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Шиғриәт

Рауил
ШАММАС

Тарих битен асып…
«Икмәк, икмәк» тиеп ас көйөнсә
Йоҡлап киткән сабый саҡтарым
Иҫкә төшә икмәк күргән һайын,
Тарих битен ҡуям аҡтарып.
Күҙ алдыма баҫа ҡатҡан күлдәк,
Ҡатҡан итек кейгән игенсе –
Бөгөн таңдан тороп ҡара ергә
Йәшәү өсөн орлоҡ һибеүсе.
Оноттолар уны,
Һирәк+мирәк
Яҙын+көҙөн иҫкә алалар.
Ҡайҙа икмәккә һан?!
Конфет һурып
Йоҡлап китә бөгөн балалар.
Ҡатҡан икмәктәрҙе арба менән
Сүплектәргә түгә ҡалалар.
Аптырап китеп хатта, был күренеште
Күҙәтәләр ала ҡарғалар.
Ҡатҡан күлдәк, ҡатҡан итек кейгән
Игенселәр көн+төн тир түгә…
Йыуанайған ҡала бисәләре
Салбар яраталмай интегә.

Рауил Шаммас (Рауил Сәхиулла улы Шаммасов) 1930 йылдың 9 ноябрендә Стәрлебаш
районы Хәлекәй ауылында тыуған. Стәрлетамаҡ педагогия институтын тамамлай.
Байтаҡ шиғыр һәм проза китаптары авторы.
Рауил Шаммас – Башҡортостандың атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре.
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Ризыҡты уйлау ҡайҙа?!
Икмәк осһоҙ.
Оноттолар уны кешеләр.
Ҡатҡан итек кейгән игенселәр
Тир+ҡан ҡушып өйә көшөлдәр.
Алдынғылар, ана, бүләк ала
Баш ҡаланың мәрмәр залында.
Маҡтап һайрай артист, ғалим, түрә
Оло ил хужаһы алдында.
Ул һайраусы йөҙҙәр араһында
Бармы икән әлеге игенсе?
Бар икән дә – башы еткән кемдең –
Саҡырғандар берҙе, икене.
Һайрамайҙар улар, тик уйлайҙар:
«Нисек шытар икән орлоҡтар?»
Татлы ризыҡ ашап ләззәтләнгән
Кешеләр, һеҙҙә, бәлки, оят бар?!
Ил туйҙырған ирҙе оноттоғоҙ.
Оноттоғоҙ икмәк ҡәҙерен.
Тарих битен асып аҡтарам да,
Әрнеп ҡуя йөрәк+бәғерем.

Йәшәнем, тип…
Тау+таштарҙы ярып сыҡҡан
Шишмә булып яралһам,
Ете быуын ата+бабам
Затын һаҡлап баралһам;
Рухи шишмәм һуғаралһа
Халҡым күңеле баҡсаһын,
Еңә алһам замананың
Әҙәм һатыр аҡсаһын;
Намыҫ тигән оло аңды
Һаҡлаһам шул яуыздан,
Арындырһам кешеләрҙе
Мәкер сәскән ауыҙҙан;
Эҙҙәремдә үҫеп ҡалһа
Шифалы гөл+үләндәр,
Ижадымды яҡын күрһә
Шиғриәтте һөйгәндәр; –
Мин йәшәнем, тип әйтермен.
Йәшәү – сикһеҙ бәхет ул.
Ғүмер тигән батшалыҡта
Нур өләшер тәхет ул.

Рауил Шаммас

Утын өҫтә…
Ҡартлыҡ, килдем, тиһең!
Юҡ, килмәй тор, –
Ғәфү ит, бөгөн һиңә бәйләнәм.
Бөтә хазинамды иңгә һалып
Йәшлегемә ҡайтып әйләнәм.
Минең йәшлек
Күндерәк буйын буйлап,
Оҙон сыбыртҡыһын шартлатып,
Көндөҙ көтөү көтә,
Ә кистәрен
Ҡыҙҙар бейетә, гармун һайратып.
Минең йәшлек Һаҡмар һыуы аша
Күтәрелеп Һабыр тауына,
Сабыйҙарға һабаҡ биреп йөрөй –
Ниҙер етә шундай сағыма.
Яңылышаһың, тиһең, килдем, тиһең,
Зинһар, тиһең, мине ҡабул ит.
Ғүмер буйы үҙең көтөп алған,
Килә торған шул мин – ҡартлыҡ бит.
Һин бейеткән ҡыҙҙар әбей инде,
Ейәнсәре бәпәй бәүетә.
Ҡартлығың бит матур, әбейең сибәр,
Ундай ҡартлыҡтарға ни етә!
Дөрөҫтөр һүҙең.
Барыбер, әй,
Йәшлектән бит килмәй китәһе.
Киске шәфәҡтәргә ҡарағанда,
Ҡәҙерлерәк көндөң иртәһе.
Рәхәтләнеп эшлә, түк тиреңде,
Сафландырып ғәзиз ереңде.
Уйлама ла хатта,
Һанлама ла
Ҡартлығыңда килер сиреңде.
Уйна, йырла, һикер, дыула, бейе –
Сәскә атһын йәшлек гөлдәрең.
Гармуныңдың телен бер ас әле,
Һайрат әле йәшлек көйҙәрен…
Шул ваҡытта мине һиҫкәндерә
Бер сабыйҙың наҙлы тауышы:
«Ҡартатай, – ти, – бер аҙ ял итеп ал…»
Эй, ғүмеркәй, ғүмер ағышы!
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Ейәнем бит әйтә икән…
Тимәк, ҡартлыҡ
Килгән икән…
Ни хәл итәһең.
Ни арала кисем алмаштырған
Йырлы, нурлы көнөм иртәһен.
Ғәфү, ҡартлыҡ, бер аҙ шашып киттем,
Уйым барып килде йәш саҡҡа.
Тик, ҡартлығым, ашығып китә күрмә,
Утын өҫтә яныр усаҡҡа.

Таң һағышы
Бөгөн таңда
Мин ғәжәпкә ҡалдым
Шишмә сылтырағанын ишетеп,
Шишмә моңо зыңлай тәҙрәләрҙә,
Шишмә шаҡый бүлмәм ишеген.
Ышанырһыңмы,
Бынау ҡышҡы көндә
Сылтыраймы һуң инде шишмәләр?
Гүйә, бер ҡыҙ бейей,
Тәңкәләре
Сылтырашып түгелеп китәләр.
Шишмә сылтырай.
Уның сылтырауҙары
Оҡшамаған башҡа шишмәгә.
Ҡушҡайыным был бит,
Миңә өндәшә!
Күҙҙе асайыммы, нишләргә?
Мин йоҡола, буғай.
Уянып ҡуйһам,
Өҙөлөп ҡалыр һымаҡ татлы моң.
Күкрәгемде бәреп сығыр булып
Йөрәк тибә, тибә атлығып.
Күҙҙе астым,
Бары ла шымып ҡалды.
Аһ, юғалттым шишмәм тауышын.
Шишмә булып минең ҡолағымда
Яңғыраған икән һағышым.

Борсомағыҙ…
Тегеләй бул, былайыраҡ бул, тип
Борсомағыҙ минең йәндәремде.
Башҡаларҙа булған сифаттарҙан,
Башҡа күптәр үткән һуҡмаҡтарҙан
Эҙләмәгеҙ минең ғәмдәремде.
Тик әйткәнсә генә йәшәй китһәм,
Үҙемсәнән, дуҫтар, ниҙәр ҡалыр.

Рауил Шаммас

Үтелгән дә, алда үтәһе лә –
Үҙемдеке булһын һәммәһе лә,
Булһа ла ул ауыр, мең ҡат ауыр.
Тик йәшәүем яҡты эҙ ҡалдырһын
Яҡтылыҡты һөйгән еркәйемә.
Кәрәк түгел миңә һис тә ҙур дан,
Үҙем киткәс, әйтһен хатта дошман:
«Йәм өҫтәне, – тиеп, – ер йәменә».

Һандуғас та белә…
«Ваучер» тип ил байлығын урланылар.
Бер зат упты, ҡармап алды
Урманды ла.
«Минеке, – ти, – мин законлы
Урланым, – ти, –
Һәр бер ағас тамырында
Тырнағым», – ти.
Күпме түрә быны күрә,
Быны белә–
Бер ни ҡылмай,
Ә һандуғас
Шунан көлә:
– Сут+сут+сут+сут,
Сутла+сутла, аҡса таҫла,
Эй, бай әҙәм,
Һинең кеүек ҡап ҡорһаҡҡа
Моңом әрәм…»
Ҡош һанламай әфәнденең
Урман сиген.
Булды ни ҙә, булманы ни
Аҡса+бигең.
Ул урманды ҡалдырҙы ла
Осоп китте.
Бер ярлының йорт+ҡыуағын
Яҡын итте.

Йәй эҙләйем
Ғүмер атлай елберҙәтеп
Көҙҙөң аҫыл шәлдәрен.
Күңел һаҡлай бик ҡәҙерләп
Яҙ+йәйҙәрҙең йәмдәрен.
Көҙгө аҫыл шәл урала
Һинең муйындарыңа.
Күңел керә яҙ+йәй эҙләп
Һинең ҡуйындарыңа.
Елберҙәһен көҙгө шәлдәр –
Һис үпкәм юҡ көҙҙәргә.
Беҙҙең йән бит яратылған
Көҙҙән йәйҙе эҙләргә.
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Радик

ХӘКИМЙӘН

”ЭЙ, БЫЛ ТОРМОШ!..”
Минең яҙмыш
Эй, был тормош!.. Бер ҡараһаң – алдын,
Бер ҡараһаң, артын күрһәтә.
Селпәрәмә килә күп ҡиммәттәр,
Күпме һынау ала, киҫәтә!
Ғүмерем буйы изге маҡсатыма,
Тау+таштарҙы ярып, мин барҙым,
Ихтыярым көслө булғандыр шул –
Офоҡтарға ҡарап юл һалдым.
Ил хәстәре булды һәр саҡ йәндә,
Аҙмы йөктәр тарттым иңемдә,
Бар көсөмдө, йөрәк ялҡынымды
Бүләк иттем ғәзиз еремә.
Кешеләргә шатлыҡ, нур өләштем,
Һикәлтәле, урау юл үттем.
Ярһыу йәнем, йөрәк утым менән
Был донъяның боҙон иреттем.
Тәбиғәттән, моңло ҡоштарымдан
Күпме матур сихри йыр оттом,
Йыр+шоңҡарым менән кешеләрҙең
Күңелдәрен наҙлап йылыттым.
… Бөгөн тормош, тетрәнеүҙәр аша,
Кинәт ҡаршы яҡҡа боролдо,
Яҙмышыбыҙ хәтерләтә һымаҡ
Сәскәләрһеҙ ҡалған болондо!
Радик Хәкимйән 1941 йылда Үрге Ҡыйғы ауылында тыуған. Совет, партия, хужалыҡ
органдарында эшләне. Яҙыусылар союзы ағзаһы. Күп популяр йыр текстары авторы.
Башҡортостандың атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре.

Радик Хәкимйән

Күгебеҙҙе болот ҡапланымы –
Ай+йондоҙҙар тоноҡ күренә,
«Ҡырағай баҙар» бәкәлдәргә һуға,
Йәшәүгә дәрт әллә һүрелә?!
Ғәҙелһеҙлек тулы был заманда,
Борсоу+мәшәҡәттәр етерлек,
Кеше ҡәҙерҙәре кәмей бара,
Шуға ҡайсаҡ һуштар китерлек!
Бөгөн тормош ҡырыҫ, ҡаршылыҡлы,
Кемдер хуплай, кемдер зарлана.
Йәнде телә мең+мең төрлө һорау:
Ниндәй булыр килер замана?!

Эй, тыуған ер
Ҡала шауы ялыҡтырған инде,
Күңел тарта тыуған яҡтарға.
Ҡалала бит киңлек, иркенлек юҡ,
Тын ҡыҫыла, янам уттарҙа!
Яҡташтарым ни хәлдәрҙә икән,
Уңған микән быйыл игендәр?
Күпме гөлдәр, һөйөү алмаларын
Алып ҡайтҡан икән килендәр?
Тыуған яҡты һағынып ҡайттым әле,
Йәнгә шифа ауыл һауаһы,
Ана, ҡоштар сихри моңдар һуҙа,
Мин һаман шул ерҙең балаһы!
Бында миңә һәр бер сәскә таныш,
Ҡайындары, талы, имәне;
Һәр һуҡмаҡта аяҡ эҙем ҡалған,
Сәләм бирә серҙәш тирәгем.
Тәбиғәттең бөтә гүзәллеге
Сихри көҙгө — Әйҙә сағыла.
Изге алтын бишегемдә генә
Йәндә ҡояш, йондоҙ ҡабына!
Ярға баҫып оҙаҡ ҡарап торҙом
Әй һыуының ярһыу ағышын,
Гүйә, шул саҡ ишетелде кеүек
Йыраҡ бала саҡтың тауышы.
Услап+услап шишмә һыуын эстем,
Тынысланһын, тиеп, йөрәгем,
Әрәмәне, туғайҙарҙы гиҙҙем,
Ауыҙ иттем емеш+еләген.

11

12

Шиғриәт

Яҡташтарым бигерәк тырыш инде,
Өлгөргәндәр нисек барыһына:
Бесәндәре әҙер, баҫыу буйлап
Комбайндар елә ҡаршыға!
… Эй, тыуған ер! Тоғро яҡташтарым,
Һеҙҙең ҡөҙрәт мәңге һүнмәһен,
Һеҙгә ҡайтыр юлды бер ҡасан да
Ел+дауылдар ғына өҙмәһен!

Тайҙар саба
Болондарҙа ярһыу тайҙар саба,
Наҙлап ҡына иҫә таң еле, –
Ошо тайҙар дәртле йәшлегемә,
Гүйә, алып ҡайттылар мине.
Болондарҙа ярһыу тайҙар саба,
Ҡыңғырауҙар сыңы ҡолаҡта.
Әйтерһең дә, етеҙ йәш саҡтарым
Елеп үтеп китте шул саҡта.
Ярһыу тайҙар, дауыл+ел уйнатып,
Тояҡтарҙан уттар осорҙо,
Көмөш ялҡайҙарын емелдәтеп,
Ни ҡәҙәре шатлыҡ эсерҙе.
Болондарҙан тайҙар сабып үтте,
Көс+дәрт алдым ярһыу тайҙарҙан.
Бар донъямды онотоп, ҡанатланып
Урап ҡайттым әллә ҡайҙарҙан?!
Ниҙер эҙләп, йыраҡ офоҡтарға
Кешнәй+кешнәй сапты тайҙарым.
Минең инде көҙөм етһә лә бит,
Йәндә атты йәшлек таңдарым!

Менәһе бар үрҙәргә...
Йөрөтә, тиҙәр бит, кешене
Ашайһы шул ризығы.
Юлда йөрөгән – күпте күрә,
Арта маңлай һыҙығы.
Донъя йөгөн байтаҡ тарттым,
Тәҡдир аҙмы һынаны?
Офоҡтарға артылғанда,
Ярай, рухым һынманы!
Ҡырағай заман! Аҙмы инде
Әрнетте ялғандарың,
Тетрәндерҙе, йәнде өттө
Халыҡты алдағаның!

Радик Хәкимйән

Аҡ хыялдар, яҡты уйҙар
Өйөрмәлә юғалды.
Беҙҙең бәхеттәрҙе кинәт
Кемдәр икән урланы?!
Сәстәремә ҡарҙар ятты,
Иңбашыма – бураны.
Әллә ҡырыҫ, һалҡын заман
Аҡылын ул юйғанмы?!
Һәр көн һайын арта бара
Маңлайымда һыҙығым.
Өмөтөм әле һүнмәгән,
Күпме ҡалған ризығым?!
... Хәтәр замандың йөктәре
Әле һаман иңдәрҙә.
Әрнеп, һыҙлап атлап барам:
Менәһе бар үрҙәргә!

Донъя серле
Был донъяны аңлап бөтмәҫлек шул,
Елеп+сабып ғүмер үтһә лә,
Кеше һис тә йәшәүҙәрҙән туймай,
Йәйҙәр үтеп, көҙҙәр етһә лә.
Был донъяны аңлап бөтмәҫлек шул,
Янып+янып йөрәк талһа ла,
Ғүмер ҡапҡалары ябылырға
Саҡ+саҡ ҡына ара ҡалһа ла.
Был донъяны аңлап бөтмәҫлек шул,
Үтелгән юл дөрөҫ, хаҡ һымаҡ.
Заманалар киҫкен үҙгәрһә лә,
Тыуар көндәр булыр аҡ һымаҡ!
Был донъяны аңлап бөтмәҫлек шул,
Мәңгелек серҙер ул, моғайын.
Шул серҙәрҙе сисеп ғүмер үтә,
Дөрөҫ яуап табыу бик ҡыйын...

Ваҡыт
Ваҡыт саба, Ваҡыт аға,
Әйтерһең дә, ағым һыу.
Эшләнмәгән эштәр ҡала,
Шуныһы бер аҙ яманһыу!
Туҡтатып та булмай уны,
Йүгәнләп тә ҡабатлап.
Ваҡыт елдәй елә генә
Сәғәтләп һәм минутлап.
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Ваҡыт – дуҫ та, дошман да ул,
Ваҡыт төҙөй, емерә.
Ваҡыт – яра, Ваҡыт – дауа,
Ваҡыт оса, елдерә.
Ашығабыҙ, ашҡынабыҙ,
Мәшәҡәттәр һис бөтмәй,
Мәңгегә килгән кеүекбеҙ:
Донъя етмәй, мал етмәй.
Ваҡыт бирә, Ваҡыт ала
Күп нәмәне донъяла.
Һоҡланып та өлгөрмәйбеҙ,–
Көҙгө ҡояш йылмая.
... Барыһына – Ваҡыт хужа,
Ғүмер уҙа – һиҙелмәй.
Мәңгелеккә күскәс инде,
Ваҡыт барын тигеҙләй...

Йырың ҡалһа...
Мин ашыҡтым бер ғүмерҙә
Ике ғүмер йәшәргә,
Был тормошта тура килде
Йәшен булып йәшнәргә!
Күтәрҙем йөктөң ауырын,
Тарттым бер нисә арба,
Эш һәм йыр тип янып+көйөп
Ғүмерем үтеп бара.
Арыу+талыуҙы белмәнем,
Өлгөрөргә тырыштым.
Аҙмы һынауҙарын уҙҙым
Мәшәҡәтле тормоштоң?!
Нисек кенә йәшәһәң дә,
Ғүмер барыбер үтә;
Ерҙә кем генә булһаң да,
Һуңғы юл беҙҙе көтә.
Аҡыл менән аңлаһам да,
Күңел әммә моңая.
Бәхет бит ул – үҙеңдән һуң
Йырың ҡалһа донъяла!
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Лилиә
ҺАҠМАР

Өфөмә йыр
Айҡала, сайҡала Ағиҙел буйында
Аҡ болот елкәнле баш ҡала.
Алыҫтан саҡыра яҡтыға, яҡшыға
Башҡортом үҙәге – аҡ ҡала.
Бер кемдән еңелмәҫ саф күңел халҡы бар
Өфөмдө һаҡларлыҡ, яҡларлыҡ.
Рәсәйҙең иң нурлы, йондоҙло ҡалаһы –
Даны бар һәр кемгә маҡтарлыҡ.
Ағиҙел, Ҡариҙел йылғаһын буйлаған
Сал карап, Салауат төйәге,
Һәр йортоң, һәр ағас, һәр урам, һуҡмағың –
Бер тарих һоҡланып һөйләрлек.
Гел шулай шат йәшә, баш ҡалам, салт ҡалам,
Йырсылар, шағирҙар төйәге.
Эй, Өфөм, мәңгегә, быуаттан+быуатҡа
Ҡал булып яҡшылыҡ үҙәге.

Талма хыял
Талма, йөрәк, минең әле
Осланмаған эштәрем күп,
Хәстәрем күп.
Лилиә Һаҡмар (Лилиә Ҡәйепова) 1962 йылдың 3 октябрендә Баймаҡ районы Йомаш
ауылында тыуған. Башҡорт дәүләт университетының филология факультетын
тамамлай. Бер нисә шиғри китап авторы. БР Яҙыусылар союзы ағзаһы.
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Талма, күңел, донъя йәмен
Күреп, ҡарап туймағанмын,
Уйланғанмын...
Талма, ҡулым, биҙәлмәгән
Семәрҙәрем, нағышым бар,
Табышым бар.
Талма, йәнем, иҙерәтеп
Арыуымды алыр төндәр
Әкиәт һөйләр...
Талма, хыял, йәтим итмә,
Осор мәлдә атлап китмә,
Ташлап китмә!

Һағындым
Япраҡтарын ҡойған урманыма
Сәскә еле булып ингән инең.
Һағындым да ҡуйҙым әле һине,
Бер ҙә уйламаҫмын тигән инем.
Ярғыланып ҡатҡан олонома
Һут йүгерҙе наҙлы ҡарашыңдан,
Арығайным инде, алйығайным
Яратылыу, йәнә яратыуҙан.
һағындым да ҡуйҙым.
Һары көҙҙә
Яҙ килтерер һары һандуғасты.
Бөрөләрем япраҡ ярмаҡ тағын –
Һәр бер күҙәнәккә наҙ тулғастын.

Бәпес1шиғыр
Өр+яңы бер бәпес+шиғыр тыуҙы!
Ете ағзаһы ла теп+теүәл.
Ҡарашында – зәңгәр йыһан ғына,
Йөрәгендә усаҡ елпенә.
Әсәһе – мин.
Атаһы – һин уның.
Боҙ менән Ут.
Ер һәм Һыу кеүек.
Уй талпынған саҡта бәбәгемдә
Киткән инең гөлгә хис өрөп.
Һеркәләнде күңел сәскәләре,
Тумаланды орлоҡ ҡыяҡта.
Һин инең бит йоҡомһорап торған
Хистәремде килеп уятҡан.

Лилиә Һаҡмар

Өр+яңы был шиғыр – беҙҙең бәпес.
Ғүмер итһен оҙаҡ, бәхетле.
Йыһан булһын, әйҙә, уның өйө,
Ҡояш булһын алтын тәхете.

Керән һәм бал
“Яңы заман килә, уҡыу кәрәк,
Элеккесә уйлау – торғонлоҡ.”
Шулай тигән инем юлдашыма,
Яуабынан – керән һоғондом.
Ауыҙ эсе уттай янғанда ла,
Ул керәнде тышҡа бөркмәнем...
Мине: “Иҫәр, – тиеп нарыҡланың, –
Хыялыйҙан аҡыл көтмәйем!”
Торғонлоҡтоң һаҙ еҫенән микән,
Керәндәнме күҙем йәшләнде,
Бер урында һаман тапанабыҙ,
Урабыҙҙыр, ахыры, сәскәнде.
Бөркөт булып саңҡылдаған өйрәк,
Күл өйрәге – һинең күңелең,
Белмәйһең дә: кәмә менән генә
Даръя иңләү мөмкин түгелен.
Ҡал күлеңдә, башҡа бер һүҙем юҡ,
Үпкәләргә түгел иҫәбем,
Ни эшләрһең, киләсәгең туҡтап,
Иртәнсәк гел тыуһа кисәгең.
Ҡал күлеңдә, миңә үпкәләмә,
Йәшендәргә, өҫкә атылам,
Яңғыҙыма, беләм, ауыр булыр
Менеү күктең ете ҡатына.
Унда мине яҡты хыял көтә,
Мең үҙгәреш, мең+мең яңылыҡ,
Күңел ҡапҡаларын белем өсөн
Асҡан дуҫтарым да табылыр.
Яңы заман килә, уҡыу кәрәк,
Элеккесә йәшәү –ялҡытты,
Аң+белемгә һыуһаған был йәнем
Керән эҫелеген баҫыр өсөн
Хыял тигән татлы бал ҡапты!

Сәләм килгән
Алыҫтарҙан сәләм килгән,
Етеҙ елдәй елеп+елгән,
Әллә “хәтеремдә” тигән,
Әллә “һине көтәм!” тигән.
Сәләм килгән.
Һинән?
Һинән!
Юлдар үтеп. Йылдар һүтеп.
Бына+бына таралырҙай
Беҙҙе тоташтырған күпер.
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Йылдар туты – был күперҙә,
Абайламай баҫа күрмә,
Ярай әле, үҙең түгел,
Ә бары тик сәләм килгән.
Яуап көтә булыр елдәр
Сәләмеңә яуабымды,
Уңалманы, йыуанманы –
Йөрәгем тик яраланды...
Йәш көйөнсә күҙ алдымда
Мәңгегә ҡал, мөхәббәтем.
Сәләмеңде, үпкәләмә,
Һин кире ал, мөхәббәтем.
Сәләм генә ебәрептәр
Һөйөүемде аңлаталмам,
Өнһөҙ һағышымды яҙам
Яуап елдәр ҡанатына.

Һыбай саба
Толпарына атланған да
Һыбай саба бер түрә,
Ярыш ҡыҙа, аттар уҙа,
Еңеүсене кем күрә?
Түрә ҡосағында сәскә –
Еңеүсегә бүләктәр,
Аты шәп, тип бер кем әйтмәй,
Эй маҡтайҙар: “Түрә шәп!”
Ә ат күндәм, саба ғына...
Түрә уйлай: мин етеҙ!
Мин һәләтле, мин егәрле,
Ҡарамағыҙ һис тә мине
Йәйәүлегә тиң итеп.
Аҡ күбеккә батты толпар,
Ҡан килә танауынан,
Әрнеүҙәре кибеп ҡатты
Сыбыртҡы яраһына,
Һәм һөрлөктө...
Атһыҙ түрә
Бөгөн йәйәү көн күрә.
Ат ҡәҙерен белмәүсегә
Кем бөгөн сәскә бирә?

Хыял менән һөйләшеү
Гел саҡыр һин мине,
Ымһындыр ҙа
Ғәйрәт өҫтә ҡурҡаҡ күңелгә,

Лилиә Һаҡмар

Селпәрәмә килгән өмөттәргә
Күпме һағыш, күҙ+йәш түгелгән.
Бөгөнгөмә усаҡ яғыр өсөн
Осҡон ғына ҡалдыр, йәлләмә!
Сасҡау буран кеүек әрнеүҙәрем
Тындарымды ҡура йәйҙәрҙә.
Үткәндәрем ҡалһын үткәндәрҙә,
Бөртөгө лә кире ҡайтмаһын!
Ә һин йәшен күңелем төпкөлөнә,
Бер кем, бер саҡ эҙләп тапмаһын.
Тик юғалма ғына,
барлығыңды
Бары үҙем генә белһәм дә,
Барлығыңа ҡай саҡ шикләнһәм дә,
Ҡайһы мәлдә хатта көлһәм дә...
Бар өмөтөм һиндә генә, һиндә –
Икәү бергә беҙ бит үлемһеҙ!
Берәй ҡасан барыбер осрашырбыҙ,
Ултырырбыҙ байрам түрендә.
Еңеү юлы еңел булмай, беләм,
Хоҙай ғына бирһен түҙемде,
Һиңә барыр юлда һис аҙашмам,
Көслө итеп тойһам үҙемде!

Бәхетһеҙмен, тимә
Бәхетһеҙмен, тимә, һүҙең гонаһ.
Уйҙарыңдың емер тәртәһен,
Баш бирмәгән аҫау арғымаҡтың
Белмәнеңме ниҙәр әйтәһен?
Һиҙмәнеңме, елгән аҡбуҙ+уйҙың
Юлһыҙ+ниһеҙ шырлыҡ иңләүен.
Юлым ауыр, тимә, был урманға
Үҙ теләгең менән ингәнһең.
Аҙашҡанһың.
Тәүге яҙа уйың –
“Мин – бәхетһеҙ” тигән һуҡмаҡта.
“Үҙем түгел, башҡаларҙа ғәйеп”
Тигән уйың тартҡан һул яҡҡа.
Үҙең генә, үҙең риза булып
Шырлыҡтарҙа донъя гиҙәһең.
Уйҙар+арғымаҡты йүгәнләр көс –
“Мин бәхетле бөгөн!” тигәнең.
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Ишѓєли
НУРЃЄЛИЕВ

ЉАРАБАШ ТУРЃАЙ
Яџмышнамє

Бала кўњеле
(Инеш ћўџ урынына)
Бала кўњеле – дала кињлеге. Бала саѓымдыњ ињ тєўге мєлен кўџ алдына
килтерергє кўп тапљыр тырыштым, ћєр саљ ниндєй џє булћа шатлыљлы йєки кўњелле ваљиѓаны кўџ алдына килтергем килє. Нисек кенє тырышып љараћам да,
шатлыљлы ваљиѓа урынына љурљыныс кўренештєр килеп баќа, нишлєйћењ, ўџемде єрлєп тє булаштым, юљ, эш сыљманы.
Шулай итеп, сабый саљ. Минењ тыуѓан їй янмаѓайны єле – їй эсендєге кўренеште, урамды, ситєнде, љапљаны иќемдє ћаљлаѓанмын. Тимєк, хєтер яѓынан теўєл булѓанмын.
Йєйге кїндї белєм. Мине ўџебеџџењ ата љаџ таланы, ћаљланыр їсїн ситєнгє менергє тырыштым, є љаџ мине суљышы менєн ћїйрєп тїшїрџї, љанаттары менєн
ћуљты. Љысљырѓанымды, илаѓанымды белєм, є кем мине љурсалап алѓан –
уныћын хєтерлємєйем.
Є љышљы кїндєрџє тєџрєнєн љарап ултырыуымды кўберєк иќемдє љалдырѓанмын. Тєџрєнєн кўренгєн кўренештєр, кўрєћењ, мине ныљ љыџыљћындырѓан,
алыќтаѓы сана юлдарын да кўрє торѓайным, сїнки ул юлдарџан ћирєклєп санаѓа
егелгєн аттар ўтє, є йышыраљ йєйєўле кешелєр бєлєкєй сана ћїйрєй. Ололарѓа
кўп ћорау биреўџењ файџаћы аџ булѓандыр, моѓайын, шул саѓымдан уљ юлсыларѓа
ўџемє кўрє генє фантазия менєн анализ яћарѓа тырышљанмын, кўрєћењ.
Минењ менєн мауыљљан кеше булмаѓас, урыным єлеге тєџрє тїбїндє, тєџрєнєн
кўренгєн юлдар, урман-туѓайџар ўџемсє тїрлї уйџырмалар уйларѓа мїмкинселек
Ишѓєли Нурѓєлиев 1939 йылдыњ 10 декабрендє Ишембай районыныњ Єптек ауылында тыуѓан.
1946 йылда – урындаѓы башланѓыс, 1950 йылда – Сєлих ете йыллыљ мєктєбен, 1956 йылда Этљол
урта мєктєбен тамамлай. Салауат Юлаев исемендєге колхозда комсомол ойошмаћы секретары
була, армия сафында хеџмєт итє. Стєрлетамаљ синтетик каучук заводында аппаратсынан башлап їлкєн инженерѓа тиклем ўрлєй. Артабан – баш механик, ћїт комбинатын тїџїшє. Ситтєн
тороп Їфї нефть институтын тамамлаѓандан ћуњ Нижневартовск љалаћында тїџїлїш-монтаж
тармаѓында етєкселек эштєрен башљара. Хєџер хаљлы ялда. Проза, публицистика їлкєћендє љєлємен ћынай.
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бирџе, эйе, ололарџан ишеткєн хєбєрџєргє љолаљ ћалам да ћїйлєгєндєрен шул
кўренештєр менєн тап килтерергє тырышам. Минењсє, беџџењ тєџрє алдынан
кўрше ауылдарѓа, район ўџєгенє, љалаѓа юлдар ўтє, є урман артында... минењ їсїн
донъяныњ сиге.
Ћєр кем бала саѓын тыуѓан йортона бєйлєй, шатлыљлы ваљиѓаларын ихлас кўњелдєн љайтанан кўџ алдына килтереп, башљаларѓа ћїйлєй. Є ўџе хєтерендє љалдырмаѓан ваљиѓаны ата-єсєћенєн, туѓан-тыумасанан ћорашып, барыбер ўџенењ
кўџ алдына баѕтырырѓа тырыша.
Был йортта мин донъяѓа бишенсе бала булып килгєнмен, ике апайым, бер абзыйым сєсєк сиренєн донъя љуйѓан, маљтанырѓа яратљан хїкўмєттењ беџџењ їсїн
медицина хєстєре булмаѓан.
Ўџем белгєндє љулдарымда ћєм тєнемдењ башља урындарында кўп яра эџџєре
бар ине, ул эџџєргє башљалар џа ымлай ине. Ўџем белмєгєс, їлєсєйџєн ћораштым,
тїпсїндїм. Асыљланыуынса, минењ тєнгє кўп шешек сыљљан, бер ниндєй џє
дарыу булмаѓас, был бала барыбер ўлє, тип уйлаѓандар. Йєйге кїндє, колхоз
эштєре љыџыу ваљытта, мине алама сепрєккє тїрїп, мейес башына ћалып китер
булѓандар. «Ћин иламай инењ», – тинелєр, бєлки, иларлыљ хєлем дє булмаѓандыр. Быныћы љарањѓы.
Тыуѓан йорттаѓы ћуњѓы кїн минењ їсїн фажиѓєле бїтїргє лє мїмкин булѓан.
Беџ, їс бала (мин – уртансы), їйџє йољлаѓанбыџ, ололар яланда эштє булѓан. Беџџе
уятып, їйџєн алып сыљљас, їй тўбєће ишелеп тїшкєн, бер-ике минутља ћуњлаѓан
булћалар, беџ донъяла, фани донъяла булмаќ инек. Йєйге янѓын оџаљ булмай, кїн
эќе ваљыт... Їй ћєм башља љаралты янып бїткєс, йєшєўебеџ їлєсєй йортонда,
ѓїмўмєн балалыљ кўберєк їлєсєй љарамаѓында ўтте. Бала кўњеле – дала кињлеге,
ћєр баланыњ кўпте белгеће килє. Мин дє кўп ћораштым. Шуныћы иќемдє:
ћорауџарым кўп ваљыт яуапћыџ љалды йєки билгеле яуаптар алынды – кўпте
белћєњ, тиџ љартайырћыњ...
Яуапћыџ љалѓан ћорауџарџыњ береће: донъяѓа килеўем љасан, нисек? Мин
тыуѓан мєл сабыйџар їсїн ышанмаќлыљ, бєѓерћеџ кїндєр булѓан. Эйе, беџџењ
быуын єсє љарынында уљ ыџа сигє башлаѓан. Маљтансыљ совет етєкселеге кешелек донъяћы кўрмєгєн мїћабєт, ѓєйрєтле, балљып торѓан дєўлєт тїџїй. Мєѓлўм
булыуынса, Рєсєй тарихында ћєр кўтєрелеш ауыл халљы елкєћенє йїкмєтелгєн.
Шуныћы ла асыљ: башљорт ауылдары ћєр саљ икелєтє ауырлыљ кўтєрергє мєжбўр
була, сїнки кешелек аљылында ћєр саљ инерция хїкїм ћїрє, башљорттарџыњ ере
лє, малы ла ћєр саљ кўберєк кўренгєн, ћїџїмтєлє, башљорт ауылдарында кўберєк
бирер їсїн кўберєк эшлєргє лє тейеш булѓандар. Шулай итеп, беџџењ єсєйџєр
љарынындаѓы балалары тыуыр кїнгє тиклем ялан эштєрендє эшлєргє мєжбўр
ине. Минењ тыуѓан кїн ћайлау кїнїнє тура килгєн. Был «ћайлау» кїнї булмаћа,
мин ўџемдењ тыуѓан кїнїмдї бер нисек тє белє алмаќ инем. Грамотаћыџ єсєй
кеше ышанмаќлыљ хєтерле булды, минењ тыуѓан йылды, айын, кїнїн дє белмєй.
Є ћайлау љумтаћын, єсєй бала табып ятљас, їйгє килтергєндєр, єсєйџењ кемгє
тауыш бирергє тейешлеген уљып кўрћєткєндєр, єсєй ћайланаћы кешенењ фамилияћын ѓўмере буйы онотмаѓан, ул фамилия – Заликин. Бына ниндєй заман
булѓан, Башљортостандаѓы ињ џур тўрє љулѓа алына, атыла, є яњы тўрє килтерелє,
йєѓни тєѓєйенлєнє, ћуњынан, имеш, халыљ яњы тўрєгє «тауыш» биреп, уны ћайларѓа тейеш.
Бына шулай итеп мин «всякий демократия» илендє тыуѓанмын: кемде тєѓєйенлєйџєр, кемде «ћайлайџар», кемде кїслєп эшкє љыуалар, кемде тїрмєгє ябалар,
кемде аталар, асља ўлтерєлєр. Сталиндыњ ышаныслы кешеће Жданов, Їфїгє
килеп, Башљортостан етєкселєрен ныљ тєнљитлєй. Тєнљит ћїџїмтєће иќ китерлек
љыќымѓа килтерє. Мєскєў тўрєће Быкиндыњ атылыуы – был мажараныњ
«билдєће» генє, ысынбарлыљта Башљортостандыњ аќыл ирџєрен юљ итеў маљсаты
љуйыла. Дїрїќїн єйткєндє, сталинизм ўџ маљсатына иреште: Їфї генє тўгел, ћєр
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район, ћєр љала, биќтє, ауыл юѓалтыуџар кисерє. Сталин «аљылы» ћєр ѓаилєгє
инде, берєўџєр «ысын сталинсы» булып донос яџџы, ћўџ йїрїттї, икенселєр
«халыљ дошманы»на єйлєнде. Оџаљ уйлауџыњ кєрєге юљ, сталинизм хєљиљєте ўтє
ябай, йолљош кейеме кеўек ўтє кўренерлек. Аќтыртын, хєйлєкєр, ялљау, йєберсе,
туймаќ тамаљлы кешелєр, аљыл кимєленењ нисек булыуына љарамаќтан,
«сталинсы» булдылар. Ныљышмалы, тура ћўџле, эшкє мауыѓыусан, ўџ фекере
булѓан кешелєр «халыљ дошманы»на єўерелде.
Минењ атай тура ћўџле булѓанѓа кўрє, мин љарында саѓымда уљ бєхеттењ арт
яѓына тєѓєйенлєнгєнмен.
Єсе яџмыш. Юљ, нисек кенє єселек кўрћєк тє, беџ ўџебеџџе бер кемдєн дє кєм
итеп тойманыљ, шатлыљлы кїндєребеџ џє булды. Шуныћын єйтер инем: беџџењ
шатлыљ ћєр саљ тосораљ ине, їлєсєй єйтмешлєй, «кеше хаљы ашап йєшємєгєс»,
йољобоџ џа тынысыраљ булды.
Был турала яџыусылар кўп, ифрат кўп, є мин тик шуныћын ѓына єйтер инем:
кўптєр љыйын йылдарџа туйѓансы ашап, аџаљ «ас йєшєнек» тип зарланды, ўџџєре
иќтєре киткєнсе кеше ыџалатып, ћуњынан «беџџе ныљ љыќтылар» тип хєбєр
таратты. Є минењ белеўемсє, ыџа сиккєн кеше кўп ћїйлєргє яратмай, кирећенсє,
ўџенењ кўргєнен башљаларџан йєшерергє тырыша.
Ћєр кемгє ањлашыла: сабыйџыњ ћєр кўренешкє бер нисє ћорауы тыуа, ул ћєр
ћорауѓа яуап кїтє. Мин ћорауџарџы башљаларѓа љараѓанда йышыраљ биргєнмендер, эйе, хєтерлєўемсє, ололар кўп осраљта мине яуапћыџ љалдырџы йєки «маџама
теймє» тип туљтатып љуйџы.
Эйе, тєўге ћорауџарыма яуап биреўсе їлєсєй булды. Донъя этлектєренє
бирешмєќкє їлєсєй їйрєтте, «ауыџыњ тулы љан булћа ла, башља кеше белмєћен,
кеше кўрмєгєн ергє тїкїр» – был ћўџџєрџе мин оноторѓа тейеш тўгел инем ћєм
онотманым. «Бер серењде лє кешегє ћїйлємє» – быныћы ла їлєсєй ћўџе, є нисє
йыл ўтте, мин єле лє аптырау хєлендє: ћїйлєргєме, ћїйлємєќкєме, ћїйлємєќ инем,
кўптєр беџџењ баштан ўткєнде ўџџєренеке итеп ћїйлєнелєр. Улай тўгел дєћє. Мин
бер генє фактты ла арттырмай ћїйлєргє булдым, їлєсєйем ѓєфў итер, тим.

Мейес башында...

Ўлћєм сабый саљтарымда,
Ћаѓынып ћїйлєрџєр ине...
Халыљ йырынан
Љышљы оџон тїн. Маћира туѓаным менєн мейес башында бер-беребеџгє ћыйынышып ятабыџ. Башљалар барыћы ла урындыљта, кемдер ыњѓыраша, сирлєўселєр
бар. Їлєсєй єйтє: «Киџеў йїрїй, Хоџай ћаљлаћын, мин ауырып китћєм, ћеџџе кем
љарар». Ишетеп ятам, їлєсєй йољо аралаш ћаташа, нимєлер єйтергє тырыша.
Мин їлєсєй менєн бергє йољлаћам, ул мине йољоѓа китер алдынан иќкєртеп љуя:
«Мин баќлыѓа башлаћам, балам, ћин мине уят», – ти. Эйе, ул ћаташыуџы
баќлыѓыу тип ћїйлєй, є ћаташљан ваљытында љулдары эшлєгєн кешенеке кеўек
хєрєкєт яћай, їлєсєй ањлатыуы буйынса, кўп эшлєгєн кеше шулай ћаташа.
Инде барыћы ла йољлай: олатай, їлєсєй ћєм башљалар, мин йољлай алмайым,
эстє ниндєйџер ут яна, эсем ауырта. Маћира туѓаным устары менєн мине љыќып
тота, ул да йољлай алмай:
– Абзый... – ти. Тауышы зєѓиф.
– Єў, туѓаным, єкрен єйт, уянћалар, єрлєрџєр, – тим.
– Атай љайтамы?
– Љайта, туѓаным, љайта...
– Є ул беџгє нимє алып љайта?
– Љалас алып љайта.
– Є ул љалас тємле буламы?
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– Эйе, туѓаным, љалас тємле була инде ул, йољла, туѓаным.
– Йољом килмєй бит, абзый, эсем ауырта, бына тотоп љара, бына ошо ерем
ауырта.
Бармаљтарым менєн туѓанымдыњ эстєрен ћыйпап љараным, ысынлап та, ут
кеўек эќе, туѓаным минењ љулдарџы ебєрмєй тота.
–Туѓаным, йољла инде, тїн уртаћы етєлер бит.
– Юљ шул, абзый, ныљ ауырта, ћыу эскем килє, ћыу алып бир, ћыу эсєм.
– Туѓаным, ћыуџы тїшїп алћам, їлєсєй уяна, мињє элєгє.
Эйе, беџ мейес башында ятљас, беџгє мендєр џє, юрѓан да кєрєкмєй, є ћыу эсергє
тїшє башлаћањ, їлєсєй ишетє, їлєсєй тїшїп йїрїгєнде яратмай, їлєсєй уќал. Бер
сўмес ћыуџы мейес башынан тїшїп алып килеў минењ їсїн бер ни тўгел, єммє
шуныћы: їлєсєйџењ ялан аяљ килеш соланѓа сыѓарып баќтырыуы ла мїмкин.
Инде урындыљтаѓылар: олатай ћєм їлєсєй, Рєхилє ењгєй менєн ике малайы, таѓы
ике апай – барыћы ла йољлай, тик Маћира туѓаным мињє тынѓы бирмєй, ћыу
ћорай. Ни булћа ла булыр, љурљышымды ењеп, їлєсєйџе уятырѓа булдым. Їлєсєй
тиџ уяна.
– Їлєсєй, ћыу бир инде, Маћира ћыу ћорай.
– Тїн убырџары, тїн уртаћында йољо юљ, йољларѓа кєрєк, минењ дє бит
ћаулыѓым юљ, киџеў тейгєн.
Їлєсєй єкрен генє торџо, тўрбаш яѓынан бер сўмес ћыу алып бирџе, єрлємєне:
«Бўтєн ћорама, барыћы ла сирлєй, ћыуѓа барырлыљ кеше лє юљ», – тине.
Мин сўместе ћаљлыљ менєн генє Маћира туѓаныма ћуџџым. Туѓаным сўместе
ике љуллап тотоп, йотлоѓоп эсергє тотондо. Минењ дє эскем килє, љабырѓа
аќтында ут янѓандай. Ћыу эсћєм, баќылыр кеўек. «Маћира туѓаным, мињє лє ћыу
љалдыр», – тип сўместе ўџемє тартып булашам, юљ, ул сўместе шул тиклем ныљ
тотљан – эсеп бїтїрмєйенсє ебєрмєне. Икенсе тапљыр ћыу ћорарѓа мїмкин
тўгел. Эсем ныљ ауырта, йољлай алмайым.
Мин уянѓанда кїн уртаћы етеп килє ине. Їйџє ыѓы-зыѓы. Їлєсєй ћєр кемгє эш,
йомош таба. Мине иртєн уятмаѓандар... Маћира туѓаным ўлгєн.
Їлєсєй бик тынѓыћыџ кеше, бер эште лє оџаљља ћуџырѓа яратмай. Єле Маћира
туѓанымды ерлєў сараћын кўрє. Кўрше-тирє яљты, туѓандарџы йыйџы, бер кемгє
лє тик торорѓа бирмєне, ћєр кемгє йомош тапты. Тик мин генє бер урында
љуџѓалмай ултырџым, мин туѓанымдыњ ўлгєн икєнен ањламай инем єле. Илашыу
џа булманы, ћуѓыш ваљыты шул, тинелєр. «Был донъяла йєшєгєнсе, ўлгєнењ
яљшы», – тип єйтеўселєр џє булды. «Бала кеше – йєне ожмахта», – тинелєр.
Маћира туѓанымды бєлєкєй санаѓа ћалып зыяратља алып киттелєр, мин – бала
кеше, ялан аяљ зыяратља бара алмайым, бер ћўџћеџ їйџє ултырџым, кис булѓансы
мињє бер ћўџ љушыусы ла булманы.
Минењ ике апайџы ла їлєсєйем љарап ўќтергєн, икеће лє їлєсєй љулында сєсєк
ауырыуынан ўлгєн. Ћїйлєўе буйынса, їлєсєй минењ оло апайымды ныѓыраљ
яратљан, љєџерлєгєн, ни эшлєйћењ, «ул ваљытта сєсєк ауырыуына љаршы дарыу
булмаѓан» тигєн ћўџ беџџењ ауыл халљына ныљ љаѓыла. Бик ихтимал, љайћы бер
активист ѓаилєћенє, Єптек ауылынан булыуына љарамаќтан, дарыу элєгергє
мїмкин булѓандыр, беџџењ ѓаилє ићє дарыу алырѓа бер ниндєй џє їмїт итє
алмаѓан. Беџ донъяѓа килгєс, сєсєк ауырыуына љаршы кїрєш башланѓан. Шуѓа
беџџењ белєктєргє, бер нисє урындан бєлєкєй бысаљ менєн киќеп, ниндєйџер
билдєлєр яћанылар. Был ѓєлємєтте «никер» тип атайџар ине, аџаљ белєктєге
билдєлєр љыџарып шешє, бер-ике аџнанан тїџєлє, урыны ѓына љала. Был никерџы
аљ халат кейгєн љатындар район ўџєгенєн килеп яћай, ћуњынан белеўемсє, был
сара вакцинация тип атала. Шулай итеп, беџџењ быуын сєсєк ауырыуынан
љотљарылѓан булып сыѓа.
Бєлє яњѓыџ йїрїмєй, тиџєр: ћуѓыш башланып бер йылдан артыљ ваљыт ўткєс,
аслыљ башланды. Эйе, колхоз баќыуџарында иген уњды, колхозда, ћєр хужалыљта
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мал да бар, є ашарѓа – юљ. Колхозда бушља эшлєтєлєр, ћєр кемгє йыл єйлєнєћенє
нисє кїн эшкє сыѓырѓа икєне юѓарынан бойорола, ашарѓа табыу – ћєр кемдењ ўџ
хєстєре. Ауылда туљ йєшєўселєр булды, колхоз, сельсовет тўрєлєре, налог
йыйыусылар, уљытыусылар таџа икмєк, ит ашаны – совет хєстєрен кўрџе. Ћєр
хужалыљ мал-тыуар џа тотто, їлєсєй џє ћыйыр аќраны, є ћыйырѓа килгєн ћалым...
ћыйыр биргєн килемдєн артыѓыраљ. Минењ їлєсєй ћыйырџы килем їсїн
аѕраманы, ћыйыр їлєсєй тормошоноњ бик мїћим їлїшї булды.
Бына шулай ињ љыйын хєлдє аталары фронтта булѓан сабыйџар љалды,
хєлбўки, Маћира туѓанымдыњ яџмышы алдан билдєлєнгєн булып сыљты. Беџ
ашаѓан аџыљ сабыйџар їсїн тўгел ине шул. Кўп ѓаилєлєрџєн Маћира туѓаным
йєшендєге балалар теге донъяѓа китте. Ењел булћын тупраљтары. Беџ ћуѓыш
йылдарында таџа икмєк кўрмєнек, ашаѓан икмєгебеџ алабута ононан, ашлыљ
љалдыѓынан булды. Маћира туѓаным менєн ћуњѓы тапљыр ашаѓан икмєк їлєсєй
тирмєн стеналарынан ћепереп, йыйып алып љайтљан туџандан бешерелгєйне,
бына шуныњ їсїн эсебеџ ауыртты ла инде.
Маћира туѓанымды ерлєп љайтљан кис їлєсєй кўршелєрџе, туѓан-тыумасаларџы йыйып, џур ашъяулыљ йєйеп, урындыљља ултыртты. Мине лє ситкє љуйманылар, урын бирџелєр, љїрьєн уљынылар.
Мин їндєшмєй генє љарап ултырџым. Хєйер їлєштелєр, мињє лє хєйер
бирџелєр, йєллєп, башымдан ћыйпап: «Атайлы йєтим», – тинелєр. Нисек кенє
булћа ла їндєшмєй ултырѓым килмєй, тырыша торѓас, ћорауымды бирџем:
«Маћира туѓаным љайтмаймы ни?»
– Юљ инде, – тинелєр, – уныњ йєне кўбєлєк кеўек осоп китте, ул ожмахта
инде, – тинелєр. Бўтєн ћорау бирмєнем, мињє хєйергє бирелгєн їс тєњкєлек йєшел љаѓыџ аљсаѓа љарап ултырџым – мин бит аљсаны тотоп љараѓаным юљ. Килгєн кешелєр їйџєренє љайтып киткєс, їлєсєй минењ љулдаѓы йєшел аљсаны алды
ла: «Был аљсаѓа хєџер бер нємє лє алып булмай, – тине. – Хєџер нємє љиммєт,
ярар, кєрєге тейер», – тип аљсаны љайџалыр йєшереп љуйџы.
Кїндїџ минењ урыным їй эсендє, билгеле. Їйџїњ тўр башында ћауыт-ћаба,
ашамлыљтар, мейес алды. Минењ тўргє барырѓа хаљым юљ, «єрємтамаљ» ћўџен
ишетеўџєн љурљам, Рєхилє ењгєнењ малайџары тўрџє буталып, уйнап та алалар.
Єсєлєре – їйџє, уларѓа ћўџ теймєй. Є минењ урыным тєџрє тїбїндє, йылы ћўџгє
їмїтїм булмаѓас, тауышћыџ ултырырѓа тырышам, ўџемє ниндєй џє булћа уйын
тапљан булам.
Мин ултырѓан тєџрє тїбїнє тєџрє быялаларыныњ боџо иреп аѓып тїшє, ћыу
йыйыла, дїрїќ формалы бер нисє аѓас киќєге, бер нисє тимер киќєге, ватыљ тїймєлєр бар. Аѓып тїшкєн ћыуџа ўџем белгєнсє “тирмєн” љорам, тирмєндењ нисек
љоролорѓа тейеш булыуын ололар ћўџенєн ўџ аллы тасуирлап кўџ алдыма
килтерєм. Минењ ћыу тирмєне, минењ уйынсыљтар бер кемгє лє кєрєк тўгел, кўп
ваљыт мине кўреўсе лє юљ, ўџ алдыма уйнайым. Тєџрєнєн ауылдыњ бер їлїшї
кўренє. Ололар ћїйлєгєн ћўџџе мин тєџрєнєн кўренгєн кўренештєр менєн
бєйлєргє тырышам. Ауыл осондаѓы теџелеп ултырѓан ашлыљ келєттєре – минењ
їсїн љала, ауылдан сыѓып киткєн юл – минењ їсїн ћуѓышља китє торѓан юл. Бар
кеше ћуѓыш тураћында ћїйлєй. Юлды ћєр саљ кўџєтєм, шул юлдан атай љайтыр,
тиеп їмїтлєнєм. Ћирєклєп ул юлда ат егелгєн саналар кўренє, мин уларџы
иѓтибар менєн љарайым. Минењ їсїн улар Єптек ауылы юлсылары тўгел, є
ћуѓышља китеўселєр йє ћуѓыштан љайтыусылар ине.
Шундай кїндєрџењ берећендє, мин тєџрєнєн љарап ултырѓанда, тєџрє рамына
ѓєжєп матур бер љош љунды. Мин ул љошто тын да алмай љарап ултырџым, осоп
китмєћє ярар ине тип, љыбырџаманым, бер тауыш та сыѓарманым. Ул љош туљтуљ итеп тєџрє аѓасын суљып та алды, нимєлер эџлєгєн кеўек кўренде.
Эйе, шунда уљ минењ башыма бер уй тїштї: был љош тўгел, мине кўрергє
Маћира туѓаным килгєн, уныњ йєне љош булып килгєн. Эстєн генє шатланып та,
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кїйїнїп тє їлгїрџїм, є љош ўџенє оџаљ љарарѓа бирмєне, осоп китте. Был турала
ћєр кїн уйланым... Маћира туѓаным мине ћаѓынып килгєн, тимєк, таѓы килер.
Ошо кїндєн башлап мин тєџрє тїбїндє шул љошто – Маћира туѓанымды кїттїм.
Туѓанымдыњ љош булып мине кўрергє килгєнен бер кемгє лє єйтмєнем. Ваљыт
ўтє биргєс, мин ул љоштоњ љарабаш турѓай икєнен дє белдем, тик барыбер минењ
їсїн ул љош Маћира туѓанымдыњ йєне булып љалды. Ул љошто љайџа ѓына кўрћєм
дє, џур ихтирам менєн љараным, ћєр бер хєрєкєтен кўџєттем – ул љош минењ їсїн
ињ љєџерле йєн эйєће булып љалды.
Їлєсєйџењ ињ љєџерле малы – ћыйыр быџаулай, є љара ћыйыр ћєр саљ љыш
быџаулай. Љышљы кїндє быџауџы їйџєн сыѓармайџар, быџау беџџењ ѓаилє аѓзаћына
єйлєнє, ћєр кїн быџауџы имеџергє ћыйырџы їйгє индерєлєр, алдына бєрєњге
љабыѓы ћалып ћыйлайџар. Бер кїн, ћыйырџы їйгє индергєндє, асыљ ишектєн
їйгє љарабаш турѓай осоп инде. Їйџєгелєр зыљ љубып турѓайџы тоторѓа тырышты,
љыуџылар, є мин їй эсендє ўџемє урын таба алманым, Маћира туѓаным килгєн,
тип уйлап, ни эшлєргє лє белмєнем. Тегелєр, турѓайџы тотабыџ тип, ўлтереп
љуйырџар тип љурљтым. «Теймєгеџ!» тип љысљырџым, ярар єле, ишекте астылар.
Бер нисє урынѓа бєрелгєс, турѓай ишектєн сыѓып осто, сырљылдап љысљырѓан
тауышы љолаљља салынды, ул мињє шатлыљлы тауыш булып ишетелде. Ысынлап
та, Маћира туѓаным їйгє инеп сыљљан їсїн шатландымы икєн єллє? Был турала
мин бер кемгє лє ћїйлємєнем, ул минењ їсїн сер ине.

Єптек

Илде монар алѓаны –
Батырћыџ тороп љалѓаны.
Љобайырџан
Шыѓыр. Шыѓыр. Љолаљ тїбїндє генє љарџа шыуѓан сана тауышы ишетелє.
Їлєсєй мине балаќља тїрїп, бєлєкєй санаѓа ћалып совхоздыњ «беренсе ялан»ына
алып китеп бара. Унда минењ єсєй эшлєй. Їлєсєйџењ љарѓанѓан, кемделер
єрлєгєн тауышын ишетєм. Уныњ асыуланыу сєбєбе – юл: ат юлы менєн килгєндє
юл тыныс, сана ћїйрєў љыйын тўгел, є бына «беренсе ялан»ѓа яљынлашљас, юл
боџола. Сїнки нефтселєрџењ тракторџары ат юлын йырѓыслап бїткєн, тїрлї яљља
бороп љар їйїмдєре, сољорџар яћаѓан. Їлєсєйем ана шул нефтселєрџе єрлєй. Мин
сананан тїшїп љалырлыљ тўгел, љушаћына бау менєн ныљлап бєйлєнгєнмен.
Ўџем атлап бара алмайым, сїнки кейемем юљ. Беџџењ ауылдан «беренсе ялан»
дўрт саљрым самаћы алыќлыљта. Шулай булыуѓа љарамаќтан, тїшкї ашља тиклем
барып еттек, сїнки їлєсєй бик ныљышмал кеше, туљтап тора торѓан тўгел.
Їлєсєй туп-тура бўлексє ашханаћына инде, сїнки єсєйем дє тїшкї ашља
шунда килє. Їлєсєй мине тиџ генє єсєйгє тапшырып, ашхана эргєћендє ятљан
бєрєњге љабыѓын тољља тултырып, санаћына тейєп љайтып китте. Єсєйем мине
ўџе йєшєгєн баракка љалдырып, эшкє китє, кис еткєнсе мин шунда тауыштынћыџ ѓына ултырам. Барак эсендє бер єйбер юљ, ике яљ стена буйына тупаќ
таљтанан эшлєнгєн урындыљтар теџелгєн. Бер бўлмє эсендє егермелєп љатын
йєшєй, ћєр берећенењ урыны билдєле, ћєр кемећенењ ўџ балаќы йєйеп љуйылѓан
йєки тїрїп ћалынѓан. Кис булѓансы мин бер генє урында – тєџрє тїбїндє
ултырам. Кисен барак бўлмєћендє ыѓы-зыѓы љуба: љатындар эштєн љайта, ћєр
кем ўџ хєбєрен ћїйлєй. Шатлыљлы хєбєр юљ тип єйтерлек, ћуѓыш ваљыты,
ниндєйџер љурљыныс нємєлєр тураћында ћїйлєйџєр. Єсєй ашхананан ўџенењ
їлїшїн алып љайта, мине ашата, иптєш љатындары ла ўџџєренењ їлїштєрен мињє
бирергє тырыша. Бигерєк тє єсєйџењ Нюра исемле мєрйє єхирєте мине ашата.
Тик шуныћы насар: мин, ас урындан килгєс, кўп ашай алмайым. Зарланам,
ашаћам, эсем ауырта, тимен. Уларџыњ ашханаћында бешкєн бутља бик тємле,
таџа икмєк бирєлєр. Кїнбаѓыш майы менєн бешерелгєн ћоло бутљаћыныњ тєме
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кўп йылдар буйы минењ иќемдє љалѓан. Їлєсєй їйїндє тємле бутља булманы, ул
ваљытта таџа икмєк тє кўрмєнек, алабута икмєге лє беџџењ їсїн љєџерле ине.
Ашап туйѓандан ћуњ баракта љыйын ваљиѓа булып ала – киске тикшереў.
Баракта йєшєўселєр эшкє ўџ ирке менєн урынлашљан, є киске тикшереў баракта
сит, совхозда эшлємєгєн кешелєр булмаћын їсїн ўткєрелє. Бер кеше лє баракка
балаћын йєки башља туѓанын килтерергє тейеш тўгел. Былай ањлатыла: совхозда
эшлєгєн кеше ўџ паегын ўџе ашап бїтїргє тейеш, єгєр ул паегын башља кешегє
ашатћа, насар эшлєй, имеш.
Киске тикшереўџе ўткєрергє ирџєр килє, бигерєк тє Васька тигєн сатан бєндє
алама. Тикшереў алдынан мине йєшерєлєр, Нюра тўтєй мине итєге аќтына
алырѓа тырыша. Теге Васька килє башлаћа, ул: «Не подходи, козёл вонючий,
убери руки», – тип љысљыра. Эйе, Васька, сатан булћа ла, юбка аќтын ћєрмєргє
тырышып ята торѓайны.
Киске тикшереўџєн ћуњ мине икенсе љыйынлыљ кїтє, сїнки туйѓансы ашау –
минењ їсїн бєлє: эс ауырта. Ауыртыуына тўџер инем, эсем китє, тўџерлек тўгел.
Бер нисє тапљыр яланаяљ тышља йўгерєм, яљында ла эш бїтїрїргє ярамай,
љурљам, алыќыраљ барырѓа тырышам, є алыќ барырѓа таѓы љурљам. Минењ тїнгї
урамѓа йўгереў єсєйемє ољшамай. Кешелєргє йољларѓа ирек бирмєйем, љыйын.
Шуныњ їсїн минењ «беренсе ялан»да оџаљ тораћым килмєй, тиџерєк їлєсєй
килћен, тип телєйем. Є ул ике кис љунѓандан ћуњ уљ килє, таѓы ашхана эргєћенєн
бєрєњге љабыѓы тултырып ала ла мине алып љайтып китє. Їйгє љайтљас та минењ
хєл маљтанырлыљ тўгел: туйып љайттыњ, тип їлєсєй минењ ашау їлїшїн кєметє,
є мин ањлатып бер ћўџ єйтє алмайым. Їлєсєйџењ башља ейєндєре лє мињє љырын
љарай, йєнєће, мин «тємле ашап» љайтљанмын. Беџџењ їйџє бєрєњге љабыѓы ла
яљшы аџыљ ћанала, сїнки совхоз ашханаћында љабыљты љалын итеп турайџар,
беџ уларџы тимер мейес їќтїндє љыџџырып ашайбыџ. Араћында ваљ-тїйєк
бєрєњгелєре лє килеп сыѓа.
Сабый башым менєн мин уйланырѓа мєжбўр: нињє совхозда эшлєгєн кешелєр
туйѓансы ашай ала, є беџџењ Єптек ауылында асља шешенеўселєр, ўлеўселєр бар?
Ћорауѓа яуап биреўсе юљ. Їлєсєй эштєн бушаћа, ћорашып кўп нємєлєрџе ањлап
їлгїрє торѓайным.
***
Совет власы кулактарѓа љаршы кїрєш башлаѓас, Єптектє лє џур ўџгєрештєр
булѓан. Ауылдыњ ињ яљшы ерџєрен тартып алѓандар, є шул ерџєргє
Башљортостандыњ икенсе яљтарынан шул кулактарџы килтергєндєр. Улар башта
паекка эшлєгєндєр, тора-бара йорт-љуралар тїџїп, ўџ аллы йєшєп, совхозда
эшлєгєндєр. Єлеге «беренсе ялан»да ситєндєн ўрелеп, балсыљ менєн ћыланып
эшлєнгєн (улар тїџїгєн) бер нисє йорт бар ине. Є љайћы берџєре землянкаларџа
йєшєне. Кулак булып љыуылып килеўселєргє аџыљ карточкаћы бирџелєр, є ул
ћєр ѓаилє аѓзаћына айырым ине. Ћєр кемгє бирелгєн паек туйѓансы ашарлыљ
булды, тимєк, кулак булып килеўселєрџењ береће лє аслыљ кисермєне.
Ћуѓыш башланѓас, совхозѓа Волга буйы немецтарын љыуып килтерџелєр,
уларѓа ла шулай уљ паек карточкалары таратылды, улар џа асыљманылар,
интекмєнелєр.
Минењ єсєйем совхозѓа эшкє кергєс, аџыљ карточкаћы алды алыуын, єммє
уныњ їс балаћыныњ берећенє лє паек юљ ине. Мин ћєр ваљытта ла ошо турала
уйлайым. Былай нисек була ул?
Олатайым ул осорџа љайћы бер кулактарѓа љараѓанда байыраљ булѓан: алты
ћыйыры, ун баш аты ћєм башља ваљ мал-тыуары. Мин уйлайым, єгєр олатай
колхоздыњ беренсе председателе булмаћа, ўџен кулак итеп кўрћєтеп, шул совхозѓа
кўскєн булћа, ул да карточкалар алыр ине ћєм, єлбиттє, астан ўлмєќ ине. Туѓаным
Маћира ла тере булыр ине. Совет власыныњ мєкерлелеге: олатай кулак булћа,
таѓы ла иртєрєк донъя љуйыр ине, туѓаным ѓына тўгел, мин дє ўлер инем, сїнки
беџџе ул совхозѓа урынлаштырмаќтар ине.
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Єптек ауылыныњ ћєлєкєте кўпкє иртєрєк, 1918 йылдарџа уљ, башлана. Йєйен
кўрше ауылдыњ «Красный партизан» отряды ауылѓа килеп инє. Ауыл халљын тау
башына сыѓаралар ћєм ињ кўренекле кешелєрен, муллаларын теџеп аталар.
Утыџѓа яљын кеше ўлтерелє, ћїйлєўџєренсє, кешелєрџе теџє башлаѓас, Єптек
муллаћы љаушамай, љалтырамай былай тип єйтє: «Доѓаларыѓыџџы уљыѓыџ,
тєљдиребеџ ошонда». Шулай, кўрше урыќ ауылыныњ асарбаљтары Єптек еренє
кїнлєшеп љараѓан, ћєр ваљыт љара иќєптє тотљандар. Шул уљ йылды Тимаш
бандиттары маљсаттарына ирешер џє ине, салѓыѓа љаршы таш була шул. Єптек
ауылында ла Љасим Яљупов була, уныњ кїсї «Красный партизан» ише генє тўгел
– яљшы љоралланѓан ћыбайлы ѓєскєре була. Шуныћы билгеле: Љасим љыџыл да,
аљ та тўгел, быны ањлатыр їсїн ул бер ўк тїн эсендє Тимашевкалаѓы «Красный
партизан» отрядыныњ, Љашалаљбаштаѓы аљтар отрядыныњ да љоттарын алѓан.
Юљ, Љасим љоралћыџ халыљты сыѓарып атып йїрїмєгєн, љораллыларын љасырѓа
мєжбўр иткєн.
Шулай итеп, Єптек ауылы Граждандар ћуѓышы ваљытында ўџенењ етєкселєрен
юѓалта, є Љасим Яљупов Єптекте таланыуџан, ерџєрен тартып алыуџан љотљара.
Єммє бынан ћуњ да єле ауылды џур бєлєлєр кїтє. Тарихтан билдєле булыуынса,
1921 йылда љот осорлољ аслыљ була, кўп ѓаилєлєр аслыљтан ўлє. Был аслыљтыњ
сєбєбен Совет хїкўмєте тулыћынса ћауа торошона япты, имеш, љаты љоролољ
булды. «Бєлє яњѓыџ йїрїмєй» тиџєр, єлбиттє, љоролољ аслыљ килтерє. Єммє уныњ
ињ џур сєбєбе – Граждандар ћуѓышы мєлендє илдењ рєхимћеџ таланыуы. Ул
заманда беџџењ яљта абруйлы ћуѓыш эшмєкєре Блюхер ѓєскєре менєн
Башљортостандыњ кїнсыѓышында сєфєр љылѓан ћєм, ни сєбєптєндер, ул ўткєн
ауылдарџа аслыљ бигерєк тє љот осљос кўренеш алѓан, љайћы бер ауылдар
бїтїнлєй љырылѓан. Мин халыљ хєтере теўєл ваљытта Блюхер ўткєн юлдан уџырѓа
иќєп тота инем, йєл, ниєт тормошља ашманы. Ул ваљыттаѓы матбуѓатља ла бик
ышанып етмєнем, минењ їсїн ињ дїрїќ ћўџ – їлєсєй ћўџе ине. Уныњ ћїйлєўе
буйынса, нињєлер аљтар менєн љыџылдар, ћїйлєшеп љуйѓан кеўек, Єптек
араћында атышырѓа яратљан ћєм уѓа йыш љына дўрт малайы менєн баџџа
йєшенеп ултырырѓа тура килгєн.
Эйе, рєхимћеџ таланыуџан ћуњ килгєн љоролољ халыљтыњ быуынын киќкєн.
Аслыљтан ћуњ кулактарѓа љаршы кїрєш љуба, Єптек ерџєрен тартып ала алмаѓан
«пролетарийџар» їсїн уњайлы мєл тыуа. Ергє барыбер халыљ хужа тўгел,
колхоздыљы, є уныњ ерџєрен тартып алыу їсїн џур аљыл талап ителмєй. Ауылда
љаршылыљ кўрћєтерлек кешелєр љалмай. Єлбиттє, партия єћелдєре Љасим
Яљуповтыњ талантлы кеше икєнлеген яљшы белєлєр, уѓа бик оџаљ теймєйџєр. Ул
отрядын таратып, тыныс эш менєн шїѓїллєнє, є репрессиялар осоронда
Яљуповты алып китєлєр, артабанѓы яџмышы билдєћеџ.
Єгєр Єптек ауылыныњ єйлєнє-тирєћенє кўџ ћалћањ, бер ниндєй китапћыџ џа
бїтє Рєсєй тарихын кўџалларѓа була. Бер нисє хутор бар, унда урыќтыњ тєўге
суљыныусылары йєшєй: староверџар йєки старообрядсылар, Петр Беренсе
заманында нигеџлєнгєн ауылдар бар, љайћы бер ауылдар Иван Грозныйџан ћуњ
барлыљља килгєн. Столыпин єфєнде тыуџырѓан хуторџар бар, є ћуњѓы йылдар
Єптек їсїн бигерєк єрнеўле булѓан. Ленинсылар Кронштадт ихтилалын
баќтырѓас, баш кўтєреўселєрџењ бер їлїшїн Єптек еренє ћїрєлєр, яњы хутор
тїџїйџєр. Сталин да буш љалмай: Єптек еренє кулактар килтерелє, Волга
немецтары ла бында љыуыла, тїрмє кешелєре совхоз ойоштора, ћуѓыш
ваљытында тїрмє џурая тїшє. Ћуѓыш бїткєс, пленда булѓан совет ћалдаттары
килтерелє. Мин белгєндє 25-єр йылѓа хїкїм ителгєн тотљондар бар ине єле.
...Минењ сабый саљ. Эќе кїн. Ћыу эсерергє уйлап, ауыл уртаћында тотљондар
колоннаћын туљтаттылар. Мыйыљлы ћалдаттар, уќал эттєр уларѓа бер кемде лє
яљын ебєрмєй. Бєлєкєй булѓас, мињє иѓтибар итмєнелєр. Шул саљта бер таџа
кєўџєле, ныљ љарашлы (моѓайын, офицер булѓандыр) тотљон мине иѓтибар менєн
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љарап, ауыл їйџєренє кўџе менєн ымланы ла: «Как плохо вы живете», – тине.
Хатта тотљондар џа Єптек халљына телєктєшлек белдерє ине. Тора-бара тїрмє
нигеџлєнеп алды, илленсе йылдарџа уны икєў иттелєр (ирџєр ћєм љатындар їсїн).
Кўрєћењ, илдєге бўтєн тїрмєлєрџє урын етмєй ине.
Хрущев заманы ла Єптекте урап ўтмєне, тїрмє кейем-ћалымы тегеў эшенє
йєлеп ителде. Ер эшкєртеў тотљондар ћїнєре тўгел икєнлеген кемдер ањлап алды,
буѓай. Ауылдан тартып алынѓан ерџе халыљља љайтарып биреў бер кемдењ дє
башына килмєне, єйтєгўр, яњы хужалыљ ойошторолдо. Ул хужалыљ єлегє тиклем
«Аѓиџел» совхозы тип атала, є биќтє Яњы Єптек исемен йїрїтє. Мин ауылѓа
љайтљан саљта, мєџєклєп, Ћєлєўектењ тїрмє булѓан уњ яѓын Лаврентьевка тимен
– Берия заманында тїџїлдї, ћул ярџаѓы биќтєне Никитовка тимен – Хрущев
заманында тїџїлдї.
Єптек ауылы Башљортостандыњ ињ йємле йылѓаларыныњ береће булѓан
Ћєлєўек буйында, Юрматы ырыуџарыныњ тїп тїйєгендє урынлашљан.
Юрматылар был ерџєрџе йєндєренєн артыљ кўреп ћаљлаѓандар. Рєсєй
батшалыѓына љушылѓан Ћєлєўек башљорттары ўџаллыѓын ћаљларѓа тырышљан,
Рєсєйгє лє тоѓролољ ћаљлаѓан. Єптек ауылы яугиры Бородино ћуѓышынан батша
наградаћы алып љайтљан. Тик шуныћы љыџѓаныс: башљорт ни тиклем тоѓролољ
кўрћєтћє, шул тиклем хољуѓын юѓалтљан.
Єгєр Рєсєй батшалары совет заманындаѓы Єптек хољуљтарын тартып алѓанды
кўрћєлєр, кїнлєшеўџєн аптырауџа љалырџар ине. Хєџерге ваљытта Єптек халљы
байѓош хєлендє. Ѓєфў ўтенєм...
Парсалар, йєѓни љарабаш турѓайѓа љаѓылышлы ћынамыштарым
Љарабаш турѓайџар нисек кенє кўмєк булмаћындар, бирелгєн кїнбаѓыш бїртїктєрен сиратлап килеп алалар, икенсе урында иркенлєп ашайџар.
***
Љарабаш турѓайџар ем алѓан урынѓа ябай турѓай килеп љунћа, «тєртип» боџола,
сїнки ябай турѓай «сират» тїшїнсєћен белмєй. Етмєћє, ул кїнбаѓышты алып
китеп ярмай, љайџа таба – шунда ярып ашай. Ябай турѓайџар йыйылѓан урындан
љарабаш турѓай осоп китеўџе яљшыраљ кўрє.

Олатай

Ћелтє љулды донъяћынан,
Кер єжєл баџарына.
Џур йєнењде хур итеп йїрїмє
Нєџерћеџ тєн менєн.
Шєйехзада Бабич
Џур кешегє љыйындыр инде, тип уйлай инем. Олатай ишектєн ингєндє ныљ
эйелеп инє ине, їй эсендє лє башы тўбєгє саљ теймєй, аяљтары бигерєк џур,
сабатаћы эсенє мин кереп ултырырлыљ. Аяљ тырнаљтары килбєтћеџ булып
йєнселгєн. Минењ їсїн љыџыљ булѓандыр инде, кўрєћењ: «Олатай, нињє ћинењ
аяѓыњдаѓы тырнаљтарыњ ѓєрип ул?» – тип ћорай торѓайным. «Улым, ул
тырнаљтарџы шалун-поезд тапаны», – тиер ине. Шалун йєки поезд тигєне тимер
юлдан йїрїй торѓан бер єкємєт икєн, шуѓа ултырып кешелєр ћуѓышља китєлєр,
ти. Мин, бала кеше, олатайџыњ ћєр ћўџенє ышандым.
Мин белгєндє, олатай кўп кенє сєйер мєсьєлєлєргє љаѓылырѓа яратманы.
Тормош тураћында ћўџ сыљћа, љуй инде, тип џур љулын ѓына ћелтєп љуйыр ине.
Ўткєн ѓўмере тураћында ла бик ћїйлєп барманы.
Шулай џа олатай минењ менєн айырым ултырып ћїйлєшер ине ћєм ћєр
ваљытта ла: «Ћин бўтєндєргє ољшамаѓанћыњ, отљорћоњ, кўпте белерћењ. Хатта
беџ єйтмєгєндєрџе лє єйтє алырћыњ», – тип љабатлар ине. «Бўтєндєр» тип ул
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минєн башља ейєн-ейєнсєрџєрен кўџ алдында тотљандыр. Ысынлап та, уныњ ћўџе
дїрїќкє сыљты: бїтє ейєндєре араћынан тик мин генє юѓары белем ала алдым.
Є инде йортта ўџебеџ генє љалѓан ваљытта олатайым мињє нєќелебеџ тураћында
ћїйлєргє яратты. Сїнки, уныњ ћўџџєре буйынса, ћєр бер башљорт ўџенењ ете
быуынын яљшы белергє тейеш.
– Быларџы ћињє генє ћїйлєйем, башља ћїйлєр кешем юљ, иллє онотма, был
мєѓлўмєттєрџе артабан тапшырыу ћинењ їќтє љала, – тип башыма ныѓытып
ћењдереп љуйџы.
Олатай Беренсе донъя ћуѓышы башланѓанда ѓєскєри хеџмєттє булѓан, Герман
ћуѓышында љатнашљан. Яуџыњ икенсе яртыћында єсирлеккє элєккєн ћєм
пленды Австро-Венгрия империяћыныњ баш љалаћы Венанан алыќ булмаѓан
ерџє ўткєргєн. Олатайым Австрия тураћында ћїйлєргє яратты. «Беџџењ
Башљортостан кеўек таулы, таџа ћыулы, урманѓа бай, йємле ил ул», – тип
ћїйлєгєне хєтерџє.
Рєсєй ћалдаттарына љараш артыљ насар булмаѓан, хатта єсир ћалдат хєле
окопта ятљан ћалдат тормошонан љайћы бер яљтары менєн ћєйбєтерєк тє булѓан.
Олатайымдыњ, мосолман булѓас, ћайлау мїмкинселеге лє булѓан: Тїркиєнєн
вєкилдєр килгєн ћєм барлыљ тотљон мосолмандарџы ла ўџџєренє барып иректє
йєшєргє саљырѓандар. Олатай риза булмаѓан: «Ўџ илемдє хужалыѓым, балаларым
бар», – тигєн.
Тотљонда єсирџєрџе тїрлї эшкє љушљандар, ћєр тїрлї кешелєр килеп,
ўџџєренењ хужалыљтарына ћайлап ала торѓан булѓандар. Шундай кїндєрџењ
берећендє олатайџы таџа кєўџєле немец хужабикєће эшкє алып киткєн, уныњ ире,
Австрия армияћы офицеры, ћуѓышта баш ћалѓан. Тора-бара олатайым фрауѓа
бик ољшаѓан, сїнки тїќкє-башља арыу, оџон буйлы, таџа кєўџєле, эшкє тотона
белє, тиќкєре тўгел, ћєм немка уѓа гражданлыљ алып, бїтє имениеѓа хужа булып
љалырѓа тєљдим яћаѓан. Єммє олатайым таѓы ла риза булмай, ўџенењ
Башљортостанын, Урал тауџарын, Ћєлєўек буйын яљыныраљ кўргєн – ћуѓыш
бїткєс, олатайым џур ауырлыљ менєн тыуѓан яљтарына љайтып етє. «Єсирлектєн
љайтканда, тимер юл михнєттєре ваљытында, аяљ бармаљтарымды поездан
тапаттым», – тип шаяртыр ине олатай, є мин ышана инем.
Уныњ ћуѓыштан љайтыуы бик шаулы ваљытља тура килгєн: революция, ўџ-ара
ћуѓыш ћєм илгє – бола яратып, эш яратмаѓан халыљ хужа. Ауылѓа аљтар килћє,
олатайѓа килгєндєр, аттар йўнлє, ашарѓа тап, тип; йїк ташырѓа ылаусылар, фураж
талап иткєндєр. Улар китеп, љыџылдар килћє – шул уљ хєл, шул уљ љурљытыуџар.
Олатайым тиќкєрелєнергє тырышмаѓан, сїнки ћуѓыш заманы: хєрби кешелєр
атып китергє лє кўп ћорамаќ, шуѓа ла ул барыћыныњ да ыњѓайына торорѓа
тырышљан.
1921 йылѓы аслыљ Єптек ауылы їсїн дє бик љаты, йєн єсеткес ћынау була.
Граждандар ћуѓышы ваљытында кўрше урыќ ауылы Тимашевкала ауыл ярлылары
«Красный партизан» отрядын ойоштора, ћуњынан был ауылда барлыљља килгєн
колхоз да ошо исемдє љалды, шул уљ исем менєн їсїнсї мењ йыллыљља аяљ
баќты. Єлбиттє, ауыл асарбаљтарынан, ялљауџарынан тїџїлгєн отряд тик
тормаѓан – кўњел асљан, ћыйланѓан, є быныњ їсїн, мал табыу їсїн винтовка –
ињ уњайлы љорал. Єйтєгўр, улар «Бей своих, чтоб чужие боялись» тигєн
љаѓиџєлєре менєн бик кўп ауылдарџы бїлдїрєлєр.
Ошо ауыр осорџа ла олатай, џур тырышлыљ кўрћєтеп, дўрт малайын, ѓаилєћен
иќєн-ћау ћаљлап љала, алты ћыйырын да имен-аман йєшєтє. Ўџ кїсї менєн генє
хужалыљ итеўсе башљорт ѓаилєћендє алты ћыйыр камиллыљ билгећен кўрћєткєн.
Унан башља олатай, яџѓа сыљљас, Тимашевкалаѓы Степан ызнакумынан їс ћауын
ћыйыр, Бєрџєшлелєге Иван ызнакумынан їс ћыйыр арендаѓа алып, тауѓа –
йєйлєўгє кўскєн. Є ћїрїнтї ерџєрен шул уљ кешелєргє ўџе арендаѓа љалдырѓан.
Был мєлдє їлєсєй ун ике ћыйыр ћауѓан, ћары май тоџлаѓан, љорот киптергєн.
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Олатайџыњ хужалыѓы йылдам ѓына алѓа барѓан. Ул тимер ћабан ћатып алѓан (ул
ваљытта ћабанды хєлле кешелєр генє ала алѓан) ћєм ат кїсї менєн эшлєй торѓан
иген ћуѓыу машинаћы йўнлєўџе кўџ уњында тотљан.
Бына шул ваљытта коллективизация тигєн нємє љалљып сыѓа. Олатайџыњ кўп
уйларѓа ваљыты булмай, сїнки болалы йылдарџан ћуњ мал-тыуарћыџ, эш
ћїймєгєн кешелєр арта бара. Є йўнћеџ єџєм, билгеле, зыљ љубып тауыш сыѓарырѓа
ярата. Олатай был эште яљшы ањлай ћєм колхозѓа керергє мєжбўр була. Шулай
итеп, ул Єптек ауылыныњ беренсе рєйесе булып китє, ўџе менєн дїйїм хужалыљља
алты ћыйырын, алты атын, тимер ћабанын, ун ике йїк игенен ћєм бер келєтен
бирє. Шулай уљ ћїрїнтї ер, бесєнлек, болондар, тау уяћындаѓы йєйлєў ћєм
кїтїўлек тє колхозѓа кўсє. Дїйїм хужалыљтыњ ўџенсєлеген ћїйлєп тораћы юљ:
тєўге йылдарџа ѓына дєрт менєн эшлєйџєр, ћуњынан инде барыћы ла ћўлпєнлєнє.
Башљорт ѓєџєте буйынса, олатайым дўрт улын да їйлєндереп, йєнєшє їйџєр
ћалып, башља сыѓара. Єммє бєхетле йєшєў оџаљља бармай, йєйге эќе кїндї бїтє
дўрт їйгє лє бер юлы ўрт ћалыусылар табыла. Беџџе, атайџыњ їс балаћын, љыйыљ
емерелеп тїшїр алдынан ѓына љотљарып їлгїрєлєр, донъя йыћаздары, йорт
љаралтыћы янып юљља сыѓа. Бына шулай, ћуѓыш алдынан беџ, олатайџыњ бїтє
ейєндєре, уѓа килеп ћыйынѓанбыџ. Колхоз ударнигы, район алдынѓыћы
Шєйєхмєт (олатайџыњ оло улы) ћуѓыштыњ башында уљ фронтта ћєлєк була, оло
килене Ѓєйшє дауаханала ўлє, иќєн љалѓан дўрт балаћы балалар йорттарына
таратыла. Олатайым ўџе лє ћуѓыш бїтїўен кїтїп еткерє алманы – 1944 йылдыњ
йєйендє астан ўлде. Мињє иќтєлеккє ћїйлєгєндєре генє тороп љалды.
Парсалар
Љарабаш турѓай кеўек (мєџєни) ашау тєртибен белгєн љошто кўргєнем юљ, ул
љош аџыљтыњ љєџерен белеп ашаѓан кешегє ољшаѓан.
***
Ињ ѓємћеџ ашаѓан љош – кўгєрсен: ашаѓан єйберенењ їќтїндє йїрїй, шунда уљ
«тиџєк ташларѓа» ла булдыра. Љарабаш турѓай – кўгєрсендењ љапма-љаршыћы.

Їлєсєй

Иманым – ўџем!
Љїрьєндер – ћўџем!
Шєйехзада Бабич
Минењ уйлауымса, ћєр сабыйџыњ ињ ышаныслы, ињ яљын кешеће була. Минењ
дє балалыљ йылдарымда шундай шєхес їлєсєйем булѓандыр. Юљ, їлєсєй татлы
телле лє, йомарт та тўгел ине, шулай џа сабый саѓымда уљ ањлаѓанмын, кўрєћењ:
їлєсєй булмаћа, минењ їсїн яљты донъяныњ ишеге ябылырѓа торалыр кеўек...
Ћєм ѓўмерем буйына љолаѓым тїбїндє уныњ ћўџџєрен ишетеп йєшєйем. Мин
белгєндє олатай исем їсїн генє ѓаилє башлыѓы ине. Єлбиттє, ваљытыњда бїтє
йорт хужалыѓы уныњ љаты љулдарында була. Єммє бер ћыйыр ѓына љалѓас, йорт
дилбегєће їлєсєй љулына кўсє. Бар мїлкєтен колхозѓа биргєн їсїн їлєсєй
олатайџы ўџенењ беренсе дошманы итеп кўрџе, уѓа аљланыу їсїн ћўџ љатырѓа ла
ирек бирмєне.
Їй эсендєге кїндєлек тєртип їлєсєй љушљанса ѓына ўтєлергє тейеш булды,
єгєр џє берєйће ул тєртипте боџћа, шелтє алды, є инде был љылыѓы икенсегє
љабатланћа, язаѓа тарттырылды.
Барыћынан да элек шуныћы љыџыљ: їлєсєй, ўџе єйтмешлєй, шыр наџан кеше,
хєџергесє єйткєндє, бер хєрефте лє танымаѓан, бер љасан да уљып булашмаѓан,
єммє, ћєр кеше бар аљылын тормоштан алырѓа тейеш, тиер ине. Эшлєгєн кеше
їлєсєй їсїн эш кўрћєтеўсе йєки мал табыусы ѓына тўгел, є уљыусы ла, їйрєнеўсе
лє, шул уљ ваљытта їйрєтеўсе лє булырѓа – љыќљаћы, єўлиє кеўек булырѓа тейеш
ине.
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Їлєсєйџењ кїн тєртибе бер ваљытта ла ўџгєрмєне: ул љаты, ѓєџєти. Їлєсєй
ауырыћа ла, байрам булћа ла, фажиѓєле хєлдєр килеп тыућа ла – бер тїрлї ине.
Ул сєѓєткє љарап йєшємєне, дїрїќїн єйткєндє, ул ваљытта сєѓєт тигєн нємє бик
ћирєк кешелєрџє генє була торѓайны, ћєм ўџенє генє билдєле эске тойомлауы
менєн, урындыљтыњ билдєле генє бер урынына бер кем дє љаѓылырѓа тейеш
булмаѓан ашъяулыљ џурлыѓы таџа сепрєген йєйеп, намаџ уљыр ине. Йєйге эш
ваљытында їлєсєй їс рєљєѓєт намаџѓа кўсє. «Хоџай ярлыљар мине, Алла ўџе белє...
нињє їс намаџѓа кўсеўемде». Ул бер кемде лє намаџѓа їндємєне, є беџ ул ѓибєџєт
љылѓанда бары тыныс ћєм тєртипле ултырырѓа бурыслыбыџ. Єммє хємер
эсеўселєр, уйнашсылар был ваљытта янында торћа – џур харамлыљ кисерџе...
Їлєсєйем ћєр ўткєн кїнгє шатланды: «Таѓы бер кїн йєшєнек, ўлмєнек, иртєгє лє
Алла шулай љушћын, шїкїр, балалар, Хоџайѓа рєхмєт уљыѓыџ», – тиер ине. Уныњ
йољларѓа ятљас уљый торѓан доѓаћы булды, ћєр кис ул шул доѓаћын уљымайынса
йољламаны. Уљый башлар алдынан беџгє ишетелерлек итеп: «Ошо ятыуџан да
тора алмаћам», – тип башлар ине.
Йољо доѓаћын уљыр алдынан їлєсєйем иќєп-хисап алып барџы: баџџаѓы
бєрєњге кўпмегє етергє тейеш, башља ашамлыљ кўпме, етмєгєнен нисек табырѓа?
Ћєр ваљыт: «Мин љара иќєпте яљшы белєм, ћис кемдєн оттормам», – тиер булды.
Ул ваљытта ла ћалым йыйыусылар ябай кешелєрџе оторѓа бик яратты, недоимка
їсїн тип йє ћыйырћыџ, йє самауырћыџ, йє башља кєрєк-яраљћыџ торѓоџоп
љалдырырџар ине. Ауыл Советы депутаттары килеп, єйберџєр исемлеген яџа ла
тейєп алып китє, є «мин ваљытында тўлєнем» тигєн кешене тыњлаусы ла юљ.
Їлєсєй ул йєћєттєн љара иќєбен ћєр кїн алып барџы, ваљытында тўлєп, недоимка
ћораусыларџы їйгє лє индермєне.
Їлєсєйџењ колхозѓа булѓан мїнєсєбєте мине џур ўќкєнсе аптырашта љалдырџы.
Олатай башља мїлкєт менєн бергє алты еген атын колхозѓа тапшырѓан, єммє
баљсабыџѓа ат йїгї менєн бер нємє лє кермєне. Ул ваљытта ат колхоз љулында
ине, колхозсылар нисек булћа ла ат кїсї менєн файџаланалар. Є їлєсєй: «Колхоздыљы кєрєкмєй, љаџалћындар», – тине. Бик љыџѓаныс хєл, колхозѓа кергєндє ат
тўгел, бер ус єйбер џє бирмєгєн кешелєр активист булып, колхоз мїлкєтенєн
файџа кўрџе, утын, бесєн, ћалам килтерџе, ћєр тїрлї башља эштєрен башљарџы, є
олатайѓа, тєўге колхоз рєйесенє, асља ўлер алдынан аџ ѓына он бирергє лє
телємєнелєр. Колхозѓа малћыџ кереўселєр был хєлгє тантана итте шикелле.
Йєнєће, бына ниндєй ул Совет власы, ярлыларџы љарай. Шул уљ активистар
колхоз икмєген тыныс љына ашай алманы, нисек тє тїртмє ћўџ менєн їлєсєйџе
ирештерергє тырышырџар ине. Єммє їлєсєйем дє ћўџћеџ љалмай: «Туљта, ћин,
колхозѓа тољсай тотоп кереўсе! Донъя ул – љуласа, килтерє лє бер баќа»,– тиер
ине. Ысынлап та, уныњ ћўџџєре хаљља сыљты, донъя барыћын да тигеџлєне: йє
кўтєреп алды, йє атып бєрџе, кеше хаљы уларџы барыбер ебєрмєне.
Їлєсєйџењ ињ џур љаѓиџєће – харамды ашамаќља. Харам сусља ите генє тўгел, ул
– кешегє тейеш булмаѓан аш, ћєр ризыљты ашар їсїн кешенењ уѓа хаљы булырѓа,
аџыљ хєлєл кїс менєн табылырѓа тейеш. Є башља аџыљты ейгєндє кеше уныњ љайџан, кем тарафынан табылѓанын белергє, Алланан ѓєфў ўтенеп ашарѓа тейеш.
Їлєсєйем їсїн совет етєкселєре, ћалым йыйыусылар ћєм башља шундай бєндєлєр кєсепћеџ, харам ашаусылар иќєплєнде.
Тїшїнкїлїккє бирелеўселєр, љул љаушырып ултырыусылар їлєсєйгє дуќ
тўгел: ћєр кем йєшєр їсїн ашарѓа тейеш, є ашар їсїн эшлєргє тейеш. Мине
їлєсєй биш йєштєн їйрєтє башланы, ул «йомош» тип атала ине. Єгєр йомош
ўтєлмєћє, шелтє элєгє, є љайћы ваљыт ул шелтє берєй тємле нємєнєн мєхрўм
булыу менєн барып бїтїргє мїмкин. Єммє, хєтерлєўемсє, уларџы ўтємєгєн саѓым
бик ћирєк булды, кўрєћењ, сїнки їлєсєй мине ћєр саљ маљтай ине. Є уныњ
маљтауы мињє ћары майџай яѓыла. Уныњ љарауы, мин алты йєштє эш-кїшкє
їйрєндем. Їлєсєйем мињє йєйге бесєн, утын єџерлєў ваљытында: «Ћин эшлєп
ашайћыњ», – тип єйтє торѓайны.
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Ҡарабаш турғай

Ћїнєрселек яѓынан да їлєсєй кешенєн љалышыуџы яратманы. Мєќєлєн, ул
киндер илєп, балаќ ћуѓа белде, был шїѓїл їсїн уныњ бїтє љорамалдары ла бар
ине. Беџџењ їйџє бўтєн кеше ћуљљан балаќ йєйелмєне. «Буйлыљ» киндерџе ул
кўрше урыќ ауылында йєшєгєн ызнакумдарынан барып ала, є «арљырыћы»на
їйџєге бер генє сепрєкте лє єрєм итмєй файџалана.
Ўџ кейемдєрен дє, беџџењ кейемдєрџе лє ўџе текте. Єлбиттє, ул ваљыттаѓы беџ
кейгєн ыштандарџы кўрћєњ, кїлїп ўлерлек, нишлєйћењ, заманаћы шундай
булды.
Мин, ѓєџєттє, мейес башында йољлай инем, унда минєн башља таѓы ла бер нисє
бала ћыйырлыљ урын була торѓайны єле. Їлєсєйем сыѓарѓан мейес шулай
тыштан килбєтћеџ генє булћа ла, кешелєр єйтеўенє љараѓанда, йылыны ла ћєйбєт
тота, ћєйбєт тарта ла ине. Ул ваљытта матурлыљ љайѓыћы юљ, файџалы ћєм
уњайлы булћа, шул етє.
Їлєсєйемдењ бїтє ћїнєрџєренєн тыш ињ мїћиме – табиплыљ ћєлєте булды.
Кемдєр генє килмєй ине уѓа їшкїрттїрїргє. Бигерєк тє кўџ ауырыуџары менєн
килеўселєр кўп. Нињєлер, ул ваљытта кўџџєренє сўп тїшїп этлєнеўселєр байтаљ
ине. Улар араћында урыќ кешелєре лє була торѓайны. Љайћы ваљытта їлєсєй
їшкїргєндє беџ, тўџє алмай, кїлїшє инек. Єлбиттє, аџаљтан ныљ љына элєгє
торѓайны. Љайсаљ кешелєр їлєсєйемє рєхмєт єйтер їсїн генє лє килє торѓайны,
тимєк, ысынлап та уныњ ярџамы тейгєн. Єммє їшкїрїў бер їлєсєйџењ генє
ћїнєре булмаѓан. Мєќєлєн, кўрше Ибраћим бабайџыњ олатайы ла дауалау менєн
шїѓїллєнгєн, уѓа ћирєклєп урыќтар џа килгєн. Ибраћим бабай џа, бала
булѓанлыљтан, кїлїп ултырѓан, ћєм, єлбиттє, олатаћына љамасаулаѓан. Олатайы,
урыќтарџыњ ўџен ањламауџарынан файџаланып, ѓєрєпсє ћўџџєрџєн башљортсаѓа
кўскєн ћєм:
Исеме – нарыш, хаљы – бер бот арыш,
Ибраћим, кїлдїрєћењ, бїлдїрєћењ,
Кїлкїњ килћє, тышља сыљ,
– тип ћамаљларѓа мєжбўр булѓан.
...Ул ваљытта Єптек ауылы љатындарына бала табырѓа больница кеўек ўџєктєр
булмаѓан. Бала таптырыу – кендек инєлєренењ эше. Минењ їлєсєйем дє шундай
єбейџєрџењ береће ине. Мињє шуныћы билдєле: кендек єбейенењ исеме яњы
тыуѓан сабыйџыњ љушаматына єўерелє. Бына шул хєл инде минењ їсїн шаљтай
борсоулы булып сыљты. Мин йєй кїнї тыуѓанмын. Љыџыу мєл. Эш ваљыты.
Кўрєћењ, їлєсєй їйџє булмаѓан. Беџ єле ўџебеџџењ їйџє йєшєгєнбеџ. Мине донъяѓа
килтерер їсїн кўрше Хєџисє єбейџе саљырѓандар, шуѓа минењ љушаматым «Хєџисє єбей» ине. Є ике туѓандарым Иљсан менєн Єљсєн їлєсєй љарамаѓында тыуѓандар, уларџыњ љушаматтары ла – «Кїмїш єбей». Был хєл мињє бик отолошло.
Сїнки улар мине «Хєџисє єбей» тип ўсеклєй торѓайны, є мин «Кїмїш єбей» тип
єйтє алманым.
Їлєсєйем бер тапљыр џа табиптарѓа мїрєжєѓєт итмєне, дарыуџарын да ўџе таба
ине. Уныњ дарыуџары – ўлєндєр: єрем, дегєнєк япраѓы, тамыры, юл япраѓы,
мєтрўшкє ћєм башља тїрлї тєбиѓєт бўлєктєре.
– Мин бер генє ауырырмын, – тине їлєсєй. Шулай булып сыљты ла. Ул 86
йєшендє ауырып китте ћєм, беџџе љалдырып, «ысын донъя»ѓа кўсте.
Парсалар
Аџыљ табырѓа љарабаш турѓайџан да оќта љош юљ. Эйе, љышын ћыуыљ кїндєрџє
аџыљ табыу ењел тўгел.
***
Љарабаш турѓай љурљыу белмєй. Был сифат – аслыљтан...
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Яџмыш љосаѓы
Кўч элден кирсє, тїрў тїнлўктин чыкар
(Кўс (кўмєк кеше) алдан керћє, тўрє
тїнлїктєн сыѓыр).
Мєхмўт Љашѓари
Ћєр кемдењ яџмышы ўџ љулында. Эйе, «яџмыш» тигєн ћўџ минењ љолаљта
сабый саљтан яњѓыраны, тынѓы бирмєне, маџаѓа тейџе, иќєпћеџ ћорауџар
тыуџырџы. Тєбиѓи, бала ћєр саљ ололарџан яуап кїтє. Баланыњ биргєн ћорауџары
ябай. Был нимє? Нињє шулай? Ни їсїн? Ашыѓырѓа тўгел. Бала бер љасан да
їќтєн-мїќтєн бирелгєн яуапља риза тўгел, етмєћє, бала кїткєн яуаптыњ тєрєнлеге
ћєр саљ артыу їќтїндє.
Бала ўџенењ зирєклеге менєн ћєр саљ «селекция» алып бара. Ћорауына яуап
бирмєгєн олоно кўњеленєн генє ћыџып ташлай, ењелсє яуап биреўсене артљараљ
љуя. Ћїџїмтєлє ћєр бала ўџе менєн ихлас ћїйлєшкєн кешелєрен, йє булмаћа бер
кешећен таба. Шуныћы ўкенесле: бала ћорауџарына тулыћынса яуап биреўсе
кеше юљ. Булыуы ла мїмкин тўгел, сїнки донъя, кїндєлек тормош бар ћорауѓа
яуап бирє алмай.
Ћєр кемдењ яџмышы ўџенењ љулында. Был аксиома – совет мєктєбенењ ињ
беренсе ћўџе. Ысынлап та, тырышып уљыѓан кеше, љыйынлыљтарџы тўџемлек
менєн љаршы ала белгєн кеше ўџ килєсєген ыњѓай юлѓа ћала. Єйтерћењ, ћєр
кемдењ, єкиєттєге кеўек, ћайлап алырлыљ юлдары алдында асыљ кўренеп ята.
Донъялаѓы бер генє кешенењ дє яџмышы ўџ љулында тўгел. Ысынбарлыљта
бындай мїмкинселек юљ, сїнки ћєр бер ћорауџыњ яуабы таѓы бер нисє ћорау тыуџыра. Шулай уљ ћєр заттыњ телєгєн бер хєрєкєте килєће мєлгє бер нисє яњы хєрєкєт тїрїн билдєлєй. Дїрїќїн єйткєндє, тормош ћєр кемгє ћєр саљ хата яћау-яћамау шартын љуя. Йєнє ћєр хата – бер кўџлектєн хатаћыџлыљ, є икенсе кўџлектєн
хата. Етмєћє, љараштар икєў-їсєў тўгел, кўп.
Шулай, ћєр кемдењ ѓўмере – хаталар теџмєће. Бер ўк ваљытта шул уљ ѓўмер –
берџєн-бер хатаћыџлыљ кўрћєтмєће, сїнки ћуњѓы мєлдє кеше тере икєн, тимєк,
хаталары юљ.
Ўџем тыуѓан дєўер... Яњы дєўлєт љороусылар, ћис шикћеџ, берџєн-бер яљты юл
табыуџарына ышаналар. Ышанмаѓандарџы ышандыралар, телємєгєндєрџе љыќалар, љурљыталар. Є болѓаныш яњы шарттар тыуџыра. Єйтєйек, ышанмаѓан зат
ышаныусылар сафында икєн, ышаныусыларџыњ кўптєре ўџџєрен ышанмаусылар
исемлегендє кўрє. Буталсыљ ваљыт...
Минењ донъяѓа килеў бына шул буйраљ ћыуџа аљљан тапља ољшаѓан. Эйе,
шулай, тыуѓан кїндєн бєлиѓ булѓансы яџмышыма ўџгєртеў хєрєкєте яћарлыљ
бєлєкєй генє лє форсатым булманы. Эйе, яџмышым ўџ љулымда булманы.
Єйттем дє: мин сабый саљта їйїбїџ, барлыљ љаралтылары менєн, утта янѓан.
Беџџе, їс баланы, ут эсенєн йолоп їлгїргєндєр. Бик шомло янѓын. Олатайџыњ
дўрт улыныњ да донъялары бергє янѓан, йєй уртаћы, љыџыу эш ваљыты, бар зат
ялан эшендє. Є беџ, сабыйџар, йољлаѓанбыџ.
Бєлє бер ўџе йїрїмєй, тиџєр, кўп тє ўтмєй, атай тїрмєгє китє.
...Эйе, бер кис ауыл ирџєре колхоз канцелярияћы алдында лєљєпљє бирелгєн.
Тємєкећеџ ћўџ ћўџ тўгел, тартырѓа уйлаѓандар. Кемдер тємєке кисеты сыѓарѓан.
Тємєке тїрїргє гєзит кєрєк, гєзит сыѓарыусы ла табылѓан. Є їсїнсїћї, был гєзитте
йыртырѓа ярамай, кўрєћегеџ, унда Сталин ћўрєте тїшїрїлгєн, ти. Йєнєће, атай,
Сталинћыџ гєзит юљ, тигєн. Гєзитте алѓан, йыртып тємєке тїргєн, љабыџѓан. Є
иртєнсєк «халыљ дошманы»на єйлєнгєн, алып та киткєндєр – ун йылѓа.
Эйе, кулактарѓа љаршы кїрєш замананында Єптегебеџџє ГУЛАГ киќєге
асылды, ауыл ерен тартып алып, тїрмє љорџолар.
Тїрмє булѓан урында – љаты тєртип, є ауылда махсус уполномоченный йєшєй.
2 «Ағиҙел», №11.
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Колхоз иќєбенє. Сабый булћам да, фамилияћын иќемдє љалдырѓанмын —
Яппаров. Бик єшєке зат ине.
Єлбиттє, минењ атайџан «халыљ дошманы» килеп сыљмай, алып китеўџењ
башља сєбєптєре лє бар.
Беренсенєн, тїџїлїштєрџє бушља эшлєўселєр кєрєк, шуѓа атай Ћамар
эргєћендєге Безымянка биќтєћендє тотљонлољта эшлєгєн. Икенсе сєбєп – олатай
беренсе булып колхозѓа инергє мєжбўр булѓан. Ул, колхоздыњ тєўге рєйесе
булараљ, кўптєргє ољшамаѓан. Єйтєйек, ауылдыњ атаљлы байы Ильяс ярты мењ
самаћы йылљы малы аќрап, бер нисє кибет тотљан. Є Граждандар ћуѓышы
мєлендє барса мїлкєтен таратљан. Эйе, бер кїршєк алтын, хазина таштар
тураћындаѓы легенда бїгїн дє онотолмаѓан. Є Ильяс байџыњ ейєндєре
колхозѓа тољсай тотоп, ярлыларса ингєн. Бєй, атай тїрмєгє киткєс, улар ауылда
їќтїнлїк алды.
Бына нисек...
Єгєр џє был тємєке «тєнєфесе» булмаћа?
Ул ваљытта тракторсылар ћїнєре ўтє ћиммєтле ћаналѓан. Атай
тракторсылыљља уљып љайтып, ике йыл тракторџа эшлєп їлгїргєн. Љышљы
курстарџа уљыу-яџыуѓа, иќєп-хисапља їйрєнгєн. Эйе лєћє, алдаѓы кїндєрџє
колхозда етєксе булырлыѓы кўренеп тора. Етмєћє, ул – актив уйын љуйыусы,
бейеўсе, ћабантуйџарџа танылѓан кїрєшсе.
Кїнсїллїк зыянћыџ бїтмєй. Бына шулай, етєкселєр араћында ла системаны
аќтан кимереўселєр бихисап булѓан.
Таѓы ла бєлє: ћуѓыш башланѓан, є беџџењ їсїн был хєл ўлем хїкїмїнє тињ.
Хєлбўки, Сталинград ћуѓышы тўрєлєрџењ тєкєбберлеген кєметкєн, шуѓа
атайџы ла тїрмєнєн сыѓарѓандар. Сталинградља ебєрер алдынан, ѓаилєћен кўрћен
їсїн, бер аџнаѓа їйгє љайтырѓа ла рїхсєт биргєндєр. Атай тїндє љайтљан, тањ
алдынан киткєн. Беџџе, їс баланы, уятып тормаѓандар. Ваљыты шулай булѓан.
Атайџыњ ћуѓыш юлы аптырашта љалдыра. Хєтеремдє, фронттан фотоћўрєт
килде. Ћўрєттє – бер тїркїм ћалдат, берећендє лє љорал юљ. Љулдарында –
бысљылар, балталар, багорџар. Ћўлпєн љараштар. Атай љулында – ике тотљалы
бысљы. Эйе, был сапер батальоны алѓы ћыџыљта, пуля ямѓыры, бомбалар аќтында
кўпер батальондыњ барыћын тиерлек теге донъяѓа оџата. Яњылар килє. Шулай
итеп, Сталинград, Курск дуѓаћы, Днепр, Карпат тауџары, Венгрия, Прага, ињ
аџаљ Вена, йєѓни Австрия. Югославиялаѓы ћуњѓы бєрелештєрџє лє љатнашып
їлгїрє.
Яџмыш ћєр саљ аптырата. Їлєсєйџењ дўрт улы ћуѓышља китє, є їсєўће
ћуѓыштыњ башында уљ ћєлєк була.
Ињ олоћо – Шєйєхмєт. Кўргєџмєлєргє йїрїгєн колхоз алдынѓыћы фронтта
ятып љалѓас, љатыны Ѓєйшє инєй сирлєп ўлгєс, дўрт бала йєтим љала. Їлєсєйџењ їсїнсї улы Мињлеѓєле, ысын патриот, Ленинград фронтында ћєлєк була.
Дўртенсеће, ињ кесеће Хєсєн фронтта бер ай ѓына була. Тєљдир... Є атай? Ћуѓыштыњ тєўге кїндєрендє ул ћаљ аќтында кўпер ћала. Эйе, ул ваљытта «заградотрядтар» булѓан. Ут аќтында кўпер тїџїў мењгє бер ышаныс љалдырырѓа телємєгєн.
Атай бер нисє тапљыр љаты контузия алѓан, кўп тапљыр ћыуѓа аљљан,
бигерєк тє Карпат йылѓалары уќал, љаты аѓышлы икєн.
Атай фронттан љайтљас, башындаѓы аљ сєстєрен минєн сўплєтергє ярата
торѓайны. Є мин: «Атай, нишлєп ћинењ башыњ Ташлыѓыр тауыныњ башына
ољшаѓан?» – тип ћорап аптырата инем.
Эйе шул, їс љаланыњ ћуѓыштан ћуњѓы йылдарџа тїџїлгєн йорттарыныњ
нигеџџєре беџџењ Єптек ауылы эргєћендєге Ташлыѓыр тауынан табылѓан
таштарџан тїџїлгєн. Ташлыѓыр тўбєће хєџер џє йємћеџ, йырыљ-йыртыљ.
Атайџыњ баш яраћы хєтєр ине, бомба сољоронан алѓас, барыбер ўлє тип, яраны
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тегеп маташмаѓандар. Бинт менєн ураѓандар – эш бїткєн. Атайџыњ ћуѓыш
эпизодтары иќ китерлек.
Бына, бер нисє кїн ашамаѓан батальонды йылѓа ярына килтергєндєр. Асыљ
урын. Ялан кухняћы килгєн. Атай, ниџер ћиџенеп, яњѓыџ тирєк љыуышына инеп,
ашатыу сиратын кўџєтергє булѓан. Теге яљ ярџан асылѓан кїслї ут батальонды
тулыћынса юљ иткєн. Тере љалыусы булмаѓан, љасыр урын да юљ. Заградотряд
єџер генє тора.
Бына Австрия. Атай – повар. Ат егелгєн ялан кухняћы менєн урман юлынан
килє. Ўџе арттан йєйєўлєп атлай. Є ўџе ултыраћы урынѓа шинель-фєлєндєн муляж
(љарасљы) яћап ултыртљан. Снайпер муляжѓа атљан, є атай – снайперѓа. Снайпер
аѓас башынан љолап тїшкєн. Є атайѓа љоралды Курск дуѓаћында ышанып
биргєндєр. Эйе, ул, нићайєт, «халыљ дошманы» тўгел. Тєўге тотљан љоралы –
танкыѓа љаршы ата торѓан мылтыљ – ПТР.
Карпат тауџарындаѓы бер љаты бєрелештєн ћуњ Брежнев атайџыњ љулын
љыќљан: «Ћињє герой бирергє лє бит, ярамай». Бына шулай, атай тере љайтты.
Љайтыу шатлыѓы оџаљља ћуџылманы. Тїрмє ћєм ћуѓыш атайџы икенсе кешегє
єйлєндергєйне. Эйе, атайџы колхоз бригадиры итеп љуйџылар. Є был ул ваљытта
– ињ тынѓыћыџ эш, сїнки колхоз эше – мєжбўри эш. Бушлай. Тауыш-тынћыџ бер
кем дє эшлєргє телємєй. Икенсе яљтан, бригадир эскелектє ѓєйеплєнє. Эйе, ћєр
ћалдатка буйџаљлыѓына риза тўгел, ћєр береће бригадирџы эсереп, ўџ яѓына
ауџарырѓа тырыша.
Кўп йылдар ўткєс, атайџыњ ниндєй бєлєгє осраѓанын ањланым. Атайџыњ
контузиялары менєн бригадир эше ћыйыша алмай, баш яраћы – їќтємє. Бындай
контузиялар менєн эсеў љєтѓи тыйыла.
Айныљ килеш атай – ѓєџєти хєлдє, є эсеп алћа, ўџен-ўџе белештермєй,
тулыћынса аљылћыџ хєлендє љала. Бына ниндєй яџмыш! Уљып белдем: атайѓа
беренсе йєки икенсе группа инвалидлыљ танытмаћы бирергє тейеш булѓандар.
Бирмєгєндєр. Исмаћам, эсергє ярамай, тип єйтеўсе лє булмаѓан. Бына нисек.
Атайџы бер генє табип та кўрмєгєн? Аптыраш! Уныњ љарауы, атайџыњ был
хєленєн элекке дошмандары оќта файџаланѓан.
Ялѓан донос яџылѓандан ћуњ байтаљ ваљыт ўткєс, беџџењ їйгє атай менєн
следователь килде. Кўршенєн ўтескє ит алып бешерелде. Эйе, атай љушљас, мин
магазиндан ўџ аљсама (ололар бушља эшлєћє, беџ, балалар, єџ-мєџ аљсаѓа
эшлєнек) бер литр араљы алып килдем. Следователь атай менєн бик ихлас
ћїйлєште. Эсеп алѓас, бик яљын дуѕлыљ кўренде. Љосаљлашыу, хатта ўбешеп
алыу. Бына нисек, следователь атайџы ињ яљын дуќына тињлєне.
– Ћинењ ѓєйебењ раќланмай, ћињє ялѓан ѓєйеп япљандар. Бына, был љаѓыџѓа
љултамѓанды љуй џа «эш» тураћында онот, – тине.
Атай ўџенењ љайџалыѓын, кемлеген онотљан – љултамѓаћын љуйџы.
Є мин эџєрмєндењ бер ћўџен дє ситтє љалдырманым. Быны ул аџаљ ни єйтте:
«Мин башта кешенењ ашын ашайым, є аџаљ... башын ашайым».
Ул љайтып китте, Петровскиѓа, є атай был «эш» тураћында онота башланы.
Ярты йыл самаћы уџѓас, ўџен алып киттелєр. Биш йылѓа.
Сталин ўлеп, амнистия сыљљас љына атай љайтты. Ул Ногинскиџа, Томскиџа
хєрби объекттар тїџїлїшїнє йєлеп ителгєн икєн.
Є беџ? Беџ, балалар, ўџ кїнїбїџџї ўџебеџ кўрџек. Эйе, тере љалыр їсїн беџ
ололарџан кўберєк эшлєнек. Алдашмайым. Мєрхємєтлелєр беџџе «атайлы
йєтимдєр» тине. Є љалѓандар? Єйтеп тормайым.
Типкелєўселєр џє булды. Типкелєндек. Яуап бирергє лє їйрєндек. Элєкте.
Уларѓа ла.
Эйе, яџмыш – љуласа, бер алдын, бер артын аса.
2*
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Ѓєйшє

Яџѓы матур кїндєр килде. Љар ирегєнен тўџемћеџлек менєн кїтїп алдыљ.
Кїндєр йємле. Тик їлєсєйџењ їйїндє генє кўњелћеџ, сїнки љорћаѓыбыџ ас. Ошо
кїндєрџењ берећендє беџгє канцелярияѓа саљыртып йїрїўсе апай килеп инде.
Барыбыџ џа ћаѓайып љалдыљ. Сїнки колхоз канцелярияћынан яљшы хєбєр менєн
бик ћирєк йїрїйџєр: йє заем таратыусылар тураћында хєбєр була, йє
тўлєнелмєгєн налог љаѓыџы килтерелє, йє булмаћа фронттан “љара љаѓыџ”
ебєрєлєр. Їлєсєйемдењ былай џа бер улыныњ – минењ атайымдыњ ѓына тере
хєбєре бар єлегє. Килгєн апай, хєлде ањлай ћалып: «Мин ћеџгє яљшы хєбєр алып
килдем», – тип ањлатты.
– Ћеџџењ їйџєн биш йєше тулмаѓан бер фронтовик малайын списыкка
индерџелєр, є ул исемлек Шаћырбан апайѓа бирелгєн. Малайыѓыџ ћєр кїн бер
тапљыр, унда барып, ашап љайта ала. Тик шуныћы: биргєн ашты, икмєкте малай
шунда ѓына ашап бїтїргє тейеш, алып љайтырѓа ярамай.
Был малай мин инем. Шаћырбан инєйџењ їйї їлєсєйемдењ їйїнє яљын.
Беџџењ тыљрыљтан тїшкєс, џур урамда, їлєсєйџењ бєрєњге баљсаћынан ћуњ
Шаћырбан инєйџеке башлана. Минењ їсїн унда барыуы бик анћат. Икенсе кїн
єйткєн ваљытља Шаћырбан инєйџењ їйїнє барып индем, ул мине шунда уљ їќтєл
артына ултыртты, алдыма туќтаљ тултырып љул туљмасы менєн бешерелгєн аш
љуйџы. Ашта хатта ит киќєге лє бар ине. Таџа ондан бешерелгєн бер телем икмєк
тє телеп биргєс, тўбєм кўккє тейгєндєй булды. Єммє љорћаѓым єџ ашарѓа
їйрєнгєс, ашымды ѓына ашап бїтє алдым. Є икмєк киќєген, їлєсєйемє
кўстєнєскє бирергє тип, йєшереп кенє љуйыныма тыљтым. Юѓићє, ул кїн ћайын:
«Мин булмаћам, ћеџ ни эшлєрћегеџ, сєўит хїкўмєте ћеџџе асља ўлтерєсєк», – ти.
Мин дє уѓа изгелек эшлєйем єле.
Минењ бындай «љорћаљ байрамдары» оџаљља барманы. Бер кїндї, мин шым
ѓына їќтєл артында ашап ултырѓанда, был їйгє бер апай килеп инде. Шаћырбан
инєй љайџалыр сыљљайны. Шуѓа ул љаџанлыљља ўџе барып, џур сеўєтєгє тултырып
аш ћалды, ике-їс кеше ашарлыљ ит киќєге лє їќтєне. Ике киќєк икмєк телеп
алѓас, минењ яныма ултырып йыпырырѓа кереште. Ўџе уќал итеп мињє љарай.
Мин, ашауымдан туљтап, ни эшлєргє белмєй аптырап ултырам. Был урта
йєштєрџєге бисє їќтєлдє ятљан дєфтєрџе алып ниџер уљыны ла былай тине:
– Ћинењ атайыњ фронтља тїрмєнєн китте. Шуѓа ла мин ћине буш ашаусылар
исемлегенєн ћыџам. Башљаса килеп йїрїмє.
Мин бер ћўџ џє єйтє алманым. Шулай џа алдымдаѓын ашап бїтїп, икмєгемде
алырѓа хєлем етте. Љайтљас был турала їлєсєйемє ћїйлєгєйнем, ул асыуланды,
хатта љарѓаны: «Ярай, љаџалћындар, бушлай ашарѓа яратыусы кешелєр бит улар.
Ѓєйшє уныњ исеме. Шулар бит инде, кўрше Сєлих ауылыныњ ярлы-ябаѓаћы,
колхозѓа буш тољсай тотоп килделєр. Хєџер кеше булѓандар! Ўџџєренењ малдары
булмаћа ла, кешенекен љарарѓа яраталар»,– тине.
Ћуѓыш алдынан Ѓєйшє активистка булып ала, колхоз тўрєлєренє яљын йїрїй
башлай... Аџаљ, белеўемсє, минењ атай менєн бергє ўџешмєкєр тўњєрєк ойоштороп, театрџа уйнаѓан. Бєлки, Ѓєйшєнењ атайыма ўпкєће лє булѓандыр. Єммє
аслыљтан интеккєн баланыњ ни ѓєйебе бар инде?! Мин бєлєкєй саљта ауыл мєсетенењ їќкї љатында клуб ине. Кешелєрџењ ћїйлєўенсє, минењ атай бейеп, сєхнєћенењ иџєнен дє ћындырѓан. Ѓєйшєнењ баш-баштаљлыѓына љаршы бер ни џє
эшлєй алманыљ. Телєћє љайџан килеп колхоз менєн идара итеўсе кешелєр
араћынан да беџгє љолаљ ћалыусы булманы.
Мин ћєр саљ был љатынды кўџєттем ћєм, ўќє тїшїўгє, уныњ ниндєй кеше икєнлеген ўџем їсїн бер аџ асыљлай тїштїм. Ул ћєр ваљыт тип єйтерлек ферма мїдире
булып эшлєне. Є ћуѓыш ваљытында уѓа ауыџ асып бер кем бер ћўџ єйтє алманы.
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Сїнки ул сельсовет рєйесе Чуркиндыњ яратљан ћїйєркєлєренењ береће ћанала
ине. Є инде ире фронтта ћєлєк булѓас, ул ўџен азат љатын ћанап, ћїйєре менєн
мїнєсєбєтен бер кемдєн дє йєшермєй башланы, хатта унан бала табып алды. Улар
бер-берећенє тап килеп, «силєгенє кўрє љапљасы» кеўек ярап торалар ине.
Тормош барыбер ўџенекен итє. Кўпме генє љасып йїрїћєм дє, кўп тапљыр
мињє лє Ѓєйшє менєн осрашырѓа тура килгелєне. Унынсы класты тамамлаѓанда,
мине Салауат Юлаев исемендєге колхоздыњ комсомол ойошмаћы секретары итеп
ћайланылар. Ул ваљытта колхоз Єптек ћєм Сєлих ауылдарын берлєштерє ине,
район ўџєге ићє – Стєрлетамаљ љалаћында. 1957 йыл. Хрущевтыњ «эрелєштереў»
мєле. Мињє прокуратуранан повестка килеп тїштї. Саљырыу љаѓыџы Ѓєйшєгє лє
бар икєн. Кемдер «ферма мїдире ћєр кїн колхоз ћарыѓын ћуя, йємєѓєт милкен
єлєф-тєлєф итє» тип ялыу яџѓан, є аџаѓына «комсомолецтар» тип имза љуйѓан.
Єлбиттє, мин кис кїнї ўк асыљлап љуйыуымса, уны комсомол аѓзаларыныњ
береће лє яџмаѓан ћєм, белеўемсє, яџырѓа йыйыныусы ла юљ. Атайым да: «Улым,
ўткєндєрџе иќењє тїшїрїп, иќєплєшєм тип, бер-бер хєл љылаћы булма, уларџы
барыбер тїџєтеп булмай. Є Ѓєйшєне тїрмєгє ултыртып љына ћињє ењеллек
килмєйєсєк. Эт менєн эт булмайџар», – тине.
Кўрћєтелгєн кїндї колхоз тырантасына ултырып, Ѓєйшє менєн Стєрлетамаљља килеп тїштїк. Прокурор бўлмєћенє мине беренсе индерџелєр. Теге
ялыуџы уљырѓа бирџелєр. Ысынлап та, унда яџылѓанса, ферма мїдире ћарыљтарџы йыш ћуйџырта, иќєбен ўџе генє белє. Є ћуњынан ћуйылѓан йєндєрџе «ўлгєн»
итеп кўрћєтє лє љуя.
– Дїрїќ яџѓандармы? Кем яџѓан? – Прокурорџыњ ћорауџары шул булды.
– Был яџмаларѓа комсомол аѓзаларыныњ љатнашы юљ, є иќєплєнмєгєн мал
ћуйыу эштєре мињє љарањѓы, – тинем.
Мине оџаљ тотманылар. Ѓєйшє ингєс, уныњ менєн оџаѓыраљ ћїйлєштелєр,
єммє ул эргєлєренєн кўњеле кўтєрелеп, борсолоулы йїџї асылып килеп сыљты.
Љайтыу юлына тїштїк. Стєрле беџџєн байтаљ љына алыќлыљта урынлашљан.
Шуѓа ла Торатау ўрен менгєс, Мєлгєштелє атты туѓарып, ћыу эсереп алдым да
ўлєн ашарѓа ебєрџем. Ўџем аѓас тїбїндєге ўлєнгє ћуџылып тїштїм дє уйџарѓа
сумдым. Љараћам, эргємє Ѓєйшє лє килеп ятты. Кўњеле кўтєренке.
– Матур ѓына егет булып ўќеп еткєнћењ икєн. Хєџер ћињє љатын-љыџ менєн
уйнарѓа ла ваљыт. Єйџє, їйрєтєйем, – тип ўрелє башланы. Аптырамай ѓына:
– Юљ єле, мињє єлегє иртєрєк, тип уйлайым, – тип яуапланым.
Ул ваљытта мињє армияѓа китергє бер нисє ай ѓына љалѓайны.
Єлбиттє, ул осорџа Ѓєйшє кеўек љатындар ауыл ћайын булды. Єммє мин уларџы
ѓєйеплємєйем. Бары руссалап: «Бог вам судья», – тип кенє єйтер инем. Ѓєйшє тураћында хатта џур бер китап яџып та булыр ине. Єммє был минењ тїп маљсатым
тўгел.
Їлєсєй єйтмешлєй, љарап йїрїргє кєрєк, сїнки донъя бер алдын, бер артын
кўрћєтє. Шул уљ йєй беџ, ферма эшселєре, алыќ болонда колхоз малдарына бесєн
єџерлєйбеџ. Љунып йїрїр їсїн џур љыуыш љорѓанбыџ. Кїнїнє їс тапљыр ашарѓа
ла яланда ѓына єџерлєйџєр. Беџџењ етєксе – єлеге ферма мїдире Ѓєйшє. Эшлєнєће
эштењ ћїџїмтєћен унан талап итєсєктєр. Шуныњ їсїн ул ћєр тїрлї юлдар менєн
йєштєрџе бесєндє тоторѓа тырыша. Кўњел асыу кєрєклеген дє ањлай. Юѓићє,
егеттєр ауыл яѓына љайыра башлай. Бына шуныњ їсїн дє Ѓєйшє колхоз эшселєренє сєйгє тип биргєн шєкєрџєн љыуыш эсендє бал єсетє. Шул ћый єџер
булыуѓараљ беџ аџнаћына бер тапљыр кўмєклєп мєжлес яћайбыџ. Бал эсеп баш єйлєнгєс, мин дє ўџемде ысын мєѓєнєћендє егет итеп тоя башлайым. Йољларѓа
ваљыт еткєс, бер љыџ минењ љуйынѓа элєгє. Бєлки, кирећенсє, мин элєккєнмендер. Єммє ћєр кем ўџ урынын табып бїткєс кенє, љыуышља ўџ кўњелен кўптєн
кўреп їлгїргєн Ѓєйшє килеп инє ћєм, ирџєр љыуышында љатын-љыџ булырѓа
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тейеш тўгел тип, уларџы љыуып сыѓара. Єлеге ваљытта уйлап љуям: єгєр џє шул
ваљытта ул минењ љуйындаѓы љыџџы љыуып сыѓармаћа, тормош юлым
ниндєйерєк йўнєлеш алыр ине икєн? Уныћын бер Хоџай ѓына белє. Кўренмєгєн
эш ћєр саљ љарањѓы.
Парсалар
Ињ оятћыџ љош – сєўкє. Сєўкє балаћы туљтаућыџ ашарѓа ћорай. Балконѓа
сыѓарып љуйџыљ, китмєй, нимєлер талап итє. Љыуып ебєрџем. Ињ рєхмєтле љош –
љарабаш турѓай.

Чуркин

Сєнсел инде, љанѓа тонсољ, ўл, љаџал:
Љиммєтењ юљ бит ћинењ нуль љєџєр.
Шєйехзада Бабич
Тирє-яљља љарай-љарай башаљ йыябыџ. Бойџай башаљтары. Їлєсєй менєн.
Тирє-яљты љарау мїћим, сїнки башаљ – колхоздыљы, є колхоз – хїкўмєттеке.
Єгєр кўреп љалћалар, йыйѓан башаљтарыњ менєн ћауытыњды тартып алалар, акт
яџалар ћєм канцелярияѓа саљырталар. Є халыљ барыбер йїрїй, башља сара юљ,
тамаљ йїрїтє. Їлєсєй єйтмешлєй, љышын љар аљ, лєкин љарџы ашап булмай.
Беџџењ башаљ йыйѓан яландаѓы бойџайџы комбайн йїрїп ћуљљан. Тїшкєн
ћаламдары їйїлїп ята, уларџы эќкертлєп їлгїрмєгєндєр. Шул їйїмдєрџењ
берећенє мине їлєсєй саљырып алды. Їйїмдїњ бер башында йєнселгєн бойџай
башаљтарыныњ љалдыљтары бар. Їлєсєй шунан бер ус ала ла їрє: «Кўрєћењме, –
ти, – был їйїмдї, ашъяулыљ ћалып елгєрћєњ, бер бот бойџай сыѓа. Хєџер елгєрє
башлаћаљ, берєйће кўреп љалыр, шуѓа ла љарањѓы тїшє башлаѓас љына килеп эш
итеп алырмын», – тип мињє љарап торорѓа љуша. Їлєсєй ўџе єйтмешлєй, мин –
тыњлаусан малай, шунда уљ риза булам. Ул љайтып китє, є мин шул тирєлє эџлєп
башаљ йыям, кис етеўен кїтєм. Эњер љуйыра башлаѓан ћайын мине борсолоу
билєй. Яљындаѓы яњѓыџ љайын япраљтарыныњ шаулауы ла кїндїџгїгє љараѓанда
шомлораљ, етмєћє, зыярат та алыќ тўгел. Мин бигерєк тє шул зыяратынан
љурљам. Тик бер нємє лє эшлєп булмай, ўџем телєп риза булѓас, кемделер ѓєйеплєй алмайым, шїрлєњкерєћєм дє, ултыра бирєм. Кїндїџ ябай ѓына кўренгєн
нємєлєр хєўефле, љурљыныс љиєфєт ала башланы, є їлєсєй ћаман да юљ. Єлбиттє,
ул онота торѓан кеше тўгел, єйтє икєн, тимєк, килє. Тамам љарањѓы тїштї. Мињє
йўгереп љайтып китеўџєн башља ємєл љалманы. Љайтып кереўемє їй эсендє ыѓызыѓы килєлєр ине. Ауыл Советы депутатын да килтергєндєр. Є сельсовет рєйесе
Ѓариф, «пўнєтєй» тигєн кешелєргє кўрћєтеп, мейес эсенєн тєртешкє менєн
элєктереп, бїгїн беџ иртєн йыйѓан бойџай башаљтарын сыѓара бара, бер ћауытља
ћалып, бизмєн менєн ўлсєй бара. Имеш, їлєсєй кўпме колхоз милкен урлап,
киптерергє ћалѓан. Ѓариф ўџе беџгє кўрше йєшєй. Уныњ ињ яратљан эше – колхоз
милкен тєлєфлєўселєргє љаршы кїрєш ойоштороу, быныћы – ўџе єйткєнсє. Є
дїрїќїндє – колхозды юљља сыѓарыусыларџыњ алдынѓыћы. Бына єле ул, љулына
тотљан тєртешкєћен болѓап:
– Колхоз башаѓын урлаѓанћыњ, хєџер акт яџабыџ, районѓа ебєрєбеџ, хатта «за
вредительство» судља бирєбеџ, – тип љысљырына, тик нињєлер тауышы бер џє кїр
тўгел. Є їлєсєйџењ тауышы кїслїрєк:
– Беџ башаљ йыйѓан ерџе кўптєн инде ћїрє башлаѓандар, їс кїндєн љара ер
генє тороп љаласаљ. Ул ваљытта беџџењ балаларѓа дарыу булаћы башаљтар сереп
бїтєсєк. Колхозды мин тўгел, ћин ашайћыњ. Колхозѓа ингєндє йыртыљ сабаталы
инењ, єле, ана, ниндєй итеп кейенеп алѓанћыњ. Уѓа љайџан аљса таптыњ? Кешелєр
асља тилмергєндє! Нисє ѓаилєне асља ўлтерџењ!
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Депутат єкренлєп їйџєн шылыу яѓын љарай. Ѓариф та башаљ тултырылѓан
љапсыљты тотоп ћыпырта. Пўнєтєйџєрџєн дє елдєр иќє. Кўп тє ўтмєй, їйџє сит
кеше љалмай. Їлєсєйем дє шаулауынан туљтап, тынысланып, киске намаџын
башлай. Иртєгє лє кїн бар єле.
Минењ їлєсєйгє Ѓарифтыњ да, йєѓни Чуркиндыњ да теше ўтмєне. Єммє їлєсєйџењ бирешмєўенє бик ћыџланды, кўрєћењ. Бўре лє бит йыртљыс, уќал хайуан,
єммє кўп ваљытын олоп, зарланып ўткєрє. Ѓарифтыњ да їлєсєйем янынан ўткєндє љараштары ергє тїбєлє ине. Єйттелєр, Ѓариф, имеш, – љайџандыр Баймаљ
яѓынан килеп сыљљан байѓош. Алама сєкмєненєн љиммєт милке булмаѓан, телєћє
кемдє ялсылыљта йїрїгєн. Чуркин тигєн тирмєнсе урыќља ла эш эшлєшеп йїрїгєн, бєхетенє љаршы, уныњ кейєў сыљмаќлыљ љыџы булѓан. Шул саљта Ѓариф
їсїн кўктє тєўге бєхет йондоџо йылмая ла инде. Тирмєнсе љыџы уѓа был бєндєнењ
килєсєктє ињ яратасаљ юл йўнєлешен кўрћєтє. Ул – бисєлєр яратыу, бисєлєр
артынан љыуыу юлы. Ѓарифты ошо кїндєн бик ћирєктєр ўџ исеме менєн атай,
кўберєк ул «Чуркин» љушаматы менєн йєшєй башлай.
Є кулактарѓа љаршы кїрєш, мїлкєтлелєрџе талау Ѓариф-Чуркин їсїн кўктє
икенсе йондоџ яндыра. Был мєлдє ићє Чуркинда ињ кєрєкле сифаттар бар:
байѓош, наџан, љара кўњел, кеше мїлкєтенє ынтылыу. Ысынбарлыљта ићє ул –
ябай енєйєтсе, тїшїп љалѓанды эџлєўсе, хєлћеџџєрџе тапаусы, єхлаљи яљтан ињ
ћуњѓы кеше. Кўрєћењ, ошондай типтаѓы кешелєр бик кєрєк мєл килгєн. Бїйїк
Ватан ћуѓышынан алда, бигерєк тє ауыл ерендє, урындаѓы власть башына
ултыртыу їсїн ўџенсєлекле кешелєр кєрєк булѓан. Тап ошо ћєлєт Чуркинда
булѓан да инде. Є ињ мїћиме: беџџењ ауылда ћєр кем уѓа ерєнеп љараѓан.
Минењ ањлауымса, район етєкселєренењ љуйѓан маљсаттары асыљ: ауыл ерендє
яћалма рєўештє аслыљ ойоштороу. Йєнєће лє, ас кешене тыњлатыуы, ауылда
тоторољло љурљытыу атмосфераћы урынлаштырыуы ењел. Был Єптек їсїн
бигерєк тє мїћим, сїнки бында Гулаг бўлексєће асыла. Є район етєкселєре был
лагерѓа џур иѓтибар биргєн. Маљар районы етєкселєре шул ваљытта
Башљортостан кўлємендє кўренекле урындарџы билєй башлай, Їфїгє ўрлєўселєр
џє кўбєйеп китє.
Ѓарифтыњ енєйєттєрен ћанап бїтїрїў мїмкин тўгел. Єлбиттє, ул – ињ бєлєкєй
власть, Сєлих сельсоветы рєйесе. Кўрєћењ, ул ўџе ћєр кїн, ћєр сєѓєттє ўџен
енєйєтсе итеп тотоуџы ћайлаѓан. Ул Совет власы їсїн ниндєй џє булћа яљшылыљ
(є был йємєѓєт кўџлегенєн сыѓып љараѓанда – насарлыљ) эшлємєй тора алмай.
Бер заман ул атына ултырып їлгїргєн арыш баќыуџарын байљап йїрїгєндє, ялан
ситендє арыш љыбырџаѓанын кўреп љала. Яљын килћє, кўрє: ирле-љатынлы
Єптек ауылы кешелєре арыш башаѓы ыуып, ашап ултыра. Ѓариф їсїн ўџен
тўрєлєр алдында ћєйбєт кўрћєтергє, район кўлємендє ињ актив рєйес булып
алырѓа таѓы ла уњайлы мєл тыуа – яњы дан йондоџо балљып китє. Уларџы љамсы
менєн тотолѓан урындарында туљмай-туљмай џа, ирен ат љойроѓона бєйлєп,
Єптек ауылындаѓы правление алдына ћїйрєтеп килтерє. Теге абзый шул урында
донъя љуя. Љатыны ла оџаљ йєшєй алмай, є їс малайы етем љала. Эйе, уларџыњ
береће минењ йєштєш ине, балалар йортона алып киттелєр. Кўп тє ўтмєй, Єптек
ауылы уларџы бїтїнлєйгє онотто.
Шулай џа Чуркинѓа тєўге йондоџо тынѓылыљ бирмєне. Љатын-љыџџарџы
љайѓыртљан йондоџ яљтыћы. Юљ, љайѓы тўгел, ћуѓыш ваљыты бит. Є љыйын
ваљытља дусар љатыњдарџы тїрлї юл менєн љурљытып, ризалаштырып була.
Ѓарифтыњ ињ камиллаштырѓан “эше” – ырџында эшлєгєн љатыњдарѓа тентеў
яћау. Ябай эш. Єммє ољшаѓан љатыњдыњ кеќєћенєн берєй ус иген табылћа, Ѓариф
їсїн џур табыш, ћїйїнїс: кисен ул љатыњдыњ їйїнє килергє була. Минењ нєќелгє
лє љаѓылды был эш. Єсєйџењ бер туѓан аѓаћы Хєйбулла фронтта ћєлєк булды,
љатыны Фєѓилє инєй ике бала менєн яњѓыџы љалды. Бер кїн ул да Ѓариф
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тентеўенє дусар була. Инєйем тїќкє-башља сибєр, кєўџєће лє мауыљтырырлыљ.
Шуѓа кўрє Чуркин, тентеў башлаѓас, уныњ ярамаѓан ерџєрен ћєрмєргє тырыша.
Єммє Фєѓилє инєйем дє баџап љалмай (ул характеры менєн дє башљаларџан
айырыла ине) – кўмєк кеше алдында «теге» ерен асып кўрћєткєн, йєнєће лє,
шунда бер ус бойџай йєшерџем. Ул ваљиѓа тиџ сиселє: инєйем бер аџна эсендє бер
йылѓа тїрмєгє оџатыла. Ошо бер йыл ѓўмер Сєлих ауылында бер нєќелдењ
бїтїўенє сєбєп була. Фєѓилє инєй тїрмєлє ваљытта Хєйбулла бабайџыњ берџєнбер улы астан ўлє. Шулай итеп, Сєлих ауылыныњ йылъяџмаћынан Латиповтар
фамилияћы мєњгегє юйыла. Эйе, аџѓан эт ўџ урамындаѓы себеште лє йолљоп
ырѓытырѓа мїмкин. Чуркин – ул эттєн дє ерєнгесерєк бєндє. Мине икенсе
кешелєр аптырашта љалдырџы: Фєѓилє инєйгє приговор яџѓан судья, ѓєйеплєўсе
прокурор. Кўрћєњ ине шул бєндєлєрџе, бер кўџ менєн генє љараћањ ине. Є улар
бит Маљар районы ўџєге Петровскиџан «яљшы» эшлєгєндєре їсїн ўрлєп
киттелєр, уларџыњ да балалары булды, нєќелдєре бїгїн дє дауам итє. Є
Чуркиндыњ бисєлєр менєн љыланыштарын ѓына яџћањ да, ўџе бер роман булыр
ине – ерєнгес, имєнес сюжетлы єќєр. Ундай єќєрџењ кєрєге юљ, Чуркиндыњ ўџенењ дє кєрєге юљ ине. Уныњ кєрєкмєгєнлеге ћуѓыш бїткєс тє асыљланды. Єптеккє
фронтовиктар љайта башланылар, є берєўће офицер булып љайтљан. Їйїнє
љайтып керћє, љатыны ныљ ярлылыљта икєн: ћыйыр џа юљ, самауыр џа, мендєрюрѓандар џа юљ, тик єле тїќїн юѓалтмаѓан љатыны ѓына љалѓан. Чуркин уѓа ла
«тентеў» яћаѓан, кисен їйїнє лє килгєн, тик љатын индермєгєн. Шуѓа ла рєйес
Чуркин налог йыйыусыны, депутатты килтереп, ул љатыњдан «недоимкалар»
ћауѓан, є ћыйыр, ћауыт-ћаба, кейем, мендєр-юрѓандар бўлешеп алынѓан.
Ѓєџел Совет власы Чуркинды биш йылѓа ултыртты, бары тик шул эше їсїн
генє. Є Ѓарифтыњ бар ѓўмере енєйєт икєнен Єптектењ «кєзєће» лє ањлар ине, тик
унан ћораусы булманы, ул ўџе лє недоимка љорбаны булып љалды. Шуныћы
љыџыљлы: кўп кешелєр, бер ауылда йєшєп, Чуркин-Ѓарифтыњ фамилияћын
белмєй, шул иќєптєн мин дє. Белмєгєнемє шатланам. Ысынлап та, ул ваљытта
сельсовет рєйестєренє бик тиџ љушамат таѓыла ине. Рєйес љуйѓанда (ћайлаѓанда),
љуяћы кешене маљтап алалар ине, наџанды – уљымышлы тип, ћантыйџы – аљыл
эйєће, ћаљауџы тел оќтаћы тип кїлмєйенсє маљтайџар ине.
Ѓариф киткєс, Сєлих сельсоветына беџџењ ауыл љатыны Мињзифаны љуйѓандар. Аљыллы ла, тел оќтаћы ла булмаѓан, аптыраѓас, уљымышлы кеше булып кўренергє тырышљан. Кеше килеп керћє, ћєр саљ алдында гєзит ятљан, тик шуныћы
кїлкїлї: ћўрєте булмаћа, гєзит йыш љына баштўбєн булѓан. Сїнки Мињзифа
хєреф танымаѓан, є ауылда уљый-яџа белеўселєр байтаљ. Райондан Мињзифаны
љуйырѓа килеўселєр, уныњ бик яљшы сифаттары бар, тип йыйында маљтап
ћїйлєгєндєр, «она башковитая» тигєндєр. Шул кїндєн башлап ауыл халљы Мињзифаныњ фамилияћын онота, ул Башкаматыйѓа єйлєнє, эйе, «Башковитый» сєйерерєк яњѓырай, є Башкаматый башљортса ењелерєк єйтелє, лєкин оџон. Шуѓа
ла оџаљламай љушамат тиџ арала «баш»ын тїшїрїп, Каматыйѓа єйлєнде, є љатын
халыљ хєтерендє Каматый Мињзифа булып љалды. Тик рєйес булып оџаљ эшлєй
алманы, балаларын ташлап, љайџалыр сыѓып китте лє ѓєйеп булды.
Кўп йылдар ўтте, єммє сельсовет рєйестєренењ беџџењ тормошта тотљан урыны
минењ башымдан сыљманы. Башљортостандыњ ниндєй генє мїйїшїндє
булманым, љайџа ѓына барманым, был турала ћєр кемдењ ћїйлєгєнен тыњларѓа
тырыштым. Ысынлап та, Ѓариф – минењ їсїн фашистан да аламараљ кеше, є
Совет власы бындай кешелєрџе етєксе урындарѓа маљсатлы рєўештє љуйџымы
икєн, бик белгем килє ине. Єммє ћорашып, тїпсїнїп йїрїмєнем, бары
иѓтибарлы булдым ћєм хєтеремдє тоттом.
Стєрлетамаљ синтетик каучук заводында эшлєп йїрїгєндє, бер егет менєн
таныштым. Тора-бара ул минењ яљын дуќыма єйлєнде. Беџ уныњ менєн бик оџаљ
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татыу ћєм кўњелле йєшєнек, ашаѓан ашыбыџ уртаљ булды. Минењ уйымса, уныњ
кињ кўњеллеге љанынан, нєќеленєн ине. Тыуѓан яѓы – Ѓафури районы. Атаћы бер
ўк осорџа Ѓариф кеўек рєйес булып эшлєгєн, Ленин орденына лайыљ булѓан
кеше. «Сельсовет рєйесе» тигєн тїшїнсє миндє ћєр саљ насар уй љалдырѓас, мин
дуќымдыњ атаћыныњ алып барѓан эше тураћында ћорашманым. Ысынлап та, мин
тїпсїнїргє яратмайым. Таѓы ла кўп йылдар ўтте, оло йєшкє еттем. Юлда
автобуста китеп барам. Минењ менєн йєнєш оло ѓына йєштєрџєге кеше ћїйлєшергє єўєќ булып сыљты. Шуныћы асыљланды: ул – минењ дуќымдыњ ауылдашы.
Иптєшем тураћында єйткєс, был кеше мине љыџыљћындырѓан темаѓа кўсте,
ентеклєп барыћын да ћїйлєне. Бына шунда инде мин ѓўмерем буйы эџлєгєн
ћорауѓа яуап таптым.
Бына нисек килеп сыѓа: дуќымдыњ атаћы – Чуркинѓа љапма-љаршы кеше.
Љыќљаћы, Ѓариф кешене астан ўлтереўџе мєџєк кўрћє, был кеше асыѓыусыларѓа
ярџам итеўџе беренсе маљсат итеп љуйѓан.
Мин шул тиклем шатландым. Эйе, дуќ кешенєн сетерекле ћорауџарѓа яуап
эџлємєйџєр. Аллаѓа шїкїр, мин ул турала дуќыма бер ћорау џа бирмєнем.
Шулай итеп, Совет власыныњ «кешелєрџе астан љырџырырѓа» тигєн маљсат
љуймауын асыљланым. Ањлашыла: был хєљиљєт кешенењ ўџенєн тора.
Ѓўмер буйы мин Ѓариф кеўектєр тураћында бик кўп бєхєстєргє индем. Кўптєр
бер фекерџе яљланы: «Ни эшлєћен, љушљас – ўтєгєн» тинелєр. Юљ шул, љушљанды ла тїрлї юл менєн ўтєргє була. Кўрєћегеџ, миктєгєн кешелєргє ярџам итеп ињ
џур орден алып булѓан, є миктєгєндєрџењ ўлгєнен љарап тороп, ўлмєќ борон тибеп
љалайым, тип уйлаѓандар халыљ нєфрєтенє юлыљљан.

Хєйерселєр

Бўтєгєле аулаљ буџ ялан
Кемгє генє тўшєк булмаѓан.
Шалѓыџ йырау
– Эй, Хоџай! Беџџєн дє ярлы кешелєр бар, – былай тип їлєсєй бик єрнеп,
ўкенескє љаршы, йыш єйтте.
Был ћўџ хєйерселєр тураћында ине. Эйе, їйгє хєйерсе килеп инћє, беџ, балалар,
тып-тын булабыџ, бирер нємєбеџ юљ. Икмєкте ўџебеџ кўрмєйбеџ, є їлєсєйџењ ћєр
нємєће иќєпле. Шулай џа ул хєйерселєрџе йєллєй, бер дана бєрєњге булћа ла биреп
сыѓара. Єгєр берєўће артынан икенсеће килеп керћє, кўр џє тор, уныћы мотлаљ
буш сыѓып китє. Был урында ла їлєсєйџењ кўп єйтелгєн ћўџе булды:
– Єле генє берегеџ сыѓып китте. Кўрєћегеџ бит беџџењ хєлде, ашарѓа табыуы
љыйын. Нињє байыраљ кешелєргє кермєйћегеџ?
– Байџар беџџе їйџєренє керетмєй шул, љыуалар, эттєрен ћїслєтєлєр, єшєке ћўџ
єйтєлєр, – ти хєйерселєр.
– Шулай инде, хєџерге байџар эсе љара булѓанѓа бай. Улар арљаћында донъяны
хєйерсе баќты. Беџ хєлле йєшєгєндє хєйер ћорашыусыны кўрмєнек, – тип
зарланды їлєсєй.
– Хєйерселєр љайџан килє ул? – мин ћораућыџ љала торѓан бала тўгел.
– Кўпте белћєњ, тиџ љартаяћыњ, балам, – їлєсєй ўџенє ољшамаѓан ћорауџарѓа
яуап бирергє яратмай. Хєйерселєрџе ул ысын кўњелдєн йєллєй, хєл-єхўєлдєрен
ћораша, ћўџџєрен тыњлап ултыра. Улар ићє был турала ћїйлєргє бик яраталар,
ентеклєп керешєлєр. Мин ћєр саљ был кешелєрџењ кўргєн-кисергєндєрен
їндєшмєй, иѓтибар менєн тыњланым. Хєйерселєр ињ башта ўџџєренењ ниндєй
ауылдан икєнлектєрен, быѓа тиклем нисек донъя кїткєнлектєрен, љайћылайтып
бїлгїнлїккє тїшїўџєрен, хєйерсе хєленє љалыуџарын ентеклєп ћїйлєргє
тырыштылар, ћєм уларџыњ ћєр берећенењ ўџенє генє хас булѓан ѓєџєте, ћїнєре
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бар. Уларџыњ љайћы береће робаѓи йєки бєйет кїйлєп йїрїй, доѓа уљып маташа.
Їндєшмєгєн, меќкен генє љиєфєттєгелєре лє осраны. Мин тєўгелєренєн
ишеткєндєремде тыњлап, отоп алырѓа тырыша торѓайным. Дїрїќїн єйткєндє,
был йєћєттєн миндє ћєлєтлек юљ тўгел ине, єммє їлєсєй был мауыѓыуыма сик
љуйџы, хєйерселек телєйћењ, тип бик љаты шелтєлєне. Ни эшлєйћењ, бєйетте
оноторѓа тура килде. Є љайћы бер бик ўџенсєлекле хєйерселєр барыбер иќемдє
љалды. Уларџыњ береће Мїхєррєм исемле оло ѓына ир кеше ине. Мїњгїрєк
тауышы менєн єллє йыр, єллє бєйет, єллє таљмаљ, ѓїмўмєн, танып булмаќлыљ кїй
кїйлєп йїрїнї. Ўџе ћўџгє ћаран булды, їндєшмєќ кеше, хєйер биреўсегє рєхмєтен
єйтергє лє онота торѓайны. Ул беџџењ ауылда бер-ике йыл йїрїнї лє башљаса кўренмєне, икенсе ауылѓа киттеме, єллє ўлеп љалдымы – белмєѕћењ. Ћуњѓыћы ла
бик мїмкин. Сїнки, билдєле сєбєптєр арљаћында, хєйерселєр оџаљ йєшємєй.
Сєлиха исемле їндєшмєќ љатын йыр йырламаны, бары кўџ љарашы ѓына
їмїтћїџлїктї ањлата ине. Ысынлап та, їмїтћїџлїк уныњ яџмышы булып сыљты.
Љышљы ћыуыљ кїндї ул љатындыњ Тимаш – Єптек юлында имгєклєп аяѓына
баќырѓа тырышып ятљанын ике кеше кўргєн, єммє уларџыњ береће лє уѓа ярџам
љулы ћуџырлыљ єџємдєр булмаѓан: береће – ауыл Советы рєйесе Ѓариф, икенсеће
– ташландыљ йыйып, ярты тиндєн бер тин яћаусы Туљыт љушаматлы бєндє.
Сєлиха шунда, тора алмайынса, хєле бїтїп, аслыљтан ўлгєн, ауыл халљы
йыйылышып, уны зыяратља алып барып кўмде.
Хєйерселєрџењ кўпселеге тау яѓы ауылдарынан булды. «Беџ Ташбўкєн ауылынан», «Ћєйеттекемен», «Љалыу Айырынан» тиерџєр ине. Билгеле булыуынса,
ул яљ ауылдар колхоз тїџїлїшї башланыр алдынан иркен йєшєгєн. Ат, ћыйыр
малын кўп аќыраѓандар, кєзє-ћарыљтары иќєпћеџ булѓан. Оло йєштєге хєйерселєр ўџџєре ћїйлєне был турала. Шулай уљ умарта тотљандар, сайыр аѓыџѓандар,
урман киќкєндєр. Єммє колхозѓа берлєштереў башланѓас, шєхси хужалыљтарѓа
налог љырља арттырылѓан. Хатта мал башына тїшкєн ћалым шул уљ мал биргєн
килемдєн арта башлай. Бына шунда инде тау башљорттарына ысын ћынау килє.
– Їлєсєй, нињє ул хєйерселєр тау яѓынан беџџењ яљља сыѓа? – Минењ ћорау
їлєсєйемє ољшаманы.
– Белмєгєнењ яљшы, – тип љырт киќте.
Тик ул ћорау минењ баштан бер љасан да китмєне, ћєм мин сабый саѓымда уљ
ўџемє, шул ћорауѓа яуап табам, тип маљсат љуйџым.
Їлєсєйем љайћы ваљыт бик ўтенеп ћораѓан кешене фатирѓа ла индерє ине.
Шулай бер заман Ташбўкєн ауылынан килгєн љатынды ике малайы менєн бер
айѓа фатирѓа индерџе. Килешелгєн ваљыт ўткєс, был ѓаилє кўрше Нєѓимє
апайџарѓа кўсте, ул апайџыњ да їйї џур ине. Шулай итеп, был кешелєр ћуѓыш
ћуњынаса беџџењ ауылда кїн итте. Шунан инде улар Стєрлетамаљља тїџїлїш
эшенє кўстелєр. Хєтерлєўемсє, ул апайџыњ исеме Хїмєйрє ине, бер малайыныњ
исеме – Зиннєт, ћуѓыштан ћуњ мин шул уљ љаланыњ Содовый биќтєћенє љунаљља
бара торѓайным, сїнки минењ дє бер апайым, єсєйемдењ ћењлеће, тїџїлїштє
эшлєп, баракта йєшєне. Шул ваљытта ул ѓаилєне мин таѓы ла бер кўрџем, кўрше
баракта йєшєйџєр ине, тик мине таныманылар, мин дє ўџемде танытырѓа
тырышманым.
Бер ваљыт, єлеге ћуѓыш ваљытында, ѓинуарџыњ ћыуыљ, бўрєнєлєр шартлап
торѓан мєлендє, беџџењ їйгє, їшїп ўлєбеџ, тип љысљырып илап бер сиѓан љатыны
килеп инде. Кеше љайѓыћын уртаљлашыусан їлєсєйем уны йєллєне,
кўмєкћегеџме, нисє кешећегеџ, тип белеште.
Сиѓан љатыны, ирем менєн икєў генєбеџ, бер тїнгє генє индерегеџ инде, тип
ялбарџы ла, ризалыљ алѓас, їйїбїџџїњ иџєненє бысраљ ике љалын юрѓан, бер нисє
џур мендєр ырѓытыуѓа, улар аќтына барыћы ла бер тїќтє биш бала кереп тє сумды.
Мин їлєсєйџењ ињ яратљан ейєне булћам да, тўр башына, янѓан мейес алдына
ултырырѓа баџнат итмєй инем. Є был сиѓан балалары кўпмелер ваљыттан ћуњ, бер
џє аптырап тормайынса, янѓан мейес алдына – тўрбашља барып та тулдылар.
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Єммє їлєсєйем тыштан ингєс, был сиѓан балаларына уќал ѓына љарап, бер ћўџ
єйтеўе етте – тегелєр тиџ генє юрѓандары аќтына сумды. Шуныћы: был сиѓан
ѓаилєће беџгє егелгєн ат менєн килгєн. Сиѓандар атља налог тўлємєй, хїкўмєткє
эшлємєйџєр, аттарына ниндєй аџыљ ашаталарџыр – Хоџай ѓына белє. Є Совет
власы уларџы кўрмєй џє. Беџџењ ауылда хатта бер ус иген їсїн тїрмєгє
ултырталар, ат аќраѓан їсїн атынан џур налог алалар, хїкўмєткє эшлємєгєн їсїн
тїрмєгє ябалар. Бына шул тигеџћеџлек тураћында баш ваттым. Єлбиттє, ололар
был турала ћўџ алып барџы, тик уларѓа минењ џурџар єњгємєћенє љолаљ ћалыуым
ољшаманы. Юљ, минењ сиѓан халљында эшем юљ. Тюркология фєнен, тїрки
халыљтары тарихын їйрєнеўсе булараљ, єлбиттє, мин «сиѓан», «цыган»
ћўџџєренењ љайџан, нисек килеп сыљљанын яљшы белєм. Совет власы, бигерєк тє
Сталин заманында, башљорт халљын сиѓандыњ бер тїрїнє єйлєндерергє уйланы
ла инде, сиѓан итмєћє лє, сиѓан хєленє љалдырырѓа тырышты.
Дїрїќїн єйтергє кєрєк, Кремль хужалары был эште, ўџџєренењ уйынса, бик
уњышлы алып барџы. Тау араларындаѓы ауылдарџа йєшєгєн башљорттарџыњ тїп
ћїнєре малсылыљ ине. Шуныњ їсїн Мєскєў был хужалыљ їлкєћенє, бигерєк тє
шєхси малѓа, кўтєрє алмаќлыљ ћалым ћєм башља їќтєлмє йїклємєлєр ћалды. Ит,
май, тире ћалымдары булды, єммє аптыратырлыљтары ла аџ булманы. Мєќєлєн,
тауыљ аќрамаѓан хужалыљља ла, хїкўмєткє тапшырыу їсїн мотлаљ йомортља
йыйырѓа, тигєн закон сыѓарылды. Бына шундай ћєр тїрлї сєбєптєрџењ
йыйылмаћы арљаћында, бигерєк тє ћуѓыш осоронда, хєйерселєр кўбєйџе. Є
уларџыњ тау яѓында кўп булыуыныњ таѓы ла бер сєбєбе: иген игелмєгєн ерџє йыла
аѓасы љабыѓынан яћалѓан ондан єџерлєнгєн икмєк менєн кеше оџаљ йєшєй
алмай, їйїн ташлап сыѓып китергє мєжбўр була. Кўптєр был эште ћуѓышља
япћарџы, имеш, шулай кєрєк булѓан. Юљ, туѓандар, ћуѓыш ваљыты тип, бер
грузин да їйїн ташлап сыѓып китмєгєн, сїнки уныњ алма баљсаћына кїс
етмєќлек ћалым ћалыусы булмаѓан. Є башљорттарџы ћуѓыш ваљытында љыќыу
электєн – Петр I заманынан килгєн йола, дїрїќїрєге, ул сыѓарѓан закон. Боронборондан башљорт халљы хєйерселеккє љаршы иммунитет ћаналѓан. Совет власы
уны юљ итер їсїн яњы вирус уйлап табыусы булды. Йє, Хоџай! Беџџе таѓы ниндєй
вирустар кїтє? Амин.
Парсалар
Кўп тапљыр фатирѓа осоп ингєн љарабаш турѓайџы тотљаным бар. “Ћуѓыш”та
бирешергє телєге юљ. Ярайћы ѓына суљый йєки тешлєй. Саялыљ їлгїћї.
***
Љарабаш турѓай тєџрє аша їй эсен кўџєтє белє, минењ їйџє икєнде белћє, тауыш
бирє.

Посылка

Бўренењ – уртаљ,
Љоџѓондоњ – аѓас башында.
Мєхмўт Љашѓари
Юѓары ос Ѓєбиттєн посылка килгєн... Быны їлєсєйгє килеп ћїйлєнелєр.
Љыџџарына кўлдєклек тауар, таѓы єллє ниндєй матур єйберџєр ебєргєн, тисе.
– Їсєўће ятып љалды, исмаћам, береће иќєн љайтћын ине. Є посылкаћы
булмаћа ла ярар. Хоџайым башын ѓына ћаљлаћын. – Їлєсєй быны атайым
тураћында єйтє.
Посылка тураћында ишеткєс, мин дє йєнлєнеп киттем. Ана бит, кўрше Мєѓиє
апайџыњ иренєн инде єллє нисє посылка килде, ћуњѓыћында їќтєлгє љуймалы
музыка уйнай торѓан матур сєѓєт тє ебєргєн. Ўџем барып кўрџем. Иќ китмєле,
кўџџењ яуын алырлыљ љупшы.
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Мин дє: «Атайым бер генє тапљыр булћа ла посылка ебєрћє, ћєйбєт булыр,
малайџарѓа ћїйлєр инем», – тип телєк телєй инем. Кўрєћењ, Хоџай ишеткєндер.
Бер кїн «ћеџгє посылка бар» тигєн хєбєр килде. Шатлыѓым эсемє ћыймай, тик
їлєсєйгє генє белдерергє ярамай, єрлєп ташларѓа ла кўп ћорамаќ. Ул юлѓа
єџерлєнде, ћине лє алып барам, тигєс, тўбєм кўккє тейгєндєй булды. Їлєсєй:
– Хєлењ насар, балам, арырћыњ, барып љайта алырћыњмы икєн? – тип
борсолоп та алды.
– Юљ, їлєсєй, мин арымам, йўгереп барырмын да ћин килеп еткєнсе ултырып
ял итеп алырмын, – тип уны тынысландырырѓа ашыљтым.
Єџерлєндек тє иртєн иртўк ўк юлѓа сыљтыљ. Мин ўџем єйткєнсє эшлєнем:
їлєсєй ашыљмай ѓына атлай, є мин шєп итеп йўгерєм дє ул килеп еткєнсе ял итеп
ултырам. Йєйге кїн, мин яланаяљ, арыманым. Кўпмелер шулай бара торѓас,
беџџєн ун саљрым алыќлыљтаѓы Бєрџєшле тигєн ауылѓа еттек. Урыќ ауылы.
Їлєсєй таљтанан эшлєнгєн џур љапљалы їйгє кереп китте лє, оџаљ та ўтмєй,
сыѓып, мине лє алып инде. Бик матур џур їй. «Бына, балам, беџџењ ызнакум
Ивандыњ їйї», – тине їлєсєй. Ярлы тўгелдєр икєн, беџџе љєџерле љунаљ кеўек
итеп ћыйланылар, кисен мунса яѓып та индерџелєр. Иртєн инде таѓы ла
ћєйбєтлєп ашатып, юлѓа табала майџа бешкєн єпєк биреп, район ўџєге
Петровскиѓа, кўрше ауылѓа, оџаттылар.
Бала кешенењ кїн дє асыш. Бєрџєшлелє мин таѓы ла бер асыш яћаным.
Мунсанан сыљљас, хужа беџгє кеўєќ тигєн эсемлек эсерџе, ћай, ћєйбєт икєн.
Їлєсєй єйтє, уны икмєктєн яћайџар ћєм ћыуыљ булћын їсїн мїгєрєптє тоталар,
ти. Беџџє кеўєќ яћамайџар. Уныњ їсїн икмєк тє юљ. Хужабикє їлєсєйемдењ мињє,
ћыућаћањ эсерћењ, тип ћыу тултырып алѓан, єммє хєџер инде бушаѓан шешєгє
шул тємле ћыуџы тултырып бирџе. Беџ Петровскиѓа тиџ барып еттек, тик, ни
їсїндїр, был ауылды їлєсєйем ћєр ваљытта ла Кинйєкєў тип атаны.
– Олатайыњ менєн Кинйєкєўгє баџарѓа килеп еткєнде ћиџмєй џє љала инем. Ул
ваљытта беџџењ аттар бар ине, уйнаљлап торорџар ине, – тип хєтерлєп алды.
Район ўџєгендєге почта йортона килеп еттек. Мине їлєсєй документ урынына
алып килгєн икєн. Єгєр џє мєгєр берєй љаѓыџ-фєлєн ћорай љалћалар, беџџењ
документ юљ, бына посылка ебєргєн улымдыњ улы, тип єйтергє. Єммє был артыљ
борсолоу булып сыљты. Ауыл кешећендє ул ваљытта паспорт булмай торѓайны.
Посылканы їлєсєйгє тотторџолар. Беџ кире љайтыр юлѓа сыљтыљ. Был юлы
Бєрџєшлелє туљтап торманыљ, уџып киттек ћєм ўџебеџџењ ауылѓа яљыныраљ
булѓан Тимашевка ауылыныњ таѓы ла џур урыќ љапљаћы алдына килеп туљтаныљ.
Ул бейек, бесєн тейєлгєн арба керерлек итеп таљтанан эшлєнгєн. Ямѓырџан
ћыуланып серемєћен їсїн шулай уљ таљтанан ябылѓан љыйыѓы ла бар. Їлєсєй
шунда кереп китеўгє, мине ўџемдєн џурыраљ бер нисє малай уратып алды. Мин
уларџыњ єйткєнен ањламайым, сїнки урыќса белмєйем. Улар мине тїрлї яљтан
тїрткїлєгєнгє, љурљышымдан љысљыра башланым. Шул ваљыт їлєсєйем килеп
сыѓып бер екергєс, малайџар љасышып бїттї. Ул уќал итеп бармаљ янап алды ла
мине шул љапљаныњ бєлєкєйерєгенєн эскє алып инде. Їйгє уџџыљ. Бєрџєшлелєге
кеўек џур їй, матур итеп йыйыштырылѓан, иџєндєре буяулы. Хужабикє беџџе
їќтєл артына ултыртты, тик ўџе нињєлер бер туљтаућыџ ўкћеп-ўкћеп илай,
љулдарын болѓай-болѓай їлєсєйемє ниџер ћїйлєй. Мин, ањламаѓас, шым ѓына
ултырам. Љатын џур туќтаљтарѓа тултырып аш ћалып, алдыбыџѓа љуйџы, аљ
икмєк, майџа бешкєн пирожки тигєн нємє, таѓы єллє ниндєй тємле-татлы ризыљ
ултыртты. Аш борщ тип атала икєн, мињє бик ољшаны. Їлєсєйем, харам була,
тигєс, итен генє тємлєп љарай алманым. Ярай инде. Хуш еќле икмєк љушып
ашаѓас, былай џа ныљ туйџым. Оџаљ ултырманыљ, илай-илай оџатырѓа сыљљан
йомарт хужабикєне љалдырып, ўџебеџџењ ауылѓа – Єптеккє љарай юл тоттољ.
Ћорауџарым кўп булћа ла, тўџеп килєм, їлєсєйем ћорау биргєнде яратмай.
Кўпмелер ваљыт атлаѓас, ўџе ћїйлєй башланы.
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– Бына нисек, бер беџгє килгєн бєлє тўгел, илгє килгєн бєлє. Кисє был йортља
ауыр хєбєр килгєн – фронттан «љара љаѓыџ» алѓандар, иламай ни эшлєћен инде?..
Хужабикєнењ ире Степан, Бєрџєшлелєге Иван кеўек, олатайџыњ ызнакумы. Яџ
булѓас, олатай уларџыњ да їс ћыйырын быџауџары менєн тауѓа кїтїўлеккє алып
киткєн. Ѓїмўмєн, олатайым улар менєн бик татыу, килешеп йєшєгєн. Ун ике
ћыйыр ћауџым, тип їлєсєй йыш ћїйлєр ине: беџџењ – алтау, урыќтарџыњ – їсєр.
Арыѓансы эшлєгєндєр, єммє иркен ћєм туљ йєшєгєндєр. Єлеге лє баяѓы хєљиљєт
– колхоздыњ эше лє юљ, ашы ла юљ.
Посылканы алып љайтып, сисеп ебєргєс, эй, шатландыљ. Унда кейем тегер
їсїн тауарџар бар икєн, мин дє ўџемє берєй кўлдєк їмїт иткєйнем дє, ул турала
ауыџ џа асып булманы. Їлєсєйџєн шїрлєнем. Є ул тауарџарџыњ яџмышын тиџ хєл
итте:
– Ћеџ кейє торѓан нємє тўгел. Матур шаљмаљ биџєкле, йомшаљ тауар. Затлы
кўлдєктєр тегеп булыр ине. Тўлєўџєр кўп, – тине лє уларџы уљытыусыѓа ћатырѓа
алып китте.
Шулай џа был посылка минењ їсїн џур ваљиѓа булды, ћинењ атайыњ посылка
ћаламы ни ул, љайџан ћалћын, тип малайџар бўтєнсє єйтє алмаќ. Имеш, минењ
атайым їсмїйїшлї хаттар ѓына ебєрє ала. Хєџер инде аптырап љалмаќмын, нимє
єйтергє белєм. Тимєк, был хєл мињє яњы кўлдєк кейеўџєн дє ћїйїнїслїрєк.
Йылдар ўткєс, барыћы ла асыљланды. Ћуѓыш бїтє кеше їсїн дє бер тигеџ тўгел
икєн. Атай їсїн ул алѓы ћыџыљта, пуля ямѓыры, снаряд ярсыљтары аќтында кўпер
ћалыу булѓан. Љайџа унда посылка љайѓыћы, снаряд ярсыљтарын ебєрћенме ни!
Є бик йыш посылка алып, маљтанып йїрїгєн малайџарџыњ атаћы минењ
атайымдыњ артынан мылтыљ тотоп йїрїгєн. Минењ атай сигенергє мєжбўр
булћа, атып ўлтереў маљсаты менєн; ћуѓыш башын «йољлап» љалѓан Сталин
шундай љаѓиџєгє кўсеўџе хуп кўргєн. Шулай итеп, минењ атай нисек тє булћа
дошман менєн кїрєшергє ћєм шул уљ ваљытта ўџ ѓўмерен ћаљлап љалырѓа
тырышљан, є посылка тураћында уй уныњ башына ла инеп сыљмаѓан. Посылканы
беџ ул СССР сиген уџып, сит ил еренє сыљљас алдыљ, сїнки был ваљытта инде
уларџыњ табанына баќып љыуалаусы заградотрядтар булмаѓан. Кўп посылкалар
алып маљтанѓан малайџыњ атаћы шул тїркїмдє хеџмєт иткєн дє инде. Шуныћын
да єйтер инем: атай саперлыљља ўџе телєп бармаѓан, шулай љушљандар. Є теге
єџєм ћїнєрен ўџе ћайлаѓан, йєнєће, фашист љына дошман тўгел, эске дошман да
бар. Минењ эшем бик мїћим, тип кўкрєк ћуљљан. Пуля аќтында йїрїмєгєс,
Берлинѓа ла барып еткєн. Тик барыбер яџмыштан уџмыш юљ. Ћуѓыштан ћуњ да
уныњ хєрби ћїнєре кєрєк ћаналып, їйїнє љайтармайџар. Германияла артабан
хеџмєт итергє љалдыралар. Ул, тыныс осорѓа сыљљас, ўлемгє дусар була. Ауылдыњ
«єсе теллелєре»нењ ћїйлєўџєре буйынса, єлеге посылка ћалыуы башына еткєн дє
инде: затлы тауар эџлєп хєўефле урындарџа кўп йїрїгєн ћєм пуляѓа осраѓан.
Ѓєлємєт инде, шундай кешелєр бар: улар їсїн ћуѓыш та бїтмєй, табыш та бїтмєй,
дошман ћєр саљ бар, ћєр љайџа бар.
Минењ атай совет тїџїлїшїнє бер ниндєй џє љаршылыљ уйламаѓан, агитация
алып бармаѓан, бары тура ћўџлелеге арљаћында кўп михнєттєргє дусар булѓан ћєм
тїрмє юлынан ћаљлана алмаѓан. Сїнки ул заманда, совет етєкселєренењ уйлауы
буйынса, социализмды ћаљ аќтындаѓы кешелєрџєн тїџїтїў уњайлыраљ кўренгєн.
Нисек кенє булмаћын, мин ћуѓыш ваљытында кўп посылка алѓан ѓаилєне иѓтибар
менєн кўџєттем. Алма аѓасынан алыќ тїшмєй, тигєндєй, ул бєндєнењ малайы ла,
атаћына ољшап, ћєр кемдењ тырнаљ аќтынан кер эџлєргє тырышты. Улай ѓына ла
тўгел, ўџенењ был їлкєлє оќта булыуы менєн ѓорурланды. Дїрїќїн єйткєндє, ул йїџ
процентлы шымсы булды, шымсылыљты профессия итеп ћайланы.
Ћїнєр ћайлау минењ їсїн дє бик киќкен мєсьєлє булды. Урта мєктєпте
тамамлаѓас, тарих-филология факультетына уљырѓа инергє хыялландым, тик

46

Ҡарабаш турғай

килеп сыљманы, сїнки матди яљтан мїмкинлек булманы. Армия сафында хеџмєт
итє башлаѓас инде, командирџар мине зирєк егет ћанап, уљырѓа ебєреў хєстєрлеген
кўрє башланы. Бєлки, мин дє КГБ системаћындаѓы радиоэлектроник разведкаѓа
элєгер инем. Партияѓа алѓанда рекомендация биргєн старшина Пастольник: «Ты
способный, до полковника дойдешь. Только знай, партия может поднять на
небеса, может и бросить в бездну», – тине. Уныњ нимє єйтергє телєгєнен мин,
єлбиттє, ањланым, тик яџмыштан уџмыш юљ, атайѓа ољшаѓан тура ћўџлелек мињє
ул юлды япты. Шулай инде, тура ћўџлелєрџе яратманылар, є ике йїџлїлєр телєгєн
ерџєренє керє алды. КГБ-ла Калугиндар, Голембиовскийџар булѓанѓа ћис тє
аптырамайым. Єлбиттє, шундай кешелєр социализмдыњ ењелеўенє сєбєпсе
булдылар џа инде. Ярар, уныћы – икенсе тема.
Парсалар
Йєйге кїндє ихластан љарабаш турѓайџы кўрергє тырышам, кўрє алмайым.
Љарабаш турѓайџыњ эше кўп, кўрешергє яратмай. Љарабаш турѓай – ињ егєрле љош.

Тауыљ буры

Беџ эсєбеџ балдарџы,
Бал бїтїрмєй малдарџы.
Аљ їќтїнє љара тїшћє,
Шул бїтїрє баштарџы.
Мєжлес кїйї
Дїрїќїн генє єйткєндє, мин ѓўмерем буйы аптырашта: нисек инде їс-дўрт
йєшлек баланан ћорау алалар ћєм шул ћўџџєрџе љараѓа кўсереп, йєнєће,
«протокол» тїџїйџєр. Бер ваљыт шундай хєл булды. Рєхилє ењгє мине саљырып
алды ла оџаљ итеп, ентеклєп яуап бирергє єџерлєне. Имеш, мин Зєйнулланыњ
беџџењ їй тирєћендє ярты кїн «ћаѓалап» йїрїгєнен кўргєнмен. Был турала љатљат љабатлаѓас, мин «ярар» тип єйтергє мєжбўр булдым. Шулай ћїйлєрмен, тип
ћўџ џє биргєс, мине колхоз канцелярияћына алып килделєр. Унда ићє уќал
љарашлы, таџа кейенгєн бер ят кеше ултыра. Ишектєн ингєс тє, ул ћорауџарын
яуџыра ла башланы. Мин, сабый кеше, љаушай тїштїм. Уныњ ћорауџары гел
Зєйнулла тураћында ѓына булды.
– Зєйнулла ћеџгє тауыљ урларѓа килдеме? Дїрїќїн єйт, єйтмєћєњ, кўрєћењме
анау нємєне? – тип стенала эленеп торѓан єйберџєргє кўрћєтте. Хєтерлєўемсє, ул
нємє љыџыл тїќтєрєк, љыџыл йондоџло милиция фуражкаћы ине шикелле.
Минењ иѓтибарым шуѓа ныѓыраљ тїштї. Бары ћуњынан ѓына ањланым: ул кеше
милиционер булып сыѓа, є кўрћєткєн єйбере фуражка тўгел, икенсе сїйџє эленгєн
«кєзє бото», йєѓни кобуралы атыу љоралы – пистолет. Мин ул ваљытта, ѓїмўмєн,
ул нємєлєрџењ нимє икєнлеген дє белмєй инем, љурљытыр їсїн кўрћєткєн икєн.
Бына ниндєй ахмаљ кеше. Мине ѓўмерџє лє кўрмєгєн-белмєгєн нємєлєр менєн
љурљытмаљсы булѓан. Ул кешенењ тауышы ныѓыраљ љурљытты, ныљ алама ине.
Стеналаѓы єйберџєргє љарап мин:
– Эйе, кўрєм, – тинем.
– Кўргєс, єйт: Зєйнулла нињє килде, нисє кїн ћеџџењ їй эргєћендє йїрїнї?
– Эйе, йїрїнї, тауыљ урларѓа ћаѓалап йїрїнї, – тинем мин, Рєхилє ењгє
шулай їйрєткєйне. Теге фуражкалы бєндє район ўџєге Петровскиџан килгєн
следователь булѓан икєн. Ул ћєр саљ, кешелєрџєн ћорау алыр алдынан, кобуралы
наганын стенаѓа элеп љуйырѓа яратљан. Имеш, кўрћендєр, љурљћындар, сїнки
љурљљан кешенєн ћорау алыу уњайлыраљ.
Нисек кенє булмаћын, минењ ниндєй яуап биреўемє љарамаќтан, милициянан
килгєн кеше ўџенє кєрєк протоколын тїџїнї. Є ул булѓас инде, љарар сыѓарыуы
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љыйын тўгел. Зєйнулланы Петровскиѓа алып киттелєр. Уны социализмдыњ бїйїк
тїџїлїштєре кїтє ине. Сїнки тїџїлєће нємє бихисап, є эшсе љулдар етешмєй.
Шуѓа ла ауыл малайџарын кїслєп ФЗО-ѓа алып китєлєр, є улар љасып љайтырѓа
тырышып ята. Сїнки унда ћїнєр генє тўгел, битењє, арља ћабаѓыња биреўселєр џє
кўп. Ауылдан килгєндєрџењ љулындаѓы икмєген, кеќєћендєге аљсаћын да
“таџартып” торѓандар. Ўџ ирке менєн тїџїлїшкє барыусылар аџ булѓас, кїслєп
алып китеў ысулын эџлєгєндєр. Ѓєйепћеџ кешегє ѓєйеп таѓыу совет осороноњ ињ
яратљан кєсебе булды. Ауылдарџан йыйѓан халыљты эшлєтеў ењелерєк. Сталинсы
НКВД был кимєлдє кўп кїс ћалды: љолдарса бушља эшлєтеў хїкўмєттењ ињ џур
маљсатына єйлєнде.
Уйлап љараћањ, єкємєт килеп сыѓа. Ниндєйџер бер аљыл эйєће социализм
тїџїргє саљыра, ѓєџеллек донъяћы кєрєк икєн. Икенсе аљыл эйєће ѓєџел булмаѓан
љоролошто емереп, ѓєџел социализм тїџїргє юл аса; їсїнсїћї ићє ўџенењ
аљыллыраљ булыуына ышана, ћис тє шиклєнмєй, бар кїсїн, дєртен, мєкерлелеген, талантын тўгеп шул ѓєџел социализмды тїџїй башлай. Тик ѓєжєп:
кўптєрџењ тїџїлїштє ењ ћыџѓанып эшлєгелєре килмєй, є тїџїўселєрџењ эшлєгєнен кўџєтеп, иќєплєп, рєхєтлектє, иркенлектє йєшєгелєре килє. Боронѓо Вавилон
башняћын тїџїгєн халыљтар уртаљ тел таба алмаѓан, имеш. Шуѓа ла ул тїџїлїп
бїтмєгєн. Уртаљ тел табыу ењел бурыс тўгел, єммє социализм тїџїў їсїн уртаљ тел
табылды, уныњ бар халыљља ла ањлайышлы булыуына ла шиклєнеўсе юљ ине,
буѓай. Тик тїџїўселєр менєн ситтєн кўџєтеўселєр араћында ѓына ањлашылмаусанлыљ арта барџы. Эшлєгєндєрџењ љулында эш љоралы булћа, љарауылсылар
љулында љоралдыњ ниндєйе генє юљ ине: наган, винтовка ѓына тўгел, є гєзит,
китап, радио, ћєр тїрлї йыйылыштар, наградалар ћєм киќєтеў системалары. Был
системаларџы яџыу їсїн ўџенє таѓы бер Маркс етмєйєсєк, ћай, єкємєт! Уртаљ тел,
уртаљ маљсат, є халыљ икегє бўленгєн. Береће туйѓансы эшлєй – туйѓансы ашай
алмай, икенсеће туйѓансы ашай, єммє ризаћыџлыѓы кїслїрєк, имеш, эш шєберєк
барырѓа тейеш, є ул таѓы ла тємлерєк ашарѓа тейеш.
– Кєзє ботон мињє бында булѓан їсїн биргєндєр,– минєн ћорау алѓан
милиция єћеле наганын кўрћєтє, – є бында бар, – тип башына тїртє. Ѓєйепћеџ
кешене тїрмєгє оџатырѓа аљыллы баш кєрєкме икєн ни? Белмєйем, минењсє,
оятћыџ булыу џа етє, є кєзє бото – аљылћыџџар атрибуты. Ысынлап уйлаћањ,
тауыљ урламаѓан кешегє бур исеме таѓып тїрмєгє оџатыу – ахмаљтар эше, є бала
кешенєн кїслєп шаћит яћау... ахмаљлыљ љына тўгел, љаты сир. Кўрєћењ, ул сир
бик йоѓошло булѓан, бїтє илгє таралѓан. Зєйнулланы «тауыљ буры» итеўџењ сере
лє їќтє генє ята. Сельсовет рєйесенє задание бирелє: тїрмєгє, эшкє кеше табырѓа,
енєйєтсе тотолорѓа, ул йєш кеше булырѓа тейеш. Рєйес ўџенењ улы Хїснїтдинде
ебєрє алмай, активист балаларына ла тейергє љурља. Є Зєйнулланыњ атаћы
ћуѓышта ћєлєк булѓан, яљлар кешеће юљ, вєт ћињє бур. Рєхилє ењгєнењ был
«тикшеренеў» эшендєге урынын да асыљланым, был осраљ мињє икенсе енєйєтте
асыљларѓа мїмкинлек бирџе.
Шул уљ йылда йєйге эќе кїндї бар халыљ яланда эштє ваљытта беџ, їс бала,
йољлап ятљанда, дўрт йорт янып китє. Шул иќєптєн – беџ йољлаѓан йорт. Улар
дўрт бер туѓандыљылар, минењ олатайџыњ улдарыныљы. Янѓынды Шєрифулла
тигєн йєш малайѓа япћарџылар. Є минењсє, янѓын – єлеге лє баяѓы тїрмєгє кеше
эџлєўџєн килеп сыљљан бєлє. Ут тїрткєн кеше дўрт ѓаилє љаралтыћын яндырырѓа
иќєп тотмаѓан, буѓай, лєкин янѓын ул кешегє љараѓанда дыуамалыраљ булып
сыљты. Беџџе ут алѓан їйџєн ињ ћуњѓы сиктє, ни сєбєптєндер, яљын-тирєлє
йїрїгєн Рєхилє ењгє алып сыљљас та, тўбєлєр емерелеп тїшкєн. Шулай итеп,
єллє љайџа хакимлыљ иткєн тўрєнењ љорѓан ћыџмалары тїпкїлдєге Єптек
ауылына кўтєрє алмаќлыљ бєлє булып тїшє. Кўџ йєштєре, љыќљартылѓан
ѓўмерџєр, кємћетелгєн шєхестєр, тапалѓан намыќтар…
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Зєйнулла кўп йылдар «ситтє» йїрїп љайтты. Хоџай ярлыљаѓан, кўрєћењ:
боџољлољ юлында булманы, сємлєнеп донъя љорџо, балалар ўќтерџе. Кўп тапљыр
беџ уныњ менєн бергє «тїшїрїп», тєўге бит башында яџылѓан йырџы ла йырлап
ултырџыљ.
Беџџењ бїгїнгї кїндєлек тормоштаѓы кўренештєргє был йырџыњ да љоласы
етмєй. Аљ їќтїнє љара тїшїў шул милиция яџѓан протокол була ла инде. Шулай
булѓас, ул протокол Зєйнулланыњ малын ѓына бїтїрїўџе уйламаѓан, є уныњ ўџен
донъянан юйып ташларѓа иќєп тотљан. Бирћен Хоџай иќєнлек Зєйнуллаѓа,
балаларына!
Парсалар
Нисек был бўлмєгє љарабаш турѓай килеп элєккєндер, бында асыљ тєџрє юљ?!
Тимєк, бер нисє бўлмє, коридор аша ингєн. Тєџрє аша сыѓарып ебєрергє форсат юљ.
Нисек тє имгєтмєќкє тырышып уны тотоп алдым. Љарабаш турѓай љурљыу белмєй,
љулымды суљый, ысљынырѓа ынтыла. Тышља алып сыѓып, иреккє ебєрџем. Љышљы
ћыуыљта љарабаш турѓай, аџыљ эџлєп, кеше йєшєгєн урынѓа бик йыш осоп инє.

Тирмєн
– Балам, тор, бїгїн ћине тирмєнгє алып барам.
Ћикереп торџом. Мин ћис љасан да їлєсєйџењ ћўџенє љарышманым. Єйтћє, бер
ћўџџєн ўтєнем. Їлєсєй иртєнге намаџын уљып торѓас та, артынан їйџєн сыљтым.
Тирмєн беџџењ ауылдан алыќ тўгел, Ћєлєўектењ бик матур ярында урынлашкан.
Єкиєти урын. Йылѓаныњ боролоп аљљан урындарын ўтєћењ дє, љыуаљлыљтар
башлана, улар эсендє бер нисє бина тора. Ињ џуры, ињ бейеге – тирмєн. Алдында
– аттар егелгєн ылауџар. Тїрлї кешелєр ыѓы-зыѓы килє. Є арыраљ бўрєнєнєн ћалынѓан икенсе бер йорт – тирмєнгє килгєндєргє кїтїў урыны. Ситтєге їсїнсїћї
– тирмєнсе їйї. Їлєсєйем мине шул їйгє алып инде. Мин аџ ѓына соланда кїтїп
торџом. Џур бўлмєгє ингєс, тирмєнсе љатыны беџџе таџа итеп йыйыштырылѓан їќтєл артына ултыртты, туќтаљтарѓа ћалып аш бирџе, йылтыр љалаљтар љуйџы, икмєк киќеп ћалды. Мин тын да алырѓа љурљып ултыра инем, їлєсєйем, тїртїп,
ашарѓа љушты. Є мин ундай љалаљ менєн ашаѓаным юљ. Тирмєнсе Николай љарттыњ љарсыѓы Єнўтє єбейџењ ашы бик тємле булды. “Щи” тип атала икєн, љаймаљ
ћалып ашайџар. Їлєсєй ашаѓан ваљытта мине ни їсїн алып килгєнен ањлатты.
– Єбейџењ ике оя љаџы бєпкє сыѓарѓан, ћин шуларџы љарауылларћыњ, сїнки
туѓайџа эт-љош кўп, – тине. – Хєџер џур малайћыњ инде. Биш йєшењ тулды, шуљ
булћањ да, тыњлаусан малайћыњ, тўџерћењ, – тип їќтєне. Мин бер ћўџ џє
єйтмєнем, сїнки ул єйткєн барыбер ўтєлергє тейеш.
Мине љаџџар яратманы, бигерєк тє ата љаџ. Кўрєћењ, їлєсєй минењ хєлде белеп
тора:
– Ата љаџџары уќал, сыбыљ тотоп йїрї, – тине. Ашап сыљљас, тал ћындырып,
сыбыљ та тотторџо. Ысынлап та, ата љаџ бик уќал булып сыљты. Ярай єле, мињє
ситтєн генє љарап торорѓа љуштылар.
Љаџ бєпкєлєре љарау анћат эш тўгел, єммє мин нињєлер ћєр кїн иртўк тороп
тирмєнгє йўгерє инем. Ата љаџ мињє їйрєнде, ахырыћы, љанатын ћелкеп љыумай
башланы. Љайћы ваљыт бєпкєлєрџе биклєп тє љуялар. Был ваљытта инде мињє
яњы донъя ишеге асыла. Тирмєндењ эсенє кереп, нисек эшлєгєнен љарайым, туѓайџа йїрїйїм, сињерткє тотам, тик ћыуѓа ѓына яљын бармайым – їлєсєй
љушмай. Бында булѓан ћєр ваљиѓаны кўџєтєм, минењ їсїн барыћы ла љыџыљлы,

Ишғәли Нурғәлиев

49

барыћын да белгем килє. Бер кїндї, тирмєндењ тирє-яѓын «їйрєнеп» йїрїгєндє, тауыљ љытљылдаѓан тауышља кереп, уныњ хужаћынан йєшереп кўкєй ћалѓан ояћын эџлєп таптым. Оло бер їйїм ине. Был турала їлєсєйгє єйткєс, ул бїтєћен дє итєгенє йыйып, Єнўтє єбейгє алып инде ћєм минењ тапљанлыљты єйтте.
Шул ваљытта мин беренсе тапљыр «молодец» тигєн ћўџ ишеттем.
– Харап икєн, љаџ бєпкєлєре кїтє. – Был ћўџ кўп кїттїрмєне, єйтелде. Єммє
мин ул ћўџгє ћыњар љолаѓымды ла љушманым, ћєр кїн ашыѓып тирмєнгє барџым.
Йєй кїнї бит, љайћы берџє љунырѓа ла љала торѓайным. Минењ їсїн ћалам
їйїмї лє йољларѓа яраљлы.
Минењсє, тирмєндє кўп нємєгє їйрєнеп була, шуныћы ѓына ауыр: урыќ телен
белмєйем. Урыќ ауылынан килгєндєрџе иѓтибар менєн тыњлайым, ањламайым.
Эстєн генє рус телен їйрєнергє ўџемє ћўџ бирџем. Бер кїн љараћам, ниндєйџер
урыќ малайы епкє аќљан суртанды ињбашы аша тотљан, ўџе љып-љыџыл булѓан,
ашыѓа-ашыѓа ниџер ћїйлєй. Уны биш-алты урыќ уратып алѓан, иќтєре китеп
љарайџар. Баљћањ, теге малай љармаѓы менєн Ћєлєўектєн џур ѓына суртан тотљан
икєн. Мин ул малайџыњ ћїйлєгєнен оџаљ љына тыњлап, љайћы бер ћўџџєрен ятлап
алдым, онотмаќ їсїн љабатлап йїрїнїм ћєм кўп ваљыттар ўткєс кенє уларџы
башљортсаѓа єйлєндерє алдым.
Малай суртан тотљанына сикћеџ шат ине. Кўрєћењ, ундай балыљты беренсе
кўреўе. Ўџенењ ћїйлєўе буйынса, тєўге љапљан суртан џурыраљ булѓан, тик љармаѓын їџїп љасљан. Є икенсеће љапљанында малай ћаљ булѓан – ваљытында
тартљан. Тартып сыѓарѓас та суртанды ењеўе ењел булмаѓан. Ул малайџыњ єйтеўе
буйынса, быѓа тиклем љармаљ менєн яљын-тирєлє бындай џур суртан тотоусы
булмаѓан икєн. Тирмєнгє йїрїп, мин урыќтарџыњ ћїйлєшеўџєре менєн генє тўгел, башља ѓєџєттєре менєн дє беџгє ољшамаѓанын кўрџем. Мєќєлєн, мєрйєлєренењ ењел ярауџарын ўтєўџєре мињє бик кїлкї кўренде. Улар ыштан кеймєй икєн,
итєктєрен генє кўтєрєлєр џє аяљ їќтї торѓан килеш... шы-ый.
Дїрїќїн генє єйткєндє, минењ їсїн тирмєн бик фєћемле урын булып сыљты.
Мин кўџєтеўсєнмен: ањлашылмаѓан нємєлєрџе лє ўџем ањларѓа тырыштым.
Шулай џа тирмєндє мине ныљ аптыратљан ћорау башымдан китмєне. Беџџењ
ауыл кешелєре тирмєнгє ярты тољ, бик ћирєк тулы тољ иген алып килєлєр. Є урыќ
ауылдарынан ћєр ѓаилє тип єйтерлек пар ат егелгєн арбаѓа ундан артыљ тулы тољ
тейєгєн, йїктєрен аттары кїскє ћїйрєй. Беџџењ ауылдыљылар кўбеће љул арбаћы
менєн, љайћы саљта арљаћына ћалып кўтєреп тє килє. Мин был хєлде оџаљ
кўџєттем дє, аптыраѓас, їлєсєйџєн ћорарѓа булдым. Тик ул таѓы ла тура яуап
бирмєне: «Эй, бала, – тине, – белєћењме, беџ элек нисек йєшєй инек...» Їлєсєй
икенсе нємєлєр тураћында ћїйлєп алып китє ине. Мин был ћорауѓа бер нисек тє
яуап таба алманым. Ярай, єйтмєћєлєр, џурайѓас барыбер был турала белєсєкмен,
тип ўџемє ћўџ бирџем. Ћуѓыш ваљыты, беџџењ ауылда халыљ астан интегє, є кўрше
урыќ ауылдарынан тирмєнгє килгєндєрџењ береће лє аслыљ кисергєнгє ољшамаѓан. Тирмєнсенењ дє иркен йєшєўен ањларѓа мїмкин: ћєр килгєн кешенєн їлїш
алына, кўп мал аќрай, йєшелсєћен дє ўќтерє. Уныњ ѓаилєће лє џур. Еткєн малайџары бар, єммє уларџы бер кем дє мєжбўри эшкє љушмай. Тирмєнсе бисєћенє
лє хеџмєт кїндєре кєрєкмєй, є беџџењ ауылда эш кїнїн 220 труддингє
тултырмаѓан бисєлєрџе суд хїкїмї кїтє.
Урыќ ауылынан килгєн кешелєр икмєк менєн сусља итен, сусља салоћын
иркенлєп ашай, ондары етерлек, хатта унан самогон да љыуалар икєн. Є Єптек
халљыныњ оно ыумасља ла юљ. Бына кїрєк ћаљаллы бер ирекєй ап-аљ салоѓа
љушып икмєк кїйшєп тора. Мин, онотолоп китеп, яљыныраљ килеп
ташлаѓанмын икєн, ул мињє икмєген бўлеп, џур бер киќєк ћуџџы. Мин алманым,
сїнки їлєсєйем шулай љуша. Был љарт ћїйлєргє ярата икєн. Мин уныњ бер ћўџен
дє ситкє ебєрмєйенсє оторѓа тырыштым. Ул ўџџєренењ ни їсїн башљаларѓа
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љараѓанда иркенерєк йєшєўен ањлатырѓа тырышты, кўрєћењ: «Мы держали
власть, власть держал я. Кого надо – мы расстреляли, расстреливал я».
Тимаш партизандары араћында Вася тигєн йылѓыр кеше бигерєк тє рєхимћеџ
булѓан. Беџџењ ауылдыњ утыџџан артыљ ирџєрен аттырѓанда ул бигерєк тє џур
оќталыљ ћєм тырышлыљ кўрћєткєн. Мињє икмєк ћонѓан кїрєк ћаљал шул Вася
булѓан да инде. Мин быны ћуњынан ѓына белдем. Уныњ ањлатыуы буйынса,
власты улар љулына алѓан, тимєк, улар туљ йєшєргє тейеш. Ярай, ањлашылды,
бала булћам да, барыћын да тїшїндїм.
Парсалар
Мин љуйѓан кїнбаѓыш їйїмїнєн бер юлы ике љарабаш турѓай ем алмай, ћєр
ваљыт сират ћаљлана. Є ябай турѓайџар килеп тулћалар, кїнбаѓыш алып кителмєй,
шунда уљ, урынында ашала. Бер генє ћоро турѓай џа емен кўтєреп осмай, љабыљтары
урынында љала. Уларџыњ кїнбаѓыш ярыуы кешелєрџекенє ољшаѓан. Ябай турѓайџар
ашаѓан урында љарабаш турѓайџар тора алмай, осоп китє.

Шарик

Ит єсирмєс, ат тепмєс, тимє
(Эт тешлємєќ, ат типмєќ, тимє).
Мєхмўт Љашѓари
– Балам, тиџ генє магазинѓа барып кил, ћин бит тиџ йїрїйћїњ.
Їлєсєйџењ йомоштарын йўгереп ўтєйем, башљаса булмай, етмєћє, єле љушљан
йомошо мињє љыџыљ кўренде: магазиндан одеколон ћатып алып килергє.
Магазинда кўргєнем бар минењ ул шешєлєрџе. Тыштарында матур ћўрєттєре лє
бар, є берећендє сибєр љатын тїшїрїлгєн, «Кармен» тип яџылѓан. Мєктєпкє
йїрїмєћєм дє, уљый белєм инде, ўџем їйрєндем, шулай уљ ћанарѓа ла булдырам.
Маљтанмай єйткєндє, икенсе класс уљыусыћына љараѓанда кўберєк белєм мин.
Ўџемдєн олораљтарџыњ мєктєптєн љайтыуын кїтїп торам да барыћын да
ћорашам, шулай итеп, уларѓа їйрєтеп љайтарѓанды мин їйџє уљып ултырам.
Икенсе шешєнењ тышына тау ћўрєттєре тїшїрїлгєн, «Жигули» тип яџылѓан.
Єлбиттє, ѓєжєп тойолдо, беџџењ їйџє одеколондыњ булѓаны ла юљ, єле нињє кєрєк
булѓандыр. Ярай, їлєсєйџењ аљсаћын алдым да магазинѓа ћыпырттым. Бындай
эшкє ул ўџенењ быймаћын да кейџерє. Мин бер нисє шешє «Жигули» алып
љайттым.
– Їлєсєй, љара єле, ћўрєттєре ниндєй матур!
– Ћўрєт љайѓыћы юљ, ул ћињє кєрєкмєй. Быйманы ћалма. Бына шешєлєрџе
сепрєккє тїрїп тољсайѓа ћалдым, вата кўрмє. Дўрт шешєне лє тирмєнгє алып
барып, Єнўтє єбейгє тапшыр, ыштубы кеше кўрмєгєндє генє бир. Ањланыњмы,
љолаѓыњды борормон, ишет. Биргєс, йўгереп љайтып китмє, Єнўтє єбей ћињє он
бирер, алып љайтырћыњ, йєме.
Їлєсєйџењ єйткєнен џур тырышлыљ менєн ўтєргє тотондом. Кўџгє-башља нємє
кўренмєне, тирмєнгє тиџ барып еттем. Єбейџе табыу љыйын булманы, ул ћєр
ваљыт їйџє аш-ћыу менєн булаша. Ул кўп эшлєй, љулдары бер ваљытта ла буш
тормай. Мине кўргєс, бер ћўџ џє єйтмєне, ињбашымдан тотоп їйгє алып инде.
Одеколондарџы тиџ генє алып йєшерџе лє мине їќтєл артына ашарѓа ултыртты.
Єнўтє єбейџењ бешергєн аштарыныњ ни тиклем тємле икєнен ћєйбєт белєм, шуѓа
ла, тартынып љына ултырћам да, эстєн бик шатмын. Тик љыуанысты ћиџџерергє
ярамай, їлєсєй шулай љуша. Ћєр кем ўџ љєџерен белергє тейеш. Бына єбей минењ
алѓа аш љуйџы. Мин хєџер белєм инде: ул «борщ» тип атала. Нисек кенє тємле
булмаћын, туќтаљты бушатыр їсїн кїслєп ашарѓа тура килде. Є икенсе тєрилкє
менєн љуйылѓан тары бутљаћына тотоноп та љарай алманым. Эх, їйџє булћа ул
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бутља! Етмєћє, їќтїнє “кєтлит” тигєн ит тє ћалынѓан. Юљ шул, љорћаљ берєў генє.
Єнўтє єбей їќтєлгє майџа бешкєн, љамырџан яћалѓан ашамлыљтар љуйџы ла
љайџалыр сыѓып китте. Бер-икећен кеќєгє ћалырѓа мїмкин дє, тик їлєсєйем
ћорамай алырѓа ярамаѓанлыѓын ныљлап иќкєртте. Єнўтє єбей ўџе єйтћє, алѓан
булыр инем дє, ул љайџалыр сыѓып китте лє юѓалды, эше кўптер, моѓайын.
Їќтєл артында оџаљ ултырыу ярамай, мин љунаљ тўгел дєћє. Тышља сыљтым,
тирмєндењ эшлєгєнен љарап торџом. Гїрлєп эшлєй, туљтамай, халыљ та кўп,
сират, ћєр кемгє лє он кєрєк. Тирмєндєн сыѓып, Ћєлєўек боџонда йїрїнїм,
тирмєнсе їйїнє бер нисє тапљыр инеп сыљтым, маљсатым – Єнўтє єбейгє
йышыраљ кўренеў. Є ул юљ та юљ. Є осрай љалћа, мињє иѓтибар итмєй, кўњелле
љиєфєт менєн љайџалыр ўтеп китє. Мин їлєсєйџењ йомошон тулыћынса ўтємєй
булдыра алмайым. Є їлєсєй он алып љайтырѓа љушты, тимєк, мин буш љайтырѓа
тейеш тўгел. Тирмєн тирєлєй кўп тапљырџар єйлєндем, юљ шул, мин уйлаѓанса
килеп сыљмай. Кис булды, ћуњѓа љалам. Љыйын булћа ла, љабат їйгє индем, бер
кем дє юљ, сыљтым. Љаршыма Єнўтє єбей килє .
– Ты еще не ушел? – Єбей мињє ѓєжєплєнеп љараны.
– Да,– тинем мин, – бабушка, мука, – тинем.
– Пусть завтра сама придёт. Ты иди, уже поздно, – был ћўџџєр мињє ењеллек
килтерџе, сїнки їлєсєй алдында яуапћыџ љалып булмай. Тиџерєк юлѓа ашыљтым,
љарањѓы тїшє. Тїнгє љалыуџан љурљам, сїнки Ћєлєўек буйлап тураѓа ат юлы љар
менєн кўмелгєн, оло юл аша љайтырѓа кєрєк. Є ул зыярат эргєћенєн ўтє, мин ићє
зыяраттан љурљам. Ул ерџе ўткєнсе йўгереп барырѓа уйланым, булмай шул.
Етмєћє, їлєсєйџењ тїплєнгєн быймаћы минењ їсїн џурыраљ, нисек тє булћа
аяѓымдан тїшїп љалырѓа тырышалар. Зыяратты ўткєндє тирє-яљља, артља
љарамаќља тырышам, їлєсєй шулай љуша: «Тештєрењде кўрћєтмє, ауыџыњды яп»,
– тип тє їќтєй. Ўџе ћєр саљ доѓалар уљый. Нисек кенє булмаћын, был љурљыныс
урынды ўттем, ауылѓа ла яљынайџым. Яљында ферма љарауылсылары ћабан
дїрєненє ћуљљан, љысљырѓан тауыштар ишетелє. Быларџы ишеткєс, минењ
аяљтарым тыњламай башланы, атларѓа ла телємєйџєр, мин йўгерергє тырышам.
Ололар ћєр кїн бўрелєр тураћында ћїйлєй: кўрше ауылда фермаћыныњ ћалам
башын тишеп, тїндє бўрелєр ингєн, ћарыљтыњ кўбећен тамаљлаѓандар. Унан
бигерєк, кўмєк ћарыљ араћына ингєс, артыљ љомћоџлољ кўрћєтє башлайџар икєн:
ћарыљ итен ашауџы ташлайџар џа муйынын тешлєп љанын ѓына эсєлєр, унан
икенсе ћарыљља ташланалар ћєм таѓы ла... Шуныњ їсїн ферма љарауылсыларына
љарањѓы тїшкєс бўрелєрџе љыуып љурљытып торорѓа љєтѓи талап љуйылѓан.
Тауыш алыќљараљ ишетелћен їсїн, љарауылсы їйї эргєћендєге баѓанаѓа ћабан
дїрєне элеп љуйылѓан. Уѓа тимер ћуљћањ, яњѓырауыљлы тауыш сыѓа, бўрелєр
бындай тауыштан љурља икєн. Ишетеўем буйынса, былтыр беџџењ ауыл
фермаћында ла бўрелєр кўп кенє ћарыљты тамаљлап киткєн. Эйе, ћуњѓы йылдарџа
улар ћуѓыш барѓан яљтарџан љасып, беџџењ ауылдар тирєћендє кўбєйеп китте.
Љарауылсылар тимер ћуѓа, љысљыра, є мин нисек кенє тырышћам да, йўгерє
алмайым, љурљыуџан йїрєгем сыѓып китерџєй булып тибє, етмєћє, быймаларым
тїшїп љалырѓа самалай. Яланаяљ йўгерє лє алыр инем, тороп љалѓан быймам
їсїн їлєсєйемдєн љурљам. Ниндєй генє уйџар баштан ўтмєй: ћїйлєўџєренсє, бер
йєш љыџ кўрше ауылдан уљыуџан љайтып килгєн, ћуњлап тїнгє љалѓан. Ауылына
бер-ике саљрым самаћы љалѓас, уны бўрелєр љыуып тотљан ћєм тамаљлаѓан. Был
хєлде икенсе тїрлї ћїйлєўселєр џє табылды. Имеш, љыџџыњ шырпыћы булѓан,
ћєм ул бесєн кєбєнен яндырып ебєргєн. Уттан љурљљан бўрелєр кєбєн янып
бїткєс кенє бисараны ашаѓан, имеш. Љыџыљай быйма кейгєн булѓан икєн.
Эсендєге аяљ їлїштєре генє љалѓан, быйма эсендє шунда уљ љыџџыњ хушлашыу
хаты ла булѓан, ти.
Ўџем дє ћиџмєќтєн артыма єйлєнеп љараным ћєм љотом осто, аяљтарым
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атлауџан баш тартты. Артымдан бўре килє! Йўгерє алмаѓас, љысљырырѓа
тырышам, ауыџымдан тауыш сыљмай. Ни эшлєргє? Шырпым да юљ, кєбєн тўгел,
бєлєкєй ћалам їйїмї лє кўренмєй. Є ауыл яп-яљын. Ситтєге їй џє кўренє. Є мин
хєџер бўре тешенє элєгєм. Ферма љарауылсылары љысљыра, тимергє ћуѓалар, є
бўре бына килеп етєсєк. Хєл юљ, мин туљтайым, буѓай. Бўре килеп етте лє мињє
ћикерџе, тауышы сыљты... Шарик! Шарик! Мин љар їќтїнє тєгєрєп тїштїм,
Шарик минењ менєн буталанды. Эйе, тирмєнсе эте, йїндєре ћорѓолт тїќтє,
бўрегє бик ољшамаѓан да. Љурљљанѓа љуш кўренє, тиџєр, љарањѓыла эт тє бўре
булып кўренє икєн. Љурљыуџыњ эџе лє љалманы. Беџ Шарик менєн оџаљ љына љар
їќтїндє аунаныљ, ул мињє бїтє хайуандарџан да љєџерлерєк булып тойолдо.
Аунашып туйѓас, љайтырѓа кєрєк икєнлеге иќкє тїштї. Тїрлїсє юхалап, тирмєнсе
этен їйїнє љайтарып ебєрџем. Шарик џур кєўџєле, кїслї эт, туљ йєшєй,
бўрелєрџєн љурља торѓан зат тўгел.
Мин їйгє тиџ љайтып еттем, булѓан хєлде бер кемгє лє ћїйлємєнем, шелтє
элєгер, тип љурљтым. Є шулай џа бер нисє тїн йољом йољо булманы, ћаташтым.
Їлєсєйем ићє минењ ћуњлап љайтљанды ўџенсє ањланы, бєлки, мињє љарап
ћиџенгєндер џє.
– Юљља ћине ебєргєнмен, юлда йїрїў хєџер љурљыныс. Алама хєбєрџєр џє
йїрїй, – тине.
Юљља тўгел шул. Хєбєрџєр бўрелєр тураћында ћєм бїтєћен дє љурљытырлыљ.
Єптек ауылында данлыљлы ћунарсы ла бар, йыш љына бўре аулай, єммє барыбер
уларџыњ ћаны кємергє уйламай икєн. Ул Ѓарифулла бабай яљшы аусы, ћунарсы
булѓан їсїн Мєскєўгє барып орден да алып љайтты, гєзиттє лє маљтап яџып
сыљљандар. Тик бынан ѓына беџгє рєхєтлек килмєй.
Бўрелєр беџџењ їйџєргє лє яљын килделєр. Кўрше Ибраћим бабайџыњ Кўкбўре
исемле этен ўлтереп, љарѓа кўмеп киттелєр. Бик яљшы, љурљыу белмєќ эт ине.
Бўрелєрџењ килерен ћиџеп, ћєр саљ алдан хєбєр итер булды.
Мин дє шул кїндєн ћуњ артыма љарамай йїрїўџе ташланым. Їлєсєйем
єйтмешлєй, ћєр ваљытта ла алдыњды-артыњды љарап йїрїргє кєрєк. Є тирмєнгє
барѓан ћайын Шарик менєн уйнарѓа яраттым. Эт булћа ла, минењ бик яљшы
дуќыма єйлєнде мєхлўк.
Парсалар
Љышљы кїн. Кїн ћайын тєџрєгє кїнбаѓыш љуям. Љарабаш турѓайџар, сиратлап
кїнбаѓыш бїртїктєрен алып китеп, аѓас ботаѓында ашайџар. Љарабаш турѓайџыњ
тєпєйе шул тиклем етеџ, кїнбаѓыш бїртїгїн ысљындырѓанын кўреп булмай.

Медицина, имеш...

Љышљы ћыуыљ кїндєрџењ берећендє беџџењ їйгє канцелярия хєбєрсеће килде.
Ул ваљытта «кеше саљырыусы» вазифаћын ўтєўсе айырым штат булдырылѓайны,
ћєм был урынды, хєтерлєўемсє, Сания апай билєй ине. Їйї булмаѓанлыљтан, был
апай шунда уљ, канцелярияныњ бер бўлмєћендє, йєшєне. Уны ћєр саљ борсолоу
менєн љаршы алалар, сїнки яљшы хєбєр башља юлдан, икенсе кешелєр аша
килергє ярата.
Їлєсєй ињ башта ни їсїн саљыртыуџарын белергє тырышты. Налог та, заем да
љайѓыћы тўгел икєн, ауылѓа комиссия килгєн. Врачтар бала-саѓаларџы љарай,
аталары фронттаѓыларџы детдомѓа алып китєлєр. Ћєр кїн беџџењ їсїн їџгїлєнгєн
їлєсєй кўп уйлап торманы, хїкўмєт балаларџы љарарѓа телєй икєн, бик яљшы,
тине лє беџџе канцелярияѓа алып китте. Минењ їсїн был ваљиѓа – џур яњылыљ,
кўњелемдє љурљыу џа, љыџыљћыныу џа етерлек. Ињ мїћиме, мин беренсе тапљыр
совет медицинаћы менєн танышам. Электєн ўк минењ «доктор», «больница»
тигєн ћўџџєрџе ишеткєнем бар, тик нимє икєнен ћорашыр кешем юљ. Беџџе ап-аљ
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кейем кейгєн ике ћимеџ љатын љаршыланы, сиртћєњ љандары сыѓырлыљ љыџыл
битлелєр. Петровскиџан килгєндєр икєн. Љараштары бик тєкєббер, минењсє,
доктор кеше яѓымлы, йомшаљ ћўџле булыр кеўек ине. Ишектєн инеў менєн улар
мињє кўџ ташлап алдылар џа, кейемемє, битемє бармаљ менєн тїртїп кўрћєтеп,
ниџер ћїйлєштелєр, унан мине онотоп, кўџџєре лє, ћўџџєре лє їлєсєйгє кўсте.
Русса белмєћєм дє, ањлап алдым: был ике ћимеџ мєрйє їлєсєйџе єрлєй, уѓа ауыџ
асырѓа ла ирек бирмєй, љысљыралар, нимєлер ањлаталар, бармаљ янайџар. Шунан
беџџе љайтарып ебєрџелєр. Ни їсїн саљыртылыуыбыџџы љайтљас љына ћорайћы
љалды. Їлєсєйем їйџє ўџ алдына ћїйлєнде, љарѓанды; ћуњ, беџџе алып барыуџыњ
бер генє лє кєрєге юљ ине бит. Шулай инде, астыњ хєлен туљ белмєй, є ул ике
љатын беџџењ йєшєў рєўешен нисек ањлаћын? Беџ бит икмєк кўрмєйбеџ. Љара
ондан яћалѓан ыумас беџџењ їсїн – байрам ашы. Є тегелєр їлєсєйемде: «Нињє
малайыњ ябыљ? Миктєгєн, љаймаљ, ит ашатмаѓанћыњ», – тип єрлєгєн икєн.
Шулай итеп, был комиссия беџџењ їсїн џур љыйынлыљтар тыуџырџы. Їлєсєй
бер нисє кїн љара янып йїрїнї, љарѓанды, Совет власын єрлєне. Килгєн
медицина «эшлеклелєре»н налог ћалыусылар, бигерєк тє заемѓа яџџырыусылар
менєн саѓыштырџы. Улар бит аљса ћорамай, бына ћин яџыл, љултамѓањды љуй,
тиџєр, ћуњынан аљсањды биреп, заемын алырћыњ. Аљса килер урын юљ, љара
ћыйыр биргєн ћїт, май налогтарѓа китеп тора, є теге ике мєрйє мињє ит, май
ашатырѓа љуша.
Булмаѓанды таптырыу џур љыйынлыљтар тыуџыра. Їлєсєйџењ тїн йољоћо ла
ўџгєрџе, тїндє баќлыѓа, ћаташа, тїшїндє ћїйлєшє башланы.
– Балам, мин тїндє баќлыѓам, тауышымды ишетћєњ, йољомдан уят, – тип
иќкєртеп, їйрєтеп тє љуйџы.
Был комиссиянан ћуњ їлєсєй оџаљ тыныслана алманы. Атай – ћуѓышта, єсєй –
совхоз эшендє, беџџе љарау уныњ елкєћенє тїштї шул. Є власть уѓа љаршы, хатта
быны йєшермєй џє, асыљтан-асыљ єйтє килє. Хєџер медицина килеп уѓа шелтє
бирє, иќкєртеў яћай. Хєлебеџ љыл їќтїндє љалды, ул да їџїлїргє мїмкин.
Иларлыљ хєл. Тик їлєсєйем иламаны, илап файџа юљ, тип ћєр кїн єйтє килде.
Єптек ауылында:
– Ни эшлєргє, уйларѓа баш етмєй? – тип тїшїнкїлїккє бирелгєн ѓаилєлєр џє
байтаљ булды.
Беџџєн тыљрыљ аша џур урамѓа сыљљас, Сєѓиџє инєйџењ їйї тора. Йєйге кїндє
уныњ љыџџарын мин тыљрыљта йыш кўрєм. Уларџыњ аталары Лољман ћуѓыштыњ
башында уљ ћєлєк булды, їс љыџ, бер малайы етем љалды. Уларџы ла шул
комиссияѓа саљыртљандар. Сєѓиџє инєйџе лє ныљ єрлєгєндєрџер, кўрєћењ,
љыџџары асља шешенгєйне. Єлбиттє, єсєлєре илап колхоздан ярџам ћорап та
барџы, зарланды, тик бушља ѓына. Тора-бара љыџџары илауџарын оноттолар, асља
шешенеп, миктєп донъя љуйџылар. Є мињє йєштєш малайы ўлмєне, кўрєћењ,
Сєѓиџє инєй, исмаћам, был балам ўлмєћен, тип аљтыљ кїсїн ћалѓандыр. Ћуѓыш
бїткєс, беџ ул малай менєн бергє уљырѓа йїрїнїк, тик ете класс бїткєс, ул
мєктєпте ташлап, колхозѓа эшкє сыљты: яландаѓы тракторџарѓа ћыу ташыны.
Єлбиттє, ат менєн ћыу ташыу ауыр тўгел, тик яланѓа килеп еткєс, џур, ћыулы
мискєне ергє кўтєреп тїшїрїргє кєрєк, є ул ауыр, бер кешенењ генє кїсї етерлек
тўгел. Шулай итеп, ул билен љаймыљтыра, инвалид хєленє љала. Сєѓиџє инєй
илауџан туљтай алманы. Берџєн-бер улы бик оџаљ тїџєлергє тырышты, бер нисє
тапљыр Їфїлєге Республика дауаханаћында ла ятып сыљты, тик файџаћы
булманы. Барыбер ул малай аяљља баќманы – Сєѓиџє инєй япа-яњѓыџы тороп
љалды. Ћуѓыш ваљытындаѓы љаты аслыљтан љурсалап алып љалѓан улы туљ
ваљытља сыљљас, колхоз эше тип, имгєнеп вафат булды. Шулай итеп, Єптек
ауылында Нурдєўлєтовтар ѓаилєће лє донъянан китте. Балалары їсїн бар кїсїн
ћалып эшлєп, кўџ йєштєре бїткєнсе илап, ћїйїклї малайын ер љуйынына
тапшырѓас, Сєѓиџє инєй ўџе лє ўлде.
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Санкт-Петербург љалаћыныњ Пискарев зыяратында Бїйїк Ватан ћуѓышы
ваљытында блокадала ўлгєндєрџењ љєберлеге бар. Бына шуныњ бер урынында
Рєсєйџєге ћєр кемгє билдєле љєберлеккє былай тип яџылѓан: «Бабушка умерла 25
января. Дядя Алёша 10 мая. Мама 13 мая в 7.30 утра. Умерли все, осталась одна
Таня. Таня Савичева погибла в 1945 г. в эвакуации» («Дневник Тани Савичевой»).
Єптек ауылыныњ да зыяраты бар, унда Нурдєўлєтовтар ѓаилєће кўмелгєн, тик
хєџер Сєѓиџє инєйџењ дє, балаларыныњ да љєберен табып булмай. Нурдєўлєтовтар
џа юљ, уларџыњ љєбере лє билдєћеџ. Бына шулай. Савичевтар ўлеме їсїн кем
ѓєйепле икєнен белєбеџ. «Блокада китабы»ныњ 31-се битендє Геббельс: «Мы и в
дальнейшем не будем утруждать себя требованиями капитуляции Ленинграда.
Он должен быть уничтожен почти научно обоснованным методом, т.е. по
профессору Пигильмайеру».
Єптек халљын љырыуџа кемдењ ниндєй фєне љулланылды? Љыџыљ, ауылѓа
медиктар ни їсїн килде, уларџы ни їсїн ебєргєндєр?
Парсалар
Быйылѓы љыш бигерєк насар килде. Љаты ћыуыљтарџы тиџ генє йылы
алмаштыра, кисен йылы булћа, иртєн ћалљын. Кўрєћењ, љарабаш турѓайџар тїнєгєн
урын еўеш, є иртє менєн аяљтары туњда булып сыѓа. Аяљтарын ала алмай
интеккєндєрџер, їсєўћенењ ћыњар бото ныљ имгєнгєн, љайћы бер тырнаљтары
ћєлберєп тора, тїптєн ћынѓандар. Йєллєнес, тєпєйџєренє љарап, йїрєгем єрней. Бер
нисек тє ярџам итє алмайым, љарабаш турѓай кеше љулынан медицина ярџамы ала
алмай шул.

Вышкалар
Беџџє љалын урмандар,
Беџџє данлы Урал бар;
Урал аќты алтындыр.
Шєйехзада Бабич
Ауыл яњѓыратып кїслї, џур, тиџ йїрїшлї тракторџар йїрїй башланы. Љышљы
ћыуыљ булыуѓа љарамаќтан, малай-шалай уларџы љарарѓа тырышты. Мин дє
тўџемћеџлек менєн ололарџыњ был турала нимє ћїйлєрџєрен кїттїм, сїнки туњ
тєџрєнєн бїтєћен дє кўреп булмай. Хєбєрџєр оџаљ кїттїрмєне. Ауылѓа нефтселєр
килгєн ћєм уларџы кўп їйџєргє фатирѓа љуялар икєн, тигєн ћўџ таралды. Кўп
ваљыт та ўтмєне, ауыл тирєлєй вышкалар ўќеп сыљты. Єлегє бїтє был
яњылыљтарџыњ да Єптек їсїн файџаѓамы, зыянѓамы икєнлеген берєў џє єйтє
алманы.
Ињ яљын дуќым Сынтимерџєрџењ їйїнє лє нефтселєр ѓаилєће фатирѓа тїштї.
Їсєўџєр: йєш тракторист, љатыны, бєлєкєй балаћы. Беџџењ їсїн ињ љыџыѓы – ят
ћїнєр кешелєренењ ашамлыљтары. Єлегє кейем-ћалым тураћында фекер йїрїтє
белмєйбеџ, є ашаѓан аџыљтарына иќебеџ китє. Минењ уларџы кўреў тўгел,
ишеткєнем дє юљ. Шулай џа барлыљ балалыљ љыџыљћыныуымды ењеп, ололарџы
бимазалап бер нємє лє ћорамайым, єммє уларџыњ ћїйлєшкєндєрен иѓтибар
менєн тыњларѓа тырышам. Єлдє лє мин љыџыљћынѓан нємєлєр тураћында кўп
ћїйлєшєлєр. Шулай итеп, тиџ арала нефтселєр ашаѓан аџыљтарџыњ исемдєрен
белдем; берєник, бишенйє, кєнфит, колбаса, алма тигєн нємєлєрџе кўрџем. Ауыл
халљыныњ уларџы ашарѓа мїмкинселектєре юљ, беџџењ їсїн љара икмєк тє
љєџерле аш. «Љара икмєк» тигєс тє, ћўџ арыш икмєге тураћында бармай, беџгє
элєккєн алабута љатыш иген љалдыѓынан яћалѓан ондан бешерелгєнен дє яратып
ашайбыџ.

Ишғәли Нурғәлиев
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Нефтселєр ауылда ўџџєрен бик эре тотто. Трактор менєн урамда йїрїўџєре генє
ни тора: шєп итеп килеп, љапыл боролоп, кеше љурљытып, урамда ўтє алмаќлыљ
ћырынтылар яћап бїттїлєр. Љайџа барма – трактор юлы, ат менєн йїрїўселєргє
љыйынлыљтар тыуџы.
Нефтселєр араћында тїрлї кешелєр бар. Ана, кўрше Хємиџє инєйџєргє
єзербайжандар тїштї. Ауыл халљы был яњылыљты тиџ генє ўџенсє элєктереп
алды, таљмаљтар џа сыѓарџы. Шуныћы насар: уларџы љаѓыџѓа яџырлыљ тўгел.
Шулай булѓас, халыљ нефтселєрџе бик яратып љаршы алды, тип єйтеп булмай,
сїнки яѓымлы таљмаљтар ишетелмєне. Нефтселєрџењ килеўе, ћис шикћеџ, ауылѓа
кўренерлек ўџгєрештєр индерџе, ћєр їйџє лє улар тураћында ѓына ћўџ барџы.
Ситтєн килеўселєрџењ тємле ашауы ауыл халљы їсїн бигерєк тє џур ваљиѓа булды.
Лєкин был эштењ башы ѓына ине, татлыраѓы ла килеп етте. Ярай єле, беџгє,
сабыйџарѓа, нефть бєлєће теймєне, є бына беџџєн олораљ булѓан ўќмерџєргє
таяљтыњ оло башы тїштї. Уларџы яњы тїџїлїштєр їсїн кєрєк булѓан урман
эштєренє љыуџылар. Уйлай кўрмєгеџ, колбаса, берєник ашау элєкмєне уларѓа,
ашау яѓын ауыл халљы ўџе хєстєрлєргє тейеш ине. Бына шулай, саѓыштырыу
їсїн: Єптек тїрмєћендє тотљондарџы кїнїнє їс тапљыр ашаталар, таџа икмєк
бирєлєр. Тотљондар єйтмешлєй, «тамаљ туљ, тик ирек кенє юљ».
Беџџењ ауылдан барѓан урман киќеўселєрџењ ћїйлєўе буйынса, эш иќ китмєле
љаты, бер ниндєй џє эш шарттары тыуџырылмаѓан, ашау насар, кейем алама.
Ауылдан килтерелгєн аттар тураћында єйтеп тораћы ла юљ, астан интеккєн
малљайџар менєн эшлєўе – ўџе бер бєлє. Ул замандаѓы матбуѓат биттєрен асып
уљыћањ, Їфї – Ишембай тимер юлы тїџїлїў тураћында тантаналы, маљтансыљ
хєбєрџєр яџылѓан. Был юлды тїџїп бїтїў їсїн ЦК ВКП(б) бер йыл ваљыт биргєн.
Є кем тїџїргє тейеш ћуњ? Билдєле, ул ваљытта механизация юљ, є ер эштєре
ваљытында мењєр-мењєр кубометр тупраљ љаџырѓа, ташырѓа ћєм їйїргє кєрєк.
Љала халљына кїрєк тоттороу љыйын, улар эш хаљына аљса ћорай белє. Є
башљорт ауылдарынан љушљанды эшлєтеў бер ни тўгел. Шулай итеп, ћєр ауылдан
мењєрлєгєн колхозсыны юл эшенє љыуалар, є аљса тўлєнмєй, улар хатта ашарѓа ла
ўџџєре алып килергє тейеш була. Башљорт нефте менєн 70 йыл маљтандылар, є
уныњ хаљын белеўсе лє, белергє телєўсе лє булманы. Єўжєндє урман киќеўсе
Єптек ауылы малайџарыныњ ѓўмерџєре љыќљараљ булды. Уларџыњ шулай уљ
телдєрен дє љыќљарттылар, ћорашћањ: «Љуштылар шул, эшлєнек, нисек итєћењ,
ўџебеџ телєп барманыљ!» – тиџєр.
Урман єџерлєгєндє лє, тимер юлы тїџїгєндє лє єрћеџ башљорт аттары эшлєгєн.
Єгєр «Очерки истории Башкирской организации КПСС» тигєн китапты уљып
љараћањ, Љырмыќљалы районынан ѓына мењ ярым егеўле ат эшкє килтерелгєн,
башља урындарџан да кєм булмаѓан, тиелгєн. Бына нисек тїџїлгєн ул тимер юлы.
Кемдер бушља эшлєй, кемдер орден ала, рєхєт йєшєй. Бына шул була инде
социализм. Хатта батшалар заманында ла тўлєў булѓан. Єгєр џє инде улар
ленинизм осоронда бушлай эшлєтеў ысулы асыласаѓы тураћында ишетћєлєр,
валлаћи-биллаћи, кїнлєшерџєр ине.
Є беџџє ошо «яњы ысул»ѓа нигеџлєнгєн вышкалар ўќеўџєрен дауам итте. Улар
тураћында кўп кенє уйџырмалар џа йїрїнї. Имеш, вышкалар љорбан ярата,
телєгєндєре љабул булмаћа, донъя ярып, ўкереп ћорайџар, ти. Ћораѓаны ла мал
тўгел, є тере кеше. Беџџе, бєлєкєйџєре лє: «Ана, вышкаѓа ћалырѓа бирєбеџ», – тип
љурљыталар. Мин ысынлап та љурљам, кўренеп тора, унда, єлбиттє, минењ кеўек
єрєм тамаљты ћалалар инде. Етмєћє, был турала мињє бармаљ тїртїп
кўрћєтеўселєр џє булды.
Биш йєш тулѓанда, єсєйем эшлєгєн «беренсе ялан»ѓа барырѓа їйрєнгєйнем.
Йєй кїнї. Ара алыќ булћа ла, бер ўџем юлѓа сыѓам, Ћєлєўек кўперенєн ћуњ
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Љашалаљ йылѓаћын ўтергє кєрєк. Юл туѓай эсенєн ўтє. Артабан инде Шыуаш
йылѓаћы яѓына йўнєлєм. Тап шунда, асыљ урынѓа сыљљас, мине љурљыу ала ла
инде. Љайџа љарама – вышкалар. «Аџаштым» тигєн уй џа кереп сыѓа башыма.
Бармаљтарымды бїгїп, вышкалар ћанын иќєплєп љарайым. Аптырарћыњ, улар
ўткєн килгєндєн артыѓыраљ. Кем белгєн инде яњылары љуйылыуын. Илай-илай
Шыуаш йылѓаћыныњ ярына барып етєм. Ћыйыр кїтїўен кўргєс кенє бер аџ
тыныслана тїшєм, сїнки єсєйем – кїтїўсе. Ул љышын конюх та булып эшлєй,
сєсеўсе лє булып китє, ѓїмўмєн, љайџа љушалар, шунда бара.
Мин яланаяљ, љыќља йыртыљ ыштандан, їќтєге кўлдєкте кўлдєк тип єйтерлек
тє тўгел. Є туѓай кесерткєн менєн љапланѓан, шырлыљ, ћуљмаљ табыуы љыйын.
Ярай єле, љысљырѓан тауышља мине кїтїў кїткєн єсєй кўреп љала.
Шатлыѓымдан ни эшлєргє белмєйем, єсєйем мине туѓай аша алып сыѓа, ул да
килгєнемє шатлана.
Йєйге кїндєрџє мин «беренсе ялан»ѓа йыш килћєм дє, кїтїўгє алып бармаќља
тырышалар, є минењ биќтєлє љалырѓа телєгем юљ. Ундаѓы совхоз ашханаћы ла
Шыуашйылѓаћы буйында урынлашљан. Єсєй унда ла мине алып бара. Элегерєк
кулак булѓан їсїн љыуылып килгєндєр йєшєў шарттарын рєтлєп алѓандар.
Кемдер ѓаилєлєре менєн землянка сољоп йєшєй, берєўџєр ситєндєн љороп,
балсыљ менєн ћыланѓан їйџє тора, љалѓандары, єсєйем кеўек, баракта кїн кўрє.
Волга буйынан килтерелгєн немецтар ѓаилєлєре менєн ўџџєре башља йєшєй.
Эшлєгєндєрџењ барыћы ла тїшкї ашља ашханаѓа килє. Унда бирелгєн аџыљ мул,
єсєйем менєн икебеџгє бер їлїш туйѓансы етє. Є нисек тємле бешерєлєр,
кїнбаѓыш майы менєн ћоло бутљаћы телењде йоторлољ! Ћурпалы аш менєн ит
киќєге лє бирєлєр. Уны єсєйем ћєр саљ мињє ашатырѓа тырыша, є мин бар кїсїм
менєн баш тартам. Сїнки ул итте тўгел, ашты ѓына кўберєк ашаћам да, эсем
ауырта. Љайћы берєўџєр биргєн їлїштєрен дє ашап бїтмєй. Аш бешереўселєр ићє
уларџы йєшерен генє йылѓаѓа аѓыџа. Юљћа, бирелгєн норманы киќєсєктєр.
«Беренсе ялан»даѓы ћєр ѓаилє аѓзаћына бынан тыш карточка менєн сєй, шєкєр,
икмєк ћєм башља аџыљтар џа бирелє.
Минењ єсєй џє шунда эшлєћє лє, уныњ балаларына, йєѓни беџгє, карточка юљ.
Уныњ їсїн Їфїнєн рїхсєт кєрєк икєн. Немец балаларына ла, кулак балаларына
ла бар, є Єптектекелєргє юљ. Нићайєт, 1945 йыл башланѓас, беџгє лє карточка
таратылды. Беџџењ тамаљтарѓа ла перєник, печенье, шєкєр, икмєк ћєм башља
затлы аџыљ элєгє башланы. Шулай итеп, беџџењ їсїн аслыљ бїттї.
Єсєй менєн кїтїўгє йїрїгєндє бер љурљыныс ваљиѓа булып алды. Кїтїўџє Вася
љушаматлы бик уќал бер ўгеџ була торѓайны. Уны «племенной» тип тє
йїрїттїлєр. Шул, нињєлер, мине бер џє хушћынманы. Бер ваљыт, єсєйем
кўрмєгєндє, ул мињє ташланды ла мїгїџї менєн элєктереп алып, кўккє сїйџї.
Ярай єле, љысљырып їлгїрџїм. Єсєйем килеп етеп, аралап алып љалды. Ошо
ваљиѓанан ћуњ мине љурљытып, биќтєлє Лариса тигєн кулак љыџы менєн уйнарѓа
љалдырыр булып киттелєр. Є мин уныњ менєн уйнай белмєйем, љасам да китєм.
Кулактар беџџењ ауыл халљына љараѓанда кўпкє иркенерєк йєшєне, асља
интекмєне, налог-фєлєн менєн яфаланманы. Хєтерлєўемсє, ситєн їйџє торѓан
кулак љатыны ћєр кїн: «Зойка, Зойка», – тип кєзєћен саљырыр ине. Башљалары
ла кєзє-ћарыљ тота башлаѓайнылар.
Парсалар
Љарабаш турѓай їсїн ињ љыйын миџгел – љышљы љаты ћыуыљ. Йєнен ћаљлап
љалыр їсїн бик кўп калорийѓа мохтаж. Ашарѓа табыу љыйынлаша, кеше ярџамы
кєрєк.

Ишғәли Нурғәлиев

Љара ћыйыр
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Љєћєр ћуљљан Николай
Алты ћыйыр ћауџырџы.
Молодец коммунистар,
Бер кєзєгє љалдырџы.
Єптек халљы йыры
Љара ћыйыр – їлєсєйџењ ињ љєџерле малы. Љайћы ваљыт ул мал иќєбендє лє
тўгел, ѓаилє аѓзаћы булып китє. Был хєл, ѓєџєттє, љыш кїндєре, ћыйыр
быџаулаѓас, була. Быџау яџѓа тиклем їйџє, мейес артында, бикле тора ла, ћыйыр
їйгє индерелеп, йылыла ѓына имє. Ћыйыр быџаулар алдынан тїндєрен їлєсєй
бик ћаљ йољлай, сїнки ћыйыр їй эсендє быџауларѓа тейеш. Шулай итеп, љара
ћыйыр їлєсєйџењ тормошонда ярты хєстєре, љайѓыћы, шатлыѓы булды. Бик йыш
љына ул ћўџен: «Љара ћыйыр иќєн булћын», – тип бїтїрїр булды.
Їлєсєйџењ бар ѓўмере ћыйыр менєн ўткєн. Їйгє килгєн кешелєр менєн ћўџ
барћа, ћєр саљ бер ћўџе булды: «Ун ике ћыйыр ћауџым». Эйе, ваљытында ун ике
ћыйыр ћауѓаны їсїн ул бик љєнєѓєт, сїнки ул ваљытта бер кїтїў мал – ялљауџар
эше булмаѓан; ћауылѓан ћїттїњ љаймаѓын айырып, май баќып, уны эретеп
тоџларѓа кєрєк, айырѓан ћїттї љайнатып, љатыљ ойотоп, єсегєн љатыљтан љорот
єўєлєргє кєрєк. Бынан тыш кїндєлек эштєрџе башљарырѓа, ѓаилєне ашатырѓа,
тєрбиєлєргє лє кєрєк. Єлбиттє, їлєсєй љара тањдан љара кискє тиклем эшлєгєн,
зарланырѓа ваљыты ла љалмаѓан.
Ул ваљытта урта башљорт ѓаилєће алты ћыйыр тотоуџы хуп кўргєн. Єммє улар,
шул иќєптєн олатайым да, ялсылар тотмаѓан, бїтє эште ўџџєре башљарѓан. Йєйџєрен тауѓа кўскєндєр. Яљшылап уйлап љараћањ, ањлашыла: тауџаѓы бесєнде йєй
кїнї ашатыу экономик яљтан файџалы. Был – борондан уйлап эшлєнгєн ѓєџєт.
Олатайымдыњ ћыйыры алтау булѓан. Єммє уларџы ѓына тауѓа љыуыу файџалы
тўгел. Шуныњ їсїн ул Тимашевкалаѓы урыќ ызнакумы Степандыњ, Бєрџєшле
ызнакумы Ивандыњ їсєр ћыйыры менєн бергє кўсенгєн. Є ћїрїнтї ерџєрен
олатайым шул уљ урыќтарѓа арендаѓа биргєн. Кїџ еткєс, быџаулы ћыйырџар тауџан
алып љайтылѓас, иген йыйып алынѓас, иќєп-хисап яћалѓан. Бына был – ысын
мєѓєнєћендєге кооперация, унда ћєр кем ўџ телєге менєн эшлєгєн. Єгєр Совет
власы колхозлаштырыуџы кїслєп таљмаћа, кўренеп тора, кооперация кињ љолас
алыр ине.
Шулай итеп, ѓаилє йєйлєўгє сыѓа, ўџџєре менєн бер кїтїў мал: ћыйырџар менєн
башмаљтар, быџауџар ала. Олатайымдыњ аттары ла алтау булѓан, тайџар,
љолондар, ћарыљ малын да аџ тотмаѓан. Їлєсєйсє єйткєндє, эш «љарањѓынанљарањѓыѓа» тиклем эшлєнгєн, єммє ауыр эштєн зарланыусы булмаѓан. «Иртє
тороп ћуњ ятыу – ўџе џур шатлыљ» – їлєсєйџењ был фекере љайћы берєўџєрџе
аптыратыр, моѓайын.
Їлєсєйџењ дўрт малайы ўќкєн. Бала љараусы ла, табип та ўџе булѓан. Є ниндєй
генє сирџєр йїрїмєгєн ил їќтїндє ул осорџа: сєсєк, холера ћ.б. Ћєр кемдењ
яџмышы Алла љулында ла ўџенењ љулында. Єлбиттє, ул ваљытта ла йєйџе кўлєгєлє
ятып ўткєрергє яратыусылар булѓан, улар тураћында боронѓоларџыњ бер таљмаѓы
ла хєтеремдє љалѓан: «Ѓыж-ѓыж љурай тартаћыњ, тал тїбїндє ятаћыњ. Йєйен
бесєн сапмайћыњ, љыш ашарѓа тапмайћыњ». Колхоз ойоштороу џур трагедия
килтерџе, сїнки шул «кўлєгєлє ятырѓа яратыусылар» ўџџєренє тињ хољуљ талап
иттелєр ћєм, астан интегеўселєр булараљ, уны ињ беренселєрџєн алдылар. Ялљау
кеше кўп ћїйлєй. Є колхозда кўп ћєм оќта ћїйлєўселєр баш булып алды,
ћїџїмтєлє, колхоз килеме шєхси хужалыљтарџыљынан шаљтай кєм булып сыљты.
Совет власы шєхси хужалыљта бер генє ћыйыр аќрарѓа рїхсєт биргєн, є был
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ењел тўгел. Єйтєйек, кўрше Ѓариф їсїн мал љарауџыњ бер љыйынлыѓы ла юљ. Ул
– сельсовет рєйесе, эшен љурљытып кешенєн эшлєтє, бесєн єџерлєтє, колхоз
атын файџалана. Икенсе кўрше – Ибраћим бабай тракторџарѓа яѓыулыљ ташый.
Ул да колхоз атын ўџ файџаћына эшлєтергє яйын таба, бесєнен, утынын килтерє.
Уныњ їсїн мал аќрауы ењелерєк, ћыйыры, башмаѓы, бер нисє ћарыѓы, љаџтауыѓы бар, аслыљ кўрмєй. Ул иртє тора, ћуњ ята, арымай-талмай эшлєй.
Ибраћим бабай кеўек йєшєў – кўптєрџењ телєге. Є колхоз етєкселєренењ маљсаты
тїптї кире: ас кешене эшкє љушыу ењелерєк, тимєк, кўпселек колхозсылар ас
йєшєргє тейеш.
Їлєсєй колхоз менєн бєйлєнеште тамам їџгєн, є ћыйыр аќрауџы ўџенењ намыќ
эше итеп љарай. Шуныњ їсїн їйџє љара ћыйыр љєџерен белєлєр. Їлєсєй уныњ
менєн кеше менєн єњгємєлєшкєн кеўек ћїйлєшеп тє ала. Ћыйыр џа, кўрєћењ,
барыћын да ањлаѓан кеўек, уѓа тулы ышаныс белдерє. Кїтїўџєн дє тура їйгє генє
љайта, ћарайџа ла ўџ урынын белє.
Љара ћыйырџан башља їлєсєйџењ хужалыѓында таѓы ла бер љєџерле нємє бар,
ул – бєлєкєй арба. Љасандыр ауылыбыџџыњ оќтаћынан яћатып алынѓан ике
тєгєрмєсле ењел генє љул арбаћы. Уныњ тимерџєн эшлєнгєн бер љаџаѓы ла юљ, є
ињ љєџерле їлїшї – ике тєгєрмєс, ћєр кїн кис, урманѓа барып љайтљас, їлєсєй
уларџы ћурып ала ла тїнгїлїккє соланѓа индереп љуя, юѓићє, урлауџары мїмкин.
Їлєсєйџењ љапљаны бєйлєй торѓан тимер сылбыры ла бар ине, юѓалды, тик кўп тє
ўтмєне, ул сылбыр менєн Ѓариф рєйестењ љапљаћы бєйлєнє башланы. Улы
Хїснїтдиндењ этлеге булып сыѓа инде. Кўрєћењ, ул малай бїтєћен дє алдан
уйлаѓан. Кем уныњ атаћына ћўџ єйтє ћєм ѓєйеплєй ала?
Їлєсєй ћыйырџы кїтїўгє љыуып, иртєнге намаџын уљыѓас, тамаљ ялѓап алабыџ
џа, бєлєкєй арбаны тартып, урманѓа китєбеџ. Беџџењ їсїн яљын урман – Таплыљ
йєки Бўлєк урманы. Џур урманѓа бер тапљыр џа барманыљ, алыќ. Їлєсєй ике
тєртєгє бєйлєнгєн епте елкєћенє элеп уртанан ћїйрєй. Минењ їсїн дє арбаѓа бау
беркетелгєн, љулым менєн тотоп, мин дє ћїйрєшєм. Арбаѓа гелєн балта менєн
ураљ љыќтырылѓан, бєйлєнгєн. Юѓалтырѓа ярамай – љєџерле љоралдар. Їлєсєйгє
бесєнде салѓы менєн сабыу яџманы, сїнки ул бесєнде барыћынан да элек єџерлєй
башлай. Ўлєнде ул аѓас араћынан ураљ менєн кїлтєлєй. Є, колхоз сабынынан
алѓанћыњ, тип бер кем дє єйтє алмай – їлєсєй љайџан урырѓа ярай икєнлеген
яљшы белє. Урманда ћєр ваљыт утын тейєйбеџ. Кўберєге йыѓылѓан йєки љороѓан
аѓастарџы ћалабыџ џа їќтїнє кїлтєлєрџе їйєбеџ. Їлєсєй утын киќкєндє, мин
киќелгєн аѓастарџы арба эргєћенє ташыйым. Їлєсєй кїлтє бєйлєгєс, уларџы ла
єлеге урынѓа килтерєм. Їлєсєй мине ћєр ваљытта ла маљтай: «Ћин булмаћањ, ни
эшлєр инем икєн», – ти. Шулай итеп, йєйџењ оџон кїндєрендє беџ бєлєкєй
урманѓа кїнїнє їс тапљыр барабыџ. Їлєсєй шат: «Быйыл да асља ўлмєбеџ», – ти.
Тик гел генє ыњѓай булмай шул.
Бер кїн таллыљтан љайтып килєбеџ. Оло юлѓа тїштїк. Был юл район ўџєге
Петровскиџан Тимаш аша Єптеккє тоташа. Їлєсєй ашыљтыра: «Кўрєћењме,
љибланан љара болот сыљты – ямѓыр килє. Шєберєк атлайыљ. Бєлки, ямѓырџан
алда љайтып їлгїрїрбїџ». Ашыѓыуџан кўреп їлгїрмєгєнбеџ: артыбыџџан
тырантасља егелгєн ат љыуып еткєн. Сельсовет рєйесе Ѓарифтыњ райондан
љайтып килеше икєн.
– Юл да бирє белмєйћењ, – тип љысљырџы Чуркин їлєсєйгє, сыбыртљыћы
менєн ћелтєнеп. Тырантас кўсєре беџџењ арбаны элєктерџе, уныћыныњ
нимєћелер ћынды. Кїлтєлєр љойолоп тїштї. Чуркинды љарѓап торорѓа ваљыт
юљ. Кїслї ел сыљты. Беџ арбалаѓы йїктї рєтлєп бїткєнсе, ямѓыр яуа ла башланы.
Беџ икєўлєп арба аќтына индек. Дєћшєтле љара болот килеп етте. Ел кїсєйгєндєн-
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кїсєйє. Ауылѓа ярты саљрымдан да аџыраљ ара љалѓан, єммє беџ љайта алмайбыџ.
Арба аќтында ул єйлєнеп китмєћен їсїн тотоп ултырабыџ. Бына ямѓыр боџѓа
єйлєнде. Эре борсаљ яуа башланы, ергє тїшкєн бере кире їќкє табан ћикерє –
ѓєлємєт кўренеш. Їлєсєй доѓаларын уљый, мин болоттарџы кўџєтергє тырышам.
Йєшен атљанда бар донъя яљтырып китє лє, љолаљ тондорорлок тауыш йєндєрџе
ћелкетє. Ер їќтї ап-аљ булды. Мињє, яланаяљлыѓа, бигерєк тє мєрєкє. Ўџ
ѓўмеремдє љара болоттарџыњ ергє тейє яџып шул тиклем тиџ ўткєндєрен кўргєнем
булманы. Аллаѓа шїкїр, йєйге ямѓыр оџаљ булмай – нисек тиџ башланћа, шулай
уљ љапыл туљтаны ла љуйџы. Кїн асылды, љояш кўренде. Ап-аљ ер їќтїнєн атлап
беџ ауылѓа килеп индек. Чуркиндыњ йорто алдынан ўтєбеџ: тырантасы тора, аты
туѓарылѓан. Їлєсєй уларџыњ тєџрєлєренє љарап љарѓай, шул юлдан китћєњ ярар
ине, ти. Дауыл кїслї булѓан. Боџ љайћы берєўџєрџењ тєџрєлєрен ватљан,
кемдєрџењдер їй баштары емерелгєн. Беџ ул кїндї љабат урманѓа барманыљ,
йїктї бушаттыљ та тєгєрмєстєрџе соланѓа индереп љуйџыљ.
– Балам, ћињє ял кєрєк, – тине їлєсєй. Є уныњ ўџенењ башља эштєре лє ћєр саљ
етерлек була. Мин мєтєл уйнарѓа йўгерџем. Їлєсєй Чуркинды љарѓаћа, ул да
їлєсєйемде онотманы, ўтеп барѓанда:
– Кїмїш єбей! Ћыйырыњды егеп, Шєћиџє ейєнсєрењ колхоз ерен тырматырѓа
сыљћын, – тип љысљырџы. Їлєсєйем дє љурљаљ заттан тўгел ине:
– Беџ колхозѓа ингєндє алты ћыйыр, алты ат бирџек. Є ћин буш љулыњды
ћелтєп килеп индењ. Хєџер ћинењ сират, ћыйырыњ менєн ер тырматырѓа
Мињлеямал љыџыњды сыѓар, – тип яуапланы.
– Єбей, љара уны, башыњды тїрмєлє серетермен. – Ћўџ башлаѓанына ўкенє
биреп, Чуркин китеў яѓын љараны, тик їлєсєй генє баќылманы:
– Љара, мєлѓўн! Ул тїрмє ћине кїтєлер!
Їлєсєйџењ ћўџе єўлиєнеке кеўек булды: ћуѓыш бїткєс, Ѓариф-Чуркин тїрмєгє
китте. Єлеге юлдан алып киттелєр. Фронтовиктар љайта башлаѓас, кемгє кєрєк
бєдбєхет, наџан Чуркин?!
Шулай итеп, љара ћыйыр їлєсєй хужалыѓында љєџерле ѓаилє аѓзаћы ине. Уныњ
ћарайы ситєндєн ўрелгєн, тик унда ћыйырџыњ ћалып љуйѓан тиџєге бер ваљытта
ла оџаљ ятманы. Шуныњ менєн ўк, балсыљ љатнаштырып, їлєсєй ћарайџы ћєр саљ
ћылап торџо, малдыњ ўџ йылыћы – ўџенє. Кїлтєлєп йыйѓан бесєн дє иќєплєнє,
ѓєџел итеп айџарѓа бўленє. Селлє ћыуыљтар їсїн арттырыу коэффициенты ла бар.
Яџѓы йєшел ўлєнгє тиклем бесєн етергє тейеш. Їлєсєй єџерлєгєн бесєн ињ яљшы
сифатлы – кўлєгєлє киптерелгєн, ћыу теймєгєн. Бесєн ашаѓан ваљытта ћыйыр џа
шат кеўек кўренє. Ул ваљыттаѓы ололарџыњ ћїйлєўе буйынса, ћыйыр аќрауџыњ
файџаћы юљ, налогы килеменєн кўберєк ине. Є їлєсєй был турала љапма-љаршы
фекерџє булды. Ул ваљытта мал аќрауѓа сыљљан налог тураћында бер нисє
таљмаљ та йїрїнї. Беџ, балалар, таљмаљланыљ, єлбиттє, сїнки беџгє љурљаћы юљ:
Атыњ ћат, ћыйырыњ ћат,
Алып ебєр кєзєкєй.
Ћаућањ – ћїтї, ћуйћањ – ите,
Налогтары бєлєкєй.
Єлбиттє, башља (оятыраљ) варианттары ла булды.
Їлєсєй, киске намаџџан ћуњ, йољлар алдынан ўџенењ «љара иќєбе» менєн
хужалыѓына анализ яћап барџы.
Љышљы ћыуыљ кїндєрџє быџау имеџер їсїн ћыйырџы їйгє индергєндє, кєзє
бєрєсе сыѓам тип љыќылды ла артљы аяљтарын имгєтте. Ул башљаса баќа алманы.
Мин уны ныљ йєллєнем ћєм ћєр тїндї ўџем менєн йољлата башланым.
Оџаљламай тулыћынса мињє їйрєнеп китте.
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Ҡарабаш турғай

Парсалар
Їйгє ћыйыр индергєндє, ишектєн љарабаш турѓай осоп килеп инде лє, їйџєге
кешелєрџєн љурљып, сыѓырѓа урын эџлєп бєргелєнє башланы. Мин ићє бар кїсїм менєн:
«Турѓайѓа теймєгеџ!» – тип љысљырџым ћєм, ул асылѓан ишектєн сыѓып осљас љына,
тынысландым. Мин ћаман, Маћира туѓанымдыњ йєне шул турѓайџа, тип уйлай инем
єле, мине кўрергє килгєндер, тип уйланым. Был турала мин бер кемгє лє ћїйлємєнем.

Крахмал

Бєрєњге йыры
Башымды ла љыралар,
Артымды ла љыралар.
Совет сыљљанынан бирле
Минењ менєн торалар.
Єптек таљмаѓы

– Ярты ауыл бында. Хоџай ћаљлаћын. Килеп сыљћалар, љайџа љасабыџ?
Љарабыраљ йїрїгїџ.
Єптек ауылыныњ кўп халљы – љатын-љыџ, бала-саѓа, љарт-љоро – совхоздыњ
«беренсе ялан»ында серек бєрєњге, йєѓни крахмал йыя. Кїџгї кїндє бында яљын
килеп булмай, унда ятып љалѓан бєрєњгене йыйып алырѓа ла бер кемгє лє рїхсєт
юљ, љєтѓи тыйыла. Бер нисє бїртїгї їсїн тїрмєгє ултыртырѓа ла кўп
ћорамаясаљтар. Є хєџер инде яџ, љар иреп бїтїп бара, трактор џа, ат та бында керє
алмай. Ер ћыу. Љышљы ћыуыљта їшїгєн, туњѓан, хєџер инде йылыла крахмалы
ѓына љалѓан бєрєњгене йыйыу кўптєрџе љыџыљтыра. Кешелєрџењ ашау яѓы насар,
шуѓа ла кўп ѓаилєлєр серек бєрєњге йыйыу кєсебенє сыљљан.
– Ана килєлєр, љасыѓыџ, – ауыл яѓынан бер тырантас менєн ике ћыбайлы
кўренде. Халыљ йўгерешє башланы. Кўптєр Шыуашйылѓа яѓына љасты. Тик ул
яљтан да їс ћыбайлы љаршыларына юл баќты.
– Љєћєр ћуљљандар, љайџа љасырѓа? Балам, ћин йўгермє. Биџрєњ юљ,
теймєќтєр.
Мин дє эстєн генє шулай уйланым. Нињє йўгерергє? Етмєћє, яланаяљмын,
тїпћєгє бєреп йыртылырѓа мїмкин. Бер ћыбайлы эргємє сабып килеп тє етте,
љамсыћы менєн ћелтєп тє ебєрџе. Љулымды кўтєреп, саљ битемде љапларѓа
їлгїрџїм, ут тейгєн кеўек булды, икенсе љулым менєн тотоп алдым – љып-љыџыл
љан.
Ћыбайлылар халыљтан тартып алѓан биџрєлєрџе, тољтарџы тырантасља, арбаѓа
тейєй. Кешелєр илаша, љысљырыша. Аптыраш хєл. Был ћорауѓа бер кем дє яуап
белмєй. Ни їсїн яланда љалып туњѓан, серей башлаѓан бєрєњгене йыйыу тыйыла?
Ерџе тапарѓа ярамай, имеш, є трактор йєки тырантас осоп йїрїймї ни?
Серегєн бєрєњге сєлємєтлеккє зыян, тиџєр, ћуњ, астан ўлеў аџ ѓына эс
ауыртљандан яљшымы ни? Хїкўмєт милкен ћорамай алыу тыйыла икєн, љалас
ашаѓан тўрєлєр, активистар љайћылай итеп ћорайџар икєн? Белергє ине.
Юљ инде, был ћорауџар минењ їсїн генє. Биш йєшлек малай їсїн. Ололар
иртєгєћен барыбер шул яланѓа бара. Серек бєрєњге лє ятып љалмай. Ул – ас
йєшєгєн ѓаилєлєр їсїн берџєн-бер туйынсыљ. Сїнки єле ўлєн сыљмаѓан, йыйып
ашарлыљ башља нємє юљ.
Єптек халљы был љєџерле ризыљты тамаљ туйџырыуџа бик оќта файџаланырѓа
їйрєнеп алды. Їлєсєйем дє яланѓа барып, кўп итеп йыйып алып љайта ла ћайлап,
таџартып киптерє йєки љыџџыра. Ћуњынан кипкєнен килелє тїйїп, он яћай џа
тємле итеп икмєк бешерє. Серек бєрєњгенєн аш та бешерергє ярай.
Минењ башымда ћаман да уйџар љайнай. Єйтєйек, Совет власы башљорт
халљыныњ ћанын кєметергє телєгєн икєн, был тєњгєлдє мал аќраусыларѓа џур
налог ћала. Мєќєлєн, ат йєки ћыйырџыњ тўлєўџєре ўџе биргєн килемдєн
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артыѓыраљ. Власть шул сараны урынлы љуллана. Имеш, башљорт мал аќрауџы
ћїнєр итеп алѓан икєн, малсылыљља налог башљорттоњ башына ћуѓа. Иген игеўџє
ўлсєў-тикшереў ћїџїмтєћен ћєр саљ кўџ алдында тотоп була. Сїнки иген игеў
фєљєт колхоз-совхоз љарамаѓында. Ћїџїмтєлє ашау мєсьєлєће тикшерелеш
аќтында љала. Єйтєйек, был яман уй дїрїќ булћа, налог – тикшереў системаћы –
гениаль ўтєлештє кўренє.
Минењ белеўемсє, Сталин ўџенењ тыуѓан яѓы Грузияла тїп кєсеп баљсасылыљ
икєнен яљшы белгєн. Ысынлап та, унда был йўнєлештењ файџаћы
Башљортостандаѓы йылљысылыљтан кўп тапљырѓа џур, є эшсе љулдар аџ талап
ителє. Шуны белеп тє эш иткєндєр булћа кєрєк. Кўренеўенсє, саралар бик
уњышлы булѓан. Бигерєк тє малсылыљ менєн шїѓїллєнгєн тау райондары халљы
ныљлап тїп башына ултырџы. Кўп кешелєрџењ єйтеўе буйынса, был эштє Сталин
ѓєйепле тўгел булып сыѓа. Юљ инде. Башы бар кеше налог, тўлєў системаћын
аяљтан йыѓырлыљ итеп ўџгєртмєй, ћуйылѓан ћыйыр быџауламаѓанын йєки ћїт
бирмєгєнен ћєр кем белє. Шулай булѓас, был – уйланып эшлєнгєн мєкер. Ул
кешелєр сєбєптєрџе ћуѓышља ла ћылтап љаранылар. Єлбиттє, ћуѓыш кўпте талап
итє. Тик шуныћы: Рєсєйџє ћєр саљ, ћуѓышља ћылтанып, башљортто љыќтылар.
Бєрєњге тураћында ћїйлєгєндє, єйтке килє: бєрєњге – ул сталинизм хатаћы,
беџџењ їсїн љыуаныслы хата. Инде Сталин ўџе тере ваљытта ауыл халљы бєрєњге
тураћында кїлїшїп тє ћїйлєшє торѓайны. Кўп кенє кїлємєстєр ижад ителде.
Єлдє лє ул ваљытта колорадо љуњыџы беџгє килеп етмєгєйне. Шулай итеп, яџ
серек бєрєњгенєн тїрлєндереп ризыљ йўнлєў ћєм шуныњ менєн йєн аќрау Рєсєй
хужаларыныњ башына килмєгєн. Юѓићє, кїт тє тор, беџџењ бєхеткє, картуф
ћалымын уйлап сыѓарѓан булырџар ине. Эпиграфтаѓы дўрт юллыљты Єптек
ауылында ћєр кем белє ине. Бигерєк тє беџ, балалар, ул куплетты йыш љабатларѓа
яраттыљ.
Парсалар
Быйылѓы љыш насар килде, ћыуыљ кїндєр кискє генє йылы менєн алмашынып
торџо. Љарабаш турѓайџар їсїн был хєл џур љыйынлыљ тыуџырџы, буѓай. Минењ
тєџрєгє аяљтары ћынѓан їсєўће кїн дє килеп љуна. Бахырљайџар, мин уларѓа бер
нисек тє ярџам итє алмайым, шуѓа кўњелем єрней. Ћыњар аяљ баќырѓа ла, кїнбаѓыш
бїртїгїн тоторѓа ла эшкинмєй. Был уларѓа ўлем менєн бєрєбєр. Тик уларџыњ йєшєргє
телєктєре кїслї. Барыбер ћєр кїн ем ашар їсїн минењ тєџрємє килеп љуналар.

Балтырѓан

Рацион вымирания – 2000 калорий.
(Профессор Цигильмайер, «Блокадная книга»)
Яџѓы оџон кїндєр килде. Яѓымлы љояш урамѓа саљыра. Кїндєр матур, є
донъяныњ йєме юљ. Ћуѓыш, аслыљ. Ћєр кем бер-беренє: «Балтырѓан сыљтымы
икєн?» – тигєн ћорау бирє. Беџ инде, малайџар, кўп тапљыр йыуаѓа барџыљ. Йыуа
тємле, асыѓыуџы ла баќа. Беџџењ таѓы ла киткєнде кўргєн љарттар: «Тамыры менєн
йолљмаѓыџ, икенсе йыл да ўќћен»,– тип љала. Шулайџыр џа ул, тик уныњ бит
тамыры тємлерєк тє, туљлыљлыраљ та. Ћєр кем йолљоп алырѓа тырыша. Уны
бешерергє лє кєрєкмєй. Шунда, тау башында уљ, ашайбыџ. Сїнки ул тау башында
ѓына ўќє: иртє яџџан, ашарѓа бїткєн саљта. Кєзє ћаљалы ла иртє сыѓа, љар ирегєн
ерџє тєўге љояш нурџарына баш љалљыта. Сєскє ата, тєме шєкєрле, їџгєс ўк ашап
була, уны ла йыуырѓа кєрєкмєй. Є инде ас љорћаљты тултырыу їсїн ињ яљшы ўлєн
– балтырѓан. Ул туѓайџа, урман ситтєрендє кињ япраљтарын киреп-кўпереп
ўќергє ярата. Балтырѓандыњ еќе кеўек бер ўлєндењ дє еќе юљ – иќерткес хуш еќ.
Тєўге ўќентелєре љата башлаћа, уртанан йомшаљ япраљтары сыѓа тора, ињ аџаљ
бєпкєће сыѓа. Бєпкєће инде кїпшє сыѓара. Кїпшє оџон булып ўќє лє, сєскє атљас,
орлоѓо їлгїрє. Балтырѓан бєпкєћен йєки кїпшєћен їџгєн ерџє ашап була, бик
тємле, тоџлап ашаћањ, телењде йоторлољ. Йєй башында кўп їйџєрџє ињ йыш
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ашалѓан аш – балтырѓан ашы. Бындай ашља аџ ѓына бєрєњге лє кєрєк. Балтырѓан
ваљ љына итеп турап ћалына, оџаљ љайнатыу кєрєкмєй.
Ул ваљытта кўптєр бер ўк ћўџџєрџе љабатланы: «Эх, єџ генє он булћа, ниндєй
тємле аш булыр ине». Он булћа, ашља ыумас яћап ћалалар: тємлерєк тє,
туљлыљлыраљ та. Он єџ булћа, уны ашља, ћурпаћын бутай-бутай, тигеџ итеп
ћибєлєр – аш љуйырыбыраљ китє. «Єџ генє май џа булћа», – тип єйтеўселєр џє
табылыр. Май ћалћањ, єлбиттє, ћис ћўџћеџ, тємлєрєк тє, туйџырмышлыраљ та.
Балтырѓан ашын ашар алдынан љатыљлаћањ, аш таѓы ла тємлерєк була, є иџелгєн
љорот менєн – тўрєлєр ашына єйлєнє. Бына шулай, балтырѓан – Совет
хїкўмєтенењ байлыѓы тўгел, Хоџай биргєн бўлєк, ябай кешелєр ашы. Уны йыйыр
їсїн бер кемдєн дє рїхсєт кєрєкмєй. Беџ їлєсєй менєн колхозда эшлємєйбеџ,
тимєк, беџгє, эшкє сыљмайћыѓыџ, тип єйтеўсе юљ. Беџ иркенлєп балтырѓан
йыйырѓа барабыџ. Їлєсєй уныњ кўп ўќкєн урындарын белє. Таллыљ урманында
бигерєк тє кўп. Йышыраѓын беџ шунда йыябыџ. Бигерєк тє Љарыу башында бер
љыуаљлыљ бар, эсендє ус тїбїндєй генє ялан, шунан ћє тигєнсе бер тољ балтырѓан
йыйып алабыџ. Бєлєкєй арбаѓа љоро утын тейєйбеџ, їќтїнє балтырѓанлы тољто
ћалабыџ џа, бєйлєп, Аллаѓа тапшырып, љайтыр юлѓа сыѓабыџ. Їлєсєйем
балтырѓан ашын љайтљас та бешерє. Љатыљлап, туйѓансы ашаѓас, хєл кереп китє.
1944 йыл, йєй башы. Олатай хєлћеџ, тора алмай. Буйы ике метрџай кєўџєле
кешегє ашарѓа етешмєй. Їлєсєйем зарлана:
– Белмєйем, кемде ўлтерєйем – ћеџџеме, єллє олатайыњдымы?...
Љатыљлаѓан ашты їлєсєй олатайым алдына љуйџы, тик ул аш ћалынѓан
сеўєтєне иџєнгє олаљтырџы. Балтырѓан ашы булѓан їсїн тўгел, аџ булѓан їсїн.
Шул кїндєн ћуњ олатай оџаљ йєшємєне. Тїндє бер нисє тапљыр ћыу ћораны.
Їлєсєй:
– Нисємє тапљыр бирџем, ћаман ћорайћыњ, – тип ћуљранып та љараны.
–Тўгелде бит, – тип алдашты олатай.
Їлєсєй таѓы тороп ћыу бирџе. Олатайым шунан ћуњ тынысланып йољлап
киттеме – башљаса їндєшмєне. Тањѓа табан ул был донъяны љалдырып, єхирєткє
кўсте.
Юл башында яџылѓан профессорџыњ кўрћєткєн калорийџар нормаћы, кўрєћењ,
Европа халљын кўџ алдында тотљан. Є беџ, лєѓнєт ояћы – Рєсєйџє йєшєгєн
башљорт ауылдары халљы, был норманы кўрє лє алмаѓан ваљыттарыбыџ булды,
ћис шикћеџ. Беџџењ нимє менєн туљланѓанды белергє телєўсе лє булманы, буѓай.
«Блокада китабы»н асып љарайым. 308-се бит: «Под Уфой хлеб стоит 2р. 50к.,
сколько угодно, без карточек. А там считается это дорого. Ничего себе. А? Ведь
это же рай...» Ожмахта йєшєгєнбеџ џє баћа! Бына нисек. Таѓы ла бер китапты асып
уљыйбыџ. Зыя Нуриевтыњ «От аула до Кремля» тигєн китабы, 52-се бит: «Мы,
Соболевы, были потрясены, когда увидели у дороги несколько трупов. Видно,
эти люди упали обессилев от голода и замерзли (декабрь 1943 года его назначили
секретарем Кигинского райкома ВКП (б)»; 54-се бит: «Особенно тяжело было в
башкирских деревнях, население которых не занималось выращиванием
картофеля и овощей».
Мин Кремлдє эшлєгєн етєкселєрџењ барыћын да тип єйтерлек ахмаљтарѓа
ћананым. Єлбиттє, йўнлелєре лє булѓыланы. Бындайџары халыљты интектереўџе
ўџењ ултырѓан ботаљты киќеў тип ањланы. Бындай аљыл менєн эш итеўселєрџењ
береће, минењсє, Косыгин. Нуриевты ла мин шул уљ рєткє љуйыр инем, ул да
халыљ їсїн ярайћы тырышты.
Є Нуриевтыњ бєрєњге, йєшелсє тураћындаѓы ћўџе дїрїќ тўгел. Башљорттарџы
љыќыу – уйланып эшлєнгєн эш, є налогты эскєн ћыуѓа ла ћалырѓа мїмкин. Петр
батша ћаљалѓа ла ћалѓан. Нуриевтыњ Кремль йырын йырлауы ла ањлашыла. «Не
русский я, но россиянин», – тип яџмаћа, бїйїк шаѓирыбыџ џа булмаќ ине. Таш
бєрє торѓан йєки таш йыя торѓан ваљыттар була, є Нуриевља Башљортостанды,
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Їфїнї кўтєргєн їсїн дан йырларѓа, рєхмєт уљырѓа кєрєк.
Балтырѓандан башља бер нисє тїр ўлєн ашаныљ, атљолаљ икмєген дє
бешерџелєр, кесерткєн, дегєнєк тє ризыљља ћаналды. Ашалѓан ўлєнде ћанаусылар
џа булды, тик бынан ни файџа? Йылы аѓасыныњ љабыѓынан да он яћап, «икмєк»
бешерџелєр. Кїлєће урын тўгел, кїлдїрє лє, бїлдїрє лє торѓайны. Сїнки йылы
икмєге эсте љаталата. Иљсан дуќымдыњ, кїсєнеп-кїсєнеп тє ўџе с...а алмаѓас, арт
ћанын ойољ энєће менєн сољоѓандары ла хєтеремдє.
Айыу кїпшєћен дє ашаусылар булды, аѓыулы, тинелєр. Беџџењ тыљрыљ буйында ла ўќте, тик беџ ашаманыљ. Урманда шуѓа ољшаѓан монар кїпшєће ўќє,
бына ул ашарѓа яраљлы, тємле, калорияћы ла кўп. Минењ уйымса, монар – реликт
ўќемлеге, хєџерге ваљытта урмандарџа аџ кўренє.
Љуян тубыѓы тигєн ўлєндењ тамырын ашаныљ: тємле, туйџыра. Тик йолљорѓа
оќталыљ кєрєк. Тамыры љалћа, љаџып алаћыњ. Сусљаныњ яратљан аџыѓы булѓан
имєн єкєлєћен дє ашап маташыусылар булды. Бер нємє лє булмаѓанда он яћаћањ,
бара.
Минењ ињ яратљан ризыљтарымдыњ береће – љымыџлыљ. Љуџѓалаљ кеўек
єскелт тємле, япраѓын ашайџар, ћуѓан урынына ашља ћалырѓа була. Ћабаѓын љабыѓынан айырып алѓас ашайџар, сей килеш тємле. Љымыџлыљ – бик боронѓо
ўлєн, яланда ўќє, йомшаљ тупраљ ярата. Хєџер љымыџлыљ ћирєгєйє, сїнки ул
химияны яратмай.
– Љырљ тїр ўлєн ашаныљ. – Был ћўџџе Єптек халљы єйтте. Астан ўлеўселєр џє
кўп булды, артыѓын ашаусылар џа аџ булманы. Єптек ауылында ћєр саљ
уполномоченный ятты, кїнїнє їс тапљыр колхоз иќєбенєн итле аш ашаны.
Фамилияћы хєтеремдє – Яппаров. Шул бєндє – ћыњар ус арыш їсїн биш йыл
биреўсе.
Бына рєсми хєбєрџєр. «В 1941-1942 годах государству было сдано 78,2
миллиона пудов зерна». Є халыљља ерџе ћїрїр алдынан да башаљ йыйырѓа рїхсєт
булманы: «Яппаров кўрћє – бїттї баш».
«Несмотря на засуху, в 1943 году сдали государству 22,5 млн. пудов зерна. В
1943 году колхозы Башкирии в фонд Красной Армии внесли 53 тысячи центнеров
мяса сверх обязательных поставок его государству». «Большая помощь
оказывалась семьям фронтовиков. Выдавались деньги, одежда, обувь десяткам
тысяч детей. Только за 10 месяцев 1945 года колхозы выдали семьям
военнослужащих 1200 тонн хлеба, 9 тысяч голов скота, 56 тысяч метров
тканей... Особую заботу проявили партийные органы для детей погибших
воинов».
Бына шулай, туџѓа яџѓан тўгел, є официаль хроника. Белмєй єйтмєгєндєрџер:
алдаѓас, ныљ алдарѓа кєрєк. Єптек ауылында фронтта ўлгєндєрџењ ѓаилєлєренє
ћуљыр бер тин дє биреўсе булманы. Был хроника Америка ярџамын онотљан, є
мин хєтерлєйем. Бына ул беџгє лє килеп етте: беџгє, ас фронтовик балаларына,
тўрє, активист балалары, ўртєр їсїн, кўрћєтеп ашаны. Є беџ балтырѓанѓа ла шат
булдыљ.
Парсалар
Љарабаш турѓайѓа љышын аџыљ табыуы љыйын. Шулай џа ўќемлектє ниндєйџер
берєй орлољ љалћа, ул уны оќта итеп сољоп ашай белє. Балан орлоѓон бигерєк тє
ћєлєт ашай. Є кеше турѓайџарѓа орлољтар љалдырмай: йыйып ала йєки єрєм итє.
Љарабаш турѓай кеше кїнїнє љала.
(Аџаѓы бар.)
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КӨЛӘС НЕПАЛ ТУПРАҒЫНДА
СӘЙӘХӘТНАМӘ

Бына минең күҙ алдымда, самолет ҡанаты аҫтында, серле Тибет менән
тропик Һиндостан араһында, Гималай тауҙарының билендә ятҡан ғәжәйеп
короллек – Непал пәйҙә була. Әйткәндәй, “Хималай” непал телендә “Ҡарҙар
төйәге” тигәнде аңлата.
Төньяҡтан көньяҡҡа табан – 200, көнсығыштан көнбайышҡа 800 километрға
һуҙылған был кескәй илдә Ер йөҙөндәге ун дүрт иң бейек (түбәләре һигеҙ мең
метрға еткән) тауҙың һигеҙе һәм донъялағы иң тәрән Кали Гандаки тарлауығы
урынлашҡан. Непалдың ярты майҙаны тиерлек диңгеҙҙән 3000 метр
бейеклектә ята!
Донъя түбәһе Эверест та (8848 метр) ошо илдә, әлбиттә. Иң боронғо дингә –
буддизмға нигеҙ һалыусы, изге нур һибеүсе Сиддхартха Гуатаманың1 тыуған
ере лә бында. Кешелектең рухи үҫешен тәьмин итеүсе энергетика хасил булған
мөғжизәүи Шамбола ла ошо тарафтарҙа булырға тейеш, тип фараз ителә.
Непал һүҙенең мәғәнәһе төрлөсә аңлатыла. Боронғо санскритҡа нигеҙләнһәң,
мәҫәлән, Непал – “Тауҙар итәгендә ятҡан ер”.
9000 метр бейеклектә осабыҙ. Ҡояш, байышына китеп барһа ла, әле ярайһы
1

Принц Сиддхартха Гуатама – Будда (уяу, яҡты) беҙҙең дәүергәсә 624 йылда тыуған һәм
Непалдың Кирати династияһынан булған егерме һигеҙенсе хакимы тип тәҡсирләнгән.
Әммә, кешеләрҙең ауыр тормошта ыҙа сигеүен күреп, үҙенең яҙмышын халыҡты ошо
хәлдән азат итеү юлдарын эҙләүгә бағышлай. Ошо уйланыуҙар һөҙөмтәһендә мәғрур
Бодхи ағасы (Аҡыл ағасы) күләгәһендә уның күңел күҙе, аңы асыла, яҡтыра, был иһә уға
35 йәшендә медитация, фекерләү мәҙәниәтен тәфсирләгән “Йәшәйеш ҡағиҙәләре”,
“Хәйерхаҡ ҡағиҙәләре” һәм “Һигеҙ үлсәмле юл ҡағиҙәләре” тәғлимәтен булдырырға ярҙам
итә. Будда 80 йәшендә донъя ҡуя. Үлеме лә кешеләр хаҡына була: Чунда исемле мәкерле
тимерсе Будданы һәм уның дуҫтарын ҡунаҡҡа саҡыра ла боҙолған ит менән һыйларға
ниәтләнә. Быны белгәс (үтә күргәс), Будда дуҫтарына тигән өлөштө лә тотош үҙенең
алдына ҡуйырға ҡуша... Үҙенең тәғлимәтен Будда инаныу дине тип иҫәпләмәй, ә тәжрибә
дине тип атай – ул кешеләргә нимә ҡылырға түгел, ә нисек фекер йөрөтөргә өйрәтә.
*Аҙағы. Башы 9K10Kсы һандарҙа.
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уҡ юғарыла һәм ерҙе сағыу яҡтыһына йомарт ҡойондора. Дүрткел ямаулыҡ
кеүек күренгән баҫыуҙар, шырпы ҡабындай йорттар, ҡан тамырындай һуҙылған
йылғалар күҙгә салына. Тау түбәләрендә һауа салт аяҙ, ҡулыңды һуҙһаң, осоп
барышлай ҡаяларҙың бүркен һыйпап булырҙай... Төньяҡҡараҡ бейектәрҙәнO
бейек Гималай һыртының һөңгөләй осло ҡаялары теҙелеп баҫҡан, улар мәңO
гелек ҡарҙар һәм саҡрымOсаҡрым ятҡан боҙлоҡтар менән ҡапланған. Артабан
Тибет һуҙылып китә. Һуш китерлек был күренештәр алдында минең күңелемде
әлегәсә биләгән, тулҡынландырған тойғолар ҡайҙалыр сигенә, кесерәйә төҫлө.
Көньяҡтан, Һиндостан яғынан, был тарафҡа йәшел урмандар менән ҡапланO
ған ҡалҡыулыҡтар һырыға, бейегәйгәндәнOбейегәйә килеп, улар ҡөҙрәтле түбәO
ләргә олғаша һәм Тибетҡа терәлеп үрә баҫҡан Гималайға әүерелә, әйтерһең дә,
был бәһлеүән кешелектең изге төбәгендә һаҡта тора.
ТырымOтырағай йөҙгән болоттар, ниһайәт, бер көтөүгә ойошоп, беҙ осҡан
лайнерҙың ҡорһаҡ аҫтына һыйынды. Күп тә үтмәй, ошо болоттар эсенә сумдыҡ
һәм йомшаҡ, ҡуйы ҡаймаҡҡа төрөнгәндәй булдыҡ. Был оҙаҡҡа барманы, көтO
мәгәндә күк йөҙө апOасыҡ, япOяҡты булып китте, һәм беҙ Катманду үҙәненең
ҡорама юрғандай төрлө төҫтәге яландарын, баҡсаларын байҡап кинәндек. Ҡап
уртала – короллектең баш ҡалаһы Катманду. Архитектураһы сәйер уның: йортO
тары бер остан ҡараһаң – бер ҡатлы, икенсе остан — өс ҡатлы. Нишләптер,
һуғыштан һуңғы Сталинград харабаларын иҫкә төшөрҙө был сәйерлек.
XX быуат урталарында ғына Непалға туристар йөрөй башлаған. Был илгә
һуҡмаҡ асыусы тип одессит Лисаневич һанала, милләте буйынса – урыҫ. Шул
осорҙа Лисаневич Калькуттала йәшәгән һәм был ҡалаға йыш ҡына килгеләгән
Непал короле Махендра менән танышып, туризмдың етди килем сығанағы
булыуына уның “күҙен асҡан”, сит илдән сәйәхәткә килеүселәр өсөн Катмандула
ҡунаҡхана төҙөргә рөхсәт алған.
Баш ҡала аэропорты Трибхуван (Махендраға тиклем, 1951–1955 йылдарҙа
хакимлыҡ иткән королдең исеме менән аталған) ҡыҙыл кирбестән һалынған
әшәүәтһеҙерәк бер казарманы хәтерләтә. Мине йәш, интеллигент ҡиәфәтле
Непал егете ҡаршы алды. Исеме... Камал булып сыҡты! Һөймәлекле кеше,
йылмайһа, йөҙө яҡтырып китә. Биш тел белә, русса ла һөйләшә, был иһә –
Непалда һирәк күренеш.
Камал ҡунаҡсыллыҡ билгеһе итеп муйыныма ебәк шарф һалды һәм:
– Намастэ! (Һаумыһығыҙ!) – тип өндәште.
Уның сәләме йыр һымаҡ яғымлы яңғыраны: “наа – маа – стээ”. Санскрит быO
ны шулай аңлата: “Минең алланан булмышым һинең алланан булмышыңа
сәләм бирә”.
Артабан 80Oсе йылдар ҡомартҡыһы булған аҡ лимузинға ултырып Тамель тип
аталған туристик районда урынлашҡан отелгә йүнәлдек. Лимузиндың руле уң
яҡта – инглиздар йоғонтоһо, һәм мин һул яҡлы хәрәкәт хөкөм һөргән
урамдарҙан непалса елдереүҙе һәр күҙәнәгем менән тойҙом – ярты сәғәт эсендә
башҡа илдә генә түгел, ә бөтөнләй ят донъяла икәнемде лә аңғарҙым.
Эйе, тәьҫорат көслө булды. Катманду урамдары тар, етмәһә, ташлы, соҡорO
саҡырлы, көтмәгәндә киңәйеп тә киткеләй, бара торғас, тупикка барып төртөO
лөүең дә ихтимал, бейеклеге метр ярымлыҡ ҡына туннелгә лә барып кермәм
тимә. Тротуар тигәндәре бөтөнләй юҡ бында. Урам буйлап кешеләр, маO
шиналар, велосипедOмотоциклдар, малOтыуар – бөтәһе бергә йөрөй. Туҡтауһыҙ
һөйләшеү, ҡысҡырышыу, кәрәккәнOкәрәкмәгәнгә лә – ҡыҙыҡ өсөн генә – сигнал
бирешеү, ҡыңғырауға баҫыу...
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Ҡаршыға килгән автомобиль, бынаOбына килеп бәрелде тигәндә генә, нинO
дәйҙер мөғжизә арҡаһында, тиҙлеген дә кәметмәй эргәнән генә үтеп китә. Был
берәүҙе лә аптыратмай, хәүефләндермәй. Минең ҡотом алынды баштараҡ,
сәсем үрә тора, ә аяғым үҙенәнOүҙе тормоз педален эҙләй... Иң ғәжәбе шул: ошо
хәтлем мәхшәрҙә лә мин Непалда бер генә юлOтранспорт ваҡиғаһын күрмәнем.
Көләс йөҙҙәренә ҡарап, непалдар өсөн был хәлдең тәбиғи икәнлеген аңлайO
һың һәм әкренләп тынысланаһың. Берәйһе юл уртаһында донъяһын онотоп
ауыҙын асып торһа, уға берәү ҙә аҡырмай, тотҡарлайһың, тип әрләмәй, ә сигнал
ғына бирә: нимәгә шаҡ ҡаттың, йәнәһе.
Ғөмүмән, Катмандула үҙенсәлекле, яҡшы энергетика һиҙелә һәм ул ситтән
килгәндәрҙе лә күңел тыныслығына, шат халәткә юлыҡтыра. Бындағы “туҡOтуҡ”
таксийы хаҡында ла әйтеп китмәй булдыра алмайым. Ғәмәлдә был – кеше улO
тырырлыҡ кузов таҡҡан мотороллер. Уны туҡтатыр өсөн кабинаға туҡылдаO
тырға кәрәк, исеме лә шунандыр, моғайын.
Ҡала ныҡ тығыҙ итеп төҙөлгән. Бер нисә миллион кеше (теүәлен берәү ҙә
белмәй) ҙур булмаған майҙанда һыйышып йәшәй. Йорттар берOбереһенә ек
ҡалдырмай терәп һалынған, уларға урам исеме лә, йорт һаны ла яҙып ҡуO
йылмаған – һәр хәлдә минең күҙемә салынманы. Урындағы кешене эйәртмәO
йенсә бер ҡайҙа барып, бер ни күрерлек түгел, лабиринттар эсендә аҙашыуың
көн кеүек асыҡ.
ИкеOөс ҡатлы йорттар ғәләмәт төрлө төҫтәргә буялған. Өйҙәр ашыҡOбошоҡ,
әүешOтәүеш һалынған, емерек тәҙрәләре быялаһыҙ өңшәйеп торған торлаҡтар
ҙа бар. Арыу ғына йортҡа иҫкеOмоҫҡо таҡтанан йә тимерOтомор киҫәгенән
аласыҡ йә солан ишараты терәтеп, ишек урынына сепрәк элеп ҡуйырға ла күп
һорамайҙар бында. Храм йәки һарайҙар хаҡында һүҙ башҡа, әлбиттә.
Халыҡ урамды үҙенең торлағының дауамы тип ҡабул итә, буғай: кеше йөрөп
ятҡан ерҙә чили, кукуруз киптерәләр, аш бешерәләр, кер йыуалар һәм һыу түгәO
ләр. Уның ҡарауы, һәр тәҙрә төбөндә, балконда гөлдәр күкрәп сәскә ата, төрлө
төҫтәге флагтар елберҙәй.
ТирәOяҡ кескенә лавкалар, магазиндар, оҫтаханалар менән тулған. Алты квадO
рат метр майҙанлы магазин – иркен әле ул, ҙурҙары бик әҙ, ә супермаркетты
мин бөтөнләй осратманым. Урамдар насар яҡтыртыла, ундаOбында ғына фоO
нарҙар мыҙлай.
Катманду үҙгәрмәгән, йөҙ йыл элек ниндәй булһа, бөгөн дә шундай: тар
урамдар, майҙандарҙа йөҙҙәрсә храмдар һәм ступалар2 , һауала – хуш еҫтәр, усаҡ
ялҡыны, ризыҡ тәме, автомашина һаҫығы – бөтәһе бергә ҡушылып бөркөлә; һәр
ҡайҙан милли музыка эркелә. Тәҙрә кәрниздәре һырлап эшләнгән боронғо биO
налар ҙа етерлек, һәр ихатала тиерлек Будда статуяһы ҡуйылған. Ҡыйығы алO
тын менән ялатылған бейек храмдарҙың стенаһына Будда күҙҙәре төшөрөлгән.
Уның үтә күреүсе ҡарашы кешеләргә һәр тарафтан бағып тора.
ҠатынOҡыҙ өйҙә бикләнеп ултырмай, уларҙы урамда йыш осратырға була,
һөйкөмлө, ҡара һөрөңкө йөҙлө, һоро күҙлеләр. Индуизм динендәге непалдар
маңлайына “тика” тамғаһын баҫа – бәхет билгеһе, уны, ғәҙәттә, ҡыҙыл менән
буяйҙар, сөнки ҡан төҫө – йәшәү символы. Тиканы маңлайҙың уртаһына ғына,
йәғни Шиваның (алла) өсөнсө күҙе булған тәңгәлгә баҫалар. Был тик ҡатынO
ҡыҙға ғына хас булһа ла, айырыуса тантаналы ваҡиғалар, ҙур дини байрамдар
айҡанлы ирOат та маңлайҙарына тика тамғаһын ҡуя.
Непал халҡы урта буйлы, ҡаҡса кәүҙәле, ҡарасман һәм бик теремек. Үҙҙәре
көләс йөҙлө, итәғәтле, ихлас. Ҡараңғы сырайлы кешеләр осрамай тиерлек. “Эйе”
тигәндә, болгарҙар һымаҡ, непалдар ҙа “юҡ” тигәндәгеләй баш бора һәм –
2
Ступа (санскриттан тәржемә иткәндә “түбә” тигәнде аңлата) – буддизмда йыһан кен5
деген кәүҙәләндереүсе Мера тауының символы булған табыныу монументы, унда, ғәҙәттә,
дини реликвиялар, мәҫәлән, изгеләрҙең һөйәген, кейем5һалымын ҡуялар.
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киреһенсә. Әгәр ҙә улар менән туған телдәрендә “намастэ” тип иҫәнләшһәң,
“данъябат” тип рәхмәтеңде әйтеп тә ебәрһәң, һине күтәреп кенә йөрөтөрҙәй
булып ҡыуаналар, биллаһи, түбәләре күккә тейә.
Катмандула, күҙәтеүемсә, маңлайына тика төртөлгәндәр, йәғни индуистар
күберәк. Буддистар ҙа, хәйер, әҙ түгел. Ике дин вәкилдәре татыу йәшәй, индуисO
тарҙың храмдары менән буддистарҙың ступалары йәнәш тора. Будда статуяO
ларына (һындарына) ла индуистар ғәҙәтенсә ҡыҙыл буяу онтағы һибәләр.
Буддизм динен, нигеҙҙә, илдең төньяғында, таулы төбәктәрҙә, йәшәүселәр
тота. Шуны ла әйтеп китәһе килә: Рәсәйҙән йөҙҙәрсә тапҡырға бәләкәйерәк НеO
пал короллегендә 60Oтан ашыу этнос йәшәй. Этник төркөмдәр араһында иң күп
һанлыһы – тибеттар (белемле һәм эшлеклеләр), тхакалиҙар (ҡунаҡсылдар, ғәO
ҙәттә, ҡунаҡхана тотоусылар), тау шерпылары (бейектә йәшәүгә ҡулайлашҡанO
дары өсөн уларҙы “өс үпкәле кешеләр” тип тә йөрөтәләр).
Индуизм Һиндостан менән сиктәш көньяҡ провинцияларҙа йәшәүселәр араO
һында киң таралған. Илдең урта өлөшөндә был ике дин иһә күп быуаттар

һуҙымында шул дәрәжәлә берOбереһенә яҡынайған – хатта ки индуизм буддизмO
дың (һәм киреһенсә) бәғзе һыҙаттарын үҙенә ҡабул иткән. Буддистар башҡа
дин вәкилдәренә индуистар һымаҡ уҡ ҡәтғи ҡағиҙәләргә һәм сикләүҙәргә
нигеҙләнеп мөғәмәлә итмәй. Быға мин ҡыҫҡа ваҡытлы сәйәхәт осоронда ла
инандым.
Непалда кешеләр үҙе теләгәнсә, сағыу төҫтәргә өҫтөнлөк биреп кейенә. ЕвO
ропа костюмындағы ирOат һирәк осрай һәм уларға мөнәсәбәт ғәйәт ихтирамлы.
Әгәр ул галстук та таҡҡан булһа, аллаға ҡарағандай ҡарайҙар, аэропортта бынO
дай әфәндене өф итеп кенә торалар. Алдан белһәм, мин дә шулай кейенер
инем...
Әйтергә кәрәк, хәрбиҙәр Непалда иң ихтирамлы һәм аҡсалы һөнәр эйәләре
иҫәпләнә (ҡасандыр беҙҙә лә шулай ине). Хәрби хеҙмәткә эләгер өсөн физик
яҡтан сыныҡҡан булыу ғына әҙ, юғары мәҙәниәтле булыу ҙа мотлаҡ. Англияла,
мәҫәлән, махсус тәғәйенле батальондарҙа ялланма хәрби хеҙмәткә алынған
3*

68

Көләс Непал тупрағында

непал һалдаттарының һәм офицерҙарының ҡаһарман рухлы булыуҙары юғары
баһалана, икенсе Бөтә Донъя һуғышында Бөйөк Британия армияһында 200
меңләп непал һалдаты булған һәм яуҙа батырлыҡтар күрһәткән.
Мине биш ҡатлы ҡунаҡханаға урынлаштырҙылар, унда көнкүреш уңайлыҡO
тарына күнеккән Европа кешеләре өсөн бөтә шарттар булдырылған: бассейн,
душ, фонтан, бар, ике ресторан, күркәм итеп йыһазландырылған бүлмәләр, итәO
ғәтле персонал. Мин, ихлас әйтәм, ябайыраҡ шарттарҙа үҙемде иркенерәк тоям.
Иртәгәнән һуңға төнгө сәғәт өстә ЛосарOтибет Яңы йылы – 2133 йыл башлана.
Ут төҫөндәге эт (огненная собака) йылы. Короллек астрологтары иҫәпләүе буO
йынса, был – Яңы йылды ҡаршылау өсөн иң уңайлы ваҡыт, сөнки тап ошо
сәғәттә Камдо тауында яҙ миҙгеленең тәүге сәскәләре таждарын аса.
Камалдың кәңәшен тотоп, кискеһен ҡалаға сыҡманым. Юл ныҡ ҡына
йонсотҡан, мендәргә баш терәү менән йоҡлап та киткәнмен. Иртәнсәк, еңелсә
тамаҡ ялғап алғас, отелдең ихатаһына сыҡтым, унда мине Камал машина
янында көтөп тора ине инде. Мине күргәс, шундай алсаҡ итеп йылмайҙы, әйO
терһең, был – уның иң бәхетле минуты. Мин дә ихластан көлөмһөрәп ҡуйҙым.
Бөгөнгө сәфәрем буддистарҙың иң абруйлы монастырҙарының береһенә –
Шеченға. Унда көн буйына Яңы йыл ҡаршылау алдынан уҙғарыла торған саO
ралар атҡарыласаҡ. Монастырь ҡаланың көнсығышында урынлашҡан, кирбес
стена менән уратып алынған. Комплекстың үҙәгендә – дүрт мөйөшлө храмO
пагода урынлашҡан, ул ҡупшы итеп семәрләнгән ағас һәм таштар менән биҙәлO
гән. Храм эсендә Будданың алтын ялатылған ҙур статуяһы, настоятелдең (моO
настырь башлығының) тәхете тора. Стеналарға нағышлы туҡымалар эленгән,
түшәмгә ҡыҙыл шарҙар тағылған, иҙәндә – бәрхәт мендәрҙәр теҙелгән тәпәш
кенә эскәмйәләр. Бөтә йыһаз, гүйә, алтынға сумырып алынған, сағыу төҫтәре
менән күҙҙең яуын ала, хайран итә.
Храмдың тыш яғында, нигеҙгә уйымдар эшләнгән, һәм унда цилиндр
формаһындағы йөҙҙәрсә барабандар күсәргә ултыртып ҡуйылған, уларҙың һәр
береһенә доғалар – серле яңғырашлы мантралар соҡоп яҙылған. Шул доO
ғаларҙың береһе “ОмOманиOпадмеOхум” рәүешендә ауаз ителә, тәржемәһе “О,
изге лотос сәскәһендәге бәхеттәге алмас” тигән мәғәнәлә. Санскритта барлығы
дүрт һүҙ, ә ниндәй образ тыуҙырыла!
Буддистар, хәрәкәт доғаны Будданың ҡолағына тиҙерәк алып барып еткерә,
тип ышана, шуға күрә барабандарҙы уң ҡулы менән (һул ҡул таҙа түгел тип
иҫәпләнә) әйләндерәOәйләндерә, храмды өс ҡат урап сыға. Быны йыш һәм саф
күңелдән, Буддаға ысын инаныу, һөйөү менән атҡарһа, ғүмергә бәхетле һәм
сәләмәт буласағына берәү ҙә шикләнмәй.
Үҙенсәлекле ҡыйыҡтары менән айырылып торған пагодалар иң тәүҙә
Ҡытайҙа һәм Японияла һалынған, тигән фекер дөрөҫ түгел. Беренсе пагоданы
XII быуатта архитектор Арнике тап Непалда төҙөгән, шунан һуң ғына, был
короллектә тағы бер нисә ғәжәйеп бина ҡалҡып сыҡҡас, оҫтаны Ҡытайға
саҡырып алғандар. Артабан инде яңы архитектура формаһы Японияға ла барып
еткән.
Храм майҙаны тирәләй послушниктар (монах булырға әҙерләнеүселәр) һәм
ламалар (будда дине руханиҙары) өсөн тәғәйенләнгән хөжрәләр (кельялар)
урынлашҡан өсәр ҡатлы биналар теҙелгән. Шунда уҡ – буддистар университетыO
ның уҡыу корпустары һәм уҡыусылар өсөн дөйөм ятаҡ. Уҡыусылар барыһы ла
баштарын ялтас ҡалдырып ҡырған. Йәштәре төрлөсә, бурҙат төҫтәге тога (махO
сус кейем) кейгәндәр. Ғибәҙәт ҡылғанда улар алтын йүгертелгән туҡыманан
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тегелгән торҡа кейә. Был матур баш кейемдәре Александр Македонский яугирO
ҙарының торҡаһына оҡшап тора.
Беҙ монастырға килеп еткәндә, бер рухани урҙаға эленгән ҙур ГонгOбубенға
һуғып ғибәҙәткә саҡыра ине. Оҙаҡламай уға башҡа музыканттар ҡушылды,
тетрәндергес көслө тауыш менән торбалар иңрәне. Ул торбалар шундай оҙон,
остары бөгөлөп иҙәнгә терәлеп тора. Ауыр ҙа икән үҙҙәре – монахтар уларҙы
икәүләшеп саҡ күсереп йөрөтә. Был торбаларҙың эсенән һығылып сыҡҡан көйO
ҡөҙрәттән хатта храмдың стеналары тирбәлеп ҡуйғандай була.
Ул арала майҙан тирәһендәге сирәмгә Яңы йыл алдынан уҙғарыла торған
ғибәҙәт тантанаһына йыйылған диндар непалдар теҙелеп ултырыша башланы.
Кейемдәренә һәм төҫOбаштарына ҡарағанда, уларҙың күпселеге таулы
төбәктәрҙән ғаиләләре менән килгән. Тантаналы ҡиәфәттә ултыралар: был –
улар өсөн изге ваҡиға.
Дүрт монах храм эсенән тәхетте күтәреп сығарҙы һәм киң таҡта өҫтөндә
тештәрен ыржайтып ятҡан ҡот осҡос ҡыҙыл аждаһа эргәһенәрәк алып барып
ҡуйҙы. Был аждаһаны ҡамырҙан әүәләп яһайҙар ҙа эсенә ҡан тултыралар икән.
Тәхет артынса настоятель күренде һәм нағышлап биҙәлгән, ҡарағусҡыл күк
төҫтәге байрам кейемен елпелдәтеп урынына килеп ултырҙы. Шул минутта
храм ишегенән сылбырҙай теҙелеп барабан һуғыусылар, литаврала, торбала
уйнаусылар сыҡты. Барыһы ла һарғылтOбурҙат төҫтәге кейемдә. Настоятель
артына ҡара һәм алтын ялтырауыҡлы туҡымаларҙан ҡатмарлы фасонда
тегелгән костюмдар кейгән ламалар теҙелеп баҫты.
Ниһайәт, барабан ритмына, литавралар һәм торбаларҙың сихриOйыһани
моңона күмелеп мантралар уҡыу, ритуаль бейеүҙәр башҡарыу мәле етте. ПауO
залар араһында настоятелдең ҡулындағы ҡыңғырау зыңғырлап ҡуя. Ғәжәйеп
музыка, ике йөҙ ламаның йырлауы әкренләп тыңлаусыларҙың да эске халәтен
үҙгәртә һәм, әйтерһең дә, ҡанат ҡуя, юғары рухи даирәләргә күтәрә.
Монахтар башҡарған бейеү үҙенсә бер сәйерлеге менән иғтибарҙы тарта...
Ахырҙа наставник имәнес аждаһаны ҡылыс менән тураҡланы, һәм ламалар
уның “мәйет”ен асыҡ майҙанға сығарып һалды. Артабан наставник ҡулына уҡO
һаҙаҡ алып, башағына ут төртөлгән уҡты Ямараджа5 башына оҡшатып, убалай
өйөлгән ҡороOһары ботаҡтарға атты һәм усаҡ тоҡандырҙы. Буддистар, ЯмарадO
жа тамағындағы ялҡын барлыҡ ҡара энергияны һәм үтеп барған йылдың кире
яҡтарын көлгә әйләндереп, юҡҡа сығара, тип ышана. Монахтар күккә олғашҡан
ут ауыҙына тураҡланған аждаһа мәйетенең киҫәктәрен ырғыта, ялҡын
телдәренә үҙҙәренең ваҡOтөйәк әйберҙәрен дә ҡорбан итә. (Ул әйберҙәрҙе алдан
уҡ ҙур бронза батмустарға йыйып һалалар.)
Яңы йылды ҡаршылау алдынан гонаһтан таҙарыныу церемонияһы
тамамланды. Беҙ монастырға терәлеп торған кафеға индек, йәшелсә билмәне
(иттән дә эшләйҙәр) “момо” менән һыйландыҡ, тоҙло, майлы непал сәйе эстек.
Был сәй миңә оҡшаны, һыуһынды ҡандырҙы. Непал кухняһы ашOһыуға ярлы
түгел. Иң киң таралған блюдо – “дасаль бхаат”, уны дөгөнән әҙерләйҙәр. Ғәҙәти
дөгө бутҡаһына чечевица, быҡтырылған йәшелсә тәмләткестәр өҫтәһәң,
телеңде йоторлоҡ тәмле була икән. Тағы шуға ғәжәп иттем: дасаль бхаттың бер
порцияһына түләһәң, әллә нисә тапҡыр өҫтәтеп бушлай алып ашарға мөмкин.
Бындағы ресторандарҙа ғәҙәт шундай: һорамаһаң да, килтереп өҫтәйҙәр
ризыҡты. Ә бит порциялары былай ҙа мул, бер тапҡыр алдыңдан ҡалғансы
5
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ашаһаң, көнө буйы туҡ йөрөйһөң. Үрҙә телгә алып киткән момо ашхана
менюһында бар, уны, манты һымаҡ, ҡайнар быуҙа бешерәләр. Ракша тигән
араҡы, чангOпапод (һыра) артынан момо ашап ҡуйһаң, донъяң түңәрәк инде.
Һыйыр итенән әҙерләнгән ризыҡты бында осратмаҫһың, сөнки һыйыр, ҺинO
достандағы кеүек, Непалда ла изге хайуан иҫәпләнә, уны үлтергән өсөн был
илдә оло йылға төрмәгә ултырталар. “Кеше үлтереүселәргә һеҙҙә яза йомшағыO
раҡ, нишләп улай?” – тип һорағайным, беҙҙең гид ҡыҫҡа ғына итеп аңлатты:
“Кешеләр күп, һыйырҙар әҙ”.
Отелгә үҙәк майҙан аша ҡайттыҡ, Непалдағы иң ҙур ступа – Тибет буддизмы
символы булған Боудднатх ступаһын күреп китмәксебеҙ. Майҙанға барып
еткәнсе теремек, ҡарасман малайҙар биш тапҡыр юлыбыҙҙы бүлде: арҡырыға
бау тарта ла туҡтаталар. Камал бер ҙә аптырамай быға, асыуланмай ҙа, туҡтаған
һайын йылмайып берәр рупий (40 тин) биреп китә. Баҡһаң, был да – бары тик
байрам көндәрендә генә була торған бер йола, имеш.
Боудднатх ступаһы V быуатта төҙөлгән. Уның өс ҡат дүрткел ташҡа нигеҙләнO
гән архитектураһында күкте һынландырған ҙур ярымшар, Ерҙе һынландырған
куб формалары бар, уларға Будданың ғәжәйеп күҙҙәре төшөрөлгән. Был күркәм
ҡоролма 13 баҫҡыстан (рухи уяныуға, яҡтырыуға алып барған аҙымдар һаны)
хасил ителгән алтын шпиль (манара) менән барып ослана. Манара түбәһендә
шар – Ҡояш һәм Ай символы. Ступа нигеҙендәге уйымдарҙа ламалар мантра
уҡып ултыра, мәңгелек хаҡында уйҙар уятҡан ауаздар күңелде биләй: “ОмO
намоOпараOяна” – “Минең кешене аңлауым, ҡабул итмешем ваҡыт һәм арауыҡ
(пространство) менән бәйләнмәгән”. Был – буддизм фәлсәфәһенең нигеҙ ташы.
Ступа тирәһендә меңәрләгән майшәм яна, һауаға хуш еҫтәр тарала. БәләкәO
йерәк уйымдарға ғибәҙәт барабандары ҡуйылған. Бында ла, храмдағы кеүек үк,
өс тапҡыр урап сығырға, бер ыңғайҙа барабандарҙы әйләндерә барырға кәрәк.
Төрлө төҫтәге кескәй флагтар тағылған гирляндалар манара түбәһенән ергә
тиклем һуҙылып төшкән, һәр ҡайһыһына мантра текстары яҙылған. ГирлянO
далар елгә бәүелә, мантра уҡыусыларҙың тауыштары күккә – барыһын да күреп
тороусы Буддаға барып олғаша.
Ступа эргәһендә ике ғибәҙәтхана бар, улар янында цистерна дәүмәллек ҙур баO
рабандар тора. Паломниктар (хажиҙар), ламалар берOбер артлы барып, шул баO
рабандарҙы әйләндереп китә. Боронғо иероглифтар күҙҙе арбай, доғалар зиһенO
де биләй. Был серле йола бағланған Будданың бейек, мөһабәт скульптураһы ошо
ваҡиғаларҙы күрә, ишетә генә түгел, үҙе лә ҡатнаша кеүек. Майҙандағы ступа
тирәһендәге бөтә ҡоролмалар ҙа әкиәти аждаһалар, ҡапландар һүрәттәре,
уларҙың ҡағыҙҙан, балсыҡтан, ағастан яһалған фигуралары менән биҙәлгән. Был
ҡоролмалар араһында бутан храмы ла бар. Ҡыйығына өс алтын шпиль
ҡуйылғанғалыр, ул йөҙөп барған карапҡа оҡшап ҡалған. Храм алдында алтын
боландар баҫып тора, ишек башына дхарма6 тәгәрмәсе элеп ҡуйылған. Храмдар
араһына тыңҡыслап лавкалар төҙөлгән, уларҙа ҡулдан эшләнгән затлы әйберҙәр
һатыла: еҙ сувенирҙар, йыһан ҡоролошон һүрәтләгән иҫтәлекле картиналар...
Катмандула тағы ла бер данлыҡлы ступа бар – Сваямбуднатх ступаһы.
Янында – храм һәм Харати мәмерйәһе, унда боронғо фрескалар менән биҙәлгән
ете ишек аша үтәһең. Етенсе ишек артында Юғары Зат – серле бер асыл меO
дитация халәтендә ултыра. Камалдың аңлатыуынса, был асыл “тән (кәүҙә) түгел,
6
Дхарма (һүҙмә5һүҙ – ҡанун, закон) – йәшәйеш һәм тәртип (әҙәп) ҡағиҙәһе. Һәр кастаның
үҙенең махсус дхармаһы бар.
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ә күҙҙәр” икән. Беренсе ишекте – көн һайын, ә икенсеһен йылына бер асалар.
Ҡалған ишектәрҙе бер ҡасан да асмайҙар. Тәүге “бүлмә”гә ингәндә үк кеше
ҡеүәтле энергетиканы тоя, артабанғылары хаҡында әйтеп тораһы ла түгелдер...
Күренекле тибет табибының йорто ла ошо тирәлә икәнен белгәс, уны күрмәй,
уға күренмәй үтеп китеп булмай, әлбиттә. Катманду урамдарында ҡайҙа ҡарама
– арка, шуларҙың береһе аша үтеп, бөхтә генә ихатаға барып юлыҡтыҡ. Ҙур
булмаған майҙанда сәскә түтәленә лә, ике буйвол аҫыралған аҙбарға ла, бесән
күбәһенә лә, әтәс менән тауыҡтар ҡытҡылдаған ситлекOояға ла урын табылған.
Бер ниндәй еҫOҡоҫ һиҙелмәй, ҡайҙа ҡарама – таҙалыҡ. Ишек шаҡыныҡ. Өҫкө
ҡаттан төшөп, табип үҙе ҡаршыға сыҡты – ҡаҡса ғына, пеләш башлы ҡарт икән,
күҙ ҡараштары үткер, аҡыллы. Ул беҙҙе беренсе ҡаттағы бүлмәгә –
пациенттарҙы ҡабул итә торған кабинетына саҡырып индерҙе. Ике стенаны
китапхана картотекаһындағы кеүек кескәй тартмалы шкафтар биләй. Тик был
тартмаларҙа карточкалар түгел, ә төрлө төҫтәге, төрлө ҙурлыҡтағы дарыу
төймәләре, борсаҡтары һалынған (дарыуҙы шифалы үләндәрҙән үҙе әҙерләй).
Өҫтәл артына ҡараOҡаршы ултырыштыҡ. Табип ике ҡулымды ла алмашOтилмәш
тотоп, өнһөҙOтынһыҙ халәттә пульсымды һәрмәне. Төрлө урындан бармағы
менән баҫып тыңлай, үҙе һынап, иғтибарлы итеп күҙҙәремә ҡарай. Ахырҙа
телгә килде: “Тәнең йәшәү өсөн уңайлы. Рухың ныҡ, әммә умыртҡа һөйәгеңде
көсөргәндерергә ярамай, һаҡла – бил тирәһендә проблема бар”,– тине.
Табип миңә өс төрлө дарыу бирҙе. Ҡабул итеү һәм дарыуҙар өсөн ул 20 доллар
аҡса алды (Мәскәүҙә ошондайыраҡ хеҙмәткә 400–600 доллар түләтәләр).
Билдәле булыуынса, Тибет медицинаһы тән һәм рух бәйләнешен айырылғыO
һыҙ тип ҡарай, сирҙең үҙенә түгел, ә уға дусар иткән сәбәпкә йоғонто яһауҙы
маҡсат итеп ҡуя. Моғайын, шуғалыр ҙа был үҙенсәлекле дауалау системаһына
иғтибар һүрелмәй.
Непалда ҡараңғы иртә һәм тиҙ төшә. Табип менән хушлашҡанда ҡояш байыO
мағайны әле, машинаға барып ултырып ҡуҙғалғансы донъяны ҡуйы эңер ҡапO
ланы, фараларҙы яҡтыртырға тура килде. Ҡала үҙәгенә етәрәк беҙҙе полицейO
ский туҡтатты, артабан юл бикле, ике сәғәттән һуң ғына асыласаҡ, тип
иҫкәртте.
Ҡараһаҡ, урамдар халыҡ менән шығырым тулған. Беҙ ҙә ошо ағымға
ҡушылдыҡ, бараOбара, оло бер ҡапҡанан индуистар храмы торған майҙанға
килеп индек. Был майҙанға бер нисә урам тоташа, уларҙан мөһабәт храм янына
меңдәрсә кешеләр эркелә. Йыйылған халыҡтың күҙе храм ишектәренә
төбәлгән. Бына ул ишектәр асылып китте лә, майҙанға парад формаһындағы
офицерҙар һәм ҡупшы кейенгән ҡатынOҡыҙҙар килеп сыҡты, ә уртала – генерал
мундирындағы король менән ҡыҙыл күлдәк кейгән королева. Артабан улар
махсус машинаға инеп ултырҙы һәм барлыҡ процессияны эйәртеп урамға
сыҡты. Непал элитаһының машиналары халыҡ даръяһы уртаһына төшөп,
әкрен генә хәрәкәт итә башланы. Баҡһаң, беҙ тағы ла бер тантана эсенә барып
сумғанбыҙ икән – индуистарҙың Шива аллаһының тыуған көнө айҡанлы
байрамға. (Индуистарҙың аллалары берәү генә түгел, ә, Боронғо Грециялағы
кеүек, әллә нисәү.)
Камал йылмайып әйтеп ҡуйҙы: “Королде үҙ күҙең менән күреү һирәктәргә
генә эләгә. 28 йыл эсендә миңә был бәхет ике тапҡыр ғына тәтене. Ә һин,
Камил, Непалда икенсе генә көн йәшәйһең, ә королде күреп тә өлгөрҙөң”.
Әлеге король Гьянендры Бир Бикрама 2001 йылда, оло фажиғәнән һуң,
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тәхеткә ултыра: ул саҡтағы королде (бер туған ағаһын) тотош ғаиләһе менән
дошмандары атып үлтерә.
Король менән королева үтеп киткәс, халыҡ геү килеп храмдың семәрле
ишектәре яғына ҡуҙғалды, унда иҙән уртаһында изге үгеҙ статуяһы ята. Әммә
храмға бөтәһе бер юлы һыя алмай, шуға полицейскийҙар утыҙOҡырҡ кешене
төркөмләп индереп тора.
Халыҡ араһына тығылырға баҙнат итмәнем. Мине, ят кешене, моғайын,
храмға индермәҫтәр ҙә ине. Бейек, оҙонса постаментта ғорур ҡиәфәт менән
ултырған аҡ һаҡаллы ҡарттарҙы фотоға төшөрөү менән сикләндем. Улар –
саддху, изге кешеләр, ҡыҙыл һәм аҡ туҡыманан тегелгән ябай ғына кейемдәләр.
Саддхуҙар донъяуи мәшәҡәттәрҙән азат дәрүишлектә ғүмер кисерә. Улар фотоға
төшөргә ҡарышып торманы, аҡса ла һораманы. Артабан, храмдан сыҡҡан
индуистар үрнәгенә эйәреп, беҙ ҙә таш бөркөт суҡышынан аҡҡан һыу менән
битOҡулыбыҙҙы сайҡап алдыҡ.
Баштараҡ, танмайым, мин бөтә ғәжәйеп сараларҙы әкиәт һымаҡ күрә, нинO
дәйҙер бер тылсымлы спектакль итеп ҡабул итә инем. ИкенсеOөсөнсө көнгә
аңыма барып етте: былар – яһалма түгел, ысынбарлыҡ һәм мин ошо ысынбарO
лыҡта турананOтура ҡатнашам. Аңлағас, Непалда шаһит булған ваҡиғалар
тәрән йөкмәткегә эйә булды, донъя сағыуыраҡ, гүзәлерәк төҫтәргә сорналды.
Иртәнге сәғәт биштә беҙ Шечен монастырында, килеп еткән Яңы йыл айO
ҡанлы ғибәҙәт ҡылыу тантанаһында, инек инде. Саралар төнгө өстә үк башO
ланған, беҙ йоҡо туйғасыраҡ барҙыҡ. Беҙ килеүгә һары торҡа кейгән ламалар
алтын менән нағышланған ҡабарынҡы мендәрҙәргә менеп ҡунаҡлаған һәм
бәүеләOбәүелә мантра йырлай ине. Ҡунаҡтар стена буйлап, ябайыраҡ мендәрO
ҙәргә ултырған. Ламаларҙың урынын биләргә ярамай, был – изгеләр урынын
хурлау, уларҙың кармаһын бысратыу тип һанала.
Наставник һәм уның йәш кәүҙәләнеше (наставник үлгәс, уның санын ҡабул
итәсәк кеше) аяҡ бөкләп бейек тәхеттәрҙә – алтарҙа (михрапта) ултыра. Бер сәO
ғәт самаһы мантра доғалары уҡыла, нәҙек һәм ҡалын тауыштар аһәңе тирәO
яҡҡа моңло йыр булып тарала. Ламаларҙы ирекһеҙҙән йәлләп тә ҡуйҙым:
шундай ҡатмарлы, оҙон текстарҙы нисек иҫтә ҡалдырмаҡ кәрәк?
Артабан паломниктар һәм туристар Наставник менән уның киләсәктәге кәүO
ҙәләнеше ҡаршыһынан үтте, улар һәр кемде фатиха биреп, яурынына доғалы
аҡ ебәк шарф һалып оҙатты. Хеҙмәтселәр иһә кешеләрҙең устарына өшкөрөлO
гән ярма һалып һәм нәҙек ҡыҙыл таҫма өләшеп торҙо. Ярманы аҙаҡ бешереп
ашарға кәрәк, ә ҡыҙыл таҫманы өс көн муйыныңа тағып йөрөһәң, һине ул йыл
буйына ҡара көстәрҙән һаҡлаясаҡ. Барлыҡ халыҡ фатиха алғас, ламалар ҡағыҙ
тоҡсайҙарға һалынған тәмOтом һәм емештәр таратты.
Һәүетемсә атҡарылған боронғо церемонияға шаһитлыҡ ҡылып ҡарап торO
ғанда, мин непалдарҙың күп быуаттар һуҙымында изоляцияла йәшәүе һәм шул
арҡала үҙҙәренең уникаль, үҙенсәлекле мәҙәниәтен, ғөрөфOғәҙәттәрен, йоO
лаларын тәүге сафлығында һаҡлап ҡала алыуы хаҡында уйландым.
Гималайға сәйәхәткә йыйындыҡ. Аэропортҡа барышлай король һарайы
янынан үтеп киттек. Семәрле тимер рәшәткә менән уратып алынған парк эсенO
дә алһыу төҫкә буялған, ҡыйығы пагода стилендә ябылған, кескәй манараһы
булған күркәм бина күренә. Ҡапҡа төбөндә һәм тотош рәшәткә буйлап ҡара
төҫтәге милли форма кейгән автоматсылар баҫып тора: улар монархты
урындағы демократия ҡотҡосоларынан һәм маоистарҙан һаҡлай.
Егерме урынлыҡ самолетҡа ултырып Покхара ҡалаһына осор алдынан
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ентекле тикшереү аша үттек. Был сара маоистар менән барған өҙлөкһөҙ гражO
дандар һуғышы менән бәйле. 1949 йылда Тибетты баҫып алған ҡытайҙар
һаман да үҙҙәренең сиктәрен ошо ил иҫәбенә киңәйтергә хыял итә шикелле.
Маоистар Непалда коммунистик режим урынлаштырыу идеяһы менән яна.
Самолетта иллюминаторҙан күҙемде алманым. Тәҙрә эргәһендә генә кеүек
тойолған ҡарлы түбәләргә һоҡланып туйғыһыҙ. Тәпәш күренгән “лилипут”
тауҙар ҙа өсәрOдүртәр километр бейеклектә... Ни тиһәң дә – Непал! Бында 6000
метрҙан да юғарыраҡ 1310 тау бар. Ә беҙҙең Рәсәйҙең иң бейек тауы Эльбрустың
бейеклеге 5642 метр. Көнбайыш Европа маҡтанған Монблан түбәһе лә 5000
метрға барып етмәй.
Йылға ярҙарында һирәкOһаяҡ усаҡтар яна, ялҡындары һауаға үрләй –
мәрхүмдәрҙең кәүҙәләрен, кейемдәрен яндыралар. Непалдар, бары тик ут аша
уҙғарып ҡына үлгәндәрҙең йәнен азат итергә һәм яңынан тыуыуға –
реинкарнацияға әҙерләргә мөмкин, тип инана. Усаҡтың төтөнө аҡ төҫтә булһа,
мәрхүм әҙәпле йәшәгән, ә ҡара булһа, гонаһҡа батҡан, тип юрала. Көлдө ағын
һыуға һибәләр, уның изге Ганг тулҡындарына барып етәсәгенә ышаналар
(Непалдың бөтә йылғалары ла Гангҡа барып ҡушыла).
Ниһайәт, короллектең көнсығышындағы гүзәл Покхара ҡалаһына аяҡ баҫO
тыҡ. Ул тауҙар ҡосағында, Пхева Тал күле буйында урынлашҡан. Был төбәктә
гуркхиҙар – ҡурҡыу белмәҫ яугирҙар йәшәй, улар төрлө илдәрҙең армияһында
ялланып хеҙмәт итә. Данлыҡлы кукри – гуркхиҙарҙың һуғыш ҡоралы булған
бысаҡ та ошонда эшләнә. Был бысаҡтың йөҙө ҡыйғыр ыласын ҡанатына
оҡшатып сүкелгән.
Покхара боронOборондан Һиндостан менән Тибет араһында сауҙа итешеүҙең
төп үҙәге булып торған. Хәҙер инде ул – күркәм отелдәр төҙөлгән курорт, туO
ристик үҙәк. Отель тәҙрәләренән һоҡланғыс тау пейзаждары күренә, улар күңелO
де елкендерә, уйландыра... Был ҡала – тыныс ял итергә теләүселәр өсөн үҙе бер
ожмах. Европанан килеүселәр бындағы һиллектә, әкиәти матур тәбиғәт бәлO
ләүендә, әйтерһең, бар донъяһын онота, мәшәҡәттән арына һәм рәхәткә сума.
Кали Гандаки тарлауығы аръяғында Дхаулагири тауы (8167 м) һерәйеп
күренә. Уң яҡта – ун ике осло түбәһен күккә сөйгән Аннапурна теҙмәһе,
Покхараға йыраҡ түгел – Мачхапучаре тауы («Балыҡ ҡойроғо» тигән мәғәнәлә,
уның түбәһе иң оста икегә айырылып киткән). Мачхапучаре, минеңсә,
донъялағы иң матур тауҙарҙың береһе. Непалда ул изге һанала, һәм уға үрләү
тыйыла. Арыраҡ, тау аръяғында – серле Тибет платоһы, уның майҙаны бер нисә
километр, ә бейеклеге – дүртOбиш мең метр!
Киске ашты күл ярында ойошторҙолар. Бынан күҙ күреме алыҫлыҡта кескәй
утрау ята, ундағы зәңгәр һарай – Непал короленең йәйге резиденцияһы яҡшы
күренә. Ул ғәҙәти дачаға оҡшаған. Ә эргәлә, ябай ғына сәхнәлә, урындағы
артистар моңло итеп йырлай һәм дәртләнеп бейей, милли көйҙәр ағыла, ахшам
сәғәтендә асылған сәскәләрҙән хуш еҫ бөркөлә.
Ҡайтҡас, Камал менән тағы бер ҡат сәйәхәт хаҡында кәңәшләштек.
“Джомсом треккинг” маршрутын һайланыҡ, ул беҙҙе Муктинатх ғибәҙәтханаO
һына – һуҡмаҡтарында меңдәрсә йылдар һуҙымында меңәрOмеңәр хажиҙарҙың
аяҡ эҙҙәре ҡалған изге урынға алып барасаҡ. Юл Кали Гандаки тарлауығы төO
бөндә ята, эргәлә – иҫ киткес бейек тауҙар үрә баҫып тора! Был тарлауыҡ эсенә
Кавказ һыртын йәшерергә булалыр. Эйе, Гималайҙа дәүмәлдәр шундай –
әкиәти, мөғжизәүи!
Төн тынысһыҙ башланды. Күрше бүлмәләге непалдар – әллә марихуана
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тартҡандар – тамаҡ ярып һөйләшеп бөтә әҙәмдең йоҡоһон осорҙолар. Күпмелер
түҙҙем дә ахырҙа, барып, ишектәрен шаҡыным. Бармағымды иренемә ҡуйып:
“ТсOссс”,– тип ишараланым, телдәрен белмәйем бит инде. Дүртәү икәндәр, ҡаO
рышып торманылар, аңлап, шымдылар. Беҙ тынысланып йоҡлап киттек.
Иртүк билет һатып алдыҡ, Аннапурна милли паркына пропуск өсөн түләнек
һәм, тикшереү үткәс, ун ике урынлыҡ самолетҡа йүнәлдек. Пассажирҙар ун бер
кеше: дүртәүһе – непалдар, етәүһе – сит ил туристары: мин, бер йәш немец,
ирлеOҡатынлы поляктар, ҡыҙы менән улын эйәрткән урта йәштәрҙәге ир –
Австриянан.
Шуға ҡыуандым: бөтә урындар ҙа – иллюминатор ҡырында, һәр кем
тарлауыҡ эсендә осоп барышлай тирәOяҡтағы хайран ҡалырлыҡ күренештәрҙе
күрә, кисерә. Ә кисерештәрҙе һүҙ менән генә тасуир итерлек тә түгел. Самолет
бер километр бейеклектә оса, ҡая таштарға ҡанаттары саҡOсаҡ теймәй ҡала
кеүек. БынаOбына барып бәрелербеҙ ҙә селпәрәмә килербеҙ, тигән уйҙан тетO
рәнеп, күҙҙе йомоп алаһың хатта, әммә бер секундҡа ғына – һушыңды алырлыҡ
тәьҫораттарҙы яҙмыш тағы ҡасан бүләк итә әле, тиһең дә иллюминаторға
ҡапланаһың! Беҙҙең бәхеткә, штурвал артында ла виртуоз летчик ултыра ине,
ахыры. Тауҙарҙағы ҡарҙар һәм боҙ ҡатламдары биш мең метр бейеклектә башO
лана икән. Ә беҙҙең тауҙарҙа өс мең метрлы үрҙәрҙә лә ҡар ята – июль айында
ла. Баштараҡ ярайһы иркен күренгән тарлауыҡ тораOбара тарая, ҡараңғылана
төштө. Аҫта, төпкөлдә, ятҡан йылға аҡ күбеккә сумған, ағышы ныҡ шәп, тимәк.
Йылғаның ике яғында ла баҫҡыслап террасалар эшләнгән – сәсеүлек өсөн.
Һирәкләп йорттар ҙа күренгеләй. Джомсом ҡаласығы тарлауыҡтың ҡапыл
киңәйеп киткән ерендә, йылға ярында урынлашҡан. Покхарала 25O26 градус
йылы ине, ә бында һалҡынса – 12O13 градус тирәһе. БерҙәнOбер урам буйлап
лоджа тип аталған икешәр ҡатлы приюттар теҙелеп киткән, аҫҡы ҡатында –
магазиндар һәм лавкалар, ҡыйыҡ башында – асыҡ террасалар.
Камалдың бында булғаны бар икән, ул мине тупOтура бер танышына алып
китте. Таши исемле хужабикә беҙҙе көләс йөҙ менән ҡаршы алды. Цампи сәйе
менән һыйланы: был сәй ғәмәлдә шыйыҡ бутҡа – ҡайнар һыуға арпа оно һалып
болғайһың да – цампи әҙер.
Тамаҡ ялғап алғас, Таши беҙҙе ихатаға алып сыҡты. Унда Дордже исемле
портер (юл күрһәтеп, йөк күтәрешеп йөрөүсе кеше шулай атала) ике ат эргәO
һендә мәш килеп йөрөй ине. Ҡураныс кәүҙәле, утыҙ йәштәр тирәһендәге ир.
Дордже беҙҙең йөктөң бер өлөшөн аттарҙың һыртына артмаҡлап һалды, иң
ауырын үҙе күтәрҙе. Ағас эйәр өҫтөнә махсус мендәр һалып ултырһаҡ та, миңә
бик йәпһеҙ ине. Портер аттарҙың муйынына ашлыҡ тултырылған тоҡсай элеп
сыҡҡас, юлға ҡуҙғалдыҡ.
Джомсомдан сәғәт 9Oҙа сығып киттек тауҙарға сәйәхәткә!
Тар ғына күпер аша сыҡҡас, йылға ярында ятҡан һуйыр таштар араһынан
йырмаслап үткән беленерOбеленмәҫ һуҡмаҡҡа төштөк тә Муктинатх монастыO
рына йүнәлдек. Хәл етһә, 5416 метр бейеклектә ятҡан Горунг артылышына ла
күтәрелергә иҫәп тотабыҙ. Ә унан Аннапурнаның көнсығыш һырты буйлап тупO
тура Покхараға төшөргә мөмкин.
Тарлауыҡ һаман киңәйә бара. Һай ғына тар йылға эре һуйыр таштар араһына
инеп күҙҙән яҙҙырҙы. Аттарыбыҙ ярышып алға уҡтала. Ете саҡрым самаһы
уҙғас, ярлауҙағы мәмерйәләргә иғтибар иттек. Дордже, унда саддху дәрүиштәре
көн күрә, тип аңлатты. Улар был мәмерйәләргә нисек менеп етә икән? Тау
үренә берәй һуҡмаҡ һалынғанмы, әллә бау баҫҡыслап хитланалармы йә башҡа
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берәй ысулдары бармы? Быны Дордже ла белмәй. Эре таштар араһынан барыу
ҡатмарлы булһа ла, юлыбыҙ ыраны. Өс сәғәттән беҙ ике рестораны булған
ауылға барып еттек. Тали тигән милли блюдо алып ашаныҡ: йәшелсә, картуф
менән дөгөнө өйөп һалып бирҙеләр. Борсаҡ ононан бешерелгән икмәктән ауыҙ
иттек.
Әҙерәк ял итеп алғас, тағы ҡуҙғалдыҡ. Ярты саҡрым үтеүгә, тарлауыҡ икегә
айырылып китте, киңерәк айырсаһы – төньяҡҡа, серле Тибет яғына, ә икенсеһе
– көнбайышҡа, беҙ барып күрергә ниәтләнгән монастырға алып китә. МуктиO
натх храмдары V быуатта төҙөлгән, улар изге шишмәне һәм таштар араһында
бер ҡасан да һүнмәй янып торған зәңгәр утты ҡурсалай. Храмда монастырға
нигеҙ һалыусы гуру Римпоченың ҡалыбы (слепок) һаҡлана. Тап ул медитацияға
бирелергә яратҡан урындан бәреп сыҡҡан да инде изге шишмә. Буддистар
инаныуынса, күккә веер булып һибелеп урғыған һыуҙа башын сылатҡан
кешенең кармаһы, йәшәү ҡеүәһе арта.
Тарлауыҡтың беҙ бараһы айырмаһында юл ҡапыл ярты километрлап өҫкә
менеп китә. Аттар хәлдән тайҙы, әммә портер уларҙы алға ҡыуыуын белә. Бер
килке ике метр тирәһе киңлектәге кәрниздән барырға тура килде, аҫта – йәһәнO
нәм төпкөлө. Мин унда ҡарамаҫҡа тырыштым – бөтә өмөт атымда, иҫәнOһау
алып сыҡһа ярар ине!?
Ҡаршыға йөк артмаҡлаған ишәктәрҙе һәм аттарҙы ҡыуып барған каруандар
ҙа осрағыланы. Ҡыңғырау зыңлағанын ишетеп ҡалыу менән, киңерәк урын
эҙләп ҡаяға һырыға һалабыҙ, юғиһә, кәрнизгә һыйышмайынса ҡолап төшмәм
тимә. Һирәкләп үҙенән дәү тоҡ күтәргән яңғыҙ портер ҙа килеп сыға юлда, уны
ирекһеҙҙән егәрле ҡырмыҫҡаға оҡшатып ҡуяһың. Йөгөн ҡаялағы берәй “кәшO
тә”гә терәтеп саҡ ҡына хәл йыя ла, ул тағы алға ынтыла, нәҙек балтырҙарында,
ҡаҡса кәүҙәһендә күпме көс, һерелек бар – һоҡланмай мөмкин түгел.
Тауҙар бында төрлөOтөрлө төҫтә, формалары менән дә берOбереһенә һис
оҡшамаған: берәүҙәре һөҙәк, йомро, икенселәре ҡаялы, башняға оҡшап осло,
бәғзе урында һикәлтәле. Ана шул ҡаялар берсә һары, берсә бурҙат төҫкә инә,
һоро, мәле менән хатта ҡара булып та күренә. Гималай тауҙары, минеңсә, вулO
кан һөҙөмтәһендә барлыҡҡа килгән тауҙар түгел. Ҡарар күҙгә шулай төҫмөрO
ләнә: әйтерһең, ике яҡтан ике уба маңлайғаOмаңлай килеп бәрелешкән дә, артO
ҡа сигенмәҫтән, ирәйешеп үргә үрәпсегән һәм етеOһигеҙ метр бейеклектә туҡO
тап ҡалған. Улар, гүйә, ҡолас етмәҫ таштарҙы, тоннаOтонна тупраҡ һәм ҡомдо
бергә юғарыға күтәреп менгән... Ә инде тауҙарҙың йомшағыраҡ, эзбиз йәки
ҡом тоҡомо күберәк урындарын шишмәOйылғасыҡтар йыуа, йырғыслай торғас,
быуаттар һуҙымында ғәйәт ҙур, тәрән тарлауыҡтар, каньондар, мәмерйәләр
хасил булған. Был тәбиғи процесс бөгөн дә, иртәгә лә – мәңге дауам итә.
Был тауҙарҙан непалдар төҙөлөш материалдары ла ташый. Мәҫәлән, ҡараO
һоро төҫтәге яңы таштарҙы (таш түгел?) утын һымаҡ итеп балта менән
киҫкеләп, ихаталарын кәртәләйҙәр.
Монастырға етәрәк бер нисә ауылды үтеп киттек. Был тирәлә тауҙар ифрат та
бейек, йорттар улар эргәһендә ҡом бөртөгө ҙурлыҡ ҡына. Тау һикәлтәләрендә
кешеләр картуф, арпа үҫтерә. Был хеҙмәт күпме ныҡышмалылыҡ, көс талап
итәлер, уйлап ҡараһаң. Һәр терраса таш кәртә менән уратып алынған. Ә һыу тау
башынан ағып төшкән шишмәнән алына, ваҡытOваҡыт уның ағышын
террасаларға һалынған улаҡтарға бороп торалар. Һыуҙы террасаларға сиратлап
тотоналар.
Бында баҫыуҙарҙы тимер менән йөҙләнгән ағас һуҡа менән һөрәләр, ул
һуҡаларҙы һәр ихатала күрергә була.
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Йорт алдарына ҡуйылған туҡыу станоктары артында ҡатынOҡыҙҙар як йөнөO
нән, кәзә мамығынан кофталар, шарфтар һуға. Төрлө төҫкә буялған ептәрҙән
буй һалып һуғылған кейемдәр йылы һәм уңайлы, тиҙәр, ә матурлығын үҙем дә
күрҙем.
Непалдарҙың буйволдары, һыйырҙары ла бәләкәй кәүҙәле. Мал хужаһына
оҡшай, тигәндәй, ҡара йөнлө яктар ҙа ҙур түгел. Һөтө тәмле һәм шифалы икән
яктың, тиреһенән тун тегәләр, тиҙәген мейескә яғырға тотоналар.
Муктинатх монастыры тарлауыҡтың осонда урынлашҡан һәм алыҫтан уҡ
күҙгә ташланып тора. Уның бинаһы аҡ стена аша һонолоп ҡарап тора кеүек.
Храмдары, ступалары ла күренә. Тарлауыҡтан өҫкә килеп сығыуға, монастырь
артындағы тау кинәт бейегәйә һәм, түбәһенә ҡарлы аҡ кәпәс кейеп, буддистар
өсөн изге был төбәкте һаҡлар өсөн посҡа баҫҡан һымаҡ. Монастырға етерҙән
өс саҡрымда, боронғо Аҡ ҡала ҡәлғәһе харабаларын уҙғас, юлыбыҙ тағы
ҡатмарланды: бер үрләскә, бер түбәнләскә. Аттарыбыҙ тәнтерәкләп саҡ атлай, ә
Дордженың иҫе лә китмәй, мөңрәп кенә үҙ көйөн көйләп алға йыбырлауын белә.
Һуҡмаҡ ҡырындағы таштарға мантралар соҡоп яҙылғанына иғтибар иттем.
Күпме ваҡыт, тәҡүәлек, тырышлыҡ талап итә был эш һәм, әлбиттә, – Буддаға
ҡарата оло хөрмәт!
Сираттағы армытты артылғас, алда, түбәнләс үҙәндә, ялтырап ятҡан күл
пәйҙә булды. Шул күлдән бер йылға ағып сыға һәм беҙгә ҡаршы, артылышҡа
табан “йүгерә”, биллаһи, үргә аға йылға, күпмелер шулай, физика закондарын
һанға һуҡмай, юғарыға үрмәләй ҙә, ҡырҡа боролоп, түбәнгә тәгәрәй... Ысынмы
был, әллә күҙ бәйләү, иллюзиямы икәнлеген аҙаҡ тыныслап ҡарар, уйланыр
өсөн тип, ошо мөғжизәне фотоға һәм видеоға төшөрөп алдым.
Бер ауылда өс ҡатлы ҡунаҡхана тотҡан Чен исемле кешелә төнгөлөккә
туҡталдыҡ. Уның да, минеке һымаҡ, биш балаһы бар икән. Бинаның өсөнсө
ҡатында ҡунаҡтар өсөн алты бүлмә йыһазландырылған. Террасала һыуҙы ҡояш
энергияһы менән йылытыусы ҡоролма тора, ул баштүбән ятҡан зонтҡа
оҡшаған, эсенә көҙгөOрефлектор ҡуйылған. Ҡояш нурҙары киҫешкән тәңгәлдә
һыу һауыты ултыра – ябай, осһоҙ һәм йәпле.
Ҡояш байыны. Ныҡ һалҡынайтты. Икенсе ҡаттағы ашханала ултырам, өшөпO
ҡалтыранып. Кислород етмәүе лә үҙен һиҙҙерәлер, бейек тауҙа бит көнөбөҙ, ни
тиһәң дә. Чен, минең хәлемде һиҙептер, ҡорһағы тишекле бер сөгөнгә тере
күмер һалып, ҡалын эскәтер ябылған өҫтәл аҫтына ҡуйҙы. Шундуҡ аяҡ
йылынды, тән имшене, миңә “йән керҙе”. Камал менән хужа үҙе лә эргәмә килеп
ултырҙы: йылыға, яҡтыраҡҡа. Камалдан тәржемә иттереп, хужанан баяғы
кескәй йылға хаҡында һорай ҡуйҙым: нисек инде, үргә аҡмай ҙа йылғалар, тип.
Чен тыныс ҡына яуапланы:
– Ә нишләмәк һуң, уға бит ҙур йылғаға барып ҡушылырға кәрәк, ә ҙур йылға
ҡалҡыулыҡ аръяғында.
– Һыуҙар үргә аға алмай ҙаһа?
– Ә нишләмәк? – тине хужа тағы, үҙе миңә ғәжәпләнеп ҡараны. – Әйтәм
дәһә... Ул йылғасыҡ мәңге шулай аға. Нимәһе аңлашылмай?
Киске ашты илкеOһалҡы ғына ҡапҡыланым. Йоҡом да тынысһыҙ булды. Әллә
ниндәй шом биләне күңелде. Баш ауырта, күңел болғана. “Тау сире” касафаO
тылыр, моғайын. Иртәнсәк, Камалдың кәңәшен тотоп, һарымһаҡ һурпаһы һеO
мерҙем, бер нисә стакан сәй эстем – хәлем апаруҡ еңеләйҙе. Тауҙа тән тиҙ
ҡорғаҡһый икән, һыуҙы күп эсергә кәрәк. Юғиһә, тын алғанда үпкә сатнама
һыуыҡта аяҡ аҫтында шығырлаған ҡар тауышын сығара башлаһа, эш харап –
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кисекмәҫтән тауҙан төшөргә тура киләсәк. Ултырып ҡалһаң, тәүлек эсендә яҡты
донъя менән хушлашаһың. Был хәүеф 6000 метр бейеклектән һуң ғына янайO
янауын. Әммә өйрәнмәгән кешегә шунан түбәнерәктә лә һаҡ булыу фарыз.
Ауыл кешеләренең бөхтәлек яратыуҙары күңелгә хуш килде. Таң менән боҙло
таштар араһынан аҡҡан тау шишмәһенә барып йыуыналар, тештәрен таҙартаO
лар. Шунан ҡәҙимге тормош башлана: кемдер баҫыуҙа эшләй, кемдер турисO
тарҙы хеҙмәтләндерә, кемдер сувенирҙар яһай, туҡыу станогы артына ултыра...
Ә беҙ юлыбыҙҙы дауам иттек һәм төш етеүгә монастырға барып еттек.
Монахтар ихлас ҡаршыланы. Сәй эсеп алғас, монастырҙы ҡарап сыҡтыҡ. Ер
аҫтынан ялпылдап өҫкә үрләгән ялҡын телдәрен күреп һиҫкәнеп киттем бер
мәл. “Ҡөҙрәт урыны” тип аталған сираттағы тәбиғәт мөғжизәһе икән. Был утты
Будда үҙе тоҡандырған, тиелә риүәйәттә. Ошонда уҡ таш араһынан сылтыр
шишмә урғылып сыға. Эйе, бында дүрт стихия – Һыу, Ут, Һауа, Ер – бергә
ҡушылып, күрше йәшәй...
Икенсе төндә рәхәтләнеп йоҡланым – тау һауаһына күнегеп килеүемдер.
Горунг артылышына барырға тип ашҡынғайным да, Дордже һүрҙе, тағы берәй
тәүлек бындағы климатҡа эйәләшергә кәрәк, тине.
Көнөмдө тирәOяҡты ентекләп ҡарап сығыуға сарыф иттем. Был төбәктә
йәшәгән непалдар – монголоид, ә Катманду халҡы һиндOевропа тибына тартO
ҡан. Муктинатх ҡатынOҡыҙҙары ҡара сәсле, йөҙҙәренән сәләмәтлек бөркөлә.
Ябай ғына кейенәләр, ялан аяҡҡа ҡата кейеп йөрөйҙәр. Йорттарҙың ишеген
йоҙаҡламайҙар, берәүгә лә шик тотмайҙар. Мейесте ашOһыу әҙерләр өсөн генә
яғалар, утын бында алтынға бәрәбәр. Ҡышын да, сатнама һалҡында ғына
тотоналар утынды, өшөмәҫ өсөн, уларса, йылы кейенеү ҙә етә.
Тағы бер кис етте. Иртәгә 5000 метр бейеклекте “буйһондора” алырмын
һымаҡ. Алла бирһә, Горунгҡа ла күтәрелермен.
Аттарға һаман да әүәлге кәрҙәре ҡайтмаған әле, Дордже уларҙы ашарға
ебәрҙе. Үҙебеҙ йәйәү менәсәкбеҙ тауға. Кистән рюкзактарҙы тикшереп, иң кәO
рәкле әйберҙәрҙе генә тултырып ҡуйҙыҡ. Йоҡом йоҡо булманы, әммә баш әйO
ләнеү, күңел болғаныу һиҙелмәне. Хужа беҙгә юлға тип өс литрлы термосҡа
непал сәйе яһап ҡуйҙы, бешкән бәрәңге, көлсә төрөп бирҙе.
Таң ҡыйылыу менән, ике ҡая араһындағы һелкәүес кеүек бөгөлгән юлдан
өҫкә үрмәләй башланыҡ. Дордже, мине хәстәрләп, йыш ҡына туҡтатып, сәй эсеO
реп мәж килде. Шуға ҡарамаҫтан, башымда тотош бушлыҡ тоям, ә йөрәгем йыш
һәм ҡаты итеп ҡаға, ҡорһаҡһыған мискәгә ҙур сүкеш менән бәрәләрме ни:
организм кислород даулай. Ҡарлы түбәләр яҡыная, уларҙың һалҡын тыны
айырымOасыҡ һиҙелә. Ҡаялар, гүйә, беҙгә боҙло телдәрен һуҙа, үсекләй, ымO
һындыра. Боҙ ҡатламынан теремек шишмәләр бәреп сыға ла дәртле сылтырап
азатлыҡҡа ашҡына һәм, күп тә үтмәй, тағы таш араһына, ҡар аҫтына инеп
шымая.
Ете сәғәт самаһы артылдыҡ тауға. Юл ырамай, ун саҡрымды саҡOсаҡ үттек.
Билемде яҙып, тирәOяҡты байҡаным. Ошондай ҙа ҡырыҫ, шул ҡырыҫлығы меO
нән гүзәл урындар булһа була икән донъяла! Горунг артылышының арҡа үҙәге
шыма, апOасыҡ. Унда күтәрелгән кешегә дүрт тараф та ус төбөндәй күренеп
тора, һәм иң мөһиме – инде үргә тырмашырға түгел, ә түбәнгә, ҡайтыу яғына,
ыңғайларға һәм һөйөнөс, еңеү тойғолары кисерергә!
Тау башында өшәнес, әсе ел, әллә ҡайҙан юлын табып, ҡуйынға кереп бара.
Ләкин яуланған үрҙә ул хаҡта уйларғамы ни? Ана, таштан юнып яһалған кескәй
пирамидалар, доғалы флажоктар гирляндаһы. Ҡайҙа ҡарама, мантра һүҙҙәре
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соҡоп яҙылған таштар күренә, улар бында – боронғо хәтер, рухи сафлыҡ
һаҡсылары һымаҡ. Ҡар юҡ, тиһәң дә була. Беҙҙе түбәләре 6000 метр бейеклеккә
еткән ундарса тауҙар уратып алған. Уңда, егерме саҡрымлап арауыҡта, башы
болоттарға тейеп, күккә олғашып үҙәк Гималайҙың ғорурлығы Аннапурна тора.
Эйе, Владимир Высоцкий әйткәнсә: “Тауҙарҙан тик тауҙар ғына мәғрур...”
(“Выше гор могут быть только горы”).
Һуҡмаҡ ситендәге һуйырташтарға арҡа терәп тамаҡ ялғарға ултырҙыҡ.
Ҡыңғырау зыңлағаны ҡолаҡҡа салынды. Ул да булмай, йөк артмаҡлаған ике як
һәм ике портер күренде: ҡара күҙлек кейгән туристарҙы оҙатып киләләр икән.
Улары беҙҙең “Намастэ!” тип сәләмләүебеҙгә лә иғтибар итмәй үтеп китте. Ныҡ
арығандарҙыр. Непалдар ҡулдарын күкрәктәренә ҡуйып, баш эйеп яуап бирҙе,
исмаһам. Әлдә алдан һиҙеп ҡалдыҡ, йоҡомһорап ултырһаҡ, быларҙың эре
һөйәкле, ялбыр йөнлө яктары беҙҙе тапап китмәҫ, тимә...
Непал сәйен эсеп алғас, теремекләнеп киттем. Аяғыма тороп баҫтым да
ҡоласымды кирҙем: “Һаумы, Гималай! Йәшә, ҡөҙрәтле матурлыҡ! Ишет мине,
мәңгелек!” Күңелемдәге һоҡланыу ауазы, рухым болоҡһоуҙары барып етһен ине
ошо минутта мине уратып алған сихри тарафҡа, анау гранит ҡаяларға, аҡ
бүрекле бәһлеүән тауҙарға, әкиәти аҡ караптар кеүек йөҙөп барған мамыҡ
болоттарға... Ер үҙе түгелдер был, ә икенсе бер ят, илаһи планеталыр?! Мин бер
ҡасан да, бер ҡайҙа ла ошондағылай, гүйә, ҡул һуҙымында ғына торған көмөш
түбәләрҙе күргәнем булманы.
Горунг иҫ киткес көслө энергетикаға эйә, күрәһең. Ярты көн эсендә 15
саҡрым үр юлы үтеүемә, кислород етешмәүгә ҡарамаҫтан, үҙемде ярайһы яҡшы
тоям. КөсOҡеүәтебеҙҙе йәүкәләп ебәрәйек тип, виски йотоп алдыҡ. Былай ҙа
көләкәс Камал бигерәк шуҡланып китте. Шул арала минең ҡотомдо осороп,
аҙаҡтан шул сәбәптән тәгәрәп ятып көлөргә лә өлгөрҙө.
– Йети, ана, йети килә! – тип шыбырланы был минең ҡолаҡҡа, ҡара таштар
менән сыбарланған тау һыртына ымлап. Кеше ҡиәфәтендәге бер дәү зат беҙҙең
яҡҡа килә ята һымаҡ? ҠапOҡара үҙе. Арҡа үҙәгенән һалҡын тир йыбырлағанын
тойҙом... Шул саҡ артыҡ ҡыланғанын аңлап алған Камал әйтә һалды:
– Ҡурҡма, Камил, йети һинең менән минең кеүек ябай кешеләрҙе ашамай ул!
– Үҙе тағы иҫе китеп көлә...
Тауҙан төшөп барғанда ҡая ташында бөркөт күреп ҡалдым. Ошондай бейектә
лә бөркөттәр оя ҡора икән, ана бит, батшалай ғорур ултыра! Фотоға төшөрәйем
тиһәм, һиҙеп ҡалды, ахырыһы: миңә ҡырын ғына ҡараны ла осоп китте, ҡеүәтле
ҡанаттарҙың ҡапылдағаны ҡолаҡта салынып ҡалды.
Муктинатхҡа аяғымды саҡ һөйрәп ҡайтып индем, иҫ белмәй йоҡлармын
инде, тип уйлағайным да, киреһенсә килеп сыҡты. Зиһенем хайрани
тәьҫораттарҙы үҙләштерәлер, ә тәнемә кислород етмәйҙер, моғайын.
Төш еткәс кенә ҡайтырға ҡуҙғалдыҡ. Минең арҡала шулай һуңланыҡ. ДордO
же һарымһаҡ өйрәһе эсереп тә ҡарай – юҡ, тағы түшәккә ауам, ни йоҡламаO
йым, ни уянмайым: тышта уйнаған балаOсағаның сырOсыуын, һауытOһаба шалO
тырағанын, ишектәр асылыпOябылғанын ишетәм, ә барыбер ойоп тик ятам.
Кисәге тауҙар ҡосағындағы мәңгелек сихри тынлыҡтан һуң был тауыштар
ысын да түгел кеүек...
Хушлаштыҡ. Мухтинатх монастырын, был изге, гүзәл яҡтарҙы, зәпOзәңгәр күк
көмбәҙен тағы бер ҡат күҙҙән үткәрҙем, йөрәк хәтеренә һалдым. Көндәр беҙгә
ыңғай торҙо, рәхмәт төшкөрө. ЕлOдауыл булманы, ҡарOямғыр яуманы. Камал
әйтеүенсә, Непалға сәйәхәт итеү өсөн иң уңайлы ваҡыт – март йәки октябрь
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айҙары. Ҡышын һалҡын, ә йәйен ҡойма ямғырҙар, етмәһә утыҙ градус эҫелек.
Бында февраль аҙағында – март башында килеп, мин отҡанмын икән шул. ТиO
беттағы Яңы йыл һәм Шива алланың тыуған көнө айҡанлы тантаналарға
юлығыуым иһә – үҙе бер һирәк бәхет.
Аттарыбыҙ арыу уҡ хәлләнгән, мин дә, ун ике сәғәт йоҡлап алғас, үҙемде һәйO
бәт тоям. Күпмелер юлды йәйәүләп үтергә булдым, үҙ аяғыңда йөрөһәң, тирәO
йүнде яҡшыраҡ тояһың. Малҡайҙарға йөктө артмаҡлағас та рәхмәт, бер уйлаO
һаң.
Бәй, мин шәп атлайым икән, каруаным әллә ҡайҙа артта ҡалған даһа. Теге
аномаль йылғасыҡҡа ла алдан барып еттем, ул һаман да тау үркәсенә ағып ята!
Антигравитация күренешеме был, әллә әҙәм балаһына аңлашылмаҫ берәй көс
әмәлеме? Бығаса күргәнем генә түгел, уҡығаным да юҡ ине ошондай хәлдәр туO
раһында. Ә бит был тирәнән донъяның төрлө илдәренән килгән йөҙҙәрсә турисO
тар үтә, ә береһе лә яҙып сыҡмай, хәбәр итмәй, ғәжәпләнмәй?
Тарлауыҡҡа олғашып барғанда тағы бер нисә портерҙы осраттыҡ,
арҡаларына 60–90 килолы кәрзиндәр һалып киләләр. Кәрзиндәренең бауын
маңлайҙарына элгәндәр.
Кали Гандаки беҙҙе елләп, дауыллап ҡаршыланы. Әсе һалҡын ел елеккә үтә.
Иренеп, йылы кейемемде алып кеймәй килә инем дә, һыуыҡ үҙәккә үткәс,
кейенергә мәжбүр булдым. Ныҡ өшөгәнмен икән, атларлыҡ хәлем дә ҡалмағас,
Дордже ярҙамында атҡа менеп ултырҙым. Йылынып булмай, ҡалын пуховикO
курткамдың да файҙаһы юҡ, эйәрҙә туң ағас шикелле һерәйеп ултырам. Ә
йоҡаҡ ҡына куртка кейгән Дордже мөңгөрOмөңгөр көйләп килә, өшөмәй ҙә.
Әммә минең Непал пейзаждарына сикһеҙ һоҡланыуым туңмағайны, тирәO
йүндәге күренештәрҙе күҙ яҙҙырмай ҡарап барырға хәлем бар. Тарлауыҡ үҙенең
ҡабатланмаҫ төҫө, ҡырыҫ, хатта ки шомло матурлығы менән мине онотолмаҫ
тәьҫораттарға күмә...
Джомсомға барып ингәндә эңер төшкәйне. Урамда, ҡом осортоп иҫкән көслө
елгә иҫтәре лә китмәй, балаOсаға уйнап йөрөй, уларҙың шат тауыштары күңелде
йылыта, һәм ҡорошоп, өшөп бөткән йөҙөңдә йылмайыу ишаратын тояһың. Ә
ишектәре йоҙаҡ күрмәгән өйҙәр электр лампаларының һүрән яҡтыһына сумған,
унда киске аш әҙерләнә, телевизор эшләй, бишектә сабый тирбәлә.
Йылы көҫәп, өйгә ашыҡтым. Үҙемде робот итеп тоям, аяҡOҡулымды саҡ
ҡуҙғатам. Әммә өй эсендә лә тыштағы кеүек һалҡын, ярай ҙа, исмаһам, ел юҡ.
Өшөүҙе белмәгән ниндәй сыҙам халыҡ икән был непалдар? Мин дерOдер
ҡалтырап бөркәнеп ултырам, улар рәхәтләнеп күлдәксән йөрөй.
Ашханала ҡайнар непал сәйен эсеп алғас, ниһайәт, тәнемә йылы йүгерҙе.
Террасаға сығып баҫтым. Торомбаштай ҡапOҡара күк йөҙөндә утлы күмерҙәй
йондоҙҙар яна, шул йондоҙҙарҙан ергә көмөш яҡты һибелә. Бында Йыһандан
төшкән яҡтыны һауа “йотмай”, йондоҙҙар төндәрен күҙ яуын алып сағыу
яналар – тауҙарҙың тағы бер үҙенсәлеге.
Иртәнге сәғәт һигеҙҙә үк Покхарала инек. Камал беҙҙең самолеттарҙың
расписание буйынса теүәл осоуҙарына ғәжәпләнеп бер була. Был һирәк хәл,
имеш. Самолеттың икеOөс сәғәткә һуңлауы – Гималайҙа ғәҙәти ваҡиға, ти. Бына
Катмандуға ла ваҡытында килеп төштөк.
Непал бер осорҙа өс короллектән торған, уларҙа бер туған өс король
хакимлыҡ иткән. Һәр ҡайһыһының үҙенең баш ҡалаһы булған: Катманду,
Патан, Бхактапур. Королдәр берOбереһенән уҙҙырырға, күркәмерәк һарайҙар,
храмдар төҙөргә, байлыҡтары менән фәстерергә ынтылған. Патан ҡалаһындағы
храмдар иң матур, затлы йыһазландырылған тип танылған. Әлеге көндә лә улар
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яҡшы һаҡланған. Патан, әйткәндәй, “гүзәл ҡала” тигәнде аңлата. Ул
Катмандунан биш саҡрымда ята, ғәмәлдә уларҙың сиктәре ҡушылып та бөткән
инде. Патан үҙенең оҫта тимерселәре, бронза ҡойоусылары менән дан тота.
Берсә айырылып, берсә берләшеп, тағы тарҡалып, Непал короллектәре
тарихи тетрәнеүҙәрҙе күп кисергән. Ниһайәт, 1768 йылда король Притви
Нараян Шаг тотош илде яулап алған һәм бөгөнгө көндә лә дауам иткән Шах
династияһына нигеҙ һалған.
XVII – XIX быуаттарҙа Британия Непалды үҙенең колонияһы итергә күп
тапҡырҙар ынтылып ҡарай, әммә тауҙар иленә үтеп инә алмай.
... Баш ҡала беҙҙе таныш шауOшыуы менән ҡаршы алды. Отелдә шул уҡ
бүлмәмә урынлаштым. Көпләнмәгән ҡыйыҡ башына менеп Катманду
тормошона күҙ һалдым, ҡолаҡ һалдым... Борон замандарҙа был урындарҙа
тәрән, оло күл ятҡан, тиҙәр. Әммә йөҙ мең йыл элек ҡаршылағы тау ишелеп, күл
иреккә сыҡҡан да Ганг йылғаһына ағып киткән. Ә мин тигеҙ урынға одеял
йәйеп ял итергә яттым, ҡояштың йылы, иркә нурҙарында кинәнеп, рәхәтлеккә
сумдым.
Непалдағы һуңғы көнөмдө яҡындарыма бүләк эҙләп уҙғарҙым. Бындағы
рәссамдарҙың маһирлығы хайран ҡалдырҙы, оҙаҡ ҡына һайланырға тура килде,
ҡыҙғанысҡа ҡаршы, бөтә картиналарҙы ла алып ҡайтып булмай шул.
Лавкаларҙа һатыулашырға өйрәнеп алдым: непалдар, сувенирға күҙең
төшкәнен белһә, хаҡты төшөрөргә риза ғына торалар. Һатып алыусы битараф
булһа, бәхәсләшмәһә, уларҙың кәйефе төшә. Камал да алдан әйтеп ҡуйҙы:
“Һатыулашмаһаң, һин, тимәк, алйот, тәрбиәһеҙ кеше һаналаһың”,– тип. Сауҙа
араһында йөрөп тиҙ үк йышылып китәһең икән, ҡыҙыпOҡыҙып һатыулаша
башлағаныңды һиҙмәй ҙә ҡалаһың, торғаны бер артисҡа, психологҡа
әйләнәһең. Ләкин артыҡ мауығып китергә лә ярамай, сама тойғоһо кәрәк.
Хаҡты ныҡ төшөрөп ебәрһәң, сувенирҙан ҡолаҡ ҡағыуың да бар. Ә барыбер
непалдар һатып алыусыға хөрмәт, итәғәт менән ҡарай. Ҡабатлап әйтмәй
булдыра алмайым: улар һәр саҡ, һәр ҡайҙа ла көләс йөҙлө. Әйтерһең дә, уларҙан
бәхетле кеше юҡ донъяла. Ә бит күпселеге фәҡирлектә көн күрә. Әммә бай
йәшәгәндәргә көнләшмәйҙәр, асыу тотмайҙар, сөнки улар бәхетте үҙҙәренсә
күҙаллай, ғүмерҙең һәр мәлен ҡыуанып ҡабул итә, барыһына ҡәнәғәт була,
һөйөнә белә. Их, беҙгә лә шулай йәшәргә өйрәнергә ине, тим.
Непал – ысынлап та, ғәжәйеп ил. Йомарт йөрәкле, саф күңелле ил. Бәлки,
донъяның иң бейек Гималай тауҙарының изге йоғонтоһолор был? Бындай
ыңғай энергетика һауала эленеп тора һәм кешеләргә Хоҙай тарафынан
бирелгән иң яҡшы сифаттарын асырға ярҙам итә, бөтә әҙәм балаларының да
донъяға тиң итеп яратылғанына инандыра. Матди әйберҙәр уйҙы биләмәй,
карьеранан, аҡсанан ҡәҙерлерәк ҡиммәттәр барлығын аңлайһың. Ни генә тимә,
Гималай тауҙары – Аллаға яҡынайтылған, үҙенсәлекле батшалыҡ.
Был сәйәхәт, Непал менән танышыу, тулҡынландырғыс тәьҫораттар
хәтеремдән ғүмергә юйылмаҫтыр. Ваҡыт үтеү менән ул хәтирәләр яҡтылығы
һүнмәй, киреһенсә, балҡыуыраҡ була бара һәм тауҙар ҡосағындағы көләс илгә
саҡыра. Беҙ яңынан күрешербеҙ һымаҡ. Ышанам: Непал менән ҡайтанан
осрашыу миңә бәхетле йәшәү сәнғәтен бүләк итер, моғайын.
Руссанан Гөлнур ЯҠУПОВА тәржемәһе.

«Ағиҙел» конкурсы

«Күңелемдә донья сере»

З ө л ф и р ә Ҡ А РА Ғ У Ж И Н А

Бикембәткә
Бикембәтем* – бик ҡиммәтле йылғам,
Бик ҡиммәтле тауым, урманым.
Ҡиммәтемдең еләк+емештәрен
Тирә+тирә күпме ураным.
Баландары тирелеп,
Бөрлөгәне бөрөлөп,
Өҙөлөп төшөп тора әберсә*.
Кәкүк саҡыра, туҡ+туҡ килеп,
Урман хәлен баҫа «хәбәрсе».
Абайыраҡ, ябайыраҡ булһаң,
Бала саҡтан һаман иҫемдә әле, –
Япраҡ ышығынан сәләм бирер
Эшләпәле бик шәп әфәнделәр.
Ҡиммәте лә, өммәте лә – һыуы,
Бар һиммәтте һыуы йыуата.
Мине өләсәйем менән ялғай,
Быуаттарҙы ялғай быуатҡа.
Бикембәтем – улым юрғаны,
Бикембәтем – ҡыҙым ҡорғаны.
Ата+бабаларҙы күргән шаһит,
Ата+бабаларҙың ҡурғаны.
* Бикембәт – Әбйәлил районы Күсем ауылы аша аҡҡан йылға.
* Әберсә – (диал.) ҡурай еләге.

Зөлфирә Ҡарағужина 1974 йылдың 10 мартында Әбйәлил районы Күсем ауылында тыу+
ған. Башҡорт дәүләт университетын тамамлай. Әлеге көндә «Башҡорт энциклопедияһы»
ғилми нәшриәтендә мөхәррир булып эшләй.
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«Күңелемдә – донъя сере»

Көртмәле
Көртмәле лә үҫер урманым бар,
Белгән генә кеше үтмәле.
Көртмәле лә тигән шул емеште
Йыйыр мәлем әле етмәне.
Көртмәле лә түшәлеп, ай, үҫәлер,
Ҡараңғы ла ерҙә бешәлер.
Көртмәле лә тигән татлы емеш
Урман дымын ғына эсәлер.
Көртмәле лә емеш, эй, көртмәле,
Тиҙҙән үтер бынау көрт мәле.
Белгән генә кеше һине тәмләр,
Йәйҙәреңә мине көтмә әле.

Донъясығым
Иртәләрем башланалар «һәү+һәү» менән,
Башланалар «һаумы»нан.
Көтөү ҡаршылайым һәү+һәү һәүләп,
Көтөү ҡыуалайым «һаумы»лап.
«Һаумы, һаумы!» Бөтә ауыл менән
Һаулыҡ һорашабыҙ таң менән.
Имен, шөкөр, һау булайыҡ, тиеп
Һаулыҡ өләшәбеҙ аң менән.
«Һаумы»нан, саф һауанан торған иртә
Насарлыҡтарға бер кәртәлер.
Кешеләргә тәрбиә биреүсе лә
Мал бикләнер ябай кәртәлер.
Ана, һыҙылып, ҡыҙарып
таңым ата:
– Һаумы, һауам, – һау, һау!
Һәү+һәү, һәүкәш, һауайым.
Бына+бына кирелеп+һуҙылып
төнөм етер:
– Әү+әү, балам,
Бәү+бәү, малайым.
Донъясығым өйөрөлә дәү тирмәлә,
Дәү тирмәлә әүҙәр тирәләп.

Дауа
Өмөтһөҙлөк йолоп барған мәлдә,
Ҙур упҡынға убып барған мәлдә
Кинәт кенә тағы пәйҙә булдың,
Ҡулың һуҙҙың, наҙлап үбеп алдың.
Һин дә минең кеүек ҡайғыраһың,
Берсә көләң – мине әләкләйһең.

Рита Хәсәнова
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Моңһоу күңел пыран+заран килә –
Хәс тә онмон, хәс тә иләктәмен.
Күңелемдең түрге ишеге лә
Һил асыла, шағыр+шоғор ине.
Үпкәләп тә, хатта шелтәләп тә
Миңә шиғыр килде.
Килде сығырымдан сығыр мәлдә,
Һығылып та йығылырҙай мәлдә.
Был тормоштоң ҡаты төйөндәре
Алҡымыма тығылырҙай мәлдә.
Килде һулар һауа булып,
Дауа булып.

Рита ХӘСӘНОВА

Юғалтма
Тәҙ(е)рәңдә үҫһәм гөлдәр булып,
Һыуҙар ҡой һин, берүк һулытма.
Күктә янған шаян йондоҙ бит мин,–
Серле ҡараш ташла – онотма.
Алтын булып һиңә мин табылһам,
Һаҡла, зинһар, берүк юғалтма.
Устарыңа тамһам тамсы булып,
Ҡояш нурҙарынан урлатма.
Ҡарурманлы, бик ҡатмарлы булған
Үҙ хисеңдә үҙең аҙашма;
Башҡаларҙы минән яҡшы күреп,
Бүтәндәргә мине алмашма,
Һөйөүеңде бер үк юғалтма!

Рита Хәсәнова 1989 йылдың 11 ғинуарында Бөрйән районының Мәһәҙи ауылында
тыуған. Ауыл мәктәбендә 6Kсы синыфҡа тиклем уҡығас, 7Kсе синыфҡа Байназар урта
мәктәбенә бара. Тап ошо осорҙа шиғырҙар яҙа башлай.
Әлеге ваҡытта БДУKның Сибай институтында башҡорт теле һәм әҙәбиәте бүлегенең
4Kсе курсында белем ала. Институтта эшләп килгән «Инеш» әҙәби түңәрәгенең етәксеһе.
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Илтерһеңме?!
Һиңә киләм таңғы елдәр менән,
Ҡалҡҡан саҡта ҡояш офоҡтан.
Үпкәләмә, төштәреңде бүлеп,
Сәстәреңдән наҙлап уятһам.
Һиңә киләм толпар болоттарҙа –
Аҡбуҙатың менән мине көт.
Бейек ҡаяларҙа ҡаршы ал һин,
Аҡ болоттар бигерәк бейек бит.
Һиңә киләм ябай бер ҡыҙ булып
Күҙең асыр өсөн бәхеткә,
Ҡулдарымды алып ҡулдарыңа
Илтерһеңме һөйөү+тәхеткә?!

Һине эҙләп
Аҡ ҡауырһын болоттарҙа икәү
Йөҙгәйнек беҙ хыял күгендә,
Ҡойонғайныҡ ҡояш нурҙарында –
Бәхет донъяһының түрендә.
Пар күгәрсен булып осҡан саҡта
Бөтмәҫ шатлыҡ ине күңелдә.
Хушлашҡайныҡ, осрашырбыҙ, тиеп,
Икәү гиҙгән йыһан сигендә.
Хушлаштыҡ та, беҙ аҙаштыҡ, ахыры,
Табабыҙ тип йыһан сиктәрен.
Һине эҙләп көн дә урап ҡайтам
Хыялымдың серле күктәрен.

Яраттыммы?!
«Яраттыңмы мине?» – Һорауыңдан
Әллә ҡурҡтым, әллә баҙаным.
Үткәндәрҙе бермә барлаһам да,
Аныҡ яуап таба алманым.
Яраттыммы? Барлап үткәндәрҙе,
Һәр минуттан яуап эҙләйем.
Бергә саҡта бәхетле булыуым
Яратыумы? – хатта белмәйем…
Яраттыммы һине? Шул һорауҙы
Ҡат+ҡат бирәм хәҙер үҙемә.
Юлдар айрылғанда бер йөк итеп
Ҡалдырғандай уны һин миңә…

Әҙәби тәнҡит

ЯУЛАНҒАН ҮРҘӘР БАҺАҺЫ
(Нәжибә Әминева шиғриәтенә бер ҡараш)
Нәжибә Әминева – ауылда ты
уып, ауылда үҫкән һәм ғүмере буйы
шунда уҡытыусылыҡ итҡән шағирә.
Ауылда тороп, төп эшенән тыш ижад
менән дә шөғөлләнергә ваҡыт
тапҡан ҡатын бөйөк таланттар бе
йеклегенә күтәрелергә ынтылып
йәшәй икән, тимәк, тәбиғәт уға
тылсымлы көскә эйә булған күңел
нескәлеген мул итеп биргән. Тимәк,
башҡортса ла, русса ла бер төрлө
яңғыраған һәм цивилизация тип
йөрөтөлгән мөхиттең үҙәгендә ҡай
намайынса ла мәҙәни үҫештең юға
ры кимәленә үрләргә мөмкин. Был –
асыш түгел, бары тик күптәнге
хәҡиҡәтте раҫлаусы бер факт ҡына.
Сөнки донъя мәҙәниәте тарихында
ҡаҙына башлаһаң, ҡала шаушы
уынан алыҫта – тәбиғәт ҡосағында
йәшәп, сәнғәт өлгөһөнә торорлоҡ
әҫәрҙәр ижад иткән байтаҡ ав
торҙың (яҙыусыларҙың да, шағир
ҙарҙың да, рәссамдарҙың да, хатта
композиторҙарҙың да) исемен иҫкә
төшөрөргә булыр ине. Ошонан сы
ғып, ауыл ерендә быуаттанбыуатҡа
тәбиғи рәүештә формалашып килгән
рухи цивилизация ҡала тормошона
яһалма рәүештә индерелгән матди
цивилизациянан юғары тормаһа ла,
һис тә кәм түгелдер, тимәксемен.
Н.Әминеваны «төп эшенән тыш
ижад менән дә шөғөлләнергә ваҡыт
тапҡан шағирә» тинем дә тағы уйға

ҡалдым. Уның төп эше лә ифрат
яуаплы һәм ифрат күп көс һалыуҙы
талап итә торған хеҙмәт бит. Айырма
шунда ғына: тәүгеһе уҡытыусы
Әминеваның тамағын туйҙырһа,
икенсеһе шағирә Әминева өсөн йән
аҙығы булып тора. Был – мин уйлап
сығарған уйҙырма түгел. Уны йөпләү
өсөн шағирәнең үҙенә мөрәжәғәт
итергә мөмкин. «Шиғыр яҙғанда»
тигән әҫәрендә ул бына нимә ти:
Шиғырымдан
Йән риза мәл
Һирәк була.
Уны нисә үҙгәртергә
Кәрәк була.
Шәберәк әйтәм
Тип, моғайын,
Яҙған яҙа...
Йә минең кеүек –
Кисерер өсөн
Татлы яза...
Заман һәм шиғриәт темаһын
күтәргән «Ышанам» тигән икенсе
бер шиғырҙа «татлы яза»ның баһаһы
бөтә тәрәнлегендә асып һалынған.
Ҡарап тороуға шиғыр йомшаҡ,
әсерәк тел менән яҙылған һымаҡ:
Ташҡа баҫылды шиғырым,
Хаҡы –
Аҙ ғына аҡса...
(Шиғыр тип йәшәйем, тиһәң,
Тәүбә, үлерһең асҡа...)
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Ләкин йөкмәткеһе менән ул
бөтөнләй икенсе тәьҫир ҡалдыра.
«Үҙем өсөн түгел, миңә шиғриәт өсөн
ғәрлек!» , «Бер һинең генә баһаң юҡ,
бер хаҡың юҡ, әй, шиғыр» тигән
юлдар айырыуса көслө яңғырай. Ә
бына быныһы инде:
Байҙарынан замананың
Шиғриәт ҡасҡан инде.
Шиғыр үтмәҫ –
Улар күңелен
Күптән май баҫҡан инде, –
эстетик зауыҡтың беҙҙең дәүергә
хас кимәлен күрһәтеп тороусы факт.
Бәхеткә күрә, һуңғы ике строфаға
һалынған фекер шиғриәткә булған
һөйөүҙе тамам һүндермәй әле:
Туҡта, күңел, замананы
Тиргәгән ниндәй йыр был?!
Шундай икән заман,
Тимәк,
Шиғыр кәрәк осор был!
...Үтмәй шул донъяға һүҙең,
Әллә ни һөйлә, ни әйт...
Тик ышанам: һиндә ул һүҙ –
Донъя тетрәнерлек ҙур һүҙ
Бер табылыр, шиғриәт!
Шиғриәткә, ижад серҙәренә бәйле
уйланыуҙар Н.Әминеваның «Ышан
дырһаң әгәр», «Беләм», «Бөтәбеҙҙең
дә була», «Йән йылыһы һаҡлана әле
бында», «Риза булыр ине...», «Бер
һыҙланыу йәшәй йәндә...» тигән ши
ғырҙарына ла хас. Быуаттар ҡауыш
ҡанда ижад ителгән «Ышандырһаң
әгәр»ҙә шиғриәткә генә түгел, беҙҙең
бөтә булмышыбыҙға философик ҡа
раш төбәлгән. Автор фекеренсә,
кеше ғүмере – мәңгелектә тарих
һалған эҙгә барып тоташа торған
бәләкәй генә бер мәл. Беҙгә хәтлем
дә ул тигеҙ, матур тормош тураһында
хыялланып йәшәгән. Алыҫ киләсәктә
беҙҙең хаҡта ла шулай уйлаясаҡтар.
Әлегә иһә хаҡтар үҫә, тик баһаһы
төшә һаман шиғри һүҙҙең. Киләсәк

көндәрҙең яҡшырыуына әллә ни
ышаныс булмаһа ла, автор барыбер
өмөтөн өҙмәй:
Их, ышаныр инем,
Заман, шуға
Ышандырһаң әгәр,
Шул көндәргә
Аҙ булһа ла үҙең
Оҡшап торһаң әгәр.
Ҡайһы бер өлкән быуын ҡәләм
дәштәренә эйәреп, Н.Әминева шиғ
риәткә, шағирлыҡҡа ифрат ҙур яуап
лылыҡ менән ҡарай, хатта уларға
табына, тиергә мөмкин. Халыҡ шағи
ры Назар Нәжмиҙең «Һатылырға
әҙермен бөгөн, минән Туҡай сыҡһа
иртәгә» тигән һүҙҙәренә таянып
ижад иткән «Риза булыр ине...» исем
ле шиғырында, мәҫәлән, ул, һүнергә
иртәрәк булһа ла, ун ете, ун һигеҙ йә
шендә дөрләп янған бөйөк Рәшит На
заров кеүек ҡабынырға ризалығын
белдерә.
Йә иһә «Бер һыҙланыу йәшәй йән
дә...» тигән шиғырҙы алып ҡарайыҡ.
Ул – өряңы әҫәр, тәүләп донъя күр
ҙе. Шиғырҙың төп идеяһы түбәндәге
юлдарға төрөлгән:
Ҙур донъяны йоҙроҡ ҡәҙәр
Йөрәгеңдә тойоу ул.
Бөтә бәхетле, бәхетһеҙ
Йыйылып йәнеңә һыйыу ул.
Бына шулай аңлай лирик герой
үҙенең ерҙәге билдәләнешен һәм бу
рысын. Шиғырҙың авторы ла уға бә
рәбәр, тиһәк, һис тә арттырыу
булмаҫ.
Үкенескә күрә, тиергә микән, быға
тиклем Нәжибә Әминева тураһында
әҙәби тәнҡит мәҡәләһе уҡырға тура
килмәне миңә. Ярай әле, уҙған йылда
«Писатели земли башкирской» тигән
библиографик белешмә донъя күрҙе.
Унда, Н.Әминеваның поэтик ижады
фекерҙәрҙең һәм образдарҙың фәл
сәфәүилеге менән айырылып тора,
шағирә кешенең нескә күңел

Әнғәм Хәбиров

ҡылдарын оҫта итеп һүрәтләй белә,
тиелгән. Бәләкәйҙәрҙән дә бәләкәй
был миниочерктың авторы кемдер,
әммә, кем булыуына ҡарамаҫтан, ул
шағирәнең ижадына хас төп
сифатты һәм йүнәлеште бик дөрөҫ
төҫмөрләгән. Һәм, әйтергә кәрәк,
Н.Әминева һуңғы йылдарҙағы ижа
дында ла ошо йүнәлешкә тоғро ҡал
ған. Быны раҫлау өсөн уның байтаҡ
шиғырҙырына («Ҡояш тотолғанда»,
«Уҡып барам...», «Күңелдә бит...»,
«Ғорурлығыма тейҙе»,
«Әрем»,
«Мин риза», «Уйлат, донъя», «Туған
дар кәмегәндә», «Ҡанатланһаң —
икенсе»,
«Һүҙҙәр»,
«Кисер,
Донъя!..», «Президент киләһе көн»,
«Бына ҡасан айырылаһың...», «Ма
яҡ», «Минор шиғыр», «Ҡала урамы.
Ел, ямғыр...», «Нисек әйтә алдым...»,
«Күҙәтһәң...», «Йәшәге килә!», «Кө
төүе рәхәт») туҡталырға булыр ине.
Ләкин журнал мәҡәләһе сиктәрендә
уларҙың ҡайһы берҙәре менән генә
ҡәнәғәтләнергә тура килер.
Н. Әминеваның яңы быуат башын
да уҡыусы иғтибарына тәҡдим иткән
тәүге шиғыры «Ҡояш тотолғанда»
тип атала. Йыһан киңлектәрендә һи
рәкмирәк ҡабатланып торған астро
номик күренеште шағирә тәрән мә
ғәнәгә эйә булған фекер әйтеү өсөн
ифрат оҫта файҙаланған: әгәр кеше
лек ғәҙәттә ҡояш тотолғанда кисере
лә торған шомло уйҙарҙы онотмайса,
яҡты донъяның ҡәҙерен белеп йәшә
һә, Ерҙә юҡҡа ҡан да ҡойолмаҫ, көс
тә түгелмәҫ ине:
... Кешелек юҡҡа
Түкмәҫ ине, бәлки,
Бөгөн ҡанын, көсөн,
Берҙәм янһа кинәт
«Йәшәү» тигән
Оло бер йәм өсөн,
Бөтөнөбөҙ бергә
тетрәнһәк, тим,
Яҡты донъя өсөн!..
Ысынлап та, Н.Әминеваның ли
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рик геройы, Ер йөҙөндә ғәҙелһеҙлек,
миһырбанһыҙлыҡ, шәфҡәтһеҙлек,
әхлаҡһыҙлыҡ кеүек күренештәрҙең
һиҙелеп артыуына ҡарамаҫтан, фани
донъяның һәр көнөнән йәм табып
йәшәргә тырыша. Һәм был тема, ши
ғырҙан шиғырға күсеп, торған һайын
киңәйә, тәрәнәйә һәм үткерләнә
бара. «Мин риза» тигән шиғырҙың
лирик геройы, мәҫәлән, башта яңы
лыҡһыҙ, мөғжизәһеҙ, бары ла бер
төҫлө уҙған көндәре менән ҡәнәғәт
һеҙлеген белдерә, бер көнгә генә
үлеп ҡарауҙы күҙ алдына килтерә
һәм тәүбә итә. Шиғырҙың һуңғы
строфаһында ул үҙенең баштағы
уйынан кире ҡайта:
Бына булыр бер яңылыҡ,
Бына булыр мөғжизә...
Туҡтай күрмә, ғүмеркәйем,
Һәр көнөңдән мин риза,
Мең риза!
Донъянан йәм табып йәшәргә
тырышыу теләге Н.Әминева шиғыр
ҙарының хатта исемдәрендә лә са
ғыла. Дөрөҫ, ҡайһы берҙә моңһоуы
раҡ, яманһыуыраҡ хистәр уятҡан
юлдар ҙа осрап ҡуя. «Йәшәйһем ки
лә» тигән шиғырҙың лирик геройы,
мәҫәлән, үҙенең киләсәген бына
нисегерәк күҙаллай:
Их! Үлгәс тә Ерҙең өҫтөн
Аҙыраҡ күреп торһаң ине.
Яңылыштарҙа
Ейәндәрҙе
Дөрөҫлөккә борһаң ине...
Улар бәхетенә аҙ ғына
Һөйөнөп тә ҡуйһаң ине...
Майҙарҙа йәшел үләндең
ЙәпKйәш еҫен тойһаң ине.
Шуныһы мөһим: моңһоу хистәр
яңғырап киткән хәлдә лә, яҡты донъ
яла йәшәү йәмен тойорға өндәгән
был шиғырҙарҙың төбөндә ҙур фәл
сәфә ята – көндәлек тормош фәл
сәфәһе: беҙҙе сорнап алған ысын
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барлыҡ ваҡытываҡыты менән
ниндәй генә сюрприздар килтереп
тыуҙырмаһын, ул барыбер ҡыҙыҡ
лыраҡ та, йөкмәткелерәк тә. Әгәр
кеше гел үлем тураһында ғына
уйланып йөрөһә, уның тормошо үтә
лә күңелһеҙ һәм төҫһөҙ булыр ине.
Өгөтнәсихәткә ҡоролған «Йәшәү —
ышаныу» тигән шиғырҙа ошо фекер
оҫта әйтеп бирелгән. Шиғырҙың
тәүге ике строфаһында (уларҙың һәр
ҡайһыһы дүртәр юлдан тора) лирик
герой үҙен ҡайғыларға бирешмәҫкә,
шатлыҡтан бик шашмаҫҡа өндәй. Ун
юлдан торған икенсе строфала иһә
ошо сифаттарҙы тәрбиәләй алмаға
нына үкенә, сөнки уға ҡайғы – үт
мәҫ, шатлыҡ – бөтмәҫ, ә ғүмер
мәңгелек кеүек тойолған. Авторҙың
әйтергә теләгәне һуңғы биш юлға
һыйған:
Их, йәшәү тип аталмай шул инде
ҠайғыKшатлыҡтарҙан бушаныу.
Йәшәү бит ул –
Донъя – мәңгелек, тип,
Үҙең үлемһеҙ, тип ышаныу.
Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, беҙҙең за
манда был хәҡиҡәттән ситкә тайпы
лыусылар ҙа аҙ түгел. Өгөтнәсихтҡә
нигеҙләнгән
«Йәшәйек»
тигән
шиғыр – тап ана шул хаҡта. Ун һи
геҙҙә үҙе теләп донъянан киткән
егеттең йыназаһы таусирланған
унда. Күләме һәм яңғырашы менән
бәйеткә оҡшап тора. Әлбиттә, юғары
мотивтар, рух күтәренкелеге, алдын
ғы идеялар менән һуғарылырға са
ҡырылған шиғриәт өсөн был тема
бик ҡулай ҙа түгелдер. Әммә тормош
уны үҙе көсләп таҡҡас, нишләмәк
кәрәк? Шиғырҙа ике быуын сағыш
тырылған (ләкин бербереһенә ҡар
шы ҡуйылмаған!): үҙенә ҡул һалған
йәштәр һәм «ятып үлер саҡтарҙы ла
түҙем» үткәргән ҡарттар:
Арҡаларынан күренә:
Йөктәр булған ауырҙан.

Теҙ өҫтөндәге ҡулдары
Тора тотош тамырҙан.
Һаҡ булһаҡсы ашығыуҙан,
Төҙәлмәҫ яңылышыуҙан.
Тамырланып бөтһөн ҡулдар
Йәшәүгә йәбешеүҙән.
2007 йылда донъя күргән «Йәшәге
килә!» тигән шиғыр ҙа – ошо серия
нан. Ябай тормош фәлсәфәһе унда,
бәлки, уғата ла көслөрәк янғырайҙыр
әле:
Тыуған өйҙәге кеүек үк
Булмай икән бар донъя.
Һиңә оло һөйөү менән
Тулмай икән был донъя.
Ошо хәҡиҡәтте асҡан һәм аңлаған
лирик герой артабан үҙенең хыялы
теләге менән уртаҡлаша:
Ә килә, килә йәшәге
Бар донъяны ҡаратып.
Бөтәгеҙҙән яратылып,
Бөтәгеҙҙе яратып.
Әйткәндәй, «Йәшәге килә!»лә кү
тәрелгән проблеманың ҡайһы бер
һыҙаттары бынан бер нисә йыл эле
герәк яҙылған «Уйлат, донъя» тигән
шиғырҙа ла һиҙелеп ҡалғайны. Уның
лирик геройы, аҡ ҡайындарға,
һабантурғайға, аҡ болоттарға, иҫкән
елгә, ҡояшҡа мөрәжәғәт итеп,
уларҙан «донъя матур», «донъя мине
ярата» тип алдатмауҙарын, ялған
ламауҙарын үтенә. Ләкин шиғырҙың
аҙаҡҡы юлдарында фекер ағышы
ҡырҡа үҙгәрә, сөнки алданып
йәшәһәң дә, яҡты донъя – барыбер
яҡты донъя инде ул:
Кем йәшәй белмәй?
Моғайын, —
Кемдәр алдана белмәй.
Алдата бир, донъя,
Минән
Уйлат бөгөн – көҙөмдә:
Донъя матур
Һәм һөйкөмлө
Һөйәкмен, тип, үҙем дә...

Әнғәм Хәбиров

Н.Әминева шиғырҙарында тор
моштоң фәлсәфәүи асылы йыш
ҡына психологик күҙәтеүҙәр аша
һүрәтләнә. Нигеҙендә антитеза
алымы ятҡан «Һүҙҙәр» исемле
ыҡсым ғына шиғырҙа, мәҫәлән,
«йәшәү – үлем», «ҡайғы – шат
лыҡ», «рәхәт – ҡыйын» кеүек парлы
төшөнсәләргә ғәйәт тәрән мәғәнә
һалынған: беҙҙең ғүмер ысынлап та
ошо һүҙҙәргә бәйләнгән бит, хатта
уларҙың ҡоло хәлендәбеҙ. Шуға ла
был һүҙҙәр телдән төшмәй, телдән
төшһә лә — күңелдә һаҡлана.
«Минор шиғыр» тип аталған әҫәр
ҙә лә лирик герой Ерҙә йәшәүҙең мә
ғәнәһе хаҡында уйлана. «Мәңгелек
оҙон да, ник ғүмер бик ҡыҫҡа?..» тип
баш вата ул. Һәм, күпме генә
фәлсәфә һатһаң да, «һәр ғүмер
фажиғә...» тигән һөҙөмтәгә килә.
Шағирә өсөн был да – бер асыш.
«Һуңыраҡ кил» һәм «Кисер,
Донъя!..» тигән шиғырҙар ҙа психо
логик күҙәтеүҙәргә бай. Улар икеһе
лә үтә лирик әҫәрҙәр. «Һуңыраҡ
кил»дең лирик геройы үҙенең
холҡон, характер үҙенсәлеген асып
һалған. Ул үҙенсәлек иһә — ғүмер
баҡый икеләнеп йәшәү: ауыр, алыҫ
юлға юлланырға икеләнә; хаҡ хә
ҡиҡәт телдән осор мәлдә икеләнеп
ҡала; уның йәнендә күпме дөрөҫлөк
тәр бикләнеп ҡалған; ҙур эш
башларҙан алда икеләнә. Ә бына
әжәл алдында икеләнеп булмаҫ, ти
лирик герой. Ғүмере
ҡыҫылып
барғанды һиҙенеп, ул: «Йәшәнемме,
юҡмы, үтәһең бит, әйтсе, һынар
ваҡыт?!» тип һорай үҙүҙенән.
Шиғырҙың атамаһы һәм төп идеяһы
уның һуңғы юлдарында асыҡланған:
... Иртән яныр саҡта
һуңлап янам,
Янам кискә ҡалып...
Һуңлап, тимәйем дә,
Һуңыраҡ кил, әжәл,
Холҡом иҫкә алып.
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«Кисер, Донъя!..»ның төбөндә
психологик кисерештәргә төрөп би
релгән тормош фәлсәфәһе ята: бала
саҡта күҙҙән бәреп сыҡҡан йәш, үҫә
төшкәс һәм олоғайғас, «тамаҡ төбөнә
төйнәлгән төйөр»гә әйләнә. Эске тө
ҙөлөшө буйынса был шиғыр «Һу
ңыраҡ кил»гә ауаздаш булһа ла, фе
кер ағышы йәһәтенән улар бербере
һенән күпкә айырыла: тәүгеһендә
лирик геройҙың башлыса шәхсән уй
хистәре, күңел торошо сағылыш
тапҡан булһа, быныһында иһә ул уй
хистәр авторҙы ярайһы уҡ етди дө
йөмләштереүгә килтергән. Кеше кү
ңелендә яралып, йылданйылға тәрә
нәйә һәм ауырая барған ошо эске ки
серештәрҙең һиҙелерһиҙелмәҫ кенә
хәрәкәте түбәндәге юлдарҙа асыҡ
сағылған:
Тамаҡ төбөнән шул төйөр
Көскә генә йотола.
Йылмайыуҙар моңһоулана,
Хистәр эскә йотола.
Аңлата Донъя:
Ул — Әсә.
Тик уҫал үгәй әсә.
Уйынсыҡты мәңге бирмәй,
Бирергә теләмәһә.
Шул һаран үгәй әсәлә
Бәхет – тәтәй уйынсыҡ...
Кисер, Донъя!
Һине кем тип
Әйттермәҫ был ҡыйын саҡ...
Н.Әминева ҡайҙа ҡарамаһын,
шунда хикмәт таба. Фекерҙе раҫлау
өсөн берике миҫал да килтерергә
мөмкин. Билдәле булыуынса, фарма
цевтика өлкәһәндә киң генә ҡулла
ныу тапһа ла, халыҡта бигүк популяр
лыҡ яуламаған әрем атлы үлән бар. Ул
бик күп төрлө була икән. Ләкин,
ниндәй генә төрө булмаһын, әрем
барыбер әрем инде. Яраға тоҙ һала
торған әсе һүҙле әҙәмдәрҙе юҡҡа
ғына «әрем тел» тип йөрөтмәйҙәр
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бит. Бына ошо йәмһеҙ еҫле әсе үлән
Н.Әминеваның да иғтибарын йәлеп
иткән, һәм ул «Әрем» тигән шиғыр
яҙған. Шиғыр ҙур түгел, әммә, әрем
телле булмаһа ла, бик уҫал яңғырай:
хатта асфальтты тишеп сыҡҡан әрем
тиклем әрем дә ҡала тормошона
яйлаша икән, башҡаға ни һан?!
Икенсе миҫал — «Күҙәтһәң...»
тигән шиғыр. Был әҫәрендә шағирә
аҡһаҡ ҡаҙ бәпкәһе образы аша бик
ҡыҙыҡ та, ҡыҙғаныс та һөҙөмтәгә
килә:
Ҡаҙҙар һәм сәпсектәр,
Ҡоштар һәм ҡошсоҡтар, —
Күҙәтһәң, нәҡ кеше...
Сөнки суҡылыпталанып ғүмер
иткән аҡһаҡ бәпкә, үҙенән көсһөҙ
себеште күргәс, ыҫылдай, бәйләнә
башлай – көсһөҙ янында көслөгә
әйләнә.
Эшләнеше яғынан ябай ғына
күренгән «Туғандар кәмегәндә»
тигән шиғырҙың да төбөндә тәрән
мәғәнә ята — яҡын туғандар кәме
гәндә дуҫтар иҫкә төшә. Ошоға тая
нып, шағирә был донъяла бөтәбеҙҙең
дә ҡәрҙәшлек ебе менән тоташҡан
лығыбыҙға ишара яһай:
Кешелек тора, ниһайәт,
Дуҫтарҙың дуҫтарынан.
Туғандың туғандарынан
Күбәйгәнбеҙ яралып.
Туғанлыҡты онотҡанбыҙ
Алыҫтарға таралып.
Быуындар бәйләнеше, йәшәү мә
ғәнәһе хаҡында уйланыуҙар «Бына
ҡасан айырылаһың....», «Маяҡ», «Әй,
өләсәй...», «Толом тураһында хикә
йәт», «Килешер ине», «Дуҫтарға»,
«Һуңғы теләк», «Көтөүе рәхәт» тигән
шиғырҙарҙа ла иҫтә ҡалырлыҡ об
раздар һәм сағыу күренештәр аша
бирелгән.
«Бына ҡасан айырылаһың....»
тәүҙә аҡыл һатыуға оҡшап тора: тыу
ған ер менән, мөхәббәт менән, балаң

менән, мәңгелеккә күскән әсәң
менән айырылаһың,
ләкин был
айырылышыуҙар, йәнәһе, бигүк
өмөтһөҙ түгел, сөнки улар менән
ҡасан да булһа бер осрашасағыңа
ышанып йәшәйһең. Шиғырҙың аҙа
ғында көтөлмәгән боролош яһала:
баҡһаң, йәшәү тигән өмөттән һис тә
айырылаһы килмәй икән. Йәшәүгә
өмөтөң һүнһә — шул булыр ысын
айырылышыу, тигән һөҙөмтә сыға
рып ҡуя автор.
«Көтөүе рәхәт» тигән шиғыр
«Бына ҡасан айырылаһың...»дың да
уамы шикелле ҡабул ителә. Әҫәр кү
тәренке рух, яҡты оптимизм менән
һуғарылған. Уның нигеҙенә һалын
ған тормош фәлсәфәһенең асылы
шунда: кеше ғүмер буйы бөгөнгө
менән генә түгел, тыуаһы көн менән
йәшәй. Был фекер шиғырҙа бик
асыҡ кәүҙәләндерелгән:
Һүндермәйһең өмөтөмдө,
Тыуаһы көнөм, рәхмәт!
БуламыKюҡмы
Бәхетте –
Көтөп йәшәүе рәхәт!
Лирик геройҙың йәшәүгә тарты
лыу көсө «Дуҫтарға» тигән шиғырҙа
ла ышандырырлыҡ итеп һүрәтлән
гән. Дуҫтарынан ул татлы күстәнәс
тә, затлы кейем дә, сәскә лә көтмәй.
Уға иң мөһиме – яҡшы һүҙ: «Йәнем
өшөгәндә йылытырлыҡ һүҙҙәр генә
миңә эҙләгеҙ» ти ул. «Һәм эҙләгеҙ,
һүҙҙәрҙең һеҙ миңә өмөт бирерҙәйен
эҙләгеҙ. Һүнәм тигән саҡта балҡы
йымсы, миңә шулай ғүмер өҫтәгеҙ»
тип дауам итә лирик герой дуҫтарына
теләген. Шиғырҙың һуңғы юл
дарында был теләк уғата ла көслөрәк
һәм асығыраҡ яңғырай: «Өҫтәгеҙ һеҙ
ғүмер, аһ, ғүмерҙән баш тартмайым,
йәшермәйем мин...»
Бөтә халыҡтарға ла, шул иҫәптән
уларҙың әҙәбиәттәренә һәм сәнғәт
тәренә лә хас булған «ололар һәм ба
лалар» тигән сетерекле бер проблема

Әнғәм Хәбиров

йәшәп килә. Шағирә генә түгел, пе
дагог та булғанға күрә микән, Н. Әми
нева ижадында ошо тема ла йыш
ҡына сағылып китә. «Һуңғы теләк»
тигән шиғырҙа ул ифрат тормошсан,
хатта, әйтер инем, тетрәткес итеп
кәүҙәләндерелгән. Һүҙ бында кон
крет хәлваҡиға хаҡында түгел, ә дө
йөм, тағы ла шул фәлсәфәүи юҫыҡта
бара. «Ололар бала түгел шул, бала
ҡарау ҙа ҡыйын...», «Әсә күңеле –
балала, бала күңеле — далала» тигән
халыҡ һүҙҙәре лә шиғырҙы биҙәй
һәм автор әйтергә теләгән фекерҙе
тәрәнерәк аңларға булышлыҡ итә.
Шиғырҙың бөтә елеге һуңғы стро
фала:
Әҙ ауырыу, анһат үлем
Бир, Хоҙай, һәммәбеҙгә,
Оҙаҡ ятып, әйләнмәһен
АтаKәсә – ҡәҙерһеҙгә,
Балалар – бәғерһеҙгә.
Һирәкмирәк булһа ла, Н. Әминева
шиғриәтендә тәбиғәт күренештәре
лә осраштырып ҡуя. «Ҡанатланһаң
— икенсе», «Ғорурлығыма тейҙе»,
«Йәш инем», «Беренсе ҡарҙарҙы
күреп...» тигән шиғырҙар – шулар
иҫәбендә. Тик улар саф пейзаж лири
каһы түгел. «Йәш инем»гә генә тук
талып китәйек. Кеше менән тәбиғәт
араһында йәнәшәлек үткәрелгән
унда. Шиғыр һигеҙ һәм ун ике
юллыҡ ике строфанан тора. Тәүге
строфала болоттан япраҡҡа тамған
бер тамсының яҙмышы иҫ киткес
матур итеп тасуирланған. Икенсе
строфала лирик герой үҙенең яҙмы
шын шул тамсы менән сағыштыра
һәм байтаҡ ҡына оҡшашлыҡтар
таба:
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... Бер саҡ шундай саф инем мин,
Бөтөн инем, йәш инем.
Ҡояшлы көмөш тамсыға
Мин дә бит тиңдәш инем.
Меңгә бүленде лә йәнем
Ҡатмарлы тормошонан,
Йә сәселдем, йә һибелдем
Йәшәргә тырышыуҙан.
Юйылырмын, юҡ булырмын,
Һибелермен мең яҡҡа,
Һеңермен мең йәнгә, моңға
Һәм... һуңынан – тупраҡҡа.
Н. Әминеваның быуат башындағы
шиғриәтенә яһалған был күҙәтеүем
де уның «Тик шуныһы» тигән шиғы
ры менән осламаҡсымын. Был ши
ғырҙың лирик геройы үҙенең бөтә
булмышын ярып һалған. Ул йәш тү
гел: уның иңендә тормош тәжрибәһе
ята. Донъя көткәндә уҫалдарға би
решмәҫ өсөн бер аҙ уҫалланған да ул.
Ышанысһыҙ кешеләргә сер бирмәҫ
кә лә өйрәнгән. Тормоштоң көйөн
яйларға ла күнеккән. Шар асылып,
иреп бармаҫҡа, бер аҙ үҙен яҡларға
тырышҡан. Йәнендә яҡшылыҡ та
бар, етешһеҙлек тә юҡ түгел. Уртаса
булмаҫҡа хыялланған. Тормошта
яулаған үренә баһа биргәндә лирик
герой иҫ киткес тыйнаҡлыҡ күрһәтә:
Тырыша торғас, ниһайәт,
Башҡаларса була алдым.
Башҡаларса...
Тик шуныһы:
Үҙем булалмайса ҡалдым...
Был аҡыллы, тыйнаҡ һүҙҙәрҙең
авторына, ирешкән бейеклектән
төшмәйенсә, уҡыусы «Бына, исма
һам, шиғыр!» тип һоҡланырлыҡ
әҫәрҙәр ижад итәһе лә итәһе әле.
Әнғәм ХӘБИРОВ,
Бөрө дәүләт социаль(педагогия
академияһы профессоры.

Әҙәби мираҫ

Ѓєли
ИБРАЋИМОВ

КИНЙЄ
ТАРИХИ РОМАН*
III китап

БЎГЄСЄЎ БАТША ЋАНАТЫ
Ир арыќланы

Етенсе бўлек
Кўсе лє бар был илдењ,
Кїсї лє бар был илдењ.
Кўсен ситтєр талаѓас,
Ўсе лє бар был илдењ.
..................
Тыуѓан ерен ћаљлаѓан,
Ир намыќын ћатмаѓан
Батыры ла бар был илдењ.
Байыљ Айџар сєсєн

1
алауат менєн Юлай ћыбай елдереп килеп сыљтылар. Юрѓалары тау
тўбєћенє баќты.
Аттары ярћыу, ярћыуын баќып булмай. Ўџџєре ныѓыраљ ярћый, єлбиттє. Лєкин
батыр йїрєк ярћыуын тыя белє.
Єммє кўџџєр...
Салауат алѓа љарай. Кињ яурынлы, яќы мањлай, осло яњаљ, тўњєрєк йїџлї.
Ўткер љараш, йєш. Лєкин ћул яљ сикєћендєгеће кўренеп тора. Яралар кўп.
Икєў генє. Атаћы ла улы, Юлай џа Салауат...
Юлай љошсоћон љалдырџы. Салауат та Баћауына тороп љалырѓа ым яћаны.
Љошсо ўџе лє ањлай. Аталы-уллы кешелєрџењ серенє инергє ярамай. Ике атаман
ћїйлєшћен.

С

*Башы 3–7-се, 9 -10-сы ћандарџа.
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Салауаттыњ љоралы... Љылыс. Еџ ћаплы. Башында арыќлан ћўрєте. Затлы
љылыс. Атаћына бўлєк љылыс. Ўџенє атап, Александр Бибиков биргєн љылыс.
Былтыр атаћы Стєрлетамаљља оџатљанда, ћинењ билењдє булћын, тип биргєндє,
Салауат ћанѓа ћуљманы. Атаћы, кєрєге булыр, тигєйне. Кєрєкте, бик кєрєкте.
Ошо љылыс булмаћамы... Бына єле лє уныњ йєнен ћаљлар єле. Љулдары ѓына ћау
булћын.
Офољта — Мєшєк, Кїмєрџєк тауџары. Ямантауџан алыќ тўгел. Шунда
Ирємєл... Шунда Йўрўџєн башы. Мейєс башы. Уй ћыуы. Єй. Бер ваљыт шунда
барырѓа телєне Салауат. Бїтєћен љарарѓа.
— Бара алманым, — ти ул хєџер атаћына.
— Барырћыњ єле.
— Теге яѓы — Аѓиџел.
Ай, Уралым, Уралым,
Кўгєреп ятљан Уралым!
Нурѓа сумѓан тўбєће
Кўккє ашљан Уралым, —
тип йырлар ине лє, юљ, ваљыты єле тўгел.
Атаћы:
— Љараћам, кўњел ярћый.
Салауат:
— Эйе...
Эќем буйљайџарын баяр баќты,
Йїрєккєйем шуѓа ла зар ћаѓыш.
Юлай:
— Тїйєк тотљан урындар, йєйлєўџєр, билємєлєр китте. Зауыт тїтєй. Йырларћыњ єле.
Єлегє... Эйе, єлегє уњдан Михельсон љыќа... Ћулда Деколонг менєн Йємєлке
батша алыша. Артта ла...
Шул тауџарѓа саљлы ћул љулды ныѓытырѓа ине. Љариџелгє саљлы уњ љулды ла.
Шунћыџ нисек йєн тўџћен? Михельсон килє бит.
— Унан бармаќтар. Илсеѓол Этљолов. Љошсо олоќо. Исєкє Садыров
старшиналары.
Є бына Исєт яѓы? Унда ла асыљ тўгел... Кєќле яљтарында ћуњ?
— Баџарѓол депутаттыњ хєбєре бармы, атай?
— Бар. Ул да, Юламан да ныљ тора.
Шулай џа Грязнов, Туманов киткєс, кїс аџайџы... Белобородов та тегелєй
ћуѓылды, былай ћуѓылды ла Златоустан олаљты.
— Атай, ћин шул яљ љулды, ћулдаѓыћын љара. Батшаѓа ярџам кєрєк булыуы
бар. Є мин Михельсонды тотоп торормон, кїсїн турарѓа кєрєк. Батша килеўенє
кикереге шињћен.
— Был яљты љара, — Юлай џа кєњєш бирє.
Кемгє... Салауат ўџе лє белє. Љариџел буйында атаћыныњ дуќы Љолой Балтасов
бар. Уныњ бер туѓаны — Сєѓит.
Кўс яраѓын байљайыљ тип, атаћы китте.
— Йорт-ил тыныс љалманы...
Атаћы борсола. Уныњ урынына Шайтан-Кїџєйгє старшина итеп Хїсєйен
Айсинды билдєлєне. Илгє аѓа була алмай; Салауат та, Юлай џа уѓа бик ўк юл
љуймай. Лєкин гел генє йортта тороп булмай. Киттењме, Хїсєйен бутай башлай.
Бына єле май башында 20 кешене Їфїгє ебєргєн, Михельсон уларџы ўџенє
љушыр, єйтєгўр.
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— Мин уѓа барып килєм. Егерме урынына 100-џї йыйып бирер мињє.
Юлай:
– Ћарттаѓы Їмїтєй1 џє љойрољ болѓай.
Нишлєйћењ, ауылда ятып булмай. Урманда кїн кўрєлєр. Икећенењ алайы
айырым-айырым. Атаћы ўџенекен алып китер, улы ўџенекен бында алып љалып,
Михельсонѓа љаршы, уњайлы-уњайлы урынѓа љуйыр. Єлкєйџєн уныњ янында —
шайтан-кїџєйџєрџењ кўбеће. Љыр-кїџєйџєр џє байтаљ.
Єле бер кўскє, єле икенсећенє йїрїй. Ўџџєренє, аттарына кўџ ћала. Аттарыныњ
даѓаларын да тикшерє.
Љошсоћо Баћау тїпсїнє:
— Михельсон џурмы, ћинме?
— Є ћинењсє?
— Ћиндер...
Берећенењ айѓыры кешнєй. Ишетє. Хужаћы љамсы менєн ћыџыра.
— Эсењ ярылѓыры!
Кўс2 яраѓын3 байљай. Салауаттыњ кешелєре ышаныслы. Бына Рєхмєт Сураѓол
љарт улы. Ышаныслы.
Нуљта ћуѓылмаѓан аќауџарџы4 тотоп эйєрлєгєндєр. Ћайлам егеттєр.
Тау башы. Тыу љаџаѓандар. Ылау таштар менєн уратып алынѓан. Йорт-љєлѓє.
Салауат йорто, тиџєр.
Арыраљ тау типћєнендє Саѓыр быуайыныљы. Уныњ улы Истыбай туџыља
(Балаљатайџан).
Љыр-кїџєйџєр. Тырнаљлылар. Ћарт илєўенєн... Кўбєлєктєрџєн дє бар.
Тикшерџе. Тєртиптє. Баѓауылдар, љарауылдар љуйылѓан. Ары-ары шєйлєктєр
йїрїй. Салауаттыњ кўџ алыќтан кўрергє тейеш.
Михельсон килє. Лєкин алыќ єле. Љобауџаѓы љыр-кїџєйџєр хєбєр итє: алда —
Мїхсин (Дыуан-Табын) Ѓєбдессєлємов...
Ул килгєнсе артты ныѓытып килергє кєрєк.
2
(Салауат ауылѓа љайтып килє).
Салауат, љошсоћо Баћау, таѓы биш дуќы (нєўкєре). Улар бер ауылдан тўгел.
Љайттыњмы, таралырџар. Был юлы єллє нисек яљын был тауџар. Їќкєнде лє,
Йортбикє лє... Аѓастары...
Тєўџє тегелєргє ћабаљ биреп китеў яљшы булыр ине, ти. Унан їйгє ћуѓылыр. Ял
итер. Юљ, ирєм5 баѓыу ваљыты тўгел. Унан... Тегелєр љоторонћа, белеп буламы...
Љатыны Єминє... Эйе, уны кўрер хєџер. Гїлбєзир... Лєкин башта єсєћенє инде.
— Салауатым!.. Иќєнћењ.
— Ўџењ ћау бул.
— Атайыњ?..
— Хоџайѓа шїкїр. Ул Ћатљыла, — тип бышылданы.
Љыќља-љыќља хєл ћорашыу.
— Ни хєлдє?
— Беџ аман, ўџењ аман бул.
— Ћєй, киттелєр!
— Гел телєйбеџ ћаулыљ. Уљ теймєћен, уѓы яџыљмаћын, ћїњгїћї ћынмаћын,
тибеџ.
Їмїтєй Уразметов — Себер даруѓаћы Ћарт олоќоноњ старшинаћы, б. к. отряд командиры.
Кўс – кеше тїркїмї, отряд.
Яраљ – ниџелер башљарыу їсїн кўрелгєн хєстєр.
4
Аќау – егелмєгєн, љыраѓай ат (ярћып торѓан, уќал).
5
Ирєм баѓыу – кўњел асып йїрїў.
1
2

3
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— Ярай, мин оџаљља тўгел.
Љайтты. Йўгергелєп ћыйланылар. Ваљыт кўп тўгел, ашъяулыљты бер осонан
тотоп аљтарџы, сеўєтєлєр тєгєрєште. Ћикенєн тїшєме? Табындан љуџѓаламы?
— Мин китєм.
— Єџерлєй торайым, — єсє сыѓып китте.
Юл ћалыѓы кўп була. Єсє кеше шунћыџ оџатамы. Є ул Аџнабикє бит єле!
Салауат:
— Кил, ултырыѓыџ.
Ашыѓа бит. Юл алдынан шулай.
Икеће ике яљтан ботона терћєктєре менєн таяндылар. Єминє — уњдан,
Гїлбєзир — ћулдан. Балалары кеме яурынѓа, љайћыћы белєккє ћырылды.
Ул ике бахырџыњ йїрєктєре атылып сыѓырџай тибє. Љулдары љосаљларѓа єџер.
Юљ, килешмєй. Кўџџєренє йєш атылырѓа итє, юљ, ярамай. Балауыџ ћыљмаѓа?!
Ўџе Мињлеяза љыџын башын ћыйпаны, ўџенє тартты, улы Рамазан мїлдїрєп
љарай.
Гїлбєзир љурай ћона. Љурай тарта батыр. Бїтє љайѓы онотола. Иџерєй,
ожмахмы... Был ни?! Бїтє донъя сайљалѓан кеўек.
Єсєће керє. Ултырмай, љаршыларында баќып тора. Єсє — гўйє, илаћиє.
Єкрен генє шул донъяны ўџе таратты, єкрен генє љуџѓалды.
Салауат љуџѓалды. Йоља бўркен кейџе. Єсєће килендєргє љарап алды. Улар
єйтерен єйткєн, хєџер – уныњ нєўбєте. Осрашљанда — тєўге ћўџ, оџатљанда ћуњѓы
ћўџ – уныљы. Юл аяѓы єйтте:
Урал ѓына тауџыњ, ай, бешєће
Араћына ћис кїн тїшїрмєќ.
Был ни ѓєжєп, был ни хикмєт икєн:
Башљорт иленєн яу — дошман китешмєќ.
Улын љосаљланы. Салауат та єйтер ине. Тел осонда торѓандары бар. Лєкин єсє
єйткєн юл аяѓынан ћуњ кўп ћўџ килешмєй.
Ћєм ул сїсїлєнеп тє тора алмай.
Єсє тороп љалды, килендєре яљ-яљта ике љанат, арала балалар.
Алдарынан бїркїт осто.
Тирє-яљ имен тўгел. Йортауай љуйѓан булдылар — Айсин Хїсєйен. Ћарт
илєўендє лє боларалар. Старшина Їмїтєй. Лєкин Салауат љурљмай. Халыљ бар.
Унда — Зїлєйха, унда — старшина Хїсєйен, унда, ихтимал, Љолой џа булыр.
Ах, осрашћа, хєџер тиккє булмаќ. Љоро китєлмєќ. Ул кўџенєн ут сєсер. Салауат
та теленєн аѓыу сєсер... Салауат та, Љолой џа, ѓєџєт буйынса, љулын љылыс
ћабына ћалыр. Был юлы инде љылыстар љыны ла љалмаќ. Генерал-аншеф
Бибиков биргєн љылыстар. Бер-берећенє тейеп, зыњ-зыњ килерџєр.
Юљ, осрашыу насип булманы.
Был юлы Хїсєйен Айсин. Яњы... Аѓас старшина... Улай тимєќ ине лє, єлеге
Љолой яѓына ятмаћа.
Килде. Йорто љаршына туљталды.
— Салауат полковник килде! Хїсєйен! — Йортауай тип тє єйтмєй, аѓай тип
ололамай. Є тегеће љасырѓа итє. Љурља. Уратып килтерєлєр.
Килде. Шунћыџ булмай, йортоњдо ўртєп, йєнењде алып китер. Яњѓыџ тўгел,
кешелєре бар. Аџ џа тўгел. Яндарына баќљандар. Арттараљ — бисєлєр... Є Зїлєйха
алѓараљ сыљты. Салауат та кўџџєрен алмай. Салауат уѓа кўџ љыќты.
Ћа-ай, бїтє тєнен љалтыратты. Йїрєге атылып сыѓырџай булды.
Салауат ат їќтїнєн, юѓарынан ћорау бирџе:
— Хїсєйен, нињє Петр батшаѓа хилафлыљ љылдыњ?
— Ул, ул... — Фу, шайтан, батша тўгел, дєѓи, тип єйтмєксе.
Сабырѓа ине. Юљ. Сабыр тїбї – ћары алтын.
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Торћон шунда. Исем булып.
Тик эшлєргє кєрєк ўџ файџаћына.
— Ул батша Петр Федрич... Башљорттарџыњ ер-ћыуџарын, тауџарын, урмандарын љайтарып бирє. Беџгє ирек бирє. Ћауала бїркїттєй осорѓа, ерџє батыр булырѓа. Беџгє ирек... Є ћин ћаќыљ Михельсон љушыуы буйынса бер алай биргєнћењ. Батша табиѓтєре бит улар, мин, Салауат полковниктыњ, Себер юлы
атаманы Юлай Аџналыныњ яугирџары бит улар. Бер алай!
Хїсєйен љалтыранды.
— Юљ, егерме генє...
— Є нињє, егерме – бер алай тўгелме? Уныњ менєн тау аљтарып була. Мињє
хєџер ўк йый. Хєџер...
— Єле юљтар бит.
Зїлєйха алѓа сыљты. Тегењє асыулы кўџ ћирпене. Салауатља баш эйџе.
— Хєџер ўк барыр инем. Љыџџар яу сапмай шул.
— Яу сапмаћа, яу љырында булыу яџыљ тўгел.
— Эй, ўџењ єйткєнењ дє.
Салауат Хїсєйенгє:
— Љыџџар ѓына љалдымы илєў тигєнењдє?
— Егеттєр ни...
— Йый. Мињє йїџ егет йый. Ўџењ илт.
— Мин, мин...
Љурља. Йїрїмєћен, темћенмєћен. Уныњ љул ћелтєўен Зїлєйха ањланы.
— Мин єйџєп алып барам!
Бїтєће лє ѓєжєпћенеп, љалтырап љараны.
“Ћай-ай, љыџый... атлыѓаћыњ... Є теге еџнєњ килеп сыљћа, ебєрє булырмы...”
Салауат:
— Хїсєйен, бына йыйып бир уѓа. Алып барыр.
Ўџе, єйџє, бында воевода алдында иќєпкє бар, ћанѓа юљ кеўек йїрїћїн.
Зїлєйха килтерџе.
Уныњ батыр икєнен, аќау айѓырџарџы бороп љайтарыуын, мєргєн икєнен
белєлєр. Элек Салауат менєн осрашљылап йїрїўен белєлєр.
Егеттєр ўџџєре:
— Беџ барабыџ.
Старшина йыйџы. Ул йыйѓанѓа иш янына љуш итеп Зїлєйха ўџе љушты.
Алып килде.
— Љалам.
— Ћинењ эш тўгел.
Уќал љараны.
— Йє, бер йырла.
Салауат йырлай:
Зїлєйха, ћин...
3
24 апрелдє Михельсон корпусы Їфїнєн сыѓып китте. Себер урамы осона
сыѓып, љаланыњ бїтє халљы оџатты ѓєскєрџе.
Поляк конфедераттарына љаршы ћуѓыш геройы. Тїрїк ћуѓышында ла
љатнашып їлгїрџї. Алѓыр офицер, хєрби ћын-килбєт. Їќтїндє — юлда кейє
торѓан сюртук.
Уѓа курьер килде. Пакет. Нимє? Рескриптмы?.. Эйе, ул яњы чин хаљында яџыу
кїтє. Яџыу юљ.
Љала ситендє ятљан башљорт, мишєрџєр байтаљ. Михельсон ышанмай. Ышана
буламы? Уларџы љалала шуѓа урынлаштырманы.
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Љариџел кисеўенє Аљназар кисеўенєн йїрїгєндєр. Ћуњыраљ — Антоша Дудкин
кисеўенєн... Икеће лє єле уњайћыџ. Ћыу йєйелгєн ваљыт. Кенєз кисеўе. Унда
паромдар яћалѓан, кємєлєр, ћалдар єџерлєнгєн. Ўџе лє єџерлекте тикшерџе.
Камердинерына:
— Љара, онотманыњмы? — Љайыш менєн урап бєйлєнгєн сумаџандар хаљында
єйтє.
Атлы эскадрондар, гренадерџар полкы. Шунан – Шувалов гаубицалары.
Картечь кўп.
Є Михельсон ышанысы – дыуан-табындар Мїхсин менєн Ямѓур Ѓєбдессєлємовтарџа. Салауатты тотоп бирергє вєѓєџє. Улар янында –подполковниктыњ ўџ
дозоры, сїнки бында ла ышанып бїтмєй.
Боџ кўптєн китте. Ташљын бер аџ љайтты. Їфїлє ял иттерџе. Ылауџар єџерлєтте.
60 туп, дары запасы. Аџыљ-тўлек, фураж тупланды.
Ял иткєндєрме? Ўџе тикшерє. Карабинерџар. Санкт-Петербург исемен
йїрїтєлєр. Сєс толомдары ўрелгєн. Буклялар бїтїрїлгєн. Пудра урнына он
бїркїгєндєр.
“Быларѓа нињє парик, нињє букля? — тип уйланы. — Юљ, мєшєљєт. Ћалдатља
команда бирџењме — торћон да сафља баќћын”.
— Пугачевља!
Уны Белоретта тиџєр. Юлын быуырѓа итє. Бара.
Алда — башљорттар. Уларџы йє уландар, йє карабинерџар кўџєтє.
Ѓєбдессєлємов Мїхсиндєн хєбєрџєр:
— Алда — Салауат ѓєскєрџєре.
— Кем?! Ниндєй ѓєскєр? — ти ул.
— Салауат...
— Сўп!.. — Шундай кїс барлыѓына нисек ышанћын Михельсон.
***
Салауат Эќем заводына яљынлай. Алдаѓы боќтормаларџан урмандан уљтар яуа.
Драгундар љолап тїштї.
Ћїњгї, суљмар. Ярџам килеўгє — урман эсенє. Бейек тауџар араћынан Салауат
килеп сыљљайны бында. Кїтїп ятманы. Ябырылды. Уратып алырѓа ине. Кїс аџ.
Салауат кўџ ћала, їџєњгегє баќыњљырап. Яугир. Бер љулда — тире љалљан, уњда
— ћїњгї, теџген шуѓа љуша тотолѓан.
Уљсылар нисек єле?
— Майшайып китмєћен — кереш тартљанда...
Ныљ тарта, љыџџы теге.
— Тартљанда яны сатнамаћын.
Уљсыныњ мєргєнлеген маљтаны батыр.
Михельсон 6/V Эќем заводында. Ошо кїндєрџє Пугачев Магнит љєлѓєћен
алѓайны.
Ћуѓыш. Аник1 исемле баш кўтєреўселєренењ атаманы. 500 кешеће. Михельсон
уны љыйрата. Эќемгє барып инде.
Салауат сигенде.
Артынан љыуџылар. Ат їќтїндє. Яљын ебєрмєйџєр.
— Быларџы љыуып етеўе љыйын!
— Элек тє єйтєлєр ине. Башљортто љыуып етеп булмай, тип.
Эйе, шулай тигєн генерал Кар џа, Голицын да. Уларџан элек тє.
Байтаљ барѓас, кире борола. Ўџџєрен љыуџылар. Аталар. Йыѓылды береће,
берећенењ – аты, уны элєктереп, менгєштерџелєр.
1

Аник – Ерусланов Аника Д., Воскресен заводыныњ крєќтиєне, б. к. атаманы.
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— Ах, черт... — тирџєрен ћїртєлєр, саљ-саљ тын алып, суљынып алдылар.
— Љыуџыљ — љыйын. Љасып љотолоу бигерєк љыйын.
8/V Ералыла ћуѓыш.
Салауат Эќемдєн 16 саљрым ситтє Ералы (Йыралы) ауылына сигенє.
Шунда бер тїркїм булырѓа тейеш. 130 рус крєќтиєне. Сидор Башин1 алып
килгєн. Лєкин Салауатты таба алмай йїрїйџєр. Башин бер нисє кеше менєн
урманда эџлєп йїрїй. Михельсон дозорџары тотоп ала.
Љатау-Ивандан ярџам кїтїлє.
Михельсон килє.
Ике тїркїмдє, ике яљтан. Ўџ отряды – уртанан, тураѓа хєрєкєт итє.
— Бєй, шул Салауат, — ти Михельсон.
Љырџы. Лєкин Салауат сафтарын таѓы ойоштора алды. Таѓы атака.
Салауат таѓы кўџџєн яџџы.
— Был юлы ныљ дїмбєѕлєнем, — ти Михельсон. — Ўџе сигенде. Баш љалљыта
алмаќ.
Шулай итеп, баш командующий генерал-поручик Щербатовља рапорт та яџып
ебєрџе.
Маљтанды подполковник, мєгєр ўџенењ дє ћалдаты кўп ўлде лєћє, ете
офицерын да юѓалтты. Кўптєр яралы. Аттар ауып љалды, йєџрєлєр кємей.
***
Салауат алайџарын урман эсенє кўсерџе. Йўрўџєнгє табан.
Уйлай. Подполковник ѓєскєре оќта ћуѓыша. Яљшы їйрєткєндєр. Ўткер салѓы
кеўек. Унда мылтыљтар, фузейџар, туптар. Є миндє... Батыр ўџенењ яугирџарын
байљап ала. Уљ-ћаџаљ, ћїњгї, суљмар... Є љылыс кемдєрџє генє? Аџ.
Ўџендє бар. Их, батырѓа батыр сыљћын, тиергє.
Бына шунда, алыш бармы, кїрєш бармы, тиер ине.
Єўєл булѓан шундай ћуѓыштар! Митрєй батша2 заманында, Алдар батыр Азаљ
љєлѓєћен алѓанда.
Былай кїрєш тє йєтеш... Љылысља љылыс, ћїњгїгє ћїњгї. Бына Салауат фаразлай: беџџењ йоланы белмєй Михельсон. Унан бигерєк, шїрлєй. Ошо маљтаулы
Михельсонды биленєн матљып алыр џа, аймалашып та тормаќтан, кўккє сїйїр
ине. Йє ергє ћењдергєнсе бєрер. Шулай иткєндєр элек. Килеп тїшкєс, тибеп
ебєргєндєр, їѕтєўенє. Салауат љылысын ћуџып торор, уртаѓа киќелеп тїшїр ине.
Юљ, Михельсон беџџењ йоланы ўџ итмєй. Эш ундайѓа љалћа, ул ўџенењ
артиллерияћына, мылтыљтарына тотонор.
— Атыш! — тиер.
Є Салауат:
— Атышыњ — атањ башына, хєџер алыш, — тиер.
Юљ шул, љурља... Был єкиєт тўгел. Ћуѓыштар улай башланмай хєџер. Ике яљ та
тимергє тотона, ике яљ та хєйлє љора.
Уныњ уйлап љарап тороуын кўреп, яќауылы:
— Их, туптары бар шул. Беџџењ љорал шєптєн тўгел, – тине.
— Туп тићењме? Є беџџє урман, тау! Беџџеке бит.
— Мылтыљтары ата.
— Мылтыљ аттымы — тауыш. Шунан белєћењ, дошман љайџа... Є беџџењ
уљтар... жыйлап килє лє етє. Љайџан? Ћиџмєйџєр.
Є ўџе уйлай: ни бары иќлємєќтєн ябырыл, љыр-љыр џа... кит, яџџыр џа таѓы
килеп сыљ. Шулай шєп! Тик яйлы урынын ѓына ћайла.
2
2

Башин Сидор — Усть-Љатау заводыныњ б. к. крєќтиєндєрџењ атаманы.
Митрєй батша — Дмитрий Донской.
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***
Бой алды. Яугирџар їџєњге бауџарын љыќљарта. Љумталар асыла. Унда – кїлсє.
Батыр асыљљан. Юљ, ўџенє тўгел. Атына ћындырып-ћындырып љаптыра. Ўџенењ
ауыџ ћыуџары килє. Быны кўрє, бой булыр. Ат быны хужаћыныњ кўџџєренєн дє
белє. Улар кўџџєрџєн ћиџє. Лєкин ашай, ирендєре менєн устан элєктерє. “Мин
уны ћыртымда осортоп йїрїтїрмїн, дошман љаршы, уныњ атын кўкрєгем менєн
этермен. Мињє кїс кєрєк шул!” — тип уйлай малљай, гўйє.
***
Салауат ат їќтїндє. Дошмандарына љарай йомолоп елдерє. Михельсон
кўренмєй. Ул юљ бында. Љайџандыр ємер биреп тора.
Салауат арљаћындаѓы ћаџаѓынан дўрт уљ љармап алды. Їсїћїн урталай їџїргє
телєгєндєй, љуша тешлєне. Берећенењ киџећен ян керешенє кейџерџе. Атты
љолата атты. Уѓа љарап, башљаларџыњ да уљтары осто. Ана тегендє, ана бында
аттар љолай, кешелєр ауа, аттар кешнєй, ћалдаттар ћўгенє, ыњѓыраша.
Икенсе уѓын теш араћынан алды. Сорѓотто...
Тиџ, бик тиџ, барып еткєнсе уртына љыќтырѓан уљтары атылып бїттї. Салауат
љылысын ћурып алды. Артабан кемдєр – љылысын, кемдєр — ћїњгїћїн.
Љалљандар арља яљља шылдырылѓан.
Эй китте, эй... Эскє барып керџе. Ике яљтан љыќалар, штыктар, љылыстар ялтйолт килє. Дошман сафтарыныњ бер яљ ситен талап, љырып ситкє тайпылдылар.
Љарањѓы тїштї. Салауат:
— Бїгїнгє етєр! — тип бойорџо.
Ул янын бїгє биреп, керешен бушатты. Кєрєк эш! Кўнегелгєн ѓєџєт. Шунћыџ
ян боџола.
Яугир ял итмєћє итмєѕ. Аты менєн яны ял итергє тейеш. Аттарџы љарайџар.
Шунћыџ ат саба алмай.
Салауат алышты-алышты ла таралѓан отрядтарын артља, урман эсенє, кўсерџе.
Михельсон, Салаватканы ењдем, тиџер. Таралып сигенде, єлбиттє. Тар-мар
итте, йєнєће. Сигенмєне.
Шунда уљ яњы атакаѓа єџерлек, аттарын тикшертє. Ўџџєрен. Тїркїмдєрџєн
хєбєр алдырта, ємер ебєрє.
Лєкин Михельсон хата уйлауын тиџ ањланы. Икенсе кїндї љаршыћында йєнє
Салауат пєйџє булды. Љайћы яѓына ћуѓылћа ла, љаршыћында — ѓєскєр. Ул
љуџѓала — љаршыћына Салауат яугирџары сыѓа.
— Юљ, былай булмай, — ти Михельсон. — Єйџє, башљорттар џа байраљтар,
тыуџар кўтєреп, ўџ-ара киќешћен. Ўџ кешелєр булып барыѓыџ, — ти.
Эргєћендє Солтанморат Янышев, Шєрип Кейеков1. Уларџы алѓа ћїрџї.
Унан таѓы бер хєйлє: алдап асыљ ергє сыѓарыу, шунда атырѓа туптар љуйылѓан.
Салауатты љыуып етє алманы. Є туптар янына башљорттар килеп сыљты.
Пушкарџарѓа ябырылдылар. Тупты алып китє алмаќтар, єлбиттє, є боџорџар. Саљсаљ љыуалап ебєрџе, ана бит, ике канонирџы ўлтерџелєр.
Михельсон туптар янына сапты.
Алдан ябырылалар. Туптарџан атырѓа. Љасмайџар, алѓа килєлєр. Был яљта
љурљыныс тўгел. Кемдер їйрєткєн, тип уйланы Михельсон.
Љайџа барћа ла, љаршыћына Салауат килеп сыѓа. Алѓа барыр ємєл юљ.
Михельсонѓа разведчиктар, завод крєќтиєндєре йїрїй, ти.
Был ни хєл? Ул башљортто башљортља ћїслєтергє уйлаѓайны. Є бында рустар
уны эџлєп, ярџам ћорайџармы? Є юљ, улар – љот осљос нємє...
1

4*

Шєрип Кейеков — Уса даруѓаћы Ирєкте олоќо баш старшинаћы.
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6 майџа Салауат Эќем, Ералынан сигенгєс, ишетеў менєн ўк ярџамѓа тип, Љатау
заводы эшселєре 130 кешелек отряд (Сидор Башин), таѓы бер отряд — 100 кеше
ебєрє.
— Беџџењ їсїн алыша ул!
— Салауат — беџџеке!
— Ярџам итєйек!
Ике отряд Салауатты эџлєргє керешє. Михельсон шымсылары таба алмаѓанды,
єлбиттє, былар џа Салауаттыњ эџен юѓалталар,
Бер итеп урман љыџырып эџлєйџєр. Шулай уљ таралып бїтїрмї?
Башинды, таѓы бер нисєне тотоп килтерє разведчиктар.
10/V Михельсон корпусы Усть-Љатауѓа барып етє. Салауат унда тўгел, єлбиттє,
эшселєр џє тау-урман араћына љасљан.
— Їйрєтермен!.. Ћабаљ булыр!
Михельсон Башинды аќтырта, бер тотљон эшсене язалай.
— Мињє Пугачев љаршыћына сыѓырѓа кєрєк. Є был... юлымды бўлє, ебєрмєй.
Аптырай, бїтїрџїм, тићє, кїсї таѓы џурыраљ.
Асылда Салауаттыњ хєле ауыр. Быны белеп, Љатау заводынан таѓы 100 кеше —
ярџам ебєргєндєр.
10/V Михельсон корпусы Усть-Љатау заводына барып инє. Эшселєр юљ.
Урманѓа, тауџар араћына љасљандар. Љарт-љоролар. Ауырыуџар. Приказчик
ялаѓайџары.
15/V. Михельсон Љаратаулы янында Йўрўџєнде аша сыѓа. Ћатљы заводына
барып инє.
Бында Юлай. Ћуѓыш.
— Таѓы Салауат Юлаевмы?
— Юљ, Юлай!..
— Тура злодейѓа ћїжўм яћарѓа!
Яйыљ йылѓаћы башына юл тота.
Юлын таѓы башљорттар бўлє. Таѓы Юлай.
Урман эсендєге Єй йылѓаћы башында ћуѓыш тољана.
— Љорал ћалыѓыџ!
— Баш эйегеџ!
Яуап:
— Баш эйеўгє љараѓанда ўлеў артыљ!
Кўлгє љыќтылар. Икєўће кўлгє тїштї. Шуларџы тотоп алдылар.
Башљорттар тере кїйї бирелмєй.
Заводта эшлєнгєн кольчуга. Љалљандары бар.
— Рустар яћап биргєн, — ти.
***
Михельсон бында эшен бїтїргєн тїќлї. Пугачевља яљын, тиџєр. Юљ, бында
кем љалѓанын белє хєџер. Ул Пугачевља табан ашыѓа.
— Туп-тура злодейѓа!
Юлын таѓы башљорттар бўлде. Уларынан арынып љуџѓалћа, икенселєр
ябырыла. Кїн ћайын.
Пугачев яљын. Деколонг љырѓан, хєџер минењ љулѓа тїшїр, ти Михельсон.
4
Пугачевтыњ ењеў тантанаћы Троицкий љєлѓєћендє оџон ѓўмерле булманы.
Їсїнсї кїнїнє, 21 майџа, Деколонг килеп сыљты. Кїсї кўп.
Тышта барџы ћуѓыш. Белобородов полкы ныљ љырылды. Икенсе яљта Єўжєн –
Белорет полкы ине. Уларѓа Перфильев баш.
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Сигенделєр, ћуѓыша-ћуѓыша. Эйе, кїрєш ныљ булды. Был ењеўџе бушља
бирергє берєў џє телємєне.
Белобородов полкы љапља янына йыйылды.
Кинйє оборона ойошторџо.
Башљорттар диуарѓа менде. Крепосты ћаљлай џа белєлєр. Їќтєн хєџер уљ яуа.
Таштар єџерлєнде.
Пугачев туптарѓа ынтылды. Команда:
— Єйџє, Овчинников! Ћин команда бир!
Ул ўџе дошман ябырылѓан яљта. Перфильев полкына теге яљтан былай килергє
ємер.
Таштар ташыйџар, бўрєнєлєр. Деколонг туптарџан ата баш кўтєреўселєргє.
— Ребята, башыѓыџџы эйегеџ.
— Китмєгеџ.
Йыйџылар. Байтаљ кеше љырылды.
Деколонг ћалдаттарын атакаѓа ташлай. Љырылалар.
Белобородов бер љапљаѓа кўрћєтє:
— Государь, шунан китєйек.
— Юљ! — ти Пугачев. — Ћаљлайбыџ крепосты.
Бер алыштан ћуњ Овчинников таѓы:
— Китергє кєрєк, — тип ныљышты.
Пугачев:
— Кинзя, нисек? — тип ћораны.
— Беџџењ кїс далала.
Эйе... Перфильев та, Иџеркєй џє шулай ти. Атака! Бер юлы ике љапљанан.
Берећенє — Кинйє, икенсећенє Белобородов етєкселек итте.
Овчинников тышља ўткєрє.
Є бында єўжєндєр, белореттар, казактар. Йєн биреп — йєн алып йырып
сыљтылар. Љаршылаѓы дошманды ике яљлап љыќалар, турайџар.
Арттан сыѓалар.
Овчинников љотолдо. Саљ-саљ.
Кўптєрџе крепоста бўлеп алып љалдылар. Артта — бїтє корпус.
Пугачев ситкє тайпыла, ћуѓыша. Кўршелє — башљорттар. Овчинников
казактар алып килде.
Пугачты — бер яљтан, Кинйєне Алпар икенсе яљтан айырып, бергє
уљмаштырмаљсы. Овчинников:
— Государь! Єйџєгеџ!
Пугач тыњланы. Тупланып, урманѓа ћыпырттылар, аџаљ бер тирєгє
йыйылдылар.
Ниндєйџер башљорттар ситкє тайпылды. Хыянатмы?
Байтаљ киткєс, Кинйє:
— Батша, рїхсєт ит, їшкїтєйем.
— Бар.
Кинйє љалѓан башљорт алайџарын туплап алды. Артља, атакаѓа! Љыуа килеўсе
дошман ћырт бирџе.
Артта Троицк. Янѓын. Ут даръяћында љалды. Лєкин шул утта крепостаѓы їйџєр
генє янмай. Ћуњѓы кїндєрџєге ењеў џє, шїћрєт тє, дєрт тє дїрлєй ћымаљ.
Бер ай ярым буйы йыйѓан яњы ѓєскєр џє љыйралды. Бєќле генє улъя туплап,
ылауџар кўбєйтеп, аџыљ-тўлек тултырып алынѓайны. Єсирџєр дошманда љалды.
Уларџы алмаштырып була. Бигерєк тє аманаттар. Шулар менєн Кїќєпљол,
Ћайран кеўек старшиналарџы сиреўџє тотоп була ине... Улар џа юљ. Хєџер ул
мєлѓўн старшиналар ўџџєре лє љойрољтарын ћыртља ћалырџар. Деколонг уларын
љотљарыу ѓына тўгел, ўџе бик кўптєрџе єсир итте.
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Пугачев сиреўен байљап алды. Ўџенењ атамандарын барлай. Уныњ бында ун
мењлек инеме, ун икеме? Иќєбе-хисабын да белерлек тўгел ине... Бїтє 28 тубы ла
яу яланында љалды, 4 мењ кешеће ўлтерелде. Кўптєр єсиргє тїштї. Эш шуѓа
љалѓас, бер тїркїм љыр-љаџаљтар яѓына сапты. Байтаљ љына башљорт, љалмыљ
яугирџары бар ине унда.
Кинйє кўрџе уларџы. Кинйє тау яѓына айырылып киткєндєрџе лє абайлап
љалды. Башљорттар ине. Бында Ћайран Ћєйетовтыњ алайы ла, Кїќєпљол
Азатбаевтыљы ла кўренмєй. Шулар тайџы, шулар.
Пугачев тауышы єсе. Кинйє боролоп љарай.
— Шундеев љайџа? Љалдымы?
Яуап юљ. Тимєк љалѓан. Бик яљшы секретары ине бит єле. Пугач таѓы ла
ярћыбыраљ:
— Туманов љайџа?
Уныњ љєлѓє эсендє алышљанын кўрџелєр. Кинйє лє шєйлєп љалды. Лєкин ул
башљорт полктарын прорывља алып сыљљайны, ћуњынан осратманы.
Кинйє яманћыу ѓына єйтте:
— Юљ ул да.
— Ах, минењ повытчигым.
Кинйє їсїн повытчик љына тўгел. Дуќ, кўрше, серџєш. Бер-берећенє
уљытыусы, бер-берећенє уљыусы. Кинйє уны башљортсаѓа, є ул Кинйєне руссаѓа
їйрєтте. Бына юљ шул дуќы.
***
Тумановтыњ яџмышы љыл їќтїндє, уныњ юлы бик урау-урау буласаљ.
Туманов быѓаулы. Ныљлы ћаљ аќтында. Лагерџан Ўрге Яйыљ љєлѓєћенє
кўсергєндє май айы ўтєсєк, июндењ ике аџнаћы ўтер.
Эйе, ваљыты еткєс, 15 июндє уны Ўрге Яйыљ дистанцияћы коменданты
полковник Ступишин ныљлы конвой аќтында, почта отрядына љушып,
Ырымбурѓа оџатты. Џур “љош”, яман “љош”. Унда таѓы ћорау алырџар, таѓы
тикшерерџєр, язаћын бирерџєр. Бындаѓы яза љаты булыр.
Бер нисє кїндєн Љыџыл љєлѓєћенє етєлєр. Ары ўтєлєр, Яйыљ тўбєненє. Алда —
Уртаџым, Орск крепостары.
Был кїндєрџє башљорттан, љаџаљтан, љалмыљтан 2 мењлєп яугир уљмашып,
айырым пикеттарѓа, форпостарѓа, юлѓа сыљљан карателдєр отрядтарына
ябырыла-ябырыла хєрєкєт итє ине. Бына шуларџыњ бер тїркїмї июнь айыныњ
аџаљтарында Гїбїрлї љєлѓєћенє етєрєк почтаны баќты. Конвой юљ ителде,
почтаны элєктерџелєр. Тумановты љотљарџылар.
— Єйџє, повытчик, йєћєт кенє атља атлан. — Русса єйтте кемдер.
Туманов шатланды, аптыраны.
Ул башљортса:
— Бєй, ћин Кинйє атаман янында инењ. Был... љалай?
— Беџ Троицкиџан крепоста љалѓайныљ, љайырылдыљ. Єйџє, љырѓыџџарѓа!
Арџаљай ине был.
Ике ћалдат љотола. Губенатор Рейнсдорп љоторондо, їџгїлєнде. Шул ѓына
етмєгєн! Љыйратып бїтєбеџ тигєндє, почта баќалар. Уныњ їсїн офицерџар
ебєргєн кўпме мїћим хєбєр, кўпме аљса. Їќтєўенє, бер яман злодей љулдан
ысљынѓан.
Ул љыр-љаџаљтарѓа курьерџар, тїрлї яљља нарядтар, отрядтар ебєрегеџ, тотоп
килтерегеџ, тип тешлєнє-тешлєнє фармандар бирџе.
Юљ, тота алмайџар. Уныњ Кинйє менєн таѓы осрашаћы бар шул єле.
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***
Пугачев Сыбаркўлгє, Силєбегє китергє уйлаѓайны. Унан – заводтан заводља...
Шунда уныњ кїсї бар икєнен ањлай. Крєќтиєндєр уны кїтє. Унда туптар џа, дары
ла... Крепостар алыныр.
Артабан Екатеринбург... Унан Мєскєўгє туп-тура...
Бер станицала туљталдылар. Бында Исєт провинцияћы казактары тўш киреп
йїрїй. 2-3 кїн эсендє 2500 кеше йыйылды.
Ѓєскєр йомшаљ. Шулай џа бар.
Нижнеувельск биќтєћен, Кичигинск, Коельск крепостарын алды.
— Сыбаркўлдє карателдєр кўп, — тине атамандарџан кемдер.
— Є Силєбелє?
— Унда воевода хакимлыљ љыла. Ѓєскєре џур.
Башљортостанѓа барырѓа, унда — Салауат! Унда... Михельсон. Уны алдап
булыр.
5
Башљорт ауылдары бер-бер артлы осрай. Байѓаџы ауылы. Ауылѓа етєрєк їс
ћыбайлы осраны.
Тєўге башљорт яугирџарына килеп, ниџер љарайџар. Пугач љушљанса, Кинйє
елдереп барып етте.
— Кемдєр?
— Беџ депутаттан...
— Баџарѓолмы? Љайџа? Таѓы кемдєр?
— Ул кїтє. Белешергє ебєрџе. Барып єйтєйек.
Кинйє килє. Ћїйлєп бирє. Депутат Баџарѓол Юнаев. Бєкєтин олоќонан. Кєќле
заводы яны. Бында хєрєкєт итє. Пугачев белє.
— Таѓы Юламан Љушаев — Љара-Табын олоќо старшинаћы, Ћары Абдуллин.
Кїтєлєр.
Пугачев йєнлєнде.
Осрашыу. Ѓєскєр теџелгєн. Юнаевтыњ тїќї-ћыны мїћабєт. Русса ћєйбєт белє.
Хєрби... Вєт офицер! Секунд-майор, юљ, премьер-майор.
— Ѓєскєрењ кўпме?
— 500 атлы. Яртыћы љушар атлы.
— Љоралдарыњ?
— Мылтыљ, љылыс... Кўп ине.
— Алдылармы?
— Юљ, Кєќле заводынан алдым. Шунда урыќтарѓа тараттым. Љоралдары юљ
ине. Уљља, ћїњгїгє єллє ни тўгелдєр. Є мылтыљља мєргєндєр. Бирџем. Љоралћыџ
казактар џа бар ине.
Пугачев ял итергє љуша. Є быларџы љарай. Ауылда. Берєў мєйете дар аѓасында
бєўелє.
Пугачев:
— Кем?
Баџарѓол:
— Љотљо тарата. Батшам, ћинењ хаљта... Кїтїргє булѓан, тик бїгїн килерењде
белмєнем.
— Шулай кєрєк.
Белде Баџарѓол. Ўџе сапљындар ебєреп, љайџа йўнєлеўен белде. Љаршыћына
сыѓып кїтїп торџо. Шулай џа аќтырџы. Љотљо таратљан кешелєрџе, шымсыларџы,
хыянатсыларџы ѓєфў итмєй, уларѓа ярлыљау юљ. Булды аќљан-киќкєне. Єле
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яњыраљ берєўџе – Силєбенєн ебєрелгєн отставкалаѓы поручик-тєржемєсе Осип
Мещеряковскийџы ла аќтырѓайны.
Юнаев бик ољшаны Пугачевља.
Уѓа чин бирергє... Ниндєйџе?.. Полковниктары кўп. Џурыраљты.
Ул кўптєн башљорттарѓа џурыраљ чинды биреў хаљында уйлай ине.
Императорџыњ бригадирџары, генералдары була. Хатта фельдмаршалы... Уныњ
Россияла, ѓєџєттє, бер юлы икєў булырѓа тейешен белє. Берећен Зарубинѓа
биргєйне. Таѓы бирер, башљортља. Кинйєгє бирер ине, ул эргєћендє... Кїнсїллїк
тыуџырасаљ. Ситтє булћын. Є был – ниндєй мїћабєт, ўџе депутат, етмєћє.
Уѓа фельдмаршал чины бирџе. Љара-Табын старшинаћы Юламан Љушаевља —
генерал.
Полковниктар џа кўбєйџе ѓєскєрџє.
6
23 май. Пугачев љыйыу бара хєџер. Кинйєгє ољшай.
Тєўєккєл, є тєўєккєлдє тау кїсї була.
Кїтмєгєндє, Љундрау биќтєће янында, Михельсондыњ корпусы менєн осраша
(Лягушин ауылы яљында).
Пугачев ењелє. Кїсї аџ. Быны Салауат ишетє. Михельсондыњ кїсїн ўџенє
тартырѓа итє. Кўренє-кўренє, уны алдатљан тїќлї. Барып ташланып љына ењеп
булмай. Ењелћє — бїтєће ћєлєк буласаљ.
Белє ул сиреў хєйлєћен. Ундайџы љоштар џа белє. Љурљыныс килћє, оянан
ситкєрєк кўсє. Шунан љалљына. “Сўт-сўт”. Тауыш биреп, ўџенє иѓтибарџы тарта.
Хайуандар џа шулай їњїнєн ситкє йєлеп итє. Пугачев бала тўгел, лєкин
ярџамды љайџан алћын?
Сиреўџє шулай: ауыр саљта батша урџуѓаћына йыйылышыу, шуны ћаљлау йє
ўлеў. Юљ, ўлергє тўгел, кїрєшергє...
Салауат Йўрўџєнгє ўтє. Сапљын ебєрє. Љыйѓыѓа барабыџ, тип. Ањларџар.
Сапљын ћїйлєр.
Ћїйлєй, љул менєн кўрћєтє.
— Љыйѓыѓамы?
— Эйе, – баш эйџе.
— Михельсон кїсї џурмы?
— Оћ, џур!
Кинйє ћїйлєргє їлгїрмєне, Пугачев:
— Љыйѓыѓа! — Ањлаѓан тауыштан хєл итте лє љуйџы.
— Барып етєйек. Бер-беребеџгє ярџам, кїс бергє булћын!
Шунан таѓы Салауат ћул яљ флангынан походља сыљты, батша тынысыраљ
барћын їсїн. Бїрїгє табан бара... Пугачев Красноуфимскиѓа юллана.
Пугачевтыњ 2500 кешеће бар ине. Лєкин Пугачев ењелє. Уныњ 600 кешеће
ўлтерелє. 400 кешеће єсиргє элєгє. Кўптєр тирє-яљља тарала. Ни бары 500 кешеће
љалѓан.
Башљортостанѓа!
Лєкин ѓєскєр таралып бїтмєне, таѓы љушылырџар єле яњы кїстєр.
Сыбаркўл, Лугинин заводы. Крєќтиєндєр яљшы љаршылай. Златоустља... Унда
сапљындар. Юлай ебєргєн. Ўџе Михельсонды тотоп тора. Гел кўџєтеп. Ћатљыла
кїттї. Ћатљы заводы ла Лугининдыљы. Пугачев яндырџы заводты.
— Љыйѓыѓа барабыџ — юл асыљ.
Юлай алданыраљ китте. Тирє-яѓында ћаѓауылдар, шєйлєктєр. Хєўефћеџ кеўек
юл.
Михельсон, љыйраттым, ти. Ўџен кўрмєне. Бєлки, ул бында Пугачев барын да

Ғәли Ибраһимов

105

белмєгєндер. Белћє... Ябырылыр ине. Ул бит бында Фрейман менєн осрашырѓа
тейеш ине. Юљ, Салауатты тоторѓа. Кире боролдо.
Златоустља бара. Унда (белє) — Пугачев. Ћатљыѓа киткєн...
Єћє, Салауатља киткєн. Тїнї менєн Эќемгє килє.
Килћє, янѓан. 23/V заводты Салауат яндырып киткєйне.
Яндырџы. Уйланды. Завод бит, крєќтиєндєр ни єйтер? Батша хєџрєттєре
Белореттан уљ указ ебєрџе. Заводты яндырырѓа! Ўџе лє ўткєн юлда яндыра,
дошманѓа љалмаћын тип. Эќем заводында поп љаршылыљ ойошторџо. Салауат
ењде. Кешелєргє, сыѓыѓыџ, тине. Малдарын алып сыљтылар. Янды завод.
Михельсондыњ ѓєскєре йонсоно. Аттар ятып љалды. Бер атља — икешєр кеше.
Ат эџлєп торор ваљыт юљ.
Єйџє, Йўрўџєнгє — Єйгє.
Яњыраљ Салауат сыљљан. Паромдарџы ватљан. Теге яљта ныѓынѓан. Михельсон
артиллериянан ата. Кїлгєн ћымаљ, артља єйлєнеп љарайџар. Љул болѓайџар.
Аталар. Йыраљ.
Теге яљта љаты ћуѓыш. Салауат ењелє. Унда Мїхсинде таный, йєнє Яныштыњ
улдарын тїќмїрлєй.
7
Салауат Йўрўџєнде аша сыѓып китте. 30/V. Артынан Михельсон тїшкєн.
Лєкин ўксєћенє баќа алманы. Етє лє алмаќ єле. Кўпер ћўтек. Пристань янѓан.
Паромдар ватылып аљты. Кємєлєр юљ. Йїџїп сыѓырѓа? Туптарџы арљан менєн
ћыу тїбїнєн тартып.
Салауат артта тїркїмдєр љалдыра. Улар ћїжўм итеп, уљтар яуџырып саба. Бїтє
юл буйы Михельсонѓа љаршылыљ.
31 майџа Михельсон – Салауат араћында ћуѓыш.
Кїс аџая. Салауат ємер яџџы. Салауат бында Пугачев килеренє ышана.
Осрашырџар. Шул хаљта халыљља хєбєр тарата. Љоралланып килергє љуша.
Батшаѓа ѓєскєр йыйырѓа, ѓєскєр...
“Ул олуѓ батша хєзрєтлєре Петр Федоровичтыњ ємере илєн полковник Салауат
Юлай уѓлы.
Батша аѓзам хєзрєтлєренењ бойороѓон ўтєўдє Љыйѓы юлы илєн дошман
ѓєскєренє љаршы сыѓырѓа ємер љылам. Сотник Љадир Ѓєбделкєрим уѓлына, йєнє
Илєтбай Илембай уѓлына бар булѓан суѓышља яраљлы халыљны ћєм атларны
(йыйыѓыџ), батшамыџ аѓзам хєзрєтлєре алдына уч мењ ѓєскєр єџер булсын.
Андаѓы залим алпауыттардан ћуѓышља яраљлы булѓанын барын да инљарсыз
алырѓа ћєм дє Юлай Аџналинѓа, безлєргє ярџамѓа килеўгє тиз арада хєбєр
ебєрергє. Юл айљанында безлєр кўп юѓалтыуџарѓа очрадыљ. Дошман ѓєйєт тє ныљ
љаршылыљ љылды.
Полковник Салауат Юлаев љул љуйдым июнь айыныњ 1-нче кїнї 1774-нчы
йыл”.
Бындай ємер-ярлыљтар туљтаѓан, форсат тыуѓан ћайын яџылды.
Тыныс саљта елєлєр, тыныс урында йырлайџар:
Салауатљай килє ѓєскєр менєн,
Ат уйнатып, Ўџєн буйлатып,
Љалљанљайы ћєлмєк, уѓы мєргєн,
Дошман яуын љырџы шаулатып...
Ауылда ла йырлап љалалар. Бїтє йєйлєўџєргє таралѓан ошо йыр. Кемдер орлољ
итеп ћипкєн тиерћењ.
2—3/VI. Љыйѓы ауылына етєрєк таѓы Салауат – Михельсон ћуѓышы.
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Салауат Љыйѓыѓа шул кїндї (3/VI) барып инде. Љєнзєфєр Усаев килеп етте.
Аптырай. Дуќы бит.
— Арљањда Михельсон даћа!
— Є ћин нисек ўттењ?
— Мин уны белгєс, ћулѓа љайырылдым. Ўттем.
Ашыљљан.
— Батшаны кўрергє килєм. Мињє указ кєрєк. Китєм таѓы.
Эйе, бик кєрєк. Ћуњѓы ваљытта карателдєр кўп йїрїгєс, халыљ уѓа ярџам итмєй.
«Батша указы бармы?» – тиџєр. Є унда указ юљ, ўџенє ышанып биреп ебєргєйне.
Унан ўџе лє ни љылырѓа аныѓын белмєй. Бер юлда хєрєкєт итеў фарыз икєнде
ањлай џа бит.
Салауат йылмая. Ашыѓа-саба инде был, ашљына бара.
— Кїт ошонда. Килер ул. Атайым уны љаршылай. Ошо тарафља йоќољ бирер.
Салауат:
— Бўгєс батыр килє ул.
Усаев ћаѓайџы:
— Ћин...
— Нињє? Ана, ишетмєйћењме? Йырлайџар.
Эйєрлєп атља менгєн дє,
Биленє љылыс элгєн дє
Бўгєсєў тигєн шул батыр.
Йємєлкє тигєн џур батыр...
— Ул бит яман ауыџџар ћўџе. Ўџењ дє.
— Шулай шєберєк.
Йємєлкє тигєн шул батыр,
Арыќландай ажѓырып,
Юлында љойон яндырып,
Атља атланды шул батыр.
Ваљыт тар. Яџѓан ємерџєр буйынса кешелєр байтаљ килє. Љарап, ћайлабыраљ
алырѓа кєрєк. Эшкє тотондолар.
Сапљындар елде. Атаћынан кїс килде.
Иртєгєћенє атаћынан хєбєр алды. Батша былай табан килє.
Юлай килде.
— Кинйє абыџџан хат. Килєлєр. Кинйє алып килє икєн.
Оџаљламай Пугачев килєсєк!
Ўрге Љыйѓыла ла теџелгєн ѓєскєр менєн љаршылайџар. Пугачев — алда.
Янында – ярандар. Юлай кўптєрен танымай. Кинйє, Баџарѓолдо, Юламанды
ѓына белє.
Є Пугачев... Йє алда, йє урталалыр, ўџе кўргєне юљ. Лєкин таныусылар бар.
Улы белєлер, Љєнзєфєр џє таный.
— Шулмы? — Юлай улына љарай.
— Батша хєџрєттєре шул ўџе инде.
Салауат таный. Кўпме осраштылар. Ћїйлєштелєр. Бына таѓы ўџ ерендє осрата.
Ул башљаларын да таный... Тик элекке атамандар аџ. Овчинников, Перфильев,
Творогов... кўптєре кўренмєй, тимєк...
Юлай:
— Бар, ћин танышћыњ, рапорт бир.
Салауат єџер. Атын алѓа атлата. Эстєн аџымдарын ћанап, туљтата. Џур ѓєскєр
башлыѓы кеўек рапорт бирє. Кўџџєре янып тора, тауышы кїр.
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— Бадишам аѓзам хєџрєттєре! Ћеџџењ алда — башљорт ѓєскєре. Бына улар...
Ћинењ яраныњ палкауник рипурт бирџе Салауат Юлай улы. Алдыѓыџџа —
башљорт старшиналары. Бына — атаман Юлай Аџналин. Бына — палкауник
Љєнзєфєр Усаев. Бына — Миџєт Миндиєров1, — ул Дыуан олоќо старшинаћына
кўрћєтте.
Пугачев:
— Йєшєгеџ, балаларым, йєшєгеџ, батыр башљорттар!
Геў килделєр ћєммєће лє.
Ул аттан тїштї. Салауат ырѓып уныњ љаршыћына баќты. Батша батырџыњ
яурынынан љаљты. Оћо. Ныљ. Кўреште:
— Молодец, атаман, — Юлай менєн дє кўреште. Атаћы икєнен белде.
Љєнзєфєрџе лє таныны.
— Ял итергє!
Аралашыу. Салауат Пугач ярандары менєн таныша. Кинйє Юлай менєн бергє.
Ћўџ кўп. Юлай Љєнзєфєрџе кўреп аптыраны.
— Ћелєўћен љайџа?
— Ул алайџар башында љалды. Мин фарман алырѓа килдем.
Пугачев тирє-яљты ћорашты. Љєнзєфєрџєн – Їфї яѓын, ўџенењ отрядын. Унда
ла кїрєш барыуы бик шатландырџы, бына бит, фарман ћорай. Усаљтар дїрлєй
икєн, кїрєш ћўнмєќ.
Фарман (манифест) бирє. Уљый.
— Яљшы, былай булѓас...
Хєрби коллегия йыйып алды. Бында Баџарѓол менєн Юламан да, Салауат
менєн Љєнзєфєр џє ултыра.
Бында Пугачев чиндар таратты. Юлайѓа — Себер юлы атаманы. Салауатља —
бригадирлыљ. Љєнзєфєргє — бригадир, Дыуан илєўе старшинаћы Миџєт
Миндиєровља полковник дєрєжєћен бирџе.
Был хєбєр тиџ таралды. Яугирџар ауылда. Салауатты беџџењ янарал2 тип кўккє
сїйџїлєр. Йырлап та... Салауат ўџе лє ишетте.
Аљ љуянљайџыњ балаћы,
Љолаљ осљайында љараћы,
Булгадир булѓан шул Салауат –
Данлы ѓына Юлай балаћы.
Є икенсе урында — бўтєнсєрєк:
Аљ-кўк атын батыр йўгєнлєй
Яуѓа китер мєле еткєндє,
Дошмандары уны кўрє алмай,
Бўгєс ѓєскєр башы иткєнгє.
Салауат ишетеп љалды ла ћорашты:
— Кем? Кем биргєн, тинењ?
— Пугачев. Бўгєс батша, тинем.
— Кем ул?
— Бєй, ана килде бит ўџебеџџењ батша Петр Федрич.
Салауат йылмайџы. Кем ул? Барыбер башљорттољо...
Шатлыљ шулай џа...
Салауатља булгадир Юламан килде. Уны янарал иткєн. Є депутат Баџарѓол
уџаманды нисек џурлаѓан: килде маршыл!..
1
2

Миџєт Миндиєров — Дыуан олоќо старшинаћы, Миндиєр Арљаевтыњ улы, б. к. полковнигы.
Янарал — генерал, ул саљта бригадир – полковник менєн генерал-майор араћындаѓы чин.
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— Љайћыћы џур?
Фельдмаршал џур, тимєйџєр.
— Єлбиттє, булгадир, Салауат батырѓа биргєне...
5/VII. Кўп тє ўтмєй, Єй буйында ћуѓыш тољанды.
Хєџер Пугачев, Салауат бергєлєп – Михельсонѓа.
Бер яљ та ењє алмай.
Михельсондыњ кєйефе љырылды. Ўџенењ хєлен ањлай.
Ул журналына, яраланыусылар араћында Салауат та бар, тип яџа.
Юљља љыуана, Салауат имен-аман даћа.
Оџаљ ятып булмай. Аттар ашатылды, ѓєскєр ћыйланды. Љуџѓалырѓа ваљыт.
Пугачевтыњ уйы: тєўџє Екатеринбургља.
Салауат:
— Красноуфимскиџа тынысыраљ.
Белобородов:
— Унда Кама.
Пугачев:
— Вот шунда аша сыѓырбыџ йылѓаны.
Белобородов хєлде аныѓыраљ белє.
— Теге яљта кїс кўп. Тўбєнерєк.
Кинйє (ундаѓы башљорт атамандарын белє. Абдулов ћ.б.):
— Уса тирєће.
Кўнделєр. Пугачев Красноуфимѓа љуџѓалды. Баџарѓол уњ яљты ћаљлай.
Салауат та Пугачев ємере менєн ћул яљтан ћаљлау їсїн ситкє љайырылды.
Уларџыњ арља тыныслыѓын ћаљларѓа бер алай менєн Єй, Йўрўџєн буйџарында
Себер юлы їйєџенењ атаманы Юлай Аџналы љалды.
Є Михельсон береће артынан да эйєрє алманы. Уныњ кїсї љыйралып
бїткєйне. Ўлгєндєр, яраланѓандар байтаљ, ауырыуџар кўп. Аттар аџ. Аџыљ-тўлек
етмєй, фураж юљ. Дары, йєџрєлєр наљыќ. Їфїлє корпусын тєртипкє килтерергє,
диспозиция яћарѓа кєрєк! Є бит ул бўтєнсє, ретирада яћарѓа, тип єйтергє тейеш
ине, юљ, сигенергє, тип єйтеўџе яратмай шул.
Яраланѓан бўренењ алпан-тилпєн ўџ їњїнє ыњѓайлаѓаны ћымаљ, Їфїгє табан
боролдо карателдєр.
Пугачев барып етте. Мєсєѓўттє љойроѓона баќа. Ћуѓыш... Михельсон сыѓып
китє, борола.
8
Красноуфимѓа яљынлап барѓанда байтаљ башљорттар љушыла. Љошсо ырыуы,
ћалйоѓоттар. Їпєй башљорттары ла кўп. Юлда Оло Аља — Бєхтиєр Љанљай
ауылы. Ўџе унда юљ, хєбєр ебєрџелєр.
Тыныс июнь. Кїндєр матур. Юл яљшы. Аттарѓа ўлєн мул. Ўџџєрен башљорт
ауылдарында ла, мариџар, сыуаштар џа яљшы љаршылай.
Лєкин улай ѓына ѓєскєр йыйып булмай. Кинйє аманаттар ала. Улы китћє –
атаћы, атаћын алћањ, улы бер бєлєкєс љор туплап килє.
Рус ауылдары кўренде. Раскольниктар кўп. Ваљ-ваљ скит булып йєшєгєндєре
лє бар. Ауылдар осрай.
Еретик тип йїрїтєлєр, раскольник йє старовер. Башљорттар їсїн барыбер —
рус та. Улар ўџ-ара бўтєн, имеш, бер рустан икенсеће ситлєшє.
Пугачев уларџыњ ни телєгєнен белє. Ўџенењ староверџар тегеп биргєн байраѓын
алѓа сыѓарџы. Љыџыл буќтау. Унда ћигеџ тармаљлы тєре. Ћєр алайџыњ ўџ байраѓы,
ўџ тыуы бар.
Байраљ уларѓа ољшай. Мєзлўм крєќтиєндєр їмїтїн уята, уларѓа рух бирє. Ул
раскольниктар шуныњ їсїн дє, алпауыттар, дворяндар Аллаћына табынмайынса,
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ўџџєренењ мужиктар Аллаћы дїрїќ, тиџєр ине. Батшаћын да мужиктар батшаћы
итеп кўргелєре килє.
Унан килгєн кеше етди булыуы ихтимал. Тик казактарџыњ бола емерелгєн, ут
йотоп љалыуџан файџаланырѓа уйламаймы?
Кинйє:
— Уныњ раскольниктар кешеће булыуы бар. Шулар яљлы ѓына булыр.
— Юљ, бында хикмєт бўтєн. Петр Їсїнсї ўџе...
“Таѓы Петр III...” Ысын-ысынлап ышанамы?
— ...Ўџе раскольник тўгел... Раскольниктарѓа ћыйына алѓан. Улар бит яљшы
кешене ћаљлай белє.
Пугачев быларѓа љарап тора. Бїтєћен ћаљал-сєстєрен киќтереп казак итергє
ине лє, юљ, былар казак булырѓа бик ўк телємєйџєр. Былар ћїйлєнергє,
зарланырѓа ярата, ћињє љушылып кемдєрџелер ћўгергє, кўп тигєндє йоџрољ
тїйнєргє генє ярата.
Љай саљ бергє, љай саљ ћибелеп кињ фронт менєн.
Кинйє — уртала, уњѓа Баџарѓол отряды тартыла. Уѓа таныш яљтар. Белобородов
рус ауылдарына ыњѓайланы.
— Є Салауат хєџер бик алыќталыр. Бїрїгє баралар.
Љариџелгє сыљтылар. Паромда їпєйџєр эшлєй.
— Ўџебеџџењ йылѓала паром эшлємєй ине. Їпє йылѓаћы бит.
Ана, ўрџє икєн Їпєле. Єле генє Уфалей тиџєр.
Эйе, бер балыљ — уларџыњ пог-Аллаћы... Шул исем – ўџџєренє генє тўгел,
ауылѓа ла, йылѓаѓа ла. Ихтимал, тау башындаѓы љєлѓєле џур љалаѓа ла. Хєџер генє
Їфї, Уфа...
Красноуфимѓа еттелєр. Алдан Белобородов керџе. Бында бер ваљыт, љыш
кїнї, Салауат љуйѓан атамандар бар ине. Улар хєџер юљ.
Пономарь икєн береће, алдан кўреште.
— Беџгє фатиха бир.
— Ћин кем?
— Пономарь.
— Љайџа батюшка?
— Ул... ул... Љасты, — тинелєр.
Фатиха бирергє... Єлбиттє. Кўнегелгєн.
– Мєскєўгє барам, шунан Катеринаны тєхеттєн бєреп тїшїрєм. Ўџем ултырам,
— тиеўџєн башљаћы юљ.
Уныњ манифесы ла єџер. Уљыйџар. Ер, ћыу, жалую волею, крестом и бородою.
Халыљ шуны телєй, шуны кїтє.
Шунан ауыл халљы, батыр казактар ћєм мишєрџєр, мариџар — бїтєће бергє
буталыша. Бїтєће лє батша кїткєйне, бїтєће лє батша тапты.
Элек аралашыу була ине. Ўџ-ара тартыш та. Бындаѓылары бер-берећенє
ћаѓайып баралар ине. Єле дуќтар.
Љыш кїнї уны шатланып љаршы алдылар, ярџам иттелєр, туптар бирџелєр,
дары таптылар.
Уныњ кєњєше, уныњ рїхсєте менєн ўџџєренє атаман, яќауыл ћайлап љуйџылар.
Тыњланылар. Шул саљта уљ, батша ўџе килє, тигєйне. Ысын єйткєн, ўџе генє
љайџа?
Таныш башљорттар Пугачевља килє.
— Љайџа беџџењ полковник Салауатка?
— Салават — мой бригадир!
Пугачевља бындай ћорау ољшай. Ул ике йоџроѓон айырым-айырым йомарлап
алѓа ћуџџы.
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— Береће – мин, береће – Салауат. Беџ шулай Катерина ѓєскєрен ике яљлап
љыќабыџ. Уныњ армияћы тегенєн бара. — Шунан ул ике йоџроѓон бергє
уљмаштырџы. — Беџ бына шулай. Бергє уныњ менєн...
Рустар шат.
— Йєшє, батша! Йєшє, Салауат!
Бында љуналар. Кис Пугачев сыѓа. Уйын-йыр.
Салават наш был герой,
Смело он ходил на бой.
Три кольчуги надевал
И к Кунгуру подступал.
Порох-ядро забирал,
Порох-ядро забирал,
Сорок пушек заряжал,
Сорок пушек заряжал...
Бер аџџан йыр яљыная.
Пугачева поздравляли,
Салавату руки жали...
Пугачев:
— Шайтандар, — тине лє инеп китте.
Белєлєр. Белмєй булалармы ни... Туљталып торорѓа кєрєк ине. Писарџар
эшлєй, сапљын елє, уларџан килє.
Кўрше старшиналарџы саљыртырѓа, кешелєр йыйџырырѓа, бер џє булмаћа,
аманаттар алырѓа. Ћорап, талап иткєс, љорал, дары кеўеген табып килтерєлєр. Є
тимерселєр туљтаућыџ эшлєй, љорал яћай, уљ башаљтары, ћїњгї баштары сўкей,
малайџар уљ ћаптары юна, љарттар — ћїњгї ћуйылдары.
Є Пугачевља хїкїм итергє берєўџе тотоп килтерџелєр. Мужик хїкўмєт яљлы,
имеш.
— Нињє ћин мињє љаршы?
— Љатынды ниндєйџер ситтєн килгєн яусылар кїслєгєн. Ўџен-ўџе ўлтерџе. Вєт
шуѓа мин љаршы.
— Аќырѓа кєрєк уны. Љайџан тоторѓа?
— Бына — бараћыњ, шундайџы табырћыњ.
— Аќырбыџ. Ўџен!
— Бар!.. Љатын-љыџџы алып китеў бар.
Кўнде теге.
— Тегендє малды алѓандар. Карателдєр ауылды яндырѓандар. Бергє кїрєшєбеџ,
йєме!
Бєхтиєр Љанљаев килде.
— Ѓєскєрењ кўпме?
— Ике йїџ... Ємер бирџем Илсеѓолѓа. Юлайѓа. Таѓы килерџєр.
Кинйє:
— Ул ўџе лє бирер. Улы ла ћуѓыша.
Кїлїп љуйџылар. Был ваљытта улар бер-берећенє ємер биреп, батша исеменєн
указдар тараталар ине. Бєхтиєр џє, Юлай џа яџџы. Нишлєйћењ, ѓєскєр тупларѓа
љушылѓан, фарманды ўтєргє кєрєк бит.
Єле яњыраљ Љанљай улы Бєхтиєр џє яџѓайны. Кўршелє. Килгєне бар. Улы
Салауатља ємер бирергє баџнат итмєћє лє, был ваљыт Ћатљыла торѓан атаћына.
Бєхтиєр Љанљаевља Пугачев ѓєскєр тупларѓа ємер бирџе. Ул алдан ўџе белє ине.
Ћиџемлєп, батша исеменєн ємерџєр ебєреп ятты.
Хатта ул шаштырып та ебєрџе. Єле батша килер алдынан ул Юлай Аџналыѓа ла
ємер ебєреп їлгїрџї. Батшаныњ унда икєнен белмєй ине. Уныћы ярай. Є
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Салауаттыњ, Юлайџыњ унда, тик ятмай, Михельсон менєн їџлїкћїџ йєн асыуы
менєн алышыуын иќкє лє алмаѓан. Батша исеменєн “бер команда илє биш мењ
ѓєскєр илє Љатай заводына юл тотам. Беџлєргє ярџамѓа уч мењ илє полковник
Юлай Аџналинѓа килергє ємер бирєм” тип яџѓан.
Салауат, Юлайџа їс мење бар барын, є ўџенењ биш мење љайџа?..
Ѓєйеп тўгел, бындай яу ваљытында бер-берећенє ємер биреўџєр џє, фєстерепбўрттереп ебєреўџєр џє тєбиѓи хєл ине.
Был 10 июндє яџылѓайны. Сапљын ємерџе алып килде, єлбиттє. Є иртєгєћенє
Пугачев уныњ ўџен саљыртты.
Бында заводтар кўп. Суљсын, Йољ заводы. Уларџан килделєр.
Ачиттан бер отряд килеп љушылды.
Пугачев теге пономарџы саљыртып алды.
Пономарџар уѓа элек тє ољшай ине. Улар ѓибєџєттє попља ярџам итє. Ябай,
тотанаљлы була, эш їсїн йєн бирергє єџер. Был да кєрєк булыр.
Пугач:
— Будь послушаше як своего отца, — тине.
— Буду.
Уйланып алѓас ањланы: алып китє, лєкин љарышманы.
Тупландылар.
Был тєњгєлдє Камаѓа барыу ярамай. Каратель отрядтары кўп икєн.
— Бибиков тик ятмай, — тинелєр.
Џурыћы, элекке командующий Александр Ильич тўгел. Быныћы Василий
Федорович, полковник Бибиков. Екатеринбургта 1769 йылдан бирле йєшєй,
Уралдаѓы тау заводтарыныњ дєў башлыѓы.
Ул бїтє сараћын кўрџе. Екатеринбургты ныѓытты, яугирџар яулап алѓан
заводтарџы яњынан љулѓа тїшїрџї.
Бында — Тулва башљорттары, Ѓєйнє башљорттары — тулауайџар. Тол йылѓаћы.
Тол тауы. Тулва, тиџєр арџар. Тулва заводы, тиџєр.
Ирєктєре башљорттары. Єбди Абдулов — Усть Тунтар ауылы.
Батырљай Иткинин. Матвей Мазжерин. Иван Тарасов.
Тонйорап ятљан Кама. Боронѓолар џа, єле лє Сулман тип тє йїрїтєлєр Каманы.
9
Сєрєтєн. Йєм-йєшел. Йылы. Япраљ ћелкенмєй. Мамаљтаљ їрпєк болоттар
йїџє. Љоштар ћайрай. Салауаттар килє.
Бытбылдыљ. Лєззєтлєнеп тораћыњмы? Кешегє тынѓы юљ. Михельсон
кўренмєй. Лєкин барырѓа кєрєк. Бїрїгє.
Аттарџы љыуалар. Ћой, ћойт.
Урманда єкренерєк. Шунда йыр ћуџалар.
Салауатљай менгєн атына,
Сыѓып китте башљорт иленє.
Салауатљай љырџы дошман яуын,
Булат љылысы уныњ билендє.
Ўџџєренеке йырлай — бер хєл, улар ўткєндє, ауылдарџа йырлап љалалар.
Їќтїнє, башына, атына, љылысына љарайџар.
Йырлап љалыумы... Їлкєндєр юл буйы. Бала-саѓа, бер урында љыџ-љырљын,
улар артында йєш киленсєктєр оџата.
Улар џа йырлай. Турћыљ-турћыљ љымыџ, љорот-май, љаџылыљ алып сыѓалар.
Бер генє эйєрџењ љанъяѓаћы1 буш тўгел.
Егеттєр ўџџєре лє аттарын эйєрлєп, љорал-яраљтарын аќып эйєрє.
Салауат ўџе туљтаѓанда ла ѓєскєр йыя. Уныњ батша фарманын атљарып йїрїўен
белєлєр.
1
Љанъяѓа – тїрлї нємє бєйлєў їсїн эйєрџењ љапталына таѓылѓан ике армытлы љайыш бау;
торока (русса).
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— Батша хєџрєттєре имен-аманмы?
Ишеткєндєр. Оџон љолаљ йєћєт йїрїй.
— Ћеџџењ хєйер-фатихала. Беџгє ер-ћыу, ирек даулап йїрїй. Тєхетен генє
љайтарып алћын.
— Мораџына ирешћен, бирћен Хоџай!
Эйе, Салауат Бїрїгє табан бара. Пугачевтан алдараљ китє. Икенсе юлѓа тїшїр.
Уны љыуып барѓанда Михельсон љойроѓона баќа.
Салауат Єй буйлап Дыуанѓа табан кўп тє барманы, икенсе кїндї уѓа мишєрџєр
— бер алпауыт отряды — ике мењлєп кеше љушылды.
— Є, белєбеџ кем икєнен!
Ћуѓыш. Ењелеп таралдылар. Шунан таѓы бер отряд їќтєлде. Шулмы? Шул.
Салауат љыќты. Быны тотам. Аќам. Туп-тура ўџенє-ўџен ўлтерєм. Атамандары
љасты. Кешелєре љалды.
Салауат уларџы алманы — ышанып булмай. Їйџєренє таратты. Ўџенењ
юѓалтыуы кўп ине.
Икенсе кїн Бєхтиєр Љанљаев. Батша ємере буйынса ѓєскєр килтергєн. Їс мењ.
— Ћињє бирєм.
— Эйе, љалћын. Мињє кєрєк былар. Бїрїнї алырѓа. Ике алыш булды. Ўџењ
таѓы йый, Усаѓа бар.
— Батшаѓа рипурт бир.
Яџџы тиџ генє. Алпауыттыњ исемдєрен атап яџџы.
Бїрїгє барѓанда Салауат Пугачевља рапорт ебєрє.
Бына ул рапорт:
“Сезки бїйїк батшамыџ Петр Федорович хєзрєтлєре бойроѓо буйынса
батшамыџ љушыуын тыњлап ихтирам љылдыљ. Дошман љаршы тороу арљаћында
юѓалтыуѓа осраныљ. Атаман Алазетдин Єфлєн уѓлы ике мењ халыљ илє безлєргє
юлыљты. Батшаныњ рєхмєтен єйтдек. Бында ике тапљыр суѓышља єйлєдек. Єй
суы буйында алпауыт Мєсєѓўтйєн кўп ѓєскєр илє љаршылыљ љылды. Алпауыт
Мєсєѓўтйєн халљын ташлап йєшеренде. Старшина Бєхтиєр Љанљай уѓлы безлєргє
їс мењ халыљны батшамыџ хєџрєттєре алдына килтереп тапшырџы, юлны дауам
љыламыџ. Дыуан юлына табан. Сотник Илембай уѓлы юлдашлары илє сезлєргє
китте. Ихтирам љыласызлар”.
Илембай (батшаѓа), Бєхтиєр таѓы ѓєскєр йыйырѓа љушты. Є Салауат Бїрїгє
ынтыла. Унан Салауаттан ћорашалар.
— Батша љайџа?
— Бында, эргєлє ул.
Аптырайџар.
— Кўрџењме?
— Кўрџем.
— Нимє ти?
Ерћеџ љалѓан башљортља
Ерен љайтарам, тип єйтє ул.
Ћыућыџ љалѓан башљортља
Ћыуын љайтарам, тип єйтє ул.
Халыљ шатлыљтан аптырап тора.
Быѓаулыныњ љулынан
Быѓауын йолљам, тигєн ул...
Оџаталар. Йырлап:
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Салауатљай љылысын љулѓа алды,
Халайыљтар яуѓа љуџѓалды...
Кирємєт туѓайы. Ат ашатыу фарыз. Ял итергє. Юљ, ярамай. Салауат белє:
бында тапау тўгел, ўлєн дє, япраљ та алырѓа ярамай, аѓас та киќмєйџєр. Бїтїнїћї
изге ћанала.
Белепме, белмєйме рустар киќкєйне, ана, тауыш булды. Єле шуѓа ситтєн урап
ўттелєр.
Ауылѓа етєрєк кешелєрџењ шунда килгєне кўренде. Аљ кейемдєн, йыуыныптаџарынып килєлєр. Салауат, ўџе айырылып, уларѓа їндєште:
— Кирємєтте ћаљларѓа бараћыѓыџмы?
— Эйе. Киамат (большой белый бог) шулай љуша. Є ћињє рєхмєт, беџџењ
йуланы (йола) боџмайћыњ, урап ўтєћењ.
Салауат уны-быны ћораша. Юлда мари ауылдары кўп. Улар џа кїџџєн
љуџѓалѓайны. Салауаттыњ бєйлєнеше бар.
Бурѓаш ауылынан Иџебай Ямбаевља, мєќєлєн, чин биргєйне. Полковник
чины.
Бер љарттайџан ћорай (Ишкина исеме):
— Иџебай љайџа?
— Єсєће Саликайџы кўргєйнем. Шул єйтер. Хєбєре бармы? Ана, љыџы. Єй,
Мечу? Атайыњ љайџа?
— Хєбєр, Ишкина.
— Ярар.
Таѓы бер ерџє мариџар ћырып ала. Халыљ ћораша.
Салауат єўєлгесє ћамаљлай.
Ерћеџ љалѓан башљортља
Ерен љайтарам, тигєн ул...
Ћўџџєр аѓа. Урѓылѓан шишмє туљталмай. Батша ћыуын да бирє, ирек тє бирє.
Башљорт бїркїт тє була, толпар џа була, ўџ иркендє азат йєшєй.
— Кїсї етєме?
— Ѓєскєре уныњ бихисап... Бына беџ! Бїтє илєўџєр вє кїллї халайыљтар
кўтєрелєбеџ џє барабыџ!
Иџебай полковник, Бўлєк Якубов, Арыќлан Оранѓолов1 килделєр.
16 июндє салауатсылар Бїрїнї штурмлай.
Был љала Їфї менєн бер ўк ваљыттараљ, є љайћы бер љарттар єйтеўенє
љараѓанда, єўєлерєк тє ћалынѓан.
Бїрї йылѓаћы (русса Бирь). Дворцовое село Архангельское. Йїџ йылдан
элегерєк яу ваљытында яндырылѓайны. Урынына Бїрї крепосы ћалына.
1664 йылда Федор Иванович Сомовља ошо урында, Бїрї тамаѓында, яњы
острог тїџїргє, Архангел тирєћенє — аѓас љойма тоторѓа, Солеварный городокты
ныѓытырѓа кўрћєтмє бирелде.
Батша Камаѓа яљынлап бара.
Ћораша. Џур отряд кўренмєй. Михельсон Їфїгє китеп, кїс туплай, яраларын
ялай. Є Яныш2 балалары баш љалљытырѓа љурља. Салауат разведка яћап,
љоралдар алып, аттар єйџєп алѓа барыуын белє.
Салауат крепосты яндырып китє.
Иџебай Ямбаев ўџ отряды менєн бында юлды љарарѓа љала. Ике кїндєн
Салауат Усаѓа барып етте.
1
2

Арыќлан Оранѓолов — Себер даруѓаћы Танып олоќо сотнигы, б. к. полковнигы.
Солтанморат Янышев.
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10
Љазан губернаћында ярлы-ялпы Пугачевты ўџенє азатлыљ биреўсе изге батыр
итеп кїтє ине.
Љазан љалаћы, губерна ўџєге булараљ, беренселєр булып ўџенє карателдєр
килеўенє шаћит булды.
Генерал Кар килде. Ењєм-љыйратам тип килде.
Генерал Ларионов, генерал Фрейман, Бибиков. Ћєр береће ѓєскєр алып килде.
Їфїгє — Чесноковкаѓа барџылар. Ырымбурѓа кўрћєтмє алырѓа. Кїс, аџыљ ебєрџелєр, ярџам ћоранылар. Ебєрелде — Љаранай, уныњ туѓаны, йєнє Торнов ћ.б.
Минзєлє, Нуѓайбєк — їс халыљља ла яљын. Татар џа бар, башљорт та, рус та...
Октябрь-ноябрь татар ерџєре уларѓа љаршы кўтєрелде.
Бїгїлмєнєн кїньяљља Муса Мостафин1 (Љандыџ, Спасск ауылдары).
Декабрџє ул Пугачевља барып љайта.
Давыдов Гавриил (керєшен, Свияга їйєџе Бикєй ауылынан) – депутат.
Керєшен Осип Енгалычев2 — мырџалар тољомонан.
Минзєлє тирєћендє Байсаљ Биктимер3 яу саба.
Давыдовља Степан љарт килеп љушылды, Ырымбур яѓында йїрїп љайтљас.
Ноябрџє Арса юлында, Љазан янында Мєсєѓўт Ѓўмєров отряды љушыла. Џур
отряд. Кар љыйралып љайтљанын кўргєс, бїтїнлєй дєртлєнеп киттелєр. Є
Љазанда — мєхшєр. Алпауыттар љурљыуѓа тїштї.
Отрядтар ењелє, тарала торџо, яњылары ойоша торџо. Карателдєр ауылдарџы
яндырџы, кешелєрџе аќты, Љазандаѓы Йєшерен комиссияѓа хїкїмгє оџата торџо.
Яџѓа табан яу баќылды. Яугир крєќтиєндєр ауылдарына таралды, їйџєрендє
йєшеренде.
Яуџыњ тїп кїстєре љыйралды. Унан яџ етте. Љасып китћєњ дє сєсеп кит —
сєсеўгє тїшкєндєр бар.
Карателдєр џє кўрше губернаѓа – Ырымбур, Їфї яљтарына кўсте.
Бер килке тымып љалѓан кеўек тє ине. Лєкин бєйлєнеш їџїлмєне. Ырымбурџа,
Їфїлє ни бар? Пугачев љайџа? Салауат, Кинйє, Усаев, Љанљаев ни эшлєй –
белешеп тора. Уњ яљља барџылар, ул яљтан килделєр.
Лєкин кўренеп тора... Љазанѓа тупланѓан карателдєр ныљлап язалау ваљытын
билдєлєй, крєќтиєн яугирџар, теш љайрап, уларѓа љаршы сыѓырѓа єџерлєнє.
Татарстан ерџєрендє яџ кїндєрендє лє кїрєш туљтаманы. Тўрєлєргє
буйћонмайџар, ћалым тўлємєйџєр, ылау сапмайџар. Ауылдарѓа ўџџєре хужа. Оџон
љолаљ хєбєрџєре йїрїй. Батша бында килє, тиџєр. Пугачевты кїтєлєр.
Љаршы алыу. Воткин, Ижевск заводтары. Носков4, Шмота5 отрядтары.
Дауыл алдынан булып ала торѓан тынлыљља ољшай ине был.
***
Бигерєк тє Терсє олоќо тирєлєре, ауылдар — Тєвкилевтар ере, сїнки Љазан
їйєџендєге крепостной татарџарџыњ яртыћы уларџыљы. Џур алпауыттар,
заводтары бар. Батшаларѓа электєн тоѓро хеџмєт иттелєр.
Себер ханы Кўсемдењ тољомо булыр тєфтилєўџєр. Бер заман уныњ ике ейєне —
Аблай менєн Тєўке — ѓєскєр туплап, Їфїгє ябырылды. Ћєм шунда љыйралдылар.
Муса Мостафин — Бїгїлмє ведомствоћы Шалты ауылы татары, б. к. полковнигы.
Енгалычев Осип Федорович — керєшен, Бїгїлмє ведомствоћы Бїтїрмє ауылынан, б. к. отряд
командиры.
3
Байсаљ Биктимеров — Тїйсєй ауылыныњ татар сотнигы, б. к. отряд командиры.
4
Носков Андрей Федорович — Воткин заводыныњ писчигы, б. к. полковнигы.
5
Калабин (Шмотин, Шмота) Федор — Љазан їйєџенењ крєќтиєне, б. к. атаманы.
1
2
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Батшаѓа баш ћалдылар (христиан диненє кўсеп). Аблай башљорт ерџєрендє,
Саљмаѓош тирєћендє, ер алып, ерлєште. Є Тєўке ошо Терсє тирєћенє. Быуынданбыуынѓа хакимлыљтары кўсте, є уларџыњ Љотломїхєммєте башљорт ерџєрендє
яуџар баќтырџы, кешелєрџе љыра-љыра љанѓа батырџы, ауылдар яндырџы. Шуѓа
ул Љандра ћєм Асылы кўлдєр яѓынан буштан-буш мењєр-мењєр дисєтинє ерџєр
алды, єсир итеп алынѓан яугирџарџы шунда љол-крєќтиєн итеп килтертте.
Яурыны алтын уљаланды, уныњ яуызлыѓы хаљында љєћєрле йырџар љалды.
Ўџе юљ. Улы секунд-майор Осип Тєвкилев Салауат яугирџары боларѓанда
Ашљаџар буйынан љасты, Љасљын Ћамаров уны Дим буйында тотоп аќты.
Бындаѓы таѓы берєўћен Аљбаш ауылында тотоп аќтылар.
Терсє тирєћендєге Наз Яр, Шишмє, Балтас, Кибєкшўр ауылдары.
Крєќтиєндєре буй-буйына кїрєште.
1740 йылдар низаѓ, фетнє оџаљ барџы, ныљ булды. 1764 —1767 йылдарџа ла.
— Беџџењ ата-бабаларыбыџџы љол-крєќтиєн итеп алыуыѓыџ хаљында купчийџы
кўрћєтегеџ! — тип талап иттелєр.
Былтыр кїџ џє улар љулдарына љорал алѓайнылар. Ебєргєн вєкилдєре Минзєлє
янына Љаранай Моратовља, љайћы берџєре хатта Бердаѓа — Пугачевтыњ ўџенє
барып етте. Халыљља — указ, етєкселєргє чин алып љайттылар. Батыр
кїрєштелєр.
Тєвкилев ерџєре, бїтє усадьбаћы яугирџар љулына кўсте. Байлыѓын хєлєл мал
итеп, ўџ-ара бўлештелєр. Ситтєге заводтарын љыйраттылар.
Є бына яњыраљ, яџ еткєс, таѓы љуџѓалдылар. Єбделйєлил Сїлєймєнов
етєкселегендє. Ул, полковник, бында хужа, власть унда. Былтырџан бирле
кїрєште, Љаранайѓа ярџам итте.
Є май айында тап ошо юлдан барып, Михельсонѓа љушылырѓа џур команда
менєн Љазандан премьер-майор Дуве юлѓа сыљты. Терсє кешелєре уныњ юлына
арљыры тїштї. Олоќто љыйраттырып булмай. Тирє-яљтан кешелєр йыйџы.
11/V. Терсє юлында ћуѓыш. Туптар уќал. Сїлєймєн йєшеренде, лєкин бай
татарџар тотоп бирџе. Яљын дуќтары менєн Сїлєймєновты Љазанѓа Йєшерен
комиссияѓа алып китте. Ауылдарџы Дуве ћалдаттары баќты. Љаты яза бирєлєр.
Дуве ўџе шул юлын дауам итеп Їфїгє, Михельсонѓа, ярџамѓа китте.
Йєшерен комиссия 6/V љарары: Башљаларѓа ћабаљ булћын їсїн Єбделйєлил
Сїлєймєнде Терсєлє аќырѓа! Секунд-майор Скрипицын1 алып килде. Аќты ла
китте. Є бында — љайѓы, “Тєўтилєў” йыры аѓыла:
Љарлуѓасљай љара, муйыны ала,
Џур нужалар кўрє был бала...
Майор Скрипицын Сарапулда Шитовты2 аќырѓа тейеш... Унан Кама буйына
Уса биќтєћенє китте. Ябырылып алып, шундамы, Їфїлєме Михельсон
корпусында майор Дуве командаћына љушылырѓа тейеш.
Ћуњѓы ваљыттарџа Уса бер яугирџарџа, бер карателдєр љулында булды.
Яњыраљ...
Дуве бында юљ ине. Ул Їфїгє китеп љалѓан, є Скрипицын китє алманы. Бында
яугирџар кўп, биќтєне ташлап китергє ярамай... Бер яљтан Пугачев, икенсе яљтан
Салауат килє, тиџєр. Майор ошонда биклєнеп, Михельсон менєн Дуве килгєнен
кїтєўлєргє булды.
Скрипицын Ф. — секунд-майор, Љазан гарнизоныныњ начальнигы.
Шитов (Иванов) Данила Иванович — Сарапул олоќо Березовка ауылы священнигы, б. к.
атаманы.
1
2
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11
Камаѓа еттелєр. Алљынып аѓа икєн дєў йылѓа.
Кинйє оџаљ љарап торџо. Борон Сулман, Сулман-Иџел тигєндєр уны. Бында
Иџелдєр кўп. Тїрїк љаѓанаты килгєс, Волганы — Оло Иџел, быныћын СулманИџел тип йїрїткєндєр. Тап шул дєўерџє уѓа кїньяљтан љушылѓан Аљћыуѓа Аљ
Иџел атамаћы љушыла. Тїньяљ — љара яљ. Шунан аљљанына Љара иџел —
Љариџел булып китє.
Шуларџыњ бїтєћен аша ўтеп киленде. Быныћын кисеп ўткєс, Оло Иџелгє
етерџєр. Унан инде — Мєскєўгє.
Батша шулай ти... Башљалар џа шуѓа ынтыла. Юлы ѓына уњ булћын.
Сулманды кисеп сыѓырѓа кєрєк. Ћєр урында — љаршылыљ. Яљында ѓына,
Рождественский заводында, Горы ауылы бар. Шунда, Усала, ињ уњайлы урын
тинелєр. Ошонан уџып киткєндє инде... Хїкўмєт ѓєскєрџєре лє юљ, тиџєр.
Кємєлєр бар, паром (борам) эшлєй.
Уса. Љєлѓє. Уны Уша тигєндєр. Борон-борондан башљорттарџыњ џур
љышлауы, башљорт ауылы булѓан... Уша. Элек, XVI быуат аџаѓында, Иван
Грозный ємере менєн Новоникольская слобода тип исемлєнє. Башљорттар элеккесє Уша ти. Шунан рустар џа Уса, Оса тиџєр. Хєџер — дворцовая волость. Тирєйўндє ѓєйнє башљорттары кїн итє.
Уса џур тўгел. Лєкин яу ваљытында Пугачевља џур ярџам алынды. Башљорттар,
татарџар. Є хїкўмєт ѓєскєренє был љєлѓє џур љурљыныс тыуџырџы.
Был тирєлє Йољ заводтары. Бер нисє Воткинский заводы. Очерский заводы ла
љеўєтле генє. Йєнє Нытвинский заводы бар.
Граф Строгановтыњ, граф Чернышевтыњ, Демидовтыњ заводтары, кенєз М. М.
Голицындыњ, кенєз Шаховскийџыњ заводтары. Улар яуѓа ирек бирерџєрме?
Крєќтиєндєр, ай-ћай, яфа сиккєн был тирєлє.
Яйыљта яу башланѓанды ишеттелєр. Їфї янында Петр Федорович батшаныњ
полковниктары ѓєскєр туплап тороуын белделєр.
Уларѓа депутация ебєрелде.
Љєнзєфєр Усаев килеп сыљты. Депутация љайтљас.
Декабрџє, ѓинуарџа ниндєй хєл? Боларџылар, ењделєр.
Боласылар љулында хєџер Земская Изба. Дворцовая волость та. Шунда — яу
канцелярияћы. Выборный орган. Горы ауылы. Подгородная слобода быѓа
буйћона. Ундай ауылдар унлап.
Бергєлєп Яковлев заводын туџџырџылар. Тирє-яљља ўџџєре хужа.
Мишєр полковнигы Љанљай уѓлы Бєхтиєр (отряд менєн). Єбделкєрим
Кўсєкєйев атаман кўкрєк киреп йїрїй.
Яџ кїндєре лє кїрєш туљталманы.
Дошмандары бар. Љолой Балтас, туѓаны Сєѓит1, Шєрип Кейек. Єхмєр менєн
Вєлиша2 Шєриповтар. Килеп осрашалар, їџїшєлєр.
Пугачевсылар Усаны таѓы алды.
25 майџа кенєз Голицындыњ ауылын алдылар.
Шунан боласылар таѓы Усаѓа яљынлашты. Башмаков3 карателдєргє љабат
ярџам ебєрє, 600 кеше.
1
Сєѓит Балтас — Себер даруѓаћы Љара-Табын олоќо старшинаћы Љолой Балтастыњ
ярџамсыћы.
2
Вєлиша Шєрипов — Мїхєммєтшєрип ауылыныњ тарханы, Љазан даруѓаћы Љаршын олоќо
старшинаћы.
3
Башмаков Михаил Иванович — коллежский асессор, Урал заводтарыныњ идара аѓзаћы.
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Єле 15 июндє генє бик ныљ ябырылдылар.
Шул кїндєрџє Усаны фетнєсе яугирџар алды тигєндє, Усаѓа 100 ћалдат килеп
керє. Секунд-майор Скрипицын Терсєлє, Сарапулда экзекуция эшен бїтїргєс
була был хєл.
Рождественский заводынан ярџам килє. Бїтєће 1200 кеше йыйылды.
Пугачев саљ љына їлгїрмєй љала. Крепость стенаћы артында 1200 кеше бар
ине.
Лєкин Пугачевља ла шул килгєн (18/VI) кїндї Рождественский заводынан 100
кеше килеп љушылды. 3 туп алып килделєр. Был бик мїћим ине.
Лєкин бында хїкўмєт ѓєскєре лє кўп. Башљорттар џа бер тїрлї тўгел. Рудасылар
байтаљ. Ѓєйнє олоќо Љуян ауылынан Тасимовтар, мєќєлєн, хїкўмєт яљлы.
Исмєѓил Тасимов Йољ заводында тау училищећы ћалырѓа тип йїрїнї. Аљсаћы
— ўџемдєн, тип. Ћалдылар. Тик унда тўгел, Петербурџа.
Љаџмаљтынан Ишбулатовтар бер килке яуџа љатнашып љалдылар, бик тиџ
киттелєр. Љалтайџаѓы Љалтаевтарѓа ла ышаныс юљ.
Ѓєскєр туплана. Урынлаша. Уса љєлѓєћенє штурм яћала.
Унан љаршылар џа тик ятмай. Ѓєскєр љамай. Бер аџ туптар ата.
Таѓы їгїт хаты ебєреп љарайџар.
Бєхтиєр Љанљаев бында. Мишєр старшинаћы Єбделкєрим Кўсєкєйев килде.
Хєлде таныштыра.
Бїрїнєн (18/VI) Салауат килеп етє. Кїсї џур. Ћуњыраљ ћїйлєп бирє.
Ўџенекелєр кўп. Љанљай ебєргєн боласылар џа байтаљ.
— Ўџе лє килер, — ти Салауат.
— Є былар кемдєр?
— Мырџа Аљай, улы Єхмєт.
Завод кешелєре, Тулва, Љонѓор, Љалтай башљорттары килгєн.
Кїс кўп. Ун мењдєн ашыу. Єџерлек (штурмѓа) башлана.
Хєрби советта љарар ителгєнсє, бесєн йїктєре, тал сыбыљ бєйлємдєре їйїлє.
Уларѓа ут тїртїўселєр билдєлєнє.
Шунда Белобородов йыш кўџгє салына. Аяѓы яралы.
Љаланы алаћы бар. Каманы сыѓырѓа кєрєк.
Тиџерєк! Бына бит бер команда килеп їлгїргєн. Екатерина ѓєскєрџєре килер,
юлѓа арљыры тїшїр.
Белобородов та, башљалар џа был уйџы яљлай. Яйыљ атамандары ла бында оџаљ
ятыу яѓында тўгел.
Йїрїп-љарап кўџ самаћы алдылар.
19/VI — Пугачев манифест ебєрє. “Ер-ћыу, ирек, ћалымдарџан, яћаљтарџан
љотљарам...”
Ерен алырџар, тўлєнмєќ... Є мєшєљєте, бына яу, ылау, аџыљ бир... Эйе, тєхеткє
ултырѓансы булыр.
Тегенєн берєў:
— Батшаны кўрћєтегеџ. Мин таныйым уны, — ти.
Пугачев бындай эшкє љаршы.
— Килћен, — бер генє ћўџ єйтте.
Крєќтиєндєрџе, яњы казактарџы килтерџе. Бер аџ кешене теџеп ўткєртє. Ўџе
шунда баќљан.
— Йє... љара... — тиџєр.
Љарап ўтє, ўџенє еткєс:
— Нимє, оноттоњмо? — ти Пугачев. — Бар, љайтып єйт.
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(23 июнь.) Кєрзиндєргє, тољтарѓа тупраљ тултырып, шуныњ ышыѓында
яљынлайџар.
Кешелєрџе Мырџа Аљай, Єхмєт Аљаев єйџєй.
Салауат — авангардта... Ныљ ћелкетє.
Салауат яралана. Дўртенсе љат яралана.
Белобородов та яра алды.
21-22 июнь ине. Уса љєлѓєће алынды, тиџєр.
Скрипицын бирелде, бїтє командаћы менєн. Ай, был Терсєлєге, Сарапулдаѓы
аќыу тўгел икєн — ўџен аќырџар. Ул љалтырай. Мотлаљ аќырѓа ўџен!
Бїтє гарнизон геўлєй.
12
Кисеў башланды.
Рождественский заводы, Горы ауылы кешелєре љайнаша.
Пугачев Белобородовља ышаныс менєн љарай.. Ул бында баш атаман,
главный. Аяѓы яраланды. Шулай џа:
— Алѓа кешелєр ебєрџем, — ти батшаѓа.
— Љайџа, нињє? — Пугачев љыџыљћына.
— Арѓы яљта юл єџерлєћендєр. Ћаџлыљтар бар унда. Аѓас тўшєргє, кўпер
ћалырѓа кєрєк.
— Мин шуны єйтергє уљталѓан инем. Ўџењ белгєнћењ, молодец!
Белобородовља эш кўп. Паромдар, кємєлєр, ћалдар... Бїтє крепость халљы
эштє... Пугачевтыњ да егерме мењ кешеће булыр.
Аттар менєн сыѓып, теге ярџа ныѓынды.
Башљорттар турћыљтарѓа тын тултырџы, эйєргє ике яљлап бєйлєйџєр. Атља
ярџам был, бик ўк батынљы йїџџїрмєќкє.
Пугачев таѓы ћораша:
— Є ылауџар љайџа?
— Уларына айырым кешелєр тєѓєйен, — ти Белобородов. — Был яљты
белгєндєр...
— Эйе, улары кєрєк...
Ењел баржалар. Коломенка тиџєр. Эргєлєге Горы, Неволина, Зобачевка
ауылдарында яћалѓан. Уларѓа аџыљ-тўлек тейєлгєн.
Арыѓан аттан тїшєлєр, борамсыларѓа ярџам итєлєр. Турћыљтарѓа тын
тултырып, эйєр їќтїнє бєйлєйџєр.
Борам. Уѓа туптар тейєлгєн. Бер туптан замок тїшїп китє.
Пугачев быны кўреп:
— Нимє? — тип ярћый.
— Замок.
– Сыљ єле бында!
Асыу булыр. Туп бында бїтє нємєнєн љиммєт. Ћыуѓа тїшїп китеўе бар.
Алпар кўреп, сисенє, сума. (Кинйє янында бит.)
— Табып булмай, — Пугачев борсола.
Кинйє:
— Кїтєйек.
Алпар оџаљлай. Кинйє:
— Хєџер сыѓыр, — ти.
Алпар сїмєкєйџєн сыѓып тын алды. Ике, їс сыѓа. Бына, ти, ћєм замокты ярѓа
бирє.
Пугачев маљтай ўџен.
Бында Алпар йїџїп, сумып кинєнє. Тегећенє ярџам, быныћына...
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Пугачев љарап-кўреп ала берєўџе сєсенєн їќтїрєп сыѓарѓанын. Алпар кўреп
љалѓас, батљан артынан соњљоп сума. Пугач эргєлє ине был саљ.
Шунан берећенењ пистоле тїшє. Алпар йєнє ятыуѓа тїшє. Оџаљ тора. Пугач
Кинйєгє: “Батты бит!”
Юљ, сыљты... Пистолде алып:
— Мє...
— Ўџењє булћын. Ћаљлай белмєгєс...
Алпар йылмая.
— Эх, ўџемє ярџам итћєњ ине. Ай... Тьфу, тьфу, батмаћын.
Шул саљ, уратып алып, берєўџе килтерєлєр. Поручик Минеев (бер нисє кеше
менєн) майор Скрипицынды, капитан Смирновты. Кўџєтеп торѓан икєн. Уѓа кем
килє, љайџа китє...
— Шымсы.
— Кем ебєргєн?
Поручик этеп (Скрипицынды):
— Бына!
— Аќырѓа!
Хєџер ўџен... Шунда ѓына белде Скрипицын аќыу эшенењ ауыр икєнен, хыянат
итеўџењ гонаћ икєнен.
Є Минеевты Белобородовтыњ ярџамсыћы итте.
Кисеў эшлєй. Йєћєте йєћєт љылана.
Бынан китерџєр. Башљорттар, бїтїнлєйгє хушлашљан ћымаљ, аръяљља љарай.
Кинйє ўџе лє љаранып алды.
— Љайтып, кўреп булырмы? – Юл хєлен белеп булмай, тигєндєр. Был юл ѓына
тўгел. Ни хєлдє икєн йорт-илдє? Улы ни хєлдє?
Хушлашыу кєрєк ине лє... Юљ, насип булмаѓандыр.
Кўрешерџєр. Бик тиџџєн кўрешерџєр...
***
Полковник Љєнзєфєр батшанан указ алырѓа киткєс, бїтє сиреўгє баш булып
љалѓан Ћелєўћен мулла ике алайџы ла Аѓиџел аръяѓына кўсерџе.
Аљташ тауы. Эргєлє Балапан, Талпаљ.
Љєнзєфєр єйлєнеп килгєнсе хєрєкєт итмєќкє килештелєр. Є бында, Эќем
тамаѓында, саљ љына эстєрєк, донъялар тыныс кеўек.
Алда — кенєз болондары, тау-урмандары. Ораљов билємєће.
Ћелєўћен љарап тора. Тау љырласында бер ћыбай ћалдат. Кўџєтсе-шымсылыр.
Ћелєўћен ћаџаѓынан ике уљ љармап алды. Береће лє еткєн. Тайшанып китмєќ.
Керешкє ултыртып атты. Теймєне. Ни булды? Ул атљанда уѓы ћирєк яџлыѓа ине
бит. “Љулы љороћон, тип єйтеп їлгїргєндер”.
Ћыбайлы быны шєйлєп алды. Љуџѓалды, бирегє килє.
Ћелєўћен љабат атманы, икенсе уѓын ћаџаљља тыљты. Кїтїп алды.
— Арыќланов улы бындамы?
— Ўџем булам!
— Туѓаныњ белешергє ебєрџе...
Уларџыњ (Ораљовтарџыњ) килене ошонан алыќ тўгел. Їфїнєн ситтє, љыуылып
тигєндєй, ўџе генє тиерлек йєшєй.
— Барып єйтєм.
Ћелєўћен:
– Мин ћињє ике кеше бирєм, – ти.
Ћелєўћен уѓа дуќтары Тїмтїк менєн Єбеште ебєрџе.
Хєбєр барыу менєн Єлиє килеп етте. Йєш атља атланѓан.
Ћелєўћен уны эстєн йєллєй, лєкин ћиџџермєй. Туѓаны ћаѓынып илап ебєрер,
тип уйламай.
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— Йє, килдењме? Нињє кўџџєрењ љоро?
— Илап торорѓа... Мин Кинйє батыр љыџы тўгелме? Ћин килде тип кенє...
Улар бєлєкєстєн — ўртєшєлєр, ўсеклєшєлєр. Ћаман шулай.
— Ни хєлдє йєшєйћењ, љошонса?1 — тип єйтмєћє лє була, єйтте.
— Љол хєлен ћорашмайџар. Ћєй, шул хєлдє. Љошонса тип ћин генє ўсеклєп
єйтмєћєњ.
Эйе, кенєз љатыны, тиеўе... Ћїйлєп бирє. Барыбер йєшєй. Ўџе мал-тыуар љарай, тамаѓы туљ. Лєкин ире, Ташбулат-Михаил, ћанламай, ул ѓына тўгел, атаћы ла
чинынан, титулдан љурља. Дєѓи батшаныњ уњ љанаты — Кинйє старшина менєн
љоџаћыњ, тиеўџєн љурља. Бындай ваљытта, Пугачев ћанаты, тиерџєр. Шуѓа кўрє
бында кўсерџелєр. Кўџџєн алыќта булћын, айырып ебєрелгєн, йєнєће. Шулай џа
килєлєр, ерџєр мал-тыуар уларџыљы... Эшлєћен... Битєрлєй, ћўгє, ярай єле, кенєздењ йолаћынса, љул кўтєргєне юљ. Љайџа инде, єсєћенє љунаљља ебєрмєйџєр.
Бигерєк тє яу йылында. Ћаѓынѓан. Илайџыр. Ўџе генє белє.
Шулай џа аѓаћын кўреўенє шат.
— Ярай, яу баќылћын, єсєйемде ўџем алып килермен. Йє ўџе...
— Ташбулатмы?
— Эйе.
— Булды, ти... Яу нисек бїтїр єле.
Эйе, ныљ ћиџенє, тїрлїсє уйлай, кўрєћењ, Єлиє.
...Єлиєне оџатљандыњ икенсе кїнїндє Љєнзєфєр љайтты. Бик ашыљљан,
кўрєћењ. Атыныњ љорћаѓынан аљ кўбектєр аѓып тора. Эйєр тиреће, серге аќты
шыбыр тир.
Ћелєўћен:
— Ул-был юљмы?
— Юл имен. Имен ерен табаћыњ. Љайџа, ћыу бир, — ти Љєнзєфєр. Ћелєўћен
љымыџ бирє. Ѓєжєплєнеп љарап ала бўќкєртеп љуйѓанына.
— Кўрџењме? — тип ћорай.
— Кўрџем, — яуап бирє Љєнзєфєр.
— Молодец, полковник, тинеме?
— Бригадир, тине.
— Оћо!
– Барманыњ бит.
— Беребеџгє булћа — етер. Манифест бирџеме? — Ћорай Ћелєўћен.
— Бирџе, — кўлдєк иџеўенєн алып, Ћелєўћенгє тоттора. Уљый, яљшы.
Уныњсы тамаљља єџерлєргє. Єлиє килтергєн ћыйџы љуя.
— Дєстєрханыњ бай.
Ашай. Дєстєржє (танау љулъяулыѓы) менєн битен ћїртїп ала.
Тегендєрєк яугирџар ашап ултыра. Бер аџџан, бер кїйсє тын алѓас, манифесты
кўсереп яџа башланылар, Љєнзєфєр мишєрсє, Ћелєўћен башљортса ћўџџєр
љыќтыра.
— Батша Мєскєўгє китє.
Ћелєўћен уйѓа љалды.
— Беџ џє барып етєйек.
— Етербеџ.
Улар љуџѓалып килгєндє яугирџар ашап бїткєн. Айыт кїлдїрїп ћїйлєп ултыра.
— Ат – ињ яљшы йєн эйєће, — ти.
Љєнзєфєр, Ћелєўћен туљталып тыњланылар.
— Уны егєћењ, атланып елєћењ. Эштє лє ярай, бына яуџа ла.
— Яуџа инде ињ уњайы...
1
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— Юљ, урлаѓанда ињ уњайы. Ћыйыр, ћарыљты сєлдерћєњ, љысљыра башлай. Є
был ат уџамандыњ ћис тауышы юљ. Бик тиџ алып китєћењ. Атлан да ћыртына бер
тапљыр љамсы баќ. Елдер генє. Ўџе бик кўндєм, ўсекмєй, дуќыња єйлєнє,
саљырыуыња килє.
Љыџыљ итеп тыњлайџар. Љєнзєфєр:
— Кўп урланыњмы?
— Ћєй, ћаны-иќєбе юљ... Улары булды... Бына, ѓўмер ўтеп бара, берєй бисє генє
урлап булманы.
Берєў:
— Љаршыњда — ике мулла. Оялмайћыњ.
Айыт:
— Шул... оялдым инде, гонаћынан да љурљтым.
— Єллє таѓы. — Ћелєўћен кїлїмћїрєне.
— Ысын єйтєм.
Љєнзєфєр:
— Гонаћтан љурљљас, сауаплы йєн бит ћин.
— Є... Сауапты кўп йыйџым, шїкїр.
Љара тїндє Аѓиџелде кире сыљтылар. Теге яљта кўп мєсьєлєлєрџе хєл итергє
кєрєк. Унда ауылдар џур. Сиреў тупларѓа, аттар йыйырѓа, ылауџар алып, фураж,
аџыљ тейєргє, шунан батшаѓа илтергє кєрєк. Уѓа хєџер кўп нємє кєрєк. (Пугачев
менєн бергє булырѓа итєлєр.)
Є халыљ хєџер бирер. Манифест бар.
Бер ауылда йыйылалар. Љєнзєфєр ўџе алып љайтљан указды халыљља уљый. 5
июнь кїнї генє яџџырып биргєн манифест.
— Бєн бадишам хєџрєттєренењ бригадиры, — указ уљый. — Батша Петр Салис
атап ебєрџе, — тип љарап ала.
“Был указды љулѓа алѓас та, уныњ менєн бергє тапшырылѓан манифесымды
мињє баѓынѓан халљыма иѓлан ит, шулай уљ єлегє минењ љул аќтында
булмаусыларѓа ла иѓлан ит, сїнки улар џа беџ бїйїк императорџыњ рєхимен
белћендєр. Єгєр џє Хоџай ярџамы илє бїтє Россия тєхетен таѓы ла ўџ љулыма
алырѓа насип булћа, тєбиѓ булѓандарџан йєн башына ћалым йыйыуџы
бїтїрєсєкмен, крєќтиєндєрџе алпауыттар љоллоѓонан азат итєсєкмен.
...Љаршы булыусы яуыздар килеп сыљћа, ћис аямай љырырѓа...”
Љєнзєфєр:
— Йє, ањлашыламы?
— Ањлашыла.
“Таѓы ла ћињє шул бойорола: ўџењє тоѓро ѓєскєрџєрџєн старшиналар,
сотниктар, яќауылдар ћайлап љуйырѓа. Улар государѓа итєѓєт иткєн кеўек, ћињє
лє тоѓро хеџмєт итћен...”
— Ишеттењ?
— Ишеттек, ишеттек, мулла.
— Є батша бригадир тигєн.
— Эйе, эйе.
— Бєн бригадирѓа ла, Ћелєўћен полковникка ла.
Љєнзєфєр, Ћелєўћен Димдењ ћул яѓынан баралар. Сєрмєсєн буйы. Яныш
ауылы (хєџерге Благовар районы). Љунырѓа туљтайџар.
Бында — урта буйлы, шаџра битле, љаљса, љонѓорт сєсе шаљтай аѓарѓан,
бышылдап ћїйлєшеўсе алтмыш йєштєрџєге бер кешене осраталар.
Усай:
— Ћин кем?
— Сауџагєр Иванов мин. Улым Эрбет йєрминкєћенє киткєйне, љайтмай. Эџлєп
йїрїйїм.
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Шикле. Йїгїн љарайџар. Љиммєтле єйберџєр мул ѓына.
— Нињє алдайћыњ? Ћин — вор!
— Мине Петербургтан Петр Федоровичтыњ улы Павел ебєрџе. Атайым
Ырымбурџа, ти. Илсе итеп ебєрџе. Шуны кўрергє љуштылар.
Ржев сауџагєре Астафий Долгополов. Усаев уны ўџе менєн алып китє. Хєбєр
итеў їсїн Ћелєўћенде Пугачевља ебєрє.
Љєнзєфєр менєн Ћелєўћен берауыљ ћїйлєшеп алды.
Ћелєўћен:
— Батшаѓа алып барырѓа кєрєк.
Љєнзєфєр:
— Эйе... Їлгїрмєћєк. Беџџењ ылауџар бар. Ћин хєџер ўк алып кит. Мин арттан
тїшїрмїн.
— Ярай.
Ћелєўћен Айыт љасљынына: “Йыйын!” Тїмтїк, Єбеш, Мырым, Баѓай,
Тайсура эйєрє.
Астафий Долгополовты алып китєлєр.
23/VI. Камаѓа етєлєр. Батша сатыры йылѓа аръяѓында. Уны тєўлєп Алпар
таный. Ул ситтєрєк сейелдєк итте ашыљ-бошољ ашай ине. Ен ташы кеўек атылып
килеп етте. Пугачев, Кинйє, таѓы кемдєрџер бар эргєћендє.
Ћелєўћен барып инє.
Аптырашта љалалар.
— Бер илсе бар. Шаћзада Павел Петрович – батша улынан.
Саљырып керетте. Кешелєр йыйылды. Ћїйлєштелєр. Билдєле.
Астафий 60 йєштєрџє. Урта буйлы, асљаљ йїџлї. Шаџра. Љара сєс, ћаљауыраљ.
Бик тєѓєнєм єџєм.
— Љайџан килдењ?
— Павел Петровичтан, кўреп танырѓа.
— Ни йомош?
— Мин ўткєн фураж їсїн бурысты алырѓа. Ћоло ташыѓайным Ориенбаумѓа.
— Яњылыш килмєнењме? Таныйћыњмы?
— Таныйым. Є как же, улыњ мињє кафтан, бўрек биргєйне.
— Љайџа Павел?
— Царское Селола.
Алдаљсы. Янѓын сыљљан ауылда мал йыйып йїрїўсе, уѓры кеўек, ваљытты
файџалана, йєнєће.
Пугачевља шуныћы ѓына кєрєк.
Єле генє бер љарт гвардеец тура килде. Ул да батша тип таныны. Халыљља шул
кєрєк. Ўџе оџата сыљты. Быныћын да ўџе тўлєргє вєѓєџє итте.
Бына шунда Салауат сыљты. Ул быѓаса кўрше тирмєлє ине. Бер Долгополовља,
бер Ћелєўћенгє љарай батыр.
— Ћин алып килдењме?
— Батша улы мине хєбєр менєн ебєрџе, бўлєктєр менєн, ти. Бер урынѓа ћаљ
аќтына љуйыѓыџ, кеше ебєрмєгеџ. Љасмаћын. Сере бар, єйтер, – ти Ћелєўћен.
Салауат сєйерћенеп љарап тора.
— Шулай булырмы?..
Тєѓєнєле кеўек. Лєкин єллє ни иѓтибар итерлек тўгел. Был донъяла ниџєр
булмай, уларџы яџмыш осраштырыр џа, бєлки.
Ул бынан љасыр. Бынан ўџе “килтергєн” фураж їсїн “бурыс"ын ала алмаќын
кўрє хєџер. Алдаѓы барып сыљманы. Љасты. Бынан булмаћа, тегенєн йўн
сыѓарырѓа уйлар. Екатеринаѓа барып етер, уныњ башына аљса тєѓєйенлєнгєн бит.
Кўрџем, тотоп килтерєм, тиер. Быныњ їсїн аљса кєрєк, кўп аљса. Заговор
яћайым, ти. Императрица аљса бирє, ўџенє тўгел, бер офицерѓа, янында —
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команда... Шулай џа ул теге офицерџан, бер яйын тура килтереп, алтын аљсаныњ
бер їлїшїн ўџ љулына тїшїрїр џє љасыр. Алдай. Ябай кешелєрџе генє тўгел,
батшаны ла... Лєкин алдап кўп йїрїп булћа ла, донъяны єйлєнеп сыѓып булмай.
Уны тоторџар. Екатерина уны Рогервик каторгаћына ћїрїр ћєм шунда
Долгополов Салауат менєн, ўџен башљорт ауылы урамында љаптырѓан Љєнзєфєр
менєн дє осрашыр. Тїрлї эш, тїрлї кешелєр, лєкин аџаљ – бер тїрлї яџмыш.
Бер ўк каторга икмєге, бер ўк ѓазап.
(Єле лє їлкєн йєштє, шулай џа оџаљ љына йєшєйєсєк єле ул.)
Кинйє улынан хєл-єхўєл ћораша.
— Љєнзєфєр мулла ни хєлдє?
— Ул ўџе килеп етер.
Эйе, килеп етте.
Кїс йыйѓандар. Бик яљшы. Бында љалыр. Тауџан таш артмай. Ћораша.
Љыџрас, Мерєќ1 яу юлында йїрїй. Љасљын тегендє, є Љаранай...
Салауат яралы. Батыр яраћыџ буламы? Ћул љолаѓы аќтында йїйї бар, уњ
љулына ћїњгї љаџанылар. Арљаћына сєнестелєр. Бына єле уњ яљ ботонда сей яра.
Хєле ауыр. Љайтып дауалан, тиџєр. Лєкин їндєшмєй. Љайтћа ла, тик ятмаќ, лєкин
бергє булыу хєйерле.
Бында кєњєшмє: Пугачев, Кинйє, Љєнзєфєр, Баџарѓол, Ћелєўћен (таѓы бер
нисє старшина), Бєхтиєр Љанљай. Салауат та ауырыумын тип торманы, ул да
урынында.
— Љазанды алабыџ!
Батша Мєскєўгє юл тота. Єммє кїрєш тынмаћын ине. Тына буламы? Голицын
корпусы был яљља ыњѓайлай. Баш командалаусы ўџенењ штабын Ырымбурџан
кире Бїгїлмєгє кўсерџе. Ил-кїндї аяућыџ хєлдє љурѓаућыџ љалдырырѓамы? Юљ.
Караттар љоторонор. Тимашевты онотмайыљ. Љыџрас, Љолой, Яныш... былары
љоторонор. Бындаѓы ѓєскєрџе — Голицынды, Михельсонды, Мансуровты —
Фрейман етєклєй.
“Эйе, бында ењергє, ил-кїндї азат итергє, — Салауат љєтѓи. — Тїрлї урында.
Бар атамандарџы туплаѓыџ!” Кинйє љомдо тигеџлєп ћыпыра.
— Бына — харита2... — Белєлєр. Љараштар тїбєлє.
— Бына Исєт яѓы...
Бєџерѓол, Юламан икеће лє бер тауыштан тиерлек:
— Беџ Исєт їйєџен тоторбоџ!
Салауат:
— Беџ Себер юлын, Їфї янын.
Кинйє:
— Љасљын Ћамаров – Бїгїлсєн тирєћен, Љаранай — Стєрлетамаљ тирєћен...
— Михельсонды тота алмаќћыѓыџ. Голицын да беџџењ арттан ынтылыр.
Ћелєўћен, Љєнзєфєр бригадир, — уны ебєрмєгеџ.
Пугачев:
— Єле бер аџ халыљ љайтыр. Љазанды алѓас, башљорттарџы љайтарырбыџ.
Є Салауат:
— Уныњсы Їфїнї алырѓа кєрєк. Беџ бергє уљмашып.
Кинйє:
— Єлбиттє, шулай.
Љєнзєфєр:
— Мєслихєт.
Батша фарманы буйынса Їфїнї алырѓа уњай ваљыт. Кїстєр єџєйгєн. Рылеев
килє.
Ибраћим Мерєќов.
Харита — карта.
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Салауат ањлай.
— Алырбыџ, — тине, тешен љыѕып
Кинйє:
— Йорт-илде таџартыѓыџ! Мєндей, Солтанморат, Балтастар, Љыџрастар
булѓанда тыныслыљ булмаќ. Усаљты ћўрелтмєгеџ.
Кинйє уларѓа ѓына тїбєп їндєште.
— Был беџџењ йорт-ил. Батшаныњ арља яѓы ныљ булћын. Љорал љулдан
тїшмєћен. Элемтє їџмєќкє. Ўџ-ара, тїп армия менєн дє, кєрєк саљта — резерв...
Љєип Зиємбєтов1 та љала.
Указдар алынды. Бурыс бирелде. Ваљыт билдєлєнде. Ћўџ љуйышылды. Улар
илгє йўнєлде.
Ћелєўћен менєн Айыт Алпар янына бара. Ћелєўћен уйлай: Алпар дан егет,
алаћы ине. Айыт та:
— Китєћењме? Єсєйењ хитланыр.
— Китєм. Ул хитланмаћын, тим. Љыуѓы булып йєшєў бїтћїн тип. Ењеп
љайтћаљ.
Тїп армия Љазанѓа ашљына.
Кинйє љарап љала улына...
...Башљорттарџыњ башљорт ерџєренє ћибелеўен белгєс, Михельсон, Пугачевты
ташлап љайталар, тип ўсєнде. Салауат та ўткєн, Усаев та. Арыќланов та киткєн.
Бер башљорт єйтє: Туљыс оба оранын ишеттем. Был яљта. Кинйє китте, ти. Ул
Ћелєўћен булѓан.
Лєкин уѓа насар донесениелар яуа. Ул яњылышты. Шулай тип ул баш
командалаусы Щербатовља йїкмєткеће яњылыш рапорт ебєрџе. Є Кинйє Пугачев
менєн бергє Љазанѓа юл тотто.

Ил батыры

Ћигеџенсе бўлек
Алда тау бар — Петр тауы.
Петр тауы — Ирек тауы,
Ил шаулатып, ер ћелкетеп
Шунан ўткєн Љазан яљља
Туѓыџ тыулы Бўгєс яуы.
Халыљ ижадынан

П

I

угачев љуџѓалды. Армияћы џур. Бында заводтар кўп: Ижевск заводы,
Носков заводы, Воткинск...
Завод кешелєре љушыла. Белобородов уларџы ѓєскєргє ойоштора. Ўџендє лє
кїс кўп. Бер аџын Овчинниковља, бер аџын Перфильевља бирџе.
Белорет кешећенењ отряды ла џур хєџер. Юлда љушылѓан казактар Иван
Творогов сиреўенє їќтєлде.
Хєџер аманаттар алып тороу џа бїттї.
Башљорттар Кинйє ѓєскєренє љушыла. Унда єллє нисє полк хєџер.
Заводтаѓылар ярџам итє.
Творогов заводты ўртєргє димлєй.
Пугачев:
— Ты что?
— Элек яндыра инек.
1

Љєип Зиємбєтов — Нуѓай даруѓаћы Љара-Табын олоќо старшинаћы, б. к. полковнигы.
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— Унда... Є былар... Ярџам ит. Ўџџєре єйткєнсє.
Каманы сыѓыу был яљ ялпыћына яњынан љуџѓалырѓа оло оран кеўек булды.
Халыљ љуџѓалды, атља атланды. Яњы отрядтар ойошто. Кисеўџєрџе баќып
алѓандар.
Сарапул, Минзєлє, Алабуѓа, Зєй љалаларын азат иттелєр. Каманыњ ћул яѓы ут
даръяћы кеўек љайнай.
Бєхтиєр Љанљаев Тўбєнге Кама ауылына кўсеп, єллє нисє команда туплап
ебєрџе. Кама аша сыѓып, килеп љушылалар.
Љыш кїнї Мєсєѓўт Ѓўмєров, 3000 кеше йыйып, Љазанѓа ябырылмаљсы ине.
Арсаѓа, шунан Љазанѓа. Є ємер — артабан ѓєскєрен Минзєлє – Їфїгє ебєрергє!
Ул саљта кїстї таратырѓа ярамаѓан. Ул барып, ярџамѓа отряд ебєрџе.
Кама буйлап кўсє-кўсє, Љазанѓа яљынланы.
Єбделкєрим Кўсєкєйев тє сиреў ебєрџе. Гаврила Лихачев1, ана, Љазанѓа
яљынлай.
Љуљмаралаѓы, Лайыштаѓы баљыр иретеў заводтарындаѓы яугирџар љорал
сўкей.
Бындай ваљытта, Љазанѓа юл асыљ, тип єйтеп була. Є бар љаршылыљты иџептапап баралар. Кињ фронт менєн. Тїп армия уртанан барћа, башља отрядтар кињ
фронт менєн яљ-яљтан. Йєйелгєн ике љанат кеўек.
Пугачев килє. Алыќ тўгел — Кинйє. Ул ћєр ваљыт Емельянѓа яљыныраљ хєрєкєт
итє.
Кинйєнењ атына иѓтибар итте батша. Маљтай. “Холкаћы, — ти (мундаћын
єйтє), — љалљыу тўгел. Алыќ юлда эйєр теймєй. Арт аяљтары тура тўгел. Ултырыу
уњайлы. Аџымы йыш, юртыуѓа ћєйбєт”. Эргєћендє — Алпар аты. Томшољтарын
томшољља тейџереп, бер-берећенењ тын алыштарын тоялар. Улар їсїн шунан да
џур рєхєтлек юљ кеўек. Оџон маршља сыѓып, туљтаућыџ барћалар — Аљъял менєн
Тумаљ шулай кинєнє.
Былай бер-берећен юљћыналар, эџлєгєндєй, їџїлїп кешнєйџєр. Яугирџар,
ѓєџєттє, быны яратмай, боќтормала ятљанда йє шєйлєк булып урмандан барѓанда,
ћиџџереп љуйырџар тип, был ѓєџєтте ташлатырѓа телєп, љамсылайџар. Алпар џа яу
башында ўџенењ “Тумаѓын” шулай кешнєўџе ташлаттырырѓа маташып љараны.
Кинйє туљтатты был эште.
— Тыйма... Бер-берећенењ љайџа икєнде белергє телєйџєр. Шулар арљаћында
беџ џє ањыша алырбыџ. Кем белє, яу эше бит. Кєрєк саљта улар бер-берећен
ярџамѓа саљырыр. Килербеџ, эйеме?
Алпарџыњ Љазанда булѓаны юљ, шуѓа ћорашып бер булды.
— Алыќмы?
— Юљ. Етербеџ. Башљорттарѓа яљын. Борон шунда ирєк2 булып хеџмєт
иткєндєр, ћуњынан аљ батшаѓа тип яћаљ ташыѓандар. Шунан... Алдар менєн
Кўсем яуында шєћєрџе баќып алырѓа яљын ѓына булѓандар. 30 саљрым љалѓан.
Алырџар ине. Петр батша менєн солох тїџїп, Сєўреш ауылында туљтаѓандар.
— Є беџ алырбыџмы?
— Алабыџ, ћис шиклєнмє.
Єйтергє ине: Йємєлкє ўџе лє шунда баструкта ултырѓан, былтыр ошо
ваљыттарџа љасљан, тип. Юљ, єйтмєне.
Бер урында туљтанылар. Ауыл халљы килде. Баш эйєлєр. Йїџџєрендє —
ихтирам, шатлыљ. Илайџар.
1
Лихачев Гаврила Макарович — Љазан їйєџенењ крепостной крєќтиєне, б. к. яќауылы,
полковнигы.
2
Ирєк – застава, гарнизонная служба.
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Рустары:
— Батюшка... Надежда наша светлая!
Татарџары:
— Батша хєџрєттєре... Ѓали йєнєптєре...
Сыуаштары:
— Беџџењ яљты љояшыбыџ!
— Ћеџ љолдарымды йєллєп тыуџым, йєш ай кеўек, яљты йондоџ булып! —
Пугачев ўџен батшаларса тота. Тегелєр йєберлєнеўен єйткєс, “батша” аљыл
їйрєтте, юљ, љушты:
— Улар ћеџџе кўп таланы. Хєџер ўџегеџ... Баринды, генералды љырыѓыџ.
Капитанын да, майорын да... Кем љаршы — бїтєћен. Баштарын сабыѓыџ,
малдарын алыѓыџ, байлыљтарын бўлешегеџ.
Минеев тигєн бер поручик Пугачевља баш ћалѓайны. Ашыљтыра, хеџмєт итеп
љалырѓа тырышты.
— Љазанда єле кїс кўп тўгел. Тиџерєк Љазанѓа, — тине, љулдарын ыуып.
Оџаљламанылар. Воткинский заводына йўнєлделєр. Эйе, унда кїс єллє ни кўп
тўгел. Быны Љазан дворяндары белє. Алпауыттар, байџар љаса, ѓаилєлєрен арѓы
губерналарѓа кўсерє. Офицерџар, чиновниктар хеџмєт буйынса китє алмаћалар,
Љазандыњ Кремленєн урын алып љалырѓа тырыша...
Љазандаѓылар ѓынамы?.. Нижний Новгород, Рязань дворяндары ла... Яњыраљ
бунт кисергєн Мєскєўџє лє љурљыуѓа тїштїлєр. Хатта императрица Екатерина
Икенсе ўџе лє Ригаѓа кўсеп китергє љырсына.
Є ябай халыљ, рус крєќтиєндєре, татар ялпыћы љыуанышып Пугачты кїттї,
икмєк-тоџ менєн бишкє бїгїлїп љаршыланы.
Шєп бармай булмай. Арттан Михельсон тїшкєн. Ѓєскєрен ял иттереп, туплап
алѓан. Корволанты оса ѓына. Дїрїќ, ябырылмай. Ситтєнерєк бара. Пугачев
ѓєскєр хєрєкєтен тиџлєтте. Йєйєўлелєр љала. Долгополов бер аџна самаћы
торѓайны. Уны ла ебєрџе. Уныњ менєн мєшєљєт сиккєнсе, китергє кєрєк. Ебєрє.
Унан теге љаса.
Михельсон Кама ярына аяљ баќты. Усаны алды. Янында теге премьер-майор
Дуве. Скрипицынды єрлєйџєр. Смирновты. Улары язаћын алѓан. Є Минеевља
теш љайрайџар.
Михельсон ўџе алдан юрѓалай. Єйтерћењ, ул яњы чин алырѓа, рескрипты
алырѓа ашљына. Уныњ атлы эскадрондары, гренадерџары, карабинерџары —
ћєммєће єџер, уяу. Кєрєкћє, Шувалов гаубицалары єџер.
Кїсї єллє ни џур тўгел, 800 кеше шулай џа. Їйрєтелгєн, ойошљан. Архангель
эскадроны карабинерџары. Гусарџар бар. Чугуевск казактары, Санкт-Петербург,
Изюм полктарынан. Эргєћендє — майор Харин, майор Дуве.
29/XI Агрызѓа (Єгерже) еттелєр.
Пугачев Терсєгє ингєс, бїтє крєќтиєндєре љушылды. Шишмє, Нєџер, Балтас,
Кибєкшўр, Мордовина ауылдарынан килделєр.
Бїтєће яфа сиккєн, ўџџєренењ аћ-зарџарын ћїйлєй. Єбделйєлил
Сїлєймєновтыњ дар аѓасына юлыљтылар.
— Ах, элегерєк килеп булманы.
— Эйе... Хоџай яџмаѓандыр. Дуве майур љыйратты, љанѓа батырџы, тотоп,
Љазанѓа алып китте. Скрипицын майур бында алып килеп аќты.
Љайѓылары џур, єлбиттє.
— Ўџен дє аќтыљ.
Љыуаныс... Ўс алынѓан.
Унан Омѓа ауылы — Аљљужа — Суљман. Алабуѓаѓа.
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Пугачев бынан бик тиџ Алабуѓаѓа талпынды. Алабуѓала — Кама аръяѓынан
хєбєрџєр. Минзєлє, Сарапул, Зєй янында яугирџар. Халыљ йыя, кїс-ярџам ебєрє.
Кисеўџєрџе тота, юлдарѓа пикеттар љуя.
Шєп барћа ла, Пугачев уйлай. Тєўџє ўк шулай йєћєт кенє љуџѓалаћы булѓан.
“Ырымбур янында ятып, ваљыт єрєм иттем. Љазанын да алыр инек, Мєскєўен дє.
Тиџ етер инем...” Кўптєн тєхеттє ултырыр инем, тимєй, ул ћўџ теленє килмєй,
ундай уй, нисектер, башына ла инеп сыљмай.
Ни бары Яйыљ казактарына ћылтай: эх, ебєрмєнелєр шул. “Мин улар љулында
инем. Юѓићє, Карџы љыйратљас китћєњ дє, арттаѓы Ырымбур шул кїй љалыр ине
єле”.
Михельсон Терсєлє Пугачевтыњ эџенє тїштї. Алабуѓаѓа саљлы артынан
љалманы.
Єле ябырылырѓа телємєй. Љазанда. Бергєлєп.
Шунда Каманы кисте. Пугачевтан кїньяљтараљ – Алексеевск, Балыљ биќтєће.
Бында бїтє ћул яљ ут эсендє кеўек. Лєкин уѓа йоѓонорѓа баџынмайџар. Ўџе лє
Пугачевља ташланманы.
2
Каманан љайтыу яѓына бергє киттелєр. Салауатља ла, Љєнзєфєр менєн
Ћелєўћенгє лє бер килке юл ыњѓайы ине.
Бїрїгє етергє байтаљ ара. Унда барыу кєрєкмєй. Карателдєр кергєндер.
Бер урында туљталып, кєњєшлєштелєр. Яљын-ярандарын да ултырттылар.
Ћўџџе Љєнзєфєр башланы:
— Батша фарманы бар бит, Їфїнї алырѓа кєрєк.
Ул башларѓа тейеш. Їфїнї алырѓа батша, Салауаттыњ љаты яралы булыуын,
Љєнзєфєрџењ йєшкє їлкєнерєк булыуын иќєпкє алып, баш кеше итеп, уныњ ўџенє
љушљайны.
Ємерџе онотмай, шул хаљта ћўџ башлауы Салауатља ла, Ћелєўћенгє лє дєрт
їќтєне.
— Љайтабыџ џа алабыџ!
— Љайтып сиреў тупларѓа кєрєк.
Эйе, єле хїкўмєт ѓєскєрџєренењ кўбеће Башљортостанда. Себерџєгелєре лє,
Ырымбурџаѓылары ла был яљља тартыла.
Баш командалаусы Щербатовтыњ 20 мењ ѓєскєре бар. 8 боевой генералы —
Пугачља љаршы. Полковниктары, офицерџары эт тубыѓынан.
Ѓєскєрџєр башљорт ерџєрендє, Уралда. Генерал Фрейман заводтарџы алып,
Ырымбурџан сыљты, башљорт ерџєре ўџєгенє ынтылды.
Голицын да Ырымбурџан сыѓып, Стєрлетамаљља, унан тауџар аша Пугачевты
тоторѓа тип уљталды.
Генерал Деколонг ићє Себерџє хакимлыљ урынлаштыра. Є полковник Хорват
май аџаѓында Бїгїлсєнгє етє генє яџџы. Полковник Шепелев ићє Стєрлетамаљља
инеп бара.
Эйе, сиреўћеџ булмай. Ўџ љорџарын Пугачевља биреп ебєрџелєр. Бында йыйып
була ла бит. Салауат, Ћелєўћен ике бер юлы тиерлек:
— Оџон-оџаљља ћуџырѓа кєрєкмєй.
Ћелєўћен:
— Ћуљ тимерџе љыџыуында!
Салауат:
— Їфї љатауын – алыу бер эш. Беџгє Голицынды, Хорватты тотоп љалырѓа,
љыйратырѓа кєрєк. Батша артынан бўре ћымаљ китмєћендєр.
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Љєнзєфєр:
— Раќын єйттењ, дуќтым!
Уныћы мєслихєт. Љєнзєфєр Салауаттыњ аяѓына ымланы:
— Є был ни хикмєт?
Аяѓы ћыџлай, лєкин Салауат ћиџџермєй, сирєк алыштырылѓан.
— Аяљ тўџер... Йўгерергє тўгел. Эйєр їќтїндє бит. Етєктє ике йє їс ат
љушарларѓа тура килер... Ике аџнанан Оло Љатау янында булырбыџ. Ћыбайџар
килеп етер.
Љєнзєфєрџењ уйынса, Салауат атаћы Юлай менєн кїн сыѓышынан килє.
Ћелєўћен Аѓиџел аръяѓында, Табындан алып Инйєр араћында, яу саба, Їфїгє
еткєс, Їфїнїњ Нуѓай тауы итєгенє — Зарубин ћуљмаѓына тїшє. Љєнзєфєр
Їршєк, Дим буйџарынан ѓєскєр йыйып, шул љамауџы їџє.
— Бер-беребеџџєн яљын булайыљ.
Салауат:
— Дїрїќ! Љатауџа ятмаќтар улар. Хєйлєлєп сыѓарырбыџ. Сыљљас љырырбыџ.
Бер љайџа ла китмєќтєр!
Бїтєће шулай кешелєр йыйырѓа кєрєклегенє килешє.
Љєнзєфєр:
— Мин бындаѓы полковник старшиналарџы йыям. Ємер љылам.
— Йыйырбыџ. Арља яљ ныљ булћын.
— Расын сўлисењ, мулла. Самар уѓлы Љачљын Стєрлетамаљ тирєсендє
љулларын бєйлєп тотсын. Є Морат уѓлы Љаранай беџгє килер. Є тегенєн
Деколонгты љыќырбыџ, — ти Љєнзєфєр.
Салауат:
— Уны Баџарѓол фельдмаршал менєн Юламан генерал ебєрмєќ. Є бына ошо
тирєне бындаѓылар ћаљлар. Мин фарман ебєрермен. Љайтышлай уљ мариџарѓа
туљталам. Иџебай ћынатмаќ, ышанам.
Кемдє ни бар — єйттелєр. Эшлєйће генє љалды.
Шунан љуџѓалѓас, Љєнзєфєр менєн Ћелєўћен Аѓиџел аша сыѓып китте. Є
Салауат кїнсыѓышља йўнєлде... Улар таралып ике кїн ўтеўгє, Усаѓа табан
подполковник Михельсон корпусы уџып китте.
***
Бурѓаш ауылы. Урманда башљорт аласыѓына ољшаѓан ћунарсы шалашы. Кудо
тиџєр, шунда туљтайџар. Салауат мариџарџы кўрџе. Ћорашып, Иџебай менєн
осрашты. Аяѓы ћыџлай. Шешенде хатта.
— Їфї юлын ныљ тот, палкауник Иџебай!
Буйын турайтты теге. Палкауник! Бєлєкєс чин тўгел. Бигерєк тє кеше-ѓара
алдында.
— Ћаљларбыџ!
— Эйе, ўџ ерџєребеџ. Беџ бїркїт булып осорѓа, арыќлан булып сабырѓа тейеш.
Батша шулай љуша.
Был ћўџ Салауат ўџе єйткєндєй сыѓа. Тик ћаман батшаѓа ћылтана.
— Ирек бирєм, тине.
— Ай, сакче (алла) кеўек аљыллы икєн.
Ћорашалар. Каманан љайџа барыр? Љазанѓа, Мєскєўгє... Ћо-о! Кўп љалманы.
“Деўєрєндєрџе дер ћелкетербеџ, янаралдарџы љырырбыџ...”
Батыр йырлай:
Ай Уралым, Уралым...
Хєле юљ, ћыџлай. Шунда Салауаттыњ яраћы елћенде. Батыр яраћыџ булмай џа...
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Элек бында, љолаљ аќтында, ине, ћиџмєне лє. Уњ љулына љаџанылар. Бик тиџ
уњалды. Арљаћына љаџанылар. Ауыр булѓанмылыр, уныћы ла тиџ уњалды,
онотолдо. Имен єлегє, хуш.
Є бына быныћы, уњ яљ ботондаѓы, ыџалата ѓына.
Иџебай борсолдо. Иџебай бер малай ебєрџе. Атаћы Ишкина, єсєће Айма.
Килделєр им-том итергє. Мари єбейџєр, аяљћыџ љалырћыњ, тинелєр. Эйе, сирєк
алмаштырып, єџерєк ял итеў фарыз.
Шунда хат яџа йє сапљын ебєрє. Был тирєлє — Бўлєк Яљубов, Арыќлан
Оранѓолов азаматтары. Удмурт Федор Калабин (Шмота тиџєр), Оска Оскин1
егеттєре. Бїтєћен љошсоћо Баћау ойоштора.
Илсеѓол Этљолов (Љошсо старшинаћы) Батырљай Иткининѓа хат яџџы.
Мариџар аша ебєртте фарман вє сєлємен.
— Палкауник, ышбу хаттарџы юлыљтыр.
Усанан љайтып баралар. Салауат, љошсоћо Баћау янында.
Љоро џур тўгел. Бары ла батша менєн китте. Љайтљас булыр. Єле яралар
уњалћын. Љошсоћо шул хаљта ћораша.
— Є тегелєрџє єфисєрџєр, янаралдар яралымы?
— Уларѓа уљ-ћїњгї теймєйме? Аџмы љылыстан сабылалар?
— Є яралаћы нисек шифа ала? Їйџєме?
— Лазаретта.
— Є-є... Кем дауалай уларџы: єбейме, бабаймы?
— Лекарь, доктор џа тиџєр.
— Є-є... Нињє беџџє ундайџар юљ?
— Юљ тићењме?.. Беџџє лазарет урынына Урал бар, йєйлєў бар, лекарь урынына
ўлєн шифаћы, љымыџ бар. Ана бит, ћин юл япраѓы ябып, сирєк ћалдыњ. Шул ўџе
шєп шифа.
Љуџѓалдылар. Йырлап ебєрџе Салауат:
Уралљайџан бейек, ай, тау булмаќ,
Уралљайџы ћїймєќ тє йєн булмаќ.
Ўџ илкєйе їсїн љорбан булѓан
Ир-егеттењ ѓўмере йєл булмаќ...
Батыр туљталды.
Бер аџ барѓас, љурай тын ѓына ѓыжлап барџы. Моњдо боџмаќља. Ах, дошманы
Балтас тоторѓа килгєн! Ул љулын ћаџаљља ћуџџы. Уљ љармап алырѓа. Алманы.
Арбанып тыњланы Салауат. Юлда уны Балтас кешелєре кўреп љалып, хєбєр
иткєндєр. Хат яџѓан. Артынан сапљын килеп етеп тапшырџы.
— Нимє?
— Љолой уѓа хат ебєрџе.
— Нињє, љунаљља саљырџымы? Љымыџы кўптер.
— Уныћы барџыр.
— Эйе, унда булѓан бар. Ауылын барып баќтым. Таныптар мињє таныш.
Кешелєре љушылды. Балтас ўџе генє ошо тирєлєрџє Бўгєсте ћаѓалап, бер мењлек
ѓєскєр менєн тау-урманда боќоп ята, тиџєр ине. Бына минењ эџемде ањдый. Тик
тотоп алырѓа баџынмаѓан. Хат?.. Є мин єллє љылысын ебєргєнме тип торам. Теге
Бибик янарал бўлєк иткєнен.
— Юљ та.
— Є... булмаћа, ундай шєп љылыс ўџемдє лє бар.
Хатты уљый.
1

Оска Оскин — мари, Бардым ауылынан, Себер даруѓаћы старшинаћы, б. к. сотнигы.
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“Бїйїк Салауат Юлай єфєнде, ћеџгє батша Екатерина Сания тарафынан џур
ўтенесе, бєс шулай булѓас, ћеџгє мєѓлўме — беренсе алла, икенсе — батша. Батша
бойороѓон аяљ аќтына ћалдырмай, бїгїндєн башлап баѓый Пугач артынан барма.
Уѓа мотлаљан љаршы торорѓа тип, мин, главный йортауай Љолой Балтас, ћеџџе
бик яљын кўреп, кейєў итмєксе буламын. Балдыџым Зїлєйхаѓа юлдаш булыуыѓыџ
мотлаља ышанып єйлєйем. Љолой Балтас”.
25/VI-74 й.
Салауат уйлана. Ах, Зїлєйха... Кейєў булыу — ожмахља кереў. Бєхет!..
Салауат яуап яџып торманы. Єйтте генє:
— Зїлєйхаћын былай џа алырмын, Љолой ўџе килћен.
— Љайџа?
— Табыр. Є ћин... љурайыњды тарт шунда.
3
Салауат љайта. Атаћы ауылда тиџєр.
Ћаѓындырѓан, љарап тора. Їќкєнде ћыуы. Уњ яљта — Йєйлєў љырлаћы1. Бына
Йортбикє љашлаѓы. Шуѓа урынлашљан инде Юлай ауылы.
Атаћына ћїйлєй. Атаћы:
— Яу кїсєйџе, — ти.
Эйе, Пугачев китте тип кенє, яу тынманы. Екатеринбург яѓы шаулай. Карателдєрџењ Љазанѓа — Пугачев артынан яќљыныуы яуџы кїсєйтте генє.
— Баџарѓол љайтты.
— Бынан ћыџырѓа кєрєк, — Салауат быны уйсан, ћуџып єйтте. — Хєџергє Љарауылташља китеп торорбоџ.
Унда торѓандары бар. Атаћы белє. Йўрўџєн буйы. Уњай тїбєк.
— Унда ћиџерџєр.
— Беџ Їфїгє яљыныраљ кўсербеџ.
— Эйе лєћє, Љобау янына. Унда кешелєребеџ џє кўп.
— Тиџ генє тирє-яљ менєн хєбєрлєшеў фарыз. Ћаѓауылдар, баѓауылдар
љуйырѓа.
Єй буйџарына сапљындар елде. Бєлєкєй Ыљ, Лємєџ, Љаранай, Йыланыш,
Мєлєкєс, Тўрє — шул тарафтарџа дуќтары кўп.
Атаћы:
— Бына, йєрєхєтењ бит єле.
— Тїџєлер.
Салауат ўџе йїрїрлїк тўгел. Сотниктарын йыйџы. Атаћы писарџарын
килтертте, сапљындар єџерлєп торџо.
Салауат їндємє яџџы. Бойорољтар џа бирџе.
“Ул олуѓ император бадишаћымыџ Петр Федорович хєџрєтєренењ указы љеўєтенсє ныљлап бойоралыр бєн полковник Салауат старшина Юлай уѓлындан ул.
Сотник Илєтбай Илембай уѓлына: рєхимле батша хєџрєттєренє љаршылыљ љылѓусы вурларѓа (хїкўмєт ѓєскєрџєренє) љаршы тороп, ўџ љул аќтындаѓы командалары илєн йєн-тєн илєн, ћуѓыш итергє тип. Ћєр їйџєн хеџмєткє яраљлыларџан
— атлыларџы вє ћєм йєйєўлелєрџе љалдырмайынса инљарџарына љуймайынса
батша хеџмєтенє сыѓырѓа тип. Єгєр џє хеџмєткє инљар итєће булћалар, ул кемћєнєлєрџе тотоп, рапортыњ илєн беџџєргє ебєрергє тип. Вє ћєм тўбєндє яџылѓусы
команда халыљтары сотник Илєтбай Илембай уѓлына ысын тынламаљта булып
хеџмєт итмєйћеџџєр, бадишаћымыџ аѓзам хєџрєттєренењ вє ћєм хїкїмїнєн
љурыљмаљ їсїн тип, — Салауат туљталып торџо. Кем тип љуйырѓа: хєџерге яњы
1
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мансаф — яњы чин буйынса бригадир типме, юљ, кўнегелгєнсє... Унан полковник
тигєне шєберєк тє... Ул артабан яџыуын љуйџы: — полковник Салауат старшина
Юлай уѓлы љулын љуйџым вє ћєм инанмаљлыљ хаљында печать ћалдым. 1774
йылдыњ сєрєтєн1 айы”.
Салауат “печать” тип яџџы. Пугачев љаѓыџџарынан кўрмєксе.
— Є мїћїр љайџа єле? — тип љалтаћын аљтарџы аџаљ. Атаћыныњ старшиналыљ
мисєтен губернатор Путятин биргєйне элегерєк.
Бындай хаттар бер-бер артлы яџылды, сапљындар тїрлї тарафља, тїрлї
илєўџєргє, Салауаттыњ сотниктарына, ярандарына елде. Љаѓыџ кўп тўгел, ћўџџе
былай џа ањларлыљтарына єйтеп кенє ебєрџе.
Тирмєлє елєќ. Салауат кињ яурынлы, яќы мањлай, осло яњаљ, тўњєрєк йїџ,
ўткер кўџле.
Љатындары эргєлє.
– Гїлбєзир, љана, љурайымды килтер єле.
Єминє лє ањланы, кїндєше љурай килтергєнсе, уњ яѓына сыљты, лєкин
ултырманы. Шунан бергє ултырџылар. Хєџер таянырѓа. Гїлбєзир бармаљ менєн
ым бирџе. Эйе, баш менєн ымланы. Ањланым, аяѓы яралы. Ћиџеп торалар. Икеће
лє таянманы. Љурай моњо аѓыла, уларѓа єле ул ћїйлєрен ањлатљан кеўек.
Љапыл тора. Бото талдымы? Юљ, ныљ баќты ћымаљ.
— Етеп торор. Кўлєткєлє љурай тартып ятыр саљ тўгел.
Аџ, бик аџ. Шуныћы ла џур бєхет.
Ћауыѓа. Яџ кїндєре љояш љараѓас, аѓастар яњынан япраљ яра, сєскєлєр ата,
болондар йєшєрє. Єле йєй уртаћы. Бары шулай тойолдо.
Юлай — Љобауѓа.
Салауат та. Љыр-кїџєйџєрџє Љобау ауылы. Їфї яљын. Љор йыя. Был тирєлє 19
старшина. Етеће ўџе килде, їсїћї ярџамсыларын ебєргєн. Љолой килмєй.
Љыр-кїџєй, Тырнаљлы, Љошсо, Ћарт, Єйле, Дыуан.
Ћїйлєшеў булды. Хуплайџар. Оло Љыштауџы алабыџ, тиџєр, Оло Љатауџы.
Сиреў кєрєк, туѓыџ туѓлыљ ѓєскєр. Тыуџары кўберєк булыр, џур сиреўџе
боронѓолар шулай тигєндєр.
Тољыз туѓлыѓ хан — љеўєтле хан.
Был урынды Юлай штабы тип атанылар. Ошонда йыйылып, ошонда
башларџар.
Хєбєрџєр килє башланы.
“Салауат йорто”на кўсте.
Илсеѓол Этљолов (Љошсо старшинаћы) хєбєр ебєрџе. Єџер. Ємер кїтє.
Батырљай Иткининдыњ сапљыны ла килеп етте.
4
Отряд килє. Їќ-баштарына љараѓанда, яугирџар љоро. Љорбаштары уртала,
береће йыуантаљ, икенсеће нєџек. Йыуантаѓы байтаљ їлкєнерєк.
Бик єўџем.
Улар ўџџєре генє белгєн юлдарџан, ћуљмаљтарџан тау битлєўџєре яѓалап,
урмандар аралап байтаљ килєлєр. Єле Їфї тауын кїнбайыштан ситлєтеп ўттелєр.
Аѓиџелдењ ўле ўџєндєре яћаѓан кињ туѓайы айыра...
Юлдары... Салауат менєн айырылышљандан бирле кўпме ауыл ўтелде. Унда
туљтайџар, старшиналар, сотниктар, яугирџар љороноњ башлыљтары менєн
осраштылар.
1
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Їфїлє полковник Рылеев ѓєскєрџєре тик ятмай. Ырымбур юлын полковник
Шепелев љарай. Голицын корпусы ла Стєрлетамаљтан килеўе бар. Ул Пугач
артынан.
Єлеге икєўџењ йєшерєге – Ћелєўћен полковник Пугачев указын уљый, є
їлкєнерєк тигєнебеџ – Љєнзєфєр бригадир батша исеменєн ємер бирє.
Џур алай туплап, Бєрќеўєн башына килергє ун алтынсы июлгє. Шунан љуџѓалырџар Їфї љалаћын алырѓа, їйєџ канцелярияћын туџџырырѓа, яуыз Єбей батшаныњ љєћєрле янаралдарын, палкауниктарын љырырѓа. Ундаѓы бїтє тўрєлєрџе,
ришўєт йыйып ятыусы мєьмўрџєрџе юљ итергє... Їфї ирекле булырѓа тейеш.
Єле Ћелєўћен менєн Љєнзєфєрџењ ўџ отрядтары ла шунда — Бєрќеўєн башына
бара ине.
Шул кїндї кискє табан, Димде кисеп, барып еттелєр.
— Бына ошонда љоролтай йыябыџ! — тине яњы бригадир.
Ћелєўћен ышана ћалмай.
— Єўєл дє љоролтай, йыйын йыйѓандар. Фєтеўє булмаѓан. Тауыш-їн сыѓармай
ѓына алайџар йыйырѓа ине.
— Тауышћыџ булмай. Башта кїллї старшиналарџы тыњлатып алырѓа кєрєк.
— Љыџрасты ламы? Ул карателдєрџє инде!
Эйе... Ул да килер. Тыњламай љараћын.
Ауыр булыр. Халыљ миктєгєн. Аслыљ. Љоролољ. Иген уњмаѓайны. Барынюѓын Мєндей Тїпєйев љурљытып, алдап йыйџы. Їфїгє илттелєр. Ырымбурѓа 3
мењ бот илттелєр.
Ун алтынсы июлгє, йома кїнгє. Ике аџнанан артыљ ваљыт... Шунда љунып,
икенсе кїндї Їршєккє тїшїп киттелєр.
Бында ям юлы. Ям станцияћы. Яџын борам була, йєй – кўпер. Їршєк ћыуында
– ћыу тирмєне, йылѓаныњ љылыћында – Амантай ауылы. Бындаѓы башљорттарѓа
ышаныс бар. Є ћалдаттары єллє ни тўгел...
Шунда йєћєт кенє икмєк йыйып килтерџелєр. Аџ-маџ юл яќыѓы кєрєк бит.
Амантайџы ўтеп бер аџ барѓас, юл сатаћы.
Ана шунда Ћелєўћен менєн Љєнзєфєр айырылышырѓа тейеш. Аљлы-љаралы
итеп уралтып буялѓан саљрым баѓанаћы янында туљтап торџолар.
Оџаљља тўгел, бик аџѓа.
Ћелєўћенгє был айырылышыу єкиєт батырџарын хєтерлєтте.
Єкиєттєр џє кўп... Бер туѓан ике батыр бергє бара алмай. Асамай1 юлда
айырылыша. Ћўџ љуйыша. Онотмаќља... Берєўће – уњѓа, икенсеће – ћулѓа... Уњѓа
киткєне уњар, ћулѓа киткєне ћўнєр, тиелє єкиєттє.
Ћелєўћен ћулѓа китергє тейеш.
Єкиєттє ана шул ћулѓа киткєн батырџыњ юлы хаљында бєйет итєлєр. Уныњ юлы
оџон, љурљыныс, ауыр кїрєш... Лєкин уѓа ниндєйџер љартмы, ырым башы
љортљамы серле Єбелхєйер ћыуы эсереп, кїс-љеўєт їќтєй... Ћелєўћенгє тейешле
љеўєт бирелгєн, атаћы-єсєће биргєненє, Хоџай биргєненє шїкїр, љалѓаны бына
халыљта, ўџ йїрєгендє...
Ћелєўћен Иџел аръяѓына сыѓып, шул яљтарџы љарар, шунан кїс йыйыр.
...Ул туѓай юлынан Аљташ тауына, Балапан, Талпаљ тауџарына — Эќем
тамаѓына.
Бында — кињ Кенєз яланы. Кешелєр урманѓа љасљан. Ораљовтарѓа барма,
тиџєр. Ул асыулы, тиџєр. Хєџер нисектер, подпоручик булѓан. Туѓанын кўрергє,
бигерєк тє кейєў балаљайџы иќкєртергє.
1
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Юѓићє... Бында љотора башлаѓан.
Дїрїќ, Ораљов кенєздєрџењ дєрєжєлєре тїшкєн, абруйџары љороп бара ине
инде. Љарт донъя љуйџы. Љоџа — кенєз Иван-Љотломїхєммєт менєн ошо кейєў
Михаил-Ташбулат былтыр Стєрлетамаљта тамам янып, бїлїп љайттылар. Ни
саљлы тырышћалар џа, Салауат уларџыњ љулынан џур команданы ўџенє љушып,
алып китте. Шунан ћуњ былар воевода алдында абруйџарын юѓалттылар, ышаныс
бїттї уларѓа.
Воевода подпоручик Ораљовты ла џур командаѓа баш итмєй. Ваљ-тїйєк эш
менєн йїрїтєлєр. Є Иван Ораљовља бїтїнлєй ћан юљ хєџер. Уныћы, бєлки,
љайтыр џа ине, ўџџєренењ хеџмєттєш деўєрєндєре кўџ џє астырмай, сабаталы кенєз,
тип торалар, нуѓай, тиџєр.
Тормоштары шїкїр єле, юѓићє, бїтїнлєй бўтєндєр бар, кенєз тип єйтерлек
кенє љалѓан. Уларџа ер џє юљ, мал да юљ. Ана бит, Осип Енгалычев ўџе яу саба
хєџер. Ћеџџєн мєѓєнє юљ, асыљ ауыџџар, тип кенє торалар. Єле лє, алла ћаљлаћын,
љоџањ Кинйє Арыќлановтыњ љотљоћона бирелгєнћењ, тимєйџєр. Єйтерџєр
уныћын да, ике ћўџџењ берећендє, мотлаљ аљланырѓа кєрєк, тиџєр.
Шуныњ їсїн дє улы љайнаѓаћы Ћелєўћенде булћа ла тотоп бирергє тырыша.
Ысынлап та, уњай мєл. Был яљта йыш урала, єйтерћењ, тїйєк љорѓан.
Ћелєўћен туп-тура барып инє. Єлиє, Ташбулат бар. Атаћы ла бында.
Килде Ораљов. Єлиє ирен љыуа:
— Кит.
— Мин уны ўлтерєм, — тип зєћєрлєнде подпоручик.
— Љайнаѓањ бит ул.
— Уныњ ише љайнаѓа... Злодей. Вор.
Єлиє:
— Телењ љорор.
Љайнаѓа тип хурлай бит єле. Була инде, атаћы (Кинйє) љайнаѓаћы Бикбулат
менєн килешмєне.
Ћелєўћен:
— Ташбулат кейєў...
— Мин — Михаил Иванович, подпоручик Ураљов...
Атаћы тыя.
Михаил Ораљов ћаѓалай. Бына Ћелєўћен менєн Михаил осраштылар. Бергєбер. Артта, љайџалыр, кешелєре бар, єлбиттє. Ћелєўћендєн нєўкєр егет кеўек
дуќтары — Мырым, Тайсура, Тїмтїк, Єбеш кўџ яџџырмай.
Михаил хєйлєлєй:
— Єйџє љунаљља.
— Љунаљља тип килдем дє...
— Нињє минењ крєќтиєндєрџе љотортаћыњ?
— Кїрєш бит...
— Мин — љылысља...
Ћелєўћен љул менєн ўџ љылысына кўрћєтє.
— Эштєр љылысља љалдымы? Былай булѓас, љунаљља йїрїп булмаќ. Єммє
минењ туѓанымды йєберлємє! Хоџай ћуѓыр. Йє љыџыл єтєс ебєрє ул, йє йєшендєн
аттыра. Уныњ љїџрєте џур, телєћєњ, аяџ кїндї лє йєшен уљтары осорта.
Ћелєўћен дауам итє:
— Туѓаным менєн осрашам. Ўџем генє. Ћин љал, улай-былай уйлаћањ...
Ћелєўћен алѓа китє. Єлиє менєн осраштылар. Шулай џа был юлы љиєфєте
бўтєн. Бик ѓорур. Кенєздєргє бирешерлек тўгел. Ћелєўћен алдында Єлиє иренє:
— Аѓайыма мєкерлек љылћањ, бїтє башљорт љєћєре ћуѓыр, — тине. — Є ул
љєћєр белєћењме?.. Ул бик кїслї булыр. Нєќелењде љоротор, — тине.

134

Кинйә

Ул аѓаћы хаљында борсола. Аѓаћы:
— Ирењ љаныљљан.
— Љаныѓыр, љан дошмансы ул.
— Мињє этлек эшлєргє маташа.
Єлиє:
— Љулы љалтыраћын, бармаљтары тартышћын.
Ћелєўћен:
— Ћєй, ундайџар кўп. Барыбер љулымдан љорал ћалмаќља тип илгє биргєн
антым бар.
Єлиє:
— Уљ атљанда љулыњ кїслї булћын, кўџењ ўткер булћын.
Ўџе китер, тик бында туѓаны љала. Нишлєйћењ, алып љайтыу йолаћы юљ.
Ваљыты ла...
Батыр єле кўџ йєше кўрћєтмєне.
— Єсєйемє єйт. Иќєн, тињ. Минењ їсїн бер тамсы кўџ йєше тўкмєћен, — тине
Єлиє.
Унан Ћелєўћен Инйєр буйына сыѓа. Бында ла Ораљов ерџєре. Тирє-йўндє
љумрыљ башљорттары. Кем шулай тип атаѓандыр уларџы. Дауылда тїбї-тамыры
менєн аљтарып ташланѓан йыуан аѓасты љумрыљ тиџєр бит. Єммє єлеге хєлгє тап
килє. Юраѓанѓа – юш, тигєн тїќлї. Дауыл шул.
Ћелєўћен дє шулай Ораљтарџыњ бындаѓы имениећынан љуптарып,
крєќтиєндєрен — башљорттарџы алып китте. Улар байтаљ љына малын да ўџџєре
менєн єйџєне.
***
Уњ яљља киткєн батыр... Єлбиттє, Љєнзєфєр ўџенењ тыуѓан яљтарында,
Боџаяџџа. Унан ары Їршєк буйына, Димгє барып сыѓа. Бїйїк император ѓали
йєнєптєре манифесын уљый. Єлибайџы кўрџе. Илєќ-милєќ кенє:
— Таѓы кирелєнењме?
Яџ љайта сапљайны. Шунан кешелєре китє башлаѓас, таѓы яуѓа љушылды.
— Юљ, ирек даулайбыџ, — тине.
Љєнзєфєр кешелєре китте Єлшєй, Бишбўлєк, Бєлєбєй, Туймазы яљтарына.
Уныњ таѓы 400-лєп кешеће бар ине. Инде йыйынѓа саљыра.
***
Уныњ китеўе булды, Єлибайѓа Ибраш Уразбахтин, Мєљсўт Мырџаљаев1, кєњєш
ћорап, кеше ебєрџелєр. Ни эшлєргє? Батша китте, Кинйє абыџ китте. Зарубин
юљ, был яљтарѓа килеп йїрїй ѓєйеп, Љасљын Ћамаров кўренмєй. Љєнзєфєр єйтє
лє бит, є Єлибай электєн џурыраљ тўрє, бер аяѓы менєн Стєрлетамаљ яѓында,
икенсеће менєн Димдє — Єлби ауылында. Нуѓай юлында баш старшина булѓан
кеше. Хєџер ни эшлєргє, таралышып бїтїргєме, єллє, Љєнзєфєр єйткєнсє, љуџѓалырѓамы...
Єлибай шул 29 июлдє ўк хат яџып ебєрє.
“Беџгє хєџергє тыныс йєшєргє кєрєк. Император хєџрєттєре Петр Федорович,
Љазанды алѓас, Мєскєў яѓына йўнєлде. Был турала минењ исемдєн полковник
єфєнде — бригадир Љєнзєфєргє яџыѓыџ. Мин ћорайым, Љєнзєфєр муллаѓа туљтап
торорѓа кєњєш итеп яџыѓыџ. Хєлдењ ахырын кїтїргє кєрєк. Ћуѓышља сыѓырѓа
ћеџџе бер кем дє љыќтамай. Походља єџерлєнеўселєр йорттарына љайтћын”.
Янѓын ћўнє, ћуѓыш тына, йєнєће. Былай тип Єлибай асыљтан-асыљ яџа алмай.
1
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Ғәли Ибраһимов

135

Уњынан да, ћул яѓынан да шїрлєй. Халыљ та, хїкўмєт тє бар.
Є бына кўп тє ўтмєќ, ул асыљтан-асыљ карателдєр яѓына сыѓыр.
Усаев сапљындар ебєрє, Љаранайџы эџлєтє. Є ул... Былтыр кїџ бїтє Минзєлє
яѓын тетрєткєн. Љыш шул яљта, Нуѓайбєктє.
Є яџџан бирле Ашљаџар, Кўндрєк, Стєрле буйџарында яџѓы ауыр ваљытта
Љаранай менєн Торнов Дим буйында солѓанышта љалды, бирешмєне.
Стєрлетамаљ пристаненє ябырылып торѓан батыр єле лє тик ятмаќ.
Љаранай тик ятмай.
Бїгїлмєлєге карателдєр башлыѓы полковник Кожин1 Љаранайџы тотоу сараћын кўрергє тырыша. Љара-Табын старшинаћы Љыџрас Муллаљаев, уныњ ємерен
ўтєп, Љаранайџы тоторѓа ярћый.
Є Љаранай... Яњѓыџ тўгел, 800-лєп яугиры бар. 3 июлдє Стєрлетамаљ
пристанендєге џур гарнизонѓа ябырыла.
Унда — Голицын корпусы. Кенєз Ырымбурџан Їфїгє ашыѓа, унан Нуѓайбєк,
Минзєлє аша Љазанѓа барырѓа, унда Михельсон менєн бергє Пугачевты
љыйратырѓа. Љомайџыљынан љоро љалѓыћы килмєй...
Уныњ алдаѓы колоннаћы — бына, Стєрлетамаљта. 5/VIII уѓа ћїжўм.
Љаты алыш. Кїн буйы барџы.
Икенсе колоннаћына курьер сапты. Тиџерєк ул да бойѓа индерелє.
Љаранай сигенє...
Є Стєрлетамаљта старшиналар Кїќєпљол Азатбай, Ћайран Ћєйетов, Мїхсин
Ѓєбдессєлєм (Єлибай єле љатнашмай тора), ўџџєре єйткєнсє, олуѓ бер йємѓиєт
яћап, ѓєфў ўтенеў їсїн Голицын кенєзгє илселєр кўндерџелєр. Бер нисє
старшинаны. Є генерал уларѓа иѓтибар џа итмєне. Ул Димгє табан сигенгєн. Был
хаљта Љєнзєфєр Усаев бой ўткєс кенє белде. Кїсї бїткєн. Лєкин уны табырѓа
кєрєк.
Голицын корпусыныњ 12 июлдє генє Їфїгє еткєнен белде Усаев.
— Ћа-ай, егет арыќланы! Петр Федоровичты љыуып етє алмаќ...
Є шуны Єлибай белгєн бит инде. Ярџам итмєгєн.
Љєнзєфєр осратып, уны туљтата алмай. Кїсї байтаљ љына кємегєн. Шунда уљ
Љазан яѓына елдерџе. Барыбер Голицынды осратыр. Пугачевља кєрєк булыр.
Йєћєтерєк Камаѓа...
Киткєн шул...
Голицын 9 августа ѓына барып етє. Є Пугачев...

Љєнзєфєр
Тєўџє ул ўџенењ Боџаяџ ауылына ынтылды, унан — Ишлегє, Талбаџыѓа. Оло юл
буйы. Юлды љарап тороу, ћаљлыљ булдырыу їсїн килтереп ултыртылѓан
мишєрџєр йєшєй, улар — уныњ ўџ кешелєре. Бында ул батша указын уљып, яу
хєстєрен кўрє, кїс туплай.
— Сиреўгє кешелєр бирергє.
— Љорт2 аљсаћы йыйырѓа.
Ул иќкесє итеп, љорт аљса, ти. Борон башљорттарџа шулай тигєндєр. Єле инде
онотолѓан. Ырыу аљсаћы — кўс яраѓы, бер тирєгє тупланып ерлєшкєнен илєў
тиџєр.
Љєнзєфєр ўџенє кўрше љорттарџан, илєўџєрџєн йыйып, арыраљ, Ауырѓазы
ћыуы буйлап меркеттєргє сыљты. Унан Їршєк башына, Миєкєгє, Бишбўлєк
яѓына... Унда башљорттарѓа љараѓанда татарџар, сыуаштар кўберєк. Рустар џа бар.
1
2

Кожин Николай Н. — полковник, Томск пехота полкыныњ командиры.
Љорт — ырыу башлыѓы, шулай уљ тотош ырыу (автор ћўџлегенєн).
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5
Пугачев ѓєскєре тиџ бара. Є уныњ хаљында хєбєр оџон љолаљ аша алѓа тарала,
шауљымда ўџенєн алда йєйелє. Кешелєр ойоша, љуџѓалып Љазанѓа аѓыла. Уњ
белєктєренє зєњгєр таќма бєйлєйџєр. Батша яљлы, тимєк.
Љазан янында ѓына — Надыр Тохтаралин1 отряды. Алексеевтыљы2, Макаров3
отряды ла ошонда лагерь љорѓан.
Башљорто килє, татары килє. Бер ўк ауылда осрашалар џа, кем яљлы былар тип,
бер-берећенє љарашып алалар.
— Илмесез, яумысыз?
Тегелєре:
— Ил, ил, — тип яуаплай.
— Ил булћаѓыџ, Атайѓа барыѓыџ! (Батшаѓа.)
— Є беџџекелєр китте. Уѓа бєйѓєт4 бирџелєр... Эйе, эйе, ант биргєндєр, Љїрьєн
ўпкєндєр.
Кўпселек ауылдарџа, ўџџєре єйткєнсє, Петр Федоровичтыњ тєуабиѓтары,
эйєрсендєре. Љазандыњ ўџенєн љаршыѓа килеўселєр џє була башланы.
— Љазан ни хєлдє?
— Сине кїтє.
— Кїс кўпме?
— Аџ тўгел, єлбиттє. Аџ булћа, ўџџєре лє... Унда рогаткалар ултыртљандар,
туптар бар. Тегендє бер батарея, бында бер... Байтаљ.
— Бына, былай барѓанда юл асыљ...
Арса яѓынан кїс кїтїлє.
Љазанды белеўселєр бар. Белобородов булѓан, поручик Минеев булѓан. Кинйє
белє... Бындаѓы Љазан яѓыныљылар... Арса яѓынан барырѓа љарар иттелєр.
6/VII. Мамадыштан сыљтылар.
9/VII. Арсаѓа килделєр. Калакул. Шулай халыљ аѓылды. Ѓєскєр џурайџы. Байлєр, Сабасынан, Зюриџєн кешелєре. Љорсан, Љазылы, Менгер... Ћєр ауылдан.
Бїтє халыљ Љазанѓа љуџѓалды. Ўџџєрен яфа сиктергєн, ыџалатљан тўрєлєрџєн ўс
алырѓа, ирек яуларѓа.
Армия џур. 25 мењ. Бїтєћенє атаман Овчинников баш. Ѓєскєр 10/VII Арсанан
сыљты. Тањ ћарыћы менєн.
10/VII. Љаршыѓа — полковник Толстой Н. В.: 100 карабинер, 100 кеше пєйџє.
Йєйєўле отряд менєн. Љазандан 12 саљрым Ямаширмє ауылы янында (Яуширмєнењ Љазан йылѓаћына љойѓан урыны) осраштылар, юл ыњѓай уљ отрядын (йєйєўле ћалдаттар) љырып-тапап, љыйратылды, телєгєне љушылды, телємєгєне...
љасырѓа сара тапљандары китеп љотолдо. Полковник Толстой, офицерџар шунда
уљ донъянан ўткєрелде.
11/VII. Тїштєн ћуњ Љазан кўренде. Сиркєў кїмбєџџєре, мєсет, манаралар...
Љалљыуџа икєн Сїйїмбикє манараћы.
Биќтєлєре, йорттар ус тїбїндєгелєй кўренє.
Троицк тирмєне янында туљтанылар, Љазанѓа бынан ете саљрым. Лагерь
љоролдо.
Бына Љазанѓа етелде. Ћєр кемгє ўџенсє шатлыљ. Яйыљтан, Иџелбаштан, Кама
Надыр Тохтаралин — б. к. полковнигы.
Алексеев Роман — б. к. полковнигы, Б. Љанљаевтыњ кїрєштєше.
Макаров — Лихачев Гаврила Макарович, Љазан їйєџе крепостной крєќтиєне, пугачевсыларџыњ
яќауылы, аџаљ полковнигы.
4
Бєйѓєт — тоѓро булырѓа бирелгєн ант.
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буйынан килеўселєр — ана, ни саљлы ер ўтелде, тиџєр. Башљорттар: “Бына ул
Љазан!” — тип йїрєкћей.
Татарџарѓа Љазан яљын да, яуыз да... Ўџ тїйєктєре, єммє улар їсїн бїтє
яуызлыљ шунан сыѓа кеўек. Хєџер ул љєћєр ояћы туџџырылыр...
Бигерєк тє Пугачевља тєьќирле Љазанѓа килеў. Булѓаны бар. Бында уны їсїнсї
йылды конвой аќтында килтерџелєр. Оџатљанда Малыковкала уныњ аяљтарына 35
љаџаљлы1 ауыр быѓау, љулдарына 15 љаџаљлы єџєм кўтєргећеџ љулаљта
кейџерџелєр. Шул кандал менєн килтереп, ошонда бит, ошонда ыџаланы.
Ярай єле, илдє мєрхємєтћеџџєр бїтїнлєй юљ тўгел. Ырѓыџџа уѓа фатиха биргєн
игумен Филарет Љазандаѓы бер сауџагєр Василий Федорович Щелков йєшєўен
єйткєйне. “Беџџењ старовер, — тигєйне ул. — Ярџам итер”. Старовер... Ике
бармаљ менєн суљыналар, боронѓо тєре їсїн, ћаљал-мыйыљтарын љырмау їсїн
кїрєшєлєр. Улар батшаны, хїкўмєтте танымайџар. Уларѓа љаршы барыусыларѓа
ярџам итєлєр.
Староверџар — єўџем халыљ. Филареттыњ ћўџен йыѓа булалармы? Ул бит –
элекке Мєскєў купецы. Икенсе гильдиялы. Хєџер ул бїтє Волга буйы
староверџарына терєк.
Пугачевља ла ярџам итте. Уѓа кўп-кўп хєйерџєр ебєрџе. Љасырѓа юл асты.
Пугачев та онотмай. Уларџыњ телєктєрен ањлап, ўџенењ манифестарында,
раскольниктарѓа ћаљал-мыйыљ љырмай йїрїргє ирек бирєм, боронѓоса
табынырѓа юл љуям, тип вєѓєџє итє барџы. Был вєѓєџє улар їсїн бик мїћим ине.
Єле шул Щелков бармылыр... Ярџам иткєнен ћиџеп, ўџен хїкїмгє
тартмаѓандармы?.. “Шулай ѓына уйлап љалырѓамы? Мин ниндєй батша булам? Є
бында аџмы?”
12/VII. Тїштєн ћуњ, штурм туљталѓас, кўмєк кеше араћында извозчик таныны
бит ўџен.
— Мин љасырџым, осударь, ћине теге юлы. Яза алдым, — тимєћенме.
— Таѓы ла мињє хеџмєт, — тине батша, ирєўєн йылмайып.
Эргєлє Грязнов менєн Овчинников бара ине. Пугачев уѓа яљынлап, арыраљ
Кинйє менєн Иџеркєйџе саљыртып алды.
— Халыљља еткерегеџ... Тїрмєлєрџе асырѓа, тотљондарџы азат итергє.
— Эйе, бында кўптєрџер, — ти Кинйє. — Беџџекелєрџе кўп яптылар.
— Шулай, быѓаса тотолѓан берећен, атамандарџы Йєшерен комиссияѓа оџата
торџолар. Бында ћорау алдылар, язаланылар. Ябып љуйџылар. Бына єле
Потемкин љулында зиндандар.
Љулѓа алынѓан яу башлыљтарын Ырымбурѓа, Љазанѓа оџаталар. Ињ дєўџєре,
љурљыныслы тигєндєре — ошонда. Ошонда тикшерєлєр, хїкїм итєлєр, яза
бирєлєр.
— Љотљарырѓа!
Овчинников љыуана:
— Беџгє кўпме кїс їќтєлє!
Иџеркєй менєн Кинйєгє єйтеўендє хикмєт бар. Улар мосолман. Бындаѓы
халыљ менєн аралашыу ењел. Шулар аша кўпте белеп була.
Нисек љаршы алырџар?
Иџеркєй Троицк тирмєне янында бындаѓы татар ауылдарынан килгєндєрџе
тупланы. Кўптєр ине. Кинйє икенсе урындан йыя.
Љазан љаршыла, кўџ алдында. Уны белергє, разведчиктар ебєрергє. Бындай
1

14 ћєм 6 кг.
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ваљытта шымсылар џа кєрєк. Пугачев бєѓзе атамандарџы ла юл самаћын алырѓа
ебєрџе.
Ўџ-ўџенє ћїйлєнеп:
— Ћин ниндєй анпиратор? Разведка ебєр, тегендє ниџєр бар, артиллерияћы
љайџа?.. — тип љеўєт-дарман їќтєне.
Пугачевты љаршылайџар. Кешелєр, ярлылар.
Губернатор алдан иќкєртте, љурљытты. Паника їсїн — “казнь”, постан киткєн
їсїн — казнь, тыњламаѓанѓа — казнь. Юљ, љурљмайџар. Килєлєр. Ябай халыљ
тўгел, џурџары, ћиммєтлелєре.
Яуыз Пугачев килгєс, ул калакулдар љаѓып, џур набат менєн љала халљын
кўтєрергє ине.. Юљ... калакулдар љаѓа.. Дањ-дањ... Єммє халыљ ўџ батшаћын
љаршылай. Элек тє Илек љаласыѓында калакулдар љаѓып, Љарѓалыѓа татарџар
икмєк-тоџ менєн индерџе. Ћаљмар биќтєћендє лє. Тантана менєн... О-о... шєп
ине! Є бында бигерєк тє!
Монастырџарџыњ архимандридтары кўренє. Собор сиркєўџєренењ
протопоптары тєре, хоругвий кўтєреп сыљљан.
Государь ћаулыѓына тип ѓибєџєт љылдылар. Емельян Пугачев љабул итє, олпат
ћїйлєшє. Улары ѓынамы?.. Хатта Љазан архиепископы Вениамин алдаѓы кїндєр
хаљында уныњ менєн йєшертен рєўештє ћїйлєшє башланы.
Бер єџєм килде. Серле генє. Арлы-бирле, насар ѓына кейенгєн. Пугачев уѓа
иѓтибар итте. Љулдарына. Аљ љулдар...
— Йє, асыѓын єйт!
Теге сапаны эсенєн бер тїргєк сыѓарџы.
— Бына, государь, ћињє бўлєк.
Пугачев љарай. Байраљ. Голштин байраѓы...
— Кем ебєрџе?
— Ћорамаѓыџ... Ањлайћыѓыџ.
Є бит Павел ебєргєйне. Ул атаћыныњ ўлгєненє ышанмай, єсєћен яратмай,
ѓєйеплєй, йєшерен серџєр џє йїрїй. Бына атаћы... ышана. Уныњ тєхеттє
саѓындаѓы таянысы булѓан полктыњ байраѓы.
— Љушљанды ўтєнем. Мињє љайтырѓа љуштылар.
— Ћин кем?
— Ћорамаѓыџ.
Пугачев уны оџатырѓа љуша.
— Оџатмаћындар.
Ўџе китє. Ћуњыраљ Пугачев байраљты кўрћєтє.
Татарџар љаршылай.
Буќтау ћуѓыу, ћабын љайнатыу, тире илєў заводтары. Байлєр керєшендєре —
Иноземцев1, Кобелев2, сауџагєрџєр Усманов3, Юнысов, Ўтємешев4, Апанаев5 ћєм
башљалар.
— Єй, беџџењ батшабыџ ѓали йєнєптєре.
— Ѓўмерењ оџон булћын!
— Мєскєўгє етеп, олуѓ тєхетењє ултыр!
— Йєнењ тыныс булћын!
— Тїшїнкї кўњелењє дарман.
Аяѓына ятып, йїџџєрен ћїрттїлєр.
Пугачевты байџар љунаљља саљырћа, Емельян ихлас љына бара.
Иноземцев — Минзєлє їйєџе Иштирєк ауылынан, сауџагєр.
Кобелев — Љазан їйєџендєге Пыжман ауылынан, сауџагєр.
Усманов Муса — Љазан їйєџе Љышљар ауылында бурџат (кумач) эшлєў заводыныњ хужаћы.
4
Ўтємешев Абдулла — Малмыш їйєџе Масљара ауылынан, тире илєў заводыныњ хужаћы.
5
Апанаев Х. — тире илєў заводыныњ хужаћы.
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6
Ошо кїндєрџє генє 8/VII баш командалаусы Федор Щербатов императрица
Екатерина указы менєн Петербургља кире саљыртып алынды. Уныњ урынына
бїтє карат кїстєренє баш итеп генерал-аншеф, граф Петр Иванович Панин
тєѓєйенлєнде.
Уны Екатерина яратмай ине. Улы Павел янында уралды. Шуныњ ѓына
тєрбиєће. Екатеринаѓа, быныћынан бигерєк, аѓаћы граф Никита Иванович
Панин дошман. Заговор кїттї уларџан. Кўрє алмай. Дворецтан љыуџы, кесећен
ебєреў хаљында унан ўтенеп баш эйеп, кўндерергє рїхсєт ћорарѓа тура килде.
Љанћыџ, ћис аяу белмєй торѓан генерал.
Уѓа китћє, хєџер бїтє кїс — Пугачевља, ил эсендє крєќтиєндєр ћуѓышына
љаршы. Уѓа Екатерина ўџе лє, яњы фавориты Потемкин да. Хєџер Пугачевља
љаршы тороп, уны љыйратыу бик џур, ињ кєрєк аџым иќєплєнелє. Пугачев
башына ярлыљаш — 10 мењ ћум. Ул, ашыљтырып, Тїркиє менєн ћуѓышты
туљтатыу юлына баќты. Яњыраљ фельдмаршал Румянцев ѓєскєр идараћына йєлеп
ителде. Єле бында хєбєр килеп етмєћє лє, 10/VII солох: Љайнарджий солохо. Яњы
ѓєскєрџєр Пугачевља љаршы кўсерелє.
Пугачевтыњ Љазанѓа юл тотоуы бигерєк тє йєтеш. Екатерина ўџе 1767 йылда
Љазанда, Болѓарџа булѓайны. Сембергє етте. Хєџер ўџен “Љазан помещицаћы”
тип йїрїткєн императрица ундаѓы дворяндарѓа мїрєжєѓєт итє. Ўџенењ яњы
фавориты Григорий Александович Потемкин, ул хєџер генерал-аншеф, граф,
ихтилалды кўџ уњынан ебєрмєй. Петербургта булћа ла, Мєскєўгє килћє лє — шул
хаљта, карателдєргє ярџам ебєрє.
Є бит бїтєће яњы Его сиятельство граф љулында. Ул хєџер Россияныњ Хєрби
коллегияћы вице-президенты. Ул (ўџенењ племяннигы) П. С. Потемкинды1 Тикшереў комиссияћы начальнигы итеп ебєрџе.
Панин П. И., губернатор Брант былтыр кїџџєн ўк оборона ныѓытырѓа
башлаѓайны.
Адмиралтейство бар. Монастырџар ныѓытыла. Љоймалары таш. Љазан љєлѓєће
ўџе лє. Љасандыр хандар торѓан бит єле. Иван Грозный килгєс тє ауыр саљтар кўп
булѓан. Ўџе Љазан батшаћы, уныњ бер пайтєхете. Љєлѓє ярџам иткєн, ћаљлаѓан.
Екатерина быны белє. Ўџе кўргєн. Ўџе Љазан алпауыты лаћа.
Љаланыњ тирє-яѓына ла ышаныс бар. Рогаткалар2. Бїтє дворяндар,
хеџмєткєрџєр, купецтар, мещандар аяљља баќтырылѓан. Љарауылдар, юлдарѓа
кєртєлєр љуйылѓан.
Пугачев килє башлаѓас, йылѓа буйын, юлдарџы, ауылдарџы љарарѓа кешелєр,
командалар оџатылды.
Лєкин кїс аџ. Брант быны белє... Пугачевта кїс арыу, кўп халыљ уныњ яѓында.
Потемкин кўкрєк љаѓа, љупая, яуызды яљын да ебєрмєйем, ти. Ћа-ай,
губернатор кўпме ыџа сиккєнен белє, ул саљ љурљыныс алыќта ине, хєџер бына
ишек тїбїндє...
Љазанда — регуляр ѓєскєр: 1500 кеше. Адмиралтейство, гимназиялар,
чиновник мєьмўрџєр. 9 батарея. Љала халљы тирє-яљ биќтєлєрџє љайнаша.
Аѓас йорттар. Биќтєлєрџє буќтау, кирбес ћуѓа торѓан урындар. Ямсылар урыны.
Татар биќтєлєре.
Иќке татар биќтєће ўџен-ўџе љарарѓа тейеш, Уныћы Љабан кўле артында.
Татарџар урынлашљан яњы биќтє — ћаџлыљ урын, уйћыуџа.
1
2

Потемкин Павел Сергеевич – генерал-майор, Йєшерен комиссия начальнигы.
Рогатка – брустарџан арљырыѓа эшлєнгєн оборона љоролмаћы.
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Бында генерал-майор Баннер — Арса яланы, Љазан йылѓаћы яры, Љабан кўленє саљлы. Генерал-майор Ларионов ямсылар яѓына хаким. Є Љазан йылѓаћына
саљлы полковник Свечин1 хужа. Є Потемкин ўџенє отряд алѓан. Унда Владимир
полкыныњ кешелєре, атлы татарџар.
Екатерина был Пугачев арљаћында йїџєп бїттї. Ниндєй мєшєљєт! Ниндєй
ћўџџєр...
Быйыл май айында бер поляк хєбєр тарата. Йєнєће, мєрхўм А. И. Бибиков ўџе
лє ћуњѓы кїндєрендє бїтє ѓєскєре менєн Пугачев яѓына сыѓырѓа маташљан.
Нињє Бибиков? Белєлєр, ул – яњыраљ конфедераттарџыњ ўџџєрен туџџырып,
єсир иткєн Бибиков. Был ниџєн?.. Љурљытыумы, паникамы? Бїтєће бар, бїтєћен
кїтїп була был поляк конфедераттарынан, имеш.
Ул танымай, белмєй эшлємєќ... Ул Пугачља сыѓырѓа булѓан. Є беџгє ни ћан?
7
Пугачев, Михельсон отрядымы, башља берєйћеме килћє тип, юл ыњѓайы уљ
пикеттар љалдырџы, Љазандыњ тирє-яѓына командалар ебєрџе. Дербышкала,
Дєўлєкєйџє — бїтє тирє-йўндє. Хєбєр итергє єџерџєр.
Тїн тыныс ўтћен. Ял итћендєр.
Указдар яџылды.
Овчинников китте. Кинйє, Иџеркєй бїтєћенє лє їлгїр.
Губернаторџыњ ўџенє лє ультиматум яџылды.
Єџерлек арыу. Йїктєр, ћалам тейєлеп, яљын килтерелє.
Белобородовља ярџамсыћы Минеев кєњєш бирє.
— Љараныњмы?
— Таѓы барџым... Беџ бынан штурм яћамайыљ. Бында єџерџєр. Арттан... Унан
урап сыѓып, флангынан, ярармы? – ти Минеев.
— Ярар.
12 июль. Хєрби совет бара. Теге поручик Минеев љєћєтлєнє.
— Ѓєскєр кўп! Алабыџ Љазанды!
Пугачев ўџе лє тєўєккєл. Икелєнеп торћа — ниндєй анпиратор?
Уныћы шулай... Єле сер генє бирмєй... Ѓєскєр кўп тє. Тегендє лє аџ тўгел. Унда
— губернатор. Унда — офицерџар, ћалдаттар.
Хєрби советы ла дєртлєндерє.
— Алырбыџ, — тиџєр. — Беџџењ кїс — халыљта.
Пугачев љєнєѓєт раќлай.
— Эйе. Быныћы дїрїќ.
Лєкин... ўџе кўрџе. Халыљ єллє ни риза тўгел. Нисек љаршы алырџар?
Кинйє:
— Кїтєлєр. Ћине...
Белобородов:
— Гел кїрєш. Улар айырылырѓа ынтыла...
Юљ, айырылып љайџа барћын... Тик кїслєп суљындырып маџаларына
тїштїлєр. Ул ѓына тўгел, халыљ йїџєгєн. Ярлы. Ерџєрен ала. Яу башланѓандан
бирле.
Уныћын бында ћєр кем белє. Хєбєрџєр килє. Бїтє їйєџ, бїтє олоќтарџан.
Губернатор — янында ѓына. Є ниндєй љаршылыљ. Атамандар... Бердаѓа килделєр,
Їфїгє (Зарубинѓа). Єле батша ўџе уларѓа килє.
Хєбєр итергє, кўтєрергє. Был эштє Кинйєгє кўџ терєп торалар.
Ул эшлєй. Алдан кешелєр ебєрє, хаттар яџа. Шунда їс йўнєлеш асыљланды.
Белобородов, Арса яланынан, беренсе колонна башлыѓы.
1
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Минеев та тырыш кеше, тоѓро поручик булып сыљты, ул икенсе колонна
башлыѓы.
Їсїнсї колоннала Пугачев ўџе баш. Буќтау фабрикаћы яѓынан ћїжўм љыласаљ.
Бында — Кинйє.
Дўртенсе йўнєлештє — Овчинников. Татар биќтєће. Муса Алиев, Иџеркєй аша
хєрєкєт итєсєк.
Сєѓєт 6-ла штурм башлана... Иртєн, тањ атљанда. Ћєр кем ўџ эшен белє.
Пугачевља хєбєр килє: Белобородов, Минеев Арса яѓынан бєреп ўттелєр. Валдан
дошманды бєреп тїшїрєлєр. Йырындан-йырынѓа кўсєлєр, тўбєлєр, љалљыуџар
аша ўтелє.
Шул тирєлє гимназистар бер туп менєн љаршы тора. Гимназистарџы љыуалар.
Белобородов їс яљлап љыќа Потемкин командаћын. Шунан, йомшаљ яѓын
ћиџеп љалып, бер флангынан бєргєн: Потемкин сигенде. Рогаткалар ўтелде.
Генерал йєн-ял алыша.
Был ваљытта... Пугачев ўџе Љабан кўленє, буќтау фабрикаћы биќтєћенє уџџы.
Был – керєшен Дрябловтыњ1 билємєлєре, ул ћаљлап маташа.
Бер туптары бар ине. Пугач шуѓа ата — бер атыуџа уљ тынды теге. Тупсыћы
менєн бергє шартланы. Буѕтау эшендєгелєр, ћалдаттар Пугачевља баш ћалды.
Пугачев ўџ туптарын љалљыуѓа љуйып ата башланы.
Артта ялљын. Янѓын. Тїтїн.
Генерал-майор Баннер џа ошо яљта. Уныњ ѓєскєрџєренє љаршы — Кинйє
(башљорттар). Уљтар яуа, љалаѓа бєреп инделєр. Ћалдаттар љорал ташлай, љул
кўтєрє. Кинйє берећенє мылтыѓын алып бирє.
— Єйџє, ат. Нињє тик тораћыњ?
Тўбєн яљ алынып бїттї. Пугач Болаљ буйлап тўбєнге яљтан љыуа. Уйпаттарџан
бара ѓєскєре. Кремлгє. “Гостиный двор”џы алды. Шунда туптар љуйџы. Бына
Кремлгє атырѓа тотондолар. Минеев монастырѓа батарея љуйып, Спасск
љапљаћын сєпєй башланы. Теге яљтараљ Белобородов алыша.
Бишбалта биќтєћендє лагерь. Унда єсирџєр кўп ине. Пугачевља килтерєлєр.
Азат ителде байтаѓы. Тїрмєлє ыристандар бик кўп. Булаљ аръяѓынан, Татар
биќтєћенєн дє килєлєр.
Ундаѓы оборонаны полковник Свечин тота. Йєнє адмиралтейство кешелєре.
Љаса тегелєр — Волга аръяѓына. Є эшселєр, ћалдаттар, татар ярлылары Пугачев
яѓына сыѓа.
Азат єсирџєрџе алып килделєр. Кўптєрен Павел Потемкин ўлтерткєн.
Давыдовтыњ да ўле кєўџєћен генє таптылар.
Унда кемдєр барлыѓын белє ине Потемкин. Давыдовтыњ хатта Екатеринаныњ
яњы закондар комиссияћы депутаты икєнен дє белє ине. Лєкин...
Осрашыу.
— Љайџан, тїрмєнєнме?
— Юљ!
— Идорка, тїрмєне ал!
Китєлєр.
Дар аѓасы. Давыдов їсїн бер єсирџе аќырѓа! — Єсирџєр етєрлек. Аќтылар.
— Бына, уныњ їсїн — Кремлгє!
Атты. Гїрћїлдєп торџо тирє-яљ. Шунда эргєлє берєў ўрћєлєнє. Љарай тїшкєн
ергє.
— Ћин нимє?
— Унда минењ улым... Петр.
Пугачев таѓы бойорџо:
1
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— Заряжай!
— Бар, улыњды алып сыљ. Љапљаны асћын.
Љарт љурљты. Юѓалды.
— Азат итєбеџ!
Кинйє Сїйїмбикє манараћына тїбєп кўрћєтє:
— Ул “єсир” булып тора.
Пугачев ањланы:
— Є... Ханша манараћын... Уны ла азат итєбеџ.
Љыџџар монастырынан да шул яљља аттылар.
— Молодец, Минєй!
Тегендє Белобородов алыша, є Овчинниковтыњ эштєре хїрт. Пугач уларѓа
ярџамѓа. Потемкин Кремлгє кереп биклєнде. Татарџар, сыуаштар Пугачевља
бирелє.
Потемкин да, Баннер џа Кремль эсенє боќа.
Љала алынды. Кремль љамалды.
— Кремлгє!
Бесєн йїктєре килтерџелєр. Ышыљланып баралар. Таш љойма бейек.
Љапљалар ябыљ. Стенанан аталар.
Пугачев:
— Шуларѓа атырѓа! Штурмѓа!
Шул саљ теге љарт:
— Ана, минењ улым! Атмаѓыџ. Атмаќља љуш, государь!
— Љапљаны ас, тип љысљыр...
Ўџе таѓы:
— Заряжай!
Љєлѓє диуарыныњ йошмаљ, тєпєшерєк урындарына аталар.
Кремлдє паника. Тауыш ишетелє. Баш ћалайыљ, тиџєр. Боласы яугирџар џа
йонсоно.
Крєќтиєндєр ут тїрттї. Љала яна. Тїтїн. Љором...
Кис булып килє. Тїтїн баќты. Їйџєр, кибеттєр, тотош урамдар яна, дїрлєй.
Татар биќтєлєре, буќтаусылар биќтєћенє генє ўрт ћалынмаѓан. Арса яѓы тыныс.
Љазан йылѓаћы буйына сыљтылар.
Михельсон килеўе ћєммєћен дє ћаѓайтты. Арттан ўксєгє баќып килеўен
белєлєр ине.
Шул саљ Торнов килеп етте.
Бишбалта лагерында єсирџєр кўп. Араларында Пугачевтыњ яугирџары байтаљ.
Яйыљ буйында, Уралда єсир ителгєндєр. Улар яфа сиккєн, йонсоѓан. Єле
таныйџар Емельянды.
Пугачев ўџе єсир иткєндєрџе лє онотманы. Уѓа бїтїн полк — Љазан татарџары
полкы љушылмаљсы. Шулар килє, баш эйє, рєхмєт єйтєлєр.
“Ампиратор” єсир алѓандарын да онотманы. Љушылѓаны — яугир булды, казак
булды. Телємєгєндєрен йыйџылар. Ситкєрєк, тыныс урынѓа — Савиново
ауылына.
Ѓєскєр таралѓан, йыйырѓа кєрєк. Атља атланам тигєндє... Шуларџан йырынам
тигєндє уѓа берєў ћырылды. Этеп ебєрћенме?
— Атай!
Бєй, улы. 11 йєшлек. Љараны уѓа тїбєлеп. Љатыны, љыџџары... Ни эш был?! Є
бит Екатерина, уныњ юлына єџерлєп љуйѓан кеўек, килтереп љуйѓайны быларџы.
Императрица, Пугачев хаљында белгєс дє, Дон казактарыныњ атаманы
полковник Илья Денисовља фарман ебєрџе: ћинењ казагыњ, яуап бирергє тура
килер, йєнєће. Эйе, Пугачевтыњ уѓа мїнєсєбєте ябай ѓына тўгел. Походта уныњ
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ординарецы ине элек. Бына шул этлек уйлаѓан. “Отряд йый”. Йыйџы, Ћамарѓа
ебєрџе. Є Святой Дмитрий крепосы коменданты Потаповља башљасараљ фарман:
Пугачевтыњ їйїн яндырып, урынына тоџ ћибергє!.. Кеше йєшємєћен, ўлєн
ўќмєћен, ѓўмерлек ћабаљ, йєнєће. Є їйї... ћатылѓан, икенсе станицаѓа кўсереп
алып киткєндєр. Уны ћўтеп, љабат элекке урынына килтереп ћалдылар. Бїтє
љаралты љоролдо, ситєн ўрелде. Ћалдылар џа... ут тїртїп яндырылды. Кїлї кўккє
осоролдо. Урыны ћїрїлдї, тоџ ћибелде. Тирє-яљтан єйлєндереп сољор љаџылды.
Бїтєће Екатерина телєгєнсє.
Є љатыны Софья Дмитриевна, улы Трофим, љыџџары Аграфена менєн
Христинаны Љазан тїрмєћенє килтереп яптылар. Ўџе љасандыр љасљан тїрмєгє.
Бик кєрєк ине был Екатерина їсїн.
— Бына ул батша тигєнегеџџењ љатыны, балалары!
Эх, был яџмыш тигєнењ...
Пугачев ўџе килеп азат итте. Лєкин осрашып тороу бїтїнлєй ярамай. Ул казак
тўгел, ул — Петр Їсїнсї, император џа баћа...
Ваљыты ла юљ... Шуѓа ћылтанып, ул полковнигы Матвеевља (Єўжєндєн бирле
килє) ышана. Бына былар, ти, минењ арљала яфа сигє, атаћы мине љотљарџы, ўџе
юљ хєџер. Бер урынѓа љуйыѓыџ.
“Анпиратор”ѓа Љазан кешелєре бўлєктєр тотторџо.
Ул яуѓа єџерлєнє... Є Михельсон килє.
8
Михельсон шул кїндї кис килде. Љарањѓы ине инде. Бына ул таѓы Љазанда.
Походља китешлєй ошонда туљтаѓайны. Бїгїлмєгє барып, Љазан дворяндарын
ўџенє љушты, бына шуларџыњ иќєндєрен алып килде.
Кисє Љазанды алыу менєн Пугачев ўџе лє, башљалар џа љєнєѓєт ине. Ойошљанлыљ етте. Бына бит, юљтан бар итеп, ниндєй џур армия йыйып була. Љулда тотоп
була. Тик їйрєтергє ине.
Батша оќта... Батша шул саљлы армияѓа хужа була белє. Є бына иртєгє
нишлєрћењ?
Михельсон бик ашљынды Љазанѓа, бик ашыљты. Їфїлє кїсїн тупланы,
їќтєне.
Уѓа гел љаршылыљ. Башљорто башљорт булып, марийы мари булып уѓа
љарыша, їрє-їрє килеп тешлєгєн эт ћымаљ йолљљолайџар, тотљарлайџар.
Камаѓа етте. Пугач киткєн. Љыуып етє алмай. Ул љыуып етћє лє, бында їќтїнє
ябырылмаќ ине. Љазан янындараљ. Шулай џа артта љалмау фарыз. Є уны
алдайџар, йєнєће, Пугачев Вяткаѓа киткєн. Яњылышты, эџ юѓалтты. Яњынан
эџенє тїшкєнсе ваљыт ўтє. Нєљ тїлкї љыуѓандаѓы кеўек. Эттєре љыуып еттеме
тигєндє... ул љапыл борола, љойроѓо икенсе яљља ћелтєнє, тазылар1 ћиџмєќтєн,
шул яљља бєрендерє... Боролѓансы, тїлкї кўпме ырѓып алѓан була.
Љазанда байџар Пугачевты љаршылай. Михельсон килеў менєн, уѓа китєлєр.
Є Кремлдє биклєнеп ятљандар сыѓып, Михельсонѓа љушылды.
Пугачев ѓєскєрен теџеп, уны Арса яланында љаршыланы. Туптар атып,
мылтыљтан шау-шыу љуптарып.
Михельсон быны кїтмєгєйне, барып етеў менєн туџылырџар тигєйне.
Пугачев ике колонна менєн атака яћаны. Береће – тура, икенсеће тылѓа
сыѓырѓа тейеш.
Туптары атып тора. Љазандан яћауџы кўп алѓандарџыр.
Михельсон тура атака яћап, уртаѓа ярыр ине. Шул кєрєк. Є унан... юљ, ўџе
1
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телєгєнсє ћїжўм яћарѓа мїмкинлек булманы. Михельсон ѓєскєрен бер тирєлє
уљмаштырџы. Унда — майор Харин. Хєле ауыр, Михельсон килеп етте, ярџам
итте.
Михельсон карабинерџарын алѓа ебєргєйне, уныњ корпусын љыќтылар.
Ул Чугуй казактарын алѓа ырѓылдырџы.
Тїн етте. Љарањѓы тїштї.
Бер тарафта ењеў тойманы. Ењелдем йє ењдем тип тє єйтерлек тўгел.
Михельсон тороп љала. Ул Кремлдєн йыраѓайырѓа телємєй.
Є Пугачев тїндє љыйралырѓа телємєй. Ѓєскєрџењ теге яѓын тєртипкє
килтерергє кєрєк. Байтаљ кешеће ўлде, байтаѓы єсирлеккє тїштї.
Пугачев ѓєскєрен Љазан йылѓаћы аръяѓына алып сыљты.
***
Иртє менєн Михельсон Кремлгє, генералдар менєн љушылырѓа ашыљты.
Пугачев кїтїп тора. Нишлєр? Был подполковник данлы, шайлы1 офицер.
— Єџер тороѓоџ, — ти.
Љаршы килћє — љаршы торор. Є єле...
Михельсон љуџѓалыуы була — ябырыла. Ни бар?
— Єйџєгеџ, єйџє! — Пугачев ўџе алда.
Кинйє лє, башљалар џа полк башында. Љушылмаћындар єлегє.
Юљ, Кремлдє белєлєр. Хєбєр ителгєн... Потемкин кїтїп, кўџєтеп тора.
13/VII — иртєн ћуѓыш. Казанканы сыѓа, Сухая река ауылына.
Пугачевты ике яљтан љыќалар. Ћуѓыш љыџа.
Пугачев таѓы Љазан йылѓаћы аръяѓына, Сухая рекаѓа сигенє.
Уныњ артынан тїшмєнелєр.
14/VII. Пугачев тарљалѓан кїстєрен йыя. Бїтєћен Кинйє Арыќланов ебєрє.
Тирє-яљ ауылдарџан.
Исхаљ Єхмєтов Алатор юлына баќа. Ул ўџе ошо яљтыљы.
15/VII. Пугачев Љазанѓа тєўєккєл бара. Ни булћа ла була. “Ћин ни їсїн
анпиратор?” — тип уйлай.
Љазанѓа, Арса яланына, юл тота. Михельсон да бара. Хєџер кїсї кўп уныњ.
Пугачев ѓєскєрендє тєўџє манифест уљыйџар. “Мєскєўгє барабыџ!” — тиџєр.
7 саљрым ситтє Царицын ауылы яны. 5 сєѓєтлек ауыр ћуѓыш. Нимє бар —
ћєнєккє, кўќєккє йєбештелєр.
Пугачев ўџе ат їќтїндє. Љылыс болѓай. Кинйє эргєћенє килеп китє.
Овчинниковља ћуѓыла. Белобородов, Творогов сафтан сыљљан.
Є Кинйє элєгє яџџы. Ѓўмере љыл їѕтїндє. Яуџа — ни саљлы буталыш. Љылыс
менєн їџїшє-їџїшє, Кинйє — Алпарџы, Алпар Кинйєне юѓалтты. Аттары ла
берен-бере юѓалттылар. Є улар быѓа кўнмєгєн.
Тумаљ бер яљта кўк кўкрєгєндєй айѓылдап кешнєне. Кинйєнењ Аљъялы ла
кешнєне. Тас єкиєт аты кеўек. Ћул љолаѓымдан ин, уњ љолаѓымдан сыљ,
тигєндєй, уњ яљља тайпылды, имеш.
Кешнєп, аттар араћынан йомолоп, шул яљља єллє ырѓыны, єллє осто. Кинйє
менєн Алпар оџаљламай бергє ине. Ўџ тирєлєренє бер аџ яугир туплап, батша
янына елдерџелєр. Унан бергєлєп ситкє...
Ењелєлєр...
Ѓєскєр Љазандан ситкє китє. Волга буйлап ўргє. Баралар, таѓы ћуѓыш. 2000
фетнєсе ўлє. Кўбеће татарџар, башљорттар бит єле.
Єсиргє — мењєр, мењєр. Туптар, байраљтар быраљтырыла.
Яугирџар армияћы љыйралды, армия таралды. Иќєн љалѓан башљорттар китє.
1
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Улар атлы. Улар йылѓыр. Єсиргє кўп тїшмєнелєр. Улар сигенде.
Ћуњѓы ћуѓышта Љарѓалы атамандары Муса Алиев, Мєхмўтов єсир була.
Поручик Минеев та элєгє. Белобородовты полкы менєн аръергардта
љалдырѓайны. Михельсонды тотљарларѓа. Ныљ ћуѓышты, полкы бїтїнлєй
љыйралды. Тора-бара отряд љыйралды, таралды. Белобородов юѓалды.
Пугачев уныћын белмєй. Быны белеўсе юљ. Є Белобородов бер нисє кїн љасып
йїрїнї. Љайџа ла застава. Љазанѓа килє. Бўтєн исем менєн ўткєреп ебєрерџєр єле.
Ах, берєў таныны.
Был тиклемен ўк љайџан белћен Пугачев.
— Є Матвеев љайџа? — тине ул.
— Обозда ине, ћуѓышып ўлде.
Ањланы. Пугачевтыњ ѓаилєћен яљлаѓан. Белгєн ул уныљы икєнен. Потемкин
кешелєре килеп, Матвеевты ўлтерџе.
Пугачев бында ике мењ кеше юѓалтты. 500 кешеће генє љалды.
Пугачев, ењелгєс, Волга буйлап ўргє 100 саљрым хєрєкєт итте. Нерадово,
Сундыр ауылдары янында кисеў.
***
Екатерина ярандарын бўлєклєй. Михельсонѓа — полковник чины, 600 йєн
крєќтиєн. Башљаларѓа ла элєгер. Павел Потемкинѓа єллє ниџєр булыр, ул –
Григорийџыњ туѓаны, є Григорий — фавориты.
Шулай џа Екатерина шїрлєне. Бына Љазанды алдылар. Бєлки, Пугачев бирегє
килер, таѓы ѓєскєр йыйыр; Мєскєўен дє алыр, унан таѓы... Алла ћаљлаћын!
9
16—17/VII. Љазандан алыќља, Волга ўренє... Кокшай юлынан. Тиџ, тиџ. Арттан
Михельсон баќтыра.
Етеп килєлєр ине. Урман эслєп барџылар. “Алда йыйылырбыџ”, — тип. Шунда
ял итеп тє алдылар.
Кинйєнењ Аљъялы менєн Алпарџыњ Тумаѓы таѓы йєнєшє, таѓы алѓа йомола.
Алѓа, алѓа... Алда ла, артта ла баѓауыл, ћаѓауыл тїркїмдєре. Лєкин бик ћаљ, ћєр
ваљыт єџер 300 кешеће.
Яйыљ казактары, Илек казактары. Аџмы-кўпме башљорт, татар бар.
Туљтап тороу юљ. Мариџар алмаш ат бирє. Кинйє менєн Алпарџыњ аттары
алмашћыџ. Уларѓа ни бары ял элєгє. Етєктєгећенє ултыралар.
16/VII. Пугачевсылар Кокшайск љалаћына килеп инє. Икмєк-тоџ. Русы
урыќса, марийы мариса, сыуашы сыуашса сєлємлєй.
— Патка...
Сундыр. Нерядово ауылы янында лагерь љоралар.
17/VII. Кємєлєр, ћалдар табыла. Сундырџан 3 саљрым тўбєндє. Казактар
аптырап тормай.
Сыбыљ-сабыљтан ћал бєйлєп, ўџџєре шуѓа ултыра, былай атља ењел була. Эйєр
їќтїнє нємєлєрен, љоралдарын бєйлєйџєр.
Казак ћалды атља таѓа, ўџе ат ялына тотона. Кєрєкћє, ћалды этеп бара.
Башљорттарџыњ турћыљтары бар. Ике яљтан эйєргє ћалалар, тын тултырып
алалар. Улары булмаћа, казактарса љыланалар.
Пугачевља ярџам кєрєкте. Кинйє, Алпар быны яљшы ањлай.
(Дауамы бар.)
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НАСАР ҒӘҘӘТ – ТӨҪ ТҮГЕЛ
“Беҙ хәҙер 905сы йылдарға ҡарағанда ла күберәк эсәбеҙ”, – тине РФ
Президенты Д. Медведев 30 июндә Һаулыҡ һаҡлау һәм социаль үҫеш
министры Т. Голикова менән осрашыуында. Президент, ҡайһы
берәүҙәр кеүек, эскелектең арта барыуын тормоштоң насарайыуы
менән бәйләмәй, сөнки бынан 10 – 15 йыл элек көнкүреш тағы ла
ауырыраҡ ине. Эскелекте кәметеү өсөн Кремль башлығы Министр5
лыҡҡа махсус программа әҙерләү бурысын йөкмәтте. Йыл аҙағына
был документ Рәсәй парламенты ҡарауына сығарылырға тейеш.
әмғиәтте социаль упҡынға этәргән был ытырғаныслы, зарарлы күренешкә
Й
сик ҡуйыу буйынса имешOмимештәр былтыр Дәүләт Думаһы коO
ридорҙарында ла ишетелә биреп ҡуйғайны. Йәнәһе, депутаттарҙан бер төркөм
элекке Советтар Союзында эшләп килгән дауалауOхеҙмәт профилакторийҙарын
тергеҙеү буйынса тәҡдимдәр әҙерләй. Әммә был йәһәттән ниндәйҙер ҡуҙғалыш
һиҙелмәне, күрәһең, ҡайһы яҡтандыр ҡаршы тороусылар көслөрәк булып
сыҡты. Эскелек йән өшөткөс сүрәттәргә инеп, бөгөн ҡорбандарҙы үҫмерҙәр
араһынан да таба башланы.
“Известия” гәзитенең быйылғы июль аҙаҡтарында сыҡҡан һанында Бөтә
Рәсәй Йәмәғәтселек фекерен өйрәнеү институты мәғлүмәттәренә таянып хәбәр
ителеүенсә, илдә һәр дүртенсе кеше генә айыҡ йәшәүгә өҫтөнлөк бирә. Һуңғы 13
йылда Рәсәйҙә эскеселәр бик аҙ кәмегән. Бәләкәй ҡалаларҙа, йәштәр араһында
эскелек нығыраҡ тарала, сөнки баҙар иҡтисады бәләкәй ҡалаларҙа эшһеҙлек
проблемаһын көсәйтеп, унда йәшәү шарттары ҡырҡа насарайҙы. Д. МедведевO
тың ғәҙел билдәләүенсә, фәҡирлек эскелектең киңерәк таралыуына булышлыҡ
итә лә инде. Йәштәр менән хәл ҡатмарлыраҡ, улар әле эскелектең ниндәй
фажиғәгә килтереү ихтималлығын аңлап еткермәй. Иртә менән Өфөнөң дөйөм
транспорт туҡталыштарында һыра шешәһе имеп йөрөүселәрҙе күп осратырға
мөмкин: улар – кистән ныҡлы “ҡырын тейәп” баш төҙәтеүселәр. Бер нисә йылO
дан хроник алкоголиктар сафын тулыландырасаҡтар. Бындай йәштәр – йәмғиәт
өсөн юғалтылған быуын.
Эскелектең Рәсәйҙә боронOборондан ныҡлы тамырланыуын күптәр билдәләй.
Бынан мең йылдар элек славяндар араһында булып киткән ғәрәп сәйәхәтселәре
лә ошо хаҡта яҙып ҡалдырған. Ә күршеңдең насар ғәҙәте бар икән, уның бер
заман һиңә лә йоғоуы ихтимал. Хәҙерге ысынбарлыҡ тап шуны күрһәтә. Уҙған
йәйҙә миңә Башҡортостан ауылдарының береһендә туйҙа ҡатнашырға тура
килгәйне. Унда араҡы тултырылған шешәләрҙең күҙ эйәрмәҫ тиҙлек менән
бушатылыуына, берOбер артлы өҫтәлгә яңылары менеп ҡунаҡлауына айыҡ кеше
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хайран ҡалмаҫлыҡ түгел ине. Ҡунаҡтар шаҡтай иҫереүгә ҡарамаҫтан, ниндәйO
ҙер ныҡышмалылыҡ менән эсеүен дауам итә, әйтерһең дә, кем күберәк эсә ала,
тигән ярыш бара! Һуңынан 50Oләп кешенең көн дауамында ике йәшник араҡы
һәм шул сама көмөшкәне “төпләүе” асыҡланды. Ғәжәп хәл! Үҙҙәре лә
уйламаҫтан, ололар яңы нигеҙ ҡорған йәштәргә нисек донъя көтөргә һабаҡ
бирҙе!
Эскелектең тамырҙары үтә тәрәнгә китеүен бәхәсләшмәҫлек дәлилләгән бер
күренеш – байрам, ҡунаҡ, туй, тыуған көн һ.б. Уларҙың береһендә лә өҫтәл йылO
тырап торған шешәләрһеҙ булмай. 60Oсы йылдарҙа атаOбабаларыбыҙ әсе бал
менән генә хушланһа, бөгөнгө быуын күпкә ҡеүәтлерәк араҡы, көмөшкә эсә.
Тимәк, нығыраҡ ағыулана. Был – традиция, уны боҙорға бер кемдең дә
батырсылығы етмәй, сөнки эскән кешелә ихтыяр самалы, ә әҙәпOәхлаҡ
тураһында улар уйлап та ҡарамай. Ошо яман традициялар ҡолона әүерелеп,
күптәр эскелек һаҙлығына бата, ғүмерен аяныслы ослай. Өҫтәл артында
ҡунағын иҫергәнсе эсергә ҡыҫтаған берәү ҙә үҙенең ошо тәртибе менән кешене
һәләкәтле юлға – алкоголизм сиренә этәреүе тураһында башына ла килтермәй.
Кеше хоҡуғын тупаҫ боҙоуҙың ошонан да яман, насарын уйлап табыу
мөмкинме?
Саф алкоголь үрҙә әйтелгән 18 литр менән генә сикләнмәй, сөнки быға ҡалаO
ауылдарҙа мунса, кухняларҙа ҡыуылған көмөшкә инмәгән. Уны иҫәпкә индереү
ҙә мөмкин түгел. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, көмөшкә ҡыуыу баҙар иҡтисадының тағы
ла бер сифатына әүерелде. Көмөшкә сығарып ауылдаштарын ағыулаусылар
хәҙер һәр ҡайҙа бар, уларҙы һәр кем белә. Ғәжәпкә ҡаршы, был күренешкә
властар ҙа килешеп ҡарай.
Әлбиттә, әхлаҡ нормалары ихтирам ителгән, граждандар институты
әүҙемлек күрһәткән дәүләттә эскелектең ҡотороуына битараф, тыныс күңел
менән ҡарау властарға хас сифат түгел. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, Рәсәйҙең тәүге
президенты, үҙе эсергә яратҡас, был хаҡта һүҙ ҡуҙғатырға ла теләмәне. Ә
икенсеһе өсөн эскелек проблемаһы, гүйә, бөтөнләй юҡ ине. Тап ошо ике тиҫтә
йылда эскелек иң хәүефле социаль күренешкә әүерелде лә инде. Өсөнсө
президентта, бәхеткә күрә, айыҡ аҡыл, гражданлыҡ бурысы көслөрәк булып
сыҡты. Уның йәмғиәтте тағы ла бер социаль сирҙән арындырырға тырышыуы –
күҙ алдында. Кремль етәксеһе тәүге аҙымды коррупцияға ҡаршы эшмәкәрлекте
көсәйтеү буйынса яһағайны. Ул да үҙенең йәмғиәткә кире йоғонтоһо буйынса
эскелектән бер ҙә ҡалышмай.
Был – Рәсәйҙә эскелеккә ҡаршы күрелгән сараларҙың сираттағыһы. ҺуңғыO
һымы – билдәһеҙ. “Комсомольская правда” гәзите хәбәр итеүенсә, тәүгеһе XV
быуат урталарында күҙәтелә: 1448 йылда Иван III спирт етешереү һәм һатыуҙы
тулыһынса дәүләт ҡулына алыу тураһында указ сығара. Теүәл ике быуаттан һуң
батша Алексей Михайлович был монополияны көсәйтеү буйынса бер нисә сара
күрә, 1716 йылда Петр I эскеселәр өсөн ҡатыраҡ яза тәғәйенләргә ҡуша һ.б.
1881 йылда батша хөкүмәте элекке “кабак” урынына ҡолаҡҡа ятышлыраҡ
“трактир” төшөнсәһен индерә, эскән урында ҡапҡыларға булырға тейешлеген
законлаштыра, араҡыны шешәләргә ҡойоп һатыуҙы индерә. XX быуат башында
эскелеккә ҡаршы саралар хөкүмәттең спиртлы эсемлектәргә дәүләт
монополияһын көсәйтеү буйынса өҫтәмә аҙымдары менән генә сикләнмәй, бер
нисә губернияла “ҡоро закон” да индерелә. 1914 йылда был закон бөтә Рәсәй
империяһына таратылып, уны Совет хөкүмәте лә күтәреп ала һәм 1925 йылға
тиклем дауам иттерә.
1985 йылда иғлан ителгән “ҡоро закон”дың ыңғай һәм кире эҙемтәләре
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йәмғиәт тарафынан әле лә онотолмаған. Ҡайһы бер даирәләрҙә уның тураһында
тик кире ҡараштар йәшәүгә ҡарамаҫтан, был закон йәмғиәтте айыҡтырыуҙа
һиҙелерлек роль уйнауын тулыһынса инҡар итергә ярамай. Ул йылдарҙа тап
эскелек ҡырҡа кәмеү менән бергә үлеү, имгәнеү һирәгәйҙе, ғаиләләрҙә лә
ниндәйҙер дәрәжәлә именлек урынлашты. 80Oсе йылдарҙағы алкоголгә ҡаршы
кампания, Т. Голикова һүҙҙәре менән әйткәндә, 1 миллион кешенең ғүмерен
һаҡлап ҡалырға булышлыҡ иткән.
12 августа Д. Медведев эскелеккә ҡаршы саралар мәсьәләһенә әйләнеп
ҡайтып, Сочи ҡалаһында министрҙар һәм төбәк башлыҡтары менән фекер
алышыуға сығарҙы. Илдә эскелек милли һәләкәт кимәленә етте, йән башына
иҫәпләгәндә, йылына 18 литр алкоголь эселә. Уның кире эҙемтәләре, аҡса менән
иҫәпләгәндә, йөҙҙәрсә миллиард һумға барып баҫа. Быйыл ғинуар – майҙа ғына
иҫерек водителдәр арҡаһында 5 мең юлOтранспорт фажиғәһендә 8 мең кеше
һәләк булған. Тап эскелек арҡаһында янғындар сыға, ғаиләләр тарҡала, балалар
ҡараусыһыҙ ҡала. Белгестәр иҫәпләүенсә, көнкүрештә ғәрипләнеүҙең 80
процентында ла эскелек ғәйепле. Был социаль сирҙең артабан артыуы шәхес
булараҡ тарҡалыуға килтереүе ихтимал, тип белдерҙе Президент. Дөрөҫ, бер
кешегә эселгән саф алкоголь буйынса мәғлүмәттәр төрлө сығанаҡтарҙа төрлөсә:
13 литрҙан 18Oгә тиклем күрһәтелә. Ә бына Бөтә Донъя Һаулыҡ һаҡлау
ойошмаһының мәғлүмәттәренә ярашлы, йән башына 8 литрҙан күберәк
алкоголь эселә икән, йәмғиәттә төҙәтә алмаҫлыҡ күренештәр барлыҡҡа килә.
Һигеҙ литрҙан артҡан һәр литр ирҙәр ғүмерен 11, ҡатынOҡыҙҙарҙыҡын дүрт
айға кәметә.
Сочиҙағы осрашыуҙа Медведев төп йүнәлештәрҙе түбәндәгесә билдәләне:
йәштәр араһында эсеүҙе ҡырҡа кәметергә, ваҡлап һатыу селтәрендә ҡаты
тәртип булдырып, бәлиғ булмағандарға спиртлы эсемлектәр һатыуҙы тыйырға,
һыра сауҙаһы өсөн дә ҡеүәтле эсемлектәргә ҡарата ҡаралған яуаплылыҡ
булдырырға. Йәштәр, үҫмерҙәр араһында эскелектең таралыуына юл ҡуймау
киләсәктә был сирҙең социаль базаһын ҡырҡа сикләүгә
һәм йәмғиәттең
аҡрынлап эскелек һаҙлығынан сығыуына булышлыҡ итәсәк.
Эскелеккә ҡаршы сираттағы көрәш иғлан ителеү менән үҙәк матбуғатта бер
нисә материал баҫылып сыҡты. Тәүге һәм төп фекер – эскелектең киң
таралыуына юл ҡуймау өсөн системалы һәм оҙайлы көрәшеү талап ителә. Был
өлкәлә ыңғай һөҙөмтәләргә өлгәшкән сит илдәр, мәҫәлән, Норвегия һәм
Финляндия тәжрибәһе тап ошо хаҡта һөйләй. Үткән быуаттағы Рәсәй
миҫалында ла ошоно күрергә мөмкин. Мәҫәлән, хөкүмәт күргән саралар
һөҙөмтәһендә 1914 –1917 йылдарҙа йән башына спиртлы эсемлектәр эсеү 3O4
литрға тиклем кәмеп, ул саҡта Рәсәй Европала иң аҙ эскән илдәр араһына ингән.
Әлбиттә, властар эскелеккә ҡаршы көрәште 80Oсе йылдарҙағы ише магазин
кәштәләренән спиртлы эсемлектәрҙе һепереп алыу юлы менән дауам итмәҫ, тип
ышанғы килә. Сөнки уның нимәгә килтерәсәге билдәле: көмөшкә ҡыуыу, төрлө
алкоголь ҡатнашмалары менән ағыуланыу ҡырҡа артасаҡ. Белгестәр
күҙаллауынса, яҡындағы 10 –15 йылда Рәсәйҙең оло быуыны спиртлы эсемлекO
тәрҙән баш тартырға йыйынмай. Д. Медведев фекеренсә, эсеүҙе ташлау – һәр
кемдең үҙ ихтыярында һәм рәсми даирәләрҙең был тәңгәлдә тейешле саралар
күреүе талап ителә. Әлбиттә, тыйыу менән генә көткән һөҙөмтәләргә өлгәшеп
булмаясаҡ. Ҡайһы бер социологтар тәҡдим иткәнсә, айыҡ йәшәүгә өҫтөнлөк
биргән кешеләрҙе матди дәртләндереү сараларын да ҡулланырға кәрәк. Т. ГолиO
кованың һүҙҙәренә ҡарағанда, быйыл федераль ҡаҙнала сәләмәт тормошто
пропагандалау өсөн айырым сығымдар билдәләнгән. 850 миллион һум тәмәке
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тартыу һәм эскелекте кәметеү сараларына йүнәлтеләсәк. Быйыл ошо
маҡсаттарҙа илдә 500 һаулыҡ үҙәге асыу күҙ уңында тотола. Улар насар
ғәҙәттәрҙән баш тартырға теләмәгәндәрҙе һауыҡтырыу менән шөғөлләнәсәк
(дауалауOхеҙмәт профилакторийҙарының икенсе төрлө сағылышы түгелме
икән?). Алдағы ике йылда ла федераль ҡаҙна ошо маҡсаттарҙа 820 миллион һәм
850 миллион һум бүлмәксе.
Эскелеккә ҡаршы дәүләт тарафынан тәү сиратта күрелергә тейешле сара –
спиртлы эсемлектәргә дәүләт монополияһы урынлаштырыу. Урыҫтар
әйтмешләй, “иҫерек” статья шул иҫәптән эскелек арҡаһында ауырыуға
һабышҡандар йәки ғәрипләнгән кешеләрҙе лә дауаларға бер ярҙам булыр ине.
Юғиһә бөгөн дәүләт ҡарамағындағы “Росспиртпром” спирт етештереүҙең 40,
араҡының 16 процентын ғына үҙ ҡулында тота. Ә бына акциздарҙан ингән
һалым ҡаҙнала ни бары 1 процент тәшкил итә. Былтыр дәүләт ҡаҙнаһына спирт
һатыуҙан дәүләт 13 миллиард һум инергә тейеш булып та, яртыһы ғына
алынған. “Һул” тауарҙы төнгө сменала хатта дәүләт предприятиелары ла ҡыуа,
тигән хәбәр бар. Ғәжәп хәл: спиртлы эсемлектәр һатыуҙа астрономик байлыҡ
туплаған “эшҡыуарҙар” үҙ ватандаштарын ағыулауҙа “ең һыҙғанып”
ҡатнашыуға ҡарамаҫтан, ҡаҙнаның килем өлөшөн тулыландырыуҙан ситтә
ҡала. Ә бит алкоголиктарҙы, эскеселәрҙе дауалау һалым түләүсенән йыйылған
ҡаҙнанан финансланған дауаханаларға төшә. Тағы ла бер парадокс: спиртлы
эсемлектәргә дәүләт монополияһы индерелеүгә ышанмаусылар ҙа бар.
Тәкәббер ҡиәфәттә тәмәке тоҡандырып торған ҡатынOҡыҙҙы хәҙер Өфөнөң
һәр сауҙа нөктәһендә, сит ил машинаһы руле артында, ресторанOкафе ишектәре
алдында һ.б. осратырға мөмкин. Сигарет быҫҡытып тротуарҙан эре ҡиәфәттә
атлаған ҡатынOҡыҙ ҙа хәҙер бер кемде лә шаҡ ҡатырмай. Мәктәп ишек алдынан
бер аҙ ситкәрәк китеп һаҫыҡ төтөн һурған балалар, күп ҡатлы өйҙәрҙең
мөйөшөнә һыйынған ябыҡ ҡына үҫмерҙәр – былар бөтәһе лә һуңғы йылдарҙа
баҙар иҡтисады, кеше хоҡуҡтарының яңыса һынланышына эйәреп килеп ингән
ғәҙәттәр. Баш ҡала өсөн былар ябай, ҡәҙимге күренешкә әүерелеп килә.
Сәйәси тел менән әйткәндә, яңы Рәсәйҙе һынландырған әхлаҡһыҙлыҡ
күренештәренең бер нисәһе. Йәмғиәттә ныҡлы урын алған тәмәке тартыуO
тартмау – һәр кемдең шәхси эше, тигән ҡараш сәләмәт тормошто өҫтөн
күргәндәр мәнфәғәтен күҙәтмәй. Ләкин төптәнерәк уйлап ҡарағанда, хәҙерге
йәмәғәтселек был киҫкен социаль мәсьәләгә ошондай битараф ҡарашы менән
хаталанмаймы икән? Тәмәке тартыусы үҙенән бигерәк тирәOяҡ мөхитте
ағыулай, тимәк, башҡалар һаулығына зыян килтерә. Тар, ҡыҫынҡы ғына
бүлмәлә яңы ғына тәмәке тартып ингән кеше янында булған, тәмәкеселәр менән
даими аралашҡандар улар һулаған һауаның ниндәй дәрәжәлә түҙеп торғоһоҙ
икәнлеген яҡшы белә. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, йәмғиәт ошо граждандарҙың
хоҡуҡтарын яҡлау тураһында – ләмOмим! Август аҙаҡтарында “Комсомольская
правда” гәзите Өфөлә быйыл беренсе класҡа төшкән уҡыусыларҙың 15
процентының ғына сәләмәт булыуы хаҡында яҙып сыҡты. Төрлө ауырыуҙар
араһында тәүге урынды тын юлдары менән ашҡаҙанOэсәк сирҙәре биләй.
Һығымтаны үҙегеҙ яһағыҙ.
Статистика мәғлүмәттәренә ҡарағанда, донъяла йәшәгән халыҡтарҙың 28
проценты тәмәке менән мауыға. Беҙҙең илдә иһә ундайҙар күберәк: ирҙәрҙең 60,
ҡатынOҡыҙҙың 25 проценты. 25 июлдә “Рәсәй – тәмәкегә ҡаршы” айлығы иғлан
ителеү менән Башҡортостан телевидениеһының яңылыҡтар программаһына
саҡырылған баш ҡаланың 49Oсы поликлиника табибәһе Р. Буранбаева
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килтергән мәғлүмәттәр буйынса, тәмәке тартыу арҡаһында донъяла 6 секунд
һайын бер, йылына 5 миллион кеше яҡты донъя менән хушлаша. Үпкә яман
шешенең 90 проценты, хроник бронхиттың 75Oе турананOтура тәмәкегә бәйле.
Илдә бөгөн һәр икенсе үҫмер матур ҡағыҙҙарға төрөлгән сигареттар менән үҙенO
үҙе ағыулағанда был һандарҙың яҡын киләсәктә артасағы шик тыуҙырмай.
– Мин уҡыусы балаларҙан ”Ни өсөн тартаһығыҙ?” тип һорағаным бар, – ти
Буранбаева. – Улар, хәҙер тәмәке тартыу модала бит, тип яуаплай.
Әхлаҡһыҙлыҡ – быны башҡаса атау мөмкин түгел – мода ысынбарлығына
күтәрелгән. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, әле үҙ аллы тормош юлына баҫып та
өлгөрмәгән, атаOәсәһенән алынған аҡсаға көйрәткән йән эйәләре тәмәке тарO
тыуҙың аҡрынлап һаулыҡтарын ҡаҡшатасағына, насар кәйеф тыуҙырасағына,
ауыҙынан яман еҫ аңҡытып йөрөйәсәгенә ышанып етмәй, иң мөһиме, күҙ
алдына ла килтермәй. Был аңһыҙлыҡ – ысынлап та әҙәм балаһының иң ҙур
етешһеҙлектәренең береһе. Тәмәке тоҡандырыр алдынан берәү ҙә үҙенең ҡасан
да булһа ошо яман ғәҙәттән ҡотолорға теләге барлыҡҡа киләсәген, әммә бының
өсөн ихтыяр көсө етмәйәсәген уйламай. Ысынлап та, үҙ ихтыярың менән тәмәке
ҡолона әүерелеү өсөн бер ниндәй ҙә тырышлыҡ кәрәкмәй, ә бына унан
арынырға күптәрҙең көсөнән килмәй, һәм улар ғүмеренең ахырына тиклем
һаҫыҡ төтөн менән ағыуланырға мәжбүр.
Йәмғиәтте әхлаҡһыҙлыҡ баҫа. Телевидение экрандарында теге йәки был
персонаждың ниндәйҙер бер ҡәнәғәтләнеү менән сигарет һөйрәп сығарыуы,
зажигалка менән тоҡандырып, ләззәтләнеп һурыуы, ысынлап та, көнөнә бик
күп ҡабатлана. АҠШ боевиктарында ла бит ғәйрәтле геройҙарҙың ауыҙында
йыуан сигара, ҡулдарында виски һалынған шешә. Алама ғәҙәт йоғошло
тигәндәй, ололарға оҡшарға тырышҡан үҫмерҙәр өсөн был – “яҡшы” һабаҡ.
Шулай булмаһа, улар, тәмәке тартыу модала, тимәҫ ине.
Илебеҙҙә был яман ғәҙәтте нисек тә булһа сикләү өсөн бер ниндәй ҙә сара
күрелмәйме ни, тигән һорау, әлбиттә, тәбиғи. Закон сығарыу йәһәтенән
күрелде. Мәҫәлән, 2001 йылдың 10 июлендә РФ Дәүләт Думаһы тарафынан
ҡабул ителгән “Тәмәке тартыуҙы сикләү тураһында” федераль закон бар. Унда
тәмәке етештереүселәр, һатыусылар һәм тартыусылар өсөн ниндәйҙер дәрәжәлә
яуаплылыҡ саралары билдәләнгән. Мәҫәлән, законға ярашлы, сигарет ҡабында
ыҫмала, никотиндың күпме икәнлеге һәм тәмәке тартыуҙың зыяны тураһында
мәғлүмәт мотлаҡ булырға тейешле. Законда шулай уҡ 18 йәшкә тиклемгеләргә
тәмәке һатҡан өсөн административ яуаплылыҡ тураһында ла әйтелгән. Эш
урынында, транспортта, ябыҡ спорт залдарында, һаулыҡ һаҡлау, мәғариф,
мәҙәниәт учреждениеларында, дәүләт власы органдарында тәмәке тартыу
тыйыла. 7Oсе статья буйынса һаулыҡ һаҡлау, мәғариф, мәҙәниәт, башҡарма
власть органдары вәкилдәре тәмәкенең зарары тураһында ваҡытлы матбуғат
аша халыҡты даими иҫкәртеп торорға бурыслы. Телевизион фильм,
спектаклдәрҙә, әгәр ҙә был сценарий буйынса ҡаралмаһа, геройҙарҙың тәмәке
тартыуына юл ҡуйылмай.
Һанап кителгән талаптар үтәләме һуң? Бәлки, ҡайһы берҙәре үтәләлер ҙә,
әммә барыһы ла түгел. Мәҫәлән, пассажирҙар ташыған транспортта
водителдәрҙең тәмәке тартыуын һәр кем белә, ләкин береһе лә өндәшмәй. Әллә
һаулыҡ һаҡлау учреждениеларында тәмәке тартмайҙармы? Былтыр булһа кәO
рәк, Рәсәй телевидениеһының I каналында эшләгән күренекле журналист
В. Познер АҠШOта етештерелгән сигарет ҡабын күрһәткәйне. Унда инглиз
телендә “тәмәке тартыу үлтерә” тигән яҙыу тәмәке ҡабының яртыһын биләп
тора. Ә Рәсәй тәмәке етештереүселәре иһә был яҙыуҙы күҙгә салынып
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бармаҫлыҡ итеп урынлаштыра. Йә булмаһа телефильмдарҙа тәмәке
тартыусылар юҡҡа сыҡтымы? Юҡ, киреһенсә, арта бара. Ә бит тәмәке тартыуҙы
сикләү тураһындағы закон ғәмәлгә ингәндән һуң, прокатҡа сыҡҡан фильмдарҙа
тәмәке тартмаған геройҙарҙы, шулай уҡ йәш кенә ҡатынOҡыҙ араһында ла,
табыуы ҡыйын. Был – асыҡтанOасыҡ тәмәке рекламаһы, һәм ул тәмәке индусO
трияһы вәкилдәре мәнфәғәтен ҡайғырта. Әгәр ҙә тәмәкеселәр арабыҙҙа
ошондай тиҙлектә арта барһа, киләсәктә илдә һау кешеләр ҡалырмы? Беҙ,
тартмаусылар, ниндәй һауа һуларбыҙ? Ә бит экологик хәлдең көсөргәO
нешләнеүенә һуңғы йылдарҙа ниндәйҙер изге булмаған ниәт менән алып
барылған “автомобилләштереү” процесы ла үҙенең үлсәп бөтөрә алмаҫлыҡ
өлөшөн индерә. XXI быуат цивилизацияһы ниндәй һауа менән хушланыр,
сәләмәтлеге менән маҡтана алырмы – был һорауҙар хәл иткес дәрәжәлә ул
цивилизацияның сифатын билдәләйәсәге менән әһәмиәтле. Үкенескә ҡаршы,
был турала йәмәғәтселек тә, дәүләт органдары ла уйланмай. Күрәһең,
ниндәйҙер ҡот осҡос ваҡиғаның мәжбүр итеүен көтәләр.
Закон тәмәке тартыуҙы тыймай, тип ҡаршы төшөүселәр ҙә табылыр. Дөрөҫ,
тыймай, бәлки, закон сығарыусылар – ә улар араһында тәмәкеселәр ҙә аҙ түгел –
теләмәйҙер. Кемдәрелер тәмәке етештереүселәр мәнфәғәтен күҙәтәлер. Шулай
уҡ тәмәке тартыуҙы әхлаҡһыҙлыҡ менән тиңләүҙе өнәп еткермәүселәр ҙә булыр.
Был йәһәттән бәхәскә урын бар. Мәҫәлән, мосолмандар өсөн изге һаналған
Ҡөрьән насар ғәҙәттәрҙе, шул иҫәптән тәмәке тартыуҙы ла тыя. Ә бит мосолман
дине бынан мең йылдар элек кешелек цивилизацияһы закон сығарыу кимәленә
күтәрелеп етмәгән дәүерҙә үк барлыҡҡа килгән. Ислам диненең башҡаларға
ҡарағанда әхлаҡ нормаларына иғтибарлыраҡ булыуы менән айырылып
тороуын белгестәр инҡар итмәй. Шуныһы ла билдәле: донъя диндәре
тарафынан боронOборондан тыйылған ғәҙәттәр артабан закон төҫө алған.
Тимәк, был йәһәттән дин – беренсел, ә закон – икенсел. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы,
кемдәрҙеңдер әҙәпһеҙ тырышлығы менән православие (ул эсеүҙе тыймай)
дәүләт дине дәрәжәһенә күтәрелә, башҡа диндәрҙе баҫа барған илебеҙҙә насар
ғәҙәттәргә ҡаршы тороу буйынса саралар етерлек дәрәжәлә күрелмәй.
Баҙар иҡтисады тамырланған, демократия тураһында күп һөйләгән йылдарҙа
әхлаҡһыҙлыҡ күренештәре тағы ла күбәйә төштө. Кеше үлтереүселәр,
фәхишәләр телевизион сериалдар геройҙарына әүерелде. Бындай тотанаҡO
һыҙлыҡ үҫмерҙәр, йәштәр психикаһына емергес йоғонто яһай. Улар араһында
енәйәтселек бығаса күрелмәгән кимәлгә етеп, уға нисек тә сик ҡуйыу өсөн
юғары даирәләге мәхкәмә (суд) эшмәкәрҙәре балалар эштәрен ҡарау буйынса
махсус мәхкәмәләр (ул ювеналь юстиция тип атала) ойоштороу хаҡында әүҙем
һүҙ ҡуҙғата башланы. Был, билдәле, ҡаҙна сығымдарының артыуына
килтерәсәк. Хикмәт, бәлки, сығымдарҙа ла түгелдер, ләкин бәлиғ булмағандар
араһында енәйәтселекте ҡырҡа кәметеү буйынса саралар күрелмәһә,
юстицияның яңы тармағы бер ни ҙә ҡыра алмаясаҡ.
Урамда тәненең йомро ерҙәрен арлыOбирле ҡаплап йөрөгәндәр хәҙер йәш
ҡыҙҙар араһында ғына түгел, хатта олораҡтар араһында ла осрай. Быны дини
ҡанундарҙы (исламды ғына түгел, православиены ла) тупаҫ боҙоу тип ҡабул
итергә кәрәк. Йәштәрҙе аңларға мөмкин, бәлки, ҡайһылары, шулай егет
ҡаратып була, тип өмөтләнә торғандыр. Ә ололар бының менән нимәгә ынтыла
икән? Эйе, хәҙер фәхишәлек өсөн элекке кеүек енәйәт яуаплылығы ҡаралмаған.
Баҙар иҡтисады өсөн ул, моғайын, табыш, тимәк, йәшәү сығанағылыр. Тән
сауҙаһы менән “ирекле” көн итеүселәр өсөн закон күп тигәндә штраф менән
сикләнә. Ә бына фәхишәлеккә мәжбүр итеүселәр, йәғни сутенерҙар өсөн РФ
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Енәйәт кодексының 240Oсы, 241Oсе статьялары буйынса йөҙҙәрсә мең һум
штрафтан 10 йылға тиклем иректән мәхрүм итеү ҡарала. Ләкин “әүҙем” генә
эшләгән был баҙар геройҙарына ҡарата ҡуҙғатылған енәйәт эштәре, улар
буйынса сығарылған мәхкәмә ҡарарҙары тураһында хәбәрҙәр йәмәғәтселеккә
еткереләме һуң? Шунһыҙ был әхлаҡһыҙлыҡҡа нисек йоғонтоло ҡаршы тормаҡ
кәрәк. Нисек кенә ғәжәп тойолмаһын, был проблемаға ҡарата Рәсәй закон
сығарыусыһы ла, башҡарма власть органдары ла йоғонтоло ҡарашын булдыра
алмай. Енси аҙғынлыҡ мәсьәләһе социаль проблеманан бигерәк сәйәси
ҡараштар ҡорбаны булып ҡалыуын дауам итә. Уға мөнәсәбәт элекке СССРOҙағы
кеүек “беҙҙә секс юҡ” тигәндән бер яғы менән дә айырылмай кеүек. Ә бит донъя
илдәрендә фәхишәлек проблемаһы күптән хәл ителгән. Уны үҙ күҙәтеүе аҫтына
алып, дәүләттәр әхлаҡһыҙлыҡ мәсьәләһен дә, йоғошло ауырыуҙар таралыуын
иҫкәртеү йәһәтенән дә уңышлы эш итә. Шул уҡ ваҡытта тармаҡтан һалымды ла
ҡайырып ала.
Енәйәтселек – 90Oсы йылдарҙан һуңғы Рәсәйҙең визит карточкаһына
тиңләшерлек социаль күренеш. “Яңы курс” иғлан ителеү менән бәйҙән
ысҡынған был социаль күренеште ауыҙлыҡлау өсөн түгелгән ҡаҙна сығымдары
хаҡында, ҡыҙғанысҡа ҡаршы, йәмәғәтселек бер ни ҙә белмәй. Хәйер, белеп тә
ни файҙа? Енәйәтселек ошо мөхиттә ярала бит. БР Эске эштәр министрлығы
мәғлүмәттәренә ҡарағанда, былтыр республикала 78 меңгә яҡын енәйәт
теркәлгән. Дөрөҫ, 2006 йыл менән сағыштырғанда, енәйәт ҡылыу күренештәре
бер ни тиклем һирәгәйгән. Ҡәҙимгесә, енәйәтселек статистикаһында беренсе
урынды уғрылыҡ биләй. Былтыр шундай 31 меңдән ашыу осраҡ теркәлгән.
Белгестәр фекеренсә, кеше мөлкәтенә ҡул һуҙыу иң элек халыҡтың тормош
кимәле менән бәйле. Һуңғы өс йылда уғрылыҡ бер аҙ кәмеһә лә, һынылыш
һиҙелмәй. Кеше милкен талау (3677 осраҡ) был фекерҙе тағы ла нығыта төшә.
Енәйәтселек статистикаһында айырым урын биләгән иҡтисади енәйәт тә артыу
өҫтөндә. Уны яңы заман сағылышы тип тә атарға мөмкин, сөнки хәҙер
байлыҡтың баһаһы бермәOбер артты. 2003 йылда ошондай 8429 осраҡ теркәлһә,
былтыр ул 10830Oға еткән. Йәмәғәт урындарында енәйәтселектең алты йылда
дүрт (5356Oнан 21597Oгә тиклем) тапҡырға артыуы йәмғиәттә әхлаҡтың ниндәй
кимәлгә төшөүен асыҡ күрһәтә. Бынан, хоҡуҡҡа ҡаршы эш итеү нормаға
әүерелеп бара, тигән һығымта ғына яһарға мөмкин. Иҫерек килеш енәйәт
ҡылыусылар (10335), наркотиктар менән законһыҙ сауҙа итеү (5779), юлO
транспорт фажиғәләре (5361: 677 кеше үлгән, 6511Oе йәрәхәтләнгән) лә
йышайыу өҫтөндә. Квартираға төшөү, мал урлау, кешегә ауыр тән йәрәхәте яһау
кеүек енәйәттәр ҙә йыш осрай. Иң насары шунда: енәйәт ҡылыусылар йыш
ҡына закон көсөнән ҡасып ҡала, байтаҡ енәйәттәр төрлө сәбәптәр арҡаһында
асыҡланмай.
Законһыҙлыҡ күренештәрен БР Прокуратураһының быйылғы ғинуар – июль
йомғаҡтарынан да табырға мөмкин. Мәҫәлән, эш хаҡын түләп еткермәү йәки
бөтөнләй түләмәү кеүек 90Oсы йылдарҙа тамыр йәйгән законһыҙ күренеш әле лә
дауам итә. Ошо йәһәттән прокуратура тарафынан 450 кеше административ
яуаплылыҡҡа тарттырылған, хатта 6 енәйәт эше асылған. Эшҡыуарҙарға һәр
төрлө юлдар менән ҡамасаулыҡ итеүҙең 1123 осрағы (2008 йыл менән
сағыштырғанда 8 тапҡырға күберәк) теркәлеү ҙә чиновниктарҙың ҡомһоҙлоғо
тураһында һөйләй. 260 вазифа дисциплинар, икеһе административ
яуаплылыҡҡа тарттырылған, хатта бер осраҡ буйынса прокуратура енәйәт эше
ҡуҙғатырға мәжбүр булған.
Федераль мәхкәмәләр тарафынан төрлө енәйәт ҡылған өсөн 2008 йылда
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19278 кешегә хөкөм ҡарары сығарылып, шуларҙың һәр өсөнсөһө иркенән
мәхрүм ителгән. Хөкөм ҡарары сығарылған енәйәт эштәре кәмеүгә ҡарамаҫтан,
иркенән мәхрүм ителгәндәр 135 кешегә артҡан. Хәҙерге закондар буйынса
иректән мәхрүм итеүҙең һирәгерәк ҡулланылыуын иҫәпкә алғанда, хөкөм
ителеүселәрҙең ҡатыраҡ енәйәт ҡылыуын, мәхкәмә ҡарары буйынса төрмәлә
генә төҙәлә (төҙәләме икән?) алырын һиҙемләмәү мөмкин түгел. АдминисO
тратив хоҡуҡ (юл ҡағиҙәләрен, йәмәғәт тәртибен) боҙоусылар ҙа күбәйгән, 3331
кешегә тейешле яза бирелгән.
Солох судьялары тарафынан былтыр 11303 кеше хөкөм, шул иҫәптән һәр
унынсы иркенән мәхрүм ителгән. 2007 йыл менән сағыштырғанда 2 мең кешегә
күберәк. Солох судьяларының бер йылда 188 меңдән ашыу кешене
административ яуаплылыҡҡа тарттырылыуын да ваҡOтөйәк мәсьәләгә һанап
булмай. Бәлки, был әхлаҡһыҙлыҡтан бигерәк хоҡуҡи нигилизмға ҡағылалыр.
Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, Рәсәйҙә был йәһәттән алға китеш демократия йылдарында
ла һиҙелмәй.
Әхлаҡһыҙлыҡ илебеҙҙең социаль нигеҙҙәренә һөжүмен көсәйтә бара. Ул
Рәсәйҙә ҡасанға тиклем тантана итер? Был риторик һорау түгел, уның
эҙемтәләренең бик ауыр булыуы ихтимал. Бәхеткә күрә, теге йәки был
башланғысы менән йөктө урынынан ҡуҙғатырға теләүселәр юҡ түгел. Рәсәй
Фәндәр академияһы академигы, абруйлы белгес Лео Бокерия етәкселегендәге
төркөм тәмәке тартыуға ҡаршы Рәсәй милли программаһын эшләү, 2010 йылды
“Рәсәй – тәмәкегә ҡаршы” йылы тип иғлан итеү, тәмәке рекламаһын тыйыу,
бәлиғ булмағандарға тәмәке һатҡан өсөн енәйәт яуаплылығы индереү буйынса
ҡултамғалар йыя. Яҡшы башланғыс, тик ул ысынбарлыҡҡа әүерелһен өсөн
инициатив төркөмгә бик күп көс һалырға, программа проектын әҙерләргә,
Федераль Йыйылыш депутаттарын тәмәке проблемаһын хәл итеүгә
ышандырырға тура киләсәк.
Ваҡытлы матбуғат биттәрендә эскелек, тәмәке тартыуға ҡаршы күрелгән
саралар тураһында хәбәрҙәр баҫылып тора. Быйыл август урталарында
“Башинформ” агентлығы Өфөнөң “Китап” мәҙрәсәһе базаһында нарO
котиктарҙан яфа сигеүселәр өсөн реабилитация үҙәге асылыу тураһында хәбәр
итте. Үҙәктә бер юлы 10 кеше реабилитация үтә ала. Агентлыҡ унда тәртиптең
ҡаты буласағы, дини йолаларҙы теүәл үтәргә кәрәклеге хаҡында иҫкәртә. Шулай
уҡ Приморье крайының бер ҡалаһында урамда тәмәке тартҡан өсөн штраф
һалыу ғәмәле, Иркутскиҙа әгәр автобус водителе тәмәке тарта икән, пассажир
юл хаҡын түләмәҫкә хаҡлы, кеүек хәбәрҙәр ысынлап та фәһемле. Һуңғы ҡарар
Иркутск ҡалаһы депутаттары түгел, ә автотранспорт предприятиелары
ассоциацияһы тарафынан сығарылыуы менән ҡиммәтле. Үкенескә ҡаршы,
беҙҙең республикала ошоға оҡшаш миҫалдарҙы осратырға тура килмәй.
Әйтергә яраһа, беҙҙә тәмәкеселәргә “йәшел урам” асылған. Тротуарҙарҙа,
подьездарҙа тәмәке төпсөктәре, әгәр берOике көн йыйыштырылмаһа, тулып
китә. Сөнки тәмәке тартыуҙы тыйған саҡырыуҙарҙы бер ерҙә лә күрмәҫһең.
Рәсәй йәмғиәте ауырыу, тигән фекер, минеңсә, күптәрҙе хафаға һалырға,
уйландырырға тейеш. Ауырыу, әлбиттә, тура мәғәнәһендә түгел. Ҡыҙғанысҡа
ҡаршы, беҙҙә теге йәки был проблеманы күрмәмешкә һалышыу, уны хәл итеүҙе
йәмғиәт елкәһенә һалырға тырышыу көслө. Традиция элекке КПСС заманO
дарынан килә. Маҡсаты тәү ҡарашҡа изге лә кеүек, сөнки йәмәғәтселектән
көслөрәк, абруйлыраҡ институт юҡ бит, ләкин конкретһыҙлығы уның бәҫен
төшөрә. Йәмәғәтселек – абстракт төшөнсә, уның алдына бурыс ҡуйыу
властарҙың сүпте үҙ өҫтөнән осороп ебәреүенә генә тиң. Әхлаҡһыҙлыҡ
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күренештәрен сикләү – иң элек депутаттар, башҡарма властар хәстәре. Ләкин
кем халыҡ вәкилдәренең атап үтелгән проблемаларҙың хәл ителешен күҙәткән
йыйылышын хәтерләй? Улар тәмәке тартыуҙы сикләү тураһында закон сығарҙы
ла тынысланды. Дөрөҫ, законда бөтә мәшәҡәт башҡарма власть елкәһенә
һалынған. Күренеүенсә, властың был тармағы иһә тейешле ҡарарҙар сығарырға
ашыҡмай.
Ҡайһы берәүҙәрҙең, Рәсәйҙә ғүмер баҡый эскәндәр, эсәләр һәм киләсәктә лә
эсәсәктәр, тигән фекеренә ҡарамаҫтан, хәл урамда һәр икенсенең иҫерек
йөрөүенә, балаOсағаның да тәмәке тарта башлауына етмәҫ элек был яман
күренештәрҙе сикләү буйынса саралар күреү мотлаҡ. Йәмғиәттең социаль
сәләмәтлеген ҡаҡшатыусыларға ҡаршы эшмәкәрлекте эскесе йәки
тәмәкеселәрҙең виртуаль хоҡуҡтарын боҙмау принцибы аҫтында түгел, ә
сәләмәт тормош алып барған кешеләрҙең хоҡуҡтарын яҡлау аҫтында
ойоштороу маҡсатҡа ярашлы. Ғөмүмән, халыҡOара хоҡуҡ нормалары был
мәсьәләгә айыҡ күҙлектән сығып ҡарай. Ә принципиаль ныҡышмалылыҡ
күрһәтмәй тороп, быға өлгәшеп булмаясаҡ. Дәртләндереү сараларына килгәндә
иһә, уларҙы элекке СССР тәжрибәһенән эҙләп ҡарарға кәрәк. Ғөмүмән,
программаны әҙерләүселәр өсөн донъя илдәрендә ҡулланылған тәжрибә
етерлек: Европала ла, Көнсығыш илдәрендә лә. Ике генә сифат кәрәк:
ныҡышмалылыҡ һәм эҙмәOэҙлелек.
Әйткәндәй, эскелеккә ҡаршы иң йоғонтоло агитация – алкоголдең
организмға емергес удар яһауын күрһәтеү, ти белгестәр. Уны ҡараған
кешеләрҙең күбеһенең айыҡ тормошҡа күсеүе билдәле. Экрандарҙа алкоголгә
ҡаршы реклама башланыу менән алкоголле эсемлектәрҙе маҡтаған реклама
юҡҡа сығырға тейеш.
Президенттың “фәҡир илдә эскелекте еңеп булмай” тигән фекеренә өҫтәп
шуны әйтергә мөмкин: илдә иҡтисади, финанс һәм һалым сәйәсәте әлеге кеүек
эре капитал мәнфәғәтен ҡайғыртып, ябай граждандарҙы ситкә этәрһә,
фәҡирлекте еңеүгә өмөт бағлау урынһыҙ. Был – бер. Икенсенән, Рәсәй һис кенә
лә фәҡир ил түгел. Киреһенсә, тәбиғи байлыҡтары буйынса ул донъяла тәүге
урындарҙың береһен биләй. Тик был байлыҡтар менән, РФ Конституцияһында
яҙылғанса, ил халҡы түгел, ә айырым ҡатламдар ғына файҙалана. Шул кешеләр
миллиондарса һумдарҙы беҙ йөҙлөк йәки меңлектәрҙе тотонған кеүек сарыф
итә. Улар сит илдәрҙә күсмәҫ милек һатып ала, әммә үҙ Ватаны иҡтисадына
һалмай. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, РФ Президенты ла, Федераль Йыйылыш
депутаттары ла, Федераль Хөкүмәт тә хәлде ябай рәсәйҙәр мәнфәғәтендә
үҙгәртергә йыйынмай. Абруйлы белгестәр фекеренсә, килемгә (подоходный)
һалымды уның күләменә ҡарата үҫә барыусы шкала ярҙамында билдәләмәй,
күсмәҫ милеккә (ә ул Рәсәйҙә һәм сит илдәрҙә бер нисә триллион һумға етә)
һалым индермәй тороп, фәҡир рәсәйҙәрҙең хәлен яҡшыртып булмаясаҡ.
Бөтә Рәсәй Йәмәғәтселек фекерен өйрәнеү үҙәге мәғлүмәттәре буйынса,
ирҙәрҙең 57, ҡатынOҡыҙҙарҙың 75 проценты Кремлдең сираттағы башланғысын
яҡлай. Тимәк, ыңғай һөҙөмтәләргә өлгәшеү өсөн алшарттар бар. Уларҙы
һөҙөмтәле файҙаланырға ғына кәрәк.
Мәхмүт ХУЖИН.

Республиканың юғары уҡыу йорттарында

Башҡорт дәүләт университетына – 100 йыл

О

БЕЏ – БЄХЕТЛЕ ХАЛЫЉ

шо йылдыњ 4 октябрендє Башљорт дєўлєт университетына 100 йыл тулды.
Ўџенењ оло юбилейын университет коллективы тантаналы рєўештє 4 декабрџє билдєлєргє йыйына.
Был юбилей – студенттар, уљытыусылар, профессорџар їсїн генє тўгел, бїтє
республика ћєм ил їсїн єћємиєтле ваљиѓа. Бїгїн уљыу йортонда 21 мењ студент
белем ала. 267 фєн докторы, 810 фєн кандидаты эшлєй.
Беџџењ университет – ысын мєѓєнєћендє фєн, мєѓариф ћєм мєџєниєт ўџєге.
Классик университет булараљ беџџењ вуз республиканыњ тїп юѓары уљыу йорто
ћанала. Ўткєн 100 йыл эсендє университет баћалап бїткїћїџ љаџаныштарѓа
иреште. Бик кўп кўренекле шєхестєр беџџењ университетты тамамлаѓан. Хєџерге
кїндє ул Рєсєй Федерацияћында ињ уњышлы эшлєгєн классик университеттарџыњ береће ћанала, уныњ абруйы бик юѓары.
Билдєле булыуынса, Башљортостанда юѓары белем биреў системаћы XX быуат
башында формалаша башлай. 1909 йылдыњ 4 октябрендє Їфїлє Уљытыусылар
институты асыла. Институтља хєџерге Цюрупа урамындаѓы 9-сы ћанлы бина
бирелє. Институттыњ тїп маљсаты тїрлї типтаѓы љала училищелары їсїн
уљытыусылар єџерлєў була. Унда рус теле ћєм єџєбиєте, тарих, педагогика, тєбиѓєт
фєндєре, йыр ћєм сєнѓєт уљытыла ћєм їйрєнелє. 1912 йылда беренсе сыѓарылыш
була ћєм институтты 24 кеше тамамлай.
1919 йылдыњ 17 июлендє РСФСР Халыљ мєѓарифы министрлыѓы љарары менєн Їфї Уљытыусылар институты Халыљ мєѓарифы институты (ИНО) итеп ўџгєртелє. 1920 йылда институттыњ яњы статус нигеџендє эшмєкєрлеге башлана ћєм
уѓа кўренекле ѓалим К.А.Тимирязев исеме бирелє. Институт етєкселеге башљорт
йєштєрен уљырѓа ылыљтырыу буйынса байтаљ эштєр башљара. Улар їсїн єџерлек
курстары асыла. Мєќєлєн, 1924/1925 уљыу йылында башљорт студенттарыныњ
ћаны 25-кє барып етє.
1929 йылдыњ 9 мартында РСФСР Халыљ Комиссарџары Советыныњ љарары
менєн Їфї Халыљ мєѓарифы институты нигеџендє Башљорт дєўлєт педагогия институты ойошторола. 1930 йылда институтта џур ўџгєрештєр була. 1 октябрџє унда
14 кафедра, шул иќєптєн башљорт теле ћєм єџєбиєте кафедраћы асыла. Шул уљ
йылда башљорт бўлеге лє ойошторола. Башљорт теле ћєм єџєбиєте кафедраћыныњ
тєўге мїдире итеп Мєскєўџєге Лазарев исемендєге Кїнсыѓыш телдєре институтын тамамлаѓан профессор Л.Н.Воробьев тєѓєйенлєнє. Ћуњыраљ кафедра мїдире
вазифаћын кўренекле тел ѓалимы З.Ш.Шакиров (1881–1970), Ѓ.Й.Дєўлєтшин
(1892–1937) башљара.
1934 йылда институтта факультеттар барлыљља килє. Тел ћєм єџєбиєт
факультетыныњ деканы итеп билдєле ѓалим-педагог А.К.Чижов тєѓєйенлєнє.
Башљорт бўлегендє тєўге сыѓарылыш 1933 йылда була. Уны тамамлаусылар
араћында билдєле шєхестєр: Жан Лољман улы Лољманов, Абдулла Нєбиулла улы
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Баязитов, Таћир Ѓєллєм улы Байышев, Єкрєм Вєли, Ємир Иџрис
улы Чанышевтар бар.
1957 йылда педагогия институты Башљорт дєўлєт университеты итеп ўџгєртелє.
Башљорт дєўлєт университеты ѓилми советыныњ 1990 йылдыњ 20
мартында љабул иткєн
љарары нигеџендє башљорт филологияћы ћєм
журналистика факультеты асыла. Факультеттыњ тєўге деканы
итеп профессор М.В.
Марат Зєйнуллин (уртала) – башљорт филологияћы ћєм
Зєй
нуллин
тєѓєйенжурналистика факультеты деканаты хеџмєткєрџєре менєн.
лєнє.
Хєџерге ваљытта факультетта Башљортостандыњ ћєм Рєсєй Федерацияћыныњ
башља тїбєктєрендєге юѓары уљыу йорттары ћєм урта махсус белем биреў мєктєптєре їсїн ћигеџ специальность буйынса белгестєр єџерлєнє: «Башљорт теле ћєм
єџєбиєте», «Башљорт теле ћєм єџєбиєте, рус теле ћєм єџєбиєте», «Башљорт теле
ћєм єџєбиєте, инглиз теле», «Башљорт теле ћєм єџєбиєте, немец теле», «Башљорт
теле ћєм єџєбиєте, ѓєрєп теле», «Башљорт теле ћєм єџєбиєте, тїрїк теле», «Башљорт теле ћєм єџєбиєте, фарсы теле», «Журналистика».
Факультетта 48 уљытыусы эшлєй. Профессор М.В. Зєйнуллин – Башљортостан
Фєндєр академияћы академигы, профессорџар Ѓ.Ѓ. Сєйетбатталов менєн Р.Н. Байымов – Башљортостан Фєндєр академияћыныњ аѓза-корреспонденттары. Ун
алты фєн докторы, егерме биш фєн кандидаты. 8 уљытыусы – Р.Б.Єхмєџиев,
Р.Н.Байымов, М.Х. Иџелбаев, Р.Ѓ. Аџнаѓолов, Т.А. Килмїхємєтов, Ѓ.Д. Ибраћимов, Ѓ.С. Љунафин, 3.Я.Шєрипова – Рєсєй Федерацияћы ћєм Башљортостан Республикаћы Яџыусылар союзы аѓзалары. Профессорџар Р.Н.Байымов, М.В.Зєйнуллин, Т.А. Килмїхємєтов, Т.Є.Килдебєкова, Ѓ.Ѓ.Сєйетбатталов, Б.Ѓ.Єхмєтшин
ћєм Ѓ.С. Љунафинѓа фєн їлкєћендєге џур уњыштары їсїн «Рєсєй Федерацияћыныњ атљаџанѓан фєн эшмєкєре», «Башљортостан Республикаћыныњ атљаџанѓан фєн эшмєкєре» тигєн маљтаулы исем бирелгєн. Кўп уљытыусылар «Башљортостан Республикаћыныњ атљаџанѓан мєѓариф хеџмєткєре», «Башљортостан
Республикаћыныњ атљаџанѓан уљытыусыћы», «Башљортостан Республикаћыныњ
атљаџанѓан мєџєниєт хеџмєткєре» исемдєренє лайыљ булды.
Кафедраларџыњ ѓилми ћєм уљыу-уљытыу эшмєкєрлегенењ бай тєжрибєће
нигеџендє факультетта ысын мєѓєнєћендє башљорт ћєм рус филологияћы ѓилми
мєктєптєре формалашты. Был мєктєптењ формалашыуына СССР Фєндєр академияћыныњ аѓза-корреспонденты, РСФСР Педагогика академияћы академигы,
башљорт теленењ тєўге фєнни грамматикаћыныњ авторы Н.К.Дмитриев, арџаљлы
башљорт ѓалимы, Урал-Алтай тел ѓилеменењ кўренекле вєкиле, профессор
Ж.Ѓ.Кейекбаев, кўренекле башљорт фольклорсыћы Є.Н.Кирєев ћєм єџєбиєтсе
Є.И.Харисовтар џур їлїш индерџе. Хєџер уларџыњ уљыусылары Р.Н.Байымов,
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М.В.Зєйнуллин, М.Х.Єхтємов, Ѓ.Ѓ.Сєйетбатталов, Э.Ф.Ишбирџин, Т.А.Килмїхємєтов, Т.Є.Килдебєкова, Б.Ѓ.Єхмєтшин, Ѓ.С.Љунафин ћєм башља кўп ѓалимдар Башљортостан фєне, башљорт филологияћы ћєм мєѓарифы їлкєћендє
арымай-талмай хеџмєт итєлєр.
Филология фєненењ актуаль проблемалары буйынса ентекле тикшеренеў алып
барыу коллективља милли ѓилми-педагогик кадрџар єџерлєў мєсьєлєћен яњыса
хєл итергє мїмкинлек бирє. Факультетта Рєсєй Федерацияћы халыљтарыныњ
телдєре ћєм єџєбиєттєре буйынса аспирантура ћєм докторантура, докторлыљ ћєм
кандидатлыљ диссертациялары яљлау буйынса совет эшлєп килє. Был советта
Урал-Волга буйы республикалары ћєм їлкєлєренєн генє тўгел, Рєсєйџењ башља
региондары: Татарстан, Љырѓыџстан, Хакасия, Бўрєт, Яљут-Саха республикалары, Љабарџы-Балљар, Даѓстан, Таулы Алтай ћєм башља тїбєктєрџєн килгєн
дєѓўєселєрџењ кандидатлыљ ћєм докторлыљ диссертациялары тикшерелє ћєм
яљлана. Шуны єйтергє кєрєк: диссертациялар яљлау советы 1979 йылдан алып
эшлєп килє, ћєм ошо 30 йыл эсендє 180-дєн ашыу диссертация яљланѓан.
Факультетта даими рєўештє тюркология, башљорт ћєм рус филологияћы,
журналистиканыњ кїнўџєк мєсьєлєлєренє арналѓан республика, региональ ћєм
халыљ-ара ѓилми конференциялар, исемдєре бїтє донъяѓа билдєле мєшћўр
ѓалимдар Н.К. Дмитриев ћєм Ж.Ѓ. Кейекбаев ѓилми мираќына баѓышланѓан симпозиумдар ойошторола, шулай уљ халыљ-ара традицион Зєки Вєлиди уљыуџары
ўткєрелє. Быларџыњ бїтєће лє факультеттыњ тюркология ћєм филология йўнєлештєренењ тїрлї їлкєлєрендє актив ѓилми ћєм фєнни-методик эџлєнеўџєр
алып барыуы хаљында ћїйлєй.
Ћуњѓы йылдарџа ѓына деканат ћєм факультет кафедралары байтаљ халыљ-ара,
Рєсєй ћєм республика кимєлендєге ѓилми конференциялар ўткєрџе ћєм бындай
конференцияларџы уџѓарыуџа актив љатнашты. Уларџыњ бер нисєћен генє атап
китєйек: «Россия и Восток: проблемы взаимодействия» (1993), «Тюркология накануне XXI века: достижения, состояние, перспективы» (1997), «Профессор
Н.К.Дмитриев ћєм башљорт филологияћы» (1998), «Евразийство: историко-культурное наследие и перспективы развития» (2000),«3акон о языках народов РБ и
проблемы двуязычия» (2000), «Урало-Алтаистика: проблемы, состояние, перспективы» (2001), «Язык и литература в межкультурной коммуникации народов
Евразии» — халыљ-ара ѓилми конференция (2002) ћ.б. Шулай уљ Є. Вєлидиџењ
фєнни эшмєкєрлегенє баѓышланѓан дўрт халыљ-ара конференцияны (Вєлиди
уљыуџары) ойоштороу ћєм ўткєреў буйынса факультет џур эш башљарџы.
Бїгїн факультеттыњ кїндїџгї ћєм ситтєн тороп уљыу бўлектєрендє 1000-дєн
ашыу студент белем ала. Факультет алыќ ћєм яљын сит илдєрџењ юѓары уљыу
йорттары менєн дє тыѓыџ бєйлєнеш тота. Беџџењ уљытыусылар ћєм тик яљшы
билдєлєргє генє уљыѓан студенттар Ўзбєкстан, Тїркиє, Иран, Германия ћєм башља илдєрџењ юѓары уљыу йорттарында стажировка ўтє, шулай уљ факультеттыњ
тїрлї курстарында сит илдєн саљырылѓан белгестєр дєрестєр ўткєрє.
Башљорт филологияћы ћєм журналистика факультетыныњ абруйы йылданйыл ўќє, бында уљырѓа инергє телєўселєр ћаны артљандан-арта бара. Абитуриенттар Рєсєйџењ Ырымбур, Силєбе, Ћамар, Пермь, Курган, Тїмєн, Ћарытау
їлкєлєренєн, шулай уљ башља республикаларџан килє.
Элекке филология факультетыныњ башљорт-рус бўлеген, хєџерге башљорт филологияћы ћєм журналистика факультетын бик кўп туѓан тел ћєм єџєбиєт, рус
теле ћєм єџєбиєте уљытыусылары, башљорт филологияћы буйынса фєн докторџары ћєм кандидаттары, яџыусылар, журналистар, матбуѓат, радио, телевидение хеџмєткєрџєре, мєџєниєт, сєнѓєт ћєм дєўлєт эшмєкєрџєре тамамлаѓан.
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Беџџењ факультетты тамамлаѓан яџыусылар ћєм єџєбиєт белгестєре араћында
Республиканыњ Салауат Юлаев исемендєге дєўлєт премияћына ћєм Башљортостандыњ халыљ шаѓиры ћєм яџыусыћы исеменє лайыљ булѓан єџиптєр бар. Беџ улар
менєн бик ѓорурланабыџ: Мостай Кєрим, Ћєџиє Дєўлєтшина, Сєѓит Агиш, Назар
Нєжми, Фєрит Иќєнѓолов, Ким Єхмєтйєнов, Рєшит Солтангєрєев, Ѓайса
Хїсєйенов, Хєким Ѓилєжев, Ѓилемдар Рамазанов, Єхнєф Харисов, Нур Зарипов,
Александр Филиппов, Мїхтєр Сєѓитов, Єхмєт Сїлєймєнов, Рауил Бикбаев,
Булат Рафиљов, Абдулхаљ Игебаев, Ноѓман Мусин, Факића Туѓыџбаева, Љєџим
Аралбаев, Роберт Байымов, Тимер Йосопов, Ирек Кинйєбулатов, Тањсулпан
Ѓарипова, Дєўлєткирєй Мєћєџиев ћ.б.
Беџџењ факультетты тїрлї йылдарџа кўренекле яџыусылар, єџєбиєт ѓилеме
белгестєре тамамлаѓан. Шуны ла єйтеп ўтергє кєрєктер: беџџє уљып сыљљандарџан
165 кеше Рєсєйџењ ћєм Башљортостандыњ Яџыусылар союзы аѓзаћы итеп
алынѓан.
Бїйїк Ватан ћуѓышы алдынан башљорт бўлегендє танылѓан яџыусылар
Ѓєлимов Сєлєм, Мїхємєтйєров Хєй, Хєниф Кєрим, Мостай Кєрим, Мїхїтдин
Тажи, Мєлик Харис, Љадир Даян, Жан Лољман, Єкрєм Вєли, Кирєй Мєргєн,
Хїсєйен Љунаљбай, Ћєџиє Дєўлєтшина, Сєѓит Агиш, Батыр Вєлид ћ.б. уљый.
Советтар Союзы Геройы Зїбєйџулла Тїхвєт улы Ўтєѓолов (1913 – 1943) башљорт бўлеген 1939 йылда тамамлай. Бїйїк Ватан ћуѓышына тиклем башљорт теле
ћєм єџєбиєте уљытыусыћы, мєктєп директоры булып эшлєй. 1943 йылдыњ 15
ѓинуарында батырџарса ћєлєк була.
Башљортостандыњ халыљ шаѓиры, Ленин исемендєге премия лауреаты, Социалистик Хеџмєт Геройы, Башљортостандыњ Салауат Юлаев исемендєге дєўлєт
премияћы лауреаты Мостай Кєрим беџџењ факультетты 1941 йылда тамамлай.
Бїйїк Ватан ћуѓышынан ћуњ байтаљ фронтовиктар филология факультетыныњ башљорт-рус бўлегенє уљырѓа инєлєр. Улар араћында буласаљ кўренекле шєхестєр ћєм єџиптєр бар: Мїхєммєт Хєйџєров, Миџхєт Ѓєйнуллин, Ѓилемдар Рамазанов, Назар Нєжми, Хєким Ѓилєжев, Нур Зарипов ћ.б. Ћуњыраљ университетта
Абдулхаљ Игебаев, Ємир Гєрєев, Ноѓман Мусин ћєм башља буласаљ кўренекле
шєхестєр уљый.
Факультетты тамамлаусылар араћында кўренекле єџєбиєт белгестєре ћєм
тєнљитселєре бик кўп: Жан Лољман, Єхнєф Харисов, Ѓайса Хїсєйенов, Рауил
Бикбаев, Роберт Байымов, Миџхєт Ѓєйнуллин, Ким Єхмєтйєнов, Ѓилемдар Рамазанов, Ѓиниєт Љунафин, Тимерѓєле Килмїхємєтов, Вафа Єхмєџиев, Єнўр Вахитов, Марат Минћажетдинов, Берйєн Байымов, Єхєт Вилданов, Зєйтўнє Шєрипова, Мїхтєр Сєѓитов, Рєшит Шєкўр, Мињлеѓєли Нєџерѓолов, Мирас Иџелбаев,
Гїлфирє Гєрєева, Риф Єхмєџиев, Илдус Бўлєков ћ.б.
Факультетты тамамлаусылар араћында тел ѓалимдары ла байтаљ. Мєќєлєн, филология фєндєре докторџары, БР Фєндєр академияћы академиктары М.В Зєйнуллин, З.Ѓ. Ураљсин, аѓза-корреспонденттары Ѓ.Ѓ.Сєйетбатталов, И.Ѓ.Ѓєлєўетдинов, фєн докторџары Н.Х. Мєљсўтова, С.Ф.Миржанова, Д.С.Тикеев, Э.Ф.Ишбирџин, М.Х.Єхтємов, Т.Є.Килдебєкова, Р.Ѓ.Аџнаѓолов, Р.З.Шєкўров, К.Г.Ишбаев, А.А.Камалов, М.Ѓ.Усманова, Х.В.Солтанбаева, Р.Є. Єбўталипова, Ю.В.Псєнчин, филология фєндєре кандидаттары Т.Г.Байышев, Ѓ.Ѓ.Хисамова, Х.Ѓ.Йосопов, У.Ф.Нєџерѓолов, Є.М.Аџнабаев, Ф.Ф.Аџнабаева, М.И.Дилмїхємєтов,
Р.М.Ураљсина, Р.Ѓ.Таћирова, Х.И.Баћауетдинова, Ѓ.Ѓ.Љаћарманов, Т.Х.Кўсемова, З.Г.Уразбаева, Р.Ф.Зарипов, В.Ш.Псєнчин, Г.Д.Зєйнуллина, Ш.В.Нафиљов, Н.С.Суфьянова, Р.А.Сиражетдинов, Г.Р.Хїсєйенова, 3.Ф.Шєйхисламова,
3.3.Єбсєлємов, Г.Х.Бохарова, В.Ш.Хєкимова, В.З.Толомбаев, Л.Х.Сємситова,
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Х.Д.Ишбулатова, Р.Я.Хїснїтдинова, Ф.Б.Санъяров, Ф.С.Исљужина, З.И.Сєлєхова, В.Є.Шєйєхмєтов, Ѓ.Д.Ибраћимов, Г.Д.Ибраћимова, В.В.Ѓєниев, Г.А.Иќєнѓолова, Р.И.Байсурина, Р.Н.Ниѓмєтуллина, Р.Ѓ.Таћирова, Г.А.Рысаева, З.М.Ѓєбитова, Н.Є.Сїйєрѓолов, Г.Ѓ.Љолћарина ћєм башља бик кўптєр фєн юлына ошо
факультетты тамамлаѓандан ћуњ баќљан.
Шуныћы айырыуса љыуаныслы: тїрлї йылдарџа беџџењ факультетты бик кўп
кўренекле яџыусылар тамамлаѓан: Сафуан Єлибаев, Ємир Гєрєев, Риф Мифтахов, Агиш Ѓирфанов, Мєхмўт Ћибєт, Мїслим Єбсєлємов, Рємил Йєнбєк, Йыћат
Солтанов, Рауил Ниѓмєтуллин, Самат Ѓєбиџуллин, Барый Ноѓоманов, Миєссєр
Басиров, Ѓєлим Дєўлєди, Шакир Биљљолов, Аќылѓужа Баћуманов, Рєшит Низамов, Ѓєлим Хисамов, Сабир Шєрипов, Ихсан Єхтємйєнов, Ринат Камал, ЉолДєўлєт, Риф Тойѓон, Салауат Єбўзєр. Улар араћында гўзєл зат вєкилдєре байтаљ:
Кєтибє Кинйєбулатова, Фєниє Чанышева, Тањсулпан Ѓарипова, Ћєџиє Дєўлєтшина, Факића Туѓыџбаева, Гїлфиє Юнысова, Мєрйєм Бураљаева, Йомабикє
Ильясова, Тањћылыу Љарамышева, Лира Яљшыбаева, Гўзєл Ѓєлиева, Нажиє
Игеџйєнова, Гїлнур Яљупова, Гїлсирє Ѓиззєтуллина, Зїћрє Љотлогилдина, Динє
Талхина, Тєнзилє Дєўлєтбирџина, Фєниџє Исхаљова, Тамара Искєндєрова,
Фєрзєнє Аљбулатова, Зїлфиє Ханнанова, Айћылыу Йєѓєфєрова, Гїлназ Љотоева,
Лариса Абдуллина, Айћылыу Ѓарифуллина ћ.б.
Факультетты тамамлаусылар араћында кўренекле ћєм талантлы журналистар
џа аџ тўгел: Марсель Љотлоѓєллємов, Тєлѓєт Сєѓитов, Мїхтєр Тимербулатов, Марсель Сєлимов, Файыљ Мїхємєтйєнов, Сєлимйєн Бєџретдинов, Иѓдислам Мырџабаев, Камил Яйыљбаев, Шєйхислам Айсыуаљов, Вячеслав Голов, Ризван Хажиев, Ѓєлиє Ѓєлимова, Мєхмўт Хужин, Мињниса Баћуманова, Рухия Насипова,
Фєрит Рємов, Сєрўєр Сурина, Мєликє Єминева, Зїћрє Алтынбаева, Зыял Шєйхетдинов, Лєлє Бейешева, Факил Мырџаљаев, Рєшиџє Мєћєџиева, Батыр Наџарѓолов, Фєўзиє Латипова, Рєшит Кєлимуллин, Гїлсимє Ризуанова, Динє
Арыќланова, Фєрзєнє Аљбулатова, Флўрє Солтанова, Гєўћєр Батталова, Єхєт
Мортазин, Тєнзилє Ўлмєќбаева, Мињйыћан Хєлитова, Ростислав Мырџаѓолов ћ.б.
Ћуњѓы йылдарџа беџџењ факультетты тамамлаѓан џур бер тїркїм журналистар
матбуѓатта ћєм кињ информация сараларында уњышлы эшлєй: Ѓєлим Яљупов, Радик Байназаров, Азат Ѓиззєтуллин, Венера Ситдиљова, Фєнўр Йєѓєфєров, Алик
Аллаяров, Рєлис Ураџѓолов, Ѓималетдин Яруллин, Сєлмєн Ярмуллин, Артур Дєўлєтбєков, Мїнир Љунафин, Єлфинє Љараѓужина, Нурия Амангилдина, Єлфиє
Шєрипова, Зєйтўнє Ниѓмєтйєнова, Луиза Сєйфетдинова, Айћылыу Низамова,
Фєўзиє Мїхємєтшина, Айгїл Єйўпова, Рєшит Зєйнуллин, Сибєѓєт Рахманѓолов,
Ильяс Таљалов, Вєдўт Исхаљов, Рємзит Єбўлєев ћ.б.
Факультетты тамамлап сыѓыусылар араћында гєзит ћєм журнал мїхєррирџєре
бик кўп: Гїлфиє Юнысова «Башљортостан љыџы» журналыныњ баш мїхєррире
булып 20 йыл эшлєне. Єле Гїлфиє Янбаева — «Киске Їфї» гєзите, Сєлмєн Ярмуллин — «Аманат» журналы, Факића Туѓыџбаева — «Аљбуџат» журналы, Артур
Дєўлєтбєков — «Йєшлек» гєзите, Мирсєйет Юнысов — «Йєншишмє» гєзите,
Йомабикє Ильясова — «Башљортостан љыџы» журналы баш мїхєррире ћ.б.
Филология факультетын ћєм беџџењ бўлекте тамамлаусыларџыњ байтаѓы
ижтимаѓи фєндєр буйынса докторлыљ ћєм кандидатлыљ диссертациялары яљлап,
кўренекле ѓалимдар булып киттелєр. Башљортостан Фєндєр академияћы аѓзакорреспонденты, Президент љарамаѓындаѓы Башљортостан Дєўлєт хеџмєте ћєм
идаралыѓы академияћы ректоры Мансур Єйўпов, Башљортостан Фєндєр
академияћыныњ академигы Фєнил Фєйзуллин, фєн докторџары Рєшит Ирназаров, Дамир Азаматов, Рауил Нєсибуллин, Єхмєт Дєўлєтљолов, Зїћрє Рєхмєтуллина, фєн кандидаттары Ѓаяз Фєйзуллин, Рафаил Агишев ћєм башљаларџыњ
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хеџмєттєре фєн донъяћында кињ билдєле. Филология фєндєре докторы, профессор Октябрь Вєлитов БДУ-ныњ Нефтекама филиалы директоры вазифаћында
бик уњышлы эшлєй.
Педагогика фєненењ дїйїм мєсьєлєлєре мєктєптє, урта профессиональ ћєм
юѓары уљыу йорттарында тел ћєм єџєбиєт уљытыу методикаћыныњ кїнўџєк
проблемаларына арналѓан байтаљ кандидатлыљ ћєм докторлыљ диссертациялары
беџџењ факультетта уљып сыљљан белгестєр тарафынан яџылѓан. Бына улар:
Мєрйєм Ѓималова, Фєћимє Бикљолова, Абдрахман Ѓєллємов, Тїхвєт Аслаев,
Туѓыџаљ Йєћўџин, Хєсєн Толомбаев, Фєрўєз Сєйфуллин, Тутыя Бикљужина,
Тимербай Исхаљов, Булат Ѓафаров, Єхмєр Аџнабаев, Флўрє Аџнабаева, Сєбилє
Сїлєймєнова, Миндебай Юлмїхємєтов, Вєкил Хажин, Фєћимє Исламова,
Айћылыу Йєѓєфєрова, Рємзєнє Єбўталипова, Рафаэль Аџнаѓолов, Рим
Искєндєров ћ.б.
Бїтє ѓўмерџєрен йєш быуынды уљытыуѓа, тєрбиєлєўгє арнаѓан, Рєсєйџењ ћєм
Башљортостандыњ атљаџанѓан уљытыусылары, Социалистик Хеџмєт Геройы
Камалова Лира Шєриф љыџы, Зайлалова Сажидє Хємєтйєр љыџы, Ѓималова Мєрйєм Ѓилметдин љыџы, Абдуллина Фєрзєнє Фєйзрахман љыџы, Искєндєров Рим
Сєйетбаттал улы, Ишљыуатов Рєфљєт Фєтљулла улы, Санъяров Фєнзил Бўлєк
улы; шулай уљ И.А. Шарапов, Ф.Н.Ѓєниева, Ѓ.С.Мирсєйетов, Х.С.Фєритов,
М.А.Нафиљов, З.Ш.Яппарова, Ф.А.Итбаева, З.З.Єхмєтов, Г.С.Љужина, Г.3.Теўєлев, С.У.Љолсонбаева, Р.Н.Болѓаиров, Б.А.Љыуатова, Ф.Х.Ѓєлимова, Ф.С.Сафина, 3.М.Сєйфуллина, З.З.Љалмурзина, Ѓ.Ш.Шєйєхмєтов, Р.Исхаков, Г.Н.Йомаѓолова, Н.А.Илћамова (Башљортостандыњ атљаџанѓан уљытыусыћы, Рєсєйџењ
мєѓариф алдынѓыћы), А.Ѓєрифуллина, Ф.К.Заћирова, Н.Ф.Яљупова, С.М.Бєџретдинов, Н.А.Аќылѓужина, М.С.Ишбулатов, В.Ф.Мїхємєтшина, С.Г.Мїхтєруллина, А.Б.Ишемѓолова, С.В.Аџнаѓолова, Н.Ф.Мифтахов, В.Ш.Бєхтийєров,
А.В.Буранбаева, Ѓ.К.Кєримов, М.Ф.Ѓафаров, С.Х.Рєсўлев, М.З.Яппарова,
М.М.Нєбиуллина, М.Б.Єбсєлємов, Б.З.Єбсєлємов, Єхєт ћєм Нисфат Азаматовтар, З.Ѓ.Тїхвєтуллин, Ф.Ѓ.Сїлєймєнова, М.Ѓ.Муллаѓолов, Р.Б.Ураљсина, Н.Яљупова, Є.В.Мирѓєлиев, А.Байћарин, С.С.Їмїтбаева, В.З.Ураљсина, Є.М.Ишмїхємєтова, З.Х.Фєйзуллина, Ф.Зарипов, Л.Бейешева, З.Янбаев, М.Т.Сєлихова,
Н.С.Ниязѓолова, Ф.Хєбибуллина, Ѓ.Ѓ.Ѓєлина, Р.М.Урманшин, М.Мансурова,
Є. Алдырханова, Т.Ѓєлимуллина ћєм башљалар џа ошо факультетта уљыѓан.
Рєсєйџењ ћєм Башљортостандыњ атљаџанѓан уљытыусылары М.М.Мєѓєсўмов
(Єбйєлил районыныњ Байым урта мєктєбе) менєн З.А.Бўлєкова (Учалы РУНОћы методисы) мєѓариф їлкєћендєге љаџаныштары їсїн Н.К.Крупская
исемендєге миџал менєн бўлєклєнгєндєр.
Башљортостандыњ театр ћєм музыка сєнѓєте эшмєкєрџєре Азат Айытљолов,
Фєрит Бикбулатов, Риф Ѓєбитов, Илћїйєр Ѓазетдинова, Фєрит Шєйхетдинов,
Резеда Єминева, Ришат Рєхимов, Єџћєм Исљужин, Вєлит Илембєтов, кўренекле
дєўлєт ћєм йємєѓєт эшмєкєрџєре Мансур Єйўпов, Рєшиџє Солтанова, Тєлѓєт
Сєѓитов, Миџхєт Мємбєтов, Фєйзулла Шєйхисламов, Фєрит Ѓєбитов, Ѓєлим
Хисамов, Фєнил Љоџаљаев, Рємис Дєўлєтбаев, Риф Зарипов, Фєрит Усманов,
Мїрит Сєлихов, Ансар Нуретдинов, Абдрахман Йосопов ћ.б. филология
факультетыныњ башљорт бўлеген тамамлаѓандар.
Єлбиттє, башљорт филологияћы ћєм журналистика факультеты тарихын БДУныњ хєџерге филология факультетынан айырып љарау мїмкин тўгел. 1990 йылѓа
тиклем филология факультеты составындаѓы милли мєктєптєр їсїн рус бўлеген
ћєм башљорт-рус бўлеген бїгїнгї милли интеллигенцияныњ кўп вєкилдєре
тамамлаѓан: кўренекле прозаик ћєм драматург, Салауат Юлаев исемендєге
премия лауреаты Ѓєзим Шафиљов, Башљортостандыњ халыљ шаѓиры, Салауат
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Юлаев исемендєге премия лауреаты Назар Нєжми, Салауат Юлаев исемендєге
премия лауреаты, яџыусы Булат Рафиљов, билдєле журналистар Марсель менєн
Мадриль Ѓафуровтар ћ.б.
Єлбиттє, факультет коллективы, кафедра уљытыусылары филология буйынса
кадрџар єџерлєў менєн генє сиклєнмєй. Кадрџар єџерлєў эше лє – баћалап
бїткїћїџ хеџмєт. Беџџє уљып сыљљан, кандидат ћєм доктор булѓан фєн
хеџмєткєрџєре республиканыњ юѓары уљыу йорттарында кафедра мїдирџєре ћєм
уљытыусылары булып эшлєй. Кафедралар бик ћїџїмтєле ѓилми эш алып бара.
Кафедраларџыњ актив ѓилми эшмєкєрлеге нигеџендє факультетта ысын
мєѓєнєћендє башљорт ћєм рус филологияћы буйынса ѓилми мєктєптєр
формалашты. Профессорџар М.В.Зєйнуллин, Р.Н.Байымов, Ѓ.Ѓ.Сєйетбатталов,
И.Ѓ.Ѓєлєўетдинов, Э.Ф.Ишбирџин, Ѓ.С.Љунафин, Т.Є.Килмїхємєтов, Б.Ѓ.Єхмєтшин, М.Х. Иџелбаев башљорт филологияћы ћєм мєѓарифы їлкєћендє
арымай-талмай хеџмєт итєлєр. Факультет йылдыњ-йылы университетта ѓилми
эштєр ћїџїмтєлєре буйынса алдынѓы урындарџы билєй. Хєџерге кїндє
факультетта єџерлекле, уњѓан ћєм фєнде юѓары кимєлдє ўќтерерлек йєштєр
эшлєй. Риф Єхмєџиев, Гїлфирє Гєрєева, Рємилє Хїснїтдинова, Фирўзє Исљужина, Фєнзил Санъяров, Гїлназ Иќєнѓолова, Ѓєлиє Хисамова, Ѓєйнислам Ибраћимов, Зєки Арыќланов, Илшат Янбаев, Флўр Сибєѓєтов ћ.б. Кафедраларџыњ
ћуњѓы 5-6 йыл эсендє фєн їлкєћендє џур уњыштарѓа ирешеўен кўрћєткєн бер нисє
миќал килтерєйек: башљорт ћєм дїйїм тел ѓилеме кафедраћы “Хєџерге башљорт
єџєби теленењ грамматикаћы” кўлємле монография яџыуџы тамамланы.
Професор М.Х. Єхтємовтыњ “Башљорт халыљ мєљєлдєре ћєм єйтемдєре ћўџлеге”
исемле уникаль хеџмєте донъя кўрџе (Їфї: “Китап”, 2008), профессор М.В. Зєйнуллиндыњ “Хєџерге башљорт єџєби теле. Морфология” (Їфї: “Китап”, 2005),
профессор Ѓ.Ѓ.Сєйетбатталовтыњ стилистика проблемаларына арналѓан хеџмєтенењ 5-се томы донъя кўрџе (Їфї: “Китап”, 2009), профессор Ѓ.С.Љунафин
XIX – XX быуат башљорт єџєбиєте проблемаларын їйрєнеў менєн актив шїѓїллєнє. Уныњ “XIX – XX быуат башы башљорт поэзияћы” (2002) ћєм башља бик кўп
ѓилми хеџмєттєре, студенттар їсїн уљыу љулланмалары ћєм мєктєп дєреслектєре
кињ билдєле. Профессор Р.Н.Байымовтыњ кїнсыѓыш єџєбиєте буйынса ѓилми
хеџмєттєре єџєбиєт тарихын ћєм теорияћын їйрєнеўџє айырым бер урын тота.
“Башљорт єџєбиєте ћєм фольклоры” ћєм “XX быуатља тиклемге башљорт
єџєбиєте” кафедралары 8 томдан торѓан “Башљорт єџєбиєте тарихы”н яџыуџа
шулай уљ єўџем љатнаштылар.
Рус филологияћы кафедраћы уљытыусылары рус ћєм башљорт телдєрен
саѓыштырып їйрєнеў, рус ћєм башљорт фольклорында ћєм єџєбиєтендє саѓылѓан
этник бєйлєнештєрџе тикшереў буйынса џур тикшеренеў эштєре алып бара.
Шулай итеп, республикабыџ тарихында, уныњ бїгїнгї тормошонда Башљорт
дєўлєт университетыныњ тотљан урыны баћалап бїткїћїџ. Халыљ шаѓиры
Мостай Кєрим университеттыњ халыљтыњ цивилизацияѓа илтеўе хаљында бик
аљыллы єйткєн: “Университеты булмаѓан халыљтыњ килєсєге юљ”. Беџ – бєхетле
халыљ, сїнки беџџењ юѓары бейеклектєргє ирешкєн университетыбыџ бар, тимєк,
беџџењ халыљтыњ їмїтлї килєсєге лє бар. Факультет коллективы килєсєккє џур
пландар менєн йєшєй ћєм уларџыњ тормошља ашырыласаѓына ышана.
Марат ЗЄЙНУЛЛИН,
филология фєндєре докторы,
БДУ-ныњ башљорт филологияћы ћєм
журналистика факультеты деканы.
6 «Ағиҙел», №11.

162

УНИВЕРСИТЕТТЫҢ БЕРЕНСЕ ПРОРЕКТОРЫ
ашҡорт дәүләт университетының 100 йыллыҡ юбилейы айҡанлы уның
беренсе проректоры, башҡорттарҙан беренсе булып филология фәндәре
докторы дәрәжәһенә Мәскәүҙә диссертация яҡлаған, ғилми эштәре менән
республиканан ситтә лә киң билдәлелек яулаған ғалим, яҙыусы Жәлил Ғиниәт
улы Кейекбаев тураһында һүҙебеҙ. Башҡорт теленең тамырын нығытыусы, уны
һаҡлауға, интеллектуаль ҡеүәтен үҫтереүгә ғәйәт ҙур көс һалған ғалимOшәхес ул.
К. А. Тимирязев исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия институтын универсиO
тетҡа әйләндереү тураһындағы ҡарар 1957 йылдың йәйендә ҡабул ителә. Ошо
уҡ йылдың 25 октябрендә Жәлил Ғиниәт улын партия Өлкә комитетының бюO
роһында университеттың уҡыу эштәре буйынса проректоры вазифаһына раҫO
лайҙар. Шул көндән башлап ул обком номенклатураһындағы кадр булып
һанала. Архивта һаҡланған ике йөҙ утыҙынсы шәхси дело уға тап ошо көндө
асыла1.
Жәлил Ғиниәт улының был тынғыһыҙ вазифала нисек эшләүе тураһында
Башҡорт дәүләт университетында 30 йыл эшләгән профессор, милләте буйынO
са немец Генрих Николаевич Классендың «Прочь от клочка земли» (Страницы
нашей жизни) тигән китабынан уның Ж. Ғ. Кейекбаев тураһында яҙғандарына
мөрәжәғәт итәбеҙ: «50Oсе йылдар аҙағында – 60Oсы йылдар башында Жәлил ҒиO
ниәт улы Кейекбаев Башҡорт дәүләт университеты проректоры булды. Кафедра
етәксеһе булараҡ, миңә эш буйынса йыш ҡына уға инергә тура килә ине.
Административ эштәрҙе ул бер ниндәй волокитаһыҙ, тиҙ һәм ҡыйыу хәл итер
ине. Башҡа етәкселәрҙә булған сиратOфәлән уның кабинеты алдында булманы.
– Йә, Генрих, хәлдәр нисек? – тип дуҫтарса һорашыр ине, һәм ҡағыҙымды
алып, уҡып та тормайынса ҡултамғаһын ҡуйыр ине. Бер ваҡыт мин унан:
– Жәлил Ғиниәтович, ни эшләп Һеҙ нимә яҙылғанын тикшереп тә тормайынса
ҡул ҡуяһығыҙ?– тип һораным.
– Һин бит намыҫлы немец, уңайһыҙ хәлгә ҡалдырмаҫыңды беләм. Кемде тикO
шерергә, ә кемде тикшермәҫкә икәнен беләм мин,– тигәйне. Кафедра етәкселәO
ренә ул тулы хоҡуҡ бирер ине. Әгәр инде уның ышанысын юғалтһаң – бөттөң.
Бындай осраҡтарҙа ул ҡаҡшамаҫ, үҙ һүҙендә ҡаты тороусан ине.
Кейекбаев бер минутын да бушҡа үткәрмәҫ, хатта ғилми совет улO
тырыштарында ла ғилми эше менән шөғөлләнер ине. Ул ысын ғалим булды.
Башҡорт телен фәнни нигеҙҙә тәрән өйрәнеүҙең өлгөһө ине Жәлил Ғиниәт улы.
Нисәмә ғалим, хәҙерге профессор, докторҙарҙы тәрбиәләне ул.
Профессор Кейекбаев һәм немец теле – был үҙе бер айырым ҙур тема. Шуны

Б

1

ЦГАОО РБ. ф. 122. оп. 141. д.230.
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билдәләп үтәһем килә: ул, неO
мец теленән тыш, инглиз телен
дә яҡшы белде, француз телендә
лә аралаша ала, герман телдәр
төркөмөнөң байтағын аңлай
ине. Төрки телдәр тураһында
мин әйтеп тә тормайым.
«Немец ға лимдары мине
фекерҙәрҙе системалы туплап,
аныҡ яҙырға өйрәтте, тюрколоO
гия өлкәһендә немец ға лимO
дарының ҙур хеҙмәттәре бар», –
тип әйтә торғайны Жәлил ҒиO
ниәт улы. Немец телен ул бөтә
камиллығында белә һәм акцентO
һыҙ һөйләшә ине. Кейек баев
бер туған Гриммдарҙың әкиәтO
тәрен – башҡорт теленә һәм
башҡорт әкиәттәрен немец теO
ленә тәржемә итте. Миңә 1990
йылда ГФРOҙың Касселе ҡалаO
һында бер туған Гриммдарҙың
музейында булырға тура килO
гәйне, музей каталогында ЖәO
лил Кейекбаев тәржемәһендә
башҡорт әкиәттәрен дә таптым.
1936 йылдың йәйендә Өфөлә
немец ғалимы, яҙыусы, антифашист Фридрих Вольф (1888 – 1953) ҡунаҡта була.
Мәскәүҙең сит телдәр институты студенты Жәлил Кейекбаев уның шәхси
тәржемәсеһе булып оҙатып йөрөй. Профессор Кейекбаев Ф. Вольфтың үҙе һәм
уның улы, билдәле кинорежиссер Конрад Вольф менән оҙаҡ йылдар хат алыша.
(Ф. Вольфтың Ж. Кейекбаевҡа яҙған хатынан: «Мин һинең хатыңды бындағы
яҙыусылар Лион Фейхтвангер менән Франс Верфелгә уҡыным. Улар һинең
немец телен шул тиклем яҡшы белеүеңә шаҡ ҡаттылар һәм һоҡландылар…
Хатың ҡулданOҡулға йөрөнө…»– Р. Б.) Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, һуңғы йылдарҙа беҙ
уның менән һирәгерәк күрештек, һәр ҡайһыбыҙҙың үҙ эше… Мин, әлбиттә,
уның менән һирәк осрашҡанға хәҙер бик үкенәм. Донъя шулай бит. Уйҙарымда
йыш ҡына бергә булған саҡтарға әйләнеп ҡайтам, беҙ уның менән немец
телендә аралаша торғайныҡ, фәнни проблемалар хаҡында әңгәмәләшә инек.
Миңә ул «Майн либер Хайнрих» тип мөрәжәғәт итер ине. Минең күҙ алдында
ул әле лә тере кеүек баҫып тора – коллегам һәм дуҫым Жәлил Кейекбаев» 2.
Жәлил Ғиниәт улы ғүмер буйы административ етәксе булыуға ҡарағанда фән
менән шөғөлләнеүҙе артығыраҡ күргән. Үҙен был вазифанан азат итеүҙәрен һоO
рап партия Өлкә комитетына, ректор исеменә, хатта Мәскәү түрәләренә яҙылO
ған ғаризалары ғалимдың архивында һаҡлана. БДУ проректоры булып ғалим
биш йыл эшләй.
Башҡорт дәүләт университетының беренсе проректоры Жәлил Ғиниәт улы
Кейекбаевтың тормош һәм ғилми ижад юлы үҙенсәлекле лә, ҡатмарлы ла.
Ғафури районының хозур төйәгендә, бәләкәй генә, төпкөл Ҡаранйылға
2

6*

Классен Г. Н. Прочь от клочка земли. Березники, 2001. с.2145215.
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ауылында, 1911 йылдың 25 октябрендә донъяға килә ул. Атаһы Ғиниәтулла ЗаO
һиҙулла улы ауылдың уҡымышлы, мәртәбәле һәм абруйлы уҙаманы, муллаһы ла
була. Оҙон буйлы, мөһабәт кәүҙәле, зәңгәр күҙле, күркәм ҡиәфәтле Ғиниәтулла
Кейекбаев әрме хеҙмәтен Алыҫ Көнсығышта үтәй. Ул хеҙмәт иткән артиллерия
полкына батша Николай II килә. Ғиниәтулла Заһиҙулла улына батша менән ҡул
биреп күрешергә насип була. Ҡаранйылға ауылының Ж. Кейекбаев музейында
Ғиниәтулла Кейекбаевтың «отличный артиллеристOбомбардир» булыуы
хаҡындағы 1910 йылда бирелгән аттестаты бөгөн дә эленеп тора.
Мәҙрәсәлә белем алған, һалдатта йөрөп, донъя күреп шымарған Ғиниәтулла
Кейекбаев аҡыллы, зирәк Жәлил улына төплө белем бирергә, урыҫса ла
уҡытырға тырышҡан. Бер аяғы зәғифләнеү сәбәпле, малайға крәҫтиән тормошо
менән көн күреү бик ҡыйынға тура киләсәген ул аңлай. (Алға китеп шуны
әйтәйек: Мәскәүҙә уҡығанда, ундағы профессорҙарҙан операциялар яһатып,
Жәлил Ғиниәт улы аяғын бер аҙ һауыҡтырыуға өлгәшә. Бәләкәй сағында мәҙрәO
сәлә уҡығанда уға ағас аяғында һикергеләп йөрөргә тура килһә, аҙаҡ, бер нисә
операция кисергәндән һуң, ҡултаяҡһыҙ ҙа йөрөй алыуға ирешә).
Тәүҙә ауылда атаһынан, шунан Красноусол урыҫ мәктәбендә, артабан Маҡар
ауылы мәктәбендә белем ала буласаҡ ғалим. Ауыл мәктәбен уңышлы тамамлаO
ғас, Жәлил Кейекбаев бер дуҫы менән Өфө тарафтарына юллана, теләктәре – Ер
үлсәү техникумына инеп уҡыу. Имтихандарҙы уңышлы тапшырһа ла, егетте
техникумға алмайҙар. Сәбәбе – аяғы аҡһау. Ул комсомолдың өлкә комитеты аша
Башҡорт педагогия техникумына инеп китә. Уны ҡыҙыл дипломға тамамлап,
Мәскәүгә, Сит телдәр институтының немец теле бүлегенә, бер генә имтихан
биреп уҡырға инә.
Баш ҡала мәҙәни мөхитендә Жәлил Кейекбаев тырышып белем ала. Студент
тормошонда ла әүҙем ҡатнаша. Китапханаларҙа ҡаҙыныуға, немец телен бөтә
нескәлектәрендә өйрәнеүгә барлыҡ ваҡытын, булмышын бирә ул. Институтта
Жәлил Ғиниәт улы рус, инглиз, француз, латин, грек һәм башҡа телдәрҙе лә
өйрәнә. Яҡшы уҡығаны өсөн Афзал Таһиров исемендәге стипендияға лайыҡ
була.
Илленсе йылдар аҙағында, репрессия ҡорбандарын аҡлау башланғас, Афзал
Таһиров исемендәге стипендияны студенттар өсөн ҡайтанан тергеҙеүҙе һорап
Ж. Кейекбаев Өлкә комитеттың беренсе секретары исеменә хат та яҙа. Бына
уның архивта һаҡланған хаты: «В 1934O1935 годах в связи с 25Oлетием литераO
турноOобщественной деятельности крупнейшего башкирского писателя Афзала
Тагирова было учреждено пять стипендий его имени размером по 250 руб. для
студентовOотличников вузов Башкирии и других городов. Будучи студентом 1Oго
Московского педагогического института иностранных языков, одну стипендию
получал и я в течение двух лет. После ареста писателя, естественно, были аннуO
лированы и стипендии его имени.
Писатель Афзал Тагиров теперь посмертно реабилитирован и восстановлен
во всех правах.
Логически напрашивается: должны быть восстановлены и пять стипендий
его имени.
Поэтому прошу Вас поставить вопрос о восстановлении пяти стипендий
имени Афзала Тагирова, но не в прежнем размере по 250 руб., а в размере 500
руб./ в старых деньгах/, поскольку общий размер стипендии для студентов
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вузов СССР в 1934O1935 годах был в пределах 130–180 руб., т.е. вдвое меньше,
чем общий размер вузовской стипендии теперь.
Восстановленные пять стипендий имени Афзала Тагирова прошу распредеO
лить пяти вузам Башкирии для студентовOотличников /производственников/,
независимо от национальной принадлежности студентаOотличника.
Количество стипендий его имени можно довести до семи, соответственно
количеству вузов Башкирии.
Дж. Киекбаев, доктор филологических наук, башкирский писатель. 18 мая
1961»3.
Ләкин уның был изге теләге «юғары»ла хуплау тапмай, А. Таһиров исемендәге
стипендия тергеҙелмәй.
Бөгөн беҙгә был мәсьәләгә яңынан әйләнеп ҡайтырға бер ни ҙә
ҡамасауламай.
Уҡытыусыларынан да уңа буласаҡ ғалим: был осорҙа институтта немец
милләтенән булған бай тормош һәм фәнни тәжрибәле профессорҙар эшләй.
Институт тамамлағас, бер йыл Мәскәү өлкәһендәге Рошаль ҡалаһының урта
мәктәбендә немец теленән уҡыта. Был йылдарҙа (1937) Башҡортостанда инO
теллигенция өҫтөндә ҡара репрессия ҡойоно хөкөм һөргәндә, Аллаһы Тәғәлә буO
ласаҡ беренсе филология фәндәре докторын, бәлки, шулай ҡурсалап
ҡалғандыр, тигән уй ҙа килә башҡа. Уға Башҡортостанға ҡайтмай торорға раO
йондашы, органдарҙа эшләгән яҡташы Шакир Насиров кәңәш иткән була.
Икенсе йыл уны Мәғариф министрлығы республикаға һоратып ала. Өфө сит
ил телдәре институты директорының урынбаҫары вазифаһына тәғәйенләйҙәр.
Бөйөк Ватан һуғышы башланғансы Жәлил Ғиниәт улы шунда эшләй. Һуғыш
башланғас, институт ябыла. Уның бинаһында эвакуацияланған завод
урынлаштырыла.
1942O1943 йылдарҙа Ж. Ғ. Кейекбаев Ғафури районы Сәйетбаба урта мәктәбеO
нә директор итеп ебәрелә. Унда ул немец һәм инглиз телдәрен дә уҡыта. Был
йылдарҙа Жәлил Ғиниәт улы очерк, хикәйәләр һәм роман өҫтөндә эшләй, тәрO
жемәләр менән шөғөлләнә. Ауыр һуғыш йылдарында Сәйетбаба урта мәктәбенO
дә ҡулъяҙма журнал да сығара улар. Был журнал хәҙер ғалимдың архивында
һаҡлана.
1943 йылда уны Өфөгә саҡырып алып, Башҡортостан китап нәшриәтенең
баш мөхәррире вазифаһын йөкмәтәләр.
Һуғыш башланғандан алып Жәлил Ғиниәт улы үҙен фронтҡа тәржемәсе итеп
ебәреүҙәрен һорап күп тапҡырҙар мөрәжәғәт итә. Инвалидлығы арҡаһында уны
фронтҡа алмайҙар. Был турала Ж. Кейекбаев Башҡорт АССРOнан СССР
Верховный Советы депутаты булып һайланған билдәле полярник Э. Кренкелгә
хат яҙа. Э.Кренкель Ж. Кейекбаевҡа Юғары дипломатия мәктәбенә уҡырға
инергә тәҡдим итә. Был мәктәпкә инеү өсөн мотлаҡ партия ағзаһы булыу талап
ителгәнгә күрә, Жәлил Ғиниәт улы 1942 йылда партияға инә. Имтихандарҙы
уңышлы тапшырып дипломатия мәктәбенә ҡабул ителгәс, ғаиләһен урынлашO
тырыу өсөн уға ҡыҫҡа сроклы отпуск бирелә. Ләкин уны ул ваҡыттағы партияO
ның Өлкә комитеты Мәскәүгә ебәрмәй, киләсәктә аспирантураға йүнәлтмә
бирәсәкбеҙ, тип вәғәҙәләп, авиация институтына немец телен уҡытырға
ебәрәләр, артабан унда сит телдәр кафедраһы мөдире итеп үрләтелә.
3
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1945O1946 йылдарҙа Мәскәүҙә СССР Фәндәр академияһының Тел белеме инO
ститутында аспирантурала уҡый. Авиация институтында эшләгән ваҡытында
«Башҡорт теленең орфоэпияһы» тигән темаға кандидатлыҡ диссертацияһы яҙа.
1948 йылдың 22 сентябрендә Мәскәү дәүләт университетының Ғилми совеO
тында филология фәндәре кандидатлығына диссертацияһын уңышлы яҡлай 4.
1949 йылда Жәлил Ғиниәт улы К. А. Тимирязов исемендәге Башҡорт дәүләт
педагогия институтына эшкә күсерелә. Бында ул башта сит ил телдәре
факультетының деканы була, немец телен уҡыта, ә һуңыраҡ башҡорт һәм татар
телдәре менән әҙәбиәттәренең кафедраһы мөдире итеп һайлана.
Илленсе йылдар уртаһында Ж. Ғ. Кейекбаев СССР Фәндәр академияһының
Тел ғилеме институтында докторантурала уҡый һәм был осорҙа «Башҡорт телеO
нең фонетикаһы (сағыштырмаOтарихи тикшереүҙең тәжрибәһе)» тигән бик мөO
һим, үтә лә актуаль темаға докторлыҡ диссертацияһы өҫтөндә эшләй. ДокторанO
тураны уңышлы тамамлағас, Башҡорт дәүләт университетының проректоры
итеп тәғәйенләнә. Был үтә лә яуаплы, көнө буйы һигеҙ сәғәт эш урынында
булыуҙы талап иткән административ вазифаны атҡарыу менән бер рәттән
университеттың башҡортOрус бүлеге өсөн уҡыу планын төҙөй, быға тиклем
уҡытылмаған өрOяңы фәндәр: төрки телдәренең сағыштырма грамматикаһын,
башҡорт теленең тарихи грамматикаһын, башҡорт әҙәби теленең тарихын,
иҫке төрки телен индерә, уларҙың программаларын төҙөй; уралOалтай телдәре
буйынса ғилмиOтикшеренеү эштәре алып бара. Иҫке төрки телен уҡытыуҙы
уҡыу планына индереүҙе юллап Мәскәү тарафтарына әллә күпме хаттар яҙа.
Бөгөн иҫке төрки телендә яҙылған әҙәбиәт, китаптар халҡыбыҙға
ҡайтарылған икән – был профессор Кейекбаевтың фәнни һәм гражданлыҡ
ҡаһарманлығы арҡаһында, тип әйтергә хаҡлыбыҙ.
1950 йылға тиклем Башҡорт дәүләт педагогия институтының башҡорт теле
һәм әҙәбиәте бүлегендә «Башҡорт теленең тарихи грамматикаһы» тигән фән
бөтөнләй уҡытылмаған. «Башҡорт теленең тарихы һәм диалектологияһы»
тигән 34 сәғәтлек бер курс ҡына уҡытылған була. 1950 йылда башҡорт теле һәм
әҙәбиәте бүлеге өсөн уҡыу планы төҙөгәндә башҡорт теленең тарихи
грамматикаһын айырым фән итеп уҡытыу мәсьәләһе ҡуйыла. Ләкин ҡайһы бер
башҡорт телселәре (Ҡ. Әхмәров һәм З. Шакиров), ул фән әле беҙҙә юҡ һәм ул
бөтөнләй эшләнмәгән, тип башҡорт теленең тарихи грамматикаһын айырым
фән итеп уҡытыуға ҡаршы төшәләр, һәм ул фән уҡыу планына индерелмәй
ҡала. Ж. Ғ. Кейекбаев башҡорт теленең тарихи грамматикаһын тыуҙырырға
мөмкинлектәр булыуҙы иҫбат итеп «Әҙәби Башҡортостан» журналында махсус
мәҡәлә менән сығыш яһай» 5.
1951/ 1952 уҡыу йылында башҡорт теле һәм әҙәбиәте бүлегенең уҡыу планы
яңынан ҡаралып, уға үҙгәртмәләр индерелә, һәм шул ваҡытта быға тиклем
йәшәп килгән «Башҡорт теленең тарихы һәм диалектологияһы» тигән 34 сәғәтO
лек курс, икегә бүленеп, уҡыу планына икеһе ике үҙ аллы фән итеп индерелә:
«Башҡорт теленең тарихы» (54 сәғәтлек курс) һәм «Башҡорт диалектологияһы»
(36 сәғәтлек курс).
Уҡыу планы нигеҙендә «Башҡорт теленең тарихы» тигән курс 1951/1952
уҡыу йылынан алып уҡытыла башлай. 1951 йылдың көҙөндә курстың
4
5
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программаһы төҙөлә һәм ул программа РСФСР Мәғариф министрлығы
тарафынан раҫлана. Был программаларҙың авторы Ж. Ғ. Кейекбаев була.
«Курсты төҙөү һәм уҡытыу өсөн, академик А. А. Шахматовтың әйтеүе буO
йынса, иң ышаныслы һәм иң абруйлы сығанаҡ булған хәҙерге йәнле башҡорт
һөйләштәренә нигеҙләнергә тура килде,– тип яҙа ғалим.– Ләкин башҡорт теле
кафедраһының ҡарамағында башҡорт диалекттары буйынса бер ниндәй ҙә
материал (эшләнмәгән сей материал йәки мәҡәлә рәүешендә яҙылған бер әйбер
ҙә) юҡ ине. Башҡорт диалекттары һәм фольклоры буйынса булған 16 экспедиO
цияның материалдары ул ваҡыттағы М. Ғафури исемендәге Тел, әҙәбиәт һәм
тарих институтында эшләнмәгән көйө һаҡлана ине»6. Башҡорт диалектолоO
гияһы буйынса ул йылдарҙа айырым китап рәүешендә монография ла баҫылып
сыҡмаған була.
Ошо хәлдәрҙе иҫәпкә алып, башҡорт теле кафедраһының алдында хәҙерге
йәнле башҡорт халыҡ һөйләштәре буйынса яңы материал туплау мәсьәләһе
килеп тыуа. 1951/1952 уҡыу йылында башҡорт диалекттарын киң масштабта
өйрәнеүҙе кафедра үҙенең планына индерә.
Быға СССР Юғары мәғлүмәт министрлығының 1951 йылдың 7 авгусындағы
1332Oсе һанлы «Тел ғилеме буйынса уҡытыу эштәрен һәм ғилми эштәрҙе
артабан яҡшыртыу саралары тураһында» тигән бойороғо ыңғай йоғонто яһай.
Был бойороҡта Советтар Союзында милли телдәрҙең тарихи грамматикаларын
тыуҙырыу һәм халыҡ һөйләштәренең, уларҙың тарихын өйрәнеүҙе көсәйтеү һ.б.
тураһында мәсьәлә бөтә киңлеге менән ҡуйылған була. Ошо бойороҡ нигеҙендә
башҡорт теле кафедраһы 1952 йылдың ғинуарOфевралендә өлкән курс
студенттарынан йәнле башҡорт һөйләштәрен өйрәнеү буйынса беренсе диаO
лектологик экспедиция ойоштора. Ғалим студенттар өсөн башҡорт теленең
диалект материалдарын йыйнау өсөн күрһәтмәләр (инструкция) төҙөгән.
Йыйылған материалдар бер ни тиклем эшкәртелеп, 10 баҫма табаҡ күләмендә
ҡулъяҙма хоҡуғында «Диалектологик журнал» сығарыла 7.
1952 йылдың йәйендә, йәйге каникулдар мәлендә, башҡорт теле кафедраһы
киңерәк күләмдә икенсе диалектологик экспедиция ойоштора. Был экспедиция
материалдарынан да ҡулъяҙма хоҡуғында йыйынтыҡ төҙөлә. 1954 йылдың йәO
йендә кафедра өсөнсө диалектологик экспедиция ойоштора, уның матеO
риалдарынан да 10 табаҡ күләмендә «Диалектологик йыйынтыҡ» донъя күрә 8.
2Oсе һәм 3Oсө экспедициялар ваҡытында тик бер Башҡорт АССРOы территоO
рияһындағы йәнле халыҡ һөйләштәре генә түгел, уға сиктәш булған Силәбе һәм
Һамар өлкәләрендәге башҡорт һөйләштәре лә өйрәнелә.
Үткәрелгән өс экспедиция ваҡытында Башҡортостан, Силәбе, Ырымбур
өлкәләре территорияһындағы 28 башҡорт районындағы йөҙҙән ашыу башҡорт,
татар ауылдарының һөйләше өйрәнелә. Диалект материалдары ауылдың
һөйләше буйынса студенттарға курс эштәре биреү һәм ситтән тороп уҡыусы
студенттарға ауылдарҙың һөйләше буйынса контроль эштәр биреү юлы менән
дә йыйнала. Был осорҙа кафедра, башҡорт диалекттарын өйрәнеүҙе юлға һалыу
менән бер рәттән, «Башҡорт теленең тарихы» тигән курс өсөн дә, «Башҡорт
диалектологияһы» курсы өсөн дә ҡиммәтле яңы материалдар туплау менән
шөғөлләнә.
6
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Ж. Ғ. Кейекбаевтың фәнни эшмәкәрлегенә, уның фәнни ҡараштарының
формалашыуында исеме бөтә донъяға билдәле булған атаҡлы төрки телдәр
белгесе, башҡорт лингвистикаһының нигеҙ таштарын һалыусы, СССР Фәндәр
академияһының ағзаOкорреспонденты, профессор Н. К. Дмитриевтың
(1898 – 1954) йоғонтоһо ҙур була. Ошо урында Н. К. Дмитриевтың 1948 йылда
нәшер ителгән «Башҡорт теле грамматикаһы» тигән китабын башҡорт теленә
тәржемә итеүселәрҙең иң төпкә егелеп тартҡаны Ж. Ғ. Кейекбаев булғанын да
иҫкә төшөрөп китеү урынлы булыр.
Мәскәүҙә сит телдәр институтында уҡыған сағында ул дөйөм тел ғилеме
буйынса күренекле тел белгесе профессор Р. О. Шор һәм башҡа атаҡлы ғалимO
дарҙың лекцияларын тыңлай. Институт тамамлағас, байтаҡ йылдар мәктәптәрO
ҙә, вуздарҙа немец теле уҡытып йөрөһә лә, башҡорт теле менән шөғөлләнеү
уйын һис кенә лә иҫенән сығармай, сөнки ул үҙ туған телендә ижади эш менән
шөғөлләнеү процесында башҡорт теленең фәнни дәрәжәлә өйрәнелеүе ни
тиклем артта ҡалыуын яҡшы аңлай. Мәскәүҙә сит телдәр институтында уҡыO
ғанда 21 йәшлек студент Жәлил Кейекбаев П. И. Чайковский исемендәге МәсO
кәү дәүләт консерваторияһында яңы ғына асылған башҡорт студияһы
студенттарына башҡорт теленән дәрестәр ҙә бирә.
1940 йылдың 18 мартында «Ҡыҙыл Башҡортостан» гәзитендә баҫылған
«Башҡорт телендәге ҡайһы бер мәсьәләләр тураһында» исемле мәҡәләһендә
башҡорт яҙма әҙәби телен артабан үҫтереү, байытыу һәм камиллаштырыу өсөн
ниндәй ҡәтғи саралар күрергә кәрәклеге хаҡында яҙа. Мәҡәләлә орфография
проекты буйынса гәзит биттәрендә фекер алышыуҙы ойошторорға тәҡдим итә.
Мәҡәләлә ҡайһы бер һүҙҙәрҙең мәғәнәһен аңлатып, уларҙың ҡулланылышынO
дағы айырмаларын күрһәтә. Башҡорт теленең әйтелеш нормаларын тәртипкә
килтереү өсөн махсус комиссия төҙөргә кәрәклеге әйтелә: «Телде артабан байыO
тыу, үҫтереү өсөн дөйөм халыҡ телен, халыҡ ижады әҫәрҙәрен төп нигеҙ итеп
алырға кәрәк,– тип тамамлай Ж. Ғ. Кейекбаев үҙенең мәҡәләһен.
1940 йылда яҙылған был мәҡәләһендә ул башҡорт телен өйрәнеү буйынса
көнүҙәктә торған мөһим мәсьәләләрҙе күтәреп сыға. Артабан бар ғүмерен
башҡорт телен юғары фән дәрәжәһенә күтәреү юлында арымайOталмай хеҙмәт
итеүгә бағышлай. Бөгөн мәктәптәрҙә, юғары уҡыу йорттарында башҡорт
теленең юғары фән кимәлендә уҡытылыуы, башҡорт теленең дәүләт теле, фән
теле дәрәжәһенә күтәрелә барыуы, һис шикһеҙ, Жәлил Ғиниәт улы
Кейекбаевтың фиҙакәр хеҙмәттәренең дә һөҙөмтәһе ул.
Ғалимдың докторлыҡ диссертацияһы – «Башҡорт теленең фонетикаһы
(сағыштырмаOтарихи тикшереүҙең тәжрибәһе)» – үҙе бер айырым фундаменO
таль хеҙмәт. Унда ул бай лингвистик материал нигеҙендә башҡорт теленең һуO
ҙынҡы һәм тартынҡы өндәр системаһын бүтән төрки телдәре менән сағышO
тырып бирә, һуҙынҡылар менән тартынҡыларҙың тарихи үҫеше һәм үҙгәрешен
күрһәтә, сингармонизм законын тулы итеп яҡтырта. Ғалимдың был хеҙмәтенә
филология фәндәре докторы профессор Н. А. Баскаков, академик В. В. Решетов
кеүек атаҡлы тюркологтар бик юғары ғилми баһа бирә.
Ж. Ғ. Кейекбаевтың был фәнни хеҙмәте Рәсәй тюркологтары араһында ғына
түгел, хатта сит ил ғалимдары – лингвистары араһында ла ҙур ҡыҙыҡһыныу
тыуҙыра. «Башҡорт теленең фонетикаһы» төрки телле республикаларҙағы
юғары уҡыу йорттары өсөн дәреслек, уҡыу әсбабы булып хеҙмәт итә. Бынан
тыш, ғалимдың башҡорт теленең лексикаһына, фразеологияһына, грамматик
төҙөлөшөнә,
диалектологияһына,
стилистикаһына,
топонимияһына,
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орфографияһына һәм тарихи грамматикаһына арналған ғилми, лингвистик
хеҙмәттәре бар. Уларҙы һанап сығыу ғына ла әллә күпме урынды алыр ине.
Жәлил Ғиниәт улы мәғариф эшенә лә ҙур әһәмиәт биргән. Әле кандидатлыҡ
диссертацияһын да яҡламаған, Өфө авиация институтында немец телен
уҡытып йөрөгән сағында уҡ, 1946 йылдың 17 майында, республиканың мәғаO
риф министры С. Әлибаев исеменә «Башҡорт урта мәктәптәренең 5Oсе кластары
өсөн немец теленән дәреслек төҙөү тураһында» хат яҙа: «Мәктәптәрҙә сит ил
телдәрен уҡытыу хәҙер ҙур әһәмиәткә эйә булды. Партия һәм хөкүмәт был эшкә
айырыуса ныҡ иғтибар итә. Ошо көндә башҡорт урта мәктәптәренең
барыһында ла тиерлек немец теле уҡытыла. Телде уҡытыусыларҙың әҙерлек
дәрәжәһе нисек булыуы бында ҡуҙғатылған мәсьәләгә инмәйOинеүен, ләкин,
нисек кенә булмаһын, немец телен уҡытыусы ла, немец телен өйрәнеүсе
балалар ҙа дәреслекһеҙ йонсойҙар. Немец теленән дәреслектәр юҡ дәрәжәһенO
дә. Ул әле ҡала мәктәптәрендә шулай, ә ауыл мәктәптәре тураһында әйтеп тә
тораһы юҡ. Икенсенән, немец теле дәреслеге (йәшәп килгән стандарт дәреслек)
рус балаларына иҫәпләнгән: бөтә уҡыу ҡағиҙәләре, грамматик ҡағиҙәләр рус
телендә төшөндөрөлә һәм һүҙҙәр русса бирелгән. Ә бишенсе кластағы башҡорт
уҡыусы бала рус телендә насар төшөнә әле йә бөтөнләй белмәй, бигерәк тә ауыл
ерендәге урта һәм тулы түгел урта мәктәптәрҙәге 5Oсе класс уҡыусыһы. Тимәк,
сит тел, ят тел башҡорт балаһына ят телдәрҙә яҙылған дәреслек аша уҡытыла,
йәғни рус теле аша. Һөҙөмтәлә бала бик ҡыйын хәлдә ҡала.
Унан килеп, уҡытыусылар үҙҙәре лә рус теле аша уҡытырға тырышалар.
Сөнки дәреслеге рус теле аша яҙылған. Юғарыла күрһәтелгән етешһеҙлектәрҙе
бер ни тиклем бөтөрөү өсөн мин үҙ өҫтөмә башҡорт урта мәктәптәренең 5Oсе
кластары өсөн дәреслек төҙөү эшен алдым. Тик был эшкә Һеҙҙең ризалығығыҙ
кәрәк. Дәреслекте мин стандарт дәреслеккә нигеҙләп төҙөйөм… Минең хеҙмәт
юҡҡа сыҡмаһын өсөн, ышанып эшләү өсөн был эш буйынса нәшриәт менән
договор төҙөү кәрәк.
Быларҙың бөтәһе өсөн дә Һеҙҙең тарафтан яҙма ризалыҡ кәрәк. Шул ризаO
лығығыҙҙы биреүегеҙҙе һорайым»9. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, йәш ғалимдың был
тәҡдиме иғтибарһыҙ ҡала, башҡорт мәктәптәренең бишенсе класс уҡыусылары
өсөн Кейекбаев тарафынан яҙылған немец теле дәреслеге донъя күрмәй.
Жәлил Кейекбаев тел фәненең барлыҡ йүнәлешендә лә һөҙөмтәле эшләй.
1966 йылда Башҡортостан китап нәшриәтендә уның «Хәҙерге башҡорт теленең
лексикаһы һәм фразеологияһы» китабы баҫылып сыға. Жәлил Ғиниәт улының
архивында ошо китапҡа бәйле бер документ һаҡлана. Был – китап нәшриәтенең
бүлек мөдире 1965 йылдың 11 июнендә ҡултамғаһын ҡуйған расписка. Унда киO
тап нәшриәтенең дәреслектәр бүлеге мөдиренең профессор Ж. Ғ. Кейекбаевтың
«Хәҙерге башҡорт теленең лексикаһы һәм фразеологияһы» китабының ҡулъяҙO
маһын (357 бит), кире ҡайтарып биреү шарты менән, ҡабул итеүе хаҡында
яҙылған. Сөнки ошо ҡулъяҙманың 1964 йылдың 4 мартында тапшырылған данаO
һын нәшриәттә юғалтҡандар икән. Шуға күрә Жәлил Ғиниәт улы был юлы үҙ
ҡулы менән расписка яҙып, ҡулъяҙманы ҡабул иткән бүлек мөдиренең ҡултамO
ғаһын алырға мәжбүр була.
Ғалимдың шәкерте, күренекле ғалим, филология фәндәре докторы, акадеO
мик, БДУ профессоры М. В. Зәйнуллин әйтеүенсә: «…башҡорт теленең һүҙлек
9
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составы был хеҙмәткә тиклем монографик планда махсус тикшерелгәне юҡ
ине. Ғалим был хеҙмәтендә башҡорт тел ғилемендә тәү тапҡыр лексикологияны
айырым бер тармаҡ (бүлек) кимәленә күтәреп, уға яңы теоретик күҙлектән баһа
бирә»10.
Башҡорт дәүләт университеты 2002 йылда ғалимдың был хеҙмәтен, тыO
уыуына 90 йыл тулыу айҡанлы, профессор М. В. Зәйнуллин редакторлығында
ҡайтанан баҫып сығарҙы.
Ғүмеренең һуңғы ун йылында Жәлил Ғиниәт улы ике ҙур монография –
«Төрки телдәренең сағыштырма грамматикаһы һәм «УралOалтай телдәренең
тарихи грамматик нигеҙҙәре» өҫтөндә арымайOталмай эшләй. Быларҙың беренO
сеһен яҙыу өсөн ғалим бөтә төрки телдәрҙең лексикаһы менән морфологик төO
ҙөлөшөн ентекләп тикшерә, был ҡәрҙәш телдәргә хас булған уртаҡ, дөйөм заO
конлылыҡтарҙы асып бирә, шул уҡ ваҡытта һәр бер төрки теленең үҙенсәлеген
бай фактик материал нигеҙендә күрһәтә. Ғалимдың икенсе хеҙмәте 1996 йылда,
ул ваҡытта филология фәндәре кандидаты, йәш ғалим И. Ғ. Илешевтың фиҙакәр
эшмәкәрлеге арҡаһында айырым китап булып нәшер ителә. Шулай итеп, 32
йылдан һуң, ғалим Кейекбаевтың хыялы тормошҡа аша – «УралOалтай телO
дәренең тарихи грамматик нигеҙҙәре» китабы донъя күрә. Китаптың «Ҡылым»
бүлеге әлегә нәшер ителмәгән, ҡулъяҙма килеш һаҡлана.
Ж. Ғ. Кейекбаевтың ғилми хеҙмәттәрен баҫып сығарыу өсөн күргән михнәтO
тәре тураһында айырым бер китап яҙырлыҡ. Башҡорт тел белеменең киләсәк
ғалимдары уны мотлаҡ яҙасаҡ әле.
Профессор Ж. Ғ. Кейекбаев – йөҙҙән ашыу ғилми хеҙмәт авторы, уның
монографияларын Башҡортостанда ғына түгел, Мәскәүҙә, СанктOПетербургта,
Татарстанда, Урта Азияла, Әзербайжанда, Алтайҙа, Якутияла, хатта сит илдәрҙә:
Эстонияла, Грузияла, Болгарияла, Венгрияла, Финляндияла, Төркиәлә, ГермаO
нияла, Америкала ла беләләр. Ғалимдың архивында ошо илдәрҙән килгән
байтаҡ хаттар һаҡлана.
Бына 1960 йылдың декабрендә Американың Гарвард университетында
лекция уҡыған профессор Омельян Pritsekтың хаты: «Уважаемый профессор
Дж. Г. Киекбаев! Поздравляю с Рождеством и с Новым годом! Очень жалею, что
не имел возможности участвовать на Московском конгрессе ориенталистов и
встретиться с Вами.
В текущ. году 1960/1961 (до конца мая 1961) я читаю лекции как гость
Harvard University. Прошу не забывать обо мне. Мой адрес на конверте»11.
Ә бына Американың Калифорния университетынан килгән хат. Ул башҡортса
яҙылған. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, Жәлил Ғиниәт улына был хатты алып уҡырға
насип булмай. Хат 1968 йылдың 23 мартында Өфөгә адресатына килеп етә.
Ғалимдың йөрәге 1968 йылдың 19 мартында тибеүҙән туҡтай.
«Лос Ангалас 8.3.1968.
Ҡәҙерле профессор Киекбаев!
25.12.67 даталы хатығыҙҙы алғас шунда уҡ китап һатыусыға кереп Дачи
10
Зайнуллин М. В. Башҡорт халҡының аҫыл улы. // Профессор ДЖ.Г.Киекбаев и проблемы
современной тюркологии. Материалы Всероссийской научной конференции. Уфа: РИО БашГУ,
2006. с.14.
11
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Дюланың12 әҫәренә заказ биргәнмен. Ике аҙна эсендә китап килгән.
Мин китапты ул көн адресегеҙгә ебәргәнмен. Китап һеҙгә килгән тип
өмөтләнәм.
Мин авгусҡа тиклем Лос Ангаластағы Калифорния университетында
тюркология тағы иранистика өйрәтеүселекен яһаймын. Башҡорт теле дәрестәр
ҙә бирәмен. Теге дәрестәрҙә түрт кеше келә. Уларға Башҡортостан менән
башҡорт халҡы хаҡында күп һөйләп берәмен.
Хатығыҙ таҡы Будапештәгә ебәргән китаптарығыҙ өсөн күп рәхмәт.
Күп сәләм менән А. Бадрок Лигети /А. BODROG LGETI/ 13.
(Хат авторы нисек яҙған, шулай бирелде.– Р.Б.).
Ж. Ғ. Кейекбаев республикала һәм илебеҙҙә фәнни кадрҙар әҙерләү эшендә лә
әүҙем ҡатнаша. Ул ике тиҫтәгә яҡын фән кандидаты һәм докторы әҙерләгән.
Илдең байтаҡ университеттарында: Ҡазанда, Алматыла, Ташкентта, ЯкутскиO
ҙа, Баҡыла, Эстонияның Тарту университетында, Венгрияның Будапешт
университетында лекциялдар уҡыған, башҡорт халҡы, башҡорт телен халыҡO
ара кимәлдә танылыуына булышлыҡ иткән телсе ғалим Ж. Ғ. Кейекбаев.
Ж. Ғ. Кейекбаев уҡытҡан, ғалим менән аралашырға насип булған кешеләр
уның тураһында үҙҙәренең иҫтәлектәрендә уның намыҫлылығын, кешелеклеO
леген, ябайлығын, ярҙамсыллығын һоҡланып хәтергә ала.
«Жәлил ағайҙың тура һүҙлелеге, кәрәк урында сатната әйтә белеүе лә уның
уҡыусыларына, коллегаларына билдәле. Ләкин ул бер ваҡытта ла тупаҫ итеп, кеO
шене рәнйетерлек хәбәр һөйләмәне, ғәйепһеҙҙән ғәйеп тапманы. Эш юҫығынO
да ялғанды күрһә, буш хәбәр һөйләгәнде ишетһә, тик тороп та ҡала алманы»,14 –
тип яҙған филология фәндәре докторы, профессор З. Ғ. Ураҡсин.
«Минең иғтибарымды Жәлил Ғиниәтовичтың ябай һәм төҙөк яҙыу стиле ныҡ
биләй,– тип яҙа академик Ғ. Б. Хөсәйенов.– Ғилми һәм әҙәби стиле икеһе лә. Был
хаҡта уның менән һөйләшкәндәрем дә булды. «Стиль ябайлығы һәм төҙөклөгө
– фекер асыҡлығы билдәһе. Ҡатмарлы фәнни фекерҙәрҙе лә ябай һәм асыҡ итеп
әйтеп бирә белеү – үҙе бер оҫталыҡ. Халыҡтың үҙен тыңлап ҡара, донъяның
ҡатмарлы мәсьәләләре, тормош философияһы хаҡында нисек асыҡ һәм ябай
итеп сатнатып әйтеп бирә бит. Ана кемдән өйрәнергә кәрәк беҙгә» –
шундайыраҡ һүҙҙәре зиһенемә һеңеп ҡалған»15.
Бөгөн уның кисәге шәкерттәре һәм коллегалары илебеҙ фәненең абруйлы
ғалимдары: филология фәндәре докторы, профессор Ғ. Ғ. Сәйетбатталов, филоO
логия фәндәре докторы, БР Фәндәр академияһы академигы, Ж. Ғ. Кейекбаев
исемендәге премия лауреаты, БДУ профессоры М. В. Зәйнуллин, филология
фәндәре докторы, шағир Р. Шәкүр, филология фәндәре докторы, профессор
Ә. М. Сөләймәнов һәм башҡалар. Ғалимдың шәкерттәре араһында билдәле шаO
ғирҙар, яҙыусылар, журналистар, фән кандидаттары И. Кинйәбулатов, С. ӘлиO
баев, В. Әхмәҙиев, Р. Хажиев һәм йөҙәрләгән башҡорт теле уҡытыусылары бар.
Шағир Рәми Ғарипов үҙенең киң билдәле «Аманат» ҡобайырын: «Жәлил ағай
Кейекбаев ҡәберенә бер ус тупрағым»,– тип ғалимдың яҡты иҫтәлегенә
арнаған.
Жәлил Ғиниәт улының архивында, билдәле телсе ғалимдарҙың хаттары
12

Дачи Дюла – венгр ғалимы.
ЦГИА РБ. ф.Р55085. оп.1.д.234. с.93.
14
Жәлил Кейекбаев тураһында иҫтәлектәр. Өфө, Башҡортостан китап нәшриәте. 1989.
455се бит.
15
Шунда уҡ. 505се бит.
13
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менән бер рәттән, уҡытыусылар, студенттар һәм мәктәп уҡыусыларының да
хаттары һаҡлана. Бигерәк тә ауылдарҙан, мәктәптәрҙән килгән хаттарға ғалим
үҙ ҡулы менән датаһын да ҡуйып, «яуап бирелде» тип яҙып ҡуйған. Был уның
кешеләргә ҡарата ниндәй яуаплы мөнәсәбәттә булыуы тураһында һөйләй.
Бөгөн башҡорт тел ғилеме үҙенең ҡаҙаныштары, донъя күләмендә танылыу
табыуы менән Башҡорт дәүләт университетының беренсе проректоры, атаҡлы
тел ғалимы, профессор Ж. Ғ. Кейекбаевҡа һәм уның арҙаҡлы уҡыусыларына
бурыслы.
Фәнни хеҙмәттәр яҙыу менән бер рәттән, ғалим талантлы яҙыусы ла була,
башҡорт әҙәбиәтен байытыуға «Туғандар һәм таныштар» романын яҙып ҙур
өлөш индерә. Ж. Ғ. Кейекбаев башҡорт әҙәбиәтендә утыҙынсы йылдарҙан уҡ
«Ж. Табын» псевдонимы менән билдәле. Немец яҙыусыларының әҫәрҙәрен тураO
нанOтура башҡорт теленә тәржемә итеүсе берҙәнOбер белгес була ул. Бөйөк ВаO
тан һуғышы йылдарында ул Советтар Союзы Геройҙары Зөбәй Үтәғолов һәм
Александр Матросов тураһында әҫәрҙәр ижад итә.
Уның ҡобайырҙары, әкиәттәре уҡыусылар тарафынан яратып ҡабул ителә.
Бына кескәй уҡыусыларҙың ғалимOяҙыусының ижадына битараф булмауҙаO
рының бер миҫалы: «Кейекбаев ағай, мин һинең 1960 йылда яҙылған «ӘкиәтO
тәр» тигән китабыңды уҡыным. Ундағы әкиәттәр беҙгә бик оҡшаны.
Атайымдарға ҡысҡырып уҡыным. Болон, туғай һәм урманда йөрөгәндә ниндәй
генә хайуан күрһәк тә, һинең әкиәтең иҫкә төшөп тора. Һиңә һорауым шул:
тағы ла шундай китап яҙһаң, беҙҙең яҡҡа ебәр. Беҙҙең яҡҡа китап һуң килә.
Минең адрес: Күгәрсен районы, Мораҡ ауыл Советы, Яҡшембәт ауылы, 3Oсө
класс уҡыусыһы Ҡалтаева Заһира М.»16.
Халҡыбыҙ зыялыларының Башҡорт дәүләт университетына Жәлил КейекO
баев исемен биреү тураһындағы бер нисә тиҫтә йылдар инде төрлө мөрәжәғәтO
тәре ваҡытOваҡыт матбуғат биттәрендә күренеп ҡалһа ла, был мәсьәләгә аныҡ
ҡына яуап юҡ бөгөнгө көндә. Бәлки, университеттың йөҙ йыллыҡ юбилейын
билдәләгән йылда башҡорт телен фәнни дәрәжәгә күтәреп тикшергән, улай
ғына ла түгел, башҡорт телен үҙенең ғилми хеҙмәттәре менән донъя күләмендә
танытыуға ирешкән телсе ғалимдың исемен университетҡа биреү мәсьәләһен
уның әле иҫән шәкерттәре лә күтәреп алыр. Бөгөн арҙаҡлы шәхестәребеҙҙең
исемдәрен мәңгеләштереү йәһәтенән Башҡортостаныбыҙҙа күп эштәр эшләнә.
Был – илебеҙ етәкселәренең башҡорт мәҙәниәтенә һәм фәненә һаҡсыл ҡарауO
ҙарының һөҙөмтәһе. Ғилми хеҙмәттәре менән башҡорт телен донъя тел фәне
даирәһенә алып сыҡҡан һәм унда танылыу яулауға ирешкән профессор Ж. Ғ. КеO
йекбаевтың исеменә үҙенең йөҙ йыллыҡ юбилейын билдәләгән уҡыу йорто
күптән лайыҡ.
Рәмзиә БИКӘНӘСОВА,
Башҡортостан Республикаһы Фәндәр академияһы
Гуманитар тикшеренеүҙәр институтының
ғилми хеҙмәткәре.

16
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Б

ашҡорт дәүләт университетының бер быуат арауығындағы тарихында тәрән
эҙ ҡалдырған шәхестәр бихисап. Шулар араһында Миҙхәт Фазлый улы ҒәйнулO
линдың эшмәкәрлеге айырыуса иғтибарға лайыҡ. Уның егерме һигеҙ йыл буйы
БДУOның уҡыуOуҡытыу буйынса проректоры вазифаһын башҡарыуы ғына ла күп
нәмәләр хаҡында һөйләй.
Миҙхәт Фазлый улы Ғәйнуллин 1925 йылдың 13 ноябрендә Башҡортостандың
Бүздәк районы Бәләкәй Өстүбә ауылында тыуа. Утыҙынсы йылдар аҙағында ғаиләO
ләре менән күсеп, Ҡыйғы районының Аҫылғужа ауылында үҫә. 1942 йылда үҙе теләп
хәрби училищеға китә. Тәүҙә – Силәбе авиамеханиктар училищеһында, артабан
элемтәселәрҙең Ленинград хәрби инженерҙар училищеһында уҡый һәм 2Oсе
Украина фронтында һауа десанты дивизияһында разведчиктар отряды командиры
булып һуғышта ҡатнаша. Румыния, Венгрия, Чехословакия, Польша, Германия өсөн
барған алыштарҙа өс тапҡыр яралана һәм контузия ала. I дәрәжә Ватан һуғышы, III
дәрәжә Дан ордены, миҙалдар менән бүләкләнә. 1946 йылдың аҙағында демобилизаO
циялана. Армиянан ҡайтҡас, Бүздәк райфоһында һәм район хәрби комиссариатынO
да эшләй.
1947 йылда Башҡорт дәүләт педагогия институтының филология факультетына
уҡырға инә. 1951 йылда институтты уңышлы тамамлағандан һуң, СССР Фәндәр акаO
демияһының М. Горький исемендәге Донъя әҙәбиәте институты аспирантураһына
уҡырға китә. 1954 йылда аспирантураны уңышлы тамамлап, филология фәндәре
кандидатлығына диссертация яҡлай һәм СССР Фәндәр академияһының БашҡорO
тостан филиалына ғилми хеҙмәткәр булып эшкә ҡайта. 1957 йылда Башҡортостан
Яҙыусылар союзы идараһының яуаплы секретары итеп һайлана.
1958 йылдың башында КПССOтың Башҡортостан Өлкә комитетының фән, мәҙәO
ниәт һәм мәктәптәр бүлеге мөдире итеп тәғәйенләнә. 1961–1989 йылдарҙа БДУOның
уҡыуOуҡытыу эштәре буйынса проректоры була. Университетта журналистика бүO
леге асылыуы ла Миҙхәт Фазлый улының турананOтура ярҙамы һәм эшмәкәрлегенә
бәйле. 1989 йылда яңы ғына асылған журналистика бүлеген етәкләп, коллектив
туплай, ойоштороу эштәрен уңышлы башҡарып сыға. Тап ошо осорҙа М. ҒәйнуллинO
дың ижади башланғысында булған журналистик эшмәкәрлеге яңы һулыш ала.
Миҙхәт Ғәйнуллин фронт гәзиттәрендә хәбәрсе булып яҙыша башлай. Әҙәби
тәнҡит менән ул институтта уҡыған мәлендә ныҡлап ҡыҙыҡһына. Айырыуса ул
драматургия жанры проблемалары һәм театр тәнҡите өлкәһендә әүҙем эшләй. ГәO
зитOжурналдарҙа, айырым йыйынтыҡтарҙа сыҡҡан мәҡәләләрҙең, рецензияларҙың,
урта мәктәптәр һәм вуздар өсөн дәреслектәр һәм хрестоматияларҙың авторы. Уның
тәүге ҙур хеҙмәттәренең береһе – күренекле башҡорт драматургы Сәғит Мифтахов
драмаларын ентекле тикшергән монографияһы. Был хеҙмәтендә ул талантлы драмаO
тургтың әҫәрҙәрен анализлай, дөйөм башҡорт драматургияһының үҫеш этаптары,
театр сәнғәтенең милли ерлектә формалашыуы һәм камиллашыуы тураһында
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дәлилле эҙләнеүҙәр уҙO
ғара.
М. Кәрим, И. АбдулO
лин, К. Мәргән, Р. НиғO
мәти, Н. Нәжми, Ә. МирO
заһитов, Н. Асанбаев,
Ә. Атнабаев кеүек драмаO
тург тарҙың
айырым
әҫәрҙәре һәм дөйөм ижаO
ды хаҡындағы, Салауат,
Сибай, Стәрлетамаҡ теаO
трҙары репертуары туO
раһындағы тәүге һүҙO
ҙәрҙе ул әйтте һәм
даими күҙәтеүҙәр яһаO
ны. Башҡорт әҙәбиәте
тарихы очерк тарының
1917 йылѓа тиклемге башљорт
рус телендә сыҡҡан ике
єџєбиєте кафедраћы.
томлығында (Уфа, 1963,
1966) ул башорт драматургияһының тәүге аҙымдарынан алып хәҙерге көндәргәсә
үҫеш юлдарын байҡаны, әҙәбиәт тарихында беренсе булып ғилми тикшеренеүҙәр
яһаны һәм уларҙы фән юғарылығына күтәрҙе.
Күренекле башҡорт яҙыусыларының әҙәби мираҫын уҡыусыларға еткереү
буйынса ла ул күп көс һалды. А. Таһировтың дүрт томлыҡ әҫәрҙәрен башҡорт
телендә, бер томлыҡ әҫәрҙәрен Мәскәү һәм Өфөлә рус телендә, С. Мифтахов, Н. ҠәO
рип, С. Ханов кеүек яҙыусыларҙың һайланма әҫәрҙәрен, башҡорт драматургияһы
буйынса антологияның ике китабын баҫтырыуға күп көс һалды.
Филология фәндәре докторы, профессор Миҙхәт Фазлый улы Ғәйнуллиндың
“Ысынбарлыҡ. Конфликт. Характер” тигән монографияһы күләм һәм йөкмәтке йәO
һәтенән дә бай. Биш бүлектән торған фәнни йыйынтыҡта башҡорт драматургияO
һының үҫеү юлдары һәм проблемалары өйрәнелә, дөйөмләштерелә. Тәүге бүлектә
башҡорт драматургияһының инештәре һәм формалашыу юлдарын Ғ. Ниязбаев,
А. Таһиров, М. Ғафури, Х. Ғәбитов, М. Буранғолов әҫәрҙәре аша күрһәтә. Ә икенсе
бүлектә С. Мифтахов, Ҡ. Даян, Б. Бикбай драмалары тикшереү объекты булараҡ
өйрәнелә һәм үҙенсәлекле һығымталар яһала. Ә өсөнсө бүлек Бөйөк Ватан һуғышы
осоронда ижад ителгән сәхнә әҫәрҙәрен тикшереүгә арналған. К. Мәргәндең “Бер
ғаиләлә”, “Яу”, Б. Бикбайҙың “Ватан саҡыра”, “Ҡаһым түрә”, А. Мөбәрәковтың “БиO
сәкәй”, “Һүнмәҫ йөрәктәр”, С. Кулибайҙың “Йондоҙ” һәм һуғышта һәләк булған
Н. Ҡәриптең “Алмашсылар” драмаларындағы героик осор анализлана. М. ҒәйнулO
лин дүртенсе һәм бишенсе бүлектәрҙә М. Кәрим, З. Биишева, Н. Нәжми, И. АбдулO
лин, Ә. Мирзаһитов, Н. Асанбаев, Б. Бикбай, А. Абдуллиндың классик әҫәрҙәргә әйO
ләнгән драмаларын ентекле тикшерә. Теоретик мәсьәләләргә ныҡлы урын бирә.
М. Ғәйнуллиндың 1985 йылда сыҡҡан “Башҡорт драматургияһының үҫеү юлдаO
ры” монографияһы ла фән донъяһында ҙур ҡыҙыҡһыныу тыуҙырҙы. Хеҙмәтендә ғаO
лим башҡорт драматургияһының үҫеш тенденцияларын күберәк теоре тик
күҙлектән тикшерә. Уның һығымталары объектив, күп төрлө сағыштырыуҙар менән
йәнәш бирелә.
Бер нисә тиҫтәләрсә йылдар инде башҡорт урта мәктәптәренең X класс
уҡыусылары өсөн дәреслек һәм хрестоматиялар авторҙарының береһе булды.
М. Ғәйнуллин, әҙәби тәнҡит, әҙәбиәт фәне буйынса эҙләнеүҙәр үткәреү менән
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бергә, художестволы очерктар һәм публицистика буйынса ла актив эшләне. РесO
публиканың йәмәғәт тормошонда актив ҡатнашты. Оҙаҡ йылдар «Ағиҙел» һәм
«Пионер» журналдары редколлегия ағзаһы, Союздың әҙәби тәнҡит секцияһы етәкO
сеһе булды. СССРOҙың сит илдәр менән дуҫлыҡ һәм мәҙәниәт йәмғиәтенең үҙәк совеO
ты ағзаһы, СССР һәм ГДР дуҫлыҡ йәмғиәтенең үҙәк идараһы ағзаһы, СССР һәм ГДР
дуҫлыҡ йәмғиәтенең Башҡортостан бүлексәһе рәйесе, филология фәндәренә
кандидатлыҡҡа СССР халыҡтары әҙәбиәте, СССР халыҡтары телдәре буйынса
университеттағы махсуслаштырылған ғилми совет рәйесе булараҡ ҙур эштәр
башҡарҙы.
Миҙхәт Фазлый улы тормошоноң иң яҡты һәм иң уңышлы йылдары Башҡорт
дәүләт университеты менән бәйле. Ул арҙаҡлы белгес, талапсан етәксе, ғәҙел
ойоштороусы һәм бик ябай, изге күңелле, ихлас кеше булып танылды. Уның әҙәбиәт
тарихы буйынса дәрестәрендә миңә лә булырға, бер коллективта тиҫтә йылдар бергә
эшләргә, ул етәкләгән ғилми советта кандидатлыҡ диссертацияһы яҡларға тура
килде, ғалимдың атайҙарса ҡарашын, ғәҙел, итәғәтле кеше икәнлеген һәр ваҡыт
тойоп һәм күреп йәшәргә яҙҙы.
БДУOла журналистика бүлеге асылғас, кафедраның тәүге мөдире булараҡ, бихисап
мәсьәләләр сисергә тура килде уға, студенттарға дөрөҫ профессиональ йүнәлеш
бирергә ярҙамлашты. Ысынлап та, ошо йылдарҙа олуғ ғалим студенттарҙың иң яҡын
кәңәшсеһе лә, олпат уҡытыусыһы ла булып ҡалды. Бөгөнгө көндә Башҡортостан һәм
башҡа төбәктәрҙә хеҙмәт итеүсе тиҫтәләгән журналистар, уҡытыусылар Миҙхәт
Ғәйнуллиндың дәрестәрен, файҙалы кәңәштәрен хөрмәтләп иҫкә алаларҙыр, сөнки
ғалимдың ғилми хеҙмәттәрен, ойоштороу эшендәге башланғыстарын уның
уҡыусылары уңышлы дауам итә. Уйлап ҡараһаң, ошонан да оло баһа бармы икән?!
Зәки ӘЛИБАЕВ,
филология фәндәре кандидаты.

ФӘН ҺӘМ ӘҘӘБИӘТ ЮЛЫНДА
ҙенең 100 йыллығын билдәләүсе Башҡорт дәүләт университетында бөтә
республика һәм илебеҙгә танылған уҡыу йортоноң йөҙөн билдәләүсе ғалимO
педагогтар байтаҡ. Башҡорт әҙәбиәте һәм фольклоры кафедраһы мөдире,
филология фәндәре докторы, профессор, Башҡортостан Фәндәр академияһы ағзаO
корреспонденты, Рәсәй Федерацияһының атҡаҙанған фән эшмәкәре Роберт
Нурмөхәмәт улы Байымов – шундай олпат шәхестәребеҙҙең береһе. Уны ысын
мәғәнәһендә университетыбыҙҙың патриоты, милли мәғариф һәм фән аҡһаҡалы
тип атарға мөмкин. Күренекле яҙыусы һәм педагог, әҙәбиәт ғилеме белгесенең бөтә
ғүмер юлы әлеге уҡыу йорто менән айырылғыһыҙ бәйләнгән.
Р.Н.Байымов бик күп арҙаҡлы шәхестәр биргән бәрәкәтле Ҡырмыҫҡалы райоO
нының Үтәгән ауылында 1937 йылдың 10 ғинуарында донъяға килә. Тыуған ауыл
һәм БишOУңғар ауыл мәктәптәрендә ете йыллыҡ һәм урта белем алыу, әрме хеҙмәте
һәм БДУOла уҡыу йылдары, Мәскәү университетында аспирантура үтеү һәм ғилми
эшкә тотоноу – уны шәхес һәм ғалим итеп формалаштырыусы мөһим һуҡмаҡтар.
Роберт Байымов студент һәм аспирант йылдарында уҡ әҙәби һәм ғилми ижад меO
нән етди шөғөлләнә башлай, уның айырым проблемалар һәм яҙыусылар ижады буO
йынса хеҙмәттәре ил кимәлендәге абруйлы баҫмаларҙа донъя күрә. “Литературная
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газета”, “Литературная Россия” аҙналыҡтарында, “Дружба народов”, “Вопросы лиO
тературы” һымаҡ журналдарҙа сыҡҡан рецензиялары һәм мәҡәләләре фәнгә төплө
фекерле йәш тәнҡитсе килеүен хәбәр итте. “Ижади биҙәктәр” (1977) исемле ғилми
йыйынтығы иһә уны киң йәмәғәтселеккә өлгөрөп еткән әҙәбиәт белгесе итеп
танытты. Был китапта күренекле башҡорт прозаиктары 3.Биишева, Рәйес Низамов,
Я.Вәлиев, И.Ғиззәтуллин, Н.Мусин, Ғ.Ибраһимов, В.Исхаҡов, С.Кулибай, А.ҒирO
фанов әҫәрҙәре, Х.Ғиләжев, Х.Кәрим, Ғ.Рамазанов шиғырҙары анализлана, шулай уҡ
осор өсөн актуаль булған темаларға һәм проблемаларға ҡараш ташлана. Артабан
Өфө һәм Мәскәү ҡалаларында рус телендә баҫылып сыҡҡан “Шаг в зрелость” (1975),
“Башкирский историкоOреволюционный роман” (1980), “Поискам нет конца”
(1980), “Судьба жанра” (1984), “Истоки и устья: заметки о башкирской литературе”
(1993) кеүек китапOмонографиялары ла шул осор әҙәби тәнҡитенең матур
ҡаҙаныштары булды.
Үткән быуаттың 90Oсы йылдарында Роберт Байымовтың ғилмиOижади һәм
ойоштороу эшмәкәрлегенең яңы этабы башланды. Ул етәкләгән кафедра әҙерләгән
коллектив хеҙмәттәренең береһе – юғары уҡыу йорттары өсөн «XX быуат башҡорт
әҙәбиәте» тигән дәреслек әҙәбиәт тарихын яңы ҡараштан баһалау йәһәтенән файO
ҙалы һәм ваҡытлы булып сыҡты. Яңы дәреслек университет һәм уның филиалдаO
рында, педколледж һәм гимназияларҙа белем алған студентOфилологтар тарафыO
нан ҙур һорау менән файҙаланылған төп сығанаҡтарҙың береһенә әүерелде.
Роберт Байымов – башҡорт әҙәбиәтен көнсығыш әҙәбиәттәре системаһында
өйрәнеү буйынса ла төплө һәм емешле тикшеренеүҙәр алып барыусы ғалим.
“Великие лики и литературные памятники Востока” (2005) исемле ҙур күләмле вуз
дәреслегенең баҫылып сығыуы ғалимдың был өлкәләге үткән быуаттың 70Oсе
йылдарынан башлаған күп йыллыҡ тәжрибә һәм эҙләнеүҙәр һөҙөмтәһе ине. Был
фундаменталь хеҙмәттә фарсы, ғәрәп, һинд әҙәбиәттәрендә боронғо осорҙарҙа уҡ
нығынған иң мөһим һәм әһәмиәтле әҙәби күренештәренә ғилми күҙәтеүҙәр яһала,
бар донъяға билдәле классик һүҙ оҫталарының ижад үҙенсәлектәре, мәҙәниәт
тарихында тотҡан урындары билдәләнә, конкрет әҫәрҙәрҙең жанрOстиль, идеяO
эстетик йөкмәтке үҙенсәлектәре асыла. Был китап студенттарҙы ғына түгел, ғөмүO
мән, киң ҡатлам уҡыусыларҙы әҙәбиәтOара бәйләнештәр, традиция һәм новаO
торлыҡ, йөкмәтке һәм форма һ.б. поэтика өлкәһенә ҡараған башҡа мәсьәләләр меO
нән таныштыра, башҡорт әҙәби фекеренең шәреҡ әҙәбиәттәре менән турананOтура
мөнәсәбәттә йәшәүен, көнсығыш поэтик традицияларына нигеҙләнеп үҫеүен
раҫлай. 2005 йылдың 9 июнендә Башҡорт дәүләт университетында әлеге дәресO
лектең гуманитар фәндәр өлкәһендә эшләүсе танылған ғалимдар, вуз етәкселеге,
студенттар ҡатнашлығында исем туйын үткәреү ваҡиғаһы, уның матбуғатта киң
яҡтыртылыуы профессор Р. Н. Байымов ҡуҙғатҡан проблемаларҙың актуаллеген
һәм йәмәғәтселектә ҙур ҡыҙыҡһыныу табыуын асыҡ күрһәтте. Беҙҙеңсә,
университет кимәлендә генә түгел, көнсығыш мәҙәниәтен өйрәнеүҙә, евразиялылыҡ
проблемаларына иғтибарҙың арта барыуында, Башҡортостан Фәндәр ака деO
мияһында “Проблемы вос токоведения” журналы сыға башлауҙа ла Роберт
Нурмөхәмәт улының өлөшө ҙур.
Һуңғы йылдарҙа ғалим етәкселегендә «Боронғо һәм урта быуаттарҙа башҡорт әҙәO
би фекере эволюцияһы» тигән өрOяңы темаға, тикшеренеү йүнәлешенә нигеҙ һаO
лынды. Уның инициативаһы менән БДУOла, вуздың Сибай институтында, СтәрO
летамаҡ дәүләт педагогия академияһында ошо проблема буйынса бер нисә күсмә
семинар, конференция уҙғарылды. Уларҙа республика вуздары уҡытыусылары һәм
ғилмиOтикшеренеү институттары хеҙмәткәрҙәре башҡорт әҙәбиәтенең боронғо
осорҙарынан алып хәҙерге көндәргә тиклемге тарихи үҫеш үҙенсәлектәре, әҙәбиO
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художестволы фекерҙе форO
ма лаштырыусы факторҙар
һәм сығанаҡтар, терминоO
логия, рухи ҡомартҡыларҙы
өйрәнеү принциптары, фольO
клор һәм әҙәбиәт бәйләO
нештәре, боронғо һәм урта
быуаттар башҡорт әҙәби
фекер эволюцияһы һәм уны
айырым осорҙарға бүлеү һ.б.
мәсьәләләрҙе күтәреп сыҡты.
ӘҙәбиәтсеOғалимдарҙың меO
тодологик семинарҙарының
эш
һөҙөмтәһе
булараҡ,
Роберт Байымов (уртала) башљорт єџєбиєте ћєм
байтаҡ ҡына тематик йыO
фольклоры кафедраћы мїдире.
йынтыҡтар баҫыла торҙо,
матбуғатта, атап әйткәндә, “Башҡортостан” гәзитендә, радио һәм телевидениела
киң яҡтыртылды. Әйтергә кәрәк, 2007 йылдың февралендә әлеге тема буйынса тәүге
сара булараҡ ойошторолған Бөтә Рәсәй ғилми конференцияһында СахаOЯҡут, Бүрәт,
Тыва, Татарстан, Сыуашстан республикалары ғалимдары ла әүҙем ҡатнашҡайны.
Бөгөн ошо тәжрибәләр нигеҙендә юғары уҡыу йорттары өсөн “Боронғо һәм урта
быуаттар башҡорт әҙәбиәте тарихы” исемле дәреслек һәм уның әҙәби текстарҙы
эсенә алған хрестоматияһын төҙөү буйынса әүҙем эш алып барыла. Былар, һис
шикһеҙ, киләсәктә башҡорт әҙәбиәте тарихын, рухи мәҙәниәтебеҙ инештәрен
өйрәнеүҙә яңы бейеклеккә күтәрер ҙур аҙым булырына оло ышаныс тыуҙыра.
Профессор Р.Н.Байымов – милли республика һәм өлкәләргә юғары квалификаO
циялы ғилми кадрҙар әҙерләүгә күп көс һалған, үҙ мәктәбен булдырған абруйлы фән
эшмәкәре. Ул – БДУOла Рәсәй халыҡтары телдәре һәм әҙәбиәттәре буйынса
махсуслашҡан диссертацион советтың иң актив ағзаларының береһе. Уның
етәкселегендә бер нисә тиҫтә ғалим докторлыҡ һәм кандидатлыҡ диссертацияларын
уңышлы яҡланы. Улар араһында Ғ.С.Ҡунафин, М.Х.Иҙелбаев, З.Я.Шәрипова (БДУ),
Р.Ш. Хәсәнов (Бөрө ДСГА), П.В.Сивцева, В.Б.Окорокова (СахаOЯкутия),
Т.А.Дугаржапова (Бурятия) һымаҡ билдәле фән докторҙары, профессорҙар бар.
Хәҙер күптәре әҙәбиәт кафедралары, факультет етәкселәре, ғилмиOтикшеренеү
институттары директорҙары сифатында милли әҙәбиәттәрҙе үҫтереү юлында фиO
ҙакәрлек менән, эшләп йөрөй. М.Аҡмулла исемендәге БДПУ, З.Биишева исемендәге
Стәрлетамаҡ БДПАOһы, БДУOның Сибай институты, Нефтекама, Учалы филиалдары,
Силәбе дәүләт университетында хеҙмәт итеүсе ғалимOпедагогтарҙың ҙур өлөшө –
уның тәрбиәләнеүселәре. Р.Х. Илешева, Ә.М. Муллағолова, Л.Р. Кирәева, Ф.Ф.
Ғайсина, З.Әлибаев, Ҡотләхмәтов, А.А. Фәтҡуллин, Г.Н. Ҡасҡынова, Н.Д. Исҡужина,
З.Ғ. Мырҙағолова, Р.Д. Мостафина, Ф.Ш. Сибәғәтов, И.К. Янбаев һ.б. фән
кандидаттары остаздарының кәңәштәре менән, уның даими иғтибарын тойоп
ғилем үрҙәренә ышаныслы атлай. Бөгөн башҡорт әҙәбиәте һәм фольклоры
кафедраһы янындағы аспирантура һәм докторантурала ике тиҫтә самаһы дәғүәсе
шөғөлләнә. Уларҙың һәр береһенең ҡыҙыҡһынып өйрәнгән темалары, йүнәлештәре
бар; барыһы ла – китап һәм монографиялар, дәреслек һәм программалар авторҙары.
Башҡортостан Фәндәр академияһында тарихта беренсе булған “Йәдкәр” исемле
ғилми журналдың (1995 йылдан) ойоштороусыһы һәм баш мөхәррире булараҡ та
Роберт Байымовтың исеме таныулы. Бөгөн ул баҫма “Проблемы востоковедения”
исеме аҫтында күләме ике мәртәбә ҙурайып донъя күрә башланы. Ғилми журналдың
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республика гуманитар фәндәрен үҫтереүҙә, йәш ғалимдар әҙерләүҙә әһәмиәте ҙур.
Роберт Байымов халыҡҡа талантлы прозаик булараҡ та яҡшы таныш. Ул
Башҡортостан һәм Рәсәй Яҙыусылар союзы ағзаһы, байтаҡ йылдар ойошманың
проза һәм тәнҡит секцияларын етәкләп килде. Яҙыусының биш хикәйә һәм повестар
китабы, өс романы донъя күрҙе. “Сарсау” (1980), “Бикле хазина” (1982), “Ҡайтырбыҙ
һалдат булып” (1986), “Яуап бирер көн” (1989), “Төштәр ҡабатланмай” (2007)
йыйынтыҡтарына ингән повесть һәм хикәйәләрендә, тәүге романында автор
замандың киҫкен проблемаларын күтәреп сыҡты. 1996 йылда әҙиптең “Сыбар
шоңҡар” исемле әҙәбиOдокументаль романы республикабыҙҙың Салауат Юлаев
исемендәге дәүләт премияһына лайыҡ булды. XX быуаттың 90Oсы йылдарында илдәге
демократик үҙгәрештәр башланыу шарттарында революциянан һуңғы башҡорт
миллиOазатлыҡ хәрәкәте етәксеһе Ә.Вәлиди эшмәкәрлеге хаҡында дөрөҫ һүҙҙе
әйтеүсе тәүге күләмле әҫәр булыуы менән ул әҙәбиәт тарихында абруйлы урын тапты,
был йүнәлештәге артабанғы ижади эҙләнеүҙәргә көслө йоғонто яһаны. Халыҡтың
дөйөм рухи һәм тарихи аңы күтәрелеше күҙәтелгән осорҙа талапсан уҡыусы зауығын
ҡәнәғәтләндерер был әҫәр йәмәғәтселек тарафынан йылы ҡабул ителде.
Әҙиптең “Каруан килә Бағдадтан” исемле һуңғы тарихиOдокументаль романы ла
быйылғы “Ағиҙел” журналында (№1,2) баҫылып сыҡты. Был әҫәр авторҙы Булат
Рафиҡов, Әхиәр Хәким, Ғайса Хөсәйенов һымаҡ билдәле тарихи проза оҫталары
рәтенә ҡуя. Романды һуңғы йылдар башҡорт прозаһының сираттағы етди
ҡаҙанышы тип баһаларға мөмкин, сөнки ул башҡорт тарихына тағы ла тәрәнерәк
үтеп инеүе һәм ҙур географик киңлекте иңләүе, яңы проблемалар күтәреүе һәм
концептуаль йөкмәткеһе менән әһәмиәтле. Әҫәр сюжетына нигеҙ итеп 922 йылда
ислам динен таратыу миссияһы менән Ибн Фаҙлан етәкселегендәге ғәрәп
илселегенең Иҙел буйҙарындағы Болғар дәүләтенә һәм Башҡорт иленә сәйәхәт итеү
ваҡиғаһы алынған. Әгәр быға тиклем шул осорҙағы башҡорт тарихына ғәрәп
сәйәхәтсеһе күҙлегенән ҡараш ташлана килһә, Р.Байымов иһә, киреһенсә, шул дәүер
хәлOваҡиғаларына башҡорт тарафынан сығып баһа бирә. Автор өсөн иң мөһиме, –
үҙе әйткәненсә, Ибн Фаҙландың ошо миссияһы, ислам динен таратып йөрөүенең
башҡорттарға нисек тәьҫир итеү мәсьәләһе”. Роман һыйҙырған хәлOваҡиғалар
сылбыры X быуат менән генә сикләнмәй, ә тағы ла боронғораҡ, исламғаса тиклемге
осорҙарҙы үҙ эсенә ала. Ғөмүмән, тарих, этнография һәм философия, дин, әҙәбиәт
һәм мәҙәниәт, тел ғилеменә ҡараған ҡыҙыҡлы һәм ҡиммәтле мәғлүмәттәр менән
тығыҙландырыуы әҫәрҙе энциклопедик йөкмәткеле итә.
Рәсәй Федерацияһының һәм Башҡортостан Республикаһының атҡаҙанған фән
эшмәкәре Роберт Нурмөхәмәт улы Байымов бөгөн дә яңынанOяңы идеялар, ижади
пландар менән янып йәшәй. Ул туған уҡыу йортонда милли мәғариф һәм фән
юлында ярты быуатҡа яҡын арымайOталмай хеҙмәт итә. Уның етәкселегендә, уның
фатихаһы менән тыуған ғилми башланғыстар хәҙер инде матур йолаға әйләнде. Ә
традициялар мотлаҡ дауам ителергә һәм үҫтерелергә тейеш.
Илшат ЯНБАЕВ,
филология фәндәре кандидаты.
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МОСТАЙ КЄРИМ ИЖАДЫНДА ТЄБИЃЄТ*
“... Мин тєбиѓєт менєн бергє кїлєм, бергє илайым...” Тєбиѓєт Мостай Кєрим
ижадыныњ айырып алѓыћыџ їлїшїн тєшкил итє. Џур рєссамдар ћєр ваљытта ла
тєбиѓєт менєн кешенењ бєйлєнешен, тєбиѓєттењ рухи байлыљ сыѓанаѓы булыуын
ћыџыљ їѕтїнє алѓан. Шаѓир-яџыусылар, ата балалары кеўек ўк, ниндєйџер кимєлдє тыуѓан тєбиѓєтенє: йє тау-таштарѓа, йє далаларѓа, йє љарлы кињлектєргє
ољшай.
Мостай Кєримдењ тєбиѓєткє мїрєжєѓєт итеўе ике фактор менєн нигеџлєнє:
башљорт халљыныњ быуаттар буйына килгєн тєбиѓєткє љарата ћїйїўе ћєм тыуѓан
тїйєк гўзєллеге. Шуны ла єйтеп ўтергє кєрєк: башљорт халљы борон-борондан
тыуѓан еренє йєне-тєне менєн бєйле булѓан. Тєбиѓєт ћєм малсылыљ башљорттарџыњ характерын формалаштырѓан.
Тєбиѓєт менєн бєйлєнеш кўсмє халыљтыњ љанына, ањына ћењгєн, улар їсїн
донъя ћєм кешене айырып торѓан сик юљ, тєбиѓєттє ўџенењ дауамын, саѓылышын
кўрє ул. Тєбиѓєт – фєћем биреўсе изге китап уѓа.
М. Кєрим ижадына нигеџендє тєбиѓєт ћєм кеше берџємлеге ятљан пантеистик
љараш хас. Кеше ўџен тєбиѓєттєн айырып тўгел, уныњ бер їлїшї итеп љарай.
Тєбиѓєтте шулай љабул итеўџењ тамырџары мєжўсилек дєўеренє барып тоташа.
Мєѕєлєн, “Шиѓырџарым, љайџа киттегеџ?” шиѓырындаѓы юлдарџы алайыљ:
Менгєн ћайын офољ артља сикте.
Яљыная барџым љояшља.
Тыуѓан ерем љосаѓымда ћымаљ.
Уныњ љан тибешен тоймаѕља
Мїмкин тўгел.
Ћињє башым ћалам,
Алтын бишеккєйем, Уралым.
Ўлєндєрењ – минењ ћењлелєрем,
Аѓастарыњ – минењ туѓаным...
Тик љайџа ћуњ йырлар йырџарым?
Д. Хренков тєбиѓєт илћамландырѓан ижадсы тураћында былай тип яџа:
“Мостайџыњ рухиєтен китап байытљан. Лєкин икенсе бер илћам сыѓанаѓы ла бар:
башљорт шаѓирџарыныњ тєбиѓєт менєн яљын мїнєсєбєттє булыуы. Тєбиѓєт улар
їсїн камертон кеўегерєк. Илћамын шуѓа љарап кїйлєй улар”.
Шаѓирџыњ тєбиѓєткє ћїйїўе тураћында артабан былай ти ул: “Юл тўбєнгє
* Был хеџмєт Рєсєй Гуманитар фєнни фондыныњ "Башљорт этнопедагогик мєџєниєте донъя
цивилизацияћы факторы булараљ" ѓилми-тикшеренеў проекты сиктєрендє Рєсєй Гуманитар фєнни
фондыныњ финанс ярџамы менєн башљарылды. Проект 09-06-84601 а/у.
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табан йўгерє. Йорттар кўџџєн юѓала. Тик аѓастар ѓына тау итєген љосаљлаѓан. Бїтє
тауыштар тынѓан, йылѓа ѓына кўњелле сылтырай.
– Ћаумы, боронѓо дуѕым – шишмє!
Љасандыр был шишмєгє Мостайџы атаћы килтергєн. Улар, алтын кеўек љомдар араћынан сыљљан шишмєгє љарап, тын ѓына ултырѓан. Атаћы шишмєгє љулбитен йыуып, услап ћыу эсє. Мостай џа уны љабатлай ћєм ћалљын шишмєнєн
тештєре љамаша. Атаћы бер ни џє єйтмєй уѓа, лєкин Мостай їсїн ошо шишмє
ћыуы сафлыљ ўлсєме булып љала.
Иртєгє Мостай был шишмєгє улы Илгизде алып килєсєк. Аџаљ уныњ ћыуын
дуѕтары татыясаљ. Дуѕтары был шишмє хаљында бик кўп шиѓырџар яџасаљ, єгєр
уларџы бергє йыйћањ, љалын бер китап булыр ине...
Дуѕтарыныњ шишмє тураћындаѓы шиѓырџары ћуњынан буласаљ. Є єлегє
Мостай был шишмєлє љул-битен сайып, теш љамаштырѓыс ћыуын уртланы.
Был яљтарџыњ ћыуы ѓєжєп ўџенсєлеккє эйє! Арыѓан юлсыѓа дарман бирє ул!"
Мостай Кєрим їсїн тєбиѓєт – ул донъяныњ мєњгелек матурлыѓы ћєм гармонияћы. Тєбиѓєт бер ниндєй тышљы баѕымћыџ, наџ ћєм хєстєрлек менєн кеше
кўњелдєрен дауалай. Беџ шаѓирџыњ тыуѓан тєбиѓєт тураћындаѓы шиѓырџарын нєљ
шулай љабул итєбеџ, улар беџгє нєљ шулай тєьѕир итє. “Тєбиѓєт менєн килешеп
йєшєйем”, – тип єйтєсєк шаѓир ўџе 1986 йылды оџатљанда.
Шаѓир барыбыџѓа ла былай тип їндєшє кеўек: бер мєлгє генє туљталып, донъя
мєшєљєттєренєн арынып, тирє-яљља, беџџе уратып алѓан гўзєллеккє љараѓыџ,
ўлєндєр шытљанын, ел йырын, йылѓа тулљындарын тыњлаѓыџ, яњы кїндїњ
тыуыуын хєбєр иткєн тањѓа, тїнгї йондоџло кўккє баѓыѓыџ... М. Кєрим шиѓырџарында тєбиѓєттењ йєнле картинаћы тєбиѓєтте ћїйїргє, ћаљларѓа ѓына їйрєтмєй,
улар, тєбиѓєттењ ўџе кеўек ўк, донъяѓа љарашыбыџџы формалаштыра, характерыбыџџыњ єхлаљи нигеџе булып тора. Шаѓирџыњ “Яџѓы тауыштар”, “Лєйсєн”,
“Тїшлїктє яуып ўткєн ямѓыр”, “Љыш уртаћында иѕкєн ел”, “Торналар љайтљан
саљта”, “Тауџар”, “Саљырмаѓыџ, тауџар...”, “Кїџгї Дим ярында”, “Ћоро турѓай”,
“Ямѓыр ўтте”, “Таштар ѓына илай”, “Бейек љояш аѕтында”, “Тау ћуљмаѓы буйлап” кеўек кињ билдєле шиѓырџары шулар рєтенє керє.
Кеше менєн тєбиѓєт, єйткєнебеџсє, М. Кєрим єѕєрџєрендє бер бїтїн.
Шиѓырџарџаѓы хистєр ташљыны ћєм фекерџєр оћоллоѓо, єхлаљи юѓарылыљ
шунан килє. М. Ломунова раѕлауынса, “Оџон-оџаљ бала саљ” єѕєрендє яџыусыныњ тыуѓан тїйєгенє мїхєббєте эџмє-эџлекле ћўрєтлєнє. Ул уљыусыны тыуѓан ер
тарихына љаѓылышлы легенда-риўєйєттєр менєн таныштыра. “Єйткєндєй, – тип
дауам итє М. Ломунова, – тўбєндєге юлдарџы ўџегеџ уљып љараѓыџ:
“Кескєй генє ямѓыр тамсылары, єйтерћењ дє, кўктє аџашып љалѓан, ћирєклєп
ергє тамды. Бєлки, был тамсылар ямѓыр балаларылыр, улар уйынѓа мєшѓўл
булып, эре тамсылар менєн бергє таммай љалѓандыр, ни тићєњ дє, балалар, уйынѓа мєшѓўл булћалар, донъяћын оноталар”.
Таѓы ла: “Был тамсылар шундай йылылар, шундай наџлылар. Љулыњды ћуџћањ, усыња тїшїп емелдєшєлєр, усыња йомарланыњмы, бармаљтар араћына инеп
љасалар”.
Был повеста кїнкўрештењ тїрлї яљтары саѓылыш таба – їѕтєл янында ултырырѓа, икмєкте нисек ашарѓа (икмєкте баѕып ашарѓа ярамай – џур гонаћ), бигерєк тє рухи хєрєкєт єѕєр геройџарында тєбиѓєткє бєйле ассоциация тыуџыра. Кешенењ тєбиѓєт менєн берџємлеге бала саљтан уљ ћалына ћєм аџаљ, бигерєк тє тормоштоњ трагик мєлдєрендє, кїслї саѓылыш таба.
“Їс таѓан” повесы яџыусыныњ Бїркїтлї ауылы тураћында єњгємєће менєн башлана. “Ћеџџењ Бїркїтлїлє булѓаныѓыџ бармы? Юљмы ни?! Донъялаѓы ињ матур
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ауылды кўрмєй нисек йєшєйћегеџ икєн? Љыйындыр ћеџгє, єлбиттє... Є бит ауылды
кўреў генє тўгел, унда тыуѓан кешелєр бар. Бына улар бєхетле, исмаћам! Ўџегеџ
уйлап љараѓыџ: тыуџыњмы, рєхим ит – Бїркїтлї! Шулай џа ањламаѕћыњ кешене.
Бїркїтлїлєр араћында ла бар ундай сєйер кешелєр, ўџ телєктєре менєн ер аяѓы-ер
башы алыѕ-алыѕ тарафтарѓа, кўџ кўрмєгєн, љолаљ ишетмєгєн яљтарѓа сыѓып китєлєр. Йїрїйџєр-йїрїйџєр џє, тыуѓан ауылдарына љайтып, тїрлї ѓєжєп хєлдєр, мєџєк
тарихтар тураћында ћїйлєйџєр. Мин ћуѓыш тураћында єйтмєйем, ћуѓышта беџџєн
кўптєр булѓан. Є бына тыныс ваљытта љарттар џа, йєш бїркїттєр кеўек бїтє донъяѓа осоп китє алмаћалар џа, апельсин ћєм лимон ўѕкєн алыѕ ерџєр, тїпћїџ дињгеџџєр, љыш булмаѓан, тїндєре кїн кеўек аљ илдєр тураћында хыяллана...
“Эх, уларџыњ барыћын да ўџ кўџџєрењ менєн кўрергє ине!” – тиџєр кўптєр. Є
бына ни їсїндїр: “Эх, Бїркїтлїнї барып кўрергє ине!” – тигєн кешене осратырѓа насип булманы”.
Мостай Кєрим хаљлы: бер ни џє ўџенєн-ўџе генє тыумай, ћєм ул кўлдєрџењ барлыљља килеўе тураћында легенда ћїйлєй. “Йєнєће, борон замандарџа Уралды сит
баѕљынсыларџан ћаљлаѓанда бер батырѓа уљ љаџала, – тип уљыйбыџ. – Батыр ергє
ауа, ћєм уњ љулына тотљан љылысы – бер яљља, ћул љулындаѓы љалљаны икенсе
яљља барып тїшє. Љылыс тїшкєн ерџє – ћалљын кўл, љалљан тїшкєн урында
йылы кўл хасил була. Єгєр, ни їсїн кўлдєрџењ ћыуы тїрлї булѓан ћуњ, тип
ћораћаѓыџ, шул уљ Шєрифулла яуап бирер ћеџгє: “Сїнки љылыс – яуызлыљ љоралы, кеше ўлтерер їсїн яратылѓан, є љалљан – изге љорал, ул кешелєрџе ћаљлай”.
Артабан был кўлдєрџе ћутлы тел менєн ћўрєтлєў башлана: “Тєрєн ћєм матур
был кўлдєр. Лєкин Бїркїтлї ауылыныњ гўзєллеге унда ѓына тўгел. Уларџы уратып, љыуышлы уйнаѓан кеўек, џур-џур тауџар кўккє олѓашљан. Тауџар араћында,
саѓыу тїѕтєр менєн сигелгєн йєшел бєрхєт менєн љапланѓандай, ялан ћєм болондар йєйрєп ята. Кўњелле сылтырап саф шишмє аѓа; љаянан-љаяѓа ћикереп љоралайџар йўгерешє; яџѓы ћыуџар ташљандан алып кїџгї ћалљындарѓа тиклем арыу
белмєй љоштар ћайрай. Яџѓы кўкрєўџєр мєлендє тауџарџа шањдау яњѓырап тора,
гўйє, тауџар, зєњгєр болоттарѓа таянып, кўктєрџе шатырлатып йырта. Є йєй кїндєрендє урмандарџа белєк йыуанлыљ љаљы ўѕє, битлєўџєрџє турѓай башы џурлыљ
ер елєге бешє... Є кеше аяѓы баѕмаѓан тауџар тўбєћендє бїркїттєр бала сыѓара.
Улар ояларынан осоп сыѓалар џа ауыл їѕтїндє єйлєнєлєр. Бына ошо бїркїттєр
ауылыбыџѓа “Бїркїтлї” исемен биргєндєр џє инде”.
Ошо уљ повеста беџ таѓы ла бер матур тєбиѓєт кўренешен ћўрєтлєўгє юлыѓабыџ,
лєкин уѓа єллє ни єћємиєт биреп бїтмєйбеџ. Ошо кўренештєргє арналѓан юлдарџы уљыѓандан ћуњ яџыусыныњ беџгє нимє єйтергє телєўе тураћында уљыусыныњ
уйланмауы мїмкин тўгел: “Ваљ етеџ тулљындар йє ярџарынан љасып, йє уларѓа
ћыйынып кїнї буйына ел менєн уйнанылар џа кискє табан тынып љалдылар,
гўйє, арынылар. Бєлки, уйын башлыѓы шаян ел уларџы ял иттерергє булѓандыр, є
ўџе тауџаѓы љуйы шыршылар араћына љасљандыр. Елгє ћєр ерџє лє эш табыла
инде ул.
Є бына љоштар ћєр саљ ваљытын белеп ћайрай. Томра тїшлїктє ћайрарѓа бик
ўк яратмай улар, єммє эњерџє, ћалљынса елєѕ ел ер їѕтїнєн йўгереп ўткєс, Љылыс
буйыныњ ћєр љыуаѓы ўџ йырын ћуџа. Ултыр џа тыњла ѓына!”
Мостай Кєрим ижадын юѓарыла талпыныусы љош менєн саѓыштырѓан Рауил
Бикбаевтыњ ћўџџєрендє хаљлыљ бар: “Уралда тыуѓан кеше Аѓиџел гўзєллеге, кўкрєгендє ѓєжєп хазиналар ћаљлаѓан боронѓо тауџар теџмєће, дала кињлектєре менєн
ѓорурлана. Башљортостандыњ ошондай аѕылташтары араћында таѓы ла бер
ѓорурлыѓы бар – Мостай Кєрим ижады. Уныњ ижады тыуѓан ер љуйынынан сыљљан Аѓиџел кеўек тулы, сал Урал кеўек мєѓрур, далаларыбыџ кеўек кињ ћулышлы
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ћєм тєрєн тамырџары тормош менєн бєйлєнгєн. Уныњ ижади донъяћы ѓорур бїркїт сањљыуын, ћандуѓастарџыњ илћамлы йырын бергє туплаѓан. Был ѓєжєп донъяныњ ћуљмаљтары мињє кўптєн таныш ћєм яљын.
Ошо донъя юѓарылыѓынан алыѕ офољтарѓа кўпме тапљыр љарап торџом мин,
йылѓа ћєм кўл буйџарында уйланып торџом, кўктєренє баљтым”.
Єхиєр Хєкимов 1967 йылда “Литературная газета”ла баѕылѓан мєљєлєћен тєрєн
мєѓєнє менєн “Ѓўмер йылѓаћы – шиѓриєт йылѓаћы” (“Река жизни, река поэзии”)
тип атай: “Љарт ћєм уйсан талдар араћынан берсє кўбеклєнеп, берсє ярћып гўзєл
Дим йылѓаћы ашыѓа. Матурлыѓына Аксаков хайран љалѓан, Толстой ћєм Чехов
кўпереп торѓан љымыџ эсеп, ярџарында кўпме кистєрџе ўткєргєн Дим ул.
Аѓын ћыуџар тїрлї уйѓа ћала. Љайџарѓа ашыѓа был тынѓыћыџ, мєњге тере аѓым?
Кеше ѓўмерен хєтерлєтмєйме ул? – тип уйлана яџыусы. – Дим аѓышына љарап
шулай уйланѓандыр йєш шаѓир”.
Мостай Кєрим геройџарыныњ тєбиѓєт менєн уљмашыуына Ѓєзим Шафиљов та
баѕым яћай: “Шаѓир кешелекте тєбиѓєттєн тыш кўџ алдына килтерє алмай, сїнки
кеше – тєбиѓєт балаћы. Яџѓы лєйсєн ямѓыры, саф аљ љайындар, ялан сєскєлєре,
йылѓа тулљындары, бер ћўџ менєн єйткєндє, тыуѓан еребеџ нимє менєн йєнле –
барыћы ла шаѓирџыњ ижадында саѓыла”.
Д. Хренков фекеренсє, Мостай Кєрим геройџарыныњ љайџа йєшєўе тураћында
уйлап уљыусыѓа баш ватаћы тўгел, шаѓир уларџыњ географик адресын аныљ
ћўрєтлєп бирє.
М. Кєрим ижады хаљында уйланып, Д. Павлычко шуѓа иѓтибар итє: шаѓир
кешенењ кїнкўрешен ћўрєтлєгєндє лє тєбиѓєткє єйлєнеп љайта. “Оџон-оџаљ бала
саљ” повесында Мостай Кєрим рус ћєм украин халљыныњ мєжўсилек осоронан
љалѓан ырымын хєтерлєткєн юлдарџы яџа, – ти Д. Павлычко: “Беџџењ баљсабыџџа сєтлєўек аѓасы ўѕє. Тылсымлы аѓас ул. Єгєр тїн уртаћында, сєтлєўек сєскє
атљан мєлдє, уныњ сєскєћен їџїп їлгїрћєњ, усыњды ўткер бєке менєн телеп, тире
аѕтына шул сєскєне љуйћањ – єџєм кўџенє салынмаѕ булаћыњ. Нимє телєйћењ,
шуны эшлє єйџє, – берєў џє ћине тотоп тора алмай. Атайымдыњ ўткер бєкећен
тотоп нисємє тїндєр ўткєрџем икєн мин сєтлєўек тїбїндє”.
Мостай Кєримдењ тєбиѓєт ўџєктє торѓан єѕєрџєрендє фекер ћєм хис диапозоны ѓєйєт кињ. Уныњ мєњге ўџгєреп тороусы донъялаѓы тїѕтєрџе, тєбиѓєт кўренештєрен ћўрєтлєўенє ћољланып бїтє алмайћыњ. Шаѓирџыњ тєбиѓєт серџєрен
кўрє белеўе уныњ тєбиѓєт менєн даими аралашыуынан килє. Єџип єйткєнсє, ўџен
тєбиѓєттењ бер їлїшї итеп тойор їсїн, кеше тєбиѓєт менєн даими мїнєсєбєттє
булырѓа тейеш.
Мостай Кєрим Давид Кугультинов ижадына арналѓан мєљєлєћендє бер ваљиѓаны хєтерлєй: “... Бер саљ Давид яџѓы баѕыу буйлап ћыбай бара ћєм уныњ љулына дерелдєп торѓан љошсољ килеп ултыра. Љошсољтоњ тїйлїгєндєн љасып, яљлау
ћєм ышыљ эџлєгєнен уйламай шаѓир, уны љабат кўккє сїйє. Кескєй љошсољ
вайымћыџ ћыбайлыѓа єйлєнеп килмєй ћєм тїйлїгєн тырнаѓына элєгє. Берєў
булћа, был ваљиѓаны кўптєн онотор ине, є уныњ ахмаљлыљ арљаћында љошсољто
љотљара алмауына, донъяныњ бер йырсынан мєхрўм љалыуына кўњеле ћыџлай.
Єгєр белгєн булћа...”
Мостай Кєрим тєбиѓєте бєхет тураћында ла ћїйлєй: “Шул кїндєн алып Усман
аљланы минењ ањымда бєхет аљланы булып љалды. Ћєр саљ, болонлољто ўткєн
ћайын, теге ереклеккє боролоп, оџаљ љарап торам. Унан ћєнєген ињенє ћалѓан
Мєрєћим менєн тырма тотљан Аљйондоџ килеп сыѓыр кеўек. Улар єле лє йєш, єле
лє бєхетле. Є ереклек,љуйырѓандан-љуйырып, урманѓа єйлєнде. Аџаљ уларџы
љырљтылар. Был урында яњы ўѕентелєр љалљты, йылдан-йыл ныѓындылар,
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юѓары ўрлєнелєр. Кўпме япраљтар љойолдо! Уларџы йєнєш кўрермен, тигєн їмїт
ћўрелмєгєн єле миндє”.
Шаулап ўѕкєн, аџаљ љырљылѓан урман ћуѓыш быуынын хєтерлєтє. Єѕєрџєге тїп
геройџыњ бик кўп тиѕтерџєре яуџа башын ћалѓан. Мєрєћим дє єйлєнеп љайтмай.
Лєкин уныњ исемен йїрїткєн ейєне – оло йєштєге Аљйондоџџоњ йыуанысы.
Автор бында ла ерек образына мїрєжєѓєт итє: “Малай ћуйѓан да љаплаѓан олатаћы. Бына шулай Усман урманындаѓы тўњгєктєрџєн сыљљан ўѕентелєр џє элекке
љарт аѓастарѓа ољшаш”.
Тыуѓан яљ тєбиѓєте шаѓирџыњ мїхєббєт шиѓырџарында ла кињ љулланыла:
Єгєр уттар ўткєн минењ йїрєк
Мїмкин икєн ташља єйлєнеў,
Ћињє булѓан мїхєббєтем минењ –
Ташта ўѕкєн гїлдєр бєйлєме.
Мїхєббєт ћєм тєбиѓєт Мостай Кєримдењ тєўге єѕєрџєрендє ўк саѓылыш тапты.
Был темаѓа яџылѓан шиѓырџарында уныњ таланты тулыраљ асылды, шулай џа был
тема кїн дє барып булмаѓан љурсаулыљ кеўегерєк ине. Ул уљыусы менєн асыљтанасыљ ћїйлєшергє ынтылды, улар менєн тормоштоњ ћєр шатлыѓын уртаљлашырѓа
ашыљты. Мостай Кєрим љатнашљан йє шаћит булѓан кўп ваљиѓалар тєбиѓєт
тїѕтєре аша саѓылыш табып, уныњ тормошондаѓы тїрлї осор кєйефен бирє.
Яљын дуѕтарыныњ береће А. Твардовский љаты ауырып киткєс, Мостай Кєрим
йылѓаѓа иѓтибар итє ћєм кїтїлмєгєн асыш яћай: “Їфїнєн Мєскєўгє осоп килгєс,
Домодедово аэропортынан киткєн саљта Пахра йылѓаћы аша сыѓабыџ. Ул љуйы
аѓастар араћынан беленер-беленмєѕ аѓып ята. 1971 йылдыњ декабренє тиклем
мин йылѓаѓа иѓтибар итмєнем. Йылѓа – йылѓа инде, аљљан ћыу. Кўперџєн ўтєћењ
дє онотаћыњ. Є хєџер, мињє љалћа, уныњ аша ўтеў хољуѓым кємегєндєн-кємей
ћымаљ. “Пахра йылѓаћы” тигєн яџыуџы кўреў менєн йїрєгем ћиѕкєнеп љуя.
Сєнсеп-сєнсеп ала.”
Мостай Кєрим љоштар ћєм шаѓирџар араћында ѓєжєп ољшашлыљтар таба:
“Сейє аѓасына љунѓан љоштарџы кўџєтєм. Ботаљтан-ботаљља ћикерєлєр, нимєлер
серлєшєлєр, кїлїшєлєр, љайћы саљта, беџџењ иѓтибарџы тойоп, љупырая башлайџар. Бушты ћїйлєйем. Уларџыњ беџџє эше юљ. Тырышалар, ем эџлєйџєр. Бары тик
уларџы љурљытырѓа ярамай. Шаѓир џа шулай. Ул ањлы рєўештє ўџенє иѓтибар
йєлеп итергє, ўџ шєхесенє ћољланыу тыуџырырѓа тырышмай. Ўџе донъяѓа ћољлана, шатлана, љайѓыра, уйлана... Ўџенє ситтєн љарамай, ўџ-ўџенє ћољланмай, ошо
љоштар кеўек, ўџ донъяћы менєн йєшєй. Уны їркїтїргє генє ярамай”. Шаѓирџыњ
ћўџ уйнатыуына, ихласлыѓына ћољланмау мїмкин тўгел.
Тєбиѓєт кўренештєре менєн кешенењ рухи донъяћы араћында параллель ўткєреў – шаѓирџыњ ињ яратљан алымдарыныњ береће. Бына уныњ бер хєтирєће:
“...РСФСР Юѓары Советы сессияћыныњ ултырышынан ћуњ мин Кремль
љапљаћынан сыљтым ћєм ѓєџєт буйынса милєш аѓасы янында туљтаным.
– Ћаумы, иптєш!.. Тєўге тапљыр тулљынланып ошо љапљанан ўтеўемде ћин
хєтерлєйћењ, єлбиттє. Бына шул саљта ѓорур шыршылар эргєћендє ћине кўрџем
мин, ябай урман аѓасы, ћєм мин ошо мєѓрур стеналар янында ўџемдењ ауылдашымды осратљандай булдым”.
Шаѓир ошондай уљ тойѓолар кисереўе хаљында бер єњгємєћендє лє телгє ала:
“КПСС-тыњ XIX съезы барѓан саљ. Кїџ. Япраљтар љойола. Кремль стенаћы буйында – милєш. Милєш аѓасын ўџемдењ тыуѓан ауылым Келєш эргєћендєге
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урманда ѓына кўреп ѓєџєтлєнгєнмен. Є был Кремль янындаѓы милєш мине ѓєжєплєндерџе. Уны бында урмандан килтергєндєр бит. Алыѕ Башљортостандан килгєн ўџемде уныњ менєн саѓыштырџым, шулай “Милєш” шиѓыры тыуџы”.
Єџип ўџенењ публицистик єѕєрџєрендє яџ образына йыш єйлєнеп љайта. Яџ кешене ергє яљынайта, ћаѓышын белдерє кеўек. Быны кўреп, кеше баѕыуѓа ашыѓа.
Ул дымлы, ћалљынса, лєкин терелеп їлгїргєн тупраљты усына алып еѕкєй, љамыр ћымаљ ыуа. Аџаљ, ауыр хеџмєт кїнїнєн ћуњ, ул ћїрїлгєн, мамыљтай йомшаљ
ергє ята. Икеће лє тєрєн, љыѕља йољоѓа сума – ер ћєм кеше љосаљлашып.
Яџ кешелєргє шатлыљ ћєм хєстєрлек алып килє. Џур хєстєрлек. Буласаљ ћєр
башаљ, ћутланып бешєсєк ћєр алма љояш нурџары менєн ямѓыр тамсыларына
ѓына тўгел, кеше тўккєн тиргє лє мохтаж.
Шаѓир фекеренсє, яџѓы шатлыљ, їмїттєр кеше менєн ерџе генє тўгел, халыљтарџы ла яљынайта.
Бїйїк аљыл эйєће Пифагор ўџенењ ете планета тураћындаѓы тєѓлимєтен музыкалаѓы ете нота, йєйѓорџыњ ете тїѕї менєн саѓыштырѓан, тиџєр. Є Мостай Кєримдењ шиѓриєтендє яџџыњ бїтє тїѕїн кўрергє, барлыљ моњон ишетергє мїмкин.
Мостай Кєрим М. Ю. Лермонтов ижады тураћында уйланып, љыџыљлы ћыѓымтаѓа килє: “Љайћы саљта мињє шулай тойола: кешелєр йєшєгєн урынына ѓына
тўгел, осорона ла теркєлгєндєй. Минењ уйымса, Лермонтов яџѓа теркєлгєн”.
Мостай Кєрим їсїн тєбиѓєт – илћам сыѓанаѓы ћєм шиѓри тїѕтєр гїллємєће
генє тўгел, тулы бер шиѓри донъя. Бигерєк тє яџѓы тєбиѓєт картиналары. Шулай
џа шаѓир яџ тураћында кўп ћєм йылы яџыуына љарамаѕтан, уныњ яратљан миџгеле – љыш. Был хаљта ўџе бына нимє ти: “Минењ яратљан миџгелем – љыш. Эш
осором, љышын эшлєйем мин”. Уныњ тєўге шиѓырџарыныњ береће “Љыш
килде” тип аталыуы ла юљља тўгелдер.
Тєбиѓєткє ѓашиљ Мостай Кєрим хайуандарџы ла кешелек сифаттары менєн
биџєй. Мєѕєлєн,“Оџон-оџаљ бала саљ” повесында Аљйондоџ хаљында ћїйлєгєндє
ул ошолай яџа: “Беџџењ Серсє урамы башта Аљйондоџџоњ сибєрлегенє, ћылыулыѓына ћољланды, тора-бара уныњ уњѓанлыѓына, булдыљлылыѓына, илгєџєклелегенє хайран љалды. Ѓєллєм килене илєгєн еп, ћуљљан киндер ебєккє алыштырѓыћыџ, киѕкєн туљмасы љылдан нескє, кейем текћє, љойоп љуя, тип ћїйлєйџєр. Быѓа
тиклем дўрт аяѓын тышаѓас љына ћауџыра торѓан ала ћыйырџары, хєџер кїтїўџєн
љайтљас та, килен артынан ўџе эйєреп йїрїй. Уныћы хаљ. Кїн дє ўџебеџ кўреп
торабыџ. Ѓєллємдењ сыѓынсы ерєн бейєће лє Хоџай мєхлўгенє єйлєнде – бер
тапљыр ире менєн утынѓа барѓанда, Аљйондоџ, дилбегєне ўџ љулына алып: “Єйџє,
малљай, єйџє, аљыллым, єйџє, кўндємем!” – тип кенє єйткєн, имеш. Ошо ћўџџєрџе ишеткєн ерєн бейє єйлєнеп љараѓан да ике тапљыр баш љаљљан, йєнєће,
тїшїндїм, бынан ары ћин єйткєнсє булырмын”.
Мостай Кєрим “Грей” исемле хикєйєтендє лє тєьѕирле ваљиѓаны ћїйлєй.
Уныњ ижадында аттар кешенењ ѓорур, намыѕлы дуѕы булып ћынлана.
Башљорт халљын атћыџ кўџ алдына ла килтереп булмай. Аттар ћаны мал башы
менєн тўгел, їйїрџєр менєн иѕєплєнгєн. Тарихтан мєѓлўм булыуынса, хєлле башљорт тиѕтєлєгєн їйїр тотљан, є эре байџарџыњ їйїрџєре йїџєрлєп иѕєплєнгєн.
Хатта ярлыларџыњ да бер нисє баш аты булѓаны билдєле. Аттар йыл єйлєнєћенє
тибендє йїрїгєн, бесєн єџерлєў, љура эшлєў талап ителмєгєн.
Мостай Кєрим ижадында ат ир ѓорурлыѓы ћєм намыѕы булып тора.
Башљорттар атты кєрєк булѓан їсїн генє тотмаѓан, улар їсїн ат – изге хайуан.
Мостай Кєрим дє тўбєндєге юлдарџы юљља яџмаѓандыр:
Аљбуџымды мин тїшїмдє кўрџем:
Тарћынып ул љырџар кињлеген,
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Ярћынып ул, башын сайљай-сайљай,
Асып инде бўлмєм ишеген.
М. Кєрим, аттар яратљан кеше булараљ, “Ярлыљау” повесында Любомир
Зухтыњ олатаћы Пантелеймондыњ тїрїктєр менєн алышљан саљта ат їѕтїндє ўџен
нисек тотоуын, ат, ялтанып, уны бер нисє тапљыр ўлемдєн љотљарып љалыуын
ћољланып ћўрєтлєй.
Хєтирєлєрендє шаѓир дуѕы Арыѕлан Мїбєрєковтыњ ћўџџєрен килтерє: “Егет
менєн ат љомарыныњ бергє уљмашыуы иѕ киткес бит ул – белєм, ўџем татыным!”
Єџиптењ ћуѓыш осорондаѓы єѕєрџєрендє ат образыныњ йыш осрауы юљља
тўгел, єлбиттє.
Шаѓирџыњ украин дуѕы Дмитро Павлычко бына нимє тип яџа: “Мостай Кєрим
єѕєрџєрендє ат образы тїрлї функциялар башљара. Тиѕтєлєгєн ассоциатив ћыџаттар ат образынан башлана. Шул уљ ваљытта был образдыњ изгелеге бер урында ла
кємћетелмєй, ихтирам кємемєй”. Єйткєндєрџе раѕлар їсїн М. Кєримдењ ўџ ћўџџєренє мїрєжєѓєт итєйек: “Мине Нерехтала тїџїлїп ятљан атлылар артиллерияћына элемтє начальнигы итеп ебєрџелєр. “Атлы” тигєнде ишетеп, бик шатландым. Лєкин, ўкенескє љаршы, полк тїџїлмєне.”
Сергей Михалков тураћында хєтирєлєрендє Мостай Кєрим атља булѓан ћїйїўен асыљтан-асыљ єйтє: “Уѓа љарап (С. Михалковља) мин ирекћеџџєн бєйгелєрџє
иѕ киткес ењеўџєр ћєм ўкенесле ењелеўџєр татыѓан, лєкин єле лє кїрєштєн тїњїлмєгєн арѓымаљты кўџ алдына килтерџем. Ат образы минењ їсїн изге – єле лє ошо
саѓыштырыуџан тыйыла алманым.”
“Мин фронтља китєм, иптєштєр!” шиѓырында башљорттоњ тоѓро дуѕы ошолай
ћўрєтлєнє:
Эйєрлєне атай, ялын ўреп,
Аљбуџаттыњ ярћыу, ап-аѓын.
Єсєм ћуџа дєћшєт љылысыныњ
Џур яуџарџа ењеп љайтљанын.
Мин фронтља китєм, иптєштєр!
Башљорт шаѓиры їсїн ат ижадында ѓына тўгел, тормошонда ла џур єћємиєткє
эйє, ат љыуаныс та, йыуаныс та уѓа: “Рєсўл Ѓамзатов минењ тормошома дауахана
палатаћыныњ тєџрєће аша килеп инде, ишектєн ўткєрмєгєндєр. Был хєл ћуѓыштан ћуњ їс йыл ўткєс, Мєскєўџє, мин ћуѓыш яраларын дауалатып ятљанда булды.
Быѓа тиклем йєш яџыусыларџыњ Бїтє Союз кєњєшмєћендє генє яџа-йоџа кўрештек, є уныњ шиѓырџары мињє ољшай ине. Рєсўл, минењ тўшєктє ятыуымды кўреп,
йыуатманы. Бары тик: “Тор, егет! Ћине эйєрле ат кїтє”, – тине. Ул шундай ышаныслы єйтте, мин шундуљ ышандым: љапља алдында минењ ћуѓыш атым кїтїп
тора, гўйє, Рєсўл ўџе менєн алып килгєн атты љалдырып китте. Бына 35 йыл инде
уныњ мине байрамдарѓа елдереп еткерергє, бєлєлєрџєн алып љасырѓа єџер ышаныслы толпары янымда тора”.
“Ауыл адвокаттары” єѕєрендє лє ат образына юлыѓабыџ: “Минеке ат їшєнгєн,
арыљ, љарт, – тине сыуаш љарты, бышылдап. – Кўџ џє иларлыљ, кўњел дє ћыџларлыљ тўгел, тик йєн эйєће булѓанѓа ѓына йєлкє. Сбруйы ла утыџ сїйлї, љырљ ялѓаулы. Яљшы атты мин егеўе менєн ўџебеџџењ ауыл янындаѓы шырлыљља йыйыштырџым. Малай ћаљлай. Ћинеке, Шєймика, атыњ дїлдїл, кўк дїлдїл, љамытдуѓањ – баярџыљы, арбањ – купистыљы. Їйџє малыњ ишле тўгелдер, уйлап эш ит.
– Баш нисєў? Ишлеме? – тип љырт ћораны Шєйми.
– Баш ни, раѕ, берєўџеке лє ике тўгел.
– Баш ћау булћа, мал табылыр, тибеџ беџ, башљорттар”.

186

Ҡәләмдәштәр төҫө

“Ярлыљау” повесында ла автор кеше менєн ат мїнєсєбєте тураћында љыџыљлы
фекергє килє: “Ерєн айѓыр ине. Ерєн зат кўбећенсє тиѕкєре, тиле була ул. Љола
мал – тыњсыл, сабыр, љара тољом – хєйлєкєр, аѕтыртын, є бына аљ ат нескє
хисле, ћиџгер кўњелле була. Бигерєк тє бейє малы. Ерле юљља ѓына боронѓо
батырџар аљбуџ атта йїрїгєн тићењме ни?”
Мостай Кєрим ўџенењ атља булѓан мїнєсєбєтен былай ћўрєтлєй: “Мин бына
ошо Аљсалдыњ ћыртында ун ике йєшемє тиклем йїрїнїм, йєѓни кїн иттем.
Тєненє сыбыртљы-љамсы тейџертмєне ул. Ѓєрсел булды. Бер саљ туѓайѓа љуна
барышлай малайџар менєн уџышљанда, тышау ћелтєп, абайламаѕтан атымдыњ
осаћына тейџерџем. Теге, љапыл ситкє тайпылып, мине ергє љолатты. Їѕтїмдє
љалын кїпї ине. Имгєнмєнем. Шулай џа ћыным љатып, бер аџ яттым. Аљсал кире
боролоп минењ эргємє килгєн дє башын сайљап тора, єйтерћењ, битєрлєй: “Мињє
шулай љул тейџереўењде кїтмєгєйнем. Рєнйеттењ”, – ти. Минењ дє уѓа хєтерем
љалды. Ныљлап љалды. Ћуѓам тип ћелтємєнем дє инде. Яњылыш љына тейџе. Хєл
кергєс тє, кўџџєремде йомоп, байтаљ заман љуџѓалмай яттым. Єйџє, мине ни кїнгє
тїшїргєнен кўреп ўкенћен, эсе єрнећен єле, тим. Бер мєл мороно менєн мине
тїрткїлєргє тотонмаѕмы теге. Мин љымшанмайым да. Аптыраѓас, атым кїпїмдєн тешлєп тартљылай башланы. Шунан ѓына аяљ ўрє баѕтым. Аљсал минењ
яурыныма матур љаљ башын ћалды. Мин уныњ мањлайынан ћыйпаным.
Малљайымдыњ моњћоу ике кўџенєн ике бїртїк йєш тєгєрєне. Ат кўџендє йєш
кўреп мин љойолоп тїштїм...”
“Ауыл адвокаттары”нда беџ авторџыњ ат тураћында фєлсєфєўи уйланыуџарын
осратабыџ: “Башља ћыймаѕлыљ мїѓжизє бит был. Кєшфуллаћы, ярай, єџєм балаћы. Иѕєн йїрїгєс, ер-ћыу тартып, бер љайтмаћа, бер љайтыр ине. Є бына кўк
айѓырџыњ хужа љаршыћына ўџе килеп баѕыуы їндє тўгел, тїштє лє мењ йылѓа бер
генє була торѓан хєл. Икеће бер юлы кўренде лє кўџџєн юѓалды. Єллє был тылсымлы тамашаны Нурислам ўџе генє уйлап сыѓарџымы?
... Нурислам атын туѓарып, аѓас араћына ўлєн утларѓа ебєрџе. Ямѓырџар булмаѓас, ўлєн наљыѕ быйыл, асыљ ерџє салѓыѓа ла элєкмєй. Љара алаша эшкє лє, ашља
ла йыѓылып ятмай. Тєўџє ул оџаљ итеп кєкре љайынѓа љаљ љабырѓаћын ышљып
торџо, унан ћуњ бышљырып ебєрџе, тїшкї ашља єџерлек йолаћын урман яњѓыратып тын сыѓарыу менєн тамамланы. Шунан ѓына кїйшєргє кереште.
... Љарынды ћыуытып, ћыућынды баѕып алѓас, Нурисламѓа эшлекле аљыл,
крєѕтиєн иѕєпселлеге єйлєнеп љайтты. “Дисєтинєнењ бер сите генє тороп љалѓан
да баћа. Ана, юлѓа етеп килєм бит. Бїтїрїргє лє љайтырѓа кєрєк. Кис бит мине
туй кїтмєй”, – тип уйланы ул. Йўгерє-атлай барып атыныњ йўгєнен кейџерџе.
“Ни љыланыуыњ был? Шаяртма єле...” – тигєндєй, тегенеће иренеп кенє башын
тайшандырџы, єммє ныѓытып љарышырѓа дєрте лє, ниєте лє юљ ине. Хужаћыныњ
былай љабалан, дыуамал љыланыуына хайран љалды. “Єллє бая елдереп киткєн
єшнєм кўк айѓыр артынан барабыџмы икєн? Улай итћєк, дан булыр ине, – тип
фекер йїрїттї хайуан, хатта бер аџ йєнлєнеп китте. – Мин кемдєн кєм? Дўрт
аяѓым, дўрт аяѓымда дўрт тояѓым бар, љойрољ-ялым бар, эсемдє йєнем бар.
Заманында хатта мин айѓыр џа булѓанмын єле...” – Ул, башын сайљап, дарманланып бер-ике аџым да яћап љуйџы. Тырмаѓа табан йўнєлгєс, уныњ ѓєйрєте љайтты,
љамыт кейџергєс, бїтїнлєй їмїтї ћўнде”.
Мостай Кєрим аттарџыњ љылыѓын тїрлї ваљытта тїрлїсє ћўрєтлєй. Тўбєндєге
юлдарѓа иѓтибар итєйек: “Аљсалды мин ниндєй генє хєлдєрџє кўрмєнем. Ћоро
алаша менєн икећен егеп ћабан ћїргєндє, тырыша торѓас, был кўлемгєсє аљ
кўбеккє, киске яљља љара тиргє бата, теге ялљау ыжламай џа. Мињрєў булћа ла,
хєйлєкєр. Аѓайым ћабан ћабы тота, мин ат єйџєйем. Лєкин, кўпме тырышћам да,
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оло башты рєтлєп тыњлата алмайым, ћайтлауѓа ла љолаљ ћалмай, сыбыртљыѓа ла
иѕе китмєй, баѕайыммы-баѕмайыммы тигєндєй, бураџнанан саљ атлай.
Љайтљанда, аѓайым менгєн Аљсал ваљ-ваљ баѕып бейергє керешє, минењ алашам,
бышљырып, ике тарафтан да тын сыѓара-сыѓара арттан ћїйрєлє. Уныњ ћыртында
ултырыу – оят белгєн кеше їсїн ўџе бер мєсхєрє.
Тыумышы менєн Аљсал тикєй кїндї эш аты, байрам кїндї байрам толпары
ине. Йонсоу оџон юлдарџа арыу-талыу белдермєне, љаты бурандарџа эџџєн яџманы, кўпме йїк тейєћєлєр, шуны тартты, кўпме ныљ љыућалар, шул тиклем йылдамыраљ барџы. Йєне ярылып сыѓыр саљтарџа ла ћынатманы. Йєнєће, уныњ ни
бары тире генє атылып сыљљан...
Є байрамдарџы ул нисектер алдан ћиџє ине. Бына мин кўтєрмєлє баѕып торам.
Мортаза аѓайым Аљсалдыњ ап-аљ итеп йыуылѓан, таџартылѓан, йылљылдап торѓан ћыртына дўрткє љатланѓан семєрле балаѕ йєйџе, балаѕ їѕтїнє еџ тєњкєлєр
менєн биџєлгєн кўн эйєр ћалды, айылдарын тартты. Баянан бирле, дєртенє сыџай
алмай, башын сайљап торѓан айѓыр, ћыртына эйєр тейгєс, оторо ирегеп китте, ер
тырнарѓа кереште. Єсе кешнєп ебєрџе. Аѓайымдыњ осоп эйєргє љуныуы булды,
Аљсал ўџе генє белгєн таљмаљља бейей џє башланы. Бейер џє шул. Љара Яљуп
ћабантуйына китєлєр бит улар. Аѓайым менєн икєўће.”
Яџыусы кешенењ дўрт тояљлы дуѕтары љатнашлыѓындаѓы башља мєџєк хєлдєргє лє туљтала: “Є Кєлимулланыњ ат алып љайтыуы теге саљта бїтє урам їсїн бер
мєрєкє булды, – тип уљыйбыџ “Оџон-оџаљ бала саљ” єѕєрендє. – Љыѕља торољло
йїнтєѕ ерєн алашаны хужа, алып љайтљас та, аџбарына япманы. Уны урам яљ кєртєгє бєйлєп љуйџы. Туйѓансы кўреп љалћындар єйџє! Љасырѓа тартым был хайуан,
оло башын кєртєгє ћалып, кискє тиклем тамашасылар љабул итте. Єммє телєћє
кем алдында баш эйеп, эйелеп-ћыѓылып барманы. Дєрєжєћен юѓары тотто. Ат
эргєћенє халыљ ињ кўп йыйылѓан мєлдє генє љураѓа ниндєйџер бер ћїмћїџ берєџєк эт килеп инде. Минењ апайым, оџон сыбыљ тотоп, этте љыуырѓа кереште. Эт
тиџ генє буйћонманы. Аџбар яѓына ынтылды. Кєлимулланыњ кєртєгє атланып
ултырѓан кесе малайы Зєћидулла љапыл ћїрєнлєп ебєрџе:
– Єсєй, єсєй, тим! Ат менєн љыу этте! Ат менеп! Йєйєў йїрїў етер инде!!!
Беџџењ еџнє тейешле кешебеџ бына ошо дан арѓымаљты ўџ љулдары менєн колхозѓа илтеп тапшырырѓа љарар љылды ћєм тапшырыр џа.”
Мостай Кєримдењ яратљан аты Аљсалды ла колхозѓа тапшыралар: “1931 йылда
беџ айырылыштыљ. Тєндєребеџ тўгел, йєндєребеџ айырылышты. Атайым Аљсалды колхоз кїтїўенє илтеп љушты. Тєўге мєлдєрџє бик кўптєрџењ аттары кире љайтып ыџаланы. Былтыр башља сыљљанда Мортаза аѓайыма тейгєн ћоро алаша кїндїњ кїнї љаса ла килє. Иртє тимєй, кис тимєй. Аљсал ићє ете йыл ѓўмер иткєн тїйєгенє єйлєнеп тє љараманы, їйїбїџ тирєћенєн ўтергє тура килгєндє, башын хатта ситкє борџо. Ўџ аттарына ћыныљ-мыныљ љаптырырѓа йїрїгєн малайџарѓа эйєреп, аттар аџбарына мин дє бер тапљыр барџым. Усымдаѓы ризыљты хайуаным телєр-телємєѕ кенє алды. Тамаљ ялѓар їсїн тўгел, єџєп ћаљлап љына эшлєне булыр
быны. Сїнки рєхмєт белдереўџењ єѕєрен дє ћиџмєнем. Є бит єўєл бєлєкєс кенє бер
ћыныљ їсїн љыуанып, љулды ялай-ялай биш тїрлї рєхмєт яуџыра ине. Є хєџер..
Йортонан айырѓаныбыџ їсїн беџгє ўтє ўпкєлєне, ўтє рєнйене булыр Аљсал.
Беџџєн кўџе биџџе, кўњеле љайтты. Нескє кўњелле ѓорур зат хыянатты ѓєфў итмєне. Былай љараѓанда артыљ бойоѓоп, мєлйерєп тїшмєне. Сер бирмєне. Єммє беџџєн ваз кисте. Мин ўџем дє уныњ кўџенє кўренергє тартына, ояла башланым.
Аљсалдыњ љылыѓы тураћында Оло инєйемє ћїйлєгєйнем, ул былай тине:
“Бїтєбеџ џє бер тєњре мєхлўктєре, тере йєн эйєлєребеџ. Рєнйеўе лє ихтимал, хоџа
єшкєртћє...”
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“Оџон-оџаљ бала саљ” повесында М. Кєрим Аљбуџат тураћында мауыљтырѓыс
риўєйєткє туљтала. Ул риўєйєтте ћїйлєп кенє љалмай, уны тєрбиєўи эш менєн
бєйлєй: “Љара Йомаѓол йєнє эшенє тотондо, є мин шул уљ тўмєр башына менеп
љунаљланым. Арљаны уныњ хєџер, ћуџћањ, моѓайын, мєсет айына етер ине. Кўп
иште.
– Є шул тиклем оџон арљанды ћин нимє эшлєтєћењ?
– Хєбибулланыњ ун етеће тулѓансы, ул ошо келєттє ћаљланасаљ. Ун етеће тулѓас, уѓа тапшырасаљмын.
– Є ун етеће тулѓас, нињє уѓа арљан кєрєк?
– Нињє тићењме? Улайћа, тыњла...”
Љара Йомаѓол Аљбуџат тураћында риўєйєт ћїйлєй. Мостай Кєрим геройџары
љайћы саљта кеше шєхесен уныњ атына љарап баћалай. Мєѕєлєн, “Йєйєўле
Мєхмўт” повесыныњ геройы Мєџинє былай ти: “Йє, ћау бул, Йєйєўле Мєхмўт,
ћин бер ваљытта ла арѓымаљља эйєр ћала алмаясаљћыњ!”
“Єџєбиєт урап ўтє алмаѕтай таѓы бер мєсьєлє бар. Кешенењ ањћыџ рєўештє
тєбиѓєткє ћїжўм итеўе ул. Љайћы саљта шомланып љуям: бїтє донъя асфальт
менєн љапланыр ћымаљ. Был хєўеф бїтєћенє лє янай, шуѓа кўрє уѓа бїтєбеџ џє
љаршы торорѓа тейеш”, – тип яџџы бер саљ М. Кєрим. Был ћўџџєр бїгїн бигерєк
тє џур єћємиєткє эйє. Мостай Кєримдењ єѕєрџєрендє лє тєбиѓєттењ яљты ћыны
менєн бергє уныњ љыйырћытылѓан, мєсхєрє ителгєн образы саѓылыш таба: аљ
љайындарџыњ бєке менєн телгелєнгєн тєне, ботаљтары ћындырылѓан аѓастар,
бысратылѓан ћыу...
Башљорттар борон-борондан тєбиѓєткє ћаљсыл љараѓан. Улар ћунарсылыљ,
балыљсылыљ кеўек шїѓїлдєрен сиклєп, тєбиѓєт балансын ћаљларѓа тырышљан.
Ерџе яраларѓа ярамай, тип иѕєплєгєндєр. Улар ўџџєрен тєбиѓєт балаћы ћєм тєбиѓєтте тере йєн итеп тойѓан. Тєбиѓєткє килтергєн зыян бер саљ ўџџєренє икелєтє
єйлєнеп љайтасаѓын яљшы ањлаѓан улар.
С. Рыбаковтыњ “Урал буйлап, башљорттар араћында” тигєн юлъяџмаћында
шундай ѓєжєп юлдар бар: “Кїтмєгєндє атыу тауыштары яњѓыраны, ћєм шањдау
тауџар буйлап йўгерџе. “Ни булды?” – тип ћорайбыџ башљорттарџан. “Бўрелєрџе
їркїтєбеџ, улар тїнїн йїрїй, ћарыљтарџы боѓаџлай. Бына уларџы їркїтїр їсїн
атабыџ, – тип ањлатты старшина. – Кисє бўрелєр минењ быџауџы алып китте”.
“Быџауџы љотљарып булманымы ни?” – тип љыџыљћынабыџ. “Урманда бўрене
тоторћоњ”, – тип кенє љуйџы ул. “Быџау йєл булѓандыр инде?” “Нимєће йєл:
Хоџай бирџе, Хоџай алды. Бер џє йєл тўгел, бўрелєр ашарѓа телєгєн,” – тип яуапланы старшина.”
Ўрџє килтерелгєн єњгємє Мостай Кєримдењ “Беџџењ їйџїњ йєме” повесындаѓы
тўбєндєге юлдар менєн ауаздаш, мињє љалћа: “Беџ йєшел ўлєндєн йўгерєбеџ.
Сєскєлєр юљ инде – љойолѓандар ћєм кўбєлєктєр џє кўренмєй. Кєбєн їѕтїндє
ниндєйџер џур ћоро љош ултыра.
– Кеш-ш! Кеш-ш-ш!.. – тип љысљырам мин, љош љымшанмай џа.
– Љурљытма уны, Йємил, бєлки, уныњ йољоћо килєлер, – ти Оксана.
– Ни їсїн был љош бер ўџе генє, балалары љайџа икєн?
– Уныњ балалары, бєлки, љунаљља киткєндер...”
“М. Кєрим шаѓир, яџыусы, йємєѓєт эшєкєре генє тўгел, – тип яџа биология
фєндєре докторы, профессор Ф. Хажиев, – ул тєбиѓєт ћаљсыћы ла. 1989 йылда
КПСС Їлкє комитетында “Тирє-яљ мїхитте ћаљлау – бїгїнгї кїн бурысы”
тигєн темаѓа пленум ултырышы булды. Унда Мостай Кєримдењ сыѓышы барыбыџџы ла хайран итте. Уныњ фекеренсє, “рух эрозияћы тупраљ эрозияћына килтерє". Шуѓа кўрє миллєттењ рухи сєлємєтлеген тирє-яљ мїхит сєлємєтлеге менєн
бєйлєй.
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Бер сыѓышында Мостай Кєрим, кешенењ тєбиѓєткє ћалљын мїнєсєбєтенє йєне
єсеп, былай тигєйне: “Бынан бер нисє йыл элек балаларџыњ ћауыљтырыу учреждениелары селтєрен (ах, был “селтєрџєр”) кињєйтеў мєсьєлєлєрен љараѓан ултырышта сыѓыш яћап, артабан эштєр єлеге кеўек барћа, Башљортостанда бындай
учреждениеларѓа ихтыяж љалмаясаѓын, сїнки беџ химиянан буйраљланѓан йылѓа-кўлдєребеџ, баш осондаѓы ћоро болоттарыбыџ менєн бергє џур бер газ камераћына инеп барабыџ, тигєйнем. Є газ камераћында лазареттар кєрєкмєй”.
Шаѓир ћўџџєре буйынса, “ер ћєр саљ љурсалаусыѓа мохтаж”. “Кешелєр тєбиѓєткє фєхшиџєрсє мїнєсєбєттє булып, ўџџєренењ ѓўмеренє хєўеф тыуџыра”, – тип
ўкенес белдерє ул.
М. Кєримдењ “Айгїл иле” пьесаћы геройы Йєѓєфєр XX быуаттыњ 60-сы йылдарында уљ: “Урманѓа мылтыљ шартлатып тўгел, сєлєм биреп кер”, – тип оран
ћала.
Уныњ тўбєндєге ћўџџєрендє лє єсенеў ћєм ѓазап ярылып ята: “Барыћын да
ўџебеџ љоротабыџ! Љыйратабыџ! Ўлтерєбеџ! Љош кўрћєк, мылтыљља йєбешєбеџ.
Урман кўрћєк, тїбї-тамыры менєн йолљабыџ. Сєскєгє тап булћаљ, їџєбеџ! Кєрєккєндє лє, кєрєкмєгєндє лє. Урман – бўрєнє, айыу – ит, сєскє – биџєк... Ерџе єсє
тибеџ, є кўпме љаза кисерє ул ўџ балаларынан”.
Мостай Кєрим “Дудин мињє єйткєйне...” мєљєлєћендє бер колхоз рєйесенењ
шишмєне ћєлєк итеўе тураћында бєйєн итє: “Изге сыѓанаљља килгєн ћайын ћєр
саљ шаѓирџыњ ошо юлдары иѕкє тїшє:
Звенела над клевером пчелка,
К воде подошла перепелка
И долго по капле пила.
Был хаљ. Љоштар ћыуџы љабаланмай эсє. Лєкин колхоз хужаћы шишмєне
торба аша фермаѓа, баљсаларѓа љыуџы. Беџ боролоп љарарѓа ла їлгїрмєнек. Ул
икенсе ауыл кешеће ћєм был сыѓанаљ уныњ йїрєгенєн урѓылмай ине. Иѕтєлек
булып Михаил Дудиндыњ “Шишмє” тигєн шиѓыры ѓына љалды.”
М. Кєрим шуны яљшы тоя: кешенењ тєбиѓєттєн ваз кисеўе, бигерєк тє уныњ
менєн конфликтља кереўе йємѓиєткє тїџєтеп булмаѕлыљ єхлаљи ћєм матди зыян
килтерє. Шуѓа кўрє лє шаѓир єѕєрџєрендє асыљтан-асыљ тєбиѓєт ћаљсыћы булып
сыѓыш яћай. Рєми Ѓариповља яџѓан хатында ла яџыусыныњ тєбиѓєт балаћы булыуына баѕым яћай: “Ћинењ шиѓырџарыњда кешелєр донъяћы менєн бергє икенсе
бер донъя – тєбиѓєт йєшєй. Ћинењ геройыњ аљ љайындар менєн бер тамырџан,
йомшаљ љаџ сепейџєре менєн бер ояла ўѕкєн. Мин шуѓа ышандым: тєбиѓєт менєн
бер-берењде ањлайћыѓыџ. Тєбиѓєт менєн бергє уљмашыу – ижадыњдыњ кїслї яѓы.
Был тойѓоно ћаљла ћєм ўѕтер.”
Эйе, бїтє яџыусылар џа тиерлек тєбиѓєткє мїрєжєѓєт итє. Лєкин уныњ менєн
йылы мїнєсєбєт ћєр кемдє лє килеп сыљмай. Мостай Кєримдењ ижады ићє,
башта єйткєнсє, тєбиѓєт менєн бергє береккєн.
Ильяс ВЄЛИЕВ,
педагогия фєндєре докторы, профессор.
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***
Быйылғы октябрь ике оло, яҡты әҙәбиO
мәҙәни байрам менән иҫтә ҡалды: БашO
ҡортостан Яҙыусылар союзы ойоштороO
лоуына – 75, Башҡортостандың халыҡ
шағиры Мостай Кәримдең тыуыуына 90
йыл…
22 октябрь. Мәжит Ғафуриҙың мемоO
риаль йортOмузейында Мостай КәO
римдең тыуыуына 90 йыл тулыуға арO
налған «Ҡоштар осорам» исемле күсмә
күргәҙмә асылды. Унда БР Яҙыусылар
союзы идараһы рәйесе урынбаҫары ҠәO
ҙим Аралбаев, Рәсәй Яҙыусылар союзы
идараһы рәйесенең беренсе урынбаҫары
Геннадий Иванов, Татарстандың халыҡ
шағиры Ренат Харис, Дағстандың халыҡ
шағиры Магомед Ахмедов, СыуашO
стандың халыҡ шағиры Валерий Турғай,
тәржемәсе Илгиз Кәримов, бик күп
әҙәбиәт һөйөүселәр ҡатнашты.
Бай йыһазландырылған күргәҙмә хаO
лыҡ шағирының тормош һәм ижад
юлын киң сағылдыра. Шул уҡ көндө МоO
солман зыяратында М. Кәрим ҡәберенә
сәскәләр һалынды, М. Кәрим урамынO
дағы халыҡ шағиры йәшәгән йортҡа,
йәнә шағир һуңғы осор йәшәгән, уның
барельефы эленгән Энгельс урамындағы
5Oсе йортҡа сәфәр ҡылынды. Артабан
мәртәбәле ҡунаҡтар Мостай Кәрим исеO
мендәге 158Oсе башҡорт гимназияһына
юлланды. Бында «Мостай Кәрим шәжәO
рәһе» байрамы уҙғарылды.
БР Милли музейының тарихи конфеO
ренцOзалында Рәсәй Федерацияһы ЯҙыуO
сылар союзы секретариаты күсмә улO
тырыш ойошторҙо.
Мәҙәниәт һәм милли сәйәсәт минисO
трының беренсе урынбаҫары Ольга ИжO
булдина сарала ҡатнашыусыларға ПремьO
ерOминистр урынбаҫары Илдус ҒөбәйO
ҙулла улы Илешевтың тәбрикләүен етO
керҙе. «Бөгөнгө башҡорт әҙәбиәте: үҫеш
юлдары һәм ижади бәйләнештәр» тип
аталған «түңәрәк өҫтәл»дәге фекер алыO

шыуҙа Мәскәү ҡунаҡтары Геннадий ИваO
нов, Йәмил Мостафин, Татарстан ЯҙыуO
сылар союзы идараһы рәйесе Илфаҡ ИбO
раһимов, Татарстандың халыҡ шағиры
Ренат Харис, Дағстан вәкиле Магомед
Ахмедов, МарийOЭл Яҙыусылар союзы
идараһы рәйесе Василий Крылов, БашO
ҡортостандың халыҡ шағиры Александр
Филиппов, БР мәғариф министры урынO
баҫары Артур Сурин, «Китап» нәшриәте
директоры Зөфәр Тимербулатов, ЫрымO
бурҙан әҙәби альманах мөхәррире НаO
талья Кожевникова, «Ағиҙел» журналыO
ның баш мөхәррире Әмир Әминев
ҡатнашты.
Башҡорт дәүләт опера һәм балет театO
рында халыҡ шағиры Мостай Кәримдең
тыуыуына 90 йыл тулыуға арналған хәO
тер һәм ҡәҙер кисәһендә БР Президенты
аппаратының дәүләт кәңәшсеһе Сергей
Лаврентьев республика етәкселегенең
ҡотлауын еткерһә, РФ Яҙыусылар союзы
идараһы рәйестәше, Башҡортостандың
халыҡ шағиры Рауил Бикбаев аһәңле
телмәр тотто. Ҡунаҡтар, ведомстволар
һәм йәмәғәтселек вәкилдәре, шулай уҡ
башҡорт әҙиптәре – халыҡ яҙыусыһы НәO
жиб Асанбаев, халыҡ шағиры Тимер ЙоO
сопов, шағир Рамазан Шәғәлиев (Силәбе
ҡалаһы) йөрәк һүҙҙәрен белдерҙе, МосO
тай Кәрим ижадының тотош ил һәм
төрки әҙәбиәте мөхитендә маяҡ булып
ҡалыуын һыҙыҡ өҫтөнә алды.
23 октябрь. Яҙыусылар союзы идаO
раһының яңыртылған бинаһын туйлау
ҙа илһамлы уҙҙы. Һуңынан БашҡортосO
тан Яҙыусылар союзы юбилейы айO
ҡанлы махсус нәшер ителгән «Ил яҙO
мышы – заман һулышы», йәнә Мостай
Кәрим әҫәрҙәре тупланмаһының I томы
сығыу айҡанлы әңгәмә уҙҙы. ҠунаҡO
тарҙың, Союз идараһы етәкселәренең,
идара ағза ларының, шулай уҡ төбәк
яҙыусылар ойошмалары етәкселәре КәO
бир Аҡбашев (Стәрлетамаҡ), Хәйҙәр ТаO
паҡов (Сибай), Фәрит Хәсәнов (Учалы)
һ.б. сығыштарында Башҡортос тан
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яҙыусыларына ҡарата матди һәм рухи
ярҙам ҡулы һуҙып торғаны өсөн респубO
лика етәкселегенә оло рәхмәт белдерелO
де. Быйыл көҙ Яҙыусылар союзы сафына
ҡабул ителгән биш әҙәбиәтсегә ағзалыҡ
билеттары тапшырылды.
Байрамда ҡатнашыусы әҙиптәр, ике
төркөмгә бүленеп, Башҡорт дәүләт униO
верситеты һәм Башҡорт дәүләт аграр
университеты студенттары һәм уҡытыуO
сылары менән бик тә ихлас әҙәби осраO
шыуҙар уҙғарҙы.
24 октябрь. КонгрессOхолда БашҡорO
тостан Яҙыусылар союзының 75 йылO
лығы айҡанлы әҙәбиOмузыкаль кисә
гөрләп уҙҙы. Тантанала БР Хөкүмәте
ПремьерOминистры урынбаҫары Илдус
Илешев байрамда ҡатнашыусыларға
Президентыбыҙ Мортаза Рәхимовтың
ҡотлау хатын еткерҙе. Идара рәйесе
Рауил Бикбаевтың докладынан һуң микO
рофонға берOбер артлы ҡунаҡтар сыҡты.
Артабан Башҡортостандың халыҡ яҙыуO
сыһы Ноғман Мусин, халыҡ шағиры МаO
рат Кәримов, С. Юлаев исемендәге дәүO
ләт премияһы лауреат тары Абдулхаҡ
Иге баев, Ирек Кинйәбулатов, Ҡәҙим
Аралбай, Факиһа Туғыҙбаева, Хәсән
Назар, йәшерәк быуындан Ғ. Сәләм
исемендәге премия лауреаты Хисмәт
Юлдашев, Ш.Бабич исемендәге премия
лауреат тары Тәнзилә Дәүләтбирҙина,
Зөлфиә Ханнанова, Лариса Абдуллина,
шулай уҡ Салауат Әбүзәр йылы иҫтәO
лектәре менән уртаҡлашты, шиғырO
ҙарын уҡыны.
Байрамда ҡатнашыусыларҙың оло
төркөмө Шишмә районының Келәш ауыO
лына барып ҡайтты. Келәштәр менән
әҙәби осрашыу, Ҡыҙҙар тауына күO
тәрелеү, Мостай усағын тоҡандырыу ҙа
һәммәһенең хәтеренә уйылды.
***
Яҙыусылар союзы ойошторолоуға 75
йыл тулыу айҡанлы Башҡорт әҙәбиәт
көндәре Нефтекама ҡалаһында ла уҙҙы.
Башҡортостандың халыҡ шағиры РаO
уил Бикбаев етәкселегендәге делегация
составында Ҡәҙим Аралбай, Ирек КинO
йәбулатов, Хәсән Назар, Гөлфиә ЮныO
сова, Лариса Абдуллина, Рәмил Йәнбәк
бар ине. Бында уларға Фәрит Суфияров
менән Эдуард Әғзәми ҡушылды. ҠуO
наҡтар башта БДУ филиалы менән
танышты, студенттар менән аралашты
һәм тыуған яҡты өйрәнеү музейын, киO
тапхананы ҡараны.
Филармонияла уҙғарылған әҙәби киO
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сәне ҡала администрацияһы башлығы
О.А. Руденко асты. Әҙиптәрҙең сығышO
тары концерт номерҙары менән үрелеп
барҙы. Яҙыусылар ҡала башлығына,
БДУOның Нефтекама филиалы дирек O
торы О.К. Вәлитовҡа һ.б. автографлы
китаптарын бүләк итте.
***
Башҡорт дәүләт педагогия универсиO
тетының ҙур залында республика көнөO
нә арналған шиғриәт кисәһе уҙғарылды.
Әҙәбиәт һөйөүселәрҙе тәүҙә БашҡорO
тостан Республикаһы Дәүләт ЙыйыO
лышы – Ҡоролтай депутаты, БР ЯҙыусыO
лар союзы идараһы рәйесе Рауил
Бикбаев ҡотланы. Артабан Салауат ЮлаO
ев исемендәге дәүләт премияһы лауреатO
тары Абдулхаҡ Игебаев, Ирек КинйәO
булатов, Ҡәҙим Аралбай, Хәсән Назар,
халыҡ шағиры Марат Кәримов, шулай
уҡ Рәшит Шәкүр, Тамара Ғәниева, Риф
Мифтахов, Дилә Булгакова, Фәрзәнә ҒөO
бәйҙуллина, Йомабикә Ильясова, Радик
Хәкимйән, Мөхәммәт Закиров, Николай
Грахов, Тамара Искәндәриә, Хисмәт ЮлO
дашев, Салауат Әбүзәр, Лариса АбдулO
лина, Мөнир Ҡунафин һәм йәш авторҙар
сығыш яһаны.
Кисәне шағирҙар Тәнзилә ДәүләтбирO
ҙина менән Рәмил Йәнбәк алып барҙы.
***
М. Ғафури исемендәге Башҡорт дәүO
ләт академия драма театрында Зәйнәб
Биишева исемендәге «Китап» нәшриәте
ойошторолоуға 90 йыл тулыуға арO
налған әҙәбиOмузыкаль кисә уҙҙы.
ПремьерOминистр урынбаҫары Илдус
Илешевтың республика етәкселеге
исеменән ҡотлауынан һуң, нәшриәт
директоры Зөфәр Тимербулатов, ведомO
стволар һәм йәмәғәтселек вәкилдәре,
матбуғат
органдары хеҙмәткәрҙәре
тәбрик әйтеп, коллек тивҡа иҫтәлек ле
бүләктәрен тапшырҙы. «Китап»тың күп
кенә хеҙмәткәрҙәренең өлгөлө эше
Маҡтау грамоталары менән баһаланды.
***
Сентябрь айында Силәбе өлкәһенең
Мифтахетдин Аҡмулла исемендәге әҙәби
берекмәһе ағзалары Ҡоншаҡта сәфәрҙә
булып ҡайтты. Уның эшендә секция һәм
район берекмә етәкселәре, әҙәби конO
сультанттар ҡатнашты. Әҙәбиәтте үҫтеO
реүгә арналған саралар Ҡадир Даян
исемендәге район китапханаһында
уҙҙы.
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Ҡунаҡсыл Ҡоншаҡ ере рухиәт илсеO
ләрен ихлас ҡаршыланы. Китапханаға
уҡытыусылар, китапханасылар, һәүәҫO
кәр шағирҙар йыйылғайны. Силәбе өлO
кәһенең Аҡмулла исемендәге әҙәби беO
рекмәһе ағзалары менән ижади осраO
шыу һәм күсмә ултырыш билдәләнгәйне.
Район хакимиәтендә әҙиптәрҙе социO
аль мәсьәләләр буйынса урынбаҫар РәO
үеф Хужин ҡабул итте, ә китапханала ҡуO
наҡтарҙы райондың мәҙәниәт бүлеге
етәксеһе Рәмилә Байрамова, китапхана
директоры Дамира Нәжметдинова ҡарO
шыланы.
Әҙиптәр менән осрашыу халыҡтың
йәне булған йырOмоң менән башланды.
Аҡмулла исемендәге әҙәби берекмә етәкO
сеһе Ҡамса Мортазин өлкәлә әҙәбиәтте
үҫтереү эштәре тураһында һөйләне, матO
буғатҡа әүҙем яҙылыуға саҡырҙы. ШағиO
рә Алевтина Вәлиева Мифтахетдин АҡO
мулла, Ҡадир Даян, Кәтибә КинйәбулаO
това шиғырҙарын, үҙенең әҫәрҙәрен
уҡыны, Арғаяш районы әҙәби берекмәһе
етәксеһе Айҙар Ишбирҙин ҡобайыр башO
ҡарҙы. Татар секцияһы етәксеһе Луиза
Закирйәнова хәҙерге татар әҙәбиәте тоO
рошо һәм секция эше менән таныштырO
ҙы. Осрашыу аҙағында китапханаға яңы
әҙәби китаптар бүләк ителде.
Берекмәнең күсмә ултырышы көн
тәртибенә райондың һәүәҫкәр авторҙар
ижадын тикшереү мәсьәләһе ҡуйылғайO
ны. Венера Нуретдинова, Рим Рәхимов,
Жанфиҙә Ваһапова, Нәфисә Шакирова,
Мәғрифә Сирбаева кеүек район әҙәби түO
ңәрәге ағзалары ҡатнашты. Уларҙың
башланғыс ижады тикшерелде. Венера
Нуретдинованың ижады ыңғай баһа O
ланды. Райондың үҙешмәкәр авторҙар
ижадын үҫтереү маҡсатында берекмә ағO
заларының уңышлы әҫәрҙәренән йыO
йынтыҡ тупларға, тигән ҡарар ҡабул
ителде.
Ҡотлайбыҙ!
Күгәрсен районы Хоҙайбирҙин ауыO
лында Шәһит Хоҙайбирҙин исемендәге
республика журналистар премияһын
тапшырыуҙа БР ПремьерOминистры урынO
баҫары, мәҙәниәт һәм милли сәйәсәт
министры И.Ғ. Илешев, БР Хөкүмәте ҡаO
рамағындағы Матбуғат, нәшриәт һәм
полиграфия эштәре буйынса идаралыҡ
начальнигы Э.В. Юлдашев ҡатнашты.
Премия буйынса комиссия рәйесе
И. Ғ. Илешев сараның абруйы йылданO

йыл күтәрелә барыуын билдәләне, БР
Президенты һәм Хөкүмәте исеменән йыO
йылыусыларҙы оло байрам менән ҡотO
ланы. Быйыл Ш. Хоҙайбирҙин исеменO
дәге премияға Юрий Ергин, Флүрә СолO
танова, Таһир Ишкинин лайыҡ булды.
***
Мәсетле районында яҙыусы һәм журO
налист, әҙәбиәт белгесе Ризван ХажиевO
тың 70 йәшенә арналған сараларҙа ӨфөO
нән Заһир Исмәғилев исемендәге Сәнғәт
академияһы ректоры, профессор ИшмөO
хәмәт Ғәләүетдинов, БР Яҙыусылар союO
зы идараһы рәйесе урынбаҫары, шағир
Ҡәҙим Аралбай, «Китап» нәшриәтенән
яҙыусы Ринат Камалов, «Ағиҙел» журнаO
лы редакцияһы хеҙмәткәре, яҙыусы СаO
бир Шәрипов ҡатнашты.
***
М. Ғафури исемендәге Башҡорт дәүO
ләт академия драма театрында күреO
некле яҙыусы, шағир, драматург һәм йәO
мәғәт эшмәкәре, С. Юлаев исемендәге
дәүләт премияһы лауреаты Ғәзим ШафиO
ҡовтың (1939 – 2009) тыуыуына 70 йыл
тулыуға арналған хәтер һәм ҡәҙер кисәO
һе уҙғарылды. Унда Республика ХөкүмәO
те исеменән мәғариф министры Зиннәт
Аллаяров, БР Дәүләт Йыйылышы – ҠоO
ролтай Рәйесе урынбаҫары Рафаэль ЗинO
нуров, Дәүләт Йыйылышы – ҠоролтайO
ҙың комитет рәйесе, Башҡортостан ЯҙыуO
сылар союзы идараһы рәйесе, ха лыҡ
шағиры Рауил Бикбаев сығыш яһаны.
Ғ. Шафиҡовтың ҡәләмдәш дуҫтары,
шағирҙар Ирек Кинйәбулатов менән
Георгий Кацерик иҫтәлектәр һөйләне,
уға арналған шиғырҙарын уҡыны. АуырO
ғазы, Хәйбулла райондары вәкилдәренең
сығышы ла яҙыусы ижадының һәр кемгә
яҡынлығын раҫланы.
Республика театрҙары Ғ. ШафиҡовO
тың «Урал батыр», «Һәҙиә», «Ҡара юрға»,
«Сәсән йыры» пьесалары буйынса
ҡуйылған спектаклдәрҙән өҙөктәр күрO
һәтте. Халыҡ артистары Гөлли МөбәрәO
кова, Нурия Ирсаева, ҡурайсы Азат БикO
сурин, йырсы Алһыу Бәхтиева һәм башO
ҡа сәнғәт оҫталарының сығышы тамаO
шасылар күңеленә хуш килде. Халыҡ арO
тистары Сара Буранбаева менән Илдар
Ғүмәров кисәне тулҡынландырғыс һәм
йәнле итеп алып барҙы.

