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"КАЗАН УТЛАРЫ" ЖУРНАЛЫ 
РЕДАКЦИЯСЕНӘ 

Кадерле дуслар! 

Ошк еллар дәвамында ми I /эшебезгә ышанычлы юлдаш булган 

"Казанутларымның 1000 нче саны чыгу барыбыз очен дә истәлекле 

вакыйга Шуя уңайдан мөхтәрәм жу/талыбызның олкән һәм ншъ 

авторларын редакция хезмәткәр ирен тугры /ыклы укечыларын-

әдәбият соючеләрне чын күңелдән котлыйм 

"Без - мәдәниятле китапяы-әдәбиятлы халык'" дин һәрчак 

орурланып әйтә киләбез һәм моңа хакыбыз да бар Инде моннан йөз 

еллар VteK ук безнең әдәби журнал шрыбыз чыга башлаган Казан 

утлары XXгасыр патында нәшер ителгән Әлгасрел-җәдид". 

Шура Аң журналларының дәвамчысы ул. Иҗади шәҗәрәсен 1922 

елда донья күргән "Безнең юл 'дан исәпләсәк тә аның сиксән елдан 

артык тарихы f/ар Шунысы ) кичәлекле Боек Ватан сугышы чорында 

к\п басмалар ябылган ә 6\ журнал /тексез чыгып килгән Димәк 

халыкка кора/ һәм икмәк кебек ук кирәк булган ул 

Әдәби-нәфис һәм иҗтимагый-сәяси журнал буларак. "Казан 

\т тры чын халыкка хезмәте гаять зур һәм гаять әһәмиятле Ул 

к) п i.i и/ i:\ii.i\i оепн:/арының шигырь һәм ип >ма шры хикәя һәм 

романнары белән таныштырудан тыш тормышның тори: олкәләрен 

колачлап, театр, музыка, рәсем сәнгате, скульптура, архитектура. 

гомумән мәдәниятебезнең киң офыгын чагылдыра, милли иҗат 

традицияләрен саклый 

Кати утлары хшкыйышың и җтимагый-еәяси фикерен үстерү. 

ОНЫҢ ыйбрәтяе тарихын фәнни дәлилләр белән шәрехлә) двНЬЯНЫҢ 

төрле төбәкләренә сибелеп яшәүче татарны рухи яктан берләштерү 

вазыйфасын башкарып ки/.» Ул чын мәгънәсендә бөтен халык 

журналына әверелде Казан ут юры ның яктысы Җир шары буйлап 

тарала Сөекле Казаныбызның мең еллыгын бәйрәм иткән көннәрдә 

без \ыңа тагын бер кат инандык 

Хормәтлс милләттәш ир' 

Ки ит утлары -иҗтимагый әдәби журнилларыбы i и/ннъшда уз 

мачьиарына 1000 тапкыр барып ирешкән беренче басма һу һичшиксез 

алы казаныш һәм аның мәгънәсе бик тирән дип саныйм 1000 сан— 

халкыбыз турында мең китап рухи хәзинәбезнең мең томы дигән сул 

Әлбәттә, мең сан чыгарган и тат зыялы журналның милләт алдында 

жаванлылы.ы <>а мең кат арта Казан утлары киләчәктә дә, бөек 

Тукаебыз әйткәнчә халык күңеленең һич күгәрмәс вә тутыкмас 

ип еа б) лып калыр дип ышанам Редакция хезмәткәрләренә, каләм 

icma арына журналның меңнәрчә укучыларына сауII.IK сәламәтлек. 

иҗат сөенечләре бетмә, твкәнм.н илһам menu калам 

Taiapcian Республикасы 
Президенты \ \ Миншмср ШӘИМИЕВ 

/ \ Л ^ Февраль. 2006 ел 
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З ө л ф ә т 

ЯШӘР БЕЗНЕҢ ЖУРНАЛЫБЫЗ! 

неңенче саны чыг} уңаеннан 

Ип язмышын, тел язмышын 
Калмый бары көйләп-сөйләп — 
Шул язмышның булды үзе 
Безнең газиз әдәбият' 

Үткәннәрдән киләчәккә 
Җиңеп түгел юлларыбыз 
Шул юлларда кәрван башы 
Һаман — Олуг Журналыбыз' 

Булды һәрчак әдәби сүз 
Халкыбызның таянычы 
Ул — аның наз каләме дә 
һәм ялт иткән шам кылычы' 

Гасырлардан гасырларга 
Исән-имин күчәр очен 
Заманнарның давылларын 
Упкыннарын кичәр өчен 

Безнең барлык ышанычны 
Өметләрне бара төяп 
Халкыбызның ж&н аклыгы 
һәм ныкпыгы — әдәбият 

Нинди генә бупсапар да 
Кипәчәккә юлларыбыз 
Исән безнең кәрван башы. — 
Яшәр газиз журналыбыз' 

% 



X 

Р а в и л 
Ф ә й з у л л и н 
•Казан утлары* журналының баш мөхәррире. 
Татарстанның халык шатыйре 

МЕҢ САН -
МИЛЛИОН УЙ 

Игътибар иткәнсездер, хөрмәтле укучыларыбыз. 
журналыбызнын кулыгызда тоткан бу саны элгәрге 
чыкканнардан аерылып тора. Аерылыр да шул: меңенче 
саннын нәкъ үзе бит инде ул! Түгәрәк даталар нисбәтендә 
торле юбилейларга шаһит булынса да. матбугатыбыз 
тарихында мондый. 1000 кебек зур санга бәйләнешлесен 
күргән, үткәргән юк иде әле. Чыннан да. юбилеймы бу'' 
Истәлекле датамы? Бәйрәм—тантана өчен бер җай-
форсатмы'.' Төгәл жавапка. бәлки, артык ихтыяҗда юктыр. 
әмма шунысы тәгаен: татар матбугатының, татар рухының 
зурлыгын күрсәтүче зур биеклек билгесе бу. 

Шу на күрә дә. мәгънәви эчтәлеге белән дә, 
материалларның бизәү-урнаштырылу ягыннан да үзгә бу 
сан Ният—гасыр буе диярлек чыгып тупланган мең саннан. 
ретроперспектин күрсәтелештә, вакыт елъязмасын, аның 
рухын гадел чагылдырырга тырышып, аерым үрнәкләр 
бирү. әдәби эстафетаны бүгенге буыннарга тоташтырып 
карарга тырышу иде. Беренче тәҗрибә буларак, безнең 
тупланмабыз, ихтимал, камил үк тә түгелдер. Чөнки 
җыелып килгән мирасның күләме бик зур: мен сан эчендә— 
дистә меңләгән әдәби әсәрләр—роман-повестьлар. 
хикәяләр, поэма-шигырьләр. пьесалар, мәкаләләр, гыйльми 
язмалар, сәяси документлар... Шулай да. бу санга кергән 
шушы кайбер материаллар аша да. игътибарлы укучы күп 
дистә елларга сузылган иҗтимагый-әдәби елъязманың үзәк 
"'төеннәре"н күрә алыр. үткән әдәби-мәдәни тормышы
бызның төп сәхифәләрен күз алдына китерер дип 
ышанабыз. 

Кайчак күңелгә шундый самими уй килә: безнең журнал 
(утыз елдан артык "Совет әдәбияты", сонгы кырык елда 
"Казан утлары" исеме белән чыга) турында тәфсилләп 
сөйләп торуның хаҗәте дә юк. аны бөтен татар дөньясы 
белә1 Әйе. бу—дөрескә якын хакыйкать. Чыннан да. үзен 
зыялы, мәгърифәтле дип санаган, милли җанлы һәр [атар 
гаиләсенә барып ирешә торган басмага әверелгән иле ул 



Йөзәр мен тираж белән чыккан чаклары булды, дөньянын татарлар яши торган 
бөтен кыитга-төбәкләренлә алдырдылар аны. укучылары ла миллионлап 
исәпләнде Әмма бу күрсәткечләр, ни кызганыч, инде үткән гасырга карый 
Объектив дип әйтерлек җитди сәбәпләр лә китәрлек Күреп торабыз: сонгы 
дистә еллар эчендә Кешелек дөньясы искитмәле үзгәрешләр кичерде Фән һәм 
әхлак өлкәсендә бу үзгәрешләр бигрәк тә нык сизелә Аларнын унае ла. тискәресе 
дә һөмыәбезго—тулы бер халыкка да. аерым индивидиумга ла кагылмый 
калмады, билгеле Компьютер заманы китапны, басма сүзне кысрыклый 
башлады, иҗтимагый тормышта әдәби сүз көченә ихтыяж кими төште Б,ген 

'Безнең журналны ботентатар дөньясы белә!" дип лаф ору беркатлылык б) ЕЫр 
иле Шуна күрә безнен басманы электән белгәннәрнең хәтерен янартып. яна 
буыннарга сабак-гыйбрөт булсын дип. журналыбыз тарихы турында берничә 
сүз ЭЙтеп КИТИК 1000 иче сан чыгу мона унай форсат бирә 

Им өүвөл шуны искәртеп узыйк: милли матбугат кайчан барлыкка килгән 
булса, ижтимагыи-әләби басмалар да шул елларда ук чыга башлый КагыЙДв 
буларак, һәр басма тирәсенә әдипләр, журналистлар гуплан\чан \.i лык 
арасында Ганылуга йөз тоткан һәр басма оста каләм ияләренә, сүз 
тылсымчыларына мохтаж XX йөз башындагы милли матбугатыбы шы Г Т\каи 
Ф.Әмирхан. Г Исхакый. Г Камал. Г Коләхмәтов. ( Рәмиенһ б исемнәреннән 
пыш кү« алдына китерү кыен. Үткән ел татар җәмәгатьчелеге көяяөлек МИЛЛИ 
матбугатмын 100 ВЛЛЫГЫН билгеләп үтте Татар әдәби журнатларынын чыга 
башлавына да йөз елга якын. Мин моны "Әлгасрел-жәлит Шура \н 
кебек басмаларны күз алдында тотып әйтүем 

Казан утлары нын башлангычын совет чорыннан—1922 елла чыккан 
"Бешен юл" журналыннан исәпләү гадәткә кергән Бол ай исәпләгәндә лә 84 
ел гомер үтелгән Айлык басмалар арасында 1000 нче саны донья күргән башка 
журнал юк Әйе, ОЗЫН, катлаулы юл үтелгән Чор-дәвере дә үтә четерекле, 
фажигаи гөсмерләргә иик тә бай Халык ниләр генә кичермәгән лә. нинди 
ten.» сынаулар үш.н.ш бу гомер >чендә' Ипкыйдаб-рево люпин (Илзидәләре 
18 и мр кызылларга аерылып, пычакка пычак килүләр ю ачлыктан яки 

үләт чирләреннән нәсел-ыру белән кырылулар да. яңаны төзим дип б) [гамны 
юк итү [әрдә; сыйныф классларга бүленә бүленә диннәрбе юн көрәшө-керөшө, 
алфавит имляларныип кат альшхтыра алыштыра илйбласыэ имансыз калулар 
.ы сәяси вшантюристлардан кулы ясап үзләре пюрем а н т көленә калып 
миллионнарның и\ up u i.nepi, lap u һәлак u\ i\ lapi.i ia [.16111,111. кануннары 
Һәм халык мәнфәгате белән исәпләшмичә, жзф-суны мәсхәрә итен "бөек 
бөе) pea юшлөр көрби промь еиность комплекслары корулар ia утопик 
хыял коммуни >мгаф иатикларча ихлас ышанып, хашйкатыса хилафлык кыда-
КЫЛа фи INK кич ҺӘМ акыл ОӘЛӨТвН КИрӘКМвГӘНГв ИСрвф ИТүЛӨр 1.1 
ii ммөсе 6j 11.111 i>\ аәаврдө! 

Яна. яшь буын вөкн i яре б) on ш) ал гарнхны ваян бела алыр сон 
гөп чыганаклар аша Клар архив документлары, көндәлек тормышны яюыртып 
барган газеталар һәм п куриал гөллам ре Журналлар пшөк я 
рухын, әдәби мәдәни гарихын өйрәнүчеләр өчен. бешен журн i \ һичшиксез 
т ы урында булыр Галан! гүгел \нл шундый гарихи миссия йөкләнгән 
I п,я tM.in.in ла \ i чоры и д е о и ч т к е чагылыш кип i ла, \ i СӘЯСИДӘН бигрәк. 
беренче чиратта иҗтимагый әдәби журнал Икенчедән журналны тормыш 
елъязмасын гадел яза алырлык план) вяэяяи язучылар әдогопр чыгарган 
өченчедән журнал гасыр ювамышв диярлек берөзлексез |укзалмзяйча (кайчак 
(истә еллар буе чыкмаган чорны да булганга санап iyp санлы юбилея 

бәйрәмнәре уткөргөн басмалар u очрый) чытыл килгән Презилентнын 1000 
сан чьи \ \ нае п или ое и ә юллаган KOI чавын i.i 6j VIKI. I бик ур 
Тагын шунысы ia бар аманнын геге яки б) хәлләре характерлы гш!ажлары 
,. |вби әсәр [вр и гөгөлрәх һәм обра i мрак б) поп чагылып i 
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Журнал 1922 елдан алып 1930 елга кадәр гарәп шрифтында "Безнең юл" 
исеме белән чыккан (Шунысын да искәртик: ул инде 1930 елларга кадәр үк 
шул ук исемдә ун көнгә бер чыга торган басма булган). Утызынчы елдан исә 
икегә бүленеп. "Яңалиф" (Татарстан Мәгариф ш ы к комиссариаты һәм Совет 
язучылары оешмасы органы) һәм "Атака" (Татарстан пролетариат язучылары 
ассоциациясе органы) исемнәре белән басылган Ә 1933 елдан 1965 елга кадәр— 
'"Совет әдәбияты", соңгы дәвердә "Казан утлары" атамасы белән дөньяга чыгып 
килә. Заман сәясәте һәм анын шаукымнарына бәйле рәвештә журналның 
оештыручылары да (Татар социаль Шуралар жомһүриятенен Мәркәз Башкарма 
комитеты һәм халык комиссарлары Советы, Татарстан халык мәгарифе 
комиссариаты, РКП(б)ның Татарстан өлкә комитеты, Совет язучылары 
оешмасы, ТАПП һәм Кызыл Армия-флот язучыларынын Татарстан оешмасы; 
Татарстан Язучылар берлеге. Татарстан Министрлар Кабинеты, редакциянең 
хезмәт коллективы. ), титул билгеләмәләре дә (гыильми-сәяси, әдәби-
ижтимагыи журнал, сәясәт, сәнгать, экономика һәм әдәби тәнкыйть журналы; 
әдәби-гыйльми, иҗтимагый басма; әдәбият, сәнгать һәм тәнкыйть журналы; 
әдәби һәм ижтимагый-политик журнат; әдәби-нәфис һәм иҗтимагый -сәяси 
журнал), структурасы да, редакциянең эш урыннары да үзгәреп, алышынып 
торды. Билгеләмә-атамалар торле чорда төрле сүз тезмәләрендә бирелсәләр дә. 
аларда төп ике төшенчә һәрчак сакланып киленле—"әдәби" һәм "иҗтимагый" 

Журналның "Безнең юл", "Яңалиф". "Атака" исемнәре белән чыккан чоры 
1922-1932 елларга карый. Чагыштырмача кыска булса да, ил тормышының 
үзенчә катлаулы чоры бу. Революциядән һәм гражданнар сугышыннан соңгы 
авыр вәзгыять, Сталин диктатурасының ныгый башлавы, интеллегенциянен 
алтыраулы хатәте. диннәргә каршы актив һожүм, солтангатиевчелекне фаш 
итү шаукымы, күмәк хужалыклар төзү хәрәкәте, әдәби хәрәкәттәге чуарлык 
һәм таркаулык Табигый, журнат битләрендә бик ачык чагыла бу хәлләр. 
Чын әдәби әсәрләргә караганда агымдагы сәясәткә бәйле материачлар күбрәк 
урын алган. Дөресен әйтергә кирәк, әдәбиятның алтын фондына керерлек 
әсәрләр мулдан түгел бу елларда. Шулай да, журнал битләрен зур исемнәр 
бизәп тора Г Ибраһнмов, Һ Такташ, Ш. Камал, Ш. Усманов, X. Туфан. 
К Нәҗми, Г. Кутуи. Ф Хөсни Чын талантлы каләм иясенең әсәрендә, нинди 
генә чор, нинди генә сәяси шаукымнар тасвирланмасын, өлешчә булса да 
хакыйкатькә тугрылык сакланып кала ул... 

Журналның "Совет әдәбияты" чоры 1933-1965 елларга туры килә. Ил 
тормышының янә бер катлаулы, драматик чоры. Хәер, Россиядә катлаулы 
булмаган чор юк та бугай Халык хәтерендә тетрәндергеч фаҗига булып калган 
этаплы вакыйгаларны искәртү дә җитә: репрессия дәвере . Ватан сугышы 
Халыкның икмәккә туймаган еллары Соңрак бераз җиңеллек—"Хрушев 
җепшеклеге", демократик чат ымнарның тормышта чагыла башлавы... Мәгълүм 
булганча, репрессия һәм сугыш елларында күп басмалар чыгудан туктый яки 
ябыла. Әмма татарның әдәби журначы яшәвен дәвам итә Язмыш тарафыннан 
нәселне саклап калырга тиешле таза күзәнәкле зат кебек, ул, сәяси 
катаклизмнарга бирешмичә, күпмедер компромиссларга барып, исемнәрен 
алыштыра-алыштыра булса да. җисемен-рухын саклап кала. Мәшһүр 
милләтпәрнәр Гачи Акыш бу хакта тикмәгә генә болай язмагандыр: "Социаль-
мәдәни тетрәнүләр фаҗигасен башыннан кичергәндә лә бирешмәгән, сау-
сәламәт яшәргә тырышкан һәм шактый дәрәҗәдә шуңа ирешкән 
журналыбызның эшчәнлеген зур каһарманлык, могжи)а саныйм" Бу сүзләр 
журналның төрле исемнәрдә чыккан бөтен чорларына да карый дип уйлыйк. 

Журнал һәрдаим хатык тормышы мәнфәгатьләрен кайгыртып яшәде Ил 
язмышы—анын язмышы булды. Журнал авторларының күбесе фронтта 
катнашты, байтагы яу кырларында ятып калды. Журнат редакциясе фронтовик 
язучылар (М Жалил, Ф Кәрим. Н. Баян, А Алиш, Г Кутуй, X. Мөжәй, 



М Максуд, Г Насрыи. Ш Мөдәррис. И. Гази. Г Әпсәләмов. Ш Чанн\р. 
Л Шамон Г Галиен Г Бакиров, Р Ишморат. X Госман. М. Садри. Ә. Маликов 
i Нури li б ) белән ГЫГЫ i ЫКМТӘДӘ тора >к\чыларын аларнын әсәрләре белән 
ГаНЫШТЫрЫЛ бара 

Сугыш тәмамлангач, язучылар рухланып яна әсәрләр плат итәләр 
I Әпсә [ӘМОВНЫН Ак тоннэр'е (1947). "Алтын ЙОЛДЫЗ ы I1949». Та шнур ы 
<I9S|| М Жөлнлнен Моабит дәфтәре" циклына кергән шигырьләре (1953) 
Н Дәүлинен "Яшәү белән үлем арасында" (1957). Ш М а н т р н ы н 
(1965) ( Баттал С Х.»ким. 3 Нури һ. б поэмалары журнал укучыларына 
җиткерелә 

Илне төзеклән [еру чорында халыкның күркәм әхлак сыйфатларын, янын 
гарихи үткәнен хезмәтевючәнлеген чагылдыручы яна әсәрләр—Г Бөшировныи 

HaMyi (1948) к Нәҗмине» Язгы җилләр (1948) романнары, И Газинын 
Онытылмас еллар ы (1949), м Әмирнен Яланта) кешеләре (1953) ( ир 

күңел е(1959) I Әпсөлөыовнын Сүнмәсутлар"ы(1959),Ф. Хөснннен "Жәяүле 
кеше сукмагы (1961), I I обөйнен Без үскәндә се 11963), Ә Еникинен Йөрәк 
сере (1958) Рәшә се (1963) I Ахуновнын Хәзинә се (1962) N Расихнын 

Икс буйдак" романы (1964), шулай ук X Вахит. Ю Әмннов. Ш Хөсаеяав 
iii.ee.i i.i[ил \ I м||.ц| II \[ч laHois ( V I M I M гнималары һәм шшырьләре журнал 
ini.i у i укучыларын тапты 

( ш т . ) ун-унбиш еллар »чендө җәмгыятьтә iq юте ia горган бер чиктән икенче 
iiiKK.i [ашланулар күренеше матбугатта да беркадәр чагылыш ганты Су t нреге 

килгәч нинди генә газета журналлар, нинди генә басмалар чыкмады! Укучы iap 
күне H'II я\ i.iM.ih in lul l п\ n.ii.ip яки in.ii.nip басмалар ишәйде 111\ iafl \к 
байлар һәм түре :өр акчасы бәрабәренә гүр басма будырта омтылучы iap пәйда 
булды. "Без i n n басма! Без республиканың визит карточкасы 
iK.i [емик басма! кебек шапырынучылар ia юк гугел бүген Әйе ганышканда 

ялтыравыклы ҺИ ни карточкасы па кирәк була әмма гормь (ткәндә 
\ ысыйкатьне ныклабрак белергә гелөгәндә хезмө1 кенәгәсе к ир,, и 
юлнын мәгънәсе л\\л.\ я шлган 1>> яктан, шөкер, Ка ип м шры ^ киен күркәм 
i Р 1ДИЦИЯ [өр< н [өвам итеп вакланмыйча очсыз реклама H H U . M I I гүбән 
инстинкл уята горган язмалардан өстен б) 1ып исча кубызына биемичә 
ми I м к б< шен әхлак кодексына пек әсәр и р ч ят халкыбы пшн гел А Ш Ш 
журналы булып кала алды Казан утлары гын мәгънәсендә халык журналы 
игенчеләр укытучылар укучы яшьләр шялылар журналы Журнал р] 
калык тормышын чагыл цыра анын я шышы халык я шышы бе 1вн гәнгәл бара 
Юю .1 гуклы елларда да. и me боз суккан чор прав ав \ \ сакланып 
к .ip н н \н ' ( м ми: кырларында ип к щер и хатлар белән бергә похо i 
сумкаларында пщиерлар илеме' kuii.ni мрафдарында яки ГуЛЛе К 
якларында, шахта баракларында яки гайга киңлекләрендә куп санлы 
ми I lei гөш 1әреб< i ш ы гуган як сәламе ана те ieoe i вһөне шеп. врьи ып көтел 
алыр iap п ю н ' . > ник- балачакта VK үзен әдәбиятка бш ь арта к и е м яки 
куриалда беренч< нәни мәкаләсен яки шигырен бастырырга кыяллш 
җаннар очен Казан \ i [ары нын бәласен әйтеп гор\сы па нж 

Бүген без 1000 нче сан уңаеннан журналыбызнын абруен никадәр генә 
күтәрергә гырышсак га ганырга кирәк ләм хатадан калн булмаган кечек 
i (м ш басымы 1СТЫНДЯ хаклык юлыннан гайлыл) очрак ары ш күзә 
Гуманизм критерийларына, кггстик идеалларга хыянәп иткән сөхи< 
очр ргалый Олы 1.11.1111 ияләрен буржуа ялчылары и п бәяләүләр ю 
п ш ми i ш \ i [имнәр* н «халык юшманнары* шеп фаш итүләр ю 
добиятынын магнитострой шры очен көрәш» юр I.' коммунизмга лып баручы 

•ю 1башчы* tapi t мә к и я укулар ia жир ie халыкнын ки 
куркыныч \ к i |рм 11 м кырлаулар u Әмма шушы еллар >ченда 
шактый калын басма (җыелма бер гом!) булып ю н ы күргән 1000 саннын 
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(барлык тиражын җыйсаң, үзе бер галәмәт зур тау булыр иде') дәрәжәсен һәм 
кыйммәтен әле әйтеп узган саташулар билгелиме соң? Юк, әлбәттә. Сонгы 80 
ел эчендә бар булган ин күренекле әсәрләребез нәкъ менә шушы журналда 
дөнья күрде, укучыларга, халыкка барып иреште. Сугыштан сонгы әдәби 
хәзинәбезгә карата бигрәк тә рас килә бу. Иә, шушы журналга мөнәсәбәте 
булмаган яки әсәрен анда бастыруны дәрәжә санамаган берәр татар әдибен 
табып була микән' Яки «Казан утлары» дигән Әдәбият Капкасын үтмичә, зур 
иҗат мәйданында танылу алган берәр язучы булдымы икән? 

Журнал — әдәби-мәдәни тормышыбызның тарихи елъязмасы, дидек Әйе, 
бу чынлап та шулай. Журнал, беренче нәүбәттә, татар азучыларының ин яхшы 
яна әсәрләрен к и ң катлам укучыларга ирештерә. Бу—аның тарихи традициясе 
һәм бүгенге статусы буенча куелган бурычы. Әмма рухи тормышыбыз әдәбият 
белән генә чикләнми. Шуңа күрә дә журналга төрле тармакларга «таралып 
жигелергә» туры килә. Нәфис әдәбияттан тыш. мисалга, фән дөньясын гына 
алыйк: гуманитар өлкәдә, бигрәк тә әдәбият, тарих, тел белеме фәннәрендә 
академикларыбыз, йөзләгән фән кандидатлары һәм докторларыбыз бар икән, 
мона кадәр ал арның күбесе шушы журналда язышып, хезмәтләрен бастырып, 
гыйлем үрләрен яуладылар. Аяныч, әле монарчы театр, музыка, рәсем сәнгате, 
гомумән, мәдәният тарихы буенча махсус басмаларыбыз булмады диярлек Шуна 
күрә. рәссамнар, композиторлар, артистлар ижаты журналда шактый киң 
яктыртыла Безнең республика шартларында бу вазифаны журнал үзенең бурычы 
дип санады һәм хәзер дә шул фикердә тора. 

Табигый ки. бер генә халык та фәкать үз кабыгында, үз биләмәсендә генә 
яшәп тәрәккыятка ирешә алмый Шуны истә тотып, журнал чит ил һәм күрше-
тирә кардәш халыклар әдәбиятының гомумкешелеккә, гуманизмга хезмәт итә 
торган ин яхшы үрнәкләрен дә хәлкаләри яктыртып килә. Бездә чыккан Жоржи 
Амаду, Гарсиа Маркес, Акутагава һ. б. әсәрләре шуна мисал. 

1000 саннын яртысы чамасы (476сы) сонгы 40 елда чыккан "Казан утлары" 
өлешенә керә. Еллар буенча исәпләгәндә. 1965 елдан бүгенгегә кадәр. Бу инде 
безнең заман, күпләребез шаһит булган заман, үзенчә кызыклы, гыйбрәтле, 
хәтта беркадәр аңдаешсыз заман. Нәрсә белән характерлы сон бу чор? 
Чагыштырмача тыныч чор: локаль бәрелешләр (сугышның тынып торганы юк 
анын') туктамаса да. илкүләм гарасат—зур сугыш афәте булмады; торгынлык 
һәм үзгәртеп кору еллары кичерелде. СССР таркалды; совет хакимияте 
вакытында тупланган байлык бер тар даирә кулына күчте; "кыргый базар" 
мөнәсәбәтләре тамыр жәиде; социализм чорында шактый ук нык булган мораль-
әхлак принциплары җимерелде Яңа гасырга күчелде Чор елъязмачылары 
саналучы язучы халкы өчен материалга бай искитмәле кызык чор. И н мөһиме— 
сүз иреге бар, күнелеңдәген курыкмыйча әйтеп була. язып була. Бу кырык ел 
эчендә язучылар гаиләсе эчендә дә табигый алмашыну-яңару процессы барды 
Гасыр башында туып. Ватан сугышларын кичергән буын (гажәеп колоритлы 
буын!) гомер һәм ижат юлларын тәмамлап, фани дөньялыктан күчтеләр, алар 
урынын сугыш чорында үсмер булган буын алып, үтә бер үҗәтлек белән иҗат 
иттеләр (инде алар да сирәгәеп бара), төп мәйданны 60 нчы еллар башында 
әдәбиятка килгән буын тота хәзер, инде үкчәләренә басып, яңа буын аларны 
да алыштырып килә Әдәбиятыбыз өчен ифрат бәрәкәтле чор. Бу кырык елнын 
беренче яртысында, әлеге чор идеологиясе, социалистик реализм методы 
кысалары (хәер, талант кысаларга сыя алмый шул!) ирек биргән кадәр, үзләренең 
ин яхшы әсәрләрен ижат иттеләр, ә сонгы 15-20 ел эчендә, демократик ирекләр 
кинәнгәч, төрле жанрларда байтак әдәби җәүһәрләр туа алды. Аларның бөтенесе 
диярлек ин әүвәл "Казан ут.тарьГнда дөнья күрде. Тулылыкка һич тә дәгъва 
кылмыйча, шушы чорда төп жанрлар буенча кайбер әсәрләрне искә төшереп 
үтәсе килә: "Туган ягым яшел бишек" (Г. Бәширов), "Әйтелмәгән васыять" 
(Ә. Еники). "Ямашев" (А. Расих), "Этил суы ака торур" (Н. Фәттах), "Тау ягы 



повеете" (Ә. Баянов). "Фронтовиклар" (М Мәһдиев), "Идел кызы" (Г. Ахунов). 
"Җиләкле аланнар" (Р Төхфөтуллин) Биектә калу" (М Юныс), Язгыажаган" 
(М Хөсәнов) Гайгак кичү" <И Салахов), "Иртеш таңнары" (Я Зөнкнев), 
"Бер внанын биш улы" (X Сарьян), "Кубрат хан' (М. Хәбиб) ллин). "Безне 
ойлә көтәләр" (X Камал), "Йәгез, берлога" (А. Гыиләҗев). "Боҗра" (Т Әйди), 
"Багырша" (Җ. Рәхимов). "Шинельсез солдатлар" (В Нуруллин), 

Җилкәннәрне җилләр еккач' (Ф Яруллин), "Хыянәт" (Ф Латыифю. "Сират 
күпере (Р. Мохәммәдиев). "Афәт" (Г. Тавлин). Сөембикә' (Батулла) 
"Каргышлы этаплар" (Р (Сэрами), Тан җиле (Ф. Садриев). "Тәүбә" 
(Т. Галиуллин). "Караболак" (Ф. Бәирәмова). "Гөлнәзирә 
(М. Әмирханов)."Фидая" (М М&тикова). "Утлы боҗра" (В Иыамов), Ат 
караклары" (3 Зөйнуллин), "Догалы еллар (М Галиев) Ким сәгате" 
(К. Кәримов). "Албастылар" (I Гыйльманов), "Татар вакыты (А Хәлим), 

Саташып аткан тан" (Ф Сафия), Герсәк сугышы iJ Хөснияр) Шуларга 
өстәп. С. Сабиров. М. Хуҗин. Р Фәизов. Ж. Дәрзаманов. Р Зәйдулла һ б 
повесть Һем хикәяләре Татар прозасынын үзенчәлекле бер антологиясе бит 
бу әсәрләр' Ә шагыйрьләр? Күп гасырлык татар әдәбиятының нигезен ШШр 
салмаганмы? "Әдөбиятнын Әнкәсе—гомердән Шигърият дип тикмәгә генә 
гөкърарламыйбыз ләбаса' Кочле шигърият һәрвакыт әдәбиятнын үсеш 
дәрәҗәсен күрсәтеп килгән Журналыбыз гартында па \ i nrj пЛ 

Бу урында журналыбызнын поэзия елъязмасын бизәгән кайбер ш 
ләребезнен исемнәрен атап үтик X Туфан, С Хаким, ill Маннур 
Ә. Исхак. Н Арслан, Г Афзал 11 Юзеев, 1U Галиев, Ә Баян, 
С. Сөләйманова. Роб Әхмәтжанов. Рәш Әхмәтжаноа 1 Рәхим 
Р. Мингалим, Р Гаташ Р Харис Ә Рашитов к Сибгатуллин (алфөп 
м Әгъләм Р Вөлиев (1> Гыйэзөтуллина X Әюп К Булатова Л Шагъгйрьжан, 
P. Миннуллин.'3 Мансуров, I Морат, Р 1өйдулла И Гыйләжев \1 Мирза, 
I Мөхөмматшин яшьрәкләрдән и Иксанова Р Аймэт Л Янсуарлар 
Жөмләдән. журнал сәхифәләрендә урын гапкан кайбер күләмле шигъри 
әсәрләрне дә укучы (арыбыз хәтерендә янартып узыйк Чирмешен буйларын ш 
(С. Баттал) Могикан (X Гуфан), "Кырыгынчы бүлмә it Хәким) 
"Йо [ды ч i in I Роб< pi Әхмәтжанов) 'Сәйдәш 11' Фөйзуллин) Бур* күзе 
(Р. Харис). "Иртәгә" (Р Мингалим) Биш гаш (Рәшип Әхмәтжанов) 
"Мәңгелек пастан (Зөлфәт) Колшәриф (Ә Рәшитов) Гукайдан хатлар 
(М Әгъләмов) 'Ике ei iaj (3 Мансуров) Икс мөһажир (Р Низами) 

Америка фаҗигасе 1.1 Шагъгйрьжан) л б поэмалар шигъри цик i аш 
K.I (.ш утлары"иын актив авторлары фам nypi iap X Вахт I Миннуллин 

Ю лмппом ш Хөсөенов с Хөмил Ю ( (фнуллнн Публицист 
тучыларыбыз м яирипов 1 Әйди Р Юныс, 1' Сибел Р Хисмәтуллин 
Ф Дунай м IKM.M жанов Мәшһүр я гучы tap шш ыйрьлар бе [вн беррап ген 
журналнын ре [коллегияа әгъзалары булып горгвн яки 'i ларенен макал ре, 
реши 1ия lape бөя юма iep< бе i IH әдәби кәрәкә] ге иегив катнашкан күренекле 
галимнәр I1 Нөфыйгов \ Госман п Юзиея м Хөовмоа I Кәримуллин 
.) Борһанов Ф Хатипов, И Надиров Р Әмирхан Ф Урманчиев М Хисамов 
\ Әхмадуллин Бүгенге ре (коллегия әгъзаларыннан—М Госмаиов 
\1 м жи\ гов l l 1 ип i тм \ Миннег] юв 

\ i пшандагы әсәр 1өрне бар ia яскан ш i гарны я u m >i гучы tap ү nape 
IKK i mime Һәммәсе бе 1вн щярлек ганыш икәнмен Нәкъ 1965 е ты ч овел 
(дөбияты Казан \i шры 6j (ып гьн (башла! и ш мин редакциядә шин илем 

инде Кемнәр хезмөп куйды сон б) кырык ел 1чешк) редакциядә? Н 
1 Ихсанова И Юзеев Ә Баш Ф Миннуллин Я Халнтоа м Хамитов 

li Нуруллин к Гимбикова I Рәхим, Рәш Әхмәтжанов 'I1 Бәй 
I Әйди Мәл Ва гнев Р Мөхәмма (иев \ (арнпов, Ә I вффар м 

< Шәмси i Мансуров Р Миннуллин ж Миннуллин, и Алмал 



А- Сәләхетдинов, К. Сәгъдәтшин, Р. Низамиев. Ill Маннапов. Ф Латыйфи, 
М Шабаев, Н. Гамбәр. М. Хужин, Ш. Мостафин. Ф Сафин. Г Гыильманов. 
Аларнын унга якыны инде арабызда юк 

Бу чорнын баш мөхәррирләре—Р. Мостафин, 3. Нури. Г. Ахунов, Р Харис, 
Р Фәйзуллин. 

Бүгенге көнлә дә журналыбыз редакциясендә танылган язучылар эшли 
Р Гаташ. Р Юныс, Мансур Вәлиев, К. Кәримов, А- Гыймадиев. М Закир, 
Ә. Рәшит, Р. Сәгъди Шуларга өстәп, янә жиле кешелек тәҗрибәле гамәли 
хезмәткәребез бар. Шунысы характерлы: "Казан утларьГнда бер эшли башлаган 
кеше, хезмәт урынын алыштырырга җыенмый диярлек, еллар буе эшли бирә 
Арабызда утыз-егерче еллар эшләгән хезмәттәшләребез бар. Үзем дә, шактый 
еллар бу журналда хезмәт итеп, әлеге 1000 саннын 200 енә баш мөхәррир 
сыйфатында кул куеп чыгарганмын икән. Яшермим, эчке бер горурлык хисе 
уята торган сан бу минем өчен. 

Тыелган яки онытылган әдәби мирасны х&чыкка кире кайтаруда журнал 
эшчәнлеген әйтми узсак, язмабыз тулы булмас иле Бер генә исемне аерып 
әйтү дә күп нәрсәне анлата булыр: бөек әдип Гаяз Исхакый. Аның төп зур 
әсәрләре бүгенге укучыларга ин әүвәл безнен журнал аша иреш терелде. Бу 
исемгә өстәп—С Максуди, Й Акчура, Г Баттал-Таймас, Г Газиз, С Җәләл 
кебек олуг затларның ижат үрнәкләрен искә төшереп үтәсе килә. Борынгы 
мирастан—"Йосыф кыйссасы", "Идегәй" дастаны... Саный китсән, алар күп 
томлыкларга җыелыр 

Әйе, озын-озак еллар ераклыгыннан караганда, халык тормышында журнал 
үзенең асыл функциясен үтәгән. Әмма "яна заман, яңа җырлар" дигәндәй, һәр 
чор һәркем алдында яна бурычлар, яна таләпләр куя Иҗтимагый тере организм 
буларак, журнал алдында да тора андый бурычлар: глобальләшү киң колач 
алган дәвердә үз халкыбызның кабатланмас йөзен, рухи мирасым саклау, аны 
цивилизацияле ил-халыклар рәтендә киләчәккә алып бару. Телне, әдәбият-
свнгатьне үстерү, әлбәттә, журналның төп бурычларыннан берсе. Шуна күрә 
дә, Татарстанның дәүләтчелеген яклау, ныгыту һәм аны тормышка ашыруда 
ярдәм итүне "Казан утлары" иң җаваплы бурычларның берсе дип саный. Әгәр 
Казан ботен дөньяга сибелгән татарларның тартылу кыйбласы булса, "Казан 
утлары" да туган телне хөрмәт иткән барлык милләттәшләребез очен мәгърифәт, 
гыйлем учагы. Шунлыктан, милли бердәмлек сыналган, "кеше җаны өчен көрәш 
барган" заманда, китап сүзенә игътибар кими төшкән дәвердә без—язучылар 
бу журналда чорнын югары таләпләренә җавап бирә торган әсәрләр язарга 
iitiMime s 

2006 ел Татарстан Республикасы Президенты Указы белән Әдәбият һәм 
сәнгать елы дип игълан ителде. Бу айда горурлыгыбыз булган Муса Җәлилнең 
100 еллык тантаналы юбилее үтә, апрель аенда бөек Тукайның 120 еллыгы 
зурлап уздырылачак. Шул олуг бәйрәмнәр арасында безнен журналыбызнын 
1000 саны чыгу үзе бер аерым мәгънәгә ия 

Юбилеебыз унаеннан редакциягә тәбрикнамәләр күп килә Аларнын 
берсендә мондый юллар бар: "Татар дөньясының бердәнбер саллы журналын. 
милләтебез рухының кабатланмас елъязмасын, халыкның әдәбе сагында торучы 
каләм әһелләренең төп ижади мәйданы булган басманы һәм анын тырыш 
хезмәткәрләрен олуг бәйрәмнәре белән ихлас күңелдән тәбрик итәбез!" 

Зур сүзләр, горурланырлык сүзләр, әмма зур җаваплылык та өсти юргам 
сүзләр Җавабыбыз шул: бай тәҗрибәгә, якты сәхифәләргә ия "Казан утлары" 
халкыбызның бу яна гасырдагы яшәешенең дә гадел елъязмачысы, килер 
буыннарның рухи юлдашы булыр дип ышандырасы килә. 



З и л ә 
В ә л и е в a 

Татарстан Ре* п. 
Премьер-министры чрынбасары — 

Мәдәният министры 

Хөрмәтле редакция хезмәткәрләре! 

"Казан утлары"нын 1000 саны, ягъни әдәби көзинөбезнея 
I ooo иче томы чыгу татар халкынын иөдөни гормьшшнда гаять 
nti . i .n'n.ic ңдкмйга Әле ярты ел >лея кенә башкалабыз 
Каэаннын 1000 еллыгын ил-халыклар тамырчык очм бәйрәм 

итеп уздырл дек "Казан \\ [ары"нын 1000 саны чыт; ta 
шушы тарихи и гы ii.iKiu.iii бер лавамы Димөя Дөньяга 
күренерлек борыш ылы] ыбыз гарихи ядкарьлөребе i pj ян 
хәзинәбез, иөдвнн байлыгыбыз бар 

" K a i a n y i п а р ы " M.I I m e o e i i.tpiiM.in I;I аерым урын u n a 

юрган баема Ул бер гасырга якын цнярлек гатар яалкыиын 
.11.юм мәдәни үсешен яктырткан бердәнбер гөп баема 6j i гы 
Шунысын \л ассыэыклап узарга кирәк журнал я IJ чы га-

рыбызнын нн яхшы әсәр герен чыгар] бел< epi ө с ө т вть 
ка (аташларым композиторлар, артистлар, ра 
архичек mp lap. 1 пмум.ш. ivp га i. IM мреиен iu-..н I.HI h.tp laiiM 

nponai анда lan км i te 
"Казан vi пары" бөтенроссия к> юмен va ин өлкән hew ин 

абруйлы журналларның берсе Шуны мана u әйтү ютта ул 
ү юнен яше буенча"! I ним и мир "Наш современник", "Дружба 
народов" кебек «сурна i lap i.in ө (көнрөк һәм гнражы буенча ia 
күпкә mi арырак 

Журна i ia 1 омер i оме pi ,> га iaHi \ы ка 1әм ия юре, алу] 
,i иш мр >iii ю ie, I a иш/кан Ибраһимовтан башлап бүгенге баш 
мөхәррир Равил Фөйз) в кадәрге чорда хезмөч куйган 
язучы шагыйрьләрне иска гөшерсәң, шуңа инана 
Нәҗми, I омар Бөширов, I ариф Кхуноа 

2006 е i I втар( и т ш .i 1өбня1 Ьөм сәнгать елы иш игь IBH 
ител |е һәм беренче вакыйга б> парлык .11әбн бәйрәм 'Казан 
утлары" журналы белән бәйле Сөенечле м. горурланырлык 
Li кө i 6j 

"Казан \i 1ары"нын гарихи миссиясе гур Шуны гөкъдир 
итеп, бүгенге гурлыгын ганып, киләчәген гур шеи күрергә 
гелөп, олу| басмабызнын 1000 саны чыгуы белән ихлас 
котлыйм Ки [эчәктә |в б) журна i ха исыбы мын рух бай ал ын 
күрсәтүче киләчәк буыннарга ышаныч г) |ыру< 
б> iv I.HI.I ышанам 

http://ii.iKiu.iii


Н а з и ф 
М и р и х а н о в 
Татарстан Республикасының 
Россия Федерациясендәге 
Тулы хокуклы вәкиле 

"Казан утлары' жгрнсмының 
баш мөхәррире Равил Габдрахман улы 
Фәйзушинга һәм журнал коллективына 

Хөрмәтле дуслар! 

Татарстан Республикасының Россия Федерациясендәге 
Тулы хокуклы вәкиллеге "Казан утлары" коллективын 
журналның 1000 нче саны белән чын күңелдән котлый! 

Казанның 1000 еллык юбилееннан соң күп тә үтми 1000 нче 
саныгыз чыга. Бу татарстанлыларга гына түгел, бөтен татар 
халкы өчен дә зур вакыйга! 

Республика, башкалабыз казанган уңышларда, шулай ук 
дөньякүләм вакыйгага әйләнгән юбилей тантанасы шатлык-
сөенечләрендә сезнең дә өлеш бар. Чөнки, элгәрләрегез— 
"Шура" һәм "Аң" журналларын да кертеп, "Безнең юл" булып 
туган һәм "Яңалиф", "Атака", "Совет әдәбияты" булып дәвам 
иткән "Казан утлары" республикада һәм илдәге бөек тарихи 
үзгәрешләрнең турыдан-туры катнашучысы, шанлы, сөенечле, 
ә кайвакытта кайгылы-аянычлы да вакыйгаларның елъязмачысы 
булды. 

Бүгенге "Казан утлары" журналы коллективы үзенең 
исеменә тап төшерми. Татарстанда чыгарылган күптөрле 
матбугат басмалары арасында сез флагман булып торасыз, татар 
халкы турында, аның тарихы, теле, борынгы әдәбияты турында, 
шулай ук заманча әсәрләрегезне дә эталон әдәби тел белән, 
тәмле сүз белән язасыз. 

Сез—зур эшләр башкаручы, халкыбыз сагында торучы, 
аның тарихын, гореф-гадәтен, бөек уллары һәм кызларының 
исемнәрен саклаучылар, яңа милли язучылар һәм шагыйрь
ләрнең исемнәрен ачучылар. Зур рәхмәт сезгә, киләчәктә дә 
шул юлда нык торыгыз! 

Шәхсән үземнән һәм Тулы хокуклы вәкиллек хезмәткәрләре 
исеменнән сезгә ныклы рухи көч, киләчәккә өмет белән карау, 
ижат эшләрегездә илһам, әдәби иҗат өлкәсендә яна энҗе 
бөртекләре эзләүдә зур уңышлар телим. 
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"Безнең юл" идарәсеннән әдипләргә, шагыйрьләргә, 
гыйлсм-әдәбият мөхибләрено (сөючеләргә)' 

МӨРӘҖӘГАТЬ 

Хәлләрнең гадәттән тыш авыр булуына карамастан, "Беэнен юл" 
журна ii.iH чыгара & адых Безнең киГның чыгуы Гатар жөмһуриятенен 
мәркәзендә Казанда булса n 6j мажмуга Руснянен герле якларында 
яшәгән һәммә ran ip башкор! калык шрына к< мәл итүне ^ кнә uaxcai итеп 
ала. Мен.! шул авыр iyp бурычны үтәү ю без »чке Волга N pa i Сибирнянен 
герле 1 маклерында ипләүче .innii.ii'- шагыйрьләр барлык гыйлем 
өдөбия] мехиблөренен ярдәменә ышанып пшсә керештек Үтенә! 
яктан, 6j журналнын гаралуына икенче яктан гыйльми 
материал i.ip мәкаләләр кибәр^ белән б) журналга булышсыннар иле 

К\ гья гмалар өчен акча түләнә Даими абунә җыючылар тими язучы tap 
бе аерым мөгаһа |Ә iep (ки кш\ rapj ясала Эшче крес гьян гаммәсенен 
(масай ынын) азатлыгы юлында ипләүче иптәш iep 6j журналны *, i 
уртак хезмәтләре итеп карасыннар һәм шу iafl бу гышсыннар иш 

In HI. м ш г н Ирас* 

Kypi ип f мм KM iep "и H I • 

http://innii.ii'


ТӨП ҖИТӘКЧЕ Г. ИБРАҺИМОВ ИДЕ1 

Билгеле булганча, бу елларда Казанда татар телендә "Безнең юл" исемле әдәби. 
ижти магы и- политик, нәфис журнал чыгып килә иле Журналның тон җитәкчесе. 
әлбәттә. Галимҗан Ибраһимов иде Беркөнне. 1926 нчы елның башында булса 
кирәк, Галимҗан ага. партия өлкә комитетының матбугат бүлегенә килеп. 
журналның эчтәлегеннән канәгать булмавы һәм шуның өстенә тиражның 
кечкенәлеге турында бик борчылып сөйләде: 

—Ана катнашучы, үзләренең әсәрләрен бастыручы бер 
төркем язучылар яисә журналистлар журналы гына түгел 
ул.—диде—Республика журналы ул. партия журналы] 
Дөресе, ботен Советлар Союзындагы татарлар очен 
чыгарыла торган бердәнбер әдәби һәм нжтпмагыи-политик 
журнал. Шуңа күрә ана бик нык игътибар итәргә кирәк. 
Партия өлкә комитетының журналга игътибары җитәрлек 
түгел. Аның эчтәлеге, эше. торышы һәм планы белән чын-
чынлап кызыксынмый Хәтта аны тарату мәсьәләсе белән 
дә җитәрлек шөгыльләнми. Мәсәлән, шәһәрләрдә, шулай 
ук авылларда ла. партия ячейкалары торле журналлар 
яздыралар, ләкин шулар арасында "Безнең юл'" юк. 

Бу турыда ул бик борчылып, ләкин сабырлыгын 
югалтмыйча сөйләде. Хәтта безне орышып та алды. 

Шуңа күрә бу мәсьәлә 1926 нчы елның 25 нче январенда 
матбугат бүлеге коллегиясендә каралды. Анда Галимҗан ага журнал турында доклад 
ясады, анын эчтәлеген яхшырту, материаль хәлен ныгыту һәм аны халык арасында 
күбрәк тарату чарасын күрү мәсьәләләрен куйды. 

Утырышка чакырылган иптәшләрнең күбесе чыгып сөйләделәр. Галимҗан 
Ибраһимовнын фикерен якладылар күп кенә яхшы тәкъдимнәр керттеләр. 
Сөйләүчеләр арасында Гомәр Галиев. Фатыйх Сәйфи, Ш.Фәхретдинов. Сәлах 
Атнагулов. Фәтхи Бурнаш һәм башка иптәшләр бар иле Соңыннан карар кабул 
ителле. Түбәндә карарның бер өлешен күчереп үтәм: 

а) журнал әдәби нәфис журнал булырга һәм анда гыйльми мәсьәләләр бүлеге дә 
сакланырга тиеш: 

б) Мәгариф Комиссариаты журналны тәртипле рәвештә үз вакытында чыгарып 
баруны һәм вакытымда подписчикларга җиткерүне тәэмин итәргә тиеш; 

в) журналны арзанайтуга омтылырга; 
г) партия өлкә комитетының матбугат бүлеге партоешмалар аркылы журналны 

күбрәк тарату һәм анын тиражын арттыру чарасын күрергә тиеш; 
л) журналга татар язучыларының төрле агымнарын җәлеп итәргә һәм аларны 

"Безнен юл" журналы тирәсенә тупларга: 
е) журналның редколлегиясен түбәндәгечә расларга: Галимҗан Ибраһимов. 
Гомәр Галиев. Гаяз Максудов. 
Редколлегиягә тагын ике әгъза өстәү мәсьәләсен олкә к о м и т е т ы н ы ң 

секретариатына кертергә" 

Ла1ыйф ГОМӘР, 
Татарстан өлкә комитетының 

матбугат бүлеге моёире 
Журналист щшэгатъ эшлеклесе. 

jl 

Галимҗан Ибраһ в [урында истәлекләр Казан Татар кип нюшр 1966 



"БЕЗНЕҢ ЮЛ" ТУРЫНДА 

21 иче елмын ахырымда мине Мәркәз комитет Казанга эшләргә кайтарды Өлкә 
комитетьшын агитация пропагандабүлегенә эшләргә керү белен, мина ин та 
эшләрен яхшыртуны алга куярга гуры килде. Ул вакыттагы шартлар эчендә (ачлык, 
(ужальп эшләренең таркаулыгы) татар вакытлы иатбутатынын хәле бик авыр иле 
Ләкин без шул авыр шартларга карамастан, татар вакытлы матбугатын яхшыртырга. 
көчәйтергә готындых 22 иче елнын башы белен ггартиялелөрдән мин Галимхан 
Ибраһимов Фәтхи Бурнаш Гаяз Максуд партнясезяелардөн Садрыя Жалал, Гаип 
ГобӨИДуллИН фикер <LII.HUканнан сон БеЗНСН ЮЛ" журналы чыгарырга карл; 
Өлкә комикчыңнан уздырыл Совнаркомнан акчалар алганчы, журналның беренче 
номеры басылганчы байтак вакьл (тел китте Мартта чыгарга шеш булган асурнал 
майда гына чыкты Безнен ми агурналынын программасы һәркемгә билгеле, y i 
ivpi.ru гукталырга хажеп юк Беэнен ни журналы, чыннан ла. безнең юлны 
большевиклар, марксистлар юлын күрсәтә юрми бер журнал булып чыкты Анда 
басылган герле i ыйльми сәяси иҗтимагый һәм •> габи мәкаләләр мона деля 
юл \.i баштарак иске азучылар Татарстан партия совст оешмаларының блшыплл 
горучы шр гына катнашса да сонгв габан 2 i иче номерлардан башлап ук яшь 
да (Толымбайский Зәйнәп Бәшнрова Нигъмәт Кәким Рәмзи) гартыла бш 

Минемчә, "Безнен юл" журналы гатар вакытлы матбугаты гарихында iyp гына 
урын готарга гисшле: 

11 Безнең куГның татар матбугатында гиндәшс 6j [ганы к>к Революцн i 
чыккан либераль гатар буржуазиясенең органы "Ак" матурлык күләм 
парчаларга байлык ягыннан па Безнен юл журналыннан кун гүбән 
милләтчеләр фикерен сөргән Дп пып гарарлы идеологиясе гурында гукталып 
горасы да юк пиде 

2) Революция шикелле кайнаган г>ер ишанда гатар гелеи бозыл) иш сакла) ia 
бИК iyp файла k i n e p i e БсрСНЧС номер I.IH л.и.и\ [имиен Ю i н и ГСЛ НГЫННаН 

гикшереп чыксак моны ачык күр 
\) Безнен юл"да язышып бик к\п яшь язучылар уэлөренен каләмнәрен 

оч ta н,1 [ар ҺвМ шомарI ГЫ lap БуСЫ ла пиле ку I ВЛДЫбЫ 1 Ллн уТКӘН НӘр) • 

Бе men юл i(ым йомшак якларына килсәк мин гүбән ите нәрсәләрне күрсәтер 
илем 

11 Безнен юл адөбн журнал 6j ia алганчы бик гөр к гиптв чыккалады 
2) Әле көзергө чаклы гөнкыйть бүлеге үзенә шеш к урынны ала .шаны юк 

Безнен юл га гөнкыйть бүлеген көчәйтергә матур i\ ш каләмле бик үткен 
гөнкыйть кирәк 

Гелөклөрем 
һ Безнен юл Гатарстан очен генә гугел Русиядө яшәүче бөтен га 

каратып чыгары гыргя гиеш 
2) laiapHi.ni (м\с\\ личе крөстиян көчләре катнашырга шешле Реда 

гурыда чара [арын күрергә \\wu\ 
)) Ко; көне Безнен юл"ны гарат) кампаниясен уздырырга кирәк 
I) Безнен юл га рәсемнәр ы кертеп вакы гын ta чинары pi а гырышырга к пр. ж 
( \ 1 ахырында шуны .имер н юм мин Бе иен юл кын беренче р 

б) кам ia j i вакъл i.и i.i авыр uiapi шр >ченда асурналга куп коч куючы i 
курналнын беренче секретаре иптәш Садрый Желал булды Чнын б) хезмәте 
.1 in.ii I.I 1к гөн чыгары 1маска и^ш 

Гасынч М\И( УГОЬ 

12 най 

I и IIIPI М \1 К \ 14 Ш i 1894 1955) i tpHX 

http://lii.hu
http://ivpi.ru
http://laiapHi.ni


Соңгы көннәрдә генә татар әдәбияты мәйданында яна бер имза заһир 
булды. Бу — яшь шагыйрь Һади Такташ. Аның беренче шигырьләре 
матбугат сәхифәләрендә чыгар-чыкмам, татар җәмәгатенең аңлы кыйсьме 
анар игътибар итте. Татар әдәбиятын сөючеләр аның килеп чыгышында 
яңа бер хадисә (хәл. куренеш) сизеп, колакларын торгыздылар: аңар зур 
өметләр баглап, үзенә бер торле (оригинальный) истигьдад күрделәр. 

Г. Рәхим Нәләтләр шагыйре 1923. №10-11 

Һ а д и 
Т а к т а ш 

МӘҢГЕЛЕК ӘКИЯТ 

Әкият сөйлим сезгә таң җилләре1 

Туктагыз да менә тыңлагыз! 
Шул урманда булган бер әкиятне 
Илдән илгә күчеп җырлагыз1 

Менә урман, чиксез кара урман. 
Мәңге шомлы, мәңге караңгы: 
Җилләр белән ишелеп һаман, һаман 
Улап торган үткән заманны. 
Шул урманда яшрен бер урында 
Ялгыз кабер тора. 
Кем анда'' 
Нигә ялгыз анда адашкан да. 
Нигә яшрен җирдә урманда? 
Ул бер егет кабре. 
Ул егетнең 
Кайгы белән үткән көннәре. 
Озын булган мәңге газап белән 
Йоклый алмый үткән төннәре. 
Ул күп. бик күп уйлап йөргән 
'Адәм кайдан килгән?—тагын да 
Кайда китәр?" Ләкин моңа җавап 
Табалмаган үзенең аңында. 
Табалмагач. килеп тезләнгән дә 
Мәңгелектән җавап сораган 
Озак көткән— 
Җавап алалмагач. 
Боләй диеп егет җырлаган: 
Нәләт төшсен сезгә, нәләт төшсен! 

Әй. урманнар, кырлар, далалар! 
Мәңге телсез каты ташка әйләнгән 
Җирләр, күкләр, фәннәр, аллалар' 
Җавап көттем сездән, бирмәдегез. 
Инде эзләп китәм—табармын. 
Көчле кулым белән мәңгелекнең 
Тимер ишекләрен ватармын 
Ватармын дә илгә яшрен булган 
Барлык серне чишәр, ачармын" 



Шуннан соң ул яшрен урын сайлап 
Кабер казып жцргә күмелгән 
Мескен егет. кайтам диеп киткән 
Кайтмас жцрдән—упкын төбеннән 
Мин әле дә аның кабрен эзлим 
Урманнардан, яшрен журләрдән. 
Мин тавышын ишетәм һәр көн иштәм 
Таң алдында искән хәлләрдән 
Ул киләчәк 
Мин дә кабрен табып 
Гөлне үпкән кебек үбәрмен 
Зәңгәр күзләремнән, аямыйча 
Кайнар яшьләремне түгәрмен 

Зәңгәр күзле егет кабрең үбәр 
Яшьләр түгәр кабрең өстенә1 

Гөлләр сибәр һәр көн таң алдында 
Җырлар жьфләр синең исмеңә 
Син эзләгән яшрен зур серләрне 
Мин дә эзлим егет.— 
Тыныч бул1 

Син күзләгән төпсез упкыннарны 
Мин дә күзлим, егет.— 
Тыныч бул1 

1923 ЛМ 7 



Р. Сабиров 

ТАТАРСТАН ҖӨМҺҮРИЯТЕНЕҢ 
ИКЪТИСАДИ ХӘЛЕ ҺӘМ АЧЛЫК 

Русиядәге ачлык тарихы безгә 1024 нче елдан башлап мәгълүм. Тарихка 
караганда, уникенче гасырдан уналтынчы гасырга кадәр Русиядә һәр гасырда 
ачлык җидедән ким булмаган. 17 нче гасырдан 19 нчы гасырга кадәр аның 
саны ике өлеш арткан 1230 нчы һәм 1231 нче елларда Новгородта бигрәк тә 
каты ачлыклар булган. Шушы ачлык елларның соңгысында халык гаять тә күп 
үлгән һәм Германиядән икмәк китерү аркасында гына халык бөтенләй үлеп 
бетүдән котылып калган Моннан иске заманнарда да Русия халкына читтән 
ярдәм килгәнлеге аңлашыла. 

Әгәр дә Русиядә соңгы өллардарак булган ачлыкларга карасак, 1872 нче 
елда Самарда гаять тә каты ачлык булганын күрәбез Шушы Идел буе ачлыгы 
аңа кадәр Русияне туйдырып килгән вилайәтне (губернаны) аяктан җыккан. 
1891 нче елда 29 вилайәтне чолгап алган чиксез көчле ачлыктан бирле Идел 
буендагы вилайәтләр һаман ачлыктан зарарланып киләләр. Егерменче гасыр 
эчендә Самар вилайәтендә 8 мәртәбә, Саратауда 9 мәртәбә ачлык булды 1891 
нче елгы ачлыктан соң 1892 нче елда мәркәз (үзәк) һәм җәнүб шәркый (көньяк-
көнчыгыш) вилайәтләрендә. 1897 һәм 1898 нче елларда тәхминән (якынча) шул 
ук төбәкләрдә ачлыклар булды. 1901 нче елгы ачлык мәркәздә, җәнүбтә 
(көньякта) һәм шәрыктә (көнчыгышта) 17 вилайәтне чолгап алды 1905 нче 
елның ачлыгы 22 вилайәттә булып, аннан соң шул ук ачлык 1906 нчы, 1907, 
1908 һәм 1911 нче елларны Русиянең күп кенә җирләрендә яңадан тәкрәр итте 
(кабатланды) Ниһаять, без, Идел буе халыклары, хәзерге көндә 21 нче елның 
коточыргыч зур бер ачлыгын башыбыздан кичерәбез. 

Русиядәге бу ачлыкларның төп сәбәпләрен тикшергәндә, табигый, ирекле-
ирексез башта илебездәге иҗтимагый вә икътисади шартларга тукталырга 
һәм шуның белән бергә Русиянең икълим (климат) вә һавасының да ачлыкны 
тудырырга зур гына ярдәм иткәнлеген күрсәтеп узарга туры килә. Ләкин шул 
ук югарыда зикер ителгән (әйтелгән) шартлар Русиянең төрле төбәкләрендә 
төрлечә җыелып, төрле җирдә төрле нәтиҗәләр тудыралар 1921 нче елда 
Татарстан Җөмһүриятенә килгән зур ачлыкны алсак, моның үзенә генә махсус 
булган кайбер сәбәпләр аркасында тагы да көчәя төшкәнлеген әйтми узып 
булмый Гомумән, Татарстан Җөмһүрияте (сабикъ (элекке) Казан вилайәте) 
ашлык уңмау ягыннан Самар шикелле вилайәтләр белән беррәттән тора. Ләкин 
монда һәркемнең күзенә аерымачык бәрелеп тора торган икенче бер нәрсә 
бар, ул да булса Татарстан Җөмһүриятенең төп халкы булган татарлар, шул ук 
Татарстандә тереклек итә торган башка халыкларга караганда, ныгырак 
ачыгалар Без кая гына бармыйк, татарларның ачлыктан азап чиккәннәрен, 
балалар йортларының ач татар балалары белән тулып калганлыгын. Җөмһүрия
тебездәге шәһәр урамнарында татарларның ачлыктан аунап ятканнарын, 
ниһаять татар авылларындагы йорт-җирләрнең ябылып, тәмам сүнгәнлекләрен 
күрәбез Бу 1921 нче елны татарларның үзләре белән бергә яшәүче халыкларга 
караганда ныграк ачыгулары, шөбһәсез, татарларның үзләренә генә махсус 
булган иҗтимагый һәм икътисади сәбәпләрдән килә. Әгәр дә без халкыбызның 
тарихын тикшереп карасак, татарларның иске-искедән бирле зур бер 
кысынкылык астында яшәп килгәнлечләрен күрәбез. Иван Грозный тара
фыннан Казан алыну белән татарлар үзләренең өстләрендә инде кысын-
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кылыкның башланганлыгын сизделәр Идел. Кама буйларындагы әлегә кадәр 
биләп килгән мөнбит (уңдырышлы) җирләрен татарлар урысларның тәзаййыкы 
(кысуы) астында ташлап китәргә мәҗбүр булдылар Җүнсез һәм уңайсыз җир 
кайда бар - татарлар шунда утыртылды Билгеле, бу хәл үзе генә татарларның 
иктисади яктан начарлануларына сәбәп булды Икенче яктан башыннан аягына 
кадәр православие рухы белән сугарылган Русия хөкүмәте, урыс поплары 
белән кулга-кул тотынып. Казанны алуга татарларны чукындыру, аларны 
урыслаштыру сәясәтенә кереште Бу юлда татар халкына әллә никадәр үзенең 
җәбер-золымын салды Шушы яман сәясәтнең яман нәтиҗәсе буларак, бичара 
татарлар үз кабыкларына яшеренергә, урысның начар яклары белән бергә. 
барлык яхшы якларына да кырын күз белән карарга, алардан файдалы һичбер 
яңа нәрсә алмаска мәҗбүр булдылар Үз диннәрен, үз гореф-гадәтләрен 
саклап калырга тырыша торгач, татарлар урыслардагы иген игү. көн күрү 
эшләрендәге төрле файдалы яңалыкларга да дошманлык күзе белән карый 
башладылар Еллар, гасырлар буенча татарлар урыс ашы дип. кәбестә, кыяр 
шикелле яшелчәләр җитештермәде Шул ук сәбәп аркасында бакчачылык белән 
шөгыльләнмәде Кәбестә кыяр шикелле нәрсәләр әле хәзерге көндә дә 
татарлар арасында урыс ашы'' дип йөртелә Татарлар арасында бакчачылык 
эше белән шөгыльләнү юк Алар орлыклы ашлыктан башка бер нәрсә дә игә 
белмиләр Хәлбуки орлыклы ашлыкларның уңышы бик үк ышанычлы түгел Әгәр 
дә орлыклы ашлыкларның уңышы бик үк ышанычлы булып җитмәсә ашлык 
уңмау куркынычыннан, бары тик иген игү эшендә яңа ысулга - игенне күп басу 
белән игүгә күчү һәм чәчү әйләнешенә санагать өчен кирәкле үсемлекләр кертү 
генә коткара алачак 

Бу яктан караганда татар крәстияннәренең хуҗалыклары бик әкерен үзгәрә 
Халыкның ашамлык запасларын күп арттыра торган һәм аларга икмәктән башка 
да яшәргә имкян (момкинлек) бирә торган бәрәңге утырту татарлар арасына 
яхшы ук куп таралган Ләкин коры бәрәңгегә генә ышанып торырга туры килми 

Бүгенгә кадәр татарларның күбесе игенне Нух заманыннан калган ысул 
белән игәләр Шуңа күрә ачлык булган елларда аларның күберәк азап күрүләре 
гаҗәп түгел Татарларның шушы тарика (ысул) мәдәният (цивилизация) 
ягыннан артта булулары - Татарстан Җөмһүриятендәге ачлыкның сәбәп
ләреннән берседер. 

Хәерчелеккә төшкән татарлар күп вакытлардан бирле салым, иҗарә 
(аренда) хакын түләү һәм үз кирәкләрен алу өчен хуҗалыкларыннан хасил 
булган нәрсәләренең күбесен базарга чыгарып сатып килделәр Шуның 
нәтиҗәсендә татарлар көз конендә шул ук икмәкләрен базарга чыгаралар яз 
көне ул икмәкне алар үзләре үк кыйбатрак бәһагә сатып алырга мәҗбүр 
булалар Көзге һәм язгы бәһәләр арасында булган аерма шул ук фәкыйрьләр 
җилкәсенә тошә Шулай итеп нинди дә булса бәла-казалар килгән вакытта алар 
иң әүвәл ачлык тозагына эләгеп, корбан булалар 

Ниһаять, ачлыкның килүенә яки килмәвенә мөһим сәбәпләрдән берсе -
крәстиян хуҗалыгында игенгә башка кәсепләр белән акча таба торган 
юлларның булуы яки булмавыдыр Авыл халыкларының башлыча доходлары 
иген мәхсулатыннан (кеременнән), читкә йөреп кәсеп итүдән һәм кул 
һөнәрләре белән шөгыльләнүдән килә Иген уңуның алга китүе һәм икмәк 
бәһәсенең күтәрелүе иген игүдән килә торган доходның әһәмиятен арттыра 
Кул Һөнәре санагате белән йорт санагате ашлык уңмаган елларда крәстиян 
хуҗалыкларының хаҗәтләренә кирәк нәрсәләрне табарга ярдәм итә Шулай 
ук читкә иореп кәсеп итүләрнең дә крәстиян хуҗалыклары өчен әһәмияте бик 
зур Артык халыкларның завод- фабрикларга эшләргә китүләре авыл 
халыкларының азык белән тәэмин ителүләренә тәэсир итә, авылда ашап 

яту й р н ы ң санын киметә һәм авылга акчаның килүенә сәбәп була Ләкин 
гәәссефкә (үкенечкә) каршы, шушы һөнәр-кәсептән иген мәхсулатыннан 
читкә кәсепкә китүдән һәм кул һөнәре санагатеннән килә торган доходлар 
т ы р н а р iip.iu.in i.i ••>• диярлек Менә шуның өчен дә алар ачлыктан 
күберәк зарарланалар һәм аның авырлыгын күберәк татыйлар 

Бу сүзләргә холәса (нәтиҗә) ясап шуны әйтергә мөмкин халыкның аз җирдә 
ii.il ы * юруы. җирләрнең ябыгуы, Идел буеның һава ягыннан булган хәле. иген 
кәсебенә башка һөнәрләрнең аз тәрәкькый игүе. игеннең иске ысул белән 
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игелүе. бигрәк тә Татарстан Җөмһүриятендәге халыкларның күпчелеген 
тәшкил иткән татарларның күршеләре урысларга караганда, мәдәният ягыннан 
артта калулары болар арасында ачлыкның көчәюенә сәбәп булган. 

Бетен Татарстан Җөмһүриятенең ачлыкка булган мөнәсәбәтенә килсәк, 
аның тиз арада яхшыга таба үзгәрүеңдә хәзерге көндә өмид артык зур түгел. 
Авылның мәдәният ягыннан булган хәле әле һаман да бик түбән тора. 
Урысларның да. татарларның да байлыклары гаять тә түбән дәрәҗәдә, һөнәр-
кәсеп аз тәрәкъкый иткән, иген игүдән башка кәсепләр белән акча табу 
әйтерлек юк. соңгы вакытта хайван асырау эшләре тәмам җимерелгән, 
крәстияннәрнең' хуҗалык эшләрендәге бөтен арка таянычлары иген игүдә генә 

Шуның өстенә соңгы елларда булган вакыйгалар - җиһангирлек (бөтен
дөнья) һәм граждан сугышлары, чехословак һәм Колчак бандаларының Татар
стан Җөмһүрияте туфрагына һөҗүм итүләре һәм егерме беренче елда һич тә 
күз күрмәгән вә колак ишетмәгән гаять тә зур ачлык булуы - безнең өлкәнең 

икътисади байлыгын тәмам 
җимерде, бөтен халык диярлек, 
хәерчелеккә төште, хәтта алар 
үзләренең киләчәктә рәтле тор
мышка чыгуларыннан өмидләрен 
өзеп. һәлакәт чокырына тәмам 
якынайдылар. 

Бу хәлләр һәммәсе дә шушы 
коточкыч дәһшәтле ачлыкка кар
шы ашыгыч рәвештә чаралар 
күрергә тиешлеген игътираф 
итәргә безне мәҗбүр итә. Юк 
исә. гомуми иҗтимагый-икъти-
сади хәлләрдән килеп чыккан бу 
ачлык Татарстан Җөмһүриятен 
бик үк тиз ташлап китмәс дияргә 

Ачлык. Л Мендесрәсвш һәм шул югарыда күрсәтелгән 
шәраитләрне (шартларны) 

һәрвакыт күздә тотып, хозяйствоны иң соңгы дәрәҗәдә җимерелүдән саклау 
чараларына керешергә тиеш була. 

1922 №1. 

Журналыбыз турында 
Мөхәммәт Гали: 

—Хәзерге вакытта "Безнең юл" әдәбият сөючеләр ечен бөтен татар дөньясында 
бердәнбер нәфис әдәби журнал. Бер яктан ул хәзерге яшьләребезнең әдәби 
тойгыларын тәрбияләп, аларнын гыйльми, иҗтимагый белемнәрен күтәрүдә 
булышлык итеп килсә, икенче яктан хәзерге яшь язучыларыбыз шунын аркылы 
узләренен әдәби каләмнәрен очлыйлар һәм шомарталар... 

Гомумән, тип ягыннан алганда. "Безнең юл "нык хәзерге бара торган юлы ярый 
торган. Тик шуны эчке һәм тышкы яктан ыспайларга, бизәкләргә һәм шомартырга 
гына кирәк. Ин башлап ничектер менә шуның тышкы кыяфәте һәм күренеше 
белән ниндидер бер учреждение тарафыннан чыгарылып килә торган бюллетеньне 
һәм отчетны хәтерләтә. 

1927 

Элек чыккан шиберләрне биргәндә шул заманның язылыш ү;К'НЧо л склере сак.ын n.i \,,.; 
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КРАСКОМ' МӘХӘББӘТЕ 
хикәя 

I 
Дивар,];!i I.I сәгать гөнге икене сукса ла. бсзнен беребез дә гарапырга уй 1амый 11 

зур бер ихлас бе юн I s гихнын сөйләгәнем гыңлап утыра идек 
Шагыйрь җанлы гөнле гелле Салихнын башыннан үткәргәннәре салкын 

бүлмәнең тәнгәр төтен белән гулган һавасы гынч) шгын, барыбьпнын көн буе 
ише йөреп арыганлыгын һәм иртәгә иртән ук торып, гагын и ипкә барырга 
кирәклекне оныттырып безне әллә кая еракларга кошлар сайрап гарган гөл 
бакчаларына киче гөс ю гигвз .ипие» өсләренә көймәгә я 6) |маса ныьле өйләргә 
алып китеп анда берәр юңгвр күзле шпур тип.- нечкә билле гуташ я каным 
белән очраштырып, аны бер караш белән сөйдереп ишан и гизрөк би 
И U 

Уй 1.К.Ш исен акы [ын китәр Шушы көэерп горыышта ip ьэмчесе • 
i м шин i.i бер адым .п арга i асиэ <л нан 6j на i ш e m вакытында кемне генә сөй 
йөгән! Кайсы i ына бакчаның караш м ал лялары, гөр к шәһәр 1әрн< н бай шннәт ie 
i.i t.ipi.1 ,iiii.iii с е р i.i|>en ("к iMii-i.*p м > i I I . I M . I I и м п кайСЫ ГЫНД ӨфӘК к> ГМӘКЛ( 

и. |кв биле анын кочагына кермәгән! 
i ,1.ш\ бер вакыйганы сөйләп туктауга өсталнен бер почмагында утыр 

чәч 1өрен артка сыпырып a i ш ia 
—Әх, егетләр болар барысы [аалай гугелшул име Сннен сөйгәннәр Салих 

шөбһәсез матур һәм ямьле Әмма синеке шикелле ипсез бер тормышта 
.1 пошырмас өчен cj белән Ьава пм и ^к кирәк бернәрсә 6j гон Яхшы гына |>к 

кына итеп ашаганнан сон ганца 1алында иузыка астында яртылаш влангач бер 
гуташны күреп сою. ул я i кшю бакчада матур чәчәк күрү, концертта скрипкамын 
момлы кһөннөрс иетү җәннәткә кергәч хур кыз [арым коч! Рвслеүкгвдн 

ИП 

-) менә мапк м баип ш үткән бер вакыйганы ишетсәге i j i вакы i 
w i u и I.I [ө мәхәббәт барлы .i ышаныр ид< п i 

Без .' [бөттө б 1рыбы i ц беравы i шн Хафн тн щ \ вакыйганы сөй 1әве 
\ i it озак ялын iiipi.Ji i горм кгган чәч iapt н гагын артка сыпырып алып, уңайлап 
кына утырды н гү1 мдөгечө сөй lepra кереште 

м 
\пыр көрәш көннәре шл баш шды ул сүзем Гсспитальгө ничек теккәнемне 

б) [мим өйгә ике атнага i кайткан җиремнән бик нык шеи сыпной 
гиф б< я н шырыл K.i н т м и т Иптәшләр мине госшггальгө илтеп салганнар 

Kpai ю м '•••' им • 

, 
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Анда ун ягымдагы караватта ята торган яшь кенә бер егетнең, урыныннан 
торып, саташып әллә нәрсәләр сөйләнүен; берсендә аның караваты янына ата-
аналары килеп кычкырып елашканнарын; егетне носилка белән күтәреп алып 
киткәннән сон. анын урынына ап-ак сакаллы бер картны китереп салганнарың; 
янына килгән доктор, сестраларга ул картның: "Мин дә уздыра алмам, ахрысы*'.— 
дип сөйләнгәнен төш арасында күргән шикелле генә хәтерлим. 

Шулай мин берничә көн ятканмын. Беркөн иртә белән күземне ачып җибәрүгә, 
әллә ничек үземне җиңеләеп, тазарып киткән итеп сиздем. Янымда утырган сестра 
култык астыма кыстырылган термометрны алып карады да: 

—Я. иптәш, шатланыгыз: инде кризисны үткәрдегез. Тиздән тәмам терелеп, 
иреккә дә чыгарсыз,—диде. 

"Иреккә чыгарсыз" дигән сүзне мин төрмәдә яткан кешенең азатлык хәбәрен 
көткән төсле көтә идем. Ләкин бу юлы инде күптәннән бирле көткән хәбәргә ул 
кадәр игътибар итмәдем.. Бөтен уем—янымда миңа елмаеп карап утырган шәфкать 
туташы сестрада иде. 

Анын терелүемне тәбрик иткәндәге шатланган көләч йөзен күреп, мин саташкан 
вакытларымда бер караш белән хәлемне җиңеләйтүче, авыр вакытларымда янымда 
утырып, башымнан сыйпаучыны таныдым. 

Бераз карап торгач, ул одеялым белән мине бөтен яктан диярлек томалады да: 
—Хәзер тыныч кына. сөйләшмичә генә ятыгыз инде. Әгәр салкын тидереп 

куйсагыз, тагы да осложнение1 булып җәфаланырсыз.—диде. 
Мин. җылы сүз ишеткән яшь бала төсле, яңа бәхетемнән куанып, күземне 

йомдым... 
Уянганда, ул һаман янымда утыра иде. 
—Уяндыгыз. Менә яхшы. Бик нык. тыныч йокладыгыз. Менә. иптәшләрегез 

үзегезгә ашамлыклар китерделәр. Сезгә хәзер нык кына ашый башларга кирәк,— 
дип. ул. урыныннан торып, кычкырып азапланып ятучы бер авыру янына китте. 

Китерелгән ашны капкалагач. хәлдән таеп. күземне йомдым. Уянганда, палатада 
ул күренми иде инде. 

Электр лампасының көчсез саргылт нурлары зур палата эчен күңелсез генә 
яктырта Почмакта яткан бер авыруның өзелеп-өзелеп ыңгырашуы, ишек янындагы 
караватта яткан бер кызыл гаскәринең янындагы иптәшенә һичтуктаусыз авылда 
калган авыру әнкәсе белән баласы турында сөйләп торуы нервларга тия иде. 

Урынымнан күтәрелеп, караватка утырдым. Үземдә бераз хәл барлыгын 
сизгәнлектән, урынымнан торып, карават башындагы халатны киеп. коридорга 
чыктым. 

Ярым караңгылыкка баткан коридорга ике яктагы палаталардан ыңгырашу 
тавышлары килә. Әнә бер хатын, саташып булса кирәк, ыңгырашкан арада үзенен 
баласын чакыра, аның йөрәк өзгеч кызганыч тавышыннан, баласын мәнге 
кайтмаслык җирдән чакырганын белеп була иде. 

Кулына савыт тотып, ашыгып баручы сиделка, яныма туктап, аптырап күзләремә 
карады. 

—Әбәү! Кая чыктыгыз9 Сез иртә белән генә кризис үткәрдегез ич!—диде ул. 
Аның сүзләренә колак салмыйча, коридорның очына киттем. Анда коридорның 

иң читендәге бер бүлмәнең аз гына ачык ишегеннән күренгән ачык яктылык мине. 
өермәдә күренгән маяк шикелле, үзенә тарта иде. 

Ишек янына килеп җиттем. 
Ишекнең ачык җиреннән җыйнак кына бүлмәнең эче. стена буеңдагы, өстенә 

ару җәймә япкан караватның бер почмагы күренеп тора иде 
Бердән күзгә бәрелгән каты яктылык тәэсиреннәнме, яки озаграк аяк өсте басып 

торганнанмы—кинәт башым әйләнеп китте. Хәлсезлектән егылып китмәс өчен. 
ихтыярсыз ишеккә тотындым. 

Берәү ишекне эчтән әкрен генә ачып җибәрде. Бу—"ул" иде 
—Карагыз әле. нишләп чыктыгыз? Сезгә урыннан торырга ярамый ич.—дип 

Осложнение - авыруның көчәеп китүе 



кипел кулларымнан ГОТЛЫ Минем күз алларым караңгылана башлады Анын кул
ларына таянып, көч-хәл белән шундагы караватка килеп аудым 

Ак жаймале, йомшак мендәрле карават, җыйнак якты бүлме, барысыннан бигрәк 
янымда утырган туташ—болар барысы ла ун көнләп карашы палатада i 1 
урында яткан кеше өчен никадәр үзгәреш икәнен үзегез аңларсыз дип уйлыйм 
Туташ минем баш астымны яхшылан төзәтеп астемв япты да 

-—Ни дип тордыгыз сон" Болай йөрсәгез, се s һич шөбһвсе |упкэ шешү авыруын 
шөктерерсе i лиле 

Мин кәефләнеп күзләремне йомдым У i танышына шелтәаһәне бирергә тырышса 
1Ырв алмый сөйләве мина музыка шикелле генә ишетелә иде 

—Сөйләгез, туташ, сөйләгез, сезнен тавышыгызны ишетеп бү (мөгездә чт\ очен 
мин Һичкем авырмаган авыруга ла рии булыр илем —дидем 

Ул rai i.i да житдирөк ител 
—Алай сөйләмәгез сезгә гизрөк терелеп, фронтка китәргә кирәк,—лиле 

Мин бил туг .ни болай ла фронттан киләм. Җитәр анда күн л.<фаланлым 
ипле .) сез мине гагы ла шунда, ут зченә жи&әрергә тырышасыз—шлем 

Ул бик җентекләп мина каран алды 
—Сез бу сүзләрне уйнал кына әйтәсез бит —лиле —Мин се men саташкан 

вакытыгызда ниләр сөйләгәнегезне ишетеп тор һаман фронтка— 
иптәшләрегез янына кайтырга ашыктыгыз Гел шулар белән саташтыгыз 12 иче 
палатада ятучы кызы шрмееи tap да сезне белә tap икән Алар се we мактыйлар се s 
ii.ui батыр икәнсез 

Мин җавап бирмәдем Pwi i fy^p мактаганда уңайсызлык сизенсәм вә, мокын 
сүзләре ишәдер мине рәхап [әндерәләр гена иде 

Сез б) госпитальдә күптән хезмәт итәсе 1ме? дип сора ым 
Оч дим якын инде Фронттан озатканда вакытлыча гына дигәннәр иде .< 

моннан һаман жибврмнләр Әле кичә генә фронтка кайтаруны top.ni юлын panopi 
бирдем 

Җитәр ик кал кергәнен сизеп айый ярдәме белән б\ шәдвнчыгып үз урыныма 
к п юл яттым 

Өч көннән сон сәгать унике ю анын нәүбәте киткәнен гүрл к> i б) 
,i i II.IM Инде горып йөри ала идем Шуна күрә анын килгәнен коридорга чыгыл 
ката б) .1 |ым * влггь унике ю бер ю б] i ал Ләкин j i һаман килма 
урынына палатабызга оер карчык керде 

Ө иче сестра кайда? дип соравыма карчык 
Кичә В нч( ппчппм штабы белән фронтка киме шл аашал бирле 

III 
Кон кичкә гвба авышып ки м и и 
Бе шеи i.K көр гер кар бураны катыш нугай у\и\ ыр астында гезденпычрад 

гимер юл буй иш цепыса гаралыл аяп баралар иде 
Кон ом өз иксе i йөр^ вркшмни калсешангән аякл ip кич көл бе [ән ai mfl lap 

салкын яңгыр ишне п. аркылы гәнгө үтеп ихтыярсыз калтырата күн 
hi вмнөн кая i.i б) ica берәр ашлы гыныч урын! i омтыла и к 

l.\ вакытта яныбыздан гимер юл буйлап артына унбишләп вагон гаккан алгы 
санитария поезды үтеп китте i өрөзә 1врен кап laraH пэр и им) арасыннан вагоннын 
якты we салкын яңгыр астында йөргән бәндәләрегезгә кэнн ен бер почмагы 
бу н.ш күренә и ic 

\ i >, гел киткән м оер кы 1ылармәаи 
к малай шунын менә кереп ятар өчен берәр пуля алсан пжал ң 

КУЙ и.1 
Поезд үтеп китте Без алга гуптавь J гөрләп торган жиргв ом 

снарядлар еш кына гөшкөлн башлап ем тар сызгырырга 
Ун к.т.та 'ура! гавышы ииктелде Б) ун флангтагы роталарыбызнын 

юшманга якын ки i\ 1өрен белгертә иди Мин ротанын ал шнарак чыгып 
\ п.: егет lep! wn в ira омты i шм Каршы шн һаваны ярыл якынаеп ки пөн 
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снарядларның сызгыруы ишетелде. Берсе ун ягыма төшеп ярылды Башыма килеп 
сугылган жил белән жиргә авып киттем һән шунда ук исемне югалттым... 

Берәүнең жылы иреннәре маңгаемнан суырып үпкәнне, йомшак куллар белән 
муенымнан кочаклаганны сизеп, әкрен генә күзләремне ачтым 

Яткан урыным—яхшы яктыртылган жылы вагон эче, янымдагы урындыкта "ул" 
утыра иде 

Төш була калса, озаграк барсын дип. кирелән күзләремне йомсам, ул һаман 
минем күзләремнән, иреннәремнән үбә, үзе шат тавыш белән: 

—Тереләсез, тереләсез... менә, егет,—ди иде. Кулларым белән анын кулларын 
каты кыстым. 

—Сез ничек монда эләктегез?—дидем. 
—Сез ничек эләксәгез, мин дә шулай: бурычым китерде,—диде. 
— Мин фәрештәләргә никадәр генә ышанмасам да, сезнен минем авыр 

вакытларымда ярдәм итәр өчен җибәрелгән сакчы фәрештә икәнегезгә ышана башла
дым,—дидем,—Әйтегез әле: мина ни булды? Безнең гаскәрләр еракмы? 

—Кайгырмагыз, гаскәрләрегез еракта инде. Сезгә снаряд җиле тиеп, контузия 
алгансыз, китерүче рота санитарларыгыз сезнен ротаның авылга беренче барып 
кергәнен сөйләделәр. Сез озак ятмассыз, бер-ике көннән чыгарсыз.—диде. 

Бу юлы инде аның бу сөенече мине шатландырмады гына түгел, кайгыртып та 
алды Шушы урында, анын кулы астында әллә никадәр озак ятасым килде 

— Ни очен сон мин кеше төслерәк мәҗрух булмаганмын икән; ичмасам, сезнен 
йөзегезне күреп, тавышыгызны ишетеп ятар идем.—дидем. 

Кыз маңгаен жыерды, анын йөзе җитдиләнде Бу юлы ул чыннан ачуланмаса 
да, кәефе киткәнлеге аермачык беленә иде. 

Мин һаман сүземдә дәвам иттем: 
—Әйе, менә шулай көн. төн, айлар, еллар буе йөреп, рухын арыгач, сезнен 

шикелле бер җанның канаты астында ятып ял итәсе килә. Аз гына түгел, бер-ике 
көн түгел, айлар, еллар буена тынасы килә. Башка кешеләр шикелле үк. тыныч бер 
почмакта, жылы өйдә, гаилән янында яшисең килә...—дидем. 

Кыз, һаман җитди кыяфәтен саклап: 
—Әйе, егет, андый тынычлыкны сөйгән кызлар күптер. Әмма мин андыйлардан 

түгел. Мин тормышта рәхәт күргәннәрне сөймим, мин тормышның авырлыгына 
каршы күкрәк киереп көрәшүчеләрне, авырлыктан михнәт чиккән халыкны коткару 
юлында тырышучыларны сөям. Шуның өчен мин монда йөрим. Шуның өчен мин 
сезне сөям...—диде. 

Ике көннән сон мин, тәмам терелеп, сәламәтләнеп, вагоннан чыктым Киткәндә 
ул кәефле генә кулымны кысты. Минем: "Тагын күрешкәнгә кадәр!" диюемә ул: 

—Юк, тиз арада тагын күрешүне теләмәгез инде,—диде—Башлаган эшне сау-
сәламәт килеш төгәлләгез! 

Атыма атланып полк позицияләренә барганда, колагымда һаман аның: "Тагы 
күрешүне теләмәгез инде!"—дигән сүзе ишетелеп тора иде... 

—Әйе!..—дип, Хафиз тирән бер сулыш алганнан сон. бераз сөйләшмичә торды 
да -Ул кызны мин артык күрмәдем. Авыр көрәш көннәрендә исә ул—арыган җанны 
тынычландыра торган бер фәрештә—кар өстендә үскән бер чәчәк; аның тавышы— 
үлем авазлары арасында яңгыраган бер скрипкага охшый иде,—дип сүзен бетерде 

Барыбыз да. алган тәэссорат астында, бер сүзсез-нисез тын гына тора идек 
Бары Салих кына. урыныннан торып: 

— Синен мәхәббәтендә. Хафиз, бер тиенлек тә шигърият юк,—диде. 
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ТАТАР СКУЛЬПТОРЫ МИРЗАҖАН БАИКИЕВ 

Һәрвакыт ачык йозле. мөлаем табигатьле, яше алтмышка җитеп, чәче-сакалы 
ап-ак агарган Мирзаҗан абый, СССР да сәнаигъ нәфисә (сәнгать) музейларыннан 
ИН бае булган Ленинград Эрмитаж музеенда (элекке Императорский музей) 
скульптура реставраторы һәм татар дөньясында татарнын Тукай. Фатих Әмирхан, 
Гаспринский кебек мәшһүр азучыларының һәик&1ен ясаучы беренче скульптор ул. 
Аның бу эштә бөтен гомере үткән, чәчләре агарган, тормышның бөтен ачысың-
төчесен татыган, ниһаять, бүгенге көндә "Хезмәт каһарманы" дигән зур шәрәфле 
исемне алган. 

Ләкин тәәссефкә (кызганычка) каршы, үзенен бәһа биреп бетерә алмаслык 
кыйммәтле эшләренә, татарлар арасында бердәнбер боек мастер-реставратор һәм 
скульптор булуына карамастан, кин татар жәмәгатьчелегеннән читтә калганга күрә 
татар массасы арасында танылмаган, үзенен иҗатларын күрсәтә алмаган. 

Скульптура реставраторы 
Реставраторлык Вазыйфасы жинел эш түгел ул 
Ул зур осталык һәм скульптура эшендә күп белемне сорый Бөтен җир шарында 

беренче дәрәҗәдә булып танылган боек художник-скульпторларнын ватылган 
әсәрләрен төзәтү, кителгән җирләрен ялгау - реставратор үзе яхшы скульптор 
булганда гына мөмкин Ә менә Мирзаҗан абый шул бөек Вазыйфаны башкаручы. 

Башкаручы гына түгел, зур мастерларча, 
художник-авторларча эшен эшләп бетерүче 

| Син аның зур осталык белән эшләгән 
эшләрен, моннан берничә мен еллар элек 
яшәп. үзләренең скульптурадагы мастер
лыклары белән ботен җир шарында беренче 
урынны тоткан һәм хәзердә дә әле бер 
милләт, бер халык тарафыннан да узылмаган 
дип әйтерлек дәрәҗәдә булган, юнанның 
(грекларның) мәшһүр скульпторларының 
ватык хәлдә (яисә аяксыз, я кулсыз, я 
булмаса башка бер җире кителгән) табылган 
статуяларың реставрировать иткәнен күреп 
хәйран каласын. Ул сиңа ялгаган төсле түгел, 

тки шул мәшһүр художникның үз кулы 
белән ясалып беткән дә, тик материалы 

! җитмәгәндә икенче бер материал белән 
I бетереп куйган кебек тоела. Синен күз 

алдыңа моннан 2 мең ярым еллар элек 
— ' / —' яшәгән юнан скульпторлары үзләренең 

б^птуражззтэтбел Л°"ьяга карашлары. кайгылары, 
шатлыклары белән килеп баса Мирзаҗан 

абый реставраторлык эшендә Ленинградта һичкем белән тиңләшми торган мастер 
ул. Шуның очен дә башка музеиләрдәге кыйммәтлерәк статуяларны реставрировать 
итәргә кирәк булганда аны чакыралар. 

Шунын өчен дә Царское Село шәһәрендәге Екатерина II нченең сарае кебек 



кыйммәтле гарихи памяпшкның фасадындагы (сарай аядындагы) 120 ләп кари папины 
(фигура статуяларны) реставрировать итү Мирзаҗан абый карамагынла була 

Шунын очен лә шул музей администрациясе ,зенен Мирзаҗан абыйга биргән 
отэывыкда аны "мәсьүл (җаваплы) лиләрне башкарырлык, Ленинградта 
реставраторлык эшендә бердәнбер специалист" дип атый 

Мирзаҗан абый сәнаигъ Нәфисәнең 
тарихи памятникларын саклаучы 

Екатерина I! нче заманында \к төзе 1Ө башлаган Эрмитаж м\ кенда миллионнар 
бел.in генә бәһа биреп бетерә алмаслык, сәнаигъ нәфисәнен тарихи памятниклары 
саклана Анда иске таш дәвереннән алып хәзергә кадәр булган сәнаигъ нәфисә 
памятниклары җыйналган 

Анда борын] 1.1 Мисырның (моннан 3-4 мен еллар элекке) кабер гашлары, чокып 
ясалган рәсем (борынгы язу— һироглиф) белән зур таш 1әхетләр, упәренен табына 
юрган аллалары тасвир ителгән һәйкәлләр, борынгы юнан. Ремадагы мәшһүр 
скульптураларньш статуйлары Шулай >к соңгы гасырны» мәшһ,р CKJ вдггорларнын 
әсәрләре картина бүлегендә Рафаэль Леонардо да Винчи Микель ^нджело 
Рембраңдл Рубенс, Веласкес кебек ботсн жир note ц |әменда мәшһүр кудожннк 
ларнын кыйммәтле әсәрләре саклана Мирзахан абый иена ип i байлыкларны гур 
осталык белән саклаучы үлчәүгә авыр б) 1ган памятникларны гур осталык кирәк 
вакытта бер урыннан икенче урыпм күчертүче Сон дәрәжа ta мәсц in» г и (җаваплы) 
булган бу эшен Эрмитажда пичеләр фәкать .шып карамагында гына, .шып кчшчы 
буенча гына иплиләр Муэейдөге гарихи памятникларны кыймма 
кузгату бер урыннан икенче урынга күчерү җиңел »ш түгел ул ч iyp белгечне 6j 
иш.' күп гвжрибәнс һәы үзе белән яхшы иөгамәлө кыла белүне сорый Шунын 

өчен ю шул. бу эшкә һәр вакытта, тәҗрибәле кар1 Мирзаҗан абыйга мед 

l l l .UI. lp 
Музей администрациясе [ә күп вакытта б) Мирзаҗан абыйга гапшыры ш юрми 

мәең поп к шгне .ifu.ui ин гур кезмәп юреннөн кисаллыН 11>14 нче елны Яурупа 
сугышы башлашам Николай II Петербургның пимеслөр кулына калуыннан куркып 
Петербургның бөтен байлыкларын Мөскөугә озаттыра ба .ш Беренче чиратта 
о i.i I ы Li горган әйбер iep Эрмитаж музеендөге сәнаигъ нәфисәнен гарихи 
памшппклары була Шушы п ш дәрәҗәдә мәсьүлиятле IDJ Мирзажа 
ипппырым Ш\ Ian ук 20 иче елны ин ie б) пан [ыклар ипче крөстиян хөкүмәтенә 
ка п ач Мәскөү юн (Крем п») яна иш Ленинградка һзмитаж мә вена каш iprj rai ын 

и Мирзаҗан абый карамагыннан башка б) ia алмый \ i 6) •• китекчелек итә 
Музей администрациясе Мирзаҗан вбыйнын б) хезмәтен аеруча гөкъдир кылып 
аерым ел 1ыв бирә һәм анда М\ кйнен сон юрөжа и кыйммвп ie памятниклары 
фәкать Мирзаҗан Байкневнын фидакяр юге, гырышлы] ы һәм осталы] ы бе нан генә 
ватылмый өлөф гөлөф (өрөм-шөрөм) булмыйча гына шулай 

i Ik i ип.ш ка I.I a I п,1 ш 

Мирзаҗан абый - скульптор 

Мирзаҗан Лый бөек мастер-peci ию гтор гына гүгел ) i KJ ЮЖНИК CKJ олтор 
и Гатар сәнаигъ данъясынын һәрбер фронтында диярлек ганылган к,п кенә 

кешеләребез булса ia скулыпорларыбыз юк иде әле Б) актан Мирзал 
бесч нче кар 1ыгач [арыбы i в н сана a 

I.IKIIII \ i |сүтггвннвн бирле кжщ итеп килгән һәм көзерга a 
кенә КЫЙММӨ1 ii- һәйкәл tape б) ica и кин гатар массасына ганылганы ки 
гатар массасы түгел кәтта татар укымь доры гатар сәнаигъ нөфисә фронтын ш 

учелөр< ia белми Чнын >шләре үзенеи юра горган б ү л м ә с е н н ә н 
мастерскоеннан читкә чыгыл потребите \ы^ барып китмәгән ш\\и күрә па ^ кна 
гиеш ie бөһане бир юре а [магаи 

һи ire ie, пич ш гена кжат итүче к) южюи В) •-• 
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башкалар өчен эшли. Ул үзенең хисен, тойгысын баштан кичерүен башында 
тупланган сурәтләр аша гәүдәләндереп башкаларга йоктыра, тәэсир итә Сурәтләрне 
гәүдәләндерү—сүз. тавыш. буяу. хәрәкәт, таш. балчык һәм башка шундый төрле 
санап бетермәслек материаллар ярдәме белән була. 

Әгәр дә художник үзенең әсәре белән тәэсирләнүче бернинди дә объект 
булмаячагын белсә иде. һичбер вакыт бер нәрсә дә иҗат итмәс иде. Потребитель ул 
художникны тудыручы да. яшәтүче дә. үстерүче дә Ләкин Мирзажан абый иена 
шул художник өчен һава белән су дәрәҗәсендә кирәкле булган кип потребите.!ьне 
табалмаган. Шуна күрә дә анын иҗаты, скульптурада булган табигый талантын 
үстерү өчен кирәкле булган зәмин (җирлек) булмаган. Ләкин шуна карамастан, 
аның зур мастерлык белән эшләгән Гаспринскин. Шиһап Мәржани Тукай, Ф;пи\ 
Әмирханнарның һәйкәлләре бар. Болар арасында Шиһап Мәржани белән Фатих 
Әмирханның әле соңгы айларда гына эшләнеп беткән һәйкәле зур осталык белән 
эшләнгәннәр. 

Мирзажан абый татарның мәшһүр шагыйрьләрен, язучыларын һәм Шиһап 
Мәржани кебек реформаторларын гына түгел, бәлки татарның мәшһүр 
революционеры Мулланур Вахитовныңда һәйкәлен ясаган, ләкин тәәсссфкә каршы, 
бу сонгы кыйммәтле һәйкәлнең үзендә нөсхәсе калмаган Берсе "Башкортстан" 
гәзите редакциясенә бүләк ителгән. 

Кыскача тәрҗемәи хәле 

Мирзаҗан абый Байкиев 1868 нче елны Пенза губернасы Байки авылынын 
ярлы крәстиян гаиләсендә дөньяга килә. 17 яшенә кадәр үз хуҗалыгында эшли һәм 
шул ук вакытта авыл мәктәбендә укый 17 яшенә җиткәч әтисе үлеп. тормышы 
авырая башлагач Мирзажан абый эш эхпәп Петербурга килә һәм Петербурла 
Академия художество әгъзасы, художник-скульптор Чижовнын мастерскоена 
хезмәтче малай булып э ш л ә р г ә к е р ә . Ч и ж о в м о н ы ң скульптура белән 
кызыксынганын, скульптура эшенә дәрте һәм кабилияте (сәләте) бар икәнен күреп, 
аны барон Стиглеиснсн Мәркәз техника мәктәбенә укырга бирә Шулай итеп 
Мирзаҗан абый Байкиев үзенен Чижов мастерскоеннан эшләп алган аз-маз акчасы 
белән көн күрә һәм тырышып укый башлый. 1893 нче елны ул югары күрсәтелгән 
мәктәпнең 7 сыйныфын бетергәч, шул ук Чижовнын рекомендациясе белән Царское 
Село шәһәрендәге Екатерина сараена реставратор-скульптор булып эшләргә керә. 
Ул анда 1906 нчы елга кадәр эшли 

1906 нчы елны Эрмитажга шул ук эшкә күчә һәм анда хәзерге көнгә кадәр 
өзлексез эшләп килә. Мирзажан абый 1919 нчы елдан бирле союз әгъзасы. Быел 
Эрмитаж музеенен мескомы Мирзаҗан абыйга "Хезмәт каһарманы'" дигән исем 
бирдерү мәсьәләсен күтәрә 

Теләк 

Мирзаҗан абый үзенен эшендә 35 ел буе армый-талмый эшләп килүче хезмәт 
батыры, шунын белән бергә, татарлар арасыннан беренче скульптор булганга анын 
хезмәтен тәкъдир итеп. быел кин күләмдә 35 еллык юбилей бәйрәме ясауны күгәрергә 
кирәк. 

Мирзажан абыинын карамагында хәзерге вакытта үзеннән башка 5 жан семьясе 
бар. Аның Эрмитаждан ала торган 75 сум Вазыйфасы, әлбәттә, житми. Шунын 
өчен дә ана яшәү һәм иҗат эшен дәвам иттерү мөмкинлеген бирү. бигрәк тә эшләгән 
эшләре белән кин татар массасын таныштыру өчен ясаган һәйкәлләрен Татарстан 
хөкүмәте сатып алып. аерым күргәзмә (выставка) ясасын иде 
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ПАТША ХӨКҮМӘТЕ ВАКЫТЫНДА 
ТӨРКЕСТАНДА ТАТАР МӨГАЛЛИМНӘРЕ 

Татар шөкер! юре вә мөгал ммнаре хөятьоша (тормышында) m көннәрендә ка
мы, далаларына барып балалар укыт) вә шуннан кыш көнендә мшрөсавә \кыр-

лык "хосуль" (керем, акча) ж.ыеп кайт) аерым бер дәвер гешкил итә 19 нчы гасыр-
iii.ru соңгы яртысында, бәлки, сонгы чирегендә, гатарныи иске ucj 
мадр;к;^сс iii.iKL-pu.ipc ни vi;u|i.i.-i,)pc r.ip.i(|ii.[nniiH ясала горган б) сәфәр •• 
яктан, ип мөһиме матди як - кыш көне мәдрәсәдә укырлык шлас асыянаэ 
икенче яктан, ярым мөселман ярым мәжуси булган казакъ халкының балаларына 
дин өйрәтү рәвешендә булган 

5 нче елдан сон бу агым гагын киңәебрәк I алия . ' Хесөения вә Мөхөмма и я 
шәкертләре тарафыннан якындарак казакъ юлаларына гына гукталыастаи Гврке 
стан өлкәсендәге казакь-кыргыз, үзбәк вә хатта гөрекмвинәр ненов Пәри башла) 
юлына керә 

12-13 нче елларда 6j IUI n н да киңәя гөшеп i ырдәръя Жияку вилайәл ю-
рендө гатар мөгаллиме булмаган кышлак (авыл) к>к шл әйтерлек бер рәвешкә 
керә; Ферганә вә ' әмәрк. м гайап 1Әре ә гатар йога лимнаремен саны арта 

Гатар мөгаллимнәренен 6j рәвештә Гөркестаңда күбәюләре •• 
гаи лир (җирле) халыкларының һәрбер хәрәкәтен алар арасында! ы һәрбер ^ иәреш-
iii' и и к гә11.к ы ни итеп (күзәтеп) бара горган жандармерия идарәләренен I 
носцев кебек мәшһүр урыс миссионерларының күзенә бәрелми үтә алмый Һ\ 
хәрәкәтне аерым игр житдия1 вә игътибар бел ккшереп 6apj башлана 1>> гик 
шер! бары Гөркестан күләмендә, Гөркес ган жандармерия идарәсе лаирас i 
гукталып калмыйча, >шне гәптән алып бар> эчен гатар мөгаллимнәренен чыккан 
урыннары Уфа, Казан, Оренбур жандармерия идарәләре белән ia мә 
loii.i,i , әтраф] iKiuepi юлында бара Ниһаять 1913 нче елларда Гөркестан 
жандармерия идарәсе вә миссионер Победоносцевларнын күрсәтүләре буенча, 
мәшһүр када М «тарафь ан Думада 6} хак ш 1салып гатар мөга i 
1имнәренә Төркес гаңда укыту катгыйян м елә(катп ip мөгал 
1имнөрен нык гөгькыйб баш 1ана 

Гөркестаннын уйган) гарихы i гатар мөгаллимнәренен хәятында 
iyp өһөмилл н урь 1ткан 6j вакыйгаларнын бер читен ачып б i 
кестан жандармерия идарәсеннән алынган гүбәндәге юкументны без Безнеи к и " 
укучы i.ipi.m.t гары i (твкышм) итәргә уйладык 

Б) мөсьә ia артык ачык 6j гганга б) юкументка гөфсыйль бирел горырга хажәп 
күре |мө ie 

Рм Vfju • йен (б\ ккнен) 
по ГНЦИЯ iCU.ii4.iMCiin.iiLi ҖИ 

ЯШ1 14 II 

Гвркестав геверал~губернаторыяа 
Ш) белән бергә Гөркестан ә исәсен юге мөктәл пр назиренен Гам 

нын) 1912 нче I' i игы 11898 нче рөкым ie юк ш копиясен 
г> бел юрөмен ки махсус вгеш ицжын биргән кэб 

MI бөтен Гөркес ган ш кыргы i казакъ вә \ бәк халыкларының Руси 

http://iii.ru
http://iCU.ii4.iMCiin.iiLi


тар мөгаллимнәре тарафыннан яна ысул белән хөр вә мостәкыйль рәвештә укытыл-
t айлыклары мәгълүм булды Хосусан. Сырдәрья вилаИәте. Акмәсжед. Казалы өязл-
әренлә Русиядән килгән татар мөгаллимнәре булмаган казакъ авылы һич юктыр. 

Татар мөгаллимнәренен бу муаффәкыятьләренә (уңышларыни) түбәндәге эшләр 
сәбәп булса кирәк: жлрле халык яна ысул белән укытканда, иске мәктәпләргә ка
раганда балаларның җиңел рәвештә уку-язуга өйрәнеп, укыган нәрсәләренең җиңел 
төшен тәнлекләрен беләләр Кыргызлар балаларын "русско-туземный" мәктәпләргә 
бирергә куркалар. Чөнки муллалар, балаларны "русско-туземный" мәктәпкә 
биргәндә, аларнын христиан рухы белән рухланып, бөтенләй христиан диненә чыгып 
китәчәкләрен сөйләп халыкны куркыталар. 

Кыргызларның татарларга булган мөнәсәбәтләре дә ул чаклы ышанычлы бул
мыйча. Яурупа киемендә килгән кайбер татарлардан, балаларыбызны аздыралар, 
аларда ислам линенә булган кадер-хөрмәт калмас лип, ибтидаи (башлангыч) мәктәп 
бетергәннән сон балаларын яна ысул белән укыттырмыйча, ысулы кадим 
мәктәпләренә бирәләр. 

Мөгаллимнәр байлыгы булган кыргыз яисә үзбәкләр тарафыннан махсус чакы
рылып, бер гаиләдә булган берничә баланы укыталар һәм монын өчен вазыйфа 
итеп алты ай мөддәтенә (вакытына) 90 белән 150 сум арасында акча алалар Артык 
байлыклары булмаганнары байлар кулындагы мөгаллимнәр белән сөйләшеп, алар-
га мәзкүр (әйтелгән) мөддәт өчен 25-30 сум биреп, балаларын укырга йөртәләр. 
Укыту, гадәттә, мөгаллимне чакырып китергән кешенең өендә була Әгәр дә мөгал
лимне мулла яхуд (яки) башка рухани сыйныфыннан булган кеше китерсә, ул ва
кытта укыту мәсҗедтә булып, мөгаллим һәр бала башына айга бер сум илле ти
еннән биш сумга чаклы акча ала. 

Казакълар эченә килә торган мөгаллимнәр, гадәттә. 5 нче мартларга килеп 
җитәләр 5 нче марттан 20 нче мартка кадәрле вакыт мөгаллимнәрне тәгаен итү 
эшенә сарыф ителеп, аннан сон казакълар Сарысу буе, Каратау һәм Акмулла область-
ләренә жәиләүтә китәләр (Акмулла областенә азрак китәләр) Мөгаллимнәрне тәгаен 
итү, гадәттә, түбәндәге рәвештә була: мөгаллим кирәк булганда, волость һәм авыл 
башлыклары аркылы ишаннарга морәжәгать итәләр, килгән мөгаллимнәрдә ишан
нарга җибәреләләр Халык тарафыннан булган мөрәҗәгать буенча, ишан килгән 
мөгаллимнәрне тәгаен итә Казалы өязендә бу эш белән мәшгуль кеше мәшһүр 
ишан Хуҗамбирде ахундыр ки, анын Казалы шәһәрендә вә өязендә берничә мәсжеде 
бардыр Акмәсжед өязендә мөгаллимнәр тәгаен итү эшен Әхмәд ишан Уразаев 
башкарадыр. Бу ишан шул өязнен Төгелем дигән бер урынында торып, жирле 
халык арасында һәртөрле могҗизалар күрсәтә торган изге кеше дип санала. Мөгал
лимнәрнең күберәге Уфадагы "мәдрәсәи Галия", "мәдрәсәи Госмания", Оренбур-
дагы "мәдрәсәи Хөсәения" вә Казандагы "мәдрәсәи Мохәммәдия"нсн мөгаллим
нәре вә шул мәдрәсәләрнең югары сыйныф шәкертләреннән булалар. Бу шәкертләр 
эчендә җирле халыктан булганнары ла очрый 

Истанбул, Бәирут, Мәдинә вә башка Теркиннең мәшһүр шәһәрләрендә Русия 
мөселманнарыннан берничә уннар (дистәләр) белән хисапланырлык санда 
шәкертләр укыйлар. Алар, анда укуларын тәмам иткәннән сон югарыда күрсәтелгән 
мәдрәсәләргә кайтып, мөгаллимлек итәләр ки, аларнын тәрбиясе гаять тар милләт
челек вә панисламизм рухында була. Шулай итеп югарыда күрсәтелгән 
мәдрәсәләрнең панисламизм рухы белән сугарылган мөгаллим вә шәкертләре Төр-
кестанга мөгаллим сыйфаты белән килеп, шунда бу мәсләкне таратучы булып хезмәт 
итәләр һәм балаларны Русия мәмләкәтенә каршы тәрбиялиләр. 

Мәзкүр мәдрәсәләрнең эчендә Уфадагы "мәдрәсәи Галия" аерым урын тота. 
Анда дини гыйлемнәргә башка дөньяви гыйлемнәр дә бүтән мәдрәсәләрдән күп 
кин рәвештә укытыла. Шул сәбәпле бу мәдрәсәдә укып чыккан шәкертләр, башка 
яна мәдрәсәләрдән чыгучыларга караганда, галимерәк вә тугры фикерлерәк була
лар. Шуның өчен "мәдрәсәи Галия"дә укыган кешеләрнең тәэсире, бигрәк тә кыр
гызларга булган тәэсире, бик зур. Шуны да әйтергә кирәк ки, кыргызлар (казакъ
лар) татар халкын үзләренә караганда югары күрәләр, шул сәбәпле кыргычларның 
татарлашулары бик тизлек белән бара. 



Уфа вилайете жандарма идарәсе начальнигынын хәбәр итүенә караганда, 
"мәдрәсәм Галия"дә Төркестан өлкәсеннән түбәндәге шәкертләр укыйлар. Сыр-
|Өръя обпаск Акмәсҗед өязе Городов волосте Унынчы авылдан I) БайМӨЮМШМ 
Кариаин, 13 яшьтә. 2) Галибай Мохәммәлев. 18 яшьтә. 3) Биржан Торсынов. 
19 яшьтә, 4) Тынбай Калышев, 18 яшм.. 5) ЙосыфбаЯ Иснөгыйлеа 18 яшьтә 
6) Мөхәммәдгали Уразаев. 24 яшьтә: Алтынчы авылдан 7) Иргали Сәедбаев. 
14 яшьтә; Сарский волость Унынчы авылдан: 8) Ширмөхәммәт Клнчыкбаев. 
20 яшьтә. Алтынчы авылдан 9) Иргали Йосыпов. Телетол волосте Бишенче авыл
дан: 10) Колмохәммәд Уразаев. 21 яшьтә. Жллеел видаиәте Епшен өязе Беренче 
авылдан 11) Обелгазыи Юлчыбиков. 22 яшьтә. 12) ӘбелгазыИ Чумиков. 21 яшьтә 
Капал өязе Горно-Аксуский волость Бишенче авылдан: 13) Миһран Ирмвкташев, 
23 яшендә. 14) Нигъмәт Мортазин. 20 яшенлә. Арасан волосте 5 нче авыллап 
15) Әбүбәкер Чапчибиков. 21 яшьтә. Семилулат облаете Павлодар оял- Анакузнн-
ский волость. 4 нче авылдан: 16) Нигъмәтулла Күзәмбаев. 20 яшьтә. 17) Шәех 
Хажлбиков. 26 яшьтә. 

Оренбур вилайете жандарма идарәсенен хәбәр итүенә күрә. яз көннәрендә 
мәдрәсә шәкертләренен бер бүлеге, хосусан, югарыгы сыйныф шәкертләре кип 
казакъ-кыргыз сахрасына гаралыл .шла аз вазыйфа бәрабәренә балалар укыталар 
АларНЫИ укытулары л\\л тәртип белән булып күн урыннарда яна тәртип иске ыс\ i 
укытуны жингея 

Казан вилайәте жанларма идарәсе начальнигынын каберенә бншвн (кжршгшн 
I и к,1 Lin мәдрәсә [өранен кайбер шәкертләре (шулар эчендә ка ик кьгргы I шәкерт-
прв да булганы көлдә) из юэннврендв казакъ далаларын! гаралыл анда казакъ 

кыри.11 балаларын укыталар да. ш> i хе шәт юрена каршы а и an KI шифа НШЫ бе ШМ 
кыш көннәрендә ук) өчен үзләрен гөэмин итәләр 

к I taicb к ы pi t.i i up «ей te гараты и юрми K.I вкъ име п.ык- китаплар! 
алар ике фирма тарафыннан нәшер итела берсе Кврныввлөр нкенчесс -Хөсәе
нем» вврисларынын фирмасы Бу ике фирм i гарафыннам хәзергә чаклы ах 
кп IaiI нәшер ите ж.шларма идарәсе трефыннан б) китапларнын һәммәсе 
каралып чыкты вә аларным төннән аһаыюггка малнк (ия) б) [гашаввы иггмпв" 
Казандагы Матбутвп ипләре комитетына кабер ителде 1>\ китапларнын елнекы 
ошбу lapra i ы план. 1 иле м и р (Ск-рм плм) 

"Уян казакъ! исемле китапнын гаратылуы Казандагы Матбугат иплвренсн ва
кытлы комиiгм.i гарафыни ич мөнш ите ик i гыв i ш) һем ионын мөхәррире Мнрь 
ягкуб Дулатов Омски судебный палатасы Гарәфыннан бер ел мөддәткә кабаска 
(кулга алынып явы ти) чөю м ИП ше 

Яшерен гикшерүларнен нәтиҗәсендә Русиядөн килеп казакъ үзбәк балаларын 
укытып яткан гүбәндәге сатар мөп мнөрс иеп барлыгы мәгълүм 

Пншлөк вязе ГинаЯ всяостендв Даса Ураибаеа игам кешемен кар • 
Нәҗметдин Шиһабет цен угылы Ишмөхөммадев t.» IHXOB казакъ балаларын \кыг 
макта һәм Гннайдагы русско гуэемный шкалада иш укытмактадыр i i уза Уфа 
mi i,ш.не к rep ютам IK .-чи Кармыш волостенен бер крастиян баласы Пишпам 
шәһәрендә вә ярминкә иөсҗедлөрен »татар мөгаллимнәр ргыз (<Л.\Л 

[арын гатар гөлендә укыта иш Пишпекте ана ые\ i белен укыты ш горган маеп кн 
мөгаллиме Әхмөд Габдслбөдыягов Мамадыш ише Нижний Сөн волосте гатары 
n.ip Шул.ш ук HmiiiMki.» мша мим кк итүче Кәсөнжан Галимҗан 41 
роа 1.1 Уфа ип laflere Бирскн өязе Әсән пи ич к ( уыш М > авы ш гатары б) гып 

мөдресәи Галия' гемам кткан кешедер 
1 вшкөнд гимер юлы өстендөп Бер k.i ал i i гансасына акын авылда Госман 

бик \\ катоа шгөн K.I ШСЪ иеп ю ( i ipei шн щгөн бер гатар балалар укытмактадыр 
Шул ук юл буенда Чиле станеш ыннан иүрп чакрым ераклыкта 6j ira i i 

.ты ii.ш м Харис Фөтхуллин штенбер мета ипшбар Ул үзе < шар вилайете Боза] 
1ык өязеннән булып мвлпести Галия" шекерп 

Май кюшнәр билге щ илен » <. коб юа кыш агында се\ ia итеп гор) 
i п i ш. ж Малмыжвйэ) Кок ш ип волосте вв Кокшин (a» 
ы Кукшп " шы шнын крес гияне Хебибрахы ш I ыМмиц i шиным күп « ш 



бу кеше яна килгән мөгаллимнәрне элек уз өенә кабул итеп. аннан акрынлап 
мөрәҗәгать иткән урыннарга аларны җибәреп тора. Хәзерге көндә С коблов волос
тенда Гыибалуллиннын күрсәтүе белән тәгаен ителгән мөгаллимнәр бик күп бу
лып, мәшһүррәкләре түбәндәгеләр мөгаллим Габдессабур Дистанов - Уфа вилай-
әте Бәләбәи өязе Аксаков волостеннән булып. 3 иче авылда тармактадыр Скоблов 
кышлагыннан унбиш чакрымлык жирдә Малый Кутум авылында мәлрәсәи Галия"-
дән килгән мөгаллим Исмәгыйль Кибилов торадыр. 

Ташкәнд тимер юлы буендагы Солы түбә стансасына якын жирдә татар мөгал
лиме Закир Рәшидев бар Аның хатыны Мөнәүвәрә лә мөгаллимә булып. Кабил 
Иркәбаев дигән бер кыргыз( казакъ )да торадыр ки. бу кыргыз сәясәттән хәбәрдар. 
Төркия файдасына һәр төрле ярдәмнәр җыя торган кешедер. Май ае уртасында 
Ташкәндтән Акмәсжел һәм анын өязенә алты татар мөгаллиме үтеп китте. 

Чиназ ягында татар мөгаллимнәреннән Хәеров һәм Һади Даутовлар мөгаллим
лек итте пэр Боларнын сонгысы Иске Ташкәндтә Пагахан дигән кешегә күчеп килде. 

Богородский кышлагына якын бер кыргыз авылында татар мөгаллимәсе Би-
бимәрьям Исхакова торадыр. 

Хөжәнд өязе Далвирзин дигән урында Бикбулат атлы татар мөгаллиме бар Бу 
Әстерхан вилаиәтеннән килгән кеше. 

Хуканд өязендә - 6. Нәмәнган өязендә - 4. Широв стансасыннан 8 чакрымлык 
урынла — ике татар мөгаллиме тора Серов өязе Атамыш районы Кабил авылында 
ике татар мөгаллиме торып китте Боларнын берсе - Гыйбадулла Габидов. икенче
се мулла Солтан Абдин Хуҗа угылы. 

Бакаш күле буендагы мәжүси кыргызлар арасында татар мөгаллимнәре кыргыз 
балаларын укыту белән мәшгуль булып, аларнын фикере - мәжүси кыргызлармы 
мөселман итүдер. 

Пишпәк өязе Тимербулат волостенлә "мәлрәсәи Галия" тәмам итеп кайткан 
кыргыз мөгаллимнәре, рөхсәт алмастан мәктәп ачтылар. Лакүл волостендә "мәдрәсәң 
Газия тәмам иткән Ишангали Арабаев дигән кыргыз мөгаллим рөхсәтсез мәктәп 
ачты. 

Сонгы вакытларда хөкүмәтнең нык тикшерүен игътибарга алып, татар мөгал
лимнәре бераз саклык белән хәрәкәт итә башладылар һәм алар акрын-акрын Сыр-
дәрья областеннән Фәрганә. Сәмәрканд. Закаспии областьләренә юнәлә башлады
лар 

Югарыда саналган кешеләрнең һәркаисы электән шәгъбәгә мәгълүм булган ке
шеләр түгел һәм аларнын сәяси ышанычлыклары хакында һич мәгълүмат булганы 
юк 

Югарыда әйтелгәннәргә гыйлавә (өстәмә) итеп шуны әйтәмен ки, яшерен тәфтиш 
/тикшерү) зшләре. статский советник Миллсрнын тикшерүеннән хасил булган 
нәтиҗәләрне таслыйк итәдер (раслый) һәм Сез жәнабе галиләрегез тарафыннан 
1912 нче ел 25 нче гыйнварда Сырдәръя вилаиәте мәктәпләр директоры вә халык 
мәктәбе инспекторларына бирелгән 844 рәкымле әсаси (төп) кагыйдәләргә хилаф 
булган эшләр белән көрәшмәклск кайбер мәзмүрләрнен (чиношшклариын) \л 
эшләргә яхшы караулары вә бигрәк тә җирле халыктан булган төржеманнарнын 
һәр төрле яна планнарны халыкка белдереп торулары сәбәбеннән бик авырлаша
дыр. 

Асыл нөсхәсенә имза иттем: подполковник Сизых 
Тугры; ротмистр (имза)". 

1922. № 5 
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ИСКЕ-МОСКЫ 

К е л ә к ә й 

Яңа хәрефләр күрсәтеп 
Шәрык халыкларына. 
Күмәкләшеп сугыш ачтык 
Гарәп хәрефләренә 

"Изге'' гарәп хәрефләре 
Ислам кебек искергән. 
Ишан-мишан. казый, кузый 
Шуның белән исергән 

Яңа хәреф шатлыгыннан 
Көн дә бәйрәм, кон дә туй 
Диннәр белән туган булган 
Тузган хәрефләр долои 

һам-там1 Тырам-та-та' 
"Яңа донья нишләтә7 

Латин хәрефен алга атлата 
Гарәп хәрөфөн таптата 

Иске хәреф сынык, ярык. 
Чистый утын арбасы 
Аны яклап маташканнар 
Бар да милләт каргасы 

Аны яклый Шәрәф-мәрәф. 
Галимҗаннар. Алкиннар 
Мулла мәзин мөфти казый 
Нэпман, кулак, ахуннар 

Алпаров та Тулпәров 
Шакмакзадә Күкәев 
Кәкре шагыйрь бөкре хәлфә 
Нинди хурлык1 Ни кәеф' 

Там-там рата-там1 

Гышнаси Абдулкы и там 
Гарәп хәрефен яклап чыга 
Аксак-туксаклар гына 

Гарәп хәрефе харап кызык 
Килеш-килбәтсез бозык 
Башы да юк. арты да юк. 
Туксан бормалы сызык 

Тортке белән чуарланган 
Кәкере-бөкере бормалы 
Берсе мисвәк берсе тәсбих 
Берсе комган формалы 

Бөрсә кабер ташы кебек 
Берсе сәнәк фюрмалы 
Бөрсә хәзрәт башы кебек -
Чуаланган чалмалы 

Бөрсә ялангач башлы 
Бөрсә чапан бөркәнгән 
Әйтмә индө - чүп галәмәт 
Бөр дә харап әкәмәт' 



Тагын тезик - берсе дога, 
Берсе Акбай койрыгы, 
Берсе әтәч, берсе ядәч, 
Барсы да шул бер тәпәч' 

Берсе кармак, имән ыргак 
Берсе Һилал сурәте, 

"Тамыр" эчкән карчыктай 
Киткән эрәт-чираты. 

Тәмам, тәмам, тәмәт тәмам, 
Шуның белән вәссәлам, 
"Гарәп хәрефен кимсетә" дип, 
Ачуланма, Әпсәләм' 

"БУЛАТ БАТЫР" 

Совкино экспедициясе режиссеры Ю В Тарич иптәшнең "Булат батыр" картинасын 
алу турындагы доклады тыңлаучы халыкның дикъкатен нык жәлеп итте. Ул үзенең 
кереш сүзендә Татарстанның беренче милли, тарихи картинасын тудыру эшенә партия 
һәм совет оешмаларының нык булышлык күрсәткәннәрен һәм, шунын аркасында, 
эшнең шактый җиңеләйгәнен әйтә. 

"Булат батыр" сценариесенен маузугы (темасы) казанлы Шакиров иптәш 
тарафыннан бирелеп, атаклы сценарияче Зархи аны сюжетлаштырган Сюжетта 
качкыннар батыры Булат батырның ике улы бер-беренә каршы ике лагерьда булуыннан 
килеп чыккан шәхси драмасы, үсен киләп торган крәешяннәр хәрәкәте фонында 
бара 

Булатның бер улы Асфан була. Ул башта "матур сәнгать сөюче" - кеше асучы 
Державиннең каза экспедицияләрендә катнаша Ахырда Пугачев ягына чыга Икенче 
улы купец булырга уйлап йөрүче һәм Екатерина гаскәрләре ягына чыгучы Тимер, 
атасы Булат батыр кулыннан үлә 

Пугачев һәм Булат батырның берләшкән гаскәрләре Казанны алалар. 
Картинаның төп рольләре ометле кулларда Булат батыр ролен рус тормышыннан 

алынган бик күп картиналарда уңышлы уеннар биргән Ярославцев алып бара. Башка 
зурырак рольләрдә дә сыналган кешеләр уйныйлар 

Оператив як соңгы чорларның уңышлы картиналар белән атаклы Г.Гибир кулын
да, ә художество ягы художник-архитектор Уткингә бирелгән. 

Э к с п е д и ц и я н е ң 
юлбашчылары карти
наны алганда анын та
рихи яктан дөрес булу
ын нык күзәттеләр. 
Пугачевның Казан өс
тенә килүенең чын юл
лары (Мамадыш юлы. 
Арча кырындагы кир
печ сарайлары, шә
һәрнең татар бүлеге. 
Кремль һәм башкалар) 
төшерелделәр Постоя
лый двордагы,губерна-

«Будшп-Батыр» 

тор сараендагы күренешләр һәм Пугачев килгән вакытта дворяннарның рухларын 
күтәрү өчен Беренче гимназиядә ясалган спектакль Мәскәүдә павильоннарда алына
чаклар 

Сүз актыгында Тарич иптәш массовкаларда үхчәрен кызганмый катнашкан өчен 
Казан гарнизоны бүлекләренә рәхмәт әйтте. 

Татарстан мәдәнияте тарихына кыйммәтле бүләк булган "БУЛАТ-БАТЫР" 
картинасын чыгару Октябрьнең ун еллыгы бәйрәменә багышлана 

Ин элек картина Казанда күрсәтелә башланачак. 

1927, № 7. 



БОЗ КУЗГАЛДЫ 

l>> hi 11 ку и алды мәкаләсе у кнеи я п е татар музыкасынын үткәннәреннән хәтергә 
алынырлык Һөы иәкаләнен авторы әйткәнчә, татар музыкасы тарихын яза башлаганда 
бер материал булырлык хәлләрне алганлыгын некваяыл, асыл нөсхәсеннән берникадәр 

i IUII басы мы Мәкалә иясе татар музыкасынын тарихын яза башлау 
мәсьәләсен күгәрә Бу турыда әлбәттә ике фикер булмас эшләнергә тиеш эш Әлеге 
гик идарә гатар музыкасынын үткәне, хәзергесе, киләчәге турында язучыларга А\рнал 
битләре ачык икәнен белдерә. 

Идарә. 

Бу е i Красная Татария гвэитендв Украин;! культурасы гурында "Боз к 
ип..и мәкаләне укысак л.мер гатар м> тыкасы һем щ алсан 2*-29 нчы 

елда язылган 1 Фән IJ шин, Г Кутуй, Госманов Ьәы башка нлтвшларнсн wet 
укыган соңында да татар музыкасы һәм музыкантлары турында "боз кузгалды" тисәк. 
[өрес бү [ыр кебек си юлә Музыка яратучы кечкенә гене бер щ (ык ил бү rj сынашым 

• м . югрөк «Mi арда карт татар музыкантлары арасында булып уТЫрЫШЫП, 
алар белән татар м) тыкасы uj шкант оюы гурыя и сөй юшквлагәнеы паб) пан ы күрә 
шгерге калп арны язып үтүне шешле галлым 

Татарда музыканың таралуы 
һәм татар музыкантлары турында 

I .I.ip музыкасы качын посып яшәгән яшерен почмакларда сакланып килгән 
музыка уа 1905 6 .i елларда яшьләр Гарәфыннан сирәк сирәк кенә icaaa юрган 
геатр-кнчөләрдәтатарнынин борын иманнан килгән ионнарын уйный бии имамнар 

[арда Шәрык Клубларында ӘДӨбНЯТ КИЧӨЛӘреНДӘ уйНЫЯ ГОРГВН б) паннар 
1'"1/ и к r i i i .Ц.ИНШ I м т ч - к е и 1.1 f a ill ia III nil I к е ч к е н ә генв бер саЛОН ОрКССТр Ш 

ин и I. р и а и [.жни la rap м\ (икай ы на ӘҺӘМИЯТ бире 1МӘГВИ i.uap ч.пмли М) U U I 

сәнгатен ендерү кыен 6j mm 
UK iaп i i и ш а н ы н В б) пан i.ii.ip м\ I I . IK.IHIаары м> 1ыка I K I ; I т а р ы М) 1ЫКа СЭНТатен 

халык арасына кертергә тырышканнар Гариф Минэшн анын тесс һәм 
1 \<<- [нәр тарафыннан гатар көйләре калай пластинкаларга кисел гаралганнар 
la lap к..н i, .pi граммофон п 1астинкаларына да кергән Әнә шул калай һөы граммофон 
пластинкалар аркылы гатар музыкасынын гарал] белсәк Минкин (айпнн 
( Рөхманколов ( ә й ф ү мин \V\II Шаһиөхмөтев Әхмәд) i Хөса 
оныгы [мш 1ык нәрсә ка i (ырганнар пип әйтми китеп булмый 

һи ip ia м\ (1,1 ка 1,«иi.iii-нои к̂  и,, күренеп гаралуы 1909 m J елл ip ia сип оша 
laiapiap чиш горган районнарда ачылган кино 

өзлеко i рөвеип ар музыкантлары гатар көйләрен уйныйлар Музыка әкренләп 
гармун пианино скрипка мандолина гитара шикелле уен корал шры аркылы гара ш 
Гатар яшьлөр< арасында музыкага мәхәббәт арта бара Яшерен яшереп кенә музыкага 

ӨЙрӨНӨ баШЛЫЙлар ЧӨНКИ МуЗЫКа корачын кулга i o i k . n i ки к in I k ЮН па {арыннан 

"Көфер почмагы инан үтеп китү кыен арттан терм кабахәт сүзләр б< 1ән сүгеп калалар 
Шун i карам к i ш /янарга ИН кинелб) пан уен коралы мандолинага өйрәнү квашен 
кип апа km,. 1912 i ! иче елларда Сәйяр" группасы башлыгы I Кариен музыка 
аркы 1ы ка гыкны театр i көлеп итүне > юнен .LI IN ИЧ КӨНЛӘ ЮК бурыч нтап к\н гатар 
музык арын чи i HI уэена чакырып уйната горган б) ш I еатрга муз! 
аркасында некто ч ы н кешедән артыштан тамашачы геатрга килүче арта 
и к I \k i i i.ip 11 KOHuepi һәм ганцы кичәләре е куела оеш шй Гатарнын •• 
кырчылары юрым юрым номерлар үти башлыйлар lll\ i укы 
группасы юньяга чыга Яиилвр арасында музыкага омты i 1915-16 

Мох IMM п Я> НИ in 1893 1969) скршашчь 
• 
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нчы елларда укучылардан "Берек", яшь хезмәткәрләрдән "Тукан" исемендә түгәрәкләр 
төзелеп эшли башлый. Шулай итеп татар музыкасы, татар сәхнәсе белән берлектә, 
татар дөньясына керә. 

Татар көйләрен чыгаручылар-язучылар 

Скрипкәче карт Мөхәммәтша абзыйның сөнләве буенча, көйләрнең күбесе 
авылларда, җыеннарда, моңсу җирләрдә чыксалар да. аларны чыгаручылар да. 
чыгарырга тырышучылар да заманында булган. Бу карт хәтерендә калган Нижниинен 
Хәбибуллине. аның сакланып калган "Хәбибулкин маршы"н. Саратовның Усмановны. 
Уфанын Ижбулдиннарны сөйли. 

1914-15 нче елларда Казандагы көй чыгаручылардан Г.Сабитов һәм Яруллиннәрне 
дә искә алып үтәргә кирәк. Алар тарафыннан язылган көйләр татар музыкачылары 
тарафыннан уйнала, җырчылары тарафыннан җырлана. 

Татар музыкасына караш (элек һәм хәзер) 

Бу турыда надан татар муллаларының һәм татар фанатикларының йогынтысы 
астында татар халкы музыкага салкын караган диергә кирәк. Гәзитләрдә язучы-
рецензиячеләребез дә татар музыкасына игътибар бирмәгәннәр, музыканың халыкка 
булган тәэсирен аңламаганнар. Югарыда язылган концерт кичәләре турында гәзитләргә 
гомуми рәвештә язылса да. аерым татар музыкасы һәм музыкантлары турында кыйммәт 
<6M> бирелми иде. Гомумән алганда, татар матбугаты музыкага әһәмият бирми иле 
1916-17 нче елларда "Зөләйха" пьесасының фәрештәләр пәрдәсе өчен язылган Габәши 
музыкасы кайбер драматургларны уятты диергә кирәк Шул көннән башлап Мирхәйдәр 
Фәйзи. Тинчурин. Борнашлар музыканың театр пьесасына кирәк бер нәрсә икәнен 
аңлап эшкә керештеләр. 

Советлар Жөмһүриятнен 11 елы эчендә татар музыкасы үзенә боек бер урын алды 
Татар музыкасының кирәклеге һәм халыкка биргән тәэсире аңлашылды. 

Патша хөкүмәте вакытындагы музыка мәктәпләренә татарның кабилиятле һәм яхшы 
музыкант булу теләге белән янган татар жегетләре. югарыда сөйләнгән муллалар 
коткысы аркасында, керә алмадылар. Шул ук мәктәпләр эшче-крәстиян балаларына 
ябык булганлыктан, соңгылары да чын теләкләренә ирешә алмадылар. Тик аларнын 
уттай ташкан йөрәкләреннән чыккан теләкләре Татарстан Советлар Җөмһүрияте 
барлыкка килү белән генә вөҗүткә чыкты (тормышка ашты). 

Татарстан Советлар Җөмһүриятенең музыка мәктәбе (техникумында) татар эшче-
крәстиян балалары укып ята. Татарстан Мәгариф Комиссарлыгы тарафыннан 
җибәрелеп Мәскәү консерваториясендә укып ята торган яшьләребез бар. 

Татар музыкантлары арасыннан атылып чыккан пианист Салих Сәйдәшен зур бер 
талант иясе [булып) танылып композитор исемен алды. Арабыздан чыккан бу яшь 
өметле композиторның тагын да зур адымнар белән алга китүен көтәргә кала. 

Татарда сәхнә тарихы эшләнде. 
Инде татар музыкасы тарихын язу чараларын да күрергә кирәк. Ияләре (белгечләре) 

бу зур эшкә әһәмият биреп керешерләр һәм Гыйльми Үзәк якыннан торып ярдәмләшер 
дип уйлыйбыз. 

1929. № 12 



Контрреволюцион яшерен "ҖИДЕГӘНЧЕЛӘР" 
турында Татар совет язучылары оешмасы 

Шушы елнын 1"* иче авгусында "Башкортстан" гәзитендә Ченөкәй Кызыл 
Татарстан редакциясенә җибәргән Минский хатларын Һәм Г Кутуйнын ТЛПП 
правлсниесена язган аңлатмасын укыганнан сон Татар совет ятучылары оешмасынын 
прав [ениесе карар кылды 

I. Пролетариат үтенеп сыйнфый идеологиясе, шул идеологиянсн тулы рәвештә 
гегемониясе башлык сөрүе өчен кискен корәш атып барганда дошман сыйныфның 
и герле юллар белән корәшүе ят нәрсә түгет "Жидегән"нәр оешмасы, шиксез, 
про iei ipnai идеологиясенә каршы көрөшүчеләрнен контрреволюцион бер формасы 

2 Без хәзер кискен сыйнфый көрәш чорында пролетариат сыйныфын 
акт ил рәвештә каршылык игүче юрГӘ, Протетариагнын СОЦИаЛИЗЫ ТОрМЫШЫ РЭЗүена 
аныи уз идеологиясе очен кызганычсыз көрәш атып баруына 
СӘЯСӘТКӘ КаТНаШМЫЙбы I Ое i иешp.Lit. юрап 1,1 I .ипиче ыргә дә ООЪеКТИ! 
болар ла пролетариат сыйныфына каршы анп кор.пи утын ачканда актив 
контрреволюцион оешмалары аны ГӨЭүчеЛӨрГӘ пролетариат ныклыгы һәм 
кискен иге к ы |ганычсы MI.II ы рәвешендә каты көрәш ачуны оешы 
иш & 1Ә 

Ки 1ӨЧӘКТӘ мондый хәлләр кабатланмасын очен Татар совет язучылары оешмасы 
гүбәндәге шхлөрнен ныклы рәвештә үтәлүен кирәкле саный 

I. Пролетариат и ieo toi иясе по каршы булган бөтен лементлар белән аларнын 
нинди ләруж. 1.1.1 юр\ |,|рына карамастан һичбер гөр и килешүче 1еккө гайпылмыйч i 
кызганычсыз көрәш ачып аларнын чын йөзләрен пролетариат hei 
жөмөгат i ie iere алдында ялаш ач рәвештә бастырырга Шунын бе гән бергә ^ ора 
гөню ни I не i ө 1өЯ repi в 

2 Матур ә юбият о< шм 11 |рын шгы бөтен членнардан пролетари 
^ ип ер! юлында рево поцион ктивлык сорал кужалык һәм гөэц фронт 
гемпы шикелле матур әдәбият фронтынын гемпын көчәйтүне 6j көнге бурычлар 
итеп куярга шулай ук пролетариат революцияа юрын игы ижал мето 1ы ша 1ектик 
м т р и i mm методын узлөиггсрү очен рәхимсез көрәш шып бар 

1 Язучылар арасында пролетариат матур әдәбиятында гаиләчелек карьеризм 
һәм M.ii i тати ераклашып уз кабыгында бикләнеп >шлөү кебек бурж) i кал инкларын 
бетерер өчен 1шче ма< i асы һәм хе 1мв1 ия гере арасын ta ш 1әүне көчәйтергә 

Әлеге кадәр гатар азучылары оешмасында член булып саналган Минский 
Җидегән нәроешмас i »ш ввен узган Iai.ipi.onei н гучыларсафын про 1етари п 

һәм совет язучысына чит лементлардан газарт) барганда узенен шул контр 
револк IH оешмада горуын мичә җидегәнчеләрдән Ченөкәй хат белән чыккач 
рияланып гөубә катын язуы һичбер яктан да ана совет һәм пролетариат 
кәмәгатьчелегенен ь нычын казандыра алмый Гатар совет язучылары оешмасы 
М ш к киши уз i афь ан чыгарып гаш iaa бе i tepa 

(Казан 2/1Л \930вл Татар совет язучылары оешмасы правмниеа I 

Аныклагыч мәгълүмат 

җ> и ек месьа iaa Р В лиев һ ш М М * и< 
I ан 1ыкс i iapu i 

\ h i , T i i|. ( Батыевнын бернин ш ' Җи iei 
i Мин, | Кызыл Татарстан редакторы исеменв язган хатыннан күренп в.] Минский 
һ >м I КутуЙ Уфв i.i ь i lew >1 р< г* 1внара шшкач О) 

мыш i.ip на ирб) гуны и< 
I КутуЙ Ченөкой II Нсенбет l Минский ( Кудаш Ж)ш ю и 

ешалвр Гвркем б> матур исем! i яраш ш б) юын вчеи ran. кс кепи 
, и я р | МИНСКИЙ ПуЫН 1.1 ИСН 14."I УЛ үз ч.К!.-. 

i-yi, i балки ки1 . 
фу,,,,, лы | ,рТиб< H I I ОСШТЫрЫ Ы I ИШН I • 

кабарга һ >м гатар щвбиятына 6tu и ч м <, tap ясый 
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Каләмдәшләребез котлый 

ҖАН УЧАГЫ 

Җир йөзендә яшәүче һәр милләтнең рухи куәте язма әдәбият ядкарьләренең 
бөеклеге белән билгеләнә 

1922 елнын май аенда тәүге тапкыр балкыган "Казан утлары" журналы тарихы 
да шул жәһәттән аеруча әһәмияткә ия. 84 ел эчендә аның битләрендә басылып 
чыккан, татар әдәбиятының олы казанышлары булырдай иң мөкәммәл тезмә һәм 
чәчмә әсәрләр Илдәге халәтне, "раушан көзгедән", дөрес чагылдыра, гүяки вакыт 
агышы шулай мәңгегә ташка басылып бара. "Казан утлары" тора-бара Ил, Ватан 
утларына әверелеп, татар галәменә нурлар сирпеп, милләтне жылы, якты учагы 
тирәсенә җыеп, җылытып яши. Хәтәр жилләр чыгып, давыл купканда да 
мәҗмугабызның изге утлары сүнми балкый. 

Әле күптән түгел 1000 еллык бәйрәмен билгеләп үткән мәһабәт мәркәзебезнең 
йөзек кашына тиң журнал ул—"Казан утлары"! 

"Казан утлары"ның һәрбер санын мәгърур Аккошка тиңлисе килә. һ ә р ел саең 
милләт күгенә 12 Аккош күтәрелә. Һәм, ниһаять, көткән көнебез килеп житте — 
милләтебез күгендә 1000 гүзәл Аккош йөзә! 

Бүген бөтен татар милләтен, каләмдәшләребезне, бер-беребезне "Казан утла-
ры"нын 1000 нче саны чыгу белән чын күңелдән кайнар котлыйбыз' Кадерле ре
дакция хезмәткәрләре, фидакарь каләмдәшләребез! Сезнең белән бергә сөенәбез. 
Сезгә ихлас рәхмәтләребезне җиткерәбез, чөнки без гомер-гомергә бергә яшәдек, 
иҗат иттек, үстек, милләт сагында тордык. Шуна күрә "Казан утлары"нын бәйрәме 
— Татарстан язучыларының да олы бәйрәме ул! 

Сезне ихтирам итеп, иң изге теләкләр белән, 
Татарстан язучылары. 



"БЕЗНЕҢ ЮЛ" 
журналы укучыларына 

Т а т а р с т а н i.»> IBI н ә ш р и я т ы г а р а ф ы н н а и чыгарыла торгам 
журналларыннан тек айга бер гапкыр чыгарылш киде юрган ы 1НЕН ЮЛ' 
һем декадага бер чыгып килә mpi.ui ЯҢАЛИФ' куриаллары б 
габылып, алар урынына ике яна асурнал чыгарыла баш и ш \ • 

1) Татарстан Про итариш Я п/чылары Ассоциациясе i ГАПП) органы б) ш л икс 
атна II.II ' АТАКА ' һәм 

2) Tai.iiiLi.iii Мәгариф Халык Комиссариаты органы булып айлык "ЯҢАЛИФ 
журналы чыгарылырга керешелде 

Хәзерге чаклы подписка сроклары гу маган ИБ1 IH1 Н ЮЛ" по пшсчикларына 
моннан сон АТАКА журналы кибәр* ie баш ми чак 

Һ п И М а т Һ.1Ч " I x i m n Н>.|" ре UIKIUDHT. 

Кем нәрсә яза? 

* IN 1|>иф камал Матур гуганда псемт роман я я Б) рет ыры гыргя 
бире 1вчөк 

* I ом.1(> Галяшкш Про wrap» абняты ачен керешкән ю исемен tan S i 
китабы Гати utai га ба( ы tun ч и 

* Мн(Н ж I ) M H | ) КЫЗЫЛ \ | ' \ ш ч ГОРМЫШЫННаН Гур \»к..и ч ui \ . ' . 

Ч.1М.И 1.1 б> ючак 
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Пролетариат Язучылары Ассоциацияләре 
янындагы бөтен татар секцияләренә 

һәм бөтен татар пролетариат язучыларына 

Үткән ел Татарстан Партия Өлкә Комитетының татар матур әдәбияты турындагы 
тилеләрендә, шулай ук РАПП-нын 2-нче пленумынын татар әдәбияты турындагы 
резолюциясендә Казанда ТАПП органы итеп махсус журнал чыгару кирәклеге 
әйте 1гән иде. Хәзерге вакытта без шушы директивлөрне ипкә ашырырга керештек. 

Шушы елның июленнән башлап Казанда Татарстан Пролетариат Язучылары 
Ассоциациясе органы булып айга ике тапкыр "Атака" исемендә әдәбият, сәнгать, 
тәнкыйть журналы чыгарыла башлый. "Атака" журналы турыдан-туры татар 
пролетариат әдәбияты хәрәкәтенең үз журналы булып, татар пролетариат язучылары 
оешмаларыннан берсенең органы булып чыга Шунын өчен дә моңар без татар 
пролетариат әдәбияты үсешендә зур әһәмиятле бер эш ДИЛ карыйбыз "Атака'нын 
төп бурычы - партиянең матур әдәбият һәм сәнгать өлкәсендә тоткан сәясәтен 
тормышка үткәрү өчен, пролетариат әдәбиятының гегемониясе өчен көрәшкә кайтып 
кала Интернациональ культура өчен көрәш юлында, буржуа милләтчелегенә, 
солтангалиевчелеккә, әдәбияттагы унлык һәм а н ы ң белән килешүчәнлек 
күренешләренә, шулай ук "сул" бөгелешләргә каршы аяусыз атака алып бар\ны б\ 
журнал үзенең үзәк бурычлары рәтенә кертә. Бу бурычларны үтәү юлындагы 
көрәшнсн ничаклы зурлыгы һәм әһәмиятлелеге. әлбәттә, билгеләнә Бу көрәш татар 
пролетариат әдәбияты көчләренең тагын да ныгырак берләшүләрен, ярдәм
ләшүләрен, пролетариат әдәбияты хәрәкәтенең кирәк оешу. оештыру эшләрендә, 
кирәк ижат эшләрендә, кирәк теория һәм тәнкыйть мәсьәләләрендә булсын, шулай 
ук әдәбият өлкәсенә яңа кадрлар житештерү мәсьәләсендә булсын - тагы да 
кочлерәк, житезерәк. батырырак адымнарын сорый 

Социализм төзелешенең бөтен фронтларында реконструкция чоры булган бүгенге 
чор - пролетариат әдәбияты хәрәкәтенең үзенә жавап бирерлек хәлдә булуын, анын 
L.H|U;I|II,III i.i л.1 кирок гемп, кирок сыифл! II.IM кадрлар м.^ь.июсенлә. niy.iaii ук пи 
беренчедән пролетариат культурасының бөтен сыйнфый дошманнарына каршы 
кискен көрәш мәсьәләсендә булсын — ныклы эш, каты көрәш сорый. Бу эштә һәм 
көрәштә татар пролетариат әдәбияты хәрәкәтенең турыдан-туры үз трибунасы булган 

\I.IK.I ' журналы зур урын тотарга тиешле булачак. Ләкин "Атака" журналы татар 
пролетариат әдәбиятының СССР-ның төрле почмакларына сибелгән бөтен 
көчләренең, оешмаларының ярдәме, актив булышлыклары белән генә шундый 
урынны ала алачак. Менә шуңар күрә дә без хәзер үк Мәскәүдә, Ленинградта. 
Уфада. Свердловскида, Новосибирск һәм башка урыннардагы (Баку, Ташкент, 
Самар, Саратов. Әстерхан, Оренбур һәм башка урыннарда) татар пролетариат 
язучыларынын оешчаларын һәм аерым көчләрен "Атака" журналына актив рәвештә 
катнашырга, хәзерлән үк әдәби әсәрләр, мәкаләләр, тәнкыйтьләр, очерклар жибәрә 
башларга чакырабыз Шулай ук "Атака" журналының чыгып барган саннары 
турында матбугатта тәнкыйтьләр урнаштыру, журналны масса арасына таратышу 
турында ла сезнең ярдәмне көтеп калабыз Сездән әдәбият-сәнгать өлкәсендә 
эшләнгән эшләр, әдәби оешмаларыгыздаҷ эшләр, яна чыккан китаплар, аерым 
язучыларның нинди әсәрләр өстеңдә эшләүләре һәм башка шундый турыларда да 
"Атака" журналына тәртипле рәвештә хәбәр биреп торуыгызны үтенәбез. 

"Атака" журналы татар пролетариат әдәбияты хәрәкәтенең уртак журналы Анын 
интересы - бөтен татар пролетариат әдәбиятының интересы булачак. 

Сәлам һәм үтенеч белән: 
Татарстан Пролетариат Язучылары 

Ассоциациясенең правлениесе 
Һәм "Атака" журналы редколлегиясе. 

1930.№1. 
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Литфондның Татарстан 
бүлеге төзелде 

Мәскәүдә 1924 нче елдан бирле матур әдәбият язучыларына матди ярдәм күрсәтер 
Өчен гнип..и Үзәк әдәбият фонлы (Литфонд) оешмасы яшәп килә Анда бөтен 
шагыйрь, әдип, тәнкыйтьче һәм драматурглар член Г>> и.ш торалар Хәзерге вакытта 
Ленинград, Харьков, Ростов кебек зурырак үзәкләрдә аныи и-, ккләре ка 
оештырылган. Бер Мәскәүнен үзендә генә анын 3 мендәп члены бар. 

Бу Литфондмын гөп гартибе ңПәиләгечә 
Литфонд - турыдан-туры федерация белән бәйләнгән оешма Литфонлнын топ 

бурычы - совет язучыларына кире кайтарылмый торган һәм вакытлы ссудалар 
бирү, санаторий, курорт, медицина һәм башка формада ярдәмнәр күрсәту 
язучыларның бытларын (көнкүрешләрен) яхшырту - менә шул 

Ләкин хәзергә кадәр әле безнен Татарстанда андый оешма гөэелганс юк иде 
Менә шуны игътибарга алын. Т А П П сонет язучылары һәм яшь язучылар 
оешмаларынын вәкилләре 5 \пс октябрьдә булган лые [ышта Ка внда Лит((х>нлнын 
Гатарстан бүлеген оештырып җибәрүне кирәкле мом и карар чыгар ш һәм вакыт ш 
прав 1ениесен сай ил, Кави Нәҗми (председате tb) м Гали һәм и Газый илтешләр 
сайландылар 

Правление каршында өч комиссия имели- оәвала) комиссиясе (членнары Кави 
Нәҗми, Тинчурин, Малиновский), торак комиссиясе (членнары ф.{ әйфи, ) Гали, 
М Гали) Һәм материаль ярдәм, бьп комиссиясе пленнары Йбрай Газый Халикъ 
( адрый, Исмә! (.ш и, Рәми) 

Бу оешмага ТАПП членнары, татар совет язучылары оешмасы членнары һәм бу 
оешмаларга кермәгән советчыл язучылар алыналар Оешмага алынганда әдип, 
шагыйрь, драматур! һәм ганкыйтьчелөр алда тотылалар Хәзерлән үк "Кызыл 
Гатарстан" редакциясендә М Гали иптәш тарафыннан ишвлениеләр кабул ителә 

Оешмага керүчеләр бер сум кер^ взносы гүләргә гиешлөр Соңыннан аларнын 
айлык ХСЗМӨ1 хакларыннан һәм гокорарларыкн! ирек процент пай взно< 
Вакытлы правление ипкә башлады Яшь ялчы Әсфәндияров һәм ( Фәйэ! шин 
иптәшләр Сочига курортка җибәрелделәр байтак язучыларга матди ярдәм 
күрсәте i к 

1930 • 

ТАПП оешмасында 

ТАППпып, прав ьениесе 
ГАЛПч ieiin.ipi.iin.in газарт) иомгш инабагыш |ангаи i\ иш җыс шшы 1 ШПнын 

15 кешелек правлениесен гөэеде Правлениепа гүбәндәге иптәшләр сай 
Кави Нәҗми, ГомөрГали ( әгь .Каратай, Якупов Исхак I пикиен Әхө1 Әхмитов, 
Вольфсон Ибрай Газый, яисир Гали Голымбайский, \лакшнн Халикъ Садрый, 
Ге ев, Макарон Имамст щнов Жиһвншина 

Шул \к җые a ГАППнын -канашы секретаре men к.иш иптәш Нажми 

сай юн mi 

"Атака" журналынын редколлегиясе 
i ч1111 пр.пмешкче Ьтака курналынын редколлегиясенә Кави Нәҗми 

Голымбайский Ппр.ш Газый. ( Каратай Якулов илтешләрне сай 

http://ieiin.ipi.iin.in


Җ . И р т у г а н о в 

ДОНБАССТА ТАТАР МАТУР ӘДӘБИЯТЫ 

Донбасста татар телендә чыга торган "Пролетар" гәзите системный рәвештә 
әдәбият сәхифәләре урнаштырып, шахтерлар арасыннан дистәләрчә иш к.иәмнәрне 
матбугатка чыгарды. Хәзер инде бу гәзит каршында татар шахтерларының әдәби 
оешмасы да төзелеп эшкә кереште Бу оешманын беренче альманахы *.,ш 
актыкларында Казанда басылып чыгачак 

Хәзерге көндә Донбасс шахталарында 40 меңгә якын татар пролетариаты 
социализм төзелешендә эшли. Шуларнын күп өлеше авыллардан килгән вакытлы 
эшчеләр Бу шахтерлар арасында башка өлкәдәге эшләр белән бер яктан культура 
эшләре дә үсә 

Инде шахтерлар арасында матур әдәбият эшенен үсешемә кипсәк, бу өлкәдә 
әле эшнен йомшак баруын күрәбез 

Шахтерлар арасында әдәбият белән к ы з ы к с ы н ы п , анар катнашырга 
теләүчеләрнең саны байтак кына. Ләкин моңа чаклы алармы оештырып гиешле 
юлбашчычык биреп баручы юк иде Шуңа күрә алар күренекле рәвештә күтәрелеп. 
үсеп китә алмадылар. ТАПП һәм МАПП татар секциясе тарафыннан конкрет 
рәвештә даими ярдәм булмады дәрәҗәсендә. 

Хәзер Донбасста татар шахтерлары өчен татар телендә "Пролетар" гәзите чыга. 
Менә бу гәзит забой төпләреннән күтәрелгән яшь шахтер язучыларны үз кочагына 
алып тәрбияли башлады. Аларнын иҗатларын үстерүдә күп ярдәм итте. Әдәбият 
битләрендә яшь шахтер язучыларның әсәрләренә кин урын бирелеп, тиешле 
тәнкыйтьләр дә булгалады. 

Менә шул "Пролетар" гәзите тирәсенә оешкан язучылардан күптән түгел гена 
татар пролетариат язучылары секциясе төзелде. Ул хәзер урыннарда түгәрәкләр төзеп 
җитәкчелек итү эшенә кереште. 

Шахтер язучыларның пролетар гәзитендә басылган әсәрләре әле художество 
ягыннан башлап үсү баскычында гына булса да. идеология ягыннан нык 
тотнаклылар. үзләренең бөтен көчләрен бүгенге көннең бурычларын - күмер 
планын арттырып үтәүгә юнәлдергәннәр. 

Мисал өчен "Пролетар" гәзитенең 24 нче санында чыккан яна күтәрелеп килүче 
шахтер Ш.Халикъ иптәшнең ""Үсәбез" дигән шигырен алсак, ул үз шигырендә 
реконструкция ч о р ы н ы ң үзәк м ә с ь ә л ә л ә р е н н ә н булган шахталарның 
машиналашуын күрсәтә Шигыренең беренче юлларын ук: 

Шахта синең тормыш 
Тиз арада үсте. үзгәрде " 

дип башлап китә. Машиналар эшләвен: 
"Конвейерлар забойда 

Сая-сая диеп күмер ташыйлар 
Машиналар күмер тауларын 
Корыч тешләр белән ашыйлар ". -

дип күрсәтә. 
Гомумән. "Пролетар" гәзите забойлардан күтәрелеп килгән язучыларга төрле 

яктан ярдәм итә 
Ләкин безгә ТАПП һәм МАПП татар секцияләренең бик зур ярдәмнәре кирәк а й 

1952. № 5-6. 

"Хәзер инде бар да беткән Донбасс татарлары өченче б) ында те кез 
хәтерсез кавемгә әйләнеп бара " 

Ринат Закиров (М Галиев энгәмәсе. 2005. №8) 



КАВКАЗ АРТЫНДА ТАТАР ӘДӘБИЯТЫ 

ШөрЫК бусагасы булган Кавказ артыңда уз өлкәләрен өйрану һәм күршеләр 
белән таныша бару канәгатьләндермичә, монда Советлар Соючынын торле 
җирләренә җәелгән гатар әдәбиятына да урын бирелә. Сонгы елларда Бакуда Һәм 
Гифлистә гатарчадан төрекчәгә һәм русчага тәржемә ителеп, берничә әсәр басылды 
Ул гөрҗемөлөрнең һәрберсенә аерым аерым кыйммәт (бая) биреп гормыйча, аларны 
исәпкә ала бару йөзеннән хәзергә кадәр басылып чыккан гөрҗемөлөр гурында а к к а 
гына библиография бирергә кирәкле дип беләбез 

Төрекчәгә гөржемө ите ien Бакуда басылган әсәрләр 
I. ГАЛИМҖАН ИБРАҺИМОВ әсәрләреннән 
1. "Адәмнәр". 1927 нче елда иске әлифба белән 3 ИСН ПЖНӨ, 1928 нче елда яна 

әлифба билән 2 мен данә басылды. 
2. "Картлык көннәрендә". Гайшә Шөмсетдинова гәржемәсе "Кожалык 

гүнләрендә" исемендә 1928 нче елда иске әлифба белән 3 мен, яна әлифба белән 
2 мен данә басы | N,1 

3. "Кызыл чәчәкләр" ХӘСӘН Рнфгатев гәржемәсе "Кызыл чичәкләр" исемендә 
1928 |гк с\.\,\ иске ӨЛИфба белән 1 мен нна әлифба бс ми 2 мен басылды 

II. КАВИ 1ЮҖМИ әсәрләреннән "Без түзәрбез әле" дигән паригы "Без һәлә 
двзәрик" исемендә Инкым шб ВӘ МӘДӘНИЯ! журналынын 1929 езгы N7-8 (67-68)-

| , | һ.ң ЫДДЫ. 

III. КУТУЙ шшыримреппән "Пулеметчылар" русчага .1 КрИИКИН гәржемәсе 
"Пулеметчики" исемендә "Бакинский рабочий гөзитенен 11'29 нчы ел 20 нче 
августта чыккан N193 (2957) лә һәм " М ө р җ ә ч е ^ е Бугаевский Твржеывсе 

Грубочисл исемендә Гифлистә чыга юрган "На рубеже Востока" журналының 
1929 елгы 4 нче санында басылды 

IV. ФАТИХ ӘМИРХАННЫҢ "Татар кыш" (Г.Свгыйди Гвржемвсе) рус гелендв 
Гагарка исемендә Гифлис журналларыннан "На рубеже Воскжа" журналынш 

1929 ела ы 4 иче санын а ба< ы i ш 
V. М.МАКСУТның "Кышм, кычкырын вммә!" л\\\м\ хикәясе "Дочка, не смейся 

громко!" исемендә I Сәгыйаи гарафыннан гержема ителеп Гифлистөге "\^л рубеже 
hoi юка" журиа INNUII W> СЛ1 ы N6 7дә басылды 

(итчеләрдән язучылар көэерлө, максаты белән Бакуда АэаобәЙждн Пролетар 
Я |уЧЫЛары Ассоии.ншяч' MIII.HI ui киар ә 1әбиЯ1Ы 1,1әрәк' IKIM i ырылын 1929 нчы 
елнын ахырыннан бирле »шлөл киле Гугөрөк членнары районнарда җәберчеләр 
\\ i.ip.iK мрем.[ә тә им lain,, i.'p 

1 угерөкнен ни м [анында гатарча ин гөрекчөгә һәм русчага ш> шй \к герекчәдан 
гатврчага гөржем ен кусгарьчшыкган чыгарыл оешкан рәвештә алып бару 
к̂  и.» н и м и \iHIм o'R'ii ТАПП Һәм МАППнын laiap секинясс белән б.м шныш 
I ii.ni бары 11чак 

Баку. 
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Язучылар өчен ял йорты булырга тиеш! 

Партия Үзәк Комитетының әдәбият-сәнгать оешмаларын яңадан төзү турында 
бу елнын 23 иче апрелендә чыгарган тарихи карарын Татарстан совет язучылары 
зур бердәмлек белән тәбрикләп каршы алдылар. Шунын белән Татарстан совет 
язучылары Үзәк Комитетның бу карары язучылар жәмәгатьчелеге һәм язучылар 
оешмасы остенә тагын да зурырак. тагын да җаваплырак бурычлар иокләгәнне дә 
кат-кат күрсәтеп үттеләр. Бу зур бурычларның берсе, һичшиксез, язучыларның, 
матур әдәбият-сәнгать эшчеләренең тормыш-ижат шартларын яхшырту мәсьәләсе. 
Бик билгеле, тиешле иҗат шартлары булганда гына совет язучылары үзләрендә 
булган ижат мөмкинлекләрен бетен киңлеге белән жәеп җибәрә алачаклар Ләкин 
соңгы вакытларга чаклы безлә бу мәсьәлә бик начар торды. 

Сонгы вакытта Татиздат һәм язучылар оештыру комитеты тарафыннан Зәңгәр 
күл дачасында язучылар өчен оештырылган ял йорты, әлбәттә. Татарстан совет 
язучыларымы» тормыш-ижат шартларын яхшыртуда җитди кирәкле бер адым итеп 
исәпләнергә тиеш. Бу эшнең моңар чаклы Татиздат тарафыннан чамадан тыш 
сузылып килүен дә әйтергә кирәк. Ләкин, ничек кенә булмасын, хәзер инде Татарстан 
совет язучыларынын ял йорты шушы берничә көн эчендә ачылачак Ачык әйтергә 
кирәк, әле ботен иптәшләрдә, ботем хужалык-жәмәгать оешмалары да язучыларның, 
сәнгать-ижат эшчеләренең тормыш якларын яхшыртуның әһәмиятен тиешенчә үк 
аклап бетерәләр лип әйтеп булмый Моннан сон иңде без бу бетәр һәм бу янабаштан 
эшне - Татарстан совет язучыларынын ял портын тиешенчә куеп жибәререгә ботен 
хужалык-жәмәгать һәм профессиональ оешмалар нык ярдәм итәрләр дип уйлыйбыз 

Язучылар оештыру комитеты: З.Гали, М.Әмир. Шапошников. Нигьмәти. Г Гали 

1932. №9-10. 



«СОВЕТ 
ӘДӘБИЯТЫ» 

1933-65 ЕЛЛАРДА ЧЫГА 

ҖАВАПЛЫ РЕДАКТОРЛАР; 
I Нигьмәти(19 м(193Э 2-9,1934,1-

II. 1947, 11-1949,4) 1 Гали (1933, Ю, 1935, 1-3; 1933. 
11-12 вакытлы җаваплы редактор), I Разин 
(I Бөширов)(1937,6-10,1941,7-11, 1942,4-6,9-10; 1937, 
3, I I . 1938, 1-2, 1945, 1-4 вакытлы җаваплы редактор; 
1942, 3-җаваплы редактор өчен) ! Иделле (1937, 4-5. 
1945,5-1947,61 II |ьяс(1937, 12), 1 Имаме! щнов(1938 
3-1941, 6), И Газый (1942. 7 8 - вакытлы җаваплы 

• I Кашшаф М942 II- 1944 4 1944 Ю 12; 
1950, 5-1958, 2 вакьп ч,\ җавал гн ре датор) X Хәйри 
11944,5 '» вакьп iu җаваплы редактор), \ Шамов( 1949, 
5 1950, 4 вакытлы җавал :ы редактор), А I омаров 
(1958, 3 1963, J), l Мөхөмметшин (1963, 4 - 1965 5); 
1947 7-10 редколле! ип 

Совет азучыларының 
Беренче Бөтен Татарстан съезды 

Щушы елнын 25 нче июленнән 19 нчы июлена кадар Совет язучыларынын 
Беренче Бөтен Гатарстан съезды булып үтте Совет и |учыларынын һәм гомумән, 
кий совет җәмәгатьче.ieiсиен JKIIIH кашашы fici.m yiK.ni (л i.ipii\ji съезд гатар 
совет матур өдәбиятынын хәленә, үсешенә йомгак яса) белей бергә, гатар совет 
әдәбиятынын гөп көчлә| .ii.ii4ii.in иА.м активлыкларын 

күтәрү, к ми ш ми- колхозчы массадан к\ гөрелеп ки. ы горган яшь язучы tap ка |рын 
гәрбия 1әү, бөек социализм шохасын i гик б) >ыр (ык матур • • юбият • 
Һ.6 буенча кпи ижа.1 гикшерүе үткәрел гатар совет адбнятыньи 
ю i шрь е ia ie, анын перспективаларын сызып үтте. 

1>> съездда гатар совет әдәбияты гурында ип Г.Ризванов проза һәм поэзия 
өлкәсендәге бурыч lap гурында ил Гомәр Гали, гатар i овет |раш •, • 
I Нигъмөти, Р.Ишмора! k Гинчурин иптәшләр (ым балалар адәбиятъ 

пи Ф КәрИМ [OK i.i 1 18рЫ I ми ми 1Ы 
( ы.' 11 о> .юк ил юр буенча фикер алыш; трави сон, Гатарстан I 

сою и.! прав 1сниесен һәм совет я гучы гарынын Бөтенсо! легатлар 
сай Lin ябы i [Ы 

Без б) санда съезднын көндәлеген һам ВКП(б) ӨК гы секретаре иптәш 
I, \н i\ I 1 п н н ы п ч ы г ы ш ы н урнаштырыл а о к л а д л а р н ы н һам реч 
i генофамма шрын бирүне алдагы санн ipra кал шрябы i 
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Го м ә p 
Б ә ш и р ов 

УЙЛАНУЛАР 

Мин "Совет әдәбияты" журналының моннан утыз биш еллар элек 
чыккан саргылт битләрен актарып утырам. Бераз моңсу, бераз сагындыра, 
юксындыра. Яшь вакытлар бит... 

Мина иена шушы журнал хакында мәкалә язарга кирәк. Язмасан. яхшы түгел. 
Мин бит журналда җаваплы секретарь булып та. вакытлы редактор һәм җаваплы 
редактор булып та. сугышка кадәр дә. аннан соң да берничә мәртәбә эшләгән 
кеше Аннан да бигрәк, мине матур әдәбиятка алып кергән ин беренче сукмак 
шушы журналда башлана. Хикәяләрем һәм "Сиваш" повесте ин беренче шушы 
журналда басылды Ләкин нинди мәкалә язарга9 Кайсы еллар турында? 

Менә шулар хакында картларча озын. озак итеп уйланып йөргәндә, элек бер 
бүлмәдә, бер союзда, бер партия оешмасында эшләгән өлкән иптәшләр, бере артын
нан бере. күз алдыма килә башлады. Кыюсыз гына тамак кыргалап. үзеннән кечеләр 
янына да. хәтта бүлмә эче шау-гөр килеп торганда да ишек шакымыйча керми 
торган әдәпле Шәриф абзый Камал Калын кара портфелен култык астына 
кыстырган хәлдә, матбугат йортынын ыгы-зыгылы озын коридорларыннан бераз 
бокерәя төшеп, беркемне дә күрмичә, ашыгыч адымнар белән атлый-йөгерә узып 
китүче, кырысрак кыяфәтле журнал редакторы Гомәр Гали. Озынча буйлы, 
саңгыраурак гавышлы, басынкырак холыклы профессор Галимҗан Нигьмәти... 

Ләкин бу күренешләр мәкаләгә сыймыйлар бит Шунда мин икеләнә башладым 
Бәлки, мина мәкалә язмаскадыр'' Ул елларда нинди әсәрләр басылган, әдәбиятта 
нинди карашлар, нинди көрәшләр булган? Кайсы агым җинеп чыккан да. кайсысы 
җиңелеп калган? Ул хакта галимнәр язар. бусы—аларнын "икмәге". Ә мин әдәбият
тагы ул агымнарга бер вакытта да артык игътибар итмичә, гомер буена талантлы 
исәрләрнең үзләренә, совет чынбарлыгын олы итеп сурәтли белгән язучыларына 
сокланып яшәгән кеше. Әдәбиятта узган кырык ел гомер мине бер нәрсәгә өйрәтте: 
әдәбиятта төрле юнәлешләрнең һәммәсен дә бел. әмма үзенчә яз. Галимҗанны да. 
Хемингуэйне дә өйрән, ләкин барыбер үзенчә яз' Беркайчан да көчәнмә, күңелен 
ни тели. шуны яз! Фәкать шул вакытта гына яхшы әсәр чыгарга мөмкин Нәрсә бу7 

Очеркмы11 Истәлекме9 Нәрсә язылса, шул булыр 
1936 елның көзендә бер көнне иртән, шактый ук дулкынланып, матбугат йорты

ның бишенче катына менеп киттем. Гаҗәп кызык уеннар уйный бу язмыш. Моннан 
дүрт-биш ел элек халык тикшерүчесе һәм халык хакиме булып эшләгәндә, кем 
башына китерә алган бу хәлне'' Бала чактан ук матур әдәбиятка, аны ижат итүче 
әдипләргә гашыйк булып яшәгән бер кеше менә хәзер "Совет эдэбияты'нын 
җаваплы секретаре булып менеп бара Бу бит әдәбиятның нәкъ үзәгенә, кайнап 
торган казанына барып керү дигән сүз. 

Минем каршымда журнал редакциясенең дәрәҗәсе һәртөрле парламентлардан 
ла. мәһабәт сарайлардан да югарырак иде. Дулкынланудан мин шундый ихтирамга 
лаек оешчага ни сәбәпледер шушы биш катлы мәһабәт йортның йөз сиксән биш 
бүлмәсе арасыннан, юньлерәк урыныннан кинрәк бүлмә табылмавына да. анык 
бишенче каттагы иң кечкенә бүлмәгә сыеп калуына да артык игътибар итмәдем 



Кайбер язучыларның безмен бүлмәне карлыгач оясы" лип атаулары ла шаярту 
булып кына ишетелде Редакциядә эшли башлаган көннәрдә минем күнелемне 
Һәрвакыт бер сөаль бимазалап торды ниндидер гали вхиар дип. бутәннәр буе 
җитмәслек ниндидер боек идеаллар белән рухланып яшәүчеләр итеп күз алдына 
китергән әдип һәм шагыйрьләр тормышмын үзендә лә шулаймы' Гадәтемчә, мин 
аларны артык күпертеп, идеаллаштырып җибәрмәдемме икән 0 Минем матур 
хыялларым төтен булып очмас микән? 

Дөрес, мондагы шартлар күңелдәге хыялны шактый ук шиңдерде Редэкциянен 
бүлмәсе фәкать берәү генә Дүртебез дә—Гочәр Гали. Хәсән Туфан. Абдулла Гомәр 
һәм мин—бергә җыелганда эшләве бик кыен. бөтен игътибарны кулъязмага туплап 
булмый, килгән кешеләр белән иркенләп сөйләшергә лә мөмкинлек юк иде 

Дөрес, тиздән үк шул бүлмә эченә, релакторнын махсус үзе очен генә. пыяла 
белән фанерлан тагын оер бүлмә әмәлләдек Тик ана көн яктысы керми ЙОМЫШ 
белән килгән кеше генә кереп чыгарлык бик тар иде Эшләнеп бетү белән үк ул 
бүлмәгә Гомер Гали кетәге дип шаян исем дә гактылар 

Кыскасы, моңдаш шартлар хыялдагы күтәренкелеккә бик үк муафикъ түгел 
иле. Тик мин. күрәсен, әдәбиятын я 1МЫШМ шу тамдыр ипле ДИГӘН фикергә килдем 
Бөтен дөньяга мәгърифәт нуры тараткан борышы китапларның күбесе салкын 
МӨГарөдө НЗЫЛГан Габдулла Тукаинын ботен чорны яктырткан шигъри ЭНҖСЛӨрС 
бер тәрәзәле кечкенә бүЯЫӘДӘ парлыкка килгән 

Әмма мине ип мавыктырганы—бу кечкенә бүлмәдәге кешеләрнең typ ваем белән 
яшәүләре булды Алар һәр укышлы эсерга генә гутсл, ИСТӘ калырдай h.tp яна образга 
куанып әдәбиятның якты киләчәге белән рухланып яшиләр уэлерен горыышнын 
пак-төягеннән өстә тоталар иде Шушы ук рух күтәренкелеге озакламыйча мина да 
йокты, миндә һәр) ор К ynanu.i шык белән линен кыеш ы гына и гыибар итмәс булдым 

Кешеләре белән лә. вларНЫИ ана кушан акты ИВКС81 шаш бя НИН Ю купе шәргв 
ГИрөн булып уе [ып K.Liian ГВЖӘП ДӘрӨЖВДӨ катлаулы да. четерекле дә бер чор иде 
ул Европа өстенә фаш и jMHi.ni |әһшәтлс карачкысы бу шл дар агачлары күтәрелгән 
моңарчы мәдәниятнең алдыш ы сафы дип саналып идләрлән яндырылган кигаплар-
нын көек ИСС ки 1.1 башлаган ИК М Горькими ып Кем бе ИМ СӘЭ к\ шура остала
ры ' иш бөтен дөньяга гашлаган нидасы меңнәрчә шялыны гирөн jrtfc • 
1.1М.1П иде һо лар һәммәсе дә күнеллӨрГӘ шом СӘЛа уйландыра, борчый СУГЫШ 
куркынычынын якын гирвдә генә йөрүе вә сизелми гүгел иде инде 

II |\ iafl ш без әл< vi вакьп га шул кете ггәи сугышмын прелзолнясе һәм \, к' ил 
өстенә шундый афв1 булып вбыры шчш ын ми [лионнарча корбан сораичш ни tun 
Шул КаДӘр шеи к\ I (.1 н.та Ш КИТерӘ алмын идек 

Язучылар союзы оешканга әле күп гә \. гмәгән 1934 ел n 6s шл j и ш беренче 
1 ье щда матур а юбиятнын ки [эчәгенә якты ишекләр ачылганнан сон я |учыдариыи 
һәрберсе \, ieii i\ п.1 хокуклы и*..и кешесе нтвП ЮК кыла иде КЫСКВСЫ юрмышнын. 
көнкүрешнен герле кыенлыклары плыл горса ш без якты ишеялно белән яши 
и UUC 

Шулай да Шәриф .имыннып \к>М> елдагы бер гөнбиһеи сояыннаи 
бер хәл Mien к\п мертвое rap хәтергә лгаладым Шулай 1мшвак.ыиа1 мча әдәп к 
генә килеп керде п сәламәтлек cop лп озак кына күзлеген сөртеп 
ш р ] 11 ш а гганнаи сон l омар I алн иш.an пен K.IW.IA ОНЛЫЙ сорашты Ул б) ш а т 
мина мөрөжөгать итте Журналда каЛбер ип игаашлытслары где хәрефтән 10жткан 
икән [ә Шәриф вбыйга шу i ошамаган нкаи 

Сеэбе 1ӘС1 дер Гомер иптәш, сехретарьб) mm гсягыЛ длен в андый капли,. 
ЮК бнП 

Әйе бе юм Шәриф абзый 
Шулайдыр ' к к мәсәлен ишчеләр яллаш гына шулай iyp хәрефтәй я алар 

н Ц КО I ш i ӘН( П НӘ \н 1-1 ' I ҺвММӘ МИ Ю И Гүгел Б) мана бйЖ ПЛШП 
гоелды Нигә хәзер » шул иске ккне к\ танасыз икән ' 

Ул журналнын топографиядә мина ш а р үк кыс гуын аалгерга ысланырга мөыаши 
и ie I.IKIIH мин ак .ipi i УНВЙСЫ и ш 1ым \нмн ИвПНвСС 0 ЮК н ie ЧвНХИ ) I 
алларда ярым кешелврш күкләргә mo taapra мәдхм л ипаиаадла 
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ларын дөрес ЯЗ) белән генә тукталачак түгел иде. Әмма Шәриф абзыйның әдәбият
та оч псын, тормышта булсын, ГОМУМӘН, мактау, мактануны жене сөйми, шунлыктан 
анын кинөшен игътибарсыз калдыру да мөмкин түгел иде. Мин аңа киләчәктә 
мондый катаны берничек тә җибәрмәскә вәгъдә иттем. Әмма үзем бу сүзләремнен 
гамәлгә ашачагына бик үк ышанмый илем 

Шәриф абзый, журналда үз әсәрләрен бастырудан тыш, Казандагы иң олкән 
һәм ин зур стажлы коммунист язучылардан, мөхтәрәм әдипләрдән берсе буларак 
(ул вакытта Галимҗан Ибраһиме* Ялтада яши иде), редакция эшенә киңәшләре. 
рецензияләре белән лә якыннан катнашып килде. Редакция утырышына ул үзенең 
кайсыдыр юбилеенда бүләк ителгән әйбәт ак фетрын киеп, галстуклар тагып, 
гомумән, чакырылган мәҗлескә баргандагылай. пөхтә киенеп, нәкъ вакытында килеп 
җитә дә бик әдәп белән тынлап кына утыра иле. Әмма әгәр дә әдәби кыйммәте 
шикле булган берәр әсәрне журналга кертергә тәкъдим игүче булса, ул шунда ук 
кискен телле тәнкыйтьчегә әверелеп китә. Шәриф абзый кемнең дә булса хәтерен 
саклау дигән әйләнеч юлларны белми, ул гаделлек һәм чын хакыйкать кешесе иде 

Ул елларда журналны һәм, гомумән, татар совет әдәбиятын әйдәп баручылар 
журналның җаваплы редакторы Гомәр Гали. редколлегия членнары Галимҗан 
Нигъмәт, Гумнр Толымбай (кайберәүләр язганча. Гомәр түгел), Кәрим Тинчурин. 
Кави Нажми, Шәриф Камал булдылар 

Кәрим абзый Тинчурин барлык көчен, дәртен һәм зур иҗат талантын Татар 
академия театрына, үз әсәрләрен язуга сарыф иткәнлектән, пьесаларны укудан баш
кага вакыт таба алмый иде. Әмма бүтән жанрдагы әсәрләрнең язмышын хәл кылган 
вакытларда да Кәрим абзый беркайчан битараф калмады. Әсәрнең журналда басы
лырга тиешлегенә тәмам ышанып җиткәннән сон гына ул үзенең "мәслихәтен 
әйтеп куяр иле 

Редактордан кала. минем аеруча игътибарымны җәлеп итүчеләрдән тагын бер
се—профессор Галимҗан Нигъмәти булды Бу хөрмәтле кешене мин редакциягә 
килгәнче үк беркадәр белә идем инде Чөнки "Сиваш" повестен язган вакытта без 
анын белән Васильеве ял йортында бергә булдык Повестьның аерым бүлекләрен, 
бик дулкынланып, дөресен генә әйткәндә, шактый ук шүрләп һәм каушап, 
язучылардан ин беренче мин ана укыдым. Үз көченә ышанып җитмәс борын әсәреңне 
әдәбият профессоры хөкеменә китереп салу һич тә уен эш түгел ул. Дөрес, профессор, 
үзенең холкына хас рәвештә, минем әсәремне күккә чөеп мактамады. Әмма мин 
аның күз карашыннан, кайбер урыннарны укыганда, нәрсәнедер язып алырга 
омтылгандай, өстәлгә үрелеп куюыннан, бигрәк тә мәзәк кенә итеп иңнәрен жыергалап 
алуыннан әсәрне ошатуын сиздем Ул вакытта монысы ла бик зур шатлык иде. 

Ә инде кич белән наратлар арасындагы тар сукмакта сөйләшеп йөргәндә про
фессор мина дөньяда ин яхшы күңелле, иң галим, ин изге кеше булып күренә 
башлады Чөнки ул минем әсәремне гражданнар сугышы турында язылган башка 
кайбер китаплар белән чагыштырып, берничә җылы сүз әйтте Яшь язучыны шуннан 
да зуррак тагын нинди бүләк көтәргә мөмкин? 

Ана кадәр Галимҗан Нигьмәти безгә, бер төркем язучыларга, марксизм-лепипи ш 
институтында >кыган елларда, кичләрен әдәбияттан лекцияләр укып китүе белән 
дә бик истә калган иде Шулай ук анын әдәбият мәсьәләләрен яктырткан мәкалә 
һәм китапларын заманында кем генә укымый калды икән"' Редакциядә эшли 
башлагач, минем Г Нигъмәтигә ихтирамым тагын ла артты 

Журнал лиенә әсәрләре һәм киңәшләре белән ин актив катнашучылардан тагын 
берсе Толымбай булды. Зур, таза бәдәнле, төрпә телле бу кеше, күбесенчә ирония 
белән сөйләшеп, һәрвакыт нәрсәдәндер, кемнәндер көләр иде. Ифрат эшлекле, 
хәрәкәтчән кеше Толымбай. Бер үк вакытта ул авыл тормышыннан хикәяләр дә, 
әдәбият тарихыннан мәкаләләр дә. гыйльми хезмәтләр, рецензияләр дә яза. 
җыелышларда җаваплы докладлар белән чыгарга да, халык иҗатын җыярга да һәм 
аны матбугатта чыгарырга да өлгерә, гомумән, ул тик торуны белми, анын көче 
һәм иҗат дәрте ташып тора иле. Толымбай мине яшьләй үк катлаулы тормыш юлы 
узуы, бигрәк тә кыю холыклы булуы белән кызыксындырган иде. Ул уналты яшендә 
Петербурда извозчик булып эшләгән, унтугыз яшендә партия сафына алынган, 
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гражданнар сугышын,! ирекле булып киткән кеше Толымбай, үзлегеннән укыл, 
иманы өчен iyp белен алган Язучылар союзы идарәсендә, гажуряа, китап 
нәшриятында җаваплы илләр башкарган ГКУдя пединсппугта укыткан галим 
һәм язучы Ниһаять Мәскәүле кызыл профессура институтын тәмамлап профессор 
исемен алын кайтканнан сон марксизм иенинизм институтында һәм педагогия 
институтында яна КӨЧ яңа ir.pt белән тагын әдәбият >кытырга керешкән иде 

I Голымбайнын әдәби язмышы миндә бер үк вакытта кызган) һәм пвпэпнви, 
хисе уята Галанты Һем гаҗәеп эшчәнлеге белән 1аманынла беренче биш язучы 
исәбен и йөргән бар 1ы юклы унбер-унине еллык иҗат гомере эчендә утыз биллем 
артык kin an чыгарган бу галим һем -лип әдәбиятта нит» сизелерлек эз калдырмавы? 
Ничек ул шул кадәр тиз онытылып өлгерде? Анын әсәрләре вакыт сынавын үтә 
алмаслык сыек югыйфь булдылармы? Әллә алар ясалма иделәрме? Бәлки, 
шулайдыр? Ихтимал Толымбайның сулагай якка кизәнүен Фатих Әмирханны 
тарТЫП с\ 1ЫЛ Һәм КӨЧӨНел буржуаз ЯЗУЧЫСЫ ясанып чамалап тыш кызарып китеп 
гелие сыйныфларга бүлен гашлавын гарих саф) итә алмагандыр? Ихтимал 
шулайдыр Бу бик гыйбрәтле хәл Һәм минемчә җентекләп өйрәнелергә тиешле 
мәсьәлә Әдәбиятның һәм сәнгатьмен калык һәм ил горчмшы белән табигый рәвештә 
үрелеп үсеше юлына халыКНЫН ГВбигыЯ МӨнфөГатЫТӨреНв каршы нинли киртатәр 
өелмәсен нинди генә ясалма буалар корылмасын иргәме сонмы ижтима] ыП яшәеш 
хакыйкате аларНЫ барыбер ЖИМерӨ барыбер ^ teiien габНГЫЙ агымы бе ЕӘН КИТӘ 1>> 
бик гә гыйбрәт ie сабак 

Мин журналда ииләгөн вакытта исә I Толымбай редколдегнянен ни актив 
членнарыннан берсе и к 

Бу танылган әдип һәм галимнернен ре [коллегия j шрышындатеге яки i 
МӨНӨС .iii.ил,.pen мин бер үк вакытта минем .. [Өбн ЯВЫ] ЫМВ имгнчан иген ГӘ аңлый 
паем Чөнки кулъя ма юрнын i убесен ре поол кгия j гырышына яурналнын җаваплы 
секретаре буларак мин кәзерли идем 

Шундый бер ХӘЛ бик им к ИСТӘ калтай Яңарак II.IKI.III а мин ЯСурналнын • 
санына кемнеңдер чаңгы шу) какыңда яна шигырен т о л м ы таем шигырьнен 
басы (ача) ына җитди шигем б) 1маганлыктан лчит бик ори кнвль б\ гуыи жине i 
укыла торган матур шигырь икәнлеген оә әйтеп сал кым \,i ер j 1 ими ырьнен кемнеке 
икәнлеген ю, № емен ю хәтерләмим Әмма ул j гырыштан алган сабак вл< 
бик нык күңелдә калган 

Шигырьне яңадан укыл чыкканнан сон башта һем ни.«ми бер-берсенсн 
к I,I inn гарткалап байтак вакьп сүзсез генә утырдылар а ниһаять го| 
бөтенләй ачылып киттеләр Сөйл в торгач мин гөкъдим иткән шигырьнен 
бичаранын итен иткә сөяген сөяккә аерып гашладылар ш аны бөтенләй оныталар 
Ул да түгел көз* pre ши1 ырьдө влиан сулышының ничек чагылуы анын интонациясе, 
шлагы >чке байлык гармония фа 1сәфи гирөн юк юрга кереп китте юр п н •< \ ю 

нәрсә 1вр к\ и .и I ы tap Редактор өстә ic артында әле I омар I а. ишен *,.м* iaHi.ni йөзе 
елтыраган юнгөр күзләре күренеп китә вле I Нигъмәтннен сангыра) тавышы 
и пич I- м Ул да түгел ипчек әйтергә мөмкин? кил I омар Х а т ил Хәсән 1 уфан 
сөйли ба .ш \ш,1 тынлап та бетермастөн каударланып торып китә дв1 ] 
ү i фикерен куәтли Мин тәкъдим иткә) i ы pi.не әдәп ie генә рәнҗетмичә шаяртып 
кына кире rarj (арына на кимсенмим Мине көэер гуррак мәсьәлә i\ иомнландыра 
и. ш п ie Мен рев ИКВН бИ1 УЛ ЧЫН ШИГЫрь! Мин шунда щщ ьрнятнен 
берникадәр арие гократия сыйфа1 ары бар гыгын м анын re i бе них .-шеи б) 
гаҗәеп хасыятьләре гылсымлы кече моңарчы күнелнен алла кайсы яшерен бер 
урыны белән сиземләп кенә nopi.ni күкләргә күтәрү янса күз ник китерү 
юрөжөсен ю i\ (кь (Ыр) ее 1втеи аларнын сәбәбен ю беренче мәртәбә 

men o,i пси IHMI ia гәшенгөнмен 
Икенче бер кичн< Мирсәй Әмирнен iiiv 1 с IHI.I гына чыккан \т& ми повесте 

хакын ia оя истә ка 1ырдай M-I 1ЫК (Ы ҺӘМ ялкынип Н 
о\ әсәрне ( .'.'р кулдан гөшермича укый lap? Нәрсәдә аны и кече' ч 

әдәбиятка иип ш яна (ык i ip ек ы N ' 
Бик тә кызык һәм файдалы иде мондый әңгәмә lapm гын швы Чи кый утырыш 
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лар эштән сон кичен генә уздырылып (чөнки редколлегия членнары кайда булса 
да эшлиләр иде), бик сон тәмамланганлыктан, ахырга таба һәммәбез дә ачыккан 
һәм арыган була идек. Шулай да төнлә белән япа-ялгыз Акком асты урамындагы 
кечкенә бүлмәмә кайтып барганда мин үземне дөньяның ин бәхетле кешесе итеп, 
жиде кат күктә итеп хис кылам Чөнки мине ниндидер гаҗәеп тирән һәм нәзакәтле 
нечкә хисләр дулкынландыра, моннан сон минем тагын да тирәнрәк мәгънәле 
тагын да нәфисрәк, яхшырак итеп язарга көчем җитәчәгенә ышанычым артканнан-
арта бара. болар мине канатландыра иле Әйтәчәкмен мин аларны, әйтәчәкмен. 
һичшиксез! Менә хәзер утыз биш ел вакыт узып, тормыш безне дәһшәтле сугышлары 
белән дә. башка фаҗигаләре белән дә төрлечә сынап караганнан сон. үземә лә 
җитмеш тулып киткәч, күнелем белән яналан шул вакыйгаларга әйләнеп кайтам 
Күптән үк безнең икенче туган өебезгә әверелгән шул матбугат йортының шау-
шулы коридорларында да. эшлекле кабинетларында да туктамастан, мондагы йөз 
сиксән биш бүлмәнең ин гадиенә, әлеге "карлыгач оясы'на күтәреләм Өстәл 
лампасының сүрән яктысы тирәсендә кич буе дөньяларын онытып бәхәсләшеп 
утыручы ул фидакарь кешеләр, аларнын кайнар бәхәсләре яңадан исемә төшә. 
Шунда башыма ап-ачык булып бер нәрсә килә. Алар, минемчә, бер-берсе белән 
шундый кайнар бәхәс ачып, хакыйкать эзләгәннәр, беренче съезддан сон колачын 
тагын да кинрәк җәя башлаган яшь совет әдәбиятының яна казанышларын һәм 
төп кимчелекләрен тирәнрәк белеп, барысын да күреп торырга, шул хакта 
фикерләрен чарларга, ин лөрес юл сайларга тырышканнар Чөнки ВКП(б) Үзәк 
Комитетының матур әдәбият хакындагы мәгълүм карарларын гамәлгә ашырганда, 
бер яктан, искелекнең кирәкмәс калдыкларыннан арына барырга кирәк булса, 
икенче яктан, япанын ничек үсәргә тиешлеген алдан ук күрә белергә кирәк иде 
бит. Шоп-шома такыр юлны берәү дә хәзерләп куймаган иде 

Журнал редакторы Г. Гали белән профессор Г. Нигъмәти әдәби хәрәкәтнең 
башында торучы күренекле галимнәр буларак, партия карарларын тормышка 
ашыруда зур тырышлык һәм принципиальлек күрсәттеләр, әдәбиятның үсешенә 
тоткарлык итә торган натурализм, формализм кебек зарарлы агымнарга каршы 
аяусыз көрәшеп килделәр. Апарнын авторитеты ифрат зур иде. Әгәр язучылар 
җыелышында чыгулары көтелсә, зал һәрвакыт тулы була. аларның чыгышлары 
әдәбиятта җитди бер вакыйгага әверелә, чонки алар әдәбиятның һәрвакыт җитди 
МӨСЬӨЛӨЛӨрен күтәреп чыгаралар, яна фикер әйтәләр иде 

Г Галинең безнен әдәбиятыбызга нинди таләпләр куюын бераз гына булса да 
күз алдына китерү өчен, анын 1936 елда булган бер җыелышта формализмга каршы 
юнәлтелгән чыгышыннан бер өзек китерүне кирәк саныйм: 

"Безнең социалистик матур әдәбиятыбыз ин югары идеяле, үзенең формасы 
белән инбай. ин матур әдәбият булырга тиеш. Шунын белән бергә, анын бу байлы
гының, бу матурлыгының нигезендә халыкчыллык булырга, бу байлык һәм матурлык 
хезмәт халкы йөрәге белән тоташкан булырга тиеш"1. 

Минемчә, ифрат дөрес, җыйнак һәм матур әйтелгән Ул вакыт очен бу кечкенә 
эш түгел Минемчә, бу фикер астына әле хәзер дә теләсә кайсы фәннәр докторы 
бик теләп имзасын куяр иде. 

1937—38 елларга кадәр җыелышларда кәгазьгә карап сөйләү гадәте юк иде 
Шунлыктан бу галимнәрнең күп чыгышлары бер җирдә дә теркәлмәгән. Шулай да 
Гомәр Галинең редколлегия утырышында яисә җыелышларда әйткән кайбер фикер
ләре, тирән мәгънәле афоризмнар кебек, әле хәзер дә онытылмый 

Журналда актив эшләү, гомумән, матур әдәбиятта әйдәп баручылар булу белән 
бергә, Г. Нигъмәти Казан дәүләт педагогия институтының профессоры, Г Гали меди
цина институтында татар филологиясе доценты, ягъни педагоглар буларак та зур 
эшчәнлек күрсәттеләр. Алар әдәбиятка бетен көчләрен, сәләтләрең бирделәр, үз өсләреНВ 
йөкләтелгән вазифаның катлаулы һәм хөрмәтлелеген тирән аңлап, халык һәм партия 
каршыңда үзләрен җаваплы санап эш иттеләр Г Нигьмәти җитәкчелек иткән елларда 
педагогия институтында М. Мамин, Я. Агишев, X. Ярми, Ж- Вәзиева кебек әдәбият 

1 "Совет әдәбияты" журналы, 1936 ел. 4 сан 



галимнәре хәзерләнеп чыкты Г Нигьыэтннея шәкертләре хәзер фән докторлары 
буядылар Күренекле шагыйрь Сибпп Хәким һәм башка кайбер әдәбият әһелләре— 
шушы профессордан дәрес алган кешеләр Ул елларда педагогия институтында яшь 
язучылар, яшь галимнәрне үзләренә җилеп итхән әдәбият түгәрәкләре- семинарлар 
һәрвакыт эшли. институт бо lap белен герлек тора торган иле 

Журнал редакциясендә эшләгәндә элек әсәрләре белән таныш булган әдипләр -
Ввнүэ Юре ба ЮН очрашу миндә ифрат бер тирән кызыксын) уята торган иле Чөнки 
антор турында әсәрен укыганнан сон туган фикерен белән анын үзен күргәч кал
дырган тәэсир кайвакыт бөтенләй туры килми торган була Мәхмүт Галәунен шул 
елларда чыккан мәшһүр әсәрләрен укыгач, мин аны зур талант нясе тип i 
Журналнын !Ч36 елгы бишенче санында Габдулла Тукайга илле яшь т\ з\ уңае 
белән язган кыска гына истәлеге бу фикеремне тагын да куәтләбрәк җибәрде 
Г. Тукай турында язылган истәлекләрнең күбесендә анын йомыграк холыклы, шәкерт 
сыман КЫЮСЫЗрак кеше булуына басым ясыйлар ла анын әсәрләреннән алхш 
тәэссорат белән шәхесе арасында зур аерма килеп чыга торган иде М Галәү шушы 
оч битлек истәлегендә Туканның исте калырдай жанлы образын бирә алган, анын 
гадилегендә боеклеген күрергә мөмкинлек тудырган иле 

Мәхмүт Галәү Месвеүдв яшәсә дә. Казанда еш булгалый. килгән саен безнен 
редакциягә кермичә китми юрган иде Бу килүендә журналга нинди к\ гывзма 
тәкъдим игүе хезер исемдә калмаган Ләкин килен керүе белән >к уя мм 
ЯХШЫ геэенр тудырды Ул да Казан артыннан. Ташкичү авылыннан булганлыктан. 
мин анын бел.HI аеруча кызыксындым 

М. Галәү мәһабәт гәүдәле кал кара куе чәчле каратут йөзле бак пөхтә киенгән 
ачык чырайлы, яхшы мөгамәләле кеше иле Редактор уэвнен fnj месепде кж н к 
шикелле СӨЙЛӘШӘ ГОрГач к\н IKIIUH минем ЯККВ КВрВЛ е IM.IKH.IM 
Мина уңайсыз булып китте 

( ( 1ГӨ нәрсәдер мәзәк гасла, ахрысы'—дидем. 
—Гажәеп бер совпадение мин ое и е п сяанви кебек куя астына чиста кәгазь 

куеп я кий Әйбвт гадәт ул 
— Шулай дисезме'* РӨХМВП ипле а миса Ул югын көлеп куйды 
—Ни сәб « ш\ ми димәкче 6) щи? Ченкя .LI.HI язганда күңелен гыныч 6j ta 

Пакькөга гыге гел саф фикер юр генә гешереп барам аяш ышанасын ШөЯшяетояе 
я шеын) 

МӨСКӨҮ и т е п и к и и В\ шушы ГВДИ ГВМ бер иВВЯЮГӘ ИОНЯҺЙ (ЯНМЯЯ МӘГЪНӘ 
бирүе мина бик ouiBAM кәефне күтәреп влбарда Минем ие.) андый нечкәлекләр 
ба ма 1.1 килгәне к » Чиста кәгазьгә пөхтә итеп язуны гормыш ^ и- яаяш игә иле 
Чөнки редакциянең ^ * HI инк гкасы 6) гмагянлыхтан кайбер ы гтернад иявнш без 
гииографияге кулдан язган килеш кенә төшереп бирә и зек К\ ал ш 
бу шаса аннан кире менгере юр Фәкать шу i гына 

\ i |рада редактор кайтып керде ю безнен әйтәме өзелде I Гали 
чыкканда кунагыбыз караңгы гырайлы иде ч i вакытта иим анык 
гешченмөдем бодай гына чамаладым м Гая», ишанында Карыш 
юмористик журнал aarapi ш нәширлек белән вә шеаыдъаенген шшш арасында 
мәгърифәт гарат) м иссаты ба ген аз наз опаллар ад сагткалаган ш вир яле. 1 Гали 
исе сыйнфый мәсьәләлөргебик сизгер һәм аопди караучы нфрел гуры кмшунисп 

бул: сәбәпле езуч ай кайчандыр чит сылжныф ечниимренв ш ни беләм 
шогы 1ьявнүен гафу нтв н гмагвн гыр күреевв 

Журнв ч.пм\ п.I шрлян Фатта ( вяфн Клим лш и кием салымда леялелек 
ягыннан М Галәүге охшашлык бар иде Ул ш шулай ук талак» нанай шартиврдя а 
пөхтә киенеп йөри мөстәкыйль фикерле кер цртелля « и к буларак и 
бәхәс iuki.ii прында II ренен гөрбаи м еллзягеят кхяяиегенберкайчан 
мин \ ки ифрат горур гота иле 

Ул ел мрда иик ар повес гьлар бия 11 я ш ia и ic Журна т ы н 
саннарында басарга кикая булма) сәсинпле башка азучыларда 
Ф ( ,йфи к т и ил 1 и мерах - итәргә men идем. М i берничә 
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Монын сәбәбе шул, берәр ел чамасы элек аның "Корби иптәш дигән повесте 
тикшерелгәндә, кызулык белән фикеремне тупасрак, кискенрәк итеп әйтеп 
ташлавымны сизеп калган идем. Җыелышка җитәкчелек итүче Г. Толымбай нинди 
усал телле, турыдан яра торган кеше инде Бу чыгышымны хәтта ул да ошатмады. 
Эш шунда иде ки, Ф. С ә й ф и - К а з а н л ы н ы н элегрәк язган хикәяләреннән 
"Кртшниклар" дигәнен аеруча яратып укыганлыктан, анын авторына ихтирамым 
бик зур иде Грузчиклар эшенен кыенлыгын, анын нечкәлекләрен шул кадәр 
тирәнтен белеп, ШУНДЫЙ тетрәткеч итеп язарга кирәк бит! Миндә хәтта ул кайчандыр 
үзе дә грузчик 6ҮЛЫП эшләмәде микән дигән фикер дә туган иле. Шунын остенә 
хикәянен минем якташларым-Арча ягындагы Кәче егетләре тормышыннан алып 
язылган булуы да мине бик дулкынландырган иде... 

Менә шундый талантлы әсәрнен авторы, минемчә, "Корби иптәш дигән озын 
хикәясендә үзенә-үзе хыянәт иткән кебек тоелды. Минем карашымча, бу әсәрен 
язганда ул бөтен иҗат көчен файдаланмаган, күзгә бәрелеп торырдай тупас кимче
лекләр җибәргән кебек иде 

Әмма соныннан шушы кискенлегем өчен мин үземне байтак вакытлар шелтәләп 
йөрдем Бу чыгышым күңелемдә жинел холыклы кешеләргә хас бер дорфалык булып 
уелып калды. Чыннан да үкенерлек бар иде шул. Ф. Сәйфи-Казанлы революциягә 
кадәр үк теоретик мәкаләләр язып чыгучы, югары уку йортларында дәрес бирүче 
күренекле тарихчы, әдәбиятчы, драматург һәм җәмәгать эшлеклесе булып танылган 
илле яшьләрдәге мөхтәрәм бер кеше иле. Ә мин кем 9 Әле моңарчы әдәбиятка бер 
җитди әсәр дә бирмәгән, әдәбият дөньясында үзен бер яктан ла чынлап торып 
танытмаган кечерәк кенә бер язучы кисәге... 

Көтә торгач, Фатих абзый бер көнне кичкә таба редакциягә үзе килеп керде 
Калын тавышы белән бөтен бүлмәне тутырып: 

—Уф, редакцияне тагын да берничә кат өскәрәк күтәрә алмадыгызмы сон?— 
диде. 

—Әле һаман да тиешле югарылыкка менеп җитмәгәнмени?—дидем. 
Әйбәт пальтосын ишек янындагы урындыкка салып элде дә ап-ак күлмәк якасын 

һәм шәп галстугын бүлмә пыяласына карап төзәтеп алды. 
—Яна сәркатипмени? Бик хуп,—диде, исәнләште дә, Г. Галинен күрше бүлмәдән 

керүен көтеп, түргә барып утырды. Журналның җәйге саннарында анын "Зөбәрҗәт 
исемле яна драмасы басылган иде, шуңа бәйләнешле хатлар юкмы. дип сорады. 

Ул үзе сүз башлагач, мине борчыган әлеге мәсьәләгә киная ясаргамы, юкмы 
дип баш ватарга туры килмәде. Чөнки бу мөгьтәбәр язучының кайчандыр, кемдер 
тарафыннан эшләнгән очраклы бер дорфалык өчен кинә тотучы вак кеше түгеллеген 
шунда ук анлалым Чыраенын әледән-әле караңгыланып китүенә, тынгысызлануына 
караганда, аны мидер борчый, ул редактор янына да нинди дә булса җитди бер 
мәсьәлә хакында сөйләшергә яки бәхәсләшергә килгән иде булса кирәк. Ф. Сәйфи-
Казанлы бәхәсләшмичә генә үз фикереннән кайта торган кеше түгел иде. 

Минем үтенечемне ул хуплап каршы алды. 
—Бар минем, бар журналга бирәсе әсәрләрем. Ләкин тәмамларга вакыт җитми. 

Вакыт кисә муенны,—диде. 
Тик шул вакыт бүлмәгә бернинди талант әсәре булмаса да төрле астыртын һәм 

әшәкелек сукмаклары белән әдәбиятка борынын тыгарга йөрүче бер җәнҗалчы 
килеп керде. Анын Фатих абзый әсәрләрендә дә казынганы бар, сонгы айларда 
җыелышларда да тел тидергәли башлаган иде Фатих абзый кинәт торып басты да 
ишеккә таба китте. Теге кешегә карамыйча гына, шактый ук кырыс тонда: 

—Гомәр кайтса әйтегез, мин союзда булырмын1—диде, пальтосын иненә сатып 
чыгып та китте. 

Әмма вәгъдә иткән әсәрен тәмамлан бирә атмый калды Редакциягә бүтән килгәне 
булмады 

Аннан сон күп вакытлар үтте инде—утыз биш ел! Яшь чакларым яңадан күз 
алдыма килүгә дулкынланып, мин саргайган журнал битләрен актарам. Заманында 
татар совет әдәбиятын төпкә җигелеп сөйрәгән, шәхси мәнфәгатьләрен әдәбият 
наменә фида кылган, һәр талантлы әсәр өчен куанып, әдәбияттагы һәр кимчелек 



очен борчылып яшәгән ул фидакарь затлар күбесе юк шик Бераз ИОНСУ, юксындыра. 
сагьшдыра 

Әмма шул ук вакытта күңелдә горурлык хисе ла уяна Алар белей эшләвем бәхет 
булган икән Минем бала чак хыялым ялгышмаган булып чыкты Шунча еллар 
үтеп. тормышның шундый рәхимсез сынауларын узганнан сон ла алар I: -
калык бәхете туган ил, коммунистик идеаллар өчен көрәшүче фидакарь көрәшчеләр. 
ЧЫН коммунистлар булып калдылар. Гадел тарих ал арны яңадан үз урыннарына 
кайтарды 

Әгәр мин үз гомеремдә әдәбиятка нидер бирә алган о> кам минем хеэыатләрсмда 
бу затларның ла олеше бар 

Уйлана уйлана журнал битләрен актарам... Шул саргайган битләр аша каршыма 
ура басып юрган каты кара чәчле, каратут иөпе көләч күзле көрекетчөи Фатих 
Кәрим килеп баса 1936 елиын сонгы саны чыгар алдыннан атнасына ничә мәртәбә 
ПЕНӘ кереп чыкмады икән уГ Аникин исемле поэмасынын басылып чыгуын ул 
балаларча түземсезлек һем шатлык белән котеп аллы 

—Журнал кайчан чыга? Ничегрәк чыга1 Журналда поэма ничә6m б) им икән'' 
Поэманын ин сонгы юлларын ул болан гомамлагаи кде 

Мин \ и и да батыр шрның ю иш 
Хыялымнан йик еш үткарам 

1 юр бир -"I тойгы шлкыннврын 
Фок* I итеп века күтэрям 

Шагыйрьнен пәйгамбәрлеге, бервакыт килеп, хакыйкатькә әверелде Шул 
факелны бөтен ижаты буенча балкытып алып барды \.> ниһаять j i аны • 
азатлыгы өчен барган изге сугыш мәйданында мөнге еүимөстәй нтеп кемен җирендә 
кабындырып ка i |ырды 

К\ терем журналда ә күңелем ерактагы шул юллардан 6е иеи 
i т. in шундый ижа1 җепләрен ззли. 

Жури си п.ш 1937 елгы и санында i . шагыйрь ( нбптп Хөкнмнен «ур әдәбиял 
[өньясына аяк басканда ижал ителгән Йөрәккә язылган исем нитәм ирнк шигыре 

бар 
.1 ишгач tap чачак атты "»•'<• 
Яшел кием киде топомьяар 
< Q шан кына җитеп канат юрын 
Кыр комары җырлап ymmi tap 

ди ул анда Күнгән түгел шагыйрьгә аЛТМ УДДЫ ВНЫН күкрәген Ю «әзер Ленин 
ордены балкый Киек казлардан па өскерәк күтәрелеп хәзер бетен и 
яңгырый гарган иркен cj алшлы кин кан» :ы шигъри аһ.-не лн\.ш u башта журнал 
щи [әреннән күтөрс ип киткән и и бш 

Illy i ук елда i • язучы Габдрахман Әпса 1ӨЫ0внын журналда Маһинур 
беренч! хикәясе басылды Хәзер ул 6 7 роман авторы бетен Советлар i 
i ип i и ю МӨШһур ч 1V41.I Нин in сикереш' Мнили алымнар' 

Әгер хәзерадөбиял юш я, мила nci4vim.ni берсе яхшы әсәрләр тай я 6j ш ик-.и 
.„ ир бе ик п әдаб] -ioi.it гагын на югарырак баси 
leurra журнвлнын оа өлеше iyp Казан yi шры н безнен вдөби әсәрл • 

беренче Вишеп дип атарга мөмкин Чөнки и^^^ йорт баганасыз калка була 
алмый Орлык [эчелмәгән кысыр туфрактан берни ю тишелми 

\ а II .IKIII .III ҺӘМ ШЫН В юбиЯТЫИЬ 1ИХЫИ а н ы к КӨреШ Ю ШН п и к а | в р I 

5, кян л<^< габаиц i кадер ъ ыбракат ыйсын Казан утлары татар • 
,,,. шврче еллар лек үк б шп.шмп кипсен гуманистлык халыкчанлык кебек 
4uin.iu.niil рын өзлексез имам иттерде вларны кгтафета рәвешендә буыннан 

бул mi i тапшырып ки i « 
Жур| i киләчәге i ими Li матуррак барыр юлы актырак адымнары гагын 

п урчем 1ерәк һем кыюрак 6j юын! 

http://nci4vim.ni
http://-ioi.it
http://ii.ikiii.iii
http://4uin.iu.niil


Ни гажәп. Сибгат Хәким иҗатына хас лиризм "кызыл 
шигърият" заманында да бәяләнгән. "С. Хәким лирикасының 
ясалмасыз, чын к, нелдәнлекле. саф хиссиятле булуын беркем да 
инкар итмәс дип уйлыйм. Аның лирикасы безнең күңелгә якын, 
ул безгә поэтик ләззәт бирә". (X. Хәйри, 1940, № 1-2). Хэз. 

С и б г а т 
Х ә к и м 

Еш кына искә алам мин 
Туган авылны,— 
Яшьлекнең серле төннәре 
Шунда агылды 
Җәйге таң авыл өстендә 
Сызылып килгәндә. 
Гармонның моңы сибелде 
Тыныч өйләргә. 
Тыңладыңмы син ул җырны 
Йокы аралаш. 
Тордыңмы син, сиздермичә. 
Түзә алмагач 
Күчердеңме без килер дип 
Тәрәз гөлеңне. 
Күтәрдеңме, күрермен дип 
Ап-ак өлгеңне. 
Төшмәдек сезгә табан без 
Урам чатыннан 
Таралдык чыклар эченнән. 
Ындыр артыннан 
Аннан бирле беләсеңме. 
Күпме ел үтте. 
Ләкин ул көннәр йөрәкне 
Кабат жрлкетте 
Ул чагында кем уйлаган. 
Яр булырсың дип. 
Тормышка бергә керерлек 
Пар булырсың дип 

Гомер яңа башлана " дигән шигырьдән 1939. № 10-11 

Журналыбыз турында 
Сибгат Хәким: 

—Моннан сон ла әдәбиятка яшь талантлар килер, моннан сон ла әдәбияты
бызның көзгесе булган «Казан утлары*нда аларнын әсәрләре басыла торыр. Безгә 
хәтле булган буын—зур буын. аның борынгыдан килгән зур традициясе бар. Шушы 
традицияне, зур традицияне яшьләр киләчәккә алып барсын, югалтмасын иде. *Казян 
утлары» аларга олы мәйдан. 

1982 ел 
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Халык д о ш м а н н а р ы н ы ң 

һ ә м а л а р н ы ң к а л д ы к л а р ы н ы ң 

й ө з е н а х ы р ы н а ч а ачарга! 

Шушы елнын 28 нче апрелендә башланып 5 нче чанга кадәр сузылган Татарстан 
совет ябучылары җыелышы Татарстан совет тучылары союзынын торнышынла 
борылыш җыелышы булды. 

Җыелышны ачып җибәрүче Ләбиб Гыйльми ИШВШ Партиямен Татарстан Өлкә 
Комитетынын карарын игълан итеп. жыелышнын зур әһәмиятле булуын ачык 
итеп әйтте Татарстан совет язучылары СОЮЗЫНЫН эшен тикшерү очен Парши 
Өлкә Комитеты тарафыннан тезелгән комиссиянең председателе илтеш Има-
метдинов үтенеп докладында соки эшендә булган җитешсез якларны ту Ш( 
ачып саллы 1Г>у доклад Совег әләбияты' нын 4 нче номерында басылды) 

Татарстан совет язучылары союзы халыкмын кабөхал аошманнары вч 
оя булып әверелгән Бу дошманнар союз җитәкчелегенә үрмәләп, турыдан гуры 
корткычлык, астыртын җимерү лие алып барганнар Сонн җитәкчелеге, аерым 
алганда правление председателе К Нәҗми боларны күрмәү генә түгел, в 6j калык 
дошманнарына корткычлык эше алып бару очен мораль һәм материаль ярдәм иген 
килгәннәр 

Татарстан совет язучылары союзы жтмечелегенө үрме югән ми 1Л9ТЧС гроцкнйчы 
рлементлар гурында югарыдан да һәм түбәннән лә сигнал lap Sj iyra i пр 
союз җитәкчелеге, аерым алганда правление председателе К.Нәҗми б) сигналга 
аңлы рәвештә саботаж ясал килгәннәр VIMI гына ла lyrei. ВКП 
Комитетынын 1'Нб елнын 27 октябрендә Татарстан соа оюэы он 
гурында чыгарган карарын да үтәмәү очен саботаж [ык ю и-тл басканнар 

Халык пошмамы Ф.СвЙфинен кабахәт, милләтче булуы атыннан битлеге 1935 
елда ук ертыла < оюз җитәкчелеге моннан гиешле нәтижв чыгарырга шеш иле 
Ләкин боларлан бернинди нәтижв ое ясалмый Союз житвкчелеге күз буя) өчен 
ф < эйфике союз член шгыннан чыгара Ләкин иик га ^ гми аны ана иш союзга 
алалар һәм анын шулай ук халык дошманнары 111 УсмановларНЫН I I 
скиларньш конгрреволкшион әеәр i.ipen (.unci •• ыбнм n.i ж v риалын 
чыгаралар Әлеге кадәр ижаты һәм биографиясе карпны 6j пан Гуфеннын Иптәш 
< ГАЛИП биографиясеннән кабөхәт рәвештә ки ю горгаи чит. поэмасы ш < овл 
вдәбияты җурналында урнашлары u Ха 1ык аошманнары I Гали яр к Нажми юр 
бу бозык әсөрн! ше юар итеп мактар! талар Пһ i \к I I алинеи һәм анын ун 
кулы булган Кфанпын > мри үсәргә ирек бир» ө алармы буыш ки 
союз җитәкчелеге күреп кчча А.\ ашты рәвештә бернинди чаралар лл күрмиләр 
Союзный ижал пич ere мәсьәләләре семыгчелек нигезендә uuay щ янында 
бер б« р< н.» ошау һәм кси чин pee лар нигвэендв хәл кылына ор ГөнкыП 
үзара гвнкыйть кыемы Кыскача әйткәндә союзный бетен >шч е 
ЯК |.пп\ ише ЮНӘ коры и 

Докладтан сон союз правлениесенен һәм аерым .имим анын пре 
к Нәжминен >шчөн iere жые гь рафыннаи кискен большевнегик гвнкыйть 
\ M.I ,и гына a ii.ru п.! 

Иш Л.Гыйльми үзененчышшында Ф.Свйфи (.Гали I Гали В.Шөфигуллнн 
һ б шундый юшманн 1рныи i нар .1 |вбиятындя социализм ^W\* кя 
пар |ечв комача) пиклар ясап ки nj имине i trap совел матур в (әбиятыка ки 
• , көчләрне бууларына партиягв совет аластенә каршы язылган Мир» 
\ми.м\ (өбаржап \Hi кебек бозык әсәрләрне матгЗутатка свйр 
һ б юрга гукта i |ы 

Шулай ук патка свйлвүче и әр 1в бвтенесе |в |нярлек иш 
Имамуп [иновнын ясаган йомгагын юрм ion соки витәкчелегенен атлассыз һәм 
черек булуы яэучыларнын нжат 1шчвмлеклврв белем китекчелек т.. .имамы 

http://ii.ru


союзның контрреволюцион милләтчеләр оясына әверелүе турында яна фактлар 
белән бу йомгакны тагын да тулыландырдылар. 

Күп кенә иптәшләр үзләренең чыгышларында Татарстан совет язучылары 
союзында семьячелекнен кабәхәт рәвештә тамыр җәюе һәм шушы семьячелек 
нәтиҗәсендә большевистик тәнкыйтьнең гафу ителмәслек дәрәжәдә кысылуы, алай 
гына да түгел, корткычлык һәм астыртын жимерү эшен алып баруны ачмау, халык 
дошманнарын фаш итмәс өчен үзара яклашу турында күп кенә фактлар китереп 
үттеләр. Аерым алганда бу мәсьәләгә Ш.Камал иптәш тукталды 

Шулай ук чыгыш ясаучы күп кенә иптәшләр аерым язучыларның иҗатларында 
булган дошман карашларына тукталып, аларны большевистик тәнкыйть уты астына 
алдылар. Иптәш Л.Гыйльми, Х.Туфаннын "Ант", "Индустрия бизгәге", "Зәңгәр 
бүре" шигырьләренә, К.Нәжминен "Кояшлы янгыр" "Редактор" һ.б. әсәрләренә 
тукталып, бу әсәрнең зарарлы, турыдан-туры партиягә, советлар властенә каршы 
юнәлтелгән булуларын тулысы белән ачты. Хәзерге көндә халык дошманы булуда 
битлеге ертылган, әдәбиятка контрреволюцион кулак идеясен сөйрәгән 
Г.Толымбайскийнын "Читән буе", "Мужик фәлсәфәсе", "Куян солдат" һ.б 
әсәрләренә тукталып, бу әсәрләрнең дә турыдан-туры партиягә, советлар властенә 
каршы юнәлтелгән булуларын әйтте. 

М.Жәлил, М.Әмир, Ш.Маннур һ.б. иптәшләр Татарстан совет язучылары союзы 
җитәкчелеге үзенең "эшендә" соңгы көннәргә кадәр ТАПП методын куллануын 
сөйләделәр. 

Ип Бубеннов, Елизарова һ.б. күп кенә иптәшләр Татарстан совет язучылары 
союзының башка милләт язучыларына булган мөнәсәбәтләренә тукталдылар. Бу 
чыгышларда иске правлениенең башка милләт язучыларына төкереп каравы, 
аларнын иҗат эшчәнлекләренә шартлар тудырмавы, рус язучылары секциясенең, 
башында троцкийчы Гинзбург утырганы хәлендә, үсеп килә торган язучыларны 
бууы, ә һичбер төрле дә таланты булмаган кешеләргә ялган авторитет тудыруы 
күрсәтелде 

Чыгыш ясаучы иптәшләр, бөтенесе дә диярлек, халыкның кабәхәт дошманы 
Г.Галинен һәм, гомумән, союз җитәкчеләренең яшь язучыларны җинаятьчел рәвештә 
һәрторлечә буып килүләренә, аларга карата түбәнсетү, төрлечә эзәрләүләр алып 
баруларына тукталып, бу турыда күп кенә конкрет фактлар китереп үттеләр. 

Җыелышта тотнаксыз һәм җыелышны һичбер төрле канәгатьләндерми торган 
чыгышлар да булды. Х.Туфан, Ә.Фәез, Ф.Кәрим үзләренең чыгышларында 
җыелышнын күзен буярга омтылыш ясадылар. 

Туфан бик күп зарарлы әсәрләрнең авторы булуына карамастан, алдына куелган 
туры сорауларның берсенә дә канәгатьләнерлек итеп жавап бирмәде, үзен акларга 
маташты. Жыелышка катнашучы иптәшләр Туфанның чын йөзен белергә 
тырыштылар Ләкин Туфан үзенең сәгатькә якын сөйләгән сүзендә иҗаты һәм 
биографиясе ягыннан караңгы кеше булуын тирәнәйтә генә төште. Ахырда 
җыелыштагы иптәшләр Имамутдинов иптәшнең Туфанга карата: "Туфанның үткән 
көннәре дә караңгы. Бу турыда Свердловскида чыга торган "Социализм юлы" 
газетасында бер мәкалә дә бар. Үзенен әйтүенә караганда, ул Колчак ягында да 
була. Ул үзе: "мин Колчак ягында булсам да, һәрвакыт кызыллар ягына чыгарга 
тырыштым" ди. Ләкин аның поезды нишләптер һаман да Читага таба китә" дигән 
характеристикасы белән тулысыңча килештеләр. 

Ә.Фәез татар милләте өстенә һич гафу ителмәслек дәрәҗәдә яла ягып чыкты 
Халык дошманы Г.Гали белән бәйләнешен, троцкийчы хатынында банкетлар 
оештырып, Г.Гали белән бергә эчүен, Казанга килгәч тә системалы рәвештә Г.Гали 
квартирында булуын, җыелыш алдында үзенен ялгышларын ачып саласы урында, 
татар милләте өстенә намуссыз рәвештә яла якты. Бу соң кабәхәт милләтчеләр 
сүзен кабатлау түгелме? Ә.Фәез иҗатында ялгыш яклар азмыни сон 9 Ләкин ул бу 
турыда бер сүз дә әйтмәде. Ә.Фәез җыелышның ахырына кадәр торуны да кирәк 
тапмыйча, Мәскәүгә китеп барды. Киткән вакытта җыелыш исеменә хат язып 
калдырды. Бу хатында, җыелышта ясаган ялгышларын төзәтәсе урында, аларны 
тирәнәйтә генә төште. Җыелыш Ә.Фәезнең чыгышын да һәм язган хатын да 
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канәгатьләнерлек түгел дип табып, ана нык отпор бирде һәм Ә Фәезнең эшен 
тикшерүне союзный яна правлениесенә тапшырды 

Ф Кәрим үзенен чыгышында тәлинкә тотарга, ялагайланырга яратуы, социаль 
ЧЫГЫШЫН яшереп комсомолга керүе, әдәбиятка үрмәләве, халык дошманнары 
М Ояыидуллин, Г.Гали, Ф Сәйфи, П Васильевлар белән бәйләнеше. Г.Гали кулга 
алынганнан СОН Туфан квартирында оештырылган кичәдә Г.Галине кызганып, күз 
яшен түгеп бокал күтәрүе һәм үзенен иҗатындагы идеологик зарарлы әсәрләре 
гурында сөйлисе урында, бу моментларнын һәммәсен томалап калдырырга тырышты 
Халык дошманы П Васильев белән очрашулары һәм анын әсәрләрен 
популярләштеруе турында бер генә сүз дә әйтмәде. 

Язучылар мондый чыгышларга, әлбәттә, нык отпор бирделәр һәм аларны нык 
тәнкыйть астына алдылар 

Жыелыш ябылыр алдыннан В К П ( б ) Өлкә Комитеты секретаре ип 
Мохәммәтжанов зур речь белән чыкты Ул үзенең речендә союз эшендә булган 
бөтен житешсез якларны ачып, анарны нык тәнкыйть уты астына аллы (Ип 
Мохәммәтжановнын речен 9 нчы биттән карагыз) 

Җыелыш ВКГКб) Өлкә Комитеты мрафыннан төзелгән комиссиянең доклады 
һәм жыслыштагы фикер алышулар нигезендә элекке правлениенен халык 
пошканнары оясына әверелүен раслап киләчәктә яна правлениегә. союзны 
савыктыру буенча эш алып бару өчен конкрет пунктлардан торган карар кабул 
итте. Шушы карардан сон яна правление сайланды Яна правленном Л Гыильми. 
I l l Камал, Г.Иделлс, Л Пинхасик, К Тинчурин. М.Әмир. Т Г ы и и ә т илтешләр 
сайландылар 

1937. №5. 
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Меңеңне инде яктырттың, 
"Казан утлары' беләм 
Меңенче сан' Син тәңгәлсең 
Казан утлары белән 

Казанга Мең Ел—искергән. 
Ә безнең журнал—яңа 
Халкыбыз рухын балкытып. 
Синең утларың яна 

Заманның 'Казан утлары'н 
Котлыйбыз алкыш белән 
Мең дә Беренче сан булып 
Кил 

яңа 
балкыш белән' 



С а л а х о в 

ТАЙГАК КИЧҮ 
РОМАН-ХРОНИКА 

...Камерага атылып ике хәрби кеше керде. Өсләрендә—озын соры 
шинель, яка очларында янып торган берәр шпал, димәк, майорлар. 
Башларында өр-яңа колакчын бүрекләр. Икесе дә урта яшьләрдә, тулы 
гәүдәле. Йөзләре суык. Күзләре бораулап ачу белән карый. Әле күптән 
түгел генә барлау ясаган төрмә башлыгы урынбасары бусага төбендә 
"смирно" баскан, өлкән түрәләрнең боерыкларын көтә. 

—Тикшерү,—диде майорларның берсе, камераны сөзеп карап, ачулы 
тавыш белән.—Тизрәк! Берәм-берәм минем алга басыгыз да исем-
фамилиягезне, кулга алынганчы кайда, кем булып эшләвегезне әйтеп, 
сәкеләргә менеп капланып ятыгыз. Кара, монда бүтән карыйсы булмагыз. 
Я, я, башладык. Син? 

—Алкин, ВКП(б)ның Казан шәһәр комитеты секретаре. 
—Марш! Син? 
—Галимҗан Нигьмөти, профессор. 
— Марш! Син? 
—Сөббух Рәфиков, шагыйрь. 
—Иманкулов Зариф, беренче татар полкы комиссары. 
-Син? 
Түбәнге сәкедән озын буйлы, таза гәүдәле кеше күтәрелде. Майор 

сискәнеп артка чигенде, күрәсең, сугып җибәрер дип курыкты һәм икенче 
тапкыр, бу юлы инде акрын гына эндәште: 

-Сез? 
— Камай Гыйлем, профессор, Владимир Ильич Ульянов-Ленин 

исемендәге Казан дәүләт университеты ректоры. 
Майор тагын артка чигенде. 
—Стенага карап басыгыз! Следующий? 
—Сәләх Атнагулов. профессор. 
—Өскә! Син? 
— Баһаутдинов Мәхмүт. Татарстан өлкә комсомол комитеты секретаре. 
-Өскә! 
—Менә алмыйм. Аякларым шешкән. 
—Ярар алайса,—майор нәфрәтле караш ташлады.—Ярар, түбәнгә ят. Син? 
—Акимов Николай Васильевич—Татпросвет секретаре. 
-Син? 
—Нижегородцев Ардалион Михайлович—комсомол өлкә комитетының 

бүлек мөдире. 
—Ә син нәрсә анда менеп кунакладың? Төш! 
Өске сәкедән жинел генә сикереп, атлет гәүдәле берәү төште. 

Өзек бирелә Хәз 
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—Чанышев 
Әле һаман артта басып торып, килүчеләрне блокнотына язып торган 

майор, кинәт блокнотын төшереп җибәрә язып. кабаланып алга атлады: 
—Якуп'' 
— Юк. Ул минем абыем Ул комдив Мин жайдаклар эскадроны 

командиры 
—Өскә1—Алда торган майор кашларын җыерды, йөзен чытты:—Барыгыз 

да елан Тухачевскийның койрыклары. 
Чанышев нәрсәдер әйтергә дип авызын ачкан иде, бусагада басып торган 

гөрмә башлыгы ярдәмчесе бармак янады: 
—Тсс' Дәшмә! 
Чанышен башын чайкады да бер сикереп иң өске сәндерәгә менеп китте. 
-Син? 
—Гомәр Гали, әдәбиятчы, редактор 
—Ә син, чулак'' 
—Мыскылламагыз,—Николай сул чулак кулым селкеп алды — Тумыштан 
—Безгә барыбер Фамилиян0 Тизрәк. 
—Борииковскии Николай. Казан педагогия институты студенты. 

( iur 
—Шөйхетдинов Касыйм—"Кызыл яшьләр" газетасы редакторы 
—Ильясов Гали Татар академия театры режиссеры 
—Син нәрсә аптырап торасын? 
Параша янында басып торган Габдулла сискәнеп китте 
— М и н ' М и н бит комсомол райкомы секретаре Мин 
—Ярар—Майор әйтеп бетерергә бирмәде, бүлде —Фамилияң? 
—Әхмәдуллин Габдулла... 
Аннан сон ике укытучы, бер прокурор, бер ВКП(б)нын авы i райкомы 

секретаре ава i бир 
дс. Сәкедә урын 
б) iM.iiач аларны 
стенага каратып бас 
гырдылар Мин II 
шулар рәтенә i ГӨ1 
тем. Башка (ар эле 
сорау алудан кайт
маган и [е 

1.1 [si гө барла) и 
саныйлар № чыга 
лар иле. бо ми ывс 
керә ют яткырмый 
лар, с re нага гер i 
миләр иде бет Bj 
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i и "яна гөртип" 
КүрСӨТӨЛӨр МОН 1.1! 

Отбой Ятыгыз Гавышланмагыз гиде алдагы майор, шкшеруне 
гөгәллөп, кими бер гапкыр камераны сөзеп карап 

Ә кичке .пи' кемдер югары евкедөи кычкыра салды 
Бүген 1Ш.КЫ юк, in к' 1.1 и.и и п.! к яр (вычесе ишекне алты Йозакны 
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юри. ахрысы, шалтыр-шолтыр китереп бикләде Уйны уйга сузып очларым 
бәйли алмыйча җәфаланганда, тагын ишек ачылды, ашыгып надзиратель 
керде... 

Бераздан К а м а й н ы . Г а л и м ж а н Н и г ъ м ә т и н е , Г о м ә р Галине, рәссам 
Зәбихне алдылар. Сәкедә урыннар бушады. Әмма бер генә тоткын да. аягүрә 
торудан хәлсезләнүләренә карамастан, ул урыннарны алырга ашыкмады. 

Т ы н л ы к . Авыр. кара тынлык 
Ә коридорда һаман ыгы-зыгы. Нинди тынгысыз бу б ә й р ә м алды төне? 

Казан утлары". 1988, №4 

Журналыбыз турында 

Аяз Гыйләҗев: 

—Журналның язмышы авыр бул!ы, татар әдәбиятының ла язмышы шулай иде. 
Әгәр ул хөр фикерләрне чыгара башласа, я Мәскәүдән, я Казаннан чукмар белән 
.шып башын төеп тордылар. Аның хәтерен җимерделәр, әдипләребезне 37 елларда 
бер кырсалар, сугыш елларында алар икенче мәртәбә чалгы астында калып харап 
булдылар. Ләкин журнал чыга килде, журнал яшәде, журнал ул хәтәр җилләрнең 
уртасыннан барган очкыч кебек давылларга-җилләргә бирешмәде. Бусы хак. Булды, 
әллә ниләр күрде безнең башлар. Ләкин без монда үзебезнең татарны зур хөрмәт 
белән искә алыйк. Журналны әдипләр генә түгел, журналны сәяси белгечләр генә 
түгел, журналны шагыйрьләр генә түгел, журналны татар яклады. Журналны татар 
ясады, татар рухсытты, татар яшәтте. Менә мин хәтерлим, сугыш елларында 
журнал ике мен, өч мең тираж белән чыга иде. Уйга калып, кайвакытта күз алдына 
китерәм, кемнәр язылды икән, кемнәр алды икән ул журналны, нинди хисләр, 
нинди уйлар белән кулларына тоттылар икән алар аны. Ничә буын татар "Казан 
утлары» журналын үзләренең канатлары итеп яшәп килде, татарлыкларын 
арттырдылар, татарлыкларын расладылар, журналны яшәттеләр һәм үзләре дә 
яшәделәр. Шушы уңайдан бер хәвефле уем белән уртаклашасы килә. Менә бүген 
журналга 70 ел. Әйдәгез әле тагын бер 70 еллыкка сикереп унлап карыйк, 60 
еллыгына, 50 еллыгына, 30 еллыгына. 10 еллыгына. Ю елда буыннар алмашына, 
Ю елда буыннар үзгәрә, 20 елдан язучыларның әсәрләре ике процент кына кала. 
Менә күз алдына китереп карыйк. Бүгенге татар кем ул? Нинди ул? Без бит 
тынычландыру сүзләре генә әйтергә яратабыз. Имеш, татар йоклаган иле. менә 
хәзер, имеш, татар уянды. Нинди татар уяна? Карт татар уянамы, яшь татар 
уянамы? Нигездә татарлыгы аның канында калган, тамырларында ага торган өлкән 
буын татар уяна. Әле дин аны беркадәр саклап калган, әле ул элеккеге замандагы 
яхшы игътибарлы, мәрхәмәтле, шәфкатьле изге татарларны күреп үскән. Ә хәзерге 
татар нәрсә күрә? Ул татар Ю елдай сон ничек булачак? Димәк, 'Казан утлары» 
алдында бик күп бурычлар тора. Милли аңны үстерүдә ул бик зур эш башкарырга 
тиешле журнал. Ул әле шуны белергә тиеш. 20 елдан сон татарлар нинди булырга 
тиеш, 30 еллап сон нинди булырга тиеш, барсы турында кайгырт} журнал өстендә. 
Чөнки без ваемсыз һәм гамьсез татарлар булмыйк инде. Дөнья безне нык өйрәтте 
бит. Без яратабыз юанырга һәм бер-беребезне юатырга, хәтта ипләп кенә 
шомартырга, алдашырга да. Ләкин милләт язмышы бервакытта да шомартуга 
мохтаж түгел һәм безнең алдагы мәсләгебез — еракка китеп карау. Шул ерактагы 
татарны күрә алсак, без татарны яшәтербез, һәм милләтнең лә эзе тарихта беркайчан 
да суынмас! 

mi 
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Ф а т и х 
К ә р и м 

ШАГЫЙРЬНЕҢ ЯРАЛЫ ҖАНЫ 

Кереш сүз 

1945 елның 18 февра и ндз Фатих Кәрим \ < взводы белән > оңгы сугышка керә 
Взводның бу сугыштагы батырлыгы турында Ф Кәрим хезмәт иткәч частьтан 
Татар* кит Язучы игры \ оюзына ш ибәр» и w катта тубәндәг» с\ мэр бар 

Ф Картишки фтшк тшрны i7,86u чягарырга һәм шунда 
ныгып калырга дигән бурыч куелды Бу бурычны үтәүнең бөтен » угыш нан 
өчен хур әһәмияте бар иде Кече иттенантФ Кәримов үзенә men хәрби бурычны 
үтә] н-и I.mil-1.-.iiiin• 4wiii,i аң к1г)ы 1 i үзенең взводы белән көчләре м " өлеш 
артыграк бу \ган дошманга каршы кыю рәвештә сугышка ыргы 
җитәкчелек иткән взвод дошманның көнен сындырды һәм биеш няне яу юл алды 
Фашист бандит игр бу аз санлы кыюларны биеклектән куып төшерер, я теләп 
биш тапкыр каршы һөяс\ игә күчтеләр . Тәкин гур югалту шрга ду чар бу MI 
артка тәгәрәделәр 18 февральдән 19 февральгә эчендә 

фаши» т шрның 45 со idam һәм офицеры утере \де 120 кеше» < н кнга а \ынды" 
Фатих Кәрим шушы i угышта һәлак була < оңгы батырлыгы өчен аңа икенче 

орден Беренче дәрәм я Ватан i угышы ордены бщ • 
Шагыйрьнең бу соңгы i угышта •••< тапкыр яралануы тутында иәгъл] йом 

бар }ошман угы ипи тип өченч< тиюендә шың яшәүгә чык 
омтылышлы табигате тутында i вили кебек 

Ләкин Фатих Кәрим алган яраларның аз билгеле 'ii каны әмма шагыйрь 
җанын иң тирән ясәрәхәтләгәннәре дә бар Әле Казан Җир тв 
техникумында тыганел ицзда укул ну ма баласы исеме тагылып комсомолдан 
чыгары ш Тик В. JKCM Өлкә комитеты каттлшып кына аны комсомол сафында 
калдыралар Икенче яраны Ф Кәримга чордашларыннан берсе яшь шагыйрьнең 
беренч» псы» нтыгына язган рецензиясендә я ый Менә реш нзент сүзләре Ф 
Кәрим v '(«/>.' кемдә кызыл q мэр кыстыр, алан язып баручы төптә буржуага 
кезмәт чш.•/:•.• чәзеря ш. т бер ша. ыйрь \пың куп шигырь \әре яшь \ н 
юрарлы нәрсәләр Ул соятангаяиеещ *сид\ • пиы Һ б 

Ф Кәрим ә» тенә кил ән кара болыт 1936 елдан баш \ап та. ым да куера 193? 
е \да 1 I ча,ччәч чыгары ш Һәм 1938 •• (ныл 1 янөар» нда халык дошман 
тагы \ып Крем гь төрмә» енә 11 кипы \а Шагыйрьш н төрм •\ • 
күр. тнәреәл» өйрәнелмәгән Әмма6] туры >. чгюктүг» \ \ерым 
аяганда б дан соң яңадан . уд ясалып 
!'N!, тың декабрь башында ач шну ы би и < н Фатих Кәримт ак юуга > i 
ярдәм» тигәнлег» дә якыннарына мәгълүм Алар атс а Якуб 
Чанышее Һәм •/• Кәримнең ду» шрыннан бер» t Кави Нәҗми б) ш 

I . :. л , 1 1ы иел а т ш төннәр Һәм көннәрнең иң ышан 
шагыйрьнең үк ясаган дәфтәрләрендә пит* • 
/"J/, i юр 

i.K'l M.tAllllil i 
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Төрмәдә язылган шигырьләрдән 

КЫР КАЗЫ 

Тимер рәшәткәләр аша 
Карыйм югары. 
Челтәрләнә күкрәгемдә 
Кояш нурлары 

Тынчу төрмәдә каршылыйм 
Дүртенче язны. 
Яз саен сагынып бу якка 
Кайта кыр казы. 

Кайта диңгез артындагы 
Ерак илләрдән 
һәм яши ул төнбоеклы 
Тонык күлләрдә. 

Әй. кыр казы' Түбәнәйт тә 
Очкан юлыңны. 
Бүләк итеп китче миңа 
Бер каурыеңны 

Каләм ясап каурыеңнан. 
Язгы ялкында. 
Каныма манчып языйм бер җь/р 
Сөйгән халкыма. 

Җырым аша белсен халкым. 
Айнытсын аңын. 
Дошманнар богаулап куйган 
Улы мин аның 

Атсалар да. ассалар да. 
Сөйгән халкымның 
Мин кояшым итеп үләм 
Йөрәк ялкынын 

Атсыннар, куркытмый чөнки 
Мине бу җәза. 
Сабыйлар күз яше кебек 
Вөжданым таза. 

Үлсәм җьюларымда калыр 
Сөю, сагышлар, 
Кыр казы йөзгән күлләрдә 
Шаулар камышлар 

1989. №1 



Бу фотога шагыйрь 
төрмәдән чыккач, ашыгыч 
рәвештә, not портка дия 

төшә I алстукны 
күршеләре биреп тора 

1941 елның 3 декабрендә 
кайтып керәуя 

I . ыйнкчрОа фронтка 
китеп бара Әлеге фотоны 

ба кара ордер һәм 
Ф Кәримнең фронттагы 

) № ясаган шигырь 
китапчыгы күчермәләрен <Уә I 

{матбугатта беренче тапкыр (ни ыяаяар / редакциягә шагыйрьнең кызы Чәйлә ашым 
китерде Әтисе кулга алынганда /I93S аның i гыйнвары) аңа нибары ! ( ай фронтка 

тапланда ии •> яшь чама ы ft м Хаз 

И 

Ф А Т И Х к,)1'И\1 
К Л Һ И Ч Н Е Ң Т А Б Ы Л У Ы 

Бөек Ватан с у г ы ш ы н д а батырларча 
һәлак булган патриот ш а г ы й р ь Ф К е р и м 
нен кайда күмелүе мона кадәр билгеле 
ly iea иле l l l v i n i . i м и ш ә р i.. 1 a i a p c i a n 
\( i P Язучылар с о ю з ы правлениесе исе 

мена К ы ш л Байраклы Б а л т ы й к флоты 
iin i i m n p . i n n'Hiu'iTHn.HI ң б ә п л ә к ' \ai ки 
леи геште 

"Матрос Давыдов М И гарафыннан 
i ii.in барылган күн һем н ы к л ы олөнү е р 
н т с о и Бөек Ватан с у г ы ш ы н д а Кенгсберг 

шәһәрен һәм крепостен штурмла) вакы 
гыяда, 1943 с ш ы п 19 февралендә батыр 
i.ip'i.i Һа и к о\ i i .ui 1.IIM.I п in i и.tp nun ми 

I K к и к и п 11 Ф . н н х k.ipuM к ү н е м.'н урын 
габы i iM 

К u u.i l l i.mp.ik II.I l.,i i i i J i i k флоты no 
•итуправлениесе веки te һем совет власте

н ы ң ж и р и' о р г а н н а р ы вәкилләре белән 
iK'pu'ki ,) \ iaipoc Давыдов М И ш.пмирь 
нен каберен күреп кайт гы 

[ейтенан! Ф К е р и м k.i I H H рад pa 
ЙОНЫН i.< H I.I шммр ВВЫ i СОВетЫ к а р ш ы н 

м i ы Победа п о с е л о г ы н д а г у г а н н а р 
кабер lerera куме гон ' I ' Караш 
өстенә мәрмәр обелиск у р н а ш т ы р ы л г а н 
һем in i Ватаныбыэнын бейсезлега өчен 
керештә һәлак булган геройларга манге-
IL'K д а н " ли[t взылган Бу язу а с т ы н а 

"Лейтенант Ф а т и х К ә р и м nirap шагыйре, 
немец басыл алучылары белән с у г ы ш т а 19 
2. 1945 елда герой шрча Һа UUC б) i л и " — д и п 
н 1м или габ шил кадакланган 

Кабер оетенә мәрмәр кабер к и п ы ку-
ел ran Һем кирте белен әйләндереп алып 
ran Авыл советы һем а н ы н председателе 
и п т ә ш М П Ю р юн шагыйрьнеи каберенә 
карата и ш м и рәвештә к а й г ы р т у ч а н л ы к 
күровте 

Без совет властенын ашряе органна 
р ы н и а н ш а г ы й р ы к н истәлеген мәңге к и и -
герү о ч е н К а 1ИНИН1 ра I р а й о н 
мәктәпкә киташшнәгө яки пио1 i 
1ЫН.1 Фатих К ә р и м и п м е бирүне сорадык 

Матрос М И Д а в ы д о в а ш а г ы й р ы к н 
каберен ш и н габ) ш күревткаи макта) I M 
инициативасы вчен рахм • 

S. .к 

http://ii.ui
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К а в и 
Н ә җ м и 

МӘҖИТ ГАФУРИ 
ҺӘМ ПАТША ЦЕНЗОРЛАРЫ 

Мәжит Гафуринын киң хезмәт ияләре белән, ярлылар, изелгән-кыерсытылган 
катлаулар белән нык бәйләнештә яшәве һәркемгә билгеле. 

Менә шунар күрә дә аның шушы катлауларның зарын җырлаган элекке 
шигырьләре лә әле монархиягә, капитализмга каршы көрәшне пролетариатча куюдан 
ерак булуларына карамастан, реакцион сыйныфлар өчен зур куркыныч тудырдылар 
Эчке лиләр министрлыгы. Казан һәм Уфа губернаторлары, жандарм управлениесе, 
цензорлар, миссионерлар, Ишми ишаннар—барысы да анар каршы аякландылар. 
1917 ел революциясенә хәтле аның иҗаты әзлексез эзәрлекләү астына эләкте. Патша 
цензурасының кара документларын бик ашыгыч кына күздән үткәрсәгез дә, бу 
эзәрлекләүнең өзлексез булуын, Мәҗит Гафуринын иҗат сулышын буу өчен әллә 
нихәтле тозаклар корылуын күрерсез. 

Актарып карыйк 1911 елны. 
4 нче мартта Казан губернасы жандарм управлениесенең начальнигы полковник 

Калинин Матбугат эшләре комитетына яшерен пакет белән Мәҗит Гафуринын 
"Милләт мәхәббәте" исемле шигырьләр җыентыгын җибәреп "'җинаятьнең ни 
дәрәҗәлә булуын билгеләргә" куша. Комитет члены миссионер Н. Ф Катанов, 
шулай ук яшерен рәвештә, бу җыентыкның 1907 елда басылуын һәм андагы "1906 
елдан 1907 елга в а с ы я т ь " 1 исемле шигырь өчен а в т о р н ы ң җинаятьләр 

уложен иесендәге 129 
статья буенча гаеплә
нүен белдерә 

Шул ук елнын 
июлендә жандарм уп
равлениесе, Габдулла 
Тукай шигырьләрен 
һәм Мәжит Гафури
н ы н " Я ш ь гомер" 
(1908 елда басылган) 

— җыентыгын җибәреп. 
1940. М? 1.2 цензура комитетын

нан икесенә дә арест 
ясалганлык турында җавап ала. Жандарм начальнигы моның белән генә канәгать
ләнми, кат-кат тикшереп, бу китапларның кайда, ничек таралуын, гаеплеләрнен 
нинди җәзага тартылуларын сораштырып тора. Бу турыда Казан тарихи архивында 
бик күп материаллар сакланган 

|>\ щии.фь М Гафури Сайланма эсэрлэренгң Татгосиэдат i 
1. 47 биткә кергән (К Нажми искәрмәсе Тез > 

i 1932 елда ' л и " 1 



Килик 1915 елга Монда инде без патша охранкасының "Яшь гомер" буенча 
бик зур эш кузгатуын, андагы шигырьләрне жентекләп русчага тәржечә иттерсен 
һәм 1908 елда басылган бу әсәре өчен 7 ел үткәннән соң да аны тынычлыкта 
калдырмавын күрәбез Бу зшнен нәтижәсе Казан суд палатасы прокурорынын 
түбәндәге карары белән төгәлләнә 

* Казан суд палатасының 6 нчы марттагы билгеләве буенча. "Яшь гомер" бро
шюрасына арест расланды һәм минем та
рафтан Казан окр\г суды прокурорына 

җинаятьләр уложениесенен 129 нчы 
статьясы. 6 нчы параграфында күрсә
телгән җинаять билгеләре буенча тикшерү 
ясарга кушылды" 

Бу нинди җинаятьле әсәрләр сон' 1 

Профессор Катанов тарафыннан языл
ган глкшерү кәгазе монар болай җавап 
бирә: 

" Жинаять билгеләре 'Дума ачылу" 
(46—47 битләр) шигырендә һәм 57—58 
битләрдәге исемсез шигырьләрдә кү
ренәләр" 

Беренче шигырьдә дума ачыл\ унае 
белән шатлык белдерелә һәм думага хәтле 
иш.л.ж хөкүмәтнең иске тәртипләре 
гӨНКЫЙТЬ ителә 

Һәм бераз түбәнрәк болай языла 
"Хаким сыйныфларга мин.пли харак

теристика бирелүдә мжүмәткә каршы 
дошманлык уяту теләге ята Һем J i ип 

Яфза ир гурында] ы законның 1034 нче статьясы буенча хөкем ите юрге т е ш 
ll.il Ni.i цен юрларынын игътибарын аеруча нык гарткай һем бик к>и аокумен! 

i.ip.i.t p\L4.i мржемәләрс кигерелгвН ул шигырьләрдән кайберләрең оригиналы 
буенча күчереп үтсәк, мәсьәлә ип ым да ачыклана гошер 'Ике ми и" исемле роп ы-
реидә ул үз заманындагы язучылар өчен сирәк бер кыюлык күрсәтә 

\.>,чу.м бетең •>!<• вмем i ыигам 
Кыяычлар чыгарылмый тора кыныннан 
Гомер буяса беркүрербез килер заман 
in.if44.ii ниимнорның якасыннан 

Ул бу заманга бару юлынын авырлыгын бик яхшы белә 1906 нчы елнын 
васыяте" исемле шигырендә әйткәнчә 

Җиңел >гң.-< 1 тиз аудар} ур агачмы! 
Һун яшенле яңгырларны курмаенча 
Гүзая матур чачак отма* оя ш я и а и 

Чәжи1 Гафури өнә шул яшенле яңгырлар аркылы, катлы оөрлеклөүлөр аша, 
СОВ61 гуфрагына ки ten аяк басты һәм >>\ гуфрак анын ал, КЬНЫЛ пиләре очен бик 
яхшы булып чыкты Сөекле шагыйребез Мәҗит Гафуридан вакытсыз аерыл] 
K.tin 1 ,u i.i и бе i лщ.ш ,ш \ i кы ti.il ипләренә, ' к ы II. I I no I.II.I t' мрыил К ы и.м 
i,т.ни i,.р "ем.i карал җиңеләйтәбез. 

б в: 
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М ә җ и т 
Гаф ур и 

ТАТАР ЕГЕТЕНӘ 
Шуралар җөмһүриятен гамәлгә 

куючы егетләребезгә багышлана 
Вакыт җитте, егет! Җаның булса. 
Уян, сикереп күк бүз атка мен! 
Күрәсеңме, Идел буйларында 
Матур, кызыл, ал таң атканын. 

Урал тауларыннан күк таш алып, 
Кайра кылычыңны шуңарга, 
Таң җилләре искән матур чакта 
Кит син дошманнарны куарга 

Бер нәрсәдән курыкмый, җан дЬәрманга 
Алга чап син җирләр селкетеп, 
"Дөнья безнең!" диеп кычкыр шунда 
Гайрәт белән, йөрәк җилкетеп 

Шулай итеп вәхши ерткычларның 
Котларын ал. салып куркыныч, 
Кып-кызыл кан белән бизәкләнсен 
Кулларыңа тоткан шул кылыч 

Шул вакытта чынлап тынычланыр 
Күкрәгеңдә янган йөрәгең. 
Шул вакытта биргән булырсың син 
Мазлум илнең көткән теләген... 

1920. 

к 
"ИДЕГЕ1 ДАСТАНЫН ӨЙРӘНҮ 

Татарстан тел һәм әдәбият гыилми-тик-
шеренү институты татар халык эпосы "Илеге 
дастаньГноирәнү өстендә эшли башлады 

Институт март ахырларында, "Илеге да-
станьГн өйрәнүгә багышлап, язучылар һәм 
гыйлми эшчеләр катнашында, махсус 
КИҢӘШМӘ үткәрде Кинәшмә дастанның төз. 
төгәл текстын булдыру эшенә керешергә 
карар бирле һәм эпоснын монарчы билгеле 
булмаган вариантларын табу өчен экспеди-

ясенә дастанга 500 ел тулуны билгеләп үтү 
турында ТАССР хөкүмәте каршында үтенеч 
кузгатырга тапшырды. 

27 апрельдә Язучылар союзының фоль
клор секциясе язучыларның Г Тукай Йемен
дәге кабинетында "Илеге дастаны" турында 
Н Исәнбәт иптәшнең махсус докладын 
үткәрде Тирән эрудицияле, бай эчтәлекле 
чыгышында докладчы "Илеге дастаны"нын 
тарихи ягына киң тукталды һәм анЫИ 
өйрәнүчеләр өчен бай һәм кыйммәтле ма
териаллар бирәсен әйтеп үтте 

1940, №i 

I "Илеге" 'Ил га елешенең бер вари; Хәз 



«Каши утлары» архивыннан 

Актриса Фатыш 
Фалин Еурмаш Әхм "ч Ер 

1934 



Ш . М а н н у р 

ТАТАР ХАЛКЫ 

Син акланган инде аяга кайчан 
Минем якла) кирәк тә түгел 
Ә шулай Он. әйтер сүзем әйтми 
Тынгы тапмый тынгысыз күңел 

Гомер буе сине җәберсетеп, 
Мәсхәрәләп килгән дошманнар. 
Нинди начар исем табәлсалар 
Аны халкым, сиңа кушканнар: 

Татар булган җирдә хәтәр бар" дип 
Шик салганнар дуслар эченә. 
Нахак яла ягып калдырганнар 
Минем газиз халкым исменә 

"Чакырылмаган кунак—татардан да 
Яман диеп ялганлаганнар. 
Татар акылы төштән соң" дип алар 

Көләргә дә оялмаганнар 

Татар ашар. ашар да качар" дип. 
Тупас-дорфа иткәннәр сине. 
"Урыс—власть, татар—тылмач' 

дип тә 
Мыскыл итеп йөрткәннәр сине 

Юк. дусларым. 
Дөрес түгел болар. 
Дөрес түгел бопар берсе дә! 
Минем халкым—бөек татар халкы 
Намуслы да. дус та. көчле дә 

Иптәш өчен утка-суга керү— 
Гадәте ул бездә һәркемнең 
Куркыттымы безнең Батыршинны 
Дулкыннары Хасән күленең? 

Әрсез түгел минем туган халкым. 
Тыйнаклык хас аңар һәр җирдә 
Кунак килсә якты чырай белән 
Урын түрдә бездә һәр өйдә 



Акыл безнең айнык һәр вакытта, 
Тутыккан таш булып ятмый ул 
Гыйлем, сәнгать, иҗат мәйданында 
Даһи нуры белән балкый ул' 

Тупас, комсыз түгел минем халкым 
Ягымлы ул, кече күңелле 
Сугышта ул—юлбарыска ошый. 
Хезмәттә ул—титан шикелле 

Ватаны бар аның, дәүләте бар, 
Власте бәр аның кулында 
Гөлстаннан гүзәл булып ята 
Коммунизм—барыр юлында 

һәй. сөекле илем Татарстан' 
Бишегем син минем, жь/рым син 
Ил күзеннән жәбер яшен сортеп, 
Җан иңдергән кояш нурым син' 

1940, М 5-6 

Журналыбыз турында 

Мостафа Өнәр (Төркия): 
—Миня татар телен ике v.».«/*» өйрәт: Беренчесе кечкени Апуштан мтарнын 

mi- typ улына әверелгән Гябдулля Тукай KIC. Ул 27 ящяшлщ )ММММЦР шньясына 
күчте. Зур нҗяты бүген д.ч сяу-с,ия*ит. Икенче v.i.n/ич яшь буенчя / U J H U I I 
өлкинрж. Ул \.>:itp.i - 'Кашиутляры*. Бу журил.< турынля бик куп coniipii ЧЧЧҺИН 
булся ла, мин беренче чнряття шуны әйтерю тиеш, ул шкг.ю. тятярның һ>ч 

| татарлыкның н.'м.•('<-. Ку МВПМ ни авыр вякытлярля ля KJUIIH.HI \черикя1я. 
' ФИНЛЯНДИЯҢ), Германияҷ, Японияга, Төркияг,», Австрялияп, (еберг), Пнтергя. 

Кытяйгя, лим,ж, лйтерг.1 мөмкин, бөтен юньяп ишек яч<ы 1ягярнын. гятяр 
теленең яктысы ТӨШМӘПВ урынняргя «Камн утляры- )i нурларын сиртче. гягяр 
уөньясын бялкытып горлы. \нш Htpca 1ен.) яшлся ia, ул гятяр рухын шарт. 

, 1ч-1 ТЯрСШ9!)р. бяшкя гөрки п/аннярыбытнын ярясынля иик валымы бер яны!Ы 
нрек.1е л>)л,п булып юргян Төркияң,» шул телокгл кя.1ябыз: /я/ярлар ы ) Li.ipencii 
бу мятур, гүзәл илләрекы }) баншклярыня yLhipe ия бу 1ын чине ншнспп>р. 
Шул ршешле • һяшн у i ляры •- җурна.1ы ia күп cania ШОШЩ янын iapa.ii ЩЩЛйЩ 
тагы ля кинлнеен. Лөньнчын мрле юб>к.1.>рсни сибелеп яш н >н һ>р тагарга 
"һятян утларымның нур-иманы иңлерелсен. 

http://Kjuiih.hi
http://iapa.ii


А. К л ю ч а р е в 

ТАТАР ХАЛКЫНЫҢ 
МУЗЫКА ИҖАТЫ1 

Безгә—Казан музыка фольклоры кабинеты работникларына—татар музыка 
фольклорын җыю буенча алып барган практик эшебездә еш кына аерым "музыка 
тикшеручеләр"нен сәер генә карашларына юлыгырга туры килгәләде. Алар татар 
халык музыкасын примитив һәм художество дәрәҗәсе ягыннан түбән тора дигән 
"•фикер" әйтәләр һәм татар халкы музыкасы бер тавыштан һәм пентатоникадан 
узмый дип шушы "фикерләрен" расларга азапланалар (мәсәлән, Рыбаковның "'Урал 
мөселманнары жырлары" дигән китабын карарга була,—Рыбаков,—""Песни 
Уральских мусульман", издании Академии Наук). Мондый жлнел караш әлбәттә 
ин кискен отпор алырга тиеш. Мондый юл белән барганда музыка культура 
дәрәжәсен билгеләп булмаячак икәнен, кайбер күп тавышлылыкка караганда бер 
тавышлылык шактый күбрәк катлаулырак булуын һәм аның культура ягыннан 
чагыштырмаслык дәрәҗәдә югары булуын күрсәтүне ниһаять аңларга бик вакыт 
инде. 

Бу очракта, пентатоника һәм бер тавышлылык татар яки башкорт музыка 
культураларының ярлылыгын күрсәтми, бәлки аларның специфик характерының 
күрсәткече булып тора. Борынгы дөньяның халыклары барсы да үз вакытларында 
пентатоника стадиясен үтүләре билгеле. Бары тик кайбер халыклар гына (Азиядә: 
кытайлар, монголлар, татарлар, башкортлар, марилар, чуашлар һәм бер өлешчә 
удмуртлар. Көнбатыш Европада: шотланлецлар, финнар, Америкада—негрлар) ТӨП 
тавыш рәте рәвешендә пентатониканы саклап калганнар, башка халыклар исә, зур 
күпчелекләрендә, диатоник тавыш рәтен кабул иткәннәр Татарлар, башкортлар, 
чуашлар, марилар һ. б. халыклар патшалык Россиясенең урта бер җирендә тупланган 
хәлдә шулай да ничек итеп борынгы пентатоника нигезендә үзләренең музыкаль 
культуралары специфик үзенчәлекләрен саклап кына калмаганнар, бәлки аны 
үстергәннәр дә дигән мәсьәлә хәзер бик нык тикшерелә. Кызганычка каршы, гәрчә 
читләтеп кенә булса да, бу мәсьәләгә кагылып үткән нинди дә булса гыйльми 
хезмәткә безнең очраганыбыз юк әле Фольклор кабинетының тикшеренүләре бу 
мәсьәләне һәм аның белән бәйләнешле булган бүтән мәсьәләләрне гыйльми яктан 
оирәна башлауга бары тик нигез салалар гына дияргә була. Алай да, татарлар. 
чуашлар, башкортлар һәм мариларның музыка культуралары тарихи яктан үзара 
бәйләнештә булуларына карамастан, бу халыкларның һәрберсенең музыкасы, тавыш 
рәте уртак булган хәлдә, бөтенләй үзенә аерым культура булып торуы факты бәхәссез. 
Нинди дә булса күңелле популяр рус җыры шәһәр татарлары көнкүрешенә кереп. 
бу татарларның ул җырны татар текстлары белән үтәүләре (мәсәлән, "Как на горке 
малина". "'Коробочка" һ. б ш ) кебек бик очраклы күренешләрне искә алмаганда, 
шулай ук рус музыкасы да татар музыкасына йогынты ясау элементлары кертмәгән 
Татар көйләре кинәт рус авылларында таралып китүе кебек (мәсәлән, "Хазбулат 
удалой" "Тәфтиләү"дән туган) икенче бер күренешләр булса да, бу фактларны рус 
һәм татар халык музыкаларының үзара житли бәйләнешләре дип атап булмый. 

Башкорт халык музыкасы татар халык музыкасына бик якын тора. Хәтта бу ике 
халыкның конкүрешендә тигез хокуклы урын алган шактый күп кенә җырлар да 
бар. Шундыйлардан, мәсәлән, "Сакмар". "Уел", "Ашказар" җырларын һ. б күп 

Кыскарта басыла Хәэ 



кенәләрне күрсәтеп була Аларнын күпчелеген, һич шиксез, башкорт фольклоры 
санар!а кирәк Ләкин ботар белән рәттән башкорт халкы арасында кин таралган 
һәм һичшиксез татар халкыныкы булган ике дистәгә якын җырларны күрсәтергә 
була (мәсәлән. "Ак каен". "Шахта" Тәзкирә" "Зиләйлүк* һ б. ш ) Мондый 
күренешне, беренче чиратта, бу халыкларнын географик, экономик һәм культура 
ягыннан бер-берсенә якын торулары белән аңлатырга кирәк. Алан да, нона 
карамастан, татар музыка культурасы башкорт музыка культурасыннан бик 
сизелерлек рәвештә аерылып тора Монда ин башта татар җырынын музыка телен 
күрсәтергә кирәк Әгәр лә башкорт жыры өчен пентатоника баскычларының бер 
кадәр иркенрәк чиратлашуы һәм вак бизәкләрнең (мслизмнәрнен) чагыштырмача 
уртача куллануы характерлы булса, татар жыры өчен коиләрнен җитди—баскычланып 
баруы (пентатоника баскычларының эзлекле рәвештә чиратлашуы) һәм мелизм 
чөкөннөренен бик бай булуы характерлы Сузынкы башкорт җырларының 
импронизаииялылыклары һәм эпик булулары да татар мәхәббәт җырларынын ачык 
ритмикасыннан, формаларының квадратлыгыннан һәм якты тирикасыннан кискен 
рәвештә аерылып тора. 

Октябрьдән сон туган яна татар жырлары һәм эчтәлек, һәм форма ягыннан 
бөтенләй аерылып торалар Үткән заманнар культура мирасы традицияләренең сонег 
фольклорына ЙОГЫНТЫ ясавы турында без әйткән идек инде Шулай да. фольклор 
кабинеты материалларында иске җырлардан форма ягыннан кискен рәвештә 
аерылып тора торган яңа җырлар да бар 

Хор җырлары, яшьләрнең кулга тотынып әйлән-бәйлән уйнау жырлары тууын 
күрсәтеп үтәргә кирӨК (мәсәлән, "Комсомолка" көе. "Ил мактау". "Җырлап бик» 
һ б ш ) Бу җырлар белән рәттән романс яки массовый, политик актуаль жыр 
формасына ЯКЫНЛаша ТОрган кушымта формалы җырлар ла 1\ лы )чы.и'к Ы|Х- һ.»м 
формалары белән композиторлар әсәрләреннән калышмый юрган Улар И i Vf) 
кырлары' Ьәм башка күп кенә гуэөл кырларны ш\ i.iji рәтенә кертергә була 

1939 №5 

Гатар музыка евнтатенде беркайчан афвлмаельп парен я оядырпиб) рус кешесе Казан ш 
туа. Казан музыка техникумын 1швшяы1 1926 елдан ул—Казан тсагр гашикушшын И) ала 
чү ип моднре Техникум студен ишрм бе ми Урал һәм Себер чк.i.ip».iii.i i астрОЛЬЛврГв ЧЫ i 
йөри Татар халкының иузыкадь иҗатын вйранел Директор Җөмнлеа 1 унга йаддьвлар 
hi-iVk ui.eeiL'iapra музыка яза Япь-яшькомтмшчрнтиы вакыпа\х ( ( аЙДВШва М Мозаффаров 
ф Гуишев l i өлеймвнова i Хәбиб) i бс юн аралаша я»ттши 1928 елда Масквү Дәү ил 
кощеоваторилсеяе укыр1а кара Маскаүде гатар драма геатрынын м) пика бүлеге нвдаре б) пл 
шиш. 20 дан артык спентаа ш j i исе i "Зөңгвр шал", Талижбан) Ил гем) алса аза 
Галиябану шгөн беренче симфоник сюитасын каеп ите 

1934 елла Ключарев Уфага киле, анда Башкорт милли культурасы фмти-тикшераиү 
i щ иң ii.iiii.iii фо п.к mp (.еһшри Mii.iiipi һәм Ьашкчрклан радио ком нтетмныи И) 1ЫКЯ 1Ь 
ра (иотапшыр) lap редакторы бул! шли Са laaai һем Урап питан симфоник поэмалар аза 

1931 i-iii композитор Казанга кайта бире н ч> идеаль фольклор кабинеты и 
tamp калык асыр lapuH онр,imp вчен күп кенә >кспе рщнл rap оештыра llKimn нетнашее 
буларак 1941 е ща гатар ка INK җыр ир ыи беренче басмасы дөнья күрә Шушы чор п гатар 
халык җырларын татар двүлвт жыр Һәм бию ансамб ган HI күп гааыш бе ия башкару вчен 
шпевртел 6j кал гатар халык асырларыи бает) вчен i\p iwiiKiinaea ая ача 1934-40 \чь* 70 
елларда) i ВЛеП ВНСамбльнеН 1940-42 1"Ч ^ елларда неә laiap фн.тармчнняиенен еәшап. 
щ есебула Күпкенесимф! i юарлар валмпрняа 

Бу айда күренекле компоштор Александр Сергеевич Ключаревнын, 
тууына 100 ел тула. 



И л с у р 
М е т ш и н 
Казан шәһәре 
хакимияте башлыгы 

Кадерле дуслар! 
Узган ел татар халкына Казаныбызның мек еллыгын бәйрәм итү бәхете насыйп булды 

Быел Казан утлары"' журналының меңенче саны дөнья күрә "Казан—шагыйрьләр каласыГ-
диләр Бөек Мөхәммәдьяр. Колшәриф. Тукай. Такташ. Җәлилләр Ватаны бит ул! 

"Казан утлары"—татар халкының төп журналы дип санала икән. дөньяның төрле 
тарафларында яшәүче милләттәшләребез үз күргән басманың нәкь менә мен яшьлек 
башкалабызда нәшер ителүе күңелләрдә горурлык хисе уята. 

Казан һәм анын "утлары"—бер-берсеннән аерылгысыз Тарихыбыз да. бүгенгебсз дә. 
киләчәгебез дә—бергә Димәк, яшәешебез өчен шарт булып торган социаль, мәдәни һәм 
икътисадын мәсьәләләрне дә бергә-бергә хәл итәргә бурычлыбыз Журналның абунәчеләр 
санын арттыру да—уртак бурычыбыз Казан шәһәре белән "Казан утлары" журналы 
халкыбызның пакь-числа көзгесе булсын иде 

"Казан утлары" журналын мин саллы, затлы, әдәпле, чиста-пакь журнал, дип әйтә 
алам Журнал айлар, еллар үткәч тә. кайта-каита укыла торган эчтәлеккә, тарту көченә ия 
Тари\и һәм фәлсәфи тирәнлеккә, әдәби кыйммәткә ип әсәрләре, халкыбыз язмышын 
кайгырткан язмалары белән кадерле дә ул. 

"Казан утларьГнын берөзлексез дөнья күреп, меңенче санына килеп җитүе—аның 
халкыбыз өчен тансык җан азыгы булуына олуг дәлил 

Мен еллык башкалабыз мен санлык "Казан утлары" белән киләчәккә атлый! 

Р и н а т 
За к и р о в 
Бөтендөнья татар конгрессы 
Башкарма комитеты рәисе 

Хөрмәтле «Казан утлары» журналын нәшер илүчеләр һәм анын укучылары! 
Бөтендөнья татар кошрессы Башкарма комитеты исеменнән Сезне журналның НЮОнче 

саны донья күрү уңаеннан чын күңелдән тәбрик итәм. 
«Казан утлары» — халкыбыз мәнфәгатен кайгыртучы, милләт тормышын тулысы белән 

яктыртучы, яшьләр иҗатына фатыйха бирүче «аксакал» басма Үзенең тәүге саныннан алып 
бүгенге көнгә кадәр журнал Бөтентатар дөньясын берләштерүче, милләтебезне оештыручы, 
халкыбызның бай мирасы белән таныштырып баручы, мәдәни яңалыкларны җиткерүче 
ролен үти һәм дөнья буйлап сибелгән татарның ин яратып укый торган матбагасы булып 
тора Монын шулай булуы табигый хәл Һәр санын укучы теләкләрен истә толын чын 
мәгънәсендә ижат утында янып. тырышып эшләүче каләм осталары җыелган бу коллективка 

Жир шарынын төрле почмакларына таралып яшәгән татар халкы бүгенге көндә дә 
борынгы бабатарыбыздан якты мирас булып калган телен, монын, күркәм бәйрәмнәрен. 
матур гореф-гадәтләрен саклап, олы бер милләт булып яши икән. монын нигезендә «Казан 
утлары *нын хезмәте лә әйтеп бетергесез зур Журнал киләчәктә лә халкыбызның мөхтәрәм, 
зыялы язучы, шагыйрьләренең саллы әсәрләре, затлы шигырьләре, кыю тәнкыйте, файдалы 
кинәшләре белән сөендереп яшәр дип ышанам. 

Ихлас күнелдән милләтебезнең киләчәген кайгыртып яшәвегезне телим Сезнең парчагызга 
да иҗади уңышлар, ныклы сәламәтлек, гаилә бәхете юлдаш булсын Татар халкының үткәнен, 
бүгенгесен, киләчәген дөрес яктыртучы "Казан утлары» булып калыгыз1 



Г а з и 
К а ш ш а ф 

НИГЕЗ ТАШЛАРЫН САЛГАНДА 

Һәрбер редакциянең уэснен "ломовой аты", авыр йөк тартып баручы хезмәткәре 
була Казан утлары" журналы редакциясендә дә андый \и шәткәр ыр бу I.II.I 
Рсдакииянен бүгенге конен телгә алмаска да мөмкин, чөнки нлнен гомуым 
икътисадын куәте үсубелви бергә журналның аппараты да кинәнде Бүген ЭШ герләре 
хечмәткәрләр арасында гигез бүленгән Барыннан ла бигрәк журналга материал 
ззләп торле якка чабасы юк. Хәзер роман, повестьларны эзләмиләр, калын-калын 
кулъязмалар басылырга чират кәгеп н и Я п/чылар евнынын көннән кип арта баруы 
калынайганнан-калыная барган шушы журналмын м.шланын гарайтып жибәрле 
Әле бит без күптән түгел генә тиешле югарылыктагы материалны каян алырга 
интегә илек. Бөек Ватан сугышы еллары кетердә нык уелып KLLIUH Пвртиянен 
Гатарстан өлкә комитеты "Совет әдәбияты' журналын саклап калырга 6j i n.i III1. 1 
ук вакытта аппараттагы әдәби иммәткәр штаты кыскартылды Ул чакта куриалны 
Гомзр Бәширов редакцияли иле Озак га уэмастан партия оешмасы Гомер 
Бөшировны фронтка, <иак срокны командировкага җибәрде Бетен чи \бл\ т а 
Гомәр җилкәсенә авып калды 1442 иче с и ы Гомер Бәшировны мин алыштырдым 
I омөр Бәширов Гатарстан радиосының баш мохәррире итеп билге 1әндс Журналда 

көл авырлыгына котыл салю ары килеп кушылды. 1У41 иче елнын кышыннан 
бирле м.n6yt.ii йорты ягылмый иле Менә без -\бл\ та Гомер бе ми икәү 
адөбиты журналынын нәүбәттәге санын әзерлибез Ц шәда бер сәгатьтән артык 
утырып булмый ( алкын үзәккә үтә Һәм без урамнан әйләнеп керәбез Матбупп 
Йортына караганда урамда җылырак шикелле гоела безгә Мена шундый авыр 
шар] юрда кемнен нәрсәгә сәдәп ie һәм чи юрөжа га чыдам икәнен күрәсен Uurj i ia 
Гомер журналга барлык энергиясен салып шләдс Сугыш с) ш пам саен кыенлык ир 
арта бара кәгазь кытлыгы, гнпографиядәге авырлык кулъязмалар җитмәү һәм 
башкалар Өстәвенә баш мөхәррир айлар буе чәчү, урып җыю компанияләрендә 
йөри 1441 иче елнын жәендә типографиядә җыелмыйча хәрәкәтсез аткан 
журналларыбы юын саны җидегә җитте Димәк җиде ай буе без укучы шрыбы ira 
журналны җибәрә алмыйча горлык 1>\ өзеклекне бетерү өчен билгеле партия 

оешмалары күп гырыш ар Ләкин i ипографиянен >шен сугыш ока ларын үтәүне 
гыярга кемнең кулы күтәрелсен S 1 чакта \б Q i ш Гомөр ое нәшриятка кучере i ic 
lie i баш i.i - in.». Камал белән калдык Бераздан Фатих Хөсни килеп купи. 
иче елнын октябрендә мина iaii.ni оер ип пик 1әде rap Мөхәррирлектән бушатмыйча 
гына I апих ган Я |учы lap оешмвсынын җитәкчесе итеп сайладылар Бер көнне кич 
белән мине җитәкче итеп сайладылар икенч* көнж Мәскәүга юл аллык Гади 
Гыйззал Кави Нәҗми Нәкый Исөнбәл һәм мин Мөскәүгә китәргә гки 
Я 1\чы lap союзынын президиум утырышында Гатарстан язучы шры i оюзынын мие 
гурын I.I хисап бирергә гиеш идек Ялчы iap союзы прези иц мын ш кисап юкладын 
\tini ясадым Беэнен илебез мактанырлык гүте иш Шуңа күрә кимчелекләрне 
һем анын сәб әрен гүкми чәчми сөйләп бир ICM Утырышны Члексан 
a ii.iii барды Мона кадәр ул Казанда ике галкыр б) u.ui киткән һәм бе йен хәлләр 
бе [вн яхшы ганыш и ie Б) бе жен нөсьа юне иреш шум j гырышына куеп кулдан 
кн r i гамәли ярдәм күрсәтү б) шшу п внгөн иде. Пр« 

• 
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лчыктан-ачык җитди сөйләшү булды. Әйбәт, эшлекле тәкъдимнәр әйтелде Ләкин 
Александр Фадеевны мондый сөйләшүләр генә канәгатьләндермәде Шушындмы 
сөйләшүләрнен гамәли нәтижәсе булсын өчен ул безне Партиянең Үзәк комитетына 
алып барырга теләген әйтте. Икенче көнне Тажи Гыйззәт, Кави Нәҗми һәм мин 
Александр Фалеев белән Үзәк комитетка юнатдек. Үзәк комитетның пропаганда 
бүлегендә мина шактый зур хисап доклады сөйләргә туры килде: Татарстандагы 
әдәби хәрәкәтнең торышы, нәшрият эшләре, язучы кадрларның барсы диярлек 
фронтның алгы ут сызыгында булуы, аларнын солдат хезмәтен үтәү белән бергә 
язучылык эшен дә алып барулары, үзебезнең дә бик авыр шартларда яшәвебез 
хакында сөйләдем Уңышлар турында сөйләмим, кимчелекләр турында Әйтәсе 
килә", дип башлаган илем сүзне Кызып киткәч, бердәнбер әдәби журналыбызның 
бик мөшкел хәле турында да сөйләргә т^ры килде Кинәт мине сөйләүдән 
бүлдерделәр "Ничек, сездә журнал чыгамени 9 " Фадеев мин утырган урындык 
артында басып тора иде Сорауны ана ла бирделәр: "Ә сез, Александр А1ександрович. 
бу хәлне беләсезме''" Мина Фадеевның йөзе күренми, ул һаман кулын минем 
җилкәмә куеп басып тора һәм бик гади нәрсәне раслаган төсле үзенен ягымлы 
тавышы белән: "А как же, без җитәклибез",—диде. Фадеев чыннан да бу хәлне 
белә иле Шуна күрә аның сүзе "Бу шулаИ һәм шулай булырга тиеш" дигән мәгънәдә 
янгырады. Казанда вакытлыча туктаган хәрби эшелоннардан бер генә данә булса 
да журнал бирегез дип килүче офицерлар турында, үзем командировкада йөргәндә 
күрше Башкортстан районнарыннан берәр журнал сорап кеше җибәргән колхоз 
рәисләре турында, редакциягә килгән хатлар турында сөйләдем. Үзәк комитеттагы 
иптәшләр безнен хәлне яхшы аңладылар, авырлык белән булса да журналны 
туктатмыйча чыгарып килүебезне хупладылар Бу сезнең "подвиг" диделәр Бу 
мактауны без Татарстан өлкә комитетының һәм журналда актив катнашучы барлык 
язучыларның уртак казанышы дип кабул иттек. 

Мин рядовой солдат бу сугышта. 
Тик бер и эрсә белой аерылам 
Рядовойлар точен йоклаганда 
Мин йокламыйм, иштлык-кайгыдан 
Бер минут та башка тынгы бирми 
Окоп почмагында утырам 
Аламын оа кхеп дәфтәремне 
Якын җыр язарга тотынам " 

Фатих Кәрнмнен бу шигыре татар фронтовик Азучыларының күмәк портретын 
дөрес сурәтли. Шәрәф Мөдәррис, Габдрахман Әпсәләмов, Афзал Шамов, Әхмәт 
Ерикәй. Ибраһим Гази, Шәйхи Маннур, Гадел Кутуй, Мөхәммәт Садри, Хатыйп 
Госман, Гази Хуҗи, Фатих Кәрим, Сибгат Хәким, Риза Ишморат. Әхмәт Исхак, 
Абдулла Әхмәт һәм башка фронтовик язучыларның эзлекле ярдәмнәре булмаса. 
журналны чыгару мөмкин булмас иде 

"Совет әдәбияты"нын һәрбер саны, кимчелекләре булуга да карамастан, 
теткәләнеп беткәнче укыла, кулдан кулга күчә. Тылдан бик кадерле бүләк төсендә, 
фронтка юнәлә. Хәрби частьләрдән махсус соратып алалар, кичектерми фәлән-
фәлән саннарын җибәрегез дип таләп итәләр. Әгәр дә алар сораган саннар барып 
җитмәсә, шактый каты шелтәле сүзләр белән хат җибәрәләр Мондый хатларны без 
тылдан да ата илек, очрашу вакытларында да шушы мәсьәлә күтәрелә иде. Шул 
рәвешчә. 'Совет әдәбияты" журназы сугыш елларында халыкның юллашы, сердәше, 
юанычы һәм куанычы булды. 

1972, №5 
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ГАДЕЛ КУТУЙ БЕЛӘН БЕРГӘ 

ТУУЫНА 55 ЕЛ ТУЛУ УҢАЕ БЕЛӘН 

Гадел Кутуй белән бергә булган коннәр миндә онытылмас тык гнрөя истә юкләр 
калдырды. 

Мин ул чакта 'Красная Армия'' исемле фронт газетасында Политупра&тение 
вәкиле булып эшли илем 1944 нче елнын я> айларында ук безнен фронтта да 
татарча газета чыгару хәл ителгән иде Ләкин фронт шартларының гор к -
белән ул КӨЗГа кадәр чыга алмады Шулай да ана сотрудниклар тупланды Тагын ла 
берәү көтелә иле 

Без инде—яна гына фашистлардан азат ителгән Полкта 
җирендә Редакция урнашкан махсус поезд урман эчендә 
тора. Сентябрь ае Бездә күтәренке рух поляк халкында 
чиксез зур шатлык... 

1944 нче елнын 11 нче сентябренә каршы тонлә безнең 
редакциягә Гадел Кугуи килеп гөште Мине анын белән 
язучы Гариф Галиев таныштырды Иргә белән алар ашха 
ii.jii.tn чыгып киләләр иле Гадел Кутуй хакында аны i [ек 

т 1СКГ9Н, башкачарак уйлый илем Ә ул иик гыйн ис 
гади икән Ул бик җитез, тск.т яшь чырайлы кара т м и 
чәчле l акча яңаклы; сипкелле сыман шат йөзендә сиэелер-
сиэелмәслек ниндидер бер саргылтлык бар Анарда һәр 
кешем узенө тарга, әсир итә торган яшерен бер 
KI.-IK.-K Шуна күрә дә яна коллективта ул үзен бик ги i i ш и п и 
Һәм берничә телдә чыга торган фрон i гаэетас ы 
релакпнясеиен күн MII.I.I.M ie nnp\ IIIIIK.I I|>I.I арасында ivp имирам КЯЗВНДЫ алар 
арасын ки ы и тучылар журналистлар пкпыиркмр Кутуйнын узсуэе бе ran әйткән 18 

Мәсклүдәк' дуслары' булып чыктылар С ia imnpa i иче и батыр мрча СУГЫШЫП, > ten 
ГаНЫТКаН ҺӘМ ИН к а п т а й ЖЫрчЫ СуП Ш ЯЛКЫНЛЫ КурналИО Кутуй яна ИШСӘ 
күчкәннең икенче конендә үк фронт гаэетасынын м ixcyi кэбөрчеа 6j am < i гынгы 
с ы плоха китте У i батыр совет солдатлары белән бер окон га яши алврга шигырьләрен 
сойли кисталар укый. солдатларга һәм командирлар] i НИ ЯКЫН кеше булып китә 
Һәм кирәкле \iaiepn.Li ирны теллгән урынла > t иакытынл i л \л бе KI ГЫНЫЧ MHHyi up u 
CO Iлаi [api t X [' Я 1ЫШК in Kyryfl ҺӨЖүМ иакы I I ipi.m I.I ВВТОМаТЫН a ibiii a мыш ы 
(.афта й\ ia Ләкин у i ^ темен б\ nu.i.ipen берлчл ы СӨЙЛӘМИ ЯНЫН ипи пан куркусы i 
Һәм батыр журналист сугышчы бу гуы гурын > i башка мггпмв юре сөй ш rap һем ас 
рыы чаем, командирлары редакциягә кәбөр 

Безне 1 шел Кутуйнын apj галуны бе мәген г\ кмле ишчән юге сок ни 
Ул барысына и өлгерә иде Мәкаләләре очерклары шигырьләре рус гатар казакъ 
II.IM \ «1,ж it IT әрендә чыга ropi IB (Һронт i взеталарында өз килде- Ул 
(.мыш беткәч iyp әсәрләр яз) гурында хыяллана иде Рөстәм маҗаралары кын 
икенче о ч ч г к КНСӨКЛӨРСН ҺӘМ COBC1 СОЛДЯТЛарЫ ГУрЫНДа рОМвИ 13) эчен >1 
м.периа I m i п.ш СЫ талар ясый пае 

1.1 и i Кутуйнын шулкадәр бирелеп ш ювенө янарда кайнаган н 
мәхәббәте илһам бирде 'Сагын) әсәре өстендә ишләгәндә Гадел Кутуй күпме 
шялланмады һәм Йөрәгеннән нин ш к и л кичерешләрне ^ псөрма к икән 

Читклкүте Цошманны жинеп яга барабыз ryunyci • бәбкәләре 
КвтеП ускӨН КӨМеШ CJ [Ы к\ i буй 1ВрЫ ерак кип кан саен йөрәк км 
я кыннары арта гына Ә l i ie • Кутуйдаул юксын) шртир ралашыл 
п me сөюче бм к ко к а им pt ю һәм j i 

П 
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И туган ил, и натур ил 
Калдың бездән еракта. 
Калсаң да бездән еракта 
Күңелдә син һәрчакта,— 

дигән, әле язылмаган шигырьнең башында өлгергән юлларын аерым җылылык 
белән кабатлый торган иде 

Апрель урталарында Г. Кутуй госпитальгә керде. Редакция урнашкан поезд 18 
нче апрельдә Германия җирендәге Топпер станциясе янына күчте. 22 нче апрельдә 
мина Познаньга самолетта кире очарга туры килде Типографиядә йомышларым
ны бетердем дә. аннан ерак булмаган бер бакча эчендәге Гадел яткан госпитальгә 
ашыктым Озын коридордагы 7 нче бүлмәне күрсәттеләр. Керүем белән мин аның 
кроватена таба ашыктым, без кочаклаштык Палатадагы башка авырулар тынып 
калдылар, алар барысы да эчке ак бельедан, тик Гадел генә буйлы халат-костюмнян 
Мин кергәндә, ул кроватенда мендәргә соялеп утыра иде Кәефе күтәрелеп китте, 
елмаеп җибәрде Минем кулларымны тоткан килеш, чын күңелдән шатланып, ул 
нәрсәләрне генә сорашмады! Берлингә барырга ашыгуын, тик врачлар гына рөхсәт 
итмәвенә зарланды Без, җайлап, озын коридор буйлап бакчага чыктык. СКӘМЬЯТӨ 
утырдык Көн аяз, җылы. матур. Күктән төрле якка безнең самолетлар үтеп тора. 
..Ул көнчыгышка очкан самолетларга карап, балаларча елмаю белән, мина туган 

якларына һәм Галимә. Рөстәмнәр исеменә сәлам тапшырырга куша. туган илен, 
якыннарын, дус-ишләрен сагынуын сөйли Хәзер инде Кутуйнын тавышында 
ниндидер басынкылык сизелә, ләкин күңеле шат Аның ышаныч белән янган күзләре 
никтер түбән таба карыйлар. Ул әле генә нәрсәдер хакында сөйләп бетергән сыман 
"Әйе",—дип тора да, әкрен генә тавыш белән: 

Безне озаткан сукмакларны 
Капламасын үләннәр. 
Яз кайтмасак. коз кайтырбыз 
Сез көтегез, сөйгәннәр!— 

ДИГӘН юлларын кабатлый... 
Безнен янга инде сестралар килеп китте, ә без һаман утырабыз. Ул Самел 

Вургуннын шигырьләреннән "Ах. гомер ничек кыска, ничек юл озын!"—дигән 
сүзләрен хәтерләп ала һәм ике-өч көннән, врачлар сүзенә карамастан, госпитальне 
ташлап. Берлинне алуда катнашачагын әйтә... 

Гадел, чыннан да, 27 апрельдә автоматын ала (автоматын ул газета исеменнән 
командировкаларга чыкканда ла калдырмый иде), үтеп баручы бер машинага утыра 
ла. илләр язмышы хәл ителгән җиргә килә, Берлинне алу һөҗүмнәрендә катнаша 
һәм шунда җиңү тантанасына үзенең барлык көчен, күкрәк сулышын һәм йөрәк 
ялкыннарын биреп, бөтенләйгә хәлдән тая... 

Шул вакытта Берлин өстендә жинү байрагы җилфердәде Гариф Галиев белән 
бергә рейхстагның җимерек стеналары буйлап йөргәндә, ташларга язылган меңләгән 
исемнәр арасында "Кутуй" дигән исемне укыдык. Аны кем язганы билгесез иде. 
Әмма кем генә булмасын, ул — " Б е з — С т а л и н т р а л ч ы л а р " . " С а г ы н у " , 
"Тапшырылмаган хатлар" белән рухланып, халыкларны фашизмнан азат итә-итә 
Берлингәчә килеп җиткән совет солдаты иде. 

1946. №6 



Ку ту й 
САГЫНУ 

НӘСЕР 

Мин чит иллә гөлләр, хуш исле чәчәкләр исним. Ләкин күпме генә иснәмим 
барыбер һава житми, сулыш кысыла Гүя үз илемнен ЭНЖе чәчәкләре түгел, анын 
әреме дә бүген мина шифа булыр иде 

Сагындым, бик сагындым сине, туган ил! 
Мин шаулап аккан елгалардан, тирән кое тарлан алып, сап-салкын С) НӘМ 

Әмма күпме зчсәм дә, сусавымны баса алмам. Мин , i илемнен борышы Иле IEH, 
тын Донын. якты Невасын, шигъри Дим буйларын сагынам Г,н б> мөкатдәс 
СЛТаларНЫН суларын түгел, хәтфә болынлыктагы чишмәләребезнен бер Атым суын 
да мин ширбет итеп « ө р идем 

Сагындым, бик сагындым сине, туган ил! 
Мин Карпат тауларына мендем. Финляндия күшюре янында ял иттем Ләкин 

Эльбрус шикелле мәһабәт, Казбек шикелле гүзәл тауларны, үз илемдәге Аккош 
күледәй сихри күлләрне очратмадым 

Синдәгедәй илаһи матурлык, синдәгедәй шагыйранә мәһабәтлек бер җирдә юк 
туган ил! 

Мин чит авыллар һәм чит шәһәрләр аша узам Жинү мине Берлинга алып бара 
Чит ил балалары мина бөйләм-бөйлөм чәчәкләр сузалар, чи! ил к а т шры мина 
көмер гөкъдим итәләр, ч м ил кызлары мина. җимеш өнләп елмаялар һәм ялваралар 

— Син безне үлемнән коткардын. инде кил, чибәр егет, кунак бул бс й ә кал! — 
диләр. 

Әмма мин елмая алмыйм, чөнки хәмерләре исертми, елмаюлары җылытмый 
Мин ю 1ымда дәвам итәм. 

Мин гали илемне, анын ямьле бәйрәмнәрен, анын талган аякларны да биетә 
торган хәмерләрен, йөрәккә жылы ө р ы н нечкә билләрен сагынам гөнаһсыз 
балаларын күргәндәй булам 

Сагынам, бик и нам ч ш е iviaii ил! 
Мин горур атлыйм Чөнки мин чит илдә әсир булып гугел җиңүче б) п.т йөрим 

Мина һәр й о р т ы н капкач,! һәр ойнен ишеге ачык Ләкин берсенә ю керәсем 
ки (ми минем Мин ата баба ник' 1 корган и 1емдөге и ire йорт гурында уй 1ыйм һәм 
шунда газрөк к а т ы п керер өчен Берлинга ашыгам Берлинга мин илем белән 
аерылышу кашысын моннан сон һичкайчан ranЫМ8С өчен чиксез ач) бе юн барам 
Ачуым шу i кадәр көчле, сагынуым шундый пп ш ки, мин т\ шим, жыр шл җибәрәм 

Иле я\ч„1' i т тямемз 
Өш» кайта* ым кил»! 

Без мәйданга керәбез Поляк яшьләре, б е т е котлап, үзлөренен ин матур 
җырларын җырлыйлар Әмма минем күңел еракта Мин үзебезне» 
Мөйданыбы т ы сагынам һәм гуган и т ө н килгән кал ирны укыйм Дус 1арым кар 
[ӘШЛӨрем миннән, сагынасынмы, ДИП сорыйлар Минем бугазыма тоен плыла 
Мин геенне п о п йота җавап я им 

/,• иимм бл анш ы алы юлда имя i ' 
('агына ыммы ('ич < арый ың i л ын на. он *.tx 11' 

( атындым бик сагындым ^.ичс гуган ия! 
Сине сагынган саен миндә коч о е т в р я рухым канатлана Чш шшв Йөрел 

мин ачык аңладым сове] кешесе өчен үз иленнән ю изгерәк, \< иленнән цө 
ка iep repex һәм 11 и юннөн ю i\ алрак ^\ юнья ia юк ) i 

Сагынган саен сагынасы киле Сагынуым шундый көчле 6) и ми л кай 
ышанычлы Кайтыр б) [масам б) ка юр сагынмас идем 

Сагындым бик сагын а ш и ш е . 
И иге гуган и i! 

I К) niim.iii ft) к. к i pa •, i ш а г ii рядно ц м ш ал i 

В 



Журналыбыз турында 

Зәки Нури: 
—Ничектер туры килеп, без журнал белән бер тирәләрәк туганбыз: инде менә 

илле яшьтәгеләр булып чыктык... Ләкин дөресе шул: журналга мин инде сугышы 
чаклы елларда ук шигырьләр, ә соныннан исә шигырьләр белән беррәттән 
тәрҗемәләр, рецензияләр, мәкаләләр һәм очерклар җибәрүдән һәм 1968—1971 
елларда анын баш редакторы булып эшләүдән башка, бернәрсә дә бирмәдем кебек. 
Киресенчә, ул үзе миңа, барыбызга да биргәнчә, бик күпне бирде. Саный калсаң, 
чыннан да аз түгел бит! Беренчедән, әдәбиятыбызның ин яна һәм ин яхшы әсәрләрен 
ай саен килеп торган яна саннардан вакытында укып бар) мөмкинлеген безгә шул 
журнал бирде һәм бирә. Икенчедән, мина, әле башлап кына язучы бер үсмергә, 
язучылар исеменнән Кави Нәҗми, Гомәр Бәшир, Шәйхи Маннур, Фатих Хөсни, 
Сибгат Хәким имзалары куелган хатлар алу бәхетен шул журнал китерде. 
Өченчедән, берәр язганын басылып чыкса—түбәләремне күккә тидереп шатлану 
минутларын мин шул журналны алгач кичердем. Дүртенчедән—минем өчен, бәлки, 
аеруча истәлекледер бу—Белоруссиягә, Константин Заслонов җитәкләгән 
партизаннар берләшмәсенә, самолет белән килеп төшкән берничә журналны поход 
биштәремә салып, патрон белән бер дәрәҗәдә кадерле итеп йөрткән куанычлы 
көннәр һәм атналар гомер-гомергә онытылмастыр шикелле... 

1972 

А ф з а л 
Ша м о в 

ЖУРНАЛНЫҢ БЕР НӨСХӘСЕ1 

Боек Ватан сугышы елларында без, фронттагы язучылар, "Совет әдәбияты" 
журналының һәр санын бик сагынып, зарыгып көтеп ала идек. Безнен өчен бик 
кадерле кунак иде ул Анын яна саны килгән саен көннәр күнелле бер бәйрәмгә 
әверелә иде дисәм дә. арттыру булмас. 

Кызганычка каршы, журналны тәртипле рәвештә ала алмый идек. Хәрәкәттәге 
армиядә подписка юк иде. Бары бандероль белән генә килә иде ул безгә Ул еллардагы 
журнал редакциясе коллективына һәм Язучылар союзы җитәкчеләренә рәхмәт, алар 
фронттагы татар газеталарын онытып бетермиләр, журналның яна саннарын 
җибәргәләп торалар иде. 

Шулай да 1943 елны журналны алдыруда шактый зур өзеклек булды Тылга, 
каләмдәш иптәшләребезгә хатлар язып, ялынып, ялварып та алдыра алмаган 
чакларыбыз булгалады. Андый вакытларда журналның яна санын гына түгел, хәтта 
күптәнге саннарын күрү өчен лә әллә ни бирергә әзер идек без. 

Журналнын чираттагы саннарын күрергә сусап йөргән шундый айларнык 
берендә, әле лә хәтердә, сентябрьдә, хәзер Бөек Ватан сугышы тарихында "1943 

К 

1 Кыскартып басыла. Хаз. 



елдагы Смоленск операциясе" лил атакам каты сугышлар барган көннәрдә, алгы 
я н ы к т а бер лейтенант мина. сүз ара сүз чыгып 

— Безгә моннан бер ай чамасы элек "Совет әдәбияты" журналы килде.—диде. 
Бу хәбәр мине бик кызыксындырды Адарга килгән, ә безгә юк" 

— Кайсы саны? 
— Май саны 
Бу санны күргәнем юк иле Мин сорашуымда дәвам иттем: 
— Кемгә килә сон ул сездә 9 

Мөхмүд Максудов лигән сугышчыга килгән булган 
Бусы ипле минем өчен чамадан тыш гажәп хәбәр булды. Мин. лейтенантым 

янымнан китеп бармасын дигәндәй, анын портупеясыннан тотып ш ы м 
Кем сон ул Максудов? Язучы Мәхмүл Максуд түгелдер бит 9 К а п ш а н ' 

Егет гамьсез генә җавап кайтарды: 
— Кем белгән аны 
Ә минем сорауларым артка инан-арта бара иле: кайда ул Максудов9 Кем б> ш п 

хезмәт т.>> Күргәнен бармы' Төсе-бите, кыяфәте ничегрәк9 

Дустым Мәхмүл Максудтан күптән чат юк иде Анын тылдагы хәрби частьтан 
фронтка киткәнен ишеткән илем ләкин кайсы фронтка икәнен белми илем Шуңа 
күрә бу исем мине бик кызыксындырды "Безнен фронттамы икән ЭЛЛ»?"—дип 
уйлап алдым мин 

Лейтенант бу юлы да сорауларыма күңелне канәгатьләндерерлек җавап бирмәде 
—Батальоныбн да андый офицер юк.— диде ул һәм шунда ук остәп әйтеп куй 

ды —Хәер. кем белә а н ы ' Бәлки, булгандыр да Мондый каты сугышларда бүген 
киләләр, иртәгә китеп те баралар Күбесе доньядан ук китә Нишлисен, сугыш 

— Батальоныгьпда булмаса. полкыгызда яисә дивизиягездә Максудов янган 
офицер юкмы ' 

Егет батальондагы офицерларны гына белә икән. 
Ахырда мин Мәхмүл Максудовнын кем икәнен анын хәзер квндалыгын шик 

яисә дивизия штабында ачыклармын лип уйлап, соңгы соравымны бирдем: 
—Ул журнал канла с о н ' Мина биреп юра 1ЛМЫЙСЫНМЫ? 
К ы ианычка каршы, биреп тора алмый икән Оборонада торганда журнал баталь

он да 1,1 гатар сугышчылары арасында кулдан-кулга кучен йөргән, аны аерым аерым 
да җыйнаулашып га укыганнар •> хәзер j 1 күрше батальондагы гатар сугыш
чыларында икән. 

Лейтенантын әйтүенә КЙрагаНДВ СУТЫ ЫЛар аны пик м л ы к с ы н ы п . яратып 
укыганнар, хәтта ул гатар сугышчылары арасында хәрби-по ип ик гербня алып б а й 
өчен кулланма б) ГЫЛ ГЯ хезмәт иткән * угышчылар аны тылдан, туганнарыннан. 
.пи ,«ипләреннән килгән \.п кебек итен укыганнар 

Эзли торгач, \ I ясурналны мин күрше батальоннар н берсеннән гаптьш Га 
буы ансат булмады Дөресен әйтергә кирак он к а пыр бул ш Каты һөҗүы cyi ы шла 
|)ы бар] ш көннәрдә аерым сугышчыларны гына түгел, хәтта син күрергә теләгән 
офицерларны габуы па a tap янына бар) \-> ник читен иле Ике арада өзлексез ү\ 
ютында гогылган снаря лар миналар белен актарылып п) шлар бе им " " » • « 
горган герритория ята иде 

Ills i. 1 м и мин әлеге куриалны габ) бәхетенә ирештем 1943 елла чыккан 5 иче 
i i iuii .ni б е р НӨСХӘ» И 1С \ i 

Гадәттәге носхә с\i ыш с 11арында! ы \\лч.ц-> сыйфатлы саршлтс) ка • а л басыл 
гая Буявы шактый иш ы к Хәреф ката пры на агятөрлак Шулай .и аның тышкы 
күренеше, горышы һем язмышы кызык к м 

Тьишгыгын ертыл алганнар Әлеге юйтенантнын әйтүенә карш очла янын nice 
яты буш булган ягъни ана бернәрсә » басылмаган Кәгазь юклыктай Яецшгөн 
сугышчылар моңа бих шатланганнар шунда \к яны ертыл алып гылга вти 
әни [әренә гуганнарыня юл япаннар Ике катка киткән ике кашеш базой и иткән 

Журналнын гекст 1Ы өлеше беренче бятеннен алып сонгы биггенө кадер 
i\ гысь а сакланган Әмма ул укыла-укыла к\ i иш к\ па йаря нврн 
гузган гаушалган күперел калынаеп кнтквн аерым юллары кала ганымаслык 

м 
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хәлгә житкән иде,—кыскасы, иң 
бәхетле, ин укылган китап язмышын 
башыннан кичергән иде ул... 

С о ң ы н н а н билгеле буллы: 
редакция чыннан да б\ журналны 
көньяк фронтларның берсендә хезмәт 
итүче язучы Мәхмүд Максудка 
жибәргән булган икән (бу санда аның 
"Фәриднен хатлары*' исемле очеркы 
да басылган иде), ләкин полевая 
почтаны күрсәткән цифрларның берсе 
ялгыш язылу аркасында ул әдип 
кулына барып кермәгән, ә бөтенләй 
икенче я к к а китеп, Калинин 
фронтындагы бер бат&чьонга эләккән 
һәм шунда а н ы ң бик кызыклы 
язмышы башланган. 

1972. №5 

1943 елгы шул 5 иче санның "Афзал 
Шамов китапханәсе" дип штамп 
сугылган нөсхәсе редакция архивында 
саклана. Әдипнең кызы Әлфия ханым 
бүләге бу. 

Хәзер сезгә "фронт күчтәнәче"— 
фронтта язылып, шул санда басылган 
бер хикәя тәкъдим итәбез. Хәз 

X 
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МӘЧЕ БАЛАСЫ 

Төн. Мохтар сугышчан сакчылыкта Табигать ваемсыз йокыга талган. Әмма 
сугыш тынмый: әле анда, әле монда кинәт пулемет яки автомат тыкылдап куя. 

Мохтар яшеренгән һәм аның бурычы—күзәтү. Ул шылт кына иткән тавышка 
да, үләннен аз гына селкенеп куюына да сискәнеп китә: дошман—елан шикелле, 
анын шуышып килүе мөмкин 

Үлән селкенеп куйды Мохтарның тәненнән эссе дулкын җилпенеп үткән кебек 
булды. Ул мылтыгын ныклабрак тотып, тирә-ягын тагын да нечкәләбрәк күзәтергә 
кереште. 

Үләннәрне ипләп кенә аера-аера, аларга саклык белән генә таяна-таяна, чын
нан да кемдер килә иде... Мохтар, аның хәрәкәтләнүен озак кына тынлап яткач. 
"монда кеше барлыгын сизмәде, тереләй алам,"—дип карар кылды. 

Теге һаман якыная бара иде Менә бер заман ул тукталды. Берничә секунд 
үләннәр дә селкенмичә тордылар, вакыт тынычлыкта үтте. 

Кинәт теге, зарлы гына итеп. мәче булып кычкырып жибәрде: 
—Мыяу! Мыяу!.. 

ӨЗ 



—Бу ни тагын'' Башкаларына сигнал бирәме? 
Мохтар куркып китте, чөнки анын каршына кинәт зур кара шәүлә килеп чыкты 

Мохтар мылтык курогын, күз ачып күз йомганчы, атар жаига корып өлгерде Әмма 
шәүлә шул заман баягыдан ла зарлырак итеп. тагын мыяулап куйды. 

Мохтар ип.тибар беләнрәк караса, анын алдында зур кара шәүлә түгел, бәлки 
салкын чыкка чыланган гелиен Өшеде дигән төсле бик кызганыч төстә аз гына 
күтәреп, мәче баласы басып тора иле Ул. кеше барлыгын сизгәч, тагын оа 
кызганычлырак итеп. нәни авызын сузып ача-ача: 

— Мыяу' Мыяу'-лип кабатлады Мохтарнын халәте кинәт үзгәреп китте >ч үзен 
эсседән кисәк суыкка ташланган кебек хис итте—тәнендә салкын тир тоеп. 
чирканып )ВВ дип суыксып куйды. Ул. мәче баласын орышып, эченнән генә: 

Л\ котымны аттым мәхлүкъ." — диде Шулай да ул аны үзенә ымлады. Мәче 
Паласы уләннөр арасыннан бик нәзакәтле, пөхтә генә атлап килде ве, исним юш 
нәни Һәм салкын борынын Мохтарнын кулына, иркә генә итеп. берничә кабат 
рәртеп гөртеп алды 

Мохтар анын яңадан МЫЯУЛЫА башлап, дошман игътибарын жәлеп итүеннән 
курыкты, аны иным алып, тиз генә җылы куенына гыкты Мәче баласы куанып. 
бик тәмләп чыр чыр итв башлады һәм. озак та үтмәстән, йокыга китте 

Көндезен, блиндажга каткач Мом ар аны юснәалып. бик яхшылан гуйдырды 
Командир, аны күргәч 

-Каян алдын? иш гаҗәпләнеп сорады 
—Секрета ГОргаНДа яныма килеп чыкты 
—Ә! Наратлыдандыр... 
Наратлы моннан 300 метрда гына. немецлар кунактагы авыл ите Ь\ авылны 

алар тетеп, туздырып бетерделәр Тик ввылнын гүбән очында гына нишләптер 
әлегә кадәр ике-оч ой 6OICH ки ICIH исәп горлдлр иле 

Мәче баласы бик арык шып коч ик. \с күчелжеМ copibl.tr ЖОННарЫ киезләнеп 
беткән ите Берничә кон гаендө ул көрәйде, җоннары да гөртнплөнеп ( [KI.ITT.IH 
юра башладылар. Ул. блиндаж эчен ду күчереп, көннәр буе уйный горган б) шл 
китте. Анын нинди л.1 булса йомычканы гырнакларына эләктереп атып идәндә 
анын гуныйуйнавын аннан аны кинет пъ өреп сикереп торуын һәм койрыгын 

орчыктай чәнечеп оер читкә чабып китүләрен Мом ар буш на к hi I upi.iH i i сәгать 
ләр буе карап \ n.ipa юрган булды Мондый чакларча \.\ СӨЙЛӘШМИ |Ә кеше юрнен 
еү ui.ipcii л.1 ише ч ми Дныи кү i :\ ш.шда ой к чиста итеп җыештырылып әй күренеше 
ачыла уртада ал ак мич утыра Мич гирәлөй шын чин. арынлыж июөерс белән 
мәче баласы чаб .ш уйныйлар (өбөер ба) өстерәп йөгерә Мәч< баласы бер 
почмакка ПОСЫП UIUI I . IH ОЧЫН КүЗвТКӘН ХӘЛеНДӘ ИДӘНГӘ ышкынып СӘбырСЫЗ 
'пш.ш утыра и кинет сикереп чытыл 6aj очыш һөҗүм итә аны лвктереп ала 
иш ш Ул шулай бауга ябь m ил. вн өстерәлеп бара Ә 1өбөеркөлә буылып 
буылып көлә ана кызык була Ул Әти күр юнме? ли юн гө< х итеп, чиксез 
шатлык белә атасына карый Чнын шомыш кебек кара нәни күзләре бөтенләй 
Йомылып бетә язалар ) • н i авызыннан >нже бөртекләре сибе пви гөс к итеп 
Һаман көлә Лиыи көлүе па күнеленен ин гирән җирләренә үтеп тын шатлык, 
соклан) һәм бәхет пи iap« н уяталар \ы Улым о т үзенеи киләчәккә б) пан 
ин яхшы өмет юр< гурын 11 уйлый *> мәче <\i\ icbi 6aj иш кинет ычкынып сикереп 
гора ч койрык чәнечеп 1өбөерне тагын узып китә 1өбвер ипи. стерәп гагын 
анын врть ш чаба Via бал кынын икс бөртек ахак геймә ик к нәни үкчәле 
pen. кыска һәм нәни җилкәсен елмаеп карал кала 

к, м (ер берничә к т.н 
Мохтар! Мохтар! Мохтар иш! Командир чакыра! ише 

Мохтар кь ipi [нн ш кинет уянып китте Кыя "•"< картинал |рдан бары уйнап 
Йөргән мәче бала лна калды Өй сүрөте блиндаж күр« м шшнды 
,i |өбө) \\ шм ш м< ннөр ia ки юм< гр I ip 1.1 икәне исенә гөште 

Мөч< баласы узенен шуклыгы б< ют бөтен бүлемчәгә ганылды Ул һөркайда 
б] н.,,,, , өлгерә Кайчакларда немецлар белән безнен ике арадагы юнап чыгып 
йөри ул әрне селкетеп үтә. 1 1вннәр се псенүе немец ашны шиккә гәшерә ахыры 
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алар мәче баласы үткән җирләргә мина яудырырга, автоматлардан, пулеметлардан 
атарга тотыналар. Ә мәче баласы чабып китә дә. берәр окоп яки траншея өстенә 
чыгып, бик сөйкемле кыяфәт алып утыра, башын кынгыррак салып, колакларын 
торгызып, эз каддыргыч пуляларнын очуын күзәтә. Алар анын яныннан үтем юл
кайда, аларны тотарга омтылып, бик җитез генә. сынар тәпие белән һаваны көрәп 
ала. Ул аларны сары күбәләкләр дип уйлый булса кирәк 

Шау-шу басылгач, блиндажларда мәче баласының батырлыгы турында көлә-
көлә сөйлиләр Ә ул, кемнеңдер ишек ачкан чагында, анын аяк араларыннан 
сиздерми генә эчкә үтәлә, бик әдәпле, бик тыйнак кына булып. Мохтарның тезенә 
менеп утыра Ул арыган һәм гаепле бер кыяфәт белән, акыртын гына 

—Мәәээү!—дип, ашарга сорый. Үзе турында барган сүзләргә анын бер генә дә 
исе китми, ул акыртын гына күзләрен йома башлый 

Кинәт мәче баласы югалды Бер көн кайтмады, ике көн кайтмады .. Моүырнын 
күңеле кителгән кебек булды Анын сөекле Зобәерен исенә төшерә торган бердәнбер 
җан иясе юкка чыкты Мохтар көннәрен яшертен бер сагыш эчендә үткәрде. Бер 
көн һөҗүмгә күчү турында приказ атынды, тик шул гына Мохтарга яңадан дәрт 
кертеп җибәрде 

Беренче атака ясалгач ук, немецлар Наратлыны ташлап кача башладылар Түбән 
очтагы өйләр дөрләргә тотынды—алар га немецлар ут төртеп киттеләр. Мохтар, 
мылтыгын атар яки кадар җайга тотып, янган өйләргә таба чапты. Ул аларга 
якынлашкан да иде инде, шул чак чыбылдыктай зур ялкын кинәт Мохтар өстене 
җилпенеп куйды Мохтарның каш һәм керфекләре чытырдап киттеләр. Ул, битен-
күзен беләге белән каплап, бөгелә төште һәм тиз генә кире чигенде Ул, утны 
кырыйлап үтеп ойнен теге ягына барып чыкты һәм кинәт тукталып калды аның 
каршысына чәчләре тузгыган, шашынган бер хатын чабып килә һәм иорәк өзгеч 
итеп кычкыра иде: 

—Баламны!. Баламны үтерделәр!.. Баламны!.. 
Мохтар анар ярдәмгә йөгерде. Хатын кочагында ак биләүсәгә төргән бала, ә ак 

биләүсә аркылы, киң җәелеп, кып-кызыл кан саркылып тора иде. 
— Немешармы 9 

Хатын жылап җибәрде: 
—Өеннән чык, яндырам дип җикеренде... Чыкмагач, балама атты. Баламны 
Хатын күз яшенә буылды. Мохтар: "бәлки үлмәгәндер әле,"—дип, баланы үз 

кулына алды һәм биләүсәне чишеп җибәрде. Ачылган күренеш Мохтарга кинәт 
яшен суккан кебек тәэсир итте: сабый әлеге мәче баласын кочаклап үлгән, немец 
пулясы мәченең башыннан, баланын күкрәгеннән үтеп чыккан иде Мохтарның, 
"кылт" итеп, Зөбәере исенә килеп төште. Анын, йөрәген сызландырып, ачуы кайнап 
чыкты: 

— Кай якка китте'1 Канын эчәм мин ул бәдбәхетнең! Кай якка китте?—Хатын 
немецлар качкан якка кулын изәде. Мохтар баланы хатын кулына тапшырды да, 
немецларны куа китте. Ул ашыга, аның тыны буыла, ләкин ул берүк сүзләрне 
кабатлый-кабатлый, чабуында дәвам итә иде. 

—Сабыйлар каны коткармас1.. Минем улыма да үрелергә тели торгансыздыр 
әле... Булмас!.. Сабыйлар каны коткармас сезне, кара йөрәкле бәдбәхетләр!.. 

Хәрәкәттәге армия 
Апрель. 1943 
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И л ь я 
Э р е н б у р г 

ТАТАРЛАР' 
Доида артиллерист Хөсәнов Татарстанны яклый. Аңын бите янган, көйгән 

Дошман безнен батареяны тупка тота иде Сугыш припаслары саклана торган сарай 
яна башлады Хөсәнов уйлап-ишеп тормады. Ул йөзләп снарядны читкә альт КИТК 
Ут анын битен һем кулларын яндырды Ә Хәсәнов әйтә "'Ин кирәге—снарядлар 
Инде немецларны без койдерәбсз..." 

Алар Татарстаннан, Башкортстаннан. Уралдан. Идел буйларыннан ки.пәннәр 
һәйбәт солдатлар, кыюлар һәм хәйләкәрләр Фронтта "Бу—татар, сынатм 
дигән сүзләрне еш ишетәсен 

Гафиятулла Нигьмәтуллин—снайпер Ул әйтә "Мин гади фрицны да КЫЙНЫЙМ 
әмма офицерларны һәм корректлроищикларны кыйнау аерата куанычлы Болар— 
ЛӘГЪНӘТ ТӨШКӘН Ill.ll1iailll.ip 

Иш.ипләре анардан: «Нәрсә сон ул шайтан'"—дип сорыйлар Гафият) 
"Фриц пи, шайтан ни—икесе бер—фашист" 

"Ал кирәгеңне, шайтан",—дип кы'[кыр|>1п җибәрде пө Мөхәммәтшәриф Хафн юв 
немецның башына приклад белән ямады Кулга кул килеп сугышканда отар ачулы 
II.IM немец ефрейторы Рудольф Колы,пннын үшнен кардәшләренә «арлануы юкка 
гына гүгел "Монда безгә каршы татар күн Болар шашкан халык, Һәм мин гатар 
белән хәтта гөшемдө дә очр. гога гелөмөс идем". 

Эбүбәкирон үзенең кәләше Зөһрәгә "һәр кон саен оер исмен үтерер!ә симл с\ > 
бирәм",—дип язды Зоһрә белә: аның сөйгәне алдамас Татар гвардеец i 
к ы шарының намусы өчен cyi ьпика Гмр.ыар Га и р егетләренең зәңгәр им 
узлөренен җырлары бар Һәм Байкузин җырлый 

Бибкәй чагпур . yea бара 
аң .•/• шак " ябынган 

Ярам а да к\ ten • алмый 
Узып юта янымнан 

Юк, егет сугыштан кайтып "Мин Ленинград инын ia шәһәрне 
саклап калдык Без сине саклал калдык, чибәр Бибкәй' кигәч Бибкәй Байк) цшга 
карар 

Гатар карм,1 ( эш.11 I ыйният) мин улын сугышка озатканда "Батыр 6j i, \ [ым 
Гыйниятуллиннар семьясын кешеләр хөрмәт итәрлек булсын", 

)иннө1 Гышн1Ч1\ i inн Ленинград янында сугышты Немец lap йөз безнеке 1өр 
гугыз кеше иде Ыннөт Гыйннятуллин чигенмәде Ул батыр 1арча корбан 6j иш 
A i батырлыгын Ленинград исендә саклый һәм бөек шәһәр кар 
Гыйнияту га әйтә Синен хәсрәтен минем xecpei һәм синен горурлыгын 
минем Горур 1ык 

Гатар егете Нурын Хелиуллин нәрсә өчен сугыша? Ул сугышка ка юр ипчек 
горганлыгын бик куанып сон ш "Яхшы гордым Без ю бодай менә нин w б) ia! 
Ике сыер Колхоз ai 6\ юк и не Яхшы ат, аксыл кола ai " Нурый Хәли) шин 
иярсә өчен сугыша? >' i уйчан гына т е м астм " Гатарлар горур халык Б 
ко i ii,iii.iii ге юмнбез, азат шк сә 

Менә сугышчылар атакага баралар Нурый Хелиуллин б 
'\\\i.i\\\ Лариоиои li.tM НурыЙНЫН I U I M нечем u p пленлыгында К 
килгән Гриценко бара "ияр һәммәсе ю немей өстенә баралар һвммоссна 

и Эр) «6j р 
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очында, яшендәй булып, рус -ура"сы күкри. Иртәнге кояштан озын шәүләләр төшә, 
һәм сугышчылар белән бергә, шәүләләр сыман булып, аларнын якыннары да баралар 
төсле тоела. Ә анда нәрсә шәүләсе17 Азатлык шәүләсе. Горур кешеләр азатлык өчен 
һәм Ватан ечен сугышалар. Нурый Хәлиуллин татар егете һәм ул сынатмас 

Йөрәкне сүзләрдән дә көчлерәк ялкынландыра торган саннар бар: 85—Садыйк 
Гомәров сиксән биш фрицны үтерде. 56—Әхмәт Иштирәков сугыш кырыннан яра
ланган илле алты сугышчыны һәм илле алты мылтык алып чыкты. Ике гвардеец 
ничәмә рус кешесенең тормышларын коткарып калды! 

Сержант Алексей Федорович Сибатилов миңа яза: "Гади рус сүзләре ечен сезгә 
рәхмәт, алар йөрәккә барып җитәләр Безнең Ватаныбыз нинди куркыныч эчендә 
икәнен без беләбез. Немецларга без пуля кызганмыйбыз. Ләгънәт төшкән 
немецларны без кырып бетерербез", һ ә м минем сержант Сибатиловка җавап 
бирәсем килә: аның сүзләре минем йөрәгемә килеп җиттеләр, һәм мин аның 
пулялары немец йөрәгенә җитәчәкләренә ышанам. 

Бар иде ике дус: Гобәй Гафиятуллин һәм Алеша Огородников—ике кыю пуле
метчы. Алеша—Смоленск ягыннан, ә Гобәй—Татарстанның Карамалы авылыннан 
Алар турында иптәшләре: "Хәзер атарны ут та, су да аера алмас",—диләр иде. 
Немецлар Һөҗүм иттеләр Алеша Огородниковны пуля аяктан екты Гобәй ялгызы 
калды. Ә немецлар инде биш саженьда гына. Гобәй сөйли: "Мин Алешага карап 
алдым. Ул ята. Юк, совет кешеләре чигенмиләр! Минем дисклар бетте. Мин, 
сүгендем дә, гранаталарга тотындым. Немецлар белән мин озак сугыштым. Ахырда 
фрицлар чыдый алмадылар, качтылар..." Траншея каршында утыз немец үләксәсе 
ятып калган иде: Гобәй Гафиятуллин Алеша өчен үч алды. 

Аларны хәзер ут та, су да аера алмас... Дуслык—бөек хис. Турылыклы дус 
һәммәсеннән кыйммәтле Руслар белән татарлар гасырларча бергә яшәделәр, бергә 
хәсрәт чиктеләр, бергәләп шатлык күрделәр, дөньяның ачысын-төчесен бергә 
татыдылар һәм аларны хәзер инде ут та, су да аера алмас. Сугыш—каты, дәһшәтле 
эш. Без, немецлар кебек, сугышны: " И н яхшы эш",—димибез. Без тыныч хезмәт 
яратабыз, безнең гербта урак һәм чүкеч. Әмма безнең халкыбыз—батыр халык, ул 
тыныч кырларын кулына корал тотып яклый Ул хәзер уракны кызга, чүкечне 
хатынга тапшырды, ул рус мылтыгыннан аерылмый. Ул ләгънәт төшкән басып 
атучыларны кырып бетерергә карар бирде, һәм ул аларны кырып бетерәчәк. Сугышта 
күп нәрсәнең асылы ачыклана. Сугыш—ул кешеләрнең хисләрен тикшерә торган 
лаборатория. Сугыш—югары дәрәҗәле дуслык чоры. Окоптагы кешеләр—дуслар, 
һәммәсеннән дә—якыннарыннан да, кардәшләреңнән дә кадерлерәк. Дустын өчен 
үз тормышыңны бирерсен һәм, икенче тормышым булса, анысын да дустым өчен 
бирер идем дип, икенче тормышың булмаганга үкенерсең Шайтан-фрицлар өстенә 
дуслар—рус һәм татар баралар. Аларнын дуслыгы утта сыналган. Аларнын дуслыгы— 
немецларның үлеме ул1. 

"Казан утлары ", 1970. № 5 

Журналыбыз турында 

Габдрахман Әпсәләмов: 

—Мин журналга бөек Ватан сугышы алдыннан килдем һә» аның аппаратында 
эшли башладым. Журналны халык никадәр яратканын сугыш елларында үз күзем 
белән күрдем. Бу хакта фронттан кайткач, "Кызыл Татарстан" газетасында "Совет 
әдәбияты" журналы турында "Солдат хатлары" дигән мәкалә дә бастырган идем. 
Гаҗәп ул хатлар! Куе урман эчләрендә хәрәкәт иткән безнен подразделениеларга 
почтаны да самолеттан гына ташлыйлар иде. Бер вакытны почта капчыгы 
"битараф" җиргә килеп төшә. Безнен сугышчылар дошманның көчле угы астында 
аны үзләренә алып кайталар, аннары саз суында чыланган "Совет әдәбияты"иың 
һәр битен учак яктысында киптереп, солдатларга кычкырып укыйлар... 

1972 
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'Ватан өчен" газетасы 1942 ел, 3 ноябрь. 



ТАТАР ЯЗМЫШЫНА КИЗӘНГӘН КАРАР 

Ватан сугышында ун ы шл арга ирешә башла> белән Сталин канатланып, тагын үзе-
нен ираткан кәсебенә — репрессияләү эшенә тотына Аерым кешеләрне утырт, утеру 
белән чикләнмичә, кайбер халыкларны төгәле белән җәзалау юлына баса: рус-славян 
булмаган кайбер халыклар үз жирләреннән сөрелә 

Илем буе татарлары ла чиратта булган Ләкин биш миллионнан артык, өстәвенә 
бөтен СССР буйлап таралган халыкны җыеп алу мөмкин булмый Большевиклар атасы 
барыбер уз ниятеннән кайтмый: физик юк итү мөмкин булмагач, халыкны рухи яктан 
жәэалау юлын сайлый ул ВКП (б) Үзәк комитетының 1944 елгы мәкерле карары шу
лай барлыкка килә 

Карарлан максат халык тарихына балта чабу аркылы анын тамырларын корыту иле 
Анын төп мә[ънәсе бер кечкенә абзацтагы "Алтын Урданы үз заманының алдынгы 
даулэте итеп бизәп күрсәтергә маташуны" тыярга лигән. нигезлән ялган латилгә ко
рылган хөкемгә кайтып кала. Идегәйдән карачкы ясал. тарихи шәхес белән фольклор 
образы буташтырыла. 

Китә шуннан болай да начар өйрәнелгән тарихны тагын ла ныграк бозулар Мона 
исә "татарлар алар кыргый халыклар, явыз илбасарлар, русларны җәберләүчеләр" лигән 
уйдырмалар аша ирешелә Йоз меңләгән тиражлы тарих дәреслекләре, кинофильмнар. 

әдәби асарлар пат куриалларда тукып 
торулар эшкә җигелә 

I H.ip.iapHbiH ла бер өлеше әлеге басым 
астында, "без татар түгел" дигән д р а п т а 
биреләләр калык гарихын бер чорга гына 
кайтар) гарант] ишә* бозып аңлат) бар 
лыкка килә Шул рәвешчә халыкны үз асы
лыннан биздерүнең башка нәтиҗәләре 
җимеш бирә гатар балаларынын тарих 
дәресләреннән сон "мин татар б>лырга телә
мим1 дип е tan кайтулары ни юра' 

Тарихын белмәгән, белергә теләмәгән 
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ТАТАР ТЕЛЕНЕҢ ФРАЗЕОЛОГИК 
ӘЙТЕМНӘРЕНДӘ ТАРИХИЛЫК 

ҺӘМ ҮТКӘН БЕЛӘН 
ХӘЗЕРГЕНЕҢ ЧАГЫЛЫШЫ 

КАЗАН АЛЫНГАННАН СОҢ. 
1552—1700 ЕЛЛАР АРАСЫН ЧАГЫЛДЫРГАН 

ӘЙТЕМНӘРДӘН КАЙБЕР МИСАЛЛАР 

АК ПАТША Эпитет Рус чары. рус патшасы димәк. Великорус дворяннарының 
Көньяк һәм Идел-Урал. Себер халыкларына патша булып, жир-суын теләгәнчә изеп-
талап яшәгәндә һәм Русиянен төп закон чыгару аппаратларында үзләре генә утырып, 
патшалык итеп торганда, башка халыклар алдында үзләренең аерым шәп ак тәнле, 
югары затлы расадан яратылган һәм шуңа күрә Россиядән башка тоетәге, башка 
нәселдәге барлык халыкларга ак патша булырга үзләрен генә хаклы дип күрсәтү очен 
таккан исемнәре. 

АЛПАК ТА КЫСТЫЙ. КАЛПАК ТА КЫСТЫЙ Ике яктан ике патшалык, икесе 
лә үз кул астына керергә я үзе яклы булырга кыстый димәктән XVII-XVHI гасырларда 
Пугачев явына кадәр төрле-төрле исемдә халыклар күтәрелеше барганда, татар, 
башкортлар үз ягына, калмык-зангарлар үзенә, рус патшалыгы, казаклар яки поляклар 
үз ягына кушылырга өндәү алып барган заманнарда чыккан әйтем Ягъни икс якнын 
кайсына ышанырга, кайсы якта булырга белми торуга мисалдан әйтелә. 

КЫРДЫН ПЫЧАГЫМНЫ1 ПЫЧАК КЫРУ Татарда пычак кыруга Һәм гомумән 
пычакка бәйләнешле төрле әйтемнәр күп һәм бу сүзнең мондый формаларда 
кулланышы бик сәер Мәсәлән:—Я, ни пычагым кырып килдегез анда? Ягъни, ни 
булдырып килдегез'' (Дөресрәге, булдыра алмыйча килдегез мәгънәсендә ) Кырдык 
пычак1 (Булдыра алмадың!) Күрден пычак1 (Пычагымны да күрмәлсн' Ягъни бер ни 
дә күрмәдең1) Мисал "Сираҗетдин Күрден пычак! Ул вакытта ул акчалар күпми 
кладовойда яталар иде". (Г Камал.) 

Кыру—монда бу сүз бер-берсенә каршы ике мәгънәдә: 1) кыру, вату-жимерү. 
2) юнып-кырып агачтан, тимердән әйбер ясау. Кырмачы—борын безлә бапта остасы 
(столяр)—агачтан кырып ясаучы һәм тимер кыручы (токарь). Борынгы болгарда 
металлургия (тимер, чуен, корыч кою) югары үскәндә, корычны кырып үткен пычак* 
кылыч ясау зур һөнәр саналып, эш булдыруга мисалдан эш кыру, пычак кыру 
мәгънәсендә әйтемнәр ясалган. Ягъни, кыру—вату. җимерү мәгънәсендә түгел, 
киресенчә, эш кырып йөрү—эш булдыру димәк Урта гасырларда Идел буе 
болгарларының металлургиядә бу зур мәдәниятләре Европа халыкларына һәм 
күршеләре русларга тәэсирсез кашый, билгеле Кузнец сүзе болгар-татарча утлы 
күмер, учак мәгънәсендәге куз, утлы куз сүзеннән, шулай ук русчадагы чугун сүзенең 
дә турылан-туры татарча чуен сүзеннән алынган булуын, ягъни шул сүзләр белән 
бергә металлургия эшләре үзе дә болгарлардан күреп алынган булуын күрсәтә бу 
мисал 

Әмма хәзерге телдә "кырдың пычагымны" әйтеме элеккечә булмаганны булдыру 
түгел, бәлки булганны вату, кыру дигән тискәре һәм ироник мәгънә алып китүенен 
сәбәбе шул: Казан алынганнан сон татарга пычак-кылыч кебек кораллар йөртү тыела 
Буттан пычаклары кулларыннан тартып алынып, сындырыла, ватып-кырып ташлана 



һәм һәр өйгә икмәк кисү өчен бер генә пычак калдырып, ул да стенага чылбыр белән 
кагып куела, татар июлеген шунда барып кына кисеп алырга хаклы була Соныннан 
патша хөкүмәте тарафыннан бу хөкем бераз иомшартылып. кәсеп өчен балта-пычак 
готарга рөхсәт ителсә дә, металлургия татарга тыелган килеш ката Хәтта ат дагалау 
кебек ин гади тимерчелек һөнәре дә татар авылларында Октябрь революциясенә 
кадәр рус кузнецлары кулында булып килде Шулай итеп. кайчандыр Россиягә 
металлургия һөнәре кертешкән, чуен-корыч койган болгар-татар балалары патша 
хөкүмәте кулында кшониэацнялашү гасырларында үзләре балта-пычак. кылыч кагу 
түгел. әзер ясалганны ла үз иркенчә тотарлык кодрәтләре дә калдырылма] анда. "пычак 
кыру әйтеме ДӘ бездә ироник тискәре мәгънә алып киткән. Пычагымамыни1 

Мыч.иыча кирәк' Пычагым калган, тагын анда барып йөрергә' Кырдын пычак' Күрдек 
пычагымны' һ б 

ИШЕТМӘСӘН ИШЕТ. УРМАН АСТЫ КИШЕТ' Иске Кишет. Яна Кишет 
Казанга якын Добьяз як авыллары. Кайчандыр бу авыллар патшага баш бирмәгән 
чукынмаган очен жәза Отрядлары китерелеп, розгалар суктырылып, төрлечә 
җәзалангач, татар арасына бу хәбәр пэркайда кин гаралып, монарча нык билгеле 
булмаган Кишетләр кинәт мәшһүр булудан әйтем булып киткән сүз Хәзер дә 
көтелмәгән яңалык бутын телләрдә сөйләнми ят бер хәбәр ишеткәндә " — Менә. 
ишетмәсен ишет. >рман асты Кишет'" дип куялар. 

N111 11;II ИШЕК ЬАНЫН' )ур эш кырыр кебек өс генә пи алып тотынып та юк 
ни миләп кунган кешегә карата—булдыксыз икәнсең, юкка көчәнден димәктән әйтем 
Ишек бавы Казан алынгач һәм татарларга тимерче гек лие һәм корал йөртү бөтенләй 
гыелга i кичәге чуен-корыч койган һәм алтын-көмеш акча суккан болгар-татар бала-
лары байтак вакытлар ишекләренә тимер тотка коюдан ла мәхрүм ителгәч, тотка 
урынына ишеккә бер тишек тишеп, шуңа бау ишеп тагып, ике башыннан төенләп 
куелган Бер як төенне тотып тартканда икенче як төен белән ишек тартылып ачылган 
һәм ябылган Шуннан ишек бавы сүзе таралган Белеп булмый моп.н.ш ба> II.I ишек 
бәлки тимерне башлап куллануга кадәр бик борынгы заманнарда ла 6) гып пггврлар 
шул гасырлар хәленә кайтарылганнан сон телдә дә кирегә кайтып якадан актнвланган 

Иштен ишек бавын ягъни шуны да булдыра алмадын к>к ми шшаден [имөктән 
Ишек бавы оер алтын безнен апай мен алтын" (Г. Тукай) Кияү кергәндә i", |әк 
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патшаларга т.ч.имү шымы булган әйтем Легендаларга караганда Болгар Казан 
van ii.ii I.J .LiuiiI.I i һәы бер төркем татар әсирләренә Иван Грозный алдын ш бүреген 
салып па ди in ih ым со наным" дип баш орып ншвшергө кушылгач, пл ip ир бүреген 
салган салуын әмма пөкин гүбөтөен салмаган һәм падишаһым солтаным шгөннсн 
артыннан ук бу сүнә ялгап, гиз генә Йөзен аска бер нккарак чөвереп иске кәнеш 
олтаным!" дип әйтеп куйган һәм шуны гадәткә керткән булалар Ягыш монын 
мәгънәсе болгар гатарлар үз [өре тектән үгез күненнән бо п jpi.ni сип IH >\^\*\Н бе ia 
горган калык бе >не син гиз генә олтан асын алмассын диген сүз имеш Шуннан 
бирле гатар ,IKJIHI.I.I|HII М геройлар паппа алдына кереп бүрек салып падишаһым 
еолмным им ni l к.ш .ы in с> на и. и an иекс кәвеш и 1ТанЫМ пи. me и тә Гвшереп 
калдырмыйча кушып имеп сөй \в\ i IT ик,i кергән 
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Татарстан Совет язучыларының 
гомуми шәһәр җыелышы 

резолюциясе 1 

Шушы елнын 3 октябрендә, Казанда, Татарстан Совет язучыларынын 
гомуми шәһәр җыелышы булды. Җыелышта. «ВКП(б) Үзәк комитетының 
«Звезда» һәм «Ленинград» журналлары турындагы карары һәм идеологии 
эшнен бурычлары» турында ВКП(б) Өлкә Комитеты секретаре иптәш 
Гафаров доклады тыңланды. Доклад буенча кин һәм җанлы рәвештә фикер 
алышканнан сон. җыелыш түбәндәге карарны кабул итте: 

Совет язучыларынын гомуми шәһәр жыелышы ВКП (б) Үзәк Ко
митетының әдәбият һәм сәнгать турындагы тарихи карарларын тулысынча 
яхшы дип таба һәм аларны язучыларның барлык ижат эшчәнлеге өчен 
сугышчан программа итеп бертавыштан кабул итә. 

Татарстан АССР ның Совет язучылары бу гаять мөһим документларда 
бөек Сталиннын һәм туган большевистик партиябезнең социалистик җәмгыять 
культурасының үсеше турында, безнен әдәбиятыбызның идея-художество 
ягыннан өзлексез үсүе турында каигыртучанлыкл арының ачык чагылышын 
күрәләр. 

Идея ягыннан ят булган, политикадан читләшкән, түбән сыйфатлы 
әсәрләрнең совет әдәбиятына һәм сәнгатенә үтеп керүләре турында ВКП (б) 
Үзәк Комитеты ачкан фактлар Татарстандагы күп кенә язучыларның иҗат
ларында да булды. 

"Совет әдәбияты" журналының һәм Татарстан Совет язучылары Союзының 
эшендә булган мондый ялгышларны һәм җитешсезлекләрне ВКП (б) Өлкә 
Комитеты бюросы бик дөрес ачып салды. Соңгы елда "Совет әдәбияты" 
журналы битләрендә, идея ягыннан тотнаклы һәм унышлы әсәрләр белән 
беррөттөн, Ф Хоснинен "Апрель". "Әти кайтты". "Янып бетмәгән йөрәк" 
исемле хикәяләре кебек политик ялгыш һәм идеологик зарарлы әсәрләр 
басылып чыкты. 

Сонгы вакытларда журналда Г. Кашшафнын "Мендәр". Г. Закировнын 
"Яшәү чишмәсе" исемле хикәяләре. Ә. Исхакнын "Ертык белән тишек" 
исемле мәсәле. И Нуруллинның "Рәхмәтулла абзый". Г. Насринын "Кайту' 
исемле хикәяләре кебек түбән сыйфатлы, идея ягыннан ярлы һәм художество 
ягыннан зәгыйфь булган, безнең чынбарлыкны бозып күрсәтә торган әсәрләр. 
Ш. Маннурның "Ышану" исемле пессимистик шигыре. С. Батталнын, 
С. Ураискииның идея һәм художество ягыннан түбән булган шигырьләре 
һәм шулай ук Ә. Ерикәйнең идея-художество җитешсезлекләре булган кайбер 
шигырьләре басылып чыкты. 

Партия тарафыннан хөкем ителгән зарарлы, политик ялгышлар Татарстан 
театрлары репертуарына да үтеп кергәннәр. Н. Исәнбәтнең үткән заманга 
багышлап һәм татар фольклоры буенча язган, ханнарның һәм вельможаларның 
тормышларын идеаллаштыруга корылган пьесалары тарихи вакыйгаларны 
идеологик ялгыш дип бозып күрсәтәләр. Драматург Әнәс Камал, сонгы 
елларда, безнең чынбарлыкны һәм совет кешеләрен бозып, яла ягып 
күрсәтелгән пьесалары ("Буран". "Табыштылар") белән театрларның 
репертуарын чүпләде. 

Кыскартып басыла Хәз 



Бу Һәм шуларга ошашлы әсәрләр бары тик аларнын авторларының совет 
чаткы алдында! ы жаваплылыкиы онытулары нәтижәсенлә генә. совет строении 
тормыш нигезе булган совет дәүләте политикасын пропагандалаудан читлә
шүләре нәтиҗәсендә генә. большевистик принципиальлекнең политик үткен 
әдәби тәнкыйтьнең булмавы нәтижәсендә генә килеп чыга алганнар. Татарстан 
Совет Язучылары Союзы Правлениесе һәм "Совет әдәбияты" журналы редак
циясе ВКП (б) Үзәк Комитетының, "Татарстан Партия оешмасында часса-
политик һәм идеологик эшнен торышы һәм аны яхшырту чаралары турында'гы 
(1944 ел, 9 август) карарын үтәү өчен системалы көрәш атып бармаганнар. 
Гатарстаннын социалистик нигезгә корылып үсүе турында, республиканың 
атаклы кешеләре —геройлары турында, русларның һәм татарларның куп 
гасырлар буе килгән дуслыгы турында, аларнын патшатыкка. капиталистик 
изүгә һәм чит ил баскыннарына каршы бергәләп көрәшүләре турында язу
чыларның художестволы әсәрләр тудыруы буенча ижат эшчәнлекләренә 
бөтенләй канәгатьләнмәслек житәкчелек иткәннәр 

Татарстан Совет Язучылары Союзы үз эшен ВКП(б) Үзәк Комитеты һәм 
ВКП(б) Өлкә Комитеты бюросының күрсәтмәләре нигезендә янабаштан 
кормаган Күп кенә язучылар үзләренен идея-теоретик белемнәрен күтәрү 
һәм әдәби квалификацияләрен камилләштерү өстендә зшләчиләр. хәзерге 
заманның гөп мәсьәләләреннән чип,) горалар, сонет кешеләренең Боек Ватан 
сугышы фронтларында күрсәткән һәм хәзер, тыныч шартларда, бөек стадийчы л 
бишьеллык планны гормышка ашыруда күрсәтә торган батырлыкларын, 
аларнын иц яхшы якларын һәм сыйфатларын үз әсәрләрендә бик йомшак 
Һәм ӨСТӘН-ӨСТӘН генә күрсәтәләр 

Жыелыш Татарстан Совет Язучылары Союзы Правлениесенен h.ivi акын 
председателе иптәш Ерикеевнын эшен канәгатьләнмәслек дип таба һәм. 
I1KIK0) Yi.iK Комитеты карарларын һәм иптәш Ждановның Ленинград 
журналлары турындагы докладын эштә кулланма итеп алып. булган 
янышмр гөзөтергө гөкъдим итә.. 

1946. № Ю 
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МИРХӘЙДӘР ФӘЙЗИ КӨНДӘЛЕКЛӘРЕННӘН 

Үзенә язган некрологны беркемнең дә укып караганы юк. Ә Мирхәйдәр Фәйзи 
укыды- Китапханәгә килгән бер кичемдә ул мина шундый вакыйганы сөйләде 

Бу хәл 1921 елны булган Мирхәйдәр Фәйзи тиф белән 
авырып саташып ята икән Врачлар бу йогышлы каты чиргә 
Мирхәйдәр абыйның иорәге түзә алмас дип уйлаганнар. 
Кемдер "драматург үлде" дигән хәбәр таратырга ашыккан 
"Оренбург тормышы" газетасында некролог басылып чыга 
Хәле яхшыра төшкәч, сонгы хәбәрләр белән танышырга 
теләгән Мирхәйдәр Фәйзигә газета-журналлар китергәннәр 
Шунда ул үзенә язылган әлеге некрологны күрә Башта 
күзләренә ышанмый, кат-кат укып карый, тешем түгелме 
бу дип, тәннәрен чеметә, палатага кергән хатыннан: "Апа. 
мин исәнме, әллә үлдемме?" дип сорый. Ә хатын, бу бичара 
тагын саташа башлады дип уйлап, анын башына сулы чүпрәк 
куя Мирхәйдәр, кулларын сөрткәч: "Әнә мине газетада үлгән 
дип язалар",—ли. 

Ә соныннан көндәлегенә: "Мине беләләр икән әле, 
иҗатыма әһәмият бирәләр икән".—дип язып куя. 

Ул чактагы тормыш җайсызлыклары Мирхәйдәрнең сәламәтлеген нык какшата 
1924 елнын языннан ул үзен бик начар сизә, врачларга еш күренә башлый. Аңа 
авылда яшәрге киңәш бирәләр. Мирхәйдәр авылга китәргә җыена, эшләрен тапшыра, 
ләкин Казан белән аерылуны бик авыр кичерә Дәфтәренә ул: 

Татарстан илләрендә Җаннарыма ямь бирәдер. 
Tamapiap арасында. Казан шәһәре күренеше. 
Вагшры бар гөлләрендә Йөрәгемә ЯЛ буладыр, 
Күңелемнең ярасына. Татар акылы тормышы. 

—дип рифмалы юллар язып куя. Шәһәр белән саубуллашып, соң мәртәбә урамнар
ны әйләнеп чыга, Ташаякка хәтле килә, ләкин беркемгә дә керми, китәсен берәүгә 
дә әйтми. 

Унынчы июнь иртәсендә ул шәһәрдән чыгып китә "Ике кулым, дүрт кисәк 
багажым да авыру йөрәгем бар—ничек барып җитәрмен... кесәм такыр булса да 
"Раскольников" теплоходының 111 классына билет алдым",—ДИП яза ул. 

Юлда сөйләшеп барырлык кешеләр очрамый. Аның яныңа спекулянтлар утырган 
була. Язучы палубага чыга һәм шунда тәбәнәк буйлы, нык бәдәнле яшь егетнең дә 
пароходка утыруына игътибар итә. 

Менә пароход кузгалып китә Палубага баскан Мирхәйдәр Казаннын һәм, шунын 
белән бергә, бу борынгы шәһәргә бәйле хыялларының да әкрен-әкрен чигенә баруын 
күзәтә Казанда ул иҗат планнарының барын да тормышка ашырып бетерә алмады шул 

"Хуш, Казан Үзем китсәм дә. йөрәгем калды. Бүләгем булсын ул сиңа. Әлегә 
хәтле мин бары тик алга таба гына атладым. Сине ташлап китәргә мәжбүр булуым— 
артка таба бер адымым ул",—дип яза Мирхәйдәр. 

Мидхәт ФӘЙЗУЛЛИН (1908-90) неирарентгентолог, медицина фәннәре докторы, 
профессор Композитор Җәүдәт Фәйзинең бертуган абыйсы (ике яшькә олы) 
Мирхәйдәр Фәйзигә дэ тугай тия Хәз. 
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Йөрәктә мидер таш булып ята, күнелдә монсулык, янда уйларын бүлешер кеше 
юк Иркен Идел ярларына тагын бер әйләнеп кайтырмы әле ул, Казан урамнарын 
гаптап иори алырмы7 

Шулай күиелсс ыәнеп барганда, бер-ике кеше аша гына басып торган әлеге 
егетне күрә Ул да уиланып кына шәһәр силуэтына карап тора икән Мирхәйдәр 
анын янына килә, сөйләшеп китәләр, танышалар Берсенен драматург Мирхәйдәр 
Фөб IH икенчесенең шагыйрь Муса Жәлил икәнен белгәч шатланышалар Икесенен 
дә Оренбургка барышы икән Муса өлкән каләмдәше белән барырга туры килүенә 
чык күңелдән шатлана. 

Бу икс я !учы Оренбургка кадәр ниләр турында гына сөйләшеп бармаган нардыр'" 
Үкенечкә каршы, Мусага багышланган берничә юллан сон көндәлектәй- ип ар 
слелә 

1924 елнын 7 сентябрендә, бик күңелсезләнгән бер вакытында. Мирхәйдәр Фәйзи 
көндәлекләренең кайберләрең юкка чыгара Бер дәфтәренә 'Бүген күп язмала
рымны яндырдым, жырларымны Аблулла Палатовка бирдем—әйдә. гармунда уйнап, 
минем жырларымны җырласын",—дип язып куя 

Яндырылган биш дәфтәр белән бергә Казаннан Орскига барган вакыттагы 
тәэссоратлары, шул җөмләдән, Муса белән әңгәмәләре дә эзсез югала 

«Казан утлары». 1977. № I 
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ПАРОДИЯЛӘР 
Салих Баттал: 

Мин "Олы юл буйлап" юл тотам 
инде менә ун ел буенча 
Чөнки мин аны 
төзәтә башлаган ул ел 
капды минем истә бик шәп Сибгат Хәким: 
булды Тик эчне кыра 
әлеге янмый торган хис белән Рәшит, Шәүкәт, әйдә. тик беразга 
сүнми торган чыра Зинһар өчен мине оптыгыз.— 

Мине дә бит буган бөр үк үлчәү — 
"Сигез-жудө белән "Ун-тугыз"' 

Мнхәммәт Садри: 

Ультра-кызыл юллар язам 
һәм тыныч минем күңел Шәйхи Маннур: 
Чонки минем шигырьләргә 
Пародия момкин түгел. Тулбай ягна йөгрә. ашга туплар. 

Чыңграп иштлә шөлдер таешы да 
Сагна-сагна язла. агла шигрвм.— 
Җрыма йотла аелым камшы да 

Нәби Дәүли: 

Сәбәп бар шул' Үзем күп язсам да 
Юрамалый мине күрмиләр 
Сукыр тиен торган чүп язсам да 
Чыгармыйлар Бөләм' Шүрлиләр' 



i Журналыбыз турында 

Фатих Хөсни: 

—Ана тикле "Яшь ленинчы", "Кызыл яшьләр" газеталарында вак-төяк "көйле 
иманнар" бастырып, чак-чак кына кыюлык җыйгач, 1927 елда, ниһаять, "Безнең 
юл" журналынын ишеген шакып карарга җөрьәт иттем. Алын барган өч-дурт 
шигырьдән берсен журналның ул чактагы редакторы Гомәр Гали, иптәшләре белән 
сөйләшкәннән сон, бер шарт белән басарга булганлыгын әйтте. Ләкин кунган шарты 
бераз аптыраткыч иде. Мин шигыремнең астына "Мөхәммәтфатих Хөснетдинов" 
дип имза куйган идем, Гомәр Галигә бу ошамаган. "Только имзанны бик озын 
куйгансың, моның башыннан алып азагына барып чыкканчы утырып ял итеп алырга 
кирәк. Әгәр үзен риза булсаң, без аны болан итәбез. Башындагы "Мөхәммәт"не 
кыеп атабыз, койрыгындагы "ов " белән шулай ук бәхилләшергә туры килер, каласың 
-Фатих Хөсни" булып..." Бары тик бассыннар гына, мин бөтенесенә риза идем. 
Уенмыни, мин "Безнең юл"га аяк басам бит. Хәерле сәгатьтә, дөньяга алып чыксын 
мине "Безнең юл"! 

Һәм горурлык хисе белән шуны әйтә алам: алып чыкты ул мине. һәрвакыт һәм 
бөтен әйберләрем өчен гел башымнан гына сыйпап торды дип знтә алмыйм, башыма 
сугулар да. алып барган язмаларны кочаклатып, кире борып җибәргән чаклары 
да, әлбәттә, булды. Ләкин бу яратып, үз кешеләрен тарафыннан борылу, яхшыракны 
күрергә теләп, минем яхшыракка да көчем җитәрлек булуына ышанып, кире бору 
булды... 

"Безнең юл", "Атака", "Совет әдәбияты" һәм ниһаять, "Казан утлары" — 
' образлап әйткәндә, болар бөтенесе безнең юл, безнең ышанычлы юл, хәтта юл 

гына да түгел, безне үстергән "яшел бишегебез" булды. Бу журналда басылу, анда 
үзеңнең имзанны күрү, дөресен әйткәндә, безнең барыбыз өчен дә, олыларыбыз 
өчен дә, кечеләребез өчен бигрәк тә бәйрәм иле. Элек тә шулай булды, хәзер дә 
шулайдыр дип уйларга кирәк. Җыеп кына әйткәндә, безнең әдәбиятыбызның күзгә 
күренердәй барлык әсәрләре дә иң элек журналда беренче чыныгу алды бит... 

Әсәрләремне бастыру белән бергә, төрле елларда һәм төрде срокларда мии 
үзем дә журнал редакциясендә гади әдәби сотрудник булып, кулымнан килгәнчә, 
журналны чыгарышуда өлешемне керттем. Гази Кашшаф, Газиз Иделле, Ибраһим 
Гази, Кави Нәҗми, тагын бер мәртәбә Гази Кашшаф, Габдулла Гомәр, Гариф 
Ахунов, Зәки Нури, минем редакторларым буларак, болар белән күп вакыт якынтын 

| очрашып, алардан киңәш сүзләре ишетеп, шундый яхшы иптәшләрем булганлыгы 
өчен куанып яшәдем. Мине теге яки бу дәрәҗәлә иҗатка очындыруда аларнын да 
өлеше, әлбәттә, бар. Кыскасы, барысы өчен дә, барысы өчен дә бөтенесенә рәхмәт, 
дөньяга рәхмәт, мине шундый кызыклы мәйданга китергәнлеге өчен язмышыма да 
рәхмәт әйтмичә кала алмыйм. 
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МУСА ҖӘЛИЛ ШИГЫРЬЛӘРЕ 

Үзенең патриотик шигырьләре, героик поэмалары, нәфис җырлары 
белән хезмәт ияләре массасына бик яхшы таныш булган коммунист 
шагыйрь Муса Җәлил 1942 елла Волхов фронтында чолганышта кала 
һәм. сугышта каты яраланып, пленга эләгә. Ул соңыннан бу турыла 
"Кичер, илем!"" исемле шигырендә яза. "изге сугыш антын соң чиккәчә 
керсез сакладым".—дип белдерә, тик соңгы минутта пистолеты хыянәт 
итүен әйтә. 

Муса Җәлил концлагерьда яши һәм анда качу оештыру өчен Берлинга 
күчерелә һәм Моабит төрмәсенә ябыла Блокнотына берничә җиргә ул. 
"Германиядә политик эш алып барганы өчен ябылган һәм үлемгә хөкем 
ителгән М. Җәлил", дип язып калдырган. Моабит төрмәсендә М. Җәлил, 
үлем хөкеменең җиренә җиткерелүен көтеп, бер елга якын утыра Шул 
вакыт эчендә 125 шигырь һәм поэма иҗат иткәнлеген, тик аларның 
барысын да кәгазьгә язарга мөмкинлек булмаганлыгы» әйтә. 

1944 елның башында М. Җәлилне фашистлар җәзалап үтергәннәр. 
Үләр алдыннан ул шигырьләре теркәлгән блокнотны күрше камерада 
утыручы дустына—Бельгия партизанына биреп калдырган. Берлинны 
алганда Совет Армиясе тарафыннан төрмәдән азат ителгән бу партизан 
Муса Җәлил шигырьләрен Брюссельдәге Совет Консульствосына 
тапшырган 

Без Муса Җәлилнсн үлем хөкеме көтеп төрмәдә утырганда язган 
шигырьләрен шушы саннан бастыра башлыйбыз. Алар талантлы 
шагыйрьнең соклангыч поэтик көче турында сөйлиләр, совет кешесенең 
ин каты газаплар кичереп һәм үлем каршында торып та ныклы ихтыяри 
көч саклавын, рухы белән һаман батыр, җиңелмәс булып калуын 
күрсәтәләр, туган илгә булган мәхәббәт хисенең тирәнлеген һәм 
•"яраланган лачын йөрәгеннән" шигырь булып чыккан үч ялкынын 
сурәтлиләр Хезмәт ияләренең сөекле шагыйре ин авыр газапларны, 
фашистларның ерткычлыгын түземлелек белән кичерә һәм туган иленә, 
совет халкына турылыклы булып кала Үл үлемне батырларча каршы ала. 
бәхет, шатлык, җиңү турында җырлый, совет халкының жиңү тантанасы 
белән шатлана. 

КИЧЕР, ИЛЕМ! 

Кичер мине. илем, синең бөек 
Исемең белән килеп сугышка. 
Данлы үлем белән күмелмәдем 
Бу тәнемне соңгы сулышта 
Юк, мин сине тузан бөртегедәй 
Сансыз гомрем өчен сатмадым 
Волхов шаһит, изге сугыш антын 
Соң чиккәчә керсез сакладым. 
Мин курыкмадым өстән яңгыр төсле 
Яуганда да туплар, ядрәләр. 
Каушамадым кан һәм үлек белән 
Тулганда да тирә-әиләнәм 
Алда. артта, уңда һәм сулымда 
Киселсә дә юлым. күкрәгем 
Яраланып канга төренсә дә 
Көчсезләнеп мин яшь түкмәдем 



Мин алдымда күрдем шыр сөяктән 
Котылгысыз үлем шәүләсен 
Кил син миңа, үлем бары гомрем 
Коллык белән төгәлләнмәсен' 
Мин түгелме дуска хат язучы 
"Борчылма, дип, тормыш юлдашым, 
Соңгы тамчы каным тамса тамсын, 
Тик антыма таплар кунмасын1" 
Мин түгелме шигырь утым белән 
Ант итүче канлы сугышта? -
"Үлемгә, дип, ачы нәфрәт белән 
Елмаермын соңгы сулышта" 
"Соң чиктә, дип, синең мәхәббәтең 
Җиңеләйтер үлем газабын, 
Илемне һәм сине сөюемне 
Каным белән җиргә язармын" 
"Тыныч булыр йокы. тормышымны 
Бирсәм, диеп, туган ил очен" 
Ышан, илем, шушы ант сугарды 
йөрәгемнең соңгы тибешен' 
Язмыш көлде, үлем кагылмыйча 
Үтте яннан минем тирәләп 
Нишлим, нишлим, соңгы минутымда 
Пистолетым итте хыянәт' 
Чаян чага үзен соңгы чиктә, 
Бөркет ярдан түбән ташлана 
Мин соң бөркет түгеп идеммени 
Баш ияргә шуннан башкага' 
Ышан, илем, шундый бөркет идем 
Мин дә соңгы минут килгәндә, 
Әзер идем, мәгърур канат җәеп 
Ташланырга ярдан түбәнгә 
Нишлим, сугыш дустым-пистолетым 
Соңгы сүздән кинәт баш тартты 
Богау салды дошман кулларыма 
һәм хурлыклы юлдан атлатты 
Тоткынлыкта хәзер мин һәр көнне 
Көн чыгышын комсыз күзәтәм 
Шигырь булып чыга үч ялкыны 
Яраланган лачын йөрәктән 
Кон чыгышы дуслар кулындагы 
Байрак булып көн дә кызара 
Белмисез лә, дуслар, тоткын күңел 
Күкрәктәге җәрәхәттән түгел. 
Канлы үчтән шулай кыза ла' 
Тик бер өмет кара август төне 
Илтер мине шунда җитәкләп 
Өстен килер түбән әсирлеккә 
Үч һәм илгә көрсез мәхәббәт 
Тик бөр өмет, дуслар, сезнең сафта 
Табар соңгы көрәш теләген 
Яраланган, ләкин тар коллыкка 
Баш имәгән керсез йөрәгем 

ill 1942 



К о н с т а н т и н 
С и м о н о в 

БЕР КАМЕРАДА 
Шагыйрьләрнең халыкара фестивале 1952 елның сентябрендә Журнал де поэт исеше 

Бельгия журналының инициативасы буенча үткәрелде. Ике елдан соң Бельгиядә үк икенче 
фсстива/ь булып гзды. һәм менә быел сентябрь башында Брюссельдән ПНкм. еракчыкта, Төньяк 
диңгез буендагы Кноккеле Зутт исемле матур курорт шәһәрчегендә шагыйрьләр өченче тапкыр 
очраштылар Зур залда 33 ипнең өч йөз вәкиле җыйналды СССРдан делегат булып П Антокольский 
С Михалков. К.Симоновлар катнашты Конференцияне кыскача кереш сүз белән Бельгиянең 
мәгариф министры Лео Коллар шагыйрьләрнең халыкара очрашуларының президенты Жан 
Кассу ачын җибәрде Фашистлар тарафыннан атын үтерелгән Испан революционеры—шагыйрь 
Гарсиа Лорканы Англия шагыйре Мирон Гриндинец тәкъдиме дуенча ботен чал аягүрә багып 
искә алды Фашизмга каршы геройларча көрәштә һәлак булган татар совет шагыйре Муса 
Җәлилнең дә якты истәлеген халыкара фестивальдә катнашучылар аягүрә басын, кайгылы 
тынлыкта билгеләп үттеләр Аннан соң совет шагыйре К Симонов конференция презшһпмыни 
М Җәлилнең тормыш иптәше Әминә ханым Җәлилованың шагыйрьнең Моабит циклы 
шигырьләрен саклап калган һәм аны Совет иленә тапшырган Бельгия патриоты Андре 
Тиммерманга һәм Бельгия шагыйрьләренә атап язган рәхмәт хатын тапшырды Хатның 
французча тәрҗемәсен Бельгия шагыйре шагыйрьләр конгрессын оештыручыларның берсе— 
Артюр Оло укыды Артюр Оло да М. Җәлил булган Дахау концлагеренда өч ел утырган 
Шагыйрьләр хатны зур игътибар белән тыңладылар Бельгиядә үткәрелгән менә шушы шагыиры,)р 
конгрессы М Җәлт турында яңа мәгълүматлар ачуга, герой шагыйрьнең тирмәдәге язмышын 
ачышарга Андре Таммсрманпың үзен >31әп тапарга ярдәм итте Түбәндә без совет делегат*,. 
Константин Симоновның Тиммериан белән очрашуы түрындаг/,/ язмашрын бирәбез 

Редакция. 

Сентябрь башларында. Бельгиянең Кнокке исемле курортлар шәһәрчегендә 
халыкара поэзия фестивалендә, миңа. совет язучылары делегациясе члены 
сыйфатында, фестиваль трибунасыннан. Муса Җәлил хатынының хатын укырга 
туры килде. Бу хатында ул Муса Хәлил белән Берлин төрмәсендә бергә булган, 
бу гүзәл татар шагыйренең төрмәдә язган шигырьләрен әдәбият өчен саклап калган 
Бельгия патриоты Андре Тиммерманнын мактаулы эше турында яза һәм 
Тиммерманнын ватандашлары—Бельгия шагыйрьләренә Җәлилнең шигырьләр 
китапларын бүләк итүен әйтә. 

Фестиваль тәмамланып ике көн үткәч, мин Бельгиянең танылган шагыйре. 
Бельгия фәннәр академиясе члены Роже Бодар белән очраштым һәм анардан 
Андре Тиммерманны табуда мина ярдәм итүен үтендем. 

Андре Тиммерман турында мәгълүматларыбыз аз: бары тик анын 1944 елда 
Берлинда немец төрмәсендә утырган булуы, сугыштан сон Җәлилнең шигырьләр 
дәфтәрен совет кешеләренә тапшыруы һәм фамилиясенең, бездәге Петров яисә 
Кузнецов фамилияләре кебек үк. Бельгиядә бик таралган булуы гына билгеле иде. 

Дөресе Тиммерманс. Биредә 'ЛГдагы вариант сакланган. Ныгытып танышасылар 
алда әле Хәз 
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Роже Бодар, азләүнен уңышлы чыгачагына бераз шикләнеп кенә һам бу хәлгә 
басым ясап. Анлре Тиммерманны табу очен кулыннан килгәннең барын да 
эшләячәген белдерде 

—Балки сез, чама белән генә булса да. анын ничә яшьтә булуын беләсездер'' Бу 
кап иләүне бик нык җиңеләйтер иде.—диде Болар. 

Ләкин мин Тиммерманныңяшен белми илем Жәлилнен "Моабит дәфтәре'нлә 
Гиммерманга багышланган шигырьләр булса да. аларла анын яше турында оер 
сүз as әйтелми 

—Ярый ла ул чакта Гимыерман яшь булган булса.—лиле Болар— Ни әитсән 
дә. 1944елдан бирле унике ел үтте, ә кешеләр кызганычка каршы, үлүчән m ошар 

Бу очрашудан сон ике кон үткәч мин Бельгиядә безнен илчелек аша Бельгия 
[ышкы лиләр министрлыгының сотруднигы М. Р Харреманстан бик җылы ш 
алдым Бу хатында ул Роже Болар үтенече буенча мәгълүматлар туплавын һәм 
мин эзләгән Тиммерманнын 1917 елнын 5 декабрендә Франциядә туган, бельгияле. 
1942 елда гестапо тарафыннан купа алынып. Берлин гөрмөдөренен берсенә 
ябылган Андре Гиммерман булып чыгуы бик ихтимал икәнлеген яза Бу Андре 
Тиммерман моннан биш ел п е к Бельгиядә Тирлемон шәһәрендә. Виктор Боцуэн 
урамындагы 51 номерлы йорттта яшәгән икән Хатынын азагында Харреманс 
әфәнле эзләиемнен уңышлы чыгачагына ышаныч беддерв 

Мина ярдәм итәргә ашыккан бу кешегә һәм Роже Бодарга рәхмәт хисе белән 
мин икенче конне иртән үк Брюссельдән кырык километр чамасындагы Тирлемон 
шәһәренә киттем Бу кечкенә борышы шөһәрнен тар тыкрыклары буйлап бераз 
йоргәннән сон без Виктор Бодуэн урамындагы 51 нчс номерлы Йортны иләп 
таптык. 

Әйе. безгә шуны белергә кирәк моннан биш ел элек монда яшәгән I иммерман 
әле дә шунда яшиме һәм әгәр яшәсә ул мин иләгән кешеме'.' Икенче бер сорауга 
бу шаһит авызыннан 6ei Муса Жәлид турында осрәр нәрсә бе 1ә алырбызмы яисә 
шагыйрьнең СОҢГЫ еллары гурында ишләүче бердәнбер n.tpe.i бу п.щ )леккеч.1, 
.шып Моабит дәфтәре генә калырмы'- л\\\,>п сорауга ждвал га менә шуларга 
бәйле иде 

Ике камы кечерәк кенә Й0р1 I өрөзәлөренә шешәләр re ien куелган, мр агач 
прилавкалы кибеткә бердәнбер ишек алып керә Бу—эчемлек кибете 

Керү белән без прилавка артында горучы мөлаем йөзле хатынны күрдек Безнен 
сорауга ул Анлре (иммерман монда чиш \ i минем ирем әле кыз туганының 
кызы белән Йөрергә чыгып китте хәзер катып китәргә т е ш ш ie 

Берничә минут га үтмәде, Гиммерман < шап да кашым җитте Без .и\л пи 
өчен килүебезне әйттек һәм анын беренче сүзләреннән >к нәкъ шул Анлре 
Гиммерман булуын аңладык j i Муса Җәлил белән бергә төрмәдә утырган аны 

белә һәм анын гурында үзе кәтерлөгеннен Барысын ал сөйләргә хәзер юра 
Без, Гиммерман белән бергәләп, кибет артындагы бер й\ мәгә үттек Мин 

блокнотымны ардым u ммпем сорауларга җавап тиеннән Гиммерман исена 
ерен юл.имәннәрнең барысын i.t оер L\ ten ПӘ гошерен КЯ [ДЫрмаска 

гырышып 1кке журналистлык гадәте буенча L кчкирафт. i iарча пилек белен 
оняр юк я u башла шш 

Ләкин башта сөйләүче гурында 
Андре Гиммерман, озын буйлы ябык тиле кара чәчле аз гына иелебрәк 

йөрүчөн гыйнаж көтта мөгаен, бераз оялчанрак га кеше Муса Җәлилгә бәйле 
п\ п.щ һәрнәрсәне мке киеренкелек белән бик гырышып исенә гашерө гешерө 
сөйли j I \ к iiaki.ii га > ie гурында гелөр- геләмөс кенә һем оп к аз 
ӨЙГӘ ӘЙС ) i кар ык күрсәтү ХӘрӘКӘТеНДӘ канканкай әйе фаШИ ШП каршы 
булган һәм хәзер ta urj iafl 1әкин бернин ш и партия ю гормаган һем гормыя 
1942 е i и аны берәр кешенен әйтүе шепча 6j ica кирәк немей iap к\ • 
пар Хәзер j i клерк 6j \>-\ii и в катыны һәм анын гуганнары мен.' • 
без үткән кечкенә кибетне гагалар 

Анын ^ к гурын и сөй 1әгәннәренен Муса лХа т \ бе i IH бә! 
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менә шул гына бугай. Калганнарын без сүз уңаенда, ул Җәлил турындагы 
истәлекләрен сөйләгәндә беләбез. 

Муса Жатилнен тормышы—безнен әдәбиятыбыз тарихына кергән тормыш Анын 
героик тормышынын сонгы айлары турындагы сүзләрне тыңлаганда никадәр 
дулкынлану кичерүемне һ ә р к е м а н л а р . Л ә к и н м и н е м уемча, 6) 
дулкынлануларымнан һәм кичерешләремнән бигрәк укучыны фактлар үзләре 
күбрәк кызыксындырадыр, чөнки алар үзләре бер тарих. Шуңа күрә Муса Жачил 
турындагы сорауларыма Анлре Тиммерманнын җавапларын әдәби бизәкләүләрсез 
турылан-туры укучыга җиткерү, минемчә дөресрәк булыр. Мин аларны әнгәмәбез 
барышында үзем язып алганча бирәм Алай гына да түгел, язып алынган тәртиптә 
үк бирәм Шулай иткәндә бу әнгәмә укучы күз алдына җанлырак һәм тулырак 
килеп басар. 

Менә ул сөйләшү: 
Мин: Муса Жәлил белән сез кайчан таныштыгыз? 
Тнммерман: Мин Жәлил белән 1943 елнын азагында, яки. мөгаен, 1944 елнын 

башында таныштым Бу хәл Берлинда. Лертерштрассе урамында булды. 
Мин: Жәлил камерага сездән элегрәкме, сонракмы килде? 
Тнммерман: Немецлар мине камерага алып килгәндә. Жәлил анда иде инде. Ул 

анла Позьшада, Силезиядә туып үскән немец солдаты белән утыра иле Ниндидер 
башка бер төрмәдә кухняда эшләгәнгә, бу солдат камерадан көн буена китеп то
ра—аны иртән алып китәләр һәм кичләрен алып киләләр иде Шунлыктан без көн 
буена Жәлил белән икәү генә кала идек. 

Мин: Жәшл белән ничек аңлаша идегез СОН? 
Тнммерман: Мин французча һәм бераз гына немецча, ә Муса Жәлил рус һәм 

татар течләрен генә белгәнгә, анлашу безгә бик кыен иде, ләкин безнен бер
беребез белән сөйләшәсе бик килә. һәм без моны эшләргә тырыша идек Төрмәгә 
"Фелькишер беобахтер'' газетасы килә, аны тоткыннарга тараталар иде. Бу газе
таның кырлары бик киң иде. Без аларны кисеп алып беркетә һәм алардан тар 
гына дәфтәрләр ясый идек (Тнммерман бу дәфтәрләрнең нинди киңлектә булуын 
бармаклары белән күрсәтә.) Жәлил һәм мин бу дәфтәрләргә төрле әйберләрнең 
рәсемен ясыйбыз да һәр очракта бу әйберләрнең исемен әйтәбез: Жәлил—русча, 
ә мин французча, һәм һәр икебез бу сүзләрне ятлыйбыз Хәер, башта дәфтәрләр 
ясамадык, бәлки әйбер рәсемнәрен һәм сүзләрне аерым кәгазь кисәкләрең) яза 
аннары гына аларны тәрҗемәсе белән дәфтәрләргә күчерә идек Минем бу 
дәфтәрләрем сонрак, немецлар мине башка төрмәгә күчергәндә, югалдылар 

Мина укырга җиңелрәк булсын өчен Жәлил сүзләрнең русча тәрҗемәсен латин 
хәрефләре белән яза иде Абстракт төшенчәләр белән эш кыенрак иде, ләкин 
монда безгә кичләрен эшеннән кайткач, поляк ярдәм итә иде Поляк Жәлил 
белән полякча сөйләшә, алар бер-берсен бераз анлыйлар. аннары поляк боларны 
мина немецча аңлатырга тырыша иде Мин. инде сезгә әйткәнчә, немецча бераз 
аңлыйм Шулай итеп, без поляк һәм немец телләре ярдәмендә, абстракт 
төшенчәләрне русчадан французчага һәм французчадан русчага тәрҗемә итә идек. 

Мин: Сез Жәлил белән бер камерада күпме вакыт булдыгыз? 

Тнммерман: Өзеп кенә әйтә алмыйм, берничә ай бугай Тормә көннәре бер-
берсенә бик охшаганнар, һәм аларнын күпме булуын әйтүе кыен. 

Мин: Бу төрмәдә Жәлиллән башка тагын совет кешеләре бар идеме? 
Тнммерман: Төрчә зур булганга, мин тоткыннарның барын да белә алмадым, 

ләкин безнен белән күрше ике камерада—унда һәм сулда—тагын ике татар утыра 
иде Берсенең исеме Габдулла Булатов1, ә икенчесенеке—Алишев Бу Алишсв, әгәр 
хәтерем ялгышмаса, элек, сугышка кадәр, балалар өчен әкиятләр язган бугай Мина 



бу турыла Муса Жалил сөйләде. Бу татарлар белән бергә һәр камерада берәр бельгияле 
бар иде Бу бельгиялеләр минем танышларым, аларнын икесе лә минем белән бер 
ук көнне, минем белән бер үк эш өчен кулга алындылар Минем алар белән, ә 
Жәлилнен үз иптәшләре—тагарлар белән ничек тә булса элемтә урнаштырасыбыз 
килде. Без стенада язулы кәгазьләр үткәреп булырлык кечкенә тишек тишәргә теләдек, 
тәкин монын очен бернинди лә инструментыбыз юк иде. 

Ьезнеи тирмәдә тоткыннарга, әгәр алар үзләре сорасалар, кайчак ЭШ һәм эш 
өчен кирәкле инструментлар бирәләр иле Стенаны тишәрдәй берәр инструмент 
алырга ниятләнеп Жалил белән без лә үзебезгә эш сорадык Безнен өмет акланды. 
безгә түгәрәк агач капкачларга ырмаулар ясарга куштылар (Бу детальләрнен нәрсә 
өчен һәм кая киткәнен белмим ) "Зш өчен безгә берничә инструмент, шул исәптән, 
кечерәк кенә яссы өтерге бирделәр Менә шул өтерге белән без стенаны тишәргә 
тотындык 

Башта Булатов утырган камерадан безне аерып торучы стенаны тишә башладык. 
Бу стена буенда өч агач аяклы төрмә лаканы тора иде Шунын бер аягы стенага 
якын ук килгән һәм анын бер өлешен каплап тора. Без стенаны нәкъ менә шул 
лакан аягы каплаган урыннан, тишек күренмәслек итеп чокырга тотындык. Эшебез 
унышлы барды—башта ук ике кирпеч арасындагы ярыкка туры килдек. Стена 
ярты метр чамасы калынлыкта иде. без аны күпме тишкәнбездер, анысын 
хәтерләмим. Пр01улкага чыккан саен без стена тишү вакытында чыккан таш 
валчыкларын учыбызга тутырып алып чыга һәм төрмә ишек алдында кеше 
сизмәслек итеп әз-әзләп кенә чәчеп калдыра илек Ниһаять без rap гына иииск 
тиштек, шул көннән башлап мин бельгияле иптәшем белән, ә Жәлил—Булатов 
белән сөйләшә башладык 

Без камерага тишек тишүдән сон бераз ял иттек тә. берничә көннән соң 
икенчесенә тишек ясый башладык Ьу пенал.! лы. v грублдары куелган иде. 
һәм эшләве бик кыен булса да, без бу трубалар артыннан курешмслсх игеп 
тишек тишәргә тырыштык. Жәлил белән бс]гә икенче стена беренчесен,, караганда 
катырак төсле тоелды, ә бәлки, без арыган гына булганбыздыр Бу стенаның теге 
ягында утыручы Алишен белән сөйләшәсем бик КИЛӘ ОН иде Жәлил Ләкин без 
лине азагына кадәр жлткерә алмадык. Бервакыт КОНВОЙЧЫ lap кереп Жалилне 
Дрезденга' судка алып киттеләр. 

Мин: Бу көнне Жәлилне соңгы күрүегез булдымы' Ул төрмәгә кире 
кайтмадымы' 

Тиммерман: Әйе, ул яңадан кайтмады, ләкин мин аны соңрак llln.uii.iv in ы 
гөрмөдө гагын күрдем, bei утырган гврмв гомумән гражданский квшвлар очен 
бу к.1 ла. бер канаты—без утырганы—тикшерү аегында булган кешеләрне и т 
очен ХӨрби ТӨрмӘ ителгән иде Күрше камерада утырган га тарлар :и Дрезденга 
судка җибәрелделәр Жәлил мина аларнын да үзе белен бер \к ни буенча 
утыруларын әйтте 

Мин: С с i Шпандау төрмәсендә Жәлил белән ничек һәм кайчан очраштыгыз' 
Тиммерман: Хәзер ачык КӨТСрлИ алмыйм ипле ЛӘКИН 1944 вЛНЫН августында 

булса кирәк I нтлерга һөҗүм ител, унас белен бар ай политик тоткыннар, без 
утырган Берлин гөрмөсөннөналынып, Шпвндауга кучере ик 1әр illпан u\ia (.имү
емнән сон берничә кон уткөч, ир юрми ишек алдында каргаша мин 
кемнеңдер танышын ишеттем Кемдер пышылдап кына I k i nci т и минем 
НТЪТИбарНЫ уэена гартырга ГЫрЫШа иле Мин шактый т а к В.1КЫ1 чк ягыма 
карань өрдем м м ш беркемне дә күрә алмадым Бер кон >1к.1ч прог) па 
к а к т ы ң in мин б) гшшшны анадан етюы Гөрмәнен аскы каз гераэаяаре 
чап, рмача гүбән урнашканнар һәм п р гына ярык калдырыл яка габа 
ачы Li tap ите Мин кип.п әнә шундый ярыкта Жалн мен башын Kypei 
юра рөге, бөтен башын гүгел в бнтенен сер шешен генә чөнки арык ник rap 

иле Мин әйләнә омнан ЙӨрүСМДӨ MIUM пием ГУКЛШ ГОрЫрГа ярамын Бер 
[алкыр өйләнеп үткәч, мин тагын теге гөрәэөбе иш гигезлан (ем пам ботинкамның 
шнурын бәйләгән булып, иелдем Мин иелгән калае гордым вам б) минутта 
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Җәзилнең үзен күрмәсәм лә. анын тавышын ишеттем. Ул немецча, пышыллаи 
кына сузнын булуын һәм үзенен башын кисәчәкләрен әйтте. 

Мин: Жәлил белән сезнен бу сонгы очрашуыгыз булдымы? 
Тиммерман: Юк. минем анын белән күрешәсем, сөйләшәсем бик килде, һәм 

мин иптәшләрем аркылы Җәлил торган баштагы тоткыннарның нинди көнлә 
душка йөрүләрен белергә тырыштым. Бу вакыт. Гитлерга һөжүм итүдән сон. 
төрмәдә кеше бик күп иле. һәм анда тәртипсезлек хөкем сөрде. Башка очта утырсам 
да. мин төрмә душына икенче очтагы тоткыннар юынган көндә һәм сәгатьле 
эләгә алдым. Анда мин Жәлилне күрдем һәм. без бер-беребезгә бик якын торым 
юынган арада, анын белән ун минут буе сөйләштем Жәлил миңа үзенең һәм 
татар иптәшләренең үлем жәзасына хөкем ителгән булуларын әйтте 

Мин: Сез Җәлил белән тагын ниләр турында сөйләштегез сон? 
Тиммерман Башка берни турында да сөйләшмәдек. Анын белән ун минут буе 

бергә басып торсак та сөйләшергә мөмкин түгел диярлек иде. әйләнә-тирәбездә 
кешеләр бар. алар безгә комачаулыйлар иде. 

Мин: Жәлил сезгә үзе һәм татар иптәшләре турында әйткән: аларны үлем 
жәзасына хөкем иткән процесс буенча, мөгаен, татарлар гына утырганнардыр'.' 

Тиммерман Әйе, минем уемча, бу процесс буенча хөкем ителгәннәр бары да 
татарлар булган, чөнки мин Жәлиллән башка беркем турында да ишетмәдем. 

Мин: Төрмә мунчасында бу күрешүегездән сон сез Җәлилне башка 
күрмәдегезме9 

Тиммерман: Юк. Берничә көннән сон мин Луккау шәһәренә лагерьга 
күчерелдем. 

Мин: Сез саклап калган дәфтәрне Жәлил сезгә кайчан тапшырды? 
Тиммерман: Бу хәл аны Дрезденга судка җибәрүдән ярты ай чамасы элегрәк 

булды. Ул мина төрмә кибетендә сатыла торган почта кәгазеннән эшләнгән кечкенә 
дәфтәрен бирде. 

Мин: Нигә ул аны сезгә нәкъ шул вакытта бирде 9 Ул шул вакытта ук, үзен 
җәзалаячакларын көтә идемени1' 

Тиммерман: Әйе Суд булудан шактый күп элек үк ул үзен ҖӨЗалаячакларына 
ышана иде. Мона аз гына да шикләнмәве турында ул берничә тапкыр миңа бик 
тыныч кына әйтте. Мина дәфтәрен тапшырган көнне Жәлилне төрмә на
чальнигына чакырдылар. Ни өчен икәнен атап кына әйтә алмыйм, ләкин ниндидер 
кәгазьгә кул куюын таләп иткәннәр бугай Төрмә конторасыннан кайткач, ул 
минем янга килде һәм мина дәфтәрен биреп, исән калып өемә кайта алсам, аны 
с а к л а в ы м н ы , сугыштан сон мин я ш ә я ч ә к илдәге Совет консуллыгыма 
тапшыруымны үтенде 

Мин: Сез дәфтәрне ничек саклый һәм тапшыра алдыгыз сон? 
Тиммерман: Мине Шпандауга күчергәндә мин аны үзем белән алдым—киемнәрем 

эченә яшердем, ә мина биш ел каторгага җибәрү турында яна хөкем карары игълан 
ителгәч, мин бу карар чыгуның икенче көнендә, башкалар кебек үк, төрмә 
конторасына барып, артык әйберләремне тапшырырга тиеш илем. Безнең ЭШ 
тикшерелеп беткән булганга, безгә артык әйберләр тоту тыела иде. Мәсәлән, ике 
пар оекбашым бар икән, мин шуның берсен генә. ике күлмәгем булса—берсен 
генә калдырырга тиеш идем. Моннан тыш, гомумән безнең барлык вак-төяк 
әйберләрне алалар иде. Мин тапшырырга тиеш булган әйберләремне җыйдым .ы 
Җәлилнең дәфтәрен, башта ук күзгә ташланып тормаслык, ләкин шул ук вакытта, 
бу аны махсус рәвештә яшергән икән. дигән фикер тумаслык итеп, шулар арасына 
тыктым. Анын белән бергә мина Берлин төрмәсендә немец свяшеннигы биргән 
догалык китабын да тыктым Б\ догалыкнын беренче ике битендә Жәлилнен мина 
бүләк итеп язган шигырьләре бар иле. 

Немецлар әйберләрнең инвентарь исемлеген төзи башладылар. Алар башка 
әйберләр арасында догалыкны һәм дәфтәрне күреп, аларны да яздылар. Миннән 
дәфтәр турында "Нәрсә бар анда?" дип сорадылар Мин. бу минем көндәлегем, 
дидем, ә алар, юләрләр, минем бәхеткә каршы, дәфтәрдәге язуларның немецча 
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ла. французча да булмыйча, башка бер телдә булуына игътибар итмәделәр Хәер. 
ул көнне бик күп кеше җибәрелгәнгә, алар ашыгалар иде 

Шунда ук дәфтәр һәм догалык белән бергә, кырыну әйберләре һәм башка вак-
төяк нәрсәләр дә бар иле Шулармын барысын да. инвентарь язуы белән бергә. 
ненецлар, урнашкан тәртип буенча, минем өйгә. әниемә җибәрделәр Ул инвентарь 
язуы миндә кайдадыр саклана әле. бәлки мин аны табармын ла (Тиммерман саргаеп 
беткән төрле кәгазьләр салынган папка атып килә һәм анда озак кына актарына. 
ЛӘКИН шулай да ул инвентарь кәгазен таба алмый) Минем әйберләр, догалык һәм 
Жәлил дәфтәре салынган посылка әниемә килеп житә. һәм ул алариын барысын да 
сугыш бетеп мин өйгә кайтканчы саклый Мине төрмәдән конатагерьга жлбәргәндә. 
мина әниемә хат язарга рохсәт иттеләр Мин аңа турыдан-туры яза алмасам па б) 
дәфтәрне һәм догалыкны ничек тә булса сакларга кирәклеген аңлатырга тырыштым 

Ничек бол.т килеп чыккандыр, белмим, ләкин мин кайтканда ломлык, югалган 
ирТӘр сакланган, һәм мин аны Совет илчелегенә тапшырттым Мин аны 

үзем тапшыра алмадым, чөнки концлагерьдан сон озак вакыт авырдым ыкнн 
мин Брюссельдә булгалыи горгал бер иптәшеннән дәфтәрне Сонет итчелегенә 
илтеп бирүен үтендем Ул дәфтәрне алды һәм кайткач, йомышымны үтәгәнлеген 
вит re 

Мин: СеэЖалиЛНен ГөрмӨДӨ ни очен утырганлыгын, фашистларның аны нәрсәдә 
гаепләүләрен белмисезме11 

Тиммерман: Камерада үзе белән бергә немецлар тарафыннан махсус рәвештә 
җибәрелгән кешеләр булудан куркып ТӨрМЯЛв беркем ДӘ кагын 18 буларак уз 
ли мре n, pun ла 6.1 и i K.i lapi.i юн. мм и иле Л,ж и и бе t ЖӘЛИЛ бе ЮМ бер б 
ышана Һәм үз лиләребез турында СӨЙЛӘШӘ идек Шулай ла. бер-беребс 
лен бик аз белгәнлектән, сүзләрне ымлаулар белән тулыландырыл i өндәшкәндә 
һәрвакыт һәм һәр нәрсәне яклап бетереп булмый Шуңа күрә. бәлки мин Жәлил 
сөйләгәннәрне гөгал ук аңлап га жнпсетяпгенметаер Сезгә үзен in.ti.in л\\ли 
кадөресен генә сөйлим Жәдилнен минем бе юн 1мм Булатов бе юн (анын бе юн 
vi ИИНемЧӨ, русча СӨЙЛӘШӘ иле чөнки лдарнын сөйләш, i.ipenn.tn мин кайбер 
нәрсә [әрне аңлый илем) сөйләтүләреннән аңлавымча, Ж.) пм төрмәгә ләккәнче. 
немеи концлагеренда утырган Лагерьга алар иим на баш мөфти (мин кабат сорыйм 
Һәм Гинмерман кабатлый: баш мөфти) килгән Анда. лагерьда Ж.ми men язучы 
Й\ гуы билге к булган һәм нефти анарлап Мусанын һөы башка берничә гатврнын 
i и |р көрби п [енный [арын генера i И ккои фчиисснә керер] ә on a. HI мор.1ж.'1аи. 
язуларын i.ii.ш иткән ж..лишен сүзләремнән аңлавымча алар күэ буя) очен 
миш. әргә риза булганнар ләкин шул ук вакьл га ииерь я \ төре чыгарган 

рен [ИСТОВКаларЫНДа НӘКЪ ШУНЫЯ киресен Я наннар ҺӘМ la lap lapni.i uiup.s i 
I) i.ком армиясенә кермәскә өндәгәннәр Жәлилиен м п т сөйләвенчә ВЛарНЫН 
гистовка чы1 ipa горгаи яшерен оешмаларында татарлардан барлыгы унике кеше 

бу Соңынн! вр гагын берәүне унөченче кешене гартканнар һәм б) 
унөченче кеше аларны готтырган Хәтерләвенчә алар б) гурыда 1>\ иго 
сгена .иш еш сөйләшәләр иле .)гәр мин Жәлил бвЛӨИ оеры ian.ui ике оч ай 
j iiipi.m 6j к iM мни rt [Ж күп яхшырак бе нэп б) чир илем һәм Җәлилне нәрсә 
өчен җәзалаулары һәм анын ятар кптвшяаре бе юн ни 6j гуы гурыи ш күбрәк 
L U I I in я п ш о\ 1ыр илем • > Хвэер ^ ИШ ан.ип аннариы ПОШ СӨЙ ш .пам бо i ipi.i i i 

гулысынча тетелдер и п әйтә алмыйм ни гене әйтсен ю мин ю ул в икебез 
В и, р беребе ик- бик начар днлый идек. 

Мин: Әйтегезчс сезге гвпшыргаи шютлрьлөреи Жали i пичек н и нае' 

Myi i Л и i м «ftm и.|м .рен i итнк гаеп юм 
К рш ң и, I м I. Ь \ч 
I I и , „• J I M , , , . , ! 1| 

ыйрь Казам UxMtiT Симай M»i..i курналнп Гайдук" Баттал Казан Kyi 
\ \ у ч ы К I' 

М И |үрнм ю р м 1 •) 
Казан Шушы 12 кешенең ип н т •• 

http://in.ti.in
http://ian.ui


Тнммерман: Безнен буш вакытыбыз күп иле. мин аны тизрәк үткәрү өчен көн 
саен иртән озак-озак, берәр сәгать, хәтта күбрәк тә кырына идем. Хәтерем 
ялгышмаса, Жәлилнен сакалы акрынрак үсә иде, һәм ул сирәк кырына иде. Көн 
саен иртән мин кырынган арала. Муса гадәттә "Фелькишер беобахтер" так
тасыннан ертып алынган кәгазь кисәкләренә нидер яза. ертып ташлый һәм яңадан 
яза иде Мин кырынып бетергеч, ул язуыннан туктый, һәм без рәсемнәр ярдәмендә 
сөйләшә башлый идек Ярты көнгә кадәр вакыт шулай үтә иде Көн уртасында 
без төшке аш дип атый торган нәрсә була иде. Төшке аштан сон без яңадан тел 
өйрәнә башлый идек, ә сәгать дүртләрдә Жәлил яңадан язарга тотына иде. 

Мин: Сез Муса Жәлилнен шагыйрь икәнен белә идегезме сон? 
Тиммерман: Әйе. башта ук булмаса да мин моны белдем. Мин беренче тапкыр 

камерага килеп Жәлилдән фамилиясен сорагач, ул. фамилиям Гумеров диде, 
һәм мин, фамилиясе "ов"ка тәмамлангач, бу рустыр инде, дип уйлап алдым 
Аннары без рәсемнәр ярдәмендә аңлаша башладык. Бервакыт, без инде бер
беребезне бераз аңлый башлагач, Жәлил Гитлер турында сүз кузгатты һәм, рус 
телендә " һ " хәрефе әйтелми, диде. Һәр хәлдә мин аны шулай аңладым һәм аны 
Гумеров дип түгел, ә Умеров дип йөртә башладым. Аннары Умеров сүзенең 
шагыйрь Гомер исеменә охшавын күрдем һәм менә шул вакытта Жәлил үзенең 
лә шагыйрь икәнен әйтте. 

Мин: Төрмә надзирательләре Жәлилгә язарга комачауламыйлар идеме? 
Тнммерман: Юк. Төрмәдәге сакчылар профессиональ төрмәчеләр түгел иле. Хәрби 

хезмәттәге бу картлар үз бурычларына салкын караучы ярыйсы гына кешеләр иде 
Без камерада үз иркебезгә куелган идек, һәм шуна күрә Муса яза ала иде, һәм 
безнен аның белән бергә стена тишәргә дә мөмкинлегебез булды. 

Мин: Әитегезче, Муса сезгә үзенең татар иптәшләре турында ни сөйләде'.' 
Тнммерман: Без сонгы тапкыр төрмә душында очрашкан вакытта Муса мина 

үзләрен тоттырган хыянәтчене дә кертеп, унөч кешенең барысының да үлем 
жәзасына хөкем ителгән булуларын әйтте. Ләкин мин аларнын барысының да 
җәзалап үтерелгән яки үтерелмәгән булуын белмим,—бу инде соңрак булды. Мине 
Луккауга күчергәндә Муса һәм үлемгә хөкем ителгән башка татарлар әле 
Шпанлауда калдылар. 

Мин: Үзен җәзалаячаклары турында Жәлил сезгә беренче тапкыр канчан әйтте! 
Аны алып китеп, анардан ниндидер документка кул кую таләп ителгән көннеме'' 

Тнммерман: Әйе, шул көнне, миңа дәфтәрен тапшырганда, ул, мине 
җәзалаячаклар, диде. Ләкин ул бу турыда инле беренче генә тапкыр әйтми иде 
Ул мина бу турыда элек тә берничә тапкыр әйткән иде. Аның моңа ышануы 
сөйләшүендә дә, хәрәкәтендә дә сизелә иде. Ул моңа бик нык ышана һәм бик 
тыныч иде. 

Мин: Муса Жәлил белән тагын нәрсә турында сөйләшүегезне хәтерли 
алмыйсызмы? 

Тнммерман: Тормәдә кешеләр нәрсә турында сөйләшсеннәр сон: безне ачлык 
газаплый, шуна күрә без кайчак ашау турында сөйләшә идек, мин үзебезнен 
Бельгиядә, Жәлил үзләрендә, Татарстанда нәрсә ашавыбыз турында бер-беребезгә 
сөйли идек. Семьяларыбыз, туганнарыбыз турында күп сөйләштек. Барысын ла 
яхшы ук аңлаган булуыма ышанмыйм, ләкин Жәлил әтисенең крестьян булуы, 
кыз туганнарыннан берсенен инженер-химик булуы турында сойләде бугай Ә 
икенче кыз туганының кем булуы турында аңлатырга никадәр генә тырышса да 
мин аңлый алмадым Ул хатыны турыңда күп сөйли иде, һәм әгәр мин бутама-
сам. ул чина биргән ләфтәрснен дә хатынына тапшырылырга тиешлеген әйтте 
Ни турында гына сөйләмәсен, ул һәрвакыт бик тыныч һәм шул ягы белән ул 
мине сокландыра иде. 

Мин: Әитегезче, сез Жәлил не сонгы тапкыр тормә душында күргән вакытта ул 
сезнен белән үзенен дәфтәре турында, сездән аны саклауны үтенүе турында яналан 
сөйләшмәдеме? 

Тиммерман: Юк, ул бу турыда башка минем исемә төшермәде. Ул мина бер 
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чапкыр ӘЙТИ Һәм, мөгаен, вәгъдә биргәч, ул эшләр шов, лип ышангандыр Мин 
кабатлан .ягым • -> i пик гыныч һәм батыр кеше иде. Мин анын үтенечен үтәми 
кала алмый илем Үзегезне минем урынга куеп карагыз чина белмәгән телдә 
язылган дәфтәр тапшыралар, мин аны укый алмыйм, мин анда нәрсә язылганын 
белмим- Мин үз дәфтәрен мина биргән кешенен шагыйрь икәнлеген беләм Мин 
анын нинди шагыйрь, яхшымы, яисә начармы икәнлеген белмим ләкин мин 
аНЫН яхшы кеше булуын беләм, тыныч булуы һәм батырзьпы өчен мин аны бик 
ихтирам итәм. һәм шундый кеше—бер камерада утырган иптәш миннән ни дә 
булса ипләвемне үзенә икән мин аны пиләргә кирәк икәнлеген беләм. Минем 
фикеремчә, ул бу турыда минем онытмавымны белгәнгә күрә. сонгы күрешүебез 
вакытында мина үзенен үтенече турында кабат әйтмәде 

I ичмерман тагын бер папка таба. аны озак кына акыра Ьам ниһаять I югрөк 
хәтеренә төшергән исемлекне кайчандыр, 1944 е u.i явмоцшф анын ата-анасына 
җибәргән әйберләр исемлеген таба Ул—машинкал.1 иемеи гелендә басыл и н ҖИДС 
яисә сигез пункттан торган реестр: бритва, оекбаш, күлмәк, дүртенче яисә бишенче 
пункт булып "брифташе —почта сумкасы дигән с\ i юра 

—Догалык һәм Жәлилнен дәфтәре төрелгән пакет, мог аен. шушы пунктта 
язылган булгандыр -ди ] иммерман 

Жәлил турында сөйләү тәмам Тнммерман ипле узе сейлаган нәрсәләргә 
берничә кат кире өйләнеп кайта һем киеренке уйланып, берәр нәрев онытыааым 
микән, лип хәтеренә төшерергә гырышв Ләкин юк, ул башка бернәрсәне ы 
исенә юшерә алмый. Ул шушы пилмәннәреннән артыкны белми 

Тиммерманнын үзенен гормышы гурында бера i гулырак ишетәсем килә Башта 
ул үзе турында кыска һәм гелөр геләмас кенә сөй ы к һәм шунда ух Жалил гурында 
свйләүтә күчте Ләкин хәзер чин уз сорауларымны яна иш кабап шйм һәм Тнм
мерман үзе гурында гыйнаклык белән, аз с\ ше итеп. ләкин шулай ия оаштагып 
караганда бераз тулырак ишли 

( мыш башында ул суд башкаручысы конторасында клерк булып лиләгән 
Аны биредә, шушы ук Тирлемон шәһәрчегендә к\ на ВЛ1 1ННВр Кар лык 
ифөкөте әле берничек дип тә аталмаган вакытта > i 6j хөрөкәтнен беренче 
членнарыннан булган Аннары бу хәрәкәтне "Бәйсезлек фронты кил атаганнар 
Гйрлемондагы каршылык көрөкәте членнарының һөркайсынын узенен кечкенә 
генә ипе булган Тиммерманга исә коллаборационистлар исемлеген гөз! 
тапшырылган Ул вларнын һвркайсыня аерым картотека булдырган һәм шуларга 
аларнын фашистлар бе юн кезмөттөш iere гурында s ie галкам бөтен мәгълүматны 
н i.i барын Моннан тыш. ул ал.ipni.ni фоторәсемнәрен габарга гырышкан 
Акрынлан бу картотекага яналан-яна мәгълүматлар кертелә барган N i б) 
кар i {не кан ы у ten. ы готмаын. бәлки .шнеенсн дусты булган кар! кына чи ы i чер 
vaii.ni ое н дә яшереп куйган Ул кайчакларда m катыннан картотеканы .т.\ яна 
мәгълүматлар керп өчен алыл аны ана шн шун ia и иеп куя горгвн б) \\ли Соңрак 
Гиммерманнын әнисе Жөли мен юфгәрен вв шушы атында саклаган 

Кырык дүртенче елнын азагында j i ^ я печеп гөрмөсен ie ни ie өченче е [ын 
утырганда, ә Гирлемои шәһәре фашистлардан азат ителгәч Бе па ич патрисл 1ары 
кырык икенче е i ia \ i а цып барган б) картотеканы әлеге карчыктан алалар һәм 
ВНЫИ буенча күп кенә коллаборапионие] ырны габалар L1J% iafl men. анын зше 
ар,.мм китми Bj шггвн гыш, > i ш ы п әле яшерен газета гарат) белән дә 
шөгыльләнгән Аны. ian.ni ал i мыш лүр! кеше бе ин\ шул ИСӘПТӘН КЫ s гуганынын 
ире белән бер үк кипне ишлә. урын өстендә вакытта к> па алганнар чларны 
юшмангв ярдәм итүдә гаеп юл Брюссе п. гөрмәсенә җибәргәннәр Кыз гуганы 

нык ирен үлем *,•> 1всына көкем иткәннәр •' .\нл һәм анын иптәш иренә өч е i иш 
биш е па КВДВр бирГӨННӨр Моннан СОН ВНЫ Вс( гфаЛНЯГӘ Kiui.ipi.tnM 
внадан Брюссельгә ә аннан инк- Берлинга җибәргәннәр һәм шунда ул Муса 
А,< in i бе i.'ii очрашкан \iuiapi.i а мрны икенче К8Л ХӨЮСЫ ИТКӘННӘР ҺӘМ юшмлшл 
чрым итүләре, фашизмга каршы әдөбиял гарат) шры һәм Өченче райхка юйяль 
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булган кешеләрнең исемлеген төзүләре өчен барысына да үлем жәзасы бирүне 
таләп иткәннәр. Нәтижәдә, баштагы өч ел төрмә урынына, ул биш ел каторга 
алган. Алар соңгы вакытта утырган лагерь Эльба елгасы янында булган. Бу лагерьга 
бер үк вакытта ике яктан руслар һәм америкалылар якынлаша башлаганнар. Немец 
сакчылары качканнар. Руслар лагерьга якын ук килгәннәр, һәм Тиммерман 
берничә көн буена аларда булган, хәтта медицина тикшерүе дә үткән. (Тиммерман 
папкасыннан "М. П."—медпункт печате сугылган һәм безнең ниндидер-хәрби 
врачыбызның танымаслык имзасы куелган кечкенә генә саргайган кәгазь кисәген 
чыгара). 

Берничә көн үткәч, руслар аны һәм башка бельгиялеләрне, туган жирләренә 
җибәрү өчен, америкалыларга тапшырганнар. 

Сугыш беткәннән сон ул һәрвакыт Тирлемонда яши, өйләнгән, страховой 
конторада клерк булып эшли. Менә шул гына. Тиммерманка ул болай да инде 
үзе турында кирәгеннән артык күп сөйләде кебек тоела. Мин ана анын татар 
әдәбияты һәм гомумән бөтен совет әдәбияты каршында бик зур хезмәте барлыгы 
турында әйтәм. Сез бу әдәбият очен Муса Жәлилнен сонгы әсәрләрен коткарып 
калдыгыз, дим һәм Муса Жәлилгә үлгәннән сон Советлар Союзы Герое исеме 
бирелүен сөйләп бирәм. 

—Ул бик тыныч һәм бик батыр кеше иде, мин аны һәрвакыт ихтирам итә 
идем,—бу сүзләрне ул инде ничәнче тапкыр зур эчке кичереш белән кабатлый 

Саубуллашу өчен урынымнан кузгалгач, мин Тиммерманга безнен аңа бик 
зур рәхмәт әйтүебезне тагы бер тапкыр белдерәм. Көтмәгәндә генә ул кашларын 
җыера һәм бу сүзгә каршы килү ишарәсе ясый. 

— Мин анын нинди дәфтәр икәнен белмәдем дә ич,—ди ул бик җитди итеп.— 
Мин анын ниндидер искитәрлек нәрсә булуын белмәдем, мин иптәшемнен 
үтенечен генә жиренә җиткердем. Мин сезнең үзем турында, мин искитәрлек 
нәрсә эшләдем, дип саный бу, дип уйлавыгызны теләмәс идем. Ул дәфтәр бик 
моһим дәфтәр булып чыккан икән—бик әйбәт, ләкин моны минем хезмәтем дип 
санарга ярамый, мин аны белмәдем, мин аңарга андый зур әһәмият бирмәдем... 
Боларньщ барысы да бик гади эш иде, һәм хәзер дә минем өчен ул шундый ук 
гади нәрсә булып кала Мин кешене ихтирам итә идем һәм аның өчен кулымнан 
килгәнне эшләдем. Муса Жәлилнен хатынын күргәндә,—дип өсти ул,—ана әйтегез, 
мин аның ирен бик нык, бик нык ихтирам итә идем. Сез аңарга моны һичшиксез 
әйтегез... 

Без саубуллашабыз Мин урамга чыгам һәм машинага утырам. Машина 
кузгалып китә. Кечкенә генә эчемлек кибетенең ачык ишеге янында, ишек яңагына 
сөялгән хәлдә, кулын кесәләренә тыккан, озын буйлы, аз гына иелеп йөрүчән. 
елмаймый торган, тыйнак ир кеше, үзенең әнисе һәм тагын бер тыйнак бельгияле 
карчык белән бергә әдәбият өчен Муса Жәлилнең "Моабит дәфтәре"н коткарып 
калган, бурычын үтәгән кеше, Андре Тиммерман басып тора. 

Тирлемон—Москва. 
("Литературная газета". 13 октябрь, 1956ел) 

1956. №11 
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.V/. Җәлил турында совет ялчылары 

Муса Җәлил шигырьләрен мин һәрвакыт каушау һәм дулкынлану хисе тоеп 
тәрҗемә иттем. Бу сокландыргыч кешенең һәм яхшы шагыйрьнең фаҗигале 
язмышы хакында уйламыйча, аның әсәрләренә кагылырга ярамый. 

Анна АХМАТОВА 

Муса Җәлилгә-беренче шагыйрьгә-бөтенхалык Ленин премиясенең 
бирелүе югары гаделлек, безнең барлык шагыйрьләребез өчен югары үрнәк 
булды. 

Муса Җәлилнең зур исеме-совет поэзиясенең горурлыгы һәм даны! 
Гомерем минем мо/pib/ бер җыр иде, 
Үлемем дә яңгырар җыр булып! 

Чыннан да шулай-Җәлил җыры, Җәлил тормышы җыр булып мәңге яңгырар! 

Николай ГИХОНОВ 

Ул минем күңелемә иң якын кешеләрнең һәм сөекле шагыйрьләрнең берсе 
буларак керле. 

Мин Җәлилне укыганда һәм уйлаганда, аның ботен гомере батырлык булып 
килеп баса. Аның белән замандашларыбыз горурлана һәм килер буын кешеләре 
дә аңа охшарга тырышырлар. 

Аның "Моабит дәфтәре" Памирның иң ерак кышлакларына хәтле килеп 
җитте. Кем җиңеп үлә, ул-үлемсез. Муса Җәлил венгр халык шагыйре Петефи 
һәм Чехословакия улы Юлиус Фучик белән беррәттә, Җәлилнең гормышны 
раслый торган героин поэзиясе халыкларны якты киләчәк өчен корәшкә чакыра, 
ул гасырлар буе балкып торыр. 

Мирга 1МЧ УН-ЗАДЕ 

Палач балтасы каршында шундый зирәк, Ватанга чиксез мәхәббәт, ә 
фашистлары җимергеч нәфрә1 гулы, ялкынлы юллар я is өчен гимер, сыгылмас 
ихтыярлы, якты акыллы, зур һәм кайнар йөрәкле кеше булырга кира 
Җәлил әнә шундый шигъри юллар язлы. 

Ill.iii.inpi. җиңүгә нык ышанды, һәм ул җиц\ килде Ватан гаитанасы өчен 
тормышларын биргән куп санлы геройлар арасында Муса Җәлил исеме сүнмәс 
йолдыз булып һәрвакыт янар 

•струсь БРОВКА 

Мим аның белән 1936 елда i аштым Гиз арада " Д ж и м " поэмасын 
фашис 1 iap Германиясе rj рындагы, ю р м ә 1әр, т у л а р н ы ң берсендә ш.н ыйрь 
үзе лә Һәлак булачак гөрмәләр гурындагы әсәрен гәрҗемә иттем. Тәрҗемә 
in генда автор белән лә ими иҗат бәй и т е ш е готын .-mi I • шагыйрь 

Мәскәүдә гора, м миндә була, з мин аның Столешников гыкрыгындагы 
кii.i[11 ирында б) i.i ropi .MI идем. 

Ул мөлаем, нечкә хи< ie, бөтен габига с белән и) 1ыкаль кеше иле. 
СемсшЛИПКИН 

Казан i "I \ары 1966 .V.' 
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Шагыйрь турында иииъшрь.ыр 

С а м е д 
B y р г у н 
әзәрбәижан шагыйре 

МУСА ҖӘЛИЛГӘ 

Котырды палачлар шашкан эт кебек— 
Хаксызга түгелде мөкатдәс каның. 
Яртысында килеш калды өзелеп 
Шигырь юлларың, тормыш юлларың 

Кешеләрдә сүнмәс сиңа мәхәббәт. 
Чөнки син чын күңелдән сөйдең кешеләрне. 
Җырладың сазыңда безнең кайнар дәрт, 
Безнең омтылыш һәм безнең эшләрне 
Туган, син чын күңелдән сөйдең кешеләрне 

Тудың, яшәдең син шанлы көннәрдә. 
Сүзеңне йолдыздай сиптең ил күгенә, 
Илем бакчасында шиңмәс гөлләрдә 
Чәчәктәй синең сүзләрең күренә. 
Синең хатирәң гөлләрдәй үрелә 

Синең теләкләрнең үсентеләрен 
Иркәләп үстерә Ватан кырлары. 
Яңгырата сине сагыну көйләрен 
Идел буйларының татар кызлары 

Минем шагыйрь дустым, шагыйрь кардәшем. 
Даның синең Кавказ тавыдай бөек. 
Шул дан белән бергә минем дә эшем 
Күтәрелде өскә. бер байрак кебек 

Илләрне гизә шигырь, чикләрне аша. 
Яңгырый ул ничә мең йөрәктә, җанда, 
Сиңа улым дип балам дип дәшә 
Минем туган йортым Әзәрбәйҗан да. 

Әшир Давыдов тәрҗемәсе 
1954. №4 

С е м е н 
Д а н и л о в 
якут шагыйре 

СОЛДАТ-ШАГЫЙРЬНЕҢ ГОРУР КАРАШЫ 

Үлем угы тиеп җиргә аугач. 
Кул-аягын каерып, богаулап. 
Караңгы һәм тынчу, тар зинданга 
Ыргыттылар аны җыйнаулап 



Кан төкергән хәлдә "Канга—кан" дип 
Кычкырды ул бөтен көченә 
Күрде гүя шул чак алсу байрак 
Элүләрен рейхстаг өстенә 

Баш идермәк булып кыйнауларның 
Чыгарлыкмы икән санына?' 
Сүзләрендә тоеп аның көчен. 
Теләделәр сатып алырга 

Сатылмады1 Көрәш җырыннан тыш 
Җирдә яшәү мөмкин түгепгә 
Горур карап барды солдат-шагыйрь 
Авыр ләкин матур үлемгә 

Үлеме белән җиңде үлемне ул. 
Үлемсезлек шушы түгелме' 
Җирдә мәңге исән калыр өчен 
Халкы йөрәгендә терелде 

Тормышта да. инде соңгы тапкыр 
Күргәндә дә кояш нурларын. 
Без җырларбыз' 
Соңгы сулышта да 
Бәз җырларбыз көрәш җырларын' 

I'jutum I .//чи тярҗвмаея 

М и х а и л 
Д у д и н 
рус шагыйре 

МӘҢГЕЛЕК ҖЫР 

Изсәләр дә таптап шагыйрь җырын 
Атсалар да тобәп йөрәккә. 
Ул җыр. илче булып, ирек нурын 
Тузан аша илтә еракка 

Җыр югалмый ул мәңгегә туган 
Юк азагы аның. юк башы 
Пушкинга да эстафета булган 
Билгесез бер җрючы юлдашы 

Җаным ошеп китә үткәннәргә. 
Хәтәр таер булып буа бик 
Юксына күк аһ-зар Тукайларны 
Җәлилләрне шомлы Моабит 

Әнә палач баскан баш очына 
Зәһәрлесен ата ул укның 
Карга аккан каннан төтен чыга 
Ыңгыраша ташы Машукның 

Палач чаба Фучик-батыр ирне 
Җанын апа шагыйрь-Мусаның 
Шулай да җыр алга өнди җирне. 
Канатыннан кагып тузанын 

Тәрҗемә дә кирәк түгөл аңа. 
Яшәү юлы ачык. нык аның 
Ул халык һәм синең язмышыңда. 
Язмышында азат доньяның' 

\1н\.1Ч.ч>т I atl/'и ширҖвМЖв 



М. Җәлил турында совет язучылары 

һ ә р шагыйрьнең үз язмышы була. Муса Җәлил-героик язмышлы шагыйрь. 
Героиканың мәгънәсен белгән грузин халкы ерак Татарстанның мәшһүр улы 
Муса образын кайнар ярата. Ватаныбызның барлык халыклары кебек үк, без 
дә куркусызлыгы һәм батырлыгы белән бөтен дөньяны таң калдырган яшь һәм 
сокландыргыч шагыйрьне үзебезнең йөрәкләребездә сакларбыз. 

Георгий ЛЕОНИДЗЕ 

Шагыйрь-кешедән аерылгысыз. Аның тормышы һәм иҗаты бер эздән ага. 
Әгәр шагыйрьнең шигырьләре күкрәүләрдә һәм давылларда туса, бу хәл аеруча 
әһәмият казана. 

П о э з и я н е ң куркусыз батыры үлемне җиңгән, өстендә палач балтасы 
күтәрелеп торган бер вакытта, кара фашист тоткынлыгында, каты кул һәм 
нык рух белән үзенең "Моабит дәфтәре"н иҗат иткән. Кешеләргә тугрылык, 
Ватанга тугрылык турындагы шигъри ант аның тиздән тибүдән тукталачак 
йөрәгендә мәңгелек чишмәсе төсле ургыла. 

Ул үзенең кыска, ләкин якты поэтик юлында, үз каны белән беркетелгән 
иҗат батырлыгында безгә тынгысыз васыять һәм наказ калдырган. Моны 
киләчәк буыннар исләрендә изге бурыч итеп тотарлар. 

Әсир ителгән, ләкин буйсынмаган сугышчы-шагыйрьнең чәнечкеле юлы 
Литва җире аркылы да узган. Тик үлемсез геройның безгә шулай кадерле 
булуы моның белән генә аңлатылмый. Легендалар белән бизәлгән, яктылыгын 
һичкайчан җуймаячак дан белән бүләкләнгән герой хәзер дә үзенең рухланып 
язылган шигъри юллары белән туган Татарстанына эндәшкән кебек, Неман 
буе халкына, безнең бөтен Ватаныбызга, ирек сөюче кешеләргә, Поэзиянең 
һәм Азатлыкның бөтен дөньядагы барлык дусларына мөрәҗәгать итә. 

Эдуардас МЕЖЕЛАЙТИС 

1966, № 2 

М. Җәлил турында дөнья язучылары 

Муса Җәлилнең тормышы һәм иҗаты белән немец халкын киң рәвештә 
таныштыруны без үзебезнең бурычыбыз итеп саныйбыз. 

Макс ЦИММЕРИНГ 
немец язучысы 

1957, №11 

Безнең халык герое Юлиус Фучик белән татар шагыйре Муса Җәлил 
арасында зур охшашлык бар. Икесе дә коммунист, икесе дә гомерләренең 
актык көннәренә кадәр курку белмәгәннәр. 1944-1945 нче елларның авыр 
көннәрендә алар, бер-берсен белмәгән хәлдә, үзләренең җ ы р л а р ы аша 
очраштылар. 

Күрәсең, шушы үзенә бер төрле туганлык охшашлыгы аркасындадыр, Муса 
Җәлилнең исеме бездә һәрвакыт Юлиус Фучик исеме белән бергә яңгырый. 

Ярослав КАБЧИЕК 
Чехословакия шагыйре 

1957, №11 

и2 



X P О II И К А 

М. ЖӘЛИЛ ТУРЫНДА ПОЭМА 

Казакъ совет әдәбиятының күренекле 
язучысы Жубан Моллагалиев МусаЖа ни г., 
багышлап язган посмасын тәнаилдцы Ка 
закъ әдәбияты" газетасында (1956 ел. 28 сен
тябрь) пошалан өзекләр басылды Анда 
Муса Жәлилнен фашист тоткынлыгындагы 
батырлыгы образлы итеп тасвирланган 

1956. №12 

"МОАБИТ ТОТКЫНЫ" 

Герой шагыйрь Муса Җәлил образы 
СССР халыклары әдәбиятында елдан-ел 
кинрәк урын ала Быел калмык шагыйре 
Давыт Күгултинов Муса Җәлилгә багыш
ланган "Моабит тоткыны" исемле поэма-
сын язды КПССнын Калмык Өлкә Коми
теты секретаре Б Җимбинов әсәргә бәя 
Биреп Теленеп пбрахчылыгы һәм әдәби 
осталыгы ягыннан Д. Күгүлтинолнын 
"Моабит тоткыны" поэмасы калмык со
нет поэзиясенең ип күренекле 
әсәрләреннән берсе",—ли ("Литература и 
ЖИЗНЬ" газетасының быелгы 20 ангуст са
ныннан) 

1958. № 10 

МУСА ҖӘЛИЛ ШИГЫРЬЛӘРЕ 
ЧЕХ ТЕЛЕНДӘ 

Чехословакия язучылары союзы орга
ны "Литерарни н о в и н ы " жури I [Ы 
хәбәренә караимда Чеми кмыкии C'IKICI 
дуслыгы җәмгыяте нәшрияты Прага ia п 
рой шагыйрь Муса Жәлилнек "Моабит 
ДӨфтере" исемле шшырьләр ЖЫентыГЫН 
чех ie KHI.I басын чыгарып 

Чехословакия кезмвп ияләре гатар ша 
гыйрс Муса ҖөЛИЛ әсәрләрен яратып 
укыйлар Алын шигырьләре газета һәм 
журнал битләрендә эледәй-әле басылып 
тора "Прлп Мәк.к.1, журналында Ярос-
лав Кабичекнын Муса Җәлил иҗатына 
багышланган зур гына мәкаләсе урнашты 
рылган 

1958 А П 

I 

"МОАБИТ ДӘФТӘРЕ" ЛАТЫШ 
ТЕЛЕНДӘ 

Күптән түгел Латвия ләутәт нәшрияты 
Муса Жәлилнен "Моабит дәфтәре" исем
ле шигырьләр җыентыгын латыш телендә 
бастырып чыгарды Җыентыкны тәржечә 
итүдә Латвиянен өлкән шагыйрь һәм 
тәржем эчел әреннән Андрис Веян Янис 
Лусис. Арвил Скабле. Мирлта Кемне Анд
рей Балолис һ б лар катнашкан. 

Жыентыкнын кереш сүтен Андрис Веян 
язган 

1958. № 12 

ҖӘЛИЛ ӘСӘРЛӘРЕ-НЕМЕЦ ТЕЛЕНДӘ 

Берлиндагы "Фо.тьк >нд Вельт" 
нәшриятында "Интернациональ гаряка 
китапханәсе" сериясеннән Советлар Со
юзы Герое. Ленин премиясе лауреаты маг 
риот-шагыйрь Муса Жәлилнен Моабит 
шигырьләре тупланган җыентык немец 
телендә басылып чыкты Бу—татар шагый
ренең Германия Демократик Республика 
сында чыгарылган шигырыәренен өченче 
басмасы инде Китап монарчы дөнья 
күргән ике җыентыктан да күләмлерәк 
Шигырьләр гурыдан-туры оригиналдан 
татарчадан гөрженә нтелтвн Гөржемөче-
ләре—Внлыетьм Ткачик һәм Хельмхт Праи 
слер Кайбер асарлар гатар гелендәдөур 
наштырылган Җыентыкка кереш сүзне 
Әминә ханым Жалил язган k шанның сон* 
гы битләрендә Рафаэль Мостафиннын 
Җали i кжаты гурындагы ыакаласс (в Бн 
релган 

/975. № 7 

МУ( \ ЖӘЛИЛ УРАМЫ 

Шушы елнынавгустындаТөэүчеларке 
не хөрмәтенә Б AM лагы Беркакш посето 
гынын үзәк урамына герой гдагыйрь Муса 
Җв in i ИССМв бирс I Н 

1978 \- 12 
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Р а ф а э л ь 
М о с т а ф и н 

ХАЛЫК ШАГЫЙРЕ, ХАЛЫК КАҺАРМАНЫ 

Кайсы исем җайлырак? 

Үткән гасырның сиксәненче еллары башында без өчәүләшеп (Әминә Жәлил. 
Сибгат Хәким һәм мин) Германия демократик республикасына барган идек 
Берлиннын Дуслык йортында Җәлилгә багышланган кичә булды. Немец язучысы 
Леон Небенцаль доклад белән чыкты. Башка немец язучылары, галимнәре. 
журналистлары ла чыгыш ясады 

Бу вакытта инде Жәлил шигырьләре немец телендә өч мәртәбә басылып чыккан, 
татар шагыйренең батырлыгы турында Берлин киностудиясе "Ди Роте камилла" 
("Кызыл ромашка") исемле тулы метражлы нәфис фильм төшергән, фильм немец 
телевидениесе аша берничә мәртәбә күрсәтелгән иде. Газета -журналларда басылган 
Жалил шигырьләрен, ана багышланган мәкаләләрне әйткән дә юк! Шуна күрә 
немец дусларыбыз Жәлил исемен яхшы беләләр, аны кабатлаганда ялгышмадылар 
Хәтта "ж" авазын да бик матур, йомшак игеп, татарчага охшатып әйтәләр иде. 

Ә менәТукай исемен әйткәндә тотлыктылар йәТокаЙ, йәТуккадип ялгыштылар 
Югыйсә, исеме дә бик гади. Җәлилнекеннән җиңелрәк Шул чак Сибгат абый. 
молаем гына елмаеп, колагыма пышылдады 

—Жәлил исеме боларга килеп җиткән Тукайларыбызны да җиткерәсе иде... 
Чыннан ла, Муса Жәлил исеме, анын иҗаты бер Алман илендә генә түгел, 

башка чит илләрдә лә укымышлылар өчен яхшы таныш. Анын шигырьләре инглиз 
телендә аерым китап булып басылып чыкты, француз, испан, румын, болгар һәм 
башка бик күп телләргә тәрҗемә ителде (барысы иллеләп артык) Һич икеләнмичә 
Муса Җәлилне донья күләмендә ин күп таралган, ин билгеле татар шагыйре лип 
атап була 

2691 исем... Азмы, күпме? 

Кулымда—Жәлил иҗатына багышланган библиографик күрсәткеч. Ул Казан 
университеты нәшриятында 1976 елда басылган Монда Жәлил иҗатына һәм анык 
тормыш юлына багышланган китаплар, мәкаләләр һәм рецензияләрнең исемнәре 
күрсәтелгән Аз да түгел, күп тә түгел, барлыгы 2691' Библиографик күрсәткеч үзе 
дә шагыйрьнең исән чакта басылган китапларыннан күпкә к&чынрак Күрсәткеч 
чыкканнан сон үткән утыз ел дәвер эчендә Жәлилгә багышланып чыккан 
китапларны, монографияләрне, диссертацияләрне һәм аерым мәкаләләрне дә 
кушсан. китап икеләтә калынрак булыр иде. 

Әйе, Жәлил ижаты, анын тормыш юлы өйрәнелмәгән лип әйтеп булмый Бу 
изге эшне заманында аның якын дусты, тәнкыйтьче Гази ага Каипнаф башлап 
җибәргән иде. Ана Нил Юзиев, Әхмәт Исхак, Роберт Бикмөхәммөтов, Шәмси 
Хамматов, Исхак Зәбиров. Әмир Махмудов һәм башкалар кушылды. Татар телендә 
Жәлил нен батырлыгын тасвирлаучы беренче китап—Ш Рахманкуловнын "Патриот-
шагыйрь Муса Жатит" лигән брошюрасы Бу утыз битлек кенә китапчык Казанда 
1954 елда ук дөнья күрде. Шуннан сон рус телендә лә Жәлилгә багышлап китаплар 
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чыга башлады (Ю. Корольков. К Барская. К Жачанаклы Һ.6. хезмәтләре) Бу 
ю I.I iptiuii авторы ла I ази ага Кашшаф җитәкчелегендә шул чорларда ук эзләнүләр 
алып бара башлады, чит ил архивларында казынды, беренче мәкаләләрен бастырды 

Болай булгач Жалил турында ниндидер яна сүз. тапталмаган фикер әйтел 
буламы? Патриот-шагыирьнен йөз еллыгы якынлашып килгән көннәрдә мин менә 
шул турыда уйландым 

"Ярлы крәстиан гаиләсеннән..." 

Совет чорында чыккан басмаларда Жәлилнен тормыш юлын бераз шомартып. 
ижатын күтәрә төшергә тырышып, кимчелекләренә күз йомып язу тенденциясе 
СИ ЮЛӘ Әмма Жәлил бодай да бөек шәхес Ул мондый ташламаларга мохтаҗ түгел 
ЛӘКИН ЭНЫН юрмыш юлы да. иҗаты да шактый катлаулы, каршылыклы хәтта 
сикәлтәле булды 

Сүзне чыгышыннан башлыйк Бик күп басмаларда "Муса ярлы крәстиан 
гаиләсендә туып-үскән" дип әйтелә. Менә. әйтик, атаклы тәнкыйтьче Роберт 
Бикмөхөммәтовнын Жәлилнен чираттагы җыентыгына язган кереш сүзе (Муса 
Джалиль. В последний бои Перевод с итарского. Москва. 1981 Издательства 
Министерства обороны СССР.) Монда болаи дип язылган (7 бит): 

Муса Джалиль родился 15 февраля 1906 гола в деревне Мустафино Шарлыкского 
района нынешней Орснбурккой области Его дед Абубакир пас скот Отец Мусы 
Мустафа и сеял и прирабатывал, но не вылезал из бедности В 1919 году он 
умирает 

Башка бик күп басмаларда да мондый караш вледөи ӨЛС кабатланып килә 
Чынлыкта исә Мусаның әтисе Мостафа абзый шактый нык тормышлы 
була. Туган авылында ул кызыл мал. азык-төлек белән сәүдә итүче кибет тоткан. 
Бу кибетнен таштан салынган аскы каты алтмышынчы елларга хәтле туган авылында 
сакланды Икенче агачтан салынган катында нужалар үзләре ropi.ui 1>\ [\pi.ii.i 
авылдашлары да сөйли. Мусаның абыйсы Ибраһим да я ш п калдырган 

In шеи әти авыл хуҗ.шыгы белән бик мавыкмады Ашарга кирәк к.и^р генә 
иген икте Тирә-як базарларга сәүдә белән йөрү өчен икс В1 асрады Бер ике сыеры 
6) га горган иле. ләкин вак мал асрамады Тон кәсебе вак св\ to 6j UttT 

Болай булгач, аны ярлы дип әИтеп буламени9 Дорес. Мостафа абзыи a i 1ӨНН 
баеп гернөклөнеп китә алмый Мона бигрәк гөанын аракы белән артык дус булуы 
комачаулый Бу турыда да )лекке елларда ч 1удан гыелалар иде Я trail тәкъдирдә дә 
редактор яки цензорлар si.tn.ni гашлыйлар иде Янәсе, герой шагыйрьмен .мисс 
эчкече була .имми Югыйсә Муса үзе бөтенләй диярлек эчмәгән. Хәтта тәмәке дә 
гартмаган 

Мусанын әнисе ИСӘ, Рәхимә апа. мулла кызы була. дини рухта тәрбияләним >е,< 
1>.| i.i шрын .ы шул >к рухта гэрбияләп үстерә Аларнын өйләремә лини китаплар 
шактый куп була 

Җ ә л и л н е ң остазы 

Ж.1 in |нен iiA.il юлында мон па чип 1әтебрөк утеягөн гагы бер номеш бар \ i да 
и\ ica анын башлангыч чор иҗатына Ченөкәй йогынтысы 

Төхфәт Ченөкәй (Төхфөтулла Гыйзэөтуллин, 1893—1959) - хәзерге вакытта 
б< и i'n i. и ip i г к i чи.i N.I и i ,n i.inpi. An i.i 11 исеме < овн гатар ч тучылары исеы к 
библиографик белешмәгә до (Казан, ТКН 1986) кертелмәгән Югыйсә ул Октябрь 
КНКЫЙЛабына чаклы ук ч I.I баш 1.Ш соыч чорында бер (<> штырь җыенплы 
чыгара I Өмет очкь ары 1918 Карагайлы каен урманында 192Я Көрәш 
КЫЛЛарЬ I'* *s һ о > N i I.I ч.п ri ы e i lap ia pc просим ы < киеп ниндидер мо1жи u 
белән исән кала соңыннан rj 1Ы< ынча ак шна Әмма гатар әдәбиятыннан ч т юшеп 
Урта \ч1ч якларына китә, шунда вафат була. Порнографик рухта азуда гаепләп 
аны гомере буе санга сукма 1ы lap ni\ пй ta бүтенге күзлектән караган и ионлый 
әсәр !өрне порнография гүтел >ротнка шт атый пр Кайберәү низ бүгем матта 
1ротик no i\i i I.Iр ы бас гыралар Һәм б) вларнын (вражәсен гешерми 

"» 1 иҗатына караш нинди генә булмасын Гөхфөт Ченөкәй Муса Жәлилнен 
нжал юлында iyp роль уйный Чынлыкта \ i яным беренче һәм ин вбруй ш оста ал 
б) I.I \ tap Оренбур) га, Муса Хесаанмя мәлрвевсендвукыган • очрашалар Мусага 

я* lis 
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ул вакытта нибары унбер-унике яшь Ченәкәи Муса каләме белән язылган һәр 
әсәрне жентекләп укый. кимчелекләрен күрсәтә, акыллы киңәшләрен бирә Мусаны» 
әдәби зәвыгын тәрбияләүдә анын йогынтысы искиткеч зур була- Ченәкәи Мусага 
беренче әләби адымнарын ясарга булыша, аны зур иҗат юлына чыгара Жалил 
үзенен остазы белән шулкадәр дуслашып китә ки, хәтта мәдрәсәнең тулай ropai ыннан 
китеп, берара Ченәкәинен Оренбургтагы фатирында яшәп ала. Ченәкәи дә аңа үз 
улына карагандай карый 

Дөрес, бу йогынтының кире яклары да булмый калмагандыр. Ченәкәи \,пын 
кызлар белән артык мавыгып, кайвакыт чыгырыннан да чыга Мусага да бу чир. 
күрәсең, йокмый калмагандыр һәрхәлдә. Жәлилнен тормыш иптәше Әмин,* 
ханымның бу турыда ачынып сөйләгәне бар 

"Кызыл авыз" 

Бүгенге көндә Муса ЖӘЛИЛ хаклы рәвештә халык шагыйре, классик шагыйрь 
дип исәпләнә Әмма классик булгач та. аның һәрбер юлы да камил, үрнәк рәвештә 
язылган дигән сүз түгел әле. 

Мусаның дүрттомлыгынла башлангыч чор шигырьләре басылган Бу шигырьләр 
анын "Революционный җырлар төргәге" дип аталган дәфтәрендә теркәлеп калган. 
Нигездә бу—ондәмә-лозунг рухындагы шигырьләр Тиз тәэсирләнүчән. якалыкка 
омтылучан яшь шагыйрь чорның идеалларын үзләштерергә, заман белән бергә 
атларга тырыша Бу турыда шигырьләрнең исемнәре үк "кычкырып" тора: "Кызыл 
әләмгә". "Кызыл тан нурлары". "Кызыл каһарман". "Кызыл гаскәр". "Кызыл юл 
"Кызыл бәйрәм" һ б Кыскасы, яшь автор артык "кызылланып" китә. Болай 
сөйләүчеләрне халыкта "кызыл авыз" дип атыйлар 

Бу шигырьләрдә революцион рух. яна чынбарлыкны чын күңелдән яклау, 
искелектән ваз кичү теләге, ялкынлы пафос ярылып ята. Әмма революция 
өндәмәләрен рифмалаштырып кына чын шагыйрь булып булмый. Тиздән Муса үзе 
дә моны яхшы андый һәм башкача язарга омтыла. Жәлил иҗаты турында язучы 
авторлар күп очракта мондый шигырьләрнең, "турысызыклы гын", алардагы коры 
агитация, революцион лозунгларын, сурәт һәм чагыштыруларның сыеклыгын 
күрмәмешкә салышалар. Әмма Җәлилнең иҗат юлын ясалма рәвештә турайтырга 
кирәкми Югарыда әйткәнебезчә, ул моңа мохтаҗ түгел. 

Жәлил башлангыч чорында өч дәвер үтә. Башта артык гади һәм сыек. аннан 
сон артык катлаулы, ясалма сурәтле һәм шулай ук йомшак шигырьләр яза. һәм 
ниһаять, авырлык белән генә. дөрес юлга чыга: гади һәм эмоциональ яктан бай. 
тәэсирле, үтемле әсәрләр иҗат итә 

Берара Муса. остазы Һади Такташка ияреп, гыйсъянчылык чире белән авырын 
ала Гыйсъянчылык—милли әдәбият җирлегендә заман ихтыяҗы белән туган әдәби 
күренеш иле Гыйсъянчы каһарман барыннан да бигрәк фетнәче, иске тормышка 
карата ризасызлык белдерүче кеше. Анын дөньяга карата мөнәсәбәтендә беренче 
чиратта инкарьлык пафосы өстенлек итә. Ул көрәш уты белән яна. Башканы күрми 
дә. күрәсе дә килми Жәлилнен "Үлем алдыннан". "Янчы, дөнья". "Әсирлектә 
һ б. шигырьләре нәкъ шундыйлар Шагыйрь төрмә, ачлык-ялангачлык, ятимлек, 
читлектәге тормыш, хәерчелек күренешләре аша иске тормышны фаш итә. анардан 
баш тарта Әмма. әдәби осталыгы җитмәү аркасында образларны артык 
катлауландырып җибәрә, коры риторикага бирелә. 

Жәлилнен башлангыч чор иҗатына мелодраматик мотивлар да хас. Алар аеруча 
анын үзешчән сәнгать өчен язылган "Каз канаты". "Бибкәй кыз" кебек музыкаль 
мелодрамаларында күренә. Шуңа да карамастан (ә бәлки, нәкъ шуңа күрәдер) яшь 
Мусаның бу башлангыч пьесалары ботен Татарстан. Башкортстан. Оренбур] 
Ташкент өлкәләре үзешчәннәре тарафыннан яратып уйналдылар, хәтта 
профессиональ театрларда да куелдылар. 

Үсү юлында 
ЖӘЛИЛ иҗаты бер яктан артык гади. икенче яктан куе һәм шартлы романтик 

сурәтләрдән арынып, психологик реализм юлы белән үсте. Әмма егерменче еллар 
ахыры—утызынчы елларда язылган шигырьләрнең дә барысын да уңышлы ДИП 
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әйтеп булмый Жалил үткән юл, чыннан ла. югарыда әйтелгәнчә, шактый сикаттәле 
булды 

Такташка иярен, ул шигырьне сөйләм теленә күчерергә талпыныш ясап карый 
Мондый шигырьләр күпчелек очракта төссез проза юлларыннан әллә ни аерылмый 

Укы • 
Укы' 

Ou.'.-nw JUS Лочман абзый' 
—Ашыкма эле, 
—Утыр тыңла! 

ГГөэит'. 1925) 
Сәбәп монда әдәби сәләтнен чарланып җитмәвендә генә түгел, шактый тирәнрәк 

Жәлил үз иҗади йөзен, шигърияттәге юлын ачыклап җитмәгән. Сөйләм шигыренен 
ща мөмкинлекләрен эзләү белән беррәттән. шагыйрь музыкаль нәфислеккә, лирик 
агымнын табигы иле генә ирешергә тырыша. Әмма ул чын шигъри обраалылыкка 
поэтик яңгырашка ИШКТЫИ лнырлык белен ирешә Мона чор кануннары, беренче 
чиратта социалистик реализм методы комачаулык итә. 

Жәлил ней утызынчы еллардагы ижатынын төп үзенчәлеге шунда - шагыйрьгә 
социализм идеяләренең жинүенә чын күңелдән ышанудан туган оптимистик рух 
хас Заман узу белән бу идеяләрнен ялгыш, алдакчы мираж булуы ачыкланды 
Әмма шагыйрьне чорыннан һичничек аерып булмый Ул заман идеологиясенә 
мөкиббән китеп, җитди хаталарда ясый 

Шагыйрьнең yi сүзләре белән әйткәндә, ул үзен "кискен сыйнфый көрәш"' 
тарафлары итеп тоя Кайчандыр сонет гәнкыитьчеләрв аиын бу сыйфаты ое ми 
сокланалар иде. Хәзер исә без шагыйрьмен чикләнгән булуын ла күрәбез Мвсвлөн 
Жәлил үзенен шигъриятендә дә. публицистик мәкаләләрендә дә ислам линенә каршы 
ФЫгышлар ясый. мулла-мвзиннәрне, кулакларны, буржуйларны, башка төрле 
"корткычларны" нәфрәтләнеп фаш итә Бүгенге конлә исә без моныи ише 
һожүмнәрне чорның идеологик күрсәтмәләренә иярү дип кенә кабул итәбез 

Дәвернең башка ӨШШЛӨре шикелле Жалил лә "бөек юлбашчы" Сталинны мактап 
мәдхияләр яза социализм гезелешләренә дан җырлый Бүген исә без монлыи 
шигырьләргә яна күзлектән карап. аЛЙрдагЫ Ялган пафосны, чынбартыкны 
кирәгеннән арТЫК бизәп ГОрмышны берьяклырак итеп сурәтләвен дә күрәбез 

( оциалистик рвали ш и. миләренә ярарга тырышып, шагыйрь кайвакыл юрмыш 
чынбарлыгына каршы бара Әйтик, "Сәрвәр" исемле поэмасында (1929) шагыйрь 
шул HI емдөге гәп персонажный эчке кичерешләрен турыдан-туры сыйнфый вврао 
белән бәйли, бу фикерне "маңгайга бәреп", декларатив төстә үткәрә 

Кәрэиш нвң һщрбвр *чю пие 
( ыйнфый чш I» um I'.'H аш вн 

Ш\ 1 көршшнец 
Җанны m .). вн» ъйязневн 

Комсомолка Сәрвәр дә башта шулай уйлый Әмма кияүгә чыккач мещан 
сазлыгына батып ир колына әвере ю Җыелышларга йөрми, өйлә ген w кочсомо i 
эшләренә катнашмый По МВНЫН уңай [еройлары исә бшшоета фнкәр ЙврТЯ 

/ч I. тон,• I емы мм '| ш •>•> 
Керчи & ,.т 6»U !•') кир* т 
4ңлый аядым 

Б) сүзлврип ввторнын идеологик позициясе бдш ачык чагыла Позмвяын төп 
фикере гаилә да ча\абб.<| ш ю лә сыйнфый көрәш таләпләренә буйсынган булырга 
тиеш. м Жәлил Һ Такгашпын "Мехәббәч геүбвсе поэмасы белен бекаска кереп 
хатын кы 1нын гвп Вазыйфасын фәкать революцион карәштә сүрә анын ганләдап 
ролен < mi i сукмый Гакташ исә анага аш жырзый: 

\>„, < ,i, кыешы 
ll.ipi з vcuma ана б\ п v 
Уамын кызның бот н чащ 
Бвни п куркш ана бу iyda 

\ шар үт1 белән бу бәхәстә һ Гакташнын хаклырак б) • 
Иптәшкә" шигырендә Жаднлнеи [нрнх герое сейгая кызынын чәчәкле 

п : 



керфегеннән" элек аның " К И М " значогы таккан түшенә игътибар итә. (КИМ -
Коммунистический интернационал молодежи). Әйтерсен. андый значок булмаса. 
кызны сөяргә дә ярамаган булыр иде... 

"Зәйнәп" поэмасында (1932) төп каһарман Зәйнәпнең бөтен гаебе шуңда-ул 
социалистик ярышта артта калган, эш нормасын бары тик 82 процентка үтәгән. 
Шуның аркасында өзелеп сөйгән егете дә анардан баш тарта Зәйнәп шуннан сон 
бар көчен туплап эшли һәм социалистик ярышта җиңеп чыга. Шуның белән ул 
үзенен мәхәббәтен дә кире яулап ала. Шулай итеп. поэмада кешелек дөньясының 
ин саф. иң матур хисләре тырыш хезмәтнең бер чарасы гына булып кала: 

Мин сагынам да сине. 
соя» дә 

Ә сөюем бары көрәш өчен 
Кирәк төсле 
Бергә җиңәргә 

Шундый ук кимчелекләрне Жәлилнен - С е р д ә ш к ә " . "Безнен сөю Һ.6 
әсәрләрендә дә күреп була Шул рәвешле социалистик реализм методы шагыйрьнең 
иҗат мөмкинлекләрен чикли, талантына бөтен тулылыгы белән ачылып җитәргә 
ирек бирми. 

Әйтүләре мөмкин: ни өчен әле без юбилей вакытында Хәлилнең кимчелек
ләрендә казынабыз9 Киресенчә, аны тагы да югарырак күтәрергә кирәк! Менә шул 
артык күтәрергә тырышудан әлегәчә иҗатындагы кимчелекләренә күз йомып килдек 
тә! Әйе. сугышка кадәр дә Жәлилнен халык кабул иткән, әдәбият тарихына алтын 
хәрефләр белән язылырлык әсәрләре аз булмаган "Алтынчәч" либреттосын. "Хат 
ташучы" поэмасын. "Сагыну" җырын гына искә төшерү дә җитә Алар турында 
шактый күп язылды инде. Шуңа күрә мин бу әсәрләргә тукталып тормыйм. 

Тәнкыйть уты астында 

Әлбәттә, зур талант иясе буларак. Жәлил чор таләпләре кысасына гына сыешып 
бетми. Матбугат өчен язылган әсәрләрендә шагыйрь мәхәббәт хисләрен турыдан-
туры социалистик идеология һәм сыйнфый көрәш белән бәйләсә, үзе өчен язган, 
җаны таләп иткән шигырьләрендә ул монын ише заман кануннарын санга сукмый 
Утызынчы елларда Жәлил күңеленнән ташып чыккан мәхәббәт-сөю шигырьләре 
өчен махсус дәфтәр тота. Ул "Лирика көндәлеге" дип атала. Бу дәфтәрдә аның саф 
хисләре, бай эчке дөньясы шактый тулы чагыла ("Зәйтүнәгә". "Без аерылдык". 
"Исемдә". "Сонгы кич" һ б.) Соңыннан, шагыйрьнең вафатыннан сон. алар барысы 
да Жәлил җыентыкларына кертелде Шагыйрьнең үзендә аларны язарга куәтле 
эчке ихтыяҗ булган, күрәсен Шуна күрә укучы ла аларны яратып кабул итте. 

Матбугатта чыккан әсәрләре дә идеология кысаларына сыешып бетми Ии яхшы 
әсәрләрендә шагыйрь гомум кешелек идеалларына таяна, партиялелек таләпләренә 
җавап биреп бетерми. Нәкъ шунын өчен ул заманның "курчак идеологлары" 
тарафыннан берничә мәртәбә кискен тәнкыйть утына дучар була. 

"Чаян" журналында (1923 ел. 5-6 саннар) унҗиде яшьлек Муса үзенен "Яна 
тарихи Әнбия" исемле шактый зур күләмле поэмасын бастыра Дөресрәге, бастыра 
башлый гына. чөнки алдагы саннарда поэманың дәвамы, игълан ителгән булса да. 
басылмый кала Шагыйрь аны үзе редакциядән алып китә. хәтта кулъязмасын да 
юк итә Әлбәттә, бу очраклы түгел Пәйгамбәрләр тарихы турыңда бераз шаяртыбрак, 
шул исемдәге дини әсәргә пародия рухында язылган поэма кискен тәнкыйть утына 
эләгә. Мусаны ислам динен пропагандалауда гаеплиләр. Яшь Муса моны бик авыр 
кичерә. 

1925 елнын 11 гыйнварында Татар дәүләт театры (Г. Камал исемендәге Академия 
театрының башлангычы) Казанда Муса Жәлилнен "Бибкәй кыз'" исемле пьесасын 
куя Премьера бик уңышлы үтә. соныннан ла бу әсәр театр сәхнәсендә аншлаг 
белән бара Әмма берничә көннән, шул ук елнын 15 гыйнварында. "Кызыл 
Татарстан" газетасында бу әсәргә үтергеч рецензия басыла. "Алтынчы урындык" 
дип имза куйган билгесез автор шагыйрьне идеологик тотнаксызлыкта. идеясе шеки 
гаепли, аның пьесасында сөюшү-үбешүдән башка бернинди җитди эчтәлек юк дип 
яза. Шуннан сон унтугыз яшьлек Муса нишли? Тота да матбугат аша үзенен "Бибкәй 



КЬП һәм злегрәк язылган башка пьесаларыннан баш тарта. аларкы бүтән беркемгә 
лә куярга рөхсәт бирми (Муса Жәлил. "Редакциягә хат" "Кызыл Татарстан 1925 
ел I 7 (ыинвар) 

Әмма чи авыр, ин куркыныч тәнкыйть угын Жалил 1937 елла кичерә. Усал 
гелле һәм партия таләпләренә гулысынча таянып )ш нтүче тәнкыйтьче Флтыих 
Мөсәгыйть "Кызыл Татарстан" газетасында басылган "Редакциягә дат. Татар опера 
студиясе гурында исемле мәкаләсендә (1937 ел. 21 август) Муса Жалилнен опера 
студиясендәге ничанлеген һәм сонгы елларда язылган әсәрләрен кискен тәнкыйть 
итеп 'п.и,! Тәнкыйтьче Балыкчы кыз" һәм "Алтынчәч" әсәрләрен пыран-таран 
китерә, аларда "буржуаз караш калдыкларын' күрә. Жалилне ндеологик 
готнаксызлыкта гаепли Гадәттә моны» ише тәнкыйтьтән сон ул чорда авторны 
партиядән һәм Я)учылар берлегеннән чыгарганнар, ә бераздан "Черек күл 
китеп, физик яктан па юк иткәннәр 

Әмма Җәлил дәшми калмый. Шул ук елнын августында "Кызыл Татарстан" 
газетасы шагыйрьнең жлвап хатын бастыра. Бу мәкаләдә Жәлил "саботажлык 
"дошманнарга яраклашу" ише гаепләүләрне кискен рәвештә инкарь ите 
гонкыйтьнен нигезсез булуын күрсәтә Чөнки "Балыкчы кыз" либреттосы ул вакытта 
әле язылып бетмәгән. "Алтынчэч'нен лә беренче кисәге генә әзер була Димәк, 
ганкыйтьче әсәрне тулаем укымыйча гына гвНКЫЙТЬ ИТКӘН булып чыга. 

Illyn.i ли карамастан бәлки Жәлил не лә. башка атаклы татар язучыларны кебек, 
кулга алган булырлар иде Ул Мөскөүгө китеп кенә котыла 

" М о а б и т д ә ф т ә р л ә р е " т а р и х ы н н а н 

ЖӘЛИЛ ижатынын ин, км иш ноктасы анык > юмсез Моабнт дәфтәр tope Vi ip 
күшән инде \.i. кыбызнын изге рухи хәзинәсенә өвере ще 

Һәр елнын I • февралендә Муса Жалил iyi.ni кәндә—жөмһүриятебезнен MILI.HI 
музеенда "Моабит дәфтәрләре", корыч сейфтан чыгарылып, тамашачылар 
карамагына куела Музейга килүчеләр нәни бала учыдай кечкенә генә 6) куен 
[афтәрлөренә аеруча дулкынлану белән карый Аларда - шагыйрьнен изге 
гойгылары, керсез күз яшм әре. Саргасп-таушадып беткән кәгазь Би1 юре анын 
йөрәк гибешен, кул җылысын өлегөчв саклыйлар сыман 

Әлеге дәфтәр 1әрнен исәп имин илгә кайт) шры \ к бер ига *и ta Миллионнарча 
совв1 кешеләре, әсирлеккә гөшкөннөн соң, суга баткан сым! я көбөра i 
югалды •' Муса кырлары куллардан кулларга күчен утлар-сулар кичеп илгә 
k.llt 

Беренче дәфтәрне Казанга 1946 елнын март аенда Нигъмәт Терегулов алып 
кайта Гөрле кәгазь кисекләреннән үзе гегеп ясаган һәм гарәп көрефла 
язылган бу дәфтәрнең coin ы битендә иш ыирь гүбәп.ьис васыятен теркәп кал n.ipi ш 

"Татарча из) гащ !Ы Һәм 6j юфтөрне > к\ II.I дуска 
Моны мирным иннек шагыйре Муса Җәлил язды Анын гарнхы болан \ i 

1906 елда гуган Квартиры Ка шнда Һәм Мәскәүле и (да гур шагыйрь юр юн санала 
1942 еЛНЫ СуГЫШКа кипе һәм әсир ишме v)citp k'KTd күп га ип lap пием кырык 
\ к ми.in к I 11,111 iM.ipi.iii i.i Берлина км iepe i.ie Iк p i сәнсИ яшерен оешмада 
катнашуда совет пропаган им ыи гарат] ta гаеплән) i кулга алынды гөрмәга ябылды 
БӘЛКИ аны үлем җәзасына хөкем итәрләр N i үләр Ә анын әсирлектә һәм 
готкынлыкта язган II5 шигыре бар Ул ш> вр өчен катыра Шунын очен 115 иеп 

60 ын гына 6j ii.i да күчерел калдырырга гырышты Әгәр бу китап к\ [ына гөшсә 
шигырьләрне яхшылап дикъкать бе юн акка күчер сакла һәм сугыштан сон К i инга 
хәбәр итеп үлгән татар халык 1ши*ыйренен шюырьдвре нтеп юныла ш а р Минем 
вш ыятем шул 

Myi i Жалил 1943 Декабрь 

Васыятьтән сон Жәлил сәж и гаепләнеп утыручы гатар егет юре ней исемлеген 
чи.ш \ i ip 12 кеш( и *йрь үзе ю шул санга керә! Болар гатар югионын 
гаркатуда совет фикерен гаратуда күмәк качу оештыруда гаеп юне юр цклгөн 
Күз буя) өчен шагыйрь юфтәрнен гышлыгына HCJ 11емецча 
ГӨР* к ы ру( II сүз 1ск иш В паи 

ИЧ 

http://iyi.ni
http://Mili.hi


Бер елдан сок Бельгиядәге Брюссель шәһәрендә урнашкан Совет илчелеге Казанга 
Мусаның тагын бер дәфтәрен жибәрә. Аны илчелеккә Бельгиядә яшәүче Анаре 
Тиммерманс тапшыра. Ул Жәлнл белән Моабит төрмәсенең бер камерасында 
утырган, анын кушуы буенча дәфтәрне алып чыккан. Бу дәфтәр латин хәрефләре 
белән язылган, соры катыргы белән тышланган. Катыргыда мондый юллар бар 

"Бу төптә—33 шигырь. 
Әсирлектә һәм тоткынлыкта—1942. IX—1943. XI арасында язганнарым—125 

шигырь һәм поэма. Ләкин кая языйм'' Үзем белән бергә үләләр. 
М. Жәлил." 

Ныклап тегелгән дәфтәр тулганнан сон. шагыйрь, күрәсен, тагын бераз кәгазь тапкан 
һәм бөкләп дәфтәргә өстәгән. Бу өстәмәдә тагы 17 шигырь язылган. Илгә Җөлнлнен 
барысы 93 шишре һәм ике парчасы кайта. (Егермеләп шигыре ике дәфтәрдә дә кабатлана.) 
Дистәләрчә шигырьләренең һәм бер поэмасының әлегәчә табылганы юк. 

Шулай итеп, Жәлилнен "Моабит дәфтәрләре" илгә кайта. Ләкин алар шактый 
гына вакыт басылмыйча ята бирә. Ул елларда китабын чыгару түгел, шагыйрьнең 
исемен дә әйтергә ярамый. Тоталитаризм чорының катгый кагыйдәләре буенча, 
әсирлеккә эләккән һәркем халык дошманы булып санала. Легионда булучыларны 
исә фашистлар белән тиңлиләр. Менә пи өчен Жәлил сүзләренә язылган җырлар, 
радио аша яки концертларда башкарылганда, сүзләрен кем язганы әйтелми, анарны 
"халыкныкы" дип кенә җибәрәләр (Бер уйласаң, алар чыннан да халыкныкы -
анын рухи байлыгы) Жәлил либреттосы буенча язылган "Алтынчәч" операсын 
башкарганда да либретто авторы күрсәтелми. Хәтта бу әсәргә Сталин премиясен 
биргәндә дә либретто авторы телгә а л ы н м ы й . Жәлил әсәрләре мәктәп 
дәреслекләреннән һәм югары уку йортлары программасыннан сызып ташлана. 

Сонгы елларда гына билгеле булганча. СССРнын Дәүләт куркынычсызлыгы 
комитеты "Муса Жәлилнен иленә хыянәт итүе турында" эш башлаган булган 
Жәлилнен кайда һәм ничек һәлак булганы ул чорда әле билгесез Шуңа күрә 
куркынычсызлык органы хезмәткәрләре Җәлилне ил буенча гына түгел, бөтен дөнья 
буйлап ллидәр. Хатыны Әминә Жәлил не көн саен диярлек Лубянкага чыкыргып, 
иренен каидалыгын сорыйлар, "хыянәтче шагыйрь"не таптыралар. Әминә ханым 
хәзер дә бу вакыйгалар турында елый-елыи сөйли. 

Сталин вафатыннан сон гына мондый эзәрлекләүләргә чик куела. 195.3 елнын 
25 апрель конен Жәлилнен икенче туган көне дип исәпләргә мөмкин. Бу көнне 
илебездә беренче мәртәбә Жәлилнен "Моабит дәфтәрләре"ннән берничә шигыре 
Мәскәүдәге "Литературная газета" битләрендә басылып чыга. Басылып чыгу белән 
үк шигырьләр халык күңелен яулап ала Ниһаять, бу шигырьләр татар телендә дә 
вакытлы матбугат битләрендә дөнья күрә. Шул ук елнын ахырында "Моабит 
дәфтәрләре" Казанда аерым китап булып басыла Жәлил шигырьләре матбугатта 
зур шау-шу куптара Илебезнең үзәк газетасы "Правда"дан башлап иң кечкенә 
район газеталарына хәтле Жәлил батырлыгы турында мәкаләләр бастыра, 
шигырьләрен урнаштыра Берничә ел эчендә "Моабит дәфтәрләре" илебезнен 
дистәләрчә милли телләренә һәм бик күп чит ил телләренә тәрҗемә ителә. Жәлилне 
"татар Фучигы" дип атыйлар, анын даны ботен дөнья буйлап тарала. 

"Дөнья һәм дөнья әдәбияты,—дип язды ул елларда атаклы әзәрбәйжан шагыйре 
Сәмәд Вургун,—үз исемнәрен бетмәс дан белән үлемсезләштергән күп шагыйрьләрне 
белә. Ләкин үз исемнәрен үлемсез иҗаты белән дә, батырларча үлеме белән дә 
мәңгеләштергән шагыйрьләр әллә ни күп түгел. Менә алар: бөек Байрон, Венгриянең 
халык шагыйре Петефи, герой Юлиус Фучик һәм, ниһаять, Муса Жәлил". 

Бу сүзләр әйтелгәннән сон ярты гасыр вакыт узса да, алар үз әһәмиятен 
югалтмады. Жәлилнен "Моабит дәфтәрләре" әле бүген дә күп гасырлык татар 
әдәбиятының горурлыгы һәм даны булып санала. Шагыйрьнең гражданлык тойгысы, 
кешелек дәрте, поэтик көче әлегәчә барыбыз өчен дә үрнәк булып тора 

"Моабит дәфтәрләре"нең сәнгатьчә байлыгы һәм тәэсир итү көче шагыйрь 
характерының ныклыгы, фидакарьлеге һәм кеше буларак мөлаемлыгы белән 
аерылгысыз бәйләнгән. Укучы алдында уйлана, монлана, шатлана, кайгыра белә 
торган, гажәеп кешелекле зат пәйда була Шигърият аның өчен көрәш чарасы, 
рухи корал булып хезмәт итә 
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Берлиндагы мемориаль такта тарихы 

Жалилчелөр истәлегенә мемориаль такта (яки нинди дә булса берәр Һәйкәл) 
кую турындагы мәсьәлә моннан күп еллар элек кузгатылган иле Ул чакта 
жәлилчеләрнен Плетцензее төрмәсендә җәзалап үтерелүе хакында беренче 
документлар табылган гына иде әле Әлеге эш алга да киткән булыр иле Әмма 
белен КИКМӨ1 әлеге терчәнен Көнбатыш Берлинда булуына бәйле булып чыкты 
Шуна күрә дә ГДРдагы дусларыбыз, ничаклы ярдәм итәргә тырышсалар пи юлда 
яткан "авыр ташны" кузгата алмадылар. 

Ә инде безнен Көнбатыш Берлин сенатына юллаган күпсанлы хат-сорау. 
мөрәҗәгатьләребез җавапсыз калды. Шөкер лип әйтик, шулай да туксанынчы 
еллар башында, ике Германия бергә кушылгач, ниһаять, теге 'авыр таш" кузгалды. 
Берлин сенатынын җаваплы бер вәкиле, телдән генә булса ла. мемориаль такта 
кую белән ишеште "Үзегез ясагыз да үзегез Берлинга алып килегез" - диде. 
[Пунардан сон Казан предприятиеләренең берсендә төсле металлдан жали гаеләр 
исеме латин хәрефләре белән татар телендә язылган истәлек тактасы коелды Сүз 
унаениан әйтик, бу ли турыдан-туры Илбашы М Ш Шаймиев катнашы белән 
башкарылды 

1995 елнып маенда, Жянүнен 50 еллыгында җөмһүриятебездән бер гөркеы 
ветераннар Ал ман иленә бәйрәмгә бардьыар Әлете истәлек шктасып у тләре белән 
Берлинга алып килделәр 7 майда гантаяалы рәвештә аны Плетцензее гармәсенен 
Мемориаль комплексына тапшырдылар Тиешле кәгазьләргә тиешле НМ елар куелды 

Еллар уза торды, ләкин такта гына куелмады Ян,) биш е шан сон Жинүнен 55 
еллыгында тагы бер Татарстан делегациясе Берлинга килде Анда мин фәкыйрегез 
дә бар идем 9 майда ГТлетцензес төрмәсенә барып, жәлилчеләрне җәзалап дөньядан 
озаткан урынга чәчәкләр куйдык Истәлек тактасыныи әле һаман да куелманы өчен 
борчылдык. Әмма анын исән-аман килеш янкорма йортында саклануын белдек 

Мемориаль комплекс ЖИТӨКЧелӨре белӨН очрашкач, шул НӨрСӘ ачыкланды 
Берлиннын яна гүралөре Җәлилне һәм алын көрәштәшләрен җәзалап үтергән 
баракш>1 истәлек урыны—ягъни аерым игътибарда торучы юна итеп калдыр) турында 
карар чыгарганнар Әлеге корылма сугыш елларында пичек булса хәзер вә ш) иЛ 
\ гарешсез калырга тиеш икән Шуна кур,» апа нинди да 6j lea ^ гареш кертү, 
димәк, мемориаль такта куюда катгый тыелган Безгә мемориаль тактаны Фашизмга 
каршылык күрсәтү музеена галшырьгрга кинвш иттеләр 

Ье ик н белән бергә әлеге очрашуда Мөскөүнен калыквра мвнөсвбөтлвр институты 
профессоры ;>Г.1С.1\ап .Ктәмжап ла кашашты Ут ш\ И) ЮЙ [НреКТОрЫ №tfu ес 
Гухель белән мәсьәләне унай кал шу юлын җайлады Әхтәмҗан вфөнденен һәр 
сүзе. һәр җөмләсе гәпле саллы икәнен тоеп. шулармын рәсми документлар б< 1ӨН 
pat .им.ип.ш күреп Гухель болан диде "Сезаларньш чынлап та фашизмга каршы 
көрәшкәннәрен ничек исбат итә аласыз? 

Чыннан да. моңарчы Берлин штандесамптында (бездәге никах йортына uui 
оешмада) сакланып калган документларда фәкать совет гражданнарын казалап 
yicpv какыңда гына я ш пап пае \ларны мерев өчен ваеэалал үтергәннәр-б) хакта 
ым мим 1>\е п.пен .шңепа караганда, ул вакытта караклык очен ы а 1мап кызы 

белен гуслашкан' өчен w башка герле вак гөяк җинаять өчен ЕВ казалал үтер) 
алымын к> танганнар Мәгълүм булганча «влялче июне фашизм рейхынын Дрезден 
каласына! Өченче империя суды хөкем итә Ләкин сугыш ахырында әлеге суд 
иим и м Америка авиациясе бомбага rorj сәбәпле бетенлей гар нар ителә Йорт 
үзе as андагы парча аокумек] tap да янып бете 

-HI ул очрашуда Охгәмжлн әфәнде һлетьлән кир.<к мклментдарны ОЛӘЛ 
габуда үзенен ю катнашуын үтенде Музей кезмөткөрләое Германия белен генә 
чикләнеп калмыйча күрше нлләрнен архивларына да мөрәҗәгать итгелер 
Көтмәгәндә могҗиза l lpn i архивында җөлилчеларнс казалап үтер) гурында яка 
ю к у м е т габылды \п ia акка кара белен ooi.ni (ил аэылгвн валилчеларне 
"астыртъп 1ерткөннөре һем н е м е ц рейхынын хәрби куәтен вэшергөннөр* 
өчен көкем иткәннәр Шушы ю к у м е т берннн ш i ик юнуга урын гаялырмаяы 
Фашизмга каршылык күрсәт! музее ц ф е п ш я с с шушы бинада иеморм 
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ачу хакында, ә жәлилчеләрне җәзалап үтергән урынла шарның каһарманм.ным 
гасвирлаган стенд кую турында карар чыгарды. 

Мемориаль такта музеинын конферени-затында бөтен кеше күрен юра алырлык 
урынга куелды Такта матәм төсендәге кара тасма белән уралган Шунда \к 
жәлилчеләрнең исемлеге алман телендә язып куелган. Янәшәдә явы ! җәза км 1ЫНГ8Н 
Плетиензее төрмәсенең фоторәсеме дә урын алган Музей хезмәткәрләре әлеге 
истәлек тактасының изге нәрсәгә әверелүе турында сөйлиләр. Күпләр анык нигә 
һәм кемнәргә багышлап куелуы белән кызыксыналар икән. Әнә шул чагыңда яларга 
Ad мичеләр хакындагы электрон мәгълүматлар белән танышырга тәкъдим ителер 
Б\ мәгълүматлар исә Казаннан җибәрелгән, бер өлешен музей хезмәткәрләре үзләре 
эзләп тапкан документлардан тупланган Шунысын да әйтү зарурдыр мондый 
мәгълүматлар базасы хәзергәчә Татарстанда да юк әле 

Җәлил язмышы белән аваздаш немец шагыйре 

Бәлкем кем дә булса: "Сез бу юлы Берлинда яна мәгълүмат тар ташыгызмы'1"— 
дип сорар. Мин. әлбәттә, мондый сорауның бик табигый икәнлеген аңлыйм. Ләкин. 
Жәлилчеләр батырлыгы никадәрле зур булуына карамастан, мондый каһарман
лыкның сирәк түгеллеген әйтергә кирәк Чехлар Җәлилне "татар Фучигы" дип 
әйтсәләр, немецлар исә аны "татар һаусхоферы" дип саныйлар 

һаусһофер кем сон'.' Алар—икәү Аталы-уллы Өлкәне—Карл һаусһофер 1869 
елда Мюнхенда туган. Илче буларак Коньяк-Көнбатыш Азия илләрендә яшерим 
эшләр алып барган. Бригада генералы дәрәжәсенә күтәрелгән Беренче бөтендөнья 
сугышыннан сон Мюнхен университетында профессор булып ипләгән Рейх 
тарихына ул геополитика (дөньякүләм сәясәт) институтын оештыручы буларак керем 
калган Имештер дә. арий расасы чәчәк атсын өчен "Яшәеш галәме ( Жп шеште 
пространство") кирәк дигән, ягъни яна жирләр басып алуны нигезләүче тсория-
тәгълимат тудырган. 

Фашистик Германиянең "Барбаросса" планы, ягъни Советлар иленә суз ыш i [j 
турындагы фәлсәфәсе, нәкъ менә шушы тәгълиматка нигезләнә дә инде. Ә шушы 
кабахәт фашистның улы Альбрехт Һаусһофер бөтенләй башка караштагы кеШ( 
булып чыга. Ул Мюнхенда 1903 елда туа. Әүвәле үзенең туган шәһорләрепд.ис 
аннары Берлиндагы университетларда география фәненнән укыта. Иҗат белен 
шөгыльләнә шигырь, драма әсәрләре, эсселар яза. Иң мөһиме—нацизмны сөйми 
Лекцияләрдә ирек-азатлык хакында фашизмны фаш итеп ялкынланып сөй I.H.HU 
өчен аны эшеннән куалар һәм 1941 елда кулга алалар Хәер. беренче кулга алынуы 
озакка сузылмый. Күрәсен, әтисенен югары даирәдәге бәиләнеш-элемтәлөре ярдәм 
иткәндер Чыннан да, атасының тугры шәкертләреннән берсе Рудольф Гесс бик 
iyp көчкә ия була Ул аны төрмәдән коткарырга булышкан булса кирәк 

Әмма Альбрехт һаусһофер төрмәдә "тиешле сабак" алмый, нацистларны 
фашлаудан туктамый Шуна күрә аны 1944 елда янә кулга алып. Моабит төрмәсенә 
утырталар Бу төрмә безнең халыкка яхшы мәгълүм—Жәл илнең атаклы шигырьләре 
шушы зиндан исеме белән билгеле. Совет гаскәрләре Берлинга керергә берничә 
көн калганда, төгәле—1945 елның ЭЗ апрелендә - Альбрехтны төрмәдән альт китеп 
кайдадыр атып үтерәләр. Риваятьләргә караганда, анын кулларында Моабитта 
язылган шигырьләр дәфтәре була. 

Соңыннан әлеге шигырьләр "Моабит сонетлары" исеме белән басылып чыга 
Алар антифашист шагыйрьләрнең җыентыкларында дөнья күрә. антологияләргә 
керә 2001 елла Берлинда Альбрехт Һаусһоферга бюст куела. 

Әтисе улыннан сон әллә ни озак яшәми. 1946 елда үзенә кул сала Бәлкем. 
элекке инануларының дөрес түгеллеген, улынын хаклы икәнен аклагандыр'1 

Электрон мәгълүматлар базасында аталы-уллы шушы ике кешенен фаҗигасе шат ый 
тулы һәм тирән яктыртылган. 

Без А һаусһофернын бер китабын үзебез белән алып кайттык Профессор 
Әхтәмҗанның хәләл жефете Хәдичә ханым берничә шигырен русчага тәрҗемә итеп 
бирде Шушы шигырьләр аша без бу шагыйрьнең Жәлил белән аваздаш икәнлеген 
гойдык Югыйсә, алар бер үк төрмәдә утырсалар да бер-берләрен белмә: өр 
Әмма немец шагыйре дә Муса Жәлил кичергәнне кичергән 
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Мвмкинме соң йоклау таш төрмэда? 
Тэнне-җанны тетә салкынлык. 
ЯЗМЫШЫҢНЫ яклап чыгар өчен 

Сүз әйтергә хәтта хакың юк 

Әйе, нәкъ Жәлил кебек, Альбрехт Һаусһофер ла азат Ал ман иле. бөек нжат 
әһелләре Гете һәм Бетховеннар ватаны хакынла уйланган, нам>с газабы кичергән 
Юк, фашистлар гаеп иткәнчә түгел Ул үз авазын вакытында меннәрчә-меңнәрчә 
кешеләргә ишеттерә атмаганы өчен әрнегән. Ләкин бу изге корәштә берүзе түгеллеген 
тою аның күңелен бераз юаткан. 

Миннән битәр бик күпяәргз язган 
Бу комыкта газап кичәргә 
Берләшкәндә гена төн карасын. 
Явызлыкны мөмкин җиңәргә 

Шушы юлларда да (татарчага Г Сале гөрҗемә итте) Жәлилгә хас ялкынлы хисләр 
чагыла Ал ман илендәге дусларыбыз да әлеге ике шагыйрьнең бер тамырдан булуын 
ВЙТТелөр 11 и мөһиме шунла: алар фашизмга каршы чыкканнар һәм шушы рәхимсез 
корәштә үлемсезлек дигән биеклеккә ирешкәннәр 

Плетцензее төрмәсенең мәкерле серләре 

Берлиндагы Плетцензее районы биниһая зур сәнәгать төбәге булып санам 
Монда >авод-фабрикаларнын гөбөнәк кенә ыслы-корымлы корпуслары тезелеп 
киткән һәртөрле соры-сортылт складлар, пакгаузлар Тимер юллары, шулар 
ырәссндә гау-тау өелгән төзелеш материаллары... 

Биек кирпеч койма белен әйләндереп алынган Плетцензее гөрмәсс шәһәрнең 
шушы тобәгенә һич ямь өстәми Төрмә хәзер дә эшли Анда балигъ булмаган 
җинаятьче үсмерләр тотыла. Ләкин терма гер ритор и исенең бер өлеше һәм андагы 
җазалау барагы мемориаль зона итеп калдырылган. Әлеге зонага керү юлында tain 
дивар корып кутаннар Ана немец имендә. "Гитлер диктатурасы корбаннарын,! 
1933 — 1945 еллар" диген сүзләр язылган. Әлеге стена сугыш чорыннан бирле 
бернинди \ (гәреш кичермәгән җәзала] барагына килеп готаша Бирелә пар агачында 
яки гильотинада төрле милләттәге өч мен чамасы кеше җәзалап утере ггән 

Бу җәһәттән Плетцензее тирмәсеннән тыш Бер ппиа күпләп җәзалап үтерү азымы 
кулланылган тагын өч юрмә булуын әйтергә кирәк 1945 елнын я ялмл \ км җәзасына 
ХӨкем ителүчеләр саны 16561) кешечә җиткән. Ләкин бу гитлерчылар тарафыннан 
корбан телгәннәрнең бик аз өлеше генә Миллионнарча кешеләр бернинди хөкем 
карары чыгармыйча үтерелә Йөзләрчә мен тоткыннар концлагерьларда, хәрби 
әсирләр очен корылган лагерьларда ачлыктан һәм гиф авыруыннан һәлак була, газ 
камераларында яндырып ^ гере ю 

Безне oiaji.ni йөрүче гид, Мемориаль комплекс хегмәткәре әкче юрмәнен 
җанны өшеткеч, мәкер и серләре гурында сөй юде 

Готк арны гадел гөкөннен беренче яртысында җәзалап ^ гергөннер (Исегезгә 
гөшерөм җәлилчелөрне 1944 елнын 25 августында 12 сәгать 06 шшугтан 12 сәгать 
М) минутка кадер вакьп шендә юк иткәннәр) Исмен юстициясе кагыйдәләре 
нигезендә җәзалау алдыннан прокурор готкынга хөкем карарын укыган Б\ җәһәттән 
җөлилчеләр үзләренә нәрсә янаганын 25 августта иртәнге 8 сәгатьтә Тегельдән 
II |етцен iee төрмәсенә алып килгәч кенә белә [өр \ мрны Үлем порты дин аталган 
аерым баракка урнаштыралар Динары кулларын артка бәйләп, хөкем карарын 
укыйлар Шунардан сон мулла бе щн очра jpa tap 

Готкыннарны билгеләнгән сәгатьтә > 1ем йортыннан казалап үтер) барагына 
.iii.ni киләләр Гильотина үзе күренмәслек итеп калын кара пәрдә белен каплап 
куелган була Сакчылар готкыннарны берәмләп тектереп алып гильотинага 
ыргыта tap Бик үткен юл кайра и.т '"• км юграмм 1Ы балта шун ia VK башны чабып 
әзе lll\ i мизгелдә корбаннын ^ ie гө) дасен читкә an.ni гашлыйлар, гильотинага 
чираттагы тоткынны китерел кертәләр 

Гиднын сөй 1өвенә караган ia, монда өч палач з 
MI и марка акча \\ 1өгөннөр Өстәвенә кнее пап һәр баш эчен өстәмә i\ к'> бирелгән 
А . ч ia iiu.ni in П.ПНЧ1.1 iapi.1 ia ә icnice i кл i\iaian v> с у г ы ш ахырын la. кеЭМЯЛ ПрвНеи 
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"авырлыгын" искә алып. өстәмә паек: жәзалап үтерелгән һәр кеше өчен 8 сигарет 
биргәннәр. 

Бигрәк тә Реттгер дигән палач явызлыгы белән аерылып торган Чордашлары 
сөйләвенә караганда, ул имансыз, канэчкеч жинаятьче—патологик яктан авыру 
адәм актыгы булган Кешеләр гомерен ул жәзалап үтергәне өчен алган акча бәясе 
белән генә санаган, моңардан искиткеч тәм тапкан Йөзендә һәрчак мыскыллы. 
ыржаюлы елмаю булган, авызыннан беркайчан да сигарет төшермәгән Атлап Йөреше 
дә башкаларныкына охшамаган: караклардай кача-посып. киез чүәкләре белән 
цемент идәннән тавыш-тынсыз атлап йөргән Тоткын өстенә селәүсендәй сикереп, 
аны гильотинага ыргыткан һәм шунда ук кнопкага баскан 

Әмма жатилчеләрне фашистик Германиянең баш палачы Эрнест Раендель үзе 
жәзалап үтергәндер, мөгаен. Кыяфәте белән ул могтәбәр булып тоелган, үзе һәрчак 
ыспай кара сюртук киеп йөргән, ике кулынын да бармакларына алтын Йөзекләр 
кигән. Э Раендель гадәттә җәзалау көне алдыннан үлемгә хөкем ителгәннәрнең 
камерасына кереп, аларнын авызын ачтырып караган: алтын тешләре бармы-юкмы 
икәнлеген тикшергән Соныннан, алар дөнья белән хушлашкач, шул тешләрне 
каерып алган 

Әгәр тоткын авызын ачмаса, хәтта анын йөзенә төкерсә, Раендель ерткыч 
җанвардай ырлаган 

—Аз гына көт Башыңны чабып өзгәч, мин әле синең күзенә карармын 
Чыннан да, ул үзенен шушы кабахәт антын үтәгән Тоткын башы идәнгә тәгәрәп 

төшүгә, палач аны кулына алып йөзенә караган. Жәлладлар фикеренчә, адәм башы 
өзелүгә дә карамастан, каны агып бетмәгәнлектән. күпмедер мизгел үз анында 
кала икән. Палач шушы әкренләп тоныклана бара торган күзләргә карап, үзенә 
ниндидер гайре табигый тәм тапкан Моны аклау да, аңлату да мөмкин түгел: бу 
фәкать ерткыч җанварларга гына хас. 

Плетцензее төрмәсендәге мемориаль комплекска ел саен 50-60 меңләп турист 
килә Жәлилчеләргә багышланган стендны ачу тантанасы вакытында гына да берничә 
автобус килеп туктады. Килүчеләрнең күпчелеге мәктәп укучылары иде. Бу балалар 
үз илләренен үткәне белән кызыксыналар, ә иң мөһиме—алар мондый фаҗига 
беркайчан да кабатланмасын дип хыялланалар. 

Алар мәңге хәтердә 
2002 ел. 25 октябрь 
Без. Татарстан делегациясе вәкилләре, жәлилчеләр жәзалап үтерелгән урынга 

чәчәкләр куйдык. Безнең белән бергә Берлин сенаты һәм "Россия халыкларының 
Берлиндагы дуслары" жәмгыяте җаваплы хезмәткәрләре шундый ук изге гамәлне 
кылдылар. 

Бу көн безгә тагын шунысы белән истәлекле булды: әлеге йортта жәлилчеләргә 
багышланган стенд ачылды. Шушы мемориалда куелган 14 нче стенд ул Монда 
Жәлил белән Алиш рәсемнәрен, "Моабит дәфтәрләре"нсн кайбер күчермәләрен 
күрергә була. Шунда ук алман халкы Жәлил шигырьләрен үз телләрендә укый ала. 

Әлеге тантанада Татарстан делегациясе җитәкчесе, ТР хөкүмәтенең вице-
премьеры Зилә Вәлиева болай диде "Минем шуны әйтәсем килә. фашизм 
төрмәсендә жәзалап үтерелгән шагыйрь немец халкына рәнҗү һәм нәфрәт 
белдермәгән. Киресенчә, ул бөек һ е й н е , Гете каршында баш игән, илаһи 
Бетховенның искитмәле музыкасын яраткан Үлемеңә берничә көн калганда ул 
менә мондый шигырь язган: 

Синме соң бу—бөек Маркс иле 
һәм давыллы Шиллер ватаны9 

Тоткын итеп сиңа китерде дә 
Кол дип мине немец атады 

Әйт син миңа утчы. Тот фронт лы 
Көннәреңне кая югалттың7 

Нигә миме—Клара әбисенең 
Сөйгән улын—кыйнап елаттың9 
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Муса Жәлил шигырьләре анын сонгы сулышына хәтле үз иленә, демократия 
һәм гуманизм идеалларыңа тугры калуы турында сөйли. Тоталитаризмга һәм 
ждһиллеккә каршы көрәштә ул немец халкынын ин яхшы көчләренә таянган Җалил-
Кормаш төркемендә немец патриотларыннан да берәү булган. Ни кызганыч, 
хәзергәчә без анын исемен ачыклый азмадык. 

Без шулай ук Берлиндагы Фашизмга каршылык күрсәтү музеендагы дусларыбызга 
тирәнтен рәхмәтебез. Алар шулай ук фашизмнын кара афәтенә каршы көрәштә 
Һәлак булган безнен ил гражданнарын хәтерләрендә саклыйлар Без әлеге дусларыбыз 
аркасында Жөлилнен һәм анын корәштәшләренен батырлыгын тасвирлаган бик 
чоһим бер документны эзләп табуга ирешкәнебез өчен зур рәхмәтебезне юллыйбыз 
Алда әйтелгәнчә, бу документ—совет патриотларының "немеи. армиясен таркатуда" 
һәм "зыян китерүдә" гаепләү, турындагы акттан бер оэск Кыскасы, якташларыбыз 
уз Ватаннарына тугры булып калганнар. 

Минемчә, безнен әлеге эшлекле багланышларыбыз киләчәктә дә ныгыр һәм 

(сер ' 

Бөркет сыман 

Менье 11ык Казанмын Ак кирмәне каршында бакырдан коелган Җвлил һәйкәле 
гора. Шагыйрь, югарыга очар очен канатларын җайлап куйган бөркет CI.IM.UL КИП 
адым ясап, алга омтылган. Анын богаулы куллары артка бәйләнгән, һәм шагыйрь, 
коллык чылбырларын озә-өзә, кын башында басып юра Татар халкынын намусына 
Һем батырлык с и м в о л ы н а әверелгән Муса үзенең мәңгелек пьеде< 
күтәрелгән 

Һәйкәл янына шигырь һәм ирек сөючеләр, гуристлар менәрдәй килә, Ишьегетләр 
Һәм к 1,1 шар, никахлашу алдыннан һәйказ янына чәчәкләр к>ч Сугышта катнашкан 
карт пенсионер зар, \е 1мәг ветераннары һәйкәл алдында баш иеп. озак кына уйланып 
Юра Аларнын күзләрендә батыр шагыйрьне олылап искә алу ла. анын изге рухына 
якынаю хисен дә чамаларга Пула 

Жәлилнен тормыш һәм иҗат батырлыгы матур легенда булып бөтен дөньяга 
таралды Аның шигырьләрендә чор-заман сулышы, нлнен, халыкнын йөрәк тибеше 
Сй ЮЛӨ lllai ы нpi. ф.ими IM ГОТХЫНЛЫГЫНШи ы ГШТрИОТИК ипчән.ieie бе ЮН 1енә түгел, 

ен горм! юлы Һәм ялкынлы иҗаты белән көрөшче-өдип, патриот-шагыйрь 
инәм исемнәрне гулысынча аклады Бу—анын әдәбиятыбызда һәм халык 
кунелендәю урынын билгеләүче төп сыйфат Хәзерге адөбияп бе юмендв A.I in I 
Градициялөре" дигән төшенчә барлыкка килде Шагыйрьнең сугышчан олы 
гражданлык градициялөрен хәзерге (аманат яна буын шагыйрьләр әйтик Равил 
ФөЙзуллин, (өлфәт, Реназ \.цп\^ Разил Вәлиен һәм башкалар уңышлы рәвештә 
дәвам итәләр Шуны истә тотып, алар Жәлил исемендәге премия белән 18 
бүләкләнделәр. 
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Шагыйрь турында шагы1\ 

И л д а р 
Ю з е е в 

УНӨЧЕНЧЕ 

Баллада 

Егетләр унике булганнар, 
Аяусыз үлемгә барганда 
"Юк, унөч. унөч!" дип кабатлый 
Күңелем һаман дә 

Унөченче 
Ул булган егетләр янында 
Иң соңгы йөзенче адымда, 
Башларын югары күтәрткән 
Һәлакәт алдында. 

Дөньяның килерен хәл итеп 
Булмыйдыр тәвәккәл ир-атсыз. 
һәрберсе белән дә үлемгә 
Кергән ул чиратсыз 
Бер булып киткәннәр егетләр. 
Сайларга бер генә юл калган 
Унөченче 
Ул калган 
һәм китеп хәбәрсез югалган 

Унөченче 
Ничә ай. ничә ел эзлим мин, 
Табалмыйм. җанда — бөр үкенеч, 
Әйтәләр "Алар бит унике!" 
"Юк, унөч!' 
"Юк, унөч'" 

Унөченче 
Җәлладның балтасы астыннан 
Бердәнбер сау калган каһарман 
Мин беләм, ул — исән, табармын. 
Ә, бәлки, табалмам... 

Унөченче 
Иң көчле дошманны жрңдем дип. 
Җай саен кычкырмый торгандыр, 
Ул тыйнак, дуслары сымандыр. — 
Табылмый шуңадыр 
Баһадир икәнен белмичә. 
Тын гына. шау-шулар эчендә 
Янадыр көядер, сөядер 
Дуслары өчен дә 



Унөченче 
Ул калган 
һәм китеп хәбәрсез югалган 

Иң соңгы йөзенче адымда 
Мусаләр җырлаган моңлы җыр 
Моңлы җыр — билгесез каһарман 
Мин беләм син исән табармын 
Ә. бәлки табалмам 

МУСА ҖӘЛИЛНЕҢ КЫЗЫ ЧУЛПАНГА 
КИЛЕП ҖИТМӘГӘН ХАТЫ 

җиң. эч иш вйгэ кайтырмын 
( пиең туган көнеңне бэйрвм и»; • • 
Мин i иңа бик яхшы 6\ i » • 
"• ьн н ан идем кайткач бирермен 

Җөли nii.li фронты барганла 

кы!ы Чулпанга я и ик и ш п п 

pom 1942 en 

Кичер, балам, кичер әткәңне 
Мин сүземдә тора алмадым. 
Туган көндә була алмадым 
Тик бурычлы булып калмадым — 
Җиңү булды сиңа бүләгем. 
Мин тыныч көн сиңа теләдем — 
Кадерен бел. балам, кадерен' 

Көткәнсеңдер нәни чагында. 
Үскәч инде үзең аңладың. 
Вакытында кайта алмадым 
Тик барыбер читтә калмадым — 
Азат илем сиңа бүләгем. 
Мин бит сиңа бәхет теләдем — 
Кадерен бөл балам, кадерен1 

Сагнуларым калды мәңгегә — 
Җырга барсын сала алмадым 
Белеп киттем, якты дөньяда 
Мәхәббәтем исән калганын — 
Газиз әнкәң сиңа бүләгем. 
Мин бит сиңа шатлык теләдем — 
Кадерен бөл балам, кадерен' 
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МУСА ҖӘЛИЛГӘ 
Синең гомер легендага тартым, 
Тик бәхәсле булды кай ара. 
Безне әйткән кая, дөнья хәтта 
Каһарманнар белән шаяра. 

Шаярдылар үчле һәм үчсезләр, 
Күселәр һәм күсе төслеләр, 
һәйкәл ташын кимерделәр кайчак 
Тешлеләрдән күрмәк тешсезләр 

Таш катысы торды мантыйк белән: 
"Шулкадәр үк дошман исәрме — 
Үзенә дус, ялчы, кол булганның 
Башларын ул әллә кисәрме?" 

Балта сыман баш өстендә торган 
Катылыкны без дә татыдык. 
Әмма күптән гильотина белән 
Хәл ителгән иде батырлык 

Шуннан китте җырлы сокланулар. 
Сырышулар данлы форсатка: 
"Булыр идек без дә аның кебек, 
Андый хәлдә калган очракта!" 

Күкрәк сукмыйк — бәлки, булыр идек 
Ак кар яугач кызыл кар яугач 
Актык мәрмәр сүзне әйтербез, тик 
Башыбызны кисеп карагач 

Р о б е р т 
М и ң н у л л и н 

ТАТАР БАШЫ БАШКА КИСЕЛМӘСЕН! 

Ә бит нинди шәп егетләр булган! 
Куркытмаган хәтта үлем дә 
Батыр булып, татар булып калган 
Ул егетләр дошман өнендә' 

Алар әле һаман исән кебек. 
Алар әле безнең йөрәктә 
Безгә бүген Муса Җәлил кирәк, 
Җәлилчеләр кирәк бигрәк тә> 



Без дә бүген җәлилчеләр кебек, 
Без дә бүген Җәлил хәлендә 
һәр татарның җаны тулы яра 
Булмаса да яра тәнендә 

Татарга да кояш чыгып ала. 
Тарих бит ул аклы-кәралы 
Ничә тапкыр чыгаралар инде 
Халкыбызга үлем карары 

Шундый ук хәл хөкем сөрә бүген — 
Барасы юк ерәк-еракка 
Стенага китереп терәделәр 
Тик басасы калды курокка 

Гильотина юкмы безнең өстә? — 
Баш очына ешрак карагыз' 
Ерагаймый, якыная гына 
Җәлилчеләр белән арабыз 

Җәлилчеләр булыйк, әй егетләр' 
Җәлил булыйк, шагыйрь иптәшләр' 
Куркып тормыйк башны кисәрләр дип, 
Барыбызныкын да кисмәсләр . 

Баш имәгән татар' Нишлисең бит, 
Баш имәгән башны кисәләр 
Нишләр идек бүген, дошманнарга 
Башын игән татар, дисәләр71 

Ачы да соң татар язмышлары' 
Бер уйласаң, исең китәрлек 
Татар башы башка киселмәсен' 
Киселгәннәре дә җитәрлек 

Ф ә р и т 
Г а б д е р ә х и м 

НИНДИ ҖАН БУ? 

Тарих сөйли Миһербанлы халкым. 
Иәсин чыгып туар таңыңа. 
Киң дөньяга сыя алмаганнар 
Сөңге батырганнар җаныңа 

Нинди җан бу синдә — бик түбәнме. 
Әллә инде бик-бик югары7 

Җаның ярып кергән шул сөңгене 
Кайнар каның белән сугарып. 

Үстергәнсең Җәлилләреңне син 
Гыйбрәт булсын бөтен галәмгә 
Бу — бердәнбер могҗизадыр, бәлки 
Алмагачка сөңге әйләнгән' 



Юмарт халкым' Көзләр җитү белән. 
Инсаннарның кече-олысын 
Җыясың да шушы алмагачның 
Җимешләре белән сыйлыйсың 

Киң дөньяга сыимаганнарның да 
Оныклары синең табында. 
Нигә өясеңдер алмаларның 
Иң сутлысын алар алдына. 

Син чыгасың көрәш мәйданына. 
Сөңге түгел, тотып сөлгеңне 
Нинди җан бу әйләндергәнсең бит 
Алмагачка җәллад-сөңгене! 

Уфа 

С а б и р о в 

ҖӘЛИЛ СУРӘТЕ 
Сабый чакның кайбер мизгелләре 
Еллар буе китми башымнан 
Сүз чыкканда безгә кырын карап. 
Пышылдады зурлар: "Сатылган 

Әллә нинди хаста туган иде 
Яшь җанымда шушы сүзләрдән 
'Исән икән "Теге як~та яши 
Яшеренә Исемен үзгәрткән 

Әмма тиздән тарих гаделлеге 
Бик гыйбрәтле сабак өйрәтте. — 
Хәтеремдә указ Журнал бите 
Алтын йолдыз Җәлил сурәте 

Еллар узды Тәкъдиркәем мине 
Анда бәреп, монда ыргытты 
Бу дөньяның явыз утларыннан. 
Ачыш ясап таптым чынлыкны 

Без бит иң-иң батыр егетләрне 
Сау башлары белән түгел лә. 
Гүр ташлары белән саныйбыз 
Туксан тугыз канлы газап аша 
Үтсәң генә сине таныйбыз 

Күпме булса дәртең, шулкадәрпе 
Хәтәр оча дошман уклары 
Пакь йөрәкле адәм баласының 
Авыр була тормыш сукмагы 

Без үзебез аңламаган эшне 
Ап-ак җирдә шакшы тап" дибез. 

Әүвәл бәреп егып таптыйбыз да 
Соңра күккә чөеп мактыйбыз 

Кардәшләрем' Ә без бүген менә 
Аңлыйбызмы тарих гыйбрәтен? 
Кичер. Җәлил' Чыкмый хәтеремнән 
Иске журнал битләрендә күргән 
Җырларым' һәм якты сурәтең 

Чилабе в исәсе, 
Ямин Елга шәһәре. 



Н у р и я 
И з м а й л о в а 

ҖӘЛИЛЧЕЛӘРГӘ 

Андый wfcipnap калмас елап үлгәннәрдән. 
Ышанам мин — сез елмаешып үлгәнсез — 
Елау заты юк Җәлилнең жь/рларында 
Күз яшьләрен көн нурына яшергәнсез' 

Елмайгансыз Тик яшергән яшьләрегез 
Көн нурыннан 

минем күзгә күчкән мәллә1 — 
Уйлыйм — елыйм, сөйлим — елыйм 
Мин бары тик 
Сезне сагынып елар өчен үскән мәллә? 
Кичерегез мин елакны 
Ах, бу кояш 
Бигрәк моңлы ядкарь сездән — 

исәннәргә 

АКП1, Ilptim тин шяҺзрА 

М и р з а 

БАТЫРЛАРЫН БАРЛАП ТОРА ХАЛКЫМ 

Батырларын барлап тора халкым. 
Дәверләргә бүлеп, чорларга 
Дастаннарга кереп калган алар. 
Әкиятләргә, бәет, жъ\рпарга 

Хәтерләргә мәңге кереп калган, 
Йола алмас һичбер ак тап та. 
Иблис язган ялган тарих битен 
Хаклык җиле барыбер актарта 

Идегәйләр кайтты, мең елга бер 
Урап кайткан комета сымак, 
Исхакыйлар. жрлилчеләр кайтты. 
Оныклардан фатиха сорап 



ШАГЫЙРЬ ИСЕМЕНДӘГЕ ПРЕМИЯ 

1968 елда ВЛКСМнын Татарстан өлкә комитеты өдөбият-сәнгать 
өлкәсендә яшь көчләрне үстерү, иҗатларын стиммуллаштыр\ һәм 
пропагандалау нияте белән Муса Җәлил исемендәге премия булдырган 
иде. Ул республика комсомолы премиясе саналды һәм аңа 1968-1990 
елларда язучылардан 13 кеше лаек булды 1991-2002 елларда премии 
бирү тукталып торды Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетының 1997 елнын 27 февралендә чыккан карары нигезендә М. 
Җәлил исемендәге бу премия яңадан гамәлгә керде, премия бирү 
тәртибенең яна нигезләмәсе булдырылды Ул хәзер Республика премиясе 
дип атала. Нигезләмәлә болаи дип язылган: " М . Җәлил исемендәге 
Республика премиясе Татарстан Республикасы яшьләренең сәнгатьне 
фәнне, мәгарифне, тәрбия бирүне үстерүгә шәхси өлеш керткән, яшьләр 
кәсәбәчелеге. яшьләр программаларын тормышка ашыру өлкәсендә 
югары казанышларга ирешкән сәләтле вәкилләренә бирелә' Премия 
ике елга бер мәртәбә бирелә, лаек булган лауреатлар исемлеге М Җәлил 
туган конне игълан ителә 

Муса Җәлил исемендәге Республика премиясенә 
ия булган язучылар 

1968. Юзеев Илдар Гафур улы —шагыйрь Миләүшә" дигән 
шигырьләр һәм болзадалар китабы өчен. 

1970. Фәйзуллин Равил Габдрахман улы — 
шагыйрь. "Мәрмәр"' исемле шигырьләр китабы 
очен 

1972. Харисов Ренат Мәгъсүм улы (Ренат Харис)—шагыйрь. 
"Кеше ораторнясенен гексты өчен 

1974. Миннуллин Туфан Габдулл, 
ташлары" һәм "Үзебез сайлаган язмьш 

улы—драматур!. "Нигез 
дигән пьесалары очен. 

1976. Кашшафетдинов Миргазн Солтан улы (Гази 
Кашшаф)-язучы-галим (үлгәннән соң), каһарман шагыйрь Муса 
Җәлилнең мирасын барлаудагы, аның тормышын һәм иҗатын 
өйрәнүдәге зур хезмәтләре очен ш 

1976. Мостафин Рафаэль Әхмәт улы—язучы-галим. каһарман 
шагыйрь Муса Җәзилнең тормышын һәм ижатын оирәиүдәге зур 
хезмәтләре өчен. 



1978. Яруллин Фәнис Гатаулла улы—язучы Аерылмас дустым I L * ^ В 
"Сагыш игән җыентыклары очен iT~- ы н 

H tm 
1982. Вэлиев Разил Исмәгыйль улы—әдип. 

шагыйрь "Яшисе килә" диген повесте һәм яшьләргә багышланган 
ЖЫрлар ЦИКЛЫ очен 

1982. Миннуллин Роберт Мөгаллим улы—шагыйрь, балалар өчен 
я (и или Акбай цирк карый Жиде иЗый гай жига Айга очтык 
игән шигъри китаплары һәм телевидение аша әдәбиятны актив 

пропагандалаганы очен 

w 1984. \ очи отлип Си шан Мнрч н»нб).1ла улы (Ризван Хвыид] 
драматург. "Китәм инде" Синен урынына кайттым гигөн 
пьесалары очен 

1988. Маликов Дөлфәт Госман улы (Зелфәт) 
шагыйрь Көзге учаклар дигән китабы һәм COHI Ы С шарда "Казан 
утлары Ялкын" /Kypii.Mi.ipi.iiii.i басылып чыккан шигырь 
бәйләмнәр* ө II н 

1989. ТүбвН к а ч а и [ м А й if ПЫШӘ" > 1 >бв -м\ !ЫК1ЛЬ 
берләшмәсе (җш лкчесс язучы Хлсмвтуллвп Рәхмәт] ип Хисмәтулла 
улы—Рахмвй Хмвютуляш) 

199» ЗӘЙДУЛЛВШ Ркаил Рафазль улы щагыйр! 
Күрәзә исемле шигырьләр китабы эчен 

I B £лВМ 1990 Зәйдуллин Ркаил 1'афа>ль улы iinn.iiipi 
Күрәзә нсемл< шигырьләр китабы эчен 

В
вш 

2003. Вәлиев МвДӘррИС Харис улы (< 1ЛИЯ М ПОВ) 
Гатарстан Республикасынын Мәгариф Милли нәшрияте 
щректоры шагыйрь адэби гәнкыйп к плантлы яшь авторларга 
1злекл( яр 1өм күрс .ик,ми В к н 

1 Л 1 1 1 L ' . . . . . . . . . . L I U I I I L 1 . 1 П Р Ы П Ы • ( I I I I 2003. Республика яшь i иренен ( м и 
нжтнмыыи финлы (МШТОКЧӘСВ ншыирь. ПВКВВВЕ фшн.ф юк юри 
(«ләймашш Җәүдәт Шәүкәт >лы) 



Татар әдәбияты турында 
Луи Арагон 

Парижда Франциянең арч.рс<.сич язучысы потен доньнга билгеле атаклы 
шагыйрь, тынычлык очен актив көрәшче Луи Арагонның "Совет әдәбияты 
< Litteratules sovietidues ") исемче яңа китабы басылып чыкты Автор бу әсәрдә 
Советлар Союзының куп милләтле әдәбияты турында бик кьпыклы фикерләр 
әйтә. татар әдәбиятына да (башлыча Муса Җәлил турында) бер бүлек 
багышлый. Түбәндә без Луи Арагон китабыннан әнә шул бүлекне китерәбез. 

Луи Арагон хезмәтендә татар әдәбияты турында кайбер фикерләр булуына 
аспирант Нил Юзиев игътибар итә һәм Москваның В И Ленин исемендәге 
китапханәсеннән китапның \ i битләрен фотокәгазьгә төшереп алып кайта 
Текстны францу падан редакция өчен X Курбатов тәрҗемә итте. 

Редакция 

МЕНӘ НӘРСӘ БУЛДЫ 
БЕРЛИН ШӘҺӘРЕНДӘ 

1944 елнын 10 январенда Берлиндагы Моабит төрмәсендә палач балтасы бер 
шагыирьнен башын чабып өзде Шунысы гажәп, безгә, атып үтерелгән Гарсия 

Лорканын исемен ишетеп җаны тетрәгән, атылган Жак 
Декурнын сонгы сүзләрен яки нацистлар тарафыннан 
асылган Юлиус Фучикның төрмәдә язган китабын тын 
да алмый укып чыккан французларга , ул совет 
шагыйренең хәтта исеме дә билгеле булмады. Бу — безнең 
очен оят иде. Бу кеше үзенен һәрбер туганы — Казандагы 
һәм Новосибирскилагы. Одессадагы һәм Самаркандтагы. 
Владивостоктагы һәм Ленинградтагы, Тбилисидагы һәм 
Ригадагы туганнары өчен үлде. Ул шулай ук безнен өчен 
— французлар яки чехлар өчен дә үлде. Ул л.Этиен дОрве 
яки Пери кебек үк үлде, ләкин без анын хәтта исемен дә, 
аның шагыйрь булуын да, аның башы Моабит төрмәсе 
ишек алдыңа җәелгән ташларга тәгәрәгәнен дә. анын каны 
палач бүкәнендә кипкәнен дә белми калдык. Ә палач шул 
вакыт үзенен балтасына карады, аны җентекләп сөртте, 

аннары үзенен балалары белән уйнарга китте. Яки ул үзенең кесәсеннән аларнын 
фотосын сөйрәп чыгарды. - хәтерләгез 1953 елда, Казанда, беләсезме. Казан: 
Россиянен Европа өлешендәге шәһәре... яки барыннан да бигрәк РСФСРдагы 
Татарстан Автономияле республикасының башкаласы, Казанка елгасы буена 
урнашкан. Казанканын Иделгә кушылган урыныннан ун километр, Мәскәүдән 
көнчыгышта тугыз йөз километр, Ленинградтан көньяк көнчыгышта бер мен алты 
йөз илле алты километр ераклыкта булган, 55°47' төньяк киңлеккә һәм 46°45' 
көнчыгыш озынлыкка урнашкан шәһәр... Унөченче гасырда Кыпчак империясенең, 
Алтын Урданың, башкаласы булган шәһәр. Ундүртенче гасыр азакларында 
Мәскәүнен бөек князе Василий Дмитриевич Самарадан Вяткага кадәр сузылган 
Казан ханлыгына һөжүм итә, барын да җимерә. Ләкин татарлар үз шәһәрләрен 
аякка бастыралар Шуннан сон руслар ана каршы йөз ел буена гаскәр җибәреп 
торалар һәм, унбишенче гасырның ахырыннан башлап. Казаннан налог җыялар. 
Аннары руслар патша Иван Грозный белән тагын киләләр һәм уналтынчы йөзнен 
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уртасында шәһәрне камап апалар Хәтерегездәме, Борис ГодунсяГта I 
кулына шешә тотып, ничек җырлый 

Кими дигән ип шәһәрдә 
Усал патша ашап-эчте. типтерде 
Рэсэй буйлап йөрмәсеннәр өчен. 
Татарюрны. һай шәфкатьсез 
Кырып салды йорт-җирдәрен көйдерде 

Ташланды да патша iyp ну булып Казанга 
Казып керде и<.тын Казанканың -~ елганың 
Ә шәһәрдә кайнашалар татар tap 
Күзәтәләр Иван патшаны — 
Күзәтәләр ачу Юнгам татар tap 

Кайгы ба> ты у\ a.i патшаны, 
Салындырды башын уң якка 
Тупчыларын VI тотынбы чакырыр a 
Ут салучы тупчыларын барьь ын 

Әй төтен ш 6а ювы i шәм 
Мичкәгә ут сала яшь т\пчы 
Лары тулы мичкә тә эри 
i in тәгәри чокыр бушап /и« шарт шй 

Кычкырдылар ачу белән татарлар 
Каргадылар у a 1 патшаны 
ИксвЗ чит ез татар КОНЫ ш]. I Һ>< 
Кырык оч мең татар егы гды 

Казан дигән ай шәһәрдә ненә ки б) н>ы 
11 pit. прии, a i 

Ник син җырламый! ың 
На .1 КуШЫЛМЫШ ЫҢ б) И 

һәм Ялган Дмитрий Варлаамга мичек җавап бирә Мин ге |әмим Б) җырны 
бу усал җырны без лә җырламаячакбыз Чөнки ашаналар хәзер гаҗәеп үзгәрде 
инде мин сезгә Казанда, 1453 елда гатар ге юн ie шаг ыйрьнен уз гелен ЕӘ басылып 
чыккан шигырьләр Муса Жәлил тарафыннан Моабнт гөрмөсендә, анын гомерен 
палач балтасы өзгәнгә кадәр язылган шигырьләр турында сөйлим Бер гатар кешесе 
өстенә палач балтасы гөшкөнгө кадәр, Россиядә яшәүчеләрнен барысы өчен оә 
беэнен »чсн лә әнә шул шигырьләрне и 1ьш калдырган һәм мин сезгә әйтеп уткән 
( ье ШНЫН башында J к юкла гш \ leKteii A к'кишдроилч tЧркок ^ lenen чин ышынын 
өченче шешендә ул шигырьләрдән менә бу дүрт юлны китерде 

Мин тез чүкмәм катил • и 
Кол ипи Hi дә тоткын ит әң дә 
Кирәк икән i ом аягүрә 
Валта белән башым ш • 

Дурп юл ипи ырь һәм шунда \к \ i гул lap сөйләгәнда iq атар гын гора 
[июче u.m i.i п, сәнгать өчен гараф lap [ары гурын ia ирония белән сөйләп o n ге 
Гатар Муса Жәлил шигыреннән (үрт юл И о н и и гурында аоклад ясаучы 

8 орбайҗа 1гыйр( ( вмвд Вургун грибунага менгәч Му( i Ж ш ил гтвышы анын 
тавышы белен ти ын янгыриы 



Муса Жалил тавышы безгә таба Моабнт төрмәсеннән күтәрелде. Сәмәд Вургун 
Ватан сугышы көннәре турында сөйли баш гый Менә Нәкъ менә шул чакта без 
шагыйрь сүзенен "кеше көче полководецы" булуын аеруча нык аңладык: 

Сиңа миннән хәбәр китерсәләр ци „,„ /,,,,, сине алмаштыргач, 
Ул егылган арып", — дисәләр. Җирдә миңа тагын ни каю'' 

Син ышанма, бәгърем' 
Мондый сүзне (•UHa ииннән хәбәр mtmept эләр 
Дуслар әйтмәс, якын күрсәләр uUll ,„„),• \ аән дисәләр 

Син ышанма бәгърем! 
Байрагыма каным белән яз ан Мондый сүзне 
Антым чакра аяга барырга. / и ш/, әйтмәс син,- сөйсәләр. 
Хакым бармы минем абыныр, а 
Хакым бармы арып калырга' Туфрак к\ ияр тәнне, күмә алмас 

Ялкынлы чсыр mj 1ы күңелне. 
Илдән киттем ил һәм сичең очен | „ „ ,,,„.„ .,„„„.„ ,;,. ни1Ы а щ 

Автоматым асып аркама Җиңен \ кан мондый үлемне'' 

Муса Жәлил... Сез. Франция диварларында эленеп торган зур кызыл 
афишаларны оныткан кешеләр, кабатлагыз бу исемне, хәтерләгез сезнен палачлар 
килә торган рельсларны шартлаткан Манушиянны — әрмәнне. Манушиян да 
төрмәдә шигырьләр язган... Искә төшерегез Муса Жәлилнен исемен: сөеклесеннән 
ул үзенен үлүенә ышанмауны үтенгән, чөнки жырнын гомере — кешенекеннән 
озын. һәм аялагыз, ничек, ни өчен Григории Отрепьев. Чудов монастыреннан 
качкан монах, сонра меңләгән тәшвиш һәм законсыздыкдар белән изге туганнар
ның рухына тынычсызлык салган Григорий . Варлаамнын, "Казан дигән ай 
шәһәрдә.."не жырлауга ник кушылмыйсын, диюенә каршы, ничек жавап бирә... 
Аңлагыз, ни очен мин Григорий Отрепьев кебек әйтәм: "Мин теләмим" Муса 
Жәлилнен ялкынлы җыры түгел, бәлки салкын тәне туфрак белән күмелде. Иван 
Грозный солдатлары өчен түгел. Казанны яндыручылар. Казанны әллә ничә мәртәбә 
яндыручылар очен түгел, үч алырга чакыручы б.шрак астында ант иткән руслар — 
бердәм туганнар өчен күмелде. Ул ант аларны алга илтте, башка бер шәһәргә — 
Моабнт төрмәсе булган. Моабит төрмәсе урнашкан Берлинга алып китте, бөтерелеп 
әйләнгән җыр ялкыны анда барын җитәр алдыннан алып китте. Бу кешеләр, үзләре 
казыган окоплардан чыгып, поход адымы белән Рейхстагка барып җиттеләр. 
Аларның берсе Рейхстаг түбәсенә—бик югарыга ут-ялкьш байрагын — кан төсендәге 
.ни байрагын менгезеп кадады, һәм шундук салкын жирда мәетләр калмады, — 
Муса Жәлил. анда бары тик жинүчеләр генә иде инде! 

Икенче съездда Татарстан вәкиле Каин Нәҗминен — моннан егерме ел элек 
ГорькиЙНЫН дикъкатьле күз карашы астында шул ук трибунадай сөйләгән язучынын 
чыгышы Ул көнне Кави Нәҗми Горькийлан оземтә китерде — анда болан шк и 
'Мин татар поэзиясенең һәм прозасының күкрәп чәчәк атуын телим, ләкин бу — 

әдәбият мәсьәләсенә җитди караганда гына булырга мөмкин" Андый әдәбиятның 
үткәндәге бай мираска нигезләнмәгән булуы мөмкин түгел: моннан егерме ел элек 
мин Кави Нәҗминен шушы гасыр башы классик шагыйре - царизм золымы астында 
иҗат иткән Габдулла Тукай турында сөйләгәнен тыңладым Ул шагыйрь үзенен бер 
шигырендә әйтә: 

Килде тоткынлык, тубәнләнде уемның куллары 
Хөр заман ак кул бе гән күкләрдә йо \ды i чуп 1Әдем 

Ул—түгел күндем миеннән тик ялан кулның пие 
Кызмагыз бик. чыкса мәйдан a 6at ы \ып чүп гарем 

Әнә шундый кырыс башлангыч. Тукай һәм Мәжит Гафури поэзиясе. Галимжан 
Ибраһимовнын типографиядә конфисковать ителгән1 романнары Татарстан 

Сүз I" Ибраһимовнын 1914 елда патша цензура ы гарафынн i 
көннәр романы турында бара (Рсл ) 



республикасы совет язучыларына ки хәзерләде Күренә ки. Горький вларта 
ташламалар ясамаган һөы бу очракта өлкән туган кинәшләре — күпне күргән һәм 
иҗат өчен авыр шартларны- Тукай һәм Ибраһичов кичергән шартларны үзе татыган 
ҺвМ узе > i шартларга каршы көрәшкән рус ядчысының кинәшләре милли әдәбият 
үсешенә никадәр iyp ггәргеч була 

Егерме елдан соң Кави Нәҗми, каләмдәшләре каршысына үзенен туган ил 
әдәбияп,] исеменнән килеп мичәнлеге ике съезд арасында дәвам иткән Шәриф 
Камалны ихтирам белән искә алып үтә. аннары Муса Жалил турында Фатих Кәрим 
турында сөйли Совет ватанына сонгы шигъри юлларынача тугры хезмәт иткән 
шагыйрь һәм солдат Анын Казан музеенда изге реликвия буларак саклана торган 
шинеле генә түгел, кулъязмаларының сонгы битләренә кадәр пулялар белән 
тишкәләнеп беткән" Кави Нәҗми гомере хәрби госпитальдә өзелгән Гадел К\т\н 
турында сойли. Уд — Маяковский поэмасының бормалы-сырмалы юлларында 
кайчандыр бервакыт мин очраткан иске ганыш булып чыкты: 

Ки ten кер» татар 
Уй 

татарча 
( vi марш ны 

. . . in 

Кави Нәҗми б) су шөрнен але генә искә алып үтелгән шагыйрь турында б) гуыи 
Ы ire әйтте Татар әдәбиятында моңарчы күрелмәгән жанрнын тууы турында сөй юде 
Фөйзинен Тукай турындагы романыннан башлап тарихи роман. Гаэннын 

Онытылмас еллар ы шулай >к Гыйззөтнен Мөхөммө1 Галинең, Уразиковнын 
Исөнбәтнен гарихн драмалары У i уз иле әдәбиятындагы Сталин ирем инее белән— 
Гомөр Бөшировнын Намус" романына бирелгән прения белән горурланды 
Аннары шагыйрьләрнең исемнәрен атады Хаким Маннур, Батгал < .при Арсланов, 
Давы [ов Бу исемнәрдән, безне Моабит җырларына илтеп җиткергән әдәбияттан. 
So iapni.ni барысыннан чыгып без HI өтижөгә килә алабы i 1 Я гучыларын бе i 
Ое шi <.". гермөгән уннарча халыкларның берсе шушы гугеямени? Мичек алар бе юн 
ныграк ганышыргя ' 

( ( ( Рда ленинчыл милли по пинка әдәбияттагы милли мәсьәләләрне rj гысынча 
ЯКТЫрТВ ли ик,in ЛӘКИН iMMii.ni б( I.Hi берм трде икка чаче нэп кичләрне беры 
гуп lay, хаксыэлыкны төзәтү, искелек калдыкларын химеру бик жине i бу пандыр 
• уй [амагы i 1917 елнын Октябреннан соң утыз сигез еллап вакып уткәч хые пан 
Икенче съезд нәкъ мен > i по [канын кннүе нәтиҗәсендә iyp әһәмияткә ия 
булды ял ипле 1>у җиңү, әлбәттә. Советлар Союзынын герле re i юренде гур һәм 
• iliiMiniiie эсәрырнен lui.in.i I орькии ГӘКЪДНЫ ИТКӘНЧӘ, фОЛЫСДОрНЫ һәм \\\у\ 
гелләрдәге борынгы классик адөбиятм рөнтен өйрәнүгә, шулай >к «\к.н\ рус 
язучы шрь омумөы башка милләт язучыларынын шул респуб инсада шкхан 
әсәрләрне герҗемө men популярлаштыру] i актив катнашуларына бәйле Шунын 
белән бергә бу киң^ Советлар Союзындагы iyp миллөтлөрнен язучылары 
всәр [әрендә ром шн 1рын 11 һем по шаларында "ашка милләт гемадарынын үпсәм 
гормышка милли мираска габигать күренешлвренә һәм үзенчәлекле гореф 
1.ПӘ1 i.ipi.i к.пылышлы 1ема мрнып шу l.in >к милли кадрларның ГУКТЯУСЫЭ үССШ 
узгөреии белән бергә барган социалистик иче юш гемасынын барлыкка килүенә 
U) бәй 1С 

Мич Татар* ген әдәбиятына бер очракка бәйләнешле рәвештә генә гуктялдым 
Ли ы i ираннан Һәм ГӨрЛе НКЛаП ГИКШерерГӨ кирәк 

http://iapni.ni
http://iMMii.ni


„.Әнә бер читтә һәрвакыт ялгызы гына утырырга яратучы, "холык 
<Ъкш.;ны Хәсән Туфанның хатыны Луиза Садиэсгарова Ул кешеләрдән 
курка, кача, аз сөйләшә Аның күңеле китек, йөзе тулы сагыш 

Ә Гобәйду.пина-Камалетдинова 

Идея. 2004. М 11. 

Х ә с ә н 
Т у ф а н 

КАЙСЫГЫЗНЫҢ КУЛЫ Җ Ы Л Ы 

Дөнья мине 
Үзгәртте: 
Еламаска өйрәтте 
Күлмәк җиңен ертасымы? — 
Бәйлисе бар 
Йөрәкне 

Сугышлардан замана 
Туктап торган арада. 
Яраларны ямаштырып 
Ята идем 
Далада 

—Кайт' — дип хатлар килделәр .. 
Юллар озын иделәр 
Кайттым. 
—Бусы алкалары. 
—Бусы — кабере — диделәр. 

Әгәр тагын килсәләр. 
Сау дип хәбәр бирсәләр. 
Вулканга да керер идем. 
Шундадыр ул. дисәләр 

Бирде дөнья кирәкне: 
Еламаска өйрәтте 
Кайсыгызның кулы җылы? 
Бәйлисе бар йөрәкне 



Журналыбыз турында 
Хәсән Туфан: 

— УТЫЗЫНЧЫ еллар уртасында журналның ре чколлегиясен.п Галичжан 
Ннгъмәтиләр, Гомәр Галиләр белән, Кәрим Тинчурнн һәч Ш >рнф Качал абыйлар 
белән, Гомәр Толымбаискийлар белән бергә эшләгән идеч, бергә яшәгән н.1еч 

"Качын утлары" Татарстан шагыйрьләре һәм язучылары өчен үченә бер чәктәп 
булып тора. Бу журнал менә инде ничә дистә ел татар әдәбияты үсүенә әйтеп 
бетергесез зур өлеш кертеп килә. 

Дәвам итә безнен нурлы юл. 
Анда шигъри шоңкарлар калка. 
Зур һәм көчле дәртле халыкның 
Әдип халык, шагыйрь халыкнын 
Чын баласы, үз баласы булганнар калка. 
Дәвам итә безнен нурлы юл, 
дәвам итә. 

1972 

К а м и л 
М о с т а ф и н 

ЯРАМЫЙ ШУА... 

ПАРОДИЯ 

•.) чин көнлим I име «я i | 

I ыарыңа ионы» чәчен i ибея 
('ер б] ишкән төнге иытаңнан 

с шкнде С* иймаяои 

Көнлим сине. көнлим — ят күзләрдән. 
Бармагыңны кочкан балдактан 
Ыспай чәчләреңне аралаган 
Үзең сатып алган тарактан 

Иңнәреңә яткан туннан көнлим. 
Син юына торган сабыннан 
Галстук та. чая кызлар кебек. 
Муеныңа әнә сарылган 

Яшерермен сине ят күзләрдән 
(Мин хәзергә әле сабырлы) 
Тик нишләтим икән шул лампаңны 
Тарагыңны, тунны, балдагыңны 
һәм галстук белән сабынны71 

Атар идем утка. барсын җь/өп 
һәм үч итеп сиңа юләргә1 

Әйе шулай итәр идем дә бит. 
Ярамый шул — акча түгнмшн! 

• 
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«Казан утлары» архивыннан 

\ тэнкыитьт рәсса 
бер, J киңәшләшә У ңнан 
11 гга — Шәриф Камал, 
Гази Кашшаф Байназар 
Әлмииов 1441 ел. 

Совет чоры әдәбиятының 
күренекле eoKii.ii.ipi — штыш 

Вияш Лацис Кави Нәҗми 
кыргыз Аалы Тикомйчен 

рус Алею андр Фадеев 
Үткән in ырныц 50 иче еллары 

Human (1 ышышһ! ыпишшкип бер төркем язучы шр Беренче рәттә (сулдан уңга) ( чб ит 
Хәким Габдрахман Минский Риза Ишморат Афон Ша\иш /осмий Бакир I омәр Бәширов 

Гариф Галиев икенче рәттә—Атилла Расих. Мөхәммәт Caiipu Геннадии Паүшкин, 
Сафа Сабиров Юрий Белостоцкий Тихо» Журавлев Шәйхи Маннур очснче рәттә— 

Мәхмүт Хосзен, Сәет Шакуров Мэ.-ъсүм Haci.iw'iv uwi I 'uwivriu Шәрәфи Нәби Дәүли. 
Мәҗит Рафиков Габдулла Шаткое Һани Латыйп Әхмәт Исхак 1980 ея 
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Һишп утлары актор шры 
Матбугат йорты 

fat\конында ( i гдан VH a 
НәбиДә] ш 

< әрвәр Әдһэмова Баян 
Гыйззәт Хәсән Хәйри 

X.K-IU Туфан ИСңмһим I иш 
Гомәр Бәширов 
Әнвәр Давыдов 

1965 ел 

Үткән га» ырның 60 нчы 
I тарында Шч. ырь бәйрәлн 

Тукай hniK.ii, тында 
(элеккеге Куйбышев хәзер 

Тукай мәйданы) \»> i ид* 

шитое Ни.1 Кһиея Фатыйх Km ш Яхъя Ха • 
• 
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М и р г а з и я н 
Ю н ы с 

БЕЗНЕҢ ЙОРТ ӨЯНКЕ 
АСТЫНДА ИДЕ... 

Миргазиян Юныс 1927 елда Татарстанның Баулы районы Исергәп 
авылында туган. 1944 елда армиягә чакырыла. Совет авиациясендә хезмәт 
итә. 1955 елда Кара диңгездәге сәүдә флотына эшкә урнаша. Шул ук 
вакытта ул Мәскәү Дәүләт университетының филология факультетына 
читтән торып укырга керә һәм 1961 елда шул факультетның СССР 
халыклары әдәбияты бүлеген тәмамлый. 

"Безнең йорт өянке астында иде..." исемле бу хикәясе—авторның 
беренче әсәре. 

Кайбер кыска гына очрашулар да бик озакка хәтергә кереп кала икән 
Нибары ике генә тапкыр күргән бер карчыкны мин гомергә оныта алмам 
шикелле. 

...Пароходыбыз Генуя портында причалда торганда, без Италиянең халык 
герое—Рязань тимерчесе Федор Полетаевның каберенә чәчәкләр куярга барган 
идек. Генуяның атаклы Стольено зиратына керсәң, т ә э с и р л ә н м и чыга 
алмыйсын. Зираттагы мәрмәр һәйкәлләрдә кеше кайгысына кушылып елыйлар 
кебек 

—Нигә кирәк инде мондый кыйммәтле матурлык? Үлгән кешегә нинди 
кабер дә барыбер түгелмени9—ди кочегар Трак. 

Штурман Маркин аның фикере белән килешми: 
—Жүләр сии. Трак. Каберне бизәү—кеше үлгәч тә кадерен югалтмый дигән 

сүз ул. 
"Поэтан" батырның каберендә яна чәчәкләр бер дә бетеп тормый. Генуя 

портына якорь ташлаган һәрбер судно экипажы бу кабергә чәчәкләр сала 
Россиядән килеп Италия азатлыгы өчен гомерен биргән бу партизанга Генуя 
халкы зур ихтирам күрсәтә Хәтта ваемсыз турист халкыннан да чәчәкләр бар. 

Кабергә чәчәкләр куйгач, бераз сүзсез калып, тын гына басып тордык. Кая 
гына ташламый кешене язмыш дигән нәрсә... Мондый вакыйгалар алдында 
сүз көчен җуя. Шуна күрәдер, чыгу юлына таба киткәч, без бик озак сүзсез 
атлыйбыз 

—Галереяны урап чыкмыйбызмы''—ди Маркин. 
Өчәүләп галерея буйлап һәйкәлләр арасыннан барабыз. Менә чалгы күтәргән 

скелет—Үлем—яшь кызны алырга килгән. К ы з н ы ң күзләрендә—курку, ә 
күңелендә—яшәү өмете, тереклекнең мәңгелегенә ышану Горький "Кыз һәм 
үлем'" поэмасын шушы һәйкәл тәэсирендә язган, диләр. 

Кочегар Трак һәйкәлләргә бик исе китми генә бара иде. җилкәнле көймәгә 
баскан яшь малай скульптурасы янына җиткәч, туктап калды: 

—Гаяз Бакирович. укыгыз әле. нәрсә язылган монда? 
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һөйкалнен постаментына Торквато Тассонын атаклы поэмасыннан ике юл 
шигырь я 1ылган 

— "Кеше гомере давыллы диңгездәге көймәдәй тормыш аша үтә".— лип 
гөржемә итәм мин бу язуны. 

Бер һәЙКШ узенен чын реализмы белән башка һәйкәлләрдән аерылып тора. 
Лпыи тарихы бодай икән: карчык гомер буена зират янында крендель сатып 
үзенә һәйкәл салдыру очен акча жыиган. 

Шул карчык һәйкәленә карап торганда, безмен янга өлкән яшьләрдәге бер 
катын килеп туктады да. кулын селти-селти, ниндидер телдә бездән нәрсәдер 
сорый башлады Анын артымнан шулай ук бик дулкынланган яшь кенә бер 
катын килеп кушылды. 

— Итальянча сөйләшә беләсезме'—лип сорыйм алардан итальян телендә 
—Әйе ..—Яшь хатын елап та җибәрде 
—Ни булды сезгә' 
—Улыбызны югалттык 
Мин иптәшләремә гәржечә итәм 

Әйдәгез i шибез!—ди Маркин 
Югалган малайның исемен сорагач, шушы һәйкәл янында очрашырга сүз 

куешабыз ла. очебез оч якка таралавы i 
—Пьетро-о-о!!—дип кычкыра яшь хатын С\ шен соңгы илеге үксеп әйте [төн 

кебек яңгырый Тыныч зиратта Г»у таныш бигрәк тә каты ишетелв Тик б> 
чакыруга беркем дә жавап бирми. Каберләр тын 

Ресоржиментоныи1 юлбашчысы Мацини мавзолеена менә торган ю н а 
чыккач, нарат чикләвекләре җыеп йөрүче бер малайны очраттым. 

—Пьетро!—дим малайга Малай мина аптырап карап гора 
— Синен исемен ничек'—лип сорыйм анардан итальянча. 

I [ьетро in иа [ай 
—Әйлә әниен янына. Ул сине пли 
Малай карыша Кулыннан готын алып бара башлагач i lapra кереште К\ 1НЫ 

гешләргө тели. Мин аны күтәрәм лә галереяга теге крендель сатучы карчык 
Һәйкәле янына габа .и гыйы 

Галерея янында безне картрак катын куыл жмттс 
— Пьетро!—лиле карчык кочагын жәеп Карчыкны күргәч мал.in көлеп 

җибәрде жирго сикереп ишме ы карчыкмын итәгенә ябышты 
-- НӘНИ разбОЙНИК ИМ карчыкка мал,in гурында. 
Карчык дәшми 
—Итальянча сөйләшә беләсезме? дип аптырап кабап сорыйм карчыктан 

Карчык өчен малай яавап бирә 
Сөйләшә белми Ул грекча гына сөйләшә беле Карчык малайдан ни вер 

сорый 
0 есч кем сон ' HI [1ье1рч ша п.инчам гәржемә шеп 

—Мин диңгезче ( oaei lap ( оюзыннан 
РУССКИ? Hill СОРЫЙ карчык КННӘ1 КвНЯ Я р и с к и ПОНИМЙЙЛ м iла мала 

—Откуда вы таете t\o русски ' 
Я п 1 Речей давна Речей 

Ганыш вкцен1 яшен гизлеге oei.ni «тар авылы картларыныи русча 
сөй 1Ө1Щ 1әрен хәтер [втте 

Әби i.e' 1 гагар гуте оме' 
| .и ф И КО I «М В I I.' е.м.пи Ш ИН П 

Карч ы к бөтен [әй югалып калды Ни әйтергә нәрсә пиләргә бе м и хәлсез 
к\ 11 |ры б> юн к\ гмек итегеи i ыпыра 

1н р I чи\ \ >р»К и. 

Ш 
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— И ходаем... и ходаем 
— Сез нинди язмыш белән монда килеп эләктегез соң? 
— Язмыш, улым, язмыш... Әйтмә инде... И ходаем... 
Карчыкның күзеннән ике бөртек яшь тәгәрәп чыкты да жыерчык буйлап 

битенә таралды Пьетро аптырап китте. Үзенә аңлашылмый торган телдә 
сөйләшү ошамады ахры ана—карчыкны читкә сөйри башлады. 

—Әйтмә инде, улым, әйтмә... Мин Караярныкы, Самар губернасыннан,— 
Карчык учы белән тамак төбен уа. Күзләреннән һаман мөлдерәп яшь ага. 

—Хәзерге Татарстандагы Караяр булса, мин аны беләм. Безнең Чыршылыдаң 
егерме чакрым гына. Мин, әби. Бөгелмә районыннан. 

— Без дә Бөгелмә өязендә тора идек. И ходаем... и ходаем... 
Шулай сөйләшеп торганда, Маркин белән Трак әйләнеп кайттылар 
—Таптыгызмыни?—ди Трак. 
—Әйе,—мин әйтәм.—таптык. Малайның әбисе минем якташ булып чыкты. 

Әби, сау булыгыз. Безгә вахтага басарга кирәк, сонга калабыз Безнен пароход 
Лантерна маягы янында гына тора. 

—Үзегез кунакка килегез, улым Кызымның торуы Сестри дигән җирдә, 
Грамши урамы, ундүртенче йорт. 

Без йөз метр чамасы киткән идек, карчык кулын болгый-болтыи безнең 
арттан килә. 

—Улым. корабыгызда туган жир туфрагы юкмы ' Иснәп кенә тотар идем... 
Пароходта туфрак булмый инде ул. Кайдан аласын аны'' Юк, тукта әле, 

минем искә пожар сүндерү өчен тота торган ком килеп төште. 
—Табарбыз, әби Күпме кирәк кадәр алырсыз. 

Икенче көнне иртән айлык отчетны язарга гына утырган идем, өстәлдә 
телефон шалтырады. 

— Вахтенный штурман тыңлый 
—Гаяз Бакирович, ниндидер карчык пароходка керергә тели. Бераз русча 

ца сөйләшә белә кебек үзе. Ләкин нәрсә сораганын аңлап булмый. 
—Минем каютага озатыгыз. 
Буфетчы хатынга шалтыратып чәй китерүен сорап кына өлгергән идем, 

ишектән кичә очраткан татар карчыгы килеп керде. 
—Түрдән узыгыз, әби 
— Рәхмәт, улым, шушында гына утырыйм әле Бүлмән бик яхшы икән. 

Кыйммәтле жиһазлар. Син башлыкмыни, улым? 
—Шулайрак шул. 
Карчык яшь чагыңда бик чибәр булган ахры. Әле дә хәрәкәте салмак, гәүдәсе 

җиңел Һәм пөхтә. Коңгырт кара күзләрендә элекке шаян очкыннар урынында 
аналарча сөйкемлелек. 

—Пароходта туган ил туфрагы юк икән. әби. Икенче килүдә алып килермен 
Без монда еш киләбез. 

—Хәерле булсын инде. Саклап кына тотармын дигән идем. Бүген төн буе 
Караяр белән саташтым 

—Авылыгызны һаман онытмагансыз икән. 
—Оныта ди. Картайган саен ныграк сагындыра. Безнен йорт өянке астында 

иде. Тәрәзәдән карасаң. Ык тугаенда ап-ак булып шомырт чәчәк ата иде... 
Анда керне һаман да бәләкләп чайкыйлармы әле? 

— Белмим. Ял вакытларында бер дә күргәнем булмады. 
—Бәләк тавышлары су буеннан бик матур ишетелә иде. Язын сабан туена, 

көзен каз өмәсенә җыела идек.. И ходаем, ничек үлмәдем икән бу кадәр 
сагынуымнан1 

Буфетчы хатын каютага чәй кертте. 



—Ашап кына эчегез, әби. Бу икмәк, банки. Ык буенда үскәндер Карчык 
ашавыннан шып туктады. Учы белән тамак астын уа Иреннәре дерелди Нидер 
әйтергә тели—ләкин авызыннан сүзе чыкмый. 

—Әби. ник ашамыйсыз? 
— Рәхмәт, улым Бу сыныкны төйним әле. саклап кына тотармын 
— Ничек бу илгә килеп чыктыгыз соң. әби? 
—Әйтмә инле. улым... Бәхетсезлеккә каршы, ходай шулап Я1гандыр инде 

Ирем сатучы иде Караярла кибет тота идек. Рвәлүция чыккач. Кырымга киттек 
Аида ла бәлшәникл.ф килә лип ишеткәч. Истанбулга күчеп килдек. Анда 
сәүдәләр упмады. Грециягә килдек. Грециядә ачлы-туклы гына яши илек 
бәхетсезгә җил каршы дигәндәй, сугыштан сон ирем үлде Ике кызым, бер 
улым бар или Олы кызым Әмерек кешесенә кияүгә чыкты Өч ел хәбәре юк 
инде... Ә кечесе монда, Генуяда Ире диңгездә йөзә. Езына бер-ике мәртәбә 
кайтып күренгәли: әллә бар. әллә юк Караярны сагынам... 

Карчыкның күзләреннән п.1ккан яшь бөртекләре җыерчык буйлап битенә 
ага Иреннәре дерелди Үзе бармаклары белән яулык очын бөтерә. 

—Караярны сагынып еласам, кызларым ачуланалар. Алар белмиләр бит 
гугаи илне: берсе Торкиядә. берсе Грециядә туды Малаем татарча белә иде. 
елдан артык хәбәре юк грек эшчеләрен каршылыкка котырта дип төрмәгә 
яптылар Авылда минем әткәй калган иде. исәнме икән; Бетен йорт өянке 
астында иде Ык яры буенда... 

— Елама, әби. Бешен консулга язарга кирәк, бәлки, кайтырга рөХСӨ1 итәр 
— Ирем, мәрхүм, исәп 4aii.in.ia ЯЗЫП караган иле ли чыкмады 
—Отпускага кайткач, мин Караярла сораштырырмын әле Әтиегез ни исемле 

иде? 
— Шәмсулла исемле. Сатучы Шәмен дип йөриләр иде Ике энем. ишүдәге 

бер сенелем бар иде. Алар исәннәрме икән ' 
Алар турында да белермен Без Генуяга еш йөрибез. Италия белән сату-

алу име яхшы бара бит. 
Карчык бик ышанып га бегми кебек. Әллә озак еллар буе өметсе i яшәгәнгә, 

бу х&тгә күнегә алмый ахры Ул дәвам итә: 
Мин бит монда кунакта гына Сагынуыма чыдый алмыйча Грециядән 

килдем Үзем j 1ым белән бергә Левадня шәһәрендә тора идем аны гармегө 
япканчы 

Карчык тагын бераз утырды л.\ кайтырга җыена башлады. Ишек готкасын 
кулына алгач, кинәз кенә маңгае белән шнек яңагына терәлеп үксеп елый 
башла п.! 

— И ходаем АЛЫП каш СИН мине. улым Кая буяса ДЯ ншер НИНДИ 
җәзага да риза .'Vn.ni каш' Караярны күрәсем килә Ык буен. өянкеләрне 
Карга I.тышларын ишетәсем КИЛӘ Vn.ni кип име" 

Карчыкны тыныч (аңдырырга торышам Коис) (ьствога в арга вәгъдә бирәм. 
V I И.Щ I.IMI.IH 

Өебез булмаса la тшкеләребем исәндер әле \ н.ш клт чме ' Капкам 
ичмасам гуган илемдә үләр идем Сөякләрем гугаи ил гуфрагындя ятар иде 

I pan iлп гөшкөч, карчык озак итеп пароходка каран горды Бераздан анын 
гө\ [өсе әкрен генә кыя артына китеп күмелде 

Кич белән бик озак йокыга китә алмый яттым Гөшемдө әни карчыкны 
күрдем Уянгач әни ялгыз булса а гугаи илендә яши әле сил ш 
KVil гым 

Иртөннөн бирле башым авырта нде туна күрә бераз йөреп кайтыйм вж 
ип шәһәргә чыккан идем Ко гумб йортына Паганини музеена керте 
i ГӨН CO : I П.1 
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—Теге карчык тагын пароходка килгән иле, порттагы полисмен куып 
җибәрде, кертмәде.—дип каршы алды мине вахтенный матрос. 

— Кайчан килгән иде'1 

— Иртүк Сезне көтеп көн буе утырды. Әле яна гына куып җибәрделәр үзен. 
Кич белән безнең пароходны төяп бетерделәр. Сәгать кичке унда якорьны 

күтәрдек тә илебезгә кайту ягына юнәлдек. Тәүлек ярым дигәндә, без Мессина 
бугазында илек инде. Лигурия һәм Тиррен диңгезләре безне тыныч кына үткәреп 
җибәрде Ионии диңгезе вак. җитез дулкыннар белән каршы аллы. 

Ә кичкә таба жил. көчәигәннән-көчәеп. давылга әйләнде. Дулкыннар 
гөрселдәп пароходка килеп бәреләләр. Жил ыжгыра, һавада су кисәкләре оча 
Жир белән күкне аерып булмый. Пароход калтырый, менә-менә таралыр 
шикелле тоела. 

Мин. вахтаны тапшырып, ял итәргә яттым. Караватта ятып булмый, тәгәрәтә. 
Диванга күчәм. Өстәлдәге әйберләр идәнгә коела. Дулкын килеп бәрелгән саен 
нәрсәдер шартлап ярыла. 

"Дүртенче трюм капкачының резинкасы бик тузган иде, трюмга су кермәсә 
ярар иде".—дип уйлап ятам Барып тикшерер илен, палубага чыгып булмый— 
күз ачып йомганчы дулкын юып алып китүе мөмкин Вахтенный механикка 
телефоннан шалтыратам 

—Льяль1 насослары төзекме1 

—Төзек. Гаяз Бакирович 
— Вакыты-вакыты белән насосларны җибәреп, суны суыртып торыгыз. 

Льяльләрне үлчәп булмый, горлониналары су астында. 
—Тыныч булыгыз. Гаяз Бакирович. насослар яхшы эшли. 
Матапан борынын үткәч, шторм бераз басыла төште. Әгей диңгезендә вак 

дулкыннар салмак кына уйныйлар иде. Ә Мәрмәр диңгезе безне штиль белән 
каршы алды 

Мин кесә фонарен алдым да трюмнарны тикшерергә киттем. Беренче трюм 
коп-коры. Икенче трюмга да су үтмәгән. Өченче трюм дымлырак, ачып 
җилләтергә кирәк безнең йок юешлекне яратмый. Дүртенче трюмга төшү белән 
аягым юешкә батты. Күңелем сизгән икән. Хәзер менеп капитан белән 
киңәшергә кирәк Морской протест2 язмыйча булмас. Күпме юешләнде икән, 
буйдан-буига әйләнеп чыгыйм әле лип киттем. 

Трюмның койрык ягы почмагына җитеп, борылып кына килә идем. аяк 
бер йомшак нәрсәгә басты Аны фонарь белән яктырттым. Нәрсә бу? Кеше 
түгелме сон'.' Иелеп капшап карыйм да урынымда катып калам Тәнгә чымырдап 
ток йөгергән сыман була Арканы салкын тир баса. Үлек! Тәне кап-каты, салкын. 

Рубкага ничек менгәнемне дә сизми калдым Жыелып төштек тә трюмга 
люстра астык. Мәетне күтәргәч, тагын бер мәртәбә ток суккан кебек сиздем 
үземне Генуяда очраткан теге тагар карчыгы. Әллә тыны бетеп, әллә шторм 
вакытында чайкалуга йөрәге чыдамыйча үлгән, мескен. 

Күрәсен, безнең пароход Генуяда соңгы кичне торганда, карчык, ничек 
булса ла туган илгә кайтырга үзенчә карар кылып, сиздермичә генә палубага 
үткән лә трюмга яткан. 

Без аны Феодосия портында соңгы юлга озаттык. Мәрхүмә карчык үз 
теләгенә иреште: анын сөякләре туган иле туфрагында ята. 

1964. №8 

1 Льяль - трюм идән*.- һәм пароходның тебе арасындагы бушлы» ( у утса шяльләпгаа 
насос белан суыртыла 

2 Морском протест команда бөтен көчен куюына карамастан 
турында документ 
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\НЫК.1\ГЫЧ МӘГЪЛҮМАТ 

« Б е з н е ң ө й »гә к а д ә р я з ы л г а н « Ж е л е з н ы й слон» и с е м л е х и к ә я м 
Паустовскийның 70 яшьлек юбилеена багышланган конкурста беренче урынны 
алган иде 

Ул чорда, Такташ сүзләре белән әйткәндә, туган тел «калган, югалган» иде. 
Йстемдә Сингапурда алган хаки, кесәдән кызыл тышлы загранпаспорт күренеп 
тора. Рестораннарда официанткалар гына түгел, метрдотельләр хәтта ш е ф -
поварлар минем к о р е ф а н н а р Белмим, шушы д ә р ә җ ә г ә җ и т е п кылтайган 
бәндәне Генуя зиратында очраган татар карчыгы ничек уятып чынбарлыкка 
кайтара алган икән? К а р ч ы к н ы ң әниемә охшаганлыгымы? Тетрәнү чиктән 
тыш көчле булган, күрәсең Бусы аңлашыла, шул тетрәнүдән котылыр өчен, 
бушаныр очен ниһаять, карчыкның чыраендагы газапны онытыр өчен язганмын 
мин ул хикәяне 

Карчык белән без башта зиратта сөйләштек, аннан соң ул безнең корабка 
килде Карчык н ә р с ә әйткән булса, хикәягә мин тамчы да үзгәртмичә шул 
сүзләрне яздым 

i 1емнән мин бары тик бер эпизод өстәдем карчыкның трюм эченә кереп 
үлүен Хәзер инде аклыйм ил!ыз карчыкның причалда калуын үзгәртмичә 
ӨДӘбия*] галәбендә биргән булсам, хәтта Отышлырак та чыгар иде. 

Нокта куйганнан с о ң хикәямне конвертка тыктым да портка килеп туктау 
белән энем Вахитка җибәрдем 

Хикәяне җибәрдем һәм... оныттым.. Шулкадәр сәер тоелды миңа «Безнең 
йорт оянке астында иде ...»не «Совет әдәбияты» журналында күрү 

Тугая телемдә язылган беренче хикәям мине Казанга алып килде. 
Ул чакта әдәби журналыбыз «Совет әдәбияты» атала иде. Мине журналның 

баш мөхәррире1 Га ш t Мочәммәтшин каршы алды. Кош теле зурлыгындагы 
СЫНар хикәя авторына шундый хөрмәт күрсәтү? Мин ионы аңлый алмыйм 
Ул чакча газета-журнал редакцияләре Бауман урамы 19да иделәр Га ш t мине 
[" 1,11 пэрларның күбесе белән таныштырды Минем бәхетемә каршы «Совет 
әдәбияты»на Фатих ага Хөсни белән Габдрахман Әпсәламов та килгәннәр иде 
Баш редактор алар белән дә таныштырды Мине хәйран калдырган н ә р с ә — 
алар да минем хикәямне укыган булып чыктылар Җ ы л ы сүзләр әйттеләр, 
киңәшләрен бирде \әр 

Х и к ә я н е ң а в т о р ы б у л а р а к моны белгертү м и ң а ш а к т ы й у ң а й с ы i 
Финляндиядә фин гатарлары минем беренче хикәямне елый-елый укулары 
ңрмида сөйләделәр. «Ул чакта Советлар Союзында яшәүче кан-кардәш \әребе i 
белән л е м т ә юк иде Аралашуга П е ш е ң бар и к ә н е б е з н е татар халкына 
белгертү гә без бик тә мохтаҗ идек Шул чакта безгә с е з н е ң хикәяге < килде 
Безнең б а р и к ә н л е г е б е з н е б е л ә л ә р икән дип күз я ш ь л ә р е н ә тыгылып 
шатландык» дип аңлаттылар миңа фин татарлары 

«Пешеп, пи (ХИКӘЯ исемеңдәй- КЙОрТ» СОҢЫННаН ш\ \аи !ӨЙ ДИП , 
өянке астында иде »гә булган җылы караш мине урыс телле язучы булып 
китүдән коткарып калды Урысча я iy мина күпкә җиңелрәк иде t >лкән абэый-
\ар гелендө иҗап иткән булсам мин бик куп кигән чыгара алыр идем 
Китапларым күп булыр иде әмма бәгъремне гырнап әрнеткән с^ кләремие урыс 
гөлендә әйтеп бушана алыр идемме? Юктыр Туган гел би1 \\ 

ШТОР 

I I I 117 



ФӘНИС ЯРУЛЛИН ШИГЫРЬЛӘРЕ 

Фәнис Яруллин 1938 елда туган. Элекке монтер һәм Совет Армиясе солдаты 
Фәнис, дүрт ел инде. каты авырый. Ләкин яшь iiiai ЫЙрь рухын төшерми, урын 
өс I ендө херөкөтсе i я i кан хвлда до. матур-матур шн\ ырьлөр яза Соңгы вакытларда 
аның шигырьләре өлкә матбугатында сш басылалар Хәзер Фәнне Яруллин ЕОтязы 
районы. Кызылъяр авылында яши. 

ТЕЛӘК 
Нәрсә эшлим сөйгән халкым өчен? 
Нишләргә дә килми хәлемнән, 
һәр көн саен кими бара көчем. 
Китә бара тормыш тәнемнән 

Авыр миңа йомшак түшәкләрдә 
Көннәр буе эшсез аунавы; 
Иң авыры — илгә кешеләргә 
Файдәсызлыгымны аңлавы 

Карап ятам юлдан машиналар 
Нидер төяп ашыгып узалар 
Бик биектә җитез самолетлар 
Зәңгәр күккә ак юл сузалар 

Халкыбызның данлы эшен күреп 
Тоямын мин тормыш ләззәтен 
Их минем дә шулай ак юл булып 
Сузылсачы иде хезмәтем! 

Бәкер» canamupue 1964 е 



«JVA3AH 
УТЛАРЫ» 

1965 ЕДДЛН ЬИРЛЕ ЧЫГА 

ҖИТӘКЧЕЛӘРЕ: 
С Х,»ким (1965, Hi 6—җаваплы редактор). 

Р Мостафин (1965, 8-1968, 4 - җаваплы редактор), 
3 Нури (1968, 9 җаваплы редактор, 1968, 10-1971, 10, 
1974, 1-1982, 12—баш редактор), Г. Ахунов (1971. II-
1974, 10—баш редактор). Р Харис (1983. 1-1989, 12 — 
баш редактор), Р Фөбзуллин (1990, 1-1990, 6—баш 
редактор, 1990ның 7 нчс саныннан алып—баш 
мохоррир) 

Журналыбы з турында 
Гариф Ахунов: 

—"Казан утлары " журналы редакциясендә ун ел буе эшләдем. Әд. >би WIMHK.W. 
проза бүлеге мндире, җаваплы секретарь, баш редактор. Шулай булгачыннан, 
"Казан утлары"нын минем юрмышыма йогынтысын суз белән әйтмәсән дә 
аңлашыла тргандыр. 

"Казанутлары"нда Кави Нәҗми, \фшл Шамов, Таҗи Iыйзыт. Нәкый Исәнби. 
Низа HiUMopai, Мирсәй Әмир, Шәйхи Маннур, Хәсән Туфан. 1абдра\чан 
Әпсәлэмов, Фатих Хөсни, Әмирхан Еники, Сибгат Хәким кебек өлкән буын 
язучылар белән таныша a.iy б\>\етснэ ирештем. Шушы җурна,иа ниләтчш Гочэр 
Бәшировнын "Намус" романын аркылыга-буйга өйрәнеп, Галимҗан Ибраһимов 
иҗатына барып тоташтым. 

Журналмын редакторы Гази һишшаф чине колагыннан tapiun ы и р д м 
әдәбиятка алын керде, көие-төие, арып \ә;иәи гашанчы эшләтте, авыр кара эштән 
курыкмаска өйрпте. Hpoia жанрыша эшләүне дә ул мина көчлән шярлск такгы. 
юкса минем я тәнкыйтьче, я шашнрь булып китәргә ниятем бик зур ите. \ам 
абый — минем әтием урыиынчаты кеше, ОЛЫ ттазым — бешен буынга, әдәбиятка 
сугыштан сон килгән яволмия я м ы *)< б м и каран, ярдәм кулын су tun mpiu. 
бете ил кайгыртып яшәде. Муса Җэлн.ше — шатыйрьне һәм п'роины яратырга, 
олыларга, күп милләтле совет әдәбиятының п»рур.1ыты. Hot ак.1Ы1ы men ииыр1а 
иң башлап ул өйрәтте. 

Журналда эшләгәндә, тагар әдәбиятының \ссш /енленпияләрсп, lyijHiaiti 
әдәбиятлар ПЕЛВСШде тоткан зур урынын курдсм, йар.1ык жанрмрны укып. м ШТШ 
барырга гадәтләндем, шул 1Ж1Әтем oyien i> сак-тана. 

Ниһаять, " С а й т дампы" "Кмзам у/иры" шушшшштмя и п м м н ш я 
тагар әдәбня!ыиа кем чыплан, к)нелен биреп, намус белән НЯЮ1 ШП, ШМ 
әд,Н1нятны кәсеп men М П карын. ПМ анарын ) ICHCH ШӘХСН Чшфн-лыцн-и > 
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ТУРГАЙ КАРТАЯМЫ ИКӘН? 

хикәя 

Шөйхәттәр бабай җәй көннәрендә, урамга чыгып, үзләренен капка 
баганасына сөялеп торырга ярата. Үткән-сүткән кешеләр, аңа сәлам биреп: 
'Нихәл, бабасы!" дип китәләр, ә телгә үткенрәкләр "Аумасын лип 

әйтәсенмени, Шәйхәттәр бабай, капка баганасын терел торасынмыни? 
Колхоз трутдин түлиме сон аудармый готын торган өчен?**—дип, icapi 
кешенен кәефе кимсен-китмәсен дә исәпләмичә, шаяртып уэталыйлар 

Эл 1Ә капка баганасы еддан-ел үсә, калыная инде. әллә бабагыз кечерәя, 
юкара СОҢГЫ берничә елда ул багана янында со ш көлтәсе хәтле ген.» б) гып 
калды. Анылда анардан ца картрак кеше юк. дип сөйли 1Өр Имеш \ i әби 
патша иманасында ук солдатка алынып, бер чиләк аракыны я кыз башы 
чөмереп бетергән дә әллә кемнәрнең кара мунчаларын нигезе-ние белән 
авылнын икенче башына күтәреп и.и^п куйган Анысы әби патша 
яманасында тигәннәре бик карт лип әйтүләре генә инде билгеле Ә 
мунчаны күтәреп илтеп куйган диюләренә ышанырга га була яшь чагында 
ул яман да көчле булган дип сөйлиләр. Анын каравы хәзер Ә глә чынлап 
та капка баганасы үскәннөн-үсө калынайганнан-калыная инде! 

Авылда к н бер кар! кеше бар \нысы Гөлҗиһан әби Шәйхәттәр 
бабай белән бер чама чип сөйлиләр 

Яшь чагында иик матур булган, имеш 
Гөлҗиһан әби. сип авылда матурларнын матуры булган иш әйтәләр, 

тыч, әбиегез 
—Исй, кызым, мин узган га җөяүле җиргә ягыл карар и к ал пы атыннан 

гөшеп карар иде, гип әйткән ци Хәзер генә ул мине күргән кеше куркып 
китә, геге вакытларда печ1 Саргаючылар күп б) иш минем әчи 
В ie [ө исән [Ип әйткән, имеш 

Саргаючылар i берсен әлеге шул капка баганасын гер оручы 
Шәйхәттәр бабайга юрыйлар Имеш, бусы җиткән егет, геге җиткән кыз 
чакта араларын га нидер 6j пли Хәер авы i re юн ю йөргәнмен барысына 
1.1 ышана кпи.HI Шулай ца Шәйхәттәр бабагызның үзеннән сорап 

бакканнар Картыгыз башта бик озак кына аңламаганга ..алышып юрми 
кабап кабап сорагач кына, көлеп җибәргән сыман иреннәрен кыймыл 
кыймыл китергән ы Кххм urn куйган ш Ь\ кххм ны берәүләр 
"Булган и ie бик б) гган и к тип әйтте о т баралар Чишмәгә cj алырга 
ки и.щ кирен ie кочак ran үпкәч көянтәсе бе юн ки гкөгө кун пыр 
чи,не кеше алдында икенче итбышмассын в кич белән мунча артында 
күрешкән (ә \ к к и ш i кереп j гыра и ie, соңгы әтәч юр кычкырганга гикле 
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кочактан чыкмый иде", дип әйтте дип баралар. Икенчеләр исә бу "кххм" 
карт кешенең тамак язып җибәрүе генә булды, безнең сорауны ул бөтенләй 
анламады да. димәкче булалар. Белмәссең... 

Алламадымы икән, ай-һай!.. Шәйхәттәр бабагыз үткәннәрне бик яхшы 
хәтерли, гүя аның хәтере моннан күп еллар элек борып туктатылган да 
шуннан бирле бер тапкыр да яңадан җибәрелмәгән... Авыл моннан әллә 
ничә еллар элек нинди булган булса, Шәйхәттәр бабагыз шул авылны гына 
белә. Ничектер Казан артистлары концерт куярга килгәч, баганага сөялгән 
бабагызны күргәннәр дә—Клубыгыз кайсы урамда?—дип сораганнар 
Бабагыз:—Мәчет каршында,—дип өйрәтеп җибәргән. Авылда мәчетнең 
юклыгына инде утыз ел! Шәйхәттәр бабайның бөтен сөйләшүе шушы "мәчет 
каршында"га бик ошап тора. Фәләннәр коесы, фәләннәр тыкрыгы—аның 
гел әйтә торган сүзләре, ә ул кое инде күптән юк, колхоз авылга артезиан 
коесы казытканга әллә ни гомер, суны электр чыгара, ә фәләннәр тыкрыгы 
урынында хәзер колхозның атма бакчасы... Ә Шәйхәттәр бабагыз өчен 
боларнын гүя берсе дә юк. Хәер, монда да кайберәүләр, ул мутлыгы белән 
генә шулай итә, анын белмәгәне юк, көн буе урамда сөялеп тора-тора 
бөтен авылның нишләгәнен энәсеннән җебенә тикле белеп тора, аның 
саңгырау булып кылануы да мутлыктан гына. үзенә кирәкне бик ишетә ул, 
әнә теге вакытны...—дип, моннан берничә еллар элек булган бер вакыйганы 
сөйләп бирәләр. 

Бер тапкыр шулай, Шәйхәттәр бабагызны саңгырауга исәпләп, анын 
янында колхоз председателе Мөхип белән кырчылык бригадиры Салих
җан икәү авыл халкын сүтеп торалар икән: янәсе, ялкаулыкның чигенә 
чыктылар, үз тамакларын гына кайгырталар, колхоз эшенә йөрмиләр. 
Шәйхәттәр бабай баганага сөялгән килеш барысын да ишетеп тора икән. 
Менә бервакыт Мөхипне "Кил әле, улым, бирегә" дип, кул изәп. үз янына 
чакырып китергән дә тотынган тегене ипләп кенә... Син авыл кешесенең 
тамагын туйдыр әүвәле башта, аннары ялкау дип әрлә. Ничә ел инде 
трутдингә чыпчык туенырлык та иген бирмисез, әле дә рәхмәт әйтерлек 
безнен авыл кешеләренә, шул килеш тә көннәр буе эшләп йөри... 

Мөхип бик зур кеше бит инде авылда... Анардан зуррак шул тау башында 
җил тегермәннәре генә бар Авылга сыя алмыйча йөри, борын югары, район 
башлыклары белән дә әшнәлек зур Аларга балны тәпәне-тәпәне белән 
биреп җибәрә Алча бакчасында алма өлгергәч, "Волга" белән килеп, 
алманың яхшысын гына төяп китәләр. Итне, майны әйтәсе дә юк инде 
Шушыларнын барысын да әйбәтләп кенә тезеп чыккан Шәйхәттәр бабагыз 
председатель Мөхипкә. Мөхип каршы сүз әйтә алмыйча тыңлап тора ди 
шул. Шәихәттәр бабай, мин багана төбендә генә басып торсам да бияләй 
эчендә бармак кыймылдатканыгызга тикле сизеп торам, миннән яшерә 
алмассыз ..—дип әйткән ди. Шунда Мөхип әйтә, имеш: мае да, балы да 
әрәмгә китми, Шәйхәттәр бабай, курыкма, шунсыз комбайннарга, 
тракторларга запчасть алып булмый, май белән майлагач кына запчасть 
шалт итеп кайтып керә, эшләр чиратсыз йөри башлый, дип акланырга 
тырышкан, ди. Менә әйт син бабагызны саңгырау дип... Шушы вакыйгадан 
сон Шәйхәттәргә сәлам биреп узучылар кинәт күбәйде, югыйсә, ул барыбер 
ишетми дип. анын ягына карамый гына узып китәләр иде. 

Анысы мутлыгы да бардыр, ләкин картлыгы да бар. Бу авыл анын күз 
алдында авыл бутлы Ул малай чакта инеш башында барлыгы биш-алты 
гына йорт иде Әнә теге юан өянкеләр... башларында бүрек-бүрек карга 
оясы. Юк иде бит, аларны Шәихәттәр бабагыз үзе утыртты Тал чыбыгын 
кисеп алып кайтты да су буена төртте, хәзер әнә карагыз аларга.. Бишәү 
килеп кочакласаң да кочагың, җитмәс. Гомер дигәнең Үтә дә китә икән 
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Бүген бала-чага агасы булып картаеп баручыларның, бишектә аяк бармакларын 
имеп яткан чакларын белә бит але ул Төпсез ыштан киеп урам чапкан 
чакларын Имән бармакларны мангаена мөгез итеп куеп. Мөхипкә бер 
акаеп карасаң, чырый чырый елап өйләренә кереп кача торган иле. ә бүген 
район башлыкларын майлап йөри, авыл халкы өстеннән зур башлык 
Бармакларны мөгез итеп, маңгай астыннан бер акаеп карап, бик яхшы гына 
куркытасы бар әле үзен... Юкса ансат зшкә җыен үз кардәшләрен утыртыл 
бетергән: тегермәндә аныкылар, умарталыкта аныкылар, китапханәдә тагын 
үз нәселе.. Авыр JUJK-J якын да килмиләр... 

Бүген нишләптер күңеле гел егет чагына кайтып төшә әле Кояш та 
бүтән иде дип әйтерләр ди картлар Юк. кояш шул ук иде. тургайлар ла 
шушы ук Гөлҗиһан белән булды. ай. булды Әнә теге йөгереп узып баручы 
кызчык та картаер микән7 Аны да сөячәкләр бит инде аны да кочакка 
кысачаклар. Кояш күрмәс, ай күреп торыр Ай дигәннән Гөлҗиһан белән 
Шәйхәттәрнс дә гел күреп торды Ай белән тургай картаймый, алар гел 
булачак, ә менә Шәйхәттәр юк инде Гөлҗиһан да юк, бик күптән инде. 
Теге, йортлары авыл уртасындагы Гөлҗиһан карчык дисезме? Сүз ул 
бетәшкән карчык турында түгел. Юк Бөтенлви башка Гөлҗиһан Буйлары 
Идел камышы, күзләре ут иде ул Гөлҗиһанның Кочакка кыскач сөлек 
булып бөтерелә иде. Мулла тәкбир әйтә-әйтә ут эченә озатмаган 6j ica 
Шәйхәттәр фронтларда озак югалып йөрмәгән булса, кем белсен Колчак 
килә дигәч, авылдан чыгып качты. Күрше урыс авылының Читан карт 
базарга печән алып бара икән, рәхмӘ! гөшсен, чанадагы печән астына 
кереп посарга рөхсәт итте. Шул килеш кы 1Ы i tap ягына <|>и> м. 1 өлжиһан 
л.1 ул әйләнеп к.пикапчы фиуть Ашыкты шул, ашыкты ГургаЯ күпме 
яши ик,ш' Колхоз башлангач, ике ат җитәкләп колхозга барыл керде 
Мөхип ул вакытта юл тузанында ыштансыз уйнал йөри иле әле Хәзер 
бостон кия. йортның менә дигәнен ГОргыЗДЫ 

Кешеләр капка баганасына сөялгән Шәйхәггәры омам бирем уйлар 
Вәгаләйкем" дип кала бабагыз авыз гаеннән генә Кая ашыгыл баралар 

сон бу корәк күтәргән кешеләр'.' Булды, ай, булды Мулла гөкбир әйтел 
сугышка озатмаган булса... Ашыкты шул, ашыкты Вәгаләйкем 
бабагыз, Вәгаләйкем! Кая кузгалдылар көрәкләр күтәреп? 

Мөхип тарантаска утырып, авылдан чыгыл бара Дәшми генә узармы, 
дәшәрме? 

—Шәйхәттәр бабай, замандашын Гөлҗиһан әби оөнья куйды бил кабер 
казышырга бармыйсынмы? 

Гарантас чабыл узды Әя ю капка баганасы кинә! бик каты үсеп киме 1 ' 
Шәйхәттәр бабагыз идән себеркесе хәл ie генә б\ гып күренә Мөхипкә ул 
бер жавал га кайтармады Гарантастан ^.о)\ урамда гузан болыты итенеп 
калган иде Кара болыт бик озак гаралмыи горды Бабагызның, күзләре 
yp.tMM.iH \ (учыларны ганый алмый 

Менә ул кыймылдады да багана яныннан к) ЦВЯДЫ ВвГЯ 1ӨЙКСМ, ш № 
ул салам бирүчеләргә каршы Аяклары әйбӨ1 кенә атлый әле Көрәк ч гөреп 
баручыларга ул па иярде... 

—Ашыкты Гагын ашыкты -дил пыипллдыЯ иде анын нреннөре 

.:-
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Журналыбыз турында 

Әдип Маликов: 
1945 ел, сентябрь башы. Бөек Тын океан киңлекләрендә тагын бер сугыш 

учагыныняна гына сүндерелгән чагы. Безнен Са\алин дивизиясе Тоэ\арэ (хамрп 
Южно-Сахалинск) шәһәренә килеп керде. Урман, тау араларында әле атыш 
тынмаган. Анда-санда качып йөргән самурай группаларын коралсызландырып, соңгы 
разведкалап кайтып кергән бер көндә, кулыма гранат сыман озынча төргәк 
тапшырдылар. Мин аны сүтәргә ашыкмадым, башта печатенә, кире адресына күз 
төшердем: "Казан". Күнелемнәи бер уй йөгереп узды: әллә басылды микән? 

Чик буе землянкасында, окопта язылган күләмле беренче шигъри әсәрем — 
"Атаудагы хисләр" поэмасын шул елның маенда мин Казанга җибәргән идем. Бер 
бит чамасы сәлам хаты да яздым. Ә поэманың башында — үтеиүле юллар: 

Бир урчыңны 
ерак атаудагы 

Солдат хисләре/и, Казаным! 

Кат-кат төрелгән ул "гранат"ны мин, дөресен әйтим, дулкынланудан калтырана-
калтырана гына ачтым. Эченнән "Совет әдәбияты" журналы килеп чыкты. 
Редакторы — Газиз Идеме, диелгән. Журнал "2 иче Белоруссия фронтының татар 
сутышчыларыннан татар \алкына хат" белән ачылган. Хат астына генераллар, 
бик куп офицерлар, татар сугышчылары, шул исәптән, фронтовик-шаширь 111.>р>ф 
Мөдәррис, фронтовик-язучы Гамир Насрый кул куйганнар. Повестьтан өзек, 
фронтовик язучыларның хикәяләре, шигырьләре арасында минем беренче поэмам 
да бар н и'. Хәтта тыгып җибәргән хатымны да басып чыгарганнар. Менә бит, 
шушы киерде төргәк, төргәк эчендәге бердәнбер калын журна-тыбыз Снхотэ-Алин 
таулары һәм диңгезләр аша, сугыш юллары буйлап, ун мең чакрым ераклыктагы 
атауга узенен яшь авторын эзләп килгән! Мин үз гомеремдә, шул елларны истә 
тотканда, ике зур шатлык кичергәнмен икән: берсе — сугыштан исән чыгу, 
икенчесе—"Совет әдәбияты" журналының 1945 ел, 7 санын кулыма алу шатлыгы! 

1972 

Елмаеп-көлеп кенә... 

Ф ә н и я р 1 

ЭПИГРАММАЛАР 

Сандугачлар сайраса да Э ш л э д э ш л э 'а' 
Җырларын язып алам Мине эшкә димлиләр 
Бәрәңге бакчасыннан да Эшпэ„ ч а л б myJbipaMbl 
Мин җырлар казып алам 

Ни күтәрелми. 
Ни төшми томан 
Юк. томан түгел, 
Мостафа Ногман 

Минем кебек генийлар 

1975. № П 

Зыя Мансур 

Фенняр Фәиш Яр\ ].иш тәхамүсс (псевдонимы). 



«KAZAN UTLARI»MN 
TATAR МӘОӘМҮӘТЕга KERTKdN GLE^E' 

((Kazan Utlan»nu\ (monnan son KL) menencc sam ciga dip Razil dlende Vahe\ xabor 
itkac ham bu tunda ber-ike yul yazuimm soragac, utkon belan bugen arasmdagi vaqigeler 
Ш'т tasmasinda yazilgan siman minem xiyal ekranimda kursatela basladilar tTenki KU belen 
boy It mrk- xatireler, Itice bulgan kebek, kiiz aldima kilep tostelor Denyalar '"timer pordo" 
belon ikege biilengen 1960-1970 yillarda beznen kcbck SSSR belen boylonese bulmagan yiraq 
diaspora da—cit illerds yasawce lalarlarga ildon il \aujannnan m do kilsa bik tansiq kk L'l 
i;orda yes bulgan be/lor occn eylerde eyrenelgeu tatan,adan, yattan eyranelgon "Tugan tel" 
belan bcrniC/axahq cirman basqa adebi figanaq yuq ide disom yalgi$ bulmas Gemuman. 1900 
belon 1950-гце yillar arasinda Yiraq Koncigisla yosogan tatar-basqortlar uz koejore belon 
mektep-mescetler saldilar, knap, jurnal hem gazetalar basip cigardilar §ulay itep telne. dinne 
horn goref-godotlarne saqlap qaldilar Э т т а ikence donya sugismnan son AQ§. Terkie. 
Kanada, Avstarlie kebck illorgo kucorgo mocbur bulgannar. yaki Japonio belon Germanio 
kebek illerde qalgannar өсеп bigrok to basta ni oyismalar to/i alirliq maddi кәс. oi de gartlar 
yuk ide 

1950-nceyil urtalarinda susi Jn.iq Kencigisnm Mancjurie, Qitay. Korea bemJaponie kebek 
illerennen ikence mehecirlekke cigip Terkiege кйсер kilgenoer Istanbul. Ankara bam Izmir 
kehck /ur seherlerge taraldilar Torcklor belan ber uk Islam dincnon ham sonm ma/habennan 
bulu sebeple, dini ixtiaclami qaplaw kirekmi ide inde Mesccl oyiaoru eaeoe keresmagoc. 
milli medeni cslome oyistiru da bik kirak isaplonmade $ulay da. 1960-nci yillar basi belan 
urtalarinda Yiraq Koneigislan kuck.m, ata-analan eomgiot tonmsi iraditMosen.i kunekkonnar 
dun bulmasa da, medeni ellcede uqmasirga, oyisirga buldilar Ө 1890-ocj yillarda Rusajedan 
kflcep kilgenner awil keselere bulganliqtan, Terkiede de awillarga uraastmlalar $ul sebeple 
do, alarda medeni ber xerekel bik kflrelmede 

Yiraq kunggibian кискаппәг 1963-nce yilda istanbulda Tuqaj "i asler rOgerege" iaemle 
ber oyisma to/ilor, su$i oyi^manin 1965 (marl) belan 1968 (noyober) lanxlari arasinda 24 
(37?) .MI Tuqa) Bulteni dip atalgan waq kulomda las basma nosnatlan doina knra 1969-nci 
yilda "Tuqay Yesler ["Ggerege hot ye$tege ratarlami da egzebqqa qabul ни maqsatmnan 
cigip, isemen "Kazan Tereklere Medeniei ham ^ erdemlesu Oyismasi naabnastui I97i>-nee 
yilda ise later bayi Әхте! Veli Manger (dbcmeJ I.•// Monger Katireler hem istotekler. Кагая 
Gastrlar Awazi N&sriati 1977) oyismaga tnaddi yerdem kflrsete bash) 

\кто mm l960-nciyillaminazaqlannda!>usi oyisma cslorcarqih Yob ab/i belon'-
kere baslagac, amn eyende berenc^ mertebe «Kazan L thru jumalin kurdL-m 1.. 
yiraq diasporada yesegen tatarlarefen Idril xenflere belen yazilgan berjumilni uqu momkin 
tugelide Bigrek te уе; глпп nisca da ^ п м б ^ п Ц ь т һи xereflenie taniy ашщ ide "tan mm 
liniversitetta tarix kaledrasmda uqiganda nisi,a lei кигмча \on bjslaganliqtan kinlils.mi da 
eyrengenidem Э т т а baeta Idril xereflarebeleo yazilgan tatarcagi kunegQ bikciael buanadi 
Unspa belgennernen de tatarca uqirga kunekmegenneren, uqiida mtekkeruieren, yeki betenle) 
baa tartqannann кйгер ^aqqatqan idem latar bulip tuwumn qiyinliqlann yeeegen вауеп, •• и/ 
medeniete, tarixi belen qiziqsinunin ise, kesege estama ceza buluwin Qksereoulerge kereaken 
sayin yaxsiraq anjiysin iken ralai ul m kimcnde Л\\л elifbant belerge dye? (Gerep Yanelif, 
Kirilitsa hem bugenge Latin) Monde rerkie Finlendie yeki VQ5tagi tatarianun uzlerene 
кию qullangan latin xereflerene tuqtap U tonruym "i ari, minem tuztmlelegem kosle bulgan 
ki лепе sulaj itep Veli abzirun Almanie asa aldirtqan ICU jumaltinn aqtara, Dzeme кию 
qiziqli tapqan tneqeleleren uqi> basladun 

Мака I.I автор я in • итгм •> нрава 

file:///aujannnan


Bugen uz saxsi kitapxanomo qarasam. mindage KU-nin in iske nesxasenen. 1968-nce 
yildagi 8-nce (august) sani buluwin kuram Dimok. bez KU belan qinq yilga yaqin lams 
ikan. Ә 19K6dan bugenge kengo xetle, yagni songi 20 yilmn barhq sannan da minda 
ciyilgan Morn Qzeoa kura susi jumalga, deresrege tatar telene, adabiatina moxobbot bilgesc. 
уәк) ber gr-xastahq dip ta bayalorgo memkin (>nki ciyilgan jumal, kitaplarm oydo tolip 
bulmiy, yarar. mina universitetta maxsus ber Ьи1тә birdelar. Lokin monnan ayrilip eiqque 
susi kitaplar belan ш eslorgo belmasam do. ale haman kiiap. jurnal ciyuni demon item Bu 
inde aqil ese tiigcl, tereklar aytmesli, "iyalaskon qotirgannan da yamanraq" ikon. Lakin bu 
cir bulmasa, tatarlar tunnda kup norsane da yazalmagan bulir idem. 

KU bik az sanda cjt lllorgo ciqsa da, iizeno kOre ilham bim rolen do utede Bigrak to mm 
uzemnen KUnan kup narsalar ayronuwemnc eyte alam Misal ocen, Alfred Xalikov-Ravil 
Fexretdinovlamin "Tatar xalqi tunnda zur fanni xezmat" (august 1968, b. 147-154) isemle 
maqalasennon Moskawda "Nauka" nosnati taraiinnan Tatan Srednego Po\ olj \ ч i Priural 'ya 
isemle ber asamen denya kiirgonen өугәпер susi kitapm aldirtqan һ ә т liz tanxibiz tunnda 
baytaqnarsolareyranganidek KU TuqayДи/fenebeleo !970-nccyilninazagindacigabaslagan 
Kazan jurnahnin tisligma da ilham birgan ide Her ike jurnalmn tisligma bcz da KU kcbek 
Seyembika manarasimn suraten quygan idek Tatar xalqinin tanxi simvollannin bik az sanda 
buluwin isko kitersok, Seyembiko manarasi nindi gene rcjimnarda yesamasennar, tatarlami 
berlastergan ber simvolga awerelgan Deres, bu simvol Seyembikonen aci yazmism cagildira 
ham hardaim kescdo ruxj tesenkelek tarbiyah Ә bit har saliqqa tanxi bclan gonrlamrliq, 
maqtamrliq, yas buwinnarda dart uyatirliq, quat birerlek simvollar kirak (mincmca, Aq Bars, 
Qol Sonf moscetc kebek yanalan bar) 

KU-nin 1970, 1980-nce yillardagi sannanna qaraganda, sostrcali/m cimesJore, 
sotsiahzm.kommunizm qaharmannanna medhi volar, maqtaw suzlare belon suganlgan yaki 
alarnin ostenlek ham batirliqlann uz temasi itkan baytaq siger, povesf, akiyot һ ә т basqa 
adabi umaklame bik yi$ ocrata idck Minem өсен bular xic to qiziq tugel ide Bolarnin macbunot 
sartlannda yazilgamn susi ya/malarnin isemnarennan uk anlurga bula ide Inde yazuci, sagir 
ham odiplornicek bulsa da yasap qahrga, tormislann ahp banrga nyoslorbit Totalitar rejimnarda 
monarga saqqatirga kirakmi Bugen Kuba xalqi faqirlektan inlcksa da lam-mnn her su/ da 
aytolmim, ә menlogon-unmenlogon kubali ulemnc de ku/ aldina ahp dingez yuli asa AQS-qa 
siyinirga Unsa Ә lege yaqlan hderlannin maydaunarda yasagan cigislanna menlagan kese 
ciyila. Uzena kura ber paradoks, lakin nislisen Bolkem KU-da ciqqan modhiyalarnen 
qayberlarenen odabi daracosc da yugandir Mom mm bayoh almiym Inde am tanqilcelor 
boyolor. Mine isa bigrak ta xatiralar, lanx tunnda, horingi odobiatibizmn. revoluisiodon clekkc 
corlar tunnda magliimat birgan maqalolor qiziqsindira ide Qi/gamc bolar bik az bula ide 
5ularga qarap asilda ildogc sayasi hawam da isnarga memkin ide Misalga I9d9-n4i yilmn 
uninei saninda "Dardmand" (San 10, 1969, b 177) lunnda anonim ber maqalanen 9iguina 
inde burjuaz sagircbez alqana basladi, yaki sul uq sanda Үәхуа Abdullinnin "Tatar 
magnfatcelegenen uzencalege" isemle maqalase (san 10, 1969, b.158-168) belan, ӘЬгаг 
Kanmullinnin "Tormisqa asmagan proekt (Tatarca gazeta-jurnallar cigaru өсеп koras 
saxifalarennan)" isemle maqalosenon (san 7, 1970, b. 147-159) isa revoiutsiadan elekkc 
ziahlanbiznin caditcelek xarakaten ayranergo irck birela baslandi, digan Ьөуө birgon idem 
Siksez, bu az sanli moqalalarne yaki torlc okiyotlor, xatiralar arasinnan yul aralanna sibelgan 
9inbarliqlami kuzalep. tatarnin utkane tunnda magliimat ciyu xic ta cinel bulmadi Lokin meek 
keno bulmasin. ildon kilgon nasnalnin iizeno кйгө ber sixere, qizigi, iizeno kiira xusise bar ide. 
KU asa eyrangan kitaplarga ire$ii da ber ma?ara siman tui^anliq talap ita ide Horwaqitta da 
alarga iresep bulmiy ide. Munxendage rusca kitaplar kiterta torgan knap sawdase belan 
segcllongon "Kubon und Sagner" isemle maxsus kibetnen kistalaren beram-bcram aqtanp 
eska yaraqh tatarca yaki rusca kitap taba almasmm mi dip ni?a martabolar ozaq sagatlar waqit 
uzdirganim isto Azcihq tellardage kitaplar, bigrak to aftonom respubhkalarda basilgan 
kitaplarmn kataloglan bik az yoki hit̂  tazelmogonlekian, sulay kistalarena kiiz sahrga tun kila 
ide Canki maglumatka susagan minem kebeklemcn susi/hgin bcteruncn basqa yullarh yuq 
darocada ide 

KU minem keheklarga moglumot, informatsie biru belan berrattan, tatar telenen songi 40-
50 yilda nindi iizgorgan, nindi bayigan buluwin da ayratte Minem kebek tatar maktabenda 
uqimagan. eydo eyrongan xotle telga, qayber inqilaptan elekke Gayaz Isxaqi, Tuqay kebek 
adip-sagirlarnen adabi osorlaren geno uqip telne somartirga tinsqannarga KU ayiruca 
megamllim wazifasi da kurde. Sulay da yana uzlasterelgon qayber siizlar yaki 
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lerminulogMl.tr belen tuhsinca kilesep bete almawimni da eyterge tiyesmen. Ruscadan 
tarcema itelgen meqelelerdege сөт!ә1әг yaki tundan-tun ruscadan suzga-siiz tarcema 
itelgan "Bayram belen, Quj Habay h b'" mine hardaim ^aqqatirdi $ulay da. KUda basilip 
eiqqan .js.irl.irjj.1 qarap. tatar telenen m «telle taraqqi ituene soqlanam, uzemnen bu daracaga 
hicber waqitla ire^o almayacagimm anlap kunelse/leno idem Э т т а >il!ar ulep yullar 
aciiip tatarlar belen kurese, alar bclan gapla$a basiagac, susi kunelsezlek xalatennan 
uotildim Nig.) disegez, KU-ndagi telne qullana algannamin sanmin az buluwin. tatarlamin 
kupcelegenen tugan telne belmewen yaki a/ beluen, icetta ike-өс suzda ber rus^a qamastinp 
jeylewen, tatarca seyleganda eizmi qalip ta niscaga kueuv.cn. xetta tatar tele Ье1әп cawapu 
unnnarni da bilagannamcn mina lalarca ni. rusea ni. banber" dip aylularen iselep. . 
teherlerda yasewce tabib, injener Itebek yugan belemlclornen isa taiarca belen batenlay 
qi/iqsmmawlann kurep, estewene "bik yaxsi tatarca soylisez" digan maqtav. suzleren 
ijeiep Uzemnen yartl-yortl tatarcam belan xetta gorurlana da basladim Lakin belam Id, 
KU-nda qullanilgan udubi tel belan yazudan min bik yiraq toram Sunm өсеп KL' bugenge 
kendo de milium ostazim bulip qala bira 

KU-nin tatar milletenen utkenende hem bugenende uynagan rule belketn da susi funksieee 
kimi bargan susi telne saqlap qaluga, fUSl lei belan teat Kkannerga ber layanic buluga ө1с$ 
kertuc buldi !>ulay da, jiksez, utkenda tarle ciklawlar, senzuralar arqili esen cinel gene alip 
baralmadi Bolarga uroek itep 1982 nee yilda K( -nui tirajimn kinettan tesflwen kOrseterga 
hula I981-nc;e yilnin I 2-nce sani 102000 tirajda ciqsa bei aydan son, yagni 1982-ncenen I-
nce sanmin tiraji 65000 ga teste Basqa sftzlei belen eytkende 40 protsent tirajtn yugaltti Bei 
Dkwaqittabeyesede50tiennen90-ga kGterelde Deres, bu xel tile Kl -mnguubasina kilm.Hlc 
Azat Xatm Sovet МәҺәЬе i.dxun Yalqm Tatarstan Kommunisti hemmesemten urajlan 
taserelde Lekin xicberc sul xuile yugan proiscntta bulmadi Га1аг basmasi bei kflrsetme belen 
115 men tiraj yugaltti Omnia bu lunda ni ber meqele >a/ila aldi m ber protest buldi (Nadir 
Devlet, Л Specimen ofRussification Гһе Kazan Turks I I atars) < entral \sian Sir 
} [1983], b 79-88) 

KU ul corda, yagni 1970-nce yillarda. 6-6,5 million tatarga birelgen ciklung.ui medeni 
(tOquqlar sebaplc has 1 l,i a In iap.au usurlunu' d.» basil est'11 и/ чмепа alpan ide Tal.i: \ 

Bcrlegcnen К belen У-nci Qordtaylan arasinda (1974 belen 1979) KU u/ brtlerende 11 roman. 
46 povest' hem 11 poema baaip ciganrga mecbOr buldi Bu ise 700 dreaendege ye( yizucj 
belensagirneqenegetlenderOden bik yiraq ideftjunda uq) l ekfai lege yaqtandewlel tararmnan 
birelgen supeidielei bulmasa tatar edebiatmm bu derecede de Qserlek tnemkinlegean buia 
elmayacagi da ber taki Xetta bugenge kende de [ataman кекшпеи tiyesk roaddi yanbame 
IcQrsetmese bolay da kimi bargan drajlar belen KU-пш u/ uzen munslawi пюткш bubnu 
ide 

К11 belen bej le satireleremetubendege yuilarm da estemeeem kunelem bniflann 
и,,: \1l111n maymda borence mertebe rataratanga kildem Mine bik zurqunaqcdliq kursetelde 
n.t/.in. (.alb Alabuga ГйЬеп Kamalarni kOrdem, terleocrasulardaqamastim lunmsimnm 
bu bunhs noqtasinda algan tesiratun tunnda da yazgannanmni Kl пш baaip (igaruwi mind.» 
/in urtirebulip qaldi 1 Gerceanda tumasam da san 1 lL|,|l b 151-158) $шш balan mm 
barence mertebe tatai matbugatmda ^ шли algan buldim, siksez, bu 9innaii da хш ber tatbq, 
omtilmashq xatire 

Kl sn yildan aitiq yesi bum 1000 nee saru belen tatai edebial tarixi өсеп berensikiopedia 
derecesene de ireste Bigrak te nice yUlardan birle tatai ensiklopediese figanla almawm ы.< 
loteaq K.1 sannan yaqin tarixibiznm edebiati өсеп berdenbei ciganaq derecasende Kl -nan 
MI.1 adebia acarasin, yazu?! sagirlergeni bulganin telnen b.ru loJrerge 
inemkin Мода cannan-tennere belen eles. kertkennerne de jusi imaydan qotlarga kir.>k Bas 
mexerrii Ravil Feyzullinga redkollegie egzalanna Kl -m bugenge sartlard 
deresrege uquga qiziqsinuntn bik kimegen saitlanada, am yeeetefi qalu acen atap bargan 
kereslere kursetken fidekerleklere tuzemleleklen ecen rexmet eyteee gene qala 
ilardadenyanmimamnaewerelgen aqcaartmnan gina yegerselei mondij izgeeslei 
almas Mene тип,in sexesler anpli tel da idebiai л xaliq ta yeaep qala 

Klanbul. t .ШЧЧ ai 2ФМ 
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i Журналыбыз турында 

Наҗар Нәҗми: 

— "Казан утлары" журналы "Идел" чыкканга кадәр татарча язылган матур 
әдәбиятны чагылдырган, аның аналыкларын күрсәткән, бик тапталган сүз белән 
әйткәндә, аның бердәнбер көзгесе иде. Бездән. Башкортостаннан торып караганда 
аны татар әдәбиятының илчесе, дип тә атарга мөмкин. "Казан утлары"н 
Башкортостанда укучылар саны (заманында рәсмн тыюлар аркасында журналчы 
алдыручылар саны бик нык кимегән булса да) хәзер ел саен арта бара. Бу очракта 
саннарга мөрәҗәгать итми мөмкин түгелдер. Мәсәлән, журнал бездә. 
Башкортостанда. 1991 елда 7884 данә таралган булса (бу мәгълүмат журналда 
чыккан иде инде). 1992 елда анын саны 8901 гә җитте, ә киләсе елларда анын 
арта барачагы көн кебек ачык. Ни өчен шулай? Нинди сәбәп? Беренчедән, әлбәттә, 
журналда басылган әсәрләрнен сыйфаты сәбәпле булса, икенче сәбәп— халык 
күңеленең, милли тойгынын нык уяна башлануы, милли зәвыкның үсә баруы. Бу 
үсештә турыдан-туры журналга кагылмаса да. Башкортостандагы Татар иҗтимагый 
үзәгенең һәм "Кызыл таң" газетасының зшчәнлекләре ззсез түгел, дип әйтер идем. 

Шушы унай белән, кызык өчен генә булса да, татар әдәбиятына байтак язучылар 
биргән районнарыбызда журналның ничек таралуын әйтеп китмәкчемен. Мәсәлән, 
Лүртөилс районында 1992 елда 440 данә (199/ елда 385). Илеш районында 500 
данә (1991 елда 458), Кушнаренко районында 263 данә (1991 елда 232). Янавыл 
районында 188 данә (1991 елда 239). Янавыл татар әдәбиятына Нил һәм Илдар 
Юзеевларны биргән район, әмма быел аларның якташлары "саранланганнар" 
шикелле. Ә менә Бүздәк районы барсыннан да уздырып җибәргән — анда журнал 
529 данә таралган. Шунысы кызык, узган елда бер данә дә алдырмаган Архангель 
раНоны быел килеп ун данә журнал алдыра. 

Миңа килгәндә, "Казан утлары" журналын, "Агыйдел" журналы шикелле үк, 
тутан журналым итеп тоям. "Казан утлары~нда канчан басыла башлаганымны 
хәтерләмим, әмма мәрхүм, зур шагыйрь Нури Арааннын (ул вакытта журналның 
шигърият бүлеген алып бара иде) "Татар теле' шигырен соратып алганлыгы истәй 
чыкмыН. Уфага телефон аша шалтыратып, минем Мәскәү янындагы иҗат йортында 
икәнлегемне белеп, шунда язуы онытырлык түгел. Шуннан соң ул вакыты вакыты 
белән шигырьләр җибәрүне сорап, хатлар язды- Мондый сыйфат һәр кешедә дә 
булмый һәм мондый мөнәсәбәт һәрбер авторга тәтеми. 

Нури Арслан журналдан киткәч, шигырьләр җибәрүне сорап хат язучылар 
булмаса ла (бәлки соңыннан үз авторлары итеп тә исәпләгәннәрдер), шигырь
ләремне журналга тәкъдим итә бардым, шуларнын берсе дә кире кагылмады. 

"Казан утлары" журналы "Казан" дип кенә. утсыз гына аталган хәлдә дә анын 
уты. җылысы, яктылыгы ерак-еракларга барып җитәр иде. "Казан утлары" чын 
чыннан милли ут. милли аһән. милли горурлык! 
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Н а җ а р 
Н ә җ м и 

ТАТАР ТЕЛЕ 
Туган җирең Идел буе 
һәр төпнең бар туган иле 
Туган җирең кебек назлы. 
Җырдай моңлы татар теле 

Ак алъяпкыч бәйләсәләр. 
Өзелеп тора кызлар биле. 
Кызлар кебек шәт чырайлы 
Ачык йозле татар теле 

Халкың кебек уңган да син. 
Хезмәттә син көне-төне 
Ир-егетләреңдәй дәртле 
Гайрәтле син. татар теле 

Фәннән сине аерса да 
Гасырларның афәт җиле 
Аксакалларыңдай олпат 
Акыллы син. татар теле 

Ассалар да. киссәләр дә. 
Үлмәдең син. калдың тере 

Чукындырган чагында да 
Чукынмадың татар теле 

Яндың да син туңдың да син 
Нишләтмәде язмыш сине 
Дөньяда күп нәрсә күрдең. 
Әи мөкатдәс Тукай теле 

Тормәпәргә дә яптылар 
Җәлил белән бергә сине 
Төрмәләрдә дә килмешәк 
Булмадың син. татар теле 

Зинданнарны ярып чыктың. 
Ялкынланып чыктың кире. 
Хәтта фашист тегермәне 
Тарта алмады анда сине 
Әй син. батыр татар теле 

Кабатланмас үткәннәрең — 
Гасырларның яман чире 
Кабатлар сине гасырлар 
Татар теле дуслык теле 

Ш у ш ы бер шигыре өчен Н а җ а р Н-ш.миг,» 1994 елла 

ГР Язучылар берлегенең I . И с х а к ы н исеченл.tie 

премиясе бирс.1 ц\ 



"Мөхәммәт Мәһдиев—әдәбиятыбыз мәйданында һич тә көтмәгәндә 
күренгән әдипләрдән. Беренче китабы басылып чыкканда ана 39 яшь иде 

— М ө х ә м м ә т Сөнгатович! Үзегезнең азучы икәнегезне кайчан 
белдегез'.' Әдәбиятка беренче адым ничек ясалды? 

—Рафаэль Мостафин белән Гаграда бергә ял итәргә гуры килде 
Көймәдә йөргәндә, пляжда мин. гадәтемчә, төрле кызык әйберләр сөйли 
идем Ул "Нигә боларны язмыйсын''" дигәч, кыска хикәяләр язып 
карадым Язам да. Рафаэльгә укыйм. Ул "бусы бара", "бусы бармый" дип 
мөһер салып тора Бу кыска хикәяләр "Казан утлары"нда, соңрак 
"Атадан бала яшь кала" дигән исем белән аерым китап булып басылды". 

Рәфикъ Юньи 
«Татарстан яшьләре», 1975 ел, ! ноябрь 

М ө х ә м м ә т 
М ә һ д и е в 

ЭТЮДЛАР 

Кеше күңеле 

Мәгъфурә апа бик яшьли тол калды. Балалары да юк иде, гомере ялгызлыкта 
үтте Ул мәктәптә каравылчы булып эшли иде Иорт-жире, мал-туары ла 
булмаганлыктан, үзенең бөтен рухи һәм матди донъясыи мәктәпкә бәйләде Мәктәп 
янындагы кечкенә ойдә үзенә бер почмак ясады, чаршау корды, стенасына конфет 
кәгазьләре ябыштырды Стена сәгатенең герен такта чәй укасына төреп асты Аны 
вакытында су җылытмагансың дип тә. мәктәп бакчасына тавыклар кергән дип га 
ачуландылар Ә директор һәр алла бирмеш копне иртән бер, кичен бер мәртәбә 
орышып килде Һәр орышуының ахырында ул: "Эшлисен килсә эшлә, эшлисен 
килми икән, дүрт ягын кыйбла, как хоти", лип тәмамлый иде. 

Ләкин Мәгъфурә апа үз гомерендә бер тапкыр да күз яшен күрсәтмәде. Аны 
ачуланучы күп иле, әмма дәшмичә генә мәктәп хуҗалыгын алып баручы ул үзе генә 
булды Анын турында: "Мәгьфүрә жылый белми ул. аның ялгызлыктан күз яшьләре 
кипкән", дигән сүз дә йөри иде. 

Гомерләр узды, көз айларының берендә мәктәп коллективы тантаналы рәвештә 
Мәгъфурә апаны пенсиягә озатырга җыена башлады Бер кичне мәктәпнең коридоры 
өлкән класс укучылары, укытучылары, мәктәп хезмәткәрләре белән шыгрым тулды 
Местком председателе кечкенә өйгә кереп Мәгъфурә апаны халык җыелган 
коридорга култыклап алып чыкты Җыелган халык Мәгъфурә апаны басып каршы 
аллы. Баянда марш уйнап җибәрделәр Барабан кагып, быргы кычкыртып тордылар. 
Мәгъфурә апаны кызыл җәйгән өстәл артына утырттылар. 

Мәктәп директоры сүз аллы Ул көр таныш белән укып җибәрде: 
"Мәктәп буенча приказ. 135 нче номерлы Параграф беренче Мәктәптә утыз ел 

буенча каравылчы хезмәтен намус белән башкарганы очен Мәгьфүрә Знятдиновага 
рәхмәт белдерәм. 

Параграф икенче Ялгызлыгына карамастан утыз ел буе тырыш хезмәт итүен 
искә алып, каравылчы Зиятдинованы бер күлмәклек штапель белән бүләклим". 

Директор сүзне местком председателе Сибгатуллинга бирде. 
—Иптәшләр,—диде Сибгатуллиң, түшәмгә карап,—безнен кичәге утырышнып 

карарын укыйм "Протокол номер ундүрт. 19 сентябрь Тыңланды: пенсионерка 



Зиятдинованы яка квартирага күчерү турында Карар кылыклы: Зиятдинованын 
угыз ел буе намуслы хезмәтен искә алып. аны. 21 сентябрьдән дә соңга калдырмыйча. 
укытучылар очен салынган квартираның Нәҗмиевләр белән тоташ ягына күчерергә 
Карар бертавышган кабу.] ителде" 

Приказлар укыганда һәм бүләкләр тапшырганда берөзлексез баян уйнап, быргы 
кычкыртып, кул чабып tордылар. 

Ниһаять. Мәгъфурә аланын үзенә сүз бирделәр Ул басты, ипләп кенә гамагын 
кырды, халыкка озак игеп карап торды да., кычкырып елап җибәрде 

Бу—тәбрик.']әүләргә каршы анын җавап сүзе иле 

Г а л и я б а н у 

Бу көнне халык ай ярым көтте Кеммен кайсы рольне, нәрсә киеп уйнаячагы 
кайсы пәрдәдә нәрсә булачагы барысы да мәгълүм иде Чөнки авыл халкы кечкенә 
клубта репетиция барганда ай ярым буе актив катнашты, кинәшләр биреште мр 
колхоз хисапчысы Фәсхине инде Исмәгыйль, укытучы Алсуны Галиябану дип кенә 
йөртәләр иле. Утыз йортлык авылла ой эченнән спектакльгә кешесе катнашмаганнар 
самовар, читек, камзул, себерке күтәреп килеп сәхнәне әзерләштеләр, клуб янындагы 
өйдә Галиябануны бөтен авыл хатыннары җыелып бизәнлерле 

Спектакльгә ферма каравылчысы Гарифулла белән сукыр Минсафа карчыктан 
башка бөтен кеше килде Мич артында, сәхнә буенда, тәрәзә төпләрендә балалар 
сырышкан, инә төртерлек тә урын юк иле 

Спектакль шома барды, суфлер тавышын уйнаучылардан берәрсе ишетми торса 
залда утыручылар әйткәләп җибәрә тордылар Тик соңгы пәрдәдә, Фәсхинеи бер 
атна буе эш ташлап РТС мастерскоенда ясап яткан алтатары гына спектакльне 
бонды Ягыш. Фәсхи шырпыны сызуга, алтатармын көпшәсеме төйгечләгән кәгазе 
чыгыл китте Моннан сон инде шар1 ител ат) гурындя уйларга да арамын иде 
һем көпшәдәге дары чыжылдап янып та бетте Фәсхи бөтенләй өметсезлеккә би
релеп суфлерга пышылдады 

—Чукынып кына китсен, шартлатып булмады, нишлибез'' 
Халык, моны ишеткәч, тетрәнеп, гынсыз калды Ләкин берничә секундтан 

арттагы рәттә гаи куптардылар 
— Гыйлемханга Йөгерергә кирәк' 
— Гыйлемхан кайда, чык әле тиз бул' 
—Анын ое ерак бит. Нурида ла бар ул! 
—Чыксын, чыксын. Гыйлемханны чакырып,!!' 
Иң ал1 м рәттә, куян мамыклы ШӘЛ бөркәнгән хатынына сыенып, тальян 

гармунын тоткан аучы Гыйлемхан утыра иде Эшнең төбен аклап алгач, гарм) Н 
Щ ына бирле лә артка таба кузгалды. Сәхнәдә Хәлил вгыла алмын калган н К 
ш\ i ке 11.' пәрдәне яптылар 

( ВХНӨГ8 ИрЛӨр жыелды Алтатарны Өйләндерә ӘЙЛӨНДере каралылар. Фәсхигә 
киңәш i.ip бирде i,ip U |i.i> i.ip I i.nt ieмчан озак горса, лары урынына шырпы күкерте 
генә салырга кирәк иңделәр Аста утырган хатын-кызлар кечкенә балаларым 
җитәкләп к п й артына барыл килделәр 

Бер янчык лары күтәреп Гыйлемхан килен җиткәндә, клубта булган бөтен 
ЮШенен шырпыларын ki.ipi.in алтатарны корып куйганнар иде ипле Пәрдә 
.1Ч1,|||,1пч1.1 шп, ашыга ашыга, (өррөү гүбәнгә төшеп киттеләр Ыгы-зыгы арасында 
кемдер Фэсхинен кабызырга гиешле шырпысын алган нхан пәрдә ачылуга: 

—фәсхетгин, MI •грпынны иш сахнөга ыргытты Фәсхи шырпыны сызды 
Шарт 18) гавышына кечкенә ба ia u p сискәнеп о п т е юр Хәлил ая с> >ылыл барып 
ГӘШТе Kaii4.iTi.ip чллыкны и.шычланлырды: 

—Үлмәде \ 1 уЛМӨДе, ЯДрӘСС юк анын' 
Спектакль беткәндә халык 
T.IWI.II гвикен сезгә артистлардан да яхшы уншишша -дип пита нам 
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Л ә б и б ә 
И х с а н о в а 

ИҢ БӘХЕТЛЕ ЧАГЫМ КЕБЕК... 

Моннан vii унбиш еллар элек редакциям барганда еш кына не [ьеда гакройшик 
ип юган ганышымны очрата илем Буш вакытларында урамда йөрергә ярата 

иде > i Ашыкмыйча, жаб гына атып килә ө кү.и кешеләрнен өс башында Менә ул үзе 
теккән пальтоны танып ала: Йөзенә матур һәм рәхәт бер елмаю чыга кайчандыр \ енен 
к [ненты булган кешегә хөрмәт белән баш иеп. исәнләшеп китә Мим аның хәлен 
.HI (иим Ул үз эшен бик ярата кешеләрнең матур киенеп йөрүләрен күреп шатлана үз 
һөнәре белән горурлана Эш остасында гына була торган профессиональ горурлык 
анда Шагыйрь .ликәйдән бер горурлык яна битләрдә! 

Канда да булса берәр җирдә к\ тына Казан \ i 1ары" тоткан кешене очратсам LIHI.MII 
өемнең өстәлендә mj 1 журналны күрсәм йәбулмаса аның турын ia сөйләшеп гору гарыл 

етсәм, мин дә шул танышым кебек шатлана идем Без чыгарган журнал бил у i дин 
әйтәсем Йә алар i сүзләренә кушылып журналның хәл төре турында сөй, !М кил i 
ип Әле булса шул хиснен миндә беткәне юк 

Гомернең ун елдан артыгы шушы редакциядә ни |әп \ 1ган журналның йөз i иш 
санын чыгаруга к\ i гигән, кот кергән 

Журналның төгәл һәм тыныч эшләнүе өчен редакция бүлмәләрендә бик күп 
гынгысыэ көннәр кичерергә туры килә идебезгә Күз карасын i алдырып калын ка и.ш 
ку [ъязмалар укудан башлана ул ни Аннан сон редколлегия утырышларында кызып 
кызып бәхәсләшүләр Хәтердә әле, талантлы гына бер прозаикның яна шстен 
сүтәргә гуры килде Әлбәттә у.т бе.нә р.>хм.п .имеп утырмады утырышның ахырында 

үпкә ini ук чыгын китте. Аның каравы, тынычлангач бераз суына төшкәч, әсәрен өр 
яңадан эшләп килде Кайчагында журналга кирәк материалның нинди санга керүе 
гурында да кын.HI кызып бәхәсләшә торган идек Менә шуннан соң гына башлана 
инк ул типографиягә төшәо санны эшләү 

Андый көннәрне үзем утырган кечкенә бүлмә штабка ош (ала Тпм< р бетон 
мсна.тар һапаны начар үткәргәнгә бү IMO шиеге гобенә кадар ачык Хәер. ул болан .та 
ябылып тормас иде Бүлекләрдә эшләүчеләр корректорлар машинисткалар MHHJ i саен 
кереп чыгып торалар, бер материалны кыскартасы бар икенчесенең исемен 
алыштырырга кирәк, бу сүзне язучы үзенчә язган, о сүзлектә ул башкача алынган көл 
итәсе бар Шул арада командировкага җыенучы берәр автор килеп керә Ачын белән 
сүзен бетми, телефон шалтырый автор корректураларын укыган гөзөтүлөр белән ри >а 
гүгел Ярата идем мин шундый гьи ыэ тын алы pi а да вакыт булмаган көннәрН! Хат га 
журнал басылырга төшеп киткәч, бушан калган тыныч көннәрдә бераз күңелсезрәк гә 
б\ ia башлый 

Безнең эштә тагын бер күңелле иакыт журнал басылып бетәр алдыннан сигпн гьный 
•кземпляр ки тәсе көннәр була. Менә техник редактор бер кочак журнал күтәреп килә 
Аңар ияреп үк бүлмәгә башка иптәшләр керен тула, кулдан тартып алгандай журна mi.i 
алып бетерәләр кайсы утырып, Kaiicbi баскан коиго. тиз-тиэ актара башлыйлар Ул 
• .iii.i.ii и һәр материал таныш югыйсә, бәхәсләшә гар а гө (өтелгән, кат кат укылган 
Ш) ми да күрәсе килә журнал б\ пып төпләнгәч ничегрәк чыкты нкән материв i кеш1 
куленә күренерлек итеп урнаштырылганмы, матур хәрефләр белән җыелганмы буявы 
гигеэ төшкәнме Б> минутларда безнең барыбызны да айлар буе тырь i эгән 
илебезнең нәтиҗәсен яхшы итеп күрәсе килү гоятысы биләгән була үэ без бе им 
горурланасы килү. профессиональ горурлык тойгысы 
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Тарих дөньясында 
ЯШЕРЕН ВАСЫЯТЬ 

"Урыс кышы" "урыс каемы" "урыс чәе Кубада. Әфганстанла, Анголада урыс 
мәнфәгатьләре, шул мәнфәгатьләрне саклаучы совет танклары һәм ракеталары Кайдан 
килә бу'' Боларнын чишмә башлары кемгә тоташкан'1 

Тарих китапларында һәрвакыт урыс халкынын бөеклеге, күршеләренә анын дуслык 
һәм мәдәният кенә алып килүе хакында укыйсын Казан ханлыгын да Иван патша уз 
дәүләтенә куша Һәм "гаделлек" урнаштыра, янәсе Петр патша Азов лингеэенә похохтар 
ясал Төркиянен "артык" биләмәләрен эләктерергә омтыла, анла эш барып чыкмагач 21 
ел буе Швеция белән сугышып Балтыйх лише юнә тәрәзә ача" Аннары тагын көньякка 
юнәлә —Каспий лингезс буена килеп. Иран белән "дуслыгын ныгыта", анын да бер 
"кыргый' өлешен уз 'мәдәни ' аөүлатенв кертеп, бәхетле итә Дингегзәргә гашыик гврвэв 
ачу остасы ничек ипле мәмләкәте чигендә ике уем ясау белән канәгатьләнсен' Яна 
диңгез «• * л г ә тәрәзә яки форточка ачарнчен анын оныклары ун мен чакрымдагы Камчаткага, 
хатта аннан да ерактагы Аляскага да барып житәләр. юл унаенда тагын дистәләгән халыкларга 
ясак түләү бәхетен бүләк итәләр Шуңа күрә мондый патшаларын урыс халкы "күренекле 
.мул.и нилеклесе", "атаклы хәрби юлбашчы", "тиңдәшсез үзгәртеп коручы "мәшһүр 
галим" дип мактан кил.1 Мәдәният алып кизүе очен бездән рәхмәт укуны котә 

Әмма без генә түгел, барлык шйтгаларнын алдан бер өлешенә ия булган 
ипле ундүрт дингезгә "ачарга" өлгергән урыс халкы үзе дә бәхетсез бүген Чөнки бәхетле 
бу гыр очен ягир киңлегеннән, диңгезләр күплегеннән бигрәк, матди м> шык рухи хөррият 
кирәгрәк Сч .1 казанышларга ирешү очен исә диңгезләр һәм җирләр иркенлегенә ич 
булу һич гө мәҗбүри түгеллеген байтак алдынгы илләр, халыклар үсеше раслап киле Моими 
эчен ми 11.изәрмен әхлакый сәламәтлеге сәләтен һәм көчен габигатьнс саклауга, хезмәт 
җитештер үчәнле ген күтәрүгә җигүе, мәдәни һәм фәнни кыйммәтләр ижвт итүга юнаттүе 
кирәк икән 

Русия СССРнын җире дә, суы да хисапсыз күп Әмма бүгем an ым халкы ашарга ризык, 
кияргә кием. горырга горак, cj арга саф һава җитмәүдән интегә Урманнары мәгънәсез 
арәм шәрәм ителә, кырлары-далалары уңдырышсыз гозлаккя һәм чүлгә вверелдерелә, 
ЧИШМв инешләре тсңә гүтсл имме сыре м йә китерелә йә тереклек' үлгән шакшысулыкка 
вйл ерелә Халыкмын гарихн үсеше исә анын юлбашчылары әхлагына алар куйган 
максатларга һәм шул максатларга ирешү гырышлыкларына гурыдан гуры бәйле Юньле 
иш. ,i i,i|> халкынын сыйфат 'MI.IMM.HI яхшыруына анын югары казанышларга, җитеш 
һем бәхет ie гормышка ирешүенә сәбәпче булса икенче төрнен милләтен ялгыш ю 
җибәрүе бик мөмкин Әйтик игенче бс.ын илбасар икесе ике башлангычка • 
игенче гырышлыгы яңадан яна байлыкны барлыкка китерә илбасар исә имле барлыкка 
китерелгән хәзинәне .MIым иясенн енә гартыл ала Беренчесенең гырыш тыш кеше |екнен 
,i на .к тавына гел кует кенә өстәсә икенчесенен кәсебе киңәюе мөт үсешне буа паразитик 
ф.ые.»||.1 һәм ),1мәлл..рме арттыра, шунын бе ви галанучыларнын карал б) гуына ккн а тарный 
баш күгәрүенә китерә Mi иде гомум кеше юк кризисына ш ерак калмый 

\. к iap *. ' i la 11.1 Явы i Иван (1530 IS84) I вропв канлармы Беренче Александр (I7 7"1 

— IS25). алар арасында күпер булган гиндәшсез үзгәртеп коручы Бер I 
I '.'-ч |ин.ш ie ieii клр.н.ш ы һеремче Melp i n,i|H-ieie һәм i. оңгысы ВрвСЫИ t.i им ГӨНаҺсы I 
каким мм мәдәни һәм кешелекле кп Әмма яный Васыяте' бе ым ганышханда бигрәк га 
iмх hi 1.11 I.I "кәсеп тем сез Гнием юньягв ия 6j n.ipei.i 1 мм.ш ЧИН Ы юлларны укыганда, 
СССР имән илнең бүгенге фаҗигасен, в к кичә генә җитәкче юстан киткән киови гагын 
какимлекне к\ 1ына > [әктерерге ело ырып горгш сәясөтчеләрнен сыек кына томан пәрдәсе 
белән канышам фикер сөрешендә максатларында һем гама нәфеснең 
илбасарлык шаукымының, Беренче Петрнын нмпериячел ашкынулары дәвамын гаясын 
Б] ' I I Рнын азчылык * эл 1врене генә түгел урыс халкына ш (өвеф м чөнки Беренче 
MeipiM.ni кәсеп ит, гөшенчәсе Васыять ген күренгәнче миллноннарнын к̂  > яшем. 
кдн юрьясын агы туга кайтып кам һичбер гартынусы i ^ i ихтыяҗларын бү вр 
кисабына канәгатьләндерергә юртләндере N i имле менә мичә гасыр гур бер халыкнын 
сәләтен, куәтен гормыш чичәнлек- ергиясен башкаларның яшәү пи 
мат ш б] .н. i.ipi.ni I.I layra aj tan в гуга юна i iep te Шушы бш ым Һәм һөҗүмнәр i • 
өчен күршеләрен чамасыз күп чыгымнар ясарга UMXIK.II: • 
Евразиянең балансланган II.HU.MI гат) яшәешен инде мичә гасыр гетрәтеп, 
упкынь рд< i рьк кышы ' бәйрәмнәрен Әфгаж ган уйс] шк тарына, гро 

п* | м 
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чүлләренә китереп җиткерү - бүген Беренче Петр васыятен үтәү түгелдер, дип кем ышандыра 
ала?! 

Беренче Петрнын "Васыяте", ничек кенә яшерен сакланмасын, көнләш илләрнең тот 
ияләренә 1738 елла ук мәгълүм була, шул заманда ук Русия кысрыклавына каршы чаралар 
күрелә башлый Дәверләр үзгәрде, хәзер инде кылыч түгел, атом бомбалары, ракеталар 
белән дә бүре законнарын гамәлгә кертү момкинлеге бик нык чикләнде Әмма моңа карап 
тарихи документларның әһәмияте кимеми Русия империясе һәм СССР җитәкчеләренең 
(И. Сталинның 1945 елдан сон Төркиялән Босфор һәм Дарланел бугазларын бирүне таләп 
итүен генә искә төшерик!) халыкара сәясәтен, үткәндәге вакыйгаларны һәм бүгенге кайбер 
омтылышларны аңлауда бу "Васыять"нен роле әле дә зур Шуңа күрә "TURK KULTURU 
(Анкара) журналының 323 саныннан (1990 ел) алып тәрҗемә кылынгаи бу тарихи документ 
белән танышу укучыларыбызга шактый ук гыйбрәтле булыр, дип уйлыйм 

Чит илләрдә игътибар казанган (Akdes Nimei Kurat Turkiye ve Rusya. Ankara, 1990 В H 
Peter the Great and ihe ottoman Empele Oxiord, 1949) Беренче Петр "Васыяте" какыңда 
әлегә тарихчы галимнәребезнен һичбер фикер әйткәннәре юк. Бәлки, шушы документный 
дөнья күрүе аларнын да телен ачар, халкыбыз язмышына ниндидер кагылышы булган бу 
яки бүтән чыганаклар, хезмәтләр турында сүз алып барырга этәргеч бирер'' Хакыйкать 
тирәнрәк һәм кинрәк ачылса, без үз-үзебезне һәм тирәлегебезне яхшырак танып белербез 
Иртәгә дә яши алыр өчен безгә нәкъ менә шундый хәбәрдарлык кирәк. 

Тәүфикъ ӘЙДИ 

Беренче Петрның 1725 елда 
язган "Васыятнамәсе" 

Бөтен нәсел -нәсәбебез, бер-берсенә ялганып, киләчәктә Европа илләрендә хаким 
булачактыр, чөнки Европаның барлык дәүләт төзелеше искергән һәм тузган Фәкать 
Урыс патшалыгы гына үсештә, без бу үсешкә акылыбыз белән ирештек. Киләчәк нәселемә 
бер "тәгьлимат" шикелле юл күрсәтсен дип, мин "Васыятиамәм"не түбәндәге теләк 
рәвешендә яздым: 

1 Урыс дәүләте анлы рәвештә сугыш кубу шартларын даими әзерли һәм бу әзерлеген 
Русиянен алга китешенә сәбәп булсын өчен алып бара 

2. Сугыш вакытларында Европадан момкин кадәр хәрби юлбашчыларны, тыныч 
заманда исә гыйлем ияләрен Русиягә җәлеп итә 

3. Европа илләре арасында ыэгыш-талаш чыгару, араларына ут салу һәм. бәрелеш 
башлаш ач. алардан берсе белән дуслыкта булу кирәк Бигрәк тә нимес халкы арасындагы 
болганыш һәм фетнәләрдә актив бер сәясәт тотарга Чонки алар безнең белән чиктәш— 
мәмләкәтебезгә орынып тора 

4 Польшада ыгы-зыгы чыгарырга, аннан хозурына килгәннәренә саранлык күрсәтүдән 
тыелып, ришвәт биреп, көчләрен таркатырга, дәүләт миләренә зыян салырга, Мәскәүдән 
гаскәр китереп, анда урнаштырырга Әгәр бүтән дәүләтләр безнең бу чарага каршы 
төшсәләр, "тавышлары тынсын" очен, Польшаның бер өлешен аерып алып, аларга да 
бирергә Эш тәмамланганнан сон, ул олешне лә кире алырга, урыс патшалыгын 
көчәйтергә 

5 Швеиия һәм Норвегия илләрен мөмкин кадәр бер таяныч төбәгенә әйләндерергә 
Чонки аларнын идарәчеләре кулыбызда булса, Швеиия һәм Норвегиянең Даниягә 
дошманлык орлыгы чәчүен тәэмин итү тагын да җиңеләячәк 

6 Русия аксөякләре Герман аксоякләреннән, хакимнәреннән, йогынтылы 
шәхесләреннән даими кыз алуны онытмасыннар Чөнки аларнын мондый кардәшлеге 
безгә һәрвакыт файда китерер 

7 Англия хөкүмәте белән берлектә булып, багланышларны ныгытыгыз Чонки сәүдәдә 
һәм дәүләт идарәсендә бу безгә зур файда бирер Бөтен төзелеш өчен кирәкле барлык 
материалларны аларлан алырга мөмкин Бу багланыш һәм корал, һәм корабчылык өчен 
гаять файдалы. 

8 Русия дәүләтенең чиге — Европаның төньягында Балтыйк диңгезенә, көньякта 
исә Кара дингезгә кадәр. Бу биләмәне саклау һәм Русия чиген киңәйтү — нәселемнең 
бурычыдыр 

9 Русия дәүләтен дөнья мәмләкәтенә әйләндерер өчен, аның башкаласын Азия һәм 
Европа хәзинәләренең ачкычы булган Истанбулга күчерү шарт Кичекми һәм ялгышмын 
эш итеп, Истанбулнын көнбатыш җирләренә ия булу кирәк Шөбһәсез ки, Истанбулга 
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ия булган патша дөньяда илаһи патша булачак Бу максатына ирешү очен Төркия белән 
Иран арасына дошманлык орлыкларын шшми чәчеп торырга, ызгыш һәм с\гыш 
чыгарырг.i кирәк by эш очен СӨННИ Һәм ШИГЫЙ мәзһәпләре арасынлагы каршылыклар
ны ха пгткеч кора i һәм җиңелмәс гаскәрдер Руснянсн үтеп керүен Азиягә АӘЮ өчен 
сөнни-шигыи каршылыклары ин яхшы чара Төркия белән Иран ләузәттәре арасынлагы 
тотрыклы татулыкны шундый итеп бозу кирәк ки. алар бер-берсе белән һичбер иман 

[масыннар, һәм Иран һәм да Теркиянен Европа халыклары белән багланыш 
ясавына мөмкинлек бирмәскә кирәк Әгәр бу илләрнен мөселманнары күзләрен ачып. 
хокук бурычларын анлап алса. ул безгә ин яман бәла булачактыр Һәм Теркиянен һәм 
дә Ираннын дин зшлеклеләрен кулда тоту. атар аша сөнни-шигыи каршылыкларын 
качәЙТу кирәк Ислам линен Азиядән ераклаштыру, христиан линен һәм ы i 
аяда жисми бер рәвештә тарату һәм жәю зарурдыр 

Яшерен тотылсын 

Беэнен галимнәребезнен бүгенгә кадәр [әүлет пиләренә катнашуы Русин 
мәмләкәтенең алга китешенә киртә булды Мин үз сәләтемне һәм бәйсеэлегемнс 
файдаланып, аларны ләүтәт лиләреннән ераклаштырдым Руханиларнын дәүләт лиләренә 
гыкшынуларын гуктаттым, кезер алар сафка тезелгән гаскәриләр кебек ку шары һем 
аяклары бәйле калды Мин моны гаять боек бер тәвәккәллек белен гамәлгә ашырдым 
Руханиларны дәүләт вә милләт эшләреннән читләштереп вәкаләт iapen бары чиркәүләрдә 
пни на 1ифа үтәү белән чикләдем. 

Боларга остәп бүтән герле чаралар да куллану кирәк ки Иран иле \ тан гМЭр кип 
саен кими да акчасызрак һәм гәүдәсезрәк калсын Кыскасы Русия ләү wic Иранны 
даими артка калдырсын, бәйле хәлдә тотсын, аны геләгөн вакытта кыенлыю 
үтерүгә кодрәтле булсын Әмма Төркия дәүләтен юк иңләп зле к Ир) .m ЯСШЫН алумы 
НИМИ итмим. 

Грузия иле Кавказ сыэыгынын ягъни Ираннын уэөк гаыырыдыр Әгер Русиякен 
кодрәтле к) м \ i гамырны барып киссә мескен Иран imp,пенен гереклек t 
чыгачак һәм аны шундый кәлсс шәндерәчәк ки мен несе к гере юп ки кя дә, аны кире 
аякка бастыра алмаячак Ул чакта Иран мәмләкәте Русия m аларына дөя кеби 
тынлаучан б) шчактыр һәм Гөркиядөн сон яшәү ялкыны ы сүнәчәктер 

M a i MI их пляжлар . т и р ә с е б\ нан ГорКИЯ имен бетер] ӘН СОН Иранмы читеилексе i 
юк ктү, анын башын кисү мөмкиндер Монь ген и i вакь t ил л ггмвстан, I р> шя 
Һәм Капка ш я не б у й с ы н д ы р ы п . И р а н н ы н хаким шәхес 1әрен ү «еге иәбәйлс ВӘ ГЫНЛаучан 
итәчәксе i Аннан сон Һинш ганга кү i атарга S i мәм 1вкап гаять и..ек һем кин бер 
сеүдән [аныдыр Ьша кул сузган гәкъдирде I.молчамнан AMI 1мч кәсеп Mien гапквн 
акча Һәм керемнән дә күбрәк говарлар алыначактыр Ьии |станнын ачкычы Гөркиянен 
башкаласыдыр I изә алган кадер кыргы i Хива һем Бохара сахра оры гарафыннан ки 
саб) ее iHe максатка якынайтсын Вакытны бушка әрәм итмәгез әмма артык ашыгу һәм 
Каба 1.1 Һis ми u I ак i.ни,и Ы I 

Австрия ләү i.не белен гыштан гу< б) шргя кирәк Фәкать тун 
шешле ки Германия һәм Австрия әкренләп көчләрен җуйсыннар 

Гөркияне Европадан aepj һәм i>\ гамәлдән Австриягә файда reel \ 
шин ике ю i бар берсе \ш гридне бүтән бер җирдә мәшг) 1ьит\ икенчесе Австриягә 
Гөркия биләмәләреннән соңыннан аны кире кайтарыл ал] ансал б) нарлык бер өлеш 
кисеп бирү 

Hi I рекларга гыныч һәм дус шрча мөгамәләдә6j пагыз. Сугыш вявдтынд 
ярдәм итер чөнки греклар Гөркиядөн найми 1ыян күрдедер 

11 Швеция Норвегия Гөркия, Ирам һем По [ьшаны басыл .шаннан «и 
һем Франция белен бердәмлек шемтөсе урнаштырыгыз Әгәр алардан һичберсе 
1м 11,111.ич,I т и кабул итмесө ул чама. форсаты чыккач жярләрен басып алыгыз, 
щ in 1өрен юк итегез 1>> ашр 1өрне к> ira гешергәч юны какиме б 

г Әгер югарыда саналган и i юрнеи берәрсе суть i KB6J I итмәсә 6j ике хөкүмәз 
(Италия һәм Франция) арасын а ы u ыш га [аш чыгар] кирәк б) 1ыр Б 

iM.iH уртадан калкып чыгып карал булачак Жннелгөн ил 1әрнс галап кәсеп 
тем, се i исә бөтен I вропа м хакимлек корырсы i Гора бара 6̂  гән 1әүләп ирнен һмппктп 
ү i нем [өкәтеге ira кушып бетен юньяга ия 6j магчы i 



Журналыбыз турында 

Гамил Афзал: 

—Сугыш башланганда калын-калын дүрт кулъязма китабым бар иде инде. Сугыш 
елларында көненә 12 шәр сәгать эшләгәндә дә, конторадан чыгарып түккән 
п т и п р т , иске чертежларны җыеп. шулардай дәфтәр тегеп, шигырь яздым. 

Сугыштан соңгы елларда мина Г. Иделле. Ә. һама.1 язып җибәргән рецензияләр 
һәм "Совет әләбияты"ннан килгән "каләмегез өметле генә күренә, ләкин..." дигән 
хатлар мендәр калынлыгы җыелды. Шунысы сөенечле, уңыш теләп, кайнар сәлам 
җибәрәләр иде. 

Йөз шигырь язын берсе тә басылчаган чагында, рәнҗеп һәм усалланып, ит м 
беренче шигырьне язарга тотынырлык өмет һәм нык.1ык булмаса, шигырь язам 
дип йөрмә дә икән. Бер дәфтәр начар шигырь язу белән, әдәбиятның түренә кереп, 
аяк бөкләп утырырга тырышу кирәкми икән. 

Унтугыз ел тырышканнан сон гына мин әдәбиятка килдем. 
Башкортстаннын Шәрип авылында каты авырып, "миннән булмас, ахрысы, 

инде үдсән дә ярый" днсбр,ж шиктәнә башлаганда, 1955 елның ноябрь аенда "Совет 
әдәбияты" берьюлы тугыз шигыремне бастырып чыгарды. Шуннан мин терелдем, 
аякка бастым, урамга чыктым. Журнал миңа ҺИЧ ЮЛ бирде, нык канатлар бирде, 
биек трибуна бир ie. тырышкан ташны яра икән дигән ышаныч бирде. 

1972 
V . , , U 

А ф з а л 

ТӘНКЫЙТЬ СҮЗЕ 

Праөлениедә җыелыш бара 
Парторг Харис сүз ала 
'Җәмәгатьләр, социалистик 

Ярыш ачыйк, ди, үзара'' 

Трибунага кәгазь тоткан. 
Чыга әби Бибиҗиһан: 
Иптәшләр, ди. кая монда 

Минем картым Әхмәдулла? 

Мин ярышам картым белән. 
Эш методын, шартын беләм, 
Ул да эшкә җитди карар " 
һәм башкалар һәм башкалар 
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Бибиҗиһан эшчән кеше. 
Сөеп эшли колхоз эшен 
Сүз җаеннан әйтсәк ярый 
Фермада ул бозау карый 

Аның карты Әхмәдулла — 
Чытык йөзле озын колга — 
Конюшнядә иртә-кичен 
Зур начальник атлар өчен 

Әхмәдулла (әйтү кирәк) 
Эчеп кайта сирәк-мирәк 
Шулай да бик тату алар 
Һәм башкалар һәм башкалар 

Правлениегә халык тулган 
Сөйли әби Бибиҗиһан 
"Безнең тормыш алга бара. 
Минем картым артта кала 

И. ходаем, үзең кичер 
Минем картта иске фикер 
Хатыннарны чүбек баш ди 
"Кыска акыл. озын чәч ди 

Зәмзәм суын ялмаштыра. 
Шешә төбен караштыра 
Тәнкыйть сүзе үтми аңар 
Һәм башкалар һәм башкалар 

Карты бепән Бибиҗиһан 
Кайтып бара җыелыштан 
Ачу катыш әйтә шунда 
Карчыгына Әхмәдулла 

"Акча җыйдым — калын төргәк 
Алырга дип сиңа күлмәк. 
Ачу китердең, карчыгым. 
Хәзер инде тот капчыгың' 

Тозәпер ул Әхмәдулла 
Онытыр ул ачуын да 
Сабак өчен рәхмәт әйтеп 
Күлмәк алыр карчыгына 

Имин булсын бу дөньялар 
Тату гына яшәр алар, 
Күп сөйләдем инде ярар 
Һәм башкалар һәм башкалар 



Ә м и р х а н 
Е н и к и 

ГӨЛӘНДӘМ ТУТАШ ХАТИРӘСЕ 

КЕЧКЕНӘ РОМАН1 

— Яшь һәвәскәр җырчы Гөләндәм туташ Солтанова! Рояльдә — Салих 
Сәйдәшен! Рәхим итегез. 

"Әйдә, атлагыз!"—диде Салих мина. Мин... атладым Якты сәхнә, караңгы 
зал. Мин шуларнын нәкъ чигеннән үтәм кебек... озак үтәм. Ниһаять, рояль 
янына җитеп туктадым. Шунда ук Салих та килеп утырды (ә мин аның 
артымнан килгәнен һич тә сизмәдем). Янымда — Камал абый, иелә биреп 
миннән сорый: "Беренче җырыгыз?" Мин иреннәремне кыймылдатам. 
Аннары ул залга кычкырып әйгә 

— "Мәдинәкәй". 
Ә зал тып-тын Хәер. бөтенләй үк тып-тын да түгелдер инде, тик минем 

ботен-бөтен дикъкатем Салихта — ничегрәк итеп башлар ул?.. Мин бары 
шуны көтәм, залда хәзергә һич эшем юк. 

.Рәхмәт төшсен анын кулларына! Рояль телләренә түгел, гүя йөрәк 
кылларыма йомшак кына кагылды анын нәфис куллары! Гүя авазлар ярдәме 
белән ләште ул мина: чын, саф "Мәдинәкәй" менә шушы була!—диде. 
һәм мин ана буйсынып, ана ияреп җырладым Халык ихлас кына кул 
чапты Кинә! мина жлнел булып китте (Сәхнә дигәнен ул хәтле үк 
куркыныч урын түгел икән...) Аннары мин "Сакмар"ны җырладым. Үземә 
калса, моны инде иркенрәк тә, рухланыбрак та җырладым шикелле. Бу 
юлы халык та ныграк кул чапты. Ләкин мин икене җырлаганнан сон, 
түбәнчелек белән баш иеп, сәхнәдән чыгарга тиеш идем. Һәм шулай 
эшләдем дә... Ә халык тынмый, халык "бис" ка чакыра. Тик мин белеп 
бетермим әле — кыстатыбрак торыргамы, әллә тәвәккәлләп чыгаргамы? 
Салих күзләре белән генә мина "ягез!" дигәндәй ишарә ясады һәм без 
янадан чыктык. Алдан әзерләгән тагын бер көебез бар иде — мин шуны 
("Исле гөл"не) җырладым. 

...Кул чабулар, "бис"ка чакырулар бу юлы да кабатланды. Әмма ләкин 
минем үземә бик җитте, ахрысы... Халыкка баш иеп. сәхнәдән ашыга-
ашыга чыккач, тукталып та тормыйча, караңгырак бер почмакка барып 
постым. Мина бик эссе иде, тынымны өзеп-өзеп алам, ә тез буыннарым 
туктаусыз калтырый... 

Артымнан Салих та килеп җитте. 
— Бәгырь, ник болай куян шикелле качтыгыз? — диде ул, сөенечле 

көлемсерәп — Ишетәсезме, халык чакыра ич!.. 

' Журналыбызда басылган әсәрдән вэек Хаз 



Мина хәзер тел өшәндереп бер сүз әйтүе дә авыр иде Тик бераздан гына 
көчкә-хәлгә әйтә алдым 

— Мин янам!.. 
— Сез бүген, Гөлсем апа әйткәнчә, дәрья кичтегез һәйбәт кичтегез' 

Бүген сезнен бәйрәм, Гөләндәм' Йә, шушындый көнне авырырга ярыймы 
СОЯ?! 

Салихнын гадәтен беләм инде. ул шулай шаяртыбрак сөйләргә ярата. 
Әмма шунын белән бергә ул ике арада ничектер менә табигый үзләшү — 
якынаю да тудыра белә. Ана һәр вакытта ышанасы килә. Әлбәттә, уя дөрес 
әйтә — бүгенге кичәне чин үзем өчен. һичшиксез, бәйрәм дип саный пам 
Ләкин нигә ул минем өчен генә? 

— Бсзнсн уртак бәйрәм бу, Салих абый. — дидем мин ана, сөенечемне 
яшермичә. — Барысына да сез сәбәпче! 

— Килешәм, шулай да булсын... Беләсезме, музыкант белән җырчы бер
берсең запеалар, аларнын лиләре һәр вакытта унышлы чыта 

— Сез гел киная белән сөйлисез! 
— Ә мин әйтеп бетермәдем әле, — диде ул, минем күзләремә карал -

Тагын бер сәбәбен әйтәсем килә, бәгырь! 
— Нәрсәне н? 
— Анырырга ярамый диюемнең... Ин топ сәбәбен1 — Һәм \ i башын 

иеп, бик азга гына тукталып калды. Аннары икеләнүен кингөндөА кисәк 
кенә күтәрелеп, яңадан миңа төбәлде 

...Бик тын иде. Без икәүдән-икәү ген.) Ь> IM.I »че ярым караңгы т\ 
шәмдәге ут сүндерелгән, тик почмаклардагы шәмдәлләр гсн.( яна Нигә ул 
мина бу хәтле төбәлеп карый'' Минем йөрәгемә үтеп керер;.* re гиме яки 
миннән берәр нәрсә көтәме'' Ә мин мин анын тагы да караңгылана-
тирәнәя төшкән күзләренең гипнозына эләккәндәй гөмам югалып, тын 
алырга кыймыйча утырам. 

Мсн.< ул мина үрелә төште, сузылып кулыма әкрен генә орынды һәм 
ашьпып. кайнар пышылдап әйтте ниһаять 

— Юк. сез белергә тешсез, Гөләндәм! Вакьп әйе вакыт! Мин бит 
сезне яратам, иң саф, ин мөкатдәс бер ярату белән яратам! Ишетәсезме? 

Мин ике куллап йөземне канладым Йа \ө i.i менә кайчан килеп тиенем 
мин бу сүзне, хөтөр-көйдергеч L\ ите! Ә б т көтә идем, көтә илем күптән 
инде йөрәгем анын мәыби.н L\ICIKJ ирьпып, ачылып тора иле Әмма 
ләкин менә хәзер ни әйтә алам мин нишли алам?! Шундый хәлсез мин 
ботен тәнем утта яна. буыннарым iap.Lii.in китәргә тора. тик елыйсым 
гына кил.», үксеп елыйсым гына 

Мин чынлап горыл авырдым 
Ип авыр хәлдә яткан «янутларымда па мим Салихны онытмадым 

A tafl гына гүтел үз үземне оньггкалаган ч.\к up ia (a j 1 ничектер минем 
аңымда яшәде Соңыннан уй гыйм өнә Ш) i оныгы гып киткән чакларым ia 
мин анын темен I.I ie и.» ВЛМШ ГЫМ МИКӘН ' МОИЫИ 6j Гуы бик МӨМКИН ич' 
Тик белә генә алмыйм әйтүче 1ә юк мина 

Әгәр шул кичне ул "яратам" игән сүзен әйтмәгән б) ica мина хәзер 
куп мәртәбә җиңелрәк 6j 1ыр иде Ә j 1 әйтте "яратам, мөкал [өс бер ярап 
белән яратам!" диде Йа рабби! Мин оч\ б) с\ ите .шыммы югалткан минул 
[арда u исемнән чыгармадым, гүя чигәмдәге кан гамыры шикелле ул 

өзлексез июен горды Әйе 6j сүз чын була калса мине герелтачәк, ин 
к.N1,1 авырудан u гере ггөчөк! Ин ie я паи әйткән б) ica гөнрем, кичерә 
күр! герелү мина нигә кирәк нигә" 
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ПАССИОНАРЛЫК Л m o r a passio ррт i үзеннән Лев I умнлев гөкъдим иткән 
гермин (авторның сүзләренә караганда, 'пассионарность' сүзе 1439 елда аның "баш 
MiTi.ii.> ишен яшьнәгәндәй үп п керг.ш ) II.u < ж шарчык геге яки бу (еш кына хыялый) 
максатны гормышка ашыруга юнөлтелгәв тыелгысыз эчке омтылышны аңлата Аерым 
кешенең паеспонартыгы теләге нинди югары vpra'i \ ңб.ш D . HI ир бе. i• мi u pi.j ypi lepi.i 
мөмкин Ул 6j кешенең психик конституциясенең бер сыйфаты Ул батырлыкларны 
һәм җинаятьләрне, иҗади һәм җимерү эшләрен чч ны һәм яманны бердәй җиңеллек 
белән тудыра Мондый кешеләрне .'I Гумилен тт-шшарпи vip лип атып һәм этносның 
үсешен и аларның гадәттән гыш зур роль уйнауларын күрсәтә. Галимнең фикереңчә, 
пассионарлык йогышты сыйфат Пассионарийлар үзләренә галәмне ияртергә сәләтле 

I Гумилев пассионарлыкнын кире векторы да бар дип саный Пассионарийлар 
үзләрен генә түгел, үзләренең KII-I.I4.JK нәселләрен и корбан итәләр вларнын и 
балалары б) шый йә пассионарии тара.тарны тәрбия итүгә бармак аш.) карын.тар Дим.ж 
пассионарлыкиы ангнинстинкт дин яки кире (минус) тамгалы инстинкт дип санарга 

Мәе \рт,[ гасырларда һөҗүмнәр! белән Европа калкын дер ка. рапсаи норманнар 
(викинглар) пассионарий булганнар 

Лев Гумилев пассионарлыкнын кичте ггвреше 1000 i т и р парәсендә булган дип 
саный F>\ этәреш мәсәлән монголларның күтәрелешен китереп чыгара Галим ХШ 
гасыр башларында пассионарлык кузгаль Россияне, Литваны, Төркияне һәм 
Эфиопияне биргән дип билгечән үтә Лев Гумилев борынгы башкортларга sac кайбер 
сыйфатлар (мә( аларда игенчелек тә дин ta кап га табына торган потлар да булмавы, 
сугышчанлыклары) бу ха ста пассионарлык] [югары дәрәҗәдә булганлыгын күрсәтә 
ит яза 

Хәзергә пассионарлыкнын генетик нигезләре ачык түгел Пассионарлык 
сыйфатының нәселдән ек бирелүе аның доминант яки рецессив i ыйфат булу булмавы 
м билгесез Лев Гумилев үзе пассионарлык сыйфаты рецессив, ягъни генетик планда 

башка» фат нар тарафыннан бастыры и һ ы сүнә бара дигән фикергә авышкан .MI,ип 
моны авторның пассионарлык йогышлы дигән фикере белен килештерү кыен 

ПӘНҖЭ ф i Кул чугы биш бармак Пәткө-и Галн-Тллл хәзрәтнең кулы 
ка [дырган о (Багдадтагы төрбәдә?) Пәнҗа и Хәсән Гали һем Фатыйма хәзрәтләрнең 
улы Хәсәннең (621 2в 669) кулы калдырган a Әүлия Ча [Әби имам Хәсәннең кул эзе 
махсус тимер савытта герба эчендә саклана бирегә Дагыстан дәрвишләре -кыела дип 
яза Арыслан белән пәиҗв тотнак дәгыА кылычка йодрык ормак-гакыйллар ше 
1,чс7 Сәйф Сарай 2 Ерткыч хайванның алгы аяклары, тырнаклары 

ПӘРӘМӘЧ Татар теленең аңлатмалы сүзлеге ида Эченә гарты н,ш ит сатып 
авызын бераз ачык калдырыл майла кыздырып пешерә торган камыр ашы Татарның 
яраткан сые (Кайбер якларда шәңгә турычмак > Бу i үз ымлык мә! ьнәсендө көтелмәгән 
чи хәлга гаҗәпләнеп та өйте ie Шунысы кызык ютлы ашам [ыклардан бәлеш" сүзе 

дә птуидыйрак ымлык функциясен ута Руслардагы 'вот такие пироги дигән әйтемне 
. i янәшә куеп карарга мөмкин дөрес .инан мәгънәсе башкачарак 

Сүзнең этимологиясенә килгәндә Р.Әхмәтьянов аны гомумтөрки бүгрә бугра 
йомарлак сүзеннән чыгара "Пәрәмәч кө охшаш сүз чуаш удмурт мари телләрендә 

Дәвамы < ) ж х журналыбызның 2004 елның !><•«• i ачыннан ба, ы \ып 
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да бар [әкин себер татарларында акын вәйран ашы ) лип аталуы 
уйланырга мәҗбүр ита 

ПӘРӘНҖӘ<l> Mm ир атка Вәзен һәм буй i ынын күрсәтмәс эчен мөселман хатын-
кызлары кия горган өт* псеч чадра никаб хиҗаб сәтрә Башлыгында йөзне канлап 
Юр] ӨЧ1II .п кылыннан Я1 алган куе челтәре б) тган, ялын -киңле, озын киң халаттан 
гыйбарә! Башта хижабны Мөхәмнәд ПәЙгамбәрнен хатыннары гына кияргә тиеш 
(: hi rfiiu.inn.ni ул барлык ирекле иел (имәләр өчен мәҗбүригә әйләнә Пәрәяжәеев 
кыйшык ябынып кәмпер килеп керде Айбек 

Хатын кызларның хижабтан беренче тапкыр демонстратив рәвештә баш тартуы 
XIX га ырнын 70 ел [арында Мисыр да б) нан 

Пәрәнҗә ташлауны мөа ман дөньясы әлбәттә уңай каршыламаган Пәрө) 
алган хатыннарны пөрөнжөа 'дип атаганнар Татар гелендөге пәрдәсез сүзе дә шу ч 

үк МӨ1 I.H 1ДО 

ПУЛ тар Болгар йортында 1Йлаиештә йөргән бакыр акча 16 пул 1 деяихкэ тигез 
<'••: ii.ui Пулнын бөа i 0 04 . • I LH м коми ш чаббага (гарәпчә орлык) яки 
гатарча apn.u iG.iy.\(y>\> ш .IM.MMI-.JH Пул i ү к н< к глмыры lannna фол те Вн оятиядөге 
фол п/ш гарәп Һ )м фар! м геллөрендөге фе act \ * нә барып поташа (Ә Мөхәммәдиен) 
борынгы грек телендвп обол сүзе да шул гамырдан (Р Эхмвтьянов) 

XIII-XIV гасыр.i.ip. 1.1 \ ими Урдада i j i ы D ВН XV rat ыр i.i XVI га ыр баш [арында 
Ж уч и IIV I tap үрнәгендә Ма көүдө fa рьда һәм кайбер башка pyi шәһәр • 

mil [ип я 1Ы п ан 6ai ыр акчалар чыгарылган 

///>///.7.-1 Үм ку|ннм.) 1С пиү материалы фарсь ; 

Урта Азиядә касә мөгьн дөге пыя ш сүзе ьпектә мои 1ЫЙ савытның фарфордан 
i ү11 I бәлки гад .ш i.i.i.in к ie [гаи б) tj ына ншарөлн кебек Казан арты керәшеннәре 
11 ЫЙ шәт пыяла дип йөрткәннәр Ә менә Пермь ягы Кра коуфнм Эчю рсөй иш ирендә 

MI pen i |<м 11 I.I я 1.1 ш.i шешә ш 11 атаганнар Мәе Себер татар ярында i '/>* a i 
iit.in.i,ii I.I Тау m ы i.i рәш әрендә пыя la (тәрәзә пыяла ы > Ьөм шеше (пыя а савьп > 
п жшквдип аталган Бу аерманың ю ш лнтикин рү ю рөин н гарихын 
• .м II.II, и,1 булыр НЛС 

Кайбер i щлөрдә пыяла төра i ип.ш сүз 1 пыя • бе ///•/« м 
калкачы-төрәза капкачы) Мордва-каратайларда пиши at • 
як в '///v яга чылан j i дамөк гәрөэөсез булган (соңыннан ан 11 
i..ил/ тәрәзәсе уя башлаганнар) Шәрык чыганаклары мөселман габибы Әбү Бөкер 
Мехәммөд ер Разинын ( ' ирәо 925) берекч! галкыр пыяла ь i ipeae m авы 
гурында хәбәр итәләр ш) ңа күрә татар гелендө гәрәзә һәм ими ia ' i 
и и i M.I Mm iiv.ii I.I < I.K m I.HI.M рми 

Bopi .i i ip гөрөзвлөрга кечю нвпыял! ймаклар куйган 6j tea lap кирәк чөнки 
i M.I н i.i ,|„д м typ iv p габак iap ясар] ipax өйрәнгәннәр Шуи н.ш вак ки 
юрган iyp гөрө юлар нса витраж кебек архитектур бизәккә баш таш ыч 6npi >и [ил 
уйларга мөмкин Хәер Самарада алып барылган [рхеологик каз) әр< күр 

и i м. чондын I *яла коймаклар шактый зур-диам! 1ан алып 50 
и i , кадәр б) и.MI Пыяла Болгар йортында ia жи ер" ьта ыннан 

у материалда екләр гөймә >р муем алар HI аганнар 
Россиядә пыяланы шведларда җитештерү Михаил <1>. [оровнч патшалык иткән 

IBM MI I.I җай] [салынып Петр патша чорында аеруча үсеш ала Пыяла кнн 
ипганчы мир' гөрәзалөренө халык гадәттә карындык гарттырып нки i иода (үтә 

. I 14 I II.Mil) МИ М. Мр. I, . , 
ip (пыя ii'ii.i lap) карың , борынча 

Карындык куям карындык куям! иш кычкырь ерг 

карын II.II. гарттырһ ую и 
кад ip штор i ip i >рвэа 11] рын 1ык Kyi •••• ф * ыи •••• i 

i м ip Ropi i ipcin ! i гервэа p 1мын 
ми i iii,M Мамадыш өязендә тәрәзәнең eci 
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моны рамда тәре формасы кабатламасын өчен эшләгәннәр дин j йлыйлар Әле хәзер дә 
мәчет тәрәзәләрен пыялалаганда рамның гере формасында булуын өнәмиләр. 

Хәяәбдәв пыяла алыб йәмангө Йәмәидан борщ йәмәни (Йәмән тукымасы) 
алыб. үз ни гаЛатемә ки кб, тик тиҗарәт кыяыб, бер дакявга кичеб i тырмая пьга/ия н 
Сәйф Саран 

РАББЕг Лллаһы Тәгаләнең эпитеты "Тәрбия кыл) чы вә хуҗабыз" мәгънәсендә 
Айыш* сүзе белен бер тамырлы, ягъни остаз, рухи җитәкче мәгънәсенә да ия Күп юк 
саны шәкеле-әрбаб сүзе дә шуны күрсәтә 

РӘҖЕМг Борынгы гарәпләрдә зина кылган очен бирелгән үчем җәзасының бер 
тере- Хөкем ителгән кешене бәйләнгән килеш билдән яки тездән җиргә күмеп гашлар 
атып үтерүдән гыйбарәт. Әгәр зинаны шаһитлар күргән булса, беренче ташларны шулар 
ыргытырга тиеш 6j иган Зина кылучы гаебен үзе таныган очракта беренче ташларны 
имам яки казый ыргыткан Хатын кызны җәзалаганда аның ябынча белән канлашам 
булуы галап ителгән. Акылдан шашканнарга карата бу җәза кулланылмаган Әгәр 
хөкем ителгән хатын ком.шле булса, бер мәзһәбп.фдә җәза бирү ул бала тапканчы 
кичектерелгән башка казЬәбләрда йә бала имезү чоры тәмамланганчы кичектереп 
торганнар йә җәзаны бөтенләй бирмәгәннәр Мондый җәза бик сирәк кулланылган. 

РӘМЕЛ тир 1 Ком 2 Ком вак ташлар, ногытлар Ь.б ярдәмендә күрәзәлек ит, 
ногыт салу {комалаксалу-Себер татарларында) Мнрмчкш Кимәрслшм.шгл алтыннан 
эшләнгән астраляби һәм рамед такталарын биреп, әйтте Мен дә бер кичә" 
әкиятләреннән РәмеЯ ташлары Гыйльче рәмел Гомумән, рәмел тактасы һәм рәмел 
га ры Код< м куманикус' тан билгеле булган санар тактаны хәтерләтә 3. Шигырь 
үлчәве бахре рәмел Гарәпчә татарча русча алынмалар сүзлеге ндө һәр юлы дүрт 

фаГЫЙЛӘТеН НӘН ГОра Л"" aill.Ul.lH'aH 
Тагын кара РӘММАЛЬ. 

Дәвамы киләсе саннарда 

Журналыбыз турында 

Ренат Харис: 
—СССРла иң беренче булып калын журналлардан «Казан утлары* чыга башлый. 

Аннан сон «Сибирские огни*, аннан сон "Пламя*, аннан сон «Новый мир», аннан 
соң башка һәм башка басмалар. 30 нчы елда "Агыйдел». Менә 22 нче елга кадәр 
безнең «Казан утлары*ннан элегрәк чыккан калын журнал элеккеге дәүләтебез 
территориясендә юк. Димәк, бу журналның дулкыны хәзер СНГ дәүләтләренең 
барлык әдәбиятларына барып җитәчәк һәм бер-бер артлы Әзәрбэйҗан, 
Төрекмәнстан. Кыргызстан Һ.6.. һ.б. дәүләтләр үзләренең калын журналларының 
юбилейларын бәйрәм итәчәкләр. Ни очен калын, чөнки анда җанлы романнар да 
сыйган, айда бер юл белән генә әйтеп була торган Әфләтүн хәзрәт сүзләренә тиң 
татар халкының мәкальләре дә сыйган, анда жылап укын торган шигырьләр дә 
сыйган, анда киләчәккә фараз да сыйган, анда үткәнгә карап елау да сыйган, 
киләчәккә карап өметләнү дә сыйган... 
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М а р с е л ь 
Г а л и е в ^ жк 

ХИКМӘТИ СҮРӘ 

Кешелеккә Күктән иңдсреллән изге китап — Коръән сәхифәләренең шигъри асы
лы бөек гарәп телендә яңгыраш алган. Аны бүтән телләргә \i матурлыгы, >i моны 
белән гәржемә кылуның гаять тә авырлыгы хакында күпләр әйтел кал ibipi.iH Мин дә 
ионы үз гәжрибөмда төшендем. Аңлау рәвешендә генә үз телебезгә күчерергә ДИП 
"Ихлас" сүрәсенә күземне төшергән илем хәйран калдым Нибары жиде-сигез сүзлән 
торган сүрә югыйсә Төрлечә гәржемә итеп карыйм, юк. һич кенә лә канәгатьлән
дерми, тагын үзгәртәм, тагын күз уныннан ераккарак куен. суындырып торам Коръән
нең башка телгә гәржемә ителгән нөсхә [әрен карал чыгам да гаҗиз калам С\ i би 
решми. карыша, изалый мине Әллә ипле иче Китапка кагылуымны өнәп бетерми 

Күп телләргә әлеге сүрәнен икенче юлы Аллап мөнгелек! дип гвржемөлөнгән 
Бу йөз дә уникенче сүрәгә кадәр Коръәндә югыйсә Аллаһнын мәңге [ек икәне к,п 
гапкырлар кабатлана Гарәп геле белгече белән да сөйләшкәч мин 6j с\ шен икенче 
рак гөсмерда бирелгәнен аңладым Сүз Аллаһнын мәңгелегендә гүгел, ә Аның 
гумавы. мөнге гудырмавы хакында бара икән бил 

Сүз карышып, mi бирмәс.к син аны мәҗбүрилемә Сүзгә үпкәләме •, «.-нә үпкәлә 
икән Тәкатьле-сабыр булсан [ӘЗЗӘ1 ie көттер) азабыннан сон. Сүз үзе килеп ише
геңне кагар 

Юан бер агач төбен каемый каезлый, кулымны канатып юна-юна йомычкалый 
торгач, үзәгеннән нәзек кенә карандаш иеш куанган шикелле мин сүзләр кабыгын 
арчи әрчи ниһаять Ихлас сүрәсенең мәгънәсен күпмедер дәрәҗәдә аңла) кимәле 
нә ирешерлек итеп гәржемә кылдым шикелле: 

Бш шилаһыр рахманир рахим 
I 

i [мА бердәнбер 
.' 

\ i нэң t 
3 

7\ ный кам ) м да тудырмый 

Аңа тиңдәш 6) иимый 
Шушы сүрәнен мәгънәви гирөнлегеннөи йөрәк ка ггырыя баш шя Күкләр cj IM 

шып сизгән җан күкрәк читлегендә илкьнк a 
•\к1.| i 1ЧКЫЧЫ Сүзда 
Кук капкаларын ачар Сим Симга нинди ( \, i гылсымын габыйм сон? Жирдәгс 

я и,и..рем гамьле ташлар агымсулар нәзберек гөлләр сез каян? 
Олы җан ияләре Ki ie жан ияләре, сезнен Жиргә гөшквн юлыгыз кайсы йолдыз 

MI i [рыннан' 
КеМ V, Ал iah >\wn\u iai икән ул Ко tafl Гэга ю? 
Бу — һәрчак .и югыга күчерелә горгвн һем гомер соңында ая җавабы i 

фәһемле сора) каршында бәлки Сүз дәрманы к ө т 
Без кая. т к ш i ш Кач барабы i 1 

Шушы i икеләнүләр |расында бөрга кам кнсафлыгын куймаган инсан ваны 
1Н | бәләкәй 1акган \к Чллаһны ак сакаллы ягымлы бер карт men куза 

Иlv , и э п сурда саркып кына HI.ш i ән u.iмлн п\ пол б< ип оды .|,ч ьнчы озата 
бара i .ич.ш кыя и i шытым i и ы км u 
күзаллау балип була i IMBTBH акылның гөнаһсыз сабыйлык галәматениа 

Ходай Гагада ^ а м н е (үзенә охшатып түгел!) ^ 1ена ошаганча ара гткан Бе 

17:< 



Күк гаршендә алтын тәхеттә Аллаһ утыра дип уйлаганда, ннге кушан фәрештәләр, 
аптырап, бер-берсенә карашып куядыр Галәми кояш астында җәсәде җитлегеп бет
мәгән килеш, акыл алмасын вакытыннан алда авыз иткән өчен, Аллаһ тарафыннан 
оҗмахтан Җиргә куылган Адәмиен варислары буларак, күп сорауларга җавап таба 
алмавыбыз белән килешергә кирәктер, балки 

Без төсле һәм аһәңле доньялар чолганышында яшибез, һәммә җисем әйләнештә, 
үз кояшы тирәсендә түгәрәк булырга омтыла. Галәми чиксезлек — миллиард йолдыз
лар, күк җисемнәре, галактикалар — җәмгысы бер кафиягә койләнеп хәрәкәт итә 
икән — монда илаһият, зиһен җитмәслек хикмәт бар' 

Аллаһ хакында без читтән торып уйлый да. акыл җитмәслек зурлыкның сурәтен дә 
күзаллый алмыйбыз Чөнки без — Илаһнын үзендә, бәгырендә, мәңгелегендә Рухы
быз Анын рухи хасиятеннән аерыла алмый 

Без — бербөтен Олылыкның уйлы күзәнәге 
Без — Аллаһның кальбендә бар ителгән тере бизәк. 
Бу илаһи колрәтнен йөрәк тибеше, бер сулышлык ара — үзәккә кысылу һәм үзәк

тән кинәго мизгеле миллиардларча елларга сузылган тибрәнеш хасил итә икән, утлы 
дәһшәт, коточкыч шартлаулар, давыллы гарасат, яктылык һәм карангылык арасында 
галактикалар убыла, кояшлы дөньялар чәчрәп кабына, җәннәт-җәһәннәм кыйтгала
ры барлыкка килә икән... бу — Раббиның табигый яшәу халәте. Искиткеч Олылык 
Иясенсн хәяте-рухында, тән-җәсәдендә чиксез дөньялар бар ителгән Аңа кадәр, Ан
нан сон. дигән тошенчә була алмыйдыр. Чонки бу — әвәле-ахыры. башланышы һәм 
тукталышы булу ихтималыннан өстен яссылыктагы яшәеш боҗрасы, мәңгелек хәрә
кәт, тотрыклы канунга буйсынып әйләнүче утлы даирә 

Туу һәй үтү.. Сүнү Һәм кабын) Шушы боек тетрәнүләр күчешенең мәңгелек дәвамын 
тәшкил иткән яшәеш чылбыры әлмисахтан бирле бар һәм булачак илаһи дастан. 

Вакыт-вакыт Жир-Ана (ин) белән Күк-Ата (ян) гайрәтле кушылуыннан тектоник 
тетрәнүләр хасил була Жирнең бәгырь тирәнлекләреннән утлы магма (шәхүәт) ургы
лып чыга: убыла, актарыла дөньясы... Яна таулар калка, дәрьялар кайный, яна утрау
лар ярала. Аннары... изрәүле тынычлык инә.. Адәми зат акылы боларны фаҗига, 
Һатакәт итеп кабул итә Чынбарлыкта исә бу: бардан — юк, юктан бар булалмаган 
Җиһанның габигый яшәү ритмы, бер ипкә-игә койләнеп, гуу-үлем, үлем-туу вәзене
нә салынган яшәү тантанасы 

Бөтенесе Аллаһнын Һиммәтле ихтыярында Әмма ул да үзе булдырган бөтендөнья 
канунына буйсынадыр, аны бозу яисә ^ 1гәртү гөнаһына бара алмыйдыр 

Коръәннең әлеге сүрәсендәге "Аллаһ тудырмый " дигән мәгънәнең асылы менә 
хәзер ачыла башлый... 

Раббыбыз эзлекле галәми үсеш баскычларының билгеле бер югарылыгында Җир 
йөзендә тереклекне, хайваннар галәмен һәм инсаниятне бар иткән, Гаршснен түбән 
катларында шул тереклеккә рухи тәэсир итүче, нурдан яралган Рәсүлләр бардыр Әм
ма Раббынын Жирдә тереклек ритмына үзгәреш-төзәтмә кертүе, аерым тамга белән 
үзенә дәвамчы, ярдәмче тудыруы мөмкин хәл түгелдер Моңа инану, шулай булырга 
мөмкин дип уйлау Аллаһнын кодрәтенә күләгә төшерү, Анын коч-куәтенә шикләнеп 
карауга тиң булыр иде Чөнки бибәһа зурлык — Жиһаннар Жиһанынын нинди дә 
булса нәни жан бөртеген аерым игътибар биреп, өстен итеп тудырырга мохтаҗлыгы 
булалмас! 

Чагыштыру җәһәтеннән бер мисал: Җирдәге акыл мөмкинлегеннән чыгып кара
ганда, кырмысканың "Мин филдән тудым!" дип бәян итүенә ышанып булыр илеме'" 
Аллаһтан туган, дигән ялган тәгълиматка ышанып, билгеле бер затны бөеклеккә чиен 
табыну, Жирдә болганышлар, кырылыш-сугышлар китереп чыгару гөнаһын өстенә 
алган кавемнәрне Ходай үзе ярлыкасын! 

Ислам дине — ин хак дин, бер кавемне Жирдә иң остен санап, тигезсезлек туды
рып. Аллаһны гаделсезлектә тануга китергән андый уйдырма әкияткә каршы "Аллаһ 
мәнге тудырмый", дип кискен гыйбарәсен белдергән 

Бөек кодрәт Иясе - Каһһар тарафыннан Жир йөзендәге һәммә тереклек чыгана
гы, нәфис-төгәл нәкышьлар белән, сәнгатьле итеп, искиткеч төрлелектә, илһамла
нып, соклану-хозурлык тәмен тоеп, сәламәт сайланыш, яшәү өчен көрәш, үрчү кай
нарлыгы биреп иҗат ителгән; аһәңле тос, төсле аһән иңдерелеп шигъри шәкелгә са
лынган. Гаҗәеп мөкәммәл яратылган тереклек ияләре катгый яшәү канунының күн
дәмнәре итеп жандашырылган. 

Бу — Яшәешнең хушнамә поэмасы! 
Җиһанның бөекләрдән-боек газамәтле шагыйре - Җәнабе Хак үзе! Шушы Җир 
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йөзендә күпме могҗизам жая ияләре рәхмәтле сулыш ала. Холаи тарафыннан фатиха 
янган һәр үсемлек һәр бөҗәк һәммә җәнлек өммәте Кояш аегыннан урын даулый, 
гадел көрәшкә чыга Кайчакларда мина үзе ижат иткән тереклек хәятен Җәнабе Хак 
Yie биектән сокланып күзәтеп, нстирахэ] кылалыр шикелле тоела Ялларын уйнакла-
или [өлдөл атлар чапканын гына кара син нинди ыспайлык нинди 
.1 чыгарган тояклар тупырдавы' Хәтта жәнжкләр патшасы юлбарысның корбанына 

HI явыз мизгеле лә — дәһшәтле матур! 
Тереклек суы йөгертеп сынпандырылган шины иксез-чиксез манзараларга шигъ

ри әфсен өреп яшәү нуры таратканга мәдхия җырлар очен Раббыбьи кешегә Сү i 
гылсымы биргән җан кальбенө шагыйрьлек женен иңдергән Иртәр кавемен тере 
гөл — хатын-кьп — пәри затларга табындырып, шаукымлы шагыйранә кискә мәңге 
сүнми горган иләслек уты өстәгән 

!11> iafl да Нинди гөнаһы өчендер. Аллап кешене бераз рәнҗеткән лә Хәтерен
дә, рухында очу дәртен калдырган ла канатсыз кошка әвере гдереп җиргә гөшергән 
Очарга тиеш булган ул югыйсә Кешенен атлап йөр^ рәвешен биектән күзәтеп кара 
СИН гәүдә авырлыгын әле бер аякка әле икенче аякка салып, "аксак"лап бар] 
гә кызганыч га Ә күңелендә күкләр киңлеге, канатлы алтысын) Нәкъ менә шул 
канатсы i чынбарлык белән канатлы хыял арасында торган нәүмн i ачын] шигъриш 
дигән гетрәнүгө китерәдер шы Балет сәнгате юктан гумап jp Биюче оста сәхнә 
уртасында аяк очына басым җирдән аерыла йөза бөтерелә оча нөзәкатьле киере
леп, кош халәтендә рәхәт чигә. Ул канчандыр аяк габаны бе 1ән җиргә г) 
йөрергә мәгъкуль ителгән жәяүле кош икәнен оныта һәм сине да оныттыр; 
ирешә 

Балет — кеше тудырган сәнгатьләрнең ик камил бөеклеге 
Жднын сулкылдатып горган оч> итү (әрте адәми иггнын акыл-зиһен >> 

Koii.ipii.ni илһамланлырып. җилкәнле кораблар очкычлар ясауга китергән I 
дә үзенә бер иҗтиһатлык, шагыйранә гөгаллек белән, кул һәм акыл ни i 
мәдхия мисалында югары сәнгать үрнәгендә күңел биреп ипләнгәннәр 

Очар канап [арын кискәнгә. Ходай гөгалө кайчакларда үзе дә үкенү кисе кичерә, 
күрәсен Адәми итны гөшләрендә 6j ica ta очь арте бирел кинән |ерә • 
куеп кимсет.HI күне ieii.. I.IK.I Ор IMK.I ipi.i са [S бугай 

Үкенәдер дип A i iah хакында бо iafl 1 ына әйтүем Әгәр ) i кеше кавемен канатлы 
итеп яра мк.ш 6j ica Л М Ф даге uiai ыйрь [ек гәхетенә кемне утыртыр илен к 
км.щ бәхеттән шигырь гумый ia 

Егәрж ( ү i егәр игән Шагыйрь ^ ен Жнрнен кыл уртасында men гоя Күккә гая 
I H.III \ i и м м и ЯШвү ба M I 1,1 мм п kin урш ми I, ill 

Җирләп ннөшәләрем гамьле ташлар якты агымсулар нәзберек гөлләр 
ян? 

Тә 1 кан морадыбы с гөшкән юлыбыз кайсы Йолдыз чатларыннан? 
Ә i [ә сон бе 1 I л юмнар Ияа нен кү i карасындамы ' 
ӘЛЛӘ СОН бе I РаббыНЫН ИӨрӘК итешен [вме ' 

Әллә сон без Раббынын гөш хыялындагы влегв гумаган афәтле бэхеп җимепк-

Әллә сон без Кайч! лр бер яш з ими- сүнгән юнышын галәм • 
үК( печ [t Кү I яшеме ' 

Мп генә б) icax га беi барыбер Аллаһынын кальбен м Кояш планеталар күк 
сүрүен каймалаган йо ар мириадасы белән Лира йолдызлыгына очы 
Галактика буларак Раббынын гөн «Әсәдендәге күзгә күренмәслек нәни ч • 
lappa i иим) б) п.ш cj [кы i [ыйбы щыр 

Би Аллаһынын кальбендө Әз җиһаннын Рух коесына Бәрәкәтле гамчы 
булып гама лзмы якты гөшерө алабызмы Чньп 

Әллә сон Газазиллы гөнаһтан авырайган Жиребе i үзәктән куыл) га 
ип боҗрасыннан галәм упкынына ыргытылачакмы?! 

Мен мен copaj tap 
Шигъри Сүз алга сора) сиземләр икеләнү ки 

,| гына икә1 1гырь ү ю 
Бе [мөгәненне бе lepra re i IHH w генә гога lap укысан ia Күк • 

м к vn.i.n |ары берәүгә te насыйп и к » i • 
Мни щ гад< ше юш 

• • 
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Журналыбыз турында 

Миркасыйм Госманов: 
—Шәхсән минем үз тормышымда, үземнең рухи дөньямда да "Казан утлары~ның 

үзенә генә хас "мөнбәре" бар. Беренче мәртәбә мин ул журналны, әле "Совет әдәбияты" 
, дип аталган чорында, 1947 елда ук кулыма алган, 1948 елдан исә анда басылган 

әсәрләрне йотылып укый башлаган илем. 
Бу елларны атавым очраклы түгел. 1937-38 еллардагы кансыз репрессияләр, бигрәк 

тә Икенче дөнья сугышы чорында Казаннан әдәбият, китаплар килү өзелеп торганнан 
сон, шул кырыгынчы еллар ахырында гына, "Күк капусы" ачылган төсле. Кытайда 
без яшәгән Голҗа шәһәренә дә Казанда чыккан журналлар, китаплар янадан килә 
башлаган иде. Андагы татарларның (СССРдагы хәлләрдән, сугыш гарасатларыннан 
хәбәрдар кешеләрнең) беренче реакцияләре үсмер чактагы хәтеремә сеңеп калган: "Казан 

1 әле исән, рухы да тере икән!" (Мондый җөмләне нык хәтерләвем очраклы түгел. 1946 
елда иде бугай, базарда күтәреп гәзнт-журнал сатучы зәңгәр күзле бер татар агаеннан 
әтиебез: "Казаннан берәр нәрсә юкмы?" — дип соравына каршы әлеге агай: "Казан 
молчит, брагым..." дип җавап биргән, икесе дә мәгънәле рәвештә башларын изәп 
куйган иде. Мин исә әтидән "молчит" белән "брат" сүзләренең мәгънәләрен соравымны 
онытмыйм...) 

1948 елда ук журналда басылган "Намус", "Язгы җилләр" романнарын, төрле 
мәкаләләрне, шигырьләрне уку әлеге "исән, гере икән" ише шатлык һәм сөенечләрне 
көчәйтте генә. 

Журналның санаулы нөсхәләрен нәүбәтләшеп, без яшьләр үзара чиратка язылып, 
түземсезлек белән көтел алып укый идек. 

Мондый \эл, минемчә, бер бездә генә булмагандыр. Соңрак ачыкланганча, Алманиягә 
эләккән, Төркиядә яшәгән милләттәшләребез дә шул журнал аша туган ил хәбәрләрен 

i белеп торганнар икән. СССРнын төрле төбәкләренә сибелгән татарлар хакында әйтеп 
тә торасы юк. Аларга журнал, чит илләрдәге кардәшләренә караганда, тәртиплерәк 

, килеп торган. Журнал тиражының елдан-елга арта баруы очраклы түгел иде... 
Әгәр XX гасыр башындагы рухи хәлләребез, теләк һәм омтылышларыбыз, шул 

I юнәлештәге конкрет гамәлләребез хакында "Шура " һәм "Ан " битләреннән белә алсак, 
соңгы 70-80 еллык иҗтимагый, рухи тормышыбызны, фикерләү үзенчәлекләребезне, 

I казаныш һәм унышсызлыкларны белер, аңлар өчен безгә "Казан утлары'н актарырга 
кирәк будыр иде. 

Әлбәттә, журнал узган юл әлләни шома, гел урга менү rein булмаган. Әдәбилеге бәхәссез, 
сыйфатлары югары әсәрләр белән мәҗбүри тагылган примитив агиткалар да, башларга 
(язмышларга) суга торган күсак-мәкаләләр лә билгеле елларда басылгалады анда. Ничек 
кенә булмасын, алар ла тарихыбызның (язмышларыбызның!) аерылгысыз өлешләре булып 
кала. 

Шул ук вакытта бу журналның соңгы 30-40 еллык, бигрәк тә якын 15-20 елындагы 
анын тоткан юлыннан, әдәп-әхлагы чагылышы булган затлылыгыннан канәгать булырга 
кирәктер. Шөкер! "Үзгәртеп кору", "реформам/ар үткәрү" дип бер адым алга атлап, 
икене чигенгән, "кыргый капитализмга" күчү ише тотрыксызлык, башбаштаклык, 
әдәпсезлек, ертлачлык һәм кансызлыклар хөкем сөргән елларда да ул сабыр вә 
саллылык, чын әдәбиятка хас әдәплелек хисләрен югалтмады. Затлы әдәби басмаларга 
хас сыйфатларын җуймады. Афәрин! 

Объектив сәбәпләр аркасында тиражы шактый кимегән, таралыш даирәсе тарайган 
хәлдә дә популярлык эзләп мәгънәсез кыланмады, вакланмады ул! Әдәп-әхлак 
нормаларын саклау, саклый алу нигездә редакция хемәткәрләренен, мөхәррирләрнең 
җаваплылыгына бәйле. Сыйфатны саклый алу алариын казанышы. Рәхмәт аларга! 

Әдәбиятыбыз, хәзерге әдәби фикеребез көзгесе булган "Казан утлары " журналының 
МЕҢЕНЧЕ саны чыгу белән мин иң элек татар халкын, күпсанлы журнал укучыларын 
котлыйм! Журнал бит үзе өчен, редакция хезмәткәрләре өчен түгел, ә халык өчен, 
конкрет кешеләр — реаль укучылар өчен яши һәм чыгып килә. 
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Р ә ф и к ъ 

Ю н ы с 

МЕҢЪЕЛЛЫК КАЗАН НИ КАЙНАТЫР? 

ТАРИХИ ГОМУМБӘЙРӘМ ТУРЫҢДА ШӘХСИ УЙЛ VP 

Башкалабызга мен яшь тулу сөенечен күккә чөйгән салют утлары 
күптән сүнде. Бәйрәмнен жнрләге эзләре җыем ггмрыл ып. Сачосырово 
чүплегенә озатылды. Ниләр каллы сон? 

Ө ч н о л ь л е с а н җ и ң е л я з ы л м а д ы 

Әйе, ип олы казанышыбыз Gvii.ni 1000" саны торып К;1ЛЛЫ Казанмын "туу 
таныклыгьГи;! җуелмаслык игеп язылды ул. 

Ошбу саннын никадәр олы вә саллы икәнен, мөгаен, Ачьфрел ХаликоЕгган ла 
ныграк тойган KCKIL- булмас иде. Бу археологыбыз үзенен күпме вакытын, 
гырышлы! 1.1 п. күңел нә йөрәк көчен күн бәләкәйрәк санны раслатуга сарыф итте 
Әмма шул максат белән ЯЗЫЛЫП, ипле басылып та житкән китабы юк ителгән, 
эше хак дип табылмаган галим жинелүче булып дөнья куп II.I 

Юкса Казанның 1977 елга тәгаенләнгән Х00 еллык бәйрәме чып-чын булып 
төсмерләнә иде инде (Хәтта юбилеи мачокларына кадәр өлгер! 

Аяк чалырга ажгырып торучылар күп була Мона хәтта мичем уземнен Ю 
элеш керле кебек 

"Ленин бакчасы" гукталышындагы бинанын ян диварына КПССнын чираттагы 
Съездын лаеклы каршыларга ипләгән ivp плакат беркеткәннәр [рамкайда үтеп 
барышлый мин анла бер хәреф \,\и\<. ы күрдем III.IKH.III т м е р е к и т ио юсасыннан 
хата чүпләп yiK.ni кеше Сл lapflK i\ ien кала ал молым шәһәр партия комитетының 
идеология секретарена шылтьфаттым Ничә көн үткәндер инде хәтерләмим әмма 
"хатаны төзәттеләр' иекксее урынына шундый ук iyp бүтән бер плакат беркетеп 
кvii II.I юр Каэанныи 800 е i гыты гурындагысын 

Мәскәүдә. башта а р х е о л о г и я институтында аннары СССР Ф ә н н ә р 
академиясе не н Гари\ о\ кчепз eie м.кгьәләне гикшерГӘН чакта. А. Халиковнын 
Mm i [өре га [имнәрне ышан [ырыл җиткерми Әмма хәлиткеч сүзне, гадәттәгечә, 

КПСС Үзәк комитетында әйтәләр Бетәргә гиешле гатарнын башкаласы мин. 
ягыннан Мөскөүгө гин [өше я гуга (аерма Ю гына е i K.I [асы иде бил i һич тә юл 
куясы [ары килми монда Шуңа күрә фәнни далияләр кител бетмәү дан пик оста 
файдаланалар Казаннан ки 1гөн бер шикаять исә с о к ы сәяси гаычы кебек 6j u 
•\ а р партия съезды гурындагы плакатны алып атып үзләренен юбилейлары 
гурындагы плакатны куйдылар ип язган икән бер партия ветераны 

Үзәк комитет секретаре М Сусловка н н Егоровка п (юбилейга теш 
белән каршы чыккан галим), геге пенсионер .паша оя рөхмәл юр яусын инде 
Юкса ки юсе е гны Казанның 830 ел шгыи би гге юл үтәсе идек бил 

Хәер. "кәттәрәк" варианп iap ia 6j иди әле 
ЯН ичеме 89 ҢЧЫМЫ еЛНЫ (мин ГатарСТаИ ККПШ нәшриятында баш ре'лак гор 

урынбасары буль югад чак) рш ярга о т кнбөрген еллык гемп 
Рос, и,, |,,^ |,ц нәшрият iap комитетыннан оер җиз ш !.и i.ii.i ияртеп кайтты п омга 
Казеинын 600 е i н.н ы уңаеннан бер генә китал га кертмөгөнбе i икән бит! 

Бакс IH б) геге вакып i uij i \к Надим f гаровбашлал җибәргән ипиен шаукымы 
икән Бе 1нен 800 < i [ыкны кире кат) белән генә ганегапленькк ген бш вһвребеэга 
ш т ә н 600 яшь rj [ачагын i әп 'Советская врхеа югшг" куриалын и мәкалә 
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чыгарган булган икән ул (1975, N 4). Рус елъязмаларында Казанның "беренче нн 
чын иск.» алынуы"на ("самое инювернос упоминание") таянып, ошб) "бәйрәмне" 
ул бездән 1992—1995 еллар арасында уткөртмөкче иквн 

Менә шушы фонда карасан, меньетлык хөрмәтенә чөелгән салютлар фантастик 
бер эш булып күренер Ничек мөмкин булган сон ул? Мин Ш Мәржанн 
исемендәге Тарих институты директоры Рафаэль Хәкимов белән (1999, 2001 
елларда) һәм "Казан кремле" археологик экспедициясе башлыгы Фаяз Хужин 
белән (2001 елла) тәфсилле әңгәмәләр үткәргән идем Шулардай чыгып моны 
менә болай күз алдына китерәм Кремльдә ныгытып, күп урында казый 
башлыйлар. —мен ел дигән фикергә этәрерлек материал бер-бер артлы җир 
астыннан чыга тора Муенса төймәләре, йомшак таштан ясалган орчык башы, ук 
очлары, чүлмәк ватыклары, тәңкәләр.Ш>л җөмләдән, дөньяда табылганнар 
арасында әлегә бердәнбер Вацлав тәңкәсе Моны катламга махсус ташлаганнар 
дип әйтә атмыйлар инде—шушы тәңкәгә нигезләнеп чехлар үзләренең дәүләтчелек 
тарихын ике йөз елга борынгылаталар. Теге җиңелүдән гыйбрәт алып, Казанның 
яшен билгеләү эшенә С -Петербург. Мәскәү һәм чит ил галимнәре җәлеп ителә 
Казанда дистәләрчә ил галимнәре катнашында халыкара конференцияләр үткәрелә 
Казан табылдыклары Германия, Австрия, Франция, С.-Петербург, Мәскәү 
лабораторияләрендә тикшертелә Шуннан сон гына мәсьәлә Россия Фәннәр 
академиясе каравына чыгарыла Анын Тарих бүлеге утырышында егермеләп 
академик катнашып, шуларнын берсе генә битараф тавыш бирә. Калган бөтенесе 
лә хуплый Казаңның яшен билгеләгәндә кулланылган методиканы исә 
академиклар фәнни ачыш дип бәялиләр 

Нигә Казан нәкъ менә 30 августта "туган" ' ' һ ә м нигә—2005 елны? 
Р. Хәкимом болай лиле "Күммедер ләрәҗәлә шартлы нәрсә инде бу. Тарих өчен 
4-5 ел берни түгел ул. Без әле Казанның салынганын үзебез күреп торсак та, 
юбилеи с или roivi.i i сн.i билгели алмас идек Йә. әйтегез менә. Казан метросының 
тарихын кайчаннан исәпли башларга? Метро төзеләчәге хакында хәбәр 
басылуданмы'' Тукай мәйданында " М " хәрефен утыртып куюданмы 9 Казый 
башлауданмы' Беренче станция төзелеп бетүдәнме9 Әллә беренче поезд кул алып 
китүдәнме'" 

Күзең күрмәүгә Корбюзье гаепле түгел 

Йөзгә КЫЗЫЛЛЫК килмәслек итем исбатланган, указлар белән ныгыты ман. 
көненә кадәр тәгаенләнгән меньеллыкны көтүләре күңелле иде. 

Ләкин 100 процент ышанып бетеп тә булмый Татарстан Конституциясен 
Россиянеке белән тын да алдырмый гәнгәлләштерү, суверенитетыбызны тавык 
кетәгенә куып кертү башланды. " И д е л " д ә тикмәгә генә мондый мәзәк 
басылмагандыр (Риф Бәдри шуклыгы): "Меңъеллык та тәтемәс, ахры. Татарстан 
прокуроры Кафил Әмиров Дәүләт Советына чираттагы галәбен керткән Казанның 
туган елын Мәскәүнеке белән тәңгәлләштерергә'" 

Бер караганда, бу юбилей мондый чакта юаныч, җуйганның беразын кире 
кайтару кебек тә инде, әмма барыбер бәйрәм көтүмен беркадәр тәме китте 
Җитмәсә, милиция лә алдан ук колачлы әзерлек җәелдереп җибәрде. Әлелән-әле 
гуктатып документ гикшерәлөр. Радио-телевидениедән, өлкән яшътәгеләрге 
кичләрен бәйрәмгә (ягъни төп бәйрәм чараларына) чыкмау хәерлерәк, кебек 
киңәшләр ишетәсең. Әйтерсең лә, Казан тарихы яшь-җилкенчәккә генә га чи 
Шәһәр ни уйлаганны беләсен килсә, мунчага бар. Мунчада исә "безнен бәйрәм 
түгел лә ул, түрәләр бәйрәме" кебек сүзләр дә яңгырый башлады. 

Юбилей атнасы инде тәмам килеп җитте дигәндә булды 6v хәл Мунчадан 
чыгып, автобус көтә идем. "Восстание" урамы ягыннан үзәккә таба машиналар 
үтеп китте, аларда хәрби фуражкалы халык, ялгышмасам, Эчке зштәр гаскәре 
солдатлары иде Колоннаның урта өлешендә барган берничә машинадагы "мшГны 
исә бутау һич мөмкин түгел иде: тонык кына елкылдап торган зур аксьп 



чорнамнар—чәнечкеле тимер чыбык иле бу Эчкә шом йөгерде Башкортстаннын 
Благовещинск шәһәрендәге кыйнаулар ла бик-бик истә. Россия Эчке эшләр 
НИНВСТрЛЫГЫНЫН моңа юл ачкан приказы да юкка чыгарылмаган әле. 

Шөкер, күсәкләр кулда уйнамыйча, усал чыбык сузылмыйча калды 
Казан кунаклары, шәһәрегез танымаслык булып матурланган, диделәр 

Бәйрәмнән калган, шәһәр халкын ин нык сөендергән нәрсә шушы булды Гиз 
арала искиткеч зур күләмдә ли башкарылды бит Димәк ки. бик кипләр 
тарафыннан булдыклылык, егетлек күрсәтелде Ләкин гадәттәгечә, көненә 
өлгертик лип. биналарга иннек сөртеп, кершән ягып кына чыгулар па 6j 1 ш 
Ашыгуның хәтәррәк нәтижәләреннән Ходай саклый күрсен инде Монын оер 
мисалын үчем дә китерә алам. 

Ofn.in.iM КамиЛӨ белән гигант М хәрефенә йөз төбәп, яна күттер янына 
бардык Икәүләшеп сөендек. Берзаман бу "ярдан ярга кү̂ ү корылмасы" ачылып. 
куәтле насос кебек. Вишневский урамыннан бер яклап машина суыра, икенче 
ЙЮИЛ машина кул баш млы. Шмилт урамы турыннан б> урамны кичүче жәя^ иелер 
иа мрып КИЛГӘН м ШШНаларга ӘЛЛӘ бар. әллә юк. Чөнки светофорда, ак полосалар 
да ГИЭЛекне чикләүче биле ы юк Ишә ЮКНЫ? Чөнки проектта ".рам аша КИр 
асты юлы бар (лүрт айлап вакыт үтеп, Яна ел алдыннан гына ачы |ды ул) Бер 
тапкыр шушыннан урамны кичкәндә бер ана чытырдатып бел.нем.* килен ябышты 
"Бергә чыгыйкмы куркам өч кеше тапталды инде монда",— диде... 

Меңъеллык объектларыннан мине ин нык сөендергәне метро иде Пассажир 
буларак кына да гүгел Ү]әк станция, Тукай станциясе, шундый иген бизәлгән 
ки—әйтерсең лә ул шагыйрьнең тагын бер. ж.ир асты китабы1 Я ма һәм 
игъланнарның ике телдә булуы да күмелгә хуш килде Кремль станциям да 
Гарихи бИЗӨЛеше беЛӨН гүяКИ Шунда \к <М!р астында йокымсыра} 
үткәнебезгә тоташкан. Өске яктагы, күпләрне оригиналь матурлыгы белән 
сокландырган "Әмөт' исә халык яшәгән җирләрдән аерылып, ике мәгънәдә и 
һавада асылынып калган Кыска булу сәбәпле, жир аегы юлы әлегә жэотика— 
ип гөрлөндврү кебек кенә 

Биш ярым Гектарлы Каминын меньетлыш" паркы ВНШГЫ KO.II.LHI ҺвЙКВЛС 
бик га шрыктырып калыккан Сәйдәш һәйкәле (нитәдер Сайлатса дигән имза 
бел.ш l.iMia.iainan) сөендерде 

Тиз арада янарын Казаннан милли зыялыларыбыз да асылда бик канәгать 
калды. Тарихи һәм ми ии ипзе югала барз да пошаманга салмалы Татар 
авылларының үзенчәлеге ни ' 4neia.ii.iK ГОЭеклек Бәс шулап ИКӘН чием ГӨЭек 
Казан да гатар шәһәре шундыйрак фикер әйтүчеләр ю булды Алайса, чын 
гатар шәһәрләре I вропа идыр ин к 

Казаннын 1973 елгы баш архитекторы Мөнир Диниен белән гөп ю 
булды Казан гарихи шәһәр бу һәрвакыт iyp плюс булып калачак Беэнем в 
квэер гәп юнәлеш шәһәрне үзенә генә кш сызыкларын һәм милли колоритын 
саклаган хаты үстерү Казаннын соклангыч дан.тшафты монын өчен гур 
мөмкинлекләр ача",- 33 ел » юк кабине пан өнәш) ия тип сөен креп чыгарганнар 
иде мине Әмма б) сүз гена булып калды Мөнир әфәнденен ^ i иҗаты 
Консерваториянен аквариумны хәтерләткән концерт млы (хәзер 
( ( эй I ев исем< н [вге typ концерт алы) бинасын да нык кына ре i ишиялөргө 
гуры килде өнә 

Берлиннан килгән гуристларга аптырап моннан сорау биргәнем бар 
Шәһәрегез Казаннан күп өлеш матуррак [әбаса монда ни карап йөрисез <«w 

сез? Казанда Кремль бар бездә юк",—диде берсе "Сезнен иске йортлар гарихи 
бин i1 ip бе жекенө охшамаган ш ie икенчесе 

Meiii.eiii.iKiii.iii (шин е\кыр кәтүге әнә ш\ i үзенчәлекне рӘХвТЛӘНеЛ иче 
щы Бер очтан юүлвт саклавышагы тетәлә 

Татар гарихы гатар м,и.ипине югалтуларынын исемлеген җентекләп гөзисе бар 
.| к 

Квартир ишә\ өчен машина ) i 1« Корбю 1ьенын әнә щ I кана 

ii 

http://Ofn.in.iM
http://4neia.ii.iK
http://Meiii.eiii.iKiii.iii


левиз итеп алынып, алтмышынчы елларда дөньяда архитектураның инженерлык 
яга алга сөрелә Ләкин бина авторларының күнел күзе күрмәгәнгә Корбюзье гаепле 
гүгел икән бит Мәшһүр архитектор атеге билгеләмәгә бетештәй бүтән төрле МӘГЪНӘ 
салган икән "Кеше өчен йөрәк машина булган кебек ".—дип очлаган ул аны. 

Я ш ә р өчен К ө н б а т ы ш т а " и н о м а р к а к в а р т и р л а р " я с а с а л а р , б е з н е ң 
конвейерлардан "Москвич" . "Запорожец". "Ока" кебек квартирлар төште. 
Тегендә, хаталарын аңлап, күптән инде йөрәк җылысы сешән. табигый яме булган 
йортлар салалар. Бездә исә. горурланып-хозурданып. татар башкаласын 
алтмышынчы елларның ин хөрти 'иномаркалары" белән тутырып яталар. 

Юкса "меңъеллык" үзе дә ерак үткәнгә, борынгылыкка ялганганлык дигән 
сүз бит инде Шундый тарихы булган Казанны Чаллынын Яңа шәһәре кебек 
хәтерсез-тамырсыз калага әйләндерү фажигасен кичегеп йөрүче татар акылы 
төштән сон да аңлап җиткермәде кебек әле 

2006 
Дәвамы киләсе санда 

Журналыбыз турында 

Туфан Миңнуллин: 

—Мин татарча чыккан бөтен журналларга диярлек язылып, аларны укып-
караштырып барырга тырышам. Кайберләрен җыеп та барам. "Казан утлары"н 
аеруча төгәллек белән җыйдым. Минем китап шүрлегендә анын үз кадерле урыны 
бар. Ара-тирә мин журналның моннан утыз-кырык еллар элек чыккан санын алып 
карыйм-актарам, хөрмәт иткән исән һәм мәрхүм каләмдәшләремнең шул чакта 
язган әсәрләренә күз салам, аннан, журнал битенең бөкләнгән читләрен төзәткәләп, 
урынына куям. 

1963 иче елдан башлап җыелган байлык. 502 сан. Мең санлык хәзинәнең яр
тысы. Кайчак шулар тезелеп куелган шүрлек каршына басам да уйланам. Болар 
бит татар әдәбияты узган катлаулы һәм мактаулы юлның бер өлеше. Әлбәттә, 
awia кыйммәтләре төрле-төрле булган әсәрләр: энҗе бөртекләренә тиңнәре янында 
заман сынавын үтә алмаганнары да юк түгел. Бу—табигый. Әдәби процесс гел 
классик әсәрләр басудан гына тормый. Бигрәк тә вакытлы матбугатта. Журналда 
басылганнарның барысы да миңа кадерле. Чөнки алар безнеке-үзебезнеке. Аларга 
бәя биргәндә бик сак булырга кирәк. Үзеңнең үткәнеңә төкерү—җинаятькә тиң 
гөнаһ. 

Китаплар күп. шүрлектә урын җитми дин журналларны берәр китапханәгә бүләк 
итмәкче идем. кулым бармады, күңелем тартмады. Хәзинәмнән аерылсам, бушап 
калырмын сыман тоелды. Гомеремнең ахырына хәтле язылып, бик кирәкле дип 
санаган язмаларны укып (бөтенесен дә укып барып булмас—күзләремнең көче 
кимегәннән кими), һәр яңа санны "абыйлары" янына куеп барырга насыйп булсын. 
Бу дөньядан киткәндә аларны оныкларыма мирас итеп калдырырга җыенам. Алар 
да мирасыбызга хөрмәт белән карарлар һәм журналны өйләренә алдырырлар дип 
өметләнәм. Мин бер генә журналыбызга да кимсетеп карарга җыенмыйм, әмма 
"Казан утлары"-безнең милләтнең төп әдәби журналы, татарга анын авыр 
язмышында таяныч булган журнал һәм, Алла боерса, шулай булып калыр да. 

2006 
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«Татар энциклопедиясе» битләреннән 

ь 
БАЛАЛАР ӘДӘБИЯТЫ. Татар те 

ленде махсус балалар өчен язылган берен 
•и л ер 1Өр 18*19 it" i I Jii.ii барлыкка килә. 
Татар Б.ә. гомуми әдәби процесс кысала 
рында үса Дини эчтәлекле китаплар 
I Иман шарты һефтияи Бөдөвам", 

Кисекбаш китабы" һ.б.) б-н беррәттән 
дөньяви (мәе Габи! шигырьләре) Ьам 
дидактик »чтэл1 кле (Колмөхәммәднең 

Мөһиммөтес сыйбъяи Сабый lap 1 
бурычлары' 1810 Гвгьрнфел вилдан 

Ба м арга аңлатма 1815) «әрләр дә 
күр( на башлый ( Хөлфинның беренче бай 
на Гатартел! әлифбасы' (1778). Аллаһн 
яр Суфинын балалар арасына [уляр 
Civ II.III Сөбөтел гаҗизин < Гажизлврнен 
т.н. ы 1802) китабы М Ивановның 

I атар хрестоматия» е ' 18 Ш Таҗетдин 
И 1ЧЫГОЛНЫҢ Рисалән Газизе Рнсалән 
Газизе ( Газизә] >xai 1795) 1 Күкләшен 
нең "Динане хикаяте татар' (1859) кита 
бы К.i.i.m iniiiii рафиялөреңдөдөнья күрми 
башка басмалар дөньяви гатар Б.ө.нын 
формалашуында һем усүендә гаять зур 
[in и /яныйлар I атар Б е на нигез салу 

галим һәм мӘ1 ьрифөтч» К II,и ыйрн 
I860 i IJ.I у. i табигать күренеш iepe турын 
дагы кыска, мавыктыр хикәя ердан rap 
i.m Буш II.IKI.II in ем ie җыентык ара 
(соңыннан күп i шкыр lap каба! tan б» ы 
i,i) Кырык вәзир кына .» ы < 1868) Әбз 

| . | ни mi. исе и Li 11872) Кырык бак 
•KI (1880) китап ирында ит) iafi ук гарбия 
һем әхлак м» \-ч-\ 1реи i6ai ь алган кеа 
М.И юр» и ie К П.ii I.Iирп ба м iap белем 
и кыз i ынучаи кешеләр итеп 
гарбия My ихтыяҗы гурыи ia иза Балалар 
өч) л И В.Р вньш 1" и к ( Знание 
1872), Т Яхинньш ( абый вөсабыяларөчен 
наргуб 6j ii.iii никоя юр I'.* мәкальдер һәм 
олугларны гвнбиһ эчен гаҗвеб 6j чая 
гыйбрәтләр < 1897) крестом ггин юр» urj 
i т ук Ф Ха т ш I Фвезх июв әсәр юрен 

i Раэ м н лЛ ипи ырь iap» н ру» һем 
ш ,|н I.I. н 1 1>р» на i 'рм м.| ит\ һем алар 
п.i 19 Йөз «ьгрын н М Ваз ба ia 

| I, Г Ы р З I I . H N . K H1-II | в Б в IH.NI И ' 

I, ,м к in|> [ ш|v.• i.ijn HI н м.ii i iapbi киная 
190 , 07 |н и mu 1ИЫҢ vi V' "•' k 1 " 1 " "•'i,Ll ч 

(j\ I., I , I I I I ip и u м н и.MI 'м м iTUyrai чыга 
( ый м и кв\ i - 1907 т и гыйнварын 
I I . I I I мартына ка tap бер» нч< 

ж .II.I Тәрбия и-әтфаль Казанда 1907 дә 
ата-аналарвчея Тәрбия ж ты 1913-16ел-
1арда Ак HI i ж л ы чыга Балаларга ба-

гышлап Г.Тукай Ф.Әмнрхав .1 •; 
Г.Исхакый Г.ИбраЬнмов Н.Думави М Га 
фури Л Ярмәкя М Укмасый Ш Элладам* • 
һ б .«.ip вир изалар Балалар кдлшддрт' 
Н908) басыла башлып 

I атар Б.ә ими п • һәм жанр ниш 
башында халыклашуында Г Тукай иҗаты 
нык роле зур I Т\ канның BHJ 
ИШатӘН балалар ЯЗУЧЫ ЦфЬШЫЯ ҺвМ 1ВЫВИ 
дашларыныя реалнетиж градвшииамм ни 
геэендв или о-аи кы ваклы ипи ырьанре ава 
атлар! насаллөр) «шека хикәяләре Бл.тын 
тематик һәм эстетик яктан ява бааклекка 

• ш гариы б» имгә 
хезмәткә имли сәнгать чаралары б н a tap 
да мипербанлыльп 

габягатька карата махаббвт гөрбия ш I Г) 
кан балалар очен ДӨресл» к 1вр ҺвМ хрвСГа 
натияләр ини < Яда кыйрат Яви увд 
китабы Балалар күп н Мәктәптә иии 
ЛИ ВДвбшП Дврш• i.ipi ) Акын нжагы 
Һ .1 мыш ыйфап щ ы н н.ш үзгәрүенә ю i ,14.1 

1 1) 1.N1 балалар: ip.ua кеше к км Ьам 
; ••. и< 1 ип- меивсөбете б в ш ры они юр 
.ш ренә кура бер мактап гудырды 

с tiiiMiiii.ni .ипи м 1 аф] |'п »1> Әмирхан 
м Дз нави .( Ярмаки М Укмаи ый 
ill Эхмадиев девам п п рдедвр 

1917 i I вакыйгаларыннан сон балалар 
язучылары иш вәагыятьп Һем ич.инка 
мы үзләштерә башлыйлар Берет» вякнввр 
оешмалары газеле (lHJ.ii вакьп а 
иатб] i.iii.i ' " ша Кечю не \u\i-nu ир * 

ш (1924 тан) Яшь вяшнчы i гасы (1924 
ми) чыга башлый 1920 < шарда Бл кыл 
i мин J» и щи Һәм Гражданнар 
(М Гафуриньш Кызыл байрак ( ирамивн 

i Октябрь нур 1.1|н.1 Кы ш I гам карга 
һ Гакташнын Караборынныи дусты 

MUHi'H Ир б) сила J лак |Вр 
к ар кик > ба м м} ни кет (X i уфаиныи 
Зөнгарбүр» 1 Голымбайнын Уксезлер 

есарларе) мәктәп тормышы ( һ Гакташнын 
in» i* Пиши p iap маршы К һинрнн» н 

Фабрик б i ни м ч1 Крый> 
һ.б.) т» малары би ш Балалар эч» в '- pea 

гормышыни in бер күренеш Хааербул 
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М Фәйзинең Коммунага К Хисаметди 
Hcmini Кызыл чәчәкләр" әсәрләре) берен 
че спектакльләр куела, әдөбн-музыкаль ра 
днотапшырудар эфирга чыга 

1934 тә оешкан ТАССР Язучылар бер* 
легендәФ Кәрнм җитәкчелегендә 1> а сек 
циясе (шли башлый Б.ә өлкәсендә әдәби 
тәнкыйть барлыкка кила 1930 елларда 
язылган әсәрләрдә шул чор вакыйгалары 
тасвирлана Гражданнар сугышы һәм авыл 
хуҗалыгын күмәкләштерү елларында олы 
тарга ярдәм итүче баталар образлары туа 
(Г Гобәйнең "Маякчы кызы Ялгыз йорт 
та". "Каланча". Ә Айларның "Ташбай 
М Әмирнең Батыр жем ie малай гурын 
да хикәяләр" әсәрләре). А.Алиш әкиятлә
ре i ( ертотмас үрдәк Нечкәбил "Апа 
әкиятләре" циклы) һәм хикәяләре 
("Әбиләргә кунакка' Мин ләү син кеч 
кенә Утлы йомырка S кышсыз рәсем") 
балаларны намуслы, эш сөючән, батыр, жа-
ваплылыктоючы, бер-берсенәяхшы иптәш, 
ватанны һәм табигатьне яратучы шәхесләр 
итеп тәрбияләүгә юнәлтелө М Җәлил ба 
лалар өчен язган әсәрләрендә күптор ie фи 
керлә|1 һәм темалар күтәрә белемгә омты 
лу ("Сәгать". "Беренче дәрес ' ватанга 
мәхәббәт ("Җилләр", "Туган ил' Яктыр ) 
ватанпөрвәрлек ("Шмидт бабай Безнең 
жыр"), хезмәтне сөю < Укыш бәйрәме 
"Арыш кырында") Ул пи сабый [ар өчен 
дә яза ( Бишек җыры Маэмай Карак 

песи" әсәрләре) Биек Ватан сугь >i е л 
ларында балалар азучыларының күбесе 
фронтка китә. ләкин Ф.Кәрим ("Пионер
ка Гөлчәчәккә кач Тирән күл Am 
"Үлем уены") А Әхмәт < Солдал бала IS 
ры~. "Зәңгәр конверт". "Карт солдат" 
әсәрләре) Г К\ гуп ("Рөстәм маҗаралары" 
повесте). М Җәлил ("Суыкбабап Чыр 
шы җыры") балалар очен актив язуларын 
дәвам итәләр 

Сугыштан соңгы Б ә на темалар һәм 
жанрлар төрлелеге хас. Ә.Фәйзи ( Бал 
корты Кечкенә Апуш ) III Маннур 
("Миләүшә китабы Минем кошкаем". 
"Ямьле жәй". "Елмаюлы кояш турында"), 
II Исәнбәт ( Куянкай Мырауҗан агай 
хәйләсе"), ҖТәрҗеманов ("Кояшлы иргә", 
Ямьле көн Щуктуган Шаян белән 

Наян Көмешкойрык маҗаралары"). 
Ә Бикчәнтәева ("Бүләк Дәү әнием 
"Бакча гөлләре" Ана Йөрәге Мин 
аңлыйм сине". "Хуҗа Насретдин балалар 
янында). Ә Кари (Балаларга бүләк". 
"Гөлбакча Дуслык ) П Гайсин ("Зәңгәр 
күктә". Түтәлләр Безнең мәктәп", "Таза 
Мортаза"). Г Латыйп (Дус.чарым минем" 
"Язлар җитәр ) 3 Нури ' Син мәктәпкә 
йөрисен Бу безнең китап ) II Рәхмөп 
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("Кем көчле , Нәниләр китабы Укый 
сым ки м Ялкау I [ренчөи һәм Кире ' 
"Курчак батыр ) иҗатлары аерым урын 
алып торалар 

1950 елларда Д Аппакова l йо щыэ 
кан Шыгырдавыклы башмак iap ("ник 
саплы пәке Саранын башыннан 
үткәннәре Гвлчәчәк белән сандугач", 
Сөмбел Кечкенә Бану тарихы > П Гук 

rap ("\]-}\iw хикәяләр Җир җиләге ) 
А Шамов ("Каюмның балача ювесте) 
иҗатларында .>х чак проблемалары 
күтәрелә Совеч кеше.юренен сугыш кы 
рында һәм тылдагы батырлыклары тема-
пары Г Бакир ("Партизан малай ) Г Гобәй 
("Замана балалары Маратын язмы 
HIM ) пювестьлөрендә чагы чыт габа I" Го 
бәйнең "Без үскәндә" повесте тарихи ре
волюцион гематнкага багыш чаш an Ишүе 
мернең эчке дөньясы үзенчәлекләрен И Га
зиның "Онытылмас ел.чар романы 
ГӘүдӘЛӘНДерӨ КЫЗЫКЛЫ сюжетка корыл 
тап әсәрләр Г.Кутуйнын Рөстәм ма 
җаралары" повесте А Расихның Бәхет 
орлыклары" ф.шни фантастик нонсеге 
Г Галиевнен "Жил кош i 1рны җыя тло 
агачлар белән сөйләшә" әкиятл ipe балалар 
им мавыктыргыч планда язы пан Балалар 
өчен драматик әсәрләр иҗат ителә A An 
пакованын. "Тапкыр егет "Илдус X Ва
хитның Ышаныч А Әхмәтнең Үги кы i 
Т Гыйззәтнең "Бердәнбер бала Г Бакир 
нын "Ватык звонок I" Нәбиуллинның Ал 
тын нарат", Г Насрыиныц Ана купеле 
пьесалары дөнья күрә Б.ә өлкәсендә әдәби 
тәнкыйть тә җанлана төша ( Балалар 
әдәбияты гурында", 1957). 

1960-80 елларда Б ә и да ба юлар ни 
хп [огиясендә тәҗрибәле белгеч III Га-
лиев исеме б-н бәйле юмористик кам кап 
үсеп китә Аның изгелек һәм юмор б-Н Су* 
гарылга игырьләрене тормышны сөю 
хисе хас Шәвәли б-н Камырша образла
ры аеруча популярлык казана Соңыннан 
бу юнәлештә Р Миңнуллин, X Халикои. 
М.Фәйзуллина Һ.6. иҗат итәләр Балалар 
поэзиясе өлкәсендә Ә Исхак, -'! Мансур, 
М.Садри, Ә Бикчәнтәена 3 Туфан ювв 
Э Мөэминева, Г.Нәбиуллин. II Юзеев Ф 
Яруллин Н.Мадьяров Р.Фөйзуллин Г Ха 
рис. Р Мингалим, X Хадиков. Ә Габиди Ра
зил Вәлнев Һ.6.. прозада Г.Мөхөммәтшии 
("Балчүлмәге Ун бәбкә Безәл! җирдә 
яшибез" хикәяләре), И.Туктар ("Абыем 
бүреге Алма Батырлыкта матур
лык хикәяләре), Л Ихсанова ( Җир ас 
тында җиде кон", ""Сарадан малайлары' 

Космонавтлар урамы' Очкын Наил 
һәм Фаил" повестьләрс), Ф Шәфитуллин 
("Тагын икеле Командир" Мин дә 



i а ми ,',\ i .[к- On i алуның кие 
i маңгайлы бүреләр повесгьләре) 

р.Хафиэова Б.Камалов Р.Бәшөр lJIepoH 
\\ 6 зур уңыш lapra ирешә rap 

1980 2000 еллар 1> •> гематиканыц һан 
жанр гарнын герлелеге б н аерылып гора 
Балалар вчен X Халнков ИС Дәрзаманов, 
М ФөЙзу i ШН.1 Р Мингалнм, Ф Яруллин, 

I Лерон л Гомөрева Р Корбане* Р Гази 
юв Ә Нигьмәтуллин уңышлы язалар I Ту 
кая Ә.Фөйзи Б.Рехмәп III Галиевтрадн 
MII;I [әрен үстереп онытылмас балалар об 
разларын Р.Миңнуллни иҗат ите. Анык 
шигырьләрен үзенчәлекле юмор кешелек
лелек, бала психологиясе нечкәлекләрен 
аялау сәнгати ками i ген аер ора ( (> \ы 
булсам Алиа бабай Кояш алмасы 

Сөенсеннәр әле саб ар > Әкият (Р.Ха 
фи юва Ф Яруллин I' Бату I ia Р Миша 
лим). хикәя (Герой Рәхим Н.Фәттах 
( \ ияр .1 < абирова III Манн шиң) по 

меть (Л Ихсанова Б Кам i Р.Башәр 
Җ. Дәрзаманов) жанрлары уңышлы яшәп 
i и м ( ч ыш патриотик п матика < Шакир 
III Р 1КЫЙЛОВ Р: Вөлиев III М» гафнн 
иҗал [арын I.I фәнни фанта» ип. i Л Ти 
•м pi i inn i! әр i ipi и \-> сәяхәтнамә жанры 

M К >ны! мм.иг i фында '-и ы 1ыш габа 
ryi I'M махәббә! б н Ә Баян 
I X п шип •) \ и 1нов эсер i гре 1) гары а аи 
Драматургия өлкәсендә Т.Мицнуллии 
Р.Батулла Р.Минга (им Р Корбанов 
Н.Фәттах I ipafi Рәхим М Гыйлажев 
д l мич.! иев Р I ыйэ вту i иш Һ б иж.и 
ител >р 1980 е [да басы пам l атар ба ia 

ip по I ипи i in ти e (төа 11 Исанбә! 
I -II.HI Рәхим Р.Рахмани) 1984елда |внья 
күр] HI Бала lap фа N.I. юры һем җырлы 

, | и ми 1 гөр |г уен (төз М Исенбө1 > 
.1 ь i i !• ' шихында күркәм 
кү] бул 1 •• I "• весен н 
Ф.Ибраһимова I' I1 и һ.б IID m i ip 

) i \.\ |.\ ип ип I' K M .1 ДӨНЬЯ К 
1984 Ибр |һимов i Ф I абый 1арны үз итен 
К 1998 

• I М Шөрштов 

БАЛАСАГУНИ Йосыф Ха» Хажиб 
11016 б н 1021 1 i lap ipacbffl ta rj гаи Балв 
саг) 11 i7ii ген соңрак) гөрки шагыйрь 
К ip 14.ти iap i.'\ ите i ipai н ia & еаир 
(Олугь кас-хажиб) Карлук-уйгыр имим 
сенда .in һем гөрки \ « [ык i ьрнын ур 

и и, ip< б) 
• и (- юм» 1069 

и н ыйх м х i|i иеп | 11 о >мв авторы 
ювр Идел бу» К «м N рал алды гатарлары 
i| . м и м киң i ipa 11 Шул н ми 

фө u и|н1 MHI и и гнрон! ктырткан 
|.. I K I M Һ ч ' I MM • 

ангор хас хаҗнб сараи iw.mpe итеп баш-
Төрка телле шигърияттә беренче 

6) it.ni гаруз шигъри үлчәм енстемасын кул
лана «К«тадг> белег* поэмасы сигез бу-
ы н л ы кыскартыл! аи чотәкариб 
{ u - i j - u -_J--) вәзене 6-н язылган 6722 
бәйлән шигъри һем чәчме кереш сүзлврдии, 
85 бабтан Ьөм еч бүлекле соңгы сүздән тора 
Әсәрнең тоташ сюжеты юк Башын 
бабта Шврекъ шнпърияте традшщялвреяа 

И анча A I паһыны макта) дан 
Мөхәммәд пәйгамбәр беренч» дүрт хәлиф 
һем карахани lap идарәчесе Тайгач 1м>гъ 
ра ханга мәдхия укудан гыйбарәт 5 иче 
бабта Бруж йолдызлыгы гаевнрлана 6-11 
бабларда шагыйрь Игелеклелек Ъкыл Бе 

ки һем < үз ''•"•кип мәңгелеге турында 
фикер И" 
чагылдыручы персонаж 1арнын үзара 
бәхәсе рәвешендә кор ал Көнтугды 
Aim i [ы N i.i-, мыш (Зирәк) Шврекъ 
дөньясының менгелея рухи кыЙ1 
реянвн булгаи Гаделле* Акыл һем Бахел 
m геүдәлвндерүчелер Дүртенче енмаолнх 
образ N irepMCiD суфичылык га] 
tap .N.I сөргән кеш гомеренең кыска 
11.11 1.1 \ Ю) I К Ы! Ы I 1Ы11.1 • 

гы фикер г иш • 
Ип 1ма ia Карахани tap дв) 1втенен 

ижтима] ь |рмь л 1 урәтлөи i 
вһе i юренен һем фео ции 
i еяи юрнен вя гакый йә ie га» вир шна 
жөмгыятьвен социаль гөэелеше 
мөсъе и Котадг) бела -

иш бөек ни n i i HI кыр 
гаде i һәм аны i ин идарә илтү " у " " " чв 
гылдыручы закон хакимиятен өстеи кую 

беренче клаа ик әсәр Поэма . 
кв [ык и.1.,11 м ^ [щ.и, topi I 
щи мнер) гур j ;•: 

рын! i i >рки IINN i кытай гареп фар» ы 
iарындагы ип 

иш. градация rap бергә кушы tran гврки 
.> нюнят i 1 IN i.н. пи. i 
нишли Поэма 20 иче ион.>ч.. гөрки ха 
ii.il. tap • i i үо втеи i көч ie ишми 
11,1 ясый Татар вдәбияггында «Котадгу 
б) .ич • ••• Ы1 ы КОЛ I .1 in 

Ба мари Котб Мех >мм 
М • • i Колый Утыз Им 

••• i 1 I укай М Гафурн I И 

I аба 
I 

1971 Б l a m [-шик iM.iHIk М 1983 
r) i Валитом А А к вопро • 

к имри ых мотивах - К 
t оветсксм востод 

http://it.ni
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ской литературе Советская тюрколо
гия. 1970 N 6. Гапнева Р К Восточный 
Ренессанс и поэт Кул Гали. К.. 1988. 

Р.К Ганисва 

БАЛЛАДА (франц ballade - биим), 
поэзиянең лироэпик жанры. Традицион 
Б. нигезендә гадәти булмаган героик. ta-
рнхн, фантастик яки көнкүрештәге вакый
галар ята. Аерым үзенчәлекләре б-н (хи
кәяләү һәм сюжетка ия булуы) Б. поэма
га тартым Хикәяләүченең кичерешләре 
Б га тирән тойгылык һәм лирикалылык 
өсти Татар әдәбиятында li га нигез салу
чы булып Г.Тукай тора («Шүрәле», «Су 
анасы») 1930 елларда күп кенә Б.лар 
ижат ителә, мәе. Ә.Фәйзинең «Дала һәм 
кеше», «Кара таш ник дәшми?». Соңрак 
Б жанрына М.Җәлил («Сандугач һәм 
чишмә», «Кызыл ромашка*). Ф Кәрим 
(«Тимер һәм тимерче», «Үлем уены») 
мөрәҗәгать итәләр. Сугыштан соңгы ел
ларда Б жанры үсешенә Х.Туфан («Уп
кыннар өстендә»), С Хәким («Күргәннәр 
аны», «Сары капкалы йорт»), Ә Давыдов 
(«Солдат турында баллада») үз өлешлә
рен кертәләр. Хәзерге татар әдәбиятын
да I» жанры Ә Баян («Төнге бәхәс»), 
Роберт Әхмәтжанов («Сонгы танк», «Таш 
елады». «Фидаи»), М Әгьләмов («Ша
гыйрь турында баллада»), Р Зәйдулла 
(«Каләм турында баллада») һ.б нжатла-
pt.Mi.u уңышлы дәвам иттерелә. 

Әд.: Гильманов Г. Татарская балла
да К . 1989, Әдәбият белеме сүзлеге К., 
1990 

Г 11 Галиуллии 

БАСЫЙРОВ Кәшфи ( К а ш ш а ф ) 
Хәбир v п.1 (17.4.1906, хәзерге Башкорг-
стан Респ-касы, Бәләбәй р-ны Мәтәүбап] 
а. -16.1 1943). язучы, тәрҗемәче Бәләбәй 
пед техникумын тәмамлый (1927) Кук-
марада һәм Казанда мөгаллимлек итә. 
1934-42 елларда Татарстан дәүләт 
нәшриятында мөхәррир, әдәби тәрҗемә
че була. Беренче хикәяләре 1925 тән 
«Белем». «Безнең юл», *Совет әдәбияты», 
«Азат хатын* ж-лларында басыла «Та
нышлар» исемле сайланма хикәяләр 
җыентыгы 1958 дә Казанда нәшер ителә 
Татар теленә М.Ю.Лермонтовның «Ге
рой нашего времени» романын («Безнең 
заман герое», 1937), К Г Паустовс кийның 
«Колхида» (1938) повестен, А.П.Чехов 
хикәяләрен (1940), Н В.Гогольнец «Мер
твые души» («Үле җаннар», 1947) рома
нын, шу. В.П.Катаев, А.Серафимович, 
В Г Коро.тенконың кайбер әсәрләрен 

Дәвамы ки 

тәрҗемә итә Бөек Ватан сугышында 
һәлак була. 

Әд.: Даутов P H . , Нуруллина Н.Б. Со
вет Татарстаны язучылары. Бнобиблно-
график белешмә К., 1986; Алар сафта. 
(Төз С Шакир) К , 1961. 

БАТТАЛ (Батталов) Салих (Салих 
җан) Вазыйх улы (5.8.1905, Казан губ , 
Спас өязе Зур Тигәнәле а. - 12.3 1995, 
Казан), язучы Чистай мәдрәсәсендә 
укый 1921 елда акча эшләү теләге б-н 
Мәскәүгә китә Оренбург очучылар уч-
щесын тәмамлый (1929). 1929-35 тә хәрби 
очучы буларак Брянск һәм Казан авиа 
отрядларында хезмәт итә, Мәскәүдә Хәрби 
һава Көчләренең махсус конструктор тык 
бюросы каршындагы сынау отрядында 
эшли Бөек Вагай сугышы башлангач Тын 
Океан флотының авиация частьларында 
хезмәт итә. Әсәрләре 1924 елдан басыла. 
«Еллар җыры» исемле беренче шигырь 
җыентыгы 1929 да дөнья күрә. Ул «Очу
чылар» (1935) романы, «Сигезенче кем?» 
(1965; русчага тәрҗемәсе «Кто же 
восьмой?, М , 1974) маҗаралы повесте, ши
гырь һәм поэмалары тупланган «Илем-
анам» (1944), «Тылсымлы балдак» (1980), 
«Төрле еллар мозаикасы» (1983) җыен
тыклары, «Олы юл буйлап» (икенче исе
ме «Газзә», 1953, русчага тәрҗемәсе «По 
столбовой дороге», М , 1956) поэмасы, 
Гражданнар сугышы елларында татар 
авылларында социаль үзгәрешләрне, та
тар крәстиәннәренең рухи көчен һәм 
әхлакый йөзен чагылдырган «Чирмешән 
якларында» шигъри романы (1967). 
«Баштан үткәннәр» (1974) автобиографик 
повесте, «Сынау» (1938), «Киртә» (1959), 
• Яңа ойгә күчкәч» (1959), «Үтеп барыш 
лый» (I960) исемле пьесалар авторы Б 
ның поэзиясе яцача фикерләүгә, ритмик 
аһәңнәргә, төрле рифмаларга, үз төбәге 
сөйләшеннән алынган сөйләм берәмлек
ләренә бай Прозасы характерларның һәм 
конфликтның катлаулылыгы б-н бил
геләнә, мораль-этик проблемаларның кис 
кен куелышы б-н аерылып тора. Б. 
А.С. Пушкин, Н Н Никитин, В В Маяков
ский һ.б ның кайбер әсәрләрен татар те
ленә тәрҗемә итә Хезмәт Кызыл Байра
гы ордены, медальләр б-н бүләкләнә. 

Әсәр.: Сайланма әсәрләр: 2 томда. К., 
1972-74. 

Әд.: Мәҗитов 3. һәр шагыйрьнең үз 
тавышы Сугышчан поэзия. К.. 1975; 
Фәйзуллин Р Сайланма әсәрләр К ,1998 
Т.4; Батулла Р Халыкның үсеше / / Та
тарстан 1995. N7,8. 

ее саннарда 

181 



Берлекнең яңа әгъзалары 

Гәүһәр Хәсәнова (Мәһдиева) 

Г ә ү һ ә р М ө х ә м м ә т кызы Мәһдиева 1954 едда 
Т а т а р с т а н н ы н Арча р а й о н ы Казан баш авы чынла 
укытучылар гаиләсендә туган Әтисе—булачак галим һәм 
халык язучысы М ө х ә м м ә т М ә һ л и е в . ә н и с е — Л и л и я 
Бәширова (халык язучысы Гомәр Бәшировнын КЫЗЫ) 

I960 елда Мәһдиевләр гаиләсе Казанга күчеп килә 1976 
елда Гәүһәр Мәһдиева Казаннын 126 урта мәктәбен. 1982 
нче елда— Казан дәүләт университетының филология 
факультетын гәмаычын 1982 елдам Казан педагогика 
ииститутынын рус һәм чит илләр әдәбияты кафедрасында 
ассистент булып эшли. I9S4-19H7 елларда Казан аөүлө1 
университетында аспирантура үтә. 1988 елда Урал аөүлөп 
университетында (хәзерге Екатеринбург шәһәре) рус 

әдәбияты тарихы буенча кандидатлык диссертациясе яклый 199(1 е ша 1 Хәсәнова 
Татарстан китап нәшриятына матур әдәбият редакциясе редакторы бутын JUJK.* 
килә һәм бүгенгәчә анда хезмәт итә 

Татарчадан русчага тәрҗемә итә башлавы 90 нчы елларга туры килә Беренче 
тәржемәләре " И д е л " журналында басыла Бу өлкәдә уэенен остазлары һәм 
ярдәмчеләре итеп ул Сергей Малышев. Роза Кожевникова. Рөстәм СабирОВИЫ 
саный. 

Г Хәсәнова тәржемә иткән авторлар арасында—Аяз Гыил.»жен Марсе и. I .пиен 
Ркаил Зәйдулла, Әхәт Гаффар 1йннур Хөснияр, Факил Сафин, Әнәс Хәсәнов 
Фәнис Яруллин һәм башкалар Әдәби әсәрләрдән ТЫШ, Гәүһәр Хәсәнова күп кенә 
публицистик һәм мемуар язмалар тәржем.' итте 

Г Хәсәнова тәржемәләре "Идел Гатарстан", Наш с о в р е м е н н и к ' 
журналларында доньи күрде Фәнис ЯруллИННЫН ЙөрТӨ безне язмышлар исем 1С 
повесте 2000 елда өч телдә аерым китап булып чыкты, русчага тәржем,к.ен < Былинка 
на ветру") Г. Хәсәнова эшләде 2005 елда Татарстан китап нәшрияты Мөхәммәт 
Мәһдиен Язучы турында таманлашлары" исемле китап альбом бастырды Китапның 
концепциясе, төзелеше, фото һәм әдәби әсәрләр, интервью, көндәлек дәфтәрләрдән 
озекләр сайлап алу язучының м.иы 1 Хәсәнова тарафыннан ипләнде Быел 

Гатарстан китап нәшрияты Г Хәсәнова тәрҗемәсендә гатар иэучыларынын 
ШКӘЯЛӨре җыентыгын рус телендә бастырып чыгарачак 

1,1 lap әл.тбия тынып м л i ур у р н ә к л ә р е н р>|-ча укучыларга ж и гкеру 
әләбиятыбышын мөһим бурычларыннан берсе Бүгенге конлә Гәүһәр Хәсәнов;! 
Мөхәммәт Мәһлиев һәм бүгенге талантлы татар нзучыларынын әсәрләрен герҖСМП 
итү белән мөшг) п 

А 



«Казан утлары» архивыннан 
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'Kasau утлары чың редкогкгия згъзалары Беренче рәттә су 1дан 
>>/<ai — Шәйхи Маннур Мирс.ш Әмир Гариф Ахунов. Ләбибә 

Ихсанова Әмирхан Еники басып mopwtap — Рэфыйк Нәфигов. 
Атипа Расих Шәүкәт Галиев. Рафаэль Мостафич Гали Халит 

70 нче еллар. 

«Казан утлары» журналы нәшер и. 
«Идел-Пресс» бинасы 



Казан утлары ныц 80 еялык юбн iee тантанасыннан куреней 
( юа түрендә редакция а шәткэрлэре 2002 ел 

Татар п ш \ ал ^ысларыннан "•/> '//"/'к i 
k,iти утлары /\ •' 
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ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ПРЕЗИДЕНТЫ УКАЗЫ 

2006 елны Татарстан Республикасында 
Әдәбият һәм сәнгать елы дип игълан итү турында 

Әдәбият һәм сәнгатьнең Татарстан Республикасы халыкларының бай мәдәни 
потенциалын ачудагы бәяләп бетергесез ролен, төрле мәдәниятләр һәм цивили
зацияләр очрашуы нәтижәсендә туып күпмилләтле Татарстан халкының бердәм
легенә хезмәт итүче кабатланмас ижади мирас туплануын игътибарга алып, 2006 
елда Габдулла Тукай, Муса Жәлил. Натан Рахлин, Александр Ключаревнын. 
башка күренекле әдәбият һәм сәнгать эшлеклеләренең юбилейлары бәйрәм ите
лүне һәм шулай ук Г Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының 100 
еллыгын күздә тотып, карар бирәм: 

1. 2006 елны Татарстан Республикасында Әдәбият һәм сәнгать елы дип игъ
лан итәргә. 

2. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетына бер ай эчендә: 
Татарстан Республикасында Әдәбият һәм сәнгать елына әзерләнү һәм уздыру 

буенча комиссия төзергә, анын составын расларга; 
Татарстан Республикасы министрлыклары һәм ведомстволарын, жирле үзи

дарә органнарын, иҗат берлекләрен жәлеп итеп, шул исәптән Габдулла Тукай
ның тууына 120 ел тулуны, Татарстан Республикасының башка күренекле әдәбият 
һәм сәнгать эшлеклеләре юбилейларын бәйрәм итүгә бәйле чаралар уздыруны 
күздә тотып, финанслауның күләмен һәм чыганакларын күрсәтеп. Әдәбият һәм 
сәнгать елына әзерләнү һәм уздыру буенча төп чаралар планын эшләргә һәм 
Татарстан Республикасы Президенты каравына бирергә, тиешле чараларны уз
дыруда финанслар белән булышуны һәм хәйрия ярдәме күрсәтүне сорап пред
приятиеләргә һәм оешмаларга мөрәжәгать итәргә. 

3. Жирле үзидарә органнарына, ижтимагый берләшмәләргә, иҗат берлеклә
ренә, предприятиеләргә һәм оешмаларга Татарстан Республикасында Әдәбият 
һәм сәнгать елына әзерләнүдә һәм аны уздыруда актив катнашырга тәкъдим 
итәргә 

4 Татарстан Республикасы "Татмедиа" массакүләм коммуникацияләр агент
лыгына, Республика район һәм шәһәр массакүләм мәгълүмат чараларына Татар
стан Республикасында Әдәбият һәм сәнгать елын уздыруны кин яктыртуны оеш
тырырга 

5 Указ кул куйган көннән көченә керә. 

Президенты Н > - ^ _ V ^ C T М ' Ш ' Ш Ә И М И Е В 

Татарстан Республикасы 

2005 ел. 30 декабрь 

http://torm1.51b17.dan


МУСА ЖӘЛИЛП) БАГЫШЛАНА 

Мәск<*үдә Муса Жәлилнен тууына 100 
ел тулуга багышланган чараларга әзерлек
не тикшерү унаеннан оештыру комитеты 
нын утырышы үтте Анда ТР Премьер-ми
нистры урынбасары — мәдәният министры 
Зилә Вәлиена катнашты. 

Шагыйрь Советлар Союзы Герое. Ле
нин премиясе лауреаты Муса Җәлил — иле
безне» ин күренекле улларыннан берсе 
Инде 50 елдан артык ул халкыбызның. Ва-
тан сугышында күрсәткән батырлык һәм ка
һарманлыгы сиывшш булып тора. анын 
ШИГЫрЬЛӨре күп миллионлы тиражлар белән 
басыла, алар доньянын 56 теленә тәрҗемә 
ителгән, ә "Моабит дәфтәре дөнья поэзи-
нсснен кашнышы булып санала. Шунлык
тан шагыйрьнең 2006 елнын февралендә 
билгеләп үтеләчәк 100 еллыгы татар хал-
кынын гына түгел, бәлки күпмилләтле 
Ботенроссия халкынын тормышында ла 
нөһим вакыйгаларнын берсе булып тора. 

Татарстанда М Жәлнл юбилеена вэвр 
лек инде 2002 елла \к башланган иле. Бу 
КвҺв1 ГӘН Ире 1ИДСНТ М Шәимисвнен 

Муса Жәли иген ипн*-.т и.иын бәйрәм итү 
турында" карары дөнья күрле 2005 ЕЛНЫН 
14 октябрендә РФ Мәдәният һәм гам мәни 
КОММуНИКаиИЯЛӨр Минме грлыгынын 
"М Жәлилнен 100 еллыгы белән бәйле 
иҗтимагый, мәдәни агарту чараларын үт-
КврүтӨ булышлык күрсәтүче оештыру КО 
читегы төзү турында" боерыгы басылып 
чыкты Оеиныру комитеты составына 1'Ф 
ИӨДӨНИЯТ һәм гаммәни коммуникации Ир 
министры Александр Соколов Мәл пм 

Һәм кинематография буенча Федераль 
iiiiii [ык җитәкчесе Михаил Швыдкой Фе 
Icp.Lii. ipxiifi ,н е) II ы җшәкчесе И i.i ш 

мир Ко ион IP Фәннәр академиясе пре-
III к HIM Мансур \ .к. 1 1.П |рсл ш Я I) 
гылар бер юге рәисе П крак Ибраһимов 1 Р 

Композиторлар бер и ie p.mci К и ш и К . п и 
муллин керә Шагыйрьнен 100 еллыгына 
'мм.пи i иман гантаналы кичәләр Казанда 
|М Ж. исемен i,ш I nap |әү I,H опера 
Һәм n.i ич исадемия геатры бинасында) 
МӘСКӨҮДӨ iN i.ik .i иш [Әр нор i I.I н la I Open 
буры i һәм I k.tiepinioypna уткәре 1ӘЧВК 

Mu i ж. | ш шеи гормышы иҗаты һәм 
б пыр п.п i.iii i n ii i. .ш тапшыр] i ip 

III иыирьнен әйләнеп кайтуы И м 
tUH lee \ ЮМ геагры ie 1ефм.п.ммары 

Берен te к и i Россия М !ьтура 
re ie һәм pa шок.ш.iл 1ары аша 

еттереләчөк һем күрсәтеләчәк Үзәк 
матбушгш Муса Жалмлнен гормышын һем 
кжатын 4kii.ipik.in материаллар бастыр) 
rypl ш i MI i п.. in-HI 

u *i-1• к м i ip 11 i|4.m и рлннда Фа 
IHIMMI i каршылык күрсәтү музеенда la 

үткәрү планлаштырыла. Юбилей елында Рос
сиянен эре шәһәрләрендә I Мәскәү Екате
ринбург. Түбән Новгород һ б ) күчмә 
күргәзмә эшләячәк, анда "Моабит 
дәфтәремнең төп нөсхәсе күрсәтеләчәк. 

Оештыру комитеты шулай УК Мәскәү-
нең Столешников тыкрыгындагы II нче 
йортта (анда М Жалил 1935-41 елларда 
яшәгән) истатек тактасы кую турындагы 
карарны раслады РФ Мәгариф һәм фән 
министрлыгы М Жәлилнен "Моабит 
дәфтәре" циклын мәктәп программасына 
мәжбүри кертүне хуплады Муса Жат ил — 
дөньякүләм танылган шагыйрь, шуңа күрә 
бәйрәм чаралары Түбән Новгород. Сары-
тау. Ульян. Иркутски. Әстерхан. Мурман
ски өлкәләрендә. Алтай краенда Удмур
тия, Коми респуб ти катарында. Кыргыз
стан • (зәрбәиҗан һәм Украинада да үтәчәк 
Бөтендөнья татар конгрессы башкарма 
комитеты булышлыгы белән әлеге төбәк
ләрдә әдәби м> ВДОЛЬ кичәләр фәнни-га-
мәли конференцияләр һәм ижадн очрашу
лар уЗЛЫрЫЛ.1Ч,1к 

КАЗАНДА ИРАН КОНСУЛЛЫГЫ 
АЧЫЛАЧАК 

к : in ii Np.ui IK [ш Респуб гикасы 
Мәҗлесе рәисе In мм.ип VLU.U -Vieл җп 
ГӘКЧе югенда i\p делегация булып китте 

Делегацияне Кремльле ТР Преэиден-
11.1 Чин тимер ! II,ш миен КВб] i in : 
ii.i тар безнеи парламент пне бе им • п 
т.нип.i iap 

Очрашу тар/ми сон М Шәимиек һәм 
' \ u I РОССИЯ 1ОЖуМ0Те карары 

на нигезләп Казанда Иран Ис иш Респуб 
МКаСЫНЫН I енер.Ш. KOHC) ШЫГЫН лч\ \а 

кын I.I t nil i е iap 
Казан шәһәре башлыгы Илсур Mei 

ШИНГа якын арада әлеге консуллык бина-
сы өчен кир участогы бүлеп бирү бурычы 
Йөкләнде 

ЯРУЛЛИННАР ТСПОЦДОЛ 

Коытюзнторлар 1аһи • И 
Яру i иш һәм I .n.ipi та н Респуб. 1ИК.1Ч.И1ЫМ 
I Тукай исемем ьче Дәү I,H ПреМИЯСС И 
уреаты Фәрит мши i\ i II \ IFJ Яр\ шин 
Россия Федерациясе һәм Гагарсган Pei 
[тублнкасынын атказанган сем пъ иплек 
iece Мирсәет ниииулла улы Яр\ шнннын 

исемнәрен мәңгеләштерү максатыннан 
чыгып. Татарстан Республикасы Ми-
нистр iap Кабинеты Ман 11 
•алар сәнгать мактвбекв шыпоактор Яр) i 
шин ip исемен бирү һ ш 
KOMI юниор Яр\ ШИНИВр ИСемеИ : I 

гь ы исгвб) urn н.ш Йөртү 
карарчы •; 
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Бу санда 

З Ө Л Ф Ә Т Я ш ә р б е з н е ң ж у р н а л ы б ы з ' Шигырь 

БАШМӨХӘРРИРСҮЗЕ 

Р а в и л Ф Ә Й З У Л Л И Н М е н с а н - м и л л и о н уй 

М и н т и м е р Ш Ә Й М И Е В , З и л ә В Ә Л И Е В А , Н а з и ф М И Р И Х А Н О В , 
И л с у р М Г Т Ш П Н . Р и н а т З А К И Р О В , Т а т а р с т а н я з у ч ы л а р ы к о т л а у л а р ы 

-БЕЗНЕҢ ЮЛ" 

" Б е з н е ң ю л " и д а р ә с е н н ә н ә д и п л ә р г ә , ш а г ы й р ь л ә р г ә , г ы й л е м - ә д ә б и я т 
м ө х и б л ә р е н ә ( с ө ю ч е л ә р г ә ) м ө р ә җ ә г а т ь 
Л а т ы й ф Г О М Ә Р Т ө п җ и т ә к ч е Г. И б р а һ и м о в и д е 
Гагынм М А Н С У Р О В . " Б е з н е ң ю л " т у р ы н д а 
Һ а д и Т А К Т А Ш М ә ң г е л е к ә к и я т Шигырь 
Р С А Б И Р О В Т а т а р с т а н җ ө м һ ү р и я т е н е ң и к ъ т и с а д и х ә л е һ ә м а ч л ы к 
Ш а м и л У С М А Н О В К р а с к о м м ә х ә б б ә т е . Хикәя 
Муса Җ Ә Л 1 1 Л Ә с и р л е к т ә Шигырь 
Риза И Ш М О Р А Т Т а т а р с к у л ь п т о р ы М и р з а җ а н Б а й к и е в 
Ш ә р и ф Б А Й Ч У Р А П а т ш а х ө к ү м ә т е в а к ы т ы н д а Т ө р к е с т а н д а 
т а т а р м ө г а л л и м н ә р е 

"ЯҢАЛИФ" 
КӨЛӘКӘЙ. Иске москы. Көлке. 

Б\ тат Батыр" 
М'ЯУШЕВ Бозкузгалда 
Контрреволюцион яшерен "Җидегәнчеләр" турында Татар совет язучылары 

"АТАКА" 

' Б е з н е ң ю л " ж у р н а л ы у к у ч ы л а р ы н а 41 
Кем н ә р с ә я з а ? 41 
П р о л е т а р и а т Я з у ч ы л а р ы А с с о ц и а ц и я л ә р е я н ы н д а г ы бөтен т а т а р с е к ц и я л ә р е н ә һ ә м 
бөтен тагар п р о л е т а р и а т я з у ч ы л а р ы н а 12 
Л и т ф о н д н ы ң Т а т а р с т а н бүлеге т ө з е л д е 43 
Т А П П о е ш м а с ы н д а 43 
Җ И Р Т У Г А Н О В Д о н б а с с т а т а т а р м а т у р ә д ә б и я т ы 44 
Г а л и м С Ә Г Ы Й Д И К а в к а з а р т ы н д а т а т а р ә д ә б и я т ы 45 
Я з у ч ы л а р очен ял п о р т ы б у л ы р г а т и е ш ' il> 

"СОВЕТ ӘДӘБИЯТЫ" 

С о в е т я з у ч ы л а р н ы ң Б е р е н ч е Б ө т е н Т а т а р с т а н с ъ е з д ы 47 
Г о м ә р Б Ә Ш И Р О В У й л а н у л а р 48 
С и б г а т Х Ә К И М . " Г о м е р я ң а б а ш л а н а " д и г ә н ш и г ы р ь д ә н өзек 56 
Х а л ы к д о ш м а н н а р ы н ы ң һәм ал а р н ы ң к а л д ы к л а р ы н ы ң йөзен а х ы р ы н а ч а а ч а р г а ' 57 
И б р а һ и м С АЛ А Х О В Т а й г а к к и ч ү . Романхрончкадан өзек .... 60 
З ә е т М Ә Ж И Т О В Ш а г ы й р ь н е ң я р а л ы җ а н ы 63 
Ф а т и х К Ә Р И М К ы р к а з ы . Шигырь 64 
К а в и Н Ә Җ М И . М ә җ и т Г а ф у р и һ ә м п а т ш а ц е н . ю р л а р ы 66 
М ә җ и т Г А Ф У Р И Т а т а р егетенә Шигырь 68 
Ш М А Н Н У Р . Т а т а р х а л к ы Шигырь 70 
А. К Л Ю Ч А Р Е В . Т а т а р х а л к ы н ы ң м у з ы к а и җ а т ы . .... 72 
Гази К А Ш Ш А Ф Н и г е з т а т л а р ы н с а л г а н д а 75 
А Ш А К И Р . Гадел К у т у й б е л ә н б е р г ә 77 
Галет К У Т У Й . С а г ы н у Нәсер 79 
А ф з а л 1I1AMOB Ж у р н а л н ы ң б е р н ө с х ә с е 80 
Х а т и п Г О С М А Н М ә ч е б а л а с ы Хикәя 82 
И л ь я Э Р Е Н Б У Р Г Т а т а р л а р 85 

190 



Татар язмышына кизәнгән карар N~ 
Нәкый Hi ӘНБӘП Татар • юнен фразеологик әйтеннәренда тарихилык 

. i lepreHi м чагы тышы --4 

Татарстан Совет язучыларынын гомуми шәһәр җыелышы резолюцн 
Мидхәт ФӘЙЗУЛЛИН Мирхәйдәр Фәйзи көндәлекләреннән 92 
Шераф МӨДӘРРИС Пародияләр 

щ кулы жы 1ы Шигырь 138 
I. .in МО( I \Ф111! Ярамый шул Пародия 139 
Миргазияи ЮПЫ< Везнен йорт өян» астында иде Хикәя 142 
Фенш ЯРУЛ IMII Те ш Шигырь 148 

МУСА ҖӘЛИЛНЕҢ ТУУЫНА 100 ЕЛ 

Муса ҖӘЛИЛ Кичер и и м 1 Шигырь 96 
Константин СИМОНОВ Бер камерада 9Н 
,l..i ш I г) рында ' oBei я |учылары 107 112 
Шагыйрь гурында шагыйрьләр Самед ВУРГУН Семен ДАНИЛОВ 
Михаи i ДУДИН Ильдар ЮЗЕЕВ Шэукэ! ГАЛИЕВ Әхсән БАЯН 
Роберт M H I I I I V n i l l l Ф е р т I УБДЕРӘХИМ Ирек САБИРОВ. 
Нурия II (МАЙ И МП Мвхэмма \ Ц П Ч \ штыри tspt 
Рафаэль МО( I \Ф1П1 \ • мм i i аһарманы 114 
iyn АРАГОН М Берли eh ip. яда 134 

III.,i ufipi MI <м< ндөп н|и мия 132 

"KA1AH УТЛАРЫ" 

Казан vi юры журналын Почел билгеа орд ында 
СССР Верх» м и Советы Президиумы Указы 150 
Ибраһим ГАЗИ Гургай картаямы икән? Хикая 151 

i' i\\ l •) l к i/ ш utlan run i.tiLir medeniyetene Itertkan elese 
II • • i l l 0КМИ I i i и ii Шигырь ' 159 

МӘҺ INI It Этюдлар 160 
i и ш. м il м ШОВА Ин бея ai ым кебек 162 

Гөүфнкп ИI IМ i м васыять iti-l 
I тми i АФ i\ i I i и < у и Шигырь 168 
Әмирхан I I INhll I м гуташ хатирәсе Кечкенә романнан аэея 168 

\м.|> ТИМ1 РГА Mill Мм мши сүзлеге 170 
М и I л ИП В Хикм mi i үре 173 
Рефш ь К НИ.Һ Мен> i 1ык Казан ми 177 

(М «өммәт ГАЛИ Роберт ӘХМӘТҖАН 
•. ЖИМ \л : i.lll I 1Җ1 В М и : ц Ь а Ө Н Ә Р (өки l | \ I'll 

I . • i (ПСӘЛӘМОВ Фатих ХӨСНИ Хв. •>< ГУФАН Гариф А Х У Н О В 
Н Ә Җ М И 1 м и i V I U V I Р \ \1'1Н 

i i и М Ш О В Гуфан M i l i u m l . l i n n 
к I фхивыннаи 
I и i|i 'Mil Ш Mi'.n i urn i 'I" HII.IM 181 

I" p i H яңа ei i. 1алары 185 
Иҗтимагый мәдәни тормышыбыздан 188 

11хэбэр 
Без к.ми,i u.iii утлар... китап б у л ы р 

Кадерл( j к\ н.i i |рыбы i! 
Озакламый Сүнмәс утлар балкышы < Казан утл ipu журналынын иеньс т ы к 

к' 1ннә11 ми.щ I 1И1.1М м и . ш пенья күрәчәк 
Мен сен i4iiiii.ni ми шәп хикәяләр шигырьләр истәлекләр юмор 

к >р юре .1 к ы кы 1ЫКЛЫ1 ым куймаган бүгенге к\\\ кенә \.i i юрга ачкы i б) 1Ыр (ык 
мәкаләләр һәм юкументлар сайлап кертелгән б) кнталнь р ы р м ы ш ы н ы н 

i i tpi i мөмкин 
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В ЭТОМ НОМЕРЕ: 

Номер—юбилейный, тысячный П о этому случаю коллектив журнала поздравил Президент 
Р Т М Ш. Ш А Й М И Е В 

Номер открывается встугттельной статьей ГА редактора журнала Р Ф А Й З У Л Л И Н А , 
Публикуются также ^поздравления заместителя Премьер-министра РТ—Министра культуры 
Р Т 3 В А Л И Е В О И . Полномочного представите\я Р Т в Российской Федерации И 
Мириханова. главы администрации г Казани И М Е Т Ш И Н А . председателя исполкома 
Всемирного конгресса татар Р. З А К И Р О В А . писателей республики. 
Журнал с 1922 года издавался под названиями "Безнең юл" ("Наш путь"), "Яцалнер 
("Яналиф"). "Атака". "Совет әдәбияты" ("Советская литература") Все они. а также 
"Казан утлары" представлены литературными произведениями и материалами, имеющими 
интерес и для сегодняшнего читателя В. т. ч.—статья Р С А Б И Р О В А "Экономическое 
положение Республики Татарстан и голод", документ о "кпмтррешмнн.шпмннн орг.шнипин 
"Җидегән", воспоминание А. Ш А М О В А о "похождениях" одного из экземпляров "Совет 
әдәбияты" на фронте, статья Т А Й Д И о тайном завещании Петра I Юбн\ейный номер 
иллюстрируется лучшими образцами творчества классиков татарской литературы— 
X Т А К Т А Ш А . Ш. У С М А Н О В А . Г. Б А Ш И Р О В А . К. Н А Д Ж М И . Ш М А Н Н У Р А . 
X Т У Ф А Н А . Г КУТУЯ. Н. И С А Н Б Е Т А . Ф К А Р И М А . С Х А К И М А и др 
Публикуются также воспоминания известных писателей и бывших работников журнала 
Большой раздел номера посвящен 100 лети ю со дня рождении Мусы Джалиля. 

IN THIS ISSUE: 
Anniversary issue. The thousandth 

In this case the President of the Republic of Tatarstan M. S H A I M I E V congratulated the 
collective of the magazine The nurnlwr begins with the inln>duclory article of the Chief editor of 
the magazine R F A I Z U L L I N 
Also there published the congraliiLlmn. of llir ] Vjnily of Pnme minister of the Republic t>( 
Tatarstan. the Minister of culture of the Republic of Tatarstan Z VAL1EVA. 
the Plenipotentiary of the Republic of Tatarstan in Russian Federation N M I R I H A N O V . 
the Mayor of Kazan 1 M E T S H 1 N . the chairman of the executive committee of the World 
congress of Tatars R Z A K I R O V . writers Ы the Republii 

Since 1922 the magazine was published under titles "Be/пен Yul" ("Our way"). "Yanalif" 
("Yanalif"). "Attack". "Sovet Adabiaty" ("Sovel literature"). 
All of them, and also Kazan utlary.' are presented by literary works и matenals. having interesl 
for today s readers 
Including the article by R S A B I R O V "Economic situation of the Republic of Tatarstan and 
Limine I In- ilinuinriii .IIJDIII "'ILC И iiTTevoliiiioii.iry iHg.irn/.iliuji I)|iilcgan" memoirs of 
A S H A M O V about "adventures'* of one of the copies of "Sovet Adabiaty" at the front, article 
by T AYDI about the secret *>ll of Peter I . . . 
Anniversary issue is illustrated by the best samples of creativity of classics of Tatar literature,— 
H T A K T A S H . Sh U S M A N O V , С BASHIROVA. К N A D J M I . Sh M A N N U R 
H. T U F A N . G. K U T U Y . N. I S A N B E T . F KAR1M. S H A K I M etc. 
Memoirs of well-known writers and former workers of the magazine are also published 
A big section of the number is devoted to the 100,h anniversary of Musa DJALIL 

• Авторлар фикере редакции фикере белән туры килмәгкә мнмкин 
• Редакциягә килгән кулъязмалар рецензияләнми һәм кире кайтарылмый. 
• Басмаханә гаебе белән киткән җитешсезлекләр өчен редакция җавап бирми, брак 
журналларны алыштыру мөмкинлеге юк. Алар хакында 619 41 61 телефоны белән 
баемаханәнең техник контроль бүлегенә хәбәр итәргә кирәк. 

Журнал резякииянен компьютер үзәгендә җыелды һәм битләргә салынды 
Басарга кул куелды 27 01 2006 ел Офсет ысулы белән басыла Кәгазь форма!ы 70X108 

Учстн-изд табак 14.2 Басма табак 12 (16.8) Заказ 3-18 Тираж 10000. 
Журнал Татарстан Республикасының Мәгълүмат һәм матбугат министрлыгында теркәлга 

Теркалү таныклыгы № 7. 

• Идел Пресс- полиграфия нәшрият комплексында басылды. 
Казан. Декабригтлар урамы, 2 

О «Казан утлары г. 2006 ел. 
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