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Саҗидә Сөләйманова 

Туган җирем 

мина тәмле-татлы сүзләр 
• !! сабый ч л ! 

к сөте белән 
• [нган. 

Олы хисләр — күңел i 
Тел очын алир 
Яратуын артык тиран б. 

.; i у бик авыр. 

Авылым] «леп сөям диеп, 
• шесе. 

[и. — 
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Болыннарым сагына, 
Кырлар •;. 
[ [ечән исе, кара ИКМӘК 
Сенеп калган ала LO;I . 

Басуларның булды көйгән чагы,— 
К< 'и I^.IIII ыда . . вн? 

• 

[лган 

ирем, эчкән i . 
. як кынам! 

• • 

'•• 
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М ә к е р 

Күз алдыма кара стан булып 
Килә иде мәкер элгәре. 
Моңа чаклы ничек белмәгәнмен 
Аның битлек киеп йөргәнен. 

Битлекнең дә кияр гел яңасын, 
Чакырганны көтмәс, килгәләр 
Авыр чакта, йомшак куллар булып, 
Чәчләреңнән сыйпап иркәләр. 

Көчле булсак, зарлы ялгыз хатын 
Иңнәренә кайгы бушатыр. 
Кырыс булсаң, моңлы җырлар булып 
Күңелеңне тәмам йомшартыр. 

Я килер ул сыл\ яшь кыз булып. 
Күз яшьләрр мөлдерәп тамарлар,— 
Эретеп, йөрәгенә үткәч кенә 
Кара елан булып чагарга. 

Ничә тапкыр күңел тәрәзәсен 
Танымыйча ачтым мәкергә. 
— Ышанмагыз моңлы-зарлыга,—дип. 
Телем бармый ләкин әйтергә. 

Гөнаһсыз җан бәлки чын булыр да 
Кабатланмас монлы җыр булыр? 
Чагылудан арган йөрәгемнең 
Югалтуы тагы да зур булыр. 

Т а ш 

Җилләр исеп, болыт куергач та 
Роза таҗы кебек коелмас,— 
Кырым ярларыңнан истә тек: ә 
Алып кайтам сиңа чуерташ. 

Карарсың да ташка, я көләрсең, 
Я ташларсың берәр тартмага 
Ә мин күрдем янын йолдызларга 
Атылганын үткән атнада. 

Ул үзе дә гади бер таш түгел, — 
Күптән сүнгән йолдыз затыңнан. 
Караңгылык җирне каплаганда. 
Якты бер нур булып атылган. 



туган. 
Ана кучк .мере. 

гка мохтаж, чз 
Кешеләргә якты нур биреп 

Ташкыннарг;. 
Чуерташка ипле әверелгән. 

»ерләр. 

таулар—ташның api 
Тау башымда—болан мөгезе, 
Кара болыт әнә якынлаша, 
Яул )р баса Кара диңгезне. 

аша очып, чаптар атлар 
I тешә быргы тавышына. 

: 1Ы НЛ1КЧ1, һ ә р 

Ярылып калган җнрнен ташында 

Ә йолдызлар җирдә» 
Кук йөзендә болыт к 

. диңгез ярдан чыга, 

О * О 



Г А Р И Ф A X S H O B 

Р О М А Н ' 

И К Е Н Ч Е Б Ү Л Е К 

1 

К ' имәт һавасы килеште Дияровларга. Уңдырышлы жиргә туры 
К1 гзн имәндә», туган якларында алар елдан-ел таныла, елдан-ел 
тамырлана бардылар. 

Бе; енче елларны халык телендә Лотфулла исеме генә йөри иде әле. 
Бераздан аның ниына Булат та кушылды. Башы йомры иде о 
тайның тырышлыгы янына кичке техникумда алган белеме дэө : 
үз эшенең серенә яхшы төшенеп, мәрхүм Тимбиковтаң соң Iv-
беренче кул мастер булып китте. Техникадан грамоталы иде егет. озак 
ел -) разведка буровойларында йөреп, авырлыкны да а? күрмәгән и i • 
көчен, тэжрпбәсеи, белемен бер юнәлешкә жигеп. рәттән ике мәртәбә 
рекорд куйды да, уз исеме тирәсендә купкан шау-шуга исе китмәстән, 
скважиналарны нык кул белән 6op.i\ или ба и талы 

Карт останың күңеле канат какты' Акыллы булып чыкты бит әле 
анын Булаты, төпле мастер булып чыкты Улы Тансыкны ла урамда 
шар типтереп йөртмәде, унынчы классны бетерүгә, буровиклар мәктә-
'"' [!•"< •. I ырга бирде аннан үз бригадасына 'личе итеп а 1Ды Моны 
Ло фулла агайның күңеленә сары май булып ягылды Шөкер ак сөяк 
булып, сөрхәнтәй булып үсми аның оныгы, яшьтән yi эш эшл in, һөнәрле 
б тын үсә- Җитәр вакыт — институтын да бетерер, инженер булырга да 
өлгерер әле. Заманында Константин Феоныч: «Россия нефтендә Доро-

' Д J и a v ы Башы 8 санда. 
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lap династиясен онытачак түгелләр!» — дип, горурлань;: 

соц?1 
1ых япа-ялгыз гына йөрми бит ул Нн зеннән 

анар Оср-бср ар 
Гансык аның шатлыгына кыра аа әйбәт кенә эшләп • 
йөргая җиреннән һич - пиенә күчте, Дөрес, анысы ь 

ла начар юл кешеләрне \ -;ьяны таный белергә < 
>мма, ни генә цисән дә, оныгының буровойда эш • : 

картның күңеленә якынрак иде. Карт оста бу үзгәрешкә 
>; 1ат бригадасында тәртипсезлек башлануын, анын * 

1ячагын киңәшмәләрдә авыз күтәреп сөйли баш- • 
i ачык и 

i ына әйтә алмады, Лотф! i ia карт та моны 
алмас ил чанын сизенә иде * 

ы инан башланды ул 
. игән премия акчасын.; 

шләнеп яши '• HI төпчеген — тугыз яшьлек кызы s 
.не машинаның түрен i 

I ОЯШ I .1 янып, . 
[ -in анын • | и1 и н ни i L1 [ың эче 
Бик янса 

Була 14, ял урыннарында гына торып кал-
1 

реңә би] 

аннары ярат) i 
ла i ка i арый ш) ндый итеп карый 11 

i иде 
Кырым к; | 

II pi |&рнЫН КүЛӘ1 1Л1 .М 11 и 

I i.hi к\ i шыш ipi кына i 
аны» кәефе Һ\ iro к^; 

• . 

! 
.1 | р | И Ф 

. [ЮЛЬД HI К н ( В1 ' 

• 

• 



Булатның китапта укыганнары һәм үз күзе белән күргәннәре кара-кар-
шы килеп бәрелео1теләр. Акыллы баш журналистлар \зәк калаларда төп
ләнеп калырга теләүче яшьләрне кире тип итеп чыгаралар. Имеш. алар 
аңлы түгел, имеш, алар ил файдасына эшләмиләр, имеш-имеш-имеш . 
Ә менә үзәк калалардан читтә, кайдадыр чирәм җирләрдә, тундра су
ыкларында, эссе чүлләрдә гидростанцияләр салучы, ч^ен коючы, нефть 
чыгар\чы кешеләр, менә, ичмасам, аклылар, башкалага ябышып ятмый
лар. Туктале, б\ соң киресенчә килен чыга түгелме? Еракларга китеп, 
җир казып, өшеп-туңып ятучылар беркатлы булып чыгалар түгелме? 
Алар соң балчыктан, тимердән, мазутлы киемнәрдән башка нәрсә кү
рәләр? Алар сәнгатьнең иң зур казанышларыннан мәхрүм. Кәлимәттэ 
Булат Дияров тәүлекләр буена зилзилә буран астында эшли, гарасат 
суыкларында т^на, еллар буена катып беткән брезент куртканы өстен
нән салмый. Ул да бит белемле кеше, ул да бит Зур театрның атаклы 
балетларын күрергә тели. Мәскәүнең Горький урамыннан атлаучы энә 
ул саламторханның, тар балаклы, көнҗәлә сакаллы хөрәсәннең илгә 
нинди байлык тудырганы бар? Нигә аның балетлар күрергә хакы бар 
да, Булатның хакы юк? Булат шуның рәхәте өчен чыгарамыни нефтьне? 
Димәк, Мәскәүгә ябышып ятучыларны аңсыз, провинцияләрдә бөкресе 
чыкканчы эшләүче яшьләрне акыллы итеп шул Мэскәүдэ торучы язу
чылар, Мәскәүдә яшәүче журналистлар чыгара, читтә яшәүчеләрнең кү
зен буяу, күзенә төтен җибәрү, аларның патриотик хисләре белән уйнау 
түгелмени бу? Төптәнрәк уйласаң-—Булат \зе ахмак булып чыга, анык 
гомер буе җир бораулаган әтисе дә ахмак булып чыга. Матур сүзләргә, 
тасма телләргә алданган ахмаклар булып чыгалар ич. Үзенә карата 
андый күңел рәнҗеткәч исем күгәрү белән Булат, бәлки, килешкән дә 
булыр иде, әмма әтисенә карата андый исем тагылу белән, юк инде, 
туганкаем, килешә алмый ул. Нишләп аның әтисе ахмак булсын"'' Гомер 
буена җыелган тәҗрибә, гомер буена җыелган акыл һәм зирәклек. 
Кая куясың аларны? 

Әйе, ил гизүдән бик үзгәреп кайтты Булат. Үзгәреп һәм усалланып. 
Хисләрне кем беләндер уртаклашырга кирәк иде. Тансык белән уртак
лаша алмый ул. Тансыкның тормышы әле борауланмаган скважина ке
бек: алда күпме өмет, күпме авырлык һәм сөенеч булачак. Нигә хэзер-
дән үк аның күңеленә шик салып куярга? Әтисе белән уртаклашыр 
иде, әтисең ул кызгана. Эштән ямь табып, бәхетен эштә генә күреп 
яшәргә өйрәнгән беркатлы кешенең күңеленә нигә вәсвәсә салырга3 

Тиздән ул пенсиягә чыгачак. Бәхетле булып, үзе ирешкән иманы белән 
яши бирсен. 

Әтисе белән сөйләшүдән кача алса да, үз күңеленнән кача алмады 
Булат. Ил гизеп кайтканнан соң күңелендә туган икеләнү, эшенә әүвәл
гечә батыраеп, дәртләнеп тотынмау озакламый бригада егетләренә до 
күчте. Кешеләр гамьсезләнә төште. Бер-берсеп тыңлап, килешеп эшлә
миләр. Юктан гына дәгъвалашып китәләр. Бригаданың иң төгәл, иң 
булдыклы бора) яаучысы Максим Б\янов ике мәртәбә эшкә сонга калып 
чыкты. Җитмәсә, анардан аракы исе дә килә иде. Башка вакытта, кү
ңеле тыныч чакта булса, Булат аның белән иптәшләрчә, пиләп кенә 
сөйләшкән булыр иде. Соңгы вакытта аның холкында барлыкка килгән 
гасабилык Б> япов белән тыныч кына сөйләшергә ирек бирмәде — мастер 
кинәт күтәрелеп бәрелде. 

— Эшлисең килсә — эшлә, эшлисең килмәсә — эшләмә! — диде \ л 
ана. 

Кирәк бит—нәкъ шул көнне б\ровойга Мәскәү корреспонденты 
килеп төште. Җилкә аша әкәмәт аппаратлар асып. башына значоклы 
берет киеп алган яшь егетне мастер буровойдан куып чыгарды. Кор
респондент китеп баргач та. тынычланып җигә алмыйча, күңеленнән аны 
тиргәп йөрде. «Беләм мин сезнең ише каләм кортларын. Б>лат Дии-
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ров —югары янга ия, Ил баблыгы артсынга көчен кызган 
•ябып бир: эштән соң вакыт1 

41 к итеп күңелле \ гкәрә алам? Операны, зур балетларны ничек карарга 
[сыңмы? Юкмы'' Менә uij 1 ::: 

iHTopara, аннары трестка чакырып сөйләш! 
Ьулат дәшмәде. Трест управляющие Митрофан Апанасович Зозуляның • 
чаларып бетә язган күперенке зур мыегына, куш г 
төбәлеп, сүзсез генә утырды Ихлас күңелле,'киң табигатьле Зозуля ц 
Булатнын әтисен — Лотфулла агайны аеруча үз итә, аны олылый, аның 5-
эшенә, тыйнаклыгына, гомер буе күндәмлегенә сокланып карый иде 

— Диярыч, — диде ул аңа,—син белмисенме, нй п Лот-
рны рекордка кадәр күтәрергә ярамыймы • 

соң? Нинди ШӘ1 |бнков — рекордтан сон ту"' 
Нинди гыенкы мастер иде Б) лат — рекордтан соң танымаслык булып ° 
ү 1гәрде? Бу нәрсә бу, я? 

Лотфул ы агай, ia [ахай бүреген өстәл өстенә куеп, бирчәйгән бар- х 
маклары белән гакыр башын кашып к\йды да, буровойда яңа 

• ил i кызарып, тирләп • ә 
— Белмим, Митрофан Апай 

1нган кеше кебек йари олы малай Курортт; 
Күнелгә кайчак гөнаһлы уйларда килә әллә, инн 
.1 tap би (әр II гел җибәрдем* ) \ \аЪ ди -: i i 1ылар. 
Килен бик үткен мин- ике аягын бер кунычка п.п 
Topi ан Белмим, н ipi ә дип әйтергә л i 

— Кылын raj [ыңмы? 
— Карама! ан •л,г,\[ 

— Д.чшмл Авызына су капкан күк, иренен кысып тик утыра. 
11 • 1111. iмг'л i сон * Ба ми б; i MI ifl би i ' 

— Күңелдә бер уй чуала •име, \панао 
11ннди > Н J 

Себер нефте к< бригада сорыйлар дигән идең ryi 
МИН әйтәм 

,in.t әйтеп бетерергә и 
— Син нәрсә, акылдан н щын мә i гә?1 
— Юк. син мине, Апанасовнч, гь ie Ул бит 

Әгәренки яшьләр гел бер урында гына я иш башласа, ниче! 
гамьсезләна гөшә Инде килеп, яңа дөньяларны күрсә, нык кьп 
җилләнеп гә кайтса, анын гагы сэ дәрте уяна 

Куй син, Диярыч, куй, пожалуйста, андцЛ сүзне l 
ш .MI чьи арып i а Б) ia i Лотфулловичны I 
ма< гер лип әйл к.ип- юк Әйт м >сл ip дә1 i I) HI 

китк; сән аны( ы була да, уза • • 
муе ма б,1\ салса iap да, Булатны • брига
даны бирәм, инженер дип юмы \.\ гэр< 
бирми •!' 

Туктале, Митрофан Зер i да i *р ф| • 
\ |ен гатар нефтен к\ гәрешергә килмәдеңм< ни I 
гашлал 

( ц| | | 

-.,, | син мине, яме Мин сине киңәшкә чакыр ц 
горасыңмы! rj ira я iMai ани 
ачма оныт, -^w.]]1 диде ул, кәнәфиен шыгырдатып ур IH 
ца, кар! мач гер белән болай cefl i i . 
ашыгып cay6j 1лаша 6ai 

Бик кыен кэ п ә ка i 
гамчы верп к га гыш 



Булат белән сөйләшеп карады \тай да берни барып чыкмагач, Булат-
нын буровоена барырга, бригада егетләре белән ачыктан-ачык сөйлә
шергә дигән ныклы бер карарга килде. 

2 

Кыңгырашлы мәйданында — төнге буровой. 
Йөгәнсез җилләр оясыннан, март салкыннары чатырдап узган туң 

жирнсн нәкъ уртасыннан корыч манара үсеп чыга Гәүдәсе — Алып 
багыр. Җемелдәп янган утлары баскыч-баскыч булып төнге күкчең 
кара пәрдәсенә язылган. Җир өстендә бик кукыраеп утыра бу манара. 
Итәгеңдә аның — җәрәхәтле алан, чит-читләрендә — трактор табанна
рыннан к>ркып чигенгән каеннар. Кайдадыр биектә, манараның баш 
очында, Зөһрә кызлы сары ай моңаеп карый. Мәрхәмәтле болытлар 
зыкылы төн суыгыннан калтыранган йолдызларны итәк-чабулары белән 
каплап җылытмакчы булалар. 

Язгы төннең күкрәгендә — буровойлар гөрелдесе, торбалар чыңы, 
насослар уфылдавы. Культбудка тәрәзәсеннән тимерләр күренми, кеше
ләр күренми, аларның барысын утлар йога. авазлар йота. Утлар бер 
генә «җан иясен» — үзе артыннан торба-шәмнәр ияртеп, эте югарыга, 
әле түбәнгә узып торган та ли блогын гына күрсәтәләр. Гүя әнә шуЛ 
торба-шәмнәр, кырык бер метрлы вышканың буен үлчәп, утларын 
санап, ике чакрым жир астыннан килгән асаз-өннәрнен мәгънәсен, 
нефтьчеләрнең хезмәт батырлыгын дөньяга хәбәр итеп торалар. 

Төнге буровой Лотфулла агайның хәтеренә мәңге сеңеп калган. 
Суык дими, жил дими, коеп яуган яңгыр һәм күз ачкысыз бураннарда 
төнге буровой әкият батырыдай басып тора. Бөтен дөнья йоклый, кош
лар булып кошлар җылы ояларына посалар, ә төнге буровой эшли, 
төнге буровой җир катламын кимерә. Бер башы белән күккә, болытлар 
янына омтылган корыч манара торбә-тамырлары белән аска, ике чак
рым түбәнгә төшеп китә. Җирдән дым. кояштан жылы алып уск 
төсле ул. Аерма бер генә: имән тавыш-тынсыз яши, давыл чыкмаса, 
шауламый, буровой һаман шаулый, һаман гөрелдтн тора, аның йөрәк 
тибеше әллә каплардан, ераклардан ук ишетелә. Төнге буровойның 
торба-тамырларыннан килгән тетрәнүне, яшәү сулышын тормоз тоткасы 
аркылы сизеп торудан да рәхәтрәк бер нәрсә бар микән? 

Тиздән вахта алышыныр. Яна кешеләр килерләр. Станоклар, торба
лар, насослар янына басып, утны-суны тагын эшкә җигәрләр. Серле 
кара бөркәнчеген ябынган шушы язгы төндә кешеләр җирнең җылы 
куенына, нефть диңгезенә тагын бер адым якынаерлар. Аның улы кеше
ләрне көтә. Әтисенең буровойга төнлә килеп чыгуына бераз сәерсенеп, 
йөренеп тора Булат. Башка вакыттагыча, чиста костюмнан түгел ул, 
брезент курткадан. Эче поша аның: будка тәрәзәсенә үрелеп, төнге бу
ровойга күз сала, яна вахта килеп җитәме әле, юкмы? 

Кинәт машина тавышы. 
— Килделәр! Каршы алыйм, — дип, Булат кабалана башлады. 

Ишекне ачып, төнге караңгылык эченә чумды. 
Лотфулла агайның битенә салкын һава килеп бәрелде 
«Мәшәкатьле эш — нефтьчеләр һөнәре,— дни уйлый карт оста — 

Җире көйсез, кешеләре көйсез. .» 
Тышта шау-шу ишетелмәгәч, машинадан төшкән нефтьчеләр берәм-

берәм буровойга юнәлгәч. Лотфулла агай эшләр рәтле, ахры, бүгенгә 
тәртип бозучы күренми дип, тынычланып ук беткән иде инде \ п аа 
булмады, будка ишеге капыл гына ачылып китте дә, кемдер берәү, арка
сыннан төртеп керткәндәй, бусагага абынып, лапылдап егылды, торып, 
стенага сөялде, ачусыз гына тиргәнеп алды: 
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: ткыш диваналар' Көләсезме5 Ke-
•врилычны... Ә екер-

• 

— Caj иы, Максим, кемне тирп: i 
: 1на башын күтәрде. 

^нап • 
ыныннан торып, аның янына килде 

агын нинди могжнза дигәндәй, кыз. 
< 

— Син кемV — дип кабатлады. 5 
— ,Т ** 

iai мы? • 

зур гәүдәсе белән стенадан купты, атна буе кыр 

— Диярыч лип, күрешер өчен >• 
• 

Мин »чтем. йвр . геләр, ~> 
.. 1 Б яновта • — Ул s 

нып, бер сулкы 
йончыл! а 

1)\ к 11енд i ан . 

• • 

Буяно] 
иңбашына гаян1 

Ян i • 
• 

килеп чыкты Вил әле 6j Cefl т яле бит карт оста. 

Буяш • 

Kapi оста ынып 
төшк ш > к ын чишеп жн1 
С) 1ЫШ җитмәүдән ипичем HI i юеш-

мын ОЛЫ ЯККЛ 

• 

к 1 [рек " баш i ш •..: 
мын квтим инде, i 

Kapi 

Дорогом и лов 

1 

г«ш( рә: I 
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дингез флотында хезмәт итүче Ваһабын сагынып алды. Малайдан бер ай 
инде хат-хәбәр юк. ни эшләр бетерен ята икән? Ваһабы белән бергә 
өченче улы, Казанга укырга киткән Сәлиме искә төште. Анысы аерата 
башлы булып чыкты Исәп-хисапка дисәң, прәме счет төймәсе — шалт 
та шолт! Булат булышты инде, рәхмәт яугыры, университетка ул әзер
ләде Әти, диде. Дняровлардан да бер академик чыксын әле, малай бик 
сәләтле, юкса аның сәләте әрәм булачак, диде. 

Гомер юллары турында уйлап, күңел күзеннән ярты дөньяны үткә
реп, бапта!-, вакыт утырды инде — буровойда әле һаман туктарга исәп
ләре юк. 

Йокысыннан уянып, ава-түнә Максим Буянов чыкты. Тимер бактан 
кружка белән с\ ч\мырып алды, аны түгә-түгә эчте. Авызын җиңе бе
лән сөртеп, тәрәзәгә таба борылган иде. Лотфулла Дияровны күреп, 
кыенсынып калды. — кулы белән күзләрен уа башлады. 

— Ни хәл, Максим, йокы туйдымы? — диде ана карт оста, бик гади 
һәм якын итеп — Кил әле, утыр. чәй эчеп алабыз. 

Максим сүзсез генә аның янына килеп утырды. Лотфулта агай лак
лары коела башлаган зур яшел чәйнектән калай кружкаларга чәй 
агызды, Максимның хуш исле куе чәйне авызын пешерә пешерә эчеп 
бетергәнен көтеп торды да гадәтенчә гади генә итеп: 

— Я. сөйлә. — диде. 
— Нәрсәне? —диде Максим, сәерсенеп. 
— Күңелеңдә ни бар, барыл да сөйлә. 
Буяновның йөзенә әллә чәйдән, әллә дулкынланудан алс\лык 

йөгерде. 
— Син аны, Диярыч, аңларсың микән соң? Аңлый алырсыңмы' — 

дип. икеләнебрәк әйтеп куйды.-—Зур эш бит ул. хәтәр эш. Мин бит 
алтын аркасында бәлагә тардым. 

— Нинди алтын? 
— Чын алтын, — диде Буянов һәм ачыклап бетерү өчен,— алтын 

акчалар, — дип өстәде. 
«Каян килгән алтын икән \ rj? Безнен заманда нинди алтын акча 

булсын? — дип уйлады карт, аның күңеленә бер генә мизгел сәер той
гы да килеп китте: — Әллә егетнен акылына зәгыйфьлек ки 
югыйсә? 

— Спи ты анлара ңмы соң? — диде Буянов, картның аптырашта 
калганын күреп Ул авыр итен бер көрсенде, кружка төбендә катган 
бер йотым чәйне голп итеп гамак төбенә койды, моны ул сүз башлар 
алдыннан булган бушлыкны тутырыр өчен эшләде бугай Аннары өс
тәл өстендә яткан газетаның ниндидер бер рәсемен • : равык 
гын j гыргач, кинәт картны сискән 

— Сөйлиммени5 — диде. 
— Сөйлә, —диде Лотфулла агай, ихлас күңелдән Аның әле баш

ланмаган төне бар, ул йокысызлыктан интегә ид Бул ш ы ц эш бетер
гәнен көтеп утырганчы, ичмасам, әкият булса да гыңлап а :ырга ярый, 

— Ник эчәсен, дип жанымны ашыйлар минем. уста-Лутфулла. Бу
лат та шулай дин бәйләнә Ник эчәсең, ди, ник бригаданы кур итәсең, 
ди, инк безне артка калдырасың, ли Пик \ i мппп и 
бармы, дин сорамый? Сөйләтәсе килгәч, ник ул мина ямьсез сүзләр 
»йтә? Ник кагыла минем көрәк ярасына? 

Лотфулла агай анын җәенке зур борынына күп эчүдән таушалган 
кызгылт йөзенә, кара каймалы чиста зәңгәр күзләренә һәм чак беленеп 
торган аксыл кашларына карап, нәрсә дип тә әйтергә белмичәрәк 
аптырап калды Кашы төсле үк аксыл-сары чәчләре анын манган өсте-

• "-•' турысына таралып төшкәннәр юып бетер., м а к т а н ма<\т 
сенгән дә\ кулы, хало брезеш куртка астын-



нан күренгән шарф-мазарсыз ачык изүе гүя анык эчендәге кайгысын 
тышка чыгарыр вакыт җиткәнлеген әйтеп торалар 

I, — диде Дняров, нык игеп 
Б . HHl ••: • ӨЙ tpl -i тотынды. 

— Мин yjcM Себернеке. Элеккеге Омск губернасыннан. Глухой Бор 
и беренче ире Колчак офицеры б\лган. Өйләнгән чакта + 

«биш кадак алтын бүләк иткән. Офицерны кызыллар чүкегән- . 
нәр. Они яшь кияүгә чыккан һәм мин аларнын бердәнбер балалары < 

1ЫН Мина ун яшь чагында әтине колхозга кыстаганнар. Аяк < 
терәп карышкан этн Алтынны таларлар дип курыккан. Әти Kepj 
әни дә I • .ун яшьлек пацанны, 
алсын! Әти бнк сәер кеше иде: беркайчан да өйдән чыкмас. Иртән ф 
тора, ашый, ау мылтыгының патронын тикшерә, аннары шуны кадакка п 

ЭЛӘ дә үзе чи нигезенә чыгып утыра. Hiiro утыра, ни уйлый — берәү дә о 
: пасха, күршеләр 'эчә, сугыша, ырлый, минем = 

ә|и нигез төбен саклый. Яфрак бәйрәме җнтэ —урамда тройкалар £ 
чаба, аю биетүчеләр уза, минем әти нигез гөб ашы- < 
гыч йомыш чыгып, берәр җиргә китә! 
калдыра Калдыра дип әйтү аз, ишеккә чабата чаклы йозак сала, өстә- s 
вен i .IT абзарын богаулый горган 6oraj белән бик 1әл куя. 

Берва '1 Советына чакыр-* 
Дылар ' |. бармый хәлен юк. китте болар Киткән чакга 
әти мина ип к-, кара аны, Максимка, йоклама, ишекне каера башласа
лар, каравыл кычкыр, диде Каравыл кычкырыр вакы 
геп, мин о >ак \ гырдым N т ыра ropi 
өстемдә мышнап гор) ына уяндым l i 
и ш . , б хәтле Йодрыгын китереп куйды, битенә кигәя 
берәү авы )ына барма| ын Kyi 

т . т пычак чыгарып. 
Мин куркып жылый 

Әти кайтып Kepi 1ндә, җылый-җылый шешен Мин 
i и ул чакта бе шен ал II.HI барын бе IMH И 

Нигә мине юрган белән каплады lap? - - л 
астына төшеп киме, анда 4i.ii> кына ropi п ы ико
на каршысына кн.к п 

«И раббем, явыз кешеләрнең анын п 
1нен белдермә», — дип, бнк . 

ветка гүгел, пожарга чакырсалар ta 1, тор-
мыш бул| ач, өйдән ч! • 
и. р ел уз [ымы икән, api 1 1ең 6epi j ган ci н 
i i и м и- Чир ie и к '. 
Бер айдан үл< < 
/i ip Мин, ("ни-. ! iHen, \ 1гән i ү i и янын i Ү 
та HUJOI' на кил.) Үлгән 

бакыр акча салып куйп р Ияге очлы, тыр-
nai п гора Мин анын к «га п. гөс ie ап-ак йөзен i, о 
маска гырышып, ц 1емне йомып \ гырган i 
ипи'1 г ачы 1 I N J . I . берннн ш 
килеп керде Мин авызымны ачып к 
дер .IIU-I 1ЫМНЫ көрәк • 
к) [ларымны ар 
кычкыра ла. к) р > .и алмыйм, 

— Шприцны 
к • 

Мышна! ли. акыр Им 
ишетелеп ичмы Аннары мннем авызымнан 
рымны чиштеләр, ман 1 ынынлы чьи 
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булма, зт урынына атып үтерербез»,— диделәр. Мин куркуымнан бер 
сүз дә әйтә алмадым. 

Әтиләр кайтты. Баягы кешеләр бикләп куйган чоланны ачып керде
ләр Мәет өстенә карауга, әни чырыйлап кычкырып жибәрде, әти, кул
ларын җәеп, шаккатып калды. Шунда гына мин түти ягына күз сал
дым. Безнең үлгән түти алсу йөзле булып, чибәрләнеп ята, аның янын
да ап-ак җәймә, ул канга буялган, үлгән түтинең күлмәк итәгеннән дә 
кан саркып чыгып тора иде. 

Мин гаҗәпләнүемнән ни дип әйтергә дә өлгер» алмый калдым, без
нең өйгә шаулашып кешеләр тула башлады. Күрше Тимофей дядя, 
әтигә карап: «Оятсыз! Затсыз!» — дип кычкырды. Авыл советы пред
седателе: «Төрмәдә чертергә!» — диде. 

Аннары безнең өйгә ниндидер халатлы кешеләр килде. Алар кит
кәч, мылтыклы кешеләр килде, әти белән әнине каядыр алып китеп 
яптылар, үлгән түтине дә алып китеп, өч көн торгач кына кайтарып 
күмделәр. Авыл халкы арасында Гаврила Буянов балдызын көчләп 
үтергән дигән сүз таралды. Әтине ай буена прок\рор янына йөртеп, 
допрос алдылар, көн аралаш әнине чакырттылар Мин мәхшәр эчендә, 
саташулы төшләр эчендә яшәдем. Үзебезнең Глухой Борда әтинең, бер
дәнбер туганы тетя Иастя бар иде, минем янга ул килеп куна торган 
булды. Ләкин ул кичен генә килә, көндез мин тагын япа-ялгыз калам. 
Авылда колхоз турында, бандитлар турында сөйлиләр. Авылдан кач
кан Степашка Косоиныи каядыр тайгада кеше талап, олы юл басып 
йөрүен әйтәләр. Мина ул менә хәзер ишектән килеп керер дә тагын 
башыма юрган бөркәп тончыктырыр кебек тоела. 

Үсә төшкәч аңладым, болар барысы да Котчак офицеры безгә кал
дырып киткән алтын аркасында булган икән. Әтиләр өйдә югында 
безгә тагын бандитлар килде. Алар бу юлы минем авызымны да тома
ламадылар, күземне дә бәйләмәделәр. Алар авыл Советы башлыгы һәм 
прокурор булып килделәр. «Күмгән алтыныгыз күпме?» — диделәр 
мина. «Күп» — дидем мин «Кайда3» — диделәр. «Идән астында»,— 
дидем. «Ничә кадак?»— диделәр. «Ун кадак»,—дидем. «Нишләп ун 
гына, унбиш булырга тиеш, биш кадагын кая куйдыгыз?» — диделәр 
Тагын идән астын актардылар, идән ярыгыннан миңа утлар күренеп 
торды. Бик озак азаплангач, менделәр. Косой Степашка мине буга
зымнан буып алды. «Ник алдадың, көчек, алтын кайда?» — диде Мин 
алтынның канда икәнен белми идем, ә Косой Степашка минем колак 
төбемә баш бармагы белән басып торды, мин аңымны җуеп егылдым. 
Мин алтын дигән нәрсәнең бик куркыныч икәнен, кешеләргә бик күп 
бәхетсезлекләр китергәнен аңладым Бер ай чамасы йөрткәч, әтине дә, 
әнине дә кайтардылар. Әти ябыгып, маңгай астыннан б̂  ре сыман ка
рый торган булып кайтты Мин төнлә аларның Глухой Бордан күчеп 
китәргә җыенганнарын ишетеп яттым. Бу бәлаләрдән котылабыз икән, 
безгә инде явыз кешеләр килеп йөрмәсләр, миннән алтын таптырмас
лар дип сөендем. Юкка сөенгәнмен Чын мәхшәр әле соңгарак башлан
ды. Орып-орып яңгыр яуган бер төнне, әти, мылтыгын брезентка төреп, 
өйдән чыгып китте. Тан алдыннан сакалына тикле балчыкка б\ялып 
кайтып керде. «Кара аны, минем бүген чыгып йөргәнне берарсенә әйт
сәң, көчек баласы урынына суеп үтерермен», — диде әти. Мин аның 
күзләре ялтырап киткәнен күрдем. Өч көннән соң без йортның тәрә
зәсенә аркылы такта кагып, кола бияне apoar.i җигеп, түшәк-ястыкны 
төяп, юлга чыктык. Әнинең юл буе иреннәре кыймылдап барды Мин 
анын дога укыганым аңладым. Кояш баеганда, ниндидер бер авыл 
күренде. «Черемушкига җитәбез»,— диде әти Ләкин без авылга килеп 
керергә өлгермәдек, тау астында безнең атны кемнәрдер туктатты. 
Әни куркуыннан еларга тотынды, аның борын төбенә кыска ке. 
мылтык китереп терәделәр, әтине арбадан селтәп аттылар да, печән 
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астыннан мылтыкны суырып чыгарып, анын маңгаена теләделәр 
• 

фнын нинди икәннәрен ку| 
::-. берсе без-

[ның иң юаш кешесе Аркашнн Николаи, икенчесе безгә про-
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ике елга гына барды шул Әти мине детдомнан эзләп тапты, мине әтигә 
кире кайтардылар Ул чакта әнием үлгән иде инде. Әти япа-ялгызы 
калгач, кайгыга сабышып, мине эзләргә чыккан икән. Ләкин ул минем 
белән озак яшәмәде, аны утыз җиденче елны, акгвардиячеләрнең алты
нын яшереп асрауда гаепләп, гөрмәгә утырттылар Мине Украинага 
Груша түти янына җибәрделәр Түтәй ул чакта инде зур гына йорт сал
ып, кияүгә чыккан, алпавыт хатыны кебек яши иде. Төрмәгә, минем 
әтиемә, бер генә телем дә икмәк илтмәде. Аның .чатларын ертып, уткй 
яга башлады Кинәт миндә үжэт бер кирелек уянды, мин анардан аеры
лырга, үземә шешле алтынны үзем белән алып китәргә оутдыч. Миңа 
инде ул чакта акыл кергән, унҗидене тутырып, унсигезенче яшем оелән 
бара илем Т\ ги мина тиешле алтынны бирергә теләмәде. «Максимушка, 
балакаем, мин сине үзем тәрбияләп асрармын, үзем өйләндереп, бик 
шәп йорт салып бирермен». — диде. Өйләндерергә тиешле кызын да 
күрсәтте. Мин аяк терәп каршы тордым. Әтидәге кирелек, үҗәтлек той-
гысы нәс( '[ II гәптән килгән әнә ш) т гадәт миндә кинәт бик әшәке рә
вештә баш калкытты Юк, миңа мең мәшәкатьләр, бәлаләр китергән 
алтынны мин анарда калдырмыйм, мин үзем дә бик яхшы өйләнә алам, 
минем балаларым булыр, мин инде аларга да ул алтынны чир птеп 
калдырмам. Юк! Булмас! Түти гозерләнә, без бит туганнар, бергә бергә 
яшик инде, менә минем хәзер кызым белән улым бар, нәсел алтынын, 
үзем саклаган алтынны мин аларга да мирас птеп калдырырга телим 
бит әле, ди Мине юма тарга, өрмәгән урынга утыртмаска тырыша. Лә
кин минем бәгырь каты Мин үземә дигән алтынны алардаң каерып 
а гырга да үз көнемне үзем күрергә тетим. Күкелдэген яшерми әйтсәң — 
мин үземә тигән алтынны .милициягә илтеп бирергә дип йөрим. Түти 
еонГгы чиккә җитеп гозерләнә, мине әгъвәли, үз ягына аударырга мата
ны. Алай да барып чыкмагач, ул мина алтынны бирүдән баш тартты. 
Әһә, алаймыни әле сез. дип уйладым, минем кем икәнне күрегез а 
Кибеткә ипи any сылтавы белән чыктым да йөгердем милициягә. Түти
ләргә тенту үткәрделәр, ун кадак алтынны һәм түтине атып ки 
Мине заводка эшкә, түтинең балаларын приютка урнаштырдылар. Ш\л 
китүдән мин аларны күрмәдем Утыз тугызынчы елны мине армиягә ал
дылар, ә кырык беренче елны мин сугышка чыгып киттем. Минем өчен 
җылаучы да. миңа хат-мазар язучы да булмады. Башкалар пичек су
гышса, мин дә шулай сугыштым, чигендем, атакага бардым, кар өслә
рендә ионладым, юеш окопларда яттым, алары минем ул чаклы хәте
ремдә калмады, әмма минем хәтеремдә кырык өченче елның язгы 
бер төне бик нык сеңеп калган Винтовкамны чистартып утыра 
идем, сугышның тынып торган чагы иде- минем янга комбат килеп кер
де Керде дә текәлеп-текәлеп карый миңа 

— Максим Буянов, әтиең бармы синең2 — ди 
— ban иде — мин әйтәм. 
— Исәнме? 
— Берничек тә белә алмыйм, иптәш комбат. 
— Аның да фамилиясе Буяновмы? 
— Так точно1 Пигә ул, иптәш ко 
— Күрсәң, таныр идеңме? 
— Так точно, иптәш комбат. 
— Киттек! 
Комбат мине бер блиндажга ачын керә, өч кеше аягүрә басалар, 
— Буянов, минем янга' 
Мин бер адым .\\~\.\n, аның кырына килеп басам, минем белән бергә 

сака тына чал керг IH бер со иат та килеп баса 
— Танышыгыз'—ди комбат. Командирың кушкач танышмый хәлең 

юк Мин; «Буянов Максн i Гаврилыч»,— дип КУЛЫМНЫ С 
каллының сәләмә кашлары астыннан күзләре елтырап китә, ч үзенең 
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мина яшен тизлегендә ташлана да 
• 
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• 
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нык тормаса—бнгайС ы исем 

кала. 
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Күңелендә саклап йөрткән серен карт мастерга еөйтәп бирг; 
аның чын күңелдән тыңлавын күргәч, Б}Яновка -киңелрәк б>лып китте 

1 тараебрак >тырды. 
Икесе дә бер м »лгә гынып калдылар. 
«Сәер дә соң кеше дигәнен Бер карыйсын — дөньяда гаме дә юк 

төсле: буровойга бара, буровойдан кайта Вер яг i белән л >бүтәннәрдән 
аерылып тормый. Баксаң-күрсәң, күңелендә әнә и 
нең дә бурасы бүш түгел, ходаем. «Юк. улым, кешеләрне белмисен әле, 
иелмисең — дип уйлады Лотфулла агай, күңеленнән Булатка дәшеп — 
Нигә ул хәсрәтен сн\и\ сөйләмәгән? Грамотный б\ i\ гына җитми, күрә
сең Кеше кайгысын күтәрешә белергә дә кирәк ш\ т Килеп яхшы иттем 
әле.. Ә ипчек ярдәм итә алам? —дип уйлады ул шундук — Бүген Мәс-
кәүгә чыгып кит ) алмыйм Әллә музейга лат язып карарга микән?» 

— Туктале, Максим, нигә синең билетка исеп китә? Ярый, билетың 
музейда тормады ди. Аннан гына дөнья жи i i Намусың 
чиста икәнең син үзең дә беләсен ләбаса! 

Буянов беркавым дәшми утырды. 
— Сез аңламыйсыз шул аны, Днярыч,— диде ул. тагын кайгыга 

калып —Мин нәрсәгәдер тотынып торырга тиешме'"'' Әнә шул билетта 
минем әтиемнең үлеме Билет музейда чакта мин үземне ныграк сизә 
идем Гражданин итеп Ә хәзер миңа дөньяда гаделлек юк кебек тоела 
баш [ады, 

Лотфулла агай аңлады аны Ышаныч — иман. Иманың какшады
мы — үзеңне жир астендә нык итеп сизми баш шйсың. 

— Сугыш документларың бармы? — диде ул. 
— Бар. Кызыл Полдыз ордены, медальләр. Хәтта похоронный язуың 

да бар. 
— Ничек? 
— Үлүем тарында военкоматка хәбәр иткәннәр. 
— Әһә.— диде Лотфулла агай көлемсерәп — \ндыи яз\тар күп 

килде шул. Хәзер миң сиңа. Максим, менә нәрсә кш д жумент-
[арыңның копиясен алып. нотариустан раслата тор. Ни дисәң дә, кәгазь 

өстен йөри торган замана Борыныңны салып йөрмә, эчәргә шулай ук 
киңәш итмим — үзеңне дә, бригаданы да хур итәрсең 

Ь\янов уңайсызланып башын аска иде.' 
Будканың теге ягында, тышта, җир астыннан кара алтын эзтәп 

көчәнгән төнге буровойның авыр сулаганы ишетелеп тора иде. 

Дүшәмбе көнне иртән нефтьчеләрнең Техника йорты каршына җиңел 
автомобильләр, газиклар, төрле төстәге, төрле зурлыктагы автобуслар 
кыела башлады Бәйрәмчә киенгән, олы сымак кыяфәтле житди-roovD 
чырайчы i, ш е i ,р i эүдәләрен гөз тотып, машина iap >ан төшәтәо 
бер-берсен күптән белгән, бер гелем икмәкне урталай ' i ,еп 

тыенкы гына исәнләшәләр һәм. язгы гашкын суларыдай бес 
гөрләвек булып, барысы бер бинага — биек колоннам,, Техника порты
на, киереп ачып куелган парадный ишекләр 

Ишектән кергәч тә сул якта кызыл комач япкан \ ! Ы н ө< 
Җитди чырайлы, олы кыяфәтле абзыйлар җыелышка ки ,. 
лекләрдән барлап утыралар Имәннән ясалган авыр ип, 
беләкләренә кызыл бәйләгән активистлар басып тора — тучы тәртип 

Ләкин шины тантананы, бик тырышып әзерләгән шушы җщ 
лекле күренешне эл i > каян гына к , ien чыккан оеп \ г 
Жыслышка килүчеләрне теркәп бетерәбез дигәндә ген 
сәер 01 р сүз таралды: 

— "I а/кины төшерәләр! 

1ДЫ. 

асында 
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шуннан кит1' Идарә начальнигы белән партком 
секрета;!' : .пар. 

— Дөре< ме, алыштырала] 
i ни арада вак төркемнәр оешып өлгерде: 

— Hi ,з берләштегезме? 
— Ә ' и р ' 
— Кара, : 

— Внлданов, кара аны. матри. безгә хы гәфкать 

Тажи сүзне көлкегә борып өлгерә: 
— Әй. жан кисәк : 

... ә к\шармын. 
— Юк. син 
— Бә : йгансындыр? 
— Бирмибеа Тажн 
— Ьнрмнбез' 

дан да. Таҗи да бер' 

уч итеп 
Кара костюм кигән, кара галстук таккан 

гыи ияртеп, президи) 
оялчан кыяф п 

ын ian кына гор 
Тажи белән Арсланны п| i 

дылар ' 
кул биреп күрешк IH 1акта М 
гашлавын сизеп i'.i 1ДЫ 

Җыелышн! •'•1Ь,П 6 аРырга 

комитетыннан i 
i нзде. 

\р. 

мааына 
н ' 

буфетта 
" Кыз 

• ип иш.ра ясады Га 



Промыселлардагы башлангыч партоешмаларның эше турында сөй
ләгәндә иң күп тәнкыйть икенче промыселга эләкте. 

— Күргәзмә пропаганда начар. Тәрбия эше —үз агымында. Тәрбия 
җитмәдеме, көт тә тор, эшнен рәте китә инде ул,—диде Вилданов.— 
Шуна күрә без парторг иптәш Сәгъдневне партком бюросында махсус 
тыңларга мәҗбүр булдык. Нәтиҗәдә мено нәрсәләр билгеле булды. 
Тыштан караганда эшләр әйбәт. План тула, премия килә. Ә нәрсә исә
бенә? Байпас побей.], скважиналарның режимын бозу исәбенә.— 
Вилданов президиумда бик чибәрләнеп утырган ак йөзле Смельчан-
скнйга таба борылды; — Нәрсә мәҗбүр итте сезне, Борис Ефимович, 
дәүләт куйган нормалар белән шаярырга''' Ә сез, иптәш Сәгъдиев, ни 
өчен б) яраксыз Һәм тыелган практикага күз йомып килдегез? 

Залда шаулашып алдылар. Президиумдагылар Смсльчанскийга таба 
борылып карады. Мөстәкыймов кыңгырауга басты. 

Борчыла иде Мөстәкыймов. Аны, бер яктан, Вплдановның халык 
белән артык кыю һәм кискен сөйләшүе борчыса, икенчедән, ул Гәрәй-
шнн кандидатурасын парткомга тәкъдим итүне Смсльчанскинга тап
шырган иде. Болан булгач, күрәләтә унышсызлыкка бару була түгелме 
сон б\J Аның Смсльчанскинга да кәефе китте, койрыгы кәкәй була 
торып, ризалык биреп маташкан була бит. Вилданов остарак сөйләгән 
саен, промысел коммунистлары алдында торган бурычларны төгәлрәк 
аңлата барган саен, аның хәвефе арта бара иде. Ул, югыйсә, моннан 
бер атна элек Вплдановның үзен дә чакырып сөйләште инде. Аңар 
хәлләрне бик үз итеп, озаклап аңлатты. Сөйләшкән чакта Вилданов 
каршы килмәгән дә кебек иде. Хәзер менә коммунистларның фикерен 
иң кирәкле, иң кыен мәсьәләләр тирәсенә туплавы белән ул үз кан
дидатурасына платформа әзерли түгелме? Нигә дип әле ул башка чакта
гы отчет кебек гадәти отчет ясамый, күпме лекция тыңланылган, ничә 
кеше укуга тартылган — ник ул хакта сөйләми? 

Вилданов инде халык белән уртак тел тапканга дәртләнә төшеп, 
кәгазь-мазарга карамыйча, туп-туры залга төбәлеп сөйли иде. 

— Парткомның үзәк бәгыренә тигән нәрсә — эшчеләрнең п л алма
шынып торулары. Халык теленә каргыш булып кергән «тёкучка». Быел 
шушы хәлне тикшерү өчең партком махсус комиссия төзүгә кадәр ба
рып җитте. Сез, иптәш коммунистлар, бәлки бу административ эш, аның 
өчен идарә башлыклары бар, ул ягын әнә иптәш Гобәйдуллнн кара
сын, диярсез. Ләкин мәсьәләгә алай якын килә торган булсак, без бик 
зур хата ясаган булырбыз. Узган елны промыселга бер меңгә якын 
кеше эшкә кергән, тугыз йөз илле кеше бездән чыгып киткән. (Зал 
«у-у-у!» дип гөжләп алды.) Уйлап карагыз, бу безнең коллективның 
өчтән бере яңарган дигән сүз. Аларны исәпкә алып. аларнын күпме 
белеме бар, дөньяга карашлары ничегрәк икәнен барлап җиткергәнче 
тагың бер ел үтен китәчәк, тагын бер елдан шушы ук кешеләр инде 
бездән китеп барган булырлар. Димәк, партоешма коллектив членна
рының укуы, үсүе, перспективалары турында кайгырта алмый булып 
чыга. Бу —бик тә хәвефле, хәтта, мин әйтер идем, аянычлы хәл 
Безнен НПУ нефть чыгаруны бер миллион тонналап башлады җиде
еллыкның беренче елына без унбер миллион тонн,, нефть чыгаруга 
ирештек, киләсе елга ундүрт миллион тонна, тагың ике елдан уналты 
миллион тонна бирергә тиешбез. Б у — 1914 елда бөтен Россия империя 
се биргән чаклы нефть бит. Ә кем белән бирәбез аны без? Ет саен 
өчтән бер өлеше алмашынып, агымсу кебек, агып китеп торган oneDa 
торлар беләнме? (Залдан: «0 нигә китәләр сон?» —дип кычкырдылар I 
Сорау бик дөрес һәм урынлы. Комиссия нигә китүнең, эшчеләрнең ни 
өчен ныгытып гөплонмәвенец дә сәбәпләрен өйрәнде. Партоешма inn т> 
нромком да ул эш белән шөгыльләнде, төп сәбәп — магернать кызык 
сындыру җитмәү, стимуллар булмауда дигән нәтиҗәгә килдек. Менә 
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йлап карагыз, оператор эшкә яллана, әйтик, ик күбе дүртенче 
хакы анын сиксән сум. Яхшы. бер йөз сумга 

Вахта машиналары җитми, скважиналарын карап бетер-
1Әр буе салкында басып торалар. 

салкын тидерү озакмыни3 Янгыр ява, кар ява — 
оператор гел юлда, билдән көрт ера, пычрак ера. Бөтен гомере юлда • 

күтәрергә, разряд алырга вакыты калмый 
тиуннан ..it оператор — мин монда нинди перспектив;: 

•ч, китим әле мин, һич югы 
i авыр, ләкин анда \ К бар. анда £ 

ф безнен — матери-
• >мда гына тота алмыйсын * 

экыймов анын сопгы сүзләрен ошатмады Энтузиазм я 
рында таррак даирәдә сөйләшергә ° 

гып торырга кирәкмәс иде. > 
Партия демократиясен артык кип ай 1дан теләсә ни СӨЙЛҺ * 

: аннары III ixec культын тәнкыйтьләдек, ләкин < 

анарда! 11 шасыи яхшы 
СЫН оны гыр| я 

IOT алып, җые, 
лады Иң 

рында, 
В 

алмашын! 
I 

Мв1 I китте, док-

Ви, I 1анов, i ирлә! •',! би ген кулъя 
яныннан 

1 

4 

Гам! • л пре-

га ге, 
• 

Артык гыныч к\ ре i 
• 

У \ Йера i [ан гыны • • 

[ |ремия 1 »рнс ' 

11кен 

чвенке ' 
I1 

п и Ь-
ке 
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Егет, елмайган иреннәрен җыя алмыйча, кызның күзләренә карап 
ушы китеп» тыңлап тора да башын кыңгыр салып: 

— Мин Вилланов яклы. Эшләгәч, намус белән эшләргә кирәк,— 
дип кырт кисте. 

Якыннан гына беренче промысел мөдире Сапожков белән аның ин
женеры, юантык гәүдәле Мирсалихов сөйләшеп узды 

— Ике йөз кеше айныткычка эләккән дидеме? Бер елга күбрәк 
бит бу. 

— Күбрәк шул. Күбрәк, туганкаем. Операторларның культуралы 
ялга булган ихтыяҗларын канәгатьләндерә алмыйбыз Кызыл почмак
лар начар эшли, клублар җитешми. 

— Анысы шулай, ләкин ел йомгагында айныткычка эләгүчеләр бер 
йөз унтугыз дип кенә әйткәннәр иде шикелле 

— Күз буяганнар. Сиксән берен айныткычта \к йомып кандыр
ганнар. 

— Аларны Внлданов актарып чыгарганмыни? 
— Ул актармый, кем актарсын1 Тынгысыз бит ул: җитмәсә, бик 

чандыр, теләсә кая үтеп керә ала. Көнкурсш комиссиясен дә ул 
уй [.MI плгарды. 

— Нигә, начармыни? 
— Яхшы булганга әйтәм дә: тәртип бозып, айныткыч-мазарга элә

геп йөрдеңме — квартир чиратың артка чигенә. Ялыңны да җәйнең ма
тур чагында ала алмыйсың. Премия дигәннәре дә койрыгын күрсәтеп 
кенә үтә.— дип. озын кара чәчләрен ике кулы белән артка чөеп, кеше
ләрдән тарсынмый-нитми, ша\ татып көлеп җибәрде Мирснлнхов. 

— Халык ярата Вилдановны, —дип нәтнжә ясады промысе 1 
мөдире. 

— Анысын жыелыш күрсәтер Әгәр бу юлы да парткомга үтә алса. 
1акта ' ярата» дип авыз тутырып әйтергә булыр. Ләки 

икенче промыселны \зена каршы аякландырды. Күр дә тор, Вилда
новны гафу итмәячәкләр... 

Мөстәкынмов ашыгып кына президиум бүлмәсенә үтте. горкомиың 
йомышлар үтәүче бер инструкторына, җыелышны баш тар очен, звонок 

кушты. Коры тотарга кирәк /Кыелышның төп этабы 
..: I та Я \ 1. Мәет 1Кыймов, үзенең канд [дат} расы б< !ән 

дөбер-шатыр җимерелеп төшә дә бернигә яраксыз, автор 
секретарь, сүзе үтми торган булдыксыз җитәкче булып кала яки бүген 
менә шушы җыелышта. Арслан Гобәйдуллин белән Гаҗи Б и н а нов 
кебек үз-узләренә нык ышанган, сүз.(әрен тыңлатырга гадәтләнгән бүре 
тәрне җикеп, чын мәгънәсендә үз арбасында иркенләп бара ' та 
Бүген икенең берсе булырга тиеш. 

Доклад буенча фикер алышуларның барышы аны аптырашта кат-
дырды Бер-бер артлы «ч кеше чыгып СӨЙЛӘДЕ ИН а д р е . 
сына бер генә дә клы сүз әйтмәделәр әле. Кем-кем, ә Яна промысел
лар идарәсе коммунистларын белә Мөстәкынмов. аларнын кыелышын
да бер генә мәртәбә катнашуы түгел, алар бер әйтә баш iaca lap баскан 
җиреңдә тора алмаслык итеп. утлы табага бастырып әйтәләр буген 
нигәдер сүлпән кыланалар, пигәдер әле һаман кызып кигмипәр \\по 
мысе.т җитәкчеләре белән башлангыч партоешма секретарьлары да 
киләчәк планнарын гына сөйләп төшеп киттеләр. 

Мөстәкынмов түзмәде, янында утырган Гәрәйшинга «Эшләр кыен 
лаша, В-ны тәнкыйтьләүче юк»,—дип, язу язып бирде. Тегесе язуны 
маңгаен җыерып, укып чыкты да, бернинди дә хис белдер , баш 
селкеп кен i куйды Мөстәкыймовның хәтта аңа да кәефе кит re < Чинем 
язмышым түгел, синең язмышың хәл ителә»,—дип уйлады \ т үртән :п 

[дагы ораторның кем булачагын билгеләу очен исемлек 



(чың күзенә ндаронен куркынычсызлык кагындә-

бирергә кирәк. 
Степан Михайлович Уникаев — иллеләрне узып 
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Мөстәкыймов борчылып «Б> хәерсез артына да агып күрсәтмәсе 
ярар иде», — дип уйлап та бетермәде, электрик әнә шул тозсыз хәрәкәте 
белән залны шаулап көләргә мәҗбүр итте, үзе сөйләгәннәрне генә 
түгел, моңарчы булган җитди тәнкыйтьне дә юкка чыгарып ташлый 
язды. 

Беренче тәэсирне бозмас өчен, Мөстәкыймов фикер алышуны тукта
тырга дигән карарга килде. Көт тә тор, критиканство башланачак. 
Туктатып кара аннары кирәкмәс ярсынуны! Ул үзе сөйләүне дә кирәк 
түгел дип тапты. Арыган залны, өстәвенә электрик сөйләгәннән соң 
елмаю кәефенә бирелгән халыкны тыңлатып булмас. Әйдә, шул йөкне 
Гобәйдуллин күтәрсен. 

Мөстәкыймов идарә начальнигына сүз бирде. Гобәйдуллинның акыл
лы булуына ул шикләнми иде. ләкин аны халык шул кадәр үз итәдер 
дип башына да китерми иде. Гобәйдуллин бүген аны таң калдырды. 
Нибарысы җиде минут сөйләде Арслан. Ләкин аның шушы җиде ми
нутлык сүз өчен ай буена әзерләнгәне сизелеп тора иде. Хуҗалыкны 
ул биш бармагы кебек белә, буш вәгъдәләр белән халыкны үз ягына 
аударырга тырышмый, үзенә бирелгән хокукларны яхшы аңлап, җа-
ваплылыкны тоеп, эшлисе эшләрнең авырлыгын киметмичә, ачыктан-
ачык сөйләшә иде. Мөстәкыймовка ул моңарчы сөйләгән ораторлардан 
бер баш өстен булып күренде. Моны җыелыштагьпар да аңлыйлар иде 
бугай. Гобәйдуллинны алар, зур бер походка алып чыгачак командирны 
тыңлагандай, барысы бер күңелдән, җитди тыңладылар. Мөстәкыймов 
идарә начальнигының трибунада үз-үзен гади да, шул ук вакытта бер 
йодрыкка төйнәп, эшлекле-җитди дә тотуына игътибар итеп. үзе өчен 
бер ачыш ясады Вилдановка җитеп бетмәгән олылык бар иде бу 
кешедә Димәк, идарә начальнигы белән партком секретаре бер-берсен 
тутырып, икесе бер бөтен булып яшиләр. Менә ни өчен Гобәйдуллин 
Таҗины бирмәс өчен аяк терәп карыша. Аларны аерырга тырышканы 
өчен Мөстәкыймов бер генә мәлгә уңайсызланып та куйды. Тик бүгенге 
җыелышка ник килүе исенә төшкәч, хискә бирелеп киткәне өчен үзен 
битәрләп, күңелен нык тотарга тырышты. Аннары аның үз намусы 
алдында юанычы да бар бит әле: Гобәйдуллин кебек нык куллы җи
тәкче янында Гәрәйшинның да бик тиз үсеп китүе мөмкин Кем белә, 
бәлки ул Таҗидан да сәләтлерәк булып чыгар. Гобәйдуллин гына 
эшне бозып куймаса... Таҗины яклап, бер генә сүз әйтсен.' аңар ыша
начаклар. Аннары сиңа. Мөстәкыймов, ай-һай, күп тырышырга туры ки
ләчәк. Таҗины тәнкыйтьләү юлы белән генә алдырып булмаячагы^ 
җыелыш күрсәтте инде. Нечкәрәк алымнар кирәк — Внлдановны кү
тәрү турында сүз алын барасы булыр Ләкин, аның гаҗәбенә каршы. 
Гобәйдуллин Таҗины яклап бер сүз дә әйтми бит әле. Нәрсә бу— 
артык намуслылыкмы, әллә маневрмы? 

Залдан: «Завод кайчан була?» — дип сорау бирделәр. 
Мөстәкыймов сагая калды. Сорау бик усал Гобәйдуллиннын завод 

белән мавыгып, операторларны ике ел буена талкыганын белә иде \ т 
Монысын ничек ерып чыгар икән булдыклы начаты! к? 

Гобәйдуллин, залга төбәлеп, уйланып торды. 
— Мин бу сорауны көткән идем, иптәшләр.—диде,—Безнең бу ини 

циативабызны шәһәр комитеты яклый. Үзегезгә мәгълүм партия тотын' 
ган эшнең әле гамәлгә ашмый калганы юк. Тик завод сатучы тарны узе 
бездә .зерләргә туры киләчәк. Ташчылар, бетон коючылар сварщиктан 
әзе] әү өчен кыска сроклы курслар ачарга кушылды Кем дә кем иген 
че һөнәр алырга тели, чыннан да, заводның салынуың тели иртәгә VK 
кадрлар бүлегенә килеп языла аласыз Камил Сәләхович МННРМ 
ц зләрне раслар дип ышанам. 

Мөстәкыймовка. елмаеп, баш кагудан бүтән чара калмады. Гобәй-
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дуллнннын аны, шәһәр комитеты секретарен, үз арбасына жнгеп куюы 

5аш тартты. Юк, ул кул сел: 
басып, кыска гына акла 

II ына хаклы рәвештә тәнкыйть сүзләре ӘЙ1 
Парткомнык яңа бюросы аларны көндәлек эш тәртибендә тикшереп. • 

iaj чараларын күрер,— диде ~ 
Әна шул кы 'нкыйтьне күтәрергә көч табу жые- ^ 

лышка ошап Kyi т 
Парткомның лиен канәгатьләнерлек дип билгеләделәр- 5 
Ниһаять, Me гетрәү белән идарәнең яна партко-

1лау эшенә—жыелышнын иң жаваплы этабына к^чге. Парт
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биш кешед >н сайлыйбы еренче я 

ител "I ажи Внлданокны күрсәттеләр. * 

— Внлданов кандидатурасын кире каг>чы юкмы? — дип сорады. 
За 1 • • 

i кирәк иде Мә 
jы Гаж,и Вилдановны эшләр кыенрак булган баш 

диде. 
'Men.. iii\ ии.ш |. ! (ШЛӘр! 
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in Профиле — политэкономия бүлеге. Вуздан сок биш ел буеад 
ө.1кә комитетында иистр\ктор булып эшләгән. 

— Обком аны нигә үзендә калдырмый?— дип сорады Уникаев, з\р 
гәүдәсе белән урыныннан күтәрелеп. Зал берьюлы аңа борылып карады. 

Бу сорауга Смельчанский жааап бирә алмады. Мөстәкыймовның үзе
нә жавап бирергә туры килде. Өлкә комитетының Гәрәйшинны монда 
тибәрүдәге төп сәбәп аның халыкка якынрак булырга теләвеннән дип 
аңлатты. Җыелыш шикләнә калды. Чөнки өлкә комитеты инструкторы, 
инструктор хәлендә халык арасына, республиканың төрле-төрле рай
оннарына чыгарга мөмкинлекне к\.брәк таба бит. 

Уникаевның сорау бирүе юкка гына түгел икән Гәрәйшин турында
гы аңлатманы ул аяк өсте тыңлап бетерде дә. 

— Мин иптәш Гәрәйшин кандидатурасын исемлеккә кертмәскә тәкъ
дим итәм,—диде Бәлки, иптәш Гәрәйшин бик тә әйбәт кешедер. 
Ләкин без язмышыбызны безне белмәгән кешегә тапшыра алмыйбыз 

Халык Уникаевка кул чапты. Гик Мөстәкыймов барлык аиергнясен, 
белемен, тырышлыгын бер төбәккә тунлап, көчләп диярлек Гәрәйшин 
кандидатурасын куйдырта баш шгач кына зал тагын бер мәлгә тынып 
торды, аннары элеккесеннән дә бшәр күтәрелеп шаулап, моның гадед-
сезлек икәнен исбат итәргә гырыша башлады Б; i ,. lap дәвам 
пткзн булыр иде, Арсл ш 1 оо >йдул 1ин еуз сорап, урыныннан к\тә-
релде. 

— Мптэшләр, нигә ш>лчаклы шаулыйбыз? Гәрәйшин кандидатура
сын исемлеккә кертү белән безгә бер зыян да килми бит. Ci 
сайламау хокукы һәркемнең уз ирегендә. Мин Хәким Гәрәйшин 
иптәшне исемлектә калдырырга тәкъдим итәм,—диде. 

Бүтән кандидатуралар тирәсендә ша>-шу бөтенләй диярлек б\л ла
ды. Идарә начальнигы Арслан Гобәйдуллинны, к\п еллар нефть эшеңдә 
эшләгән карт коммунист Нәримлиовны, хәвефсезлек кагыйдәләрен к\з 
карасы кебек саклаучы инженер Уникаевны, рационализатор, яшь 
коммунист Яһүдинны, өч промыселның да башлангыч паргоешма'секре-
тарьларын һәм тагын төрле промыселлардан алдынгы операторларны 
исемлеккә мәшәкатьсез-нпсез генә керттеләр. J ик азактан тагын бер 
д\ килеп алдылар әле. исемлектә кандидатуралар >нбиш түгел \натты 
булып чыкты. 

Бер якка да хәл игә алмый аптырагач, кайсыдыр бер го,ваксызы 
Мөстәкыймовны кимсетә торган реплика кычкырды; 

— Җыелышны алып бара белмәсәгез, бүтәннәргә бирегез 
Арслан тагын урыныннан күтәрелергә, тагын залны тынычландьтыо-

га мәҗбүр булды: ^ ^ 
— Иптәшләр, вакытны уздырмыйк. Исемлектә уна 1ты кеше катсын 

кем дә кем барысыннан да кпм тавыш ала, шул узеннән-узе гөшеп 
калган булыр,— диде ул, гади генә итеп. 

Камнл Мусгәкыпмовөчен иң куркынычы әнә ш\ i ула |ты кеше 6УЛҮЫ 
да иде инде анын Әгәр унбиш кеше генә булса1, a ,арның эле баоысы-
ның да узулары мөмкин, шул исәптән ГәрәЙшиннын да име поонент-
ian аитык таныш ;nvi,i мныкии unn & айыйм -., артык таныш алуы мөмкин иде Азмыни ак] 
т.-р Күрсәттеләр, милый гнрэ Ә1 :рәйшян г й ш « Т 7 В У ш ^ л г а н ^ Д т 
тә ул партком членнары арасында >ш бүлешүн, икенче көн. , ка гшрып 
торырга тәкъдим итәр иде. шәһәр комитеты Ое юн киңәшеп һәм , , ,ш„,н 
ярдә^ белән, секретарь итеп ничек гә үз кандидатурасын уткә?5га 
тырышыр иде Хәзер инде булмады -сызачаклар артык кешене 

Ы къ шулай 6j чип чыкты да 
У

үР" " г

а ч ы " " ' «ь»»Р«е барлагач. ик«з тавыш алга,, канд,, 
л;п Хәким Гәрәйшин и> 1ЫП чыкты Аңа фәкать тугыз гына кеше тавы 
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керсең иде исеме безнең зур шәһәрләребезгә дә, дип үз фикерен ките
реп кушты. 

Җил исми —яфрак селкенми. Халык теленә кергән нәрсә дөрес 
булып чыкты. Яна промыселлар идарәсе — Зур промыселлардан 
Союз күләмендәге ип бай нефть чыганагы. Әгәр аны теләгәнчә нефть 
бирдерим дисәң, хезмәт кешеләренең көнкүреше, матур итеп яшәве та
рында да уйламый мөмкин түгел иде. 

Кәлимәт шәһәр комитетының беренче секретаре Нәҗип Корбанов 
өстәлендә яна каланың зур планы ята- Корбанов аны шәһәрнең булачак 
хуҗалары — операторлар, инженер-техниклар, идарә башлыклары белән 
бергәләп фикер алышуга куярга җыена иде. Шул ният белән секретарь 
башта Гобәйдуллинны чакыртып алды. Ләкин ул сүзне шәһәр салудан 
башламады. 

— Саумы, Арслан,—диде Корбанов, идарә начальнигы белән җитди 
генә күрешеп.— Үткәрдегезме җыелышны? 

Арсланның битенә шаулап кан йөгерде. 
— Үткәрдек,— диде ул, тонык кына. Гүя үзен шәһәр комитеты ал

дында гаепле сизгәндәй, тотлыгып калды. 
— Гәрәй шинны сайламагансыз икән. 
— Аны бит мин хәл итмим, Нәҗип Мохтарович. 
— Юк, мин сине гаепләргә җыенмыйм. Бу — иң әүвэл минем хатам. 

Безгә, җыелышка кадәр үк, рядовой коммунистлар белән сөйләшергә 
кирәк иде. Аларның уйларын белеп карыйсы иде башта. Ә Сез, юк, их
тыярыбызны көчлән тагарга азапланабыз. Бик зур сабак булды бу 
горкомга. Онытылмаслык сабак. Шуннан без үзебезгә нәтиҗә ясый 
белергә тиешбез. Ярый, мин сине ул хакта чакырмадым. Менә сина 
үзен яшисе яна каланың генеральный планы. Бер атна эчендә өйрәнеп, 
уй-фикерләреңне туплап кил. Мәскәү белгечләре эшләгән эш, обком 
кушуы буенча. Бәлки, ул безнең шартларга барып та бетми торгандыр 
Кыскасы— уйла, баш ват. Дүшәмбе көнне иртән мин сине шушында, 
үз кабинетымда көтәм. 

Арслан каушап, югалып калды. Шундый зур вакыйганы Корбанов-
нын чамадан тыш салкын кан белән, көн саен булып тора торган гадәт 
бер нәрсә хакында әйткәндәй, гади генә, коры гына хәбәр итүе өстә
веңә, завод хакында ләм-мим бер сүз дәшми калдыруы аның башына 
сынмый иде. Шәһәр планы салынган зур калын папканы КУЛТЫК астына 
кыстырган хәлдә, шактый ук күңелсезләнеп, пошаманга төшеп кайтып 
керде ул өенә, планнан җүнле нәрсә көтмичә, телэр-теләмәс кенә та
ныша башлады. 

Бераздан аның кәефе күтәрелде, күңеле яктыра төште. План бик ир
кен итеп төзелгән, шәһәрнең салынып бетү вакыты, анда күпме кеше 
яшәячәге, ярдәмче предприятиеләре, ремонт-механика мастерскойlaDu 
гаражлар, автовокзаллар, базалар, парклар, балалар бакча тары' 
Тэпләр, культура сарае, икмәк заводы, коры бозда эшләячәк сөт за 
гигант холодильник, җиләк-җимеш комбинаты, пионер тагерьтапы — 
барысы искә алынган һәм бик вәземләнеп язылган иде Үзе әчеп бик 
әйбәт бер нәтиҗә ясады Арслан холодильник lap, сөт заводлаоы — бо-
лар бпг тазга көйләнергә гиеш. Аның засол турындагы өметен раслаучы 
тагын оер „эреп билгеле булды - шәһәр гирәсендәге J y p бер колхозны 
«Нефтяник» совхозы итеп оештырырга һәм аны нефть адгар?чы?амын 
2 5 ? г » 2 2 Я Л Ы Г Ы Н а Ә Й Л Ә " д е Р е Р г ә к н Р ә " л е г е -"ан?« аерымТунктТеп 

«Менә шуңа тотынырга кирәк тә! Коткарса, безне менә шүт коткя 
рачак Ярдәмче хуҗалык газдан башка беркая да б,,,, , „ ! 

Сөйләшкән буенча, дүшәмбе көнне нәкь с ә т ь Ггьм * 
кабинетында очраштылар Хәл-әхвәл сорашып ал Г а Ч , 1 о " : \ / ^ ' ^ 
план турында сөйләшүгә күчте. Ул бүген кәефле күренә, җыерчыклар 

мәк-
зазоды, 
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чүплек башлары булмасын; урамнар төз булсын, киң һәм иркен булсын, 
йортларны берсе өстенә берсен өймәскә, ял итү урыннары, бәләкәй 
бакчалар белән аралаштырырга. Урамнарга исем кушканда, рус җире
нең атаклы кешеләре белән янәшә, татар халкының мөкатдәс уллары 
һәм кызларынын исемнәрен — революция каһарманнарын, сугыш 1кщ 
хезмәт батырларын, язучыларны, композиторларны, рәссамнарны, ар
тистларны мәңгеләштерик; моннан тыш. безнең яшәешебезнең мәгънә
сен, максатын ачып бирә торган омтылышлы исемнәр — Тынычлык 
урамы. Батырлар аллеясы, Девон урамы, Гашыйклар паркы, Күгәр
ченнәр бакчасы. Космонавтлар бульвары. Сандугачлы т) гай, Зифа 
каеннар урамы. Хыялланучылар проспекты кебек мәгънәле һәм шигъри 
исемнәр куелсын; шәһәр тирәсен гөл бакчасына әйләндерүне планга 
туп-туры язарга: мәгънәсез кустарь мастерскойлар, теләсә кем теләсә 
ничек салып куйган гаражлар, дуңгыз абзарлары һәм бәрәңге базла
рына урын калдырмыйк, шәһәр читендә чүп аунап ятмасын, булдыксыз 
операторлар гаебе белән түгелгән нефть чишмәләре акмасын, кап-кара 
булып адәм көлдереп йөрүче «оператор казлар» бетсен! Яна калада 
яңача яшәргә. Гүзәллеккә, иптәшләр! Шәһәрне урта бер җиреннән түгел, 
читеннән төзи башларга — җитәр JH ел буена шәһәргә былчырак ташу! 
Яна каланың яшеллеге өчен һәркем җавапчы: Җәлилнең уналты яшькә 
җиткән һәрбер гражданины паспорт алырга килгәндә кимендә бер агач 
утырткан булсын. «Безнең кала» дигән горурлык хисе яшьтән үк тәр
бияләнсен өчен шәһәрнең беренче көннәреннән ук үз традицияләрен 
урнаштыра башларга. Чуиай ташыннан салынган ташпулатларны буя
маска, ак килеш калдырырга, шул гадилекнең үзендә матурлык бар. 
тик аның матурлыгы урамнарны көн саен себереп, юып торганда гына 
күренәчәк. Җәлил яшеллеккә күмелгән яшьлек каласы булсын' Шәһәр
нең үзәк мәйданына Җәлил һәйкәлен куярга — ел саен, җәйнең иң ма
тур көнендә, илнең төрле якларыннан шагыйрьләрне чакырып. Муса 
һәйкәле янында шигырь бәйрәме үткәрергә... Ул көнне нефтьчеләр ка
ласында яшәүче төрле-төрле милләт кешеләренең җырларын җырларга, 
биюләрен биергә, су буйларында учаклар ягып. факеллар кабызып, 
тантаналы йөрешләр үткәрергә... 

Тагын бер атнадай кирпеч, ком, кыр ташы, әрдәнәләп өйгән цемент 
капчыклары һәм тимер-бетон плитәләр төяп, Кыңгыраулы мәйданына 
йөк машиналары агыла башлады Нефтьчеләр ике \рында көчле шарт
лау тавышы ишеттеләр Гау-таш 1арны актарып шартлаган динамит 
тавышы гүя яңа шәһәр һәм завод салына башлаганны дөньяга хәбәр 

Кабинетта ике тәрәзә, бер ишек, ип ән өстәл һәм ун тышлы зур ди
ван бар I фәзәдән кояш нуры бөркелә. Диванда таралышып яткан 
трамбон, флейта, быргы һәм литавраның көмеш елтырау белән елык-
елык итеп елтырашулары Митрофан Зозуляның күзләрен камаштыра. 

Зозуля —дәү башлы, күпереп торган мәһабәт мыеклы, юан гәүдәле 
украин — бораулау тресты управляющие, KJ чларын артына куеп, 
оркестр коралларына төбәлгән хәлдә ярсынып уй 1ЫЙ 

«Күр син мерзавчикларны, килделәр, быргы кычкырттылар, барабан 
кагып, мине мактаган булдылар һәм., иң яхшы бригадамны тартып 
алып. үземне ion башына утыртып киттеләр...» 

Митрофан Апанасович әле моннан берничә минут кына элек шинын
нан чыгып киткән Булат Дняров бригадасының Һәрбер кешесен каты 
итеп кул кысып озаткан иде Хисләреннән кабынып, ихлас күңелдән 
ялкынлы речь сөйләгән иде. Инде менә уйга талып, авыр кө| 
диван каршысында басып тора Уза гомер —һич туктатыр 
Әле кайчан гына у i Булатның әтисен —Лотфулла Дияровны үз кон-
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— Я ни белән япдом итә алам? —диде трест башлыгы, өнәмичәрәк. 
— Сезгә ялланырга килдек,—диде сакалбайларның алда басып 

торганы. 
— Әлбәттә! — диде аның иптәше, сары салам чәченә, җиз сакалы

на караганда рус егете булырга тиешлесе. 
— Миндә сезгә яраклы эш табылыр микән conJ Бездә бат интелли

гентный оешма гүгел. Мазутка батып ййрисе,— диде Зозуля, ияген кулы 
белән сыпырын Моның белән ул бу сөрхәнтәйләрнең сакалы бик тиз 
арада мазутка батачагына ымлый иде. 

— Утырырга рөхсәтме5—диде Кара сакал. Моны ул трест башлы
гының «интеллигентный» дигән сүзен.» үч итеп эшләде Зозуля 
мыйчарак калуын шундук төшенеп һәм сакалбайның нечкә төштән ^тэк-
терүенә бераз кәефе дә китеп: 

— Ә нигә рөхсәт булмасын, утырыгыз,—диде коры гына һәм үзе 
д i кәнәфиенә барып утырды. 

— Без сездән, иптәш управляющий, чиста эш таләп итмибез — 
диде Кара сакал, дәрәҗәсен саклап. 

— Сакалыгыз буялып хур булмагае, алдан киртеп куюның зыяны 
ю к — b y кадәресен трест башлыгы д\станә тавыш бег.ж әйтте. Кара 
сакалның бик әдәп белән генә тиешле урынына утыртып куюы аңа 
\ 1тта ошап та к\ йды 

Пгегләр икесе берьюлы аның каршысына килеп утырдылар. 
— Менә безнен документлар! — дин һаман да җитди тонда, а 

ләрен саклап, направление кәгазьләрен, сүз каешкандай, икесе берь
юлы өстәлгә чыгарып салдылар. 

Зоз\ля башта Салам сакалның KSi азен бик җентекләп күздән үт
кәрде. Губкин институтыннан, Мәскәүдәп. Практика узарга. Каты гына 
тамак кырып а тды. Дәшмәде. Кара сакалның кәгазенә күз төшерү 
белән: 

— Гобәйду тлил?! Т\ кта, батькагызның исеме ничек? — диде \ л, 
ашыгып. 

— Моңарчы Шэвэлисппч дип инртлләр иде. 
— Арслан Шәвәлневнч сезнең кардәшегез түгелме5 

— Ул минем бертуган абыем! 
— Башта ук шулай дип әйтәләр аны, шетьма' Нәрсә баш катырып 

торасын3! 
— Монда абыйнын ни катышы бар? 
— Ипчек катышы булмасын? Абыегыз— нефть идарәсе начальнигя 

Йөгерегез шунда, ул сезгә эшнең менә дигәнен, чистасын табып би
рер!— Зозуля, күперенке мыегын имән бармагы белән сыпырып, ешаеп 
ук җибәрде. 

— Беләсезме, Мнтрофан Лпанасонпч,— диде Кара сакал, кинәт аңа 
исеме белән дәшеп.— Без сезне олы күреп, ышанып килдек. Әгәр тышкы 
кыяфәткә бәйләнүдән китсә, без дә сезнең корсагыгыз юанайганны һәм 
чәчегез коелганны искә төшерә алабыз, мин бит сезнең чибәррәк чагы
гызны беләм. Ләкин мин бит аны исегезгә төшермим! 

Зозуляның мыегы бик хәтәр кабарып чыкты. Ул, ачуы килгәнне сиз
дермәс өчен, шундук телефон трубкасына үрелде \,\ яшел егетләрне 
суындырырга, шул нәүбәттән үзенең кем икәнлеген лә сиздерергә теләп, 
телефоннан бик озак сөйләште. 

— Уйламагыз да,—дип кычкырды ул кемгәдер, ерактагы берәүгә,— 
Станок юк. Күлле Чатырдагы бригаданы к\арга! Подземннкдар — си
мулянт1 Гранспортчылар волокита корып маташа! Юк дип әйттемме 
крышка! 

Зозуля бу кадәресен кара телефоннан сөйләште. Лп-ак телефонный 
бик хәл >р чылтыравы аны ак шпурга тотынырга мәҗбүр итте 

— Юк, уйламагыз да, ярдәм итә алмыйм. Сез миңа күз буямагыз. 
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ЯрыймьР Эшлисегез килми икон, эшлисебез килми дип әйтегез. Белеп 
торыгыз, ремонт планын өзсәгез — иртәгә үк куам! 

Пожарниклар машинасы төсле кып-кызыл өченче аппаратның труб
касына * 

— Юк, кабул итмим! Жибәреп тә тормагыз!—дип кычкырды — х 

Нәрсә сез — алты класс белеме белән1 Әле монда институт бетергән си- < 
[ IK экземплярләр утыра миндә' Аңладыгызмы3 Менә ш\л — крышка! ^ 

Сакалбайлар бер-берсенә карашып, күз кысып алдылар Алар трест g 
башлыгының хәйләгә керешкәнен, никадәр кычкырынса да. йөзе 
т\ гел икәнен аңлап алганнар иде инде. • 

1я телефон трубкасың к\еп, бирчәйгән з\р кулы белән күзен а 

ӘЙ IЭИеп чыгарлык итен уып алгач о 
— Я. картлачлар, кая куйыйм сезне?— диде 
— Анысы сезнең ли,—диде Кара сакал ip сезгә атап # 

язылган. < 
— Ә нигә сез аб|,к гызга барудан баш тартасыз1 д 
— Мин авторитетны үзем яуларга, үз биографиямне үзем т\дырырга = 

кирәк дип уйлыйм, һәм шунын өчен институтта \ҺЫП йөрим. Әгәр сезгә <~ 
безнең физиономиябез ошамый икән (итегез, ш\ныи белән u 

Сүз б< I и 
Зозуля егетнең йөзенә тагын бер мәртәбә төбәлеп карады Шкипер 

сакалы кебек гүгәрәкләп алынган i • »н алсу янып 
торган а йөз балаларча бүлтәйгән алсу иреннәр һәм и 
күзләр ышанып карый иде аңа Зоз) тя йомшый гвште 

— Мәскәү, кош шно. ij р шәһәр, 
тыннан елма< п - - Безж и нн 

— 0 кем уЙНЫЙ СОН ИОНЫ? -ДНА I 
\>\ ркомда \ иным лар. nap • i 

— Ничек 6j ркомда? Шаярт» 
— Шаяртмыйм Нервыда уйныйлар Дннья т\тырып ярык быргы ҺМ-

тердел ip, иң яхшы бригадамны гартып a 
нервыда j iiuapi .i 11 >ш к и б >pi »н 

Кара сакал да, анын иптәше Сары сакал да кинэт "сил яныннан 
торып бастылар: 

— Аласызмы )шкә, юкмы? 
Дублер итеп i iau 
i • бит. 

— Бүтән ШТ81 юк 
Ә орке< ф| а? 

— у in м.ш бе [әсеэмени? — Трест баш [ыгынын йвзе янә н; 
.,,11 и Шуны күреп горган һәм Зоэулянын нечкә ягын сиаеп алган Кара 
(ака i 

— Буровикларынны ярты елда менә дигән трубач итеп әзерлибез! — 
диде. 

Әлбәт гә! дип каба! [ады анын сүэен иптәше. 
— Килештек Оркестр кәмәгать ине тәртибендә б\лыр 
— Кызык Безнең дә бит ашыйсы кил-' Киенәсе ( 

күз түгел бит. 
— Ах, алла!—дин . шм.ш \к торды — Каян килә хәзер

ге яшьләрд i бармак а теткәнгә дә акча сорау? A K I 
i i i, дид< J i. ниһа • I I тавы

шым.i күчеп Сезнен яшьтә мим r i w айка
дым Махно бандаларын ryi акчаны саный 

Кара сакал иптәшенә күз кысым ее, карт б\ын 
м |ңге и к сүз! н 

тия ө ки кан к 



— Ул чакта булсак, без дә кан койган булыр идек. 
— Я, ярый.— диде Зозуля, дустанә тавыш белән,— Кадрлар бүлегенә 

керегез, сезне эшкә оформить итсеннәр. Бигайбә, нинди эш эләгә, шул. 
Минемчә, сездән кеше ясап була... 

— Ә торак? 
— Нинди торак тагын? 
— Ьсз бит сезнек диванда, торбалар янында йоклый алмыйбыз. 
Зозуля, бөеренә таянып, тагын узенен алар яшендә кая туры килде, 

шунда йоклап йөрүен әйтә башлаган иде. Кара сакал аны кырт бүлде
реп, үз-үзенә ышанган ныклы тавышы белән: 

— Без бит, Митрофан Апанасович. байга ялланырга килмәдек, юга
ры уку йортыннан совет учреждениесенә килдек,— диде.— Булмый икән, 
ijn-тхры әйтегез. Мәскәүгә кайтырбыз да главкага документларны тап
шырырбыз. Кәлимәттә инженерлар кытлыгы беткән, белгечләр белән 
санашырга теләмиләр. Бетте-китте — вәссәлам! 

Кара сакалның ныклыгы һәм дәрәҗәсен белеп, өзеп сөйләшүе Зозу-
ляга торган саен күбрәк ошый бара иде Шулай да ул аны тагын бер 
тапкыр, ниһаять, сонгы тапкыр сынап карарга булды 

— Аңламыйм, нишләп сез Арслан Шәвэлиевнчка барудан баш тар
тасыз- Ул сезне кабинетка, җылы, чиста урынга куя алыр иде. Яшәвен 
дә аңарда яшәп, кунак хөрмәте күреп китәр идегез. 

— Без бит, Митрофан Апанасович. имтихан тотучы шәкертләр түгел, 
булачак инженерлар. Аннары...— Кара сакалның тавышы тетрәнеп 
китте.—Мин сезне малай чагымнан беләм. Инде мин дустым Сашаны 
сезгә туп-туры алып килгәнмен икән. әйдәгез, комедия уйнамыйк, тие
шенчә каршылап, тиешенчә урнаштырыгыз да иртәдән эш бирегез. Бу-
ровикларыгызны оркестрга өйрәтү мәсьәләсенә килгәндә, борчылмагыз— 
үзешчәннәр конкурсында беренче урын сезнеке! 

— Яхшы, хлопецлар. сез имтиханны әйбәт уздыгыз,—диде Зозуля, 
кзбарынкы мыегы һәм кызарып чыккан түгәрәк йөзе белән елмаеп.— 
Хәзер мин көнкүреш начальнигына язу язып бирәм, сезне урнаштырыр. 
Зш мәсьәләсен иртәгә сөйләшербез... 

Сакалбайлар чыгып киткәч, Зоз\ля нигәдер үзалдына елмаеп, озак 
кына диван каршысьшда, көмеш быргыларга карап басып торды.'«Юк, 
сакаллары да начар түгел. Үзләре дә начар күренми. Арслан Шэв*-
лиевичлар токымыннан килә торган үҗәтлек, төплелек бар бу егеттә 
Сакал ул берәүгә дә тими. Кем әйтмешли — яшьлек мавыгуы Уза үт — 
дин уйлады. — Буровойда бер ярты ел чиләнеп, вахта машиналарын көрг 
эченнән этеп йөртсәләр, менә дигән буровик чыга болардан». 

Кояш инде офыкка габа төшеп бара. Аның биек тәрәзәләрдән бөркет-
гзд саргылт нурларында быргылар алтыннан койгандай жеметдитәр 
иде Кинәт аны, карт 1.эм тәжрибәле нефтьчене, шатлыклы б е р ү й 
жилкгтеп узды. Туктале. бик әйбәт кичеп чыга бит әле бу. Себер нефтен 
ачарга китәчәк Булат Дияров урынына яна яшь белгечләр, Мэскәү 
культурасыннан авыз иткән яңа буын кайта. Пң мөһиме — Кәлнмәтнең 
үз балалары. 

Уя, кабинетын бикләп, ачкычын алгы бүлмәдәге секретарь кызга 
тапшырды да, саубуллашып, кайтырга чыкты. Ярата иде Митрофан 
Апанасович. очар кошлардай, үз ояларына әйләнеп кайткан кешетәрне 
Гик ул узе генә монда килеп, кайта алмый калды Кайта атмый катлы 
шул... Хэерлегә б\лс.ын инде, хәерлегә... 

Б) вакытта Дсяровлар йортында мэжлес шамый иде. Лотфупа 
агай, үзалдына сәерсенеп, мәҗлеснең барышын күзәгеп утырды 

Озагу кичәсен әтн кеше тыйнак кына үткәрергә ният кьпган иде 



Шу на күрә ул мәҗлесне, яшьләрнең мавыгып китүләреннән куркып, 
[ДӘ үткәрергә KI 

— Әниең Тәүфиканың аш-су әзерләргә вакыты да иркен, ei 
!ла бик тавышлана да алмаслар,— диде Булатка. 

Әтисен ихтирам итүче Булат моның белән берсүзсез КМ4 
Башта егетләр чыннан да бик сабыр һәм тыйнак кыландылар I • 

останың пөхтә итеп жыештырылган өч бүлмәле яп-якты квартирасына z. 
уңайсызланып кына килеп керделәр, мәктәп балалары кебек, барысы да Р-
бергә, ишек алдында ук гуфлиләрея сатып, кулларына тотып алып кер- rS 
деләр, кыстатып кыяа, рпзык-нигъмәт белән гулы мәҗлес өстәле янына j 
кереп чүмәштеләр 

Барысы бергә, сүз каешкандай, Лотфулла агайның аларга әйбәт • 
бер озату сүзе әйтүен сорадылар. Яңгыравыклы ку пшы сүэгә өйрән 
Лотфулла агай, бер рюмканы кулына алгач, болан д. 

— Туганнар, сез яна /кирләргә китәсез Авыр булыр Мохтаҗлыклар Z 
күп булыр Түзегез Милем сезго. оланнар, әйтер сүзем >л түгел МПИСМ *< 
әйтер сүзем менә нәрсә зинһар, Татарстаннан икәнегезне онытмагыз, к 

матур йөрегез. «Матур йөрүнең чиге юк»,— ди торган иде минем бабам е 
Сезнең гарТИбегезгә карал бөтен республика турыңда сүз йөртәчәкләр f 
Сезгә карап безнең эшләгән эшләребезгә бәя бирерләр (tun 
кин тәжрибәсез мескен кешалар түгел. Вакыты киткәч, рекордын да u 

куярсыз, почетына да крешер пош, ай-һай лабаса, безне 
күтәрәләр дип борыиыгы иш кү кь I аерәләр дип 
1'Сенмвгеэ Хәтерегездәме, Кәрим Тнмбпковның улеме беренче рекордтан 
соң башланды, Бегеи ушнен башы — чама ямсея югал: 

ты көнгә карап яши & :.. пичек ума ясывяаяып, ты
нып торды, өстәл башында туен чишеп Анбәргэн ак-ак ку л мәкле Бу» 
латка кув тешереп алды, аның бригадасыннан килгән егермеләп яшь һәм 
пичә ат1 LC — Ягее, кар ' ирсәк, аның 
әнә шулай, чыгымчы ат кебек, чалулап кереп китә торган гадәте буда, 
!шч югы, мәче! карты кебек, н.тыкшргыч вәгазь сөйли башлый Ягез. 
оланнар, күтәрдек, .\w ар 

I ы гына чәкештеләр Тыенкы гына итен беренче тостларны ку-
терделәр һәм, әйтер сүзләре беткаммЯ, Сарысы берьюлы тынып кал
дылар. 

Кемдер табынны алып барырга, кемдер карт остага ЭКД! 
Әйтергә шеш иде Ул суэне, әлбәттә, Булаттан көтәләр, ләкин Булат 
сүз әйтергә кыенсына, ченкв анар у i 
алдында \ i ••! \ iыр\ килешмәс төсле тое 

Кулын.1 поднос белен риаыяляр күтяргяя Фәйрүзә килеп керде. 
— Нигә тыйдыгыз-1- диде ул аз гына ясалмарак шат тавыш бе> 

ләп Мәет: о •• бит? 
— Түгел лә ..— дип әйгеп к\йды барысыннан да шыпыр!рак утырган 

МассяМ Буявоа No Себер Hi . аны Лотфулла Ливров үз 
. |ып кала, гоатумам, анын язмышын ачыкламый юрып, 

беркая ж,и 
— Юк, бол ай яра) иягыа, 

Булат, сый Li егетләреңне! - диде Фаяруаә, ирен мшнелчэ шелтәләп 
.м, та беда* 

дернем «аялыгыңны, эм 1чина пк.ннең' — диде алдан ук бер 
стаканны каплап килгән һәм ачылам штшн верховой 

i Дияр агайнык уятам ки
лене ФәЙр! > *\ гарәбеа! Яа 

i»pra кыстый башла-
. :.ом .1 китка аен бер Суш CD 

алДЫ 
...тайса,— диде. 

М 



Анар гына риза булмадылар. 
— Юк, син, Фәйрүзә килен, җырлап кыста инде безне. Үзебезчә, 

татарча булсын,— диде Н\ри. 
Фәйрүзә ялындырмады, ирен читен алъяпкыч итәге белән сөртеп 

алгач, күкрәк түреннән чыккан, ирләрчә көчле, җанга үтеп керердәй 
йомшак бәрхет тавыш белән җырлап җибәрде: 

Агы иделкәйләрнең ак камышын 
Ж,из курайлар итеп тар1аеы_ 

Жирны дистәләгән тавыш берьюлы күтәреп алды: 

Чит-ят жирләр рәхәт булса да, Һа-а а; 
Туган илкәйләремә кайтаем... 

Халык үзе тудырган һәм гомер буе чарлаган җыр. ишелеп-ишелеп 
килгән дулкыннар төстс, кырда дулаган бураннар ярсынуы төсле, ке
шеләрне үз кодрәтенә буйсындырып, шаулап агыла, ерак дөньяларга 
алып китә иде. 

Лотфулла карт күңел түреннән, бик тирәннән күтәрелгән каннар бер 
дулкынның күкрәген киңәйтеп, авырттырып тора башлавын тойды. 
Кайчандыр Кэлимәттән чыгып киткәндәге яшьлеге, таза-көчле чаклары 
исенә төшеп, бүгең мәҗлесне үгет-нәсихәттән башлап җибәрүенә үкенеп 
тә куйды. «Картлык шатлык түгел» дип юкка әйтмәгәннәр инде аны, 
акыл сатарга, зирәклек күрсәтергә бик остарып китәбез. Ә яшьлекнең 
үз законнары, үз йолалары бар. Ул шаулый, ул абына-сөртенэ. әмма эч 
пошыргыч тынлыкны, сүлпәнлекне яратмый Шуңа күрә ул Фәйрүзә 
килененең бер сүзеннән үк яшьләрнең ничек кабынып китүләрен, ничек 
бердәм, тигез тавыш белән җырлауларын бик яхшы аңлады. Мондый 
ихласлык, мондый бердәмлек эш кешеләрендә — ашар икмәген тир бе
лән тапкан, дөньядан күпне өмет итмәгән кешеләрдә була. Ул үзе 
кайчандыр туган-үскән якларының нефтен башлап җибәргән кебек, 
аның улы Булат тагын берничә көннән Себер нефтен башлап җибәрәчәк, 
Туган илкәйләренә тиз генә әйләнеп кайтулар булыр микән аңа?.. 

Егетләр әле җырның соңгы сүзләрен сузалар иде, Фәир\зәнең кү
ңелендә иице икенче бер җыр кабынды: 

Агыйделкәй акмый торса. 
Аркылы йвзор 1 це 
Алда кавышулар булса. 
Хәзергә түзәр идем... 

Ләкин ул анысын җырламады, кулына тоткан стаканын өстәл өстенә 
кире куйды да. ашыгып, түр бүлмәгә чыгып китте. Булаттан аерылып 
ьалу авыр иде ана. Башбирмәс ирдәүкә кыз заманнарында ул аны 
көтмәде дә, өмет тә итмәде, ләкин семья бәхетен татыганнан соң. ире 
нефть эзләргә, разведкаларга киткән саен, ул аның инде бөтенләйгә 
китүеннән, кире әйләнеп кайтмавыннан курка иде. Менә хәзер дә аңа 
дуамал яшьлегендә кичергән ялгызлык газабының шомлы сулышы 
бөркелгәндәй булды... 

Аның халәтен бары тик Лотфулла карт кына тоеп өлгерде һәм Булат
ка ым кагып, бар, теге якка чык, диде. 

Булат тиз генә чыгып китте. 
Ул кергәндә, Фәйрүзә мендәргә капланып җылын иде. 
— Чү, ни булды сиңа? Үзең риза булдың бит...— диде ул, хатынының 

сулкылдаудан дерелдәгән иңбашларына кагылып. 
— Мин үпкәләмим... Хатыннарның күз яше ерак йөримени?.. Кунак

ларны ялгыз калдырма..— диде Фәйрүзә, мендәрдән башын күтәрмичә. 
Мәҗлес бүлмәсендә Булатның югалуына артык игътибар итүче бул

мады. Җыр күтәргән дулкын барысын да ярсыткан, барысының да җыр-
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луйсы килә. юл мәшәкатьләрен, яңа җиргә күченү азапларын онытып, 
туйганчы бер күкел ачасылары килә иле. 

Гармунчы Хуҗәхмэткә баянын китереп тоттырдылар Бригада егет
ләре — русы-татары, башкорты-әзербәйжаны, — баянчыга үз заказын 
f'Hpo, белгәне суз белән, белмәгәне авыз эченнән көе белән, ләкин 
һәммәсе бер үк омтылыш, бер үк дәрт һәм кабыну белән җыр суз 

Булат, хатынын юатып, яңадан олы якка чыкканда, җыр инде тын- % 
ган, шактый ук кызып өлгергән кунаклар, аерым төркемнәргә беленеп. ^ 
дөнья мәшәкатьләре турында, скважиналар бора\лаганда килеп чыккан х 
кызык хәлләр турында сөйләшә башлаганнар иди 

Баянчы Хуҗәхмәтнен, аз гына кызып алдымы, баянны оныта торган ^ 
гадәте бар. Ул карлыккан калын тавыш белән нефтьче дусларына үз 
зарын сөйли: бораулаучы егетнен гаиләсендә нр бала юк. Анын тавышы 0 

шундый да кус, я на к бүлтемнәре чыгып торган, жил кискән таза йөзе- • 
нә туры килердәй, колак тондырырдай көчле Верховой Н\ рп ө с т ә л * 
янында калкынып баскан да, муенын кыскан галстугын бушата-бу1 
Хуҗәхмәтнен сөйләмәвен, баян уйнавын үгенә. бу сүзләрне над 
ровойда да күм ишеткән булуым әйтә, ә Хуҗәхмәтнен \з туксаны т>к- = 

сан, аңар баян тансык түгел, ир бала тансык, хатыны анар больница- в, 
-an кыз гашый да кыз ташый, ә ник ул анар күиел ечеи генә С 

да кара борЫНЛЫ б< р 6j pOBHK алып кайтып би| 
— Җитәр, колакны тондырдың бит инде,— дип, бик кискен рәвештә 

каршы төште анар верховой Нури -Нәрсә син бөтен гаепне хатының 
өстенә аударасын Чынлап горып уйласак — син үзен булдыксыз 
минем катын ел саен гупырдашп малай апкайта берсеннән берсе 
таза, берсеннән-берсе ачы тавышлы, сугыша башласалар, буровой 
шлангысыннан су сибеп кеиа котылмады Малайда] и җи
ңел түгел дөнья li\ рОВОЙдан к а т к а н ч ы ҖИН1 ЭГ€ i ялардай I '" 
чуя, н и т Iтын кайтып керүем була, месен берьюлы минем 
ӨСКӘ өсләтеп җибәрә. Чыдасаң чыда, чыдамасаң — ЮК Ki v 
рәк тә үземә охшаган, шундый к\н белә, шундый тынгысыз шайтан 
баласы, тузга язмаган сорауларын әзерләп тор,1 «Әти, ди 
пигә, ди, ай күк йезенд i i и ip MI Йөри ' w Ә i * вяы, 
ннстит) i бетер! 1Нме мим, академияд > укыганмы! Биш ел гомерем сугыш
та, унбиш елым җир бора) : i 
бирә ал» 1м Кече малай минем • • үземә охшаганын әйткән идем 
инде готына иин< оялтырга, үзен шик. үзен шу1 
белмисен, дн \йны күк йөзендә спутник гәгәрәтеп йөртә, ди Аңлый
сызмы, спутник? Менә сөйләшеп кара син кәз 
i\ i ВИКвеМ I V! ВН Чан I а ук ҖИ li • 8 тар 

Нури сөйләп арый, анын гамагы кибә һәм ул :;гыра 
башлый 

Байрам Ханкиши углы минут эчендә кухня ягына кереп и•• 
башына поварлар киеп Йөри торган ак чан.клика каен. i 
Гәүфика гүтинен, әллә Фэйр^ шкычын бәйләп, кулы» 
ләкәй сифон ; араты готып килеп чыга да кояшлы шәрыктан алып 
килгән мәзәкләрен борчак урынына сибә башлый 

Ай лимоны 1Нмонад, Маскауский шоколад, шах шар 
ды, астраханский нут, бакинский мни 

1 ia i, приходи ко иш ipj i >• Ai 
Тамп\ ii. 1 [нжный Но I 
I г,, бери, сам сдач) давай! 

Каннан, күбекләнеп : вер
ховой Нури 6yi гоп ылддтыо, 
сек) нд 1чендә га шын с\ неп, ( 
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нен күргәч, күзләрен тасрайта. Бакрам Ханкншн углы тонына туры 
китереп: 

— Одна күбек,—дип куя. 
Мәҗлес халкы шаулап көлә. 
Төп урталары узып, тәрәзәгә нртэьгс яктылык сирпелә башлагач, 

таралалар. Аякларында басып торганнары үзләре төркем-төркем булып, 
ша>лап сөйләшеп, нефтьчеләр каласының төрле якларына юнәлә. 
Кызып өлгергән ике-өч егетне, шул нсәптән малайлар мастеры верховой 
Иурины да, Булат үз машинасына утыртып озата кнтә. 

Лотфулла агай кунакларны капка төбенә кадәр озатып, күзләре 
талганчы алар артыннан карап кала. Нурсала тавы ягындагы урман 
нстеныән сирпелә башлаган тан яктысы анын күңеленә тымызык бер 
гагыш алып килә, һәм ул бөтен күкрәге белән авыр итеп бер көрсенә. 

«Шауладылар, көлделәр, жырулар җырладылар. Иртәгә ерак юлга 
кузгалалар бит инде. Берәр атнадан мазутлы киемнәрен киеп, тагын 
жир бораулый башларлар Дөнья шулай яратылган — гомернең күп 
өлеше эш белән, бик азы гына күңел ачу белән уза. Бәйрәмнең кадерен 
эш кешеләреннән дә күбрәк белүче бар микән?..» 

Лотфулла агай өйгә әйләнеп керде, йокысы килми иде әле Өстәл 
башына таянып, Булатның кайтканын көтеп утырды. 

— Улым,— диде, машинасын сүндереп кергән Булатка.— Син миңа 
үпкәләмисенме? 

— Нишләп3 — диде Булат, аптырап.— Ник алай дип әйтәсең, әти? 
— Зозуляга мин әйттем бит. Җибәрсеннәр сине Себер нефтенә, ди

дем. Инде менә йөрәгем әчетә. Куып җибәргән кебек. 
Картның күңеле нечкәргән иде Ләкин Булат аның төчелекне ярат

мавын белгәнгә, күңелендәге;! яшерми әйтте: 
— Әгәр үзем теләмәсәм, берәү дә мине көчләп җибәрә алмый. Ми» 

акча көрәп алырга китмим. Минем берәүгә дә әйтмәгән үз максатым 
бар, әти Бораулаучыларның тормышын яңача корырга дип китәм мин 
анда. Без беренче килеп төшәбез — безне тыңламый хәлләре юк. 
Ярамый безгә скважина турында гына уйлап яшәргә. Ярамый Миң 
илнең иң зур байлыгын бирәм икән —рәхим итеп, миңа күңел азыгы 
бирсеннәр. Яна калалар минем белән дә исәпләшеп салынсын. Тор
мышның рәхәте минем өчен дә булсын. 

«Авыр булыр ана».— дип уйлады карт оста, әмма улының нык 
күңел белән китуе аны тынычландыра иде. 

8 
Мәгыйшә түти, ак тышлы юрган ябынып, урын өстендә ята. 
Бите, суын сыгып алган лимон төсле, бөрешкән, борыны очланган. 

Маңгаендагы, куз төбендәге сипкелләре, ак кәгазьгә чәчрәгән кара 
тамчылары төсле, аермачык тибеп чыкканнар. Аның әнә шул кечерәеп, 
бал калагы хәтле генә булып калган бите, очлайган борыны, эчкә бат
кан авызы — гомумән, бөтен чырзе, фани дөнья белән ара'ны өзәргә 
җыенгандай, гамьсез-нурсыз булып тоела. Тик яшәү вметен җуймаган, 
тагын да зураебрак киткән соры күзтэре, әҗәл чиренә \ч итеп, бик җете 
һәм бик тере булып, хәтта беркадәр усалланып яналар иде. 

Арслан терәксез урындыгын караватка якынрак тартып утырды. 
Әнисенең ак тышлы юрган өстендә хәлсез яткан чамадан тыш ябык, 
озын бармаклы сары кулларын күргәч, күңеле әллә нишләп, тетрәп 
китте. Нинди көчле иде бу куллар' Эләктереп алган әйберләрен'ычкын
дыра белми иде бу бармаклар' Гомер буе аларга дөнья малы җитмәде 
Хәзер аларга берни кирәкми, аларны берни кызыксындырмый, алар 
бер нәрсәгә дә үрелмиләр .. 

— Әни, хәлен ничек' —диде Арслан, күңелендә тыелгысыз бер кыз
гану хисе уянганын сизеп. 
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, ыңгырашып, йөзен борды. 
— Син кем СОН? 
— Улың мин, әни. 
— Улым . Кайсы улым''' — Карчыкның көчәнеп әйтүдән авызы кые

гаеп китте, ку мэре бер ноктага төбә., 
— Бу мин. әни— Арслан. * 
Карчык аны, ниһаять, таныды бугай, юрганны дерелдәтеп, битен ь 

гәүдәсе белән бер сулкылдап алды, керфек төбенә бер тамчы к\з яше ч 
л ы п чыкты. 5 

Арслан, өнсез калын, байтак вакыт бер сүз дә дэшмн утырды Hon- •; 
ДЫЙ чакта юату сүзе әйтеп буламыни! Түр тәрәзәләрнең берсен ачып 
куйганнар, аннан җиләс һава кереп тора. Урам якта тәрәзә буенда >к • 
утырган әтисенең шыгырдавыклы, үчлекле тавышы ишетелде = 

— Барыгыз, керегез, берегез дә калмый керегез 
Арслан, үзе дә сизмәстән, тәрәзәгә борылып карады. Капкадан, бик Z 

ашыгып, Фәнрузә апасы кереп килә иде. Арсланның иена А.ЫЛЫ Й«- * 
герде. Коткарса менә Фәйрүзә апасы коткара ннде аны 

Чыннан да, Фәйрүзәнең, ишектән аяк атлавы )к өй эченә көте. 
1ЫК, тормыш алын керде Гәүдәсенә ятышып торган ак күлмәктән, ? 

артка чөеп бәйләгән .чк яулыктан, тәбәнәк үкчәле нык гуфллләрд 
ишекне каерып ачып, жилләнеп килеп һерде Дә. керә-керешлн. битен u 

нөзе белән елмаеп, Арсланга: «Исәнме, энем», — днл дәште. т>ганиарча 
бик якын итеп, кул биреп к ү р т и е Бүтән б(.рнн сорашмыйча, Арслан* 
НЫК да монда кичеп чыгуын ягымлы күз карашы С iHMCt 
янына килде Карават өстенә иелде. Гажәп хәл гэмаы бетерешкән, г ,н 
с ш г ы сулыц!ьш алын яткан • i чыраена сизел ер-снэед мәе 
кенә алсулык йөгерде. Ул арада ффйрүаә зур ҖЫЛЫ. кулын аның башы
на куеп карады, авыруның кулларын уаеяец >чына алып. сулышы бе
лән өреп җылытты, баш астындагы мендәрен рәтләде һәм инде торып 
баскан, кул мрыи кушырып нишләргә белми аптыра 
теге якка чыгып гор дип, ым к а к ш 

Арслан аңа буйиднды, анасына куЦС кинән рәхмәтләр уьып, шундук 
теге икка чыгып ы п к 

Бер үк семьяда туып, бер үк ата-аяаның тәрбиясен куреп үссәләр 
да, алар икесе ике гярле холыклы балалар цде 

[бнгатьле фәЙ.рүзә бер \к вакытта усал-кырыста һәм нечкә кү
ңелле, мәрхәмәтле дә Арслан янын i алдында каушап-

калмавына гаҗәпләнеп б< гә в 
Теге замани.|| I чакта, җир 

жнмертеп яшәгән вакытта ук а.тарга буйсынмыйча, гел үз белдеге 
белән яшәде бит ул Hi (стерде, аннан әтисен табып, 
НИНДИ матур Г8И I карЧЫКНЫ ДЯ 
и.-.1111.1 ирдәүкә кыз гэрбня 1Эп озатты Әнисе мэгый ie кар-

«мнен бусагасыннан атлатмыйм дип куркытты, баласын бала 
итеп 1 » танымады Бер уйласаң, Ф •. i күңеленә авыр бер 

•;; ГӘЙНӘП KJ ч; . 
., 1ып җылыта, 

рәтли. Бирсә дә бирер икән i [ыктя гомер-
Ол 1\ МеНӘ Ш ^ Ш Ы Д Ы р 

ннде ул 
,м өй ягында юанган •] 

ФӘЙРҮЗӘ ' Ы Р ЧүТӘраП, ишек 
алдына ] килгән кужялыи сумкасыннан чи< 
бел.Hi МвНДӘр ГЫШЫ алып. ГЯГЫЯ МИСС ЯГЫМ 

И|ЧИ I 

1 J B b J h [| НЬЩДЯ мәш килә иде инде Ь. 
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да кирәге чыкты тагын. Фәйрүзә аны чәйгә турады Алманың хуш исе 
шундук өйгә таралды. 

Апасы авыруның тамагын туйдырган арада, Арслан, баягыча, терәк
сез урындыкны карават янына тартып китереп, сузсез-нисез, әнисенә 
карап кына утырды, Фәйрүзә авыруның мендәрен күтәребрәк куеп, 
аңа шулпаны бал калагы белән каптыра, йөзе аның тыныч, врачлар
ныкы кебек нык һәм ышанычлы иде. 

— Булаттан хәбәр юкмы? — диде Арслан. 
•— Барып җиткәч тә телеграмма суккан иде. 
— Телеграммасы Берләшмәгә дә килде. Шуннан соң юкмы әле? 
— Кичә хаты да килде. Биш көн поездда, ике көн пароходта, анна

ры вертолетта очканнар,— диде Фәйрүзә, әнисен ашатудан туктамый
ча.— Бик ерак киттеләр шул. Палаткаларда торабыз, черки бик нык 
җанга тия, дигән.— Байтак вакыт әнисен сүзсез генә ашатып утыр
гач:— Берәр елсыз да сезне алдырып булмас әле, дигән,— диде. Авыр 
гына бер көрсенде.— Шулай инде анысы, йортсыз-җирсез тайгага ничек 
барып төшәсең... 

— Өйдә хәлләрегез ничек? Миннән ярдәм кирәк түгелме? 
— Нинди ярдәм кирәк булыр икән? Минем бит инде үскән егетем 

бар — Тансык бик булыша. Әтисе барында йорт эшенә бик катышмый 
иде, хәзер прәме алыштырып куйган күк. Кибетенә йөгерә, аш пешерә. 
үзем өлгермәгәндә хәтта идәнемә тикле юып куя. Аның өчен дә куркач 
әле, энем. Комсомол эше бик тынгысыз. Ялгышып кына куймаса ярар 
иде. 

— Нәрсәсеннән куркасың аның? 
— Буровойда чагында сигез сәгатен эшли дә өйгә кайта иде, хәзер 

дружинник булып та йөри. Алла сакласын, хулиганнарга очрап куйса.., 
— Кайгырма,—диде Арслан, бераз уйлап торгач.—Тансыкта синең 

характер: өйдә бикләп тота алмыйсың син аны. Заманасы шундый — 
тынгысыз. 

Фәйрүзә тагын бер тапкыр көрсенеп куйды. 
Өйдән икәү бергә чыктылар. Капка төбендәге бүрәнә өстенә чүмәш

кән Шәвәли карт капка ябылган тавышка өнәми генә күтәрелеп карады 
да башын аска иде. 

Аның да хәле мөшкел. Җәй кояшы кыздырып торуга карамастан, 
арка-җилкәсе туңып, аякларына җылы керми аптырата, тик әле ирләрчә 
бер үҗәтлек белән генә үзен тыеп килә: урын өстенә ятарга ашыкмыи. 
Ятсам, тора алмам дип курка карт. Мәгыйшә янына балалары бик күп 
килеп йөргәнгә көнчесе до килә аның. Кара син аларны, яхшыдан 
яман туган нәрсәләр, кортка янына киләләр дә киләләр, әтиләре ике 
ятып бер төшләренә дә керми. Ул да сырхау югыйсә, аның да тәрбия 
күрәсе килә, аның да бер җылы сүз ишетәсе килә. Нәчәлнпк булдым 
дигәч тә, закун әтине дә онытырга кушмый, ийе... Акча бирәм, ди тор-
iайдыр, аның акчасы белән өшегән аякны җылытып булмый монда... 

— Әти, кәстрүлдә тавык шулпасы бар, җылы килеш кереп аша, 
яме,—диде Фәйрүзә, боеру тонында,—Әнигә термоста чәй калдырдым, 
сораса, алып бирерсең. 

— Бирермен,— диде карт, үзалдына мыгырданып. Дәү кнез итекле 
ябык аягын ике куллап күтәреп, икенчесе өстенә салып куйды, 

Балалары күздән югалганчы ул бүтән бер сүз дә дәшмәде. Арслан 
белән Фәйрүзә күздән югалгач, җанын ачыттырып, тагын көндәлек уй
лары кузгалды. Аның гомер иткән корткасы үлем түшәгендә ята. Җылы 
җәйләр үтәр. Үтәр дә тагын әйләнеп килер. Адәм балалары бер киткәч, 
кире кайтмыйлар. Синнән сөякләр калыр Мәгыйшә. Салкын гүрдә, җир* 
астында синең сөякләрең аунап ятарлар. Аларның анда кадерен белүче 
булмас. 
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Карт авыраеп кына урыныннан торды. Кнез нтехле аякларын сөйрәп, 
капкадан ишек алдына \зды. Ишек алдында аның бер эше дә юк нде. 
Бнк күптән эше юк иде инде аның ишек алдында. Беркавым капка бага

насына сөялеп, йорт-курасын күздән үткәреп торды Иске б\лса да кой
малар бнек. Монда яна каланың шау-шуы утеп керә алмын Буявы 
уңган тәрәзә башларында чыпчыклар чыркылдаша. Каяндыр, күләгәле * 
лапас астыннан, күгәрченнәр гөрләгәне ишетелә Сузып-с\зып гөрли ь 
күгәрченнәр Дөнья гамьнәрен онытып, картның үткән гомерен искә ц 
төшереп гөрлиләр Ник шулкадәр моңлы итеп гөрлн икән ул күгәрчен- % 
Ивр? Бу йолкыш чыпчыклар нәрсәгә сөенә' БҮЯВЫ \ңган тәрәзәле; i 
Һи! — д и п , үзалдына сәер генә бер аваз чыгарып куя карт. Төссезләнде-
ләр шул тәрәзәләр. Аның йортында хәзер бар нәрсә төссезләнә. Ишек • 
алдының чирәме бетте. Тәрәзә йөзлекләре каралды. Аларны Арсланга- » 
ли кайчандыр кете эәкгәр буяуга буяган нде. Кояшка каршы көлеп тора ° 
иде ул тәрәзәләр. Бетте инде алар, тоныкланды. Тәрәзә ул кешенең күз- * 
ЛӘре кебек: юып. тәрбияләп торсан гына тәрәзә, тәрбияләп тормасаң. * 
тәрәзә түгел ул Тузаннар да куна ана, чебеннәр дә утыра Ул чакта шул 
инде аларда таң нуры да, шәфәкъ алсулыгы да кабынмый Сүнә сннск ө 

тәрәзәләрең... 
Карт, баскан төшеннән кузгалмын-ннтмн, күэләрсн чоланга күчерде < 

Чолан да тузып бара И .псалары шыгырдый u 

Ишекләрдә кеше кебек картаялар, шыгырдыйлар Кодасы Лот<| 
йорт бү.гж иткән елны бугай Ийе, гәгаен генә ш 
корган иде бу чоланны. 

Улының таза-көчле беләкләре күз ie Менә внын улы, 
кизэнеп-кизәнеи, багана юна [inn өстендә кояш карап тора Ишек 
алды чирлмснДх) ак таныклар тибенен йнри Арсланга ишең үткел (>.!.]• 
тасыннан ак йомычкалар оча 

Күңелне тетрәтердәй чын булып килде шул күренеш картның к\% 
алдына, һәм ул ничектер миңгерәүләнеп калды Якты көя аның өчен 
караңгыланды. Ә бпг \т шушы гаи ж, сабыр Һәм төпле 
акыллы Арслангалие кулында яшисе ата нде бш ь күрөя, 
ИЛ карты буЛЫП кына ЯШИСе кеше иле ул Чиш алмады г. 
"i 1гәрде заманалар, ү и эрде дөньж > i, • 
кересе! Торырлар ие әле ул нефтесеннәя ба 
жнр маенын нәрсә икәнен п i белмәгән Арба күчәре майларлык кына 
дегетне Бөгелмәгә пэрым га, инде бер арына 
чыгып та тапкан булырлар иде. i к-ен 
ншбәрде in жир нае 

Ни ИИП ie fiyi .инан 
балта аунап ята Башка чакта Шэвә Фгана 
булса да. алып куйган >угеи алмый Ь\ ,ие да 
аласы килми анын Янсын дөньясы! н? Рас инде 
яшьләргә гөп йорт, ата кирәк гүгел, сия кайгыртуда 
ми фа fifth? Үлгәч өч apiiii.ni жир жнтә Фани дөньяның миһербанлы бе> 
1>.,р бәНДӘСе беТМӘ] 1НДер ЭЛе \ның как СӨЯГен кабыкка салып, кабер-
леккэ илтеп куяр Җир астына кергәч, бернн кирәкми, эаә ул күгәргән 
бал i I на кирәкми, буяяы \ ш ая гөр • 

• 

Карт, киез итек ie ая шыняа 
иде. Каяндыр йомычка нее килә ИК i борынгы ис аны әйтел бет. 

• .ш 1ырды I у т ан, өшөгә! гешләрс кыл
тыр-кылтыр килә башласа да. \.\ б ырып торды, 

1арын көэәи мш 
ГЯЧ кына бакча нкка чыкты 
.,„,,, | к е ш ( .<.-\\л дулКЫИЛанДЫрЫП кинән А Ы Л 
килеп бәре H i К а р п 
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гандай булды. Шөкер, быел пй бәрәңге бакчасы кысыр калмады, тү
бәнсенсә түбәнсенде Арслангалигә, язын ук гозерләнеп сорагач, олы 
малай каршы килмәде тагын, каяндыр бәләкәй дырылдавым трактср 
табып, бакчаны сукалатты, килен белән икәүләп бәрәңге утыртып ^кит
теләр. Кысыр жир — баласыз хагын кебек: берә\не дә куандырмый. 

Картнын күңел күзе кайдадыр шушы тирәләрдә генә ындыр артын
нан ук башланып киткән кысыр жирләр, әрәм булып яткан буш жир-
ләр барлыгын тоеп бик борчыла иде. һай. кадере китте җир-җылыкаи-
ның, кадере китте! Адәм баласы бит дөнья йөзенә жнр өчен. жирне 
буш яткырмас өчен туа. Үзенә язган кадәр гомер кичереп, үзенә язган 
ьадәр кайгы-шатлыгын алып, жир өстен яшәртеп һәм матурлап китеп 
бара Элекке заманда б^лса, энә ул жирләрпе б>ш яткырырларыемы-
нн? Нифгегә, жир маена батырып, кадерсезләп торырларыемыни? 
Шайтан таягы белән ак әрем үстерерләриемени? Үстерерләр сика, бар! 
Тырышып-тырмашып иген чәчәрләрие. Шәвәли абзан шушы бакча 
урынын сазламыктан тартып алганчы ике ел чиләнде- Нәкъ ике ел! 
Ермаклар ерып, суын агызды, жиреп киптерде, кәсләрен ватты, тирес
ләде. Анын янына бүтәннәр күчеп утырдылар. Кәлимәтнеи су буе ура
мы шуннан үрчеп китте. Көбәшләр нигезе башлады яна урамны. Инде 
менә Көбәш нигезе корый. Берәүгә дә кирәкми Көбәш нигезе! Арслан
гали дә кала кешесе булды, сыерчык оясындагы кебек, таш порттан 
борынын гына чыгарып ята Дөньяда алай торуның ни мәгънәсе дә. нн 
кызыгы бардыр. Габделхәе— төпчеге — ата йортында калыр. Көбәш 
нигезен ул алып барыр дип өметләнгән иде аның күңеле. Мәскәүгә 
укырга дип китеп олаккан иде төпчеге, инде менә өч ел рәттән җәйлә
рен дә өйгә кайтып карамый. Арслан котырта аны. Арслангали акылга 
бик оста. Янәсе, өйгә кайтса, без чат ябышабыз, без аны үзебез янын
да алып калабыз. Габделхәй, янәсе, яна дөнья өчен туган; ул. имеш, 
канатлы, ул очарга дип туган... Кайтып бер күренсә, канатын кисеп 
алып калмасыек. Үзе шикелле ата-ананы оныткан мәнсез иптәшләре 
белән кайдадыр пырактикада йөри диме... Жнр байлыкларын эзләүче 
кем сон әле. аты коргыры. геолог була днме, булсын, җирне дә тикшер
сен, пырактикада да йөрсен, ну бит күкел өчен генә булса да. әтиләре
нең дә хәлен белеп китәргә кирәк ләбаса! Ярый, син ыстуднн булдың 
ди. зур кеше булырга укыйсың ди, этаннарга да акча-мазар салырга 
ярын. Шул Арслангали эше генә бу. безне карамаска, безне картаимыш 
көнебездә бакмаска шул өйрәтә аны. Арслангалинең акылы бик күп. 
Юк инде. юк, булмады Шәвәлинең балалардан бәхете, алар туганчы 
бер таш туган б>лса, ичмасам, өй фундамитына ярарларые .. 

Карт шулай \ рт итен ашап, яныннан киткән балаларына рәнжеп 
торганда, бакча буйлап менеп килгән ике кешене күреп алды Картның 
мона галәмәт тә ачуы чыкты. «Кара син аларны, мәнсез бәндәләрне, 
көпә-көндез бакча таптап йөр мәсәл әр, гол беткәнме, аякларын сугып 
сындырасы нәмәрсәкәйләр»,— дип уйлап та бетермәде, әлеге ике кеше, 
турыдан ярып, аның янына килә башладылар. 

Карт, каш өстенә кулын куеп, никадәр генә танырга маташмасын, 
аларны таный алмады. Башларына түбәтәй дисән, түбәтәй түгел, нин
дидер бер козырексыз бер нәмәрсәкәй киеп алганнар, аркаларына 
яшелле-аклы капчык асканнар, чалбар балаклары ботлары беленерлек 
тар иде. Карт янына килеп җитүгә, икесе берьюлы: 

— Сәлам, бабай! — дип аваз салдылар. Икесен дә сакал баскан, 
икесен дә чәч баскан, әкәмәт төстәге күн тужуркалар киеп алган ике' 
кешегә шаккатып карап калды карт. Ниндидер хәвефле бер нәрсә көт
кәндәй, алдарак торучысының ак кәпәче астыннан чыгып торган көн-
жәлә чаклы чәченә, ияген тутырып үсклч сакалына күзләрен кыса 
төшеп төбәлеп карады. 

— Сез кемнәр? — диде карт, куркып. 
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Сакалбай lap икесе берьюлы нелеп җибәрделәр Алда рак басып 
торганы, иптәшенә таба борылып. Йөзен чалшайтып, күз кысты 

— Әйттемме картлар мине танымас |Яп? 
Әлбәтгә, — диде орттарак торганы — Я , мудрить итмә. айт кеч 

икәнеңне! 

Алдасак торганы карпка төбәлеп- • 
— Әйтегез әлё, бабаи. сезнең Мәскәүдә гнучы улыгыз бармы?— •-

диде J г < 

— Б а р , — диде Шәвәли, ашыгып — Б а р мннем шәкерт улым Ни 5 
булган аңа? 

— Берни дә булмаган Меяәмин KHJ 
— К н г аннан, синме. Габделхәй? — Карт, ыңгырашкандай. сузын- * 

ҺЫ бер аваз чыгарып, сакалбайның каршысына \ к килде дә төптә =» 
утырган үткен күзләре белән карый башлады. Куе сакал-мыек арасын- ° 
нан әллә кайчангы таныш чалымнар, Көбәдилэр нәселенә хас болган ~ 
кунадай киң арка-жилкә күзенә чалынды Тәбәнәк базык гәүдә, аякны * 
аера төшеп, жнргә нык басып торулар - бу бит УЛ. анык кире кайтмас- * 
тай булып узган яшьтеге' * 

— На рабби, нишләтеп кайтардылар сине' — диде карт. гажиз ? 
булып ~ 

Сакалбайлар, аны сискәндереп, икесе берькпы келел жнбараелер " 
Бу көлүдә ниндидер Чит бер илрсд. үртәүгә охшаган салкын бео нәрсә 
бар кебек тоелды ака. 
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Төпчек мата.шып һич көтмәгәндә адәм танымаслык булып кайтып 
тәшүе беренче көнне картняя котын атлы Менә син әкәмәт, патша 
заманасында, олы m i бас Ш, урманнарда качып яткан качкыннар 
сыман булган лабаса! Әллә, ы tea, бе pap әнняаи- ма
зарга эләккәнме-* Качып кайт \ уйлар карт-
НЫн юк-бар йокысын да качырып, кара кайгыга салдылар Ьплап да 
юньле-башлы сәламәтлеккә туймаган, кабер якасында торган кешегә 
жнтә калды гпннең-төн буена шомланып, төшендә йорт басарга кергән 

ы бандитларны күреп, шабыр тиргә батып уянды 
Л ә к и н шуннан сон узган бер атна эчендә анык кәефе кузгә күренеп 

үлг.чие Иртәләрен йокысыннан, әллә нинди 1«енсче бар сыман, кер 
күңел i">< ива себерке тотып, ишек аллары себерәсе, лапас-
кураны жыештырасы, кәтт» балта тотып юнышас>. 

. .ш әкәмәт, ай булды сон әле а к а э 

Карт үз хәлен \ ie д i ан ian жнтю ишүдән зар
ланып йөри иде. әле п НЫ кара кайгыга салган нде, 
баксак-курСӘН. инде тагып күн 
юанычлар уянырга тора Б. Ын элеккеге басынкылыгы, 
меккёге "-едс. 
алар аны төннәрен борчымын башла.:-

1 цпртка тел
чек малай IS.II'IMI.; I! екай к ы н . — йортнын яяа 
хуждсы, б) гача -ыек-

лтпсе карт белән әнисе карчык янына кайткан бит 
M l .ш Үз IITN 1>ГЫр 

жив табалмасыемыни? '• ийе, кайтым 
дот, п г\ ни АР. чаннарга IHI 
Фәйрг 1Ә» * т а 

iac та. 
ruacl 
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Өстәвенә бит әле ул алардан бернинди хөрмәт тә таләп итми, ятып 
йокларга пыржинный караватлар таптырмый, үзе төсле сакаллы, җип-
җирән урыс егете белән икәүләшеп, каяндыр яшел печән чабып алын 
кайттылар, шуны печәнлеккә бик һәйбәтләи җәеп, икенче көнне үк 
тормышларын үзләре теләгәнчә көйләп җибәрделәр. Зәй буена чыга
лар, урманнарга баралар, бакчанын әвеш-тәвеш яткан ызаннарын 
турайталар. Юк, малай буш түгел, малайның башына Мәскәүдән ки
бәк тутырып җибәрмәгәннәр, малайның күңелендә канклитни генә бер 
уй бар, бакчага чыга да йөренә, чыга да йөренә: ниләрдер исәпли, 
сакалны учлап тора, димәкки, ызначыт, сакал белән киңәшә. 

Төпчек малайның ип нык ошаган ягы тагын шул булды. Арслангали 
кунакка чакыра килгәч, бер генә дә менә җәелеп китмәде. Башта 
уйлангандай итенеп торды, аннан ары өзеп кенә әйтте: 

— Юк, абый, башта син алма апай белән үзең безгә кунакка кил, 
ни дисәң дә, безнең йорт төп йорт бит әле, — диде. 

И до күңелләре булды инде шуңа картның! Күңеле булуына түзә 
алмагач, карт шатлык-куанычын хәстә яткан карчыгына да кереп 
бушатты. 

— Ишетәсеңме, кортка, нәрсә ди төпчек малай, юк, ди, хөрмәтле 
абыкаем, син, ди, зур түрә-нәчэльник булсаң да, ди, бу йорт, мин сика 
әйтим, төп йорт, безнең нәселнең башы, ягъни мәсәлән, әгәренки без 
җыелабыз икән, иң әүвәл башлап төп йортка, әти карт белән әни кар
чык янына җыелабыз инде, ди. Шулай ди, мин сиңа әйтим, абыйсы
ның авызын да ачтырмый, китаптан укыган кебек, чартлатып кына 
әйтеп тора! Менә сиңа Габделхәй! Менә сиңа сакал үстереп кайткан 
төпчек! Ишетәсеңме, кортка, төп йортка җыелабыз, ди. Малайның баш 
йомры, малайның үз акылы, мин сиңа әйтим, үзе белән, юкка гына са
кал үстереп, акыл-зиһен җыеп кайтмаган ул сиңа Мәскәү чаклы Мәс
кәүдән!.. 

Мәгыйшә карчык, картының теленә салынып, туктаусыз сөйләнүен
нән бик хәтәр арып, юрган өстендә яткан хәлсез кулын селкеп куйды: 

— Җитәр инде сиңа, булмаса, бераз тынып тор... Колагымны тон
дырып бетерәсең... 

Шәвәли абзый, корт чаккандай, сикереп урыныннан торды: 
— Сиңа әйткән мин тиле! Синең ише тавык мие эчкән нәмәрсәкәй-

нең башы җитә торган нәмәрсәкәймсин ул' Төпчек кайтты, өйгә хуҗа 
кайтты, беләсеңме?! Ә син миңа киреңне укып, мин сиңа әйтим, ахмак 
сүз сөйләп ятасың. Ходай сиңа белеп биргән авыруын да, тфү, тфү, 
әстәгъфирулла, синең ише кире беткән адәм белән гөнаһылы б\лып 
бетәрсең монда... 

Шул сөйләшүдән соң карт тагын көне буе күңелсезләнеп, үзалдына 
моңаеп йөрде. Кунаклар үз эшләре белән чыгып киткәннәр иде, карт 
аларны көне буе сагынды. Үлеп тә күрәсе килде, карчыгына карата ту
ган үпкәләрен аларга әйтеп бирәсе килде. 

Габделхәй кичкә таба зур бер чемодан күтәреп, өстәвенә Арсланга, 
ли белән Сәгыйдә киленне дә ияртеп, кайтып керде. Кулына хуҗалык 
сумкасы тоткан һәм сумка өстенә ак халат салган Сәгыйдә каенатасы 
белән баш селкеп кенә исәнләште дә: 

— Әнкәйнең хәлләре ничек? —дип сорап, җавабын да көтмәстән 
өйгә кереп китте. 

Ул анда Мәгыйшә карчыкны караган арада Арслангали белән Габ
делхәй ишек алдының чирәме бетмәгән аулак бер почмагына үтә кү
ренмәле карындык сыман ашъяулык җәйделәр. Самавырны ишек алды
на алып чыгып, күмер салып җибәрделәр. Балыктыр, колбасадыр ише 
нәрсәләрне турап, ашьпулык өстенә куя башладылар. 
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Картның мондый түгәрәк табынны күптәннән күргәне юк иле инде. 
Дөресрәге — уз г ә в с ю к иде И әйбәтләр д ә 
итте соң аыын ишчеге, дөнья : 5ирсея үзенә... 

— Ә Саша кайда сон? Дус егетен? — диде Шәвәли абзый. 
— Саша бик азартный балыкчы м \ны ике балыкчы бүген төнге

леккә дип машиналары белән Камага атып киттеләр, — диде ГаС • 
хәй. — Тешләрең» барлап i .,•. i, иртәгә свежий балык ашыйбыз . fc 

Табын әзерләнеп беткәндә генә Ф : ien жнтте Ә 
олылап, хәлләрен сорашып тормаганга картның Фәйрүзәгә хәтере 
ды калуын, тик бу юлы сиздермәде Хатыннарның хатыннар янында 5 
булуы хәерлерәк Ирләр белән тигез аракы *чеп. олы кеше катында * 
бугаз киереп /кырлап утыру бер д ә килек;.. • 
ИӨрӘВӘТ ЭШ "\ [<• 1 -

Олы малай белән кече малай иң алдан әтиләрен табын янына о 
утырттылар Шеш 1д Л1 кызыл эчемлек (.'алган чагында 

— Әти, берәрме тотасыңмы? — дигәннәр иде, баш кына селекте « 
карт. Инде сигез дистәне ваклап бетерә язганда, оялмыйча, яшьләр < 
белән бертигез кылань ;. тыр-ө 
мае бит Тик малайлар стаканнарын к\ парына алганда, картның* 
авыз сулары килен, бөтен барлыгы котырып китте юкка гына баш ^ 
тартты. Малайлар кыстарлар әле, кыстамый калмаслар дип баш <-
тарткан булган иде, мәйсезләр, кыс1 кшыдаи яман 
туганнар... 

Картка бөтенләй күңелсез булмасын дип 
суы салым бирделәр Газы бар икән тагым, рәхмәт төшкересе, анькы 
да ярап куйды, гамак төпләрен яндырып, нлэрне кымырҗытып төшеп 
китте һ ә м бера i \ гыр| мнын 
да тойды Бер дә бүтән түгел, rei кызыл 
суга әзрәк теге шешәдән дә га мызган, хәерсез Кәра син аны, хитрый 
шайтанны, әтисен анлап, әтисенен ни 
тереп эшләде бмт, Арслан сизми i > № ' к ү т 
ле жылынырдай и геп i , 1Ы карт 

I агын берәрне готкач, ма 1айлар әти rypi 
ре, үз шөгыльләр) белән мавыгып киттеләр I 
киткән ii.iv; 

НЫН ЯМӘ I.» бер МӘрТӘбӘ Күн 

re i шушы гөп ftopi гурын ia 
— ЛЬ п.) ш е м , I .1. 

башлады Арслангали Хәзер безнен янда Мәрзия 
тормышым Казанд ! II i »де, IHHH анд! »ш урыш 
си егете дә акыллы дип сөя рында 
гына кайгыртырга ка ia MHF • " б с Р 
т, на сүз әйтә, синен гаш йо Р 'ын оясыннан 
ган кебек томшыгымны гыгып кар 
укуыңн етерергә торасын Кая барып урнашыр! i Шувы 
яшермичә әйт әле мина 

д \ м и абый, син ин -••) i 1 , , п уялахая нд 
диде Габ у 1хәй, абь Ai ына ; 

w ым елмая гөшеп, гелд< р 
Эш качмас Практика узарлык кына ищ габылыр Син менә 

институтыңны бетер! » кая барасын? Шув! 
_ l e i 

калып юрды, гатарча бөклә! *рыа, ойый башла:., 
лап кенә чирәм ө< ген м 

У*ып бетергәч i * мин менә шушын i 
in ,ВАПИ кар! ^ | ко 1ак шрым i . 

cefl in б; ' LUj 
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сөйлиме моны5 Фәрештәләрнең амин дигән сәгатенә туры килсен. Әгә
ренки, сүзшдэ торын, ул монда кайтып урнашса, Квбәшләр нигезе 
тагын тернәкләнә! Ул чагында инде тыныч күңел белән күзне йомарга 
да була. 

Карт ма тайларның сүзләрен, кулын колагына куеп, тыңлый баш
лады. 

— Та-ак, — дип сузып кына әйтеп куйды Арслангали. Әллә энесе
нең сүзен өнәп бетермәде, әллә ышанып житмәде, әнә шул сузынкы 
«та-аг»ыннан соң табын өстенә төбәлеп, бер кавым дәшми утырды. 

— Бөтенләйгәме? Әллә экзотика эзләп кенәме? 
— Ничек экзотика? 
— Институтның таш стеналары туйдыргач, берәр җәй нервларны 

авыл өеңдә ял иттереп, печәнлектә йоклап алырга исәпме, диюем? 
— Әлбәттә, анысы да бар. Ял итәргә дә теләк зур, ардыртты уку. 

Кавказ курортларында йөрергә минем әле мөмкинлегем юк, синнән 
акча сорал б>лмый, укыганда булышканың өчен дә рәхмәт. Ләкин мин 
төп йортка ял итәр өчен генә кайтмыйм. Кайтсам, Кәлимәттә үз йор
тымны салып, бакча үстереп, үзем теләгәнчә яшәр өчен кайтам, — диде 
Габделхәй. Ул абыйсына күз ташлап алды, аның караңгылана башла
ган чыраең, таза нык борынының канатлары киерелә башлавын күреп, 
әтисенә күз төшерде. Әтисенең баш изәүләре, артык зур тырышлык
тан сузаеп киткән бәләкәй бите, төпчек улының әйткән бер сүзен йотып 
алырдай булып тыңлап утырды аны үсендереп жибәрде. — Әйе, мин 
монда төпләнеп яшәргә кайтам, — диде Габделхәй —Тормыштан мин 
романтика эзләмим, күктән йолдыз чүпләргә дә жыенмыйм, дөресен 
генә әйткәндә, китапларда язган андый романтикага бик үк ышанып 
та җитмим 

— Кызык. Нәрсәгә ышанасың соң син? 
— Бер нәрсәгә дә ышанмыйм, — диде Габделхәй, башын чайкап. 
— Моны ничек аңларга?. 
— Монымы5 Нәкъ әйтелгәнчә аңларга кирәк. Кемдер минем тор

мышымны бәхетле итәр, кемдер миңа рәхәтлек алып килер дип ышан
мыни. Бәхетне мин үзем кулларым белән табарга, үз тормышымны 
үзем корырга тиеш 

— Яхшы, — диде Арслан, тыенкы гына. — Әйтик, син бу төп йортка 
кайттың, ди. Ничегрәк итеп күз алдына китерәсең инде син бу төп йорт
тагы тормышны? 

— Миңа кайтып төшү белән торыр урын кирәк булачак. Тиз генә 
коммуналь квартира бирмәячәкләр. Начальствога ялынып, түбәнсенеп 
йөрисе вакытымны мин йорт салуга, бакча утырт\га бирәчәкмен. Дүрт 
ел буена Мәскәүдә студентлар торагында яшәп, төрле яктан килгән 
халык белән аралашып, дөньяны мин шактый ук әйбәт таныдым. Ком
муналь йорттагы тормыш тормышмыни ул. езлексеэ синең тормышыңа 
тыкшыналар: төнге унбердән соң приемник тыңлама, магнитофон 
уйнатма, шакылдама. Әгәр минем шакылдыйсым килсә? 

— Беләсеңме, Габделхәй, син дөрес булмаган эшеңә фәлсәфи аргу
мент эзләп маташма, абыеңа т>рысын гына әйт тә бир: миңа хосусый 
милекчелек чире йокты, диген. Үз бәхетем, үз рәхәтем, үз сакалым... 

— Сакалга кагылма, — диде Габделхәй, кискен итеп. 
— Ярый, гафу ит, анысы сүз арасында гына килеп кысылды Минем 

өчен синең уй йөртү рәвешең бик тә сәер, син бит гел әти кебек фикер 
йөртәсең. — Арслан, сагаеп, әтисе ягына ялт кына күз сирпеп алды, 
ләкин шундук тынычланды, карт инде аларның сүзен тыңламый, ул, 
тезләрен ябык куллары белән кочаклап, йокыга киткән иде. — Әтинең 
үземнеке дип умавы, үземнеке дип сөенүе табигый, ни дисәң дә, ул — 
крестьян, бәхетне җирдән өмет игеп, гомер буе җиргә карап яшәгән. 
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Свн бүгенге эачан баласы, урта мактал бетердек • --?бия-
лаилен, Мэскәү институтын тәмамлыйсын Менә син >йлап кара, мин 
сине, ӘЙТИК, V-' орган промыселлар идарәсенә тыныч гү> 
иелi белән ничек >шкә ала а:ь:им-> Син бит нефть чыгар\чы егетләргә 
уа фәлсәфәмне момент йоктырачаксың 

Менә шул щул! Беләм еннен ише түрәләрне, с^э конкрет эшкә • 
барып терәлдеме — с е з хәзер шаитыравык с\з беләи авызмы томалап i 
куясыз Заман чире сиңа да йоккан икән . "-

— Нинди чир' < 

Куркаклык Мин дөньяга енненчә карамыйм, енненчә фикеп * 
йөртмим, нәрсә уйлыйм, шлны ярам да салам Чөнки минем кулымда 
портфель юк, мин кресло ю г а . т д а н карыкмыйм. Әгәр беләсең килсә— • 
шуның эчен дә мин си на кайтмадым, синнән эш сорамадым. Митрофан я 
Апанасовичка бардым, ул Саша белән безнең икебезне Лотф>лла Дия ; 
ров бригадасына >рнаштырды — стажировкага Менә, ичмасам, кеше ^ 
Лотфулла агай кычкырынмас, акыл сатмас, әкрен генә үз эшен эшли * 
бирә, аның белән эщлаае үзе бер ыәктөп * 

Арсланга бертуган энесеннән (V, сүзләрне ншетү авыр иде Ул үзен * 
намусы ак кеше дин санап йөри, җир йөзендә берә\дон дә к\ркыи = 

яшәми. Курыкса, . I \ ! да нервысын бозып завод % 
дәгъвалап йөрер идемени''' Тыныч кына да ята алган б>лыр иде •-

— Я, куркаклык турындагы фәлсәфәңне бетердеңме3 — диде ул, 
сабырлыгын жуЙмаска тырышып 

— Юк, бетермәдем эле Куркаклык \л үзеннән олы тирәнен ялгы
шын ялгыш дин әйтергә йөрәген китмәүдән генә .сын* 
үзең үк каршы килеп яшәү,; l 
яратмаган хатын белән гора iap, тормышым ҺН,; ен дә. 
бүтәннәрне до ышандырып йөриләр, аерылырлар иде, реп>таш1лл.1ре 
төшүдән, портфельне югалтудан куря l 

— Сейлә, СӨЙЛӘ, ник ТуктаДЫН? 
— Мин үз йортымны салам дигәч, снн да куркын калдың Хосусый 

милек, фәлән-фәсмәтән Моны синең начальник булуы i 
күңелеңнән син минем яклы Әгәр минем горыр урыным, 
чам юк ик. >н, башымда бергенә кайгы кая барып сыенырга, торыр \рын 
каян габарга? Әгәр үз йортым булса, 6ej 
мин, дәү абый, килагәи пиемдә күбрәк фа яда KHI гурыи-
да күбрәк уйлыйм Мина на 
квартир бирер, янына керсәм, тиргәп чыгармас микән дип борчылып 
утырмыйм шул инде . 

Apt iBH j in а н и м иранга-
инәм? Хәзерге, нәкъ менә сугыштан соңгы б\ынны эшкә ала башла
дыңмы, нң беренче uiapi итеп акчасы күпме, квартиры канчан була? — 
дин сорый башлыйлар Аларнын бя 1ЯЛ дөньясын-
да яшисе заманнары Әнә бнг гран иы чорында уя 
яшьләре дә тулмаган үсмерләр raci ш к иткәннәр. 
Яшь гаардиячелар, унбиш яш тестларга каршы сугышып. 
башларын салды. 

Арслан жнрдән үлән сабагы алып. аны теше белән « ә р г ә тотынды, 
и к н и сабакның каты* > , ка iiu i ян i 

ааызга эчке m м ••••'• • 9 кыя-
.41 жицүле гөстә елмаеп яткан Га HI К\Э 

1ны кыза башлаганны тосн, каршы әйтергә бүтән 
сүз гапо • 

ЫЧНЫ кырырг i 

II M J 
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— Юкка авыз ерасың,— диде Арслан, ярсынып китүдән үзен көч-
хәл белән тыеп. — Безнең зле сөйләшер сүз бетмәде. Әнгәмәне минем 
квартирга күчерәбез. Синең кебек тәти егетләр күп килде монда, берсе 
дә дөньяның агышын үзгәртә алмады... 

Беренче тапкыр ул сүзләренең көчсез һәм буш булуын, җавапсыз 
калмас өчен генә әйтелгәнен аңлап, тынды. Аның энесенә каршы әйтер
дәй саллы дәлиле юк иде. 

йоклап утырган әтиләрен, агалы-энеле ике ягыннан култыклап, 
өйгә алып керделәр. Фәйрүзә саф һавалы чолан бүлмәсенә мамык 
түшәк салып, бик әйбәтләп урын жәеп бирде. Карт, ястыька башы тию
гә, гомердә булмаганча тынычланып, изрәп йоклап китте. 

Сәгыйдә белән Фәйрүзә дә ишек алдына, табын янына чыгып утыр
гач, кабат бәхәс куертуны яхшы тапмадылар. Нигәдер икс агай-эне, сүз 
куешкандай, малай чакта җырлый торган җырларын искә төшерделәр. 
Кызык та яклары бар соң дөньяның' Берсе инде зур кеше булган, икен
чесе Мәскәүдә укып кайткан ике агай-эне, Арслан белән Габделхәй, һәм, 
аларга кушылып, Сәгыйдә белән Фәйрүзә әкрен генә моңаештылар. 

— Әнкәйнең хәле көйләнеп бара бит әле, — диде Сәгыйдә, җыр тын
гач. — Аппетиты да әйбәтләнде, битләренә дә ит куна башлады. 

— И-и, яшәсен иде әле. Житмеш алты яшь күп тә түгел бит, авыл
да йөзгә кадәр яшиләр, — диде Фәйрүзә. Ул яулыгын артка чөеп бәйлә
гән, җиңнәрен сызганып куйган, күлмәк итәкләрен пөхтә генә җыйнап, 
чирәм өстендә бик килешле ^тыра иде. 

— Яши ул, бер дә кайгырма, яши, — диде Сәгыйдә, чын күңелдән. — 
Синең ул хәтле тәрбияләвенә үлеп беткән кеше дә аягына басар. 

— Юкны сөйләмә, синең даруларың килеште аңа, — дип к>йды мак
тауга күнекмәгән Фәйрүзә. 

Габделхәй шешәдәгене стаканнарга бушатты. 
— Әңгәмәне дәвам итү өчен! 
— Булмаса, без дә берәр рюмка әнә теге тәмлесен генә тотыйкмы 

әллә, Сәгыйдә килен? — дип көлеп куйды Фәйрүзә. 
— Соң, әйдә, без кемнән ким? 
Күктә кыяр-кыймас кына йолдызлар кабынды. Бер кырые китек кы

зыл ай Зәгъфыран таулары артыннан калкып ЧЫҺТЫ. Җир өстенә кичке 
талгын рәхәтлек җәелә башлады. Әле аннан соң да байтак кына сөй
ләшеп утырдылар. Төн аяз, күк йөзе куе Зсщгәр, хыялларны уятырдай 
ерак-өмсендергеч ндс. 

10 

Арслан Гобәйдуллин промыселларда эшләүче яшьләрне әледән-әле 
күреп, алар белән очрашып тора, гомуми җыелышларда аларның кай
нарланып сөйләгән сүзләрен тыңлый. Ләкин мондый чакта алар бер 
генә яклары, эшкә болган мөнәсәбәтләре белән генә ачылалар: алар 
идарә башлыгыннан әйбәт квартир, уңайлы эш шартлары таләп нтәтәр, 
шуннан башка күңелләрендә нәрсә асрыйлар, нинди теләкләр белән 
яналар, аларыи ачып бирмиләр иде. Никадәр генә аларга якын булыр
га тырышмасын, дүрт стена белән чикләнгән кабинетта атналар буе 
катлаулы расчетлар белән утырып, илнең төрле тарафларындагы за-
Бод-поставщиклар белән тиргәшеп, теләсә-теләмәсә дә, ул алардан ае
рылган иде. Промыселларда, лабораторияләрдә, диспетчерлык пункт
ларында эшләүче сгерме-сгерме биш яшәр егетләр, кызлар инде Арслан
нар буыны түгел, сугыш күргән буын түгел, алар яңарак шартларда, 
техниканың үскәи, автоматларның тормышка гөрләп килгән заманында 
тәрбияләнгән кенпләр, алардан чит ил фәне, чит ил сәнгате яшерен тү-
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гел, алар дөнья музыкасын, сәнгать казанышларын, кино йолдызларын 
күреп үсәләр, кьккасы — ничек итеп тамак тчйдырү, ничек итеп кеше 
булу кайгысы башыннан киткән буын бу. Йпи белән бәрәңгедә генә 
үскән Оуын түгел. Әнә шул яшь буынның эч серен белү, аның ни белән 
сулаганын анлау теләге Габделхәй белән сөйләшкәннән сон Арсланда 
аеруча көчәеп китте Чөнки ул үзенең зур планнарын алар ярдәменнән • 
башка гамәлгә ашыра алмаячак иде. -. 

Озакламый шундый мөмкинлек табылды. Апасы Фәйрүзәнең улы 5 
Тансык, комсомол комитетында ныклап эшли башлаган унсигез яшьлек i 
егет, беркөнне һич көтмәгәндә. Я т промыселлар идарәсенә, абыйсының •* 
эш кабинетына килеп керде. Каты коңгырт чәчен маңгай турысына тө
шереп, кыеклап тараган, өстенә ачык изүле зәңгәр футболка, әйбәтләп • 
үтүкләнгән кара чалбар кигән зифа һәм тчэ гәүдәле Тансык, абыйсын a 
үз күреп, олылап исәнләшкәннән сон, бик зур үтенече барлыгын әйтте. ° 

Арслан аны каршысына утыртты. Аның яль-яшь чиста йөзеннән » 
күзен ала алмыйча: «Менә шушы бит инде мине борчыган буын, — дип * 
уйлады — Әле кайчан гына әнисенен итәгенә ябышып йөргән кара тәпи
ле малай үсеп тә житте. Комсомол башлыгы. Кулына әнә «молния» чыл- t 
Оырли папка тоткан». 

— Яле, әйтеп кара, ниндирәк үтенеч икән ул? — диде Арслан, энесе- < 
н.) ягымлы елмаеп. 

— Мин үтенечне әйтермен, ЛӘКИН сез мина. абый. башта, туганлык 
хакына булса да, үтим мин синең үтенечеңне дип вәгъдә бирегез. Бу — 
минем комсомол комитетында күтәргән беренче з\ р эшем, әгәр мин аны 
үтәп чыкмасам, авторитетым, куык кебек шартлап, сүнеп төшәчәк. Үтим 
дип суз бирәсезме? 

— Карап карыйк, ниндирәк үтенечтер бит, кулымнан килердәй 
булса, үтәрмен,— диде Арслан 

Шуннан сон Гансык, папкасының чылбырын зырылдатып ачып, абый
сы алдына суэсез-ннсеэ генә бер кәгазь чыгарып сэ1ди. Арслан кәгазь
не җентекләп укырга тотынды, укыган саен анын йөзе яктыра, 
читләренә елмаюы җәелә барды 

«Яңа промыселлар идарәсе начальнигы А Ш. Гобәйдуллинга. 
Кәлимәт шәһәренең 26 кварта шнда яшәүче 
«Дельфин» исем и -лидосыннан 

Б и к з у р ү т е н е ч 

Кадер Хв Арслан Ш»вЗ шевич! 
Без, 26 квартал малайлары. ы төрле ишек а хды коман

далары белән үзебез ясаган шугалакта иптәшләрчә очраша tap үткәреп 
йөрдек Результат начар түге l <Ә \ер безнең команда тулысымча оешып 
бетте. Көзен, аңар туңу белән, балалар командалары арасында шәһәр 
беренчелегенә ярыш хар баш ханачак Ләкин беэ:ә аңарчы менә нәрсә
ләр кирәк: 

1. Хоккей танклары —50 данә (сыну исәбенә!) 
2. Прагалар — Ю пар 
S Терек калканы 
4. Зур калканнар — Ю да 
5 Җилкә саклагыч хар • 
в Капкачыга тулы комплект. 
Безнең команданың составы: 
Фәрит Айтцгп' шадил 
Витя Маркин — go* дарник. 
Мчиш Майоров — ценчы, 7 класста, ударник 
Марал I 



Саша Китов — уенчы. 6 класста, ударник. 
Хәким Алтынбасв — капканы. 7 класста, укудан өлгерә. 
Альберт Сизов —иң шәп капкачы, 7класста, укудан өлгерә дип әй

тергә була. 
Быел без узган кышны шәһәр чемпионы исемен алуга ирешкән бала

лар хоккей командасы «Спутник-» белән ярышырга уйлыйбыз. Аларньщ 
барысының да хоккей формасы бар. Аларса форманы үзләренең нефть 
f а шльниклары бүләк иткәннәр. Зур промыселлар идарәсеннән Шуңа 
күрә без Сездән, кадерле Гоёэйдуллин абый, батырчылык итеп сорый
быз: безгә дә шундый формалар бүләк итә алмассызмы? Без сезгә ти
мер-томыр җыеп тапшырырга булышыр идек. Ходатаебыз итеп Тансык 
абый Дияровны җибәрәбез. 

Балалар хоккей командасы «Дельфин». 

Арслан язу өстеннән башын күтәреп, Тансыкка карады: 
— Син яздыңмы? 
— Юк... нишләп мин языйм, үзләре язып китерделәр, — диде Тансык 

һәм шундук кызарды. 
— Күпмегә төшә барысы? 
— Туксан сум да җитмеш өч тиен,— диде Тансык тиз генә. 
— Ах, шайтан балалары, сез моны бергә оештыргансыз бит. 
— Арслан абый. вакланмагыз инде, кем оештырса да барыбер тү

гелмени? Балаларга спорт кирәк. Бөтен дөнья хоккей белән тилерә, 
телевизор көн саен хоккей күрсәтә, ничек аларны бу бәхеттән мәхрүм 
итәсең... 

— Хоккейга иртә бит әле. 
— Кыш көне килсәң, сез, аннары, соңга катдыгыз. диярсез. 
— Шулай дисеңме? һм... Ләкин бит бер командага биреп кена 

котылып булмый. Башкалары тагын киләчәк. 
— Килсеннәр дип оештырдык та инде без аны — Тансык мут елмай

ды.— Ату бит сезне, нефть начальникларын, җыелышта тәнкыйтьләп 
кенә берни дә алып булмый. Начальствоның тире калын, жыетышта 
«'•аш селкеп, ярар, ярар. дип утыра да, янына барып керсәң, кире 
борып җибәрергә мең төрле сылтау таба. Банк үткәрми, лимит юк, 
финанс дисциплинасын бозып булмый- Әллә дөрес түгелме) 

— Дөрес. 
— Форма бирү белән генә дә котыла алмыйсыз әле, Арслан абын. 

Ишек алды саен хоккей кордлары төзеп бирергә туры киләчәк. 
— Да. Таптың син миңа эш Нәрсә син, туганлыктан файдаланып 

калмакчы буласыңмы? —диде Арслан, күзләрен кыса төшеп —Ләкин 
бит, иптәш комсомол, моны бер безнең идарә генә ерып чыга алмый. 

Тансык, абыйсы баш тарта дип куркып, күзләрен йомгалап куйды. 
Аның кояшта янгач көрәнсу чиста битенә тимгелләр бәреп чыкты. 
Арслан елмая төшеп, фикерең әйтеп бетерергә ашыкты. 

— Курыкма, мин сине гаепләмим. Мактыйм мин сине. Зур эш ар
тыннан йөрисен, конкрет эш. -Минем әйтергә теләгәнем менә нәрсә: 
мәсьәләне зур итен шәһәр Советына куярга кирәк. Без, Кәлпмәттәге 
>;сфть идарәләре, бу чарага бергәләп тотынырга тиешбез. Үсмерләр 
арасында җинаятьләр, хулиганлыклар булып тора. шәһәрдә, авылдагы 
кебек, үсмерләрне эш белән мавыктыру юк, менә алар шуннан үзләренә 
кызык эзләп, ярамаганны эшләп ташлыйлар. Синең күтәргән мәсьәлән 
шәп, мин сиңа ярты юлда туктап ка одаска киңәш итәм. 

— Киңәшегез өчен рәхмәт. Форма бирәсезме? 
Арслан клавишалы кара телефонның бер клавишасына басты, HOMCD 

җыеп, идарәнең Саш бухгалтеры белән ниндидер фондлар, экономиядер 
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турында озак кына еейләште аннары балалар гаризасының башына 
кызыл к а р а л ! iyp итеп резолюция салды. 

енә ирешкән Тансык з>р авызын жыеп ала алмый иде. Ул чы
гып китәргә дип урыныннан торса да. абыйсы каршында таптана 
пде әле г 

— Я. тагын нәрсә каерырга чамалыйсын5 — диде Арслан, коры • 
тавыш б« I IH 

— Юк. монысы каерырга гугел, яхшы чыкка яхшылык эшлим 
Менә сезы икс билет, Сәгыйд нарлап комсомол кн 
килегез 

— Кайчан? * 
— Билетта числосы күрсәтелгән. * 
Арслан, бер \кый башлагач, билетны бөтенләе белән укып чыкты а 

«Зәңгәр JT» кичәсенә чакыру билеты ° 

20 май 1963 ел * 

Б е р е н ч е б ү я е к 

Кичәдә тыела а) үзеңнең һәм башкаларның кәефен боау, б) үзен = 
белән ернртлы эчемлекләр һәм ICK ачып килү, в) танцы -
вакытында маймыллану Һәм кыланып /кырча) * 

И к е н ч е б ү л е к 

Рөхсәт ителә: а) чәчәкләр, грампластинкалар ачып килү. 61 ^ткен 
сүз белән күңел күтәренкелеге, в) музыкаль-вока ч космодромда актив 
катнашу. 

«Зәнгәр ут» НӘКЪ кичке ( ;,ф.чак» кафесында кабына. 
Соңга к.1 ihiii кн ң '!'• ш iрафм i 
ашатабыз. 

К i ними шәһәр консом 
«Зәнгәр >т» шгабы. 

— К н I • 

— Килергә гуры килер Яшьләрнең HI кыланганын күнгән кер
гән юк. 

Тансык тагын кесәсенә гы1 • 
— Менә монысы комсомол вктш 
— Бет нае еннен ) i кә! • u> i 1рен' 11 
— «Зәңгәр 

мунек iifvii ым . 
«•Беләм мин 

ишетсен дин i нхыра ropi IH 

\u i 
1>ры һәм 1КОНОМИЯ ечеи i i| 

T.DMH укып чыкты Урынна| I 
c v ; „ 
хөкүмәтнең н •: ипиибар бирү* 
ими кнi ' 1 'р j i ie 

1пелан бәч! и к 1Йты i та киткән 
, , И , ф Н 
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Нәрсә инде бу —яшьлек димәсәң, хәтере калыр. Арслан да егет 
булып үсте, сугьнп чыгар алдыннан авылда печән өсләре ничек гөрләп 
уза торган иде. Бер атна элек авыл өйләрендә җанлану башлана, авыл
ның бер башыннан бер башына чалгы янаган тавышлар ишетелеп тора, 
егетләр яңа чалбарлар, ак күлмәкләр тектерәләр, гармунчылар гармун
нарын төзәтеп ала, яшь кызлар базардан бизәкле тырмалар сатып 
алып куялар. Печәнгә төшкән көнне ни генә кыланмыйлар! Болында, 
Зәйнең ин матур бер тугаена шомырт әрәмәләре янына зур бер казан 
асалар, үгез суеп, күмәк аш пешерәләр. Җиз тәңкәле, кыңгыраулы 
атларда, бер-берсен җилкәләреннән кочаклап, арба тутырып утырган 
егетләр гармунга жьтрлап эшкә баралар, эштән кайталар, гөр килеп тора 
Зәй буйлары! Малайлар печән таратырга төшүне зур бәхет саныйлар 
иде ул вакытта. Шулай ук яшьләрнең ялкыны сүндемени? Нигә алар 
бергә җыелган чакларда җырламыйлар, нигә трибунага чыккан чак
ларда кәгазьдән укып бик дөрес сүзләр сөйлиләр. Бәлки, алар аны, 
җырны, күмәк сөенүне, үткән этап дип саныйлардыр? Әллә алар хәзер 
иртәрәк өлгереп, иртәрәк сүнәләрме? Техника, яка ачышлар, космос 
дөньясы аларны күбрәк биләп аламы? 

Шундый тынгысыз сораулар Арсланны кичәгә барганчы борчып 
торды. Түбәсендә зәңгәр-яшел-кызыл утлар янган «Акчарлак» кафесы 
ул килгәндә тын иде әле. 

Аны ишек төбендә Тансык каршы алды. Беләгенә бәйләгән кызыл 
тасмасын төзәткәләп: 

— Килдегезме, Арслан абын? Сәгыйдә апа кайда? — диде. 
— Апакның больницада д^ж\р тору көне. Үзем генә килдем инде,— 

диде Арслан, өстен чншенә-чишенә 
Кичә башланырга биш кенә минут калса да, кафеда әле музыка 

уйнамый, кием элгеченнән бер читтәрәк чәчләре, ат ялы кебек, күлмәк 
якалары өстенә кайтарылып төшкән берничә егет, ирен читләренә си
гарет ябыштырып, тәмәке пыскыталар, икенче катка күтәрелә торган 
баскыч төбендә күзләрен кара белән сызып озынайткан, иреннәрен ки
шер төсендәге помада белән буяган кызлар өелешеп торалар иде. 
Алар идарә башлыгына иренеп кенә юл бирделәр. 

Баскыч буйлап югарыга, икенче катка күтәрелгәч, Арслан иркен 
зур залның бер як яртысына өч рәт итеп тезелгән ак эскәтерле өстәл-
ләр күрде. Өстәлләрдә яшьләрне алма, салат, конфет, шампанский, 
портвейн шешәләре көтә иде. Залның биергә, күңел ачарга дип калды
рылган икенче яртысында түрдә үк радиола куелган, аны көйләргә 
дип махсус чакырылган электрик, олы яшьтәге, кәкшәйгән сары йөзле 
бер абзый, радиола янына берәүне дә китермичә, команда булганны 
көтеп тора иле. Арырак, оркестрантлар — баянчы, барабанчы", саксо
фон һәм флейтачылар уен коралларын төрле тавышка көйләп мата
шалар иде. 

Кичә бер сәгать чамасы соңга калып башланды. Шәһәрнең үзешчән 
артисты Сәгийть Камалов — йомшак-бәрхет тавышы белән кызларның 
һушын ала торган түгәрәк ак йөзле, сабыр холыклы, яше утыздан узса 
да өйләнми йөрүче буйдак — чакыру билетына язылган сүзләрне маг
нит* фон көчәйтүендә тагын бер тапкыр кабатлап чыкты; аның алмаш
чысы, юантык гәүдәле яшь кенә кыз, кайсыдыр мәктәпнең пионер 
вожатые, яшьләрне өстәлләр янына чакырды. Түбәннән, күмәкләп, та
шып менгән яшьләр өстәлләр янына утырып беткәнче байтак кына 
вакыт узды. Шуннан сон комсомолның беренче секретаре Илбарнсовка 
сүз бирделәр. Өстәлгә ике кулы белән таянып һәм микрофон өстенә 
якын ук килеп, ул яшьләрне з>р көрәшкә чыгулары белән котлап, тост 
тәкъдим итте. Яшьләр җанланып китеп, гөжләп алдылар, чәкәшеп 
эчтеләр һәм ашарга тотындылар. 
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Кичәне алып баручы Каналов, үзләре аерым өстәлгә жыелган ком
сомол башлыклары белән киңәшеп алгач, микрофонын күтәреп, Арслан 
утырган өстәлгә килә башлады. 

— Арслан Шәвәлиевич, сез я^ыәргә берәр нәрсә әйтегез инде.. 
— Минем әйтүем нигә кирәк, яшьләр биесеннәр, /кырласыннар,— • 

дип каршы килеп маташса да, Качалов ^үзендә нык торды: а. 
— Юк, комсомол вожакларынын фәрманы шундый, — диде ул, 3 

малаем елмаеп,—әйтегез берәр сүз. S 
— Басып әйтергәме, утырган килеш тә ярыймы? —диде Арслан һәм £ 

\ з тавышыннан үзе уңайсызланып китте, микрофон аның бу сүзләрен -
шундук залга житкерде. 

За |да көлешеп а шылар. о 
— «Яшьләр миннән еш кы нигә сезнең китапларыгызда х 

барлык яшь кешеләр дә тибәрләр, матцпар, лиләр. Мин дә \л уядемда JJ 
гажәпләнел аларга сорау бирәм: нигә яшьләр матур булмаска тиешләр, < 
ӘГӘр яшьләр дөрес яшиләр икән, дөрес эшлиләр һәм дөрес ял итә бе- . 
ләләр икән, алар һәрчак матур булалар». Бу сүзләрне заманыбызның = 

бөек педагогы Антон Семенович Макаренко әйткән. Анардан да матур- -
рак итеп әйтч II булм 1С, шуңа күрә мин сезгә дөрес яшәү, дөрес эшләү, * 
дөрес ял итү телим! 

Тыенкы гына кул чаптылар Рюмкаларны якадан күтәреп, тагын 
беркавым ашал а и лч бөтен Россия конкурсы мпломантлары дурт кыз 
жырлаячагын хәбәр нтте Камалов. Ш\ны ук —кызык ясап булса ки
р ә к — юантык пионер вожатые да кабатлады. «Җәйнең алсу аяз таң
нарында» дигән татар җырын кичәгә жыелган яшьләр бик начар тың
ладылар, шаулаштылар, сөйләштеләр. Аннары микрофон яшьләрне 
танцыга чакырды Оркестрантлар хәзерге ваманнын ионсыз бер көен 
бик ХӘТӘр ярСЫНЫП КЫЧКЫрта башлагач, эалНЫН буш ягына жыелган 
яшьләр берәм-берәм парлашып, ярсынулы гемпка бөтенләй дә туры 
килмәгәнчә, чамадан тыш әкрен, кыямылдар-кыймылдамас, баскан урын
нарында йоклап Mil >р д »рәж >дә би<гән сымак итенделәр 

«Юк, мин бөтенләй артта калганмын икән заманнан,— дип уйлады 
Арслан,—мин аңламыйм икән боларнын гелләр*и>. 

Шул мәлне кемдер анын жииениән тартты, борылып караса: кара 
I вка ил шеннән әрсез е iMaen I 1 

— Сип пичек МОНДа? 
— Менә Кәлимә! яшьләренең ничек ял иткәннәрен карарга кил

дем әле 
— Ничек эләктен дим мин? 
— Бик гади Би |' • Комсомол tap исәбенә 

бит бу түләүле кичә 
_ Шулаймыни? Ну ничек ошыймы 
I |бделхәА ш ы и һ ь т г ь Ф г л ы п . биюче 

парларның a IK 1арына эче пошы i ка арасына 
кереп Һ\ 3 ым Ю 

Тагын бер мәртәбә i ; * " Ы И 1 УТ ЫР" 
пылав кичәнен уты» кабынмады К in шам
панский ачылды Bapi 1 Л Г 1 Н Г * " ь » " " 
бик хәтәр жәеп елма ' шампанские 
күбекләнеп бәреп чык 
Ул тирәдә шау-ш) гынып б< «ов микрофоном сүз 
әйтә башлады \ны гынлан .ынирн,.-, . v , 

:.. оператор Мнндаронк.. . с . 

бипде Озын буйлы газа гәуд . бнгрәя тавышы вур 

arei Маяков ( 
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Мнндзров, өстәлләр арасыннан кысьпа-кысьпа үтеп, иркенрәк бер 
урынга килеп чыкты да, микрофонын авызына якын ук китереп, залны 
тагын бер мәртәбә тынычланырга чакырды, тынычланмый торып шигырь 
укып булмаячагын белдерде. Тавышлар бер чама кимегәч, бик хәтәр 
кычкырып, Муса Җәлилнең бер шигырен >кырга тотынды, зал әкренләп 
1ынды, тынычланды. Шуннан сок оператор егет микрофонны янындагы 
бер кызга тоттырды да, уз тавышы белән, көчле һәм тәэсирле итеп, 
шигырьне тоеп, мәгънәсен тирәнтен ачып укырга тотынды. 

Арагызда кем бар Цеткин улы, 
Тельман егетләре кайсыгыз? — 

диде ул, куллары белән өстәлләргә күрсәтеп. Яшьләр кинәт карашып 
алдылар, бөтенләй тынып калып, шигырьне ахырынача тыңладылар. 
Тоткын шагыйрьнең, гәрчә диварлары эченнән, «таш капчыктан» торып 
язганнары аларга барып житте, Арслан уз күңеленә колак салгандай, 
сәерсенеп утырды. Нигә яшьләр тындылар? Аның каршысында утырган 
яшь кенә бер кызның күзләренә иик яшь бәреп чыкты? Арслан кинәт 
бер хакыйкатькә төшенеп алды. Оештыручылар кичәнея максатын бил
геләмәгәннәр, аның яшьләргә нәрсә бирәчәген уйламаганнар икән. 

Миндаровка яратып һәм ашкынып кул чаптылар. Аны тагын со
радылар. Ул сөйләгәндә берәү дә ашамады, берәү дә күршесе белән 
сөйләшмәде. Барысы да егетнең йөзенә карап, кулларына карап тор
дылар. Бу юлы ул бүгенге бер татар шагыйренең шигырен укыды 
Шигырь турыдан-туры хәзерге яшьләргә адресланган һәм, син бүген 
якты залда утырасың, син бүген кыланып твист биисең, беләсеңме, сн-
нек яшьтәшең, егерме яшьлек егет, һаман да егерме яшь көе тора, 
аның яше беркайчан да егермедәй узмаячак, чөнки ул синең якты 
тормышың, синен шушы залда утыруын эчен яу кырында башын салды. 
Егерме яшьлек егет, бас аягыңа, тезлән аның каршысына1 

Йөзләрнең кинәт кырысланып, усалланып китүен күрде Арслан; әле 
генә күңеле кайткан, әле генә җаны бизгән яшьләргә эчке бер соклану 
белән карады, алар белән кайгырып һәм моңаеп, алар сулышы белән 
сулап: «Юк, болар беткән башлар түгел, болар күңелләрендә ялкын 
сакламаган яшьләр түгел, болар ил яңа бер сынау алдында калса, ике 
дә уйламыйча, яу кырына китәчәкләр,—дип уйлады — Яшьләрнең кү. 
целендәге ялкынны кузгата белүче юк, аларны кайнар хискә әйдәүче, 
шул хис аркылы сиздермәстән тәрбия бирүче юк Комсомол байлыкла
ры кызыл сүзләр сөйлиләр, китаптан ятлап алганнарын монда китереп 
аударалар. Нигә алар аерым өстәл булып утырганнар, нигә яшьләр ара
сына сибелмәгәннәр?» 

Яшьләр белән житәкчелек мәсьәләсендә Арсланның аер\ча кунелен 
кузгаткан бер хәл кичәдән соң булды. Аерым өстәлгә җыелып утырган 
комсомол башлыклары активта катнашу өчен Казаннан килгән ннстр\к-
тор хөрмәтенә мәҗлес әзертәгәннәр икән. Алар анда Арслан Шәвәли-
евичны да чакырдылар. Арслан инде кайтып китәргә җыенып, энесе 
1 абделхәй белән бүгенге кичә турындагы хисләрен бүлешеп тора иде, 
Илбарисов аны бер читкә алып китеп, йомышын әйтте. Аосланның ай-
ваена карамастан, чат ябышты секретарь. 

— Хәзер мин энекәш белән сөйләшеп кенә бетерим инде алайса,— 
диде Арслан. 

— Бу сакаллы егет сезнең энегезме? Берт>ганмьР Соң, нишләп аны 
бая ук әйтмәдегез? Барсын безнең белән,— диде Итбарпсов. 

Мәҗлес инструкторның гостиницадагы бүлмәсенә, люкска әзерләнгәя 
иде- Анда комсомолның. җитәкчер:ж урыңда эшләүче яшьләре, барлык 
секретарьлар җыелган иде. Монда портвейн белән генә калмаганнар, 
коньягын да, «столичный» аракысын да тапканнар, кара икра да, ак 
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балык та китерткәннәр иде. Инструкторны тур башына утырт 
комсомол башлыклары, дәрәҗәләрен саклап, анын янынт тезелеште. 
Арслан, никадәрле, кыстасалар да, . . азаккы кеше булыб
рак, Габделхәй белән яп... 

Монда да Илбарисов беренче сүзне әйтте. Хәзер > т кичәдәге яки 
активтагы кебек, тонык йөзле түгел, чак кына дулкынланган, чы
раена алсулык Йөгергән иде. Кулына коньяклы рюмканы күтәргән 
кеигә ул Казаннан килгән кунакны ишн шәһәр активында 
катнашуын Кәлимот комсомолы әчеп дәрәж,ә дип белдерде, лдкнн бнк 
артык ялагайлануга китмасен дипме —тостны комсомол өчен, Павел 
Корчагин эшен лаеклы дәвам иттерүчеләр өчен тәкъдим итте 

Барысы дәррәү кул чаба башлауга, \рыныннан Габделхәй күтәрелде. 
«Нишли бу?* —дип уйлап та бетермаде Арслан, Илбарисов аның 
онесенэ утырырга боерды. 

— Юк, мин утырмыйм эте, МИН* м бзр,—диде Габдел
хәй. Аңар барысы да (әсреснеп, каян килеп чыкты 6v жөнтәс аю дигән
дәй, аптырашып карадылар. Илбарисов кабаттан боерыгын әйтмәкче 
иде, егетнең Арслан Шәвәлневич энесе булуыннан унайсызланып, дәшми 
калды. 

— Менә сез әйтәсез, Павел Корчагин әчеп күтәрик днсс • 
Корчагин иптәшләренвэя аерылып, Чигәбез 
Лавканы мәжлес өстәлләре янында гына искә тшперәбе.ч Ь\ аны мыс
кыл итү, профанлаштыру. Юк, мин бу тостка кушылмыйм. 

Әкрен генә борылды, рюмкасын өстәлгә к ашыкмый 
гына чыгып китте. 

Өстәл янындагылар аптырашып карап калдылар. 

(Ахыры киләсе санда.) 
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Илдар Юзеев 

СОҢГЫ СЫНАУ 
Д Р А М А Т И К Л Е Г Е Н Д А 

Муса Җәлил үлем жәзаеы аллы иная 
В Гетенең <Фауст>ын кабат укыган. 

XX гасыр Тиранның эш бүлмәсе. 

Т ө р м ә х у җ а с ы . Данья хуҗасына мактау һәм дан! 
Т и р а н . Саилә әйдә, ниләр бар анда? 
Т ө р м ә х у җ а с ы . Буйсынганга — богау, үзсүзлене 

Олактырам теге дөньяга. 
Т и р а н . Теге... миңа каршы баш күтәргән 

Кол шагыйрьне әйтәм Карашын 
Үзгәрттеме миңа карата? 

Т ө р м ә х у җ а с ы , һаман яза. Коллар арасында 
Сезгә каршы котны тарата. 

Т и р а н . Диман, коллар аны ярата? 
Димәк, коллар аңа ышана? 
Сындырырга кирәк рухын аның, 
Нинди юллар белән булса да. 

Т о р м ә х у җ а с ы . Кулланмаган җәза налмэды — 
Ахырда 
Хөкем иттек 
Үлем җәзасына. 
Ярты ел инде. 
Богауланган килеш, төрмәдә 
Үлем карарының раслануын 
Көтеп ята. 

Т и р а н . Минем бөеклекне, тиңсез көчне 
Мактап җырлаудан ул баш тарта. 
Бар дөньяны, астын-өскз китереп, 
Тезләндергән бер көч алдында 
Ниндидер бер мөнәҗәтче азиат 
Баш ИМӘСЕН, имеш... 
Шулай да 
Уйландыра... 
Минем солдатларның 
Йөрәгендә шундый җан булса, 
Мондый чигенүне күрмәс идем.., 
Җир ярылса, 
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Кереп качар идем хурлыктан.., 

Нинди уйлар ииндә?.. 

Бу — тик әле кәеф юклыктан. 

0, юн! 

Бу деньяның 

Язмышын тик корал хәл итә. 

Ванытлыча чигенү... 

.Чин ышанам: 

Кеше ычкыкалмас богаудан! 

Т е р м э х у җ а с ы . Соңгы чиктә Җир Сезнеке булыр' 

Донья хуҗасына мактау, дан! 

Т и Р а и . Әмеремне тыңла! Иртә таңда 

Ул уларга тиеш җиңелеп. 

Я хурлыкка калам мин — беек кеч — 

Аның рухы алдында чигенеп. 

Миңа буйсынмаган галимнәрнең. 

Шагыйрьләрнең башын кисәргә! 

Алар җирдә исән йергән чакта 

Йоклый алмам. 

Мөмнин китәргә! 

М е ф и с т о ф е л ь тавышы. 

0, әфәндем, 

Синең тап ялгышың 

Шунда булды... 

Т и р а н . Кем уп? 

Кем дашз? 

М е ф и с т о ф е л ь пдПда була. 

М е ф и с т о ф е л ь . Синең белан 

Тирән ялгышыңны курган 

Мефистофель сайлаша. 

Т и р а it. Мефистофель?! 

Мине нарса кета? 

Әйт дересен. 

Җиңу!? Җиңелу? 

М е ф и с т о ф е л ь . Җиңелү һәм агу эчеп үлү. 

I н |i а и Ялган! 

М е Ф и с т о ф В л ь. Алла исеме белән ант итам. 

1 н )1 а и Бу нүразаң әгар хак икән, 

Ялгышымны күрсәт! 

М е ф и с т о ф е л ь . Җирне уенчык дип уйладың син, 

Җир язмышы белан шаярдың 

Кеше анылын дошман итеп күрдең, 

Тик коралга гына таяндың. 

Варисларың синең акыллылар. 

Тиз нурделэр. миңа килделәр. 

Син илеңнән куган галимнәргә 

Түрләреннән урын бирделәр. 

Дошманыңны утерудән элек 

Анылын. җанын яулап ал аның 

һәм үзенә наршы юнәлтә бел — 

Ә син шуны аңлый алмадың. 

Варисларың акыллырак булыр 

I i. I ! [ Тин бер генә ялгыш ясадым мин. 

Лэнин аны соңран аңладым. 

Җир йезендә акыл ияпарвн 

Мин үтереп бетера алмадым. 
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(Тирмә башлыгына) 

Тыңла, 

Шагыйрьләрнең, галимнәрнең 

һич киченми башын чабарга! 

Т ө р м ә б а ш л ы г ы . Муса Җәлилнең да? 

Т и р а н . Әйе! 
Оэ-үзенэ.) 

Ланин аның рухын ң и ң ү өчен 
Нинди гека юллар табарга? 

(Мефистофельгә.) 

Мефистофель... 
Син бит хатта доктор Фаустны да 
Юлдан яздыручы '. Ярдәмең 
Кирәк миңа. 
Минем төрмәмдә 
Кол шагыйрь бар. Җәлил. 
Җәзага 
Биреша торган тугел. 

М е ф и с т о ф е л ь . Төшендем 
Җан алырга көчең җитмәгәнгә 
Мефистофельне искә төшердең. 

(Үз-үзенэ.) 

Соң булса да аныл керә бара. 
Ул үзгәртә миңа карашын. 

Т и р а н . Тзнс белән бергә җаны үлсен, 
Җирдә аның рухы нэлмасын! 
Үлем карарының раслануын 
Син хәбәр ит. 

М е ф и с т о ф е л ь . Кемдер әйткән: 
«Шагыйрь — уз халкының 
Җыры, теле, куэе, колагы»... 

Т и р а ы. Әгар шулай икән, 
Татар дигән кыргый ул халык 
Телсез, чукрак һәм саңгырау калсын. 
Теләгемне үтә! 

М е ф и с т о ф е л ь . Соңгы адымда 
Шагыйрегез юха елан кебен. 
Шуышып йөрер минем алдымда. 
Ул шундый зат: 
Сөйләшергә риза 
Теләсә кем белән. 
Ә мин менә бүген төн белән 
Барам да 
Акылына һәм җанына керәм. 
Кабул итәр мине, 
Мин беләм. 
Ул Фаустны чакыра. 
Акыллылар белән 
Сөйләшергә аның исәбе. 

I Доктор Фауст турындагы легендаларда табигатьне, яшәешне 
танып белә алмаудан гажиэ булган, өнетСезлеккә бирелгән Фауст
ның явызлык ручы —Мефисюфрль белән килешүе турында сейләнә. 
Килешү шартлары буенча, Фауст жнрдаге барлык ләззәтне, рэхэтие 
татыганчы, тормыштан тулы канәгатьләр алганчы ишәячәк. М о н ы ң 
бәрабәренә Фауст Мефистофельгә жанын сатирга тиеш була. Ме
фистофель, тылсымлы эчемлек ярдәмендә, Фаустны нщлрге. 

Ангар иск»рМ9Се. 



оедми бит әле 
Миндә кешедән естен нвч Барын. 
Соңгы минут, соңгы сәгатьтә 
Наше, гадатта, 
Жаны белән ялгыз торып кала 
Яии руялар белән сайлаша. 
Яни гакылыннан яза. 
Чвнки аяда — җәза. 
Соңгы тан. 
Карыйк Кеше ничек каршы алыр 
Иң кадерле антын минутын. 

(i3-ijeHa ) 
Мин Тиран да һай алла да түгел. 
Хәйләкәр бер явыз рух бары... 
Тик шулай да миңа буйсынмаган 
Адай заты җирдә иж әле. 

Улем камераң |?44 i :. р 7 Н Н Терма 

м >' с а. Кулларымда богау. Тәрәзәдән 
Ай лиiысы тешми. Нэра тан. 
Тормышыма йомган ясарга да. 
Ахры, вакыт бик аз каладыр. 
Өстәлемдә — сФауст-. Ут сүнгәнче 
Ачалмадым соңгы битләрен. 
Геройлары белән бәхәсләшеп. 
Бәхилләшеп җирдән китәрмен. 

Ы е ф н с т ф е л ь заьниш. 
Дврес анысы, философлар әйтә: 
"Хакыйкать, ди. туа бохэстз». 
Тин онытмыйк, иүппзп свйләшергэ 
Вакыт диган нзрсз аз калган. 

J !• Св. Кем син? Әллә изге җанмы берәр7. 
Ничей үттең тенге сак аша? 

М с Ф и I. i и Ф и л L Мин һәркемнең күңеленә керәм 
Нырын йозак, җиде яг аша. 
һәр заманның була «аныллысы», 
һәр заманның була Фаусты. 

Ы у с а. Димон. Фауст узеноң иярчене — 
Мефистофель белән кавышты. 

М •; ф ц (. i и Ф i .1 ь. Тән жJ,асын у :дың егетләрчә. 
Мактыйм сине. 
Хәтта тәмугта 
Мондый газаплар ик. 
Әйт, Муса. 
Ничен түздең, каян нач алдың? 

М ) . ,i Иң авыр минутларда. 
Җирдәге тәмугларда.— 
Неч алдым мин халыктан — 
Алпамыштан. Алыптан. 
Үч кылычы сынганда, 
Иерәнгә дәрт тынганда,— 
Щнн-Мәрганнән ' — ун алдым. 

1 Ktim 
чирши •• i "MM 
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Пугачевның уң кулы — 
Бэхтинрдән ' — ут алдым. 

Күземдә нур сүнгзнда, 
Күңелдә җыр сүнгәндә,— 
Мулланурдан — нур алдым, 
Тунайдаи мин — җыр алдым. 

М е ф и с т о ф е л ь . Шомлы хэбар алып килдем сиңа. 
Гильотина... Иртән алтыда. 

М у с а . Мин ярты ел коттем бу хәбәрне. 

«Сеенечле» хабар... ни әйтим. 
М е ф и с т о ф е л ь . йөгереп килдем тиэрэн, үлем_ алды 

Сәгатьләрен, мәйтәм, җиңеләйтим. 
Таң сызыла... алар килергә дә 
Ика сәгать калган нибары. 
Андый чакта кеше ялгыз налсэ, 
Акылыннан ивмнин шашарга. 
Аллаң да юк синең, муллаң да юк. 
һәммәсеннән үзең баш тарттың. 
Ә кешенең җакы таш түгел бит, 
Немгз ялварырсың җан сорап?.. 

М у с а . Куркытма ла мине үлем белән. 
Кырык үлем аша узган мин. 
Соңгысын да Берлин урамыннан 
Яшәү җырын җырлап узармын. 
Кайгырма ла бернем озатмас дип, 
Җырым налыр мнне озатып. 
Каберемә ятып үксер дә ул 
Денья буйлап китәр моң гына. 

М е ф и с т о ф е л ь . Тышта — август. Гелпәр чәчәк ата. 

Тирәкләрдә ношлар сайрыйлар. 
Ишетәсеңме, 
Башың кисү очен 

Палачларың балта кайрыйлар. 
М у с а . Йоклыйлар дусларым, белмиләр, 

Йоклагыз, дусларым, белмәгез. 
Соң тапкыр йоклагыз теш күреп, 
Тин палач балтасын нүрмәгез. 
Соңгы төн. Төрмә тын. Богаулар 
Музыка урнына чыңлыйлар. 
Төш күрә дусларым — богаулар 
Чыңына кушылып җырлыйлар. 

ҮЛЕМГӘ ХӨКЕМ 

ИТЕЛГӘННӘР ТӨШЕ 

БЕРЕНЧЕ ТӨШ 

Мин хекем ителдем йвз яшькә 
Кадәре картаймый яшәргә. 
Мин кайттым, кадерлем, кил, кочыйм, 
Карама чал төшкән чәчләргә. 
Дөньяда коллар юк, төрмә юк. 
Онытылган золымнар, газаплар. 
Мин найттым, кадерлем, кил, кочыйм. 
Нулларым богаудан азатлар. 

' Бгхтияр Канкаев — Е, Пугачев полковнигы. 



Төрмәнең нигезен актарып 
Ал гөлләр чәчегез, сеңелләр. 
Мин кайттым, надерлем, кил. кочыйм. 
Кулларым богаулы түгелләр 
Карт дөнья иркенләп тын ала 
Толымың м/еныма урала. 
Мин кайттым, кадерлеи. кил. кочыйм, 

Елама, керфегең чылана. 
М В ф н С Т О ф е л ь . Бу — теш кенә... 

Кеше... 
Нинди мескен, нинди тубән син. 
Син кол булып җиргә килгәнсең 
Син кол булып җирдән китәрсең. 

М у с а . Әйе, 
Мин кал булып җиргә туганмын 
Егерменче гасыр башында. 
Мин кол булмас өчен җыр башладым. 
Корал алдым ундүрт яшемдә. 
Юллар бик нүп иде. икеләнми. 
Авыр көрәш юлын сайладым. 

Ирен өчен суга бозга кердем, 
Сугыш утларында кайнадым. 
Халкым өчен яуда үләрмен дип, 
Юина гына антлар итмәдем. 
Җаным нала көрәш җырларында. 
Юн, кол булып җирдән нитмәмен. 

М е ф и с т о ф е л ь . Кеше ирне ечен сугышып йөргән.. 
Акылың чыга бара, курәсең. 
Ә узең бит ирек. азатлыкны 
Тештә генә иуреп үләсең. 

М у е в. Балаларым минем, оныкларым 
Төштә түгел, өндә күрерләр. 
Бәхет үрләрендә йөрерләр. 
Без күргәнне авыр әният итеп 
Телдән-телгә сөйләп йөрерләр. 

М е ф и с т и ф е л ь. Тормышның бар мәңге үзгәрмәгән 

һәм үзгәрмәс натгыи кануны. 
Телисеңме, теләмисеңме — 
Талап итә сүзсез тануны: 
Дөнья — төрмә. Кеше шул төрмәгә 
Мәңге богауланып куелган. 
Маңгаена — лныл тирәсенә 

«Син — кол» дигән сүзләр уелган. 
Кеше... 

Берсен-берсе сытып, таптап узар. 
Берсен берсе кырып бетерер. 

һәм Җир шарын беркөн, сугыша-сугышэ, 

Яшәмәслек хәлгә нитерер, 
Җире белән бергә үзе да 
Очар Tencei-тиран упкынга. 

Алла хатта өлгералмый калыр 
Яндырырга тәмуг утында. 

... Ионлыйлар дусларың, саташып, теш 
күреп. 

Соңгы теш һем соңгы тек булыр. 
Аларга — соңгы төш. дөньяда кзлганиер— 
Исәннәр ечен ул — вн булыр. 
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ИКЕНЧЕ ТӨШ 

Берзаман мәңгелек йокыдан уянып, 
Ачтым мин двньяның капкасын. 
Саумы сез. кешеләр?! 

Беркем юн, 
Кайда сез? 

Т и р a Ti-P об от. Кешеләр? Ха-ха-ха! 

Эзләмә. Тапмассың. 
Кешеләр? Ха-ха-ха! 
Җирдә мин... Мин торам! 

К е ш е . Кем соң син? 
Р о б о т . Мин — Хуҗа! Мин — Тиран! 
К е ш е . Балалар, оныклар соң... кан кнттелар? 
Р о б о т . Кешеләр? Ха-ха-ха! 

Кырылып беттеләр. 
Богаулар, чылбырлар чылбырга бәйләнде, 
Кешенең акылы тимергә әйләнде. 
Акылын алдым да акылдан шаштым мин, 
Ха-ха-ха! Автомат төймәгә бастым мин. 
Коточкыч шартлаудан тетрәде бетен Җир. 
Бер сенунд. һәлакәт. Хәрабә. Тетен. Җил. 
Кит, Неше өрәге, кабереңә яшерен, 
Юк инде бу җирдә туганың, нәселең!.. 

'' е ш е- Җир бәгырем, нишләдең? Бик тыныч, 
Куркыныч — нешедән башка син, 
Найда сез, оныклар? 

Р о б о т . Әзлемә. 
Талмассың. 
Ха-ха-ха! Яп дөнья кагжасын! 

ш У с а- "вше — мәгърур! Үз куллары белән 
Коллык чылбырларын өзәр дә, 
Җиң сызганып башлар тираннарсыз, 
Сугышларсыз тормыш тезәргә. 
Кеше узар. Үлем кораллары 
Аяк аста калыр тапталып. 
Планета тыныч сулыш алыр, 
Беек Акыл итәр патшалык. 
Төрмә хуҗасының, сарайларның 
Көле нүккә очар кон нипэ. 
Таң сызыла. Әнә көнчыгыштан 
Тетрәү авазлары ишетелә. 

М е ф и с т о ф е л ь . Ә синең — көнең юк! 
Алдыңда — тон кара... 
Күр, кара: 
Дөньяда кем кала? 
Нүр, кара: 
Ул киле, 
Кузларе — чем-кара. 
Күр, нара. 
Таң ныэы. 
Чәчеңне ур, тара. 

М у с а . Таң кызы! Башына 
Ал яулык ябынган. 

М е ф и с т о ф е л ь . Шагыйрең иркәләү, 
Назлауны сагынган. 
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• У в * - Таң кызы. Т м ы и ы 

Нурлардан урелгэн. 

М е ф и с т о ф е л ь . Илаһи матурлык 

Хыялда иурелган! 
М у с а - Ул чырлый... -Сагыну.*... 

Таң ата... Яктыра... 

М е ф и с т о ф е л ь . Ул минем иркемдә, 

Уя зңэ тартыла. 

Т а ң к ы з ы . Коткарып калырга 

Рәхимсез улемнән 

Килдем мин. Кач, шагыйг 

Термалар иленнән. 

М е ф и с т о ф е л ь . Нит, шагыйрь, деньяның 

Куркыныч тиреннән 

(Мин белам: шагыйрьләр 

Кызларга табына.) 
т J Ч к ы а ы. Кигин без деньяның 

Иң аулак ягыма. 

Ник газап чигәсең. 

Кам вчек? Ни «чей? 

Тыңлыйм да төшенмим 

Йөрәгең тибешен. 

Әнә чын шагыйрьләр 

Тенге ай нурында 

Җырлыйлар тин сап 

һәм шарап турында. 

Оныт та дөньяның 

Кайгысын, аһ-зарын, 

Сарайда наршылыйк 

Гомернең таңнарын. 

М е ф и с т о ф е л ь . Җиз балта астыннан 

Башыңны ал да син, 

Сайла син: я аны, 

Я палач балтасын. 

М у с а . Гузаллек алдында 

Баш иям. Лакин мин 

Үлемем янында 

Булса да. уиенмим. 

Ник миңа уз иркем, 

Халкым йол булганда, 

Җир — Кеше сарае — 
Ялкын-нел булганда. 

Юл яра бахетка 

Кешенең ачылы 

Ул бара шатлыкка 

Газаплар аркылы. 

Гомеремнең соңында 

Үзем дә. чырым да 

Миллионнар язмышын 

Хәл иткән урында — 

Мин налам термада. 

Ник миңа тын сарай? 

Тынмамын мәңгегә 

Йерагем тынса да... 

Хуш инде. Таң кызы. 

Озата бармамын. 
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Мин монда каршылыйм 

Үлемем таңнарын. 

М е ф и с т о ф е л ь . Тышта — август. Гөллар чэчан ата. 

Тирәкләрдә кашлар сайрыйлар. 

Ишетәсеңме, башың кисү өчен 

Палачларың балта кайрыйлар. 

Сизеп торам: таң яктырган саен 

Томанлана бара карашың. 

(Аңламассың адәм баласын.) 

Газап утларында янасың да 

Дөньясыннан нитеп барасың. 

Кешеләрнең җиргә тууларын 

Аклый аласызмы әллә сез? 

Кеше туа бары улу өчен... 

Ах. бу тормыш нинди мәгънәсез... 

Фани дөньялыкта ни рәхәтләр, 

Ни ләззәтләр татый алмадың. 

Бәхет дигән мәңге бикле йортның 

Ишеген дә шакый алмадың. 

М у с а . Туган илнең тын бакчасын сөйдем, 

Җир җиләген, каен, имәнен... 

һәр чәчәккә туктап башны идем, 

Тик дошманга башны имәдем. 

Лачын-коштай нүкнә күтәрелдем, 

Яраланып төштем түбәнгә 

Ләкин түбәнленкэ төшмәдем мин. 

Күз алдыма үлем килгәндә. 

Бәхетемне давыл үзәгендә, 

Көрәш кырларында таптым мин, 

Ирек дошманына җырым белән 

Нәфрәтемне салып аттым мин. 

Әзер торам 

Үлем күзенә карап, 

«Мин бәхетле!» диеп дәшәргә. 

Кем көрәшкә чыга Ирек өчен — 

Тик шул хаклы Җирдә яшәргә. 

М е ф и с т о ф е л ь . Күпме җәбер, күпме золым күрдең, 

Яндың, көйдең сугыш утында. 

Ястыкта да ятып үлэлмәгәч 

Тыныч кына 

Туган йортыңда, 

Шулмы бәхет... Кырык яшеңә дә 

Җиталмыйча Җирдән китәсең, 

Язмышың шул — нихәл итәсең... 

М у с а . Сөйдем, сөям туган авылымны — 

Җирнең кечкенә бер ноктасын. 

Мостафадан ' кала кадерлерәк, 

Җанга якын җирләр юк та соң... 

Әннзңне һәм туган авылыңны 

Куңелеңдз мәңге йөрт икән. 

Кеше бәхетен яклый белүчегә — 

Дөнья үзе туган йорт икән. 

Ишетәсеңме, бар төрмәләр тетри, 

Черегән стеналар чайкала. 

Үләм икән — үненечле тугел, 

1 Мостафа — М, Җәлилнең т>ган авылы. 



Туган йортым исән-сау капа. 
Бетен җиһан буйлап күкрәү узэ. 
Бар тираннар тетри. 
Чир тына. 
һәм иренле Неше хуҗа булып 
Кайтып керә туган йортына. 

М е ф и с т о ф е л ь . Кайтып кера туган йортына -
һәм ни күрә. 
1945 нче ел. 

Август. 

Үлемеңә бары ел тула. 
Синең алда — серле телевизор. 
Киләчәкнең 
Экранына юра' 
Экранда: 

АТОМ. БОМБА. ҮЛЕМ. ҺӘЛАКӘТ. 

Тынычлык та. 

Йорт та ик анда. 

1965 нче ел 

Гәүдәң — туфрак. 

Җырың — онытылган. 

Б 

Болар кемнәр? 
Синең палачларың 
Тиран урынына омтылган. 
1985 Hie ел. 

Халкың инде күптән онытылган. 
Тик патшалы» итә ханнм бер тел, 
Туган телең исә йотылган. 

Басып нергэн яулардан 
Болгар дигән ил янган. 
Җимерелгән, тапталган. 
Бслгар дигән ил янган.— 
Ә җыр калган, тел калган.— 
Уклар — ата алмаган, 
Туплар — 
Болгар дигзн Бер кала... 
Аннан бары нал кала... 
Гөлне ниссаң — гал кала. 
Телне ниссаң — тел кала. 
Башны киссәң — ил кала. 
Илдә туган тел ш 

Татпр теле . кыргый халык теле. 
Ирсшалмынча хермэт-надергэ. 
Әнә шулай шагыйрь белән бергә 
Җир астына нитә — наСерга. 

Үзем үлгәч — җырларымда 
Налзчан туган телем. 
Буыннардан-буыннарга 
Бдрачан туган телем. 
Бер тиран да нота алмас 
И нвчле туган телем. 
Дошман алдында хәнҗәргә 
Тиң тесле туган телем. 

М у с а . 
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Ирек ечен яу кырына 

Әйдәгән туган телем, 

Чит җирләрдә халкым белән 

Бәйләгән туган телем. 

Тик үзенчә наэлап-сееп 

Үстергән туган телем, 

Чит телләрне ят итмәгән, 

Ү з нургэн туган телем. 

Бишектән кабергә кадәр 

Юлдашым — туган телем. 

Җырларымны аналарга, 

Аналардан балаларга 

Юлласын туган телем. 

М е ф и с т о ф е л ь . 1 9 9 4 нче ел. 

Үлуеңә илле ел тулган. 

Кем ул? 

Тиран. 

Җир-тэхеткә менеп утырган. 

Әнә шагыйрь мәэюс карап тора 

Төрмәсеннән — туган йортыннан. 

J у с а. Тираннар омтыла — тәхеткә, 

Шагыйрьләр омтыла — бәхеткә. 

Тиранның кулында — ак кылыч, 

Шагыйрьнең кулында — хак кылыч. 

Тиранның юлында — кан кала, 

Шагыйрьнең юлында — дан кала. 

Тиранның эзендә — җир яна, 

Шагыйрьнең эзендә — җыр яна. 

Тиранның каберендә — җил исәр, 

Шагыйрьнең каберендә — гөл үсәр. 

Шагыйрьнең сүзләре — ук булыр, 

Тиранның эзләре юк булыр. 

Кешеләр тиранны юн итеп 

Җир йөзен яшь белән юарлар, 

Дөньяга тик шагыйрь йөрәкле 

Бәхетле нешеләр туарлар. 

1 е ф и с т о ф е л ь . Шагыйрь халкын беләм — телгә оста. 

Болар бар да матур суз генә. 

Вакыт кыска. 

Әҗәл якыная. 

Эләктереп алса — түз генә! 

Әҗәл сиңа кырык тапкыр килде. 

Кире нитте. 

Аңла, монысы — 

Чигенә торган түгел... Соңгысы! 

Җан иясе һава сулау өчен 

Җиргә яратылган. Иреккә 

Ул омтыла мәңге. Нәтиҗәдә 

Килеп керә тимер читлеккә. 

Ә ирекне ничек сөясең син! 

Дөнья — дүрт капкалы. Шартлатып 

Өч капкасын ябып куйсалар да 

Берсе ачык кала... Аңла тик... 

Мин Фаустны яшьлегенә илттем, 

Үлеп барган чакта терелттем. 

Акыл дөньясыннан алып киттем, 

Сөм хисе белән тилерттем. 



Ярый эпе актык сулышында 
Туры нилдең әйбәт юлдашка. 
Язмышыңа ВМК, 
Яшьлегеңә 
Кире найт та яңа юл башла. 

Мин ышанам: бии ткз төзәтерсең 
Балачакның ткле хатасын. 
Ә аннан соң минем белән берга 
Камераңа кире найтасың. 
Бераз гына соңга калырбыз без 
Балачагың белән мавыгып. 
Әҗәл сине квтәр-квтәр дә 
Кире китәр... 
Ә син. савыгып. 

Җырлый-җырлый Яшьлек., наена, 
Йвз ел тыныч гомер свру очен. 
Юнәлерсең туган аеңа 
Килештекме? 
Әмма бер шарты бар. 

Яшьлегеңә кайтуын кайтасың 
Тин онытма шуны: улган чакта 
Үз җаныңны миңа сатасың. 

Мин ышанам, мондый сынауларга 
Туза алмас иеше барыбер. 
Үлеменнән балачакка кайту 
Җиңелмени Иарэк ярылыр. 

М I < '1 Авыр язмышыма нәләт укып. 

Хәлдән таеп арып егылсам. 
Алдымдагы дәһшәтләрдән куркып. 
Чыккан юлдан кире борылсам.— 
Мин синене! 
Әйдә . квчвң җитсә. 
Яшәрт мине — 
Җитәр туземем 
Саубуллашып, 
Исәнләшеп нитим 
Балачагым белән үземнең. 

•>\ f ф и i го ф В Л ь Әй яшь бала. ундүрт яшьлек яшь бала. 
Тормыш юлың бигрәк ямьсез башлана. 
Язмышыңнан узмыш юк шул. ни чара. 
Ни атаң юк ни атың юн. бичара. 

Әй яшь бала. шигырь язып сызланма. 
Y J хәлең мал — кешеләрне кызганма 

Туган янны камап алган дошманнар 
Шундый чакта айда нарап ятыйммы*" 
Халык эшен яклау ачен суз бирәм. 
Тәкрарлыймын нуңелемдәге антымны. 
Шагыйрь булсаң, уз мин еңә табынсаң. 
Гогсрең узар рәхәт тормыш, дан белән 
Норзп тотып яу кырына омтылсаң. 
Исемеңне чикләрсең син нан балан 

Л ш , у, . Алда яна акты амет — идеал 

Шул маякка карап юлга чыгам мин. 
Ирен вчен кан коярга азермен. 
Ханлы юлда ни күрсәм да чыдам мин. 
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М е ф и с т о ф е л ь . Мин ни күрәм — бер кулыңда берданка, 

Ай-һай, егет, хәтәр юлга басасың, 

Наламең дә сейли мылтык телендә,— 

Үэ бахетеңкан үзең телап качасың. 

Я ш ь М у с а . Ил бәхете — ул минем дә бәхетем, 

Җир бәхете — ул минем дә бәхетем. 

Мин дә барам сезнең белән, абыйлар, 

Җимерергә тираннарның тәхетен. 

М е ф и с т о ф е л ь . Баш тарт, бала, баш тарт тизрәк антыңнан, 

Китсәң әгәр абыйларың артыннан, — 

Анда сине бары тик дәһшәт нетә, 

Михнәт, газап, ачлык һәм вәхшәт нетә. 

Бер адәм дә тузмас сынаулар нетә. 

Коллык, тарлык, хурлык, богаулар көтә. 

Я ш ь М у с а . Җилләр иссен, давыл купсын—барырмын, 

Ташлар яусын, яшен сунсын — барырмын. 

Егылсам да нукнә карап ятмам мин, 

Омтылырмын алга, кире кайтмам мин. 

Туган-ускән җирем, туган йортым, 

Хәерле юл телә җырчыңа 

Ул нөрәшкә чыга... 

М е ф и с т о ф е л ь. Мескен адәм... 

Үлеменә каршы юл чыга. 

Л ш ь М у с а . Дошманнарга каршы яуга китәм, 

Җыр өйрәткән далам, 

Исән бул! 

Д а л а. Ирен тәмен белеп, уйнап-көлеп, 

Йөгереп үскән бәлам, 

Исән бул! 

Син әйт, балам, 

Кайтырсыңмы тагын? 

И ш ь М у с а. Балачагым, 

Бер сәгатькә гена 

Кайттым сиңа. 

Сау бул, исән бул. 

Д а л а . Биргән антын йөрәгендә йөрткән 

Туры сүзле балам, исән бул, 

Күкрәгемдә зз калдырып үткән 

Каңгырт күзле балам, исән бул! 

Л ш ь М у с а. Бала күңеле була далада. 

Д а л а . Дала күңеле була балада. 

Я in ь М у с а. Сау бул, иркен далам, хуш, далам... 

Д а л а. Мин ышанып налам, хуш, балам... 

М е ф и с т о ф е л ь . Сайла, бала, я даладан китмисең. 

Я гомереңне төрмә белән чиклисең. 

Әйтеп куям: анда сине нем нөтә: 

Алда сине коточкыч улем нетә, 

Я ш ь М у с а. Ни нетсә дә туктамам мин. 

I I е ф в с т о ф е л ь. Туктарсың, 

Нүрү белән гомереңнең ноктасын. 

Я ш ь М у с я. Юк, мин юлга туктар өчен чыкмадым! 

N е ф и с т о ф е л ь. Ишет улем сәгатенең сукканын. 

Туктадыңмы?! 

Ха-ха-ха-ха! 

Туктадың. 

Я ш ь М у с а. Ни күрәм мин... 

Юлым ная борылган? 



Бетен денья җимерелгән, кырылган. 

Алда — теркә. Үлем йорты. 

Найда мин? 

I О Ф е л i . Сайладыңмы туры юлны? 

Сайладың. 

Иң ахыргы минутларың 

Саныйсың... 

Таныйсыңмы бу адәмне? 

Таныйсың... 

Әллә инде уэ-үзеңне 

Оныттың? 

Бу — син үзең. Синең соңгы 

Минутың. 
! [ И Ь М Нуллэрымдэ — богау?.. 

'I Ө р II а Д Ә Г I Я у с а Үлем нетәм. 

М е ф II i i 0 ф е 0 ь Палач — балтасына тотынг. 

Я Ш ь И . - а Ә син — тыныч 

Т в |i н э д ө J I М ) с .1 Тиран налтырана. 

Деньн богаулардан :<отыла. 

Н п' |' И Чал чәчләрем тузган... 

И ' v и i ; . ф i i |, Гомер узган... 

I В |< 'I I д о Г е М у i .1 Денья авырлыгын күтәреп. 

Шатлыгын да. ачы хәсрәтен дә 

Үз йерагем аша үткәреп. 

Я ш I М у с i Ябынканмын. Гаүдзм кечерәйгән .. 

М ' Ф it С i ii ф i I (. Итек асларында тапталды. 

Җирнең барлык газапларын алды . 

] а м -I н ' н М \ i Мәгърур җаным ләкин саф калды. 

i и Ф i л I. Юлларында таулар-ташлар ауды. 

Тимер сынды... 

Т II р м В Д 3 ГI И У Са. 8 мин сынмадым. 

I I I. Иозлар-меңнэр ауды. Нүзен йомды. 

Мәңге тынды. 

I ; I И у с &. Ә мин — тынмадым. 

Кан төкерә твнера. көчсезләрне 

Азатлынна өндәп җырладым. 

;| ш I М у с В Күзләреңдә уйный тзң нурлары. 

М е Ф м i г м I|I i м Сунар алар нурлы иртәдә. 

i .. i . М у с а Көрәшченең гомере кыска Сула. 

Д,1нлы үлем белән чикләнә. 

.11, ;. ii г о ф 1 I) HtS наигыга — бер сөенеч күрдең. 

Әйләнеп син нара артыңа 

Т в |, ,| в Д в Г i М у I л Михнат-газап нитсен үзем белән. 

Шатлын кына КМСЬШ халкыма. 

I „ ,|i е i ь Ә син. бала. ч ы к т ы ң шундый юлга. 

Кмт. кире кит. тенөр антыңа. 

Нүнрэгемнэн беркем ала алмас. 

Мин җанымны бирәм халкыма. 

һич куркытмый авыр керащ юлы. 

Мәгърур җ а н ы ң агар яшь булса. 

Мин — дәвамың синең. Ахырым юк. 

Тунтап налма юлда, ншь Муса. 

Иөмшанлынтан диеп уйлый күрмә 

Күзләремә агәр ншь нунса. 

Синең рухың яши бу җанымда. 

Синең наның ага. яшь Муса. 

Бер дошман да башны идөрэ алмас. 



Хисләреңә акыл баш булса, 
Син башлаган юлдан горур бардым, 
Куркып чигенмәдем, яшь Муса. 
Бер тиран да теэландерз алмас 
Ихтыярың корыч, таш булса. 
Куңелем йомшак минем, дусларыма 
Бар җылысын бирдем, яшь Муса. 
Җырчы исеме миңа харам булсын, 
Яшьлек антларыма тап кунса. 
Кеше исемен аклап җирдән китәм. 
Әмма юлдан китмим, яшь Муса. 

М е ф и с т о ф е л ь . Әһә... Адәм икеләнә... 
Син каласың... 
Ул китә. 

Әщап шулай, якынайгач 
Җан иясен өркетә. 
Йөз ел гомер сине кета 
Рәхәтлектә, иркендә... 

Т е р ч ә д ә г е М у с а . ] Ялгышасың, бу җанымны 
Я ш ь М у с а . / Аера алмас берием да! 

Т ө р м » д ә г е М у е а. Иң беренче җырым минем!.. 
Я ш ь М у с а. Иң соңгы йврәк җырым!.. 
М У с а- Бернинди кеч бора алмас 

Мин барган керәш юлын!.. 
Иөэ ел җирдә яшәгәнче 
Җансыз күкрәгем белән. 
Караңгы Җирне яктыртып. 
Мин яшьли яшьнәп улам! 

М е ф и с т о ф е л ь . Тылсымымның кинәт кече бетте. 
Ия булалмадым мин аңа. 
Әй, сакчылар! 

Т е р м в с а к ч ы л а р ы Әҗәл килде! 

М е ф и с т о ф е л ь . Озатыгыз гильотинага! 

(Гильотина. 
Балта ялтырап китте. 
Алсу нур чорнады термэне.) 

Т ө р м ә с а к ч ы с ы . Үлде... 
М е ф к с г о ф е л ь. Ләкин җанын бирмәде. 
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Родька Матренин безнең белән Сер вагонда иде, э ул булган җирда 
җыр лиг.тек берсе артыннан берсе башланып кына тора. Родя ул үзе 
тумышы белән авыл малае. Җиденчедән сон Оренбургта ФЗУ томан
лап, бер заводта слесарь булып зшлн башлаган... Үзе чандыр, куллап 
келәшчә кебек каты. Гайкаларны ачкычсыз да борып ала алыр. Үзе 
кайгы белмәс шук, ачык күңелле егет, үзенең белмәгән җыры юк. 
Яңгырап торган нечкә гавышы шундый дәртле, хисле —җырлап җибәр
сә, ана кушылмый түзә алмыйсын. Шоп егет иде. Шуңа күрә училище
да без аны рота комсоргы итеп сайладык ".Максим, пулеметлары белән 
шулай Шиханта^ итәгенә күтәренеп чыгып китәбез. Родя җыр башлый. 
Бер-ике җырдан соң миңа к\з кыса: синең чират, янәсе. Ул 
данья, города и хаты», -Катюшаларны башласа, мин «На рейда 
морском», -Дан приказ: ему на запад»ларны башлыйм. Кайвакытны 
шулай рота тактик занятиелордән арып-талып, чак өстерәлеп кайтып 
1 лгән җирдән, безнең Родя җилкендергеч бию көе «Как вставала я 
ранешенько.- ны такмаклап җибәрсә, башлар күтәрелеп китә. аяклар 
үзлегеннән нык-нык басын атлый башлый, алымнар ешая — әйтерсең, 
син көне буе ютсыз җирләрдән, сулар кичен, түшең белән ппышып 
барын «атакайларга ташланмагансың... Тротуардан хатын-кыз т\ктап 
карап кала. ә күзләрендә— күзләрендә, мин сиңа әйтим, шундый ягын» 
лы нур уйный— 

Уфага җилдәй тиз барып җиттек. Семафорлар ачык. Әле кояш та 
баеп өлгермәгән иде. Килен туктадык. Уфа каласы тау башында тора 
икән. Вокзалга каршы текә ярны вак-вак кына өйләр сырып алган! 
Мен,) кәкре бер урамнан, оркестрга җырлый-җырлыи, хәрби колонна
лар килеп төште. Болар да хәрби училище курсантлары иде. Аларны 
килгән уңайдан товар вагоннарына утырттылар. Без дә товарныиларга 
күчтек. Бер эшелонда китәбез икән. Вагонның бер як ишеге киң итеп 
ачылган, тупсага ике араталы тимер баскыч эленгән. Эчтә — \нда-с\л-
да — ике кат сәке җәелгән, такталары ап-ак, калын, ышкыланмаганнар. 

Без >рнашу белән поезд бер генә үкерде дә кузгалып киттек. 
Дп.м станциясенә туктагач, безнең вагон алдында калын тавышлы 

кемдер берәү уйламаган-китмәгән җирдән минем фамилияне кычкырды. 
— Мин!—дип вагоннан сикереп тә төштем, каршысыиа барып та 

бастым. 
Тавышыннан чамалап, башта ук. гади со.-дзт булмас бу, өлкән 

кешедер, дип күңелгә килгән иде, эшелон начальнигы булып чыкты, 
— Сезме ул фельдшерлар мәктәбе тәмамлаган?.. — ди. 
— Так точно, иптәш капитан. 
— Әйберләрегезне алыгыз, бишенче вагонга күчәсез. 
Бишенче вагон да шундый ук тимер баскычлы, кат-кат сәкеле, тик 

биредә ике-өч солдат та ак халат кигән яшь кенә бер ападан башка 
беркем дә юк иде. Бусы санитарный вагон икән. 

— Менә сезгә ярдәмче фельдшер, — диде капитан халатлы апага.— 
Эшелондагы һәркемнең сәлаиәтлеге өчен сез җаиаплы! 

Ул китеп барды, мин врач апа белән таныштым да, аскы сәкегә 
шинелемне ташлап, баш очыма яшел капчыкны куеп урнаша калдым. 

Бу вагондагы өч солдат —төрле вагоннардан яңа килгән авыр\лар 
иде. Берсенең, нәрсәдер килешмичә, эче бозылган икән. йомшарткыч 
дару б pen, чәй-сохарига күчерергә булдык, икенчесенең җилкәсенә 
1\ уан чыгып килә иде, кадакка эленгән кесә фонаре яктысында 
пластырь салдык, өченче солдатның, яңа ботинкасы кечерәк ОҮЛЫП, 
; ягын кыскан икән, эшелон башлыгына әйтеп. з\ррак размерлы аяк 
киеме табарга карар иттек тә һәр өчесен үз яныбызда калдырдык. 
Соңыннан да юл буенча вагоннарда күренгән бер авыруны саниагонга 
ала бардык. 
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Дошман самолетлары күренү белән, вагоннардан сикерешеп юлның ике 
ягына чәчеләбез. Чокыр-чакыр, агач-куак төпләре — безнеке... 

Нинди рәхмәтләр беләндер ул бомбалар читтә ярылды, тик б< 
тапкыр б\ш торган вагоннарның түшәм-иданнәрен пулеметлардан иләк 
ләп узганнар иде. Соңыннан, запас полкка баргач, бер елгада су кое
нып кием алмаштырганда күреп алдым: капчыктагы эчке киемем тиш
кәләнгән булган Шулай иген. минем ап-ак өр-яңа күлмәк-ыштанын 
үзем сугышка кергәнче үк «каты яраланган» иде инде. 

Безнең вагоннарда, гомумән, юлның буеннан-буена җыр тукталмады 
Эстәрлетамак вокзалыннан кузгалып кнгкәч үк «Прощай, любимый 
город» белән башлаган идек, поезд Купянск хәрабәләре арасына кереп 
туктаганчы адәм ба.;асы белгән җыр-моңның берсе дә читтә калмады . 

Эшелон бомбага тоту полосасына кергәч, безнең вагонда көтмәгәндә 
бер жыр яңгырады. Шул минуттан моңарчы җырлап килгән күп җыр
ларыбыз онытылып калды, бу яңа җыр юлның аръягында инде безнең 
авыздан төшмәде. Ьо.таи б\лды ул. 

Озын юлның икенчеме, өченчеме көнендә санвагонга бер өлкән сер
жант килеп кергән иде. Киң күкрәгенең сул ягында «За отвагу» медале 
бар, \ н. ягында — гимнастеркасына икесе сары, берсе кызыл тар гына 
өч тасма өсте өстенә тезеп тегелгән: сарылары — сугышта алган каты 
яра билгеләре, кызылы — җиңел яра билгесе. Өлкән сержантның арка
сындагы бер ярасы эренләп ачыла башлаган икән. Егет үзе калын җил
кәле, муены таза, беләк мускуллары туп кебек уйнап тора. 

Җәрәхәтеннән бер сөяк кисәге күренде. Доктор апа аны пинцет 
белән эләктереп с\ырып чыгарды да өлкән сержантның үзенә күрсәтте: 

— Менә, сәбәп нәрсәдә булган. Бер дүрт-биш көнгә госпитальгә 
кереп чыгарсыз. Менә Поворннога җиткәч... 

— Что сез. доктор! Бинт әрәм итеп, матрац изеп ятар чакмы?! 
Украинаны азат итәргә барабыз лабаса! Минем тән бик әрсез ул 
Аяк өзелсә, аяк үсә, кул өзелсә, кул үсә... Бүген яралансам, иртәгә 
ярам. ялап алган кебек, бетешә дә башлый. Госпиталь дпп сүз сөйли 
күрмәгез... — Үзе көлә. — Менә шушы калак сөяге асты гына кычыта 
башлаган иде, кулыгыз җиңел икән. рәхмәт төшеп, киявегез мина 
охшагыры!—Үзе һичнинди хәлдә каушап калмас кыяфәттә елмая, 
көрән күзләре калын кашлары астыннан мутланып көлеп тора. 

Өлкән сержантның исеме истә калдырырга уңай Михаил Михай-
ленко иде. Киевтан ерак түгел кайсыдыр бер хуторда туып үскән, 
с>гыш башлан! анда Кара диңгез хәрби флотында хезмәт иткән: 
Одесса оборонасында нке-өч тапкыр яраланып тылга озатылган; тере
леп чыккач, катлаулы юллар аны Уфа пехота училищесына ки 
анда ул күпмедер вакыт взвод командиры ярдәмчесе вазифасында 
курсантларны өйрәткән; курсантлар Украинаны азат итешергә җибәре
ләсен белгәч, башлыкл арының училищеда калырга үгетләвенә кара
мыйча, үз взводы белән бергә ычкынган . 

Санитар поезды бомбага тотылган җирдән безнең эшелон көндезге 
унберләрдә генә кузгалып китте. Аңарчы берәүләребез юл төзәтүчедер 
белән юл нигезен рәткә кигерешеп, шпаллар салышып йөрдек, икенче 
берәүләр юл тирәсен чистартышып, мәетләрне күмештеләр 

Менә безнең паровоз озын итеп гудок бирде, эшелон башлыгының: 
«По вагона-а-ам!» — дигән командасы ишетелде. 

Вагоннарга төялдек. Кузгалып та киттек. Беркем бер сүз әйтсен лә! 
Көн дә аяз, кояш та югары, кырлар да киң. Күзгә күз карашып, сүзгә 
сүз әйтәсе генә килми. Ә болай барыбыз да элеккечә бергә — кайсыла
рыбыз аяк салындырып идән читенә тезелеп утырган, кайсыларыбыз 
иңгә-иң килеп баскан, ишектән уңны-сулны карап барабыз. Көпчәкләр 
рельсларны «тек-тек» текелдәтә бирә. Паровоз дала яңгыратып бер үке-
I еп җибәрә дә, тизлекне әз генә до әкренэйтмәстән, тагы бер пол уста* 
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нокны >зып китә Без1 D вагонга гүя 
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пилоткаларны аныңчарак кырын утыртып киюләребез, аныңчарм) 
йөрергә, сөйләшергә тырышуларыбыз —барысы да доктор апаның ку s 
глдында булды булуын. Миша абый чын-чыннан безнең бертуган абые
быз да, горурлыгыбыз да, идеалыбыз да булып китте. Ул кояш булса, 
без аның иярченнәре идек. 

Ләкин, аңлавымча, доктор апаның күңелендәге үзгәреш безнең игъ
тибарны югалтудан түгел иде. Юк, ул һаман да элеккечә үк безнең ара
бызда, элеккечә үк игътибар үзәгендә... Тик, сизгән кеше сизгәндер, сүзгә 
кинәт саранлана калды, ваемсыз кызларча юкка-барга көлмәс бул
ды, уртабызда чакта да, ынн аны, башын түбән иеп, куе кара керфеклә
рен вагон идәненә кадаган килеш уйчанланып калгандай күрә башла
дым. Эчтән яна, эчтән дулкынлана иде булса кирәк ул. Җете атечлык 
вакыты-вакыты бстән аның ике битенә юкка гына йөгерми иде, әлбәттә. 

Бер карасам, апабыз читкә, дарүлары-бпнтлары төялгән з\ р сумка
сы янына ук китеп утырган да, ике күзен ала алмыйча, ишек төбендә 
махра төреп торучы Михайленкога текәлгән Моны күрү белән, читкә 
борылдым. Ә апанын очкыннар кабынган шомырт кара күзләре зур 
булып ачылган, ул җырчы абыйдан җан атып нәрсәдер көтә дә сыман, 
үзе бөтен җаны-күңеле белән ана таба омтылган да сыман тоелды 
миңа. Якты да, өметле дә, чиксез шатлыклы да иде аның бу карашы, 
моңсу да, үзәк өзгеч ачынышлы да иде. Әгәр мин художник булсам, 
шигырь итеп, җыр итеп, чын матурлык үрнәге итеп шундый бер рәсем 
ясар идем: кояш баеп бара... Дои алды нигезлекләре аша >ргып поезд 
чаба... Товар вагоны эчендә Днепр улы бер өлкән сержантка Агыйдсл 
кызы шулай карап бара... 

«Биш пуля» җырын ишеткән көннең кичен без — ә санвагонга йомы
шы булса-булмаса килеп, шактый ара безнең белән баручы солдатлар, 
әйтергә кирәк, аз булмый иде, яңа җырга Родя Матрснпн да килеп 
җиткән иде, — барыбыз да өлкән сержант янына җыелып, яна җырны, 
көен-сүзләрен дә бозмастан, җырлап бара идек инде. Башыннан ахыры
на кадәр бер җырлыйбыз да, күп тә үтми, тагын башлап җибәрәбез. 
.Мин кушылып җырлаган җирдән бер мәлне юри туктап тынлап тордым. 
Тавышлар, тавышлар... Калыннары-нечкәләре, кискеннәре-йомшакла-
ры — барысы да Михаил абыйның көчле тавышына пар канат булып 
кушылганнар, һәркайсында эчкерсез тирән дулкынлану сизелә.' Ир 
егетләр тавышына — имәннәр тавышына кушылган саф чишмә чылты
равы кебек — нечкә, кайнар бер хатын-кыз тавышы үрелә бара... 

Мин гадәттә түбәнге сәкедә урта бер җирдә йоклый идем Төнлә 
берәр солдатка ярдәм кирәге чыкса, уятырга урыным бнлплте Көпчәк
ләр текелдәвенә оеп йоклап барган җирдән кинәт уянып киттем. 
Вагон эче —тоташ кара шәүлә. Киң ачылган вагон ишегеннән аякла
рын салындырып ике кеше утыра. Аларны көнбатышка таба авыша 
барган тулы ай нурга коендыра. Эшелон да ай уңаена «тек-тек-те*. 
тек-тск-тек, көнбатышка, көнбатышка» ашыга. Утыручыларның берсе 
тар җилкәле, кечкенә. Ул әз генә уңга таба авышкан' Лның унында 
калын җилкәле, таза гәүдәле, пилоткалы егет. Ул сулга борыл;: 
Күкрәгендә янәшә генә ике бөртек ай кыЙпылчыгы ялтырый. Кыска 
гына кара күләгәләре идәнгә яткан, маңгайларын, битләрен, аякларын 
тоташ ай нуры коендыра. Сөйләшәләр идеме алар. үз хәлләрен сүзсез 
генә эчтән кичерәләр идеме, әллә моңга бирелеп, әкрен генә көйләп 
баралар идеме — кем белсен'.. 

Уяу яткан җирдән яңадан уянгандай булып, кинәт күңел күзем 
ачылып китте. Кайсы җирләргә алып бара безне ярсып чапкан бу 
поезд- Нинди җирләр күрербез, нинди утларга керербез, нинди юллар 
узарбыз? Ш\.ч вакытта колагыма күп тавышлы бер җыр чалынды. 
«Биш пуля» жыры. Ул минем хәтердә, күңелдә яңгырый. Ул мине 
ихтыярдан тыш бөтен барлыгымны биләп алган, ул минем кнчерешлэ* 
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ЗАМАНДАШЛАРЫБЫЗ 

Х ә м з ә З а р и п о в 

ТӘМЛЕ АШЛАР 

ОСТАСЫ 
чтерллр йортында яшь художникларыбыздан берәүнең иҗат 

күргәзмәсенә җыелган идек. Дүрг як стенаны тутырып рәсемнәр 

эленгән. Күбесенчә табигать күренешләре: иртәнге урман, кояшлы 

урман, абагалык, алан. басу, болын. күл, чишмә .. һәрберсеннән 

нәфислек бөркелеп тора. Ә тесләр?! Бер рәсемдә усаклар ««на». 

Ут капмаган а л арга, в усакларның яфракларына к ө з шундый төс 

керткәч. Бераз карап торгач, художник фикеренә бирелеп. «Әллә 

чыннан да яналар инде»,— дип уйлый башлаганыңны сизми дә каласың, Ә төсләр 

шаярышуы... Рәхәт. Үзеңне табигать кочагында сыман «ис итәсең. 

Әмма бер артист торды да: 

— Безнең Казан артында мондый урманнар юк, туган як табигате түгеп болар. — 

дип, художникны тәнкыйтьләп с ей ли башлады. 

Аның артыннан күтәрелгәне артистның сүзләрен дөрес тапмады, өченчесе ц' 

каршы төште. Шуннан бәхәс кнтте. Сүз алмаган кеше калмады, дисәм, миннән ерач 

түгел утыручы берәү бар икән өге. Ул суз әйткән һәр кеше ягына бетен гәүдәсе 

белән борылып тыңлый, талпынып-талпынып ала. Шулай бер талпынуында ул торып 

ук басты. Безнең ише нәзек, ябыч яшьләр арасында шактый зур гәүдәле кеше иде 

ул. Рәсемнәрне күздән кичерде дә, художникка таба борылып: 

— Урманны каян күчерүеңдә эшем юк, энем, — диде. — Әмма ләкин шунысын 

әигз алам: рәсемнәрең осталар пешергән ризыклар кебек аппетитны ачып торалар. 

Карагыз әле бер: нинди тәмле буяулар... 

Шулай диюе булды, бөтенебезнең да йеэпәрендә елмаю балкыды. 

ААин күршемнән сорап куйдым: 

— Кем ул? 

— Юныс Әхмәтҗанов, аш остасы, — дип җавап бирде күршем. 

беренче мәртәбә без аның белән шулай бер дә уйламагач, кетмэгән җирдә 

Үзен күргәнем булмаса да, аның турында ишеткәләгәнем бәр иде и (до. Деньяда 

Юныс исемле аш остасы яшәгәнлеген беренче тапкыр кайда һәм ничек бөлдем соң 

еле?.. Шушы сорау нича кышлар, ничә җәпләр артында калган бер хатирәне яңарт
ты... Мәскәүдән килә торган пароходта Чистай якларына командировкага барыш иде. 

Салондагы чреспопарга чумып, газеталар караштырабыз. «Ашау байдан, үлем ходпй-

дан» дигәндәй, пароход бара, эш юк, «аныг күп. Палубалардан йөреп киләбез да 

тагын газеталарга кадалабыз. «Московская правда» газетасы нилеп эләкте. Караш-

тырам. Ни күзем белән курим, бу газемда татарча язу: «Рәхим итегез!» Эре, еимеэ 

хәрефләрдән җыелган... 

1960 ел. Мәскәүнең татарлар (үбрәк яши торган районында икенче номерлы 

ашханәдә татар милли ашлары айлыгы үткәрелә. Ащ осталарын, Р. Нигъмәтуллина, 
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И. Х е с » н Җ в * о . б.л,н берле-,*. Юныс Ә , - „ Җ е н о . башкала -ул-.рларын Т . г р 
ашлары пешерергә . й р э , ә . Юныс т,рында г а 1 . т , ш/плЛ , , , 

«Ике и.з т.рле .шны-4 т е л э « кайсын азе Р л„ ала. , г „ азерлеган кырык т . р м 
аш аның осталыгын раслады Ии 

Газета «ескаулеларне татар пил«»не. балеш. тутырган таеык. баллы пахл - . 
чак һем тагын бик күп , а р л е p « . клеркы т в г ы п „ р 4 р г а ч в и ь , р в . 

с ы й л а н ы р I " " * " И Л в 6 е Э б в U Ж в n a , : ь , ""«еналаренд» татар * и г л . ашлар. бега- д . f 

Татар аш-су осталарын мэскаүлелэр бик ошаталар мшм, 

1965 елда Бөтенсоюз Халык Хуҗалыгы казанышлары күргазмесенд. . Т а г ^ -

ашханэсе ачылды. Башкала кешеләре һ е - кунаклары язган меңлаган ра<~аг суфлере Z 

т„тар милли вш осталарының айда ничеграк зшлаулерв турында б-к - . т у р саАм 3 

Шул ук чорга караган менә мондый документ та бар -Күрг.змага к-л^елар-е * 

үрнәк хазмат күрсвткен очен Татарстан аш.анасен Беренче дараҗале ди 

в Юныс Әхмэтҗановны Алтын медаль белаи бүлекләр | 

Хеэвр инде мин ан*|ң үзен танып балам. Хатта анын бален без бар ук елларны 

таптыйбыз инан лебаса. Икенче иртәдә үк мин Юнысны М»-6,гат йорты- янында 

газеталар аитринасы алдында очраттым. 

— Ах, каһәр суккырлары.... — дип үзалдына врлвшвп торучыга борылып карасам. 

ул — . нча яшь художникның расвмнврен аппвт-т куз-етыряык р-зыкке охшаткан каша. 

— Кемне орышасыз нига орышасыз? 

— Орышуым түгел, свилешүем шулай Каз утвп бара, а кеагв ашлар турында 

материалны редакция тозлады, — дн бу. 

— Тозлагач бозылмаска яхшы була, — дип шаярткан булды- Ү з е - ш-клаие кал
дым, болан д„ каефе кырылган чагы. тагын да ачуы кабарып. -С сор.-ы-лер-

дип витеп ташлар микенГ Ә ул бетен гаүдасе бала» җе-леп «..-. борылды да 

елмаеп эитю 
— Нарсэ тозлы бнт1 

барышы нканен иска тешереп буга- пионерлар сояют бнргеидеге-

дәи итаТкулым күтарлв Д* «••*» «-"*"*Р 6 в п , м i"1"" У Р * " * Ы 6у""П "•"•" 6'ра" 

Боз шактый еш очраша башладык КүРвшкан саен I 

турында квшвлерге вмтвргв да бар. 



Алар семьясы Казанга Юныска еч яшь вакытта Теләче якларыннан, Кибәхуҗа 

авылыннан кученеп килә. Бала чагы аның кордашларыныкыннан берни белән д в 

аерылып тормый: мәктәптә укый, җ ә й көннәрендә Бэкалтәйга барып су коена, 

1942 елда, әтисе үлгәч. 14 яшьлек үсмер 5 балалы семьяда өлкән булып кала. 

Шул каннәрдә берничә ел элек башка чыккан абыйсы Галимҗан киңәш итмәсә, 

бәлки ул бүгенге көндә бөтенләй бүтән һөнәр кешесе булыр иде. 

— Күршебездә генә ашханә, шунда кер, тамагың да тук булыр, һөнәр дә алыр

сың, — ди Галимҗан абыйсы. 

Әнисе Зәйнәп апаның да йөзе яктырып китә. Ул үзе — аш-суиы оста пешерүче, 

шуннан тәм таба белә торган кеше. 

— Әйе шул, улым, — д и п , абыйсының тәкъдименә ул да куәт бирә. 

— Мин кечкенә идем, өйрәнчек повар идем, — дип сөйли хәзер Юныс, ул еллар

ны искә төшереп. — Өстәлгә буй җитми. Плита янында маташканда, ботларны, кор

сакны пешереп бетерә идем. Осталар янында буталып, мишәйт тә итәсең. "Булыр 

микән бу баладан*,— диләр. Шуннан әкренләп китте инде. Утын ярып, боз ташыл 

җаныбыз чыга иде. Хәзер генә ул холодильник та газ... 

Өйрәнчек малайның тырышлыгын, сүз тыңлаучан булуын күреп, укырга җибәрә

ләр. Аш-су пешерүче һөнәренә чын-чынлап ул 1943—44 елларда Казанда сәүдә һәм 

кулинария өйрәнчекләре мәктәбен бетергәннән соң керешеп китә. Бу мәктәптәй аны 

икенче категорияле повар итеп чыгаралар. Шуннан бирле ул, вакыты-вакыты белән 

бүленгэләп торса да, һаман укый, белемен күтәрә. Быел сәүдә техникумының 

III курсын тәмамлады. 

— Минем сабакташлар институт бетерделәр инде. Әнә Габделгани Сәмитов — 

трестта инженер. Минем дә исәп алардан калышмаска иде дә бит... 

Кемнәндер калышу-калышмаудамыни хикмәт. Юныс Әхмәтҗановнын, үз сүзләрен 

ачыклап, шуны әйтәсе килә: ул инде плитә янында эшләүче өйрәнчек түгел, у л — 

с.Казан» ресторанында производство мөдире. Аның хәзер үзенең өйрәнчекләре күп. 

Кешене өйрәтү өчен үзеңә куп белергә кирәк бит. Менә шуңа һаман белемен үстерә 

Юныс Әхмәтҗанов. Аның хезмәте хәзер тагын да мәшәкатьлерәк. Ул — производство

ны оештыручы, һәм, әйтергә кирәк, бу эшен дә үзенә хас уңганлык белән башкара. 

Юнысны белгән кешеләр шундый бер хәлне искә алалар... 

Эссе көн. Ял паркы буфетында кыздырылган үрдәк, балык, дистәләгән төрле 

камыр ашлар. Сәүдә кызганнан-кыэа. Ресторан белән буфет арасында махсус маши

на йөреп кенә тора. Шул чак буфетчыларның берсе тамак ялгап алырга утыра. 

Чикмәнле бәрәңге! Яшел суган һәм сыра белән. Чираттагыларның күзләре яна. 

— Их безгә дә шулар булса, — диешәләр. 

Бирим дигән колына, чыгарып куя юлына,— халкыбызның шундый әйтеме бар. 

Нәкъ шул вакытта якында гына ресторан директоры белән шеф-повар Юныс Әхмәт
җанов торалар икәч. Бер-берсенә кара-шып алалар да хәстәренә керешәләр болар. 

Бераздан инде ял паркының бер аланына зур казан асалар. Буфетлардагы чиратлар 

тарала, кешеләр шул казан янына җыела. Ял итүчеләрнең кәефләре яхшырып китә. 

«Чикмәнле бәрәңге пешереп сатканнар, имеш, шуннан ни булган. Өстәвенә әле 

кешенең булдыклылыгы итеп күрсәтәләр Нарсәсе бар аның.., — диярсезме? Чынлап 

та, нәрсәсе булсын инде? Буфетта халыкка кирәк ризык тулып ята. Чират торып ала
лар. Бер кәра.-анда, чикмәнле бәрәңге сатып кассаны да баетып бупмь-и югыйсә. 

Ләкин хикмәт анда гына түгел шул. Эш кешенең күңелен күрә белүдә. 

Юныс Әхмәтҗәноека бу хакта исенә ившергэн идем, у П гадӘ1енчә кулын гына 

селтәде: «Аның ише чаклар еш була инде беэнеңв. 

Еш булуы яхшы. 

Эшкә бер дә иренми ул үзе. «Миннән киткәнче, иясенә җиткәнче", дими. кеше

ләргә ошарта тырышып эшли. ..Казан- ресторанында тукланучылар беләләр; төшке аш 

калфакль, бер кеше йори. Ул — Ю н ы с Әхмәтҗанов. 

— Уйнап йөри дил беләсеңме абзаңны. Мин шулай фикер җыям. Кешеләргә 

ошыймы безнең ризыклар, нинди тәкъдимнәре бар, шуларны беләм. — д и ул. 

•Кухня ансамбле дирижеры», ;<Виртуоз->, «Художники — бу чагыштырулар ачың 

исем фамилиясе белән янәшә йөриләр. Ш у л кешегә дә клиентлар фикере кирәк 
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икән. Югыйсә, теге яки бу ри-

ган инде ул. Монысын мин а* 

кулинария Советы члены Юньн 

мамкин, һәрнәрсәне берте 

ы ничек пешерер'» миенан безнең айретуа каямя-

Ә «Татарстанның -ң ..шы поаары.. РСФСР Ү>ак 

.матщаное алай уйламый ииаи- У" «айдан айранарга 

ж.ыи юра. 

Республикага килгән иң . . р м - . л . кунакларны ул сыйлый, м N с 

бомын карарга туры -нлде. Анда рәсемнәр, а.тографпар. Ул р.с.мм.риа W ү,« 

Я», беренче тапкыр күргәндәй, озаклал «арал. горурланып укый. 

«Юныс Ә»мәтҗано.ка, р ә . - ә . Йаганнән - В. Т.решко.а.. 

„Юныс Ә.мәтҗаноака-тукландыручыма-Гагарин.. 
кадерле Ю н ы с * Соаетлар Сою»ы Гароа Маш-о» 

маг юлында кадарла :талаялар апар. 

«Үз эшенең jyp ' 

Юныс Ә«мэтж«мовның тормыш һем i 
«чәйлегенең WWN бер ..ы бар... Татарстан,.. ,.. -

.шдыра алган Ьар ч м и һам журналда. 
п нитте. Распубличабыма nmaj 

— f « i " 6алм«1-ан Нам аны-t 
тиг».п лннан КУП еракларда да Юи».е ^ i«ei>*a 
түтел, аннан куп с, „.„.„„„пап һем «имана 1в)мә1иарпврв 6и« 

-ү» лиана батан барлыгы балам 

1ын ««.лап, айый, сарлера». аның 

лгы 11—Л) алга кадар үз ара-

• булмады «ла. 

Әхмәтҗанен 
агбугат органы юк. Профис 
ит...ы белем, аш-су почмагы даим-

i Юныс Ә1«атм«н( 
• үгал, t 

с иран. 
Юн 

1 ашыйк. 

»рен юты. 

ыс Әхмвттлнов 

мулинари 
мог«изапарын »'' 

быэд>1 .опык а.Ш-1 улар) 

еу 

* 

әзерлә 

,-су б., 

je юр» 

нтнерүч 

»•'•" 
,,«.. 

и ГЫН 

а н а ту 

• i...i.-.- >.1" 

.• да 
полул •рл 

• о> 

кызлар 

ian, У л -

<1Н уры 

•штачручам 



ли, җавап 

:н, китабын 

Шул яза: 

күп вакьи 

иза. «Санаторнй-а 

җибәрә. 

. М и н пенсионер

ын урын өстендә 

Менә хәзер андый кеше бар. «Ашау-туклану — ул корсак тутыру гына түгеп,—ди 

безгә Юныс Әхмәтҗанов.— Ул — э с т е т к а . Ул — культура. Ул —исәнлек, саулык. 

Ул — озын гомер. Кулинария — сәнгать тә ул, фән да ул. Аның профессорлары, ака

демиклары бар. Совет хөкүмәте туклану проблемалары белән шөгыльләнүче фәнни 

институтларны бер дә кирәкмәгәнгә тотмый... Туклана белегез, ь мин хәлемнән килгән

чә сезне өйрәтергә алынам». 

Юныс Әхмәтҗанов — уз өлкәсендә мәгърифәтче. 

Татар ашларының данын ул еракларга җибәрде. 

Бөтенсоюз радиосыннан да сөйли ул, сәүдә һәм туклану мәсьәләләренә караган 

үзәк газета-журнәлләрда да өледән-әле басыла тора. Әлегә берүзе инде унбиш ел 

дәвамында татар кулинария фольклорын пропагандалый. 

Аның исеме бөтен Советлар иленә таралган. Юныс Әхмәтҗановка килә торган 

хатларның адресларын гына карегыз: Приморье крае. Уссурийск — 3, Ростов-Дон, 

Пос. Маяковского. Мәскәу. Саратов, Евпатория... Русча язалар, татарча язалар, гарәп 

шрифтында да язалар, хатын-кызлар һәм ирләр яза... Берничәсен генә ачып укыйк: 

('Хөрмәтле иптәш Әхмәтҗанов! 

Татар милли ашлары турында сезнең күп мәртәбә чыгышларыгызны укыганым 

һәм тыңлаганым бар. Мин санаторийда эшлим, еш кына бездән татар ашлары әзер

ләвебезне үтенәләр. Белмәгәч, булдыра алмыйбыз, Ике-өч кенә рецепт булса да җи

бәрмәссезме! 

Үтенеп, местком председателе 

Ф е д о р К а р п у с е в » . 

Юныс Әхмәтҗанов, арып-талып эштән кайткач, 

ике-өч кенә җитми, йөзләп рецепт булсын*.— дип. 

Приморье краенда Лидия Васильевна Зинченко 

ка, кызымның кызы белән торабыз. Аның үпкәсе ав 

үткәрә. Мәктәпкә йөргәндә өй эшләренә өйрәнгән иде. «Советская торговля'' газета
сында Сезнең турыда укыгач, оныгым әйтә: «Яз әле, әбм, Юныс Әхмәтҗановка, ди, 

ул миңа яңа елга бер-нке татар ашының рецептын бүләк итмәсме' Оныгым тере 

розалар бик ярата, пирожныйларны да розалар белән бизисе килә. Ләкин ничек 

ясарга әларны?» 

Менә шундый хат. Ул кондитерга язылган. Әмма Лидия Васильевна белән аның 

авыру оныгы Валя ялгышмаганнар. Юныс Әхмәтҗанов — ашны тәмле, туклыклы пеше
рү остасы гына түгел, ул — аны өстәлгә бирә белүе белән дә танылган кеше. Кәбестә, 

кишер, чөгендер ишене дә ул сиңа чәчәкләр бәйләме ител тәкъдим итә. 

Ерак Уссуриискидан Валя да вш-су остасыннан бераз гына гүзәллек бүләк итүен 

сорый. Әйе, әйе, чын мәгънәсендә гүзәллек. (.Ашау кешегә ләззәт бирергә тиеш» — 

ди Юныс. 

— Дөрес, — дидем мин, аны хуплап. 

— Дөрес булмый н и , — диде ул, — аны бөек физиолог Иван Петрович Павлов үзе 
әйткән бит. 

Аннары шул сүзләрнең мәгънәсен төшендерергә кереште... Ашау кешегә эстетик 

ләззәт бирсен дибез икән, димәк, ул тәмлә булсын. Тәмле итеп п е ш е р ү — ү з е бер 

сәнгать. Әйтим инде алайса, аш-суны осталарның киңәшләрен тотып әзерләргә м ө м 
кин, әмма ризыгың тәмле булмавы ихтимал. Пешекченең тумыштан килгән һәвәслеге 

сәләте булырга тиеш. Музыкантлар да бер үк ноталарга карап төрлесе төрлечә 

уйныйлар бит. Берсе яхшы чыгара, икенчесе алай ук түгел. Менә шул. Ашны тәмле 

пешерү генә дә җитми. Син аны аппетитны ачарлык итеп матурлап та бир. . 

һ ә м Юныс валяга утырып хат язарга керешә. Яшелчәдән, камырдан роза чәчәге 

ясарга өйрәтә... Аның киңәшен тотып әзерләнгән розалы пирожныйлар, ул кушканча 

бизәлгән табын ризыкларын Валя, бәлки, кунакларына куядыр, алар хуҗа кызның 

уңганлыгын мантый-мактый сыйланганда, бәлки, Юнысның да исемен телгә ала торган
нардыр. 

Юнысның тагын бер һөнәре бар. Ул —китаплар язучы, пешекчеләр язучысы. 

Аның 1958 елда беренче китабы — «Татар халык ашлары., басылып чыкты Бервакыт 

мин аңардан мондый эшкә иерешэп китүенең сәбәбен сорадым. 
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...1955 епдя Юныс Ә.мэтҗановны Mer-,y ю г а Г : . проинодетво 

Мвдирләренең белемен *үтәрү чурспарынд ««баралар Шул чорда ,л башналаныч 

«Арапи». ресторанында зшлеп апа- Биредә илебезнең. влнан аш осталарыннан бере* 

Николай Семенович Кикнадэе белвн »шли. Каннардан берменме Ни.с--.- C « M M » N 

Юныстан: 

— Сезнең «иманаларда МИЛЛИ ашлар күпме соң' — Дил сорый. • 

— Бар инде... — дип җааап бирә Юныс дңд, — Кызычсынып. тимшаренел и«рма- _ 

гвч, «үпме милли аш барын каян бвласең? 

Зур останың шулай эш арасында гына биргаи сора». Юнысның у-лвр. •-

лып җибаре: чыннан да, бәлки аларны »чы»огв кирәктер? 

Ул •акытта инде Юныс үзе да бич чуп тарле, бвревннәи-барее ләметла 1эмла мин. з. 

ги ашлар барлыгын белә, аларны пешерә ала. Шулерны азерлау буенча инңашпарви -

кәгазьгә тошерә башлый. Китапларда» »ми Китапларның да ниндиләрвинвч елв... я 

Соңгы, баруымда мин аның китапханәсендә (анда «рты маңпәп чнтап сачпана. Алар ^ 

ерасында леп ь я дагы нүп халь клеркың аш-сулары турындагы китаплар баг , 

алфавитында язылган җыентыкларны да күрдем. 



Шулай туз аның китаплары! 

барысы 200 меңгә якын тираж белән рус һәм татар телләрендә кабат-кабат басы

лып таралсалар да, алариы кибетләрдән табып булмый. 

Юныстан күреп, аның тәҗрибәсен кулланып, күрше чувашларда, удмурт, мари 

һәм мордваларда да милли аш-су китаплары тудырылды. Шуңа күрә Юныс Әхмәт-

җановны онытмыйлар. Авторлар китапларының беренче данәсен аңа бүләк итәләр. 

Хәзер ул нәшриятка тагын бер китап әзерләп тапшырды. Бусының тиражы йөз 

меңнән артык. 

— Тик торырга тырышмыйбыз инде, күнегелмәгән, — диде ул. үзеннән канәгать 

булып. Аннары, көше ишетә күрмәсен дигәндәй, тавышын әкренәйтә төшеп, сүзен 

дәвам итте: — Чыгара к ү р м ә : тагын бер эш тәмамлап киләм, мең дә бер киңәщ 

язам. Сигез йөздән артты инде 

Сейләшә торгач, аның ..секретларлы шактый булып чыкты. Барысын да әйтеп 

бетереп булмас, әмма шуларның берсе, искә төшеп, һаман телне кычыттырып тора... 

Бер ягына төсле фоторәсемен урнаштырып, артына ничек әзерләргә кирәклеген өйрә

теп, аш-суларга багышланган открыткалар чыгарырга була икән бит... Юныс шушылар 

турында сөйли, ә тыңлап торучының авызыннан сулар килә. әйтерсең лә, сүз открыт

ка турында түгег, ә тутырылган тавыкның үзе хакында бара. 

Ничек имде Юныс Әхмәтҗановның тагын бер гадәтен искә алмый калдырасың. 

Минем күп төрле коллекционерларны күргәнем бар: берәүләр марка җыя. шырпы 

кабы, акча, газета-журнал... Ә менә Юныс Әхмәтҗанов кая барса, шуннан... меню 

Әйе, бушка мавыга торган кеше түгел ул. Кечкенә генә шушы мавыгуында да 

аның асылы чагыла: ул җаны-тәне, холкы-фигыле белән үз зименә гашыйк. 

Эш урынына ашыкканда да, арып-талып өенә кайтканда да аның юлы Бауман ура
мындагы инде салынып бетеп килә торган бер бина яныннан уза. Аса җитәрәк 

Юныс адымнарын акрынайта, маңгаена кулын куеп, югарыга, әрле-бирле эшләп 

йөрүче кран түбәсенә карый. Арыганнары бетеп киткәндәй була, канәгать елмаеп: 

— Тиздән, бик тиздән милли ашлар сараеның ишекләре ачылыр. — дил куя. 

Бу сарайның усеп чыгуында аның да өлеше бар. 1958 елда әлеге урында татар 

ашханәсе — «Чишмә» ачылган иде. Ул чактагы трест директоры Вафа Сәгытдинов һәм 

сәүдә министры белән берлектә, Юныс ашханәне ачтыруда башлап йөрүчеләрдән 

булды. Ачылгач, шунда күчеп эшләде. Хәзер менә ашханәнең яңа бинасы өлгереп 

килә. Кем-кем, милли ашлар остасы Юныс Әхмәтҗановның бу хәлгә i 

аңлашыла. 

Менә шундыйрак кеше ул — тәмле ашлар җырчысы, уз эше 

Юныс Әхмәтҗанов. Шундый булганы өчен дә Совет хөкүмәте аны и 

ры бүләге — Ленин ордены белән бүләкләде. 
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А. АЛИШНЫҢ ТУУЫНА 60 ЕЛ 

Гази К а ш ш а ф 

ГАДЕЛЛЕК СОЛДАТЫ 

Абдулла Алишка хәзер 60 яшь булыр иде. а 14 яшь туларга ач атна >лек Гитпср 
палачлары аның башын кистеләр. 

«Социализм һәм тынычлык проблемалары» журналының баш редакторы, немец 
публицисты Лсон Небенцаль Җолнп һәм аның дусларының язмышы белән кутаннан 
кызыксына. Быел уп жалилчелар ханында яңа документлар uniw Муса Җәлил һәч 
Абдулла Алиш белән бергә җәзаланган патриотлар исемлегендә әле моңача билгеле 
булмаган яңа исемнәр — Әжәт Аднашея һә. 
моңа чанлы билгеле тугыз җәлилчеиең исе» 
кенне һәм бер ук сәгатьтә у1Срелгәинәр Фашист ерткычлары, немец тагаллет* ос-
лан. үлүчеләрнең карточкаларын тутырганнар һа» тазалау яанытын минуты белән 
күрсәтә барганнар. Шул документлар безгә нанлы фаҗиганең 1911 елкың IS ав
густында 12 сәгать 6 минутта башлануын курсата Беренче булып Кур»ашеа маза
ланган. Курмашеотак соң Сәифелмалсков һәм «ченче булып Абдулла Алиш җәзалан
ган. Менә аның үлем карточкасының кысача тәрҗемәсе. 

N" 3968 
Берлин. Шарлоттеибург 1944 елның 16 аагусты 
Абдулла Алишен, язучы, маселман. торган урыны Казан. Дзержинский ура
мы. 18/19 Үлде 194* елның 2J августында. 12 сатать 12 минутта. Берлинда, 
Шарлоттенбургта. Ксннгсдамм. 1 
Мәрхүмнең туглн епы 1906 елның 15 сентябре Каек (Россия) 
Атасы — Дбдулбари Длмшев 
Әнисе — Газизә Алишева... Казанда яши. 
Хатыны— Рокыя Алишева. кыз чактагы фамилиясе 1юльпаиоал 

Таныклык Берлинда. Маитснфельштрассе. 10 да яшәүче надзиратель яр-
дәмчесе Пауль Дкэррхаузрның телдән биргән иүрсатмәләре нигезендә 
тутырылды. 
Бу мәгълүматларны «обәр итуче - мәгълүм кеше. һам маржүмнең үлемен 
үэ күзләрем белән күрдем дип раслады. 
Үлүнең сәбәбе: башы киселдер' 

Берлинның Плетценэее юрмосендэ чинояинк Гпкзк тутырган карточкаларның »ч-
теләтп шундый Ярты сәгать зчондз палачлар 11 кешенең башын кисәләр Берничә 
минуттан үзеңнең улосеңне белеп тору бер газап булса, иптәшләренең го.еое и-се-
л»сн к»0¥ икеләтә газап. Ләкин җэлилчепар андый йомшак чаннардан тугел Кешп 
наныкда коенып яшәргә .ирәнгән ф-шис. палачлары да. исләре кител җал-лчеләр. 
нең .Интернационал, җырлаулары» һәм та, Дидер җыр беш.ару-тарыи с..л ,-

Г 0 И"|1үрмашеа, Сәифслм.локоо. Алиш. Булатов бер бер артлы үлекне каршылыйлар. 

Муса исә: 

Мәңге ботмас «шау HHICI I 

днп җырлый һәм иптәшләренә батырлык ру.ы биреп .ор. т.сле һәм үзе да шулай 

" ( Ы Х П л и У л ч % Т 4 н е Г б а Г р л ы и кочен нәрсә бел.н үлчәр,,. Бармы аиды- үлч.ү, Б, 
рухи нынлыкньГ сүнмәс н.р.ш ялкынын Ватанга 6-релгәнле -сез ,-р.нлег. 

И ә , со-ет ,.лкьГның ^ ^ ^ т х г ^ З Х боеГ-пар,?:?^ 

ЫҺ күңелендә яшиләр, вакыт узт 
п керә 

i исеме кнңрән җәелә, тнранраи 
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фантазиясе шул ю н м е ш т . үсә, җәелә бара иде. Ул үзенең хыяпьтдагы планнар^ 
« о п бетерү алмады. Ул шәфкатьле Һәм кайгыртучан «Ана ә к и я т л ә р е м сенләп 6е. 
-терә алмыйча калды. Аның тыныч хезмәте, баланы Кеше итеп тәрбияләүгә багыш
лаган изге эше ярты юлда бүленеп калды... 

Без әле үзләре исән булган язучыларның 60 яшьлек бәйрәмнәрен уздырабыз 
һәм аларның иҗат эшчәнленпәренең яшьләрчә дәвам итүенә еоенобез. Алишка да 
хәзер генә 60 яшь тулган булыр иде, ә 24 еп эчендә ул күпме язган булыр иде'-
Ләкин явыз дошман илебезгә бәреп керде, 33 яшьлек Абдулла Алиш ватандашлары 
белән бер сафка басты. Бала тәрбияләүне үзенең гомерлек профессиясе итеп сай
лаган һәм педагогия институтының соңгы курсында укый торган Алиш дошманнардан 
илебезне азат иту өчен фронтка китте. Нечкә күңелле, шагыйрь иорәнле Абдулла 
дәһшәтле корал белән илбасарларга каршы көрәште. 

1941 елның җәе дә, козе дә авыр сугышларда узды. 1001 иче укчы полк солдаты 
Алиш гражданлык бурычын намус белән утәде. Ләкин ул чакта кочләр тигез түгеп 
иде әле. Солдат Алиш, иптәшләре белән бергә, Брянск урманнарында, Десна елгаеы 
буенда чолганышта калды. Моның нәтиҗәсе, билгеле, аянычлы булды. Әсирлек, ла
герьдан лагерьга куылып иеру, ачлык, ялангачлык, рухи һәм физик вшу, кыйналу, 
кимсетелү.. Барлык иркеннән мәхрүм булган, коллыкта асралган әсирләрнең язмы
шын Бары үлем генә көтә. Үлем Абдулланың да баш очында гына йөри Тик 
«тәмаке тартмавымның бии зур файдасы тиде», дип яза ул «Тормыштан хроникалар* 
дигән нәни әсәрендә. Ләкин бу әле беренче кыш кына, беренче коллык кышы. 
Салкыннар узса да, алда яктылык күренми. 

Бәлки язмышка буйсынырга кирәктер! Иркеннән мәхрум ителген, канатлары 
каерылган язучы монда нәрсә эшли ала!.. Качарга! Ә ничек! Нинди көч һәм кем 
ярдәме белән! Чәнечкеле тимер чыбыкларны хәлсезләнгән шәрә куллар белән өзел 
булмый, җитмәсә аларда электр тогы. Тагын яңа лагерьлар, элекке газаплар, әрнү
ләр. Ниһаять, Муса Җәлкл, Әхмәт Симаен кебек боркетларне очраткач, карар ныклы 
була: көрәшергә, фашизмны оясында тар-мар итү очен көчне куярга, меңнәрнең 
азатлыгы өчен җаныңны аямаска, гомереңне багышларга! 

Алиш фашизмга каршы яшерен оешманың җитәкчеләреннән берсе була пам 
саф намусы, ватанчылык тойгысы, совет халкына булган кайнар мәхәббәте кушканча 
коммунистик дәртлелек белән көрәшә. Абдулла Алишның 1933 елда язган "Берлина 
исемле хикәясе бар. Анда кызыл галстуклы Гәрәйнең Берлинда күргәннәре 
язылган. Берлинда Гәрәй газета сатучы Карл исемле малай белән очраша. Карп — 
?шче улы һәм фашистларга дошман карашлы. «Болар — безнең дошманнарыбыз — 
фашистлар, Германиянең вакытлы хуҗалары. Ә киләчәктә Германия халыклар Герма
ниясе булырга тиеш».—ди Карп Гәрәйгә. Ләкин Гәрәй Карлны бары төшендә генә 
күрә, Германиянең халыклар Германиясе булырга тиешлеге — аның хыялы. Ләкин 
ун еп утәр-утмәс шул юлларның авторы Абдулла Алишка тешендә түгел, өнендә 
халыклар Германиясе өчен көрәшергә туры килә. Авыр була бу көрәш, канлы була. 
Фашистлар Алишны да, Җәлилне дә, башка корәшчеларне дә төрмәгә ябалар, 
аларны гильотина пычагы көтә. Ләкин туган илгә мәхәббәт, дошманның тиздән тар-
мар ителәчәген сизү шатлыгы аларны бервакытта да ташламый Алиш та төрмәдә 
шигырьләр яза һам ул шигырьләр, «Тормыштан хроникалар» белән бергә [ә ул хро
ника 14. XI. 43 ел датасы белән Берлин төрмәсендә язылган), фашист төрмәләреннән 
чыгып, кулдан-кулга күчеп, туган илгә кайтып җитә. Абдулла Алишның төрмәдән 
язган хаты да Бельгия патриотлары тарафыннан коткарыла һәм шулай ук туган илгә 
кайтып җитә. Анда ачынып язылган, җанны тетрәткеч юллар бар: «Бик куп язылган 
һәм унланылган әйберләр (әсәрләр — Г. К.| үзебез белән мәңгелеккә китә» 

Әйе, яшисе килә. «Ах, ничек яшисе килә һәм. сезне күрәсе килә, минем кадер-
леләрем, барлык кичерешләрне сөйлисе килә»,— ди ул хатында. 

1944 елның 28 январенда язган шул хатында Алиш Берлин тезмәсендә ярты ел 
утыруларын һам 1944 елның 7 февралендә Дрезденда суд булачагын белдгрә 
«Килдем, көрәштем һәм киттем. Безнең язмыш шундый. Без соңгы сулышыбызга 
кадәр халкыбызга турылыклы булып калабыз». 

Әйе, турылыклы солдатны, бөек гуманизм көрәшчесен, язучы һәм гражданинны 
без һәрвакыт күңелебездә саклыйбыз! Интернационалист батырның исеме мокге 
яшәр! 
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балалар әдәбиятында совет чынбарлыгын чагылдырган әкиятләрнең беренче үрнәк-

ләрен А. Алиш үзе бирде. 

Табигать балалар әдәбиятында элек-электән үзәк темаларның берсе булып кил

гән. Бу тема бүген дә үзенең тәрбияви әһәмиятен югалтмый. Урманнар сирәкләнмә

сен, хайван һәм кошларның токымнары юкка чыкмасын өчен, балаларда яшьтән үк 

туган табигатькә мәхәббәт тәрбияләргә кирәк. Әгәр мондый темаларга язылган күп

челек әсәрләрдә «кечсезләрне рәнҗетмәгез», «кошларга тимәгез, алар безгә файда 

китерә», «чәчәкләрне өзмә, бәлагә юлыгырсың., кебек үгет-нәсихәт уку, тапталган 

тәгъбирләр өстенлек алса, А. Алиш әкиятләрендә бу идея югары сәнгать дәрәҗәсенә 

күтәрелә. Хәер, аның бөтен иҗаты явызлыкка һәм мәкергә каршы юнәлдерелгән, 

тынычлыкны һәм матурлыкны саклау, татулыкны яклау, кешелеклелек идеяләре белән 

сугарылган. 

А. Алиш беренче карашка игьтибарны әллә ни җәлеп итмәслек күренешләрдән 

күп матурлык күрә, кыр һәм урманнарның, кош-корт. бөҗәкләрнең, җанлы һәм җан
сыз табигатьнең күңелен белә, шуны шигъри телгә күчереп, безгә җиткерә ала. Кош-

кортларның, төрле хайван һәм бөҗәкләрнең яшьтән үк күңеленә сеңеп калган сурәт
ләрен шулкадәр белеп һәм үз итеп тасвирлый ки, үл сурәтләгән образларга карата 

балаларда гуманистик хисләр уяна: нәнинең үзе кечкенә генә, шаян гына, күрер күэгв 

матур гына песи баласын ("Песиләр һәм күселәр") тотып карыйсы, уз шәүләсеннән 

үзе куркып коты алынган куян баласына («Бикбатыр һәм Биккуркак») ярдәм итәсе 

килә башлый. Алиш әкиятләрендә бала болында күпереп үскән үләннәрнең, җил 

бәрелеп, дулкынлануын күрә, аны өлгергән арыш сәламли, киң кырлар алнышлап 

каршы ала. Автор болындагы һәр үләннең үзенә генә хас төсен белә, һәр чәчәкнең 

үзенә генә хас исен тоя, һәрбер агачның җилдә үзенчә шаулавын ишетә. Кыскасы, 

ул табигатьне бөтен байлыгы һәм күптөрлелеге белән кабул итә. 

Балалар әдәбиятында, аерата кече яшьтәге мәктәп балалары өчен язылган проза 

әсәрләрендә, ритмның роле зур. Ритм-рифма фикернең тигез агышын китереп чыга
ра, авазларның тембрын бирә, сөйләмгә динамик рух өсти. Әсәр, үзенең фабуласы 

белән генә түгел, теленең үзенчәлеге, аһәңе белән дә мавыктыру көчен арттыра. 

А. Алишның күп санлы әсәрләре өнә шул фикерне куәтли. Аның әкиятләре шигырь 

кебек укыла. 

А. Алиш әкиятләрнең төрләрен күбәйтү, жанрның мөмкинлекләрен киңәйтү юнә
лешендә дә куп эш башкарды. Аның ..Нечкәбил», «Кем көчле?" әкиятләре биология 

фәне буенча беренче элементар төшенчәләр бирәләр. Әкиятләрдә тере организм 

белән тирәлекнең үзара тыгыз бәйләнеше, табигатьтә җанлы һәм җансыз предмет
ларның яшәеше билгеле бер максатка юнәптелгән бупуы гади мисаллар белән аңла
тыла. Әмма бу беренче элементар төшенчәләр коры фактлар гына булып калмый. 

А. Алишның фәнни әкиятләрендә иҗади фантазия белән чынбарлык шундый тыгыз 

итеп үрелә, анда күпме дөреслек, күпме хыял барлыгын тикшереп карау үеңа да 

р.ереп чыкмый Антропоморфизм (табигать күренешләрен җанландыру, кешеләште-

РҮ) — сурәтләү обьектын белеп эш итүне сорый торган катлаулы алым. Әдәби алым 

буларак кулланылганда, уп әсәрне җанландыруда зур урын тота. Антропоморфизм 

һәр предметның үзенә генә хас булган билгеләрен табып алуны таләп итә шул 

таләп үтәлмәгәндә, әсәрнең тәэсир итү көче югала. А. Алии, 

бу алымның функциясе аеруча киң. Ул әсәрнең сюжетын. 

Әкиятләрдә бөҗәкләр, кош-кортлар телгә киләләр: сөйләшәләр, бәхәсләшәләр, ачу
ланышалар, шатланышалар, ягъни бер-берсе белән мөнәсәбәткә керәләр. Шулай да 

алар һаман да кош-корт, бөҗәк булып калалар. -Кем көчле?, исемле әкияттән өй 

туена җыелган бөҗәкләрне генә хәтерлик: кырмыскалар һәрвакыт күмәк яшиләр 

бергә эшлиләр, эш сөючән булулары белән аерылып торалар. Чикерткәләр, башка 

бөҗәкләргә караганда, ерак сикерә алулары белән мактанышалар. Яфрак көясе 

яфракларны кису хезмәтенең кыенлыгыннан зарлана. Имеш, ул бернәрсәгә дә зарар 

китерми, бернәрсәгә дә тими. ..Ялганлыйсың, йөзеңне дә чытмыйсың, сез яшәгән 

агачлар яфраксыз кала»,—дип, күбәләк-түгәрөк аңа каршы төшә. Суалчан-оялчан 

сабан төсле, туфрак күтәрә, тишек ясый, ул тишекләр аркылы туфрак эченә һава 

үтә, һава белән үсемлекләрнең тамыры сулыш ала. 



Кайвакытта шулай була- әкият битләрендә чикерткәләр « к е р » , у р « . « ү н « . р 

үрмәли, еланнар шуыша, кошлар сайраша. Ләкин боларның асарга и- максат белән 

алынуларын аңламыйча аптырап каласың. А Алиш әкиятләрендә алан түгел. Уя үз 

вкиятләренең сюжетын динамикалы, ачык г-әм ,»гал итеп гам •'. арны ф 

тик бер күренешкә юнәлтә, теп сюжет сызыгыннан читка алып -итә торган «рты- _ 

эпизодлар кертми. Үзенең .Нечкәбил. әкиятендә, мәсәлән ул бал корты - Неч 

нең әлеге моментта сюжет үсеше ечен чирәкле булган сыйфатларь н Г»«М аерып § 

ала. бала әкияттән бал кортының татлы бал җыюын, шәмга «раклы балавыз « o * i - jr 

угын кадап елатуын, бер чачак тузанын икенчесенә күчереп, иген /ңышын күтәрергә \ 
ярдәм итүен белеп кала. q 

Алда әй:чәнебезчә. аның әкиятләренең үзәгендә мораль-зтик проблемалар тор* s 

Бу очракта автор әзер тезислар бирми. баланьң местәкыйль фикер й»рту салате- 2 

үстерергә тырыша. Ташкын елгаларны ааызлыклаучы кешенең квчен күрсәтерг» к-р»* а> 

булганда, А. Алиш шулай ук табигать дөньясын зшка куша, бөтенесен 1әракәт арны-

лы күз алдына китереп бастыра. Кеше күренгач «чикерткә бер читка снкерд». cyan- я 

чан җиргә сеңде, бал корты чәчәккә яшьренде. кубалак һавага күтәрелде» .— л- ул Э 

«Кем көчлек» экиятенр;.. Әлеге күренештән иатиҗв «сасый өчен. укучы алдына кам _ 

квчлеГ — дигән сорау куя. л 

Әсәр темасы таләбеннән чыгып, А. Алиш үзенең геройларын y j rapten тора. аның ^ 

әкиятләрендә табигать предметлары бел-н кеше образлары аралашып кил*. -Кап- _-

корсак патша > әкиятендә ул хаким сыйныфларга карата нәфрәт уятуны бурь ч нт»п = 

ала. Бу очракта, идеяне чагылдыру ачен, әлбәме, кеше образлары алу максатка яраш- < 

лырак г а м автор шулай зшли дә. Табигать, биология фай* буенча фаннм 1»ш»нч»л»р Я 

биргән әкиятләрдә антропоморфизм уңышлы файдаланылса, биред» авторның халык ҷ 

әкиятләрендәге сюжет, композиция алымнарын Тирәктан үзләштергәнлеге курай». н 

А. Алиш әсәрдә халык әкиятләренә >ас кискенлекне, буяулар куелыгын киметмн. бар < 

:трл*ры a — батыр егет. >шп». •• 

гане узснэ җитмәгән, тамагы ризыкка туйма, ан 6»*ре баба-. Шул рааашч». сюжет 

явызлык һәм гаделлекнең контраст бүленешенә, гаделлекнең тантаи» итуана ниг»,-

лвнган, тормышка оптимистик караш тудыруга юиалтелган. Халык »*н«тл»р»нд. нык 

урнашкан традицион башлану һем бетү алымнары да «о«по)мяг» органик карап кита. 

Масвләи. әувәл заманда, кәҗә команда, у а » адмирал, бура ген.рал. , булып 

торганда һ. б. 

Образ тудырганда, язучы, халык акия.ләрендагача. тышкы зффа-.ка. пор.раг-

«рак.еристикага зур урын бирә Әки.тләрга аеруча .ас гип.рбола. -а.афора. Ю » 

тетлар һәм чагыштырулар белей ул хатга ик» сыйныф арасындагы аерманы чагыл
дыруга геройларына үзенең «анәсвбатан белдерүгә ирешә Мана авторның батыр 

егете нинди "Ачың куллары «орыч тесле нык. йодрыклары бер-бере» бишар потлы 

герләр хәтле иде, ди Ул кулларын с-лкег.ида. с.рлар Ь.« солдатлар — н а 

суга менә суга- дип шүрләп тордылар, ди»». Шул ук чаралар. Капкорсак патшаны 

' , . , и.-* ,*с аплпао -Аты — Капкорсак. кушама<ь> — Бүшборчак. к»ш» 
характерлаганда, сатирик т»с апалар- •« '• i-

и.,,,»..»-» кабак тешлао». накь -рткычиы-ы к»оеи үзе, үгезнеке 
бүренеке кабек тешлар», иакь ерткыч 

булган ди кылган з ш л . р » . Күрәсең, еэөкл.рнан. 6 » р » н ч . с а н Д . . . . о р « ы ң т-роан» 

«вхвббәте сизелеп торса, и к . и ч е с . н д . ул аны и.фр». б а л * , сурәтли. А. * " " - * ' " " 

белән хәзергене контраст куярга, шул җ и р . » - , , бу " ' ' Т л Г о . Т о б Т " 
ярата. Шулай итеп яшь буында социалистик Ва.-н балан торурлану - ^ " + ~ * 
Ьу контрастлык бер очрак.а әсәрнең уз зчендә кур.на. .Неч.абил. * - - , . - » - , мвса-
лан шакмак тесле тезелеп ки.кән сары. «-3WA .шел й о р т л а р ы һ а - 6 , р ч - „ . 
лап, шокмо. 1 Г . м . и ы игки» x»J»p инде н(-»л»н күренеш» 

. ' „ й в о .к>л«. 5 «•* н . 0 . ^ ч ы г . р . l o p ' . " н ^ Т 6 . . в р . . ы • 
ю р ай чуар таеыи бепвн оер»**".' 
, , ,р.,л . а р ы й . ( Чу»р . . .м«-). 

. » Л„1 C.Z,-. «ЧР~Р 
> Шу«»а у». «8 6»'-



А. Алиш бер гене э р г е сурәтләү «ярдларына ябышып ятмый, урынына, җаена 

карап, үзенең тасаир алымнарын онииттән-өкияткэ үзгәртә килә. г.Бозллр-явызлар. 

исемле әкияттә ул халык авыз иҗатының поэтик трацияләренә яңа эчтәлек сала. 

Әкияттә фантастик һәм реалистик моментлар бергә үрелә. Сюжетка очерк һәм пуб
лицистикага хас фактик материаллар килеп керә. Автор үткән кемнәргә күз ташлый, 

Седов экспедиясен искә ала. "Седовның агачтан эшләнгән <.Фока»сы белән корычтан 

өртелгән «Челюскин мы тиңләштерегез^, дип укучыларына турыдан-туры мөрәҗәгать 

итә. Шулай, үткәнне һәм хәзергене чагыштыру юлы белән, әкияттә гасырлар буе 

хыялланып килгән хыялларның социалистик илдә чынбарлыкка әверелүе чагыла, совег 

кешеләренең, тарихта беренче буларак, Тәньяк юлын яулап алу сере ачыла. Монда 

образлар да әкият геройлары түгел, совет кешеләре. Бу әсәрдә реалистик чаралар 

өстенлек ала, әкият алымы, ягъни бозларны кешелаштерү. бозлар-явызлар белән 

О т ю Шмидт арасындагы диалоглар әсәрне җанландыру, мавыктыргыч итү ролен 

генә үтиләр. Табигать кешегә елмаеп кына тормый, аның йөчен чыткан чаклары да 

күп була. Кешегә үзенең яшәү дәверендә табигатьнең күп кенә каршылыкларын 

җиңәргә туры килә. Күрәсең, табигатьне ярату гына җитми, аның капризларына каршы 

корәшә дә белертә, моның өчен үзеңне чыныктырырга кирәк. «Бозлар-явызлар» 

әкияте әнә шул турыда сейли. Совет галиме Отто Шмидтның ныклы һәм түземле 

харак-еры табигать капризларына каршы көрәше аша гәүдәләнә, экспедиция зур 

кьеилыкларкы җиңеп максатына ирешә. А. Алиш үзенең әкиятләре белән яшь буын
га: яшәү ул керәштән гыйбәрәт, дигән хакыйкатьне төшендерә. 

А. Алиш күбрәк урта һәм кече яшьтәге мәктәп балалары эчен язды, әмма әдип 

нәниләр белән дә уртак тел тапты. Ченки ул балаларны аеруча ярата, дөньяны алар-

ча кабул итә белә иде. Югары белем алу өчен, язучының Педагогия институтына 

керүен дә очраклы дип әйтеп булмый. Яшь буынны тәрбияләү мәсьәләләре белән 

тирәнтен кызыксыну аны башка югары уку йортына түгеп, бары тик әлеге институтка 

алып килде. Танышлары да үзләренең истәлекләрендә А. Алишның бала ярату сый
фатын аеруча ассызымлап күрсәтәләр. Язучы нәниләр ечен кыска-кыска хикәяләр 

иҗат итте. Балалар әдәбиятының теләсә кемгә бирелми торган бу авыр өлкәсендә 

А, Алиш гаять күп көч куеп эшләде. (Пионер каләме i журналында нәниләр өчен 

кушымтаны ул оештырды. «Эшче абый», «Кешеләр нишлиләр', i Әбиләргә кунакка», 

«Утлы йомырка", "Кемгә кирәк, кемгә кирәкми» небек хикәяләрен ул мәктәпкәчә 

яшьтәге балаларга багышлады... 

һәрбер иҗат кешесе үзенең әсәрләрен киләчәк буыннарга җиткерү уе белән 

яна Шулай да бу бәхет һәркемгә тими. А. Алиш максатына ирешә. Яшь буынның 

рухи һәм физик яктан сау-сәламәт үсүе өчен армый-талмый кайгыртуы аның үзенә 

халык мәхәббәте булып әйләнеп кайтты, әсәрләре вакыт сынавын уңышлы үтте. Алар 

инде 18 мәртәбә басылып чыктылар, берничә мәртәбә рус теленә тәрҗемә ителеп, 

союз укучыларының да гол уми хәзинәсенә әверелделәр. 

Казан шәһәренең матур бер урынында мәһабәт яңа бина тора. Ул — А. Алиш 

исемендәге пионерлар сарае. Бу бинага еш-еш пионерлар җыелалар һәм әкиятче 

герой абыйларын зур -орурлык белән искә алапар, аның васыятьләренә турылыклы 

булырга ант итәләр. 

• • • 



Абдулла А л и ш 

СОВЕТ ӘКИЯТЕ 
ТУДЫРУ ЮЛЫНДА' 

Минем әле дә б\лса хәтеремдә ник саклана Беэнен 
әби ӘКИЯ1 < өй -I i яра! 
.таучыларның берсе илем йокыга КИ1 

1аннарныи, соры 
дөньяда булмаган бнк күп башка т иен тарихын, вакый-
галарын, мажараларын гынлый-тыклый, м 
бетә идем 

Әкиятләрне Ое̂ нец бик күпләребез гынл 
саклаганда, кырдагы станнар 
таз» әле һаман үлмәгән, ул 
вле һаман кабатлана 

Яна кеше яна әкият сорый Әкият» 
лыкларны без күп күрәбез Магнитстрой, пм "P""-
чылар һ. б 

«Әни. ЭМ1ЯГ сөйлә!» —ДИП йөдәтә торган баласын: 
анасының сөй. 

Әкиятләр. , iuai i 1ган халык нжа 
яраклы әкиятләр саны бнк 03 „ u m . n 

Менә П1МП.1Н өчен 
, вакыт Руч әдәбиятында б 

,ореп күрәбеУз Касси.тышн «Федьк. Ыломир.ы. 

* С ^!жнн"'! ' ; ГЫЯ-.О.Ы К) 

СЬ1Мбин'үзем,,нушы 
ганидсм «К • " 
»»УЛ«1 :р каләме, . риал, 
Редакция әкияткә кара 

Л. , кызг. • . -

<| ер ишетмәү, билгеле, мине ооргын 
1ЫР 

рала торган, идея яп -атмый 
алган, сэнгатьч i 
торган 

Чорыб. 
чак буынга Оа] i китсен! 
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ч ә ч ә к 
хикәя 

Фәрит үзенең апасы Разия белән бакчага чыкты. Бакчада чәчәкләр 
бик күп: Фәритнең күкрәгендәге йолдыз кебек кып-кызыллар, өстендәге 
майкасы төсле зәи-зәңгәрләр, аягындагы оеклары кебек сап-сарылар. 

Шул чәчәкләргә төрле-төрле күбәләкләр килеп куналар һәм аларны 
тагын да матурлата төшәләр. 

— Эх, нинди ямьле соң җәй' —дип куйды Разия — Әнә нинди матур 
чәчәкләр үсәләр, әнә нинди матур күбәләкләр очалар. 

Яшел яфраклы агачларны киссәң, бакча шып-шыр булып калыр 
иде. Түтәлдәге ул матур чәчәкләрне өзеп бетерсәң, бакча ямьсезләнер 
иде. Чәчәкләргә кунып уйнаучы ул күбәләкләрне юк итсән, җәйнең 
матурлыгы кимер иде. 

Фәрит буе җиткән агачларны сындыра. Апасы әйтә 
— Сындырма! — ди. 
Түтәлдәге чәчәкләргә Разия үзе су сипте. Аларны үзе карап үстерде. 

Фәрит әнә шул чәчәкләрне дә өзә. Агасы әйтә: 
— Өзәсе булма, ул чәчәкләр кулыңны тешләрләр!—ди. 
Фәрит апасының сүзенә ышанмый. Үзе үстергәнгә күрә өзмәскә 

куша торгандыр, дип уйлый 
Очып уйнаучы күбәләкләргә дә тия Фәрит. Апасы әйтә: 
— Тимә! — ди. 
Сындырма да өзмә! Өзмә дә тимә! Чәчәкләрне Разия үстергән бул

га, ага шарны ул үстермәгән. Күбәләкләрдә тагын Разняның нн эше 
бар! Алар аныкы түгелләр бит! Разия үзе дә агачларны да сындыра, 
әллә никадәр чәчәкләр дә җыеп кайта. Аларны китап арасына салып 
киптерә. Аларны ап-ак кәгазьләргә ябыштыра. Разия күбәләкләрне, 
төрле-төрле бөҗәкләрне дә тотып кайта. Аларны инәгә кадап, бер тарт
мага җыя. Ә менә Фәриткә өзәргә дә. сындырырга да, тотарга да 
ярамый, имеш. 

Шуларны уйлаган Фәрит Разняның киткәнен генә көтеп торды. 
Разияны әнисе чакырып алган иде. Фәрит шул арада түтәл уртасын
дагы иң зур чәчәкне ботарлады да алды. һәм шунда ук урле-кырлы 
сикереп еларга да тотынды. 

Аның елавын ишетеп, йөгереп Разия килеп җитте. 
— Нәрсә булды5 — дип сорады ул. 
Фәрит елаган килеш: 
— Чәчәк тешләде!—диде. 
— Мин сиңа өзмә дип әйттем бит! —диде апасы, үзе Фәрит өзгән 

чәчәк янымда җирдә йөрүче бал кортын күреп көлемсерәде. 

«Яшь стадийчы» газетасы. 1 январь. 1941 . i 1 сач. 

МИН ДӘҮ, 
СИН КЕЧКЕНӘ 
ХИКӘЯ 

Сез Рәшитне белми торгансыздыр әле'.. Ул хәзер бик дәү малай бит 
Выел ул мәктәпкә дә йөри башлады. 

Рәшитнең Марс исемле энесе дә бар Ә ул әле инк кечкенә. Урамга 
уйн; рга да берүзе генә чыкмын, һәрвакыт әнисенә иярен чыга Стакан
дагы чәйне дә үзе тотып эчә алмый Өстәл янына чәй зчэргә утыргач, 
ӘТИС« ике улына да алмалар суза. Рәшит һәрвакыт зуррак алманы 
эләктерергә тырыша. 
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— Мин дәү, ул кечкенә! — д и Рәшит. 
; > l l i , ! бирә: 
— Марс кечкенә, ул тизрәк үссен. Кечкенәләргә һәрвакыт юл куярга 

! нрәк,— ди ул. 
Рәшит авызын турсайта. Алманы тартып Ләкин 

әтисе аны туктапa 
— Дәү кешеләр кечкенәләргә тимиләр,—ди ул, Шуннан сок Рәшит 

үпкәли, елый... 
Рәшитләрнең өйләрендә уенчыклар да бик к\ п. Марс һәм Рэшнт 

шулар белән кызыклы итеп уй вакыт уенчыкларның 
барысын да Рәшит үзенә алып бетерә дә: 

— Миң дәү, син кечкенә!—ди. 
Марска бспни дә калдырмый. Марс әгәр берәр уенчыкны алырга 

теләсә, аны i е моның «чсн Рәшитне ачулана. 
— Нигә кечкенәләргә тиясен? Акыллы малайлар нән 

лор,— ди ул. 
Менә беркөнне Рәшитне әнисе >кырга илтте. Уенчыклар барысы да 

Mapcm.ni берүзенә генә калды Әтисе инде чәй янында бирә торган 
алмаларнын икесен дә Марска би| 

Рәшитне әнисе i нче «А> классына кертте дә үзе кайтып KH1 
а бик күн малайлар, 6i i i 

биред ire балалар бел in дә бик ги i 
тотынды. 

— Кайсыбыз д >үрәк? — дно улч • 
б 1Йләгән кызыл бантын гартып ал i 
•1 |шлады Нәкъ in-.' < кла 

р г..ipi.it ы да аның б( 
бантикны rert сары чачл( янына 
килде да 

— Акыллым, син ни исе 
«Миңа бик HI 

шаярмас идем».- ... и 
ланыл һәм әкрен генә: 

[> щ и е ! — и: ;•• 
_ р И Т | син ДЗү бИ1 ии 

и .ләп! кие алай • 

кеос-п утырырга кушты Ра 6а 
Алдагы ,,..',,...... кереп 
i и к< pen vii.ii».ни 

Ten .Mi.i гавышланмаска кушты 
_ М , , н сезнен укытучы 

1ЧММ Ч Л 1 Ч 1 . Менә УКЫТУЧЫ мҗ 
б\ Train а кура, i афта i 

"' а й Н

И 1 а Р с Т Г а Ы р ҷ Р " а Р 
. л д Т б у л " а х ш ы % а ' 
„ а р т а , а У т ы р т ы Раш»т J 

- Мин дәү, сии .. 

http://Mapcm.ni
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ӘДӘБИЯТ ТАРИХЫНА МАТЕРИАЛЛАР 

Р. Гайн. а нов 

ГАЛИМҖАН 

ИБРАҺИМОВ 

«ӘЛЬИСЛАХ»ТА 

Татарчың бөек әдибе һәм галиме Галим
җан Ибраһнмов үзенең 30 елга сузылган 
иҗвг дәверендә Сик күп газета-журиаллар
да языша. Әмма шушы күп санлы матбугат 
органнарының берсен ул соңыннан да аеру
ча (iep И л ти рам белән искә ала торган Сула 
Ул —алдынгы татар яшьләре чыгарган 
«Әльислах» газетасы Шушында Галимҗан 
Ибраһнмов журналист һәм язучы буларак 
беренче адымнарын атлый. «Әльйслах • 
апа зур журналистикага һәм зур әдәбиятка 
путелка бирә «Татар матбугатындагы эш-
ч.чилегемне 1907 елдан революцион татар 
яшьләре-шәкертләре органы Сулган «Әльнс-
лах» (Казан) газетасында башладым. Татар 
яшьләренең иске тәртипләргә каршы нора 
Ш.Ч1 сурәтләгән гәүге хикәямне Шунда бас
тырдым», дип горурланып яза Г. Ибраһн
мов зур язуш һәм галим булып җитешкәч 

1Э05 елгы революция көннәреннән (1905 
елнын 29 ноябреннән) җилем басмада яше
рен рәвештә чыгып килгән «Әльйслах» га 
зет асын алдынгы тагар яшьләре Столыпин 
реакциясенең котырынган вакытында л ега л ь 
чыгаруга ирешәләр В\ зур батырлык Сула, 

.'. Ямашев җитәкчелегендәге боль
шевистик «Урала патша властьла i 
фыннаи тыелганнан сон, сул канатта иң 
актив эшне «Әльнслах» алып бара Шука 
к\ра яна фикерле демократик интеллйген 
циянен Су га::, и тирәсенә туплануы бик 
табигый Тәүге саннарынн и 
ү en «Аэаг», «Лзаг халык», «Урал» гради 
цияләрен дозам иттерергә тырышучы, яшь-
ларнең демократик омтылышларын чагыл

дыртчы сагышчан орган итеп таныта. 
Тиздән Т\каннык килеп кушылуы газетага 
яна аһән, күтәренке яна пафос өсти. 
Г. Камал беләк Г Ко.тэхметов та «Әльис-

лах»ны үз газеталары итеп саныйлар. 
Г. Камал аны «чын күңеленнән тәбрик 
итеп», халыкка зур хезмәтләр күрсәтә алуы
на ышануын белдереп чыга («Әльисла*», 
4 иче сан). 

Үсмер чактан ук җәмгыятьтәге тигезсез
лекне, гаделсезлекне тирән сизә алган, иске 
мәдрәсәләрдә тормышның ачысын-төчесен 
үз җилкәсендә аргыгы белән татыган, шә
кертләр арасында ен мәдра-
i 1'П лә куылырга өлгергән Г Пораһимов-
та («Әльнслах» үзенең 5 иче санында: 

II! кертләр арасында сәләтле, ләкин мадрә-
сендәге кимчелекләрне тншенә тор

ганнарын Серәй Серәм к\.пар», ДИП 

|һнмов кебек шәкер1 1әрне к\здә 
тота) шушы тормыш, андагы бәрелешләр 
какылда кешеләргә \з карашын, уз фике
рен әйт^ теләге, им,пи әдип буласы килү 
д..pie уяна Ләкин ншьлн 
тибрәтсә дә, ч\ар буржуаз газеталарга 
язарга ашыкмый \п Ә 

: ын чыга
рырга Йөриләр дигән \.и"| ijii ,• ишеткәч, 
Г. Ибраһнмов Оренбургтагы Вэл| 
ныц консервативлыгы б п 1 а [ 1 тоткан 
мәдрәсәсендә узе күргән һәм ки 
лпК'Я калыбына ( 
ка шәкертләр тормышын;. 

шәкертләр газетасы чыга башлау 
факты үзе үк этәргеч булгандыр ^ ф а д а 
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•••> Кавказга барып чыккан 

Г. Ибраһнмов, 

Шз исем-

• гләп, «Ольислах» 

ык рәсмн редак

торы Вафа абзый Б-опияров үзеиек истә-

дэ Су хакта (т . 

• туплау 

бел-Hi йөргән бер вакытта редак

циягә калии пакет к и п 

хал аны бер утыруда укып та чыкты. Укып 

итүе булды, безгә хитаб итен 

аен i a r a p эдәбнятынын I I 

i i ir чаткылары күренеп 

тира Mi li ЫН милли 

ip да бирәчәк!» дип белдерде» 

ix> комитеты кын актив членнарын 

- саныннан совел укьп • • 

Журналист бу.li,in \> Ибр ; 

бу турыда кызык 

[J 11111 ЮД СвЙ l i l •• > • 

— тәбәнәгрәк буй

лы, ЖНЛӘН И' 0( р Ш II 

ipxa» мина): «Менә бу кеше иске-

аек 'г-н i. .1 ; В i и • ын элекке 

• 

. имщлары 

iftnap i i6piin H I 'i 

: • 

• 

HMOB күп 

«вльислах» 

a i или li ,i . 

• 

кулга күчеп укылып topic. Ул мвь - * 

• 

теге (иске) .хөрләрдән аерыла иле». 

Уфага кайткач, Г. Ибраһиме* «Әльяс-

i n i n бер бер артлы, ана 

тормышыннан, әдәбият, сәнгать С 

мпмлышлы «ак •* 

( • Һәм очеркллри 

• 

да Һәй имзасыз да басылг i 

э\р оештыру аше дә алия Дара. -• 

• 

• 

I в а я н авлмер-тлау 

Ktp4 

• 

тапкырлар 

• 

I . Ибраһнмов п Г Ш 

• 

• 

-и ввамертләр 

Ьәрчслао лл 1 

т ер И 

алла и I-

1браһммо« 

санда • 
l i , и белая Аер 



•Галия» шәкертләренең икесенең имзасы 
белән килгән хәбәр иле», диг i аңлатма 
бирә. 

Ф Әмирхан бүтән авторларның язмала
рын нык эшкәртеп бастырса да, Г. Ибраһи-
мовны имле өлгереп килгән журналист 
хисаплап булырга кирәк, авторның уз язу 
манерын, үз стилен һәм фикерем укучыга 
аңлату рәвешен сакларга тырыша. 

Г. Пбраһимовиың «Әльислахгта басыл
ган мәкаләләре, берлән, шушы чор Уфа 
яшьләре тормышым күзаллау өчен, доку
менталь, фактик материаллар буларак әһә
мияткә ия булсалар, икенчедән, булачак 
әдип һәм дәүләт эшлеклесенек артабан 
үсеш һәм күтәрелеш эволюциясен күзәтү 
очен алар чыгыш пункты хезмәтен үтиләр. 
Ул материалларда шәкертләрнең, аяныч 
термышы, яшьләрнең мәдрәсәләрдә егерме
шәр ел ятып, нинди дә булса эш эшләргә 
сәләтсез, белемсез һәм «тормыш көрәшен 
до» катнашу түгел, «ялгыз башын туйды
рырга да акча таба алмаслык» бер мескен 
хәлендә калулары, кыскасы, шәкерт траге
диясе җанлы фактларда сурәтләнә «Мил 
ләтемә гарыз итәм», дип, яшь журналист 
газета аша бу мәсьәләне халык алдына 
куярга, җәмәгатьчелек фикере тупларга 
тырыша. 

Г. Ибраһлмовны борчыган мәсьәләләр 
шәкертләр дөньясы белән генә чикләнми. 
Ул хезмәт халкы, аның тормышы, язмышы, 
мәгарифе һәм культурасы турында да уйла
на. «Бичара халык уку вә моталәгадән 
(нигезле уку-ейрәнүдән — Р. Г.) мәхрүм», 
дип ачынып яза яшь журналист («Әльис-
лах», 43 нче сан). Уфаның русча укыган 
мирзалары, байлары, мөфтие, казыйлары 
бар, ләкин халык мәгарифе, культура ту
рында җан аткан кеше юк. Чөнки алар 
барысы да үз мәнфәгатьләре, уз корсакла
ры хакында гына уңлыйлар. Казанда. Орен
бургта. Уфада китап сәүдәсен үз монопо
лиясенә алган бай Кәримовлардл сБәдә 
вам», «Бакырганын» ише китаплар ола) inn 
сатыла, ом мә «ха тыкның ихтыяҗын үтәр т< к 
бер кртап тажарәте(сәүдәсе— Р. Г.) юк? 
Югары сыйныфлардан хезмәт халкы 
ләреп кайгыртуны көтеп та булмый. Ш\пы 
айлап. Г. Пбраһнмов мондый эшләрне a т 
дынгы демократ яшьләрдән кета «Уфада 
халык хезмәтенә хәзер булган аңлы яшьләр
дән кем бар?» дигән сорауны куя \т Yi 
тормышың халык бәхете mri\ эшкә багыш 
ларга имәгән яшьләр бар, Г Пбраһнмов 
һәм аның иптәшләре шундыйлардан. « К и 
ләчәктә үзебезнең хезмәтебез белән... дөнья-
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ны нурга чумдырмак була илек». '.. маэ-
г.и гаралар өчен җан бир» р 

сендә хезмәтләр вәгъдә кыйлып йөри 
башладык», ди Пбраһнмов < Л 
дигән нәсер очеркында («Әльнслах», 64 иче 
сан). Ләкин ул я ш ы ә р «иске, кара мунча 
кеби мәдрәсәләрдә вә мәежет астындагы» 
(«Әльнслах». II иче сан) подвалларда 
ачлы-туклы тереклек итәргә, миләрен схо
ластика бел.HI тутырырга мәҗбүрләр «Мин 
милләткә, халыкка ла бер тиенлек хезмәт 
итә алмыйм», ди, әрнеп 
ләрпен берсе авторга («Әльнслах», 33 нче 
сан) Ләкин шулай да 1908 елгы шәкерт 
иске шәкерт түгел инде Аңарда 
һәм туган чаткының \-i(n төшенү, баткак
лыктан чыгарга омтылу бәр «Заман абзый 
мине үзгәртеп җибәрде», — ли шәкерт,— 
«һәркемне готып селкеп, йокысын качырган 
соңгы ел д) 1кыпнары», ягыш 1905—07 елгы 
революция күпләрнең күзен ачканлыгым 
ишарәләп, һәм ул ип беренче эше итеп рус
ча укыр:.: , ашки берничә ел 
русча укысам, — д и ул .— язучы яки уча-
тель булып, һәм халыкка һә i үземә хезмәт 
итәр идем» Тик. әлеге дә баягы, —«Рус 
и истәплареидэ кемнәр укын ала? Анда нәр
сә кирәк 1 Анда байлар укый, анда акча 
кирәк» («Әльнслах» -II нче сан). 

Ике полюс байлар сәүдәгәрләр, мирза
лар, мөфти казым һ б сорыкортлар — бер 
якта. хезмәт халкы — икенче якта Г Пбра
һнмов моны аера ипле Ул язучы 
хыяллана һәм узенен ка 1әме белән халыкка 
хезмәт итәргә т е т Соңыннан әдип 
Г 1 [й|| [һимовнын • 
югары HOI . ;.•;, |анлш 
сыйфатының ә.т бн к гетик караш 
п.: ха |ыкчан 1ык п u я i |ренен ерак . 
лары менә канлап \к килә! Кара халыкка 

!>• |- '• !'•:•• «Бакырганын» кебек иске 
мистик әдәбияп ы согын ::••• : 
сәүдәгәр Кәримов 1арны ше п • 
«мирзалар, Сап iap бе |ән 
матбугатына бер гиенлек нә матди, кә 
мәгънәви бер хезмәт бер әсәр н i 
к ә н е ю к • ' сан), дип 

• • 

Фн чыл, хал! чытыкларыннан 
ерак. ана ят бу ::. , е г ә баш
лыча инстинктив рәвештә, каршы чыгуы 
иле 

Уфада ха [ык рухына гуры килер* 
" ' к матбугат га .добнят га юк. ли 
Г Ибраһнмов Аның караны «Фәкать бер 
нәрсә бар Уфада мәсҗет бик гәрәкъкын 
итте» Бер байның «юмартланып ки 



i салдыруыннан 

• • • 

эшләрдән һич бс] юк», ди Шушы 

• н ь п л а р д а газеталарда «һәр авылга бер 

мәктәп, бер м чет!» дип чыккан 10 " 

)лемнкага керү, аңа каршы чыгу 

• 

Гомумән «Әльислахатагы мәк. 

яшь Г. Ибраһнмовның дингә кара

яклы. «Дин вөҗдан эше,— 

Н вөҗданын оят-

• .:;:•! көчләүче карагруһ ди-

Ипмз-каршы б у л а р а к , — а н д а с и н и ; 

• : щ ышанма » Егер . •• • 

дин китаплары бикл m ятка 

тылыкка таба бер адым ai 

та Ләкин ш . 1 ук I.. . .. Иб| 

: • 1й кире Kai у 

Г 'I укай Ф • i • 

башлангы i иҗа i чорын • i 

Ибраһимов ia дингә и ,.и. гөзәтү чарасы, 

иора и. кате! ори л 

IJHI.IU лит,) ! а карашы але чикле 

булуын күрсәтә Мәгълүм ки, соңрак 
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Мәе дошманы булып та 1ыл u.i LU 

күп Ki на кыю фнкерл »ре дни 

• 

к а | i ' • ! 

; • 

- ч вс*-

гызла бит! 

. 
исем-

и сан) 

иоа 1908 елны-. 

сарказч С 

арасында «Әльисл1Х»ныи ш 

i («Га-

лия» над| 

. 
каршы » 

0 * 0 



ЖУРНАЛ ТУРЫНДА СӨЙЛӘШҮ 

Инде хәбәр ителгянчэ Язучылар гпюлы идарэсенен май аендә узды-
рылган утырышында сут җүрнилыбы-шың быелгы 1— 4 саннарында ба
сылган материаллар ханында барды Журналдагы есәрләр буенча фикер 
алышуларда Н Гази М Омнр А Шамов. Г. Галиев. Н. Дәүлн. Г Ахунон, 
Ә Давыдов. Ә Баянов Ш Рөкыйпов һам О Нигъмэтуллиннар катнашты. 

Журналыбы 1!ык 0\ санында Әхсән Банионның һәм хәзер инде мәр
хүм шагыйребез Әнвәр Давыдовның, илеге утырышта ясаган чыгышларым 
урнаштырабыз. 

Ә н в ә р Давыдов 

БЫЕЛГЫ ДҮРТ 

САННЫ УКЫГАЧ 

Быел чыккан саннарында да «Казан 
утлары» журналының гаять катлаулы, 
гаять үзенчәлекле хәле күзгә ташлана. 
Беренче биттәге рәсми белдерүенә караган
да, ул — татар телендә чыга торган бер
дәнбер әдәби һәм иҗтимагый-политик 
журнал. Ләкин бу бик кыска әйтелгән. 
Моңа без театр, музыка, рәсем сәнгате, 
тарих, археология һәм башка аерым мат
бугат органнарына мохтаҗлыгы булган 
сәнгать, фән тармакларының исемнәрен дә 
ости алыр идек. Дүрт сандагы материаллар 
*jриалның бик күп тармаклар буенча 
әһәмиятле мәсьәләләр күтәрергә тырышуын, 
моңа куп көч сарыф итүен һәм. шуның 
белән бергә, ул мәсьәләләр буенча фән 
белгечләре, сәнгать эшлеклеләренең. җәмә
гать эше ветераннарының активлыгы үсүен 
ачык күрсәтә. 

Вез бу саннарда укучы өчен, әдәбияты
быз, культурабыз өчен бик кыйммәтле әсәр
ләр габа алабыз. Шуның белән бергә. 
Козьма Прутков әйткәнчә, «колачың кит
мәгәнне колачларга» тырышудан килеп 
чыккан әрле-бирле сугылу, чуарлану күре
нешләре дә юк түгел. Бусы хакында сок-
рак. Хәзер, шагыйрь буларак, поэзия әсәр

ләренә тукталасым ки ла, алар мине күбрәк 
дулкынландыр!. 

Беренче чиратта шуны әйтергә кирәк, 
поэзия әсәрләребезгә ж\рнал лаеклы 
рәвештә зур мәйдан бирә. Шигырь, поэма
ларның камиллек дәрәҗәсе көннән-көн 
үскэннән-үсә баруың, аерым күренеклеләр
нең генә түгел, гомумән татар поэзиясенең 
яна югарылыкка күтәрелүен нлрнал шак
тый нык чагылдыра. Моны һич инкарь итеп 
булмый. Шулай да поэзия әсәрләрен сай
лап алуда һәм аларнын тиешле илея-ху-
дожество дәрәҗәсен тәэмин итүдә ж\риал
ның үз бурычын үтәп бетермәү фактлары 
Да очраштырганын эне. 

I нче сан. Нәби Дәүли. «Кеше турына» 
монолог». Нәби Дәһлинең сонгы еллардагы 
иҗа1ында төп тема — гуманизм дияр ндем 
мин, «Кеше түрында монолог» — моның 
ачык үрнәге. Ул бу әсәрендә каннар дәрт 
белән кешелеклелекне. чын Кешене бер 
явыз дошманнан яклап чыга. Дөрес, бу 
дошман атом. водород бомбалары һәм 
кеше аны сыйдыра алмый торган башка 
коточкыч кораллар белән коралланмаган. 
Ул. бандит кебек, кеше суеп ia йөрми. Ул 
тыңлан бнк самими дә күренергә мамкин, 
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I чил тоннардан Һич аерып алмас

лык кеше кыяфатенд I Әмма ул — кешелек-

ле.теман. Кешемен к у п и т е явыз дошманы. 

аны интектерүче, хатта үлем га житкерүчг 

Ул — гайбәт, әләк, и ia 

эләкче, яла ягучы. Тема яна ., 

темага попу яр асарлар куп. «Сеаильскии 

ннрюльник-laiu гаять кичле арияне бетен 

двнья fie.!,» XIX i;ui i J iap шлыирс Яков 

ювнын «Әләк» дигән шигыре л 

характеристика I H U I iere, динамикасы, фаш 

итү кече белән безне бүтеЙ 

дыра Әмма 'Кеше турында монолог» 

авторны «таушалган темага тотинтан бу», 

дип гаепләүгә нигез калдырмый I 

ге кын турында, бүгенге явы! дошман 

турында, бүгенге гайбәтче һәм гайбәт 

турында с ай ли * Монологмын» 1—2 бүлек* 

ларендә auui j i бүгенге гайбәтне Россини. 

Емельянов әсәрләрендэгеча квчле ф.ип н и . 

Осзнек бүгенге тормышыбызда, бүгенге 

совег кешеларе арасында анын нинди шык

сыз, ямьсез, җирәнгеч күренеш булуын 

айба! чагылдыра. 

( и т I кешесе «сөя, кеэиат и • 

бара иген игеп, чуен коел, тимер -. 

шәһәр корып, бала гудырып», анын «ys 

бәхетен тирдан җыясы бар. Hi 

i 1 i i.ipen.i алып, уч 1арына гулы г) 

ТЫрЫМ». Әмма Ш) I \к и.|һыпа ИСКС Д«ньи 

нык ни гүбән эшаке куренешләренн 

>ар «Гай-

; in мин гик кен - ! i намус на 

ормышыннан laen 

гурында •хәбәр 

in |ак каккан KI бек чип.и • 

i,i кеше космоска, «Венерага юлла 

I I I ' II.III.III hiMh.Mii.. д.). ул .1111.111 

кан урынын иснәп карарга» а пера. Иң 

аянычы NIMI 1.1 

күбесемчә хезмәт га нн фн шпарь v 

кулын суза, еш кына \ i аларны яр 

Чаями иаит, шундый кеше! 

ТИ сакланырга намәты җитми, ул .оныта 

Yieu. оныта ) I ашь кысын 

Жир кинәт iMi.' i • алмый ка 

мын, җмтысын». 

*М 

нн имим юл 1ары менә ш 

тьмызраһ гул юнганнар, әмма баил 

, i менә шушы га ••> . 

фикерле «исле и 

• 

чуар ур ар laii г>Л • 

vi i n . ...iK вак • ••• 

Сер яклы. тар һәм ялгышрак сурәт • , 

җн.иареп алырга туры килде-

ificaju сон' Аятор бит 

ниятле теманы алган, идея юнәлешем лә 

Дврес тоткан. Әмма ул үз идеясен 

тегал җиткерү ачен художник арсеналында 

булган -"ыс и чараларны 

а тарның кэйберләрсиә агътмбар итмәгән 

; нен архитектоникасынл 

мътибар вагчс строфа без

дә ХӘВ' V 

иицага китереп салганнар, аиыч юмере 

кыл астендә, сак булытыз Шуннан автор 

үтем һәм тормыш т>рында флсафи уйла

нуларга күчә, кешенеи тыныч, матур яшә

венә комачаулый торган җнранггч - . 

и р т*рен — гайбәт, яла. әләкне фаш 

итә торган икенче бүлекне яза ИК 

кешене \ ьницага китергән 

Сәбәпне*] ана шуа ашаке гайбәт икәнен ла 

пен fta-

ш ы н ш ы ике строфа, авторныи безне 

хәвефләнергә мажСур иткән берг» 

|)u i ia) ape* кояшрл i ииттмрыя 

янгырый ( а к булыГЫЗ, кчрэшетп. двньядя 

М кинәт 

кана китереп кадарга, ә аннан сон. ич б*~ 

J ' әзер 

торган гаЙба 

и«кадәр 

• 

СПСИЛфИ! 

сгн. автор әсәргә татый н-

• 

к й ф ы н . и car. и . 

кайтма • ара »иде 

лын һәм автор ана ЮШ 

вәгазь ся 

ашәкг текләр бмам к-раштә М Ы 

блрмак 

• 

ЬәШТЛЫ \НЫШ ш 

урыннар очрый \ 

И 
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чыга ачык җиткерү ягыннан лорие нинди 

тәртиптә тезү турында ныграк уйланса, 

бүлекләрнең болан буталышы да бетәр иде 

һәм әсәр файдасыз озынлыктан, укышсыз 

урыннарыннан да котылыр иде. 

Снзә торгансыздыр, тәнкыйть сүзен без 

әсәрнең архитектоникасына ишарә итеп 

башласак та, ирексездән әдәби осталык 

чараларының тагын берсенә — композиция
гә шактый кагылып киттек. Минем моңа 

аеруча басым ясап әйтәсем килә. Чөнки 

кечкенә генә шигырьнеңме, озын поэманың
мы ни якты якларын бик күп очракларда 

композицион чатаклык күләгәләп кала. 

Л1ин үзем Су өлкәдә еш газап чигәм. Нәби 

Дәүли «Монологы»ның да бер Сөтен әйбер 

6\ лу ягыннан композицион кимчелекләре 

югарыда үзеннән-үзе җитәрлек күренде 

бугай. Әмма аерым бүлекләр, хәтта аерым 

строфалар ачендә дә кимчелекләр шактый. 

Ьу кимчелекләрдән әсәрне арындырып 

була, без моңа ышакаОыз һәм әсәрне тик
шерүгә керешкәндәге унай бәябез шуна 

нигезлән.) дә. 

Беренче санда С. Хәкимнең, ике шигыре 

басылган. С Хәкимнең Су шигырьләре ана 

хас осталык белән, тормыштагы аерым 

детальләрнең тамырын актарып ташлан, 

бүгенгенең ин дулкынландыргыч мәсьәлә
ләрен күтәрүләре белән аерылып торалар. 

Тик бер-ике генә бәләкәй искәрмә. «Эмбле
ма» шигырендә кайсы Берлин, нинди немец 

турында сүз баруын ачыклыйсы иде. Кан
чыгыш Берлинның Г Д Р башкаласы икәнен 

онытмаска кирәк. Бәлки, монда «Көнбатыш 

Берлинда» дигән подзаголовок кирәктер?.. 

Бераз такмакча яңгыраган беренче строфа 

да шигырьгә бик уңышлы кереш түгел 

төсле. Шигырьнең с о т ы икс юлында ша
гыйрь күңелендә сакланган подтекст тое
лып, аңлашылып бетми. Икенче шигырь 

бик зур тарихи колачлы. Әмма шул колач
ны җэяр өчен сәбәп кечкенә итеп алынган: 

имеш, Мусаны күреп белмәгәннәр ни өчен
дер анын турында күбрәк яза. Ләкин Муса
ның батырлыгын ачып бирү өчен аны күрен 

белү генә шартмыни? Аннан, белгәннәр дә 

бит Муса турында аз язмыйлар. Халык 

күңелендә Муса образы нәкъ әнә шул 

гомуми хезмәт аркасында бетен көченә гәү
дәләнә. С. Хәким турында сүз башлагач, 

аның 4 иче сандагы әсәрләре турында да 

әйтергә кирәк. Ул шигырьләрне укыгач, 

шагыйрь иҗатының тагын бер уңай сый
фатын искә тошерергэ туры килә: һәр әсәр

дәге идея төгәллеге һәм бөтен сурәтләү 

чараларынын әнә шул идеяне ачын бирүдә 

эзлекле кулланылуы. Образларны, фикер

ләрне тырышып чарлаудан тыш, һәр әсәр

нең композицион бөтенлеге өстендә да 

автор бик җентекләп эшли. «Дүрт яран», 

«Тышта буран», «Озын чылбыр, бик куп 

боҗралар» һ. б. шшырьләр — моның яхшы 

үрнәкләре. 

• Изге бер ут» шигыре бик эчтәлекле, 

Автор, үзенен сугышчан тормыш тәҗрибә

сеннән чыгын, алдында бөек максатын, 

якты идеалларың булса, бөтен авырлык

ларны җиңү мөмкин икәнлеген көчле сурәт

ли. Бу бик кирәк эш хәзер. Әмма шигырь

нең бер урыны миндә канәгатьсезлек 

тудыра. «Сүс, кабанны ал да, ракеталар 

яктысында утыр, җеп эрлә...» Бу юллар

ның ишарә генә булып йотылып калуы, 

адрессыз.тыгы, мәгънәнең подтекстка гына 

ишерелүе аркасында, авторның нинди 

ялгыш фикерләрне кире кагуын, нинди 

зарарлы күренешләргә каршы чыгуын уку

чы шәйләми кала. Әсәрнен менә шушы 

сугышчан юнәлеше дә ачылса, ул бүгенге 

көинен иң актуаль әсәрләреннән Серсенз 

әверелә алыр иде. 

«Таулар, таулар» шигыре Ленинга ба
гышланган; шома. матур яңгыравыклы итеп 

язылган. Әмма Хәким даһи Ленинга кара
та кеше күкрәгендә ташкан хисләрнең 

зурлыгын бирергә омтылуында кипләр 

кабатлаган тышкы чагыштырудан бөтен
ләй ычкынып китә алмаган. Ленин офазы 

таулар белән ассоцинләштерелә. шигырьнең 

төп яңалыгы авторның, «әллә таулар ал дач, 

әллә Ленин алдан, алла атар бергә калык
кан?» дигән риторик соравына кайтып кала. 

Гәрчә шигырь бнк-бик матур яңгырашлы. 

Аны югалтасы килми. Анын мөстәкыйль 

сәнгатьчә бөтенлеген тәэмин итү өчен, ми
немчә, әнә шул мәһабәт таулар образын 

халкыбыз, илебезнең Ленин җитәкчелеген
дә. Ленин байрагы астында ирешкән уңыш
лары белән бәйли торган бер җеп сузарга 

"Янып. син кал» дигән шигырь (җыр) 

өстендә дә әле автор үз эшен төгәлләгән 

дип әйтеп булмый. Ул ритмик яктан да 

(строфаларның 4—8 нче юлларына игъти
бар итегез), мәгънә ягыннан да бергә ку
шылып бетмәгән ике яртыдан тора кебек. 

Ә гомумән алганда С. Хәкимнең ике санда 

басылган бер дистә шигыре күпләргә яхшы 

үрнәк булырлык. 

Поэзиянең олы осталарына журнал гел 

кнн мәйдан биреп Сара. Икенче сан Хәсән 

Туфанның «Шигъри елъязмалар» дигән 

инклы белән ачыла. Ярты гасыр чамасы, 
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Ммковскибча әйтсәк-«рифма юнып., ку. 

гатар шигырен чарлап коеп 

КТ1 кул 'ли rai ән BOO i ю i . 

шигырьләр эчендә дә бик матур строфалар, 

музыкаль яңгырашлы юллар, тирән хисле 

урыннар аз түгел Муса Җәлилга багыш-

ланган «Күлмәген талда» дигән шигырь 

совет патриотизмын көчле гәүдә 

«Еракларга алып киттеләр» лиг..н язмадан 

Тукайга багышланган өзекне 

мыйча укып 

Уникенче елны кичтек инде, 

Җирне тырнап 

Апрель елый я ia 

Иңе сы 

I амьнен бусы 

Вари; ;: йаса. 

ен 11, 

Җеназасы :HU.III Тукаеның 

Үтеп бара 

«Зыя идең,, якты и.н'н син» дигән 

шигырь бүгенге укучыларга бик ^к билгеле 

Сулмамш мәгълүм тлар МӘ1 ьрпфәтчесе нец 

якты образын сурәтли һ б һ 

ник шык башына K.III гыйк Менә «Җилкә-

пен киерә кораб» ди 1гырь Ул Дәрд 

Нанднен атаклы шигыреннән »пнгра(| 

башлана Шигырь гулысынча J1 >р 

ияреп H 4 J . I I . I I I Иярг и я и .11ымы күптән-

Нан бяр нәрсә, моның гаебе юк Иярүчене» 

Шигъри осталыкта имрик әсәр 

м.1 күтәрелә алмавы да i аеп гүп • 

Шунысы укайсыэрак илнен i н 

батенлэй башка н< ан, уз сыйныфы 

Нокта с .in карап i нмволистик .i (ымнар 

•.Li ii.ui Д ip [Mm | шнгыр| 

укучыга Хәсән а1анын символистик фикгр-

Яменә ка| 

|1,1K IIIII1.) 

Менә «Атларым» ни »н икенче шигырь

нең берекче строфасы гурында ннде һич 

,,,'п 6 j ними Бу чын Дәр i • 

бы гылган М i йврэи! гн i 

Ги-р җиреннән 'I ipen чы1 • 

Hpaj Sep сыкранып к; ••• VI 

Ганычка каршы, м .1 ' 

Строфада i ырьнс ,crepi 

. бармый 

ШИГЪРИ н*.м N •-

• • 

Һәм син нарны кәгазьгә типтерергә тотына

сын. Фикергә фикер иярә. строфа яиыиа 

строфа встала. Канәгатьләнеп каләмемне 

куясын Вакыт үтә. шушы шигыреине вил

дан кайтып кәрәсаи ң к н н г и укучыларыи-

ны да иста тогып. әлбәттә), күрәсен: ши-

шрьнен Сер мелис, бер ике строфасы сикеи. 

(керү 
г-н фикерне уяту » к н I I I I I I H I I 

ә укучы1а к\брәк фнкгр китнернм дип 

". т л JH « H I арын. строфа дәрыи мона > май

сызлап кына тирәләр Менә шунда ч и кич 

т ү г е язылган артык строфаларны сызу 

н ҖИТСӘ, шигырь иркенәеп китә, 

киирәк сулыш ала. дулкынландыра 

. и . шнгырьнгн тыны ваВШ 

уа «.илиасеяяа >иа шул артык строфаларны 

\чыга тиешенчә 

Сарыл вцгтии, Сншф шваттв» д>ч..;-

(<> минем п и к и фикерем, һәм аны мин 

закон итеп раслар! имиым 

• 

Ы амыя ШПЩ 

iЕракларга мып к т и ә и р т диим о ш и 

ши1ырь халкыбьпныи Ьагк Октябрьны* 

ы тантаналары тәкиреидә имм-

i ьнрак %ВТОр 1 

]ИИ I 
1ЫВИЫКЫН 

ipupra г ь т р и м 

UUIII1U . 

• ^ткаи 

•ерым фр 

| кенә 

D 

нгн рт(|1Ш ШрЫ ҺӘМ " " 

шигъри 

I рифма-

I 
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нык Нико Пиросмани турындагы шигыре. 

Хәсән аганың бу шигырендәге инде телгә 

алынган Тукай турындагы езеге исә бу 

куркынычтан котылу юлы барлыгын да 

күрсәтәләр. Кыска гына әйткәндә, аерым 

Сер чорда к үргеннәреңне, ничергәннәренне 

я м поэтик фикерләү1 аша үткәрү, бүгенге 

ҺЫМ призмасы аша чагылдыру юлыдыр бу. 

Монда кискен бер фикер әйтеп булмый. Су 

Безнен, шагыйрьләр цехында сөйләшәсе сүз

ләрнең күплеген, секциянең җанлы эшенең 

зарур бер нәрсә икәнлеген генә күрсәтә. 

Ә шигъри мемуарларның, бәлки, теге тере 

дә, бу тере дә яшәүгә хаклыдыр. 

Икенче санда Галимҗан Латыйпның 

гражданнар сугышы чорының бер эпизодын 

сөйләп биргән «Җыр ү1кәндә» дигән шигы

ре, бер төркем яшь шагыйрьләрнең, унай 

яклары белән дә, кимчелекләре белән дә 

авторларының беркадәр үсешен чагылдыр

ган шигырьләре басылган. Камил Моста-

финның «Исәп» дигән шигыре тәэсирле. 

Сугыш үткән карурманда күке кычкыруын 

шул урманда бармаклары курокта килеш 

һәлак булган солдат гомере белән бәйләү 

моңлы хисләр уята, ә солдатларның актык 

минутларына «тәүлекләр, еллар һәм гомер

ләр» эчтәлеге сыю турындагы соңгы юллар 

совет кешесенең батырлыгы белән горурла

нуны тудыра. «Апрель» шигыре язгы хис

ләре, «Унҗиденче елның матрослары» 

шигыре революция рухы белән аерылып 

торалар. 

Рифгат Закировнын «Авылым кызына» 

шигыре самими хисләре белән күңелне 

яктыртып җибәрә. «Тынгы белмим». «Вакыт 

үтә» шигырьләре шагыйрь күңеленең чык 

кешелекле омтылыш парын чагылдыралар, 

әмма алар берсен берсе кабатлый. 

Егор Уткиннын «Юк, син даһи түгел» 

Һәм «Печән осте» дигән шигырьләре әйбәт. 

Аеруча соңгысы авыл хезмәтенең шигърият-

лелеген гаять матур итеп ачып бирә. Гонгы 

елларда төрле фәлсәфи эзләнүләр белән 

баеган поэзиябезгә кешеләрнең хезмәтен, 

көнкүрешен сурәтләгән мондый шигырьләр 

лә кирәк, хәзер алар хәтта бик кирәк бу
лып баралар. 

Бу төркемгә берләштереп бирелгән дүрт 

и ягыйръгә (иска алганнардай тыш Б. Ра

фиков шигырьләре бар) хас уртак кимче

лек — шигъри образлар төгәлсезрәк. яссы

рак булуы, кабатлаулар, фикер сыеклыгы 

булган урыннар. Мәсәлән. Мостафиннын 

«Исәп» шигыреннән икенче строфада образ 

төгәлсезлеге сугыш вакытында урманда 

үлеп калган безнең солдатл р әле дә кү

мелмичә яталар дигән уй калдыра. 

«Апрель» шигырен төгәлләүче ике юлның, 

фикер ягыннан сайрак. канатсыз булуы 

унайсызлый. Егор Уткинның бер шигырен

дә карт аналарның фронтта һәлак булган 

улларының бишек сиртмәләрен хәзер те

зелгән яна өйләренә дә тагып куюлары 

табигый күренми. 

Яшьләр i iA. i l ы турында сүзне киңрәк 

дәвам игү өчен, журналның өченче таныла 

күчик. Анда поэзиядән т\ шсынча яшь 

шагыйрьләр һәм шагыйрәләр вәкилле* 

Клара Бу.лаюваиын «Еллар мина ми-

һербанлы булды...» шигыре тирән опти

мизм белән сугарылган, анда тормышка 

мәхәббәт һәм рәхмәт хисе дә бар. тормыш

ның гаять катлаулылыгы да сизелә. «Шат

лыгымда хәсрәт орлыгы бар, хәсрәтендә 

бәхет орлыгы» дигән сонгы ике юл шигырь

не тирән мәгънәле итеп төгәлли. Анын кал

ган шигырьләре дә бу шагыйрәгә хас ли

рик җылылык белән тулы. Әмма Булатова* 

га тар интим темалар белән чикләнү әле 

дә хас. Ә бит акың шигъри таланты тор

мышның җитди, иҗтимагый әһәмияте те

маларына, гражданлык мотивларына якын 

килергә мөмкинлеге Сулуың күрсәтә. Ул 

авылда хезмәт итү тәҗрибәсе белән дә 

халык тормышын тирән чагылдырган әсәр* 

ләр бирергә тиеш иде инде. Вәсиме Хәй-

руллинанык «Төнге урман»ы — матур эш

ләнгән, тирән эчтәлеккә бай шигъри пейзаж. 

«Яшь талантлар конференциясеннән» 

рубрикасында бирелгән шигырьләрне сай* 

,~ауда редакция җентекләп эш итмәгән. 

Юкса Гәрәй Рәхим. Рөстәм Мгшгалимов, 

Тәүфыйк Камалиев. Ренат Харисов кебек, 

укучылар арасында шактый таньпып өл

гергән яшьләребезнең иҗатларын т\лырак 

характерлаган шигырьләрне сайлап алу 

кыен булмас иле. Зө|фәтнең монда басыл

ган шигыре белән журналның әле ген» 

безнен кулга килеп кергән 5 нче санын

дагы шигырьләрең <:а1ыш1ырып кара} гына 

да моны ачык күрсәтә. Анын 3 нче санда

гы «Тимерче турында бал гада^сы, эчтәлек

ле булуына карамастан, эшләнеше белән 
г> нче сандагы бик нәфис, төгәл әйләнгән 

шигырьләреннән түбән ю р а . «Баллада» 

асылда ике кисәккә аерыла. «Язмышын да 

чукеп ясаган». Берлингача җирән кашкасы

ның дагасын алып барган тимерче турын

дагы беренче өлеш — м ө с и ш й ль шигырь. 

Ә баллада исә менә бу юлларга сыйган 
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[шагыйрь гафу итсен, мин әсәрме монда әз 

»ия tan бирәм): 

гнмер кебек яшәде ул. 

Кызган килеш керде сугышка — 

/кгы йерагенә, 

килеш аулы камышка. 

— Ә . синмени' — i _ 

Син . cyi • м ы н и ! 

ат! Купме генә с>кма — 

Кызган чакта и; 

Тукта Алыйм . и тын . Кайнар чакта 

НвЯН калак и 

Акканын ш. . 

Ренат Харнсояныи динамикалы, образлы 

<Ат> дигән шшырс урынсыз пацифизмга 

таеп киткан юллар белән га 

Мингалимоаның зур эчке качка ия кешене 

i.yi алдына китергән шигыренең, гагэллануе 

дә алдап, |риын тәэсирен ныгытмый, 

Калдыра. Мимемчә, шигырьдәге лирик ге

роинын әле хәзер башыннан кичә ш р и н 

кайгы, шатлыклар белән тыштан мавыкма

вы, аның алдында әле зур тормыш ничәсе 

йарын. анда «ур кайгыларны җиңәсе. зур 

шатлыклар кичерәсе барын аңлавыннан 

кнл.) Ләкин монда алга таба харакв! юк. 

1срсй киләчәкне «квтеп» ИШИ дигән гаинр 

кала. Ре (акомянен, авторш бу кимчелекне 

Күрсәтүе гена кирәк иде. ул аны тазәтү 

ЮЛЫН уэ< табар иде. Яшьләр белән эшләр

нең бу. минемчә, шить бер әһәмият те ягы 

бнт. «Абыйлар» шигырендә буыннарның 

бер-берсек.1 fi.ii'i ie булуы турындагы syp 

фикерне бик примитивлаштырып бирудаи 

Тәүфыйк Кама.тиевны да шундый ярдәм 

белән коткарып булыр иде. 

Журналның бу саннары, сонгы 

чыккан китаплар, на кыллы матбугатта 

басылган башка әсәрләр яшь поэзиябезнең 

яна баскычка күтәрелүен, айый и т а л а 

я ш н н а н ГИрӘНЭММИ, тарле-тврле әдәби 

.П.1 .IUI.I Ц1ЫИ kill ки п.ш ЯШ1 

Лариын к ү н и к - шыпчан киңәюен сайДМЛар 

Бу алкәнрәк буынга яшьләрне гэрбиидаү. 

дә, помкянен бүгенге кая галапларенә 

лаек югары идея-художестао дәрәҗәсен 

тааашн итүда аеруча аур бурыч Ваш». Без 

н ж л ы б ы э үрнәге б) 

яшьләр бе 1 .ш гуры 

адарда и 

• иабеэнеи 

Л е 1 юлын |эаам «м 

• 

омтылышларына тулысынча жааап биргән 

осталык, кыюлык, нлея тугрылыгы 'әрбия-

иешбез. Әдәбнятыбьпнык ин Я«ШЫ 

традицияләрен — поэзиянең биек вәкилләре 

Тукай. Такташ. Җәлил традицияләрен 

аәвкм иттерүнең мәгънәсе мәкь n y i 

Д«ресен әйтергә кирәк, сонгы елларда бу 

хакта ВЛИЯ барылган безнең бәхәсләрдә 

мәсьәләнең менә Ш У Ш Ы үзәк җебемнән чит

ләшүләр аз булмады. Яшьләрнең I 

рен гомумән ниндидер бер зур гвнаһ эш 

лип икърар итүләр, традиция дигән бик 

зур мльнәте нәрсәне, шигырь ютының 

тышкы формасына, ритмик сурәтләргә 

it нә кайтарыл калдырып, элгәр буыннар

ның табыйм лрын кабат тарта гына чакыру

лар һәм ИОИДа, I ичшиксез. милли әдәбият 

тәҗрибәсен башка халыкларның -

во байлыгыннан аерып кара) 

tiMMj бәянем ю р ч ы ш н и ы т . коммунистик 

.. уезмә-

тебе* ШЧНЛ1 «..и инә бурычлар куя 

тормышы 

i u i i аагыйрь буганга и я м , бай т а л а н а м 

..ьпдыру ичен яна форма, и . әз н> 

В) шюш\ герля юнәтештә бара ата. 

халыкның культура i при юн ты киңәюе, 

донья халыкларының культура казаныш

ларын куб i i баруы ша>ыйрь-

ләрнең эзләнүләрем дә киң к и й м ы итә 

БүГСИГа шагыйрьләрнең мне ку чьту расы 

f t y i ФУЛНЦИОМ кече и э м , шума бӘЯЛӘМГӘН. 

Шу i \к кмаату умбваием >дебя мирасны 

ныграк айрәнергә куша. МИЛЛИ әдәбият 

традицияләрен нйрәнү тирәнәя Мә1иҗәлә 

гасырлардай калтай мил ти шитърн форма

лар, бүгенге тормышны чагы 

яна янтыраш таба ритчик 

яктан ниндидер яна «ич белән байыйлар. 

иманнар кысасыннан чьиып. яка-

4 1 кан итем сулМЙ башлыйлар (тарихта 

••онлый күренеш аерым сәш льләрнең 

бятеи бер чорының иәГьӘЖеа и ш . н т иткән 

үрнәкләр бар, мәсәлән, «Яңарыш» чоры). 

Әмма бездә традиция бетәм нияаторлыкны 

Сср-берсенә каршы кую берьяклылыгы да 

Оуа Ш 

Сибгат Хәкиммен 3 нче санда басыл

ган «Тукайларны « п и ч » дигән кечкенә 

г е н мәкаләсендә бу маска 

дмрес фикерләр әйтетә Дәрдмәмднен бик 

специфик шигъри алымнары яшь Ренаг 

Харисов кулында б е г и т е темаларга кагылу 

1> ана бер яңгыраш ала-

i-.ә яши башлыйлар 

аена мәка и кайбер урыииа 

ки 



гә иярүчеләр эзләүгә генә кайтып кала 

тесле, яшь Зөлфәтнең үзен алла итеп тоюы 

турында мәгълүм шагыйрьләргә ияреп 

язылган юллары, никадәр матур яңгыраса

лар да, аның бүгенге тема шигырьләренә 

ятышмыйлар. Шундый очракларны гына 

традицияләрне дәвам иттерү итеп карау 

С. Хәкимнең үз идея-художество принцип

ларына да, иҗатының зур эчтәлеге, югары 

дәрәҗәсенә дә туры килми, әлбәттә. Аның 

4 нче санда басылган үз шигырьләре дә, 

тәҗрибәле шагыйрь Нури Арслановның 

шул ук сандагы гаять эчтәлекле, дулкын

ландыргыч шигырьләре дә традицияне киң

рәк аңлауның ачык үрнәге булып тора бит. 

Мәкаләсендә Сибгат Хәким иң кирәкле 

булган нәрсәнедер әйтеп бетермәгән кебек. 

Зур традицияләрне белү, аларны үзләш

терү нигезендә, яңа бурыч, яна идея шарт

ларында яңа художество алымнары туа. 

Новаторлыкның төп элементларыннан бер

се шул. Әмма нәкъ шул мәсьәлә безнең 

поэзиягә кулланышлы итеп ныклап өйрә

нелгәне юк. Бу яктан караганда, безнең 

к ү п кенә поэзия әсәрләре бөтенләй өйрәнел

мәгәннәр яки, югарыда күрсәтелгәнчә, 

һаман бер яктан килеп, иске үлчәү катего

рияләреннән (ә безнең чор Сит яңа үлчәү 

категорияләре чоры) чыгып кына, өстән-

өстән генә каралганнар. Шуңа күрә әдәби 

белгечләребезгә, тәнкыйтьчеләребеэгә, а тар

ның безгә үз культурабызның, әдәбиятның 

даклыклы үткәннәрен ачып бирүләре өчен 

зур рәхмәт сүзләре белән бергә, бүгенге 

поэзиягә (1—2 кеше иҗатына багышланган 

әсәрләрне искә алмаганда) өстән караула

ры ечен үпкә сүзен дә әйтергә туры килә. 

Поэзиягә өстәнрәк карауның үрнәге итеп 

мин Т. Галиуллиннын «Поэманың барыр 

юллары» дигән мәкаләсен китерер идем. 

Рус матбугатында поэма, аның бүгенге 

хокук дәрәҗәсе, киләчәге турында зур 

бәхәсләр булып алды, әмма поэманың 

барыр юлларын Т. Галиуллин кебек бәхәс

сез билгеләүгә беркемнең дә көче җитмәде. 

Әлбәттә, прогнозларга һәр «болелыцик»ның 

хокукы бар, әмма ул прогнозлар болан бнк 

еракка алдан күрүчәнлекне дәгъва итми

ләр. Т. Галиуллин мәкаләсендә бик күп 

әсәрләр, бик күн исемнәр телгә алына 

Бусына рәхмәт, беркемне дә кыерсытырга 

• еләми, кыерсытмый автор. Әмма жанрның 

төп төеннәрен, аның соңгы еллар тормы

шындагы төп HOI.i.i.i,фиы ул таба алмый. 

Шартлы нокталар алына, перспектив сызык 

та бнк шартлы гына булып кала. 

Үзенең тарихи объективлыгы, тарих, 

милли культура мәсьәләләрен хәл итүдә 

принципиальлеге белән миңа И. Нурулмн-

ның мәкаләсе («Мәгърифәтчелек реализ-

мы>) яхшы тәэсир калдырды. А. Фәтхинең 

«Мәгърифәт төбәкләре һәм әдәби багла

нышлар», Нәкый аганың. М. Максудның 

истәлекләре, Р. Мостафинның Җәлил ту

рындагы мәкаләләре һәрберсе үзенчәлекле, 

әһәмиятле, к ү п фикерләр уята, әмма бер 

тынышта «колачын житмәгәнне колачлап» 

булмый, аларны ныклап тикшерүдә башка 

иптәшләр катнашырлар, дип уйлыйм. 

Журналдагы башта телгә алынган 

чуарлыкның мисалы итеп мин махсус фән

ни «вестникв.тар рамкасында кала алган 

кайбер публикацияләрнең журналда чыга

рылуын, асылда әсәрләрнең сыйфатына 

түбәнрәк таләпләрне яклау өчен, «Балала

рыгызга укыгыз», «Укучылар иҗаты» кебек 

рубрикалар кертүне, башка басмалардан 

мәзәк-анекдотлар күчереп басуны һәм 

башкаларны алыр идем. 

Сүзне без бнк яраткан һәм әдәбиятта 

зур урын тоткан проза жанры белән йом

гаклыйсы килә. Монда да безне яшь көч

ләрнең кыю адымнары шатландыра. Инде 

шактый тәҗрибәле Эдуард Касыймовнын 

да, беренче әсәрләр белән чыккан Вакыйф 

Нуруллин, Мәдинә Маликоваларның да 

повестьлары мавыгып укыла, геройларныц 

язмышы укучының кызыксынуын арттыра 

торган композициядә бирелә, әсәрләр телә

сә нинди зур әдәбиятның яшь каләм оста

лары иҗаты белән горур чагыштырырлык 

дәрәжәдә язылганнар. Әлбәттә, Эдуард 

Касыймов әсәрнең финишына җиткәндә 

артык кабаланмаса. трафаретрак булган 

чишелештән котылса. Вакыйф Нуруллин-

ның балалык сачнмилеге белән сөйләп 

бирелгән хикәясенә аның бугенте тормыш 

тәҗрибәсен чагылдырган тирәнлек тә өстәл

сә (бигрәк тә образларны ачуда), Мәдинә 

Маликованың бүгенге күп кенә яшь рус 

һәм башка әдәбият вәкилләрендә күренгән 

яна бер схематизмга ияреп, образларны 

ясалма категорияләргә бүлүдән ахырынача 

котылса, тагын да әйбәтрәк булыр иде. 

Әмма болар әдәбиятта зур тәҗрибә белән 

килә торган шартлы сыйфатлар һәм киләсе 

әсәрләрендә авторлар моның шулай икәнен 

расларлар да. 

Халкыбызның бугенге иҗади хезмәте 

турында очерклар аз ( Л . Ихсанова, 

Ш . Бикчурин һ. б.). Ә иҗтимагын-по.титик 

мәсьәләләргә, фәннең б, тенге үсешенә 

кагылган мәкаләләргә журналның бөтенләй 
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теше үтми, ахры Әмма журнал бит эдә-

f,n. иҗтииагый-политик журнал. Моны 

онытмаска иде. 

Журнал, әлбәттә, бик зур эш алып бара, 

аның жнлнәсенә чамасы? йен күтәртелгән 

бу яктан ана ярдәм шу, аның мөмкинлек

ләрен киңәйт у буенча да, ана ярдәмче мат

бугат органнары булдыру буенча ла Прав

ление практик лиен дәвам иттерсен иде. 

Җыелышларда сенсацион чыгышлар, урын-

Журналда шигырьләр шактый куп Га

сы м Выел да үпкәләрлек түгел, яшь ша

гыйрьләр i ә дә, олкән буын шагыйрьләргә 

дә, сирәгрәк булса да, урта буы и шагыйрь

ләргә да мәйданга чыгарга мвмкинлем бире-

лә тора. Журналның быелгы дүрт санын ка

рап чыккач, шундый чагыштыру күзгә таш

лана. Ьу саннарда ялкән шагыйрьләрдән 

биш автор (шуларның өчесе ике ил ар тап

кыр), яшь шаоәйрьләрдән 21 кеше, ә урга 

буып дип йөртелгән шагыйрьләрдән бары 

ике генә автор басылган. Шанәйрьләр үз

ләре гаеплеме, редакцияме, сәбәбен әйгә 

алмыйм. Әмма статистика, минемчә, нәрсә 

хакында булса да снй.ш бугай. 

Әлбәттә, авторларның билгеле про-

порцнясе күз алдында готыл хәлдә, гел 

критерий — әсәрләрнең сыйфана Әмма бу 

яктан журнал быел поэзия сиючеләрне бик 

үк еш шатландыра алмалы Гәмиыйтьче 

ләрне уйландырыр IUK, поэзия үсешендә 

нинди да булса юнәлешләр һәм омтылыш-

лар хакында фикерләр кузгатырлык асар

лар ел й; лнда бетен iafl дияр к • 

ды. Дөресрәге, юк дәрәҗәсендә •>< булды 

Билгеле, 6i ренчс сан ia < K6I в i X жимнеи 

, > „ , , . „ - „ , , '. «Бе и- >i> гик горах дигән 

. ҺӘМ ГИрӘИ 141 • 

•чен гена гуге i, ил i»p һәм буыннар я т ы 

шы какында фикерләр кузгаткан, гомум 

кеше и к >тииасы ечен гыйбрәт tc ике ши

гыре, иң u i i ук кайбер бутәи шагыйрьләр-

•UI1 аерым ун л әсәрләре басылып чык

ма Яшь автор гарнын 

кайбер ә.рьларе ч IFJ га 

• ip бе i- • ••''' 

гатьләнми ЙЧ.Н1 i 

күбрәк чыгарга шеш иде. 

лы-урыпсыз «кызып китутәр» генә ярдәм 

итми. Нәкъ менә шул практик эш — 

арчын-талмый җентекләп алып барылган 

практик эш кирәк. Бетен халкыбызның ком

мунизм тятудә з\р иҗади хеэмәтенен, ле

нинизм идеяләрен, партиябезнең сонгы ч; 1 -

сөтчәләрен тормышка ашыру ечен кярәш-

нен, халыклар дуслыгын ныгы-

ген саклау вчен кврәшнен аерылгы

сыз елеше бу — көндәлек *ш. 

Бераз күңелсезрәк нәтиҗә ре иищия ү i 

ПОртфеЛСВМ булган нң аЙ6Ә1 шигырьләрне 

• iiii а магаи, 1 • 

и н асәрлэрдәя тыш, вигыарьларля булган 

шигырьләрне сорап алу, гомумән кызыксы

нып юру кавеа I җигем-

Ktp.iM.tijH, ахрысы 

Бәхеткә каршы, дургенче CM 

аЧСН шаг гык 1Ы СЮрПрИ •• 
1ӘрНС niih-.li I... МНИ НОИерЯЫ ачып җмбар-

г к ( аша! Хакам шал мрь iap< и аннан соя 

* шнгырь.ирен, 

Шәүи .I i ip ачм махсус 

язылган шигырь i и Башка 

саннарда басылган аерым укышлы шигырь-

ларга мил к i iyp һәм җитди җыелма

ларны асгагач, гомумән дүрт сайга карага 

ипи in iep i ) i n i фикерләр 

әйтергә мамкин iea rj ии 

СүЭИС СмбП1 Хаким шигырьләреннән 

башлыйсы кн.и i.y ШитрЬЛӘр фикгр тн-

I L ine һәм 

рькы дд дияр1ек 

и т I ли I. К 'I' ШН1 I ,' 

И 1ИК фи-

IIOIIHK.II I 1ЫК алып 

КНЛӘЛӘр уКЫЙСЫ, янрәнә-

,,- килә Гәнныйтьчеларга кылыклы маге-

IK Hien әйтерләр 

Җ ы . • ii.'upiJH iiiHtMpi 

К а м а л ы һай кн-

. г м һәм, бер к а м 

Ә х с ә н Б а я н о в 

Офыкларыбыз киңәя 
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л булса яна суз әйтергә мөмкин дә түгел
дер сыман тоела. «Таулар, таулар» шигы
рендә дә күзгә нык ташланган яңа чык юк 
кебек. Шигырьдәге параллель — таулар 
биеклеге белән юлбашчы биеклегенең тәң
гәл килүе, шигъри фикер буларак, куп 
әсәрләрдә, Гпирәк тә Кавказ һәм көнчыгыш 
шагыйрьләре иҗатында тактын күп кабат
ланды һәм хәзер дә куренгәләп тора Әгәр 
шагыйрь бу фикерне бүтән караш, бүтән 
\ис белән терә алмаса, тормышны узенчә 
күрә алмаса, яңа шигырь тумаган булыр 
иде Ләкин шигырь туган, яңа сүз әйтел
гән. Сер шунда: таныш детальләргә нигез
ләнеп язы |ган бутан шигырьләрдә автор
лар сузне моңарчы җирдән торып, җирдән 
күккә карап әйтсәләр, «Таулар, таулар» 
шигырендә шагыйрь уз сүзен доньяга бү
генге көн күтәргән биеклектән торып әйтә, 
таныш тауларга һәм тормышыбызга галәм 
киңлегенә чыгып, безнең заман күзләре 
белән карын. Шуна күрә, беренче карашка 
яна тоелмаган образлар янача яктырып ки

тәләр һәм күңелгә керәләр. Бу шигырьнең 
Ленин юбилее алдыннан, хәзер чыгуы бик 
урынлы һәм вакытлыдыр. Чөнки шигырь 
бу темага язарга куркыбрак, икеләнбрәк 
йөргән шагыйрьләргә үрнәк буларак та хез
мәт итәр кебек. 

Әдәбиятта киң танылган аерым фраза
ларга ишарә ясау (ремениспенция) әдәби 
алым буларак, «Татарлар елмаеп үлделәр» 
шигырендә махсус китерелә. Бу чара сүз
сез генә киң мәгънә чыгарырга ярдәм итә. 
Шигырь Муса Җәлил һәм аның көрәштәш
ләренә багышланган. Сүз татар солдатла
рының үлемсез батырлы!ы хакында бара. 
Ә татар халкының үткәне, Мүсалар ба
тырлыгының гомумән татар халкы җирле
гендә туганлыгы һәм тарихи бәйләнеш ха
кында бер сүз дә юк. Ләкин шигырьне укы
гач, татар халкының үткәне һәм бүгенге 
язмышы турында уйламыйча мемкин түгел. 
Шагыйрь укучыны бу ассоциациягә бер 
генә шигъри юл белән, бердәнбер һәм кы
рыс ишарә белән китерә: 

Өемнең янында җил елый.. 

Шушы бер юл белән, Тукайнын атаклы 
«Көзге җилләрле аркасында, шигырьгә та
ныш һәм гаять катлаулы бер чорны күз 
алдына кигереп бастырырлык бүтән фикер
ләр һәм хисләр да өстәлә... Укучының фан
тазиясе бермә-бер арта. 

Рус поэзиясендә Сумароков һәм Лер
монтовлардан, ә бе1дә ННГеэдә Туканлап 
һәм Дәрдмәндтән килә торган бу сыналган 

алымга фикер алышулар вакытында беед 
күбесенчә тискәре бәя бирәләр һәм з>р ял
гышлык эшлиләр. 

С Хәкимнең бу циклга кергән «Изге 
бер ут», «Дүрт яран», «Кайгым төрле чик
ләр аша узды», «Озын чылбыр, бик күп 
боҗралар», «Тышта буран», «Янып, син 
кал» шигырьләре дә — бөтен халык язмы
шы ханында, заман һәм кешелек ввҗааны 
хакында үйланып языкам җитди әсәрләр. 
Алар бигрәк тә стиль, шигъри синтаксис 
юнәлешендә тикшеренү өчең тәнкыйтьче
ләргә кызыклы материал бирәчәк. Мин 
үземә андый бурыч йөкләмим. Ләкин «Хи
сап бирәм» шигыренә карата тагын бер 
гомуми фикер әйтмичә уза алмыйм. 

Туган җиргә мәхәббәтен шагыйрь бу 
шигырьдә ике генә юл белән эм гә; 

Арыш яуган якка серле гам. 

Ләкин үзенең бөтен гомерен, бөтен яз
мышын туган җир белән бәйләгән кешемен 
кем икәнен шушы ике юлдан да ачыклар
га мөмкин. Бу кешенең ел саен ана кабере. 
алдында басып хисап бирүе — табигый нә
тиҗә. Шуна күрә авторның зур сүзләре, 
шигырьнең төп тешендә «Җирдә иң з>р 
батырлыкка әзер»мен диюе, «Кабат әзер 
ааыр юлга» дип белдерүе декларация бу
лып түгел, ә йорәкнен олы кичереше булып 
гәүдәләнә. 

Бу сапла Нури Арсласовның шулап \к 
кызыклы шигырьләре басылган. Алар ара
сында яхшы яктан бигрәк тә «Сагындым» 
исемле шигырь һәм «Унике батыр т>рынла 
баллада» аерылып тора. «Сагындым» шн-
|ырендә гүган җиргә мәхәббәт, шагыйрь 
шәхесс-нск аннан аерылырга мөмкин түгел
леге кызыклы шигъри образлар һәм сти
листик үзенчәлекле әйтелешләр аркылы би
релгән. Шигъри картина буларак, диңгез
нең матурлыгы һәм көче тасвирлана. Мил
лион төсләр белән кабынган, ирек төсле 
иркен киңлек. Андагы шәһәрләр дә, шул 
матурлыкның хуҗалары булган кешеләр дә 
матур һәм батыр... Таулар, купшы маг
нолияләре, мәңгелек җәй тәре — теләсә кай
да тылсым сандыгын ача торган әкият 
дөньясы төслерәк шушы матурлыкка кон
траст Hien, бик гыйнак, \әгга бераз төс
сезрәк Идел, татар халкы, Татарстан алы
ма. Миллион бизәкле дөньядан йөрәк шул 
тыйнак дөньяны артык күрә. Сән1ать чара
сы буларак гәүдәләнгән ике картина ачык 
билгеләнгән бер мәгънә аркасында, аерыл-
1ысыз берләшә. 
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Н. Ареланов шнтырыәренда ачынган 

күренеш конкрет бер вакытта арәтләнә 

Художник натурага карап полотнога in-

гиерин гасле. Ләкин диңгез өстем 

су 1ыиа, ялгызы гына елап очкан акчар

лак та. ерактагы күксел тоиаи да. дель-

финнар уйнавы ...I • щ к 1аж UIHI i 

түгел, алар герой кичереш иренен тере 

ип анын рухи хә генә җа-

нап буларак хезмәт итәләр. Мондый ши-

1ырь;ириеи бәясен киметмәс гән, Н\рн 

Арсланонка чын мәгънәсендәге iieHia* ши

гырьләре да язарга кинаш итәсе килә. Бе

ренчедән, пешеп ишмә еллар пиниясендә 

андый шигырьләр бөтенләй диярлек күрем-

маса, икенчедән, inai ынрьнең фикерләвендә 

раим сәнгатенә нас сизгерлек бар 

lepieKHii: , . h U i u m u пейзаж 

ШИ1ырь 1,((К'Н1Һ1 беЗДӘ НИ өчендер щы 1ма-

вына кызгану хисе дә i удыра. 

«Кара дин газда ак кораб, 

A i l 

ики 
•Кояш !•• •••• 

кебек юлларга героинын мәхәббәтен па

раллель китереп куймасан да. шигырь һич 

та начарланмас, киресенчә rayuii iriHpan 

юлларны кыскарту исәбенә гагын М гы 

гыэлаиыр, художестволы картина 

мәгънәсен гагын да гирәнэйтер иде. Автпр 

бу сүзләрне искәрмә дип түгел, ә клан 

твеенда кабул итәр дип уйлыйм 

• Унике Гтлгыр 1>рындл бал.ы 

рата бары гик уңай фнке] 

мамкин ШагыЙрьнен гик 6tp ни гурынд! 

м.ш.i i т . щ бер кабв1 \« шнуыи re lap 

идем ( оң| ы i грофада аБатырдер 
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кын чатнавы* кебев укышлы, гжспрессма 

юллар артыннан уйлап җиткермә) i 

ая гына килеп чыккан й i 

ялгыш фикер дә бар. Анда *Җ> е«Р* 
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..щ монысы • и м шагыйрь 

• Өмет» шигырендә, башка автярлараа. 

хәтта журмлныя үзендә чыккан шигырь-

нан кайбер таныш мотивлар вшва-

Н) аффект 1ы түгел. Ләкин шкгырь-

нек гомүми агышы бу җыпкыдан чыгыгт 

КИта Һәм кешенең Л»нкя туында, анын 

мәгънәсе хакындагы y l 

мистик кичерешкә әверелә. «Айга карап* 

шигыренә дә чама белән шундынрак ким

челекләр һәм уныштар хас. 

Гомумән алганда. шигырьләр — Нуря 

Арслановнын балассез унышы. Ш>нысы 

куанычлы, СОЯГЫ берничә ел ПСИДӘ язган 

шитырьл •! • )'Н. ак-

и киметмәү генә . 

арттыра баруын |үрсатеп торалар. Узган 

ел башында анын «.Моксар» исемле кызык-

. ы чыккан иде 

ләп чы1у «стенаем алып. шигырь прозата 

кирәгеннән лргык нкын i 
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лнковчм» исем i t атаклы шигыр. 

ки ы > i мнтагы чаралдея тавышлы м а 

гма шагыйрьлмга ае i 

и штыкны гаеп-

и мавыкмыйча, fl i 

ради һай фаакафа с ә б а м а м гуран 

үкуЧЫМЫ нскнгкеч тирән һәм тетрән

дергеч кичерешләргә алып кера Бу сынал

ган траднннянен татар помняьентә дәбар-

итүеи күрү к ү н м м 

\ иней 
шигырьләре 6*Л)Я Н\ри \|ч 11ЯИ» гагын 

бер кызыклы фикер! ә килергә мәҗбүр игә. 

1Д»ТТа ядчының иҗади үсүви яшь-
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. ынын аиа ничек 

, мим Яшь һәм урт I 
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ләреннән беркадәр ераграк торучы кайбер 
бү гән шагыйрьләргә дә бу уңай күренешкә 
күз салырга, иярергә киңәш итәргә мнм-
кин. Җөмләдән, журналның беренче са
лында басылган «Кеше турында монолит» 
исемле шигырь авторы Нәби Дәүлигә, икен
че номерда «Җыр үткәндә» шигыре белән 
катнашкан Галимҗан Латыйпка — һәм 
аларга гына да түгел — шул теләкне әйтер 
идем. 

Бу икс шагыйрьне сүз җаеннан чыгып 
кына бергә куюым түгел. Чөнки «Кеше ту
рында монолог» белән «Җыр үткәндә» щи-
|ыренең охшаш яклары булу белән бергә, 
аларның капма-каршы полюсларда торган
лыгы өчен дә чагыштыру уңайлылык туды
ра. Бер шигырьнең унай ягы икенчесендә 
кимчелек булып гәүдәләнә. 

Аларны берләштерә торган сыйфат — һәр 
ике әсәрнең поэмага тартым булуында һәм 
төп фокуска иҗтимагый әһәмиятле вакый
галар алынуында. Ике автор да олы фи
керләр лпергә тырышалар һәм ул фикер
ләргә икесе ике юл белән киләләр. 

Исеменнән үк күренгәнчә, «Кеше турын
да монолог» фәлсәфи уйлануга дәгъва нта 
һәм чыннан да күп кенә кызыклы күзәтүләр 
беләк таныштыра. Әйтик, шундый нәтиҗә: 

Гайбәтчегә гомер авыр түгел, 
х i бит яши безнең ис шк > 
Пенсиягә инде чыкса да j 1, 
Саный әле үзен хезмәттә. 

Дәрес һәм матур әйтелгән. Безнең ИСӘП
КӘ яшәүче андый гайбәтчеләр юн түгел. 
Гайбәтченең теле хәбәр сала — янгында 
чиләк каккан кебек; елан агуына каршы 
дару бар, ә гайбәткә каршы шушы мин ә 
хәтле дару юк, чөнки ул бәндә — паспор
ты, фатиры һәм бүтән атрибутлары бу гса 
да — фамилиясез... Ул принципта — ано-
нимчы. Әшәке генә түгел, куркыныч кеше. 
Анын эше лә күз алдында — намуслы ке
шегә ул инфаркт бүләк итә. Шулай итеп, 
әсәрнең нигезендә кызыклы факт ята, 
Әмма бу фактны шигырьдән аралап в ту 
шактый кыен әле. 

Берен телән, яхшы кешене больницага 
кадәр ук и :теп җш керерлек сәбәпләр күр
сәтел мәгәи. Ә моны беләсе килә, чөнки 
монда факт фикер буларак түгел, ә башта 

ук вакыйга буларак башлана һәм ул за
конлы төстә ачыклау көтә. 

Икенчедән, автор, гомумиләштерүләргә 
килгәндә, ясалмарак детальләр белән эш 
итә. Эш ик, аногнгмчыга ни өчен тәгаен 

райком секретаре җавап бирергә тиеш? 
Әллә ялкыта райкомда кичен чыкканмы? 
Әгәр шулай икән, моны укучы да белерга 
теләр иде. 

Хәлбуки, тормышта гайбәт—һәр урын
да. Анонимка һәр учреждениегә килә. Хәт
та Н. Дәүли шигырен бастырып чъиарган 

«Казан утлары» редакциясенә дә килә ан
дый хатлар. Җай чыкканда, өстим, ре
дакция үзе аларга игътибар итә, теге яки 
бу сәбәптән махсус оештырылганлыгы бе
ленеп торса да, ул хатлар адресатларга 
күрсәтелә. Әлбәттә, мондый чакта кешемц 
кәефе бозыла — инфарктка ук җитмәсә дә. 

Әйтертә теләгән сүзем шул: анонимка
ларга игътибар итмәскә кирәклекне, атар 
буенча кемнең дә булса йөзен каралтмаска 
тиешлекне райком секретарена гына калды
ру дөрес булмас иде. Алай гына да түгел, 
административ баскычтан барып, автор та
гын да ясалмарак гомумиләштерүгә күчә: 
шигырьдә күренгәнчә, райком секретаре 
анонимчыга отпор бирергә түгел, ә ана 
игътибар итәргә тырыша... Чөнки Обком
ның колактан тартуы ихтимал. Автор, янә
шәлек законы буенча. ЦК га. аннары Ленин
га мөрәҗәгать итә. Янәсе. бү тәннән киңәш 

Онытма 
Райком секретаре, 

Тi:к Пеннннан ыщэш сорарга,— 

ди автор. 
Кызганыч, шигырьдә акланып бетмәгән 

положениеләр моның белән генә чиклән
ми — киресенчә, алар чамадан тыш күп. 

Әнгик, шигырьнең баш өтешендә үк ша
гыйрь инфарктның кемнәргә кагыл) ы. кем
нәргә кагылмавы хакында катгый нәтиҗә
ләргә киләГ пессимистка тими. чөнки пес
симистын җаны буш усалларга, явызлар

га тими. исерекләр! ә тими, янәсе. Бу юл
ларга колак салган врач үзенең пациен
тына шундый киңәшләр бирергә тиеш 
була: ягъни — инфаркттан котылыйм диеш, 
пессимист бул, усал бут. явыз бул, исереп 
""p . . 

Икенче положение: ягъни, инфаркт кем
нәргә кагы га: ана батыр яки шагыйрь ки
рәк, инженер, тынгысыз кеше кирәк. Ин
фарктка тагын кирәк Ватанда даны бул
ган ир һәм башкалар. 

Ягъни: кеше, әгәр ул шагыйрь, укытучы 
яки инженер икән, усал да. пессимист та, 
исерек тә булмый... Гәрчә тормышта бер Д* 
алай булып бетми... Пессимист, әйтик, ша-
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гыйрь ; ] . . , инженер ля 1ула, укытучылар 

арасында ла очрый Псссимна кын,, гүгел, 

без яяыз инженерлар, усал укытучылар, 

хатта явыз шагыйрьләр да булуын ла Сер

без. 

Шигырьне фәлсәфи итәргә тырышудан 

килгән ясалма детальләр болар Аларны 

мин Нәби Дэулине кимсетер нчен тугел, 

бары тик әсәрдә днрес коллизияләрдән 

ялгыш гомумиләштерүләр ясаунын нинли 

аяныч хәлгә китсруен күрсәтер өчен генә 

китерәм. Киракмәмн уйланулар, тартып-

сузып яса.иан гомумиләштерүләр КОМПО

ЗИЦИОН Йомшаклыкка, таркаулыкка китер

и к һай, к ь ш л н ы ч , әсәрнең бик лерес сай

ланган һәм билгеләнгән идеясе сәнгатьчә 

ачылыш тапмаган. Бу — автор гаебе генә 

түгелдер, бәлки Кайбер i штампы үз өстенә 

редакции дә алырга тиеш 

Инде Галимҗан Латыйп әсәренә кил

сәк, «Җыр үткәндә» шигыре мондый тар

каулыктан азат. Уналты яшьлек баланын 

кызыллар гаскәренә ияреп киту вакыйгасы 

«ятка гайпылмыйча свйләп бн| 

гыйрь бутән макса1 тл куймаган, һәм >1 

\ И куйган максатка НреШКӘН Да Ләкин 

шул ук вакытта, сюжет сызыгының гязек-

лек'н сакләу белән бергә, ә р пни ьрн 

бизәкләр, хисләр һәм фикерләр! ә кырыс 

булса да урын бирсә, шигырь 1МОЦИОН1 1Ь 

КНЧКӘ, әлбәттә, ин булыр иле 1>\ «ӘЛСНДӘ 

шигырь ничектер коры хикәя гяслерая гая-

cup калдыра, Шигырь бул1 ул кана1 •>•< 

рак, к| гарен керәм нш ыра< ын иде 

Шагыйрь Зәки Нуриның яченче сайда 

ике генә ш т ы р е басылган Акланган кы

зыклы парадокс булу ягыннан 

шикарен аяторнын унышы дкяр И] 

Яшьләр иҗатына журна г глеккеча киа. 

найдан б и р ш ки.ы .ш п к Күнг ; 

Әлбәттә, бирслг; IHI ырьләрш к 

җәһәте гигез гүгел Кайяакытта бер үк ая

торнын ла бик әйбә1 әсәрләреннән «"-г 

ш. и йомшак шигырьләре ки i 

Зая ы кәлдер ни w \ ' Внтрән га яшь 

in.rrr.iiip ен. I". очракта г, ли • 

.u.ipi.i КИРӘК Уса I 1ДШЫП мән., ччкм... чы-

I арып булмый, 

Икенче сай ia бнре i шп i 

Ками г 1Иоста<| шигырьләре, i г« 

ИЫҢ «ТИК Й«Э .1 'ЫМ. Ш". I 

сир ка, ia. Ренат Хармсовяыи 

номер i.i ба< •• гаи I A I . Р* i >и ' 

ML әп 11 .ин i ip гәп кайгы -I 

M.i» т е м if ШН1 upb i ipt 

ошады i'. и. P •••• 
аш игә. Ш у л сый ишгу|инии 

дә ачык күренә. ӘКИЯТТӘН аулап чыккан 

кып-кы 1ыл атнын бетен торышы, хәрәкәте 

күз алдына килеп баса. һәч \ i ат ша

гыйрьнең темпераментын күрсәтеп, геройны 

озын хәтәр юлларга чакырып, кешни баш

лый. Бу атка герой әлбәттә атланыр һәм 

кулына кылыч алыр дип ышанасы килә. 

i автор, шигырен бәхәсле очлап, 

«Юк. мин әна атланмыймын...> ли Минемчә, 

Ренат үзен да, базам да булмаганга ышанды

рырга тети Мин аны инде шул ат өстендә 

дип хис итәм. Ана хәзер егылмаска, тез

генне Һәм кылычны нык тотарга, курык

маска гына кирәк, җ д я д л х ш а сәнгатен 

туктаусыз үстерергә кирәк. 

Рвстәм шигыре уэенен тагал, кыска бу

луы, ыннәс әбәтләр фәлсәфәсенә тирән керә 

MI шатландыра вТаш дивардай 

каш ы яуды* шигыренә хәтта Дәрдчәнд тә 

кул к\нр иде ДИП \н.1ынч чин Бу чаклы 

Мактауга Рисгәмнеи исе китмәс, дип ыша

нам ЧОИКМ мин анык «МОИяая п р р а к 

укышлар китеп яшәвен* Ш i 

•аныгы i каршы торырга 

күнеккәнлеген һам lyppai 

горуын I.I 

Тауфь • к е т а як . 
1ӘКИН шактый Mip.i.ii-M. җылы акты 

г i.ip* шигыре дә 

би ш- ic hi I'M ia шушы геэаскя «. 

(.. |ф.Н M.I 1ИҺОННЫН I I . 

'i.i яктылык енрпелган iiiiiiiJi'i.-i.'prn бе

ләм. «Тимерче турында оаиишдамы да, 

ахырын i.i ачыклык кнтмааен нсаял 

.ин башка i ini iupi. i ip iH.uH ҺНЧ 

гүгел Лакнн форма ятымнан инә тык »н-
1 ишь ma

in к, и ә 

i Всрар к а р к и к и чип-

• 

асарлар языла оааиый Сомгы вакытта 

' |Лр ц -

бая баш i.i пә 

Фай • II 

> rpaj ш\ \|.ытым*. 

i жыры* шнгырь-

и u Лакнн мин, 

п а г а күрә. киләчәктә 

нн « ш н шнтырьләрнс Гаян 

• 

ьфароаиыа) «Диңгезче сүЭСа НТ1ИИ 

\т 
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кечкенә шигырьчәрсна карата нинди Д» 

булса фикер әйтү әлегэ кыен. Журналда 

беренче күренүләрен искә алып, «Казан 

утлары» кебек журналга керә алулары бе

лән миңа бу шагыйрьләрне котларга гына 

Инде «Казан утлары» өчен үзенчәлекле 

жанрга — балалар өчен махсус язылган 

шигырьләргә карата бер-нкс суз әйтик. 

Дүрт-биш ел элек башланган бу тәҗри
бә — балаларга багышланган иң әйбәт ши
гырьләрне журналда бастыру — шәп нәрсә. 

ләкин чыннан да иң яхшыларын гына. Шәү
кәт Галиевнен «Балаларга укыгыз» рубри
касына кергән элекке шигырьләре кебек ук, 

дүртенче санда урнаштырылган шигырь
ләре дә куелган таләпкә тулысынча җавап 

бирә. «Блрмак-карандаш», «Керпе гөл», 

«Яна мылтык», «Кәбестә канда» шигырь
ләрендә автор балаларча беркатлылыктан 

бигрәк, дөньяны матурлатып, күнелне кү
тәреп җибәрә торган, көтелмәгән шигъри 

күренешләрне гәүдәләндерә. «Төрле тавыш
лар» кебек шигырьләр исә балаларны җит
дирәк, катлаулырак образларны аңларга, 

1анып белүне арттырырга булыша ю р г а н 
нар. 

Ш ә у ә т Галиев балалар өчен күптәннән 

яза һәм файдалы эш эшли. Шулай да ана 

карата әле матбугатта төпле фикер әйтел
гәне юк диярлек. Аның балалар өчен яз
ганнарын махсус өйрәнеп, аерым мәкалә 

язу бик вакыт, мннемчә. 

Галимҗан Латыйп та балалар өчен күл 

эш in һәм әйбәт кенә әсәрләр тудыра. Л ә 
кин аның беренче номерда басылып чыккан 

шигырьләре матурлык хисе тудырмыйлар. 

Л л арга, ничектер, балалар! а хас җорлык, 

табигыйлск җитми. Шигырь юлларында 

ниндидер сүлпәнлек, салкынлык, яса.ианлык 

тоелып тора. Алар Галимҗан Латыйп мөм
кинлекләреннән шактый тубән. 

Инде безне шактый борчырга тиешле 

нәрсәгә — тәрҗемәләргә карата fiep-ике сүз 

әйтергә кирәктер. 

Тугандаш халыклар, чит ил язучылары 

әсәрләренең иң яхшы үрнәкләре белән уку
чыларны системалы таныштыра бару ж у р 
налның про(раммасында билгеләнгән бу
рыч. Әлеге дә баягы — иң яхшы үрнәкләр 

белән. Ләкин журналда басылган шигырь
ләрнең күлчелеге яхшы уркәк булудан ерак 

торалар, дөресрәге, алар — начар үрнәкләр. 

Быелгы дүрт санда басылган берничә 

шигырьне генә журналда урын алырга 

хаклы дип санарга мөмкин. Ленгстон 

Хыозның Ленинга багышланган, Мөхәммәт 

Садрн тәрҗемә иткән балладасы, караим 

шагыйре Фирковнчның «Караим килгән 

Литвага» исемле шигыре, Наҗар Нэжми 

шигырьләре һәм кайбер башка шигырьләр 

журналда законлы урын алганнар, fpe* 

шагыйре Явнокопулу шигырьләре аеруча 

шатлык, халкыбыз, геройларыбыз белән 

горурлану хисе тудыра. Мондый әсәрләрне 

даими урнаштыра барырга кирәк. Ш;,нысы 

кызганыч — мондый күренекле әсәрләрне 

бик күп төссез һәм кирәксез шигырьләр 

басып китә. Шундый әсәрләр аркасында, 

яхшыларын күрми узуын бик ихтимал. 

Ә шигырь, бигрәк тә бүтән халыкларның, 

әдәби үрнәкләре, укылырга, беэнен нруго-

зорны арттырырга тиеш бнт. 

Петрос Антеосның «Канәфер чәчәкләре», 

У. Д . Брауннын «Ленинча көрәшергә», 

Я- Кисиданын «Ленин китаплары» исемле 

шигырьләренең тәрҗемәләре буенча хөкем 

иткәндә (аларны М. Садрн тәрҗемә иткән), 

бу олы шагыйрьләр иҗаты турында да 

нинди дә булса мәгълүмат алу мөмкин 

түгел. 

Павло Тычина хакындагы кызыклы һәм 

кирәкле белешмәдән сон урнаштырылган 

«Муса Җәлил Киевтә» шигырен дә җан
лырак тәрҗемә итәргә, кондициягә җитке
рергә мөмкин булыр иде. 

Ә Гыйракиын прогрессив шагыйре Җә
лил Камалетдинның «Багдадтан сәлам» ши
гыре бернинди киртәгә сыймын. Бу шагыйрь 

үзенең Казанга килүе һәм журналда басыл
ган мәкаләсе белән үзе хакында әйбәт 

кенә истәлек калдырып киткән иде. Ре
дакция нн өчендер аның бу шигырен дә 

бастырырга карар иткән һәм тәрҗемәчене 

дә (Ә. Исхак), редакциянең үзен дә. иң 

әһәмнятлесе, бүтән милләт вәмпс булган 

Камалетдинның \згн уңайсыз хәлгә к\и-

ган. Барлык әдәбиятларда, бигрәк тә көн
чыгыш поэзиясендә меңнәрчә тапкыр ка
батланган «Йөрәкне алып килү», «Хуш 

исле букет итеп җыр һәм мәхәббәт китерү» 

кебек купшы бизәкләрдән башканы табу 

да бик кыен бу шигырьдән. 

Кырым шагыйрьләре белән дә авыр 

хәл. Рәшит М)радның бер строфасыннан, 

Амет Мефаевнын «Минем теләк» һәм 

«Сөям» исемле шигырьләреннән, Рәмзи 

Бурнашнын «Кояш белән җил» мәсәленнән 

тыш, кызыклы шигырьләр юк. Ихтимал, 

шушы шигырьләрне генә бастырырга кирәк 

булгандыр. 

Шактый күңелсез тәэсир кала: яманнан 

яхшыны, файдалыдан фандасызны аера 

белмәү гомуми күренешкә әйләнде микән 
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әллә бездә? Кайчак башка шундый да со

рау керә; поэзия исәрләренә Kapaia кызык

лы тәнкыйть мәкапәләрекең аз курен^ешул 

күренешне көчәйтергә булышмынмы икән' 

һәрхәлдә, күн сәбәпләрнең берсе бездә тән

кыйтьнең хәйләкәр булуыннан килә бугай 

Тайчанмый'1,1 шуны кигертә мөмкин: 

соңгы елларда ганкыйть поэзиягә аз ярдәм 

итә. Тәнкыйтьче һәм күренекле галим Иб

раһим Нуруллин үзенең журналга биргән 

интервьюсың да бу хакта дөрес әйтә. тән

кыйтьнең ни өчен үз урынын ала алмавы

ның сәбәпләрен дөрес күремгә. ОПьекгив 

сәбәпләр болар Ләкин мин аларга тагын 

бер сәбәп, мораль сәбәп барын ла астар 

ндем. Ягьни. әйткәнемчә, тәнкыйтьнең кәй 

ләкәрлеге. Бездә, гадәттә, гәнкыйть әсәргә 

карата түге i ә авюрныи кем 

карабрак, исәп Нәм чама белән яаы ia 

Официать фикер г « е н атганрак озын-оэын 

мәкаләләр чыкса, безнең тәнкыйть бөтенләй 

МКкенәя, KOi пан тешә. Кая инде аннан 

ләббәйкәдән башка сүз көтү! 

Мондый н п н . ш е мин Ибраһим Нурул-

линның үзенә карата әатә а 1ИЫЙМ, Ул — 

мужественны и. кыю тәнкыйтьче. Ләкин 

журналга биртән әлеге ннтервьюсында тән

кыйтьне, бигрәк тә поэзияне артка сөйрәгән 

мораль сәбәпне дә ачса. автор гаяын да 

РНвтрәк ни башкарган булыр иде. 

Дөрес аңлау өмет игеп. шул >к и к ы т -

та пессимизмга бирелергә ярамавын м әй

тергә и л и м Соңгы вакы »J 

һәм журналда объектив, яраклашусыз 

юылган кызыклы мәкаләләр күренә баш-

ла.I.J Мона мисал итеп. беренче чиратта 

Альберт Фәткинен «Мәгърифәт п 

һ»м әдәби '".и 1ЛМ..ИМ iap Гәлгать Галиул 

линның «По>М1 К барыр юллары! мәка

ләләрен. Миркасим I и - м и ч , һәм И м ә м 

мәт Мзһдиевнен бераз wierp "• *ҮР« ' 

фәнни табыш lapun, Ибраһим Нур) ' i"N 

1 | һ,.„ Рапи i Фанзу i шинын вСоциа 

пж гик Гатар< LU--I.I'U<' ia чы 

каласен күрсәтеп була Алар и к ы и д а мах. 

сус һәм тяп.терәм фикерләр ә й " 

Җае чыкиаса да. Нәкый Исәнбәтне» 

Бабич һәм үзе турындагы истәлекләре ха

кында әйтмичә булдыра алмыйм Олы я д 

чыларга хас осталык белән, сәнгатьчә ятыл-

ган бу истәлекләр гаять экономияле язьм-

ган повесть төслерәк кабул ителә Беренче 

истәлек белән нкенчесен бергә күз алдына 

китерсән. анда төзек сюжет Һәм бетен ком

позиция дә күрергә мамкин. Әдәбиятта 

сирәгрәк була торган шатлыклы вакыйга

ларның берсе бу. Өлкән буын шагыйрьләр

нең героик үткәннәре белән таны:;>. 

re барЛЫЯ шагыйрьләр!.» гыйбрәтле мәгъ

лүматлар бирә. Өлкән дусларыбыз һәм 

мәрхүм к i ieCM ирыбыэ тормышыннан КИЛ

ГӘН сабак һәм васыятьләр кыюрак, мө-тә-

кыйн.рәк фикер йөртергә һәм вш . 

рәтә. 

Тикшерүгә куелган дүрт номерга влекке 

тәэснртәрне кушып, шундыирә. 

ясарга мөмкин: гомумән алганда 

янара. интенсив үсә. Анын профессиональ 

дәрәжәсе у н ә н r i lap яарЭҖМ! В 

гыштырганда күп югары тора. ә башка 

милләт u p баЛМ чагыштырганда < •• 

гел, офыкларыбыз нинәя. олыраа мәйданга 

чыгарлык әсәрләр күбәя, «ларны вакытын

да кура һ..ч аклы! белергә, ин мяһнмс, 

яхшыдан яма ПШ асра белярГЯ өйрәнергә 

кирәк. Б] i нкыйть беренче 

ярдәмче булырга тиеш. Әйбәт шигырьләр 

• а к т а й R f l янала Ләкин аерым яхшы ши-

1ырьләр гена кешене шәхес итмиләр бягт. 

Моның өчги тор>ан жнрте1ен биографияң, 

дөньяга 

юнәлешен 

ф иң ы ч in м ялкай ша1ыйрь-
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ТӘНКЫЙТЬ СҮЗЕ ЯШЬЛӘРГӘ БИРЕЛӘ 

Хәерле юллар телик! 

Укучылар «үрерләр: түбәндә урнаштырыла торган мәкалә-рецензияләр еыйфв? 

һәм эчтәлекләре ягыннан да. күләмнәре буенча да тигез түгелләр. Кайберләре әдәби 

әсәр яки китап хачындагы беренче тәэсирләр һәм гомуми фикерләр дәрәҗәсеннән 

әллә ни ерак китмәгән диярлек. Икенчеләре ярыйсы ук тепле һәм тирән язылган. 

Шулай да, беренче карашча никадәр генә тигезсез һәм чуар күренмәсеннәр, 

әлеге рецензияләрне ниндидер уртак, гомуми сыйфатлар бер-берсенә якынайта, күп

медер күләмдә бер төслерәк итә. Бусы яшьлеккә бәйләнгәндер. Барлык рецензия

ләрнең авторлары — яшьләр. Казан дәүләт университетының татар бүлеге студент

лары. Сентябрь аеннан аларның барысы да дүртенче курста укый башладылар. 

Беренче коймак төерле була. диләр. Игьтибар белән укыганда, бәхәсле, «те-ерлеп 

урыннарны журналда басыла торган рецензияләрдән дә табарга мөмкин. Дәлиллән-

асында шактый бәхәсле булган карашлар байтак. Аерым рецензентларның теге яки 

бу әдәби әсәргә биргән бәяләре, теге яки бу язучы иҗатына карата чыгарган хөкем

нәре бепән дә килешеп бетмәскә мөмкин. Бик тырышып эзләгәндә, андый кимчелек

ләрне тагын байтак табарга булыр иде... Аның каравы, ул рецензияләргә яшьләрчә 

кыюлык, батырлык хас. Кемнең кем булуына карамастан, сузне кистереп әйтү, туры 

сүзлелек хас. 

Еллар узу белән, тәҗрибәсезлек аркасында килеп чыккан әлеге кимчелекләрнең 

күбесеннән арынырлар, әдәби әсәрләргә һәм язучы иҗатына җитдирәк карарга, тагын 

да игътибарлырак булырга өйрәнерләр. Әмма кыюлыктан арынмасыннар иде, гомер-

гомергә яшьләрчә туры сүзле булып калсыннар иде. Хәерле юллар телик апарга! 

РЕДАКЦИЯ 

Сагындырган сукмаклар 

Гаэета-журнәллардэ басылып килгән кечкенә күләмле хикәяләре белән Әбрар 

Шамин безгә күптән таныш язучы. 1967 елда Татарстан китап нәшрияты аның Сагын

дырган сукмаклар» исемле яңа җыентыгын чыгарды. Бу җыентыкта авторның соңгы 

елларда язган һәм башлыча Совет Армиясе солдатларының тыныч шартлардагы тор

мышын чагылдырган хикәяләре тупланган. Хикәяләр лирик характерда, җылы хис 

белән язылганнар, алардан якты оптимизм хисе бөркелеп тора. Автор аз сүз белән 

күп фикер әйтергә, кыска гына хикәядә дә күңелгә сеңеп калырлык кеше образлары, 

тебигать күренешләре бирергә тырышкан. 

Менә «Сагындырган сукмаклар» исемле хикәя. Темасы яңа булмаса дә, ул совет 

кешеләренең рухи матурлыгын, туган җирнең иң газиз, иң мөкатдәс урын икәнен 

сурәтли. «Зәйтүн гөле» хикәясендә язучы укытучы профессиясе турында сөйли. Яшь 

укытучы Наилә үзе сайлаган бу авыр юлдан кыю атлап бара. Укытучы образында 

яшьләргә хас омтылыш, йөрәк ялкыны сизәбез. Гомумән, бу хикәядә Әбрар Шамин 

тормышның асылын чагылдырырлык әдәби детальләр таба алган. «Күңел күзен хикәя

се кешенең мораль сыйфатларына, куңел байлыгына багышлап язылган булуы белән 

әйбәт. Заһир Халитов кебек каты бәгырьле, бары тик үэ интереслары өчен генә 

яшәүче кешеләр бүгенге көндә дә очрыйлар бит. Фронттан күзсез кайткан Мансур 
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агай үзенең кешелеклелеге, тормышка мәхәббәте белән аерылып, балкып тора. 
«Дуслар нстолеге,>ндә дә автор кеше хисләрен» зур урын биргән. 

Әбрар Ш а н и н хикәяләренең теле йомшаграк. Байтак хикәяләрендә ул и ш • 
коры еейләп чыгудан алла ми уэа алмый. ..Капчык» хикәясе укучылар-^ 
Автор анда тәрбия мәсьәләсен күтәрә. Әмма хикәянең теп герое Әлфритиен -
җвнсыз. курчак рәвешендә сурәтләнүе уңышлы түгел. Хикәядә ясалмалык сизелә. • 

Гомумән алганда, җыентыкның чыгуы уңай күренеш Авторга киләчәктә да уңыш- ^ 

Уйчан тыйнаклык я 
Тормыш җылылыгы бөркелеп торган кечкенә генә китапчьк кибет киш-әләренә ь 

куелды, һичшиксез, яшь кызларның күзе төште »н,в, апалар кулга алып карады 
Сулмый- «Азат хатын» журналында басылган җыйнак хикәяләре белән Мәдинә Мали-
коеа а л арны гел шатландырып торды бит. Ә менә хәзер беренче "Юлдашлвр»ы • 
белән танышырга чакыра. 

Юк, М. Маликова үз хикәяләрендә шау-шу күтәрерлек бәхәсле проблемалар хеп 
итми. Тәнкыйтьчеләр өчен калам терәп язарлык зур яңалык та алып килмагән ул 
Аның хикәяләре, зәңгәр күзле, кара кашлы чибәрдән бигрәк, түгәрәк, сипкелле иез-
ле, басынкы, кичерешләрен эчендә саклый белә торган тыйнак авыл кызын .атарлә-
тәләр. Әнә шуп уйчан тыйнаклыгы һәм тормышчанлыгы белам алар гади укучылар 
күңеленә хуш киләләр. 

Мәдинә Маликованың укучы хөкеменә куйган месьалаларе миде игьтибар ителгем, 
хотта бераз таушалганраклар да. дидек. Менә баяетне тыныч семья тормышында гына 
күрергә теләгән ир һәм аның белемгә омтылган хатыны («Чаллы баскычлары-). "«"* 
колы Зиннәт Һәм төнге юлаучы Равил («Юлдашлар»), туг-н туфрагын бар нарсадам 
якын күргән Мәрхәбә әби (.-Алтын читлек,.), ниһаять, авылга, кешеләр янына омтылу
чы шәһәр кызы Дилбәр («Кыр ягы,,). Бу яктан хикаялар укучы ачен артык кызыкл. 
түгел Әмма шуп хикәяләрне автор укучы яратырлык итеп зшли белгвн: «оңа кадар 
кабатланган темаларга яңача караш ташлаган, таныш образларны таныш бул-агаи 
яктан башка детагьлэр аша ачып бнра алган. .Юлдашлар .хикәясендәге -кыек к у п * 
Зиннәт олы җанлы Равил тап героиняның т-нге юлдашлары гына түгел Язучы ел.р-

_ _ 1 биргән. Ьар укучы аларнь, үз тормышындагы танышларыдай кабул 
--проблеманы чншүдаге бу үзенчәлек образлар г ' 

Кайвакыт теп геройлар арасында ' 
• эпизодик образлар да хегерда 

map. Шулардай берсе - Сорур апа Ир мәхәббәтенең нарс ен да 6е, 

,чә, егерме ике яшендв « » ' * н хв.ын, вакытлар узу бел 

Йк була һәм ояла-: 
ир бала таба Нетиҗәда. хикәямен, башымда • 

I. беренче планга Сорур ала яэмыии 

рып U 

образлар белен берга. аетор образы да 

куша. һәр детален „ у ң . » ^ ^ ^ Л ^ Г Х ^ шома. ЬаР 

М.здина Малико! 
ланып язылуы күэга «ашлана, 
юлдашы булып капмас, дип 

< фаҗигасе х ү т . р м * „ р а т л а — һ . р х-к.ясанд., т . п 
М. Маликова вакыйгаларны чи , Р_ ^ ^ ^ Г 1 р м н , йарак Җ ылы<ың 
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Хикәяченең яңа китабы 
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«Таң йолдызын — Альберт Хәсәновның беренче генә җыентыгы түгел инде. Үзе
нең бу китабы белән язучы әдәбиятыбызга нинди дә булса яңалык алып килгәнме? 

Аның үзенә гена хас көчле яклары, үзенчәлекле сыйфатлары бармы' Булса, алар 

нәрсәдә күренә? Бу сорауларга тулы һәм дөрес җавап табу шактый кыен эш Шулай 

да тырышып, бер омтылыш ясап карыйк. 

Альберт Хәсәноа хикәяләрендә сурәтләнгән геройлар — безнең арада яшәүче 

гади кешеләр. "Галуа токымы» хикәясендәге Йосыф беренче карашка кун тышлы дәф
тәре белән авторучкадан башка нәрсәне белмәгән, сәеррәк характерлы кеше булып 

күренә. Әмма вакыйгалар дәвамында Йосыф әкренләп бөтенләй икенче яктан ачыла. 

Ул зур омтылыш белән алдына куйган максатына ирешү өчен көрәшә. Җитмәсә, үзе 

бик кешелекле һәм ярдәмчел егет тә икән: иң кыен бер моментта — берсенең дә 

оекбашлары капмаганда—үзе эчен бик кадерле биноклен унике пар йон оекбашка 

алмаша. Әнә шулай әкренләп Йосыфның эчке матурлыгы күренә бара, һәм хикәя 

азагында укучының симпатиясе тулысы белән Йосыф ягына күч*. 

Аннан соң, А. Хәсәноа хикәяләрендә гел уңай геройлар гына диярлек алына. 

Кире образлар я бөтенләй юк. яки эпизодик төстә генә чагылып узалар. Уңай герой
ларның тәрбияви роле көчлерәк, әктиврек була, билгеле. Әмма бертөрле генә герой
лар булуы аның әсәрләрендәге конфликтның көчен йомшарта. Тагын шупкадаресе дә 

бар, әлеге бер төрлелек образларны да, игезәкләр кебек, охшаш итә. 'Еллар узса да» 

хикәясендәге Фатыйма абыстай, «Соңгы ү т е н е ч т ә г е Асылҗиһан апа, «Гомер иткән 

нигезидэге Хәдичә абыстай белән Ислам абзый — болар барысы да балаларын сагы
нучы, гомер иткән нигезләренә гашыйк, үткәндәге хатирәләр белән яшәүче олы буын 

кешеләре. Берсен икенчесеннән аерырлык, бары тик Хәдичә абыстай яки Асылҗиһвн 

апаныкы гына булырлык нинди сыйфатлар хас аларгаГ Җавап табуы шактый читен. 

Җыентыктагы иң тәэсирле хикәяләрнең берсе — «Газаплы төн». Кыска гына бу 

хикәя матур тел белән язылган. Әсәрнең төп герое Равил кичергән газапларны язучы 

оста детальләр белән бирә алган. Нәтиҗәдә, Равил хисләрен без дә кичерәбез, аның 

драматизмы безгә дә күчә. Шуның белән бергә, бу хикәядә укучының эмоциясендә 

уйнарга тырышу да шактый нык сизелә. Тагын бер геройны искә алып китәсе килә. 

Бу — «Яшь наратлардагы Нигьмәт абзый. Табигатьне сакла/ ечен көрәшкә чыккан 

бу карт башка геройлардан кайнар канлы, хәрәкәтчән булуы белән аерылып тора. 

• Булат пәке- хикәясе дә матур гына язылган әсәрләрнең берсе. Ләкин концлагерь
дагы тормышны сурәтләүгә багышланган бу хикәядә авторның әле сайрак йөзүе, 

материалны тулысынча белмәве күренә. Моны уз вакытында Язучылар союзының 

^Тынгысыз каләмпдә искә алып үткән иде; 

Булат пәкеләрең үтми, 

Карандаш очлыйм дисәң. 

Үзең күргәнне генә яз 

Телләрдән төшмим дисең. 

күңел* (.Гсмер иткән нигеэпне укыганда, искә. келт итеп, Г. Сабит( 

хикәясе килеп төшә. «Өч кү ңе л. Г. Сабитоеның 1963 елда ук чыккан «Туга 

рагы» дигән җыентыгына кергән. Ике хикәядә дә бер ук ситуация: туган йорттан 

читтә яшәүче балалар ата-аналарын үзләре янына алып китәргә дип кайталар; кар>-

лар башта риза булалар, әйберләрен җыеп кузгалып китәбез дигәндә генә кинәт 

кире уйлыйлар—китмәскә булалар. Хәтта бу ике хикәядәге ата мәчеләргә кадәр 

охшаш. Тагын шулкадәресен дә билгеләп үтертә кирәк, Г. Сабитов хикәясендә кеше
ләр гираирэк. матуррак ачылганнар, һәм ул хикәя теп ягыннан да шомарак язылган.-

А. Хәсәнов иҗатына кыскача гына күзәтү ясап чыккач, шуны әйтәсе килә. Язучы, 

чын оста булып җитлеккәнче, тулы бер мәктәп уза. А. Хәсәнов i 

ырак һәм яхшырак язылган яңа әсәрләре белән куандырыр 
дип өмет итәбез, 

Н. Ә Х М Ә Д И ЕВ 
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Әсәрдә һава да булсын 

Ни сәбәптәндер. „ ¥ f > к е м а я ц п > „ у ч ы л в р һ 1 | б ь „ ү з . , р е н е к беренче к . р я ш р л белән 

йөзек «ашыдай янып, ялтырап алалар да соңыннан тоныкланып «алалар беренче 

яхшы әсәрләре күләгәсендә урта куп әйберләр чыгара башлыйлар. Белмим, тыныч- • 

ганып калалармы, әллә яхшы эсерлар иҗаг итәргек кач. сәләт җитми башлы-*. . ' ~ 

Дәрес, чын сәнгать әсәрләре гел ген» туып тормый, вра-тирә урта кул «серләр = 

чыгуы да мөмкин. Була торган хәл. Әмма бүгенге "розада уртача зшлв-гән әсәрләр g 

кирәгеннән артык күбәйделәр, тоташ агым твееч алдылар. Яхшылары, киресенчә. 6 - -

аз куреиә, арв-тира генә ялтырап «уйгалый Эдуард Касый-ояның -Казан у т а р ы - ^ 

журналында басылган (196Р ел. 1 - 2 саннар) «Бир кулыңны, д у с ы м , исемле - н * | 

повесте белән танышкач. күңелгә ирексеэдән «н» шундый уйлар килде. 

һ ә р җ ы р ч ы кошны тавышыннан таныл була. дилер. Әсәрнең беренче буяеклерен " 

укуга, Э. Каеыймовның да үз тааышы барлыгына ышанасың. Аңа гына кае хикәялаү u 

алымы, ул гына яратып куллана торган позтик детальләр. Мене ийолдыа аулаучы к 

чуртаннар», яшьләрнең утрауда бер-берсенв биргән вәгъдәләрен кврал-күзәтап торган *> 

көмеш ви; вакыйгалар куерган саен. ай да кьиарып. тулып килә кабак.. 

Чын гелгө күпмә генә охшамасын, кәгазьдән ясаган чәчәк барыбер гел түгеп. 

Безнең мәхәббәт темасына багышланган күп кенә проза әсәрләребез белән дә шун-

дыирак хәл. Алар — төссез, иссез, аларда чын мәхәббәт юк. Ә. Еникинең -Матурлык-, 

И. Газиның «Тургай картаямы икән?», А. Гыйләҗевиең «Үги ана «фраклары» кебек 

әйбәт веорлэр дв, аларда сурвтлвнгвн чын олы мәхәббәт тә бик-бнк сирәк очрый. 

Ә. Каеыймовның «Бир кулыңны, дустым, поаестенда да укучыны тетрәтерлек тирем 

мәхәббәт юк, дияргә була. 

Повестьтагы Роберт — Әлбинә мөнәсәбәте үтә коры һем, безнең уебызча, типик 

та түгел. И ң зур кимчелек — аларның зчке денысы. җаны ачылмаган. Вакыйгалар 

тирәнлеге до җитенкерәми. Әсәрдә астан-өстән генә алынган еаиыйга-күреиешләр 

кирегеннон артык куп. Шуңа кура алар тиз онытылалар дв. 

һич югында, әсәрнең геройлары безне үэларенаң дәньяга карашлары, уй-фнкер-

ләренең тирәнлеге белән яраттырырга тиешләр иде Бу да юк. Чын сәнгать әсәрлә
рендә геройлар укучы белән яшиләр, йәрнлпр. сулыйлар кебек. Ал арга художник 

сулыш еро, алариы язучы һава белән әйләндереп ала. Э. Каеыймовның соңгы әсә
рендә моны тоймыйбыз. А н ь ң геройлары кәгазьдә килеш кала. 

Әсәрдәге топ образларның берсе — Роберт. Әмма ул — иң зәгыйфь зшләнгәи 

образларның да берсе. Аның әсәр ахырындагы геройлыгы ышаидыр-ыи. Ышаныйк 

та ди. Ләкин килеч«1 га алар нишләрләр? Нс-фг* җирләрендә янган биднсап факеллар 

кебек, донья шаукымына, тормыш агымына ияреп кенә янмаслармы и м и ) Ялкыны 

ң әмма аннан кемгә файда! 

Ф ГЫИЛЬМЕТДИНОВ 

Монологлар Һәм диалоглар 

Суз Р- Фәйзуллин турында. «гьрият җемләсенә куйган яңа етере -

«Монологлар һәм диалоглар, турында барачак. 

Р. Фәйэуллин, барыннан да бигрәк, философ шагыйрь булырга о.шый А-ы МИМ 

т-.эм мохит, алар арасындагы бәйләнеш мәсьәләләре дулкынландыра һа», билгеле 

инде, илһамландыра да. Шушы дулкынлану, аның каләме аша. безгә д . күчә. 

Кеше булдым. 

Деньяда 



вокзал, 

базар, 

сиреналар тавышына ияреп, 

гомумтавыш гармониясен» кушылды... 

нә, шагыйрь гади, мин әйтер идем, кирәгеннән артык гади сүзләр белән 

килгән яңа "мин» — кеше турында җырлый. Китап битләрен алга таба ачкан 

;ге мин үсә, тулылана бара һәм әкренләп безнең күз алдында үзенең бөтен 

шары, газаплары, уй-фикерләре белән яңа сурәт, оригиналь кеше портреты 

пәйда була. 

Җыентыкка кергән һәм укучының мәхәббәтен яулап алырлык шигырьләрне бе
рәм-берәм санап чыгуның артык кирәге юктыр, дип уйлыйм. Моңарчы китапны уку 

бәхетеннән мәхрүм булган укучылар бу эшне үзләре эшләрләр, дип ышанасы килә. 

Шулай да шагыйрьнең икенче бер зур уңышына «афәрин!" димәсәк, гөнаһ булыр 

иде. Суз Р. Фәйэуллин шигырьләренең теле хакында бара. Яшь шагыйрьнең иҗаты 

белән азмы-күпме таныш кешеләр өчен аның шигъри теленең оригинальлеге яңалык 

түгел инде. Соңгы җыентыгында да бу мәсьәләдә ул үэ-үэенә турылыклы булып 

калган. Алай гына да түгел, бу эшкә шагыйрь тагын да җитди һәм иҗади килергә 

тырышкан. Гомумән, Р. Фәйзуллин сүз белән сак һәм белеп эш итә. Кайбер шагыйрь
ләр онытып калдырган «архаик» сүзләрне Равил җирдән күтәреп алып әсәрләренә 

кертә — аларны яңадан тормышка кайтара. Аның иҗатында х ә я т , д а и м , җ и һ а н , 

г а в ә м кебек сүзләрнең актив кулланылуы әнә шул турыда сөйли. 

Шагыйрь яза тора, китаплары бер-бер артлы чыга тора. Моңа инде берәү дә 

гаҗәпләнми. Р. Фәйзуллин — өметле шагыйрь, үсә торган шагыйрь, үз йөзе булган 

шагыйрь. Бу надәресе бәхәссез хакыйкать дияргә мөмкин. Шуңа күрә, «Монологлар 

һәм д и а л о г л а р г а тугланган шигырьләргә хас уңай сыйфатларның барысына да тук
талып тормастан, шагыйрь колагына искәрмә характерындагы бер-ике генә сүз әйтәсе 

килә. Гадәттә, яшь шагыйрьләрнең беренче җыентыклары шулкадәр яңәча, шулкадәр 

тәэсирле була: алар шунда ук укучыны әсир итәләр, тиз арада популярлык казаналар 

һәм сатылып та бетәләр. Икенче-өченче җыентыклар исә, ни сәбәптәндер, тоныграк 

чыга, китап кибетләрендә дә озаграк ята. Миңа калса. шундый аянычрак хәл 

Р. Фәйзуллин иҗатында да сизелә кебек. «Аҗаган» белән чагыштырганда, соңгысында 

шагыйрь сурәте, Р. Фәйзуллинның үз йөзе тоныграк сыман. 1966 ел дәвамында барган 

әдәби бәхәснең җилгәре кагылганмы, әллә башка берәр сәбәбе бармы? Әмма ни 

генә булмасын, аянычка каршы, «Монологлар һәм диалоглар» йомшаграк чыккан, 

Равилчә үк түгел. Хәлбуки, урыннары бу китапта булмаса да, кайбер намуссыз ши
гырьләр аякларын бокләп «Монологлар һәм диалогларының гүренә үк менеп утырган
нар. Мисалга «Ашыгыч ярдәм машинасы» шигырен алырга мөмкин: 

Сине йортта беренче булып 

балкондагы яран чәчәк күреп алды. 

Елмаюыңнан тәрәзәбез яктырып китге, 

урамыбыз яктырып китте, шәһәребез... 

Беренче карашка бу шигырьдә әллә ни гаҗәпләнерлек урын да юн кебек. Берәү

нең сөйгәне исән-сау больницадан чыккан. Шуңа аның күңеле ташкан, шуңа аның 

кәефе күтәренке. Ләкин бу бит нибары альбом шигыре, шуннан да артык түгел. 

Шигырь ялгызы гына булса, тагын бер хәл иде. Әмма шагыйрьнең үзе өчен генә 

я^ыл-ан андый әсәрләр җыентыкта байтак очрый. «Чәчмим, җыймыйм... «Тышка чык-

нән атлыйм...» шигырьләре шундыйлардан. Соңгы шигырь бигрәк тә серле. Моңарчы 

адәм баласында фара-> дигән әгъза юк иде кебек. Ә менә шагыйрь тапкан: 

не 



к ааыэ иҗать : - , 

Башны салларга салып, 

Китәсе иде егып. 

Эндәшер иде дулкыннар, • 

Бер шагыйрь җанны танып. Е 

* 5у шигьрь. » и г Ә Д е р юк. Әм*а м - н , ^ H V әгәр шагыйренең бу 5 

:ал, дулкыннарны уку Ч в . ител күз алдына китерсәк. дулкыннарның Н 

шагыйрь җанны танып алып кул бирүенә шикләнмәскә «емкин. < 

Ә дәминов 

Кояшлы утраулар • 
»тт*». - • 

(раулир ачып — кояшлы 
I ipl — 

Китапның титул битеннән соң ук шушы юллар тора. бу юллар бетен бер питали* 

эпиграф итеп алынган. Шагыйрь күңел диңгезләренең утрауларын, кояшлы утрау
ларны ачарга тели. Китап шупаи дип атала д а — - К о я ш л ы утраулар*. Ааторы — Радиф 
Гатауллин. Ул алс шигърияткә яңарак аяк басты һәм тиз арада поззия сәнәчеләрнең 

җанын үзенә буйсындырып та әлгерде. 

«Кояшлы утраулар» өч шигъри циклны берләштергән: иМв1әббет утрааыя. •Бәз
нең Одиссея». «Лирик сөйләшүләр*. Билгеле булганча, бер цикл >*ена тупланган 

шигырьләр бер үк теманы терле яктан, төрле позициядән аныклап, яктыртып килергә, 

тулы бер каскад хасил и1әргә т е ш л ә р Р Гатауллинның «Кояшлы утрауларта кергән 

шигырь циклларын шул ноктадан карап-күзәтел үтик. 

«Мэләббәт утрпвы но ундүрт шигырь тупланган. «Шат күңеллеләр җ ы р ы . баләи 

«Алма» шигыреннон башка л арт барысы да үз урынында кебеч. Бу ике шигырьне 

«Безнең Одиссея» цинлына тоташтырганда, китап тагын дә камилләш» тешкеи 

булыр иде. 

Рәдиф Гатауллинның каләме мә«әббэт жакында әйтеләчәк бәр генә сүзге орынса 

да, ул сүз шунда ук яфрак ярып җибәрә кебек. Маюббәт жислврен җырлаганда — 

ул тиңдәшсез Аның -.Дины тапмадылар» шигыре турында «Литературная газете.дагы 

мәкаләсендә опкән язучыбыз Фатих ага Хесни да сайлаган иде имде Унике юллыч 

бу шигырьдә тулы бер балладе сюжеты яшеренгән. Минемчә, бу шигырьне 6 — 

и п баллада дип атап булыр иде. Беренче циклдагы шигырьләр-ең иң , ң . , ш -

лысы «Утрау» -

...Бер утрау идең. 

мин. Робинзон, сиңа килдем. 

Сиңа әле «ояш нуры твшм.. 

туфрагыңда бер чәчәк те ү с - ' 

сойдям, 
һом сөюем белән сиңа Кешеләр 

китердем мин... 

Рәдиф Гатауллин шигъри кинаядән оста файда--., . - о л а е р й о 

м а с ы - с о й л ә ш ү ечен үзе бер тама. Сим.оллар я р д . м е н д , ул ши . р . - и м ы р ы и а 

кадер хисләр киеренкелеген үстереп килә дә. „ . Р - , . бер трюи .сап 

ташлый. Гатауллин ш и г ы р ь л ә р е н « К - р W . ° ш ш л ы агы шунда буг.и. Бу шигырь

ләрдә сурәтләнгән, тирән, олы С.ю балан с.я белгән лирик герой, чыннан да, . м -

«обботнең М ә җ н ү н исемендәге премиясенә, лаек. ч . и к н 

әбәттән башка да » и -

,ол керфекләре тибрәнеп ии аңлата! 



Сандугач ним җыр ярата? — 

әйтеп бирем. 

Нәкъ Гейне күк, мин йолдызлар телен беләм. 

Искән җилләр нәрсә сөйли. 

Яшь топольләр нәрсә кейлн. 

Бәхет кайда күбрәк үсә, 

Кайгының ник көне бете — 

барсын беләм. 

Менә шушы мәхәббәттән башка да бик күпне белүме герой белән тирәнрәк 

танышу өмет итеп, «Безнең Одиссея,, циклына күчеп китәбез. Бирегә унике шигырь 

тупланган. Циклга бирелгән исемгә карап, без ул шигырьләрнең җисеменә карый күб
рәк өмет баглап укырга керешәбез бугай. Циклны тематик яктан киңәйтеп, баетып 

эшләргә авторның тулысынча мөмкинлеге бар шикелле. «Безнең Одиссея» шигыре 

үзе, русчалап әйткәндә, бары тик литературщина гына. Аның белән янәшә үк басыл
ган ..Гадиләргә ода» шигыре политик яктан саф. яңача яңгырый, аның ихлас күңелдән 

язылганлыгы сизелеп тора. «Малайлар», о Диңгезгә», «Рәхмәт, тормыш!*, шигырьлә
рендә Рәдиф Гатауллин тагын да уйчанланып, җитдиләнеп китә, аның каләме салмак
лана тешә. ..Испаниягә», «Вьетнам турында уйлыйм» шигырьләрендә каләм тагын 

сөртенеп куя. 

...Испания, син куэ алдында 

манчылган бер яулык сьмвн 

Символ — Гатауллинча Ләкин бу беренче карашка гына. Бәлки, биредә яулык 

урынсыздыр. Күз яшенә һәм ал канга да манчылгач, ул кулъяулыгына охшый бугай 

бит... «Вьетнам турында уйлыйм» шигыренең чишелеше шигырь дәвамында үстерел
гән киеренкелеккә җавап бирми — чишелеш бер катлырак: 

Лотос гөледәй гүзөп җирнең 

ярасыннан аккан ал кан 

авторучкамнан да минем 

Соңгы өченче цикл ..Лирик сөйләшүләр- дип атала. Циклга тугыз шигырь туплан
ган. -Безнең якларда яши ул.., «Зур корабка — з у р дәрья. ди...»дән калганнары җиңел 

кулдан эшләнгән шигырьләргә охшыйлар. Гатауллин шигырьләренең күләгәләре ши
келле генә алар. Циклның уртасында, үзәк шәхес булып, шагыйрь үзе торь рга тиеш. 

Биредә дә ул шәхес бар кебек. Ләкин ул тонык, үткерлеген югалткан. Кинокадрны 

күз алдына китерик. Бөтен экран тулып тополо шаулый. Бу шаулаган тавыш үзе бер 

җ ы р кебек. Кинәт, аппарат бозылып, тавыш туктала. Экранда шул ук матур тополь. 

Ләкин аның шавы юк, тавышы юк. «Лирик сөйләшүләр» циклы да шул ук матур ләкин 

тавышыннан мәхрүм калган топольне хәтерләтә. 

Р. Гатауллинның ..Гөлләр су сорыйлар» исемле беренче шигырь китабы укучылар 

тарафыннан бер вакыйга буларак каршы алынды. Бернича квн эчендә кибетләрдә бу 

китапның эзе дә калмады. Ә «Кояшлы утраулар., исә шактый гомер үзенең сатып 

алучыларын көтеп ятты. Сәбәп нәрсәдә соң? ..Гвлләр су сорыйлар» безнең өчен яңа
лык иде. Без анда үзебез өчен гүзәл бер лирик шагыйрьне ачтык. Ачтык та Гатаул-

линнан яңа, бөтенләй яңа әйберләр көттек. «Кояшлы утрауларны белән исә ул үэ-

үэен кабатлады да куйды. Кимендә китапның яртысы белән. 

Рәдиф Гатауллинның таланты зуррак икәненә, аның көчлерәк дәрәҗәдәге әйбер
ләр язарга да куәте җитәрлегенә ышанганлыктан, без шагыйрьнең өченче җыентыгы
ның, Диңгез эзлим«нең ашыкмыйча, үз аудиториясен куандырырлык итеп эшлә
нүенә өметләнәбез, 
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ИСТӘЛЕК 

З ә й н ә п К а р и м о в а 

ОНЫТЫЛМАС 
ХАТИРӘЛӘР 

' Кәри, эн яшь тулган спим аның белән бергә узган 

яртм гасырдан артын гомернең хәтеремдә калган кайбер —• 
нутларын И Н твшерел узасым иила 

Хесни ичрнм белен 1911 елның иында Астраханьда таиыш-

- ^ * = j ^ ^ , ы м У п елларда без Астрахань шәһәренә саасн с*рг*иге җи
бәрелгән әтиебез белән бергә яшәдек. Ьезнвң әти. Шәйхетдин 

Мнфтахетдиноа уз вакытына карла аңлы акыллы каш* иде бала 

чантан ук ятим үсүе аркасында, хуҗадан хуҗага й«реп. ул тәрл* һәнар ларга «иран 

ген. Сәгатьләр, гегү машиналары т*эәтү. кезге кою кабан һенврлари* *ти и ш ы бела 

иде. Әмма. шуңа да карамастан заводта >шлауне артыграк күрап үп 1901 елны 

Казандагы пороховой заводка керә Аида 1*01 — 1907 алларда зшчалар хәрәкәтен* 

актив катнаша. Революция җиңелә башлаган чорда донос буенча нүп кана илчеләрме. 

шулар җәмлэсендә әтине да кулга алвлвр Казан тәриасендә үл елдан артын утырып 

чыга. Шуннан соң аны хеиүмат заводларында >шлаүд»и махрүм итәләр Даими >ш 

таба алмыйча, ул яңадан әлеге шул белгән һ*и*рләре буемча зшлап кен итарга 

тотына. Үзе белан фикердәш иптәшләре янына да барып мари башлый. Аларның 

яшерен лиләренә булыша, аннары, конспирацивис нык санларга җитәрлек игммбар 

кылмау аркасында, бер иптәше белән тагын иулта алына 

Бу юлы әтигә термада озай утырырга туры килми, аны Астраханьга сәргеигв 

җибәрәләр Әти Астраханьда да >шка урнаша алмый, фәкать пенарләре белән кәй 

күреп яши. безне тарбиилн Беркәйне үп сәгать т*затер-ә китерүче С*тыить Рамива 

белән таныша Аның «Идел., газетасы хезмәткәр* һәм күренекле шагыйрь икәнен 

белеп, ихтирам и*зеннан, сәгатен бушлай тезәтап бирә. 

Сәгыить абзый еш кына без яши торган йорт тирәсендәге бнльярдмыига килеп 

чери иде. Шуннан наичакта әти янына кереп, аның белән сенләшеп утыра торган 

булды Шулай керголоп н*ри торгач, ул барыбыз белән танышып беттв барыбызга 

да исемнәребез белән зндәшә Ул әгигә >ш китер* торган кешеләрдән кыяфәте, үзен 

тотуы һәм нәзакәтле итеп сеиләшуе белән бик нык аерылып тора иде 

1913 елның язы нүңг-ппәр нүюра алмаслык ачы хасрәтл* хабар китерде шагыйрь 

Габдулла Тукай үлгән!.. 

Шагыйрьнең тәрҗемәи хәле. аның иҗвты белән укуны яшьләрне таныштыру 

чыгып. Астраханьның демократик фикерле вшьләре Тукай кичас* узды 

рырга уйлыйлар 

Бу зшне Туканны якыннан белгән алдынгы культура ваиилларенә атап анткайда. 

шагыйрь Согыить Р-мисвнә. укытучы һәм җәмәгать хшлеклесе Хесии Кәри-га һәм 

Тукайның Астраханьдагы дусты", укытучы Шәһит Г.-фига тапшыралар С.гы-ть аб.ы-. 

әтинең р.хсәте белән, үп кичәгә мине Д» алып барырга булды Мин уп ааиытта 11 яшь 

түлып кил* торган үкүчы кыз идвм Бу хабар — н е би. швтлаидырды. Сагыить 

абзыйга ихтирамым тагын да арта теште 

Туканның шигырьләрен мин аеруч. яратып укын иде- Аның үзен -үрү бәхетен. 

Д* ирешкәнем бар иде Хезерг. Татарстан урамында. ,л«. Ьоп.ар ио-.рл.ры дип 
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йөртелгән йортта, ..Юл китапханәсе» дигән нитап кибете бар иде Мин, аэрах акчам 

булса, шунда китап алырга йөри идем. Китап кибетенең хуҗасы Әхмәт абый Урмаи-

чнев китапларны миңа үзе „ й л а п бнра иде. Беркөнне кибеткә килгәч, мин шунда 

утырып торган ак чырайлы, матур йөзле, зур ноңгырт-кара күзле кешене күрдем. Уп 

бер кулын икенче кулы еетенә куеп таякка таянып утыра. Мин ишектән кергәч, бу 

кеше миңа бик текәлеп карап алды. Мин Әхмәт абыйдан берәр ннтап сатуын үтен

гәч, Әхмәт абый миңа китап сайларга тотынды һәм әлеге яшь кешегә карап: 

— Тукай, менә бу кечкенә туташ китап укырга бик ярата.—диде. Шулай дигәч, 

мин аптырап-каушап борылып караган идем, Тукай елмаеп куйды да: 

— Бик яхшы! Китапны күп укыса, сабагын да яхшы белер. Укы. сеңелем, укы, 

китапны куп үкы! — диде. Кайтыр юлым бик ерак булса да, мин аны куанычымнан 

сизми дә калдым һәм ишектән керү белән: 

— Мин Тукай абыйны к ү р д е м ! — дип кычкырып җибәрдем. 

...Тукай кичәсе «Җәмгыяте хәйрия» клубында уздырыла икән. Сәгыйть абзый мине 

шунда алып китте. Юлда барганда мин аңар Казанда вакытта «Юл китапханәсендә 

Тукайны күрүемне сөйләдем. Ул яшь кеше иде бит, нишләп алай иртә үлгән, дигән 

соравыма Сәгыйть абзый: 

— Габдулла бала вакытта ук бик авыр тормышта ятимлек белән үскән. Зурайгач 

is тормышы җиңеләймәде. Күп эшләде. Үпкә сырхавыннан үлде,—дип аңлатты. 

Без клубка барып кергәндә, кечкенә клуб залында укучы яшьләр, укытучылар 

җыйналган, г ө ж киләләр иде. Мин Сәгыйть абзый белән килгәч, кайда тукталып ка

лырга да белмичә, аңар ияреп сәхнә артына кереп киттем. Анда да укучы яшьләр 

җыелган, ләкин болар кичәдә катнашучылар икән. Сәгыйть абзый ишектән керүгә, 

аның каршына җитез-җитез атлап үрта буйлы, ябык гәүдәле, зур соргылт-зәңгәр күз

ле бер яшь кеше килеп исәнләште дә: 

— Сәгыйть, башларга вакыт түгелме! — диде. Аннары кайбер катнашучыларның 

килеп җитмәүләрен хәбәр итте. Сәгыйть абзый көтәргә киңәш бирде. Шуннан соң 

теге кеше миңа борылып: 

— Нихәл, туташ, кичәдә катнашырга килдеңме! — дип сорады Минем өчен 

Сәгыйть абзый җавап бирде. 

— Бу туташ Зәйнәп исемле, Хөсни. Ул бүген кунак булып кына килде, — диде. 

Кичәне Сәгыйть абзый ачып, салмак тавыш һәм бик тәэсирле сүзләр белән 

Тукайның тәрҗемәи хәлен сейләде. Ул сөйләп бетергәч, Хөсни Кәрим җитәкчелеген
дәге хор түгәрәге Туканның «Милли моңнар», «Өзелгән өмет», «Алтынга каршы» ди
гән шигырьләрен көйгә салып җырладылар. Динары, шул ук Хосни Кәрим җитәкчеле
гендә, оркестр шагыйрьнең исән вакытта яратып тыңлаган i-вйләрен уйнады. Аннары 

түгәрәкнең сүз осталары Тукайның укучы балаларга багышлап язылган «Гомер юлына 

керүчеләргә», «Кышкы кичтә», «Эш беткәч, уйнарга ярый» һәм башка шигырьләрен 

сөйләделәр. Кичә бик матур узды. Бу минем халык арасына беренче чыгуым иде. 

Шунлыктан булса кирәк, ул минем күңелемдә бер мөкатдәс хатирә булып саклана. 

Кичә шактый озакка сузылды. Халык тарала башлаганда, вакыт бик соң иде инде. 

Сәгыйть абзый мине озатып куюны кайгыртырга тотынды. 

— Хөсни, син кайсы якта торасың! — диде ул. кичә башланганчы минем белән 

«нихәл, туташ!» дип исәнләшкән кешегә мөрәҗәгать итеп. 

— Кайсы якта торуда түгеп хикмәт,— диде теге кеше.— Миңа барыбер бераз 

һавада йөрергә кирәк, үзем озатырмын туташны. 

Ә мин, әле танып та бетермәгән кешедән озаттыруны уңайсыз санап: 

— Үзем генә дә кайта алам, нурыкмыйм! — дигән булдым. 

Әмма Сәгыйть абзый: 

— Вакыт бик соң, я куркытып куярлар үзеңне! — дигәч, олы кеше сүзенә кары
шып тормадым. 

— Сабак у к ы й с ы ң м ы ! — диде Хөсни, кайтырга чыккач. 

— Укыйм, быел русча мәктәпнең дүртенче классын бетерәм. 

— Аны тәмамлагач, кайда укырга уйлыйсың! 

— Кайда укысаң да түләп укырга кирәк шул, абый. 

Хөсни Кәрим бераз уйланып барды да: 

— Әтнең-әннең бармы соң! — диде. 
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Мни телар -елэмос кенэ aiuu.u „ , . 

5 - „ . .Рҷ .„ it-*»-;:::,:::;-.— 
— Алай икән,— дип куйды 
«••ары . . . . . „ „ „ . . , . „ . . . „ „ „ „ „ , 
— Ө..|«9л..«рг. „ра.ы*. «а„„бең« „ ш и „ „ « . « „ , „ „ » . „ а ш . • 

•,»Р,а *,* ,ы,„. .,»„ — , Биел „ _ имт>>1_ 6«;;;";;.V-;, ',"Z.pT-
яхшы әзерләнергә кирәк Меня чапса .... -

к ич*, менә нәрсә. син. унын торган китапларыңны алып. иртәгә -
миңа кип әле. Мни әнә уң якта кала торган Петропавловск., ур.-ында. С-доркин ' 
йортында торам.— диде. 

Икенче канне мин килгәндә, аның бүлмәсендә берничә шәкерт м утыра иде и. 
Мине каршылагач, ул аларны бик таләпчән рәвештә укытуында дәв.м итте Мин бу 
хәлдән беркадәр каушап та калдым. у л шәкертләрен укытыл бетергәч, .ларны о м - 5 
тыл минем янга килде да: 

— Кая, нәрсәләр беләсең икән рус теленнән' — диде. 

Некрасовның ..Школьник- дигән шигырен бии яратып с М ш идем мин Хасни = 
Кәримгә да шуны сенләдем. Бик яратты «Татар баласы «чей бу Н түгеп., дип кун Г 

ды. Аннары рус теленнән кайбер кагыйдәләрне сорап, җавабымнан канәгать булуын • 
әйтте. Хисаптан сорап, мәсьәләләр чыгартып, безнең мактәпта аңлатылмаган кагын ^ 
дәләрне аңлатып бирде. Мии кайтырга җыенганда: 

— Укуыңны дәвам итәргә кирәк, зиһенең яхшы күренә Иар миңа. укытыр-ын, 
дип, кайсы неннәрдә. кайсы сәгатьләрдә килергә икәнен антта. Я 

Хасни Кәрим уп елларны Мәгариф министрлыгы карамагындагы рус татар мән Г 
гәбендә укыта иде. Ул «Галия* мәдрәсәсен төгәлләгән зур белемле укытучы булып. -
русча укытырга да хокук алган кеше Моңа ул iyp авырлыклар кичереп ирешкән. -
Беркемнән бер тиен ярдәм күрмичә, фәкать үзенең качена таянып укыган. Җәй кан 
нәрендә Сембер шәһәрендә Акчурнннар сукно фабрикасында монкада нон юган, -__-
Самара — Златоуст тимер юлы ремонтында кара личе булып эшләгән. -.Гәлня-маң • 
соңгы курсларында укыганда казакьлар арасына китеп балалар укыткан. Җәй буа бер 
кен дә ял итмичә эшләп тапкан тиеннәренә кыш нане ачлы-туклы укыл иаргэн Шуңа 
күрә ул үзе да белемгә мохтаҗ материаль хәле авыр кешеләргә бик рахәтланеп 
ярдәм итә иде. Хасни миңа да бик зур фанда И П 

Берненме ул миңа. Сэгынть Рамиев белән бергәләп. «Җәмгыяте хәйрия» исәбен 
нан мине берәр хосусый гимназиягә укырга кертергә ниятләре барлыгын антта. 
«Сиңа имтихан биреп «ера алырлык дәрәҗәдә белем кирән, шуңа хазерпаүне үз ас-
темә алам»,— диде һәм шул сайлашудан соң берничә кан үткәч. -Җәмгыяте ханрия-
минем укуым вчен түләүне уз астенә алырга ризалык бирүен внтте «Хәзер >ш спида 
калды, имтиханны яхшы бирел керергә әзерләнергә кирәк!. — диде Әти да. әни дә 
бу хәбәрне бик шатланып каршы алдылар 

Никифорова җитәкчелегендәге хосусый гимназиянең бишенче классына алуларын 
сорап гариза яздык. Вакыт җиткәч, тырыша торгач, максатыма ирештем Мин имтихан 
биреп ияргән каннарда Хоснн һәрвакыт хәлем белән кызыксынып торды Аның бу 
игыибары миңа зур таяныч булды Шулай ител мин гнмназивдә уку урта белям алу 
бәхетенә ирештем. 

Гимназиядә укый башлагач, бервакыт Хаснн. мине урамда очратып 
- Нихәл, укуларың барамы! Кил әле. нәрсәләр укуыгыз белән тамыштыр - к и е ' -

ДИП. . с к ә чакырды Шунда, «ннем математикадан йомшаклыгымны айлап M M 
мине үзе укыта башлады. Д.ресен әйткәндә - и ң иче к л а с с , ук, а.ырраи иде 
О Х.сни математиканы бик яхшы белә Аның -Г.лия.дә укыган аакы.т. бер курстан 
* М * ч е курска күчкандә бирелгән имтихан сыиа.ы Шәһадәтка—лареидә математик. 
иың барлык гареннән бишле билгеләр, генә. Ул әле дә укудан ,у Г - н . з и . 

. . „ . . „ .ппаме белән үзеннән үзе укып, алгергәилсн аттестатына иа дому» дигән китаплар ярдәме вяи* т 
хәзерләнә Университетның физика матвм 

Х . С . . б е л , - бар •>»» * . һ . . ш . '""" «"' ' " " " " " ' * ' " " • " " ' " ' " " ' 
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— Черт возьми, мәсьәлә чыкмый, элпә ялгыш төзелгән, — дип борчылырга тотын. 

са. Хесни уп мәсьәләне карап чыга да: 

— Ә й , әкият, бу бит чәй эчудән да җиңел, — дип, аңа мәсьәләне чишу юлларын 

аңлатып бирә. 

Җиһанша белән мин Хоснинең вакытын алып башын кайнатсак та, без аның тор

мышының кечкенә эпизодлары гына идек. Уп иҗтимагый жәрәкәтгә дә актив катнаша. 

Татар мәктәпләрендәге уку-укыту эшләренә зур игътибар бирә, андагы җитешсезлек-

ләр хакында матбугатка язып чыга иде. Аның 1912—1914 елларда «Идел» газетасында 

чыккан куп санлы мәкаләләре дәреслекләрнең теп ягыннан начар, гарәп-тәрек сүзлә

ре белән чит телләр катнаштырып язылган булуларын, тарих дэреслекпәреиең мәк

тәптә фән итеп укырлын булмавын, мәктәпләрдә надан, комсыз кешеләр җитәкчелек 

т у е н һәм андагы тәртипсезлекләрне фаш итеп язылганнар. 

ХӨСНИ уэе күргән җитешсезленләрне матбугат аркылы күрсәтеп кенә чикләнми, 

аларны бетерешүдә практик эш тә алып бара иде. 

1913 ел Астраханьда күп санлы татар мәктәпләре ачу елы булды. Бу хәл патша 

чиновникларының игътибарыннан да читтә калмады. Директор, инспектор тарафын

нан комиссия тәзелеп, татар мәктәпләрен тикшерү башланды. Ш у л уңай белан 

Хөсни «Идел» газетасының 607 нче санында (1913 ел): «Мәгълүм ки, бу елларда 

уку-укыту эшләребезгә хөкүмәт катнаша башлады. Моннан төп максат нәрсәдер! Безгә 

ул кадәресе караңгы...» дип язды. Аның бу чыгышы инспекторга, аннан полициягә 

җиткерелә. Хөснигә «волнодумец» дигән гаеп тагалар. 

Хөсни укыта торган мәктәпнең медкре Исхак Искандеров та, патша охранкасы 

агенты буларак, үзләренең ачык фикерләре һәм прогрессив эшләре белән искелек 

эчендә изелеп яткан татарларны яңалыкка өндәүче кешеләрне кулга алдырып, сөрген

гә җибәртә башлый. Бу явыз кеше Хөснине дә «Патша хәзрәтләренә тел тидерүче* 

дип эзәрлекләргә тотына. 

Татарлар арасында культура эшен үстерергә тырышып йөрүче һәм үзенең фике

рен ачыч әйтүче кешз булуын аңлап, Астраханьның әлдынгы фикерле интеллигенция

се Хесни Кәримга теләктәшлек күрсәтә, аның тирәсенә туплана. Бу хәл дә полиция 

күзеннән читтә калмый. 

Җәмәгать эшендә актив катнашу белән бергә, шул елларда Хөсни әдәби эшчәнле-

ген дә җәелдереп җибәрә. «Идел» газетасында, «Аң» журналы битләрендә аның 

шигырьләре, хикәяләре күренә башлый. Аның шул вакыттагы эчке кичереше «Аң» 

журналында 1912 елда басылган иБылбылга» дигән шигырендә бик ачык чагылган. 

Саклана күр, мәгъсум, урман кошы. 

Беленмәсен серең залимнарга, 

Төшерерләр тимер тозакка, — 

дип, ул узен һәм иптәшләрен кисәтеп язган. 

Аның «Идел» газетасында «Ике дус», «Тормыш тырнагы астында», «Айлы кичтә», 

«Ачлар шатлыгы» дигән хикәяләре, фельетоннары басыла. Г. Тукайның «Җан аэыкла-

рынна, Г. Ибраһнмовның «Яшь йерәиләриенә карата язылган «Матбугат дөньясыннан» 

дигән мәкаләсе дә шул чорда чыга. 1913 елда «Аң» журналының 17, 18 саннарында 

чыккан «Әдәбиятта үзгәреш көтелә» [милли әдәбиятыбызга бер караш] дигән зур 

мэ"ал»се дә җәмәгатьчелек тарафыннан бик җылы кабул ителә. 

Әдип буларак үсеп килүче Хөсни Кәримне ул вакытта «Идел» газетасында эшләү

че Сэгыйть Рәмиев тә рухландырып тора. Г. Ибраһнмов та аның «Аң» журналына 

системалы язып торуын үтенә. Ул шуп елларда Хөснигә язган бер хатында: «Синдә 

фикер бар, хис бар, каләм дә бар», ди һәм шул ук хатында «тик т у л а р н ы ң ачык кар

тинада табигый тәртип белән тезелүе генә җитми» дип. тәҗрибәле язучы буларак, 

киңәшләр дә бирә. 

Укытучылык, әдиплек, җәмәгатьчелек эшләрендә үсеп бара торган әнә шул 

чорында полициянең әледән-әле бәйләнеп торуы Хөснине бнк нык борчый. Баштарак 

уп полиция эзәрлекләвенә дә. Искандәровның «Патша хәзрәтләрен» исенә төшереп 

торуына да артык игътибар бирмәскә тырыша. Үзе дөрес дип тапкан юл белән бара 

бирә. Ләкин эзәрлекләүләр артык ешаеп киткәч, моңа каршы берәр чара күрергә 
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«итәргә киңәш бирә. 

1914 елгы уку елын тегәпләп. Х.син Уф, т ы н . И И 1 , р „ и . р а р к ы м „ , „ м н ң . 

Зәйнәп, миңа Астраханьнан китәргә туры килә ава укуыңны моңарчы » и - « 

«лып барсаң, мни киткәч тә Ш у „ , м у к ы . у н у _ < и и е ң к н п э ч „ е ң , _ д я д е 

Хосни Уфа ягына китте. Ул Б. р е н к Банкыибаш дигәи ааылд. рус-татар макта-

беиең модире һ м укытучысы булыл зшлн башлады. Аида да х.лыи арасында я м » 

гатьчелек эшендә актив катнашты Аның «„д, ,,„ын арасында мәктәптән тыч. »ш . 

белэи дә актив шегыльләнүенә губерна «метисының алдынгы .езматиарпаре да -

игътибар итәләр һәм 191S елны шул ү и Ь . р е # „ е н д э в Б о г д 1 | , . ааылыида яңа ачылган ' 

тебэк китапханәсенә модир ител күчерәләр у п кнтал.аиә биш волостька караган ф 

56 авыл халкының аң-белемен кутәруне күздә тотыл оештырылган иде. Хосни бу 

эшне бик яратып, зур дәрт белән ипләде. 

Беркөнне Хосни авылның алдынгы һәм ышанычлы кешалара белән ran 

утырганда: Я 

— 1904 елдагы рус-япон сугышы 1905 ел революциясен тудырган иде бу сугыш- ҷ 

ның да ахыры революция белән бетәр кебек күренә Килгән хәбәрләргә карагайда, a 
Петроградта башланган чуалышлар шуны аңлаталар. — дип сонлм Аның бу сүзләрен * 
кемдер становой приставка җиткерә. Пристав аны чакырта да бик каты орыша г и - ~ 

•смутьян» дип атый. Аннары Хасни авылларда лекция, докладлар сайлаганда лң» .. 
күз-колак булырга кушып, старшина, урядник, старосталарга вмер бирә. 

Хасни үзе хезмәт күрсәтә торган тобеи белан чиктәш булган рус авылларында ' 

саргеид» яшәүче оч рус революционеры белаи да таныша Социал-демократлар 

партиясенең сул канатында торучы ул революционерлар Хаснине яратып, ышанып. 

үз араларына алалар Хоснм ул революционерлар аркылы В И Ленни тәгълиматлары 

белан таныша, алардан политик әдәбиятлар алып унын. революцион аңын иүтарә. 

Революционерларның берсе, Идел буе шәһәреннән [япгышмасем. Самарадан кебек) 

тибәрелгән Авизое дигәне. Хесннга революциядә большевиклар тоткан сәясәтне 

үзләштерүдә ярдәм итә. Революция башлангач сергеннан киткәндә Аяиюа Хесннга 

үзләрендә сакланган күп кенә политик әдәбият калдырыл иитв Алар арасында 

Женева шәһәрендә большевиклар органы булып чыккан «Вперед•, • Пролетарии» 
газеталары була. Хасни 6 И. Ленин язган макалалар белан шул газеталардай таныша 
Хәтеремдә калганча, ул Ленинның: 

"Новые задачи и новые силы,.. «Пролетариат и ирестьяипво». •Социал-демокра
тия и временное революционное правительство-. •Профессиональна* интеллигенция 
и социал-демократы., һәм башка хезмәтләрен юниор буе укып. «иренеп, конспектлар 

1*зеп утыра иде. 

Революцияне Хасни политик аңы яхшы ук чыныккан халда каршылады. 19.J елның 

маенда Маскоүдо үткәрелгән беренче меселман съездына Бере еазвниея делегат 

булып барды Ул аннан, ояе революция башлана гына. патшаны тошярунең дәвамы -

хезмәт белән кнпителның кискен керәшүе чоры алда тора. шуңа х.зерланергә ямми, 

диган уй бепон кайтты. Шул чорда В И Л ың -Апрельские тезисы, диген тарый 

хезмвтено нигезләнеп, халык арасында революцион агитация алып бару планын 

тозаде. 

Әмма Хесннга авылда озак ашарга туры килми аны «ят шаһаре-е - береге 

мәгариф зше «.итәкчесе ител алалар һем мәгариф >шеи революцион рухта оештыру 

ны бурыч итеп күяпар Хасни иң >лек авылларда -.-таплар ачу eejM оештыра .язда 

ика назлап мактап ачыла. Аннан .ларга укытучылар хәзерл.ү курслары оештыра 

Укытучыларның беренч. еьездын үткәрүдә катнаш. Сьездд. укытучылар союзы т о з 

ла, аның председателе ител Х.сиине сайлыйлар М.г.риф аша алып бару белой 



беррәттән, ул җирле Советлар тезешүдә дә актив катнаша. Аны еяз Революцион „сомите. 

ты члены итеп сайлыйлар. Хөсни шушы зур эшләрне башкарып торганда чехлар фет

нәсе чыга: Уфа, аның еяз шәһәрләре, шул исәптән Бөре дә, алар кулына эләгә. Садри 

мулла доносы буенча, штабларына чакыртып, чеклар Хөснине Совет янлы дип. боль-

шевик днп гаеплиләр- Тикшерү барган көннәрдә Хөсни, бер җай табып. Бөре тирә-

сендәге авылга качып китә. Чехлар куылгач, тагын Бөрегә кайтып уз эшенә керешә 

Ләкин бу тынычлык та күпкә бармый. Берене Себер ягыннан ябырылып килгән Колчан 

бандалары басып ала. Монысында инде Хөсни качып йөреп тә котыла алмый: Колчак 

контрразведкасы кулына эләгә. Анда оч айга якын яткач, тимгелле тиф белән авырый 

башлый. Аны Колчак армнясе эчендә Кызып гаскәр файдасына разведка алып баручы 

Ү з ә к ЧКа хезмәткәре ярдәме белән генә авыру хәлендә төрмәдән чыгаралар. Тере

леп аякка Баса башлагач, тагын кулга алынырга торганда, шул ук кешенең ярдәме 

белән, Хасни яшерен рәвештә Уфага китә. 

1919 ел Хөсни өчен тарихи ел булды: ул коммунистлар партиясенә алынды. Аны 

шәһәр мәгариф бүлегендә мөселман әдәбияты нәшрияты секциясе мөдире итеп 

куйдылар. Халык арасында эшләү тәҗрибәсен искә алып. Уфа губерна партия коми

теты Хөснине җирле Советларны ныгытуда. Совет эшчеләренә практик ярдәм күрсәтү

дә актив катнаштырды. 

Совет хөкүмәтенә төрле яктан һөҗүм итеп килгән ак бандаларны җиңеп беркадәр 

тын алгач. 1920 елны ак поляклар һөҗүме башланды. Аларга каршы көрәшкә партия 

комитеты күп кенә коммунистларны гаскәр сафына мобилизовать итте. Коммунист 

педагог булуын игътибарга алып, Хөснине дә Идел буе хәрби округы каршында татар-

башкорт солдатлары өчен ачылган курсларга лектор итеп һәм шул курсларның полит

ругы итеп билгеләделәр. Аннан кайткач, РКП|б|ның губерна комитеты каршындагы 

татар-башкорт нәшрияты бүлеге мөдире нтеп куйдылар. 1922 елны Уфа шәһәре Сове

тына депутат нтеп сайладылар. Төп эшеннән тыш, бик күп җәмәгать эшләре алып 

баруына карамастан, ул укытучылар хәзерләү мәктәбендә дә укытты, кичен йөреп үзе 

дә педагогия институтында укыды. 

Уку-укыту, гомумән, Хөснинең нң яраткан эше иде. Мин Астраханьда урта мәктәп* 

тә укып йөргәндә аңа язган бер хатымда, стипендия биреп укырга алсалар, фельд
шерлар мәктәбенә керергә исәбем бар. днп язгач, ул миңа: «Син һәрхәлдә, фельд
шерлар мәктәбенә кермәссең, укытучы булырсың. Ул — мөкатдәс хезмәт, ул кирәк, 

бик кирәк хезмәт. Үз яныма килерсең, бер мәктәптә укытырбыз, тәҗрибәң үсүгә 

булышырмын. Киләчәктә, һәрхәлдә, Без бергә булырбыз, моны да хәтереңә ал»,— 

дип җавап бирде. 

Мин ул чакта әле йөрәк хисен татымаган, балалыктан чыгып бетмәгән яшь бер 

кыз идем. Аның бу сүзләрен ничек дип юрарга да белмәдем. Миңа тик бер нәрсә 

бик ачык нде: рас Хөсни шулай дип әйтә икән, димәк, ул моны яхшы теләк белән, 

саф күңелдән әйтә. һәм мин 1916 елны урта мәктәпне тәмамлагач, Уфа ягына, Хөсни 

янына юл тоттым. 

Хөсни мине куанып каршы алды: «Үсеп җиткәнсең бит, минем хәтеремдә син 

балалыгың чыгып бетмәгән кызчык булып кына яши идеңп, — диде. Мин аның беләк 

эурпар кебек дуслаштым. Үземнең фикерләремне, уйларымны ачык әйтә торган 

булып кыюландым. Аңа укуымны дәвам иттерергә теләгем булуын әйттем. 

— Уку дәрте белән яшәвең бик яхшы эш! — диде ул. минем белән килешеп.. 

192Л елда Уфада суд органнарын кайбер элементлардан чистарту барганда. Баш-

кортстан өлкә комитеты Хөснине главсуд члены нтеп билгеләде. Шул уңай белән аны 

Казанга юридик курсларга укырга җибәрделәр. Ул Казанга килгәч. Шәһит Әхмәдиев 

[үл вакытларда мәгариф эшләре буенча халык комиссары] белән Галимҗан Ибраһн-

мов; «Син нинди юриспруденция кешесе, син — мәгариф эшчесе. Әйдә. Казанда 

калдырабыз үзеңне, семьяңны да китер!» — диләр. Тормыш шартларын да җанларга 

булышачакларын әйтәләр һәм сүзләрендә торалар: ике республиканың өлкә комитет
лары белән дә сөйләшеп Хөснине даими эшкә Казанда калдыралар — главлит началь
нигы итеп куялар. Җәмәгать эше тәртибендә «Мәгариф» журналының редколлегия 

члены, Гыйльми үзәк члены итеп билгелиләр. 

Г. Ибраһимов, Ш Әхмәдиев һәм Хөсни Кәрим »Галия»да укыган елларыннан ук 
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үзара якын дуслар булалар. у п дуслый i « i i «on . ы л 
, v n ~ " i l елларда Казанда бергәләп укыган-

Хөснинең ар>нвта сайлана тоогдн . . . . . . 

, юрган хатларын укыганда бу ач кеше арасында бүлгән 

якын м.насәбә, аеруча ачык чагыла Менә Хасипнең Астраханьга укытучы булып кит

кән Казанда материаль кысынкылый,, калган илтәше Шәһиткә язган хатларыннан бер 

.зек: -Минем ай саен билгеле мнкьд.р килере- бар « н и сиңа матдн агың даи-и 

булыл рәтләнгәне ай саен беркадәр җибәреп .орырмын . Яисә ш Шәһитнең 

Х.сннгә. аның материаль хәле читен һам сәламәтлеге какшаган м и н язган бер 

латы: «Сии. Хоснн туган, рухан һаман ташканнән-ташә >ена барасың Мин синең ул 

кайгылы тормышың ечен гаять тә борчылам Әллә иарсә гена туганкай, җаның бер 

дә тыныч түгел, бер туктамый квасен. Мин. туганкай, сәламәтлегеңне сакларга тырыш 

дияр идем. Беләсеңме, туганкай, сәламәтлегең зәгыиф». 6к. Аны син тимер кебек 

итми бернәрсә дә эшләмәү кирәк иде Үзең укытасын, үзең п ml Шир язасын, укТ 

ки-аплары твзисең. Синец слабый хәлеңә җитә кала бит. Мин сине саулыгыңнан «зар

сың дип искиткеч куркамын. Белмим инде. туганкаем, үзема ярамаган гакылны биргәч 

булам шунда, ни эшлим соң, гаэиэем1 • 

Шундый ун җылы. ягымлы хатлары белән Галимҗан Ибраһиме» та ахшы киңәш

ләр бирә, аны ягымлы сүзләр белән юата Мисал итеп. аның 1914 елның апрелендә 

Сухумидан язган хатын китсрмэнче булам: «Иптәш, никтер мин синең сәламәтлегеңне 

урта кебек күрәм. Быел Шәһит бни куркытып санлаган иде Ахры. шуннан «алгандыр 

Мин. канчан гына уйласам да. сине кап кебек ал ак иазле хәтерлим дә күңелгә начар 

уйлар твша. Чым дуслыкка хәмел кыл мин синен таят хакында никтер кайбер вакыт 

авыр уйлыйм, ягьни тән сәламәтлеге 1акыида Чан и и шундый кыен үткәрелгән шәкерт

лек, аннан соң учительлекнә хәзерләнү... Син, иптәш, учительлен юлында иүл тырыш

тың, күп эшләп ач яшәдең Бу сине җисмэн И П Ы Сиңа чын мәгънәсендә җан һәм 

?ан илә свежий шат егет булу очен бераз заманнар үзеңне һичбер турыда начләми. 

мотлак табигый хәлдә, просто, покои һәм свободно яшәргә кирәк Авыл җирендә 

учитель булсаң, куп укыту илә ватылмасаң. башка турыда да узеңне бер дә кечламә-

сәң, тэкәллофпэнмәсаң. шебһәсез. теге «Галия ә килгән елның ачын. шат. дәртле 

фәлән фәлән Хвсни каптыр иде.. Син авылга барып батып калырмын дип уйлама 

Мине нуиакиа чакырырсың, безгә үзең килерсең, мвнәсабәт еэелмас Бер тазаргач, 

шәһәргә урнашырга мотлак-мотлак мамкин булыр. Мин моны амет нтам. Яшь нан-

нең матур сәгатьләре бергә кнчнан Ахрысы, шүларны онытырга адәмнең такате җит

мидер. Безгә, насынп булса, гомернең алдынгы каннарендә берга булырга күп тугры 

килер дип уйлыйм-. 

1921—2) елларда Хвснигә берничә мәртәбә партия Үзәк Номнтеты тапшырган пи

ләрне дә үтәргә туры килде Шулардай эурысы һәм биш -алты айга суэыл'аны Омск 

•лнэсендә яшәүче наэакьпар арасында волость Советлары тезүдә ярдам итешү һам 

ул Советларга хезмәткәрләр әзерләү курслары уздырып кайту булды 

Без 192S елда Казанга килгәндә, айда -уңнар., -суллар- дигән агымнар бар иде. 

Алар арасында еш кына терпе интригалар туып тора иде Ләкин Хас ни бу агымнар-

ның берсенә дә катнашмады, интригаларына кушылмады Кайвакыт югары урыннарда 

ашлаган иптәшләре: «Син нишләп бездән ерак яшәргә тырышасың.. - дисәләр; .Мин 

эш эчендә, партия принциплары белән яшим. башкага вакытым калмый.. - дип җаа-п 

бирә нде. Уя соңгы сулышына кадәр парт- . Совет хакүматена турылыклы б у т 

калды Пенсиягә чыкканда, аның бу сыйфаты да. хезмәтләре дә исәпкә алынды Х е з 

мәтебез Хаснигә Союз күләмендәге пенена бнлгеладе. 

i аның 19J6 елда ныклап i 
нәрсәдән башланды 
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УКУЧЫЛАР СОРАВЫ БУЕНЧА 

* Комсомольская правда* газетасының 24 февраль санында 
*Копилка памяти* исемле рубрика астында авыл музейлары хакында 
фикерләр бирелгән. Шу ларны укыгач, ә без уз шәһәребезнең тарихи 
истәлекле урыннарын әйбәт беләбезме, дигән сорау туды. Юк, дияр 
идем мин. 

Үткән ел археологлардан Р Фэхретдинов һәм Ф. Вэлиев мәка

ләләрен, Г. Саттаровның Казан урамнарына багышланган материалын 
бастырып. 'Казан утлары* журналы редакциясе бик әйбәт иткән иде. 

Мин сездән тагын шундый материаллар, хосусан, Казан Кремле, 
андагы тарихи биналар һәм архитектура һәйкәлләре турында киңрәк 
мәгълүмат бирүегезне үтенер идем. 

ГАЗИЗ ВЭЛИЕВ. 

Халкыбызның архитектура истәлекләре белән бер Вэлиев иптәш кенә кызыксын

мый. Редакция папкасында андый хатлар байтак. Г. Шамукоаның ^Архитектура сәнга

тебезнең бер истәлеге» исемле мәкаләсе әнә шул хатларга җавап рәвешендә 

Сөембикә манарасын кем салган? Ул кайсы гасырның архитектура истәлеге? 

Галимнәр, бу сорауларга җавап эзләп, куп баш ватканнар; капма-каршы фикерләр 

әйтелгән, төрлечә юраулар булган, әмма төпле, анык бер фикергә килә алмаганнар. 

Габдулла Шамуковның укучыларга тәкъдим ителә торган бу мәкаләсе әлеге 

бәхәсләрнең дәвамы тесендә язылган. Автор моңарчы чыккан әдәбиятка күзоту 

ясый, аерым әсәрләрдә очраган берьяклы, тенденциоз карашларны кире кага, манара 

хакында кайбер яңа фикерләр әйтә, кайбер проблемалар күгәрә. 

Мәсьәләнең җитди һәм катлаулы булуын искә алып, Г. Шамуков мәкаләсе белән 

архитекторларны һәм сәнгать белгечләрен, археологларны һәм этнографларны да 

таныштырдык. Ахырдан фикер алышу уздырылды. Ф и к е р алышуда катнашучылар 

оерым мәсьәләләр буенча Г. Шамуков белән бәхәскә керделәр. Авторга күп кенә 

эшлекле киңәшләр әйтелде, архитектура сәнгатебезгә кагылышлы моһнм проблема

лар кузгатылды. 

Журнал редакциясе, Габдулла Шамуковның «Архитектура сәнгатебезнең бер 

истәлеге» исемле мәкаләсе белән рәттән, фикер алышуда катлашкан кайбер иптәш

ләрнең чыгышларын да урнаштырырга булды. 
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сәхнәләрен гизде. Алай гына да түгел, чит илләргә кадәр барып җитте. Шулай итеп, 
татар мифологиясенең герое бетен дөнья культура казанышлары хәзинәсенә әверелде. 

Болар, әлбәттә, барысы да билгеле нәрсәләр. 
Ләкин, уңышлар белән бергә, культура өлкәсендә безнең әле кул тимәгән яисә 

онытылып калган тармакларыбыз да юк түгел. Шундыйларнын берсе — архитектура 
сәнгате. 

Республикабызның башкаласы Казан шәһәре әкият тизлеге белән усә. Шәһәрдә, 
торак йортлардан тыш, төрле җәмәгать биналары, культура сарайлары салына. Ләкин 
бу йортларның, биек биналарның архитектура эшләнешендә татар халкына хас төзе
леш үзенчәлекләре, милли колорит бөтенләй диярлек чагылмый. Кавказ, Урта Азия һәм 
Балтик буе республикаларының башкалаларында җирле халык архитектурасына нигез
ләнеп салынган мәһабәт биналарны күреп сокланмау мөмкин түгел. Дөрес, төзелешне 
стандарт проектларга гына нигезләү практикасынын йогынтысы анда да шактый нык 
сизелә. Соңгы елларда салынган йортлар нәкъ бездәгечә, барысы да бер төсле. Ләкин 
җәмәгать биналары төзегәндә анда җирле традицияләр һәрвакыт киң кулланыла. 
Милли архитектура традицияләрен өйрәнү, үстерү, камилләштерү эшен фәнни нигезгә 
корудан килә бу. 

Э бездә, бәлки, өйрәнер, үстерер нәрсә юктыр? Бит кайберәүләр әле дә булса 
татар халкының киез йортлардан, читек-кәвештән башка бер нәрсәсе дә булмаган дип 
исәпли. Бәлки шундый карашлар да булу сәбәпле, бездә милли архитектура сәнгате 
гафу ителмәс дәрәҗәдә артка каладыр. 

Дөрес, татар халкының бүгенге көнгәчә сакланып калган архитектура истәлекләре 
күп түгел. Казандагы борынгы таш биналар бөтенләй диярлек җимерелеп беткән. 
Үзләренең гүзәллекләре, байлыклары белән дан тоткан Болгар, Суар, Бүләр, Ж., кә-
тау, Тубылгытау. Кирмәнчек шикелле шәһәрләр шулай ук вакыт һәм яулар тара
фыннан юкка чыгарылган. Хәтта Бөек Болгар хәрабәләре арасында җимерелеп бетми 
калган биналарны да, Петр I нен кадерләп сакларга, дигән боерыгы булуга да кара
мастан, Елизавета Петровна хакимлеге чорындагы Казан архиепискобы фанатик Лука 
Канашевич җимертеп бетергән. 

Ләкин, шуңа да карамастан, җентекләп тикшергәндә, исән торып калган аз гына 
истәлекләрдән дә шактый материаллар тупларга һәм аларны төзелеш практикасында 
иҗади файдаланырга мөмкин булыр иде. 

Ул заман архитектурасын күз алдына китерү өчен, XVI гасырның икенче яртысында 
тезелгән һәм «Лицевой летописный Свод» дип аталган ун томлык җыентыкка мөрә
җәгать игеп карыйк. Җыентыкның татарлар турында сөйләгән өлешләрендә шартлы 
рәвештә генә сурәтләнгән татар тормышы, татар архитектурасы формаларын күрсәт
кән рәсемнәр урнаштырылган. Ләкин, шартлы рәвештә генә сурәтләнсә дә, ул рәсем
нәр безнең борынгы архитектурабызның реаль күренешләренә нигезләнгәннәр. Бу 
җыентыктан тыш тагын икенче бер чыганакны да күрсәтеп үтәргә мөмкин. Казан 
ханлыгын яулау вакыйгасын мәңгеләштерү максатында, митрополит Макарий ини
циативасы белән эшләнгән һәм «Казанны алу апофеозы» дип аталган картина бар
лыгы мәгълүм. Бү!енге Көндә бу каргина Третьяков галереясында саклана. Карти
наның өске ун як почмагында, көчле ялкын эчендә. Казан шәһәре сурәте — биек таш 
койма белән уратып алынган зур шәһәрнең бер почмагы күренә. Анда 17 бина, 4 мә
чет сурәтләнгән. Тарих галиме М. Г. Худяков, бу ике әсәрне җентекләп тикшереп, 
тагар чоры Казаны темасына фәнни хезмәт яза һәм аны «Вестник научного общества 
татароведенияа дигән журналның 1930 елгы 9—10 саннарында бастыра. Автор «Казан
ны алу апофеозы» картинасында унбер төрле архитектура формасы барлыгын исбат 
итә Һәм үзенең мәкаләсендә шул формаларның схемаларын урнаштыра. Бу хез
мәтне һәм андагы архитектура формаларын безнең архитекторларыбыз (теләк бул
ганда), әлбәттә, үз эшләрендә файдалана алырлар иде. 

Үткән ел Казан төзелеш институтында архитекторлар әзерләү курсы оештырылды. 
Быел ул архитектура кафедрасына әверелде. Менә шунда болгар-татар архи
тектурасы традицияләрен дә өйрәнү буенча дәресләр алып барылыр. Димәк, хәзер 
архитектура кафедрасы каршында җирле традицияләрне гыйльми тикшерү эш
ләрен җәелдерү мөмкин. Мәсьәләнең тагын бу ягы да бар: бабайларның борынгы 
мираслары белән кызыксыну милли чикләнгәнлеккә алып бара дип уйлаучылар да 
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Сөембикә манарасы Казан алынганнан гон салынган дигән караш кайчан һәм 

ничек туган СОК? Ин элек сүзне шуннан башлыйк. Билгеле булганча, патша 

хөкүмәте рус Сулмаган барлык милләтләрне гасырлар буена кысып, изеп кил

де һәм аларны, христиан 6айр| ВС I җыеп. руслаштыру политикасын уздырды. 

Рәсми телдә «инороден» дин йөртелгән вак милләтләрнең культура үсешен тоткарлау, 

булган кадәресен юк иту өчен торгге чаралар кулланылды. «Инородецчларда уяну 

чаткылары күренсә, великорус шовинистлары бик нык пошындылар, кайгырдылар һәм 

ничек тә ул чаткыларны тизрәк сүндерү юлларын эзләделәр '. Бу юлда алар һәр ха-

лыкнын үз эчендәге реакцион көчләреннән дә оста файдаландылар. Мәгълүм ки, һәр 

халыкның өстен сыйныфы панна кубызына биеп торды 1905 ет революциясе чорында 

яулап алынган Октябрь манифесты нигезендә «инородеця.тарга бирелгән матбугат 

иреге шовинист ларның бәгырьләрен көйдерде. Реакцион тарихчы Н. А. Спасский үзе

нең «Очерки по Роднковедению» дигән китабында: «Чуваш интеллигенциясе арасын

да, к ы з г а н ы ч к а к а р ш ы , милләт һәм милли әдәбият идеясе туды. Комиссаров 

әфәнденең сүзләренә караганда, хәзер бу идея усү-янару чорын кичерә» 3 , — д и п язды. 

(Курено һәм тәрҗемә минеке — Г. Ш.) 

Күрәсез, «иноролензны христианлаштыру гына да җитми, шовинистлар 

теләгәнчә, вак халыклар, үзләренең телләрен, милли йөзләрен, рухи байлыкларын 

жуеп, руслашырга тиешләр. Әлеге Спасский мукшыларны үз гореф-гадәтләрен, 

туган телләрен онытып, тиз арада руслаша барулары өчен үтереп мактый 

(44 бит), әмма күптән христианлашкан чуваш халкы массасы «руслашуга бик авыр 

бирелә» дип пошына (49 бит). 

Спасский фикеренчә, инородецларның ин әшәкесе — татарлар «Хакимлек итүче 

милләтнең һичбер төрле йогынтысына бирелми», ди ул татар халкы турында (80 бит). 

Спасский Казан губернасының артталыгын татарларның раслашуга каршы торуы белән 

аңлата. Анын фикеренчә: «Фәкать тиз арада бөтен халыкларны христианлык һәм рус 

культурасы байрагы астына туплап. Сарысын Сер итү аркылы гына губерна халкын 

вчке һәм тышкы үсеш голына чыгарырга мөмкин. Ә бу эшне бары тик рус милләте, 

Рус дәүләте хакимлеге идеясе белән сугарылган рус чиркәве һәм рус мәктәбе ген» 

ашлн ала» (:i7fi бит). 

Әлбәттә, монда сүз патша хөкүмәтенең тоткан политикасы һәм аны тормышка 

ашыручы реакцион көчләр турында бара. Рус. халкының революнион-демократнк өлеше 

Су политиканы якламады гына түгел, ана каршы актив карәш алып барды. Инородец 

дип йөртелгән халыкларның хезмәт ияләре алдынгы рус демократларының гуманистик 

юнәлештәге фидакарь көрәшләрен куреп килделәр, аларның морать ярдәмнәрен, кеше

лек мөнәсәбәтләрен һаман тоеп тордылар. Әйтик, полиция һәм погромчы карагруһ

лар тарафыннан мил ти дошманлык тудыру максаты белән оештырылган «Бейлес 

эше», Малмыж өязе Иске Мултан авылындагы удмурт крепьяннарын дини йола 

Гуенча кеше үтерүдә гаепләү процессы вакытында. р\с халкының атаклы әдипләре 

Горький белән Короленко патша хөкүмәтенең шовинистик, провокацион погром 

политикасына каршы фидакарь көрәш атып баралар һәм жинеп чыгалар «Муттан 

авылында корбан чалу» процессы вакытында Коротенконың яклау речен генә алып 

карыйк: ул анда полиция һәм погромчы карагруһларның мәкерле максатларын 

шундый бер көч белән фаш итә. патша судына удмурт крестьяннарын яклаудан башка 

Реакцион рус интеллигенциясе арасында исә татар культурасын түбәнәйтеп күр
сәтү тенденциясе ул елларда шулкадәр кичле була ки, моның өчен кайберәүләр 

хәтта фальсификация юлына басудан да тартынмый. Мәсәлән, Андрей Курбский язма
ларын беренче тапкыр китап итеп бастырып чыгаручы Н. Г. Усгря.тов \ шул тенден
цияне үткәрү өчен, оригинал текстына үзлегеннән «төзәтмә» кертә. 

1 СССР Фтннар академиясе ] % 7 елла чыгарган «Урта И ... татар
лары» дигән китапны карагыз 375—376 битләр. 

• гче басма 1913 ет 52 i 
3 У с т р я л о в Н. Г.— монархистик юнәлештәге тарих галиме. Н. А Добролюбов 

һэы иашг,^ замандашлары аны бик каин танкын тышлар. 
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Мәгълүм б у г а н ч а , гаскәр башлыгы *,-. | „ щ и ц ш 

Мудж катнаша һәм шул ,>рЫда үииея „ r : i o c , e 

стенасын шартлаткач урыннан ерак , у , е л 1 а у Л а ш ы ь ,.иия - манара) 

ю р а днп т а . Бу сүзләр Соембика манарасына туры 

бу мачараиы берничә тапкыр телгә ала- Бер «ярда шундый « т а л ь Лар .бнея в * я ш -

(манара) Оашычнач хоругвъ (хәрби байрак) болгап ннара - i чосып ^ 

lopian басурман нар (ягъни татарлар) отряды кннат безг^ Һчжүи ясы*. . ая а я ю р ' . 

Устрялов. Курбский хезмәтендә иска алынган j. ieie j y p « а с к а м ы К » а н а|И 

•артлаткан в а к ы и а җимерелгән итеп күрсәтү «чен. авюр m 

Бер урычда «җимерелде» дпгаи су i алдына в в д и м и сүзен аста 

«Под вежу неликую ч под таВннкя подкопано откуды они на весь гр^ | 

брали, а порохов подставлено, аки . ' , а Ш и « о и выаям 

Курбский язчасының бу җирендл <башня> д н и н с,J бвтенлай -

«...и вырвало* гына диелгән. Устрялов бу « т о т ы а в е а ни кчен кертканлегеи бола* £ 
н д я т а имеш, анын ку шндаты •>гui күчермәмен 

•башни» дигән сүз булган Казан университеты профессоры t 

сүз wti.ni автор фикерен бозарга кирәкмәс иде. ди 'Автор бит су алырга чыта торган ~ 

яшерен юлны җимертү г урында Г Ы на . 

ип иза Шпнлевский' Ул I>\L елъязмаларында и 4 ч i t j и м юрган 

•шареи юлны җимертү турында гына сүз ларуын. аяда ба 

булмавын әйтеп ү г а 4 Профессор Шпнлевский • К % р < 

иманда сакланган күчермәсендә да текстның ^ i лнрснаа •Сашим. <> »е булмавын _ 

күрсәтел ута 

Ламчч никадәр кьшаныч булмасын, шушы \ u a p i e n фа •• ва- 3 

ри;|1иы барлый соңгы басмалар ач< i . . . и к » . < 

шаһәрен у< күзе белая куреп «нан ввюрнын фи ы-

але Һаман дәвам итә! Устрнлоятаи 

iin.m асарнен ав1 >ры М < I' , 

Свембнка манарасын 1атар архитектурасының, бүгенгечә сакланып u 

Кере тип күрсәк .1 икен и 

кирәк, бернинди HI 

H.i капма-каршы фикерне алга евра • Халык рнняя 

лы1ы чорына карый Әмма бе 1 н е н Ф " 1 

Анна Иоанояна каким н re ••• • 

acre и м а н ы н . . . са 1ынган дияргә i i 

I , ый Г. I l l ) ЯЙЛӘрН* 

да җимерергә боерык биргән бар и 
т а * , — дип яза ул кигаСының икенче басмасында. 

ДИМӘК, манараны ИНЫН уенча И 

вч< и салын ан и •'•"|1Т| 

р у ( ы ,, личе гаиыиагаи итпродааәия 

һ о . шунысы гая ш ) i манара •** ' « « Р «< 

Өр манара - 1лыл м 

шуннан файдалан 
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исән-сау торып калган лабаса; шулай булгач, бүгенге көнлә Сөембикә исеме белән 
йөртелгән манараның да берәр практик максат өчен калдырылуы бик ихтимал»'. 

XIX гасырның, икенче яртысында археологларның IV сьездына әзерлек башлана. 
Бу съезд Казан губернасындагы борынгы шәһәрләр һәм башка торле болгар-татар 
истәлекләрен гыйльми тикшерүгә багышлана. Съезд алдына куп төрле проблемалар 
белән бергә. Сөембикә манарасының кайчан һәм кемнәр тарафыннан салынуы мәсьә
ләсен тикшерү бурычы да куела. Ике рус галиме съезд программасы буенча язылган 
хезмәтләрендә бу мәсьәләне һәр яктан җентекләп тикшерәләр. Галимнәрнең икесе дә 
Сөембикә манарасы Казан ханлыгы чорында салынган дигән фикергә килә. Мин 
монда, сүзне озынга сузмас өчен, шул хезмәтләрнең берсенә генә — профессор 
С. М. Шпилевскийның югарыла телгә алынган китабына гына тукталмакчы 
булам 2. 

Профессор С. М Шпилевский манараны Мәскәү хакимлеге чорында салынган 
дигән фикерне исбатлау өчен китерел[ән дәлилләрнең барысын да нигезсез дип таба 
һәм манараның Казан ханлыгы чорында салынуын исбат итә торган дәлилләрнең төп
лерәк икәнлеген әйтеп китә. Беренче фикерне, ягъни манара Мәскәү чорында салын
ган дигән фикерне нигезләү өчен китерелгән дәлилләргә ул аерым-аерым туктала. 
Монда мин туларның татарчага тәрҗемә ителгән күчермәләрен бирмәкче булам: 

«Эрдман, белмим, нәрсәгә таяныптыр, манараны ваттырып ташланган мәчет 
кирпечләреннән Иван Васильевич салдырган, ди»3. 

«Анна Ивановна чорында манара янында Комендант йорты дип аталган бина 
салынган булган, ул йортка әлеге манара астыннан кереп йөргәннәр. Шуна нигезләнеп, 
кайберәүләр Сөембикә манарасы да шул чорда салынган дигән нәтиҗә ясаганнар* 
(469 бит). 

«Второв1 манараны руслар салган дигән фикерне нигезләү өчен китерелгән шун
дый бер дәлилгә туктала: «Кайберәүләр манара стенасындагы уелма сыман детальне 
күрсәтеп, бу икона кую өчен ясалган булырга тиеш; шулай ук пилясгрлар да (стенага 
ябыштырып эшләнгән колонналар — Г. Ш.) татарларда булмаган, имеш» диләр. Әмма 
шунда ук Второв шушы сүзләрне дә өсти: «Ләкин,— ли ул,— Бохара шәһәрендә дә 
кайбер биналарның шушы манараныкы шикелле нечкә колонналар белән эшләнүен 
һәм Казан белән Бохара арасында тыгыз бәйләнеш булуын исәпкә алсак, манараны 
борынгы Казан ханлыгы калдыгы дигән фикер белән дә берникадәр килешеп була» 
(470 бит). 

«Манара Алексей Михайлович заманында салынган дип уйлаучыларның дәлилләре 
шул: имеш, манара янындагы чиркәү бинасын яңартканда җир астыннан Михаил 
Федорович һәм Алексей Михайлович акчаларын тапканнар. Ә чиркәү белән манара 
бер үк нигезгә корылган, имеш. Шулай булгач, янәсе, бу акчаларның нигез корганда 
салынган булуы мөмкин. Ләкин бу фикер белән килешү өчен иң элек чиркәү белән 
манараның бер нигездә булуын исбат итәргә кирәк К Икенчедән, табьшан әлеге акча
ларның бинага нигез корганда салынуын исбат игәсе бар, чөнки аларнын мәчет бина
сын чиркәүгә әйләндергәндә генә салынуы да бнк ихтимал» (471 — 472 битләр). 

Шуларга тукталганнан сок. профессор С. М. Шпилевский, Сөембикә манарасының 
Казан ханлыгы чоры әсәре икәнлеген раслый торган дәлилләрнең берсе итеп, «Казан
ская Писцевая книга» 6дагы язманы күрсәтә. 

«Анда нәкъ манара тирәсендә татар биналары барлыгы әйтелә. Китапның белде
рүенә караганда, элекке хан ишегалды (дворы) урынында ике бина булып, берсе хан 
ишегалды түрендә, икенчесе хан ишегалды белән янәшә. Хан ишегалды Введение чиркә
ве янында дип күрсәтелә. Ул чиркәү бер ягы белән Сөембикә манарасына, икенче 

1 Спутник по Казани. Казан. 1895 ei 101 Сит. 
г Кызыксынучылар П. Заринскийның «Очерки древней Казани» диган әсәрен 

1{арып алалар Казан 1877 ел. 14b—150 битләр. 
3 С М. Шпилевский. исеме алда аталган китап, 469 бит. 
* «Казанские губернские ведомости» газетасының редакторы. 
6 Исбат ителгәндә дә, манара белен чиркәүнең бер нигездә булуы әлеге тезисны 

раслый алмый. Чөнки бик күп галимнәр чиркәү Казан ханльпы чорындагы Нчргали 
мәчетен үзгәртеп кенә эшләнгән диләр. 

6 «Писцевая книга» 1565—1568 елларда тезелгән. 
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: саран бинасына тоташа» Днмэк. элекке хан йорты һәм җимерелми i 1 

тагар биналары Сөембикә манарасы янына урнашка» С 

• Пигцевая книга» хан ишегалды янындагы биналарны санап киткәинэн соя. шунда 

ук Мөрәде (Нургали) мәчетен гелга ала Кызганычка карш.ә, китап ул мәчетне* 

НИНДИ рәвештә икәнлоен күрсә.ми» (471 бнт). 

«Мәрхүм Невоструев «Писцевая книга»дан үзе кичереп алган н«хәнея чнтенл . 

i-әхъ шул Сүзләр н и ган турыга, ү] кулы i манарасы» дип Н И 

I j I r i H Непоструевиын бу силәре игътибарга лаек. Bv сүзләр бүгенге сарай чир 

бинасын.ан элекке мәче! икәнлеген аныкларга мөмкинлек бирә 

•Жюльвекур Снембикә манарасына терәлгән бинаны мәчет дип исәпли- биианын J 

бетен тышкы күренеше мәчеткә охшый, манара белән Оер ,к заманда 

салынган, ди» (471 бит) 

«Ниһаять, Туришың 1834 елда басылган • Казан күр к а м ә р е * дигән катта 

остәмә итен урнаштырылган Казан планының 

тоташкан бу бина «борынгы Качан патшаларының . 

капкалы манара» дип исемләнә! (!7J бит) 

Димәк, Снембикә манарасына готашкан сарай чиркәве элек мәчет булган. Казан- s 

иы алганнан сон мәчс1 бинасы Введени» ;••• 

...ша дары магазины итеп '! 

анадан христиан гыйбадәтханә! 

•Бу бинаны нәкъ менә Мврәле (Нургали) 

күршесендә генә iopi IH шәһәр о 

(472 бит) 

Профессор С. М ШпилевскиВ л.>вам итә: 

«Димәк. Рыбушкнннын гатарныкы 6j и 
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Манара Мәскәү хаким
леге чорында салынган ди
гән фикер бары узган га
сыр урталарында гына бар
лыкка килә. Ана кадәр 

мондый нәрсә беркемнең дә 

башына килми Рус галим
нәренең, барысы да Сөем

бикә манарасын Качам хан
лыгы чоры әсәре дип йөр
тәләр. Манара ханлык бете
релгәннән сон салынган бул
са, бу архитектура шедев
рын алар. үзләре и-кат ит
кәнне онытып, бер авыздан 

татарныкы дип йөртерләр 

идеме и к ә н ' <йз уңаенда 

шунысын да эйтнк, рус ар
хитектурасын популярлаш
тыру өчен бик куп фәнни 

хезмәтләр, атьбомнар чыга
рылган. Ләкин шулармын 

берсендә дә Сөембикә ма
нарасы күрсәтелми. Әгәр дә 

манаранын Мәскәү хаким
леге чорында салынуы исбат 
ителгән Сулса, үзенең ком
позицион төгәллеге, мәһа
бәтлеге белән күпләрне хәй-

Шһ-~, ран калдырган бу уникаль 

Казанны алу апофеозы. э с ә Р н е a i b G o M ^ « . « - " Р -
ихтимал, чигтә калдыр
маслар иле 

Югарыда телгә алынган «Казанны алу апофеозы* картинасында без Сөембикә 

манарасы рәвешендәге күп яруслы һәм капкалы башнялар к,рәбез Казанны алуга 

өч ел тулганда эшләнгән бу картина Сөембикә манарасын төгәл итеп күрсәтмәсә дә, 

шул чордагы Казан шәһәрендә шу на охшаш манараларның булуы турында сөйли. 

Сөембикә манарасының гомум архитектура стилендә генә түгел, хәтта анын де
тальләрендә дә борынгы Болгар традицияләре чагыла. Сөембикә манарасы белән 

Болгардагы «Кара Пулатының һәм шулай ук Идел буендагы жимертелеп юкка чыга
рылган кайбер корылмаларының декоратив капительләре (колонна башлары) арасында 

зур уртаклык бар. Ленинградта Дәүләт Эрмитажында. Терещенко коллекциясендә. 

Алтын Урданын башкаласы Сарай-Берке хәрабәләреннән табылган шунлык капитель
ләр саклана. Шулармын берсе Сяембикә манарасыныкыма бик охшаш. Өч заманга 

караган бу өч бинаның декоратив детальләре бер тамырдан. Алар өчесе дә көнчыгыш 

архитектурасына хас «сталактит* дип аталган өчәр буынлы капительдер категориясе
нең стильләштерелгән формасында эшләнгән. Бер-берсеинән алар тик заман тирәсен
дәге кайбер стилистик үзгәрешләре белән генә аерылалар. 

Билгеле булганча, Алтын Урда дәүләте төзелгәч, башкаланы салу өчен, яулап 

алынган Болгар иленнән төзүчеләр җыеп китерәләр. Шулай ук Казан шәһәрен салу
чылар да. нигездә, болгар осталары була. Борынгы Болгар төзүчеләре исә заманында 

им зур осталардан саналганнар. Аларны рус князьлекләренә дә чакырганнар Болгар 

төзүчеләре русларга сарайлар гына түгел, хәтги чиркәүләр дә салып биргәннәр Мәсә-

ташларын жыеп. язуларын 
Чиркәү КНГеКНӘ салынган 
бу И 
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Юрьеи-Полыгк «иркә
лән, тарихчы L II Татищее Владачнр.Суиа-. 

« " во* г»Р ,ы турында „ d 

Рус князьләре Болгардан т « ү о Л а м р ы материаллары ла ки
терткәннәр «Андрей Г.оголюбскийнын i o « . u u , u 

" " " тормышы, д ш ә н кульязма китапта Владимир-up ~ . r..,„.p .,«„„,„ „ „ „ , . „ .~. 
акташ алып китү турында из 

Кыскасы. Казан тарихын п к ш и ш ш t , , . ^ 
^ " 1 Н к шеруче рус галнмнәренен i ) p күпчелеге Саембииә 

манарасын Казан ханлыгы чорыннан торып калган к о р ы 1 Ч д дип и. 
люцияг* кадәр чыккан ^ н ц и и о д а д м а р и л барысында д., , , « у д * . 
Ә иена «Социалистик Татарстан, газетасы:,:: „ в р . с а и ы ) В . Остро- < 
умов һәм В. Чумакоеның (һәйкәлләр 
раслау ни|ә кирәк Сулгандыр?! 

i мәкаләсендә шуны 

llt> DIN ук фнк1рН1' куәтләү И М y i > . 1 к у ш н м I I . ф. Калинин да 

иләп габа. Үзенен « К а и н » дшән ш и р и н ы уд i X V I I гасыр вам 

яндырылган кирпеч кулланыла Сашлаим, На >ры да С-ммбикә 

манарасы да шул елларда кызыл кирпечтә в и с 

Ләкин, безненчэ, Калиннняыа Оу «кирпеч и м и е » кире кагу бик а ш м а Дерес, 

рус архитектурасында яндырыл!ин ккрпгч ey j лж] \\\\ гасырда 

бу бит рус архитектурасында гына 

яндырыл! цн KHji i i f i куллану безнен *рага кадәр үк баамад 

шәһәренең Афрнсиаб дип йортелгән мешем 

МЛ1 IH бнналарнЫН яндырылган кирпечләрен тапканнар 

' [ t i l I 



Безнен республика территориясендәге Ботгар хәрабәләре арасында кызыл кирпеч 

вашкларын без бүгенге көндә дә шатыр-шотыр таптап йөрибез. Борынгы Болгар кир
печләре дүртиел булган. Аларнын бүгенге кирпеч рәвешендәге ярты квадрат итеп 

сугылганнары да очрый Боларны яхшы белүче1 археолог, профессор А. П. Смирнов: 

•Тезелештә квадрат һәм ярты квадрат рәвешендәге кирпеч кулланганнар»', 

дип яза. 

Профессор А. П. Смирнов үзенең шул ук китабында (78 бит) Суар шәһәре уры
нын казыганда кирпечтән салынган бина һәм кирпеч стена калдыклары табылуы 

турында яза. Олеге бина һәм кирпеч стена. Смирновның әйтүенә караганда. X гасыр-

да п 1ынган булырга тиеш. 

Ниһаять, кирпеч тә, «кирпеч» сүзе дә русларга йончыгыштан — татарлардан 

кергән. Сүзлекләрдә ул шулай дип күрсәтелә дә. Мәхмүт Кашгарый сүзлегендә 

( X I гасыр) «кирпеч» сүзенә бирелгән «бешкән кәрбиҗ» аңлатмасы да бик кызыклы. 

Бу инде утта яндырылган кирпеч дигән сүз. Кирпеч сүзе X I I I гасырда тезелгән 

«Кодекс Куманнхус»та да очрый. 

Борынгы яндырылган кирпечләрнең формалары, заман үткән саен. акрынлап үзгә
рә барган. X, X I . X I I гасырларда тон форма дүрткел плитә рәвешендә булса, соңга 

таба яргы квадрат рәвешендәге озынча кирпеч киңрәк кулланыла башлый, XV гасыр
да инде дүрткел формадагы кирпечл >р бвтенләй эшләнми, фәкать ярты квадрат — 

бүгенге кирпеч рәвешендә генә эшләнә башлый Болгарларның бу традиция и р е 

Казанга да күчә. 

X V I I гасырның утызынчы елларында сәяхәтче немец галиме Алам Олеарий 

Ш.извиг-Гольштейн илчелеге сафында Мәскәугә килә. Ул Мәскәү князе рөхсәте белән 

Россия аша Иранга сәяхәт ясый. Идел буйлап барганда юлда очра1ан шәһәрләргә 

тукталып, үзен кызыксындырган нәрсәләрнең рәсемнәрен дә төшерә. Кораб 1635 елның 

14 атлетында Казан турысына туктый. Ш у л вакыг А. О п а р и н Казан шәһәренең 

рәсемен дә ясый. Казанда Олеарнн озак була атмый, шуңа кура анын Казанга кара-

!ан рәсемнәре бик үк төгәл дә түгел. Ләкин рәсемдә Сөембикә манарасының аскы 

яруслары, бигрәк тә аскы капкасы аермачык күренеп тора. Манараның өсте—очлы 

өлеше рәсемдә юк. 

Ш у ң а таянып кайбер галимнәр шундыйрак нэтнжә ясыйлар Иван Грозныйның 

әлеге ('җимертергә» дигән боерыг ы буенча манараның оске өлешен ваттырганнар; 

ләкин, стратегик максатларда кирәк булганлыктан, аскы ярусларын шул килеш кал
дырганнар Мәсәлән, Н. А. Спасский югарыда телгә алынган кгтабында: «Сөембикә 

манарасының аскы өч ярусы гатарлар кулы белән салынган, калган өлешен һәм 

очындагы шпилен X V I I I гасырда. Мөрәле (Нургали) мәчетен чиркәүгә әй тәндергәндә. 

эшләгәннәр. Беренче өч я р м ы кайчандыр мәчет белән тоташкан булган һәм алар 

икесе дә төзелеш ягыннан бер-берсенэ гармоник бәйләнгәннәр», ш (244 бит). 

Адам Олеарий калдырган сурәттән тыш. X V I I гасыр ахырында билгесез бер рәс
сам тарафыннан эшләнгән тагын ике рәсем бар. Алардл га шулай \к Казан шәһәре 

сурәтләнгән. И. Покровскийның язуына караганда 2 , ул рәсемнәр Витзен лигән голлан
дияле авторның китабы өчен 3 Петр I боерыгы буенча эшләтелгән. Рәсемнәр үтә 

примитив, анда зур төгәлсезлекләр, ялгышлар күзгә бәрелеп тора. Мәсәлән, татарлар 

яши торган бистә Кремльнең көньяк почмагына тоташкан итеп сурәтләнгән. Мәгълүм 

ки, ул тирәгә татарларны якын җибәрмәгәннәр. Алар тнк Болак аръягында гына яши 

алганнар. Кремль эчендәге биналарның урнашу тәртибендә дә рәсемдә з\р хата-

Җентскләп караганда, рәсемнең уртасыннан чак кына сулдарак, дүрт гөмбәзче 

чиркәү артында, күл ярусчы биек бер бина күренә. Бу бинаны Сөембикә манарасының 

Адам Олеарий рәсемендә күрсәтелгән аскы өлеше дип кабул итәргә дә мөмкин. Л ә к и н , 

кызганычка каршы. Витзен китабы ячен эшләнгән бу рәсемнәрне. з\р хаталары, твгәл-

сезлекләре аркасында, фәнни документ дип исәпләп булмый Кайбер г ар их ч ы л ар фнке-

1 А. П Смирнов. Волжские булгары. Москва. 1951 138 бит. 
2 И. Покровский Казанский армнрсиокнн дом Казан 1906 ел 13 бит. 
3 WMsen. Moord en Oosl Tartarie Amslerdam 1692 ел I I б а с м а — 17i6 H I басма 

17S5 елда чыккан. 
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рсн'м ( H . Ф К а м 

* Натур а артык җентекләп тормыйча, шартлы рәасшт.* генә с у г -

куренеш нклнлеге мәгълүм нәрсә. Галичн^рнен зур щпче-
дн хезмәтләрендә к у н д ы ! з\р и « и - - к к . 1 * г ( вчен бу рәсем-

иноиографиясе * 

леге Казан Кремлей; 

Ьряе телгә да ачҷ.,,,,,, „ Ф iuun , донтордщ ai 

пцяясснек ахырында бирелгән библиографка исемлегендә Вимсн клгпбыя haw шул ф 

рәсемнәргә кара.ан башка хезмәтләрне к у р с т п ута. э ч ч ә ул рәсемнәрне к е а т 
документ итеп файдаланмый 

Тарих фәннәре кандидаты архитектор Фоат В-ииев ү.енен -Тагарстәннын әрхитек ^ 

гура декорация сәнгате» дигән монографиясендә ' Сеембикә манарасы һәм борынгы ^ 

Болгар, Владимир-Суздаль князьлегендәге "аи'*р корылмаларның охшашлълы 

иеше гурында бик кызыклы фикер ^ гкәрз 

Мәгълүм булганча, бирынгы Болгарның жКсче шәһәр» лип йөрк 

таштай салынган зур корылма калдыклары сакланган \ Ф Pa i ш о р - й 

ларчың язуларына караганда кайчандыр ).i три :.чфЛ1к •араатерадгы б#ея вдяаады ^ 
мәһабәт манара булган. Фоат Взлнев реконструкциялеан 

манара белән Сеембикә манарасы арасын,la бак з>р очлашлык бар. 

Тезелеш принцибы буенча әлеге манараларга охшаган татын fop башнч ! 

днмнр шәһәрендә сакланган. X I I гасырда салынган . ка> днп 

и н р и . и р Рус елъязмаларында әйтелгәнчә, Владимир-Суздаль князьлегемә Ьи.нардан D 

«ALL 

, 

i Гатарст, 

1870 ел, J7 о т . 



11Г>4 етда Владимир шәһәрендә салын

дагы түгәрәк өлешләре һәм манараның 

ип өске яр!<_ы соңыннан эшләнгән. 

төзу осталары чакыртылган Бу «Алтын 

капка-ны салуда \з заманының алдынгы 

тезүчеләре — Болгар осталары да катнаш

кан булырга тиеш. 

Сөембикә манарасы узенен архитекту-

|i,i формалары, композициясе, бизәкләре, 

планлаштырылуы буенча бугенге татар 

авылларында сакланып калган мәчетләр 

стиле белән дә бер тамырга барып тоташа. 

СССР Фәннәр академиясе Казан Тел, әдә

бият, тарих институтының сәнгать тарихы 

бүлеге алып бара торган гыйльми тикшере-

иу материалларыннан без моны бик ачык 

күрәбез. 

Гарәп сәяхәтчеләренең, язуынча, безнең 

җирдә дини корылмалар архитектурасы 

X гасырда ук формалаша башлаган. Мәсә

лән, 921—922 елларда Идел буена килеп 

чыккан Ибн Фадлан Болгарларда агачтан 

салынган мәчетләр булуы турында я з а ' . 

Шундый ук мәгълүматларны башка сәя

хәтчеләрнең әсәрләреннән дә табарга мөм-

Ләкин, най-заманда гына салынса да. 

Сөембикә манарасы, борынгы болгар-татар 

җирле осталар тарафыннан эшләнгән — 

файдаланып шуны да 

атта Мәскәү Кремлен 

архитектурасы элементларына нигезләнеп, 

мәсьәләнең бу ягы һичбер тирле ба\де кузгатмый. Суз уңаен! 

әйтеп узасы кнлә: безнең территориянең борынгы осталары 

төз\дә дә катнашканнар 3 . 

1966 елның җәендә СССР Фәннәр академиясе Казан институтының тарихчылар
дан, археологлардан, архитектор һәм физиклардан торган бер төркем галимнәре 

Сөембикә манарасының нигезен казып тикшерергә телиләр. Ләкин Татарстан Куль
тура министрлыгыннан: «Бу эшне узебезнең Реставрация мастерское башкарачак* 

дигән җавап алына. Ә Реставрация мастерскоеның исә зур гыйльми тикшерену өчен 

: кешеләре юк. Киләчәктә берничә төр белгечләрдән торган шундый авторитетлы 

коллективы инициативасы тизрәк хуплана курсен иде. 

Бу мәкаләдә мин архитектурага караган бер генә әсәргә җентекләп тукталдым. 

.Плит халкыбызның әлегәчә өйрәнелмәгән кыйммәтле хәзинәләре шактый к у п . Бугенге 

авылларда архитектура формалары, композицияләре ягыннан игътибарга лаек мәчет 

биналары сакланып калган. Арада X V I I I гасыр урталарында салынганнары да бар. 

(Кышкар, Югары Ор авылы мәчетләре.) Бу мәчетләр — халкыбызның төзелеш куль
турасы тарихы турында сөйли торган материаль шаһитлар. Архитектура истәлекпдрен 

җентекләп өйрәну, популярлаштыру халкыбызның үпкәненә ихтирам һәм мәхәббәт 

хисе уятуга, яшь буынны ватанчылык рухында тәрбияләүгә бик нык ярдәм итәчәк. 

Әйтик, фашистлар җимергән борынгы Новгород чиркәүләре. Киев шәһәренең 

атаклы София соборы һәм Кнев-Печера лаврасы. Ленинград шәһәренең архитектура 

1 А. П. KoBaicBLi. и Кн га Ахмеда Ибн Фадлана о его путешествии на Волгу 
в 921—922 гг Харьков 1956 ел 1 18 5и1 

2 Мәсәлән, кызыксынучылар Л \ Хв01ЬСОННЫН «Известия о хазарах, б\рта-
сах » дигән китабын карын алатар. СПБ. 18Ь9 ел. 96 бит. 

3 Безнең территориядәге барлык тезу осталарын Мдскаугә озату турында Казан 
п.i патшаның 1666 елда җибәргән uoqtbiru бар Анда ^ителгән: «...качып ка

лучы осталарның хатыннарын, балаларын зинданга пбарга. табылгач та. тиешле 
җәзасын биреп, Мәскәүгә озатырга әгәр л i воевода эзл >п тапмаса яки яшереп ка i-
дырса. ул үзе бөек к язьнең каһәренә дучар булачак — Бөек патшаның төзү эшләрен 

откарла! i гае i еп, каты җәзага i артылячак, бөтен мл »• мөлкәтеннән \ia\p\ м |те 
лэчәк». (В В Егерев Сөембикә манарасы Казан. 1944 ел. 13 бнт.) 
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Нурихан Фәттах 

Авторның бүгенге Казан, шәһәребездә барган тезелешләр турымдагы фикерләрен 

мин дә куәтлим. Чыннан да, башкалабыз көннән-көн зурая, үсә. Әкият тизлеге белән 

жәмәгать биналары салына, яна торак йортлар үсеп чыга. Ләкин кичек үсә ул?_ 

Шәһәребездә салына торган күп катлы йортлар, жәмәгать биналарында татар архитек

турасына хас үзенчәлекләр чагыламы, алар халкыбызның бүгенге әдәби зәвыгын канә

гатьләндерәме? Мөгаен, юктыр. 

Татар халкының борынгы архитектура сәнгате тиешенчә өйрәнелмәгән. Билгеле 

Булганы, өйрәнелгән кадәресе дә бүгенге төзелешләрдә тиешенчә файдаланылмый. 

Чыннан да, борчылырлык хәл бу. 

Халкыбызның бай орнамент сәнгате бар. Яңа салына торган йортларны, төрле 

биналарны үз орнаментыбызга хас рәсемнәр белән бизисе иде. 

Фоат Вәлиев 
архитектор, фәннәр 

кандидаты. 

Габдулла Шамуков моңарчы берәүнең дә башына килмәгән өр-яңа мәсьәлә күтәр-

бн iie.ie. Резолюциягә кадәр дә, совет чорында да Сөембикә манарасының татар

ларга каравы, аның татар архитектура истәлеге булуы хакында бер генә тапкыр 

язылмады. Автор төрле чорларда язылган шул хезмәтләрне бергә туплаган, булган 

материалдан чыгып, дөрес нәтиҗәләр ясый алган. Мәкаләнең төп кыйммәте, минемчә, 

шунда. 

Ш у н ы ң белән бергә, манара хакында капма-каршы фикерләр яшәвен дә онытырга 

ярамый. Мәкалә авторы яклаган фикер!ә каршы чыгучылар да байтак бит. Алар 

белән исәпләшмәү дөрес булмас иде. 

Чыннан да, манара кайсы чор әсәре, аны кем салган? Бу сорауларга дөрес җавап 

табу өчен, халкыбызның архитектура тарихын яхшы белергә кирәк. Ә ул тиешенчә 

Тарихка мөрәҗәгать итеп карыйк. Билгеле булганча, Сөембикә манарасы — күп 

ярусчы корылма. Мондый типтагы корылмалар нигездә с о ж ы р а к чорларда сатына 

башлый. Әйе, күп катлы биналар төзү борынгы бабаларыбыз — болгарлар өчен дә 

хас. Болгар шәһәрендәге " К а р а пулат», мәсәлән, шундый корылма. Әмма шулай да, 

минем уемча, манараның беренче, икенче яруслары гына Казан ханлыгы чорына ка
рый, дөресрәге, башта ул ике генә яруслы (арка) итеп салынган булырга тиеш. Өстәге 

өтеше шактый соңрак өстәлгән булса кирәк. Бу фикерне расларлык дәлилләр дә бар. 

Хәтерлисездер, А. Олеарий ясаган рәсемдә манара ике генә яруслы. Аннан соң, аскы 

катлар белән өске өлеше арасында стиль герлелеге дә күзгә ташланып тора. Минемчә, 

манараның өске өлеше Мәскаү Кремле үрнәгендә соңрак эшләнгән. Әмма ни генә бул
масын, ул кайчан гына салынмасын. Сөембикә манарасы — татар архитектура сәнгате 

үрнәге. Моны шикләнми әйтергә була. Бинаның стиле, композициясе, бетен үзенчәлек
ләре шул фикерне куәтли. 

Манараның нигезен ачып тагын бер кат тикшереп караганда, бәлки, күл кенә 

сорауларга җавап табылыр иде. Бу эшне башлау өчен Татарстан Культура министр
лыгыннан рөхсәт аласы бар. Махсус Реставрация мастерское да , з вазифасын шак
тый сүлпән башкара. Билгеле булганча, Сөембикә манарасы үзенең вертикаль күчә
реннән бер метр да алтмыш сигез сантиметры көньяк-көнчыгышка авышкан. Аны 

кичекмәстән турайтырга кирәк. Мастерской исә ашыкмый һәм ашыгырга уйламый да 

Н. Ф ә т т а х : Манараның, өсье өлеше соңрак чорга карый, дисез. Әгәр шулай 

икән, күп яруслы мәче! манаралары каян килеп чыккан, аларны ничек салганнар 

Ф. В ә л и е в : Андый Mai.аралар соңгы заманныкы. 

МО 
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Гатар халкының tjai һәм «үпми .. иәдәии мирасы гиемиеят •мрәяелмасм 

бигрәк та архитектура сан га теш һач татар ш ы м ижатынын кайбер 

.тарына карий. Кызганычка каршы Бол , >peii ркәаләмэгаяда, аалшаябызти -

архитектура истәлекләре безнең каннарга кадар сакланмаган Лакмн а.т*р вудгашшкр 

Казан ханлыгы чорында салынган гаҗәеп матур биналар ш м я д а р>с епшмддарам- * 

да ла һам бутан чыганакларда да куп язылган 

КаиОср Галимнар һам влкане айрэнучслэр, ХЛТЫҺ арасында кии гаралин и т 

.тарга таянып. Сөембикә манарасы и Казам ханлыгы чорында i• пня•• 
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Монда манараның яртысы гына безнеке, ахры, дигән бер фикер әйтелде. Бәхәс

ләр булыр, билгеле. Бу бик табигый нәрсә Тик бер нәрсәне истән чыгармаска кирәк: 

һәркем уз карашын дәлилләп бирергә тиеш Шамуков манараны тоташы белән безнеке 

дип карый һәм шуны исбатларга да тырышкан. Инде кемдер манараның яртысы гына 

безнеке дип уйлый икән, берни әйтеп оялмый. Дәлилли алса, аныкы дөрес. 

Равил Ф ә х р е т д и н о в , 
археолог. 

Сөембикә кайсы халыкныкы? Кистереп кенә әйтүе кыен, әлбәттә Манара тарихы

на караган рус документлары да. татарныкылар да сакланмаган. X V I йөздә салынган 

Спасе манарасы һәм Благовещенский чиркәве турындагы материаллар сакланган бит. 

Әгәр Сөембикә X V I I йөздә салынган һәм руслар тарафыннан салынган булса, мин 

ышанам: нинди дә булса документ сакланмый калмас иде. Халык арасында Сөембикә 

манарасына караган төрле риваятьләр, легендалар йөри. Алар манараның ханлык 

чорында салынуы турында сөйли. 

Монда Олеарийга таянырга теләүчеләр булды. Н. Ф. Калинин Олеарий ясаган 

Казан күренешен «Мәскә\ иленә сәяхәт» исемле китапныи 1010 елла чыккан басмасын

нан алган. Миң элегрәк — Олеарниның үз заманында дөнья күргән басмаларны кара

дым. Ул Мәскәүдән Иранга барганда юлда очраган бетен шәһәрләрнең диярлек сурә

тен ясаган. Арада шәп эшләнгәннәре күп. Казан күренеше генә, ничектер, артык төссез, 

схематик чыккан. «Казанда Олеарий озак була алмый, шуңа күрә аның Казанга ка-

paiaH рәсемнәре бик үк төгәл дә түгел», — дип яза Г. Шамуков. Алай булуы да бик 

Кемдер: «Казан ханлыгы чорында Свембикэ манарасы кебек корылманың төзелә 

алуына ышануы кыен».—лиле Яиадан Олеарийга мөрәҗәгать итик. Ул Касыйм 

шәһәрендәге гаҗәеп матур мәчет бинасын рәсемгә төшер1ән. Мәчетнең манарасы — 

күп яруслы. Димәк, күн яруслы биналар кору татар осталары өчен ят нәрсә булмаган. 

Манараның нигезен казу, бәлки, күп мәсьәләләргә ачыклык кертер иде. Барыннан 

да бигрәк, манараның нинди катламда утыруын ачыкларга кирәк. Нигәдер шул эшне 

һаман сузып киләбез. Археологик яктан Казан гомумән бик аз өйрәнелгән әле. 

Бакый У р м а н ч ы , 
Тукай премиясе лауреаты. 

А. Курбский китабын тагмн бер кат карап чыктым Бу кешегә ышанырга мөмкин. 

Казанны шәп белгән, белгәнен яза алган. Китапта ниндидер «биек вежа» турында 

сөйләнә. Минемчә, ул Сөембикә манарасы булырга тиеш. 

Миндә X IX гасырда яшәгән бер итальян художнигының рәсемнәре бар. Рәсемнәр
нең берсендә Сөембикә манарасы ясалган. Шунысы кызыклы: художник сурәтләгән 

Сөембикә хәзерге манарадан шактый аерыла. Ул күптән салынып, искереп беткән 

бинаны хәтерләтә, ничектер, тәбәнәгрәк, кечкенәрәк тә кебек. Аннары без белмәгән ике 

тәрәзәсе бар. Әгәр манара X V I I гасырда гына салынган булса, әлеге рәсемдә болай 

исне күренмәс иде. 

Сөембикә манарасы янында ниндидер чокырлар һәм каберлек бар Бер татар кар
гы, манара каршына тезләнеп, намаз укый. Татарларның бирегә килеп намаз укулары 

хакында башка чыганакларда да языла. Бу — күп нәрсә турында свили торган факт. 

Тагын бер әһәмиятле нәрсәне истән чыгармаска кирәк: рус архитектура тарихы 

буенча язылган хезмәтләрнең берсендә дә Сөембикә телгә алынмый. Бүлешү, төрле 

бәхәсләр унтугызынчы йөздән генә башлана бугай. Монысы да манараның ханлык 

заманында салынуын күрсәтә. 

Нигә манара «Писцевая книга»га кертелмәде икән. диләр. Мона әллә нн шөбһәлән
мәскә кирәк. Минемчә, манара хуҗалыкта файдаланылмаганлыктан, инвентарь б)лын 

саналмаган, шуиа к\рә аны китапка теркәп тормаганнар да. 
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Гомәр Хисаметдинов, 

Манарамын кемгә каравы мәсьәләсендә б „ э с юк кебек. Ул - татар м т к ы и ы к ы 
Мин нона J 1-й , , :,. я ф И һ г р < 1 1 t J I U H я > и ы г ы л ы . 

Бәхәс ианараиын кайчан сагынуы турында бара Чәсмләнен 6v яты. чыннан 

гоманлы Г. Шамукпв мәкаләсендә тарихчы тар белмәгән материал юн. Ул 

билгеле чыганаклары таянып кына фнкер Перта һ м Сиембииә манарасының салыну 

•акытын ачыклау юнәлешендә яна еү> әйтми 

Фикер алышуда катнашучылар да бу хакта шактый п а н т т а һәр 

кеше мэсьә.тла уз каланчасыннан торым якын килде Ф Вәтне» архитектор буларак 

чыгыш ясады. А. Халнков күбрәк архсилигия фәненә таянды һәр икесе бик кызыклы, 

игътибарга ..аек фикерләр әйтте. Әмма мәсьәлә *әт ггслиәде, бәхәсле килеш калды 

Хнкмә! шунда, безнен К) п а бәххие чишәрлек яна документ тар м Шунсыз KM итеп 

булмаячак та 

Алайса, нишләргә сон? Эзләнүләрне . п и ч итәргә, бу »шкә фәи һәм техникамын 

яна казанышларын җигәргә, фәннең iep.it елкәләрендә зшлә,че ш и н н ә р н с тартыр(а 

кирәк. 

0 * 0 

http://iep.it


ЮРИСТ ЯЗМАЛАРЫ 

М. Насибуллин, 

МӘЗҺӘР БОГДАНОВ 
МАҖАРАЛАРЫ 
Шәһәрдә аферист бар... 

• аспоот бирүче кыз, тәрәзәне ябып, бүлмәсеннән чыгып китте: 

— Иптәш майор, менә карагыз — диде ул, паспорт еетәлй 

| начальнигы бүлмәсенә кереп — Пропискасы ялган. 

Венера Хуҗинаны веннән начальник янына чакырып китер-

I депэр. 

— Ойе. бу минем паспорт, — дип гаҗәпләнде уп. — Ир

кутский урамындагы 15 йорт кенәгәсенә да теркәлгән. Күптән 

тсрам и(-де мин анда, Салаваттан килгәннән бирле. 

— Ә пропискага кайда яздылар! 

— Ничек инде кайда! Биредәдер, мөгаен. Сеңел йөреп яз

дырды. 

Сеңелесен дә чакырдылар. 

— Мин прописка артыннан йөрмәдем,—диде аяк киеме кибетендә эшләүче 

Римма Хуҗина — Пропискага бер таныш кеше яздырды. Ул гел безнең кибеттән 

әйбер ала. 

— Кем сең ул! 

— Мин аны сатып алучы буларак кына беләм. Фамилиясен дә, исемен дә 

сораганым юк. 

— Соңыннан очратканыгыз бармы! 

— Юк. Очраса, килеп әйтермен. 

«Венера Хүҗина паспортындагы прописка штампысы һәм йорт кенәгәсендәге 

штамп Совет районы милиция б тегендә түгел, ә кулдан эшләп басылган»,— дип 

язылган иде фәнни-техник экспертиза заключениесендә. Ә язган кешенең кулын 

танучы белгечләр моңа: «Штамп басмасындагы язу паспортистка Медведева кулы 

белән түгел, ә бутән кеше кулы белән язылганп,— дип өстәделәр. 

Милициянең район бүлекләренә: 

пКешеләрне пропискага алу һәм пропискадан теш ер у вакытында уяу булырга!— 

дип күрсәтмә бирелде.—Шәһәрдә аферист барлыгы беленде...» 

Сәер 
Милициянең Калинин район бүлеге хезмәткәре Сәвия Габитова каршына кара 1 

;ле ябык кына бер ир кеше килеп басты. 

— Дипломга ялгыш кара түгелде,—диде ул.—Зинһар, ярдәм итә күрегез. 
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Дипломның паспорт встәлена бернинди бәйләнеше юк бит Нигә безгә мора-
жзгать итәсез! 

- Караны бетерәсе и д е — Кергән иеше ялварулы карашын Габитояага т.бэде -
Кара табыи нинди состав белән бетереп була икән! 

. Яңаны алу ягшыраи б у л ы р - ииңәш итте паспортистка 
Шуннан сок «ч «он үтте. Йомыш белән килүчеләр бетнач кенә тәрәзәдә әпеге • 

кеше тагын күренде һәм кулындагы документларны паспортисткага сузды. 
— Пропискага керәсе иде 

Габитова паспортны, йорт кенәгәсен актарып чыкты да: 
— Рохсот бармы! — дип сорады. 
— Бар, бар! . 

Справка кәгазенә кыеклап: «Пропискага кертергә Милиция майоры Попоако 

язылган иде. 

— Бер генә минут нотегезче! 

Сәвия шушы документларны алып. паспорт еетәпе начальнигы янына керде. 

— Иптәш майор, карагыз әле1 

— Нәрсә бар сең монда! 

— Половконың имзасына игътибар итегез. 

— Кара син аны. ә' Иртәгә хатыны һәм туганнары белен минем янса киясе» 

Паспортисткага рәхмәт әйтеп, әлеге кеше нитеп барды Китте дә юнма ••• 

эзе дә күренмәде. 

— Документларын ни эшләтәбез!—дип сорады майордан, берничә кан үткәч * 

Габитова.—Теге кеше килмәде. 

— Сәер к е ш е , — д и д е Мамаев һәм документарны кабат актарырга керешле— •-
ЖЛ сериясе, номеры — 721441 Богданен Михаил Иванович t41Q елда ту.ан. Йорт П> J 
кәгәсе Павел Звездимныкы Магадан урамы, i l >. 

— Мин үз йортымда торам,—дип жааап бирде Эвездин — Богдане» дигән 

ке күргәнем дә. белгәнем дә юк. Йорт менэгэ^е дә безнеме түгел Менә безнеме 

Мондый номерлы паспорт Мәзһар Искәндәр улы Богдановка бирелгән Уг 

1929 елда Дәүпәкэн районының Солтан авылында туган - Габитова паспорт бирү 

турындагы кенәгәләрне актарып шундый белешмәләрне тапты 

Бслгеч-экспсртлар паспортта «Михаил Ивановичи. «мнял»1с рус» дигән сүзләрнең 

бетерелгән урынга яңадан язылуын расладылар Половко белән Заездим имзалары 

да үзләренеке түгеп иде. 

Саер кеше... Ничек итеп ул документларын мсиңел генә калдырып кнтте нкан! 

Энесе 

Тикшерүче Костылов адреспар бюросында Богданов фамилнвле нвзпәрча кешено 

тапты. Алар арасыннан берннчәсеи гене санпап аяды. 

— Мәзһәр минем абый ү п . - д и д е Идегәр Богданов - Уфада тора Адресын бел

мим. Тормәдә дә ятып чыкты бугай Ялган товар чеклары ясаган очен, диделәр 

Башка туганнарымы! Әлбәттә, бар Әни белән а л . авылда яшиләр Тагын сеңеп до 

бар. Газизә исемле Ул — Уфада 

Мен» Газизә тикшерүче янымда 

— Паспортыгызны алып килдегезме! 

— Әйе. Менә. 
— Пропискага ничек кердегез! 
— Абыем Мазһар к е р п е Авылдан килгәч тә 
Паспорт һәм и о р , кенәгәсе белгечләре, бирелде Ш г а - п л . р м о и д . д . ШШПШ 

б Т к е м Ч Ы , ш п ә г Г н соң бу эшне! Мәзһәр Богдановмы, Әллә аның исеме ар-ына б ү , а -

бер кеше я ш е р е н ә м е ^ 

пшиччче « • > • »ш«.ртү ».<ҷр<»« .««.ор.."- »»•»•• 
— Богданов сездә эшлиме! 

- А З " . 1 в.р .«•• И....-М.*» *—тт «*««•"«• 
6у«Ып >шгаде О к р » » «»"« «» »""• """'"• 



— Документлары калдымы! 

— Әлбәттә, калды,—кадрлар бүлеге инспекторы шкафтан актарып бер папка 

алды һәм аны тикшерүчегә сузды. 
«Металл эшкәртү мастерское мвдиренә 
Орловский урамы, 69 йортта яшәүче М. И Б о г д а н о в т а н 

г а р и з а . 

Товаровед игеп эшкә алырга рехсэт бирүегезне үтенәм. 

Имзам: Б о г д а н о в » 

«АВТОБИОГРАФИЯ 

Мин. Мәзһәр Искәндәр улы Богданов, 1919 елда Дәүләкән районы Соптан авы
лында тудым. 194В елда урта мәктәпне бетердем. Башта «Актау» колхозында, аннары 

Ташкентта депода слесарь булып эшләдем. 1948 елдан бирле Уфада яшим. 1961 елда 

читтән торып сәудә техникумына укырга кердем. Әтием, Искәндәр Богданов, 1904 елда 

туган. Октябрь революциясенә кадәр кулакларга батрак булган Революциядән соң 

«Актау» колхозына кергән. Корт караучы булып эшләгән. Бәен Ватан сугышында үлеп 

калды. Әнием Богданова Зелфня 1905 елда туган «Путь Ильича» колхозында эшли. 

Хонвм «телгәнем юк. 

1962 ел, июль». 

Халык судында болай диделәр: 

— Богданов тврмәдә утырды. 1955 елда социалистик милекне үзләштерергә ты
рышуы очен жиде елга ирегеннән мәхрүм ителде. 1959 елда срогыннан элек иреккә 

чыгарылды. 

Ж Л 721441 номерлы паспорттагы рәсемне сатучы Римма Хуҗине да таныды. 

— Исеме дә хәтеремә төште,— диде ул, җанланып.— Мазһәр аның исеме. Якташ 

ул безнең, Дәүләкән районыннан. 

Богданов документларын алып, тикшерүче фәнни-техник лабораториягә китте. 

Богдановның гаризасын, автобиографиясен җәеп салды да: 

— Венера Хужнна һәм Газизә Богданова паспортларындагы прописка язуы белән 

боларның охшашлыгы бармы икән! — дип сорады. 

— Иртәгә кон ахырына керерсез... 

— Егет икәнсең,—дип каршы алды белгеч аны иртәгесен.—Сиземләвең шәп 

икән, дускай. Мәзһәр Богданов кулы.-

Богданов хатыннары 

Костылев эзләргә кереште. 

Адреслар бюросыннан Мәзһәр Богдановның Орловский урамы, 69 йортта пропис
када торуын әйттеләр. Аның документларында да шушы адрес күрсәтелгән иде. 

— Мозһәр еч ел инде бездә тормый,— диделәр йорт хуҗалары. 

— Солтан авылында да, районда да Богдановның күренгәне юк,— дип хәбәр ит
теләр Дәүләкән район милициясе бүлегеннән. 

Идегәр дә уз сүзен кабатлады: 

— Мәзһәрнең кайда икәнен белмим,— Диде. 

Солтан авылыннан да шундый ук җавап килде. 

— Абый Черннковскнда хатыны белаи гора иде, әмма адресын белмим,—диде 

Газизә Богданова. 

Костылев ЗАГС архивларын актарды. Менә таныш фамилия язылган кәгазь. Анда 

Раевка станциясенең егерме бер яшьлек баш кондукторы Мәзһәр Богдановның унси
гез яшьлек стрелочница Валентина Грушееская белән язылышуы турында әйтелгән. 

— Илле икенче елны аерылыштык,—дип җавап бирде Грушевская-Богданова.— 

Аерылышу рәсмиләштерелмәгән килеш калды. Уфада тагын әйләнгән дип ишеткән 

идем. 

Тикшерүче тагын ЗАГС архивына йәри башлады. 19JS елгы архивны актарганда, 
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к.б.т Богданов фамилиясенә юлыкты А ң а „ в һ и р э з.иироеаны ззләп табу а.ыр 
булмады 

- М а з һ а р белән Уфада е й л ә и е ш т е н . - д н д е у „ _ Язылыштык Паспортында бер
нинди да билге юн иде. Озан та үтмәде, аны хеиемг* тарттылар Ялган доиу-ен.лар 

«ау жене кагылган аңа. Терпечә сеипәнделәр. Депода наряд ауларын « . п р " * " 

инан. эш нормаларын арттырып язган, личеләрдәй шуның ечеи айча алган Эшеннән 

чыгардылар. Аннары тагын капты. Уииаармагтан сәгать белән костим алганда, чек
ларны үзе ясаган Шуннан бирле тормыйбыз Т.рмәдан чыккач, буганга «плангән • 
Аерылышуыбыз ЗАГСта теркәлмәгән. 

ЗАГСта аның бу юлы Әнисә Сабирова белән «йпәиешуе турында әйттеләр. 

— Мазһар белән енгез генә ай яшәп калдык.— дип җавап бирде Әнисә —Апт- < 

мыш ииенче елның июнендә язылыштык, ә алтмыш «чәйченең мартында ул юкка «• 

шита-
Каннәрдән беркәйне телефон шалтырады Милициянең Орджоникидзе рахены а 

бүлегеннән иде бу. п 

— Богдановны сез илисезме! 

— Әйе.— д>-де Костылев 

— Безнең районда яшәгән ннән ул. Хатынының адресын азып алыгыз 

Шулай итеп. тикшерүчегә Богдановның дүртенче хатыны да билгеле булды. t 

— Сез чакырдыгызмы?— дип сорады бер «атый. ишеитаи м р г ә ч т ә - Ми-

Мария Богданова булам. 

— Утырыгыз. Мазһар Богданов сезнең немегаз! 

— Ирем. • 

— Язылыштыгызмы! 
— Язылышмый ни! Әлбәттә, язылыштык, нпгаш тикшерүче алтмыш нненча ел = 

ның Октябренда язылыштык. Андый-мондый жирда генә түгеп Ннкаа йортында _ 

Минем кыз фамилиям — Демина Нигә һаман теңкәгә тивсез! 

— Мин сезне әле беренче күрәм. 

— Сез генә түгеп бит. Май аенда квартирага бер «атын килеп иерде дә ирем* 

ташланды. Ниндидер хатыннарның исемнәрен санарга кереште Янаса. Мазһар аларга 

аилангән булган Мазһарне термага утыртырга янап чыгып нитте Ялган сүзяар алар 

барысы да. ипюш тикшерүче. Аның паспортын үзем күрдем. Бернинди билге юк 

Онланган иеше белән кем язылышсын! Ә ул мескен шундый борчылды! Милициядән 

повестка нилгоч. керер урын таба алмады Уненгв)енч. августта «идән чыгып ниткән 

иде, менә бер мәбәре да юк. Эшендә да берни белмиләр Расчет та алып юрмаган. 

Сеңелесена дә барып карадым. Ул да белми. 

— Димәк, качкан! 

— Нишләп качсын, ди) Ү з ү з е белән берәр нәрсә тшләг.идер Би. са« Р с.йлә-

шэсез сез, ДеминаБогдаиованың беркатлы гаҗәпләнүе иезенә чыккан иде - Теге 

••тын килеп коргач, аннары повестка и-tepen б-ргач. әның пошынуы- нүрсә-ез иде. 

Ә сез качкан дисез. Намуслы иеше нишпап качсын ди! 

«Әйе кеше нн очен к а ч а ! - д и п үил-нды тикшерүче - Ни очен! (ел шиклән.п 

.шар оченме! Кеше п торган урамнарда һәр друи-иииниы. һ.р милиционерны 

артына әйләнеп иарый-нарый чн.ла.ел ү.ар еченме! Иртән ' Ч » » * * ^ " . " . l " 

бер үи белән: «Бүген килеп ютмаспармы инан!» — д и п нурм— 

Әйе. бү тормыш түгеп. Үзенә үзе күп салуы дв мемкии Дем 

юк түгеп в 

Бу >ш белән милиция начальнигы да кызыксынды 

— Тикшерү срогы бетеп килә би. Богданов вше ни аелда! 

— Богданов B U M юкка чыкты 
— Кеше ззсез югалмый Версияләр бармы! шшла~. 
— Верен, бар Ялган пропискалар, бернича ...ын б.л.н ,орү , * • " 

тартмасыннар дип Р к Шул ун ...айлылык,ай - ү р - ы , үз үзен үт.р.ан бүлүы да 

мемиин. 

— Монысы чынга ' " M ^ " M ' " ' ' • " _ „ , „ * ••'•" «• * » " * * » м » *'"" 
Эшне туктатып тордылар Мәзһар Ьогд.ио.ны 

ителде. Бер ел узды • 

н 
10» 

,зеида да ia-яы. 



Анатолий Чуйко 

Ташкент. «Үзбэкстан* кинотеатры. Кассир Валентина Ермакова билетларны сатып 

бетерде дә тәрәзәне япмакчы булды Нәкъ шул вакытта утыэ-утыз биш яшьләрдәге 

бер кеше касса янына килеп басты. 

— Акча эшләргә телисезме! — дип сорады ул. 

— Читтән кергән акчага мохтаж түгелмен,— диде кассир. 

Шулай да кызыксынды: 

— Нинди акча турында әйтәсез! 

— Билетлар бар миндә. Акчасы уртак булыр. 

— Тәвәккәл кеше сез. Белмәгән-күрмәгән кешегә тәкъдим итәсез. Мондый эшкә 

мин бармыйм, сезгә дә киңәш итмим. Бу эштән термә исе килә. 

Бу сүзләрне кинотеатрның администраторы да ишетеп торган икән, ул әлеге кеше 

артыннан китте. Аңа бакча чатында дежур торган милиционер да иярде. Трамвам 

тукталышы янында алар бу билгесез кешене куыл җиттеләр, үзләре белән МИЛИЦИЯГӘ 

керергә тәкъдим иттеләр. 

Анда ул. узен бик тыныч тотыл, дежурный алдына кырын тиенлек сиксән билет 

чыгарып салды. 

— Менә, таптым. 

— Аңлатма языгыз. 

Билгесез кеше, естәл янына утырып, авторучкасын чыгарды. 

«Милиция начальнигына. Анатолии Борисович Чуйкодан. 1931 елда туган. 

АҢЛАТМА 

Бүген «Восток» кинотеатрына бардым. Юл уңаенда туалетка кердем. Почмакта 

зәңгәр кәгазьләр пачкасы курдем. А г а р кырык тиенлек кино билетлары булып чык

ты. «Восток» кинотеатры кассасына бардым. Ләкин халык к ү п иде. Аннары «Үзбәк-

стан» кинотеатрына киттем, кассирга билетларны тәкъдим иттем. Ул алмады. Шунда 

мине администратор тотып алды һәм милициягә алып керде. 

Чуйков. 

— Нигә адресыгызны күрсәтмәдегез! 

— Пропискага кергәнем юк әле. Мин Куйбышевтан. 

— Документларыгызны күрсәтегез. 

— Документлар юк. 

— Ничек ю к ! 

— Әйтмим! 

— Ник әйтмисең! 

— Әйтсәм, сез алерны алып кәпасыз. Ә мин документсыз кая барыйм! Эшкә 
керәсе бар... 

Анатолий Чуйконы милициядә тоткарладылар, 

«А. Б. Чуйкодан алынып экспертизага бирелгән кино билетлары кустарь р м е ш » 

ясалгаи клише беләк басылганнар».—диелгән иде белгечләр эаключениееендә. 

Тикшерүче, Чуйконы кулга алырга санкция сорап, прокурорга керде. 

Прокурор Чуйко эшен актарып чыкты да тикшерүчегә кайтарып бирде: 

— Кулга алырга ярамый. Дәлилләр бик сыек. Иң моһиме: кем икәнен белмәгән

сез. Ачыклаганчы — ун тәүлеккә... 

Ун көн үтте. Чуйконы милиция начальнигына чакырып керттеләр. 

— Сезне чыгарабыз,—диде начальник. 

— Эшкә урнашырга ярдәм итсәгез и д е , - д и д е Чуйко. кыюсыз гына. 

— Ярын. Сезне без Сергепигә. тимер-бетон конструкцияләре заводына җибәрә-

без. Коллектив әйбәт анда. менә дигән тулай торагы, ашханәсе, культура йорты бар. 
— Рәхмәт инде... 

Чуйкокың шәхесен ачыклау дәвам итте. Эзләү Үзбакстан белән генә чикпанмәде. 

Чуйконың туган ягына. Киев « к ә с е н ә да. Мәскәудәге х . к е м г ә тартылган һәм эзләнә 



торган кешеләрне т е р к ә , бюросына да „ б а р җибәрделәр М ә с ә ү г ә Чуйнонын бар-

ман ззләре твшерепгән дактилоскопик нарта • да m m 

Белгечләр кулында „телсез шаһитлар. , е п г ә килделәр. 

- Ю н . - д и д е л ә р башкала белгечләре,- бу кеше Анатолий Чуико түгел, а исне 

таныш, элек «екемгә тартылган Мазһар Искәндәр улы Богданов Аны Уф» милицня-

се ззли. 

Мэеиэүдән тег.с.рамма-молниялар очты Ташкентта милиция машинасы Сергелнгэ _ 
юл алды. 

— Анатолий Чуико бездә күренмәде,- диделәр анда 

Үэбәкстанда Чуйко-Богдановны эзләргә ныклап торып керештеләр. Чуино. әйтер J 

сең. жиргә сеңгән — әзе дә юк иде. Өч ай узды. «Кеше >нә түгел, т а б а р б ы з - , - д и п 

милиция хезмәткәрләре ззлэуне дәвам иттеләр. 

Григорий Проценко . 

Милиция кече лейтенанты Лаг наев Тани сит урамнарының берсеннән ашыкмый . 

гына килә иде. Кинәт бер нешс аны күрде до каушап читкә тайпылды -Әлеге Чу»-о 

бит б у ! » — милиционер иске танышын милиция бүлегенә алып китте 

Менә ул тагын аңлатма яза. «Мин. А Б. Чуино Ссргелн заводына җибәрелгән 

идем, ләкин директор документларсыз кабул итмәде. Аннан документларны алырга ф 

Куибышовка киттем, ләкин анда пропискага кереп булмады Аннары яңадай Ташкентка 

килдем». 

Чуиконы тини.ерүчс янына озаттылар. 

— Менә. ниһаять, очраштык. Богданов-Чуико,—дип каршы алды аны т и . -

Янбасв. 

— Мин сезне аңламыйм, тражданни тикшерүче! 

— Аңламыйсызмы! Мәзһәр Богданов булгансыз, хәзер Анатолий Чүнио нсеменд.) 

йөрисез. Иссм-фамилияһ.0 күлмәк урынына алыштырасыз 

— Берни оңламыим 

— Нишләп уз-үзегеэдән баш тартасыз! — Украинадан килсәм җаваплармы ка 

рагыз әнә. 

— Мин Проценко. гражданин тикшерүче, Григорий Григорьевич Автозвводтан 

Белешә апасыз Мин анда тимер кисүче булып зшладем Аннары Киев •лкасенең 

Дергач авыл Советыннан сорагыз Мин шунда туган «еше Тагын у т ы н ы м Нлавадан 

сорагыз. 

— Алай булса, нигә башта ук ваттмө» 

— Курыктым. Эштә белсәләр! Квартирасыз да. эшсез дә кана идем. 

— Нигә документларыгызны күрсәтмәдегез! 

— Алып калырсыз днп курыктым 

— Ни өчен! 

— Тотылганмын икән. гаебем булмаса да утыртырлар, дип унпадым. 

-Ташавтомаш-. заводыннан Проценионың доиументларын кмчрдслар 

— Ул минем элеккеге и р с м - Д - д е Григорий Проценко турында Клаад-в 

Андреоеа.- Аның белән цехта тамышты- -А.а-.н.м юн. балалар йортында тарби.-

ләндем, Ташкентка килгәнче. Куибыше. шәһәрендә товаровед булып з ш л ә д е - - . - д - п 

«иләде ЗАГСна .акырды, паспортын күрсәтте. Ә мин ЭАГСк. б . р ы р г . • « « - « » - • 
чөнки минем ике балам бар Балаларг Р*Р «ит әле. дип уйладым Бер ай 

« р д ы н та балалар аркасында аерылдык. Григорий тулай торакка китте. 

Бу « и л ә ш ү д ә н соң, кулга алынган к е ш . һ . ж ү м г , ук күчте. 

— Минем әйткәннәр A — " Ачыкланды,-Д-де у л , - М и м »ш 

Канчан чытарасыз! 
— Сезне Уфтто алып китәчәкләр 
— Нигә анда! Минем Уфада булганым юк! 

„.парна бармак ззгара ' 



Чишелеш 

Менә Богданов Чуйко-Проценко Уфада. 

Аны элеккеге хатыннары белән күзгэ-нуз очраштырдылар. 

— Бу минем элеккеге и р е м , — д и д е Маһирә Закирова. 

Э Мария Демиьа исә: 

— Исәнме, сөеклем,— дип, аны кочачлап ук алды 

Валентина Грушевская да: 

— Минем ирем,— диде. 

— Бу — М ә з һ ә р Богданов,—дип раслады Ә и и : ә Сабирова.—Ышаимасагыэ кара

гыз: баш түбәсендә чәче юн. Динары менә миндә аның белән теш нан рәсем дә бар. 

— Барыгызны да беренче к ү р ә м , — дип карышты Мәзһәр. 

Тикшерүче Костылев рәсемне алып андагы таныш чь<раига текәлде. Бу — кулга 

алынган аферистның сурәте, нинди шәп егет булган уп заманында, кара син аны: 

кукраеп утыра! 

— Ю к , бу мин түгел, бер-берсенә охшаган кешеләр азмыни дөньяда. 

Тикшерүче рәсемнәрне экспертизага җибәрде 

Менә эксперт алдында ике фоторәсем ята. Берсе — хәзерге рәсем, икенчесе — 

берничә ел элек һәвәскәр фотограф тешергэи рәсем. Рәсемнәргә терпе саннар языл

ган, алар сурәттәге охшаш детальләрне күрсәтәләр. Аерма бетонлан диярлек юк. 

һ ә м ул заключеннее түбәндәге сүзләрне яза: «Ә. Сабирова биргән рәсемдә һәм 

уэен Проценко дип атаучы кулга алынган кеше рәсемендә бер ук йез сурәтләнгән». 

— Минем җинаять кылганым ю к , — дип һаман уэ кирелеген итте кулга алынган 

кеше.— Богданов җинаятьче икән, аңардан сорагыз. Ә мин — Проценко. 

— Вакытны юкка уздырасыз, Богданов. Менә экспертиза нәтиҗәләре беләк 

танышыгыз. 

Кулга алынган кеше кәгазьгә куз йертеп чыкты: «М. И. Богданов һәм Г. Г. Про

ценко калдырган бармак эзләре бер үк кешенеке»,— дип язылган иде анда. 

— Менә монысын да укыгыз. 

«Металл эшкәртү мастерскоена гариза, автобиография һәм Ташкент заводыннан 

алынган гариза, автобиография бер ук кул белән — М. И Богданов кулы белән языл
ган»,— диелгән иде график экспертиза нәтиҗәсендә. 

— Мин жалоба бирәчәкмен,— дип янады ул судка, биш елга каты режимлы 

тезәтү колониясенә хекем ителүен ишеткәч.— Ниндидер Богданов очен биш ел!.. 

К О В 



ЯҢА КИТАПЛАР 

МӨДИР глжидә 
К(пан, 1068 ел 

Нурихан Фәттах укучы-
ларга күптән таны] 

ничек?». 
«Бала күңеле далада» po

ll iM хикәяләре бү-

лемаларын яктыртуга ба-
аннар, 

Ян* повесте «Мвдир Са 
без тагы шул \к 

•шьл,*р тормышы, алэрның 
двиьяга карашлары, \и хче 

ч очрашабыз. Бу 

втор яна гына учи-
1ам ian авы ira эш 

• и фельдшер Саҗи-
; ч i. и • i: 
I iy fii ренче заттан 
рыла. Бу алым әдә-
н I. розада, соң

гы елларда зур урын бил i 
i Язучылар заман-
бы >ның *чке дөнья-

i i j i i гирәнр * ачып күрсә-
; ышалар Нурихан 

мның эчке 
донья сын дагы һәм ТОрмЫШ-

ШНДаГЫ эволюцня-

ша килен 

Сажнла 
нык ихтыярлы кеше Ул 

• 

лык аның жнлкә-
'• I ПуНКТ МВДНре 

in — мвдир 
буенча мкн — 

;> ягыш мин — те 
рапевт. хирург, невропою-

.ми аиыр\ 1 

in авыр> 

Сэжнда авылга 
1!ЫП очып 

щыена, башта жир
ней, бөтен мәгънә

се шунда дип уйлый, Сажи-
i жыен-

кнлерга 
•гастро

лер» гына днл хис итә. Тн-
III авыл кешеләре 

иш у, ара
лашу аның карашларына 
үзгәреш кертә 

...мни планда 
Н. Фәттах авыл һ 

• 

чишен чыга алмый әле. 

_- Гоие| 

вынл Тнм 
— Ник 

таплардан укып кына бел» 
иде бит 
рендә Сажндә ниндидер 
хаклык тоя баш U 

Сажидәкең характеры» 
тулырак 
лня зур [ 
повестьта 

мынча Са 
арасында 
бара Н Фәттах бу 
кын денъяга карашларын
дагы бәхәсләрен Сажидәнен 
>ялары аша укучыга м и -

и, тормыш китабын 

ачыла башлады ке-

1 

• 
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тормышы көндәлек мәшә
катьләре бел >н күз a i ш 
на ки ten баса Авыл кеше 
ләре галеренсе повестька 

тормышчанлык һәм җиңел 
юмор өсти: Оптимист Ра 
внл, бик оригинал һәм зи
рәк акыллы 82 яшьлек Шәй
хаттар бабай, мәктәп ди
ректоры Мөслим абын тулы 
канлы кызык тормыш бе
лән яшиләр Саҗидәгә и жъ 
шулар зур йогынты ясыП 
лар. Повестьта Зөһрә, Вә-
зчр һәм колхоз председате
ле Мирсәет кебек, мещан
лыкны алга сөрүчеләр дә 
бар. Саҗидә т у л а р н ы ң 
идеалына уз идеалын кар
шы кун 

Повестьның уз интонация
се бар. Ьу — беренче ачу, 
дөньяны тану шатлыгы Ул 
тойгылар Саҗидәнең уйла
ры аша бирелә Повестьта 
уйлану, яшәү мәгънәсе ту
рында җитди фикерләр 
бар. 

Повестьның стиле бик кы
зыклы. Сөйләм теленә якын. 
Язучы геройдагы хисләр 
катлаулыгын, фикер каршы
лыклыгын күрсәтергә тыры
ша һәм бу юлда стилет ң 
төгәллеген,) һәм гадилегенә 
һич зыян итми. 

Шулай да Н. Фәттдч куп 
кенә әдәби әсәрләрдә оч
рый торган шаблонны үтеп 
китә алмаган Бу бигрәк тә 
лирик эггазодлгфда күренә 
Саҗидәнең Соломон Мои
сеевич һәм Тимерҗан бе
лән мөнәсәбәтләрендә ясал
малык, схематик кануннар 
өстенлек атган Җыеп әйт
кәндә, Н. Фәттах яшь кеше
нең сонма н> асылын тикше
рә. Аның геройлары өчен 
иң беренче максат — үзләре 
өчен ниндидер аерым яз 
мыш эзләү түгел, ә һәрбер 
очракта үзеңнең кирәкле 
урыныңны таба белү. Са
җидә белән Таня шундый
лар. 

Н Фәттахның бу повесте 
безне яшь кешенең бүгенге 
тормыштагы юлы, кешеләр 
алдындагы бурычы һәм за
ман турында уйландыра 
торган әсәр. 

К. Мостафин 
Һ Ә Р К Е М Н Е Ң 

Ү З Й О Л Д Ы З Ы 

Шигырьләр. 
Казан, 1968 ел 

Шагыйрьләр поэзиягә төр
ле юллар белән килә Бе
рәүләр ЯШЬТӘН үк, чаткы 

кебек кабынып, шау-шу ку
барып килеп керәләр Икен
челәре нык адым белән, яу
лап алган позицияләрен тиң
ле ныгыта барып, акрынрак 
үсәләр- Берәүләрне хис 
алып барса, икенчеләре зур 
тормыш тәҗрибәсенә тая
нып эш итәләр К Моста
фин да шундый шр рәтендә 
Ул инде к , п еллардан бир
ле журналларда шигырь
ләрен бастырып килә. Соң
гы ике ел эчендә ике җ ы 
ентык чыгарды. 

Һәркемнең 
уз ИолӘызи 

К. Мостафин шигырь тә-
рен укыганнан сон, күңелдә 
дулкынлану хисе кала Аныц 
шигырьләренең төп тема
сы—мәңгелек көрәш. Л ә 
кин Блоктагыча түгел, ә 
конкрет, тарихи көрәш. Л и 
рик герое да «бездән дә 
яшь кызыл комиссарлар»-
ныц эшен дәвам итүче, 
аларның. > ш, горурлыгы 

К. Мостафин шигырь 1Ә-
репдә бер яктан кызыл ко
миссарлар, билгесез солдат
лар, Муса Җәлил, Сергей 
Чекмаревлар үз. иренен 
бөек эшләре белой тарнч-
ның драматик чатларыннан 
күтәрелеп чыксалар, икенче 
яктан шулар янына автор
мын лирик герое килеп 
баса. Лирик герой аларның 
ютын дәвам иттерүе, ул 
бернәрсә дә бер кайчан да 
югалмый дип әйтергә тели 
һәм аларга мөрәҗәгать 
итеп: 

М и н ашыгам: безнең 
юлларыбыз 

Җирдә бергә туры 
килгәннәр,— ди. 

К, Мостафин ачык публи
цистиканы лирика белән 
шактый уңышлы ^реп бирә. 

Ул дөньяның матурлыгына 
соклана, кешенең бәхеткә 
лаеклы булуың раслый: 

Ә кешегә чиксез 
бәхет кирәк, 

Ш а т л ы к кирәк 
тугай җиремә. 

К а й г ы бомбаларын 
юк иткәндә. 

Сапер итсен чорым 
мине дә. 

Поэзиягә 
пыш түгел, бәлки тойгы 
тирәнлеге кирәк. Поэзнк 
эчке матурлыгы белән җиңә, 
шул аның яшәү формасы. 

К. Мостафин шигырьләре 
эчке драматизмга бай Алар-
да шагыпрьпен тынгысыз 
җ а н ы яши Җыентыкны тө
гәлләүче «Кулга алдым көз
ге яфракны мин» шигырен
дә бу хәл бик ачык чагыла: 

Кулга алдым көзге 
яфракны инн,— 

Җ и л өзгәндер аны, 
күрәсең. 

Ул саргайган ^ зе 
шундый гаҗәп. 

Хәтерләтә йөрәк 
сурәтен. 

Бик к ү п яфрак, коелып 
агачлардан, 

Тагын каплар көзге 
җ и р өстен . 

Бик к ү п йөрәк тормыш 
кырларында 

ятып калыр, өзеп 
тибешен. 

Яфраклар саргаю һәм кое
лу күренешенә без күнеккән 
инде. Аны алтын квз дип 
йөртәбез. Ә кешеләр йөрә
ге Т) ктау — трагедия Бу 
ике күренешне шагыйрь 
үзенчә синтезлаштыра. Би
редә кеше гомере драмасы 
мәгънәсез, кызганыч түгел. 
Бу — көрәш драмасы 

— Чөнки йөрәкләре дә 
бит 

..давыл гүзәлләткән, 
чыныктырган ялкын 

һәм яшен . 
Син к\рерсен кызыл 

йөрәкләрдә 
Кызыл байракларның 

шәүләсен. 

Нәтиҗә ясап, К. Моста-
финга бер теләк белдерәсе 
килә. Киләчәктә шнгырьлә-
ренен көрәшчән рухын һәм 
җылылыгын югалтмаган 
хәлдә, аларның фәлсәфи ти
рәнлеген арттыру турында 
да уйлансын иде. 
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САТИРА ҺӘМ ЮМОР 

Радик Фәизов 
лллл/vvv^л/v^лллJ\л/v^/v\л/\л/vv^/vvv^лл, 

АВЫРТМАС БАШКА. 
ЮМОРЕСКА 

Күршем Даут базга егылып аягын сындырды. Ул сөртенгән такта
ның бер башы минем манганга кундырыр дип һич уема килмәгән иде. 

Башта Даут, бик сызланып-сыкранып, больницада ятты. Аннары 
бераз чатанлап йөрде дә берничә айга пенсиягә чыгардылар үзен. Күр
шем еш кына минем янга. конторага килеп утырырга гадәтләнде. 

— Өйдә эч поша, малай. Биредә кеше күрермен, сүз ишетермен, 
ичмасам, — ди. 

Каршы килмәдем. Кабинетта буш урындыклар җитәрлек. Утыра 
бирсен шунда. 

Ул көн дә килеп утыра. Бушрак вакытлар әрәмгә үтми хәзер. Даут 
анекдотлар сибә. Ул үзе мичче иде. Мин кабинеттан чыкмый гына бу 
борынгы һөнәрнең нечкәлекләренә төшендем. Даут мина мичләрнең 
сызымнарына кадәр сызып күрсәтте. Кабинет миче тузсын гына, үзем 
сүтеп чыгарам... 

Чистара, купшылана төште Даут. Өстенә лавсан костюм киеп. 
капрон галстук бәйләп куйды. Ябык гәүдәсе түгәрәкләнеп, олысымак 
төс алды. Алсу яңаклы тулы йөзенә кап-кара мыек үстереп җибәрде 
һәм... һич искәртмәстән минем штаттан тыш урынбасарга әйләнеп китте. 

Әйтик, берәрсе минем янга йомыш белән керә. Билгеле, кайчак 
аптырап, башны кашырга керешәсең. Шунда, һич кичекмәстән, почмак
та кукыраеп утырган Даут телгә килә. 

— Менә болай итсәк, ничегрәк булыр икән? —ди ул һәм төпле генә 
тәкъдим әйтеп куя. Иң кыен хәлләрдә дә аптырап калмый бит. Ә йомыш 
белән килгән кеше инде аңа таба борыла. Алар мәсьәләне уртага салып 
хәл итә башлыйлар. Даутның районда белмәгән кешесе, кермәгән 
оешмасы юк икән. Ул хуҗа кеше шикелле эре генә кыяфәт белән теле
фонга килә. Берәүләрне юмалый, икенчеләрне тиргәп, куркытып ала. 
Б аллый-борычлый, әмма мәсьәләне хәл итә. 

Мин иркенләп тәмәке тартам. Ярый әле, йомышчылар рәхмәтне миңа 
да әйтергә онытмыйлар... 

Ялга киткәндә, кабинет ачкычын аңа калдырырга туры килде. 
— Оешмабыз кечкенә, әмма эше зур бит аның, күрше Мин монда 

күз-колак булырмын, — ди. —Ә син борчылма, теләгәнчә ял ит, — ди. 
Әле үзем Кавказда курортта. Ләкин теләгәнчә үк ял итеп булмый. 

Нигәдер күңел борчыла. Кичә төш күрдем. Кабинетымда икәнмен, 
имеш Даут минем өстәл артында утыра. Ә мин җиң сызганып, ак 
алъяпкыч бәйлән, кабинетта бик зур мич чыгарам, имеш... 
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Сәет Кальметов 
inOODODQOC 

ЗЫЯН янчыгы 
СКЕТЧ 

К А Т Н А Ш А Л А Р : 

Н ия зо D — район гаэетасынын редакторы. 
Шәмсинур — колхозчы пенсионер. 

Редактор кабинеты Язу встэле янында когазьлэр карап НКЯ101 утыр! 
гына басып Шәмсинур ш 

Ш ә м с и н у р . Исәнме, туглни! 

Н и я з о в Рәхмәт, әби, исәнлек н 

Ш ә м с и н у р . Редактор дигәннәре син 

Н н я з о в. Әйе, әйе, нәкъ ум 

Ш ә м с и н у р Бик яшь күренгәч, шикләп-.-; 

шым синдә, TJ гани 

II н Я 3 О В (диван 
Ш Ә М С Н П у р Пи.:.: 

• урындыкка утыра.) Тугани, бер би1 ияна. 
Н и я з о в. Рәхим ит) гез! | 1выты 

IIJ ә м с и н ур Алар 

чык чыгара ) Гуга 

Н и я з о в 

Ш ә м с м м у р Менә • 
вВе Пи ( 3 . , .,":,. ) Н ар 

дакгор буЛ1 

ДИН ИТКЭН1 
. 

Ш ә м с м п > р 

Н н я з о в Б) 
Д|Щ и i к.<i. • l 

Ша м с i 

ры икән, каһәрнең! 

П и ч 

IH 



Ш ә м си н у р . Үзебезнең «Ялкын» колхозында, тракторчы, әйе. 
Җылгыр Җамалинын кияве була. Беләсендер инде? 

Н и я з о в. Менә тагы, белмичә. Ул безнең нн актив хәбәрчебез. 
Ш ә м с и н у р. Сүзен хак, тугани. Безнең Сәлимгәрәй яхшысын да, 

яманын да күзәтеп кенә тора. Ветпункт санитары спирт эчә дә дуңгыз
лар кочаклап ята дип, тозлап-борычлап гәзиткә язды бит, әйе. Икенче 
көнне үк, дуңгызларны дуңгыз дәваламасын дип, эшеннән кудылар, хи-
М1.\ -хи. . 

Ни я з о в . Димәк, газетага язуның файдасы тигән. 
Ш ә м с и н у р. Анык белеп язсан, файдасы бик тия, әйе. Белми яз

саң, минем кебек зыян күрәсен. (Янчыгын чишеп, өстәлдәге кәгазь өс
тенә бушата.) 

Н н я з о в . Әби, бу елга комы түгелме соң? 
Ш ә м е и нур. Юк, юк, тугани. Кирпеч бу, кирпеч! 
Ни я з о в . Хуш, моның белән нәрсә әйтмәкче буласыз? 
Ш ә м е и нур. Үткән атнада гәзиттә белдерү чыкты бит, әйе. (Куе

ныннан газета ала.) Менә соңгы битендә. (Күрсәтә.) Промкомбинат 
кирпеч сата диелгән, әйе. Морҗаны яңартасы булгач, ике йөз кирпеч 
кайтарттым, әйе. Укучы балалар аны ишек алдына бик пөхтә итеп өеп 
тә куйдылар. Шул төнне коеп яңгыр яуды Иртән чыгып карасам, алла-
һы әкбәр! Кирпечләр комга әйләнгән... 

Н п я з о в. Әйе, бик аянычлы хәл бу. (Торып йөренә.) Әби, ул брак 
ясаучыларны газетада фаш итмичә калдырмабыз. Исе м-фа мил ияләре 
белән атап язарбыз. 

Ш ә м с и н у р. Анысы бик күркәм эш булыр, тугани. Ул ыштыр бит
ләрне пешекләргә кирәк, әйе. Башкаларга гыйбрәт булсын. 

Н н я з о в . Дөрес, дәрес, әби, бу фактка күз йомып уза а г . 
Ш ә м с и н у р. Хәзер инде, тугани, сүздән эшкә күчик, әйе Ул кир

печ эчен әбиең өч сум түләде, әйе. Дөрес, кайтаруына акча чыкмады. 
Мин күргән зыянның яртысын промкомбинат директоры, яртысын син 
түләргә тиеш, тугани. 

Н и я з о в (көлеп җибәрә). Әбкәй, бу акылны сиңа кем бирде? 
Ш ә м с и н у р. Шөкер, әбинең дә башы йомры. Үзең дә редактор 

нәрсә тәкъдим иткәнен белергә тиеш дип, пичәт суктың бит. 
Н н я з о в . Әкәмәт әби булып чыктыгыз! 
Ш эм с и н у р. Анысын тикшермә, тугани. Бер сум илле тиен 

дә, китим. Минем белой мавыгып эшен бүленм 

Н н я з о в . Тапкыр да, зирәк га икәнсез, әбекәй. Шуның вче i 
биш сум! (Акча сула) 

Ш ә м с и нур. Ботап юмартланып мине рәнҗетәсең, тугани. Зи
рәклегем белән сату итмим. 

Н и я з о в . Саф күңелдән тәкъдим иттем, әбекәй. Хәтерегез калма
сын. 

Ш ә м е н н у р. Шу 1ай булса да, барыбер килен Теш ва
тып кергән акча сөяк сыман тамакка кадала. Шөкер, колхоз пенсия 
бирә. Менә быел ой түбәсен шифер белән яптырды. Тиешлесен генә бир 
дә, шуның белән бәхил, 
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Ни яз OR Гафу итегез, әбекәй Сезгә с о к - . 
1Дем Мә илле тиен (Акча бирә) 

Ш э м с и н у р Рәхмәт, .анысы гәрәбә кебек 
әйе. Ярар. кузгалыйм (Тора , Тугаии, .Яткын» колхозына барып чык-
сак, туп-туры үземә төш, бер лә тартынып т 

Н и я з о в . Кая ул тартыну, әбекәй, күңелгә иик якын булып кал-
1ЫГЫЗ 

Ш э м с и н у р Авылда алты Шэмсинур бар, эне Бутала күрмә 
тагы Таш астыннан чыккан Шэмсинур дип со; 

Н и я з о и. Язмыйм, язмьй әбиләр онытыламыни? 
Ill 1МСИН ур (яртылаш бушатылган янчыгын бәйли дә кесәсенә 

сала) Ярып, улым, хәзергә сау бул! 
Ни я з о в. Хуш, әбекәй, юлыгыз гө .гьлыгыз. 

(Обине озата да уйга кала) Әбине бәхи 
сатыл куйган булсалар?! Барлык сатып алучылар ярты зыян 
Ша аударсалар? Башыңны кашырсың' (I 
(Ашыгып телефон трубкасын ала ) Алло1 П исов, нигә 
лалтура белән шөгыльләнәсең?! Минме? Нпичов, әйе. редакт : 
кирпеч турында дулыйм шул Пич.) мен саттыи 
Бракка чыкканы бер генә мен дисенме? Ә 
гына булса, ярын әле. Сиңа зыян янчы! 
Сум п.т к тиен акчаңны бир Нинди карчык ди астыннан 
ВЫккан Шэмсинур әби! 

П ә р д ә . 

0 • О 



ӘДӘБИЯТ ҺӘМ СӘНГАТЬ ЯҢАЛЫКЛАРЫ* 

ЮБИЛЕИ ПЛЕНУМЫ 

Горький шәһәрендә — бөек язучының ту-
ггн җирендә —СССР һәм РСФСР язучы-
лар союзынын берләштерелгән пленумы 
булды. А. М Горькппнын тууына 100 ел 
тулуга Сагышланган бу пленумга илебезнең 
барлык өлкәләреннән һәм чит илләрдән 
килгән куп кенә язучылар катнашты. Пле
нумга Татарстаннан Мирсәй Әмир. Сибгәт 
Хәким һәм Зәки Нури бардылар В И 
Ленин һәм А, М. 1'орькнйнын рухи яктан 
туган шәһәре булган Казан делегациясе 
исеменнән Снбгат Х„ким зур речь белән 
чыкты. 

Татарстан язгылар союзынын Ә 
легенда Р. Файзуллип, М. Хэсәнов. Р. Төх-
фә ул inн составында яна бюро сайланды. 
Бүлекчәнең җитәкчесе итеп шагыйрь Ра
вил Фәйэуллин билгеләнде Бүлекчәнең бу 
утырышында язучыларның иҗат активлы
гын, җаваплылыгын тагын да күтәрү һәм 
яшьл р белән эшне яхшырту турында сүз 
и i|i I!1 /Кыелышта Язучылар союзының 
идарә әгъзасы Гомәр Бәширов һәм Союз
ның җаваплы секретаре Гариф AxjnoB.iap 
I,,J II,ИП.I.• 

ЯЗУЧЫ-ДЕЛЕГАТ 

Шагыйрә Энҗе Мөэмннова укытучылар
ның икенче Бөтенсоюз съездына делегат 
булып барды. Ул Әлмәт районының Габ-
драхман авылында балалар укыш Халык 
эрасында яшәгән бу язучы иҗатында да 

ЕГЕРМЕ БИШ ЕЛДАН СОҢ 

Язучы Әдип Маликов РСФСР язучылар 
союзының командировкасы белән Kypi 1 
утрауларына сәяхәткә китте Монна 
ме биш еллар элек ул биредә илебез чик
ләрендә сакта торды- Яшь солдатын бе
ренче җырлары шунда туды, каләме чар-

•' М.1ЛИКОВНЫН беренче асарл ре 
l.pai; k,,H4Liri,iiu — ачын каГлгтләнмас кы-

|гате, батыр йөрәкле ,., 
„',' : i '•' тормышына багыш,кип.MI 

" ' и ш 1 | Н а " рле дистәдән артык китап 
" з г а " "учы б) я* iaPra кабат әйләнеп ки,-
•" ' ' Р а к Квнчыгышның бүгенгесе аның 
• -ш Ч " гурыида яка ас ip lap иҗат и ., 
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ИДЕЛ БУЕ КУНАКЛАРЫ 

Төрле өлкәләрнең язучылары арасында 
иҗади аралашу елдам-ел ныгый бара. Күр
ше республикаларда әдәби атналыклар уз
дыру, китаплар оасгыру. иҗади команди
ровкаларда булу зарури эшкә әйләнде. Әле 
күптән түгел генә Татарстан язучылары 
Идел буе өлкәләреннән килгән бер төркем 

ШЛйреп кабул итте Кунаклар ара
сында Иваново. Горький, Ульяновск, Вла
димир. Киров, Ярославль язучылары союз
ларының җаваплы секретарьларе. «Волга* 
журналының сотрудниклары бар . 
каклар Татарстандагы әдәби торыьп 
хәрәкәтен барышы, язылып ята торган 
я'ы әсәрләр. «Казан утлары» журналының 
эше һ. б белән кызыксындылар, үз өлкәлә
рендәге яңалыкларны сей и 

Шул көнне кичен кунаклар радиодан 
чыгыш ясадылар. 

КЫЗЫКЛЫ ЭКСКУРСИЯ 

Июль аеның кояшлы бер көнендә к 
җитез «Ракета» бер төркем яз\чы.тарны 
Ьолгар хәрабәләренә алып килде Гомәр 
Бәширов. Шәйхи Маннур, Хәмит Ярми, 
I абдулла Шамуков, Роберт Әхмәтҗанов, 
Госман Бакнроа. Гөлшат Зәйнашева. Вале
рий Сенев һ б. язучылардан. Фәннәр Ака-
[емиясенең Казан тел һәм тарих институт

лары хезмәткәрләреннән, журналистлардан 
торган бер төркем Мәско'; университеты
ның профессоры Смирнов җитәкчелегендә 
ип 1әүче археологик экспедиция белән 

очрашты. Экспедиция составында эшләүче 
К« аң археологларыннан Равил Фәхретди-
нов килгән кунакларга борынгы Болгар \.<-

кал) эшләренең, археологик тик
шеренүләрнең барышы турында сөйләде. 
Бу кызыклы һәм файдалы экск\рснядән ба
рысы да канәгать булдылар. 

ГЕРОПГА ХӨРМӘТ 

Хөкүмәтебез ят\чы Л С. Соболевны, әдз-
бия1 м һәм иҗтимагый тормышта кисәт
кән хезмәтләрен иска алып. b(J яше тулу 
көнендә Социалистик Хезмәт Батыры дигән 
мактаулы исем һәм Алтын Йолдыз медале 

ар союзы 
председателе язучы Л С. Соболевны гәб-
I1 "i е-чен М икәүгә язучы Гар 
нов барды. 



К О М П О З И Т О Р Я К Т А Ш Л А Р Ы 

Я Н Ы Н Д А 

РСФСРнын атказан cam 
T A C C P I I U U холык артисты. Тукан премннсё 

1И ОрЕН-
якташлары яныйд 

талантлар! 
ташларына 

к итте 

П Р О П А Г А Н Д А БЮРОСЫНДА 

Яаучыла| 
пропагандала) бюросы i 
очрашулар оешты| 

• учылар төрле бри 
|дәге районнарда 

п и лар 

ннарында 
1ЫП утте Язучылардан 

• ынрьләр Мөнип I 
миннар химиклар 

балан, колхозчылар һәм со 
юраштылар ш i 

Составында килми Әл(| 
чыгышлары бу кичәләрне 

Ул 1 i ланлырыл жнбэр, 
СОНГЫ i 

ларын башкарды. 

юлчылар-
• ,'ч дәвам 

кта. Ул I' 
ре белән 

очрашып 

ионында 
i « Ком• 

i> К. Маркс, XXI 

. 
лил һам анын к*р»шташл»р* язмышына 

1 таныш-

:i кенә яңалыклар са>һдме 

Ш Т О Р Л А Р СОЮЗЫНДА 

тор» журналының 
«Эшче жырлары i 
тнкшердел 
КЗбыЗНЫ:: 
Т)рЫНДа , 

Җ Ы е п (").:• 

рышта 
• 

КАДСР.П Б Ү Л Ә К Л Ә Р 

Шамов бар. 

гмочг !.•; 



ТаСнгагьнең шаяруы. 

ҺӘРКЕМ ҮЗ 
ЭШЕНДӘ 

Э. ХӘКИМОВ фотвлзры 
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