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ИНЕШ

Художестволы әҙәбиәтте халҡыбыҙ матур әҙәбиәт тип атай. 
Ысындан да, матур әҙәбиәт матур тел менән донъяның гүзәллеге, 
тормоштоң йәме тураһында, ғөмүмән, бар ысынбарлыҡты әҙәби 
телгә һалып һөйләй. Күңелдәребеҙҙә матурлыҡ тойғоһо тәрбиә
ләй. Әҙәбиәт тормошто, кешеләрҙе аңлай белергә, аҡты ҡаранан, 
яҡшыны ямандан айырырға өйрәтә. Әҙәби әҫәр туған тел 
матурлығын тойорға, тәбиғәт, донъя, кешеләр менән һоҡланырға, 
һүрәтләнгән күренештәрҙән йәм һәм тәм таба алырға, хыял 
итергә булыша.

Ьеҙ V, VI синыфта "Туған әҙәбиәт" дәрестәрендә башҡорт 
халыҡ ижадының, башҡорт яҙыусыларының айырым әҫәрҙәре 
менән танышҡайнығыҙ. Әкиәттәрҙең, мәҡәлдәрҙең, таҡмаҡтар
ҙың, шиғырҙарҙың, хикәйәләрҙең матурлығын тойҙоғоҙ, уларҙа 
тасуирланған ғәжәйеп йәки ғибрәтле хәл-ваҡиғаларға һоҡлан
дығыҙ, фәһем алдығыҙ.

Хәҙер, VII синыфта "Туған әҙәбиәт" дәрестәрендә башҡорт 
халыҡ ижадының тарихи йырҙары, риүәйәт һәм легендалары, 
сеңләүҙәр, Ерәнсә сәсән әкиәте өлгөләре менән танышырһығыҙ. 
Башҡорт әҙәбиәтенән тарихи проза үрнәктәрен, Салауат Юлаев, 
Мифтахетдин А ҡ м улла, Мәжит Ғафури, Дауыт Ю лтый, 
Шәйехзада Бабич һәм башҡа яҙыусыларҙың әҫәрҙәрен өйрәнер
һегеҙ. Улар һеҙҙе Башҡортостан тарихының айырым биттәре, 
башҡорт халҡының батыр улдары, халҡыбыҙҙың элекке ауыр 
тормошо һәм азатлыҡ өсөн көрәше менән таныштырыр. Фольк
лор һәм әҙәбиәт өлгөләре тарих һәм тормош хаҡы ндағы  
белемдәрегеҙҙе тәрәнәйтер, туған телгә, һүҙ сәнғәтенә мөхәббәте
геҙҙе арттырыр, күңелдәрегеҙҙе, рухи донъяғыҙҙы күркәмерәк, 
байыраҡ итер.

Боронғонан ҡалған һүҙ — аҡыллынан алған һүҙ, ти беҙҙең 
халы ҡ. Ата-бабалар һүҙен, яҙыусыларыбыҙ әйткәнен ҡолаҡ 
менән генә түгел, күңел менән дә ишетергә өйрәнербеҙ.
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Ошо изге ерҙән уҙған 
Купме быуын яҙмышы  —  

һауаларға ашҡан даны, 
Һыуға һеңгән һағышы.

Был тупракгка сәмле тарих 
Ҡандар менән яҙылған, 
Ҡаяларҙа -ҡылыс эҙе  —  

Ташҡа тамға һалынған...

Кисәгең дә бөгөнгөләй 
Күңелемә я-ҡын минең, 
Утты, һыуҙы кисеп уткән 
Ҡаһарман халҡым минең.

М. Кәрим



МӘҮЛИТ ЯМАЛЕТДИНОВ

КӨРӘШ, КЕШЕ!

Килде шундай заманалар: 
Көрәш майҙаны — илем. 
Я ҡты  юлда туҡтап

ҡалы у —
Барыбыҙ өсөн үлем. 
Ю ҫығыбыҙ берәү: алға!.. 
Кирегә юлдар ябыҡ. 
Көрәшкә күтәрел!

Бөгөн
Битараф ҡалы у — яҙы ҡ. 
Биләмәһен бирмәй әле 
Торғонлоҡ тигән яуыз.

Дошман ҡайсаҡ үҙебеҙҙә, 
Үҙеңә ҡарап яу ас —
Ең, ниһайәт, эсеңдәге 
Ерәнес йәнле ҡолдо. 
Турайып баҫ та юллап тап 
Үҙеңә лайы ҡ юлды.’
Көрәш, кеше!

Ғәмһеҙлеккә 
Ерҙә урын ҡалмаһын. 
Буйың тәпәш булһа

булһын,
Уйың тәпәш булмаһын!

1. Мәүлит Ямалетдиновтың ниндәй әҫәрҙәрен беләһегеҙ? 2. Ш иғырҙа 
ниндәй яңы замана хаҡында һүҙ алып барыла? Был замананың 
үҙенсәлектәре ниндәй? Уны икенсе төрлө нисек атап йөрөтәбеҙ? 
3. Ш ағир кемде көрәш кә саҡыра? Кешене ҡыйыу көрәш кә саҡырыусы 
һүҙҙәрҙе уҡып һәм әйтеп бирегеҙ. 4. Буйың тәпәш булһа булһын,

уйың тәпәш булмаһын! — 
тигән юлдарҙың мәғәнәһен нисек аңлайһығыҙ?

ҒӘЛИМ ДӘҮЛӘДИ

ҠОРОЛТАЙҒА БАРАМ

Ҡоролтайға барам,
Ҡоролтайға,
Ҡоромаһын, тиеп, тамырым!
Ҡорҙаштарым ҡоро күҙҙе асыр,
Яңы ҡан-ҡәрҙәште танырмын.



Табырмын мин оло ҡоролтайҙа 
Кинйә Арыҫланов аҡылын,
Салауаттың — ҡылыс яҙған һүҙен, 
Батыршаның — хаты дауамын.

Залға бағыр яҡты  йөҙө менән 
Һағыштары ашҡан Вәлиди.
Башҡорттарым! Ҡайҙа бәхетең? — тип,
Күҙгә ҡарап һорар бөтә ил.

Тормош — диңгеҙ. Ғәзиз Уралҡайым 
Ш ул диңгеҙҙең бит ул ярҡайы.
Тарих һабаҡтарын уҡытмаймы 
Далаларҙан ҡалҡы п Арҡайым?

К ү к  Уралдан урғый күпме шишмә,
Мәҙхиәләр көйләп халҡыма.
Изге ерҙән шишмә генә түгел,
Алтындары күпме ағыла...

Ҡаяларҙа сал бөркөттәр оса,
Салауаттың эҙләп юлдарын.
Һандуғастар моңон тыңлағанда,
Илдәр гиҙеп сыға уйҙарым.

Ер шарының барлыҡ дауылында 
Аҙашмайса ҡалған халыҡ беҙ.
Париж күрҙек.
Байраҡ ҡаҙап фашист Берлинына,
Дуҫлыҡ усаҡтарын я ҡ ты ҡ  беҙ!

Ҡайһы талды киҫмә — тамып ҡала 
Башҡорт батырының ҡандары.
Телде киҫеп, һөргөн ебәрҙеләр,
Ҡан ҡыҙарып атты таңдары.
Ҡ алҡы п килгән ҡояш һуҡмағынан 
Асылымды асҡан аҫыллыҡта —
Уралымда мәңге ҡалырмын!

1. Ш иғы рҙа ҡоролтайға бары уҙы ң әһәмиәте нисек тасуирлана?
2. Башҡорт халҡының быуаттар буйынса алып барылған азатлыҡ, 
ғәҙеллек өсөн көрәш  традицияларының яңы шарттарҙа дауам ите
леүе хаҡындағы юлдарҙы табып уҡығыҙ һәм һөйләп бирегеҙ. 3. Ш и
ғырҙа баш ҡорт халҡының тарихи үткәндәре хаҡында ниндәй ф екер 
әйтелә?
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ИЛГИЗӘР

БУРАКАЕВ

( 1967)

Буракаев Илгизәр Диккәт улы (псевдонимы — Илгизәр Диҡҡәт) 
1967 йылда Өфө ҡалаһында тыуған. Атаһы данлыҡлы ғалим-геолог 
ине, әсәһе Мәрйәм Бураҡаева — билдәле яҙыусы һәм педагог. Ил
гизәр 1984 йылда баш ҡаланың 20-се башҡорт мәктәбен тамамлағас, 
Башҡорт дәүләт университетының филология факультетына уҡырға 
инә. Ике йыл хәрби хеҙмәттә булып ҡайта. 1992 йылда университетты 
тамамлағас, Күгәрсен районында уҡытыусы булып эшләй. Ейәнсура 
башҡорт гимназияһында "Тормош һабаҡтарьГн уҡыта һәм директор 
урынбаҫары вазифаһын башҡара. Рәсәй Федерацияһы мәғариф 
институтының Башҡортостан филиалында, "Башҡортостан энцикло
педияһы" ғилми нәшриәтендә, Башҡортостан яҙыусылар союзында 
идара рәйесе урынбаҫары булып эшләй. И. Д. Бураҡаев — "Тормош 
һабаҡтары" дәреслеге авторҙарының береһе.

Яҙыусының хикәйәттәре һәм мәҡәләләре республикабыҙҙың 
"Ағиҙел", "Ватандаш", "Шоңҡар" журналдарында һәм гәзиттәрҙә 
баҫылып тора. Уның әҫәрҙәре 2000 йылда "Күк бүреләре" тигән 
айырым китап булып нәшер ителде. Был хикәйәттәр башҡорт леген
даларына һәм риүәйәттәренә нигеҙләнеп, тарихи факттарға таянып 
яҙылған. Уларҙың бөтөнөһөн дә бер фекер берләштерә: заман 
үҙгәрһә лә, халыҡ, милләт алдында әленән-әле тыуып торған 
проблемалар ҡала килә һәм һәр халыҡ уларҙы үҙенә генә хас милли 
үҙенсәлектәргә таянып хәл итә ала.
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БА Ш Ҡ О РТ КӨСӨ

Хан ҡараш ы менән яу яланын тағы бер тапҡыр 
байҡап сыҡты. Йөҙөндәге еңеү шатлығы яйлап ҡына 
юғала барҙы.

Бөгөнгө яуҙа һуғышсыларының байтаҡ өлөшөн юғалт
ты ул. Үҙ ғәскәренә ҡарағанда күпкә  аҙыраҡ башҡорт
тарҙан бындай ҡарш ы лы ҡ көтмәгәйне. Ә яу һәнәренең 
бөтә нескәлектәрен өйрәтеү өсөн аҡса ла, көс тә, ваҡыт та 
йәлләмәгән хан үҙ һуғыш сыларынан күберәкте өмөт 
иткәйне. Ун биш йәштән ҡулына ҡорал алып, яуҙарҙа 
ҡатнаша башлаған, бер тапҡыр ҙа еңелмәгән, байтаҡ 
һуғыштарҙа дошман ғәскәренең һан яғынан күпкә  өҫтөн 
булыуына ҡарамаҫтан, көлөн кү ккә  осорған һәм шуға ла 
үҙенең хәрби тәжрибәһенә һәм һуғышсыларының оһолло- 
ғона ны ҡ  ышанған хандың бер яуҙа ла бындай юғалтыу
ҙар кисергәне булманы. Аҙаҡҡаса алыштылар башҡорттар. 
Ҡасманылар...

Ана бит, бер нисә бөртөк кенә тороп ҡалғандары ла 
ҡоралдарын һалып бирелеү урынына, арҡаға арҡа 
терәшеп, яралы йыртҡыс ярһыулығы менән ҡарш ы лыҡ 
күрһәтеп маташа. Ҡәһәр һуҡҡырҙары! Ярай, гүр донъя
һына ашҡыналар икән, урындары шунда булыр. Яралы
ларҙың да береһе лә иҫән ҡалмаясаҡ...

Ҡ апыл көслө тауыш  менән һөрәнләнгән башҡорт 
ораны ишетелде. Был оран башҡа бөтә тауыштарҙы ла 
күмеп, тотош тирә-яҡҡа таралды:

— Ҡорайт, Тәңрем! Алға, туғандарым!
Хан оран яңғыраған я ҡ ҡ а  ҡараны ла үҙ күҙҙәренә үҙе 

ышанмай ҡаты п ҡалды: алты башҡорт яугиры дәһшәтле 
ғәйрәт менән хан һуғышсыларының өҫтөнә ташландылар 
ҙа ҡамауҙы йырып сыға башланылар. Уларҙың ҡыҙыл 
кейемдәре хан һуғышсыларының ҡара кейемдәренән 
айырылып тора, шуға ла саң араһынан һәр береһенең 
хәрәкәте асыҡ күренә. Башҡорттарҙың ҡылыстарына һәм 
һөңгөләренә ҡаршы тимер кейемдәр ҙә, ҡалҡандар ҙа 
сыҙай алмай, уның һуғышсыларын урталайға тиерлек өҙә 
сапҡылап, ҡамауҙы өҙөп, үҙҙәренә юл ярып сыға ла баш-
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ланылар. Бындай ярһыу саялыҡтан хан һуғышсылары 
ситкә тайпылды. Башҡорттар күҙ асып йомған арала 
ҡамау аша алға уҡталды. Дүрт кенә кеше тороп ҡалғай
ны улар. Хан ғәскәренең бер нисә һуғышсыһы йәйәләренә 
уҡтарын һалдылар, ти к  атып өлгөрмәнеләр. Мең баш
лығы, хан ғәскәре һуғышсыларының иң ғәйрәтлеләренең 
береһе, унлаған егете менән башҡорттарҙың юлын 
ҡы рҡы п, ҡаршыларына килеп сыҡты. Күҙ асып йомған 
арала улар башҡорттар менән бер бөтөнгә өйләнделәр, 
бөтәһен дә ҡуйы  саң томаны ҡапланы. Саң эсенән яу 
тауыштары ишетелә һәм ваҡыты-ваҡыты менән ҡара, 
ҡыҙыл кейемдәр күренеп ҡала, ҡорал ялтырай...

Ҡапыл бөтә тауыштар ҙа бер юлы тынды һәм кем
деңдер мыҫҡыллы итеп ҡы сҡы ры п көлөүе тирә-яҡты 
яңғыратып ебәрҙе. Ш ул саҡ һуғыш  барған урындан к ү к  
арғымаҡ килеп сыҡты. Быбайлыһы ю ҡ ине. Хандың 
яратҡан яугирының — мең башлығының аты бит был!

Саң да ҡапыл баҫылды. Бер яҡта хан һуғышсылары, 
икенсе яҡта башҡорт яугирҙары торалар. Оҙон буйлы 
башҡорт яугиры тағы йән өшөткәс тауыш менән көлөп 
ебәрҙе лә ҡы лы сы н һелтәп, атын хан һуғышсылары 
яғына ыңғайлатты. Буғышсылар, улар биш кенә кеше 
ҡалғайны, сигенә биреп, ҡоралдарын төшөрөп, башҡорт
тарға юл бирҙе.

Хандың тамағын -эсе төйөн көйҙөрҙө.
— Тереләй алырға, ти к  тереләй генә! Улар өсөн яу 

ҡырында үлеү аҙ. Язаһыҙ ҡалырға тейеш түгелдәр! — тип 
ярһып ҡысҡырҙы  ул һәм үҙен һаҡлаусы һуғышсыларҙың 
етәксеһенә — ҡы йы улы ғы  һәм тоғролоғо менән дан алған 
Йыһангир исемле батырына:

— Егеттәреңде ал да арттарынан ҡы у! Тереләй тотоп 
килтерһәгеҙ, рәхмәтемдең сиге булмаҫ, ҡулдан ысҡын- 
дырһағыҙ, күҙемә күренмәгеҙ! — тине, йөрәкһеүҙән ҡапыл 
ҡарлы ҡҡан тауыш менән.

Ш унда у ҡ  күп  яуҙарҙа сы ны ҡҡан, бөтә ғәскәрҙә иң 
сая, ғәйрәтле, сос тип танылған йөҙләгән һуғышсы — 
хандың шәхси һаҡсылары башҡорттарҙың арттарынан 
сапты.
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...Яу яланы ла күптән артта ҡалды. Ләкин ара кәме
мәй, кәмемәү генә түгел, хатта яйлап ҡына алыҫая бара. 
"Берәй башҡорт йәйләүенә йәки яуына барып юлыҡҡанға 
тиклем быларҙы нисек тә ҡы уы п етергә кәрәк", тип уйланы 
ла Йыһангир, ғүмерендә беренсе тапҡыр атына ҡамсыһы 
менән һуҡты . Менгеһе йән көскә алға уҡталды. Йыһангир 
күҙ асып йомған арала үҙ егеттәрен артта ҡалдырҙы, 
башҡорт һыбайлылары менән дә ара күҙгә күренеп кәмей 
башланы. Т и к Йыһангирҙың менгеһе был тиҙлекте оҙаҡ 
тота алманы, башҡорт һыбайлылары тағы алыҫая башла
ны. Ярай, башҡаса сара юҡ! Тереләй тотоп булмағас, 
ханға уларҙың баштарын ғына алып ҡайтырға тура 
киләсәк! Сығырынан сығырҙай булған Йыһангир йәйә
һенә уғы н һалды. Башағы йылан ағыуына мансылған у ҡ  
үлемесле һыҙғырып башҡорттар яғына осто. Уның арты
нан кү ккә  тағы бер нисә у ҡ  сөйөлдө. Т и к уларҙың береһе 
лә осоп барып етмәне. Йыһангир йәне әсеп ҡы сҡы ры п 
ебәрҙе лә, күңелендә үҙәк өҙгөс буш лыҡ тойҙо.

Ләкин шул арала, уның баш осонан ҡот осҡос һыҙғы
рып, тағы бер у ҡ  осоп үтте. Бейеккә, һауаға төбәлгән кеүек 
осҡан у ҡ  юғарынан йәшен тиҙлеге менән ергә уҡталды 
һәм йән фарман сабып барған аттың артҡы аяғына ҡаҙал
ды. Й ы һангир ш атланып, артына боролоп ҡараны: 
яңылышмаған икән — уҡты  былай мәргән дә, ҡеүәтле лә 
итеп, хан ғәскәрендә ти к  бер генә кеше — хандың өлкән 
улы ғына ата ала. Ул да үҙ егеттәре менән ҡы уа килеүсе
ләргә ҡуш ы лған  икән. Былай булғас, хандың әмере 
үтәләсәк!

Аяғы на у ҡ  ҡаҙалғандан һуң, башҡорт яугирының 
менгеһе бер аҙ ғына бара бирҙе лә ергә ауҙы. Уның арты
нан сабып килгән икенсе һыбайлы үҙ атының тиҙлеген аҙ 
ғына аҡрынайтты ла, ауған ат өҫтөндәге яугирҙы үҙ мен
геһенә ултыртып та алды.

Хан улы, башҡорт атының ауғанын күреп, тағы бер у ҡ  
атты. Ләкин был юлы үтә ҡабаландымы, әллә икенсе 
сәбәп арҡаһындамы, был уғы  сәпкә теймәне, ҡуш  һыбай
лыларҙың өҫтөнән үтеп китеп, ергә ҡаҙалды.
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Эргәләренән генә у ҡ  осоп үтеп киткәндән һуң иптәше
нең артында барған башҡорт яугиры артҡа ҡараш ташла
ны. "Был беҙҙең яҡынайғаныбыҙҙы күрҙе, хәҙер у ҡ  
яуҙыра башлаясаҡ, һаҡ булырға кәрәк!" тип уйлап ҡуйҙы  
бөгөнгө яуҙа башҡорттарҙың мәргәнлегенә инанған 
Йыһангир. Һәм атының теҙгенен тарта биреп ҡуйҙы . Тик 
башҡорт яугиры атырға уйламаны ла. Тимәк, уларҙың 
һаҙаҡтары буш. Буш! Ысынлап та, уҡтары булһа, күптән 
ү к  ата башларҙар ине. Сабып барған аттан артҡа табан 
атҡанда у ҡ  мәргәнерәк оса бит! Йыһангир атын тағы 
ҡыуҙы.

Ә башҡорт яугиры, дошмандарының яҡыная башлаға
нын күреп, ҡалғандарына ниҙер ҡысҡырҙы ла, йән-фар
ман сабып барған аттан һикереп төшөп ҡалып, ҡындан 
ҡылысын һурып сығарҙы.

Ҡалған өс һыбайлы быны күреп, аттарын кире борҙо. 
Ҡылыслы яугир уларға ниҙер ҡысҡырҙы, ым-ишаралап 
ниҙер аңлатырға тырышты, юлдарын дауам итергә өгөтләп 
маташты, ахыры — улары тыңламаны. Һыбайлыларҙың 
береһе менгеһенән һикереп төштө лә йәйәүле яугир 
эргәһенә килеп баҫты. Тегенеһе уның күкрәгенә башын 
терәне. Йыһангирҙың ғәжәпләнеүҙән арҡа буйы семберҙәп 
китте. "Аяуһыҙ башҡорт егеттәрендә ниндәй бисәләрсә наҙ 
был? Бәхилләшеү йолалары шулаймы?" — тип уйлап 
ҡуйҙы  ла, һуғышсыларына:

— Егеттәр, хәҙер былар бер ҡайҙа ла китә алмаясаҡтар. 
Тәүҙә аттарын йы ғайы ҡ та үҙҙәрен тере килеш алырбыҙ. 
Был — ханыбыҙҙың әмере! — тине.

*  *  *

Дүрт батырҙың береһе яугир ҡатын булыуы тураһын
да хәбәр алғандан һуң, Хандың асыуы ҡы ҙы ҡһы ны у 
менән алмашынды. Яугир ҡатынды үҙ эргәһенә индерергә 
ҡуш ты .

Башҡорт ҡатын-ҡыҙҙарының матурлығын белһә лә, 
яугир ҡатынды был тиклем дә һылыу булыр тип һис 
тә уйламағайны. Оҙон толомло, сөм ҡара күҙле. Йөҙөн
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тулыһынса тиерлек ҡаплаған саң да уны ң алһыуланып 
торған аҡ йөҙөнөң матурлығын йәшерә алмай ине.

— Я ҡы ны раҡ кил! — тип бойорҙо Хан.
Я угир ҡаты н Хан яғына бер-ике аҙым яһаны ла туҡта 

ны. А ш ы ҡм ай ғына яһаған хәрәкәттәрендә лә етеҙлеге һәм 
йылғырлығы , ә үҙенең тотошонда буйһонмаҫ көс тойола. Ә 
йөҙөндә ҡурҡы уҙы ң ғына түгел, хатта тулҡынланы уҙы ң 
да эҙе ю ҡ... Хан быға һоҡланыу ын йәшерә алмай, бойороҡ 
тауыш ын үҙгәртеп ебәрҙе:

— Кем булаһың, Ҡ ыҙ батыр? — тип һораны.
Я угир ҡаты н исемен, ы ры уы н, тамғаһы н, ҡошон 

әйтте. Хан уны ң тауыш ын ишеткәс, тертләп ҡуйҙы . Уның 
тауыш ы Хан көткәнсә ҡалы н да, көслө лә түгел, ә ҡара
шы кеүек ү к  наҙлы, йомшаҡ, яғымлы ине. Әгәр ҙә Хан 
бынан алда ғына яугир ҡатындың нисек һуғы ш ҡаны н үҙ 
күҙҙәре менән күрмәһә, уны ң һуғыш сыларының бер 
нисәһен үлтергәнен күҙәтеп, йәне әрнемәһә, бындай наҙлы 
ҡараш лы һәм яғымлы тауышлы ҡатындың аяуһыҙ һуғы 
ша алыуына ышанмаҫ ине. Ю ҡ, бындай матурлыҡты ул 
тән язаһы менән ғәрипләмәйәсәк... Йән язаһы бирәсәк. 
Ю ғары күтәрелгән башын эйҙерәсәк, ғорур һыны үҙенән- 
үҙе бөгөләсәк...

Ошо уйҙарҙан һуң Хан яугир ҡаты нға:
— М ин яугир. Ирҙәр менән һуғыш ам. Һинең һымаҡ 

һылыу ҡатындарҙы үлтереп, күңелемә гонаһ алырға һәм 
исемемә тап төшөрөргә теләмәйем. Һине, әлбиттә, ҡоллоҡ
ҡа ала алыр инем. Әммә һинең һымаҡтарҙан баш эйеп, 
тыңлап йөрөүсән ҡол сыҡмаясаҡ. Һинең һымаҡтар ҡол 
булыуға ҡарағанда үлемде артығыраҡ күрәләр һәм йыш 
ҡы на үҙҙәре менән бергә хужаларын да гүр донъяһына 
алып китәләр. Ҡол булып ты уған кеше генә ҡоллоҡҡа 
күнә, ә һин ҡол булып яралмағанһың. Дүрт яғы ң ҡибла, 
мин һине ебәрәм, ти к яуҙаштарыңдың нисек язаланған- 
лы ғы н күреп, ырыуҙаштарыңа ҡайты п һөйләрһең, — 
тине.

Ҡ анһыҙлығы һәм ҡаты  бәғерлелеге менән дан тотҡан 
Хандан бындай һүҙҙәр көтмәгән яугир ҡаты н аптырап
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ҡалды . Һы наулы  ҡараш  таш ланы . Хан һүҙҙәренең 
хаҡлы ғы на ышанғас, уны ң күҙҙәренә туп-тура ҡарап 
былай тине:

— Хан, һинең һуғышсыларың беҙҙе ҡы уы п килгәндә, 
минең атымды атып йыҡтылар. М ин үлергә тейеш инем. 
Т ик туғандарым — абзыйым, ирем һәм улым үлемде ми
нең менән бергә ҡаршылар өсөн ҡотолған урындарынан 
кире әйләнеп килделәр. Яу ваҡытында ла улар ҡалҡанда
ры менән үҙҙәренә ҡарағанда мине ны ғы раҡ ҡапланылар. 
Улар өсөһө лә минең иң яҡы н кешеләрем. Ш уға һин 
беҙҙең бөтәбеҙҙе лә ебәр. һинең бер һүҙең етә бит.

Күҙ йәштәре аша рәхмәт һүҙҙәре көтөп ултырған Хан 
был үтенестән һуң ҡы ҙы п китеүҙән үҙен саҡ тыйы п ҡал
ды. Ниндәй дорфалыҡ! Өҫтәүенә, шарттар ҡуя . Әсирҙәр, 
ғәҙәттә, уны ң эргәһенә инеү менән, ҡойолоп төшә, телһеҙ 
ҡала. Э был яугир ҡаты н ы жлап та бирмәй, әйтерһең, 
әсиргә эләкмәгән, ә йомош йомошлар өсөн килеп ингән. 
Ләкин "йән ғазабы" тигән мәкерле уй ҡапыл зиһенен 
яҡты рты п ебәргәндәй булды. Ул хатта м ы йы ҡ аҫтынан 
ғына көлөмһөрәй биреп ҡуйҙы . Хәҙер ул ғорурлыҡтың 
баш эйеүен, саялыҡтың һүнеүен, батыр яугир ҡатындың 
ябай бисәгә әйләнеүен күрәсәк...

Хан тауышына мөмкин тиклем ихласлыҡ һалырға 
тырыш ып, яугир ҡаты нға былай тип яуап бирҙе:

— Минең хан тигән юғары вазифам бар. Ш уға ла мин 
үҙ халҡыма өлгө булырға һәм әйткән һүҙемде үтәргә 
тейешмен. Егеттәремде артығыҙҙан ҡы уа ебәргәндә мин 
бөтә ғәскәрем алдында һеҙҙең дүртегеҙҙе лә ҡаты  язаға 
тарттырасағым тураһында һүҙ бирҙем. Һине ҡотҡары п, 
мин үҙ ғәскәрем алдында абруйымды күпмелер кимәлдә 
төшөрәм. Тик, Ҡ ыҙ батыр, мин һиңә матурлығың хаҡына 
тағы  бер бүләк яһарға булдым — юлда яңғы ҙы ңа 
күңелһеҙ булмаһын өсөн, берәүһен алырға рөхсәт итәм. 
Әйт, кемеһен ҡотҡарырға теләйһең: бер туған абзыйыңды
мы, һөйөклө иреңдеме, ғәзиз улыңдымы?

Ошо һүҙҙәрен әйткәндән һуң Хан яугир ҡатынды 
күҙәтә башланы. Күҙ йәштәре атылып сығыуын көттө. 
Т ик яугир ҡатындың ҡараш ы ла, торошо ла үҙгәрешһеҙ
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ҡалды. Бындай тәҡдимгә күптән әҙер һәм мәсьәлә алдан 
у ҡ  хәл ителгәндәй:

— Абзыйымды ебәр, — тине. Ләкин был яуапты биргән 
саҡта, тештәрен ҡы ҫы п, сая нур бөркөп ҡалған күҙҙәрен 
Ханға төбәне, һәм уны ң ҡарашы Хан йөрәгенә у ҡ  кеүек 
ҡаҙалғандай булды. Был ҡарашты күтәрә алманы Хан, 
ҡарашын ситкә алды һәм:

— Иреңде яратмайһыңмы? Улыңды үҙһенмәйһеңме? — 
тип һораны мыҫҡыллы тауыш менән.

— Яңылышаһың, Хан. Иремдән ҡәҙерлерәк, улымдан 
ғәзизерәк кеше ю ҡ минең өсөн. Тик мин яңынан кейәүгә 
сыға алам, тағы бала таба алам. Бер туған абзыйҙы бер 
нисек тә ҡайтара алмаясаҡмын, — тине яугир ҡатын.

Хан был яуапҡа ғәжәп ҡалып:
— Ошо һүҙҙәреңде уларҙың үҙҙәре алдында ҡабатлай 

аласаҡһыңмы? — тип һораны ла, йәне-тәне аша ләззәтле 
тойғо йүгереп үткәнен тойҙо. Хәҙер, хәҙер үҙе күрәсәк 
ниҙәр булырын. Ләкин яугир ҡатындың йөҙө тағы тыныс 
ҡалды. Т и к ундай ты ны слы ҡ булдырыу өсөн яугир 
ҡатынға ҡанатҡансы уртын тешләргә, усы ҡанһыраған
сы йоҙроҡтарын төйнәргә тура килде.

— Ҡабатлай алам. Беҙҙә, башҡорттарҙа, һүҙ бер була, — 
тине.

Артабан ни булырын түҙемһеҙлек менән көткән Хан 
ҡалған өс яугирҙы алып инергә ҡуш ты .

Яугирҙарҙы индерҙеләр. Әммә улар ҙа әсирҙәр кеүек 
түгел, ә үҙ тирмәләренә ингән кеүек, тирә-яҡҡа ҡаранмай, 
ғорур һәм тыныс ҡына килеп инделәр. Хан һүҙ башлар 
алдынан уларҙың һәр береһен ҡарашы менән байҡап 
сыҡты. Кейемдәре лә, йөҙҙәре лә ҡатҡан ҡанға һәм ҡара 
саңға ҡапланған, яу кейемдәре, тимерҙән һәм ҡоростан 
яһалыуға ҡарамаҫтан, ҡот осҡос йәнселгән, ҡы рҡы лған, 
тимер ҡулсалары өҙгөләнгән. Яугирҙарҙың тәне тулы яра, 
ҡайһы  бер яралары һаман да ҡанһырап тора...

Хан үҙе лә батырҙарҙан һанала. Яуҙарҙың һәм яра
ларҙың төрлөһөн күрҙе һәм үҙендә лә татыны: уға уҡтар 
ҙа ҡаҙалды, ҡалҡаны  менән ҡуш а тимер кейемен тишеп, 
ҡабырғаларын һөңгө иҙгән саҡтар ҙа булды, кәүҙәһендә
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лә, йөҙөндә лә дошман ҡылыстарының эҙҙәре һаҡлана. 
Ш уға ла был яугирҙарҙың яраларына ҡараш ташлау 
менән уларҙың ауыртыныу һәм һыҙланыу самаһын тойҙо 
һәм аяҡтарында баҫып тора ал ыуҙарына ғәжәпкә ҡалды. 
Ыңғырашмайҙар ҙа...

— Башҡорттар! Мин яугир ҡатынды һәм уның менән 
бергә һеҙҙең берәүегеҙҙе ҡотҡарырға ҡарар иттем. Кеме- 
геҙҙе ҡотҡарыуҙы ул үҙе һайлар. Э ҡалған икәүегеҙҙе дүрт 
кеше өсөн яза көтә. Был яуҙа ғәскәремдең яртыһынан күбе 
ҡырылды. Түгелгән ҡандың ҡонон тулыһынса ҡайтара
саҡмын, — тине лә яугирҙарҙы күҙәтә башланы. Яугир 
ҡатын оҙон керпектәрен түбән төшөргән көйө торҙо. Ә 
башҡалар... Хан уларҙың ҡатынға инәлеп, өмөтләнеп 
ҡарауҙарын көттө. Язалар алдынан һәр береһендә ҡотолоу 
өмөтө уятып, рухтарын һындырмаҡсы булды. Рухы һы н
маған дошман үлһә лә еңелмәй...

Йәш яугир тәүҙә, ысынлап та, әсәһенә өмөт тулы 
ҡараш ташланы. Ләкин уң күҙенә ҡан һауған урта буй
лы, мы ҡты  кәүҙәле яугир улына ҡарап алды ла, Ханға 
былай тип өндәште:

— Әле өҫтөнлөк һиндә, Хан. Тәнебеҙҙе язалай, ғүмере
беҙҙе ҡы я  алаһың. Ләкин беҙҙең өсөн был үлем түгел. 
Намыҫыбыҙ менән йәйебеҙҙе алырға көсөң етмәйәсәк. 
Йәнебеҙ — Тәңренеке, намыҫыбыҙ — халҡыбыҙҙыҡы! — 
тине. Ошо һүҙҙәрҙән һуң йәш яугир атаһына ҡарап ҡуйҙы  
ла һынын турайта биреп баҫты, әсәһенә башҡа ҡараманы, 
күҙҙәрен билдәһеҙлеккә төбәне.

Улының бер аҙ тынысланғанын күргәс, ҡатынына 
боролоп:

— Йолабыҙ буйынса эш ит. Беҙҙең өсөн борсолма. Ва
ҡы ты  еткәс, Тәңре һарайында осрашырбыҙ. Улым менән 
һине шунда көтөрбөҙ, — тине.

Язаланасағын белеп тә, һаман ҡатыны менән улын 
тынысландырырға тырышҡан яугирҙың был һүҙҙәренә 
иҫ-аҡылы китте Хандың... "Ниндәй оҫта! Берсә миңә, берсә 
ҡатынына мөрәжәғәт иткән булып, икеһен дә тыныслан
дырҙы бит был!" — тип уйланы ул. Ысынлап та, йәш 
яугир ҙа, ҡатын да еңел тын алып ҡуйҙы , ҡараштарына 
яңынан ғорурлыҡ һәм тыныслыҡ ҡайтты .
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— Борсолма, кейәү! Беҙ ҙә үҙ бурыстарыбыҙҙы тулы
һынса үтәрбеҙ, — тигән һүҙҙәргә Хан һиҫкәнеп китте лә 
был һүҙҙәрҙе әйткән оҙон буйлы һәм мөһабәт кәүҙәле урта 
йәштәрҙәге ир яғы на ҡараны . Я угир ҡараш ын 
йәшермәне: унда үс алыу, көрәш сәме балҡый ине. Хан 
был ҡараш тан ҡауш аңҡы рап ҡалды. Ҡараш тың үткер
легенән дә, ярһыулығынан да түгел — ярһыулы ҡараш 
тарҙы ла, ғәйрәтле бәһлеүәндәрҙе лә үҙ ғүмерендә байтаҡ 
күрҙе Хан, ә был ҡараш тағы ҡот осҡос, йән өшөткәс 
нәфрәт ялҡы ны  ҡауш атты  уны . Батырҙың бар булмышы 
еңелмәҫ көс менән тулған... Бындайҙарҙың тере ҡалыуы 
ғүмерлек кенә түгел, үҙең үлгәндән һуң да ты ны с
лығыңды алыр. Я угир ҡаты н абзыһын буш ҡа һайла
маған. Хан үҙенең мәкерле уйы ны ң барып сыҡмауын 
аңланы. Башҡорт ирҙәре, йолалары буйынса хәл итеп, 
кемдең ҡотолорға тейешлеген үҙҙәре ү к  аңланылар. Яугир 
ҡатындың һүҙҙәре артыҡ ине. Хан еңелде, ләкин, бире
лергә теләмәне. Биргән һүҙен кире алмайынса, бөтә 
булмышы нәфрәт бөркөп торған бөркөт ҡарашлы батырҙы 
ҡулдан ысҡындырмау теләге менән:

— Йола тигән булып, балаһы өсөн йөрәгенә ҡан һауып 
торған һылыуыңдың мәрхәмәтлелегенән бик оҫта файҙа
ланаһың. Э һин бит ашарын аш ағанһы ң, йәшәрен 
йәшәгәнһең, — тине Хан, мыҫҡыллы йылмайып.

— Ғүмеремдең йәшәлгән өлөшөн үлем яҡы найты у өсөн 
түгел, ә туғандарым ҡонон ҡайтарыу өсөн тупланған 
тәжрибә итеп файҙаланасаҡмын. Һәм быны мин йәштәргә 
ҡарағанда оҫтараҡ башҡарасаҡмын, — тип яуап ҡайтар
ҙы яугир.

Был һүҙҙәрҙән һуң Хан ярым асыҡ ауыҙын ябырға ла 
онотоп, аптырап ҡалды . "Бош ман..." — тигән исем 
мейеһен ярып килеп инде.

Ҡ ы псаҡ ырыуы башҡорто Бошман батыр тураһында 
бәләкәй сағында ғына ишетһә лә, был исем зиһененә уйы 
лып ҡалғайны .

...Аяуһы ҙ яуҙарҙан һуң ауыр яралы Бошман батырҙы 
ҡулға  алғас, Хандың олаталарының береһе уны ң ғорур
лығына иҫе китеп һәм рухын һындырырға теләп: "Минең 
алдымда теҙләнеп тороп, егеттәрең тарафынан үлтерелгән
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яугирҙарым өсөн ғәфү үтенһәң, тере ҡаласаҡһы ң, 
теҙләнмәһәң, яза ҡаты  буласаҡ", — тигән шарт ҡуйған. 
Бошман батыр уға: "һинең ереңә мин баҫып инмәнем. Үҙ 
еремде һаҡлағаным өсөн береһенән дә ғәфү үтенергә йы 
йынмайым. Ә теҙләнеп торорға — мин дөйә түгел. М ин — 
Кеше!" — тип яуап ҡайтарған. Язаланған сағында ла ыһ 
та итмәгән. "Үлемдән һәм ҡаты  язанан ҡотолоу өсөн бары 
теҙләнергә генә кәрәк булғанда, ни эшләп күрәләтә үлемгә 
ҡарш ы барырға инде?" — тип аптырағайны Хан был 
ваҡиғаны  ишеткәндән һуң. Бөгөн иһә Бошман батырҙың 
үҙе һы маҡ у ҡ  ғорур һәм сая тоҡомдары уны ң алдында 
тора. Быларын да теҙләндереп булмаясаҡ. Уларҙың 
береһе, Хандың ҡаты  язаһынан ҡурҡм ау ғына түгел, хат
та үлем күҙҙәренә ҡараған килеш тә үс алыу тураһында 
уйлай. Һәм уйҙарын хатта йәшереп тә маташмай...

Йәшен тиҙлеге менән мейе күҙәнәктәрен земберләтеп 
үткән был уйҙарҙан һуң Хан асыуынан тонсоғор хәлгә 
етте, күҙҙәренә ҡан һауа башланы.

— Ошо һүҙҙәрең өсөн мин үҙ вәғәҙәмде кире алып, 
дүртегеҙҙе лә үсем ҡанғансы  яҙалатасаҡмын! — тине ул 
ярһып. Ш унан эргәһендә торған өлкән улына: — Дүрт дар 
ағасы әҙерләт! — тип бойорҙо.

Улы сығып китте.
— Язаның иң ҡаты һы н татыясаҡһығыҙ, — тине Хан.
Башҡорт яугирҙарының йөҙөндә бер үҙгәреш тә һиҙел

мәне.
— Язанан ҡурҡмайбыҙ, Хан, — тип һүҙен дауам итте 

оҙон буйлы яугир. — Әле беҙҙең өсөн язаның ҡаты лы ғы  
түгел, ә ошо һынауҙы нисек үтеүебеҙ ҡиммәт. Әле беҙҙең 
һәр беребеҙ башҡорт йөҙөн билдәләй, үҙендә башҡорт көсөн 
һынай.

— Ә көсөгөҙ нимәлә һуң һеҙҙең?
— Көсөбөҙ — туғанлы ҡта.
Хандың арҡаһындағы яра ҡапыл бөтә тәнен утҡа 

һалғандай янып һыҙлай башланы. Тәхет өсөн алыш ҡан 
саҡта ул тәүҙә ҡусты һы н үлтерҙе. А ҙаҡ үҙенең арҡаһына 
ағаһының бысағы килеп ҡаҙалды. Был яра йөрәгенә аҙ 
ғына етмәне. Әле инде ошо яра тотош йөрәген ялманы.
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"Көс — туғанлы ҡта... Былар туғанлы ҡтары  менән 
көслөләр. Ьәм бәхетлеләр. Тормошта ла, яуҙа ла, хатта 
үлемдә туғанлыҡтарына тоғролар. Ә минең туғандарым 
тәхет өсөн ҡы ры лы п бөттөләр. Олатайҙарым ханлыҡ 
булдырыу өсөн дошмандарын аямаған, ә беҙ шундай у ҡ  
ҡанһы ҙлы ҡ менән бер-беребеҙҙе ҡы рҙы ҡ. Ә минең улда
рым ни эшләр? Мин үлгәс, нимә булыр? Ҡайһыныһы 
еңер?" Был уйҙан Хандың йөрәгенә хәнйәр ҡаҙанылармы 
ни? Ағаһының бысағынан ҡалған яраның йылдар үткәс 
йән ғазабына әүерелеүен көтмәгәйне ул. Был ауыртыуға 
түҙә алмай, Хан йөҙөн аҫҡа төшөрҙө лә күҙҙәрен йомдо. 
Күҙ алдына улдары килеп баҫты. Бына улар, баһадир 
һынлы, матур, ғорур алты егет бер-береһенә ҡаршы баҫып 
тора. Бөтәһенең дә йөҙҙәрендә нәфрәт, ә ҡулдарында 
ҡорал... Ҡотҡарырға, ҡотҡарырға кәрәк уларҙы! Мин бит 
һеҙҙе үҙ-ара ыҙғыш, талаш, ҡырылыш  өсөн түгел, ә бөйөк 
әштәр өсөн үҫтерҙем!

Хан әсирҙәренә ҡараш ташланы. Бына улар, йөҙҙәре 
яҡты , иңгә-иң терәп, тыныс ҡына баҫып торалар.

— Күтегеҙ дар ағастарын, өйөрҙән иң яҡш ы  дүрт атты 
һайлап бирегеҙ ҙә ҡайтарып ебәрегеҙ. Арттарынан бер у ҡ  
та осмаһын! — тине Хан, байтаҡ өндәшмәй ултырғандан 
һуң.

...Башҡорт яугирҙары төн ҡараңғылығында юғалғанға 
тиклем Хан уларҙы ҡарашы менән оҙатты.

— Атай, — тип өндәшеүгә һиҫкәнеп, әйләнеп ҡараны. 
Артында арғымаҡтарына атланған ҡораллы улдары тора 
ине. — Еңелеүме был? — тип һораны өлкән улы һәм 
ымлап йәйәһенә күрһәтте.

— Ю ҡ! Туғанлыҡтың бөйөк көсөнә хөрмәт был. Фәһем 
алығыҙ: ул үлемдән көслө...

^  1. Хикәйәне уҡып сығығыҙ, хәтерегеҙҙә ҡалдырығыҙ, һөйләп бирегеҙ.
■ 2. Хикәйәнең исеме хаҡында уйлап ҡарағыҙ. Хан ғәскәре менән

көрәш тә, дош ман ҡамауынан ҡотолоу өсөн аяуһыҙ һуғышҡанда 
баш ҡорт көсө нисек һүрәтләнгән? 3. Дош ман ҡулына эләккән дүрт 
баш ҡорт батырының хан менән осрашыу ваҡиғаһы, уның баш ҡорт 
көсөн асыуҙағы әһәмиәте хаҡында һөйләп бирегеҙ.
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"Баштсорт көсө' хикәйәте тураһында

Тарихтан билдәле булыуынса, башҡорттар татар-мон
гол илбаҫарҙарына ҡаршы 14 йыл буйы һуғышҡандар. 
Ҡаҙағстан, Иҙел — Волга буйы халы ҡтары н, урыҫ 
кенәзлектәрен ҡыйратҡандан һуң ғына, Башҡорт иленә 
кире әйләнеп килеп, бар ғәскәре менән ябырылып ҡына 
башҡорттарҙы үҙҙәренә саҡ буйһондора алғандар. Унда ла 
башҡорт йорт-иленә ярым мөстәҡиллек хоҡуғын бирергә 
мәжбүр булғандар.

Илгизәр Диҡҡәттең "Башҡорт көсө" исемле хикәйәтен
дә ошо оҙаҡ яулы-даулы тарихи көрәштең бер эпизоды 
ғына сағыла. Әммә ниндәй тетрәндергес эпизод. Бер бөртөк 
төркөмгә ҡалған башҡорттар дошман ҡулына эләкһәләр 
ҙә баш эймәйҙәр, ғәйрәтле хан алдында үҙҙәрен ғорур һәм 
көслө заттар итеп тоталар.

Хан менән дүрт яугирҙың алышы яуҙан ҡала был юлы 
рух көсө алышына әйләнә. Рух көсө менән дә Йыһангир 
хандың рухын һындыралар, туғанлы ҡ, берҙәмлек уй- 
тойғоһо менән ханды еңеп сығалар.

Ф изик көстән рухи көс ҡеүәтлерәк, рухи көс үлемдән 
көслө — был хикәйәттең идея-художество йөкмәткеһе.

*  *  *

Ир-егет уҙе өсөн тыуа, иле өсөн улә.



ҒАЙСА
ХӨСӘЙЕНОВ

( 1928)

Үҙ биографияһы хаҡында Ғайса Хөсәйенов: "Минең тормош 
юлым ҡарамаҡҡа үтә ябай һәм түтә: мәктәп, институт, аспирантура, 
фәнни эш", — ти. Ул 1928 йылда республикабыҙҙың Кырмыҫҡалы 
районы Үтәгән ауылында тыуған. Етенсе синыфты тыуған ауылында 
тамамлаған, урта белемде Өфөлә 1-се мәктәп-интернатта алған. 
Йәшләй крәҫтиән эше менән шөғөлләнгән. "Бөйөк Ватан һуғышының 
ауыр йөгө ул саҡ ун өс-ун дүрт йәшлек беҙҙең ише үҫмерҙәрҙең 
сибек яурындарына ла төштө, — ти ул. — Кисә генә "Чапаев", "Әгәр 
иртәгә һуғыш була ҡалһа..." кинокартиналарын ҡарап, һуғыш уйыны 
уйнап йөрөгән шуҡ малайҙар, ғәрәсәт яу көндәре тыуғас, ҡапыл 
олоғайып киткәндәй булдыҡ. Һуғыш йылдары мине күпмелер 
мәктәптән дә айырҙы, мин баштан-аяҡ эшкә сумдым. Көнөм-төнөм 
колхоз баҫыуҙарында үтте, ниндәй эш кисектергеһеҙ, шуны эшлә
нем: яҙын ер тырматтым, йәйен кәлтә ташыным, эҫкерт һалыштым, 
көҙөн иген һуғыштым, ҡыштарын колхоз малдарын ҡараным. Ә 
шулай ҙа шул бөткөһөҙ крәҫтиән эшенең миңә иң хәтирәлеһе һәм 
ҡәҙерлеһе — һабан һөргән айҙарым, иген иккән миҙгелем".

Мәктәптә әҙәбиәт менән мауығыу, туған телгә һәм халыҡ 
тарихына мөхәббәт Ғайса Хөсәйеновҡа Башҡорт дәүләт педагогия 
институтында уҡырға, аҙаҡ Мәскәү аспирантураһына китергә, фән- 
ғилем донъяһына инергә юлдар аса.

Хәҙерге көндә Ғайса Хөсәйенов танылған ғалим: филология 
фәндәре докторы, академик. Салауат Юлаев исемендәге дәүләт 
премияһы лауреаты. Ул тиҫтәләгән ғилми һәм әҙәби китаптар 
авторы. Башҡортостан тарихы, атаҡлы башҡорт батырҙары хаҡында 
"Батырҙар ҡиссаһы" китабын яҙған әҙип.
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Е Т Е  Ы Р Ы У

Ағиҙел менән Ҡариҙел килеп ҡуш ы лған ерҙән төшлөк 
ҡарай күҙ күреме арала күкшелләнеп Ҡара тун тауы йәйе
леп ята. Икһеҙ-сикһеҙ далалар уртаһында ҡапланып 
ҡуйы лған ҡалҡандай ҡалҡы п ятҡан был һөҙәк түбә оло 
йәйләү, йыйын майҙаны булған борон-борондан.

Ер-Һыу кибеп, урман-яландар йәшәргәс, мал-тыуар йәш 
үләнгә туйып көрәйеп алғас, яҙғы эштәр бөтөп, иртә йәй 
башланғанда, ҡәҙимгесә Ҡаратун яланына оло йыйынға 
йыйылған ете ырыу башҡорттар бер заман. Дөйә-аттарға 
артмаҡлап килтергән тирмәләрен һәр ырыу бер тирәгә 
тош-тош итеп түңәрәкләп ҡорған. Тирә-яғы вағыраҡ 
тирмәләр менән уратылып, ҙур майҙан ҡалдырылған 
урталыҡта ун биш ҡанатлы оло аҡ тирмә ҡоролған.

Иҙел аръяғындағы Нуғай тауҙарынан сы ҡҡан ҡояш 
һөңгө буйы булып күтәрелеп килгәндә, әлеге аҡ тирмә 
янындағы майҙанға һәр ырыуҙың атаҡлы батырҙары, 
арҙаҡлы1 бейҙәре, аҫыл аҡһаҡалдары йыйыла башлай. 
Йәм-йәшел бәрхәт сиҙәмгә оло түңәрәк итеп түшәлгән 
аҫалы балаҫтар өҫтөнә һәр береһе, үҙ дәрәжәһен белеп, 
олпатлыҡтарын һаҡлағандай, яйлап ултырыша бара. 
Түңәрәк табындың түре булмаһа ла, ҡорҙаштарының 
ҡыҫтауына күнеп, ҡалҡы у яҡҡараҡ Үҫәргән ырыуының 
түрәһе Бикбау бей уҙып ултыра. Уның йәнәшәһенә ултыр
ған Юрматы ырыуы башлығы Тәтегәс бей иһә кәүҙәгә 
мыҡты , йәшкә лә шаҡтай йәш күренә. Ҡ ы псаҡ ырыуы 
башлығы Ҡ арағуж аҡ батыр иһә тағы ла баҙығыраҡҡа 
оҡшай. Ш улай түр түңәрәккә ултырғандарҙан Дим буйы 
Меңле башҡорттарының башлығы Ҡәнзәфәр бей ҙә, 
Бөрйәндән Иҫке бей аҡһаҡал да, Әйле буйы Дыуан ыры
уынан Ишмөхәмәт батыр ҙа, Тамъяндан Шәғәли Ш аҡман 
да, йөҙйәшәр Айҙар сәсән дә — оло йыйын күрке булып, 
ил-йорт хәлен хәл итешер абруйлы ил азаматтары2. Был 
ырыу башлыҡтары менән йәнәш йә улар артындараҡ һәр

1 А рҙаҡ лы  — атаҡлы, абруйлы.
2 И л азамат т ары  — хөрмәтле кешеләр, ил ағалары.
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ырыуҙың аҫыл ир-егеттәре, аҡһаҡалдары, батырҙары оло 
түңәрәкләп теҙелеп ултырыштылар.

Үҙ-ара иҫәнлек-һаулыҡ һорашып, ил-йорт хәлдәрен, 
мал-тыуар именлектәрен һөйләшкеләп алған арала, 
аяҡсылар бер нисә тәпән ҡымыҙ килтереп, ҡорҙағыларҙы 
ауыҙ иттерергә лә өлгөрҙөләр. Халы ҡ ултырышып бөтөп, 
бер аҙ тын алғас, йәнә йәш ҡымыҙҙың тәмен татығас, 
йыйындың тыныслана төшөүен көтөбөрәк тора ла Айҙар 
сәсән — иң өлкән, иң абруйлы аҡһаҡалдарҙың береһе — 
йола буйынса оло йыйынды асып ебәрә.

— Ы рыу башлыҡтары, ил-йорт азаматтары, аҡһаҡал
дар, — тип башлай һүҙен сәсән, — ата-бабаларыбыҙҙың 
йолаһы буйынса, ил-йорт хәлдәре хаҡында кәңәш-төңәш 
итешер, һүҙ беркетешер оло йыйыныбыҙҙы асыу бәхете, 
иншалла, быйыл миңә тейҙе. Йылдарыбыҙ шулай имен- 
аман, үҙебеҙ иҫән-һау булырға, күптәребеҙгә минсә йәшкә 
етергә, көнкүрешебеҙ ырыҫлы, мал-тыуарҙарыбыҙ ишле 
булырға яҙһын.

Кәңәшле ил тарҡалмаҫ, тигән боронғолар. Әлеге йы йы 
ныбыҙҙа ла уртаға һалып һөйләшәһе, кәңәш төйнәйһе 
һүҙҙәребеҙ байтаҡ. А ҡ  батшаға ҡуш ылғас, илебеҙгә имен
лек килде, элек ҡанса1 ек-ыҙа күргән ил баҫҡынсылары
нан, барымта-ҡарымталарҙан2 ҡотолғандай булдыҡ. Ур
мандарыбыҙҙа солоҡтарыбыҙ3, йылғаларҙа һуҫарҙарыбыҙ, 
яландарҙа төлкөләребеҙ, быуаларҙа ҡондоҙҙарыбыҙ бөтмә
һә, яһаҡ түләү генә беҙҙе артыҡ миктәтмәҫ4. Т ик шуларҙы 
ил-ерҙәр аралап, ҡанса урман-һыуҙар яғалап, алыҫ- 
алыҫтарға ҡышын-яҙын илтеп тапшырыуы, ылау ҡы у ыуы 
йонсота. Ш унан ҡотолоуҙың берәй юлы-әмәле юҡмы икән? 
Ошо хаҡта фекер төйнәп килгән аҡһаҡалыбыҙ Бикбау 
бейгә һүҙ бирәм.

Бикбау бей тамағын ҡырыбыраҡ ала ла һалмаҡлап 
ҡына һөйләргә керешә:

1 Ҡ анса  — күпме.
2 Барымта-ҡарымта — мал-тыуар, мөлкәт өсөн йәки ҡан өсөн 

ҡан даулап баҫҡынсылыҡ яһау.
3 Солоҡ — ағас ҡыуыштарына оялаған бал ҡорттары ояһы.
4 М икт әт м әҫ  — йонсотмаҫ.
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— Йәмәғәт, Айҙар сәсән хаҡ әйтә, хәҙергеһе көндә бөтә 
ырыу халайыҡтарын1 да уйландырғаны вә уртаға һалып 
һөйләшер төп нәмә — яһаҡты  ҡайҙа илтеп түләү яғы. 
һәммәгеҙгә лә мәғлүм, Ҡазан ҡалаһы беҙҙән ифрат алыҫ, 
яҡш ы  ат менән арыу саҡта барғанда ла, уты ҙ-ҡы рҡ 
көнлөк юл тау яҡтарына. Барыуы-ҡайтыуы менән ике-өс 
ай үтеп китә, тигән һүҙ. Нисәмә ырыу юлсыларының ҡ а н 
са ғүмере ыҙа менән ошо юлда үтә, ни хәтле ат-мал интегә. 
Йөк-йөк йәнлек тиреләрен боҙмайынса, батман-батман 
балдарҙы бүҫкәртмәйенсә имен-аман илтеүе лә еңел түгел.

Үҫәргән, Бөрйән халыҡтарының шундайыраҡ фекере 
бар, йәмәғәт: Ҡазан ҡалаһының Ағиҙел, Дим, Ашҡаҙар, 
Ьаҡмар, Я йы ҡ, Әй буйҙарынан ифрат алыҫ икәнлеген, 
йөк-йөк яһаҡ тиреләрен, балдарҙы илтеү мәшәҡәтен иҫтә 
тотоп, Башҡорт иленең үҙендә, бер үҙәктәрәк, яһаҡ малын 
илтеп түләр өсөн, кәрәк-яраҡ алыш-биреш өсөн аҡ батша
нан бер кескәй генә ҡәлғә2 һалдыртыу ын һорарға. Ш ул 
хаҡта бөтә ырыуҙарыбыҙ, ошо йыйыныбыҙ исеменән хат 
яҙырға. Бар ырыу халайыҡтарына ла яйлыраҡ, йы раҡ
лығы бер самалыраҡ булһын өсөн ул ҡәлғәне, тәғәйен 
әйткәндә, ошо йыйын майҙаныбыҙҙан төньяҡтараҡ ятҡан 
анау Ағиҙел менән Ҡариҙел ҡуш ы лған ергә бейек моронға 
ҡорорға булыр ине. Ҡәлғә ил-йортто төрлө баҫҡынсы
ларҙан ҡурсалар бер ҡалҡан булыр ине.

Бикбау бейҙән һуң Тәтегәс, Ҡәнзәфәр бей, йәнә тағы 
бер-ике аҡһаҡал һүҙ алып һөйләгәс, йыйын, уртаҡ фекер
гә килеп, аҡ батшанан Башҡортостанда ҡәлғә һалдыр
тырға һорауҙы хуплай. Ш улай итеп, ошо оло йыйын 
хәҙерге Өфөнөң нигеҙен һалыр урынды һайлай.

Йыйын икенсе мәсьәлә буйынса Рәсәй иленә һөжүм 
иткән дошмандарға ҡаршы аҡ батшаның башҡорт ир- 
егеттәрен яуға сығырға саҡырып ебәргән фарманын 
дәррәү күтәреп ала ла яуға әҙерләнергә һүҙ беркетә.

Был йыйын тарихтың туғыҙ йөҙ ҙә һикһән берендә, 
йы лҡы  йылында3 була.

1 Х а л а й ы ҡ  — халыҡ.
2 Ҡ длғэ — крепость, нығытма.
3 Был иҫкесә йыл иҫәбе буйынса. Яңыса 1573 йылға тура килә.
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Оло йыйындың ултырҙаш өлөшөндә ил азаматтары
ның, аҡһаҡалдарҙың аҡылы, һүҙ-фекер ҡеүәһе һыналған 
икән, хәҙер бәйгелә һәр ырыу ир-егеттәренең көс-ҡеүәте, 
таҫыллығы һыналыр көн.

Халы ҡ ашап-эсеп ҡуҙғала башлағансы, һыбайлылары 
менән йүгерек аттар сабыш башлау билдәләнгән урынға, 
йәйәүле өсөн бер көндәй юл булыр араға, Өршәк буйына 
сығып та киткәндәр. Хәйер, улар киткеләгәнсе әле, ҡайһы 
я ҡ  аты уҙыр тип бәхәстәр ҙә ҡ у  йырғылап алған. Ҡайһы 
ғына йүгерек атты ҡарама, шул алдан килер төҫлө, ба
рыһы ла һөлөк кеүек йылҡылдап, тейен кеүек уйнаҡлап 
тора. "Һайт" тип бер ҡы йҡы улап ебәр, у ҡ  кеүек атылып 
китер һымаҡ. Ш улай ҙа ат йүнен белер һынсылар Еҙем 
буйынан Ҡатай араһынан килгән бер туры аттың алдан 
килерен юрайҙар. Арғымағы ла арғымаҡ шул: торғаны 
менән бер толпар тарпаны.

Тирмәләрҙән бер аҙ аҫтараҡ, киң  битләү һөҙәкләнеп 
уйһы у яланға ялғанып киткән ерҙә, халыҡ дәррәү йы йы 
ла башлау менән, көрәш майҙанын да асып ебәрҙеләр. 
Арыраҡ сәпкә уҡтан атыусыларҙың, күҙ  бәйләп көршәк 
ватыусыларҙың ярыш майҙандары китә.

Күптәрҙе иң ҡы ҙыҡты рғаны , бәйгенең үҙәге, әлбиттә, 
әлеге көрәш майҙаны. Унда һәр ырыуҙың батырҙарының 
батырҙары алышасаҡ бит. Билдәле, һәр ырыуҙың үҙ баты
ры бар.

Көрәш майҙанын, ғәҙәттәгесә, йәш-елкенсәк башлап 
ебәрә.

Көслөнән-көслөрәге алып ташлай бара биреп, майҙанға 
ысын батырҙар сығырға ла нәүбәт етә.

Ҡара Табын ырыуынан Аҡназар батыр менән Асы
лы күл буйы Ҡаңны-Төркәй ырыуы батыры Ҡыҙрас бик 
оҙаҡ ҡына алыша. Ахырҙа Ҡыҙрас еңеп, затлы ғына 
бүләктәр алып, майҙандың шау-гөр килеп хуплауын тап
ҡас, күпмелер ваҡыт уның менән алышырға сығыусы 
табылмағандай ҙа тороп ала. Бер аҙҙан һалмаҡ ҡына 
баҫып, Сураман майҙан уртаһына ыңғайлай. Көрәшергә 
ҡ у ш а ҡ 1 тотторғас та әле, ул әллә күпме билдән йәһәт кенә

1 Ҡушатс — билбау.
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алмай өйрөлөңкөрәп йөрөй. Бына бер мәл Сураман 
Ҡыҙрастың билен биртендерә биреп ҡапыл ҡыҫып алыуы 
була, Асылы буйы батырын йәлп итеп баш аша һелкеп 
ебәреүе була.

Сураман менән алышҡа Көтөр сыға. Көтөр батыр Сура
мандан аша ҡарабыраҡ тора, шул хәтле һонтор. Был ике 
батыр көрәшергә үтә таҫыллы булып, бер-береһенә бил 
бирмәй, көстө самалап оҙаҡ көрмәкләшә торғас, Сураман 
баяғыса ҡапыл һелтәйем тигәндә, Көтөрҙө баш аша ала 
алмайынса, үҙе аҫта тороп ҡала. Майҙанда шау-шыу, 
ығы-зығы китә, юрматыныҡылар "Көтөр батыр йы ҡты " 
ла "Көтөр еңде" тип геү килеп еңешә, Дим буйы Меңле 
башҡорттары Сураманды яҡлай. Көрәш майҙаны баш
лығы  батырҙарҙы яңынан алышырға ҡ уш ы п , улар 
күпмелер яҫҡы ш ы п1 йөрөгәндән һуң, Сураман батыр 
таҫыллыраҡ булып сыға. Көтөрҙө тубығына терәберәк 
ҡырға бырғыта.

Көрәштең иң ҡы ҙы ғы  ла, иң ғәйрәтлеһе лә Сураман
дың Оморҙаҡ батыр менән алышында булғандыр, моға
йын. Йә бил бирмәй, йә көс самалап йөрөп, Сураман тағы 
ҡапыл матҡып тотоп, Оморҙаҡты ҡыҫып алып ҡарай 
икән, биле ташмы ни — ҡата ла ҡуя , ти. Ш уға ҡуш а ҡ  та 
ш ыуып ти к  тора икән. Ҡыҙрас, Көтөр менән алышып хәле 
бөтә башлаған Сураманды Оморҙаҡ, үҙе лә байтаҡ албыр
ғатып йөрөткәс, аҙаҡ еңеп сыға.

Ш улай итеп, Оморҙаҡ оло бәйгелә көрәштә иң көслө 
батыр булып ҡала. Уға бүләк итеп аҫыл буҫтауға тәңкәләр 
менән ҡапланған көйәк — яу кейеме, башына кейер көмөш 
торҡа2, шуларға иш итеп һөйәк һаплы ҡорос суҡмар — 
яу-һунар ҡоралы бирәләр. Икенсе бүләкте алған Сураман 
батырға затлы ҡалъян3 менән әҙернә йәйә, уҡ-һаҙаҡ, аҫыл 
ебәк тауарҙар тейә. Көтөр батыр сит-ситтәре һырлап 
семәрләп эшләнгән ҙур баҙыян тәпән менән тулы ишемле 
бал, йәнә сигеүле таҫтамалдар ала.

1 Я ҫҡы ш ы п  — тартышып, айҡашып.
2 Торҡа — шлем.
3 Ҡ алъян  — уҡ-һаҙаҡ һауыты.

25



Бер заман һыртта күҙәтеп торған малайҙар "аттар, ат
тар!" тип ҡысҡырыш а башлауҙары була, майҙандағылар 
ҙа Өршәк буйҙары яғынан туҙан туҙҙырып сабып килгән 
юртаҡтарҙы шәйләп алалар. Т ик ҡайһы аттың алдан 
килгәнен әле белер әмәл юҡ: уларҙы йә ҡы уаҡл ы ҡ , йә 
туҙан ҡаплай. Бына бер мәл туры ат атылып килеп сыға. 
Арғы маҡтың алғырлығы әллә ҡайҙан билдәле: атҡан 
уҡтай һонолоп елә генә. Унан әҙ генә арттараҡ ике ат 
башҡа баш тигәндәй тиң сабалар. Күпме генә ваҡыт 
үткәндер, майҙанға яҡынлаш ыу менән, улары ла таны- 
малы була: береһе — аҡ бәкәлле ҡаш ҡа ат, икенсеһе ала 
сыбар. Туры ат быларҙы бер ер буйылай ташлап, беренсе 
булып майҙанға атылып инә, бер аҙҙан ҡаш ҡа менән ала 
сыбар ҡолаҡҡа ҡолаҡ тиң булып бергә елеп уҙҙылар.

Ьынсылар1 һүҙе раҫ булды: туры атҡа беренсе бүләк — 
эйәрле-йүгәнле арғымаҡ, ҡаш ҡа менән ала сыбарға алмас 
ҡылыс менән затлы кейемдәр тейҙе.

Көрәш менән ат сабыштары ярыштары тамамланып, 
ҡояш кискә ауышыуға ҡарамаҫтан, бәйге һүрелергә һис 
оҡшамай әле. Тамаша ҡылырға яратыусылар әле бер 
урында мәргәндәрҙең сәпкә у ҡ  атыу ярышын күҙәтә, 
ҡайһылары еңел һөйәкле егеттәрҙең һырғауылға үрмәләүен 
ҡарай, ҡомарлыраҡтары айбарлыларҙың аттан тартыш, 
яҫҡы ш ы у ярыш ын ҡарап шау-гөр килә. Бер тошта 
һәүәҫкәрҙәр ҡош сөйөп уйнай.

Киске эңер яҡынлашҡанда, бөтә ырыуҙың башлыҡта
ры, бәйгелә еңеп сы ҡҡан батырҙар, абруйлы аҡһаҡалдар, 
ғәҙәт буйынса, әлеге ун биш ҡанатлы оло аҡ тирмәгә 
йыйыла: донъя хәлдәре, бөгөнгө бәйге хаҡында гәпләшеп, 
һый-хөрмәт күреп, ҡурай-йыр тыңлап хозурланып ултыр
маға.

Йылына бер килгән оло йыйын ниндәй күркәм күрен
мәһен, донъя үҙе һис тә байрам түгел ине шул. Ҡуңалтаҡ 
тормошонда нисек етте шулай көн күргән ярлы-ябаға, 
байғош күпме!? Йыйында ваҡытлы  ғына булһа ла 
күңелдәрен баҫҡан, донъя мәшәҡәттәрен онотоп торған 
уҫлаптай ер-егеттәрҙе лә иртәгә ш ы ҡһыҙ тормош ҡырыҫ
лығы, ҡы ҫы нҡы лы ғы  көтә.

1 Һынсы  — Һынап белеүселәр.
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1. "Ете ырыу" хикәйәһендә ниндәй осор сағылдырыла? 2. Йыйын 
барған ваҡытты, урынды тасуирлағыҙ. Унда йыйылған халыҡ хаҡында 
һөйләгеҙ. 3. Ете ырыу атамаларын, уларҙың башлыҡтарының исемен 
әйтеп сығығыҙ һәм дәф тәрегеҙгә яҙып ҡуйығыҙ. 4. А ҡ  тирмәлә йы
йынды йолалап асҡанда халыҡтың ғөрөф -ғәҙәтенә хас ниндәй матур 
сифаттары сағылдырыла? 5. Бикбау бейҙең  йыйында һөйләгән 
телмәрен яңынан уҡып сығығыҙ һәм Башҡортостанда ҡәлғә һалыу
ҙың маҡсаты, урыны, ваҡыты хаҡында аңлатма бирегеҙ. 6. Йыйынды 
нисек күҙ  алдына килтерәһегеҙ, тасуирлап бирегеҙ.

*  *  *

Оло табында башлыҡтар, аҡһаҡалдар менән ултыра
һы Айҙар сәсән был юлы әле һаҡал-мыйыҡтары саҡ беле
неп кенә килгән йәш-елкенсәктәрҙең, егеттәрҙең күңелен 
күреп, гәпләшеп ултырмаҡ өсөн, үҙ тирмәһендә кескәй 
табын ҡормаҡсы булды. Йөҙйәшәр сәсән оло табындарҙы 
күп  күргән, һый-хөрмәтте күп  татыған. Уға хәҙер тарих, 
хикәйәт тыңларға, ҡарһүҙҙәр1 ишетергә һәүәҫ, ололарҙан 
фәһем, аҡыл алыр йәштәрҙе йы йы п, табын ҡороп, 
әңгәмәләшеп ултырыу хозурлыҡ.

Айҙар сәсәндең тирмәһе оло аҡ тирмәнән әллә ни 
йыраҡ түгел: уң ҡулда, ҡалҡы у бер ерҙә. Тирмәһе шаҡтай 
ҙур, туғыҙ ҡанатлы.

Табында бер ҡурайсы "Ете ырыу" көйөн уйнап ебәрҙе. 
Уға, йәштәр ҡуш ы лы п, ҡеүәтләп алды:

Күгәреп тә ятҡан Урал тауы —

Ете лә ырыу —  илдең төйәге.
Ирек яулап үлгән иркәйҙәрҙең 
Шунда ята изге һөйәге...

Йыр-моңдан дәртләнеп, шул у ҡ  ваҡытта һағышланып 
өлгөргән йәш-елкенсәк ошо "Ете ырыу" тигән йырҙың 
тарихын да һөйләп биреүен үтенгәс, бер аҙ ғына тына, 
уйлана биреп, Айҙар сәсән уратыңҡырап һалмаҡ ҡына 
һүҙ асты:

1 Ҡарһүҙ — ололар һүҙе.
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— Уландар, йә дәртле, йә үтә һағышлы булып ишетел
гән йыр-моң — халыҡтың ысын-ысындан күңел көҙгөһө 
ул. Ш уға ла ул, һине моңландырып, уйҙарыңды әллә 
ҡайҙарға алып китә: берсә ул моңдан йөрәк өҙгөс аһ-зар 
ишеткәндәй булаһың, берсә ҡ ы йҡы улы  оран, ат тояғы та
уыштарын тойғандай итәһең, берсә ҡоштар һайрашыуын 
иҫләйһең. Йырҙың моңонда у ҡ  үткән хәлдәр, халыҡ тари
хы яңғырап ҡалғандай миңә, ә башҡорт йырҙарының 
күпселеге үҙе ү к  ниндәйҙер бер ваҡиға, тарих менән бәйле. 
Әле йырлаған "Ете ырыу" йырының үҙ тарихы бар.

Ш уны  ла әйтәйем әле, уландар: ир-егеттең егетлеге 
ҡоро ғәйрәттә, таҫыллыҡта ғына булмайынса, башында 
булыр аҡылда, күңелендә ятыр инсафлыҡта ла. Ирмен 
тигән ир кеше ил-йорт йолаларын да йолалай белер, оло
ларҙы ололоҡлар, ата-бабаларының изге эшенә, оло тари
хына аманат итеп ҡарар. Бәр хәлдә, тамағы туҡ , өҫтө 
бөтөнгә генә ҡәнәғәт булып, бүтәненә аңшай1 булмаҫ. 
Бөгөнгөһөн дә, үткәнен дә ҡәҙерләй белер, киләсәген дә 
онотмаҫ.

Тарих тигәндәй, ата-бабаларыбыҙҙың бер аманат һүҙен 
дә иҫтән сығармайыҡ. Башҡортмон тигән башҡортҡа 
етмеш төрлө һәнәр өҫтөнә ете быуынға саҡлы үҙенең ата- 
бабаларын, үҙ ырыуының шәжәрәһен, ил-йорт тарихын 
яҡш ы  белеүе шарт. Беҙҙең һәммәгеҙҙең дә ш уның тәүге 
ике шартын үтәүегеҙгә һис шигем ю ҡ, ә бына ил-йорттоң 
боронғораҡ тарихын сала-сарпы ғына белеүегеҙ ихтимал.

Әгәр теләгегеҙ булһа, әле һеҙ һораған "Ете ырыу" йыры 
тарихына бәйләп, ата-бабаларыбыҙҙың әүәлгерәк тарихы
на ла күҙ һалырға самам ю ҡ түгел...

Йәш ҡунаҡтар хужаны ң был ниәтен бер ауыҙҙан хуп
лағас, барыһы ла берәр туҫтаҡ ҡы мы ҙ эсеп, ит-ҡалъя 
ҡапҡы лап алғандан һуң, ниндәйҙер бер тантаналы ты н
лы ҡ эсендә сәсән үҙенең һөйләр тарихын башлап та ебәрҙе.

— Тарихты уны, улдарым, бүлеп алып һөйләүе лә 
ҡы йы н. Тарих ул быуын-быуын төҫлө. 2

2 А ңш ай  — аңһыҙ, иғтибарһыҙ.
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Беҙҙең халыҡтың тарихы яҙылмаған. Әле әйткәнемсә, 
уны ата-бабаларыбыҙ телдән телгә һөйләп, быуындан бы
уынға тапшырыр булған.

Боронғораҡ иген сәсмәгән, бесән сапмаған, фәҡәт, мал 
аҫрап, һунар итеп йәшәгән олатайҙарыбыҙ мал-тыуарын 
ҡуйы  үлән-сәскәлә утлатып, йәйен — үреш1 2 3, ҡы ш ы н 
тибен эҙләп, ырыу-ырыу эркелешеп, ер-һыуҙар кисеп, гел 
күсеп йөрөр булғандар. Ололар һөйләгәндән ишетеүемсә, 
башҡорттар Алтай тауҙарынан Уралғаса, Уралдан Оло 
иҙелгәсә2 күсеп йөрөгәндәр борон. Хатта бер заман, бынан 
өс-дүрт йөҙ йылдар әүәл, Ҡара диңгеҙ, Дунай һыуы 
буйҙарынаса китеп ҡышлар булғандар, имеш. Ни өсөн 
тиһәң, ул яҡтарҙа ҡы ш  йылы, ҡар йоҡа, мал-тыуар 
тибенлектә ҡышлай. Яҙын-йәйен тағы ҡубарылып төньяҡ
ҡа, Иҙел, Урал буйҙарына ҡайтыр булғандар.

А ҙаҡ башҡорт ырыуҙары урмандары өҫкә ауып ки л 
гән, йәйләүлектәре лә ярайһы мул, үләне бил бауырына 
еткән Урал тауы ҡуйындарына ҡайты п, шул тирәләрҙә 
ныҡлап төйәкләнгәндәр.

Урал — Иҙел буйҙарындағы муллыҡ, һалҡын ҡы ш , 
ҡара урмандар күсәбә2 ата-бабаларыбыҙҙы ултыраҡлыҡ- 
ҡа күсергә, ҡы ш лар бура өйҙәр, мал ҡаралтылары 
һалырға зарурат4 иткән, күрәһең. Үҙҙәре лә ки ң  далалар- 
ҙағы яман баҫҡынсыларҙан боҫор өсөн һилерәк, байманы- 
раҡ тау-урманлы, йылға-күлле төбәктәргә төпләнеүҙе 
хәйерлерәк тапҡандар булһа кәрәк. Улар төньяғында 
ҡамалы ҙур йылғаны — Сулман иҙелен дә5 үтеп киткән
дәр.

Урман-дала ерҙәрендә әле бик һирәк осраштырғылаған 
ҡырағай аттар, тарпандар ул заман ғәләмәт күп  булған, 
өйөр-өйөр эркелеп йөрөгән. Болан, мышы, ҡоралайҙар 
тураһында әйтеп тораһы ла ю ҡ. Йәғни һунар иткәнгә, 
аҫрар мал-тыуарҙан тыш та, ит-түлек эргәлә генә булған.

1 Үреш  — көтөүлек ер.
2 Оло иҙел  — Волга.
3 Кусэбэ — күсмә тормош менән йәшәүсе.
4 Зарурат  — мәжбүр иткән мәғәнәһендә.
5 Сулман иҙеле  — хәҙерге Кама йылғаһы.
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Урман-Һыуында тейен, төлкө, һуҫар, ҡама, шәшке, ҡон
доҙ, бурһыҡ ише кейек тиһеңме, бүтән ҡош-ҡортмо, йылға- 
күлендә балығы тиһеңме — күплегенә хайран ҡалырлыҡ 
икән.

Унынсы  быуаттар самаһында күпселек башҡорт 
ырыуҙары ҡәбилә-түбә булып буралы өй, ҡаралтылы 
ауылдарҙа йәшәгәндәр инде. Ҡ ы ш ҡы л ы ғы н  ауылда 
ҡыш лап, йәйен генә бөтә мал-тыуары менән йәйләүгә 
сығыр булып киткәндәр. Мал аҫрауға һунар, солоҡсолоҡ1, 
игенселек, алыш-биреш2 кәсебе өҫтәлгән.

Оло һыу буйҙарында ҙур-ҙур ғына ҡалалар ҙа үҫеп 
сы ҡҡан бер заман. Ҡала тигәс тә, уларҙы хәҙерге таш 
ҡалалар менән тиң күрмәгеҙ тағы. Ул замандағы башҡорт 
ҡалалары бәләкәй булған. Уларҙы ҡала тип түгел, ҡәлғә 
тип атау дөрөҫөрәк булыр ине. Ҡала ул шул ҡәлғә һүҙенән 
ҡалған да инде.

Улар бик уңайлы йылға моронона йә ҡалҡы у ергә 
һалыныр булған. Йә яйлыраҡ ергә ҡорған3 ҡорғандар. 
Ш уны ң тирә-яғын осло имән бағаналар менән уратҡан
дар. Ҡәлғәне йәнә тәрән соҡор — ур менән уратып алған
дар. Уға һыу ебәргәндәр. Ур аша күпер эшләгәндәр. 
Ҡәлғәлә дүрт тарафҡа ғәҙәттә дүрт тәпәш бурама манара4 
яһағандар, ш уға дүрт ҡапҡа  уйғандар. Төндәрен йә 
хәүеф-хәтәр мәлдәрҙә күпер күтәреп ҡуйы лы р булған.

Ғәрәп илселеге 922 йылда Болғар иленә барышлай 
шулай у ҡ  Башҡорт ерҙәрен үткән икән. Был хаҡта ғәрәп 
илсеһе Ибн Фаҙлан яҙып ҡалдырған.

Бер заман Болғар дәүләте көсәйә барып, башҡорттарҙы 
ла үҙ ҡул  аҫтына буйһондора башлаған. Оҙаҡламай 
болғарҙар менән башҡорттар араһында солох5 төҙөлгән. 
Элеккесә мал аҫрап, солоҡ ҡарап, иген игеп йәшәү менән 
бергә бүтән төрлө һәнәрҙәрҙе лә үҙләштергәндәр. Әлеге 
ҡәлғәләр тағы ҙурайып, ҡала кеүек булып төҙөкләнеп, 
байып киткән . Башҡорттар болғар баҙарҙары менән

1 Солоҡсолоҡ  — ҡырағай бал ҡорттарын ҡарау.
2 Алыш -биреш  — һатыу итеү, сауҙа мәғәнәһендә.
3 Ҡ орған  — курган.
4 М анара  — башня мәғәнәһендә.
5 Солох — тыныслыҡ тураһында килешеү.
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ҡы ҙы у сауҙа иткәндәр, килешеү буйынса, Оло иҙел аша 
ҡайыҡтарҙа төшөп, далалар буйлап каруан юлы менән 
алыҫ илдәргә — Византияға, Эрмәнстанға, Руми1 илдәренә 
лә барып сыҡҡандар. Болғарға, әлеге илдәргә улар затлы 
йәнлек тиреләре, батман-батман бал һатҡандар. Унан 
ебәк, сәй-шәкәр, бүтән татлы ашамлыҡтар, төрлө ҡыҙыл 
мал-тыуар тейәп ҡайтыр булғандар.

Ш улай болғарҙар менән килешеп, яҡы н вә алыҫ илдәр 
менән аралашып, донъялары бер аҙ бөтәйеп, мал-тыуарҙар 
ишәйеп, ауыл-ҡалалар шәбәйеп, һөнәр-кәсеп эштәре алға 
китеп арыу ғына ғүмер иткәндә, күпме йылдар үткәндер, 
бер заман ҡояш сығышы яғынан ғәләмәт яман яу ябы
рылған. А ҙаҡ донъяға яманаты таралыр Сыңғыҙ хандың 
яуы була был. Ул яу шул хәтле ҙур, икһеҙ-сикһеҙ дала
ларҙы ябып, яр булып килә икән. Әллә ни хәтле ғәскәр 
менән бөтә ғаиләләре, бала-сағалары, мал-тыуары, мөл
кәте менән бергә килгәс, ул иҫ китмәле, имеш. Бер заман 
Сыңғыҙ үлгәс, Батый хан Болғар дәүләтен ҡыйратып, 
ауылдарын көл-күмер итеп, ҡалаларын хараба хәленә 
ҡалдырып, Оло иҙелде аша сы ҡҡан да урыҫ кенәзлектәре 
еренә инеп киткән.

Татар-монгол яуҙарынан һуң да башҡорт йорт-ерендә 
бер нисә ҡаты  яу-ҡырғындар булған. Ш уларҙың иң 
ҡырылыш лыһы Туҡтамыш  хан заманында А ҡ һ а ҡ  Ти
мерҙең яуы булғандыр, моғайын. Ул яу Башҡортостан ере 
аша 1391 йылда үткән. Әлеге Ҡ араҡыянан арыраҡ 
Ағиҙел ярында Буран бейҙең ейәне Ялыҡ бей батыр был 
яу менән аяуһыҙ алышып ҡараған, ләкин еңелгән.

Өҙлөкһөҙ яу, хан-төмән д әрҙең тәхет өсөн үҙ-ара янъялы 
менән бер заман Алтын Урҙа хәлһеҙләнеп, тора-бара төрлө 
ханлыҡтарға бүленгәс, башҡорттарҙың бер өлөшө — 
Ағиҙелдең түбән яғы: Ы ҡ , Сәрмәсән буйҙары — Ҡазан 
ханлығына, икенсе өлөшө — Йүрүҙән, Әй буйҙары — 
Себер ханлығына, көньяҡтағылары — Ьаҡмар, Яйы ҡ, 
Дим буйҙары нуғай мырҙаларына буйһоноп, ырыуҙар 
тарҡауланышып, айырымланышып ҡалғандар.

1 Руми — Европа.
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Ошо замандарҙа бер килке илгә ҡы тлы ҡ  килгән. Өс 
йыл буйы иген уңмаған, йы лҡы , ҡуй  малдары йоттан 
ҡырылған, кү п  халыҡтар дарманһыҙ булған.

Бер заман, тарих туғыҙ йөҙ илле туғыҙҙа, сысҡан 
йылында1, аҡ  батша Ҡазан ҡалаһын алған, ханлығын 
ҡыйратҡан. Ш унан күп  ваҡыт та үтмәҫтән, башҡорт 
ырыуҙарының бейҙәре, аҡһаҡалдары йыйылып кәңәш 
ҡорған, аҡ  батшаға вәкилдәр ебәргән. Кәңәш-төңәш 
иткәндән һуң, Үҫәргән ырыуынан Бикбау бейҙе, Бөрйән 
ырыуынан Иҫке бейҙе, Ҡыпсаҡтарҙан Ҡ арағуж аҡты , 
Тамъяндарҙан Шәғәли Ш аҡманды вәкил итеп Ҡаҙанға 
ебәрергә булғандар. Улар аҡ батшаға барып баш һалған
дар, үҙ ер-һыуҙарына башҡорттар үҙҙәре хужа икәнлеккә 
ярлыҡаш2 алғандар. Я һаҡҡа һуҫар, ҡондоҙ, бал түләмәк 
булып вәғәҙә биргәндәр.

Ш улай башҡорт ырыуҙары үҙ ихтыярҙары менән аҡ 
батшаға баш һалғас ҡына, бер аҙ иркен тын алып ҡалған
дар. Элек айырымланып ҡалған ырыуҙарҙы ойошторорға 
форсат та тыуған шунан.

Бер саҡ ырыу башлыҡтары, аҡһаҡалдар йыйылып, 
йәнә кәңәш иткәндәр. "Азаматтар, ырыу башҡа булһа ла, 
бауыр бер бит. Үҙ-ара тарҡаулыҡты, даулашты бөтөрөп, 
бер халыҡтай булғанда, йорт-илебеҙ ҙә имен булыр, хәүеф- 
хәтәр ҙә аҙ булыр ине", — тигәндәр. Ете ырыуҙың берлә- 
шеүе ана шулай булған.

Ошоноң хөрмәтенә йәнә оло йыйын, бәйге ҡорғандар. 
Ш уны ң ҡомартҡыһы итеп, оҫта ҡурайсылар, йырсылар 
әлеге "Ете ырыу" йырын сығарғандар. Уны оло йы йы н
дың бар халҡы ла яратып, үҙ итеп отоп алған.

Ете ырыуҙың берләшеп килешеүенең бер билдәһе итеп, 
Йылайыр һыуы буйындағы Имәнтауҙағы бер йөҙйәшәр 
имән ағасына ете ырыуҙың ете төрлө тамғаһын ҡыҙҙырып 
һуҡҡандар.

Һуңғы  ваҡиғалар, уландарым, барыһы ла минең күҙ 
алдымда үткәндәре. Байтағына үҙем шаһит. Ә аҡ батшаға 
вәкил булып барған башлыҡтарҙың күбеһе, үҙегеҙ ү к

1 Хәҙерге йыл иҫәбе менән 1552 йылға тура килә.
2 Я рлы ҡ аш  — ерҙе беркетеү тураһында грамота.
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күреп-белеп тораһығыҙ, быйылғы йыйыныбыҙҙың түрен- 
дәләр, бына тигән ил азаматтары.

Ш уны ң менән тарих хикәйәтем дә тамам, ахыры, улан
дарым.

Айҙар сәсән был ете ырыу хикәйәтен һөйләп бөтөп, йәш 
ҡунаҡтары  үҙ тирмәләренә таралышҡан саҡта, Етегән 
йондоҙ ҡойроғо көнсығыш ҡа ны ҡ ауыш ҡайны инде.

1. Айҙар сәсәндең үҙ тирмәһенә йыйылған халыҡҡа йыр тарихы, 
боронғо  ҡалалар хаҡында нимәләр һөйләүен иҫегеҙгә төш өрөгөҙ 
һәм уларҙың тарихи әһәмиәтен аңлатып бирегеҙ. 2. Ғәрәп илселәре 
баш ҡорт ерендә нисәнсе йылдарҙа булғандар? Был хаҡта кем  нимә 
яҙып ҡалдырған? 3. Башҡорттарҙың Болғар дәүләте менән мөнәсәбәте 
нисек булған? 4. Сыңғыҙ, Батый хан, Аҡһаҡ Тимер яуҙары хаҡында 
һөйләп бирегеҙ. 5. Алтын Урҙа ханлығы бер нисә ханлыҡҡа бүленгәс, 
баш ҡорт ырыуҙары ниндәй ханлыҡтарҙың ҡул аҫтында ҡалған? 6. Ни 
сәбәптәр менән баш ҡорт ырыуҙары аҡ батшаға вәкилдәр ебәрә? 
Унда кем дәр бара? Был ваҡиға нисәнсе йылда була? 7. Ә ҫәрҙең төп 
идеяһы нимәгә ҡайтып ҡала?

Тарихи хикәйә тураһында

Ьәр кеше үҙ туған халҡының тарихын яҡш ы  белергә 
[ тейеш. Халыҡтың боронғо тарихы, көнкүреше тураһында 
i аҡһаҡалдар, сәсәндәр йәштәргә һөйләр булғандар. Улар 
; һойләгән тарих, легенда булып, телдән телгә, быуындан 
I быуынға тапшырыла килгән. Ш улай итеп, боронғо хан за

мандары, батшалыҡтар, төрлө яуҙар, халыҡ батырҙары, 
күренекле кешеләр тураһында тарихи хикәйәләр, легенда
лар, йырҙар беҙҙең көндәргә килеп еткән.

Башҡорт халҡының килеп сығышы, боронғо тарихы 
хаҡында байтаҡ ҡына легендалар һаҡланған. Шундай- 
ҙарҙан, мәҫәлән, "Ете ырыу" тигән легендала ете башҡорт 
ырыуының нисек берләшеүе, боронғо тормош-көнкүреш
тәре, аҙаҡ Урыҫ дәүләтенә ҡ у  шы лыуҙары тураһында 
һөйләнелә.

Ғайса Хөсәйеновтың "Ере ырыу” исемле тарихи хикә
йәһендә, легендаларға таянып, башҡорт халҡы ны ң 
боронғо көнкүреше, оло йыйындары, Өфө ҡалаһының ни
сек нигеҙләнеүе хаҡында һүҙ бара. Айҙар сәсән башҡорт
тарҙың боронғо тарихын һөйләп ишеттерә.

2 Т у га н  әҙәбиәт, 7 33



Халы ҡты ң үткән тарихын йы йнаҡ һәм йәнле итеп 
һөйләп биргән, тарихи мәғлүмәттәргә бай булған хикәйә
ләрҙе тарихи хикәйә тип атайҙар. "Ете ырыу" тигән тарихи 
хикәйә — ана шундай әҫәрҙәрҙең береһе.

ТАРИХ БУЙЫНСА ПАРСАЛАР 

Халы ҡ тарихы

Х алы ҡ тарихы — ул уны ң автобиографияһы. Кеше 
үҙенең автобиографияһын нисек белгән шикелле, туған 
халҡы ны ң автобиографияһын да белергә тейеш. Уның 
тарихи биттәрен, батырҙарын, аҡыл эйәләрен, сәсәндәрен, 
яҙыусыларын, сәнғәт эшмәкәрҙәрен.

Ьәр халы ҡты ң тарихы — ул милли байлыҡ, ти аҡыл 
эйәләре. Ул әсә кеүек берҙән-бер һәм ғәзиз. Әсәһен 
хөрмәтләгән туған халҡы н, әсә телен, тарихы н да 
хөрмәтләр. Ш унда ғына ул ысын, ғорур, һиммәтле кеше.

Ьәр кем үҙен туған халҡы  ҡәҙерле, игелекле улы-ҡыҙы  
итеп телгә алырлыҡ, хатта маҡтаны рлы ҡ, ғорурланыр
лы ҡ итеп йәшәргә тейеш. Халҡы ң йөҙөнә ти к ҡы ҙы ллы ҡ 
килтерә күрмә.

*  *  *

Тарихтың ҡәҙерле биттәре — бер сәхифәһе — йөҙәр бит 
романдарҙан йөҙ ҡат ҡәҙерлерәк.

Бер тарихи факт йөҙ уйҙырманан өҫтөн.
Тарих — ул үҙе ҡан-йән менән яҙылған ысын роман, 

быуаттар хәҡиҡәте.
Героик тарих биттәре шундай ҡәҙерле һәм ғәзиз ул, 

уны  һүҙ менән аңлатыу ы ҡы йы н, йөрәк менән тойорға, 
йөрәк түрендә йөрөтөргә кәрәк.

*  *  *

Я ҡш ы  яҙылған тарихи романдар иң яҡш ы  тарих курс
тарынан шәберәк, ти Бальзак.

Бер халы ҡты ң ҡаһарманлығы бүтән халыҡтар өсөн дә 
эшләнә, ти Стефан Цвейг.

Данлы геройҙары булмаған халы ҡ — меҫкен халы ҡ, 
ти Брехт.
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Йәш Петр Беренсе батшаның тәхеткә ултырғандан һуң 
тәүге ҙур эше төрөктәргә ҡарш ы Азов походына әҙерлә
неүҙән башланды. 1696 йылдың яҙында, йылғалар боҙҙан 
әрселеү менән, Преображенск, Семёновск полктарынан 
һәм стрелецтарҙан торор етмеш меңлек һайланма ғәскәрен 
ҡайыҡ-кәмәләргә, оло ҡасмуйҙарға1 ултыртып, Дон буй
лап, көньяҡҡа яуға ҡуҙғалды.

Һыуҙан һәм ҡоронан ай буйы килгән ғәскәр Азовтан ун 
биш саҡрымдар өҫтә, Дон йылғаһы буйында, оло лагерь 
ҡороп ятты . Йылғаның ике яғындағы  яҫы һыртлауға 
ат-ылауҙары, палаткалары, туптары менән ҡайҙарҙан- 
ҡайҙарға йәйелеп ятҡан был хәрби лагерь шул тиклем оло 
яуы менән дошмандың ҡотон алмалы ине.

Пётр Беренсе баш командующий Алексей Семенович 
Ш еин менән хәл-әхүәл, ғәскәрҙең яуға әҙерлеге хаҡында 
белешкәс, икенсе көндө ғәскәрҙәрҙе позицияға ҡуйҙылар. 
Дон дың һул я ҡ  ярына, бейек түбәгә урынлаш ҡан Азов 
ҡәлғәһе янына, төп көстө, күпселек туптарҙы тупланы 
лар.

Азов ҡәлғәһе лә, бейек таш диуарҙары2 башынан уйым, 
улаҡтарынан кәбәктәре ҡарайып күренгән йөҙәрләгән 
туптары, меңәрләгән ғәскәре, янычарҙары3 менән яу ҡа й 
тарырға әҙер икәнлеген тойҙороп, шомло булып шымып 
ҡалғайны .

Бына бер заман баш командующий бойороғо буйынса 
йөҙәрләгән урыҫ туптары ҡәлғәгә төбәп бер юлы ут асты. 
Таш диуарҙарға, һыу өҫтәренә, ҡәлғә эсенә барып төшөп 
ярылған туп йәҙрәләренән яман шартлауҙар ҡолаҡтарҙы 
тондорҙо. Саң-тупраҡ болото ҡарайып һауаға күтәрелде. 
Ҡалала емеректәр менән бергә ут ялҡындары күренде.

Бер нисә хәтәр ҡаты  залптан һуң туптар бер юлы 
тынып ҡалды. Ниндәйҙер шомло һиллек ҡәлғә эсендәге 
ығы-зығылар, ҡы сҡы ры ш тар менән генә бүлгеләнде.

А Л Д А Р  Б А Т Ы Р  Ҡ И С С А Һ Ы

1 Ҡасмуй — паром кәмәһе.
2 Диуар — стена.
3 Янычар  — Төрөк армияһының һайланма гвардияһы.
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Ш ул саҡ урыҫ ғәскәрҙәре сафынан ике һыбайлы аты
лып сы ҡты . Береһе аҡ  нәмә болғап, ҡәлғәгә ҡарай китте. 
Азов комендантына, Хәсән Арыҫлан бейгә, һуғыш һыҙ- 
ниһеҙ баш һалырға, үҙ-ара ярашлы шарттарҙа килешеү 
яһарға саҡырып яҙылған ярлы ҡ менән ебәрелгән илсе ка 
зактар ине былар.

Яуға ингәнсе, дошманды әүәл һынап, ҡы лы н тартып 
ҡара, тигәндәр бит. һынамы ш  илселәр, таш диуар буйы
на етеп, ҡулдағы  ҡағы ҙы н, бүректәрен болғап һөрәнләү- 
ҙәренә бер аҙҙан ҡапҡа асылып, эскә лә үттеләр. Тик 
күпме генә ваҡыт уҙғандыр, береһен һөрөп тигәндәй кире 
сығармаһындармы. Бер үҙе әйләнеп ҡайтҡан был казак
тың ярлы ҡ ҡағы ҙы на үтәнән-үтә хәнйәр ҡаҙалғайны. 
Ҡалған яуап шарты — яуҙы ике я ҡ  батырының хәнйәр 
менән алы ш ы уынан башлау — телдән еткерелгәйне. 
Ҡәлғәлә ҡалған илсе ш уға бер аманат1 икән.

Төрөктәрҙең был ҡы лы ғы  урыҫтарҙы аптыратты ла, 
аптыратманы ла. Аптыратты , яу алды шарты ш аҡтай 
сәйер: ғәҙәттәгесә, һыбайлылар алышы түгел, хәнйәрле 
алыш. Аптыратманы, илселәрҙең береһе булһа ла иҫән 
ҡайтты .

Ҡ уйы лған шартты үтәмәй сара ю ҡ: ил-ғәскәр намыҫын 
һаҡлап, яман булһа ла, яу йолаһын йолаламай ярамай. 
Ш арт үтәлһә, аманаттың да имен әйләнеп ҡайты уы  бар.

Казактарҙың атта һөңгөлә яман алышын, ҡылыста 
хәтәр сабышын күп  татыған төрөктәр, был юлы хәнйәрле 
алыш шартын ҡуйы п, урыҫ яу башлыҡтарын уйға һал
ды. Байтаҡ ҡы на кәңәшләшкәндән һуң, улар етмеш 
меңдән аш ыу ғәскәр араһынан дүрт батырҙы һайлап 
алды. Ш уларҙың икеһе уҫлаптай Дон казактары, өсөнсөһө 
алып һынлы Мәскәү воеводаһы, дүртенсеһе башҡорт
тарҙан Алдар батыр ине. Ошо батырҙарҙың батырҙары 
араһынан көстө, таҫыллыҡты самалап һайлай торғас, 
урыҫ ғәскәренең намыҫын һаҡлау өлөшө башҡорт баты
рына төштө.

1 Аманат  — бында заложник мәғәнәһендә, әсир ҡалдырылған кеше.
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Көс-ҡеүәте таш ып торған олпат кәүҙәле, ки ң  күкрәкле 
утыҙ йәштәр самаһындағы Алдар көрәштәрҙә ер күрмәгән, 
алыштарҙа ал бирмәгән, яуҙарҙа аҙмы дошман тураған, 
Ҡ ырым, Азов походтарын кискән ш аҡтай тәжрибәле 
яугир ир ине. Эле иң кәрәге — хәнйәр менән үлемесле 
яҫҡы ш ты ң сая таҫыллығына ла күпмелер эйә ине ул.

Төрөктәр яғынан хәтәр алыш ҡа сы ҡҡан батыр мы ҡты  
кәүҙәле, йыуан беләкле, оло ялтыр башлы черкес кешеһе 
ине. Алдар батыр хәнйәрен тағы п, Пётр батша, баш ко
мандующий менән хуш лаш ып, ҡәлғә ҡарш ыһындағы оло 
алыш майҙанына йүнәлгәндә, төрөктәр яғы  батыры үҙен 
оҙата килгән һыбайлыһынан бер ер буйындай ҡалҡы у 
таҡы р урында көтөп тора ине инде.

Булат хәнйәр ҡы нһы ҙ булмағандай, батыр ҙа бағауыл
һыҙ1 булмаҫ. Алдар батыр ҙа алыш майҙанына бағауыл 
менән — әлеге Мәскәү воеводаһы батыры менән — һыбай 
сы ҡты . Черкес батыры баҫып торған урынға бер ер буйы 
ара ҡалғас, улар аттарынан төшөп, үҙәккә ыңғайланы
лар. Төрөк бағауылы ла, атын ҡалдырып, былар янына 
килде. Бағауылдар, батырҙарҙа хәнйәрҙән башҡа артыҡ 
нәмә ю ҡм ы  икәнлеген тикш ереп, алыш ш арттарын 
асыҡлағандан һуң, аттары янына кире боролдо.

Алы ш  майҙанында, ике сажиндар самаһы арала ҡара- 
ҡарш ы баҫып, ике батыр ғына тороп ҡалды.

Секундант-бағауылдар ҡул  күтәреп, оран менән ишара 
яһағас, үлемесле алыш башланып та китте. Батырҙар 
башта бер-береһен һынап, алыш-сәнсеш яйын самалап, 
бер-береһенә яман секрәйгән көйө ярым бөксәйеп, ҡара- 
ҡарш ы әле былай, әле тегеләй түңәрәкләп әйләнгеләнеләр. 
Төрөк батырының бер аҙҙан ҡапыл бер нисә тапҡы р 
хәнйәр менән яҫҡыныуына Алдар батыр, уң ҡулы н гел 
алға һоноп хәнйәрен тоҫҡаған көйө, дошманын яҡы н ебәр
мәй йөрөнө, үҙенең бер-ике ынтылып ҡарауы ла буш ҡа 
булды.

Хәнйәр һуҙылмалы, сәнсәйем тип артҡа киҙәнгәндә, 
үҙең дошмандыҡына ҡаҙалыуың бар. Алдар башта үҙе

1 Бағауыл — бында: һаҡсы, секундант мәғәнәһендә.
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һөжүмгә күсергә бик ашыҡманы, күберәк һаҡланыу яғын 
ҡараны. Ғүмере буйы биленән хәнйәре төшмәгән черкесты 
яҫҡындырып-ярһытып арытырға, алйытырға тырышты 
ул.

Ике яҡтан ҡарап торған ғәскәрҙе бындайыраҡ тамаша, 
бәлки, ялҡы та ла башлағандыр, ләкин хәтәр алыш
тағыларға ваҡыт бизмәнен үлем йә ҡалым алыштырғай
ны. Үлемесле был майҙанда көскә ҡарағанда таҫыллыҡ 
еңергә тейеш ине.

Бына бер мәл дошманын оборонаға күсергә мәжбүр 
иткән Алдар, уның хәнйәрен гел алға һоноп тапанған 
сағында, аңғармаҫтан уң аяғы менән тегенең ҡулына 
йәнтәслим килтереп тибеүе була, хәнйәре, ысҡынып, бер 
я ҡ ҡ а  осоп китеүе була. Ул арала Алдар йәшен тиҙлеге 
менән хәнйәр юлын бүлә һикерә. Ҡоралһыҙ ағарынып 
ҡатҡан ҡорбанын сәнсеп ташларға бер ни тормай хәҙер ба
тырға.

Намыҫланған башҡорт батыры, "сәнсешмәк юҡ, көрәш 
бар" ти ҙә, үҙ хәнйәрен бер я ҡҡ а  быраҡтырып, ҡоро ҡул 
дошманына ҡул  көрәшенә ташлана. Аптыраған черкес, 
аңына килеп, яман айҡашырға тотона. Алдар уны ҡыҫып 
ҡулдарын шаҡарайым тигәнсе, черкес нисектер ы сҡы 
ны п, башҡорт батырының башын ҡайы ры п, яман 
ҡыҫырға керешмәһенме. Тимерҙәй ҡаты  ҡулдар ҡы ҫы уы 
нан Алдарҙың күҙ алдары ҡараңғыланып, аңын юғалта 
барған сағында, ул тағы бушанып ҡалыуҙы тоя. Ш ул саҡ 
черкестың, ике-өс сажиндар ситтә ятҡан хәнйәрен алып, 
һөжүмгә әҙерләнгәнен шәйләп ҡала ул. Яман киҙәнеп үҙ 
өҫтөнә килгәндә, тегенең беләҙек тәңгәленән ҡаплан 
етеҙлеге менән ҡулы н эләктереп ала Алдар.

Алы ш ты ң иң сая сағы етә: хәнйәрҙән яҙғанға — үлем. 
Алдар үҙ өҫтөнә һаман яҡынлаш ып килгән хәнйәрле ҡ ул 
дарҙы көскә шаҡарып бар ғәйрәтенә этеүе була, дошманы 
үҙ ҡоралына үҙе сәнселеп ергә сүгә. Алдар батыр хәнйәрҙе 
тартып алып, бер-ике аҙым артҡа сиккән арала, төрөк яғы 
батыры, эсен тотҡан килеш бөгөлөбөрәк баҫып, күҙҙәрен 
алартып ҡарап тора-тора ла ҡапыл гөрҫ итеп ергә ауа.

Урыҫ ғәскәрҙәре яғында ҡупҡан  көслө шау-шыу, ура 
тауыштарынан һуң ғына Алдар, нисектер, айнып киткән
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дәй булып, үҙенең арыған, йонсоған көйө үле дошманы 
ҡаршыһында көскә баҫып торғанын, үлемесле алышта 
еңеп сы ҡҡаны н аңлап ала.

Яу алды алышындағы был еңеү походтың хәйерле 
бөтөрөнә һәйбәт ишара ла ине.

Алдар батырҙы үлемесле алышта еңеүе менән ҡотлап 
ҡы уаны ш ҡан урыҫ ғәскәре иртәгәһен иртән, йөҙәрләгән 
туптан атып, оло яуҙы башлап ебәрҙе. Туп йәҙрәләре 
ҡәлғәлә йәнә емеректәр яһаны, янғын сығарҙы, ти к  таш 
диуарҙар ғына, бер ни булмағандай, һаман һерәйешеп 
торалар ине.

Оҙаҡламай ике меңләгән Дон һәм Запорожье казакта
ры, һөрән һалып, һөжүмгә күтәрелде. Атаман Фрол Мина
ев башлығында казактар, уйһы у ерҙәрҙе йәһәт кенә 
йүгереп үтеп, ҡәлғә алдындағы траншея һәм редуттарға 
яҡынлаш ты. Ш ул саҡ төрөк туптары бер юлы телгә ки л 
де. Ҡолаҡ тондорғос шартлап йәҙрәләр ярылыуға, сафтар 
тарҡауланып, яу яланы үле кәүҙәләр менән сыбарлана 
башланы, яралыларҙың һөрәне, ыңғырашы ишетелде. Бер 
төркөм казактар таш стеналарға етеп, баҫҡыстар менән 
үргә үрмәләргә лә тотонғайнылар. Ләкин өҫтән яуған 
таштарҙан, ҡайнар ыҫмалаларҙан ҡыйралышып, кире 
траншеяларға сигенде.

Ш улай тәүге штурм уңышһыҙ бөттө.
Икенсе штурм уңышлы сыҡһын өсөн, дошмандың 

ҡалған көсөн, позицияларын ныҡлап белеү, "тел" ҡулға 
төшөрөү үтә хәжәт ине. Был хәтәр төнгө ”һунар"ға ба
рырға теләүселәрҙән ике төркөмдө һайлап алдылар: биш 
казакты һәм өс башҡортто. Казактар — нисек тә ҡәлғәгә 
инергә, башҡорттар дошман һыбайлылары урҙайына1 
барырға тейеш ине. Бәхетеме-өлөшөмө, атлы разведкаға 
Бирҙеғол тигән сос бер башҡорт, ағаһы Дәүләтҡол менән 
Алдар батыр эләкте.

Өс һыбайлы, аттарының тояҡтарына сепрәк урап, 
көньяҡта Дон тармағындағы бер форттан2 бик алыҫ бул
маған ерҙә тупланған дошман урҙайына ҡарап төн эсенә

1 У рҙай  — хәрби лагерь.
2 Форт — нығытма.
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инеп юғалды. Башта бер аҙ юрттырып, аҙаҡ аттарын атла
тып ҡына улар күпме барғандыр, төн ауышып килгәндә, 
бер кескәй йылғаны кистереп сыҡҡас, дошман урҙайына 
яҡы нлаш ҡандары н самаланылар. Бер йырын эсләп 
байтаҡ барғас, Алдар, юлдаштарын ҡалдырып, үҙе раз
ведкаға барып килде: дошман постарының ҡайҙалығын, 
ғәскәр таборҙарын күҙәтте. Бирҙеғол менән бергә ш ы уы 
ш ып барып, һаҡтағыларҙы шым һәм йәһәт кенә юлдан 
алдылар. Артабан үтеп, бер оло аҡ сатырға ыңғайланы
лар. Дошман урҙайы ҡара төн эсендә бер ни белмәй тыныс 
йоҡлай ине. Тик ҡайҙалыр йыраҡтараҡ аттар бышҡыр- 
ғылағаны ғына ишетелгеләп тынлы ҡты  боҙғолай.

Ике юлдаш ш ы уы ш ы п аҡ сатырға еткәс, тауыш- 
фәлән, ул-был юҡмы, тип бер аҙ тыңлап яттылар ҙа, һаҡ 
ҡы на итеп сатырҙы асып, береһе эскә инде. Мышнауҙары- 
на ҡарағанда, бында өс кеше йоҡлай, ахыры. Алдар, күҙе 
өйрәнә төшкәс, һул ҡулында, сатыр ситләберәк берәүһенең 
башын ишек яғына ҡаратып йоҡлап ятҡанын шәйләп 
алды. Баш тәңгәленә килеп, йәһәт кенә, яңағын ҡайырып 
тигәндәй, бер ҙур киҫәк сепрәкте уның ауыҙына төйөп 
тығыу ы булды, теге тыпырсына башлағансы, бар көсөнә 
һөйрәп, сатыр ауыҙына килтерҙе. Уғаса быны Бирҙеғол 
бөтөнләй тыш ҡа тартып сығарҙы. Ул арала икәүһе, уны 
яғаһынан эләктереп, эй елә-атлай, йырын буйына һөйрәп 
алып та киттеләр. Т ик шул саҡ ҡайҙандыр быларҙы бер 
шәүлә шәйләп ҡалғандай булды. Арғы  пост, күрәһең: атыу 
тауышы яңғыраны.

Алдар менән Бирҙеғол "тел"де һөйрәп килтереп, 
Дәүләтҡолдоң атына арҡыры бәйләп һалып, үҙҙәре лә 
атланышып, йырын түбәненә сабып киткәндә, урҙайҙа 
шау-шыу ҡубырға өлгөргәйне инде.

Бер аҙҙан улар артынан сапҡын төшкәнен тойҙолар. 
Дәүләтҡол атында һалыулап һелкенеп килгән тере йөк 
уларға йән-фарман сабып китергә ирек бирмәй ине. Ә теге 
кескәй йылғаны кисеп сығып һы ртҡа күтәрелгәндә, 
ҡыуғынсылар быларҙы күреп ү к  алды. Ш ул саҡ эргәлә
ренән бер-ике у ҡ  жыулап үтеп китте. Дәүләтҡолдо ҡаплар 
өсөн, Алдар үҙе арттараҡ ҡалды ла, ҡараңғы аралаш 
шәүләләнгән атлы ҡарасҡыларға тоҫҡап, уғы н атып
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(“бәрҙе. Ш унан, нисектер, күҙҙән яҙғандай булды был 
ҡарасҡы. Үҙе яңынан юлдаштарын ҡы уы п еткәндә, арт
тан ат тояҡтары һәм һөрән тауыштарын тағы ла нығыраҡ 
ишеткәндәй итте. Тағы бер уғы н ҡыуғынсыларға ҡарап 
атты ла Дәүләтҡол менән йәнәшәләп саба башланы. 
Шулай күпме генә сапҡандарҙыр, Алдар һөрән, тояҡ та
уыштарының уң һәм һул яҡтарынан ишетелгәнен дә 
тойҙо. Ҡыуғынсыларҙың уйы — уларҙы ҡамалау ине. 
Көнсығыш офоҡта беленә башлаған таң әреһенән улар 
һулдан өс һыбайлыны тоҫмаллап алдылар. Уңдан бер-ике 
ер аралыҡта ике һыбайлы елә ине. Алдар Дәүләтҡолдан 
һул ҡулда сабыусы Бирҙеғолға эргәгә сы ҡҡан шул өс 
һыбайлыға тоҫҡап атырға бойорҙо ла үҙе лә, атын тыя би
реберәк боролоп, һул яҡтағыларын мәрәйгә алыу яғын са
маланы. Тоҫҡап бер уғы н атып ебәреүе булды, алдағыһы 
гөрҫ итеп ҡолап төштө. Ул арала Бирҙеғол уғынан уңдағы 
бер һыбайлы ла тәгәрәне. Ш ул  мәл арттан бер у ҡ  
Дәүләтҡолдоң арҡаһына килеп ҡаҙалды. Ул "аһ” итеп 
ҡалды ла артҡа ҡайҡая бирә барып, башын алға һалын
дырҙы. Быны күреп алған Алдар ағаһына ҡатар китеп, 
уң я ҡ  ҡалаҡ һөйәге аҫтына ҡаҙалған уҡты  төптән тотоп 
һаҡ ҡы на һурып алыуға, Дәүләтҡол яман аһылдап 
ебәрҙе.

Ш ул араларҙа Бирҙеғол, йәнә бер ҡы уғы нсы ны ң аты 
һөрлөгөп китеп, һыбайлы баш аша тәкмәсләп әллә ҡайҙа 
осоп барып төшкәндә, үҙе лә арттан атҡан уҡтан ҡапыл 
ҡолап ҡалды. Алдарҙың да балтырын бер у ҡ  ярып үтте.

Ш ундай хәтәр хәлдәрҙә ағаһының аты ла, үҙенеке лә 
атлауға күскәндә, Алдар үҙҙәре өҫтөнә ҡылыс болғап 
ажғырып килгән ҡы уғы нсы ны  күреп ҡалды. Йәшен тиҙ
леге менән үҙе ҡылысын һурып алған арала, атын дошма
нына киҫә бороп өлгөрҙө батыр. Дошман аты ҡапыл 
үрәпсеп киткән ыңғайға, Алдар һыбайлының бот тәңгә
ленә ҡылысын сабыуға, теге эйәренән икенсе я ҡҡ а  ауып 
та төштө.

Ш унда иҫ-аңын йыйған араларҙа Алдар ҡайҙандыр 
атыу, ҡы й ҡ ы у  тауыштары ишетте. Абайлаһа, үҙҙәрен 
ике-өс ер буйы алда ҡамалап алған ҡыуғынсыларға табан
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һырттан унлап казак һыбайлыларының ҡы йҡы улаш ы п 
йән-фарман сабып килеүен күрҙе ул. Үҙҙәре лә өс-дүрт 
бөртөккә ҡалған ҡыуғынсылар, атлы казактарҙы күргәс 
тә, тырым-тырағай кире боролоп сапмаһындармы.

Ошо мәлдә генә Алдар үҙенең хәлдән тая барыуын, һул 
аяғының һулҡылдап һыҙлауын тойҙо: йәнәшәлә ағаһын 
эйәр өҫтөндә, алдындағы арҡыры ятҡан  тотҡонона 
бөтөнләй иҫһеҙ эйелеп төшкән хәлдә күрҙе. Бер яҡта ярты
лаш сабылған дошман кәүҙәһе ята ине. Арыраҡ бер нисә 
ат кешнәшеп юртып йөрөй. Таң һыҙылып, көн тыуып 
килә икән.

Сабып килеп еткән атлы казактар ҡулға төшөрөлгән 
"тел"де үҙен бер эйәргә һалып, Дәүләтҡолдоң яраһын 
бәйләп, атҡа ипләп ултыртып, үлгән Бирҙеғолдо табып, 
шулай у ҡ  эйәргә бәйләп һалып, лагерға табан боролдолар. 
Алдар үҙенең балтыр яраһын йыуып бәйләгәс, яраһының, 
үҙ хәленең мөшкөл түгеллеген тойҙо. Тик иҫһеҙ ятҡан 
ағаһының хәле генә ны ҡ  бөрсөнө уны.

Алдар батыр алып ҡайтҡан "тел" берҙән-бер һәм иң 
ҡиммәтле улъя1 булып сыҡты, казактарҙың ҡәлғәлә раз
ведкаһы уңышһыҙ бөтөп, үҙҙәре береһе лә кире әйләнеп 
ҡайта алмаған саҡта — бигерәк тә. Алдарҙар ҡулға тө
шөргән Ҡырым татары ҙур бер ҡор башы булып сыҡҡан. 
Уны ң аша Ҡырым ханы атлыларының ихтиатын2, пози
цияларын ғына түгел, Л ю тик фортындағы, Азов 
ҡәлғәһендәге көстәрҙе, төрөктәрҙең хәрби пландарын белә 
алғандар.

Был ҡорбашы биргән ҡиммәтле мәғлүмәттәрҙән һуң, 
ике көндән урыҫ ғәскәре Азовҡа икенсе штурмды башла
ны. Туптар а тыуы аҫтында башта урыҫ флотилияһы ғына 
һөжүмгә күсте, ҡәлғә янындағы һыуҙа ун өс галеранан 
һәм егерме бишләп ваҡ суднонан торор төрөк эскадраһын 
ҡыйратып, Азовты Дон тамағы яғынан уратып алды. 
Төрөктәрҙең диңгеҙ караптары яйһыҙ йылға тамағында 
һуғы ш ҡа инергә баҙнат итмәне.

1 Улъя  — хәрби трофей мәғәнәһендә.
2 И хт и а т  — резерв.
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Урыҫ ғәскәрҙәре икенсе көндө төрөктәрҙең ҡәлғә диауа- 
рынан айлы йәшел тыуҙарын түбән эйеүҙәрен ғәжәпләне- 
берәк ҡарап торҙолар. Ш унан ҡәлғә ҡапҡаһынан ал флаг 
менән ике кеше сыҡты. Улар урыҫ ғәскәре менән килешеү 
хаҡында һөйләшергә килеүсе төрөк илселәре ине. Азов 
коменданты Хәсән Арыҫлан бей, ҡәлғәнең ҡамал ыу ын 
күреп, еңеп сығыуҙарына ышаныстары булмағанлыҡтан, 
һуғыш ты туҡтатыуҙы тәҡдим итә, Азовты урыҫтарға 
тапшырырға вәғәҙә бирә.

Был оло еңеүгә иң ҡыуанған кешеләрҙең береһе — Петр 
Беренсе батша үҙе Азов походында ҙур ғәйрәтлектәр 
күрһәткән яу батырҙарын бүләкләгән саҡта, тантаналы 
шарттарҙа иң беренселәрҙән булып батырҙарҙың батыры 
башҡорт Алдар Иҫәнгилдингә үҙ ҡулы  менән ярлыҡ- 
грамота тапшыра, алтын ҡы нлы  ҡылыс бүләк итә.

Азов походынан оло дан менән ҡайтҡас, Алдар 
батырҙың яуҙағы ғәйрәтлектәре һәм Петр батшаның үҙ 
ҡулынан алған грамота ҡағыҙы  ил-йорт ҡаршыһында 
уның абруйын тағы ла күтәреп ебәрҙе. Әүәл Ҡырым поход- 
тарындағы батырлыҡтары өсөн тарханлыҡ исеме алған 
олатаһы Ҡәҙербәк менән атаһы Иҫәнгилдегә тиң яугир 
итеп танынылар уны...

1. Ә ҫәрҙе тулыһынса уҡып сығығыҙ йәки магнитофон яҙмаһынан 
тыңлағыҙ. 2. Ваҡиғаларҙың башланып китеүен һәм улар барған урын
ды сағылдырған һүрәттәр эшләһәгеҙ, нимәләр эшләргә кәрәк булыр 
ине? Һөйләп бирегеҙ. 3. Алдарҙың төрөк батыры менән көрәш ен һәм 
"тел" алып ҡайтыу эпизодын сағылдырған киносценарий төҙөгөҙ. 
4. Ә ҫәрҙә урыҫ ғәскәренең еңеүе нисек тасуирлана? Был еңеүҙә 
Алдар батырҙың роле ниндәй? Уны Петр Беренсе нисек баһалаған? 
Ил халҡы Алдар батырҙы ни өсөн ололаған? 5. Алдар батырҙы 
ҡылыҡһырлаған яҙма эш башҡарығыҙ. Дәреслектәге һүрәтте файҙа
ланығыҙ.

Алдар батыр тураһында

Башҡорт халҡының тарихы ҙур ваҡиғаларға һәм та
рихи шәхестәргә ғәжәйеп бай. Уны ң азатлыҡ өсөн көрәш 
тарихын алғанда ғына ла, сәмле көрәш ҡандары менән 
яҙылған тарих биттәре, исемдәре бөтә Рәсәйгә билдәле 
атаҡлы батырҙары, данлы кешеләре әллә ни хәт ле. Ирек
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өсөн яуға күтәрелгән һәм шул юлда баштарын һалған А л 
дар, Күсем, Ҡараһаҡал, Батырша, Салауат Юлаев, Кинйә 
Арыҫланов, Бәҙәрғол Юнаев кеүек тарихи шәхестәре 
менән башҡорт халҡы  үҙе генә түгел, бүтән халыҡтар ҙа 
хаҡлы ғорурлана ала. Улар барыһы ла ил батырҙары, 
башҡорттоң иң ҡәҙерле улдары.

Ш ул уҙамандар араһында Алдар батыр Иҫәнгилдин — 
иң өлкән ил ағаһы. Ул X V II быуат аҙаҡтарында Рәсәйҙең 
именлеген яҡлап Ҡырым һәм Азов походтарында ҡат
наш ҡан яугир, шул яуҙарҙағы батырлыҡтары өсөн Петр 
Беренсе батшаның үҙ ҡулынан бүләк алған һәм маҡтау 
һүҙҙәрен ишеткән ир-егет. Уға батша исеменән ярлыҡ- 
маҡтау ҡағыҙҙары һәм тарханлыҡ дәрәжәһе лә тейгән. 
Рәсәй алдында дан-шөһрәт ҡаҙанған. Рус батшалығы 
халыҡты рәхимһеҙ иҙә, ҡыҫа башлағас, шул у ҡ  Алдар 
батыр — батшалыҡҡа ҡаршы ирек яулап яу күтәргән 
башлыҡ. Алдар батыр етәкселегендә башҡорттар һәм 
бүтән халыҡтар 1704 йылдан 1711 йылғаса Башҡорто
станда батша ҡыҫымына ҡаршы оҙаҡ яу алып баралар. 
Был оҙайлы башҡорт ихтилалы тарихта Алдар-Күсем 
яуҙары исеме менән билдәле.

Ш улай баш күтәреп, батшалыҡтың йәбер-золомдарын 
бер ни тиклем йомшарттырғас, Алдар батыр, илсе булып, 
Ҡаҙағстанды Рәсәйгә ҡуш ыуҙа илгә ҙур хеҙмәт күрһәтә. 
Әммә илгә күрһәткән шундай хеҙмәттәренә, Рәсәй өсөн 
ҡы лған батырлыҡтарына ҡарамаҫтан, баш бирмәҫ яусыл 
Алдар батырҙы урыҫ батшалары барыбер ғәфү итмәйенсә 
1742 йылда дарға аҫтырып үлтертә. Үҙе шулай дарҙа 
һәләк булһа ла, Алдар батырҙың ил алдындағы хеҙмәт
тәрен, оло батырлыҡтарын туған халҡы онотмай, уны оло
лап күңел түрендә һаҡлап килә.

Ғайса Хөсәйеновтың "Алдар батыр ҡиссаһы" повесында 
Алдар Иҫәнгилдиндең Азов походындағы батырлыҡтары 
һәм башҡорт ихтилалы башлығы булараҡ яу күре
нештәре күрһәтелә.
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БУЛАТ
РАФИКОВ

( 1934— 1998)

Тормошта бер нәмә лә эҙһеҙ үтмәй...

Мин Мәләүез районының Дәүләтҡол ауылында 1934 йылдың 4 
авгусында донъяға килгәнмен. Атайым уҡытыусы ине, уның ҡулында 
беренсе синыфта өс аҙна самаһы уҡып ҡалдым, шунан ул ҡаты ауы
рып китте һәм тиҙҙән вафат булып ҡалды. Ғөмүмән, бала сағымда 
алған иң көслө тәьҫир — кешеләрҙең күпләп үлеүе. Һуғыш фронтта 
ирҙәрҙе пуля менән, тылда ҡатын-ҡыҙҙы, бала-сағаны аслыҡ, сирҙәр 
менән сүпләп торҙо.

Донъяны ҡайғы-хәсрәт, аслыҡ-яланғаслыҡ баҫҡан заманда кеше 
ауырлыҡтарҙы еңеп сығыу, шуның өсөн ҙур көс-ҡеүәткә эйә булыу 
тураһында хыяллана. Халыҡ араһында данлы батырҙар хаҡында 
хикәйәттәр һәм әкиәттәр йөрөй башлай. Ҡасандыр Ҡараһаҡал тигән 
батыр булғанлығын тәүге тапҡыр шул йылдарҙа ишеттем дә инде, тик 
уның тураһында роман яҙырымды ул саҡта күҙ алдыма килтерә 
алманым, әлбиттә.

Бәләкәйҙән тимер-томор менән булашырға һәм яҙышырға ярат
тым, яңғыҙ әбейҙәргә йоҙаҡ, сәғәт төҙәтеп, хат йә ғариза яҙып бирә 
инем. Бөтәһе лә бер теләк әйтер ине: уҡып кеше бул. Әммә ауылда 
башланғыс мәктәп кенә, әсәй ауырый. Бишенсе синыфты Мәләүездә 
тамамлап, алтынсы синыфҡа Стәрлетамаҡ районының Айыусы ете 
йыллыҡ мәктәбенә киттем. Мырҙаш ауылында өләсәйемдә йәшәп, 
көн дә ете саҡрым йөрөп уҡыным. Алдағы йәйҙә әсәйҙең кәңәше 
менән Ишембайға һөнәрселек училищеһына барып ҡараным — дәү
ләт иҫәбенә ашау, кейенеү мөмкинлеге ымһындырҙы. Унда эшләүсе
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туған тейешле ағай Стәрлетамаҡҡа Ленин исемендәге мәктәпкә 
барырға кәңәш итте. Стәрлелә лә юл уңманы. Өфөгә киттем. Бында 
ла эш сыҡмағас, үҙемде һыйындырырлыҡ балалар йорто эҙләп ил 
буйлап йөрөнөм һәм ҡыш уртаһында ғына ауылға ҡайтып индем.

Етенсе синыфты үҙебеҙҙең районда Юлдаш мәктәбендә тамам
ланым. Шунан тормош ҡуласаһы еңелерәк тәгәрләне шикелле: 
Стәрлетамаҡ педагогия училищеһында уҡып сығып, Башҡорт дәүләт 
университетында биш йыл белем алдым. Уҡып йөрөгән саҡта уҡ "Ле
нинец" гәзите һәм "Һәнәк" журналы редакцияларында эшләп 
йөрөгәйнем инде, ә университеттан һуң Юлдашта бер йыл уҡытҡас, 
йәштәр гәзитенә ҡабат эшкә саҡырылдым. "Пионер" журналы, 
"Совет Башҡортостаны" гәзите редакцияларында ла эшләнем, Баш
ҡортостан яҙыусылар союзы идараһының яуаплы сәркәтибе булдым. 
Әле "Ағиҙел" журналының баш мөхәррире вазифаһын башҡарам.

Тәүге шиғырым бала саҡта әсәйҙән сыбыҡ эләккән көндә 
барлыҡҡа килһә лә, күңел кисерештәрен рифмаланған һүҙҙәр 
теҙмәһенә һалыу шатлығы минең мәңгелек юлдашыма әүерелде. 
Әле лә, башлыса сәсмә әҫәрҙәр яҙыуға күскәндә лә, шиғыр юлдары 
күңелемде төрткөләп кенә тора, хатта төштәремә инә. Ғөмүмән, 
тормошта бер нәмә лә эҙһеҙ үтмәй. Әйтәйек, бала саҡта уҡырға 
ынтылыуым ғүмерлек ҡомар булып ҡалды: яҙыусыларҙың ҡулъяҙ
маларын уҡыу, үҙ әҫәремде яҙып ултырыу өҫтөнә яңы китаптар һәм 
журналдар менән танышырға һәм үҙемә кәрәкле мәғлүмәттәр 
эҙләргә лә ваҡыт табам. Боронғо тарих мине айырыуса ҡыҙыҡһын
дыра. Халҡыбыҙҙың үткәндәре хаҡында йыйылған мәғлүмәттәр, 
алыҫ бала саҡта Ҡараһаҡал тураһында ишеткән легендаларға һәм 
риүәйәттәргә ҡушылып, мине XVIII быуат ваҡиғаларына арналған 
роман яҙырға этәрҙе лә инде. Башҡа фәндәр өлкәһендәге 
яңылыҡтар менән танышып барыуым фантастик әҫәрҙәр яҙыуға 
нигеҙ булды.

"Ҡараһаҡал" романы 1990 йылда Башҡортостандың Салауат 
Юлаев исемендәге дәүләт премияһына лайыҡ булды.

ЭЙӘРЛӘНГӘН АТ

(1790 йылдың 6 марты хаҡында тарихи фараз)

ИНЕШ

Таң тыуыр алдынан төндө тулғаҡ тотҡан мәлдә офоҡ 
артынан ялбыр яллы ат сабып килеп сыға ла көмөш бат
мусҡа баҡыр борсаҡ һипкән кеүек кешнәүе менән донъяны 
сәләмләй. К үп  кенә кеше күреп ҡала уны, күрмәүсе-
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ишетмәүселәр ҙә байтаҡ. Беҙҙең ҡәләмдәштәр араһында 
.па етерлек ундайҙар, бына улар әлеге ат тураһында яҙған
ды уҡы р ҙа минән: "Ҡайһы архивтан таптың был доку
ментты?" — тип һорар. Роман йә повесты ни менәндер 
бутаусы бәндәләргә ваҡыт әрәм итмәҫ өсөн дә инде ошо 
яҙмаларҙың жанрын "тарихи фараз" тип билдәләүем.

Ярай, быныһын асыҡланыҡ, хәҙер иғтибарҙы йәнә 
офоҡтағы атҡа йүнәлтәйек. Күрәһегеҙме? Ишетәһегеҙме? 
Хужаһын эҙләп саба булыр был "документһыҙ" ат, тәүәк
кәл дәрҙе батырлыҡҡа саҡырып кешнәй ул, баҙнатһыҙ
ҙарҙы ҡы йы улы ҡҡа  өндәй. Бәғзеләргә уның кешнәүе 
аҡса сыңлауы булып ишетелә, икенселәре өсөн бығау 
сыңы менән бергә ҡуш ыла... Ә бына Петербурҙа Ҡ ы ш ҡы  
һарайҙа шул кешнәүҙе, ғәҙәттә, императрица уяны п 
ҡулына аласаҡ көмөш ҡыңғырау тауышы менән бутай- 
ҙар.

Башҡорттар әбей батша тип атаған Екатерина Икенсе 
ғалиә йәнәптәре түшәктән тормаған әле. Күҙҙәре асыҡ, 
әммә тән йылы, йомшаҡ мендәрҙәрҙән айырылырға һис 
теләмәй. Зыян ю ҡ, уның шулай бер аҙ наҙланып яты уы 
нан империя емерелмәҫ. Ул-был була ҡалһа ла, күрше 
бүлмәләрҙә ана күпме тоғро хеҙмәтселәре бар — һора
шырҙар, асыҡларҙар, яҙып ҡуйырҙар, сара күрерҙәр.

Секретарь үҙ урынында инде, ҡаурый ҡәләмдәре ослан
ған, аҡ  ҡағы ҙ битенә тәүге һүҙҙәр төшөп ятҡан: 1790 
йылдың 6 марты. Ьәр көндө шулай теркәп бара ул, 
Ҡ ы ш ҡы  һарайҙың йылъяҙмасыһы.

Бөгөн офоҡта күренеп ҡалған аттың Балтик диңгеҙе 
яғына сабып китеүенә ҡарағанда, әбей батшаның иғтиба
рына лайыҡлы ваҡиға шунда буласаҡ. Бер нисә яҡташ ы 
быҙҙың Рогервикка ғүмерлек каторгаға ебәрелеүен иҫкә 
төшөрһәк: "Иҫәндәрме икән?" — тигән һорау беҙҙе лә ш ун
да ашыҡтырасаҡ. Э кәрәкле урынды һаҡсыларҙың бер- 
береһенә "Слушай!" тип ҡы сҡы ры уы  буйынса еңел эҙләп 
табырбыҙ. Уларға иғтибар итеп тормай, анау тәпәш таш 
баструкка туп-тура барып инәйек әле.
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Хәйер, үткәрмәҫтәр. Тревога иғлан ителер, ата баш
ларҙар. Тимер менән ҡоршаулы анау ауыр ишекте лә 
ҡарауыл башлығынан башҡа аса алмабыҙ — асҡыстар 
уның ҡулында. Былай ҙа күренеп тора: яҡташтар иҫән, 
юҡһа ошо тирәне шул тиклем ны ҡ  һаҡларҙар инеме ни?

Тағы бер иҫкә төшөрәйек: 1790 йылдың 6 марты.

1

Баструкта оҙаҡ ятҡан башҡа тотҡондар кеүек үк , 
Юлай ҡарт та күптән инде көн иҫәбен дә, йыл иҫәбен дә 
юғалтҡан. Уны  хәҙер миҙгелдәр алмашыныуы ғына 
ҡы ҙы ҡһы нды ра: ҡ ы ш  еттеме, яралары һыҙлауына, 
"ҡуян  тубығы" ҡатырған быуындары ауыртыуына сыҙай 
алмай тиҙерәк йәй килеүен теләй башлай, көҙ яҡы нлаш 
тымы, аллаһы тәғәләнән һалҡын томандарҙы, епшек ҡар 
бурандарын оҙағыраҡ ебәрмәй тороуын ялбара. Һай, 
үҙебеҙҙең ҡы ш ҡа  етәме ни, илдә минең был сырхауҙар 
ҡул  менән һыпырып ташлағандай булыр ине лә бит, тип 
тә әйткәне бар, аптырағас. Йүрүҙән буйының йондоҙҙарҙы 
шаҡырайтырлыҡ аяҙ һыуыҡтары, сәнскеле ҡоро ҡар 
менән ҡойондороусы бурандары үҙҙәре ү к  шифа һымаҡ 
тойола башлай уға.

Атаһын Салауат үҙенсә аңлай. Янғантауға үҙеңде 
күтәреп кенә апарыр инем, эйәргә лә, арбаға ла ултыртмай 
тип, хыялға бирелә лә китә. Ярай, быныһы йәшлегенә 
баралыр, ә Ҡәнзәфәр аҡһаҡал ҡорона ингән башы менән 
унан да уҙҙырып ебәрмәксе. Иншалла, тыуған тупраҡҡа 
ҡайты п аяҡ баҫырға кү п  ҡалмағандыр, ана шунда 
Янғантауығыҙға өсәүләп юлланырбыҙ, унда минең дә бер 
туйғансы йылынғым килә, тип элеп алырға ғына тора. 
Салауаттың күңеле киң : Иванды ла саҡырырбыҙ, Янған
тау йылыһы уға ла етер.
- Йылы көҫәүҙән шулар барыһы ла. Йәшерәктәргә нисек

тер, әммә Юлай ҡартҡа усаҡ йылыһы ғына аҙ хәҙер. 
Дөрөҫ, үҙеңә кәрәк саҡта ут яғы п, уны ң эргәһендә 
иркенләп ултырырға ла тура килмәне Балтик буйында 
үткән оҙон ғүмерҙә, ләкин ҡарауылсылар янындамы, аш
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бешкән ерҙәме ҡулдарыңды ҡөҙрәтле ялҡы н телдәренә 
тейҙерә-тейҙерә бер аҙға сүгәләп китергә мөмкин әле. 
Бешерә, ләкин йылытмай. Күңел нығыраҡ өшөгәнлектән 
килә инде быныһы, өмөт уты һүрелә барғанлыҡтан. 
Уларҙың хәлендә кеше булып ҡала алыу үҙе бер 
мөғжизәлер әле. Донъя сите бит, ажғырып ҡайнап яты у
сы диңгеҙ ошонан башлана. Унан күрмәксе, бында ба
рыһы ла ажғыра, хатта әле генә тыуған көн дә баструкка 
"Тороғоҙ, сусҡалар!" тип аҡырып килеп керә. Ә төн, унан 
да уҙҙырырға теләгәндәй, иш ек күгәндәрен асыулы 
шығырлата, ат башындай йоҙаҡтарҙы шатыр-шотор элеп 
ҡуя . Бына шуларҙы тыңлай-тыңлай, өшөп ҡалтыранған
да тирә-яҡтағы  таш ҡаялар, ҡом тауҙары артынан 
һөрәнләп, у ҡ  ямғыры яуҙырып меңәрләгән һыбайлы 
ҡалҡы п сығырын күҙ алдына килтереп ҡара инде! Ә 
Ҡәнзәфәр көтә. Салауат унан да нығыраҡ көтә, ти к  ул да 
хәҙер: "Ҡайҙа йөрөй был Кинйә абыҙ?" — ти башланы. 
Бер-береһен баҫтырып һуғыш ыусы айғырҙарҙы хәтерләт
кән тулҡындарға яр башынан ҡарап йырлап тороуҙары 
йышайҙы. Хәйер, элегерәк уның ишене рөхсәт тә итмәй 
торғайнылар шул, әммә бығаулы килеш ҡасып китеү 
мөмкин түгеллеген, тотҡондарҙың ҡасырға ынтылып та 
тормағанын бындағы аждаһалар ҙа аңланы хәҙер.

Кинйәнең ны ҡ  ҡартайғанлығын, бәлки, яҡты  донъя
нан да китеү ихтималын иҫтә тота Салауат. Уның исемен 
телгә ал ыу ын да: "Минең улдарым үҫеп етте бит инде, 
беҙҙең турала уйламайҙармы икән ни?" — тигән һорауҙы 
ишетергә, диңгеҙгә ҡарап тороуында ярҙамды ҡайһы  
яҡтан самалауын күрергә кәрәк. Эйе, эйе, егет ҡоронда ин
де Юлайҙың ейәндәре!.. Илдә ҡалған үҙ балаларының 
иҫәнлегенә ышанмай: биләмәләрҙе бирмәҫкә була тар
тышһалар, имен ҡалдырмаҫтар. Дошмандар кү п . Ә 
ейәндәрҙең эше башҡа. Ш улай кеүек. Ошо турала уйлаһа, 
ҡарт тамам бутала. Беренсенән, ул уғландарҙың бер яна- 
рал менән бер палкауникка ҡоллоҡҡа бирелеүе, ҡыҙҙары
ның шулай у ҡ  таратып алыныуы Өфө бастругында 
ятҡанда у ҡ  мәғлүм булды. Сабыйҙарҙы суҡындырып, ка-
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фыр исемдәре биреп, үҙ телдәрен оноттороп, урыҫ итеп 
үҫтергәндәрҙер. Тамырын юғалтҡан, атай-олатайҙың кем
леген, ҡайҙалығын белмәгән, ят дин тотҡан кешеләргә 
өмөтләнеү — аҡы лһы ҙлы ҡ. Салауаттың Ҡаратауҙа 
һунарсы ҡартҡа тоттороп киткән улы ла бар барлығын. 
Теге кеше исемен һорағас, Етембай булһын, тип әйттем, 
ти үҙе. Аллаһы тәғәләнең шәфҡәте тейеп, ул да үҫкәндер, 
ти к  кемлеген әйтеүсе булғанмы уға, башҡорттоң азатлыҡ 
һәм яугирлы ҡ рухын күңеленә һеңдереүсе? Ана шул, 
шул! Икенсенән, ярай, Етембай ҙа, Иван йә М иш ка 
тигәнгә "әү" тиеүсе егеттәр ҙә кемлектәрен нисектер белеп 
ҡалып, беләктәре һәм теләктәре яусылыҡтан ташып та 
тора, ти. Хатта атай-олатайының ҡайҙа интегеүен дә 
ишеткән, тип фараз ҡы лайы ҡ. Әлеге лә баяғы: бында к и 
лергә теләрҙәрме? Улан атайҙы ҡотҡарырға таяҡ тотоп та 
айыуға ташлана, әммә бында бер шарт зарур — атайҙан 
һөйөлөп, уның ҡуйы н йылыһын, аҡылын, оҫталығын 
һеңдереп үҫеү. Салауатҡа, һирәк булһа ла, Юлай яуҙан йә 
бүтән йөрөмдәрҙән ҡайтҡан араларҙа атай ҡуйы ны , атай 
һабаҡтары эләкте әле. Ә уның үҙ улдарына тамсыһы ла 
тәтемәне шуларҙың. Азатлы ҡ һәм яу ораны бик иртә 
саҡырҙы ш ул аталарын, әйләнеп ҡайтм аҫлы ҡ юлға 
саҡырҙы. Ьай, шуларҙы уйламау мөмкинме, Юлай ш и
келле, ғүмер юлын йомғаҡлап, әхирәткә әҙерләнеүсе ке
шегә!

Өсөнсөһө — иң хәтәрелер. Юлай ҡай саҡ караттар ҡ у 
лына эләкмәгән Кинйәнең илгә йәшерен генә ҡайтҡаны н 
күҙ алдына килтерә. Ниңә, ана Ҡараһаҡал ҡайтҡан бит, 
хатта Ур тамағына Урус кенәздең башҡорттарҙы яза
лағанын ҡарарға барып, яуҙаштарын ны ҡлы ҡҡа  өндәп 
йөрөгән, тиҙәр. Кинйә лә ҡайтҡандыр, батырҙар йыйырға 
ниәтләнгәндер, ә ил туҙҙырылған, ауылдар урынында көл 
бурандары уйнай, халы ҡ аҫылып-киҫелеп, ҡоллоҡҡа 
һатылып йә ҡурҡы ш ы нан ҡасып бөткән. Башҡорт билә
мәләренә ылау-ылау күскенселәр ағыла — урыҫы ла, тата
ры ла, сыуашы ла... Ш улай булһа, ике-өс бөртөк тотҡондо 
эҙләү ҡайғыһымы ни иҫән ҡалғандарҙа? Салауат менән 
икеһен ауыл һайын сыбыртҡылап йөрөткәндә, күрҙеләр
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бит инде караттарҙың утты  ла, арҡанды ла, ҡурғаш ты  ла 
йәлләмәгәнен. Ҡәнзәфәргә улай туҡмалып, халыҡтың 
ҡыйралышын күреүҙән һыҙланып йөрөү эләкмәгән, шуға 
ла ул, ил һынлы ил ҡапыл ғына ю ҡҡа сыҡмаҫ, тип үҙене
кен ҡайыра. Салауаттың ҡаштары йыйырыла, йоҙроҡтары 
төйнәлә, өндәшмәй, шулай ҙа Ҡәнзәфәр яғын тотоуы күре
неп тора.

1790 йылдың 6 марты тип теркәлгән көндә Юлай ҡарт 
айырыуса иртә уянды. Дөрөҫөрәге, кемдер күкрәгенә 
ҡағылғандай һәм бышылдап ҡына: "Тор әле, тор!" — тип 
өндәшкәндәй булды. Ҡарт ашығып күҙҙәрен асты: бөтәһе 
лә ғыр-ғыр йоҡлай. Көргөн ашы һәм таш менән айҡашыу 
йонсоуҙың сигенә еткергән өлкән йәштәге кешеләр бүтәнсә 
нисек йоҡлаһын инде! Баструк тәҙрәһеҙ, әммә таң яҡты һы  
һарҡып инергә барыбер ектәр таба — түшәмдән дә, ишек 
башынан да, тағы әллә ҡайҙарҙан.

1790 йылдың 6 марты башлана ғына әле. Яңыраҡ 
булып алған әйтеш ул килтерәсәк ваҡиғаларҙың иң-иң 
вағылыр. Каторжандар үҙҙәре ул турала онотҡан да 
һымаҡ инде. Ана улар, көндәгесә, тамаҡ туйҙырып алған 
да эшкә йыйына. Ете генә бөртөк ҡалған бында улар, 
пугачевсылар. Ҡарар күҙгә етеһе лә бер туған шикелле: 
бәке, ҡайсы ю ҡлыҡтан бөтәһен дә берҙәй һаҡал-мыйыҡ 
баҫҡан, сәстәре арҡаларына төшөп тора. Горшковтың 
башы ла ал яҡтан ғына ялтыр. Йәш айырмаһын да я ҡ ы н 
дан диҡҡәт менән ҡарап йә кемдең нисек аяҡ ҡуҙғатыуы- 
нан ғына самаларға мөмкин. Команда тауыштары, ҡул  
арбаларын тәнгә тоташтырған тимер сыңлау ы, күршелә 
диңгеҙҙең өҙлөкһөҙ ауыр һулауы — барыһы ла көндәгесә. 
Ә ел ысынлап ҡояш ҡалҡҡан  яҡтан, ул шул тарафтан 
йыш иҫә, бер бөгөн түгел... Әммә уның Юлай ҡартты ошо
лай тынғыһыҙлағаны ю ҡ ине шикелле.

— Нимә, ағай, елдән һаман ҡымыҙ тәмәйтәме? — тип 
мәрәкәләне уны Ҡәнзәфәр, карьерға барышлай.

— Эйе, бөгөн, Ҡәнзәфәр, ниҙер буласаҡ. Мин әйтте, 
тиерһең.

Алдан барыусы Салауат быларға боролоп ҡараны ла, 
йылмайып, баш сайҡаны.
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Эстондар иле был, Эстляндия атала. Бейек тауҙары, 
әллә ни ҡалын урмандары ю ҡ, шуға елдәр үтәнән-үтәгә 
һуға уны . Быныһы ғына нимә, елдәрҙән күрмәкселәй, 
ғәскәр тапай рәхәтләнеп был ерҙе — әле герман ябырыла, 
әле ляхтар, әле свейҙар, әле урыҫтар. Көслө, яусыл-даусыл, 
көнсөл батшалыҡтар араһында ята шул, диңгеҙгә һыйы
нып — шунда уның беренсе бәхетһеҙлеге. Эстондар — 
кәүҙәле, сабыр, сибәр халыҡ, ләкин аҙ һанлы. Бәлки, 
башҡорттар һы м аҡ у ҡ , яу артынса яуҙа ҡы ры лы п 
торғандарҙыр, шул ғына асыҡ: үҙҙәренең айырым батша
лығын һаҡларға хәлдәре етмәгән. Икенсе бәхетһеҙлектәре 
ошолор. Эйе, яҙмыштар оҡшаш: тегендә башҡорт билә
мәләренә баҫҡынсыларҙы ер өҫтөндәге һәм ер аҫтындағы 
хазиналар тартып килтерһә, бында — диңгеҙ, караптарға 
ы ш ы ҡ бирерҙәй урындар... Диңгеҙҙә кемдең караптары 
йөҙә, донъя уны ҡы .

Был ярҙар башҡорттарға ла күптән таныш. А ҡ  батша 
Иван Грозный ваҡытында у ҡ  әле улар ошонда урыҫ яу- 
гирҙары рәтендә свейға ҡаршы һуғыш ып йөрөгән. Еңелеп, 
ҡы уы лы п ҡайтҡандар ул саҡта. Ш унан һуң йөҙ илле 
йыл самаһы үткәс, урыҫ әрмеһе йәнә ошо тарафҡа эркелә. 
Петр Беренсе әйҙәләгән уны, ул да башҡорт егеттәрен 
ярҙамға саҡырған. Был юлы свей еңелә, айырыуса Полта
ва янында ҡаты  туҡмалғас, ошо тирәне ташлап китә. 
Тәбиғи, урыҫ хөкүмәте яр буйын хәрби яҡтан нығытырға, 
яңы ҡәлғәләр һәм порттар төҙөргә тотона. 1718 йылда 
Ғогервик ҡәлғәһенә нигеҙ һалына. Уны төҙөү Петр Беренсе 
үлгәнсе, йәғни 1725 йылға тиклем, ҡы ҙы у бара, артабан 
әле һүлпәнәйә, әле ҡабат дөрләп китә. 1767 йылдан Бал
тии порты тип атала башлай, әммә халыҡ телендә Рогер- 
вик булып ҡала бирә.

Батырша яуынан һуң күп  кенә башҡорттоң ошонда 
һөргөнгә ебәрелеүе билдәле. 1773—1775 йылдарҙа импе
рияны дер һелкеткән Крәҫтиәндәр һуғыш ы баҫтырылғас, 
ҡулға алынған күренекле пугачевсыларҙы ла Балтии 
портына каторгаға оҙата башлайҙар. 1775 йылдың ноябрь
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айында Юлай менән Салауат та ошо ярға аяҡ баҫты. Улар 
өсөн "ике арба яллап, ат башына саҡрым һайын 1 тин 
түләргә" аҡса бүленһә лә, оҙон юлды, башлыса, йәйәү 
уҙҙылар, шуға ла, яралары асылып, йонсоуҙың сигенә 
еткән хәлдә инеләр. Кеше түҙгәс түҙә бит, әй! Донъя яра
тылғандан бирле бик һирәктәргә эләккәндер улар күргән- 
кисергән хәтле тән һәм йән ғазабы, бик һирәктәр сыҙа
ғандыр ундайға, ә аталы-уллы был икәү, тыуған я ҡҡ а  
барыбер ҡайты у теләге менән яңынан һын турайтып, 
йәшәп алды ла киттеләр. Ун дүрт йылдан ашыу инде 
уларҙы яҡты  донъяның иң ситендә өмөт йөрөтә, бығау
ҙары: "Кинйә, Ҡаранайҙар ни уйлай икән? Уландар үҫеп 
еткәндер инде!" — тип сыңлай.

Ваҡыт уҙа тора. Диңгеҙгә улар берәмтекләп тигәндәй 
ташыған таштар өйөмө үҫә, ярҙан тегеләй һуҙыла бара. 
Зыяратта ла ҡәберҙәр ишәйә. Пугачевсылар айырым 
күмелә. Уларҙы ерҙең өҫтөндә лә, аҫтында ла бүтәндәр 
менән, хатта башҡа каторжандар менән ҡатнаш ты р
майҙар. Ете бөртөк кенә ҡалғас та. Ш ул етәү берҙәм булһа, 
әле бер хәл. Ю ҡ бит. Ана карьер юлында өс мосолман 
алдан атлай, христиандар — үҙҙәренә бер төркөм.

Ю лайҙың уйҙары, таш ҡа төртөлгән арбалай, бар 
зиһенен зыңҡылдатып алды, һәм ҡарт донъяның үҙе 
уйлағандан да ҡатмарлыраҡ икәнен тойҙо.

Юлай, үҙен тертләткән уйҙарға ҡабат юлыҡмаҫ өсөн, 
һорау алған, яза бирелгән көндәрҙе хәтерләргә тотондо. Эй 
йөрөттөләр ҙә инде уларҙы тотош империя буйлатып! 
Юлайҙы Силәбенән Ҡаҙанға алып килгәндә, Салауатты 
Өфөнән унда килтергәйнеләр инде, Ҡаҙандан — Мәскәүгә, 
унан Ырымбурға. Хөкөм ҡарарын Өфөлә уҡынылар. 
Ҡабат арбаларға тейәнеләр ҙә — ауылдан ауылға, завут- 
тан завутҡа. Кем ҡайҙа хөкүмәт ғәскәренә ҡарш ы  
һуғы ш ҡан, шунда уны барса халыҡ алдында сыбыртҡы 
менән туҡм арға тип әйтелгәйне хөкөм ҡарарында. 
Туҡмау провинция кәнсәләренең штаттағы палачы Мар
тын Сусловҡа ҡуш ылды. Ысын ҡатил ине ул.
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Урыҫтарҙы Балтик диңгеҙенә үткәрмәҫ өсөн быуаттар 
дауамында һуғы ш ҡан свей батшалығы тынғыһыҙ күрше
нән бер мәлгә лә күҙ яҙҙырмай, һәр уңайлы ваҡытта аяҡ 
сала, төрлө этлек ҡыла. Айырыуса Полтава ҡыйралыш ы
нан һуң диңгеҙҙең көньяҡ яр буйын ташлап китергә 
мәжбүр булғас, Рәсәй империяһының яңы баш ҡалаһы 
Санкт-Петербург һәм бүтән ҡала-ҡәлғәләрҙең йылдам 
төҙөлөүенән һәм нығыныуынан свейҙар яйлап нәфрәт һәм 
көс туплай, ҡон ҡайтарырға әҙерләнә. Ҡәлғәләр ы ш ы ғы н
да урыҫ флоты өсөн яңынан-яңы караптар эшләнеүе би
герәк тә тынғы  бирмәй уларға. Ул заманда иң көслөләрҙән 
һаналған свей флоты бер нисә тапҡыр Питерға һөжүм итә, 
десант төшөрөп, йәш ҡаланы баҫып алырға, һис юғы, 
үртәргә тырышып ҡарай. Әммә ҙур зыян килтерә алмай, 
үҙе н ы ҡ  ҡы на ойпаланып, ҡы уы п ебәрелә. Ошонан һуң да 
йыш ҡына офоҡта свей елкәндәре күренеп ҡал ғы лай. 
Уныһы инде, бөгөнгө телгә өйләндергәндә, психологик 
баҫым яһау, кеҫәнән йоҙроҡ күрһәтеп китеү генә була. 
Дөрөҫ, асыҡ диңгеҙҙә свейҙар Нева тамағына йүнәлеүсе 
сауҙа караптарын талау, яндырыу кеүек яуызлыҡтар 
менән иркен шөғөлләнә әлегә.

1790 йылдың 6 мартында иртәнге сәғәттәрҙә уларҙың 
"Улверст" һәм "Ярмарс" тигән фрегаттары туп-тура Бал
ти к  портына йүнәлә — ошонда урыҫтар яңы хәрби карап
тар оҫталауҙы яйға һалған тигән шомло хәбәр алып килә 
уларҙы. Бойороҡ ҡәтғи була: утҡа тоторға, туҙҙырырға, 
ю ҡ итергә! Хәбәрҙең төптө ялған икәнен, диңгеҙ ҡ у л 
тығында бер нисә ваҡ сауҙа карабы һәм балыҡсы 
кәмәләре генә барлығын алыҫтан у ҡ  күҙәтеү торбаһы аша 
асыҡларға мөмкин булһа ла, фрегаттар яр ситенә ү к  
килеп якорь ташлай һәм порт ҡоролмаларын, йорттарҙы 
йәҙрәгә ҡойондора башлай. Крепость пушкалары атмая- 
сағын капитандар алдан у ҡ  белмәнеме икән, тип тә 
уйларға мөмкин: хәрби башлыҡтар, уларҙың артынса 
һалдаттар йәшенер урын эҙләп йүгерешә, ҡайҙа эләкте, 
шунда инеп боҫа. Полковник де Роберти, кемгә хеҙмәт
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иткәнен иҫкә төшөрөп һәм ҡурҡы уы н еңеп, гарнизонды 
күтәрергә, һөжүмде кире ҡағырға тырышып ҡарай, ләкин 
һуң була. Свейҙарҙың һис ҡарш ылыҡһыҙ ярға сы ҡҡан 
десант отряды комендантты үҙе йәшәгән йортҡа һаҡ аҫты
на ултыртып ҡуя . Бүтән офицерҙарҙы һәм һалдаттарҙы 
эҙәрләү, ҡорал ташлатыу, ҡаҙна мөлкәтен талау башлана. 
Складтарҙа һаҡланған дарылы мискәләрҙе, он һалынған 
тоҡтарҙы, башҡа аҙыҡ-түлекте, ҡурғаш  һәм баҡыр запас
тарын урыҫ һалдаттарынан, пугачевсыларҙан айырым то
толған арестанттарҙан ташыталар. Десанттың бер өлөшө 
крепость артиллерияһын баҫып ала, хәрби ҡоролмаларҙы 
емерергә тотона. Бер нисә урында янғын сыға. Георгий 
сиркәүенең ҡыңғырауҙары өҙлөкһөҙ сыңлай-геүләй, хрис
тиандарҙы әллә ҡоралға саҡыра, әллә ҡунаҡтарҙы  икмәк- 
тоҙ менән ҡаршыларға өндәй.

Балтик портына ошо һөжүм Рәсәй империяһы яҙмы
шына йоғонто яһай алмау ғына түгел, тарих китаптарына 
ла эләкмәй, бары архив ҡағыҙҙарында ятып ҡалыуына 
ҡарамаҫтан, серлелеге менән оло ваҡиғалар рәтендә 
өйрәнеүгә лайыҡлы. Мәҫәлән, свейҙарҙың десант төркөмө 
илле-алтмыш кешенән артмаған, ә урыҫ гарнизоны 
кәмендә ун мәртәбә ҙурыраҡ булған. Ш унса мылтыҡтың 
һәм ҡ ы р ҡ  пуш каның атмауын бер нисек тә аңлатырлыҡ 
түгел. Ярай, комендант — сит ил кешеһе, ят мәнфәғәттәр 
өсөн ғүмерен әрәм итергә теләмәгәндер, бынан ҡыуылһа, 
теләһә ниндәй батшалыҡҡа яллана алыуын уйлағандыр. 
Тик гарнизонда урыҫ офицерҙарының күпселек тәшкил 
иткәнен онотмайыҡ, бына улар де Робертиҙың ауыҙына 
ғына ҡарап торҙомо икән ни? Ил өҫтөнә яу килгәндә, 
йөрәгендә ватан тойғоһо йөрөткән ябай һуғыш сы йә 
крәҫтиән дә тыуған ерҙе, намыҫты һаҡлау өсөн әйләнә- 
тирәһендәге кешеләрҙе ойоштора башлай. Ә бында — то
тош тәхет хаҡына, императрица хаҡына үҙҙәрен аямаҫҡа 
ант итеүселәр. Әллә оҙаҡ йылдар ғәмһеҙ генә көн итеү 
һөҙөмтәһендә онотҡайнылармы икән барыһын да — ант
ты ла, туптан атып яттарҙы өркөтөү мөмкинлеген дә?..
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Пугачевсылар, һаҡсыларҙы баструкка  бикләп, ишекте 
шартлатып йоҙаҡлап алғас, ҡайҙалыр барып ниҙер эш
ләргә ашыҡманылар. Салауат атаһын ишек алды майҙан
сығының бер мөйөшөндә ятҡан йәлпәк ташҡа ултыртып, 
үҙе уның эргәһенә баҫып тирә-яҡты күҙәтә ине. Ҡалған
дар ҙа шунда тартылды. Ун биш йыл буйы бығау 
һөйрәгәндән һуң иркен еңел атлау ҡурҡы та ине уларҙы, 
көтмәгәндә сылбырҙан ҡотолоу баштарын өйләндергәйне. 
Ҡолас йәйеп ҡаршы килеүсе йәш ҡы ҙ алдында ҡаушап 
ҡалған хәлһеҙ ҡарт һымаҡ ине улар ҡапыл күктәнме 
төшкән, диңгеҙ аръяғынанмы ҡалҡы п сы ҡҡан азатлыҡ 
алдында. Йә, артабан ни ҡылабыҙ, тигән һорау яҙылғай
ны һәр береһенең ҡарашында, әммә шуға яуап бирергә, 
йәғни яуаплылыҡты үҙ өҫтөнә алырға, береһе лә әҙер 
түгел ине әлегә. Ульянов Рәсәйҙе һаҡлау тураһында баяғы 
һүҙҙәрен ҡабатларға теләмәне, сөнки килеп тыуған 
мөмкинлекте икенсе маҡсатта файҙаланыу уйы уны ла, 
бүтәндәрҙе лә тетрәткәйне. Ирекле кешеләр донъяһына 
ҡа п ҡа  асылып торһон да, ҡайһы  каторжан уны ң 
эргәһенән йүгереп уҙып китһен! Әйләнә-тирәгә күҙ һалып, 
уйланып алыу һәм уртаҡ фекер төйнәү өсөн бер аҙ ваҡыт 
кәрәк ине уларға. Т ик күҙҙәр ҙә, мейе лә кеше менән бергә 
ҡартая шул, һәм ошо хәл казактарҙы ла үҙҙәре өнәп 
бөтмәгән Салауатҡа ылыҡтырҙы. Көсһөҙ көслөгә һыйына, 
бының бер ояты ла юҡ.

— Йә, Салаватка, ниҙәр күреп өлгөрҙөң?
— Ана — яндыралар.
— Десант ҙурмы икән?
— Бынан ни күрәһең! Ҡ алҡы уға менергә кәрәк.
— Әйҙәгеҙ.
— Аҙ ғына сабыр итәйек, һа ҡл ы ҡ , тәртип кәрәклеген 

онотоп, ошо килеш һерәйеп йөрөй башлаһаҡ!..
— Йә, йә, әйтеп бөтөр, писарь.
— Башҡа кемдәргәлер һаҡсы булып кейенергә кәрәк, 

ҡалғандарыбыҙ — арестант. Ю ҡһа, ҡасҡандар, тип... 
үҙегеҙ беләһегеҙ! — Почиталин тотош төркөмдө күҙҙән 
үткәрҙе. — Салауат, һин ҡарауыл башлығы булырһың.
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Салауат, риза түгеллеген белдереп, баш сайҡаны.
— Ю ҡ, танауы ҡы рҡы лған кешегә арестант булыу 

нығыраҡ килешә. Башлыҡ — һин үҙең.
— М ин ниндәй атаман инде! Ана Ульянов кейенһен, 

Караваев менән Горшков — һалдаттар. — Почиталин үҙ 
тәҡдименә ошондай төҙәтмә индерә һалды ла тегеләрҙе 
аш ыҡты ры рға тотондо. Ошоғаса өндәшмәй тороусы 
Ҡәнзәфәр Усаев:

— Мишәр менән башҡорт, бахыр, шул арестантлыҡтан 
уҙа алманы инде! — тип барыһын да көлдөрҙө. Мәрәкә лә 
кәрәк ине ҡоршау кеүек ҡы ҫҡан көсөргәнеште йомшарта 
төшөргә, хатта битараф төҫтә ултырыусы Юлай ҡарттың 
ирененә йылмайыу ҡунды. Мишәрҙең һүҙҙәрендә дөрөҫ
лөк булһа ла, уларҙы шаяртыуға борорға кәрәк ине — 
татыулыҡ хаҡына, уртаҡ маҡсат хаҡына.

Ғәҙәттәге тәртиптә теҙелешеп яҡы ндағы  ҡалҡы уға  
күтәрелделәр: алдан — Салауат, шунан Юлай менән 
Ҡәнзәфәр, ике төркөм уртаһында Иван Почиталин атлай. 
"Конвой" үҙенә тейешле урында килә. Һис шикләнерлек 
йә бәйләнерлек түгел. Туҡтап, ҡарана-ҡарана, һөйләшеп 
алалар икән, бөгөнгө хәлдә шулай итмәүҙәре ғәжәберәк 
тойолор ине. Т ик бына бөтәһенең дә, хатта һаҡсыларҙың 
да бәһлеүен яурынлы арестантты уратып, ауыҙына инеп 
китерҙәй булып ҡыланыуҙары ғына!

— Свейҙар ни ҡыра унда?
— Пристандә халыҡ күп  — свейҙар ҙа, арестанттар ҙа. 

Кәмәләргә мискәләр, тоҡтар ташыталар.
— Складтарҙы таҙарталар!
Салауат, ҡарашын бер урындан икенсеһенә күсереп, 

унда ниҙәр күргәнен әйтә барҙы, ҡалғандар уның күҙә
теүҙәренә үҙҙәренекен өҫтәп, аңлатмалар биреп, тоҫмалдар 
ҡороп шым ғына шаулашты. Оҙаҡламай уларҙың иғтиба
ры крепость батареялары ҡуйы лған бейеклеккә туплан
ды: унда аты ш ҡа әҙерләнгәндәге һы маҡ йәнлелек 
күҙәтелә ине, әммә туптар араһында мәж килеүселәрҙең 
ят кейемдә икән ен дә абайланы Салауат. Беҙҙекеләр ш у
лай кейенеп алған, тине Иван һөйөнөс менән. Улайһа,
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хәҙер тегеләрҙе дөмбәҫләй башларҙар, тип элеп алды 
Ҡәнзәфәр. Анау ғына торған караптарға тәүге йәҙрәне ү к  
сәпәр инем, тип маҡтанды Караваев, бер һылтауҙан 
коменданттың өйөн туҙҙырыр инем, ти к  батареяларҙа хәл 
беҙ уйлағанса у ҡ  шәптән түгел һымаҡ. Салауат, уға боро
лоп, раҫлап баш ҡаҡты .

— Нимә һуң унда? — тип ҡы ҙыҡһы нды  Почиталин, 
асыуланыңҡырап. Ҡ ыҫҡа яуап үҙенең асыл ығы менән 
шаңғытты.

— Пушкаларға шына ҡағалар.
Бүтәндәр шым булды, ҡапыл Юлай ҡарт телгә килде.
— һай, йәшәһен минең ейәндәр! Алды, артты ҡарап 

эшләйҙәр.
Салауат атаһын тиҙ һыуындырҙы.
— Ейәндәрең килмәгән шул. Үҙебеҙгә ҡыймылдарға 

кәрәк. — Юлайҙың әйткәнен тәржемә иткәнде көткән 
иптәштәренә былай ғына тине: — Т ик тормаҫҡа ҡуш а. 
Мөмкинлекте ысҡындырабыҙ, ти.

— Йә, нишләп ҡарайбыҙ һуң?
Ошо мәңгелек һорау былай ҙа бәләкәй төркөмдө икегә — 

христиандарға һәм мосолмандарға бүлде. Салауат при
стань тирәһенә юл тоторға, унда берәй сауҙа карабының 
хужаһы  менән һөйләшеп ҡарарға тәҡдим итте. Көйгә 
килмәһә, боғаҙынан алырға: берәй аулаҡ урынға илтеп 
төшөрһөн әйҙә, артабан күҙ күрер. Ҙурыраҡ кәмә лә ярай. 
Уның ниәтен Ҡәнзәфәр оҡшатты. Ю ҡ, тине Ульянов, 
билендәге шпага һабына эре генә таянып, беҙ айырым 
китәбеҙ, үҙебеҙҙең юл менән. Ул саҡта биғәйбә, беҙ киттек, 
тип Салауат үҙенекеләргә баш һелкте. Туҡтағыҙ, бөтөнләй 
буш ҡулһы ғы ҙ бит, тип өтәләнде Почиталин, бәлки, бергә- 
бергә, ә? Ҡоралы ла, башҡаһы ла табылыр, уңышлы сәфәр 
үҙегеҙгә!.. Ш ул  һүҙҙәр менән Салауат мосолмандар 
төркөмөнә юл башланы. Айырылырға икән — айыры
лырға, йә күңел йомшарып китер ҙә... һуңынан тағы 
талаш сығыр, ш уға ваҡы т әрәм иткәнсе!.. Етәүләп 
һөйрәлеүгә ҡарағанда өсәү булыу яҡш ыраҡты р ҙа әле,
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тип ны ғы тты  Салауат үҙенең ҡарарын, я ҡш ы р аҡ , 
әлбиттә, тип икеләнеүен тамам еңде.

Артына боролоп ҡарарға теләп-теләп ҡуйһа ла, үҙ-үҙен 
тыйҙы. Атаһы менән Ҡәнзәфәрҙең күп  йылғы тәртип 
менән бер тотам да ҡалмай атлағанын былай ҙа белә, ә ка 
зактар баштары һуҡҡан  яҡҡа  китә бирһен. Әле булмаһа, 
һуңынан хәл иткес мәлдәрҙә юлдар айырылыр ине бары
бер. Уларға бит казак ене килә лә ҡағыла, килә лә ҡағыла.

Салауат атаһының ауыҙ эсенән генә тәҡбир әйтеп 
килгәнен ишетеп ҡалды, һәм ҡартты йәлләүҙән йөрәге 
алҡымына килеп тығылды. Ейәндәреңде мин дә көттөм, 
көтәсәкмен, тип күңеленән уға өндәште ул, әммә шайтан 
батшалар, янаралдар рәүешенә керә лә әҙәм балалары
ның юлына төрлө кәртәләр ҡора. Т ик өмөтөңдө өҙмә, 
яныңда улың бар бит әле, көс-ғәйрәтен юғалтмаған бит 
әле ул, ҡара һөлөктәр һурыу ына ҡарамаҫтан. Күкрәгендә 
уның йыр үлмәгән. Э йыр башта һинең үҙеңде, шунан һуң 
ғына ғәскәреңде күтәрә. Ҡ ы йғы  янында шулай булды. 
Елдәк янында ла, бүтән алыштарҙа ла... Арыҫланға 
әүерелә ине, атай, улыңдың йыр аша бирелгән әмерен 
тыңлағандан һуң йәш егеттәр ҙә, яу ҡат-ҡат тамғалаған 
бешә һуғышсылар ҙа. И-и, ул ҡанатлы мәлдәр! Күктә 
тәңре барлығын шундай саҡтарҙа тояһың да инде, 
бәндәләрҙе дөрөҫ юлдан ти к  ул йөрөткәнгә шунда ина
наһың. Ш унһы ҙ нисек сапмаҡ кәрәк әле генә сығынсы
лаған атта әле генә сығынсылаған йөрәк менән үлем 
бөркөүсе туптар өҫтөнә, ажғырып килеүсе мең башлы а ж 
даһаға ҡаршы!

Салауат, бар тәнендә күптән онотолған ҡомарҙың 
тыпырсынғанын ишетеп, ирекле булыу ләззәтен һәр 
күҙәнәге менән татып, аҙымдарын шәбәйтә барҙы. Ҡар
шыһында әйләнеп-тулғанған диңгеҙ Йүрүҙән буйындағы 
текә тауҙарға, осло ҡаяларға әүерелде, тоноҡ ҡына урман 
геүләүе ишетелеп торҙо ла ҡапыл ҡош һайрауы баштан- 
аяҡ ҡойондорҙо. Эйе, улар өсөн азатлыҡ Уралдан башҡа 
мөмкин түгел, уларҙан ҡомда ҡалған эҙҙәр Уралға тиклем
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һуҙылырға тейеш. Империя свейҙар менән уларҙан башҡа 
ла эш итә белер. Э башҡорт иле уларһыҙ!..

Уйы ны ң осона сығырға өлгөрмәне. Уң яҡтағы  өйкөм 
ҡы уаҡлы ҡта кемдер барлығын һиҙеп туҡтаны . Улынан 
бер аҙым да ҡалмаҫҡа бар көсөнә тырыш ҡан Юлай ҡарт 
уны  башы менән ны ҡ ҡы на төкөнө.

— Ни булды? — тип ғәжәпләнде ул.
— Боҫ! Я тығыҙ ергә! — Салауат, һикерергә әҙерләнгән

дәй, ҡапыл сүгәләне, ҡы уа ҡ  артынан күтәрелгән кешенең 
мы лты ҡ тоҫҡап аҙапланғанын, м ы лты ҡ көбәгенең бер 
тегеләй, бер былай кәйелеүен сәйерһенеп күҙәтте. Ҡ урҡыта 
ғынамы әллә, тип уйларға өлгөрмәне, теге кеше йығылды, 
мылтығы ергә бәрелгәс атылды. Аптырап торор ваҡыт 
түгел ине: Салауат алға уҡталды, ҡы уаҡл ы ҡҡа  шатыр- 
шотор барып инеп, ҡулдарына таянып торорға маташҡан 
һалдаттың өҫтөнә менеп ултырҙы. Ҡулдарын арҡаһына 
ш аҡарып, башын ҡомға ты ҡты .

— Ҡара һин уны , дошманға атыу урынына — үҙәне
келәргә! Ҡана гәпләшеп алайыҡ әле үҙе менән, ебәр ҡулда
рын! — Арттан килеп еткән Ҡәнзәфәр Салауатты торғоҙҙо 
һәм һалдатты салҡан өйләндерҙе. — Бәй, бәй, яраланған 
бит был мәхлүк! — тип тегенең күкр ә к тәңгәлендәге 
ҡы ҙы лға буялған кейеменә күрһәтте.

8

Иван-балыҡсы эйәртеп алып ҡайтҡан өс ир уны ң үҙе 
кеүек ү к  бик тәүәккәл кешеләргә оҡш ағайны. Исемдәрен 
әйтергә аш ыҡманылар, әммә үҙҙәренең ниндәй шарт 
ҡуйы уы н һөйләшеү башында у ҡ  аңғарттылар: һеҙ беҙгә 
свейҙарҙы ҡы уы п ебәреп, ҡаланы ҡотҡарырға ярҙамла
ш аһығыҙ, ш унан беҙ һеҙҙе берәй аулаҡ ергә илтеп ҡуябыҙ. 
Хатта ниндәй урындың ышаныслыраҡ буласағы тура
һында бәхәсләшеп алдылар. Әйтеүҙәренсә, свейҙар портты 
шартлатырға, яр буйында ниндәй карап йә ҙурыраҡ кәмә 
бар — бөтәһен дә ю ҡ итергә йыйына. Өҫтәүенә, ҡала 
халҡына бик ҙур түләү-контрибуция һалғандар, ул билдә
ләнгән ваҡытта һәм күләмдә түләнмәһә, барса өйҙәр һәм 
ҡоролмалар тупҡа тотоласаҡ.
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— Хатта ки  түләнһә лә, барыбер яндырасаҡтар, 
емерәсәктәр, — тип аныҡлай төштө Иван-балыҡсы. — Әле 
улар ҡаҙна складтарынан айырыла алмай. Таң атыу 
менән, беҙгә тотонорҙар.

— Беҙ уларҙан элек өлгөрөргә тейеш.
— Иң ҡы йы ны  — дары табыу.
— Быларҙың, — тип пугачевсыларға эйәк ҡа ҡты  

береһе, — тегендә свейға бил бөккән браттарынан үтескә 
алып торабыҙ инде, һөйләшкәнсә.

— Аҙбыҙ. Бына ҡартты  ла ҡалдырһаҡ...
— Еткән. К үп  кеше бер-береһенә ҡамасаулай.
— Т уҡтағы ҙ әле, беҙҙән дә һорағыҙ ҡайһы  бер 

нәмәләрҙе! — тип урынынан күтәрелде Салауат, ярһый 
башлағанын һиҙҙереп, ауыр күтәрелде. — М ин, мәҫәлән, 
ҡартты ... атайымды ярҙа ҡалдырмаясаҡмын.

— Ә-ә, атайыңмы ни?
— М ин ишеткәйнем П угач янында аталы-уллы ике 

башҡорт булып, һуңынан бында һөрөлгәнен, һеҙ икән.
— Беҙ һеҙ һөйләгән ниндәйҙер П угачҡа түгел, ә Русия- 

ның законлы императоры Петр Өсөнсөгә ант иткәнбеҙ. Әле 
лә уны ң хеҙмәтендәбеҙ! — тип өҙөп-өҙөп әйтте Салауат, 
үҙҙәре хаҡында теләһә ни һөйләргә рөхсәт итмәйәсәген 
белдереп. Балыҡсыларҙың йөҙөнә сы ҡҡан йылмайыу 
шунда у ҡ  һүнде.

— Я ҡш ы , яҡш ы !
— Беҙ ҡартты  йәлләп кенә, йонсотоп йөрөтмәҫ өсөн. 

Барыбер һеҙҙе бөгөн оҙатып ҡуйы у икеле.
— Х аҡ һөйләйҙәр, Салауат! — тине Ҡәнзәфәр. Иван-пи- 

сарь ҙа шул фекерҙә икәнен белдерҙе. Салауат баш ҡы на 
сайҡаны һәм төнгө һөжүмгә нисек әҙерләнеү кәрәклеген 
һөйләүгә күсте. Уны ң уйлауынса, кемдән дер һорап йә тар
тып алынасаҡ дарыға ғына өмөт тоторға ярамай, хәҙер ү к  
гөлтләп тоҡанырлыҡ сыраҡтар эшләп ҡуйы рға кәрәк. 
Ҡ айын туҙы  булһын ине лә бит! Уны  нимә менән алмаш
тырырға мөмкин? Бына уйлаш ығыҙ. Дары караптарҙың 
икеһендә лә бар, һәр пуш ка эргәһендә картуздар өйөлөп 
торалыр. Ниәт барып сы ҡһы н тиһәк, карапҡа шым ғына
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күтәрелергә тура килер. Ҡ ул аҫтында ырғаҡлы арҡан 
булыуы шарт, арҡан баҫҡыс табылһа, бигерәк яҡш ы . 
Тағы шуныһы: мы лты ҡ берәү генә. Табылмаҫмы тағы? 
Карапҡа менәсәк кешеләргә пистолет, ҡылыс йә оҙон 
бысаҡ кәрәк...

Иван-балыҡсы үҙенең иптәштәренә ҡарап-ҡарап алғы
ланы: йәнәһе, йә, ни әйтерһегеҙ минең ҡун а ҡ  тураһында? 
Тегеләрҙең хуплап баш ҡаҡҡандарын күргәс, йөҙө яҡты 
рып китте.

— Һәр ҡайһыбыҙҙа ни ҙә булһа табылыр, — тип яуап 
бирҙе ул Салауатҡа. — Яков, һин бер саҡ көкөрт менән эш 
итә инең түгелме? — тип һораны ул күршеһенән.

— Әҙерәк ҡалған, шикелле.
— Сүсең дә барҙыр. Факелдар әҙерлә. Мөмкин тиклем 

күберәк. Бар, ҡабалан. Ваҡыт ҡыҫа. — Яковты сығарып 
ебәргәс, бүтән дәрҙең дә ни эшләргә тейешлеген билдәләне: 
һин ырғаҡлы арҡан тап, һин иш кәк күгәндәрен майлап 
ҡуй , беҙ ҙә бында эшһеҙ ултырмабыҙ... Ҡайҙа ҡасан осра
шырға һүҙ ҡуйы ш ҡас, землянкала йәнә бишәү ҡалды
лар. Марфа ла, балалар ҙа күренмәне. Мейес артындағы 
бүлмәнән ты ш ҡа тағы бер ишек бар ине, ахырыһы.

Иван-балыҡсы эште ҡы ҙы у тотто. Эш ҡоралдары, иҫке 
бысаҡтар килтереп быларҙың алдына һалды, шунан 
соланға сығып эҙләнергә тотондо. Юлай ҡарт бысаҡтарҙы 
берәм-берәм ҡарап ултырҙы ла һаптарын йүнәтергә кереш
те, Почиталин менән Усаев ҡайраҡ менән эш итеүҙе өҫтөн 
күрҙе. Салауат һы ны ҡ ишкәктән һәм тимер киҫәгенән 
үҙенә суҡмар оҫталаны, бысаҡтарҙың иң һәлмәген дә 
биленә тағып ҡуйҙы .

Х уж а йыя барған тимер-томор, ҡорал һыныҡтарының 
иҫәбе-һаны ю ҡ һымаҡ ине. Бына ул мейес аҫтынан күн  
тоҡсай һөйрәп сығарҙы, унан өр-яңы пистолет алды.

— Урал иҫтәлеге. Бөйөклө императрицабыҙ һәнәктән 
көрәк иткән ниндәйҙер графҡа бүләккә эшләргә ҡ у ш 
ҡайнылар ҙа, үҙемә булды, — тип Салауатҡа күҙ ҡыҫты.

— Демидовтамы ни?
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— Онотҡанмын инде. Эҙҙәремде ҡарға суҡыған, сәпсек 
сүпләгән! — Иван-балыҡсы көлөп кенә ҡуйҙы  һәм писто
летын ҡарарға тотондо.

Йыйын, ҙурмы ул йә бәләкәйме, йәшеренме йә түгелме, 
өндәшмәй генә ултырыуҙы яратмай. Юлай Польша похо
дында күргәндәрен һөйләп алды. Почиталин үҙенең нисек 
батша дьягы булып киткәнен, тәүге батша манифесын 
нисек яҙғандарын иҫкә төшөрөп көлдөрҙө. Ҡыҫҡаһы, һәр 
кемдең башҡалар менән уртаҡлаш ы рға ишеткән- 
күргәндәре етерлек, бөтәһе лә донъяның әсеһен-сөсөһөн 
ғарҡ булғансы татыған кешеләр. Ошо йәштә уларға йәш- 
елкенсәк араһында ултырырға, үҙҙәре туплаған тормош 
тәжрибәһен йәш үрсемгә биреп ҡалдырырға кәрәк ине лә 
бит! Ш ул кескәй генә бәхеткә ирешер өсөн дә ҡылдан 
нәҙек, ҡылыстан үткер сират күпере аша үтергә кәрәк. 
Күперҙең бер башына килеп баҫтылар инде, ә уның урта
лыҡта өҙөк булыуы ла мөмкин... Салауат атаһының 
тыуған яҡта тирмә түрендә ейән-бүләрҙәре уртаһында 
ултырғанын күҙ  алдына килтерҙе һәм ҡарттың ниндәй 
мөһабәт һында була алыуын уйлап һоҡланды. Салауат 
үҙе ишек төбөндә бәләкәстәрҙән кемгәлер ҡайыш тан ҡам 
сы үрә ине шикелле. Юлай үҙҙәренең мәңгелек каторганан 
нисек ысҡынып ҡайтыуҙарын һөйләй, бите имгәтелмәгән, 
юҡһа бала-саға шул тиклем һырығыр инеме ни уға?.. 
Ш уны  уйланы ла, кәйефе ны ҡ ҡырылды. Күҙҙәрен йомоп 
бер аҙ ултырғас, Иван-балыҡсыға сәйер һорау менән 
мөрәжәғәт итте:

— Ыслушай, кенәз, һиндә яҙыу кәрәк-ярағы табыл
маҫмы?

— Ҡәләм-ҡағыҙмы ни? Бының ише батша һарайында 
ундай нәмәләрҙе һанға һуҡмайҙар. Нимә сыймаҡларға 
иткәйнең?

— Илгә — улдарыма хат.
— Ҡайтҡас, телдән генә әйтерһең.
— Ҡайта алһаҡ!.. Ы сҡы ны п булмаһа, һин берәй нисек 

оҙатыр инең. Иреккә сығыуҙан шул хәтле лә файҙаланып 
ҡалмаһаҡ!..
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— Был да аҡыл! — тип хупланы Иван-балыҡсы. — 
Грифель таҡтаһы бар барлығын. Балаларҙы грамотаға 
өйрәтергә иҫәп. Т ик бәләкәйҙәр әле... Ю ҡ, ярамай. Гри
фелгә яҙған тиҙ юйыла.

Уларҙың һөйләшеүен эштәрен онотоп тыңлаусы өсәү 
һүҙгә ҡуш ы ла һалды.

— Берәй нисек һаҡларға мөмкин дер ул.
— Нимәгәлер төрәһең дә. Ана тире ярпыһына.
— Тире ярпыһының үҙенә яҙырға мөмкин! — тип ҡы с

ҡы ры п ебәрҙе Иван-писарь. — Нимә менән, тиһәгеҙ — 
әйтәм. Ҡ урғаш  менән, ҡурғаш  пуля менән.

Х уж а, өндәшмәй генә урынынан тороп, соландан тире 
киҫәге индереп Салауаттың алдына һалды. Ҡәнзәфәр 
пуля сығарып бирҙе. Салауат тирене тигеҙләп яҙырға 
әҙерләнгән арала Иван-балыҡсы тотҡондарҙы ш атлы ҡҡа 
ҡойондорған бер ваҡиғаны  һөйләй башланы.

— Дүрт-биш йыл элек шикелле, ошо тирәлә бер төркөм 
һыбайлы ҡы ҙы ры п йөрөнө. Эле тегендә, әле бында 
күренәләр ҙә юғалалар, күренәләр ҙә юғалалар. Ҡ айҙан
дыр килеп сы ҡҡан разбойниктар, тинеләр. Уларҙы то
торға байтаҡ һалдат ебәрелде. Ике ялан пуш каһы  менән. 
Уны һы на үҙем ш аһит. Ҡ ы ры п һалдылармы, ҡы уы п 
ҡы на ебәрҙеләрме — әйтә алмайым, әммә бер-ике атты 
етәктә алып ҡайттылар. Хәҙер иҫләүемсә, башҡорттар 
булған булырға тейеш...

— Минең ейәндәр! — тип көлөп ебәрҙе Юлай ҡарт.
— Ҡ уйсы , ағай, улай тимә. Ейәндәрең һиңә тере килеш 

кәрәктер бит! — тип ҡарш ы төштө Ҡәнзәфәр.
— Башҡорттарҙан булыр ул! — тип маҡтаны Иван- 

писарь, тағы  ниҙер әйтергә теләге бар ине, ти к тыйылды, 
бары Салауатты: — һин унда минең дә донъяла барлыҡ
ты белдерергә онотма! — тип киҫәтте.

— Ьәммәбеҙҙән дә сәләм күндер, — тип өҫтәне Ҡән
зәфәр.

— Н у, братва! — тип бот сапты Иван-балыҡсы. — 
Әйтерһең, ул һыбайлылар әйләнеп килә лә, мин улар
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менән еңел генә күрешә алам. Нисек оҙатайым мин ул хат
ты ошо йәһәннәм тишегенән? Карапта йөрөһә икән!..

Пугачевсылар уны ң шулай әйтеүенә хатта үпкәлә
гәндәй иттеләр.

— Ю ҡ инде, брат, баш тартма!
— һ и н  дә берәй юлын тапмағас!
— Я ҡташ һы ң, етмәһә!
Салауат тире киҫәген тегеләй ҙә, былай ҙа өйләндереп 

ултырҙы ла өҫтәлгә йәтешләп һалды, уға пуля осон 
тоҫҡаған килеш хәрәкәтһеҙ ҡалды. Ҡ ауш аны. Маңлайы
на тир бәреп сы ҡты . Күптән яҙыу менән шөғөлләнмәгән 
бармаҡтары тыңламаҫ һымаҡ тойолдо ла китте, уға хатты 
нисек башлау һәм нимәләр хәбәр итеү хаҡында ла уйлап 
алыр кәрәк ине. А рты ҡ сурытып булмай, сөнки урын тар. 
Ҡалғандар тын алмай тиерлек уны  күҙәтте, ни эшләрен 
көттө. "Башҡорттар, ошо мәктүбте ауылдан ауылға тара
тығыҙ, — тигән һүҙҙәрҙе теҙеп ҡуйҙы  Салауат башта, 
ҡулы  артабан ышаныслыраҡ йөрөп китте. — Һеҙҙең ба
тырҙарығыҙ Ю лай вә Салауат Балтик порты тип аталған 
урында тотҡонлоҡта яфа сигә. Улар илә баш мишәр пал- 
каунигы  Ҡәнзәфәр Усаев вә казактар Почиталин вә Улья
нов вә Горшков вә Караваев бар. Беҙ ны ҡ  торабыҙ. Һеҙ ҙә 
хоҙай ярҙамы илә ны ҡ тороғоҙ. Имза ҡуйҙы м , бригадир 
Салауат Ю лай".

Башын күтәрҙе, еңе менән маңлайынан тирен һөрттө, 
ш унан тирене төрөп землянка хужаһы на тапш ырҙы, 
шунан түҙемһеҙләнеп йәһәт кенә тороп баҫты.

— Йәгеҙ, әҙерһегеҙме инде?
— Бәй, беҙгә хатыңды уҡымайһыңмы ни? — тип ғә

жәпләнде Ҡәнзәфәр.
— Нимә уны  уҡы п торорға? Кемдәр иҫән икәнлеген 

хәбәр иттем. Халҡыбыҙға фарман яҙҙым.
— Ни хаҡында ул фарман? — Ю лай ҡарт һағайып 

китте.
— Н ы ҡ торорға бойорҙом.
— Ә-ә!..
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Фарманды төрлө яҡлап тикшерергә керештеләр, ләкин 
Салауат уларҙың нимә һөйләгәндәрен ишетмәне. Ҡолағы
на алыҫтан ат кешнәүе килеп салынды ла, ул үҙенә табан 
ялдарын ялбырлатып килеүсе арғымағын ап-асыҡ күрҙе. 
Эйәр ҡаш ына бер яҡтан суҡмар, икенсе яҡтан уҡ-һаҙағы 
элеүле, әйтерһең, Салауат аҙға ғына йәйәүләгән, шунда 
ҡапыл айырылышҡандар. Артынан бер кем күренмәй, 
тимәк, ғәскәр бойороҡ көтөп тегендәрәк тора. Рогервикты 
уратҡан ҡ а ҡ  тауҙар ышығында, тип уйлап алды батыр. 
А рғы м аҡ дөбөр-шатыр килеп етте, үрә һикерҙе һәм ю ҡҡа 
сы ҡты ... Ю ҡ, ю ҡ, бына Салауатҡа кү кр ә к  түрендә 
кешнәп ҡуйҙы , тыпырсынғаны ишетелде.

— Әҙерһегеҙме? — тип ҡабатланы Салауат. — Мин 
әҙер!

...Диңгеҙгә ике кәмәгә ултырып сыҡтылар. Эңер төш
кән мәл ине. Ярға һыйынып, алды-артты ҡарай-ҡарай, 
портҡа барып еткәндә, күҙ  бәйләнергә өлгөрҙө. Урал тау
ҙарын нурға ҡойондороусы ай бында ҡалҡмағайны әле. 
Туҡтап, ни ҙә булһа күрергә йә ишетергә тырышып бер аҙ 
торҙолар. Яр ҙа, диңгеҙ өҫтө лә буп-буш. Алдағы кәмә ярға 
барып морон төрттө лә, унан кемдер ҡороға һикереп төштө.

— Яков разведкаға китте, — тип шыбырланы Иван- 
балыҡсы. Тәбиғи, ул үҙе ишкәксе урынында, бая землян
каға килеүселәрҙең береһе руль ишкәген тотҡан, диңгеҙҙә 
тәүге тапҡыр йөҙөүсе Юлай менән Салауат буш эскәмйәгә 
йәнәш ултырып алған. — Беҙ ҙә яҡы ны раҡ барайыҡ.

Свей фрегаттарында фонарҙар емелдәй. Ҡалала бер 
нисә бейек йорт тартынмай-нитмәй тәҙрәләренән я ҡты 
л ы ҡ  бөркә. Талғын ел шул яҡтан музыка тауышын алып 
килә. Ошо хәлгә хайран ҡалып ултырҙылар ҙа ҡапыл 
геүләп алдылар.

— Типтерәләр, ә!
— Дошман хөрмәтенә мәжлес ҡорғандар, илде һаҡлау

сылар.
— Илде һатыусылар, тип әйт.
— Улай у ҡ  ҡаты  бәрелмәгеҙ, гаспадалар көн буйы 

эшләп арыған.
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Яков алып ҡайтҡан мәғлүмәттәр быларҙың тоҫмалын 
ғына раҫланы: гарнизон офицерҙары свейҙар менән бай
рам итә. Арестанттарҙы илтеп бикләгәс, әсир ителгән 
һалдаттарҙы казармаға ҡайтарғандар, әммә һаҡ аҫтында 
тоталар. Десанттың бер өлөшө урамдарҙа патруллек итә. 
Ярҙа бер ниндәй йөк, мискә-фәлән күренмәй.

— Б ик насар! — тигән һығымта яһаны Салауат. — 
Свейҙарҙың ярҙа ҡалыуы  насар. Ш ау-ш ыу сығып, был 
яҡтан да килеп етһәләр... Ике ут уртаһы!..

— Караптар үҙҙәренекеләрҙе ташлап китмәйәсәк. 
Беҙҙең һөжүм бушҡа булмағайы, — тине Ҡәнзәфәр.

— Ни эшләп ҡарарға һуң?
— Яндырырға, шартлатырға!
— Дарыһыҙ ни!..
— Караптарҙағы дары ла шартлай. Киттек.
— Аҙ ғына сабыр итегеҙ. Тегендә буласаҡ эште бүлеш

мәгәнбеҙ, йәғни кем арҡанды ы рғағы  менән бортҡа 
эләктерә, кемдәр өҫкә менә, кем филтә тоҡандыра. Тегендә 
баҙар ҡора башлаһаҡ!..

— Карапҡа мин менәм, ана балыҡсы Иван менән 
бергә, — тине Салауат. Барыһы ла был тәҡдимде хупла
ны.

Вазифаларҙы, ҡоралдарҙы бүлештеләр ҙә тағы йөҙөп 
киттеләр. Күкрәгендә йүгәнле-эйәрле арғымаҡ түҙемһеҙлән
гән Салауатҡа кәмәләр бер урында тора һымаҡ тойолдо, ә 
ҡаршыларында ҡапыл фрегат борты ҡара ҡая ташылай 
ҡалҡы п сыҡҡас, тертләп китте. Ай-Һай, бейек ине хәрби 
карап! У ны ң ы ш ы ғы на барып туҡтанылар, кәмәләр 
яңылыш бәрелеп тауыш сығармаҫҡа тырышып, өҫтә 
ниндәй тауыштар ишетелерен аңдып тын ҡалдылар. 
Кәмәләргә лә, карапҡа ла тулҡындар шап та шоп һуғыла, 
ә палубала итек туҡылдағаны ишетелеп ҡалғандай — 
шулай булһа, һаҡсылар йөрөп ята. Ҡайҙалыр күмәк кеше 
көңгөр-ҡаңғыр килә һәм бына уларҙың әңгәмәһе бергәләп 
йырлауға әүерелде. Бында еңеү туйлайҙар!

Арҡан осондағы ырғаҡ көйһөҙ булып сыҡты: тәүге 
ырғытҡанда, барып етмәне, икенсеһендә эләгер урын тап-
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май кире ҡайтты , өсөнсө юлы ғына ҡаҙалырға йомшаҡ 
ағасмы, таҡта егенме тапты. Ш ы м ғына эшләргә тырыш
һалар ҙа, тимер ағасҡа бәрелеп тә туҡылдамай ҡалырмы? 
Ни булғанын ҡарарға йүгереп килерҙәр ҙә, шау-шыу 
ҡубыр, атыш башланыр тип көтөүҙән йөрәк күкрәк ситле
ген ватыр сиккә еткән мәл. Ул арала Юлай ҡарт саҡма 
сағып, көйрәй башлаған филтәне тимер көпшәһенә ты ҡты  
һәм улына бирҙе. Билендәге бауға бысаҡ, суҡмар һәм ике 
сыраҡ ҡыҫтырған Салауат ике аршын самаһы һайын 
махсус төйөнләнгән арҡан буйлап юғарыға үрмәләне. Пис
толетлы Иван балыҡсы, тағы ла бер филтә тоҡандырып, 
тағы ике сыраҡ алып уның артынан күтәрелергә тейеш. 
М ылтығын ҡороп ҡуйған  Ҡәнзәфәр һәм башҡалар аҫтан 
ярҙамлашасаҡ. Ярҙам итә алһалар, әлбиттә.

Имен менеп етте, борт ситенә түше менән ятып хәл 
йыйҙы ла аяҡтарын эскә ташлап, палубаға ш ыуып 
төштө. Аяҡтары  ҡатыға тейер-теймәҫтән яҡында торпоша 
ябылған ниндәйҙер өйөмдө абайлап, ш уның артына боҫто. 
Мачтаға эленгән фонарь бынан алыҫ ҡы на, әммә уның 
яҡтыһында күҙҙәрен ыуа-ыуа йоҡо менән тырышып 
көрәшеүсе һаҡсыны һәм һөйәүле мылтығын шәйләргә 
мөмкин. Уны кисекмәҫтән "йоҡлатырға" кәрәк, шул у ҡ  
ваҡытта сыраҡтарҙы ла оноторға ярамай, сөнки филтәнең 
һүнеүе бар. Бысағы менән суҡмарын эргәһенә һалып 
тубыҡланды ла филтәле көпшәне ҡулына алды, уны 
өлтләтергә өрөп аҙапланғанда һаҡсы ны ң был я ҡ ҡ а  
аңшайғанын тотош тәне менән тойҙо. Сыраҡ гөлтләп 
тоҡаныуға һаҡсы кемгәлер ниҙер ҡысҡырҙы, мылтығын 
эләктереп, былай табан килә башланы. Салауат сырағы 
менән филтәне торпоша өҫтөнә ташланы ла, һәрмәп табып, 
бысағын күтәрҙе, һикереп торған ыңғайға яурын быуыны 
ауыртҡансы киҙәнеп бәрергә өлгөрҙө. Свей артҡа саң
ҡайып туҡтай бирҙе лә, алға бөгөлөп, йөҙ түбән ҡоланы. 
Салауат бәргән бысаҡ, ғәҙәттә, үңәскә эләгә, һабына 
тиклем кереп ултыра. Хәҙер хужаһыҙ ҡалған мылтыҡты 
эләктерергә кәрәк.
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һаҡсы  ҡолаған ергә ш ыуыш ып барҙы, ш ыуыш ып к и 
ре ҡайтты . Бында арҡанды һаҡларға, Иван-балыҡсыны 
ҡаршыларға тейеш. Торпошаға ут ҡапҡан да инде — әйҙә 
яна бирһен, барыбер үртәргә. Икенсе сыраҡты тоҡанды
рып, осҡон сәсрәтеп янған тәүгеһен торпоша аҫтына 
ты ҡты , ә унда мискәләр теҙеп ҡуйы лған, моғайын, ярҙан 
ташылған мискәләр. Дары һалынғанмы уларға, сусҡа 
майымы — яна ғына!

— Мә, быларын да шунда тыҡ! — Палубаға менеп 
еткән Иван-балыҡсы үҙенең сыраҡтарын да Салауатҡа 
ырғытты. — Төрлө я ҡҡ а  ты ҡ.

— Ә пушкалар?
— Өлгөрмәбеҙ. Ана йүгерешәләр.
Ҡалғанын Салауат уры ҡ-һуры ҡ ҡына хәтерләй. Даң- 

доң саң ҡаҡтылар. Ҡысҡырыш . Тап-топ йүгерешеү. Борт 
янында алыш. Свейҙар күп  ине, эт өйөрөләй килеп урат
тылар. Иван-балыҡсы пистолеттан атып кемделер йыҡты, 
үҙенең яурынына шпага осо эләкте. Салауаттың башына 
ни менәндер тондорҙолар, ул да мы лты ҡ төйҙәһе менән 
бер-ике кешене тәкмәстерҙе. Уларҙы борттан айырып, тор
пошаға ҡыҫырыҡланылар. Салауат мылтығын иптәшенә 
тотторҙо ла, бер мискәне эләктереп баш осона күтәрҙе.

— Шартлатам!
Япма асылыуға гөлтләп күтәрелгән ялҡы н уны ң 

ҡысҡырыуына елле тәржемә булды шикелле — дәррәү 
сигенделәр, боролоп ҡасырға тотондолар. Салауат мискәне 
уларҙың өҫтөнә ырғытты, уныһы ҡасыусыларҙы бәреп 
йыға-йыға, палуба буйлап тәгәрләп китте. Ул икәүгә лә, 
кәмәгә төшә һалып, ярға табан ысҡынырға бик тә ваҡыт 
ине.

10

Барыһы ла былар уйлағанса килеп сы ҡҡан кеүек ине 
лә бит, бына свейҙар арҡанды сабып өҙҙө, Иван-балыҡсы 
артынан килеүсе Салауат, апарыу бейектән ҡолап, кәмә 
ситенә уң бото менән бәрелде, хатта ыңғырашмай түҙә 
алманы. Өҫтә шатланышып көлөштөләр. Әйҙә һөйөнә
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бирһендәр! Иң мөһиме — караптан барыһын имен-аман 
алып төштөләр һәм ығы-зығыһыҙ тиҙ генә ҡуҙғалыш ып 
алдылар. Фрегатта янғын көсәйә барҙы, палуба халыҡ 
менән тулды, утты һүндерәләр, тырыш лыҡ бушҡа китә, 
тигәй уй Салауатты һыҙланыуын оноторға мәжбүр итте, 
һәм ул эргәһендә ятҡан мылтыҡты ҡулы н тоҫҡап та тор
май тиерлек атып ебәрҙе — кемделер үлтереүгә ҡарарла
нып, тегеләрҙе ҡауш атыу, ы ш ы ҡ эҙләп йүгертеү ҡим- 
мәтерәк ине ошо минутта. Күрше кәмәнән дә атыу яңғыра
ны — Ҡәнзәфәрҙең эше ине был. Кинәт ҡы рҡы у команда 
ишетелде, һәм свейҙар бер юлы тиҫтәләгән кеше яуап 
бирҙе. Бейек күтәрелгән ай ҙа, янғын да арыу яҡтырта 
ине кәмәне.

— Хәҙер беҙҙе пуш канан... картечь менән! — тип 
ҡы сҡы рҙы  балыҡсы, әллә м ы лты ҡҡа  тотонған өсөн 
битәрләп, әллә иҫкәртеп. Яраланыуына ҡарамаҫтан, 
иш кәккә ул йәнә үҙе ултырғайны. Фордта ысынлап та 
көслө гөрһөлдәү яңғыраны, әммә пуш ка тауышы түгел 
ине был, дары мискәһе шартланы. Ялҡын ҡаты ш  ҡара 
төтөн ҡойоно менән бергә палубалағы бөтә нәмәне һауаға 
алып һирпте, хатта фрегаттың бер өлөшөн тетеп ырғытты 
һымаҡ күренде. Диңгеҙгә, ялпылдап, таҡта һыныҡтары 
яуҙы, ауырыраҡ нәмәләр гөпөлдәп, һыу сәсрәтеп барып 
төштө. Кәмәләгеләр, йоҙроҡ төйә-төйә, "ура!" ҡы сҡы р
ҙылар.

— Быныһы башы ғына әле! — тип маҡтанды Иван- 
балыҡсы һәм икенсе шартлауҙың көслөрәк буласағы 
хаҡында иҫкәртте. Быны бүтәндәрҙең дә белгәнен һәм 
көткәнен белә ул, ти к  әйтмәй түҙә алманы. Былары ла, оло 
еңеү хәбәре ишеткәндәй, тағы ла йоҙроҡтарын болғап 
ҡы сҡы ры ш ты .

Ошонан һуң уларҙың яу шатлығы яйлап һүрелә баш
ланы ла инде. Тәүге шартлау башҡа мискәләрҙе ситкә 
быраҡтырып уттан ҡотҡарҙы ла еле менән янғындың 
ҡомарын кәметте генә шикелле. Палубала ҡуҙҙар баҙлай 
ине әле, улар өҫтөндә ялпылдап ялҡы н да бейеп ала, шул 
яҡты ла палубаның ҡабат кешеләр менән тулғаны н
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күрергә мөмкин ине. Икенсе фрегат та үҙенең барлығын 
белдерҙе, тупсылар төнгө диңгеҙҙән кемделер эҙләп торма
ны, йәҙрәләр менән яр буйын дөмбәҫләргә кереште. Алда 
был ватан һаҡсыларын фрегаттағы шартлау уятыуынан 
кемдәрҙеңдер ҡасып йөрөүе, быларҙың уларҙы тоторға 
тейешлеге аңлашылып тора ине.

— Үҙебеҙгә юлды үҙебеҙ бикләнек түгелме? — тине 
Салауат, — ваҡытты ысҡындырҙыҡ, һағыҙаҡ ояһын ҡ у ҙ 
ғаттыҡ...

Ул уй-ниәтен Иван-балыҡсы менән уртаҡлашты, айы
рылырға ваҡыт, беҙҙең менән бергә эләктерһәләр, һеҙҙе лә 
аямаҫтар, диңгеҙгә үҙ йомошоғоҙ менән сыҡҡанһығыҙ, 
тип тә ышанмаҫтар. Балыҡсы оҙаҡ ҡы на өндәшмәй 
ултырҙы, шунан йыраҡ түгел эстон ауылдары барлығын 
әйтеп, һунарығыҙ уңышлы сыҡһа, эстондарға китегеҙ, 
кәмәсе лә табылыр, тине. Юлай ҡарт та йәнләнеп китте...

Салауат кәмәләрҙең, текә яр ыш ығын уҙып, һөҙәк ҡы р
сы нлы ҡҡа  яҡы нлаш ҡаны н көтөп алды ла Усаевҡа 
өндәште:

—Ҡәнзәфәр ағай, ярға һуғылығыҙ. Беҙ төшөп ҡалабыҙ.
— Нишләп?
— Һуңынан аңлатырмын.
Балыҡсылар менән өндәшмәй генә ҡул  ҡы ҫы ш ы п 

хушлаштылар, һуңғы  мәлдә Салауат Иван-балыҡсыға: 
Минең хатты ебәрергә онотма!” — тип шыбырланы. 

Кәмәнән тәүҙә үҙе төштө, ш унан, ауырыу аяғына 
баҫмаҫҡа тыры ш ы п, атаһына төшөргә ярҙамлашты. 
Һалҡын тәндәрен ялҡы н һымаҡ өтөп алды, хатта Сала
уаттың аяғы һыҙлауҙан туҡтағандай булды. Был хәл уға 
байтаҡ араны һау кеше аҙымы менән атлап уҙыуға 
мөмкинлек бирҙе. Ай яҡтыһында ҡарайып күренгән ҡы р 
ласҡа йүнәлде ул, һәм бүтәндәр ҙә шунда тартылды. Сала
уат ултырырға ҡуш ты  һәм артабан, үҙе уйлағанса, ни 
эшләү кәрәклеген аңғартты. Б ик ны ҡ  уйға ҡалдылар. 
Ҡәнзәфәр, бармаҡтарын бөгә-бөгә Салауаттың нимәләрҙе 
уйлап еткермәгәнен һанарға кереште:
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— Беҙҙең теләк ҡабул булып, ике генә һыбайлы килеп 
сыҡты, уларҙы атып йы ҡты ҡ , ти. Ҙур отрядҡа һөжүм итә 
алмайбыҙ.

Менгәшеп йыраҡ китә алырбыҙмы? Етмәһә, мин әйт
кән ике һыбайлыны көтөп ятып таң аттырырға мөмкин. 
Тегеләрҙән айырылмаҫҡа кәрәк ине.

— Ю ҡ, ағай, йәшәһен улар. Балалары бар. Беҙҙең 
менән бергә тотһалар, үҙең беләһең!.. И-и-х, Иван яралан
ды.

— Ул аттарҙы шым ғына урларға мөмкин, — тине 
Юлай ҡарт көтмәгәндә. — Ҡайҙан тиһәгеҙ — ана теге 
батырҙарҙың эйәрҙән төшкәнен аңдып тораһың да...

— А ҡы л  был! — тине Иван Почитал ин.
— Киттек! — Ҡәнзәфәр һикереп тә торҙо. — Салауат, 

ошонда ҡалаһың, мылтығыңды Иванға бир. Юлай ағай 
ат "теле”н белә — барыр.

Салауаттың ошо мәлдә ниҙәр кисергәнен аңлатып 
биреү мөмкинме икән? Беҙгә ундай мәлдең ҡанатланыу 
тип аталғаны ла ш атлыҡтың бөтә төҫтәре һәм балҡышта
рынан ны ҡ  юғары торғаны ғына билдәле. Ә ҡанатланыу, 
айырыуса батыр йә шағирҙың ҡанатланыуы йә пәйғәм
бәрлеккә әүерелә, йә фажиғә менән ослана. Ерҙәге 
ваҡлыҡтар юғала, йондоҙҙар яҡыная. Күктә  мең-мең 
көмөш шөңгөр сыңлай. Ш улар барыһы ла өҫкәрәк күтәре
лергә, Тәңрегә яҡы ны раҡ булырға саҡыра. Барыһына ла 
шағир күңеле йыр менән яуап бирә.

Т и к йырҙы һәр кем ишетә, һәр кем үҙенсә баһалай.
Салауат аяғы ауыртыу ына иғтибар итмәҫкә тырышты, 

әммә батҡаҡлы ҡтан сыҡҡансы тамам хәлдән тайҙы. 
Ҡатыға етер-етмәҫтән йөҙ түбән йығылды ла, ары бара 
алмаясағын әйтеп, юлдаштарына эстон ауылына китергә 
ҡуш ты . М ин тегеләрҙе тоторға тырышырмын, тип ыш ан
дырҙы. Иван менән Ҡәнзәфәр уны ике яҡтан ҡулты ҡлап 
алдылар, үҙ яйына атлата-атлата, алға әйҙәнеләр. Хәҙер 
уларҙы һәр яҡлап ҡамалған, арыуҙың сигенә еткән яралы 
бүреләр яҙмышы көтә ине: былай боролһаң — һалдаттар, 
тегеләй барһаң — тәрән соҡор йә асыҡ урын. М ылтыҡтар
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артыҡ йөккә әүерелде, уларҙы күмеп ҡалдырҙылар. Боҫоп 
яттылар, кейем еүеш булыуҙан һәм эске йылы кәмегән
лектән өшөй башлағас, ш ыуыш ып ҡаранылар. Ваҡыт уҙа 
торҙо, каторганан ҡотолоу өмөтө һүнә барҙы, нисек тә тере 
ҡалыу теләге ҡалған уй-тойғоно баҫа башланы. Ш уны ң 
өсөн дә, үҙҙәренә тиҫтә ярым йыл буйы төйәк булған баст
рук алдына ҡапы л барып сы ҡҡас, бер аҙ аптырап 
торҙолар ҙа еңел һулап ҡуйҙылар. Ш ундағы таныш таш
тарға ултырыштылар — хәл йыйырға, фекер төйнәгәндәй 
итергә.

АРТАБАНҒЫ ХРОНИКА

1790 йылдың 7 марты. "Ярмарс" һәм "Улверст" фрегат
тары иртүк Балтик портын ташлап китте. Уларҙы ярҙан 
ҡул  болғап оҙатҡан полковник де Роберти аш ығып өйөнә 
ҡайтты , имен-аман ҡотолоуына тағы  бер шөкөрана 
ҡы лы п, Эстляндия губерна идаралығына рапорт яҙырға 
ултырҙы. Үҙе етәкселек иткән гарнизондың батырҙарса 
һуғы ш ҡаны н хәбәр итте лә бер фрегаттың абордаж 
төркөмө тарафынан штурмланыуын, унда ҡаты  шартлау 
булып, янғын сығыуын миҫал итеп килтерҙе. Крепость ар
тиллерияһының ю ҡ ителгәнен, складтарҙың таланғанын, 
свейҙарға алтын менән 4 мең һум контрибуция түләргә ту
ра килгәнен әлегә әйтмәй торорға булды.

1797 йыл. Юлай үлә. Ясинды Салауат менән Ҡәнзәфәр 
уҡы й.

1800 йыл. Салауат үлә. Ясинды Ҡәнзәфәр уҡы й.
1804 йыл. Ҡәнзәфәр үлә.
1805 йыл. Француздарға ҡаршы ебәрелгән башҡорт 

ғәскәренән бер сотник илгә Салауаттың фарманы тип 
яҙыулы тире ярпыһы алып ҡайта. Хәрефтәр юйылған- 
лыҡтан, унда "...ны ҡ тороғоҙ. Имза ҡуйҙы м ..." тигән дүрт 
һүҙҙе көскә-көскә таныйҙар. Ҡайҙан алдың был тирене, 
тигән һорауға сотник, бер урыҫ һалдаты бирҙе, уға атаһы 
биргән булған, тип әйткән.

1815 йыл тирәһе. Эҫе йәйге айҙарҙың береһендә Ҡара- 
тау буйындағы ауылдарҙа сәйер урыҫ барины йөрөгән.
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Эҫем завуты яғынан матур кырандасҡа ултырып, ике 
ҡораллы казак эйәртеп килгән ул. Һәр ауылда ҡарттарҙы 
йыйып, ниндәйҙер һунарсы, уның бер күҙле улы тураһын
да һорашҡан. Исемдәрен әйтә алмаған. Тауға төртөп 
күрһәтә-күрһәтә, шунда айыу аулағандарын, бер күҙле 
малайҙың өңгә осоп төшкәнен һөйләп ҡараған, әммә ҡарт
тар "М ояныҡы ня знай"ҙан башҡаны белмәгән. Барин
дың башҡортҡа ны ҡ  оҡшаш булыуы өркөткән уларҙы. 
Һуңынан, үҙҙәре генә ҡалғас, Аҡмал менән Етембайҙы 
иҫкә төшөрөп: "Ш уларҙы юллап йөрөмәйҙер инде?" — тип 
аптырашҡандар.

Мәрхүм йортауайҙың элекке атсабары Минбеләм 
ҡушаматлы ҡарт ҡы на бүтәнсә яуап биргән:

— Үлде икеһе лә. Һунар булған көндә ү к . Ҡороно Сала
уат разбойниктың нәҫеле.

Сәйер барин шул ғына һүҙгә ҡы ҙған да киткән, күсере
нең сыбыртҡыһын тартып алып, элекке атсабарҙы 
туҡмаған да ташлаған. Ш унан ауылдан елдереп сығып 
киткән. Салауаттың суҡындырғанда Роман тип аталған 
улы булды шикелле, тип юрағандар һуңынан.

Башҡорт ауылдарында һаман Хызыр Ильяс йөрөп 
ятҡан.

1990  йыл.

Тарихи фараз тураһында

Булат Рафиҡов "Эйәрләнгән ат" тигән повесының исе
ме аҫтына йәйәләр эсенә "1790 йылдың 6 марты хаҡында 
тарихи фараз" тип яҙып ҡуйған. Әҫәрҙең тарихи фаразға 
нигеҙләнеүен аңлата былар.

Тарихтан билдәле булыуынса, 1790 йылдың 6 мартын
да бер швед карабы Эстония ярҙары буйындағы Рогервик 
ҡәлғәһенә һөжүм итә, ҡәлғә тирәһен талай. Таш казе
матҡа бикләнгән тотҡондар, шул иҫәптән Салауат Юлаев, 
атаһы Юлай, Ҡәнзәфәр һ. б., баҫҡынсы шведтар ҡулына 
эләкмәй — баҫҡынсыларҙың маҡсаты ҡәлғәне талау, бай
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лы ҡ эләктереү генә булған, күрәһең. Эстон балыҡсылары 
ярҙамында Салауаттың һәм бер юлдашының ҡасыуы ла 
һөҙөмтә бирмәй. Быныһы — бер тарихи фараз.

Икенсе фараз шул: халыҡ һөйләүенсә, Салауат Юлаев 
ҡулға  алынғанда уның ике сабый улы ҡалған булған. 
Береһен — тарихи фаразда — аҙаҡ Етембай тип исемлән
гәнен, үҙ улы итеп бер һунарсы ҡарт тәрбиәләп үҫтергән 
булырға тейеш. Икенсеһе — сабый көйөнсә Санкт-Петер- 
бургта йәшәгән заводсы баярға, аҙаҡ генерал дәрәжәһенә 
эйә кешегә ул лы ҡҡа  бирелгән. Ул бала суҡындырылып, 
Роман булып киткән.

Булат Рафиҡов ошо фаразды "Эйәрләнгән ат" повесын
да тарихи фараз рәүешендә сюжетҡа һалып һүрәтләй. Кем 
белә, Роман-һеләүһен исемен алған, Санкт-Петербургта 
заводсы генерал тәрбиәһендә үҫкән бала Салауат тоҡомон 
дауам иткән, әммә тамырҙары өҙөлгән бер дворян заты 
булып киткәндер.

"Эйәрләнгән ат" тарихи фаразының бер тоҫмал айышы 
шул.

*  *  *

Нәҫелен белмәгән нәсәпһеҙ булыр.



ЯНЫБАЙ

ХАММАТОВ

( 1925—2000)

Яныбай Хаммат улы Хамматов 1925 йылдың 16 ғинуарында Бело
рет районының Исмаҡай ауылында тыуған.

Ун бер йәшендә ул Инйәр урта мәктәбенә уҡырға китә. Ҡышын 
аслы-туҡлы уҡый, йәйен йәштәштәре менән бергәләп Әүжән приис
кыһында алтын йыуа.

1940— 1942 йылдарҙа Юғары Әүжән алтын приискыһында эшләй. 
Алтын эҙләүселәргә бағышлап шул йылдарҙа тәүге шиғырҙарын яҙа.

1942— 1946 йылдарҙа армияла хеҙмәт итә. Хеҙмәттән ҡайтҡас, 
кире алтын приискыһында, райком аппаратында эшләй.

1949 йылда "Башзолото" тресына күсә. Аҙаҡ Өфөлә әлкә партия 
мәктәбен һәм Башҡорт дәүләт педагогия институтын тамамлай. Ижа
ди эшен һис тә ситтә ҡалдырмай.

Яҙыусыға ҙур уңыштар килтергән "Бөртөкләп йыйыла алтын" 
романын 1964 йылда тамамлай. Шуның артынса "Аҡман-тоҡман", 
"Йәшенле йәй", "Юрғашты", "Руда" романдарын яҙа. Тарихи роман
дар өҫтөндә эшләй.

Яныбай Хамматовтың күпселек романдары тарихи-революцион 
темаға бағышланған һәм тарихи документтар нигеҙендә яҙылған.
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ТӨНЬЯҠ АМ УРҘАРЫ *

1812 йылдың март башында Беренсе 
башҡорт полкы Неман йылғаһына етеп, 
Рәсәйҙең көнбайыш сигендә туҡталды 
һәм Гродно ҡалаһындағы Дон казакта
ры атаманы Матвей Иванович Платов 
корпусына буйһондоролдо.

Бер аҙ ваҡыт уҙғас, Беренсе башҡорт 
полкын тулыландырыу өсөн Башҡорто
стандан ебәрелгән кешеләр, эйәрле аттар, 

тейешле кейем-һалым һәм аҙыҡ-түлек тейәгән ылауҙар 
килеп етте. Яҡташ тарын күреүгә һәм Уралдағы яңы лы ҡ
тарҙы белеүгә шатланған Беренсе полк яугирҙары оҙаҡ 
тыныслана алманылар.

Улар менән бергә күңел асырға Буранбайҙың ғына 
ваҡыты булманы. Башҡортостандан ебәрелгән барлыҡ 
байлыҡты йөҙ башлыҡтарына бүлеп биреп, ваҡ-төйәк 
эштәрҙе башҡарғансы, көн үтте лә китте. Кис, эштән 
әҙерәк бушағас, ҡы ҙы у итеп ут яғы лған урында өйөлөшөп 
ултырыусы яҡташ тары эргәһенә барғас, яңы килеүселәр 
араһында Йәнтүрәне осратты.

Яҡында ғына ҡыш тыр-мыш тыр атлап килгән кеше 
аяғы тауыш ын ишетеп, Буранбай һиҫкәнде.

— А таҡ , еңгәм дә бында ла баһа!
— Бында шул, — тине Йәнтүрә, аҡланғандай булып. — 

Минән ҡалырға теләмәгәс, ҡалайтайым? Еңгәң холҡон 
белмәйһеңме ни? Ул шайтан, ут бисә бит! Ни күрһәк тә, 
ҡап уртаҡ, тип бик көсләшкәс, алып киттем бергә.

— Көсләштем ш ул. Бер ҙә танмайым. — Йәнтүрәнең 
ҡаты ны  ауыҙ йырып йылмайҙы. — Иҫәнме, ҡәйнеш? Сәй 
ҡайнап сы ҡты . Әйҙә беҙҙең менән бергә сәй эсергә!

Буранбай риза булды.
Иркенләп ултырып сәй эсергә тура килмәне Буран

байға. Уны  корпус штабынан ҡайтҡан полк командиры 
майор Лачин саҡыртты.

* Романдан өҙөк
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Кешеләр йоҡларға таралышып, тауыш -тын баҫылғас 
та, Буранбай менән майор Лачин урындарынан ҡуҙғалма
ны. Улар, бер-береһен ны ҡлап белергә, уй-хыялдарын 
аңларға ты ры ш ы п, аулаҡ саҡта серләшеп ҡалы уҙы  
кәрәкле һананылар. Тәүҙә үтә тәкәббер, ҡырыҫ, үҙ һүҙле 
һы маҡ күренгән майор Лачин әңгәмә барышы ыңғайында 
Буранбайҙың оло ихтирамын яулап алды. Ә командирҙар 
өсөн бер-береһен аңлашыу — иң мөһим нәмәләрҙең береһе 
түгелме ни?

Бүҙҙән һүҙ сығып китеп, майор Лачин үҙенең башҡорт 
ғаиләһендә ты уы уы н, ата-әсәһе бер алпауыт тарафынан 
суҡындырылғандан аҙаҡ, Ласынов йәки Ыласынов фами
лияһын алмаштырып, Лачин булып китеүен һәм хәрби 
училищ еға уҡы рға ебәрелеүен, уны  уңыш лы тамамлағас, 
француздарға ҡарш ы һуғыш тарҙа ҡатнаш ы уы н, шул 
йылдарҙа у ҡ  атаман Платов менән таныш ыуын, өс тап
ҡы р ҡаты  яраланыуын әйткәс, Буранбай һуғы ш  тәжри
бәһе туплаған полк командиры менән бер утта янырға ла, 
һыуға сумырға ла әҙер ине инде.

Полк командирын оҙатып ятҡандан һуң да, Буранбай 
бик оҙаҡ йоҡлай алмай интекте. Ул төндә түгел, иртәгәһе 
көндә лә, майор Лачиндан ишеткән һүҙҙәрҙән тейешле 
һығымта яһарға тырыш ып, һаман уйланды.

Ошондай яҙғы  гүзәл матурлыҡ осоронда Буранбайҙың 
йөрәге ниңәлер тыныс түгел, нимәлер уны  һәр саҡ борсол
дора, өйкәй, тәбиғәт күренеше менән тулыһынса ләззәтлә
нергә ҡамасаулай һымаҡ. Ниңә улай икән? Әһә, иҫенә 
төштө. Майор Лачиндың тел төбөнән һиҙелеүенсә, фран
цуздар менән һуғы ш  башланырмы икән ни? Һ уғы ш ... 
Ҡайһылай ят, аҡылға һыймаҫтай ҡәбәхәт һүҙ! Кемгә 
кәрәге бар уның? һуғы ш  сыҡһа, донъяның йәме бөтәүе 
борсолдормаймы икән ни уларҙы? Ошондай күркәм  
тәбиғәт күренешен төтөнлө ҡоромға томалап, кешеләрҙе 
генә түгел, һауала сыңлаусы һабан турғайы кеүек ҡош- 
ҡорттарҙы ла ҡы расаҡ, һәләк итәсәк, әрәмәлектә ихлас 
күңелдән һайраған һандуғас моңо ла өҙөләсәк...
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Франция менән төҙөлгән Тильзит солохо н ы ҡ  булманы. 
Наполеон Бонапарт, Европалағы барлыҡ ил дәрҙе тиерлек 
үҙенә буйһондороп, Рәсәйгә ҡарш ы асыҡтан-асыҡ һуғы ш 
ҡа әҙерләнде.

Рәсәй империяһы борсоулы көндәр кисерҙе.
1812 йылдың июнь айы урталарында Наполеон 

ғәскәренең төп көсө Висла һәм Неман йылғалары буйында 
тупланыуы Петербургтағы һәр кешегә билдәле ине инде.

Ил сиге буйындағы рус ғәскәрҙәре дошман менән 
дәһшәтле алыш ҡа әҙерләнде.

Бындай көсөргәнешле ваҡы тта корпус командиры 
атаман Платовтың Беренсе башҡорт полкына ҡарата ла 
талабы артты. Ул казактарҙы һәм башҡорт егеттәрен 
һуғы ш  уйынына ны ҡлап өйрәтергә, һәр саҡ уяу, һиҙгер, 
һаҡ булырға, Неман йы лғаһы  аръяғында ны ғы нған 
дошман ғәскәренең һәр хәрәкәтен һәм ундағы үҙгәреште 
күҙәтеп, корпус штабына хәбәр итеп торорға бойорҙо.

Генерал Платов полктарҙа һуғы ш  уйы ны  нисек ойош
торолоу ы менән ны ҡлап ҡы ҙы ҡһы нды .

Уны ң һуңғы  тапҡы р килеүендә Беренсе башҡорт пол
кында ла асыҡ хәрби күнекмә уҙғарылды. Ҡылыс һәм 
ҡалҡан тотҡан һыбайлы башҡорт егеттәре атаҡлы казак
тар атаманы алдында үҙҙәрен һынатмаҫҡа тырыштылар.

*  *  *

Бөтә нәмә әҙер булғас, яугирҙар һуғы ш  башланыр 
минутты  үтә көсөргәнешлек менән көттөләр. Ваҡыт яй, 
шомло ты нлы ҡта уҙҙы. Төш ваҡыты үтеп, төн етте. Тағы 
ла икенсе көн тыуҙы. Барлыҡ ерҙә һаман да тып-тыныс. 
Бындағы бөтә күренеш йәшенле көслө ямғыр яуырҙан 
алдағы ты нлы ҡты  хәтерләтә ине. Кем белә, бәлки, һуғы ш  
бөтөнләй башланмаҫ... Неман аръяғындағы француздар 
юрамал ҡы ланманы мы  икән? һ у ғы ш  башланмаҫтай 
булһа, яр буйындағы  һалдар һәм кәмәләр ни өсөн 
эшләнгән?..

Кис, ҡараңғы  төшкәс, Наполеон, алтын көмөш ептәр 
менән һырыулы ҡупш ы  кейемдәр кейгән маршалдарынан 
алғараҡ сығып баҫҡас, тантаналы рәүештә аҡ бирсәткәле 
ҡулы н һелтәне.
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— Баш-ларға!..
Уның әмерен үтәргә әҙер тороусы һалдаттар:
— Йәшәһен император! — тип шатлыҡлы тауыш менән 

ҡысҡырыш а-ҡысҡырыш а һыуға һикерҙеләр.
Бүтән корпустарҙа ла император күҙәткән һалдат

тарҙан ҡалышманылар.
Таң алдынан понтон күперен төҙөү эше тамамланды 

һәм Наполеон ғәскәре урынынан ҡуҙғалды. Иҫәбе-һаны 
булмаған дошман һалдаттары, аттар, орудиелар, йөк 
тейәүле ылауҙар, күпер аша сығып, Рәсәй еренә ябырыл
дылар...

Баш командующий Барклай де Толли ҡуш ы уы  буйын
са, Беренсе Көнбайыш рус ғәскәре, Вильноны ҡалдырып, 
Свенцияныға табан сигенде.

Гродно ҡалаһы янындағы атаман Платов корпусы 
казактары һәм Беренсе башҡорт полкына килеп еткән 
атаман Платов, дошман һалдаттары яҡынлаш а башла
ғас:

— Марш, марш! — тип ҡысҡырҙы  ла артабан сабып 
уҙҙы.

Бер ү к  мәлдә һыбайлы казактарҙы атакаға барырға 
өндәп борғо уйнаған тауыш яңғыраны.

Француздарҙың ябырылып килеүен көсөргәнешлек 
менән күҙәткән Буранбайҙың тәне эҫеле-һыуыҡлы булып 
китте.

"Б уғы ш  бына ҡасан башлана", — тигән уй менән ҡы н 
дан ҡылысын һурып алып, йүгән теҙгенен бушатты һәм 
майор Лачин артынса атын йән-фарман саптырып алға 
ташланды.

Полктың башҡа яугирҙары ла уларҙан ҡалыш майын
са алға, ти к  алға табан ашыҡтылар. Аттарҙың аяғы аҫты
нан урғылған ҡуйы  туҙан өйөмө бөтә ерҙе томаланы.

— Ура-а-а! — тип ҡы сҡы рған казактар тауышын ише
теп, башҡорттар тағы ла дәртләнеберәк сабыштылар.

һыбайлы башҡорттар яҡынлаш а башлағас, француз 
һалдаттары мылтыҡтарҙан ут асты. Бер нисә урында сна
рядтар гөрһөлдәп ярылды. Ҡ уйы  туҙан ҡаты ш  төтөнгә 
борһаланып сабып барыусы егеттәр һәр гөрһөлдәү артын
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са берәм-һәрәм ергә тәкмәстеләр. Яралыларҙан кемдәрҙер 
ҡысҡырҙы , аттар һөрән һалып кешнәне.

Иң алдан сабып барған Буранбай, яңыраҡ ҡы на 
кисергән билдәһеҙ ҡурҡыныслы тойғоларҙы онотоп, бер 
нәмәгә лә иғтибар итмәне. Француздар араһына үтеп 
ингәс, осраған һәр бер дошман һалдатын аяуһыҙ тураҡ
ларға тотондо. Бер аҙҙан һуң бөтә нәмә буталды. Ике 
яҡтан да үлеш һәм ҡыйралыш күбәйҙе. Буранбайҙың аты 
дошман һалдаты һөңгөһөнән яраланғас, баш сайҡап 
кешнәй-кешнәй, алғы аяҡтарына күтәрелеп һорхолданы. 
Ш унан, төрлө яҡтан ҡамалған хужаһын ҡотҡарырға 
тырышып, арты менән сигенде. Башҡорт егеттәренә барып 
ҡушылғас:

— Ҡайҙа майор? — тип һораны Буранбай.
— Тегендә, алда!..
Дошман ҡамауында полк командиры яңғыҙ ҡалыуын 

күреп, Буранбай тағы алға ынтылды.
— Егеттәр, майорҙы ҡотҡарайыҡ!
Куғы ш  көсәйҙе. Дошман һалдаттары ҡыҫымы кәмемә

не. Башҡорт егеттәре лә, артҡа сигенергә теләмәйенсә, 
батырҙарса алыштылар.

Француздар түҙмәне, ҡамауҙағы башҡорт полкы коман
дирын ҡалдырып, яҡындағы урманға табан тәртипһеҙ 
рәүештә ҡаса башланылар. Ш ул саҡ штыктарын ялтла
тып к ү к  мундир кейгән икенсе төркөм француз һалдатта
ры күренде, ә урмандың аҫҡы өлөшөнән туҙан борхотоп 
сабышып килгән дошман кавалеристары төҫмөрләнде. 
Улар иҫәпһеҙ-һанһыҙ...

Ундай көскә ҡаршы тора алмаясаҡтарын аңлап, ата
ман Платов казактарға һәм башҡорт егеттәренә сигенергә 
бойорҙо.

Уларҙы бер туҡтауһыҙ эҙәрләүсе француздар ҙа һаман 
ҡалышманы.

Новгрудка, Кареличи һәм Мир ауылдарындағы ҡаты  
бәрелештәрҙән һуң, Икенсе Көнбайыш ғәскәренең уңы ш 
лы сигенеүен тәьмин итеү өсөн, атаман Платов казактары 
менән Беренсе башҡорт полкы һыбайлылары дошман 
кавалеристарына ҡаршы үҙҙәре һөжүм башланылар.
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Егерме етенсе июндә атаман Платов, майор Лачинды 
корпус штабына саҡыртҡас:

— Нисек, башҡорт егеттәренә ны ҡлы  ышаныс тоторға 
буламы? — тип һораны.

— Так точно, Ваше превосходительство, уларға үҙемә 
ышанғандай ышана алам, — тип яуап ҡайтарҙы майор 
Лачин, итек шпорҙарын зыңҡылдатып.

Матвей Иванович Платовтың йөҙө яғымлыланды. Сәсе 
ҡойолоп бөтөп ялтасланған башын ыуа-ыуа бер аҙ уйға 
ҡалыбыраҡ торғандан һуң:

— Француздарға тоҙаҡ ҡорорға булдым. Уны үтәү 
бурысы һеҙҙең Беренсе башҡорт полкына йөкмәтелә, — 
тине лә алдан уйлаған хәйләһен нисек итеп тормошҡа 
ашырыу тураһында майор Лачинға ентекләп аңлатты.

Корпус штабында булып, полкка ҡайтҡас, майор 
Лачин Буранбай менән кәңәшләште лә:

— Дошманды күҙәтеү һәм, ҡасҡанға һылтауланып, 
дошман һалдаттарын Мир ауылына тиклем эйәртеп алып 
килеү бурысын үтәү өсөн ҡайһы йөҙҙө ебәрергә мөмкин? — 
тип һораны.

— Икенсене... Э йөҙ башлығы булып үҙемә барырға 
рөхсәт итегеҙ, — тине Буранбай.

— Я ҡш ы . — Полк командиры ризалығын бирҙе. — 
Әләйһә, хәҙерҙән юлға сығығыҙ!..

— Тыңлайым!
Буранбай, һыбайлы башҡорт егеттәрен эйәртеп, Каре- 

личи ауылына табан елдерҙе. Француздарға алыҫтан к ү 
ренеү өсөн ул юрамал асыҡ урындан барҙы. Бөтә ер тыныс 
һы маҡ күренһә лә, дошман һалдаттарының һағайып 
күҙәтеүен Буранбай яҡш ы  аңлай. Ш уға күрә ул егеттәргә 
һаҡ булырға, һәр бойороҡто тайпылышһыҙ үтәргә ҡуш ты .

Башҡорт егеттәре яҡынлаша башлағас та, генерал Тур- 
но командалығындағы бер дивизия самаһындағы поляк 
уландары сыр-сыу килеп аттарына атландылар. Ш уны  
ғына көткән Буранбай, уларҙан ҡасып ҡотолорға теләгән 
һылтау менән, атын кирегә борҙо. Сабып барышлай:

— Егеттәр, минән ҡалышмағыҙ! — тип ҡысҡырҙы.
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Поляк уландары, Буранбай отрядын ҡамап алырға 
тырышып, Мир ауылы аша сабышып уҙып киттеләр.

Ш ул саҡ юлдың ике яғында йәшеренгән казактар һәм 
Беренсе башҡорт полкы поляк уландары өҫтөнә аңғар
маҫтан ябырылдылар. Тиҙ арала уларға ярҙамға килеп 
еткән генерал Кутейков бригадаһы француздарҙы уң 
флангынан атакалауы дошман ғәскәре өсөн көтөлмәгән 
бәлә тыуҙырҙы...

Дүрт сәғәт самаһы барған һуғышта поляк уландары 
дивизияһы тулыһынса ҡыйратылып, бик күп  дошман 
офицерҙары әсиргә алынғас, атаман Платов Багратионға 
рапорт яҙҙы:

"...дошмандың алты полкынан... бер нисәһе генә ҡотолдо. 
Казактар... дротик1 менән йылдам ғына атакаға ташлан
ды һәм, уларға атырға ла мөмкинлек бирмәйенсә, тиҙ 
еңеүгә өлгәште".

*  *  *

Кутузовтың баш командующий итеп тәғәйенләнеүе рус 
ғәскәре өсөн бигерәк тә ҡыуаныслы хәл булды. Ике ай 
буйынса ябырылып килеүсе француздарҙы ҡасан да 
туҡтатасаҡтарына өмөтөн өҙгән һалдаттарҙың төшөнкө 
рухтары күтәрелеп, дошманды Рәсәй еренән ҡыуасаҡта- 
рына ышаныс тыуҙы. Сөнки күп  һуғыштарҙа бай тәжрибә 
туплаған һәләтле, аҡыллы һәм һуғыш  стратегияһы менән 
тактиканы  белеүсе полководецтың исеме бығаса ла һәр бер 
рус һалдатына яҡш ы  билдәле ине.

Улар, тәүге тапҡыр был хаҡта ишеткәс, бер-береһен 
дәртләндереп, оҙаҡ ғауғалаштылар:

— Сигенеү бөттө!
— Француздарға Кутузовтан туҡм аҡ  эләгәсәк!
— Ополеон ғәскәрен хәҙер үҙебеҙ ҡыйратасаҡбыҙ!..
Бындай яңы лыҡ Беренсе башҡорт полкы егеттәрен дә

ны ҡ  тулҡынландырҙы. Ғәскәр старшинаһы есаул Ҡотосов 
Буранбай ҙа, Михаил Илларионович Кутузов хаҡында

1 Д рот ик — ҡыҫҡа һөңгө, боронғо һуғыш ҡоралы.
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туғыҙынсы кантон башлығынан элгәре ишетеп белгәнлек
тән, кем менән генә осрашып һөйләшһә лә:

— Яңы баш командующий Кутузов — беҙҙең генерал- 
губернаторыбыҙ кенәз Волконскийҙың иң яҡы н дуҫы! — 
тип маҡтанды.

Төрлө яҡтан урман менән уратып алынған Бородино 
исемле ошо яланды уртаға бүлеп аҡҡан Колонка йылғаһы 
ярҙарына еткәс, сигенеп барыусы рус ғәскәрҙәренә туҡтар
ға ҡуш ылды .

Беренсе башҡорт полкы егеттәре аттарын ашатып, 
үҙҙәре лә ял итеп алырға йыйналған ваҡытта, ҡа лҡы у
лы ҡ ситендәге урман араһынан килеп сы ҡҡан бер төркөм 
һыбайлы генералдарҙы эйәрткән иң алдағы һыбайлыны 
танып, майор Лачиндың ҡото алынды:

— Баш командующий Кутузов!
Сәй ҡайнаты п эскән егеттәр, урындарынан һикерешеп 

тороп, баш командующийҙы ҡаршыларға әҙерләнделәр.
Б ик яй яҡы нлаш ы п килеүсе генералдарҙы көсөргәнеш

лек менән күҙәткән Буранбай майор Лачиндан бышылдап 
ҡы на һораны:

— Уларҙың ҡайһы ны һы  Кутузов?
— Иң алдағыһы.
Эполетһыҙ сюртук, козырекһыҙ аҡ түбәле иҫке фураж

ка кейеп, тәпәшәк кенә ҡы ҫҡа буйлы, ялҡау аҙым менән 
атлап килгән бейәгә атланған йыуан ҡорһаҡлы ҡарттың 
баш командующий икәнлегенә ышана алмайынса, Буран
бай ғәжәпкә ҡалды: "Кутузов та, беҙҙең хәрби генерал- 
губернатор Волконский кеүек, мәҙәк кеше, ахырыһы!"

— Кутузов эргәһендәге кем?
— Ҡайһыныһы? Урман яғына күрһәтеп, нимәнелер 

ҡы ҙы п-ҡы ҙы п аңлатҡанымы?
— Ю ҡ, — Буранбай, бер урында тыныс тора алмаған 

атының башын шаҡара тартып, башын сайҡаны, — 
уныһы кәкре морон Багратионыбыҙ икәнен таныным! 
Кутузовтың икенсе яғындағы киң  маңлайлы, оҙон йөҙлө 
генералды белмәйем...

— Барклай д е Толли ҙа баһа! — Бер аҙға майор Лачин, 
өндәшмәй, эйәре өҫтөндә борғоланып, башҡорт егеттәре ни
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хәлдә икәнлектәрен күҙ ҡы ры  менән күҙәтте. Ш унан, ты 
нысланып, Барклай де Толлиға яҡы н килеүсе генералға 
ымланы. — Иң оҙоно, ябыҡ, эйәрендә йыртҡыс ҡош кеүек 
бик тәкәббер ҡы ланғаны  Беннигсен... Ҡалғандарын таны
майым...

Кутузов, Беренсе башҡорт полкына килеп етмәйенсә, 
йоҡомһорап атлаған атын кирегә табан борҙо.

Баш командующ ийға эйәргән генералдар араһында 
атаман Платовты танып, Ҡарағош мулла ҡы сҡы ры п 
өндәште:

— Беҙҙең корпус командиры ла шунда ла баһа!
— Ҡайҙа? — Буранбай, өҙәңгеләренә баҫып, эйәре 

өҫтөндә турайҙы.
— Эйе, ул, — тип дөрөҫләне майор Лачин, баш коман

дующий менән генералдарҙың Беренсе башҡорт полкына 
килеп етмәүенә шатланып.

— Күмәкләшеп нимә эҙләйҙәр икән? — тип һораны 
Ҡарағош мулла.

— Киләһе һуғы ш  өсөн уңайлы урын һайлай торған
дарҙыр, — тине полк командиры.

Майор Лачиндың һүҙе дөрөҫ булып сыҡты.
Егерме икенсе августа генералдарын эйәрткән баш 

командующ ийҙың тирә-яҡҡа ҡаранып йөрөүе тигенгә 
булмаған. Көс яғынан һәм ғәскәренең күплеге яғынан 
икеләтә артыҡ Наполеон ғәскәре менән дәһшәтле алыш ҡа 
әҙерләнеп, үҙ ғәскәре өсөн Бородино яланы торошон ти к 
шергән икән Кутузов.

Мәскәүгә алып барыусы барлыҡ юлдар Бородино яла
ны аша үтә. Дошман уны  бер нисек тә урап уҙа алмаясаҡ. 
Бородиноның уң я ҡ  флангыһында — Мәскәү йылғаһы, 
һул яғында — ҡуйы  урман. Һайлап алынған ҡа лҡы у
лыҡтан бөтә ер баш командующ ийға ап-асыҡ күренә һәм 
артиллериянан дошманға төбәп атырға мөмкинлек ты у
ҙыра. Фронт алдындағы үҙәктәр һәм йылғалар француз
дарға маневр яһарға ны ҡ ҡамасаулаясаҡ. Күпселек ерҙең 
тигеҙ булыуы уҡсы  полктарҙың һәм кавалеристар атака
һының уңы ш ы н тәьмин итәсәк...
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Ш ундай һығымтаға килеп, Кутузов Михаил Илларио
нович Бородино яланын ентекләп тикшереп сыҡты. Ул, 
Баш штабҡа ҡайты п еткәс тә, алдан билдәләнгән урында 
эш ҡыҙҙы . Егерме бишенсе авгусҡа инженерҙар тарафы
нан башҡарылған барлыҡ нығытмалар эшләнеп бөттө.

Баш командующий Кутузов тарафынан ны ҡлы  уйлан
ған Бородино яланында буласаҡ һуғыш тың маҡсаты — 
Наполеон ғәскәренең төп көсөн ҡыйратыу, уның артабан 
һөжүм итеүен туҡтаты у һәм француздарҙы Мәскәүгә 
яҡы н ебәрмәүҙән ғибәрәт ине.

Бородинолағы һуғыш  рус ғәскәре өсөн бик насар шарт
тарҙа буласағын да иҫенән сығарманы Михаил Илларио
нович. Сөнки батша хөкүмәте вәғәҙә иткән резерв килмәне. 
Ләкин башҡаса мөмкинлеге ю ҡ ине уның. Барынса бай
рам, тигәндәй, Кутузовты ң бөтә ышанысы Бородино 
яланында. Ул ялан Наполеонға уңайлы урын һайларға 
мөмкинлек бирмәй. Иң хәүефле һаналған рус ғәскәренең 
флангыларын уңайлы тәбиғи шарттар н ы ҡ  һаҡлай. 
Дошман ғәскәре уны урап уҙа алмаясаҡ. Бик алыҫҡа китеп 
ураһа-нитһә, фронт оҙонаясаҡ һәм француздарҙың көсө 
тарҡаласаҡ. Наполеон, әлбиттә, бындай хәлгә ҡалыуҙан 
ҡурҡасаҡ.

*  *  *

Томан әкренләп шыйыҡланды. Ер ситенән ҡалҡҡан 
ҡояш нурҙары беленгәс тә, алтын-көмөш ептәр менән 
сигеүле ҡупш ы  кейемдәр кейеп үҙен оҙатып йөрөүсе 
кешеләргә:

— Бына Аустерлиц ҡояшы! Күрегеҙ! — тип ҡысҡырҙы 
ла, күп  һанлы оркестр менән етәкселек итеүсе дирижер 
һымаҡ, Наполеон аҡ бирсәткәле ҡулы н һелтәне: — Баш
ларға!..

Ш ул у ҡ  минутта француздарҙың йөҙәрләгән орудиела
ры ҡаршы яҡтағы  Багратион флештарына төбәп аяуһыҙ 
ут асты. Бер ү к  мәлдә алғы сафтағы хәрби частарҙың да 
үҙ-ара мылтыҡтарҙан атышы көсәйеп китте.

Ике яҡтан да зый ҙа мый осҡан снарядтар төшөп 
ярылған һайын, ер тетрәне. Төтөн, тупраҡтар, тамырҙары
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нан аҡтарылып тураҡланған ағас киҫәктәре менән бергә 
буталған кешеләрҙең аяҡ-ҡулдары юғарыға ырғылды. 
Ике яҡта ла ҡысҡырыш ып-аҡырыш ып иҫән ҡалған ке
шеләр йүгереште. Командирҙарҙың тәртипте һаҡларға 
һәм утты көсәйтергә ҡуш ы п командалар биреүе ишетелде.

һуғы ш  башланды.
Ҡара һыҙат булып алыҫтан күренгән француздар 

яҡынлаша башлағас та рус ғәскәрҙәре яғында канонада 
яңғыраны. Бородино ҡалҡыулығындағы  батарея эргәһен
дәге офицерҙар менән бергә торған Барклай де Толли лейб- 
гвардия егерҙар полкы командиры һалдаттарына утты 
көсәйтергә бойорҙо.

Орудиеларҙан һәм мылтыҡтарҙан залп менән атҡан 
һайын, дошман һалдаттары күпләп ҡырылды. Ләкин ба
рабандар доңғорлаған тауыштар ыңғайына өтә баҫып к и 
леүсе француздар, туҡталмайынса, яҡынлаш ҡандан- 
яҡынлаш ты.

— Колонка йылғаһы күперенә күсерергә утты! — тигән 
команда яңғыраны.

Рус ғәскәрҙәренең пушкалары ауыр һуланы. Беренсе 
снарядтар йылға аръяғында ярылды. Башҡалары йә 
күпер тәңгәлендә, йә бирерәк төшөп ярылдылар. Ш ул 
мөмкинлектән файҙаланырға тырышҡан егерҙар полкы 
һалдаттары француздарға ҡаршы контратакаға күтәрел
де. Француздар, рустар ҡыҫымына сыҙай алмайынса, 
йылға аръяғына кире сигенделәр.

Ҡ ы рҡ меңгә яҡы н француз һалдаты Наполеон ҡ у ш ы 
уы буйынса сираттағы яңы атакаға әҙерләнде.

Француздарҙың ҡалҡы улы ҡҡа  табан йүнәлдерелгән 
сираттағы һөжүме орудиеларҙың көслө атышы менән 
башланды. Өҙлөкһөҙ геүләгән тауыштар канонада менән 
ялғанды. Ерҙә лә, һауала ла, снарядтарға ҡуш ы лы п гра
наталар ярылды. Йәҙрәләр ямғыры көсәйгән һайын, 
нығытмалар онталды, ваҡ-ваҡ киҫәктәргә бүлгеләнеп, 
тирә-яҡҡа һирпелделәр. Дошман снарядтары күпләп 
яры лыуынан рус артиллеристары ла ҡырылып бөтә яҙҙы. 
Ш улай булһа ла, уларҙың пушкалары тынып ҡалманы. 
Орудиелар эргәһендә бер-ике генә кеше ҡалған ваҡытта 
фейерверкерҙар үҙҙәре атышыуҙа ҡатнаштылар.
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Багратион ғәскәренең хәле яңынан мөшкөлләнеүен 
аңлап, Кутузов Платов менән Уваровты үҙенә ашығыс 
саҡыртты һәм, мөмкин тиклем тыныс күренергә тыры
шып:

— Минең ҡәҙерлеләрем, хәҙер һеҙҙең сират етте. Се
меновка ауылы тирәһендәге ғәскәребеҙҙең яҙмыш ын 
еңеләйтеү маҡсатынан, Наполеондың һул флангыһынан 
урап уҙып, француздарҙы ҡыйратырға! — тине.

Атаман Платов казактары ла, дошман ғәскәренең 
тылына уҙып, батырҙарса алышты. Үлемесле яраланыу
сыларҙың эйәрҙәренән ауып тешәүенә, яралыларҙың 
ыңғырашыуына, аттарҙың һөрән һалып кешнәүҙәренә 
иғтибар итмәйенсә, улар алға, һаман алға табан ынты
лып, француздарҙы аяуһыҙ тураҡлауҙарын белделәр.

Платов корпусы сафындағы Беренсе башҡорт полкы 
егеттәре лә казактарҙан кәм һуғышманы. Уларҙан ҡ ур 
ҡы п: "Амурҙар, амурҙар!.." — тип ҡы сҡырыш ҡан дошман 
һалдаттарын тураҡлай-тураҡлай, француздарға ярҙамға 
күтәрелеүселәргә табан саптылар, һөңгөһөн һоноп иң 
алдан барыусы Буранбай егеттәрҙе өҙлөкһөҙ аш ыҡтырып 
ҡысҡырҙы:

— Тиҙерәк, тиҙерәк, ҡалмағыҙ!.. Француздарға атырға 
мөмкинлек бирмәйек!..

Буранбайҙан ҡалышмаған башҡорт яугирҙары, өҙәңге
ләренә тибеп, ҡалҡы на-ҡалҡы на аттарын әле былай, әле 
тегеләй борғолап, алға табан сабып барыуҙан туҡталма
нылар.

Беренсе башҡорт полкы егеттәренең көтөлмәгән һөжү
менә сыҙамайынса, француздар кирегә сигенә башланы
лар.

Буранбай, дошман һалдаттары артынан ярһып сабып 
барыусы атын яйлатмайынса, уғы н керешкә һалып:

— Егеттәр, атығыҙ! — тип ҡы сҡы ры п, уғы н ы сҡы н
дырҙы. Һалдаттарын туҡтатырға тырышып ҡул  болғаған 
француз офицеры, у ҡ  үтә сы ҡҡан күкрәген тотоп, ергә 
тәкмәсте.

Буранбайҙың артынан сабышып килеүсе башҡорт 
егеттәре, уҡ-йәҙрәләрен бал ҡорттары күсе шикелле
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яуҙырып осора-осора йәйәүле француз һалдаттарын 
эҙәрлекләгән ваҡытта, бер төркөм һыбайлы француздарға 
тап булдылар.

Өсөнсө йөҙ башлығы менән бергә сабып барыусы полк 
командиры майор Лачин:

— Буранбай, беҙ йәйәүле дошман һалдаттарын тураҡ
лайбыҙ, ә һин беренсе һәм икенсе йөҙ башлыҡтары менән 
һыбайлы француздарҙы был я ҡ ҡ а  яҡы н ебәрмә! — тип 
ҡысҡырҙы.

Буранбай, үҙ ҡарамағындағы егеттәрҙе эйәртеп, һыбай
лы француздарға табан атын борҙо.

— Атығы ҙ, уҡтарығыҙҙы йәлләмәгеҙ!..
Уҡтар яуҙы. Ана, бер һыбайлы француз, яурынына у ҡ  

ҡаҙалғас та аҡырып ебәреп, эйәренән тәгәрәп төштө. Икен
сеһе, аяғы өҙәңгегә эләгеп, кәүҙәһе менән ерҙән һөйрәлеп 
барҙы-барҙы ла аты кирегә боролоп киткән ваҡытта 
башҡаларҙың аттары аяғы аҫтында тапалып ятып ҡал
ды... Ләкин һыбайлы француздар сигенмәнеләр, әле 
һулға, әле уңға ҡылыстары һәм һөңгөләре менән һелтә
неп, башҡорт егеттәренә ташландылар. Ҡыйралыш ике 
яҡтан да күбәйҙе. Буранбайҙың аты үлеләрҙе һәм ергә 
йы ғы лы п төшкән яралыларҙы иҙеп алға ынтылды. 
Кыбайлы француз һалдаты ҡылысы менән киҙәнгән 
саҡта, хужаһын һаҡлап, Буранбайҙың аты бик йыш 
ситкә тайпылды, янтайҙы йәки алғы аяҡтарын юғары 
күтәрҙе. Ш ул арҡала әллә нисәмә тапҡыр үлем тыр
нағынан ҡотолоп ҡалды Буранбай...

Француздарҙың һыбайлы төркөмө ана еңелә, бына 
еңелә тигәндә генә кемдер:

— Полк командирын яраланылар, — тип ҡысҡырҙы.
Ярһыған Буранбай:
— Майор Лачинды дошман ҡулына эләгеүҙән һаҡла

ғыҙ, — тине лә, бер төркөм казактарҙың йәйәүле дошман 
һалдаттары ҡамауында борһаланыуҙарын күреп, ярҙамға 
аш ыҡты. Төп көстән бүленеп, дошман һалдаттары ҡама
уына эләккән казактар, бик аҙ ғына булыуҙарына ҡара
маҫтан, үтә ҡы йы у һуғышалар. Буранбай менән бергә
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эркелеп сабышып килеүсе башҡорт егеттәре күренгәс, 
улар бигерәк тә дәртләнеберәк алыша башланы.

Дәһшәтле һуғыш  алты сәғәткә һуҙылды. Үлеш-ҡыйра- 
лыш артҡандан-артты. Ҡ алҡы улы ҡты  һаҡлаусылар, бер 
ниндәй ҙә арыу-талыуҙы һәм ҡурҡы уҙы  белмәйенсә, 
дошман һалдаттарын штыктар һәм прикладтар менән 
дөмбәҫләнеләр, үҙҙәрен соҡор-саҡырҙарға төрткөләп төшөр- 
ҙөләр...

Көн кискә  табан һарҡты . Көн буйына һуҙылған 
дәһшәтле һуғыш  яйлап баҫылды. Аустерлиц эргәһендәге 
һымаҡ еңел еңеүгә ышаныс тотоусы Наполеондың татлы 
хыялдары, рус ғәскәренең удар көсөнә ҡа ҡ л ы ғы п , 
селпәрәмә онталды.

Ш ул у ҡ  төндә, ғәскәренең ярты өлөшөн тәшкил итеүсе 
ун алты мең һыбайлыһы, илле меңдән ашыу йәйәүле һал
датының Бородинола һәләк булыуын һәм ҡаты  яраланып 
сафтан сығыуын белмәмешкә һалышып, Наполеон мар
шалдарына һәм генералдарына белдереү яһаны:

— Хәл иткес был һуғыш та ла беҙ еңдек!
Үҙенең был һүҙенә бер кем дә ышанмау ын аңлап, япа- 

яңғыҙы палаткаһында ҡалғас, Наполеон ғүмерендә берен
се тапҡыр күңел төшөнкөлөгөнә бирелде.

*  *  *

Граф Беннигсендың Беренсе башҡорт полкына үҙе к и 
леүе сәбәбенә аптырап, Ҡаһым түрә төрлөсә баш ватты.

Ғәскәр башлығы, уға иғтибар итмәйенсә, һаман һуғыш  
барышы тураһында һөйләүен белде:

— Эйе, бөгөнгө көн уңыш лыҡтарға ирешә алманы 
союздаш ғәскәрҙәр. Уң флангылағы өс эскадрон самаһы 
казактар төркөмө генә ҡырсынлы йылғаны аша сыға 
алды. Ләкин уларҙың атакалары ла тиҙ арала кире 
ҡағылды. Вахау, Линденау һәм Меккерн тәңгәлендәге 
алыштар бигерәк тә дәһшәтле булыуға ҡарамаҫтан, ике 
я ҡ  та еңеүгә өлгәшә алманы, — тип генерал Беннигсен 
ҡарсығаныҡы кеүек үткер күҙ ҡарашы менән шым ғына 
ултырған Ҡаһымдың йөҙөнә төбәлде. — Мине яңыраҡ Его 
величество император Александр Павлович үҙенә саҡырт
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ты. Иртәгә һуғыш  дауам итәсәк, ти. Башҡорттарҙың атта
ры үтә сыҙамлы, тау-ташлы, соҡор-саҡырлы, һаҙлыҡлы 
һәм урманлы урындарҙа йөрөп күнегеүен иҫәпләп, һеҙҙең 
исемдән Его величество император Александр Павловичҡа 
дошман тылына ғәскәрем менән үтеп инергә һәм француз
дарҙы атакаларға һүҙ бирҙем. Минең төп ышанысым 
һеҙҙә, полковник. Беҙгә билдәле булыуынса, һеҙҙе башҡа 
башҡорт полктарында ла ны ҡ  ихтирам итәләр. Уларҙың 
һеҙҙең арттан һыуға һәм утҡа инергә лә әҙер тороуҙары 
Его величество император Александр Павловичҡа ла 
мәғлүм. Ш уға күрә дошман тылына үтеп инеү бурысы 
Беренсе башҡорт полкына һәм минең ғәскәр ҡарамағын
дағы Дүртенсе, Бишенсе, Туғыҙы нсы , Ун дүртенсе 
казачий башҡорт полктарына йөкмәтелә...

"Эс-бауырыма инеп барыу сәбәбе хәҙер аңлашыла. 
Лейпциг ерен беҙҙең ҡан менән йыуып, батша ихтирамын 
яуларға, унан маҡтау һүҙе ишетергә тырышаһың икән. 
Нисек кенә булмаһын, ғәскәр башлығы әмерен үтәмәҫкә 
хаҡым ю ҡ минең", — тип уйланы Ҡаһым түрә.

— Ваше высокопревосходительство, ышанысығыҙҙы 
аҡлармын! Башҡорттар дошман тылына үтеп инергә 
әҙерҙәр. Яҡын-тирәләге барлыҡ урындар ҙа беҙҙең тараф
тан ентекле тикшерелде.

Генерал Беннигсен Ҡаһым түрәнең яуабы менән ҡәнә
ғәт ине. Ул үҙе менән алып йөрөткән картаға ниндәйҙер 
билдәләр яһаны ла:

— Иртәгә Пильницы1 ҡалҡы улығы нда булырмын. 
Мине әле оҙатып йөрөмәгеҙ, полковник. Төнгө походҡа 
әҙерләнегеҙ. Иртәнге ҡара таңда артиллерияларҙан атыш 
баҫылғас та, минән яңы приказ көтмәйенсә, дошман 
тылына үтеп, атака башлағыҙ! Һеҙгә уңыш теләйем, пол
ковник, — тип хушлашып, китеп тә барҙы.

Башҡорт полктары дошман тылына табан ҡуҙғалып 
киткәндә, төн уртаһы ауыш ҡайны инде.

Иң алдан юл башлап барыусы Беренсе Башҡорт полкы
на башҡа башҡорт полктары ла эйәрҙе.

1 П ильницы  — Лейпциг эргәһендәге бәләкәй генә ҡаласыҡ.
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Ҡараңғыла бер ни йүнләп күренмәй. Баҙлыҡлы ур
манға еткәс, юл күрһәтеүсе кеше артынса һиҙгер аттар 
берәм-берәм теҙелешеп барҙылар. Үтә яй һәм ҙур һаҡлы ҡ 
менән барырға тура килде уларға. Соҡор-саҡырлы һәм 
ҡуйы  урманлы урындарҙан уҙғанда ағас ботаҡтары биткә 
һуғылды, аттар һөрөнөп йығыла яҙҙылар.

Тағы ла ямғыр һибәләргә тотондо. Науа бурһыған 
япраҡ, әлморон һәм серегән күл  еҫе менән тулған.

Былай барыуҙың аҙағы мәңге булмаҫ һымаҡ...
К ү к  йөҙөндәге болоттар ҡуйы рҙы , ям ғыр яу ыу ы 

шәбәйҙе. Бөтә ерҙе дөм-ҡара төтөн томалаған һымаҡ 
күренә.

Тирә-яҡ тыныс.
Йылға ярына еткәс, арттағыларҙы көтөп, алдағылар 

туҡтаны.
Икенсе ярға ҡы йы нлы ҡ менән йөҙөп сыҡтылар.
Генерал Беннигсен тарафынан барлыҡ башҡорт полк

тарына ла яуаплы итеп тәғәйенләнгән Ҡ аһым түрә 
башҡарыласаҡ бурысты ҡыҫҡаса аңлатҡандан һуң, 
йылға яры буйлап юғарыға табан ыңғайланылар.

Разведкаға китеүселәр бик йәһәт өйләнделәр.
Бейек таш стена тыш ындағы дошман һалдаттары 

яҡында ғына икәнлеген белгәс, Ҡаһым түрә һуғыш  баш
ланыр ваҡытты ы ш ы ҡ урында тороп көтөргә булды.

Ваҡытлыса үҙенә буйһондоролған башҡа башҡорт пол
кы  командирҙары менән кәңәшләшкәс, Ҡаһым түрә 
йөрәкһенде. Ирҙе намыҫ үлтерә, ти. Ғәскәр башлығы ыша
нысын аҡлай алырҙармы икән бөгөн башҡорт егеттәре? 
Алы ш  дәһшәтле буласаҡ. Куғы ш ты  уңайлыраҡ итеп 
башлап ебәрергә ине...

Алыҫта снарядтар гөрһөлдәп ярыла башланы. Улар
ҙың тауышы баҫылыр-баҫылмаҫтан:

— Аллаға тапш ырҙыҡ, — тип Ҡаһым түрә ҡысҡырғас 
та, Беренсе башҡорт полкы егеттәре һайт та тайт аҡыры 
шып алға табан ябырылдылар. Уларҙың был атакаһы 
бөтөнләй аңғармаҫтан, етеҙ һәм тиҙ башҡарылды. Алғы  
һыҙыҡтағы  дошман һалдаттары, мылтыҡтарынан берәр 
атырға ла өлгөрмәйенсә, артҡа ҡаса башланылар.
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Башҡорт полкы уларҙы эҙәрләй һәм аяуһыҙ ҡыйрата - 
ҡыйрата ҡала тыш ы ндағы  нығытмалар артындағы 
француздарға яҡынлаш ты. Ш ул саҡ ҡаршы яҡтан залп 
яңғыраны. Алға табан йән-фарман сабышып барыусы бер 
төркөм һыбайлы башҡорт егеттәре ергә тәкмәсте. А рт
тағылар, уҡтарҙы яуҙыра-яуҙыра, йығылғандарҙы ары 
сабып уҙҙылар. Иң хәүефле урынға етер саҡта, алдан 
билдәләнгән аулаҡ урынға ҡайырылдылар, арттағылары 
уларҙы алмаштырҙы. Ш улай бер туҡтауһыҙ ҡабатланды. 
Көслө диңгеҙ тулҡы ны  кеүек, бер-бер артлы өҙлөкһөҙ 
ағылыусы башҡорт полктары ҡыҫымы артты, уҡтар 
ямғыры ла көсәйҙе...

Был лава ағымы бер ваҡытта ла бөтмәҫ һәм юлда 
осраған барлыҡ нәмәне бергә осороп алып китер һымаҡ 
булып тойолдо француздарға...

Тулҡы н-тулҡы н булып бер туҡтауһыҙ ағылған һыбай
лы башҡорт егеттәре, нығытмалар артына йәшеренгән 
дошман һалдаттарына баш ҡалҡы ты п ҡарарға ла ирек 
бирмәҫкә тырышып, атаканы көсәйттеләр.

Ике яҡтан да юғалтыуҙар артты. Крепость стеналары 
тирәһе үлеләр һәм яралылар менән тулды.

Бындағы һуғыш  барышы менән командалыҡ итеүсе 
Ҡаһым түрә борсола башланы: "Егеттәр ҙә, аттар ҙа ны ҡ  
арыны. Ниңә һаман ярҙам килеп етмәй? Беҙҙең хәл мөш
көлләнә барыуын томанда күрмәйме икән әллә генерал 
Беннигсен? Тағы ярты сәғәттән һуң ҡырылып бөтәсәкбеҙ!"

Томан эсендә борһаланған башҡорттарҙың һуғышсан 
ажарланыуы һәм ҡы сҡы ры ш ы уҙары на ҡуш ы лы п, 
ҡайҙалыр айырым туп тауыштары яңғыраны. Алдан 
сабып барған Ҡарағош мулла тәгәрәне... уның артынса 
икенсе йөҙ башы эйәрҙән тәкмәсте. Ләкин атака туҡталма
ны. Үлгән йөҙ башын алмаштырған Буранбай, һөңгөһөн 
әле уңға, әле һулға һелтәнгеләп, командирһыҙ ҡалған 
башҡорт егеттәре менән алға ташланды. Уларға ҡаршы 
һыбайлы дошман һалдаттары таш ланыуын күргәс, 
Ҡаһым түрә резервта тотҡан Ун дүртенсе башҡорт полкын 
һуғы ш ҡа индерҙе. Һуғыш  яңы көс менән ҡыҙҙы. А т 
тарҙың осалары ла, кешеләрҙең баштары ла, томан
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араһында борһаланып, Ҡаһымға яҙа-йоҙа ғына күренде. 
Тын алыуы ауырайҙы. Дары төтөнө, дымлы һауаға тарал
майынса, күкһел-аҡ томан шаршауын тағы ла нығыраҡ 
ҡуйырта төштө. Томан эсендә атышҡан, ҡы сҡы ры ш ҡан, 
ыңғырашҡан һәм аттар кешнәгән тауыштар дөйөм шау- 
шыуға әүерелде...

Ҡаһым түрә һуғыш ты ң иң ҡы ҙы у барған урынында 
ҡайнаны . Көйөк еҫен аңҡы тҡан ҡуй ы  төтөн ағымы 
араһында генерал Беннигсен менән ғәскәрҙең төп көсө етеп 
килеүен күргәс, башҡорт егеттәре тағы ла дәртләнеберәк 
атакаға ташландылар.

Лейпциг ҡалаһы өсөн дәһшәтле һуғыш  өс тәүлеккә 
һуҙылды.

Лютцен юлын иңләп ғәскәре ҡуҙғалғас та, артиллерия
ларын һәм бик күп  ылауҙарын көтөп тормайынса, Напо
леон ҡаланан тиҙерәк китергә аш ыҡты.

*  *  *

Барон Марбо императорҙың ҡабул итеү бүлмәһендәге 
генералдар эргәһендә туҡталып торманы. Юлға әҙерлек 
башларға ҡуш ы п, үҙенең ярҙамсыларынан айырылғас, 
аулаҡ бүлмәгә инеп бикләнде лә уйға ҡалды. Лейпциг 
өсөн һуғыш  ваҡытындағы иң мөһим ваҡиғаларҙы һайлап 
алырға тырышып, ул оҙаҡ уйланды. Иҫтә ҡалырлыҡ иң 
ҡы ҙы ҡл ы  күренеш "Төньяҡ амурҙары "ны ң ты ш ҡы  
ҡиәфәтендәлер, ахырыһы... Өҫтәренә уҡа  менән ҡайылған 
ҡы ҙы л сәкмән, баштарына осло бүрек йәки ҡалпаҡ 
кейгән, һөңгө, уҡ-һаҙаҡтар менән ҡоралланған үтә ҡы ҙыу 
ҡанлы башҡорттарҙың ҙур тиҙлектә һыбай сабыуҙары, 
ҡур ҡы уҙы ң  ни икәнлеген белмәй, Лейпцигты  кү п  
тапҡырҙар атакалауҙары ғәжәп хәл бит!..

Ш ул ваҡытта кисергән уй-тойғоларын күҙ алдына 
килтереп, генерал де Марбо һәммәһен көндәлегенә яҙҙы:

"...Беннигсен командалығындағы... уҡ-һаҙаҡтар менән 
генә ҡоралланған башҡорттар беренсе көндәрҙән ү к  беҙҙең 
ғәскәрҙәргә тотҡарлыҡһыҙ көслө дәрт һәм сәм менән ябы
рылдылар... Улар күпләп ҡырылды... Ләкин ундай күп  
юғалтыуҙар башҡорт ҡы ҙыулы ғы н ҡуҙғы рты п, уларҙың
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ҡы йы улы ғы н арттыра ғына барған һымаҡ ине. Бынан 
һуң улар тағы ла яманыраҡ ҡотороноп һөжүм иттеләр. 
Сафтарға теҙелмәй хәрәкәт иткәс, үҙҙәренә юл тотҡарлыҡ 
яһамағас, теләгән һәр ерҙән йәшеренеп килеп, беҙҙең 
ғәскәр тирәһендә һағыҙаҡтар күсе һымаҡ уралдылар. 
Үҙҙәрен беҙгә эләктереү бик ҡы йы н булды... Улар, бәләкәй 
генә аттарына атланып, һуғыш  ҡы ҙы у барған иң хәүефле 
урындарға ҙур тиҙлектә... иҫәпһеҙ-һанһыҙ ағылып 
торҙолар. Һағыҙаҡтар ни тиклем күп  үлтерелһә, улар шул 
тиклем күбәйә тора..."

"Ярым ҡырағай азиаттар" һәм "Төньяҡ амурҙары" тип 
исемләнгән башҡорттарҙың уҡ-һаҙаҡтар менән генә Евро- 
паның иң алдынғы ғәскәренә ҡарш ы  батырҙарса 
һуғыш ып, бик күп  француздарҙы һәләк итеүҙәре генерал 
барон де Марбоның асыуын ҡабартты. Ул, башҡорттарға 
ҡарата хәтере ны ҡ ҡалыуын белгертергә тырышып, арта
бан яҙҙы:

"...Был варварҙарҙың атакалары өҙлөкһөҙ ҡабатлан
ды. Көсөргәнешлек менән һөжүм итеүсе башҡорттар 
тыуҙырған беҙҙең һыҙаттағы әле бер, әле икенсе урындағы 
тәртипһеҙлектәрҙе һәм дөйөм шау-шыуҙы рустарҙың гу 
сар отрядтары оҫта файҙаланды. Ш уға күрә император 
үҙенең генералдарына һәр саҡ һиҙгерлекте икеләтә артты
рырға һәм аванпостарҙы мөмкин тиклем йыш ыраҡ т и к 
шерергә ҡуш ты ..."

Барон де Марбо урынынан торҙо. Лейпциг эргәһендәге 
көслө һуғыш  иҫтәлеге итеп йөрөткән уҡты  төрлөсә өйрөлт- 
көләп ҡарағандан һуң, ҡарамаҡҡа ябай һәм зыянһыҙ 
һымаҡ тойолған башҡорттарҙың тимер башаҡлы уҡтары 
француздар өсөн үлемесле ҡорал икәнлеген яҙҙы:

"...Иң батыр унтер-офицерҙарымдың береһе Почетлы 
Легион ордены кавалеры Мелендың күкрәгенә ҡаҙалған 
у ҡ  арҡаһынан үтә сыҡҡан... Ул ғәжәп снаряд менән 
минең дә аяғым яраланды..."

1812—1815 йылдарҙағы Ватан һуғышында ҡатнаш ыу
сы казачий башҡорт егеттәренең батырлығы, Рәсәй иле 
алдындағы үҙ бурыстарын намыҫ менән үтәп дан яулау- 
ҙары, уларҙың ҡот осорғос мәргән ябай уҡтары, ҡылыста-
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ры һәм һөңгөләре тураһында барон де Марбонан башҡа ла 
бик күп  француздар яҙҙы. Танылған француз мемуар
сыһы Дю пийҙың: "Уҡ-Һаҙаҡтар менән ҡоралланған 
башҡорт отрядтары беҙҙе бигерәк тә ны ҡ  маҙаһыҙла
ны ", — тип зарланыу ы ла бик күп  нәмәләр хаҡында 
аңлатты.

*  *  *

Союздаш ғәскәрҙәр тарафынан алынған Лейпциг 
ҡалаһында ты нлы ҡ урынлашҡас та, үҙәк урам осондағы 
өйҙәргә таралышып ял иткән Беренсе башҡорт полкына 
генерал Беннигсен килде. Уның ҡуш ы уы  буйынса сур 
тауышы яңғырағас та, һыбайлы башҡорт егеттәре урам 
уртаһына йыйылды.

Генерал Беннигсен сафҡа теҙелгән һыбайлы башҡорт 
егеттәре ҡаршыһына сыҡты. Лейпциг өсөн һуғышта батыр
л ы ҡ  күрһәткәндәре өсөн яугирҙарҙы маҡтай-маҡтай 
ордендар һәм миҙалдар тапшырғас, Беннигсендың адъю
танты айырым кешеләргә хорунжий, есаул һәм зауряд-йөҙ 
башы биреү тураһындағы приказды уҡы ны .

Ярандарын эйәрткән генерал Беннигсен Беренсе баш
ҡорт полкынан киткәндән һуң да таралышмайынса, 
башҡорт егеттәре һаман ғауғалаштылар. Бындай шат
лыҡлы минутта һәләк булған яҡташтары тураһындағы 
ҡайғы-хәсрәттәре һәм моң-зарҙары ла ваҡытлыса онотол- 
до.

Зауряд-хорунжий исемен алып, илле башы булыу 
бәхетенә ирешкән ҡыямәт улы Зөлҡәрнәй өсөн Буранбай 
бигерәк тә ҡыуанды.

— Рузи1 артабан үҫһен, алла бойорһа! Бына, исмаһам, 
ысын егет ҡорона еттең. Киләһе һуғыштарҙан да һау 
ҡалы п, тыуған төйәгебеҙгә имен-аман ҡайты п етергә 
насип булһа, иң шәп, иң һылыу ҡыҙҙы кәләш итеп алып 
бирәм үҙеңә, — тип ҡупырайҙы ул.

1 Рузи  — яҙмыш.
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Буранбай һөйләгәнде ишетеп, Ҡаһым түрә лә йыл
майҙы. Ҡайҙалыр арыраҡ кемдеңдер ҡурай моңона 
ҡуш ы лы п йырлағаны ишетелә:

Ҡаһым түрә менгән, ай, һор юрға, вай кем, 
Теҙгендәре килә лә ялтырап.
Ҡаһым түрә уйын уйнатҡанда, вай кем,
Барса дошман тора ҡалтырап.

Яңғыҙ йырсыға күмәк кешеләр ҡуш ылды:

Көмөш кенә һаплы, ай, еҙ ҡылыс, вай кем, 
Полковниккай Ҡаһымдың билендә.
Сәмәрҡәндтән килгән Сафыя һылыу, вай кем, 
Илап та ҡалды илендә...

|  1. Граф Беннигсен Беренсе баш ҡорт полкына ниндәй маҡсат менән
■ килә? 2. Лейпциг эргәһендәге һуғышта баш ҡорт ғәскәрҙәренең  

күрһәткән батырлыҡтары хаҡында һөйләгеҙ. 3. Барон де М арбо 
үҙенең көндәлегендә баш ҡорт яугирҙары тураһында нимәләр яҙған? 
4. "1812 йылғы Ватан һуғышында баш ҡорт яугирҙарының батырлыҡта
ры" тигән темаға инша яҙып килегеҙ.

Парижға юл асыу өсөн иң аҡ ты ҡҡы  нығытмаларҙан 
һаналған Монмартр ҡалҡы улы ғы  өсөн штурм башланды. 
Уға туп-тура һөжүм итеүсе рус һалдаттары менән 
башҡорт егеттәре күпләп ҡырылды.

Ш ул ваҡытта ла һөйләшеүҙәр дауам итте. Флигель- 
адъютант Орлов маршал Морон менән бишенсе тапҡыр 
осрашты. Капитуляция шарттарын төҙөп, һөйләшеүҙә 
ҡатнаш ҡан француздарҙан ҡул  тамғаларын ҡуйҙырт- 
ҡас, ул тағы ла батша резиденцияһына ҡайтып китте.

Адъютантын күргәс тә, Рәсәй императоры йөрәкһенде.
— Иә, ниндәй яңы лыҡ алып килдең миңә был юлы? — 

тип ҡаршыланы ул адъютантын.
— Париж капитуляция яһаясаҡ, Ваше величество, — 

тип яуап ҡайтарҙы полковник Орлов.
Батша шатланды. Барыһын да ентекләп һорашҡандан 

һуң:
— Рәхмәт, дуҫҡайым, — тип адъютантын ҡосаҡланы.
Францияның баш ҡалаһы союздаш ғәскәрҙәргә бирелде.
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1814 йылдың мартында Сена йылғаһы аша һалынған 
күпер аша союздаш ғәскәрҙәр Париж ҡалаһына табан 
ағылды.

Һөңгөләр менән ҡоралланған ҡыҙыл мундирлы атаман 
Платов казактары үтеп китте. Уларҙан аҙаҡ уҡ-һаҙаҡта
рын яурындарына артҡан, өҫтәренә яңы бишмәт, осло 
түбәле бүрек, аяҡтарына сарыҡ ҡата кейеп һыбай килеүсе 
Беренсе, Икенсе, Дүртенсе, Бишенсе, Һигеҙенсе, Ун туғы 
ҙынсы башҡорт, Икенсе мишәр һәм Икенсе типтәр полк
тары күренгәс, өйөлөшөп тороусы ҡала кешеләре ҡапыл 
тулҡы нланды  һәм ш ау-ш ы у ҡубарып ҡы сҡы ры ш а- 
ҡысҡырыш а ситкә һирпелделәр:

— Төньяҡ амурҙары!
— Улар ямандар!
— Ҡырағай азиаттар йыртҡыстарса ҡыланасаҡ!
— Төньяҡ амурҙарҙан казактар ҙа ҡалышмаясаҡ!
— Улар беҙҙән үс аласаҡ!..
"Төньяҡ амурҙары" менән "казактар" исемен ҡатнаш 

тырып, бер-береһен ҡурҡы ты усы  француздарҙың ҡы ла
нышы Ҡаһым түрәгә үтә мәрәкә һымаҡ тойолдо. Уға етә 
барған Буранбай менән башҡа башҡорт егеттәре лә үҙ-ара 
бышылдашып көлөштөләр.

— Ҡоттары алынды бит меҫкендәрҙең!
Бер аҙҙан һуң, һөңгөләр һәм уҡ-һаҙаҡтар менән ҡорал

ланған "Төньяҡ амурҙары "ны ң бик ты йнаҡ, ғорур, 
йөҙҙәренән йылмайыу билдәһе өҙөлмәүен күреп, шау-шыу 
ҡубарып ҡасып барыусы француздар туҡталды. Уларҙың 
күпселек өлөшө, тамам тынысланып, кире боролдо.

Париж бульварҙарына табан үтеүсе союздаш ғәскәрҙәр 
ағымы бер тәүлек самаһы дауам итте.

*  *  *

Париждың баш һалыуына ике ай самаһы ваҡыт 
һиҙҙермәй генә үтеп тә китте. Европа һәм Рәсәй халҡының 
ҡаны н ҡойоусы Наполеон, тәхетенән төшөрөлөп, Эльба 
утрауына оҙатылғас, монархтарҙың теләге буйынса Фран- 
цияның короле итеп Людовик X V III ҡабаттан ҡуйылды.
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П ариж , бер ниндәй ҙә үҙгәреш булмаған һы маҡ, 
тынысланды һәм үҙ яйына йәшәй башланы.

П ариж  уртаһындағы Елисей яланында казактар 
менән бергә урынлашҡан башҡорт егеттәре лә ҡала тормо
шона тиҙ эйәләште.

*  *  *

Ғәскәр әҙерлеге тикшерелгәндән һуң ике көн ваҡыт 
уҙғас, смотрҙа ҡатнашасаҡ уҡсы  дивизиялар, казактар 
һәм казачий башҡорт полктары, иртәнге таң беленер- 
беленмәҫтән, Париж урамдары буйлап ағылды.

Меңәрләгән һалдаттарҙың баш осо тәңгәлендә иҫәпһеҙ- 
һанһыҙ бик күп  штыктар сайҡала һәм байраҡтар елберләй.

Уҡсылар дивизияһындағы һәр полк, һәр батальон һәм 
һәр рота бер-береһенән тейешле алыҫлыҡта бара.

Уҡсы  полктар эргәһенән артабан уҙған казактар менән 
казачий башҡорт полктары артынса лафеттарға ҡуйы у- 
лы пушкалар, артиллериялар һәм ҡыҙыл, к ү к , йәм-йәшел 
мундирҙар кейгән кешеләр араһында барыусы музыкант
тар ҙа үҙҙәре өсөн алдан билдәләнгән урынға табан ыңғай
ланылар.

Барлыҡ орден һәм миҙалдарын тағып, өр-яңы мундир
ҙарын кейгән генералдар менән офицерҙарҙың ғына түгел, 
бындағы бөтә һалдаттарҙың да йөҙө, байрамса нурҙар 
сәсеп, шатлыҡлы балҡый. Варшавала, Данцигта, Берлин- 
да, Лейпцигта, Веймарҙа, Гамбургта, Глагоуҙа уҙғарыл
ған парадтарҙа ҡатнаш ып, барлыҡ Европа халыҡтарын 
үҙенсәлекле кейемдәре, ҡоралдары һәм сая батырлыҡтары 
менән хайран ҡалдырған Беренсе, Икенсе, Дүртенсе, 
Бишенсе, һигеҙенсе, Туғыҙынсы, Ун икенсе, Ун өсөнсө, Ун 
дүртенсе, Ун бишенсе һәм Ун алтынсы һыбайлы башҡорт 
полктары яугирҙары ла, сит ил кешеләре алдында үҙҙәре
нең абруйын түбән төшөрмәҫкә тырышып, ошондай танта
налы байрам өсөн сәрмәләрендә һаҡлап ҡы на йөрөткән иң 
яҡш ы  ҡалпаҡтарын, кәзәкейҙәрен, ҡаталарын кейеп, 
елкәләренә уҡ-һаҙаҡтарын аҫҡан көйө, эйәр өҫтөндә ғорур 
ҡиәфәттә баралар. Һуғыш  йылдарындағы барлыҡ ауыр
лыҡтарҙы бергә уртаҡ кисереп, хужаларын күп  тапҡыр-

4 * 99



■

ҙар үлемдән ҡотҡарған меҫкен хайуанҡайҙар ҙа, кешеләр
ҙең күңеле күтәренке, шат икәнлеген һиҙеп, музыканттар 
уйнаған дәртле көй ыңғайына баштарын сайҡай-сайҡай, 
йыш-йыш аҙымдар менән атлайҙар.

Билдәләнгән урынға барып еткәс, смотрҙа ҡатнашасаҡ 
һыбайлы башҡорт полктарына ваҡытлыса башлыҡ итеп 
тәғәйенләнгән Ҡаһым түрә, Ҡолайғырын уйнаҡлатып, 
тигеҙ сафтарға теҙелгән башҡорт полктары алдына 
сыҡты. Ул, һыбайлы башҡорт полктары менән һоҡланып, 
ҡалҡы уы раҡ урында айғырын туҡтатты.

Һыбайлы башҡорт егеттәре, Ҡаһым түрәнән күҙҙәрен 
алмайынса, тейешле бойороҡ көттө.

Ҡаһым түрә, башҡа рус офицерҙары һымаҡ, байрамса 
ҡупш ы  кейенгәйне. Уны ң өҫтөндә өр-яңы казак сәкмәне, 
яурынында — алтын суҡлы эполет, башында — түңәрәк 
бүрек, аяғында — шпорлы итек. Түңәрәк һаҡалы ҡы ҫҡа 
итеп алдырылған, мыйығы ике я ҡҡ а  тырпайтылған, ә 
күҙҙәре шатлыҡлы нурҙар сәсеп балҡый.

Һыбайлы полктар бер рәткә теҙелешеп бөткәс, Ҡаһым 
түрә батша уҙғарасаҡ смотр тәртибен ҡыҫҡаса аңлатты ла 
атаман Платовҡа башҡорт полктарының әҙерлеге тура
һында рапорт тапшырҙы.

Ҡалған һәр минут көсөргәнешле тынлыҡта уҙҙы.
Көн аяҙ. Зәп-зәңгәр күктә  бер генә болот та күренмәй. 

Ер ситенән ҡояш  күтәрелеп килә. У ны ң нурҙарына 
сағылып, һөңгөләр, мылтыҡ кәбәктәре һәм башҡа һуғыш  
ҡоралдары ялтырайҙар.

Тау итәгендәге иң беренсе уҡсылар полкына Рәсәй им
ператоры менән башҡа илдәрҙең монархтары яҡынлаша 
башлағас, көслө генерал-марш көйө һәм "ура" яңғыраны. 
Уға яңынан-яңы полктар һәм барлыҡ һалдаттар ҙа ҡ у 
шылғас, "ура" тауышы өҙлөкһөҙ шаңдауға әүерелде.

Беренсе башҡорт полкы тәңгәлендә туҡталған Рәсәй 
императорының былай ҙа яғымлы йөҙө тағы ла нығыраҡ 
алсаҡланған һымаҡ күренде Ҡаһымға. А ҡ  батша менән 
ярышлап һыбай килеүсе башҡа монархтар ҙа, уларҙың 
ярандары менән сит ил вәкилдәре лә йәйләнделәр һәм бер- 
береһенә ҡарашып көлөштөләр.
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— Амурҙармы?
— Төньяҡ амурҙары!
— Төньяҡ амурҙарының уҡ-һаҙаҡтары үтә ябай кеүек 

күренһә лә, үлемесле! Атты  үтәнән-үтә тишеп сыға, тиҙәр.
— Эйе, ундай уҡтар кү п  француздарҙың ғүмерен 

өҙҙө, — тип, үҙ-ара башылдаштылар улар.
Һыбайлы башҡорт егеттәренең бөхтә, тап-таҙа кейем

дәренә лә, үҙҙәрен әҙәпле тота белеүҙәренә лә, аттарының 
иң ауыр шарттарҙағы сыҙамлылығына ла монархтар һәм 
сит ил вәкилдәре ихтирам менән ҡаранылар. Сөнки, 
имеш-мимеш һүҙҙәренә ышанып, улар башҡорттарҙы 
"вәхшиҙәр" тип күҙ  алдына килтергәйнеләр. Ғәмәлдә 
бөтөнләй башҡаса килеп сыҡты. Һуғыш  ваҡытында телә
һә нисек кейенеп тә, смотрға өр-яңы аҡ сәкмәндәрен, 
ҡыҙыл бүректәрен, аҡ  буҫтау ҡуңыслы ҡаталарын ошон
дай тантаналы көнгә һаҡлауҙары үҙе бер һоҡландырғыс 
күренеш ине!

А ҡ  батша ла башҡорттарҙың смотрға әҙерлекле ки- 
леүенә ҡәнәғәт булды. Ул, флигель-адъютанты полковник 
Орлов менән ризалашып баш ҡаҡты  ла, мөләйем күҙ 
ҡарашын Ҡаһымға йүнәлдерҙе.

— Полковник, Ватанға тырыш хеҙмәтегеҙ өсөн Һеҙгә 
рәхмәт белдерәм!

Ҡаһым түрәнең яуап һүҙен бүлдереп, көслө "ура" 
яңғыраны. Тауыш баҫылғас, йәнен ус төбөндә тотҡан 
хәлгә етеп эйәрендә ш ы ҡы йы п ш аҡ ҡатҡан Ҡаһымға туп- 
тура ҡарап, Рәсәй императоры һуғы ш та батырлыҡ 
күрһәткән башҡорт егеттәрен маҡтаны.

"Үҙебеҙҙең тормош тураһында әйтергәме икән әллә бат
шаға? Иң уңайлы мәл бит! Бындай мөмкинселек бүтәнсә 
бер ҙә ҡабатланмаясаҡ... Әммә һүҙҙе нимәнән башлар
ға?" — тип уйлаған Ҡаһымдың тыны ҡыҫылды, күҙ  алды 
томанланғандай булды.

А ҡ  батша, башҡорт егеттәренең батырлығы тураһында 
маҡтауҙан тыйылып, һаман яғымлы йылмайған көйө:

— Полковник, Һеҙҙең хаҡта ла бик йыш яҡш ы  һүҙ 
ишетергә тура килде миңә. Хәҙер тартынмай-нитмәй әйте
геҙ: һеҙҙе нимә менән бүләкләйем? — тип һораны.
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Ҡаһым ҡапыл баҙнатһыҙланды. Ул, үҙ ғүмерендә бе
ренсе тапҡыр кисергән тетрәткес тойғоларҙан нисек ҡото
лорға белмәйенсә, һәр һүҙҙе йөрәгенән һығып тигәндәй 
сығарып, көсөргәнешлек менән ҡалтырана-ҡалтырана, 
көс-хәлгә яуап ҡайтарҙы:

— Үтә мәрхәмәтле булыуығыҙға рәхмәт, Ваше величе
ство. Беҙ бүләк өсөн һуғыш маныҡ. Рәсәй иле өсөн, уның 
азатлығы, киләсәк бәхете өсөн һуғы ш ты ҡ. Һеҙгә, Ваше ве
личество, әйтәсәк теләгебеҙ ти к  шул: үҙегеҙ вәғәҙә иткән 
буйынса, ер-һыуыбыҙҙы кире ҡайтарып, ирек1 бирһәгеҙ, 
башҡа нәмә кәрәкмәй...

Императорҙың алсаҡ йөҙө таный алмаҫлыҡ булып том- 
райҙы. Ул, асыуланып, аҡ  бирсәткә кейгән бармаҡтары 
араһына ҡыҫтырған теҙгенен тартты һәм атын ситкә та
бан борҙо.

"Эште боҙҙом!.. Батшанан я ҡ ш ы л ы ҡ  булмаясаҡ 
миңә!.. Ҡалған башҡорт полктары эргәһенә барырға ла 
теләмәне. Хәҙер ҡалайтырға? Бәләнән нисек ҡотолор
ға?" — тип уйланы Ҡаһым, эстән генә өҙгөләнеп.

Б ик тиҙ тынысланырға өлгөргән батша, бер ни ҙә 
булмағандай, ты ш ҡы  ҡиәфәтен саҡ ҡы на ла үҙгәртмәне. 
Әүәлгесә яғымлы йылмайыуынан тыйылмайынса, каре- 
ның тап урта өлөшөнә етеп туҡталды. Ш ул саҡ команда 
яңғыраны. Батша ҡаршыһындағы полктар, тигеҙ саф
тарға теҙелешеп, тантаналы марш менән бер-бер артлы 
урындарынан ҡуҙғалды.

Иҫ киткес һоҡландырғыс, ғәжәп матур һәм бер тигеҙ 
хәрәкәттә барыусы рус ғәскәренең ҡыймылдауын иғтибар 
менән күҙәткән меңәрләгән Париж ҡалаһы һәм сит ил 
халыҡтары Рәсәй империяһының данын, ҡеүәтен артты
рыусы, уның именлеге һағында ны ҡ тороусы ҡораллы 
көстәрҙе тәбрикләп, оҙаҡ алҡышланылар.

Рәсәй императоры Александр Павлович та сикһеҙ шат 
ине бындай тетрәткес күренешкә... Ул, смотр үткәргән 
ваҡытта ҡатнаш ҡан башҡа монархтарҙан үҙен өҫтөн һәм

1 Кантондарҙы бөтөртөү, башҡорттарҙы үҙ яйына йәшәтеү хаҡын
да бара һүҙ.
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ғорур тоторға тырышып, аҡ  бирсәткәле ҡулы н баш осо 
тәңгәленә күтәреп болғай-болғай, данлыҡлы ғәскәрен ҡот
ланы. Ә күңелен һиҙҙермәй генә ниҙер өйкәне, ҡырҙы. 
Ҡаһымдан ишеткән һүҙҙәр ҡолағы төбөндә сыңлауы 
уның йөрәген тетрәтте һәм эсен бошорҙо. Күңелендәге утлы 
өйөрмә көсәйгәндән-көсәйә барған һайын, уның күҙ алды
на бынан ҡ ы рҡ  йыл самаһы элгәрге крәҫтиәндәр болаһы 
килеп баҫты. Ш ул заманда Емельян Пугачевҡа ҡаршы 
һуғыш ырға ебәрелгән башҡорттарҙы боласыларға алып 
барып ҡуш ы п, батша ғәскәренә һәм байҙарға буйһонорға 
теләмәйенсә, нисәмә йылдар буйы Рәсәйҙе тетрәткән 
Салауат Юлаевтан ни ере кәм азатлыҡ тураһында һүҙ 
ҡуҙғатырға баҙнатсылыҡ итеүсе йәп-йәш башҡорт пол- 
ковнигының? Киреһенсә, ул Салауат Юлаевҡа ҡарағанда 
ла ҡурҡыныслыраҡ! Уның хәрби академияла тейешле 
белем алыуы, Ватан һуғыш ы ваҡытында стратегия һәм 
тактиканы  практикала үҙләштереүе, фельдмаршал К у ту 
зов штабындағы офицерҙар менән аралашыу ы, уларҙан 
күп  нәмәләрҙе өйрәнергә тырышыуы ла яҡш ы л ы ҡҡа  
түгел. Айырым кешеләренең һөйләүҙәренә ҡарағанда, ул 
башҡорт полковнигы Парижда ла үҙен сәйер тота икән. 
Уның якобинсылар тормошон ентекләп һорашыу ы, рево
люционерҙар тарихын ентекләп өйрәнеүе, дәүләт сәйәсә
тенә ризаһыҙлыҡ белдереүсе Петербургтағы йәш урыҫ 
дворяндарына яҡы нлаш ы уы , улар менән бәйләнеште 
нығытырға маташыуы нимәне аңлата? Үҙенә тәғәйенлә
гән шәхси бүләктән баш тартып, башҡорттарға ер-һыу 
һәм азатлыҡ һорауы башҡорт полковнигының яман уй 
менән йөрөүен раҫлай... Белемле башҡорт егете, һис 
шикһеҙ, ҡурҡы ны слы , унан нисек тә булһа ҡотолоу 
мөһим!..

Смотрҙа ҡатнашыусы ғәскәре ағымынан күҙҙәрен ал
май яғы млы  йылмайған Рәсәй императоры Ҡаһым 
түрәнән ишеткән һүҙҙәрҙе тиҙерәк оноторға тырышты. 
Ләкин булдыра алманы. Емельян Пугачев болаһы зама
нындағы һәр тетрәткес ваҡиғаны өләсәһе Екатерина П-нән 
бик йыш ишетеп үҫкәнгәмелер, Александр Павлович 
һаман борсолоп уйланды. Рәсәйҙә ҡасан да бола булырмы
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икән ни тағы? Емельян Пугачев етәкселегендәге һымаҡ 
бола ҡупһа, Наполеон ғәскәрен ҡы йратҡан барлыҡ рус 
һалдаттары ла унан ситтә тороп ҡалмаҫтар кеүек тойолдо 
батшаға...

Баш ҡа монархтар, сит ил вәкилдәре һәм ярандары, 
Александр Павловичтың уй-тойғоларын аңламайынса, 
рус һалдаттарының тигеҙ сафтарға теҙелеп, ышаныслы 
аҙымдар менән бер кешеләй барыуҙарын һоҡланып күҙә
теп, һаман алҡышланылар:

— Эх, нисек матур хәрәкәтләнәләр!
— Рус һалдаттары һуғыш та ғына түгел, смотрҙа ла 

үҙҙәрен яҡш ы  тота белә!
...Тантаналы смотр бөткәс тә, тигеҙ сафтарға теҙелгән 

һалдаттарға, һыбайлы казактар менән башҡорт егеттә
ренә һәм башҡа яугирҙарға Рәсәй императоры исеменән 
полк командирҙары "За взятие Парижа 19 марта 1814" 
миҙалын тапшырҙылар.

Батша уҙғарған смотрҙың иртәгеһенә, алдан билдәлән
гән маршруттар буйынса, төрлө төркөмдәргә тәғәйенлән
гән рус һәм казачий башҡорт полктары ҡайты у юлына 
ыңғайланылар.

*  *  *

Ю лға сы ҡҡанды ң икенсе аҙна уртаһында, Веймарға 
яҡы н урындағы бәләкәй генә йылға буйында туҡталы п, 
казактар һәм Беренсе башҡорт полкы егеттәре ны ҡлап ял 
итергә булдылар.

Ҡаһым түрә бында ла тыныс ултырып сыҙаманы. Буш 
ваҡы ты н әрәмгә уҙғары рға теләмәйенсә, ул Беренсе 
башҡорт полкы буйһонған рус ғәскәре командирынан Гете 
йәшәгән өйҙө һәм уны ң үҙен барып күрергә рөхсәт һораны.

Рус ғәскәре командиры Ҡаһымдың теләгенә ҡарш ы 
булманы.

Ш ул у ҡ  көндө, Буранбайҙы, Буранғол менән Ҡаһар
манды, йәш ҡурайсы Иш мулланы, Йәнтүрәне һәм йөҙ 
баштарын эйәртеп, Ҡ аһым Веймарҙа йәшәгән Гетены 
күрергә китте.
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Юлда һыбай барышлай, Ҡаһым бик ны ҡ тулҡы нлан
ды. Сөнки бөтә донъя халҡына киң  билдәле, пәйғәмбәрҙәр 
менән генә сағыштырырҙай бик оло аҡыл эйәһе уларҙы 
нисек итеп ҡарш ы алыры билдәһеҙ ине.

"Гете йәшәгән ергә барып етергәме, әллә кире боро
лорғамы? — Ул, икеләнеп, Ҡолайғырын бик йыш туҡтат
ты . Ш унан , кире боролорға хәле етмәйәсәген аңлап, 
бүленгән юлын дауам итте. — Оло кешене маҙаһыҙлап 
йөрөүе бик тә йәмһеҙ, уңайһыҙ һәм һис тә килешмәй. Әммә 
яйы тура килгәндә Гетены күрмәй китһәм, мәңге үкенә
сәкмен. Бындай мөмкинлек башҡаса ҡабатланмаясаҡ. 
Оят булһа ла, бер тәүәккәлләгәс, бөйөк шағирҙы күрергә 
һәм уны ң менән осрашырға тейешмен", — тип ул үҙен-үҙе 
батырландырырға тырышты.

Урал тауҙары тәбиғәте күренешен хәтерләткән баҡса
лағы ағастар менән сәскәләр араһында күмелгән Гетеның 
өс ҡатлы  өйөн күреп, ул хайран ҡалды. Бына ҡайҙа икән 
ожмах! Гете өйөнөң аҫҡы ҡаты  кирбестән һалынған. Иң 
өҫкөһө, өсөнсө ҡаты ны ң стеналары, бүрәнә бураға оҡш а
ты п, һарыға буялған. Уны ң иш ек алды киң . Таҙа. Өйҙөң 
тирә-яғында үҫкән сәскәләрҙән хушбый еҫе аңҡый.

Үҙҙәренең килергә тейешлеге тураһында белгертеп ал
дан кеше ебәрелгәнлектән, башҡорттарҙы Гетеның хеҙмәт
сеһе иш ек алдында ҡаршыланы.

Ул яғымлы иҫәпләште лә, башҡорт егеттәрен эйәртеп, 
өйҙөң икенсе ҡаты на күтәрелде. Тап-таҙа итеп йы йы ш ты 
рылған өйҙөң бүлмәләре иркен, ки ң  һәм матур итеп 
йыһазландырылған.

Ишеге асы ҡ төпкө бүлмәнән хеҙмәтсеһен эйәртеп 
сы ҡҡан Гетены күргәс, Ҡаһым йәнә тулҡынланды. Гете 
бөтөнләй икенсе, ул күҙ  алдына килтергән кеше һымаҡ 
түгел ине. Өҫтөнә — к ү к  сюртук, аяғына — ябай башмаҡ 
ҡата кейгән, ә саҡ ҡы на алға бөкрәйгән кәүҙәһе мөһабәт!

Бөйөк ш ағир һәм ғалим алдында үҙен нисегерәк тотор
ға белмәйенсә, Ҡаһым ҡауш аны , ҡапы л юғалып ҡалды.

105



Гете, яғымлы йылмайып, ҡунаҡтарының һәр ҡайһы 
ныһы менән берәм-берәм күрешеп сыҡҡас, софаға1 улты 
рырға тәҡдим яһаны.

Бер аҙ ваҡытҡа барыһы ла һүҙһеҙ ҡалды. Иркен бүлмә 
эсендә ты нлы ҡ урынлашты. Гете, өндәшмәйенсә, ҡ у н а ҡ 
тарына ҡы ҙыҡһы ны п ҡараны. Башҡорттар ҙа, тауыш-тын 
сығармайынса, өй хужаһы н күҙәттеләр.

Гетеның йөҙөнән яғы млы лы ҡ өҙөлмәне. Уны ошолай 
ябай, мөләйем һәм һөйкөмлө булыр тип һис кенә лә уйла
мағайны Ҡаһым. Ул асыҡ сырайлы, ҡаш ы  бөгөлөбөрәк 
тора, күҙҙәре уйсан, аҡыллы. Танауы тура ҡырлы. Ҡасан
дыр ҡуйы  үҫкән сәсе ны ҡ  һирәгәйгәнлектән, былай ҙа киң  
маңлайы тағы ла нығыраҡ киңәйгән һымаҡ күренә. 
Уның яңағы тәңгәленән бит тиреһе һалынып төшкән. Гете 
төҫ-һыны менән алтмыш биш йәштәр самаһындағы кеше
не хәтерләтә ине.

Оҙаҡ шымып ултырыуҙы йәпһеҙ һананы, ахырыһы, өй 
хужаһы. Ҡаһымға ҡарап, мөләйем генә йылмайҙы ла үҙе 
башлап һораны:

— Тәржемәсе кәрәгерме беҙгә?
— М ин немецса һәм французса һөйләшә беләм, — тине 

Ҡаһым.
— Улай булғас, яҡш ы . — Гете шатланды. — Беҙ һөй

ләшкәндәрҙе яҡташтарығыҙға үҙегеҙ төшөндөрөрһөгөҙ. 
Мин һеҙҙең менән осрашыуыма бик тә шатмын. Башҡорт
тарҙың ҡы йы улы ғы , төрлө һуғыштарҙа күрһәткән батыр
лыҡтары тураһында күп  ишеткәнем бар. Бына үҙегеҙҙе 
беренсе тапҡыр осраттым, — тине лә Гете башҡорттарҙың 
тормошон һәм көнкүрешен ентекләп һорашырға тотондо.

Дуҫтарса башланған әңгәмә барышынан ихласлыҡ, 
ысын ләззәтләнеү һәм ғорурлыҡ тойғоһон йөрәге менән к и 
сереп, Ҡаһым өй хужаһы  ҡы ҙы ҡһы нған бөтә нәмәне 
түкмәй-сәсмәй һөйләне.

Гете, уны  бүлдермәйенсә, ихлас тыңланы, Ҡаһым 
һөйләүҙән тыйылмайынса, өндәшмәне. Аҙаҡтан, кеше
леклелеген, әҙәплелеген, ябайлығын, тыныслығын һәм

1 Софа — тәпәшәк киң диван.
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бөйөклөгөн саҡ ҡына ла юғалтмайынса, нимә хаҡында 
ғына һөйләмәһен, ашыҡманы. Һәр һүҙҙе ны ҡлы  уйлап, 
үтә яй һуҙып әйтте.

Әңгәмә тамамланғас, Гетеның секретары Крейтер, улы 
менән ҡатыны бүлмәгә килеп инде. Улар артынса башҡа 
ҡунаҡтар ҙа, шул иҫәптән французса яҡш ы  һөйләшә 
белгән сит ил кешеләре лә, бер ыңғай йыйнала башланы
лар.

Кешеләр бүлмәлә күбәйгән һайын, шау-шыу артты. 
Ҡунаҡтарҙың барыһы ла үҙҙәрен бында бик иркен тотто- 
лар. Тартынмайынса, бер-береһен мәрәкәләнеләр, шаярт
тылар һәм көлдөләр.

Уларға ҡамасауламаҫҡа тырыш ҡан Ҡаһым, рәхмәт 
әйтеп, китергә йыйнала башлағас, Гете ҡы рҡа ҡаршы 
төштө.

— Һеҙҙе ҡун а ҡ  итмәйенсә, һыйламайынса, өйөмдән 
сығармайым! — тип ул башҡорт егеттәрен икенсе иркен 
бүлмәгә алып сыҡты. Ҡунаҡтар, ҡалмайынса, уларға 
эйәрҙе.

Матур-матур бик күп  һауыт-һабалар ҡуйы лы п, мул 
һый әҙерләнгән оҙон һәм киң  өҫтәл артына барыһы ла ул 
тырышҡас, табын менән етәкселек итеү вазифаһын Гете 
үҙ өҫтөнә алды. Ул бер генә ҡунағы н да иғтибарһыҙ ҡал 
дырманы. Өҫтәлдәге һәр ашамлыҡты ҡунаҡтары  алдына 
ҡуйы лған алтын тирәсле тәрилкәләргә һалып сыҡты.

Гете ҡунаҡтарын тырыш лыҡ менән һыйланы.
Кешелекле, мөләйем хужаны ң һәр хәрәкәтен күҙәткән 

Ҡаһым иҫе китеп ғәжәпләнде: "Донъяның иң юғары куль
тураһы бына кемдә тупланған икән! Ул үҙе бөйөк, үҙе үтә 
ябай!.."

Бындай табында үҙ ғүмерендә беренсе тапҡыр булған
лыҡтан, Буранбайҙы бөтөнләй башҡа нәмәләр ҡ ы ҙы ҡ 
һындырҙы. Башҡорттарға итте тәрилкәлә ваҡ-ваҡ киҫәк
тәргә тураҡлап, сәнске менән сәнсеп ашауҙары һәм башҡа 
күренештәр бик ҡы ҙы ҡлы  күренде.

Саҡ ҡына ла уйын-көлкө өҙөлмәгән мул һыйҙан һуң, 
Гете башҡорт егеттәренең думбырала, ҡумы ҙҙа һәм
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ҡурайҙа уйнауҙарын ҡ ы ҙы ҡһ ы ны п  тыңланы, төрлө 
нәмәләрҙе һорашты.

Әңгәмә, әкренләп-әкренләп, донъя күләмендәге сәнғәт 
торошона күсте.

Үҙ ижады тураһында һөйләгәндә Гете тулҡынланды 
һәм һүҙгә әүәҫләнде.

— Яҙмышыма һис зарлана алмайым. Ләкин, танма
йым, ижади хеҙмәтем ифрат та ауыр. Хәҙер миңә алтмыш 
алтынсы йәш. Ш ул ғүмеремдең, исмаһам, дүрт кенә 
аҙнаһын да кинәнеп йәшәй алманым мин. Үҙемде һәр саҡ 
таштар аҡтарған кеше һымаҡ итеп тойҙом һәм тоям. И ж а
дым, поэтик уйланыуҙарым ысын мәғәнәһендә ҡыуаныс 
һәм бәхет килтерҙе. Минеңсә, һәр кеше нимәгә һәләтлеле
ген белеп эш итһә генә үҙен аҡыллы иҫәпләргә хаҡлы. Иң 
ихлас, иң бөйөк талант иң юғары кимәлгә күтәрелеүе 
менән һәр саҡ бәхетле, — тине лә, Ҡаһымдың яҡташтары
ның күңелһеҙләнеүен тойоп, ул саф һауала бер аҙ йөрөп 
әйләнергә тигән тәҡдим яһаны.

Бүлмәләге барлыҡ ҡунаҡтар, бер-бер артлы эйәртене
шеп, шаулаша-шаулаша, тыш ҡа ағылып сыҡтылар.

Гетеның йәм-йәшел иркен баҡсаһы күренешен иҫендә 
ны ғы раҡ ҡалдырырға тыры ш ы п, Ҡ аһым тирә-яҡты 
иғтибар менән күҙәтте. Гете ҡунаҡтарын ҡом йәйеүле киң  
юл буйлап алып китте.

Ҡаһым, яйын тап килтереп, тарамыш кереш менән 
ны ҡ  тартылған йәйәһе менән уҡ-һаҙағын бүләк1 иткәс, 
Гете сабый бала шикелле ҡыуанды. Бер аҙҙан тыныслан
ғас, йәйәне төрлөсә әйләндергеләп ҡараны.

— Нимәнән эшләнгән был ҡорал?
— Сүсле сәтләүек ағасынан. Ул, ҡап уртаға ярылып, 

шул йөйөнән ҡабат йәбештерелә, — тип аңлатты Ҡаһым.
— Бында ниңә беленмәй йөйө?
— Уға уратылып йоҡа туҙ йәбештерелгән. Ағастың 

бөгөүле ике я ҡ  осо ғына асыҡ ҡалдырыла...

1 Ул уҡ-һаҙаҡ Веймарҙағы Гете музейында оҙаҡ йылдар һаҡланған.
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Башҡорт яугиры Берлин урамында ян менән уҡ атыуҙы күрһәтә. 
Н емец гравюраһы. М әскәүҙәге Ү ҙәк  т арих музейы ндағы  Д аш ков

коллекцияһынан.

Йәйә менән у ҡ  нисек эшләнеүен төпсөрләп һораша- 
һораша, Гете ҡунаҡтарын баҡсаның асыҡ өлөшөнә алып 
барҙы ла уҡты  Ҡаһымға һондо.

— Хәҙер үҙегеҙ атып күрһәтегеҙ.
— Ҡайҙа төбәп атырға? — Ҡаһым уҡты  керешкә һалды.
— Һауаға, — тине Гете.
Н ы ҡ  тартылған кереш ысҡындырылыу менән, у ҡ  

һауаға осто. Ул ҡояш нурҙарына ҡойонған болоттарға та
бан барҙы-барҙы ла, күҙ күреме етмәҫтәй алыҫлыҡҡа етеп, 
кирегә боролдо. Бер аҙҙан һуң яҡындағы ғына ергә төшөп 
ҡаҙалды.

Гете ҡы сҡы ры п көлдө.
— Бирегеҙ әле, мин дә атып ҡарайым, — тип ул у ҡ  

менән йәйәне алды. — Нисегерәк итеп йәпле атырға?
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— Бына ошолай тотоғоҙ. — Ҡаһым кәүҙәне һәм аяҡтар 
менән ҡулды нисек тоторға икәнлеген аңлатты.

Гете, ны ҡ  һуҙып тартҡан кереште ысҡындырыу менән 
биш-алты аҙым самаһы осоп барып үлән араһына төшкән 
уҡты  күргәс, үҙенән-үҙе көлдө.

— Үәт, ҡылдым бит ҡы лы ҡты ! Бындай ҡоралды ми
нең ише кешеләр файҙалана алмаясаҡ. Уҡтан атыу өсөн 
көс, таһыллыҡ, бик йыш күнегеү талап ителә. — Ул, йыл
майып, Ҡаһымға ҡараны. — Сәпкә атырға теләйһегеҙме?

Ҡ унаҡсы л йорт хуж аһы  әйткән тәҡдимде Ҡаһым 
яҡташтарына тәржемә иткәс, тегеләр барыһы ла сәпкә 
атырға ризалыҡ белдерҙеләр.

Гете бер бит аҡ  ҡағыҙға түңәрәктәр яһаны. Уны баҡса 
ситендәге һарай стенаһына йәбештерҙе лә йөҙ аҙым сама
һы алыҫлыҡтағы урынға барып баҫты.

— Ошонан тороп атығыҙ!
— Ьәр кеше берәр у ҡ  атһа, етерме икән? — тип һораны 

Ҡаһым.
— Етер, — тине Гете, ҡәнәғәт йылмайып.
Башҡорт егеттәре сәпкә ата торған урынға барып

теҙелеште.
Бер-бер артлы осҡан уҡтар сәптең ҡап урта өлөшөнә 

барып ҡаҙала башлағас, кереш тартҡан егеттәрҙең 
мәргәнлегенә ғәжәпләнеп, Гете уларҙың тәненә, ны ҡ мус
кулдары, кереш тартҡан саҡта матур ҡиәфәттәре торошо 
менән һоҡланды: "Уҡтарҙан атып күнегеүҙе беҙҙең гим 
настика мәктәптәрендә лә ойошторорға кәрәк ине!"

Ун биш уҡты ң  бөтәһе лә сәп уртаһына барып ҡаҙалғас, 
бөйөк кеше алдында хурға ҡалмауҙары өсөн ҡы уаны 
шып, егеттәр ғорурлыҡ тойғоһон кисерҙе.

Гетенан маҡтау һүҙен ишеткәс, уларҙың шатлығының 
иге-сиге булманы.

Гете ла үҙен, мәргән уҡсылар менән осрашыуына 
ҡы уанып, бәхетле тойҙо. Одиссейҙың һәм Гомер батыр
ҙарының уҡтарына бәйләнешле ҡы ҙы ҡлы , үтә м ауы ҡ
тырғыс ваҡиғалар тураһында кү п  нәмәләр һөйләне.
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*  *  *

Бөйөк немец шағиры Иоган-Вольфганг Гете менән 
Веймарҙа осрашҡандан бирле, Ҡаһым түрә үҙендә дәрт, 
көс һәм мәңге юйылмаҫ хистәр, рухи байлыҡ өҫтәлеүен 
тойҙо.

...Наполеон ғәскәрен ҡы йраты п, П ариж ға тиклем 
барып еткән рус ғәскәре Пруссиялағы бәләкәй генә Ш вар
ца ауылы аша ҡайтты . Тик казактар менән һыбайлы 
башҡорт егеттәре генә ул ауылға һуғылмай уҙҙылар. 
Француздарға ҡаршы батырҙарса һуғыш ып, бөтә донъяла 
дан яулаған "төньяҡ амурҙары"н күрмәйенсә тыныслана 
алмаясағын аңлаған Шварца ауылы кенәзе Карл Гюнтер 
алты саҡрым алыҫлыҡта туҡталған Етенсе башҡорт пол
кы  яугирҙарын ҡ ун аҡҡа  саҡырҙы.

Ул ебәргән сапҡын китеүгә ярты сәғәт самаһы ла уҙма
ны, кенәз һорауы буйынса генерал Щербаков ебәргән 
һыбайлы башҡорт егеттәренең йән-фарман сабышып ки- 
леүҙәрен алыҫтан у ҡ  төҫмөрләп, Шварца ауылы кешеләре 
йылғаның уң я ҡ  ярында урынлашҡан сиркәү ҡарш ы 
һында йыйнала башланылар. Ғорур ҡиәфәттәге һыбайлы 
башҡорт егеттәренең — "төньяҡ амурҙары "ның өҫ-кейем- 
дәрен, һөңгөләрен, яурындарына аҫҡан уҡ-һаҙаҡтарын 
күргәс, улар үҙ-ара ҡы ҙы у бәхәсләшергә тотондолар.

— У ҡ  тигән һуғыш  ҡоралдары ҡамыштан эшләнгән 
түгелме?

— Ю ҡ, ағастан юнылған, ти.
— Ағастан юнылһа ла, ул у ҡ  ат ҡорһағын үтәнән-үтә 

тишеп сыға ала, имеш, тиҙәр.
— Булмаҫ, ышанмайым.
— Ә мин ышанам! Амурҙарҙың ул ҡоралы үлемесле 

булмаһа, француздарҙың ҡото алынмаҫ ине...
Кенәз Карл Гюнтер ҙа ябай ғына күренгән уҡты ң 

үлемесле икәнлегенә ш и к белдергәс, башҡорт егеттәренең 
асыуы ҡабарҙы. Улар, үҙҙәрен ҡ ун аҡҡа  саҡырған хуж а 
ларҙың атаһын танытайыҡмы тигәндәй, бер-береһенә 
ҡарашып алдылар ҙа, эйәрҙәренән төшмәйенсә, сәмләне- 
шеп, шаулаша башланылар.
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— Уҡ-Һаҙаҡтарыбыҙҙы кәмһетер, хурлар өсөн саҡыр
ҙығыҙмы бында беҙҙе?

— Я ҡш ы  атҡа менеп, ҡулына алған уҡ-һаҙаҡ та тигән 
ҡоралын. Аямаған йәнен, түккән ҡанын, һис бирмәгән 
башҡорт Уралын, тип тиккә  генә йырламай башҡорт!..

Немецса ап-аруҡ һөйләшкән "төньяҡ амурҙары"ның 
ярһыуы бер аҙ баҫылғас, кенәз Карл Гюнтер сиркәүҙең 
кү ккә  һонолған оҙонса көмбәҙенә үрелеп ҡараны.

— Атығы ҙ шуға!
Башҡорт яугирҙары, үҙҙәре һанға һуҡмаһалар ҙа, сир

кәүгә атыуҙы әҙәпһеҙлек һанап, кенәз эргәһендә торған оло 
танаулы священник Киоте Фридрих Августҡа төбәл
деләр. Тимер башаҡлы ағас у ҡ  сиркәүгә зыян килтермә- 
йәсәген аңлаған священниктан рөхсәт алғас, һуғыш сы
ларҙың береһе тоҫҡамай-нитмәй атып ебәреү менән ҙур 
тиҙлектә осҡан уҡ , ҡалын тимер көпмәне тишеп, оҙонсай 
көмбәҙҙең ҡап урта өлөшөнә барып ҡаҙалды һәм шунда 
тороп ҡалды1.

1. Баш корт ғәскәрҙәренең Рәсәй императоры Александр I тарафынан 
үткәргән смотры нисек тасуирланған? 2. Император Александр I 
менән Ҡаһым араһындағы ҡыҫҡа ғына әңгәмәнең йөкмәткеһен, 
Ҡаһымдың кисереш тәрен һөйләп бирегеҙ. 3. Рус императорының 
Ҡаһымға булған мөнәсәбәте, уның сәбәптәре хаҡында үҙ ф екере
геҙҙе әйтегеҙ. 4. Башҡорт яугирҙарының Гете менән осрашыуының, 
Ш варца ауылында булыуҙарының баш ҡорт ғәскәрҙәре яугирҙары
ның рухын, уй-кисереш тәрен, үҙ-үҙҙәрен тотоуҙарын аңлатыуҙа 
ниндәй әһәмиәте бар?

1 Сиркәү башняһына ҡаҙалған ул уҡ сереп һынғас, уны тәүҙә 
бургомистр үҙендә тотҡан, хәҙер Хайдексбург крепосында һаҡлана. 
Бәхәстең иҫтәлеге тип, шул уҡ урынына икенсе ҡорос уҡ алмашты
рып ҡуйылған. Ул ваҡиғанан һуң 160 йыл уҙғас, ГДР-ҙағы "Киске 
Берлин" гәзитенең 1980 йылдың 13 март һанында сиркәү башняһын
дағы уҡтың фотоһүрәте баҫылып сыҡты. "Был уҡты амур түгел, ә 
Наполеонға ҡаршы һуғышҡан башҡорт һуғышсылары атҡан", — 
тип яҙылғайны уның аҫтына. 1981 йылдың декабрь аҙаҡтарында, 
махсус командировка менән ошо юлдарҙың авторы барыуға, ул ҡорос 
уҡ та, ике сантиметр самаһы ҡалынлыҡтағы баҡыр көпмәне аҡта
рып, ергә ауғайны. Мин барғас ҡына, бургомистрҙың ҡушыуы 
буйынса, ул ҡорос уҡты элекке урынына янғын һүндереүселәр кире 
ҡағып ҡуйҙы.
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"Төньяҡ амурҙары" әҫәре тураһында

Я. Хамматовтың ике китаптан торған "Төньяҡ амур
ҙары" романында башҡорт халҡының X IX  быуат ба
шындағы кантондар идаралығы хөкөм һөргән осорҙағы 
тормош-көнкүреше төрлө яҡлап һәм тулы кәүҙәләнеш 
тапҡан.

1798 йылда Башҡортостандың ун бер кантонға бүле- 
неүе, халыҡтың хәрби сословие булып һаналыуы хаҡы н
дағы закон сы ҡҡандан һуң, башҡорттарға Рәсәйҙең 
көнсығыш сиктәрен һаҡлау бурысы йөкмәтелә. Ун һигеҙ 
йәштән алып илле йәшкә тиклемге ирҙәр линия хеҙмәтен 
үтәү сәбәпле, уларҙың хужалыҡтары бөлгөнлөккә төшә. 
Хәрби хеҙмәткә башҡорттар үҙ аты, үҙ кейеме менән 
барырға тейеш булғандар.

Рус армияһы составында башҡорт полктары бар хәрби 
походтарҙа, һуғыштарҙа ҡатнашалар.

Француз илбаҫарҙарына ҡаршы алып барылған берен
се Ватан һуғышында ҡурҡы у белмәҫ башҡорт полктары 
айырыуса ҙур батырлыҡтар күрһәтәләр. Романда Ҡаһым 
түрә етәкселегендәге башҡорт полктарының Бородино 
һуғышында, Мәскәүҙе дошмандан азат итеүҙә Польша, 
Германия, Ф ранция ерҙәрендә барған һуғыш тарҙағы  
батырлыҡтары тасуирлана.

Рус ғәскәрҙәре менән бергә башҡорт ғәскәрҙәре Париж- 
да Александр I батша үткәргән смотрҙа ҡатнашалар. 
Тыуған ерҙәренә ҡайты п барышлай бөйөк шағир Гете 
менән осрашалар. Исемен дан менән күмгән башҡорт 
яугирҙары тыуған илгә ҡайтҡас та халыҡтың тормош- 
көнкүрешендә бер ниндәй ҙә үҙгәрештәр булмай.

*  *  *

Яу килгәндә илдең уртаһында бул.

Ил һаҡлаған ирәйеп йәшәгән.
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Тыңлағыҙ һеҙ, йәмәғәт, 
Боронғоларҙан аманат. 
Уға лсылһағыҙ хыянат, 
Һеҙгә булыр яманат.

(Ҡ о б а й ы р ҙа н  )



Б А Ш Ҡ О РТ  Х А Л Ы Ҡ  И Ж А Д Ы

Башҡорт халыҡ ижады тураһында

Бишенсе, алтынсы синыфтарҙа һеҙ әкиәттәр, йомаҡ
тар, мәҡәлдәр, йырҙар, бәйеттәр һәм таҡмаҡтар менән та
ныш ҡайнығыҙ. Хәҙер, етенсе синыфта, халыҡ ижадының 
тарихи йырҙар, легендалар һәм сеңләүҙәр тигән төрҙәре 
үтелә. Беҙ һанап киткән халыҡ ижады әҫәрҙәре боронғо 
ваҡыттарҙа халы ҡ араһында йәшәгән тел оҫталары, 
сәсәндәр һәм йырсылар тарафынан сығарылған. Улар 
быуаттар буйы телдән телгә, быуындан быуынға күсеп, 
һәр бер быуындың сәсәндәре тарафынан үҙгәртелеп, 
шымартылып һәм камиллаштырылып беҙҙең көндәргәсә 
килеп еткән. Уларҙы сығарыуҙа бер нисә быуын кешеләре 
ҡатнаш ҡан. Фольклор — халыҡтың уртаҡ ижад һөҙөмтә
һе, күмәк кешенең ижад емеше.

Яҙма әҙәбиәт барлыҡҡа кидгәс, айырым яҙыусылар та
рафынан ижад ителгән әҫәрҙәр телдән һөйләү юлы менән 
түгел, ҡулъяҙма китап рәүешендә, ә китап баҫыу эше 
юлға һалынғас, баҫма китап булып таратыла.

Был хаҡта ҡобайырҙа түбәндәгесә әйтелә:

Тыңлағыҙ һеҙ, йәмәғәт,
Боронғоларҙан аманат,
Уға ҡылһағыҙ хыянат,
Һеҙгә булыр яманат.

Ҙур ғалимдар, бөйөк яҙыусылар һәр ваҡыт халыҡ 
ижадын юғары баһалағандар, унан өйрәнергә, уны  йы 
йырға һәм һаҡларға саҡырғандар. М. Горький ошо хаҡта 
шулай яҙып ҡалдырған: "Халыҡ ижадын белмәй тороп, 
хеҙмәтсән халыҡтың ысын тарихын белеп булмай. Һүҙ 
сәнғәтенең башы фольклорҙа, үҙ фольклорығыҙҙы йыйы-
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ғы ҙ, уны  өйрәнегеҙ, ны ҡ  эшләгеҙ. Фольклорҙы белмәгән 
яҙыусы — насар яҙыусы ул. Х алы ҡ ижадында бөтмәҫ- 
төкәнмәҫ байлыҡ йәшеренеп ята, намыҫлы яҙыусы уға эйә 
булырға тейеш"1.

Ғ. Туҡай: "Х алы ҡ йырҙары — бабаларыбыҙ тарафы
нан ҡалдырылған иң ҡәҙерле һәм ҡиммәтле мираҫтыр. 
Х алы ҡ йырҙарының гәүһәр һәм яҡуттарҙан ҡиммәтле 
булғаны өсөн дә уларға әһәмиәт бирергә кәрәк. Уларҙы 
юғалтмаҫҡа тырышырға кәрәк. Х алы ҡ йырҙары халҡы 
быҙ күңеленең һис тутыҡмаҫ һәм күгәрмәҫ саф көҙгөһө
лөр", — тип яҙған.

Х алы ҡ ижадының яҙма әҙәбиәткә йоғонтоһо ҙур. Күре
некле яҙыусылар үҙҙәренең ижадтарында фольклорҙан тел 
оҫталығына өйрәнәләр, уны ң алдынғы традицияларын 
яңы шарттарҙа үҫтерәләр, байыталар. Башҡорт әҙәбиәте
нең күренекле яҙыусылары М. Ғафури, Д . Ю лтый, 
Ь . Дәүләтшина, Р. Ниғмәти, М. Кәрим, Б. Бикбай, 3. Бии
шева һәм башҡа яҙыусылар ижадтары үҙҙәренең халы ҡ
сан рухлы, тел-стиль сараларының тәрән йөкмәткеле һәм 
художестволы булыуы менән халы ҡ ижадына яҡы н тора.

Фольклор әҫәрҙәрендә боронғо халы ҡты ң донъяға ҡара
ш ы, тарихы, көнкүреше, ғөрөф-ғәҙәттәре, төрлө йолалары, 
йәш быуынға тәрбиә биреү тураһындағы ҡараштары, 
бәхетле тормош тураһындағы өмөттәре, хыялдары һәм 
киләсәккә ышанысы сағыла. Х алы ҡ аңының, донъяға 
ҡараш ының шиңмәҫ поэтик мираҫы булған фольклор 
бөгөнгө көндә тарих, философия, һүҙ сәнғәте, тел, этногра
фия, педагогия фәндәре өсөн сы ғанаҡ ролен үтәй.

Х алы ҡ аҡылын, тәжрибәһен үҙенә туплаған фольклор 
әҫәрҙәре элек быуаттар буйы йәш быуын өсөн яҙылмаған 
закон, әхлаҡ кодексы булып хеҙмәт иткән. Боронғолар 
һүҙен һәр бер быуын изге аманат итеп һаҡлаған һәм 
киләсәк быуынға тапшырған., Нәр кем ата-бабаларҙың 
тарихын, боронғо батырҙар тураһындағы легенда һәм 
йырҙарҙы яҡш ы  белергә, уға хөрмәт менән ҡарарға тейеш.

1 А. М. Горький әҙәбиәт тураһында. М., 1953. 729-сы бит.
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Бына ошондай ҡиммәтле мираҫ булғанға күрә лә хәҙер
ге шарттарҙа уны  йы йыу, ғилми яҡтан эшкәртеү эшенә 
ҙур иғтибар бирелә.

1. V , VI синыфтарҙа үтелгән халыҡ ижады әҫәрҙәрен ҡабатлап киле
геҙ. 2. Халыҡ ижадының үҙегеҙ өйрәнгән төрҙәрен һанап бирегеҙ. 
Һәр бер  төргә  миҫалдар килтереп һөйләгеҙ. 3. Халыҡ ижады 
әҫәрҙәренең үҙегеҙгә таныш бөтә төрҙәренә халыҡтан һорашып 
миҫалдар яҙып килегеҙ һәм иптәштәрегеҙгә уҡып күрһәтегеҙ. Йы
йылған әҫәрҙәрҙе бергә туплап, ҡулъяҙма йыйынтыҡ эшләгеҙ.

Й ы р ҙар , риүәйәттәр
Ниндәй гүзәл халыҡ йыры, 
Күпме көс, тәрәнлек бар! 
Беҙҙе бөтә ғүмер буйы 
Оҙатып килә улар!

Б. Бикбай

УРАЛ

Күгәрепкәй ятҡан Урал тауы — 
Атай-олатайҙарҙың да төйәге. 
Ерен-һыуын һаҡлап ҡорбан болған 
Ш унда ята батырҙар һөйәге.

А й , Уралым, һинән ҡы рҡы п алһам 
А т ҡыуырҙай яңғыҙ ҙа талдарың, 
Тамып та ғына ҡала, ҡы рҡҡан  саҡта, 
Яуҙа үлгән батыр ҙа ҡандары.

Уйым күлдәр уйған туғайыңда 
Күҙ йәшенән һарҡҡан һыу микән. 
Иртән генә күтәрелгән томан 
Аҡбуҙаттан сы ҡҡан быу микән.

Уралҡайҙан бейек, ай, тау булмаҫ, 
Уралҡайҙы һөймәҫ тә йән булмаҫ.
Үҙ илкәйе өсөн ҡорбан булған 
Ир-егеттең ғүмере йәл булмаҫ.

117



Күгәрепкәй ятҡан Урал тауы —
Ете лә ырыу — илдең төйәге.
Ирек яулап үлгән иркәйҙәрҙең 
Ш унда ята изге һөйәге.

Атам да һин, Урал, әсәм дә һин,
Урал, тиермен, гүргә ингәндә,
Атҡайҙарҙы менеп яу сабырмын,
Ил өҫтөнә дошман килгәндә.

1. Был йыр ҡайһы дәүерҙә  сығарылған? 2. Йырҙа Тыуған ил —  Уралды 
данлау, уны яратыу һәм һаҡлау идеяһын сағылдырған юлдарҙы та
бып, уҡып күрһәтегеҙ. 3. Йырҙан Тыуған илдең тарихи үткәндәрен, 
халыҡтың ҡаһарман көрәш ен сағылдырған һүҙҙәрҙе табып уҡығыҙ 
һәм аңлатып бирегеҙ. 4. "Урал" йырының "Ете ырыу" әҫәре менән 
бәйләнеше һәм оҡшашлығы нимәлә? 5. Йырҙың тексын ятлағыҙ һәм 
йырларға өйрәнегеҙ.

ЭСКАДРОН

Ҡараһана, дуҫҡай, ҡараһана,
Урал тауы тора күгәреп.
Уралтауға ҡарап бер йырлайыҡ,
Уйҙарҙы ла алыҫ ебәреп.

Йырҙар яҙҙым Урал ҡаяһына,
Иҫтәлектәр булып ҡалһын тип.
Яуҙа йөрөп иҫән ҡайта алмаһам,
Урал тауы иҫкә алһын тип.

Урал ғына ҡошо, ай, һандуғас,
А т менгәндә, моңло һайраның.
Ҡындан алып алмас ҡылысымды 
Урал ташҡайына ҡайраным.

ЙӘЙЛӘҮЛЕК

А й, тау ғына яҡш ы , тау яҡш ы ,
Тау яғалап үткән юл яҡш ы .
Алтын менән көмөш сы ҡҡан ерҙән 
Тыуған ғына үҫкән ил яҡш ы .
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А тҡа  ғына менһәң, ай, ат яҡш ы ,
Ергә генә төшһәң, ер яҡш ы.
Илкәйенә ингән яуға ҡаршы 
А т ҡуш аҡлап сапҡан ир яҡш ы .

Ҡарағай ҙа үҫер, ай, йәм өсөн,
Бал ҡорттары осор бал өсөн.
Яман ирҙәр үлер, ай, мал өсөн,
Я ҡш ы  ирҙәр үлер дан өсөн.

У ҡа ғына осло ебәк билбау,
Сискеләрем килмәй билемдән.
Йәмле генә Урал буйын ташлап 
Киткеләрем килмәй илемдән.

АЗАМАТ

Алыҫтарҙан ағарып, ай, күренгән 
Ирәндеккәй тауының аҡ ташы,
Ирәндеккәй тауының аҡ ташы.
Ҡайҙа ғына бармай, ниҙәр күрмәй 
Ир-егеткәй менән ат башы,
Ир-егеткәй менән ат башы.

Санаға ла еккән ҡара аттың 
Арт аяғы уның аҡ булыр,
Арт аяғы уның аҡ булыр.
Ир-егеткәй ҡайҙа йөрөһә лә,
Ҡылған эше уның хаҡ булыр,
Ҡылған эше уның хаҡ булыр.

Тубылғы ла ағас ҙур булмаҫ,
Араһынан үтер юл булмаҫ,
Араһынан үтер юл булмаҫ.
Ҡайҙа ла барһаң, дуҫың булһын,
Дуҫ-иш барҙа ирҙәр хур булмаҫ,
Дуҫ-иш барҙа ирҙәр хур булмаҫ.

1. "Эскадрон", "Йәйләүлек", "Азамат" йырҙарында Тыуған илгә булған 
м өхәббәт, Тыуған илде һаклау, хәрби дан, баты рлы к хаҡында 
әйтелгән урындарҙы табып уҡығыҙ һәм аңлатып бирегеҙ. 2. Был 
йырҙарҙа данланған ир-егет образын ҡылыҡһырлағыҙ. 3. Йырҙарҙы 
яҙмаларынан тыңлап көйләп ҡарағыҙ.
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С А Л А У А Т  Т ЕЛ М Ә РЕ

— Казактар араһында был көндәрҙә бик ҙур эш сығып 
тора, — ти Салауат үҙенең телмәрендә. — Дон яғынан бер 
Бүгәс тигән батыр килеп сығып, батша түрәләренә ҡаршы 
һуғыш  башланы. Ул батыр хаҡында халыҡ араһында: 
"Ул Әбей батшаның ире Пётр икән", — тигән хәбәрҙәр 
ҙә йөрөй. Ул батырҙан мин хәбәр алдым. Ул: "Башҡорт
тарға мин ирек бирәм, — ти. — Үҙ илдәренә үҙҙәре баш 
булһындар, башҡорттар үҙ илдәрендә теләһә ҡош булып 
осһондар, теләһә балыҡ булып йөҙһөндәр", — ти. Батша 
түрәләренә, баярҙарға, һанаттарға бик яман күҙ менән 
ҡарай.

Мин бөтә илдәрҙән хәбәр алдым. Ошо форсаттан файҙа
ланып, Бөрйән, Тамъян, Түңгәүер, Үҫәргән, Табын, 
Ҡатай, Юрматы, Ҡ ы псаҡ илдәре, бере лә ҡалмай, күтәре
лергә тора.

Бүгәс — батшамы, түгелме, уныһында беҙҙең эшебеҙ 
юҡ. Бүгәс — түрәләргә, баярҙарға ҡаршы. Беҙгә шул етә.

Беҙ утыҙ һигеҙ йыл буйына тыныс тороп, батша түрәлә
ренә хеҙмәт итеп, ни ҡушһалар, шуны эшләп, ни һораһа
лар, шуны биреп ҡараныҡ. Бының менән түрәләрҙең 
йәбер-золомо туҡталманы. Беҙҙең был тыныслығыбыҙҙан 
файҙаланып, илгә баярҙар тула. Йөҙәр, меңәр башлап 
малдарыбыҙ талана. Фискал дар1 йөрөп, көн һайын йөҙәр
ләп ил ағаларыбыҙҙы һуҡтыралар, үлтерәләр, тотоп ситкә 
ебәрәләр.

Башҡорт болалары баҫтырылып, башлыҡтары һәммә
һе ҡулға алынғас, Бахметов тигән бер майор өс йөҙ һалдат 
менән яңынан килеп сығып, башҡорт ауылдарын янды
рып, ҡатын-ҡыҙҙарын йыйып, барыһын дә әсир алып 
китте, — ти. Ш унан Салауат ғәскәренә ҡарап:

— Беҙ "Башҡорт илен, башҡорт иркен һаҡлаймын" 
тигәндәре өсөн Ур2 тамағында үлтерелгән биш мең ҡорал
һыҙ башҡорттоң, Я йы ҡҡа  батырылған өс мең башҡорт
тоң, Минзәләлә үлтерелгән Алдар, Килм әк, Элшәй,

1 Ф искалдар — башкиҫәрҙәр, язалаусылар.
2 Ур  — Ырымбур, Ҡаҙағстан ерҙәрендәге йылға.
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Юлдаш, Әмин, Батыршаның, бынан ун ете йыл борон ян
дырылған башҡорт ауылдарының ҡонон Бүгәскә ҡ у ш ы 
лыу менән алырға тейешбеҙ, — ти ҙә, шунда йыйылған 
халы ҡҡа төбәп, түбәндәге һүҙҙәрен әйтә:

— Туйҙа, майҙанда көрәшеп кеше йы ғы у менән генә ке
ше балуан булмай, илен эйәртеп, ил ирке өсөн дошманын 
еңеп, ил күрке булыу, бына шул була балуанлыҡ.

Батырмын, тип кем әйтмәй,
Яу килгәндә йуне кгк.
Сәсәнмен, тип кем әйтмәй,
Дау килгәндә өнө кгк.

Ьайлап алған һылыуыңдан ҡанлы йәш түктермәй, 
ата-инәңдең ҡайғы  менән билен бөктөрмәй, башҡорт 
иленә һайлап ҡуйған ирек бармы?

Ялп-йолп иткән ябалаҡ  
Яҙмышта кемгә юлдаш булмаған,
Бутәгәләй улән, буҙ ялан 
Кемгә генә тушәк булмаған?
Яғаһына ҡош оялап,
Ир башҡорттоң башы ҡайҙа ятып ҡалмаған? 
Хахылдап, ҡан төкөрмәй,
Үлән тушәп, ит еймәй,
Ҡан купертеп, һурпа эсмәй,
Хәләл ҡаныңды тукмәй,
Башҡортҡа тиң ирек буламы? — ти.

Был һүҙҙәрҙән һуң Салауат батыр, халы ҡҡа ҡулы  
менән бер күмер күрһәтеп:

— Бына был яндырылған башҡорт ауылдарының 
күмере. Бына ошо күмер геуаһ1 булһын, — башҡорт егет
тәренең ҡаны , ҡол итеп һатылған, мәсхәрә ителгән 
башҡорт ҡатын-ҡыҙҙарының намыҫы өсөн ошо ерҙә беҙ 
дошмандан үс алырға ант итәйек, — ти.

Бөтә башҡорт ғәскәре, шул күмерҙе үбеп ант итеп, 
Бүгәскә ҡуш ылырға китә.

1 Геуаһ — шаһит.
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Г J  I 1. Салауат үҙенең телмәрендә казактар араһында ниндәй ҙур  эш 
1—^—1 сығып тороуы  хаҡында хәбәр итә? 2. Салауаттың телмәрендә 

Бүгәстең ниндәй һүҙҙәре, ниндәй сифаттары айырыуса ныҡ һыҙыҡ 
өҫтөнә алына? 3. Телмәрҙән баш ҡорт халҡы күргән йәбер-золомдар 
тураһындағы урындарҙы яңынан уҡып сығығыҙ һәм һөйләп бирегеҙ. 
4. Башҡорт халҡының "беҙ баш ҡорт илен, баш ҡорт иркен һаҡлайбыҙ" 
тигәндәре өсөн генә алған ауыр язалары хаҡында яңынан уҡып 
сығығыҙ һәм  һөйләп бирегеҙ. Салауат үҙ телм әрендә ниндәй 
баты рҙарҙы ң исем дәрен телгә ала? 5. Салауаттың батырлыҡ, 
сәсәнлек хаҡындағы һүҙҙәрен иҫкә төш өрөгөҙ. И ректең тик көрәш  
юлы менән генә яуланырға тейешле булыуы хаҡындағы юлдарҙы 
уҡығыҙ.

САЛАУАТ

Салауат нисә йәшендә,
Йәшел ҡамсат бүрке башында. 
Салауаттың йәшен һораһағыҙ, 
Егерме лә ике йәшендә.

А ҡ  ҡуянҡайҙы ң балаһы,
Ҡолаҡ осҡайында ҡараһы. 
Булғадир булған шул Салауат — 
Данлы ғына Юлай балаһы.

Салауат менгән кир  аттың 
Күкрәк-түшкәйҙәре киң  икән. 
Яуҙарға әйҙәп сапҡан осҡор — 
Салауат та тигән ир икән.

Йүгереп мендем тауҙарға 
А ҡ  кейеккәйҙәрҙе ауларға.
Юлай батыр улы Салауат 
Ҡаршы сапты килгән яуҙарға.

Салауаттың менгән кир  аты 
Батыр ғәскәрҙәргә юл башлай. 
Кир ат өҫтөндәге Салауат 
Яуға дәртләндереп йыр башлай.

122



Салауат кейгән к ү к  сәкмән 
Гөлбәзиркәйенә саҡ икән.
Бүгәсәү менән Салауат 
К үп  халыҡтарға баш икән.

Салауат килә атлығып,
А т уйнатып, үҙән буйлатып. 
Бүгәсәү менән Салауат 
Дошман яуын ҡырҙы шаулатып.

К ү к  күкрәйҙер, йәшен йәшнәйҙер, 
Менгән кир  атҡайы кешнәйҙер. 
Кир генә аттың, ай, эйәһе 
Баш китерлек эштәр эшләйҙер.

Салауат батыр ҡоралы —
Еҙ башаҡлы ғына у ҡ  икән. 
Батырҙарҙы яуҙа күп  күрҙек,
Са л ау аттай батыр ю ҡ икән.

Салауат батыр ир икән, 
Теләккәйе уның бер икән: 
Иректәрҙә йәшәр аҡ сабаҡтай, 
Һыу-урмандар ғәзиз ер икән.

Салауат ҡылысын ҡулға алды, 
Халайыҡтар яуға ҡуҙғалды. 
Салауаттың яҙған фарманы 
Дошман йөрәгенә ҡуҙ һалды.

Яндар ҙа тарттым, у ҡ  аттым, 
Беләккәйем ергә таянып.
Иҫ китерлек эштәр эшләнек, 
Салауат тигән иргә таянып.

А ҡ  к ү к  атын батыр йүгәнләй, 
Яуға китер мәле еткәндә. 
Дошмандары уны күрә алмай, 
Он-талҡандай ғына иткәнгә.



Әй әйҙәне лә әйҙәне,
Әй буйында йәйен йәйләне.
Салауат тигән батыр ир 
Дошман яуын ҡуйҙай әйҙәне.

Урал тауҙары ҡая таш 
Сал бөркөттәр өсөн ояға.
Салауат китте, тип шатланмағыҙ,
Унан ғәйәр1 тыуыр донъяға.

Салауат бара, ат уйнатып,
Батыр ғәскәрҙәре башында.
Баярҙарҙы ҡырған Салауат 
Исемкәйе Урал ташында.

1. Салауат тураһындағы йырҙың көйөн тыңлағыҙ. Был йыр һеҙҙә 
ниндәй тойғолар уята? 2. Йырҙа Салауат батырҙың эшләгән эштәре 
хаҡында нимә әйтелгән? 3. Халыҡтың Салауатҡа булған мөхәббәтен 
сағылдырған һүҙҙәрҙе табып уҡығыҙ. 4. Салауат Ю лаев образын 
ижад иткән яҙыусы, ком позитор, рәссам, артистарҙан кем дәрҙе 
беләһегеҙ, әҫәрҙәрен әйтегеҙ. Был әҫәрҙәрҙә һүрәтләнгән Салауат 
образы хаҡында һеҙҙең ф екерегеҙ нисек?

ИКЕНСЕ ӘРМЕ РИҮӘЙӘТЕ

Берҙән-бер көн француз батшаһы Мәскәү батшаһына 
һуғыш  аса. К үп  ер-һыуын, кү п  ҡалаларын баҫып алып, 
Мәскәүгә килеп инә. Француздар Мәскәүҙе килеп алғас, 
батша, һанаттарын эйәртеп, Мәскәүҙән сығып киткән. Үҙ 
һанаттарының ҡалтырап төшөүен күргән батша ҡулына 
бер ус тупраҡ алып әйткән, ти: "А й, ата-бабам йөрөгән ер- 
һыуым! Ш улай у ҡ  дошманға ҡалырһығыҙмы икән ни? 
Ҡабат миңә һеҙҙе күреү насип булмаҫмы икән ни?" Һанат
тары2 ләм-мим һүҙ әйтмәй, баштарын баҫып, уйға талып 
ти к  ултырғандар, ти.

Был хәлде ситтәрәк ауын ямап ултырған бер балыҡсы 
ҡарт ишеткән дә батша янына килгән, ти.

1 Ғәйәр  — ғәйрәтле.
2 Һ анат т ар  — батшаның яҡындары, ярҙамсылары.
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— А й, оло батша! — тигән балыҡсы. — Ниңә был хәтле 
ҡайғыраһың? Ниңә алтын тәхетеңде, олатайҙарыңдың 
зыяратын ташлап, Мәскәүҙе ҡалдырып сығыу ауыр 
булһа, илде дошманға биреп тороу ил халҡы өсөн бигерәк 
тә ауыр. Бер ҙә ҡайғырма! Һинең халыҡтарың Мәскәү 
тирәһендә генә йәшәмәйҙәр бит! А т өҫтөндә ҡорҙай у й 
наған, сабып килһә, елдәй гөжләгән, ҡая таштарҙа аҡ 
кейектәй һикергән, шыр урманды өс бүкәндәй һанаған, 
юшанлы сағылдарҙы еҙ йыландай аралаған, бүре, айыу
ҙы ҡуй  бәрәндәрҙәй ҡырған, саңғыла һыуҙағы балыҡтай 
йөҙгән башҡорт тигән халҡың бар бит! Сит ярлыҡамаҫ, 
үҙеңдеке үлтермәҫ тигәндәй, улар беҙҙең менән бер ерҙе 
еҫкәгән, бер һыуҙы эскән халыҡ бит. Шуларҙан да ярҙам 
һора! — тигән.

Балыҡсы ҡарттан был һүҙҙәрҙе ишеткәс, батша ырғып 
торған да, бер нәмәһен юғалтып һиҫкәнгән кеше һымаҡ, 
тирә-яғына ҡараған:

— А й, ҡартым, алтын табаҡтан бергә аш ейгән һанат
тарым, мамыҡ түшәктә бергә ятҡан бисәм бирмәгән аҡы л
ды бирҙең, рәхмәт, ҡартым, мин хәҙер янаралдарымды 
илгә таратырмын. Башҡорттарҙы ла ярҙамға саҡыртып 
ҡарармын, — тигән.

Балыҡсы ҡарт киткәс тә, батша, һанаттарын эҙләй 
һалып, уларҙы йыйып, кәңәш-төйөш иткән. Башҡорт
тарға хат яҙырға булғандар, ти.

Башҡорттар урыҫ еренә сит дошман килгәнлеген 
ишетмәй ҙә яталар икән. Был хәбәрҙе ишетеү менән, бөтә 
Урал халҡы йәшен һуҡҡандай һиҫкәнеп киткән, бөтәһе лә 
аяҡ өҫтө баҫҡан, ти.

Урманда у ҡ  юнып, аласыҡта һаҙаҡ һуғып, тана-торпо, 
тәкә һуйып ит ҡаҡлап, эркет ҡайнатып, ҡорот йәйеп, тире 
ыҫлап, турһы ҡ, һаба, мәс тегеп, ҡайм аҡ яҙып май 
тасҡап, төн-көн ағытмай бейә һауып, турһыҡ, һаба тул
тырып ҡымыҙ йыйып, аҙыҡ-түлек, ат-тун, кейем-һалым 
таярлап1, халыҡ яуға әҙерләнгән, ти. Бөтә бисә-сәсә, әбей- 
һәбей, ҡы ҙ-ҡы рҡы н, бишектән төшөп түштән шыуған,

1 Таярлау — әҙерләү.

125



аяҡҡа баҫҡан бала-саға — бере ҡалмай батырҙарҙы яуға 
оҙатырға йыйылған, ти.

Яуға оҙатҡанда әбей-һәбейҙәр, яуға китеүселәрҙең юлы 
ҡы ҫҡа булһын тип, тегәр еп биргәндәр. Бисә-сәсәләр, 
күкрәктәрегеҙгә дошман уғы  теймәһен тип, яуға барыусы
ларҙың түштәренә тәңкә теккәндәр. Ҡ ы ҙ-ҡы рҡы ндар 
егеттәргә, сер һаҡлаусы булығыҙ, тип нағышлы янсыҡтар 
биргәндәр, ти.

Оҙатҡанда әбейҙәрҙең әйткәне:

Әрмеләргә китә, ай, башығыҙ,
Буҙ балалар, инде хушығыҙ!
Йылдарығыҙ айҙай тиҙ ү к  үтеп,
Иҫән йөрөп, еңеп ҡайтығыҙ.

Бисә-сәсәләрҙең әйткәне:

Атҡайҙарға менеп, һаҙаҡ алып,
Яуға китер ирҙәр булдығыҙ.
Һай, илкәйем, илкәйемдең батыр иркәйе, 
Тәңкәләрҙәй төҫлө ш ы лты раты п,
Ш ат көлөшөп, еңеп ҡайтығыҙ.
Һай, илкәйем, һағынып көтөр һеҙҙе илкәйең. 
Ҡош юлдары ҡалҡһа к ү к  йөҙөндә,
Кейек ҡоштар осор төньяҡтан.
Һай, илкәйем, батырҙарын көтөр шул саҡта. 
Ҡоштар үтһә, һеҙҙән беҙ көтөрбөҙ,
Сәләм килә, тиеп ү к  йыраҡтан.
һай, илкәйем, хатың уҡы р илең шул саҡта.

Ҡыҙҙар яуға китә торған егеттәргә ҡулъяулы ҡ, янсы ҡ
тар бүләк итеп, һөйгән егеттәренә ҡарап былай йырлаған
дар:

Атҡайҙарға менеп, беҙҙе ташлап,
Урал ашып яуға киттегеҙ,
Һай, илкәйем, ҡалдырып шул нәҙек билкәйең, 
Киткән юлығыҙға ҡарай-ҡарай,
Күҙкәйҙәрҙе талдырып көтөрбөҙ,
Һай, йәнкәйем, онотмағыҙ нәҙекәй билкәйең.
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Урал армыттарын семәрләгән 
Сәскә менән бүләк бирәбеҙ,
Һай, йәнкәйем, еҫкәгәндә аңҡыр илегеҙ.
Ил намыҫын бергә шул бүләктә 
Йөрәгегеҙҙә бергә һаҡлағыҙ,
Һай, илкәйем, батыр булып яуҙан ҡайтығыҙ.

Ата-әсәләренең яуға киткән улдарына хуш  аяғы биреп, 
теләк теләгәндә әйткәне:

Йомро ғына тояҡ, ай, йылҡының 
Ю лҡайҙарын сикләр ҙә йән булмаҫ.
Һай, балаҡайым, егет беленер теҙген тотҡанда, 
Ир-егеткәйҙәрҙең, ай, күкрәген 
Дошмандары сарып, юл һалмаҫ.
Һай, балаҡайым, егет һайлар яуҙа сапҡанда, 
Ҡулдарыма һаҙаҡ алдым, тиеп,
Торомтайҙай осма, йән күреп,
Һай, балаҡайым, ауыр көндәр көтөр алдыңда.
Сал бөркөттәй талғын бул сапҡанда,
Дошманыңды ҡыйрат яй белеп.
Һай, балаҡайым, бәхет гөлө үҫһен юлыңда.

Илдең сәсәндәренең яуға китеүселәрҙе өгөтләп һамаҡ
лағаны:

— Яуға тиеп уҡталған 
Батырҙарға һүҙем бар.
К үп  яуҙарҙы күрҙек беҙ,
Өлгө өсөн йәштәргә 
Әйтә торған уйым бар.
Урал батыр, биш булып,
Яу ҡайтарған, беләһегеҙ, 
Ҡараһаҡал, Салауат 
Яуы булып үткәнен,
Батыр булып, дан сәсеп, 
Дошманын ҡуйҙай ҡырғанын, 
Күҙ алдында дошмандың 
Һанын һанап тормайса,
А тҡан  уҡтай уҡталып,
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Тауға сөйгән ҡыйғырҙай,
Яуын ҡырған йотоноп, 
Уралтауҙай дан алып,
Үҙ дәүерен киҫкәнен 
Барығыҙ ҙа беләһегеҙ.
Яуға барыу йыйыны 
Ҡалым алып, туй яһап,
Бер көрәгә төбөндә 
Ҡымыҙ эсеп, яу һалып1,
Бер табаҡтан аш ейеп,
Ҡ унаҡ  булыр ер түгел.
Типһә тимер өҙөрҙәй,
Салауаттай беләкле,
Яуға барған нөгәрҙең 
Батырҙары күп  булһын.
Һөрән һалып яу ҡырған,
Ҡылды ҡ ы р ҡ ҡ а  ярырлыҡ 
Теле майҙай иреткән,
Бөтә эште сер тотҡан,
Уйлағанда таш йотҡан 
Ҡараһаҡалдай ир булып,
Яуҙы башлар ир булһын,
Ир булһын, ау, ир булһын!

Яуға китеүселәрҙең әйткәне:

— Сусаҡ сағыл, ҡырлас тауҙар менән 
Урал армытына ла, ай, һыйынған, 
Бай, илкәйем, наҙлы еркәйем,
Сал бөркөттәй яуын, ай, оҙатып, 
Ҡарап ҡалаһың бит ҙур юлдан.
Кай, илкәйем, наҙлы билкәйем. 
Ата-бабаларҙың ҡанын һыулап 
Үҫкән сауҡаларҙан у ҡ  юнып,
Һай, илкәйем, моңло еркәйем, 
Дошмандарҙы сыр-сыу, ай, килтереп, 
Беҙ ҡайтырбыҙ илгә лә шатланып,

1 Я у һалы п  — уйын ҡороп, гөрләшеп ултырыу мәғәнәһендә.
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Һай, илкәйем, моңло еркәйем.
Уралҡайым, беҙҙе, ай, үҫтерҙең 
Буйҙарыңда атта уйнатып,
Һай, илкәйем, тыуған еркәйем.
Бүре, айыуҙарҙай дошманды ла 
Беҙ ҡайтырбыҙ еңеп, ҡыйратып,
Һай, илкәйем, тыуған еркәйем.
Быуын-быуын үткән батырҙарҙың 
Һүҙен тыңлап, йырын йырларбыҙ.
Һай, илкәйем, батырҙарҙың һүҙкәйен. 
Илкәйебеҙ өсөн булырбыҙ шәһит,
Дошмандарға илде бирмәбеҙ.
Һай, илкәйем, батырҙарҙың һүҙкәйен.

Башҡорт ғәскәрҙәре тау шишмәһендәй гөжөлдәп, 
диңгеҙҙәй урыҫ ғәскәрҙәренә ҡуш ы лы п, француздарҙы 
ҡы уы п алып киткәндәр, ти.

1. "Икенсе әрм е" риүәйәтен уҡып сығығыҙ. Унда ниндәй осор, ниндәй 
тарихи ваҡиғалар һүрәтләнә? 2. Балыҡсының баш ҡорт халҡын 
ҡылыҡһырлаған һүҙҙәрен яңынан уҡып күрһәтегеҙ һәм тексҡа яҡын 
итеп һөйләп бирегеҙ. 3. Баш ҡорттар урыҫ еренә ф ранцуздар
ҙың баҫып инеү хаҡындағы хәбәрҙе нисек ҡабул итәләр? 4. Халыҡтың 
яуға әҙерләнеүен һөйләп бирегеҙ. 5. Яуға оҙатыу ваҡиғаһын, абей
ҙәрҙең, бисә-сәсәләрҙең, ҡы ҙҙарҙы ң, ата-әсәләрҙең, сәсәндәрҙең 
йырҙарын, һамаҡтарын уҡып сығығыҙ. Ул йырҙарҙа сағылған уй- 
тойғолар хаҡында һөйләп бирегеҙ. 6. Риүәйәттең йөкмәткеһен тексҡа 
яҡын итеп һөйләгеҙ. 7. Өйҙә "Икенсе әрм е" риүәйәтендә 1812 йылғы 
Ватан һуғышы осоронда баш ҡорт халҡының тыуған илгә һөйөү 
тойғолары сағылышы" тигән темаға ҡыҫҡа ғына инша яҙығыҙ.

ЛЮБИЗАР

Беҙ һуғы ш ҡа ингәндә,
Бәхилләштек барыбыҙ.
Беҙ һуғыш тан сыҡҡанда,
Алдан сыҡты даныбыҙ.

Любезники, любизар,
Маладис, маладис!
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Француздар килеп ингән 
Мәскәү тигән ҡалаға.
Беҙҙең ғәскәр ҡыҫып алғас,
Сығып ҡасты далаға.

Любезники, любизар,
Маладис, маладис!

Наполеонға тәхет кәрәк,
Үҙ еренә һыймаған.
Мәскәүҙәргә килеп ингәс,
Ул да үҙен һынаған.

Любезники, любизар,
Маладис, маладис!

Француздар танынылар 
Әрәсәйҙә үҙҙәрен.
Урыҫ, башҡорт ҡыҫмаҡлағас,
Таба алмайҙар эҙҙәрен.

Любезники, любизар,
Маладис, маладис!

Мәскәүгә лә керҙек беҙ,
Парижды ла күрҙек беҙ.
Француздарҙы еңгәндә,
Ер емертеп йөрөнөк беҙ.

Любезники, любизар,
Маладис, маладис! 1 2

1. "Лю бизар" йырын тыңлағыҙ, өйрәнегеҙ һәм йырлап күрһәтегеҙ.
2. Был йырҙа еңеү тантанаһы, урыҫ һәм баш ҡорт халыҡтары араһын
дағы дуҫлыҡ нисек кәүҙәләнә?

ӘХМӘТ БАЙЫҠ

Француздарҙың ғына ерҙәре,
Түңәрәк тә икән күлдәре.
Атҡайы на менеп, һөңгө тотоп,
Әхмәт Байыҡ сыға элгәре.



Француз яуының полктары,
Атылмай ҙа икән туптары,
Ниңә атһын уның туптары,
Плен төшкәс полковниктары.

Атлы ғәскәр сыға күперҙән,
Сығыр еркәйҙәре һүтелгән. 
Француздарҙың яуҙарын 
Ҡотдос1 ғәскәрҙәре бөтөргән.

ҠАҺЫМ ТҮРӘ

Ҡаһым түрә менгән һор(о) юрғаның, вай кем 
Маңлайында булыр урайы.
Ҡаһым түрә фарман биргән саҡта, вай кем, 
Һул ҡулында булыр ҡурайы.

А ҡ  балыҡтай уйнар һор(о) юрғаһы, вай кем, 
Көмөшлө эйәр күренә ялтырап.
Ҡаһым түрә яуап алған саҡта, вай кем, 
Дошман майор тора ҡалтырап.

Беҙҙең генә баҫыуҙың межаһы, вай кем, 
Таҡыя ғына башлы сел ҡурай.
Командир ҙа булған Ҡаһым түрә, вай кем, 
Командаһын көнөнә биш урай.

Ҡаһым түрә уйынға сығыр ине, вай кем, 
Полковой командир ҡашында.
Ҡаһым түрә вафат булып ҡалды, вай кем, 
Владимир губерна башында.

Ҡаһым түрә менгән һор(о) юрғаның, вай кем 
Тояҡтары ҡупҡан , баҫа алмай.
Биш йөҙ кеше ҡарап өнһөҙ ҡалған, вай кем, 
Ҡайғырыш ып ҡәбер ҡаҙалмай.

1 Ҡотдос — бөйөк урыҫ полководецы М. И. Кутузов.



Ы ласын, бөркөт үҫкән, ай, Уралда, вай кем, 
Сал бөркөттәй һайлам ир ине.
Яуға ҡарш ы сапҡан мәлдәрендә, вай кем, 
Тау-таш ярыр йылдам ир ине.

Ҡаһым түрә менгән һор(о) юрғаның, вай кем, 
Бәкәлдәре уны ң аҡ ине.
Ҡаһым түрә фарман биргән саҡта, вай кем, 
Әйтер һүҙкәйҙәре хаҡ ине.

Баш ҡынайым минең бик ауырта, вай кем, 
Сәңгелдәтмәй барсы көймәмде.
Эскенәйем минең янып бара, вай кем, 
Ы сҡындырсы көмөш төймәмде.

Ҡаһым түрә менгән һор(о) юрғаҡай, вай кем, 
Түбән эйеп тора башҡайын.
Ун ете лә йәшлек Сафия һылыу, вай кем, 
Түгер инде күҙенән йәшкәйен.

Көмөш кенә һаплы булат ҡы лы с, вай кем, 
Ҡаһым түрә аҫҡан биленә.
Булат ҡы на ҡылысын төҫө итеп, вай кем, 
Алы п ҡайтайы ҡсы  иленә.

1. Йырҙың көйөн тыңлағыҙ һәм йырларға өйрәнегеҙ. 2. Текстан 
Ҡаһым түрәне данлаған урындарҙы табып уҡы ғы ҙ һәм был тарихи 
шәхескә ҡыҫҡаса ҡылыҡһырлама бирегеҙ.

БУРАНБАЙ РИҮӘЙӘТЕ

Элек бер ҙур боланан һуң башҡорттарҙың бер өлөшө 
Ирәндек буйынан бик алыҫтағы, Ырымбур аръяғындағы, 
Т уҡ  һыуы буйына ҡасып күсеп ултырған. Ш ул саҡта бер 
ауылдың башы Иҫәнгилде тигән ҡарт була. Ул А ғы ш  
исемле улын Ирәндек яғынан бер ҡы ҙға өйләндергән. Бы
ларҙың Йәрмөхәммәт исемле улдары ты уған. Халы ҡ уны 
Йәркәй тип кенә йөрөткән. Йәркәй йәшләй ү к  бик батыр 
көрәшсе, йырсы, ҡурайсы булып дан тотҡан.

Бер заман Туҡ-Соран ерҙәрен төрлө баярҙар хәйлә, 
золом менән тартып ала башлаған. Халы ҡ Йәркәй етәксе-
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легендә быға ҡарш ы сы ҡҡан, ерҙәрҙе межалаттырмаҫҡа 
тырыш ҡан. Ләкин хөкүмәт ғәскәр ебәргәс, бола баҫты
рылған. Йәркәй менән тағы  бер нисә кеше ҡулға алынған.

Йәркәйҙе төрмәгә оҙатҡанда, ул , Һаҡмар һы уы н 
сы ҡҡан саҡта, һаҡ аҫтынан ҡасып киткән. Һаҡсылар бы
ны тота алмаған. Йәркәй Башҡортостанға, Ирәндек буйы
на ҡасып килеп, элекке ты уған йортона барып морон 
төрткән. Бында бер нисә туған-тыумасаһынан башҡа 
берәү ҙә уны  танымаған, белмәгән. Туғандары уны  икенсе 
исем менән Буранбай тип йөрөтәләр.

Был һәләтле егетте Буранғол кантон уҡы рға ебәргән. 
У ҡы п ҡайтҡас, уны  үҙенең ҡул  аҫтында бер старшина 
итеп тәғәйенләгән.

1812 йылда Ватан һуғы ш ы  сы ғы п ки ткә н . Илде 
яҡларға башҡорттар ҙа күтәрелгән. Полктар төҙөлгән. Бу
ранбай йөҙ һыбайлынан торған йөҙ башы булып яуға 
киткән. Унда күп  батырлыҡтар күрһәткәне өсөн миҙалдар 
менән бүләкләнгән, француздарҙы ҡы уы п Париждың 
үҙенә ү к  барып еткән. Батыр илгә дан менән ҡайтҡан.

Яуҙан һуң Буранбай тағы  элекке урынында старшина 
булып эшләй башлаған. Ләкин ул, яу батыры, Ырымбур 
губернаторының халы ҡҡа һалым һалған, төрлө ҡы ҫы м 
дар яһаған фармандарын үтәргә теләмәгән, халы ҡ 
мәнфәғәтен яҡлаған. Быға губернаторҙың бик ны ҡ  асыуы 
ҡабарған. Ләкин ул Буранбайҙы ҡапы л ғы на ҡулға  
алырға шикләнгән. Ни өсөн тигәндә, Буранбайҙың халы ҡ, 
старшиналар алдында абруйы ҙур булған. Ш уға теге 
хәйлә юлына күскән. Губернатор бер килке башҡорт ка н 
тондарын, старшиналарын Каруанһарайға ҙур йыйынға 
тип саҡыртҡан. Бында төрлө ырыуҙың атаҡлы йырсыла
ры, ҡурайсылары ла саҡырылған. Ярышта еңеүселәргә 
бүләктәр билдәләнгән. Йыр, ҡурай ярышында Буранбай 
берәүгә лә ал бирмәгән. Т уҡ  буйы яғы нан килгән 
башҡорттар уны  оҫта уйнау ы, йырлау ы менән үҙҙәренең 
Йәркәйҙәренә оҡшата биреп ҡуйғандар.

Кис бер тархан башҡорт түрәләрен, ҡурайсыларын 
үҙенә ҡун а ҡҡа  саҡырған. Бында ла Буранбай йырҙа, ҡ у 
райҙа табындың күрке булған. Т уҡ  буйынан килгән бер 
старшинаның Сәлимә исемле бисәһе Буранбайҙың тауы-
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шын Йәркәйҙекенә бик ны ҡ  оҡшатып ш иккә  ҡалған. 
А ҙаҡ  Буранбай балтырындағы яра эҙен күреп, уның 
Йәркәй булыуына тамам ышанған. Йәш саҡтарында 
Йәркәй менән Сәлимә бер-береһен яратышып йөрөгән 
булғандар икән. Т ик атаһы — старшина кеше — бер ярлы 
малайы ҡурайсыға ҡы ҙы н бирергә теләмәгәнгә генә улар 
ҡауы ш а алмағандар. Сәлимә иртәгәһен ире алдында 
маһайырға теләпме-нисектер: "Ана, Йәркәйҙе ҡасҡы  тип 
яманлаһалар ҙа, хур булмаған, етмәһә, элеккесә йыры, 
ҡурайы менән бар халыҡты, табынды үҙенә ҡаратып 
тора. Буранбай старшина тигәнебеҙ Йәркәй бит", — тип 
хәбәр һалған.

Бисәһен яман көнләгән һәм губернатор алдында 
яҡш атлы булып күренергә тырыш ҡан был Т уҡ  буйы 
старшинаһы Сәлимәнең хәбәрен губернаторға еткергән. 
Йәркәй-Буранбай старшинаның ҡайтырға юлға сығыуы 
була, уны тотоп, ҡул-аяғын бәйләп допросҡа алып килә
ләр. А ҙаҡ  бығаулап һөргөнгә оҙаталар. Йәркәй-Буран- 
байҙың "Буранбай", "Ялан Йәркәй", "Бөҙрә тал" тигән 
йырҙары Себер һөргөнөндә саҡта сығарылған йырҙары 
икән.

"Ялан Йәркәй" йырында шундай куплет бар:

Ялан ғына ере, ай, ҡалҡыуыраҡ,
Бүҙәнәләр йүгерә төбөндә.
Тәүәккәл дә булып йөрөр булһаң,
Исемкәйең -ҡалыр илеңдә.

Ана шулай тәүәккәл булғаны, халы ҡ мәнфәғәтен 
күҙәткәне өсөн оҫта йырсылығы, ҡурайсылығы менән 
Буранбайҙың исеме лә, йырҙары ла илкәйендә ҡалған. 
Был йырсы, ҡурайсы хаҡында Башҡортостандың төрлө 
төбәктәрендә хәҙер ҙә легендалар ишетергә мөмкин.

БУРАНБАЙ

Табаҡ та ғына табаҡ, ай, аҡ ҡағыҙ — 
Буранбайҙың яҙған хаттары.
Буранбайҙың яҙған хатын уҡы п,
Зар илайҙар ауыл ҡарттары.
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Оҙон да ғына оҙон, ай, бик моңло 
Буранбайҙың һуҙған йырҙары.
Буранбайҙың йырын тыңлағанда,
Йөрәкһенә ауыл ирҙәре.
Буранбайҙың аты, ай, кирме ине,
Серге аҫҡайҙары тирме ине?
Буранбай ҙа менән, ай, Ибраһим 
Себерҙәргә китер ирме ине?
Алыҫ та ғына алыҫ, ай, күренгән 
Ю шатырҡай башы Аҡбейек.
Буранбай ҙа китте, иле ҡалды,
Илкәйенә булды ҙур көйөк.
Буранбайҙың менгән ҡаш ҡа аты 
Саҡрым-саҡрым бармай баш ташлай.
Түрә тигәндәргә ышанмағыҙ,
Себер ебәреп ү к  башты ашай.
Һаҡмар ғына һыуҙың яры бейек,
Йәбешеп кенә сығыр талы юҡ.
Буранбай ҙа менән Ибраһимдың 
Биреп кенә ҡайтыр малы юҡ.
Буранбайҙың яҙған, ай, хаттары —
Табаҡ та ғына табаҡ аҡ ҡағыҙ.
Буранбай ҙа һөргөн китте тиеп,
Балаларын ситкә ҡаҡмағыҙ.
Буранбай ҙа Себер китеү менән,
Тынырмы икән баяр ерҙәре?
Буранбай ҙа һөргөн китеү менән,
Баҫылыр микән илдең ирҙәре?
Ҡая ла ғына ташты, ай, үткәндә,
Буранбайҙы уйлап уҙығыҙ.
Буранбайҙың ғына, ай, көйкәйен 
Иҫтәлеге итеп һуҙығыҙ.

БЕЙЕШ РИҮӘЙӘТЕ

Бейеш ул байҙарға, түрәләргә ҡаршы көрәшеп, урман
дарҙа ҡасып йөрөгән бер кеше. Ҡасып йөрөгәнендә, Бейеш 
Үҙе тураһында йыр сығарып, көйләп йөрөгән:
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А ҡ  ҡуянҡайҙарҙан тун тектерҙем, 
Ты ш ҡы найы н ниҙән тышлайым?
Йәйгенәһен бында, әй, йәйлэнем,
Ҡ ы ш ҡы наһы н ҡайҙа ла ҡышлайым?

Бейеш бәһлеүәндең ҡырҙа йөрөгәнен ярлы-ябаға күрһә 
лә, эҙләүселәргә хәбәр итмәгән. Байҙар быны ҡулға  төшө
рөргә бик тыры ш ҡан, ни өсөн тиһәң, юлдан үткән бер генә 
байҙы ла таламайынса үткәрмәгән ул.

Ш улай ҙа бер ваҡыт Бейештең урманда йөрөгәнен 
күреп, бер кеше урядникка килеп хәбәр итә. Күмәкләшеп 
эҙләй сығалар. Бейеш ысынлап та урманда була. Артынан 
ҡы уы п еткәс, быға тотонорға берәү ҙә баҙнат итмәй икән. 
Нисек итһә итеп, Бейеште тоталар. Ҡул-аяҡтарын сынйыр 
менән бәйләп, Орск өйәҙ төрмәһенә оҙаталар. Бығаулы 
көйө, ғазап сигеп, бик кү п  ауырлыҡтар күтәреп төрмәлә 
йәшәй башлай Бейеш.

Бер көн шулай аяҡ-ҡулдарындағы бығауҙы өҙгәләп, 
төрмә тәҙрәһенең тимер ҡоршауҙарын һүтеп ала ла, ти 
мерҙең барыһын бер урынға йы йып, өҫтөнә менеп ултыра.

Иртәгәһен төрмәлә тикшереү уҙғарғанда был хәлде 
күреп, аптырап китәләр. Тотҡондоң аяҡ-ҡулы на тағы  ла 
ҡалы ны раҡ бығауҙар кейҙереп, ны ғы раҡ төрмәгә ултыр
талар. Ниндәй генә ауыр ғазаптар күрһә лә, Бейеш сыҙай. 
Үҙ күңелен үҙе йыуатып йыр сығара:

Ишектәре төрмәнең, ай, нумирлы,
Тәҙрәләре уның тимерле.
Аяҡт а ла ҡулда тимер бығау,
Ысҡындыра алмай ҡулым тимерҙе.

Я ҙ булыуҡайҙарын, ай, белерһең, 
Ҡарайып-ҡарайып күренә үңерҙәр,
Сәғәттәре айҙай, айы йылдай 
Төрмәләрҙә үткән ғүмерҙәр.

Ш улай итеп, күп  ғазаптар менән өс йыл ғүмер уҙып 
китә.

Бер заман, йәй көнө, Александр I I  батша булып ултырыу 
уңайы менән өйәҙҙәрҙә, ҡалаларҙа байрам үткәрелә. Орск
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ҡалаһында коронование байрамы барыуын төрмәлә ул 
тырған Бейеш тә ишетә. Яманһыу булып китә быға. А ш а
рына килтергән ашын ашамай. Төрмә начальниктары: 
"Ниңә ашамайһың?" — тип һорағас, Бейеш: "М ин ашай 
алмайым. Элек, ирекле ваҡытта, һәр бер туйҙа ҡатна
ш ып, көрәштә алдыма кеше сығармай торғайным. Бөгөнгө 
коронование байрамы минең шул ваҡыттарымды иҫемә 
төшөрҙө", — тигән.

Байрамға бик күп  халы ҡ йыйылған була. А т саптыра
лар, малайҙар йүгерешәләр. Ш унан көрәш башлана.

Көрәштә бер ҡаҙаҡ бәһлеүәне алдына берәүҙе лә сығар
май икән. Йыуан, ҙур кәүҙәле кеше, ти, был ҡаҙаҡ баты
ры. Көрәшкә әҙерләнеп килгән ир-егеттәрҙең барыһын да 
ырғытып бөткәс, түңәрәк яһап ултырған халы ҡҡа ҡарап: 
"Эй, ҡайҙа ҡасып бөттө батырҙарығыҙ? Булһа, килең!" — 
тип һөрән һалған. Ш ул ваҡыт төрмә начальнигы өйәҙ- 
ныйға килеп, төрмәлә бер көрәшсе бәһлеүән ятҡаны н бел- 
гертә. Тиҙ генә ат ектерәләр ҙә Бейеште алырға ебәрәләр.

Бейеш: "Улай булғас, миңә бер көршәк һөт килтере
геҙ", — ти. Һөт алып киләләр. Һөттө эсеп ала ла китә был 
коронование барған ергә. Түрәләр ҡаҙаҡ батыры менән 
көрәшерҙәй кеше таба алмай ултырғанда килеп етә Бейеш. 
М айҙанға йөҙҙәре һарғайып, йонсоп бөткән бер кеше 
сы ҡҡас, халы ҡ бошоноп та ҡуйған . Ҡ аҙаҡтар унан көлөп: 
"Эй, бынау ы бер әҙәм төптө үҙенең үлеменә ҡан тартып 
килеп яты р", — тигән.

Ҡ аҙаҡ бәһлеүәне көрәшкәндә ҡулы на сынйыр тотоп 
көрәшкән. Бейеш батыр ҙа көрәшеү өсөн сынйыр һорап 
ала. Т ик ул сынйырҙың ҡул  менән тота торған эс яғына 
ҡайы ш  ҡуйҙы ра. Ҡ аҙаҡ батыры: "М ин сыҙамайым ғуй , 
тиҙерәк эпкилең", — тип, Бейеш батырға яҡы нлаш ҡас та, 
Бейеш уны ң күкрәгенән этеп ебәреп, майҙанды бер мәртәбә 
урап сы ҡҡан. Үҙе кешеләргә: "Әгәр ҡаҙаҡты  тәүҙә мин 
күтәрһәм, һөрәнләгеҙ, ҡаҙаҡ мине күтәрһә, өндәшмәгеҙ!" — 
тип әйтеп йөрөгән.

Ш унан һуң майҙан уртаһына килеп, ҡаҙаҡ батыры 
менән ҡул  тотошалар. Ҡ аҙаҡ батыры кешене тотоп алыу 
менән бер мәртәбә һелккеләп, тауш ап алып, ш унан һуң
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ғына ташлай торған булған. Бейеш һелкеүенә биреш
мәгән, бер аяғы менән ергә тубыҡланып ҡалған. Майҙан
да ултырған халыҡтар араһында: "Ай, бынау меҫкенде 
асыуланып үлтерә ташлап ҡуймаһын был ҡаҙаҡ", — 
тигән һүҙҙәр таралған. Әммә ҡаҙаҡ  батыры Бейеш 
бәһлеүәнде күтәрә алмаған. Бейеш, ҡаҙаҡ бәһлеүәнен ергә 
йығып, майҙан урталай ултырған түрәләр янына һөйрәп 
алып барған. Майҙандағы халыҡ аяҡ үрә тороп ҡы сҡы 
рышҡан. Бейеш ҡаҙаҡ батырын әллә ҡайҙа ырғытып 
ташлаған икән. Тегенең яурын һөйәге онталып, бер ҡулы  
һынған, ти. Халы ҡ быға таң ҡалған.

Урыҫ, татар, башҡорт — һәммәһе, аҡса, тауар, кейел
гән кейем менән Бейеште бүләкләй. Хатта өйәҙ начальни
гы үҙе лә бүләкләй Бейеште.

"Тағы ниндәй һәнәрең бар?" — тип һорайҙар икән бынан 
түрәләр. Бейеш: "М ин элек бик мәргән уҡсы  ла була 
торғайным", — ти. Тиҙ генә төрмәнән бының уҡ-һаҙағын 
алдырталар. Байрам барған майҙандан саҡрым ярым 
алыҫлыҡта бер сиркәү була. "Әгәр рөхсәт итһәгеҙ, мин 
мәрәйгә атмай, анау сиркәү башындағы тәре өҫтөндә ул
тырған ике ҡарғаға атыр инем", — ти икән Бейеш. "Ат 
әйҙә, булдыра алһаң", — тиҙәр быға түрәләр.

Бейеш батыр ҡарғаларҙың икеһен ҡуш а атыу өсөн бер 
аҙ ҡырғараҡ сыға.

— Был ҡарғаларҙың ҡайһы еренә атайым? — тип 
һорай был түрәләрҙән.

— Ҡарғаларҙың ҡайһы еренә атһаң да ат, тик тәрегә 
тейҙермә, — тиҙәр икән тегеләр.

— М ин был ҡарғаларҙың икеһенең дә баштарын өҙә 
атам, — ти икән Бейеш.

Аты п та ебәрә — ҡарғалар ҡолап та төшә. Иҫе китеп 
торған халыҡ төркөмө сиркәүгә ҡарай йүгерә башлай.

Түрәләр ҡысҡыра икән:
— Туҡтағыҙ, йәмәғәт, туҡтағыҙ! Хәҙер ат менән алдыр

табыҙ ҡарғаларҙы, — тип, халыҡты туҡтаталар. А т ме
нән сабып барып, ҡарғаларҙы алып килһәләр, тегеләрҙең 
икеһенең дә баштары өҙөлгән, ти.

Ш ул көндө ү к  Бейештең бүләктәрен ат менән батырҙың 
атаһы йәшәгән ауылға ебәрәләр.
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Өйәҙ начальнигы Бейештән:
— Нине ни өсөн төрмәгә ултырттылар? — тип һорай.
— М ин байҙарға ҡаршы булдым, — ти Бейеш. — Ьәр 

ваҡыт һөжүм ҡы лы п йөрөнөм, — ти.
Ш улай булһа ла өйәҙ начальнигы Бейеште, үҙенә алып 

ҡайты п, өс көн ҡун а ҡ  итә. Ш унан һуң төрмә начальнигы- 
на Бейеште иреккә сығарырға ҡуш а. Бейеш төрмәнән 
сығып ауылына ҡайта. Т ик барыбер ул элекке ғәҙәтен 
ташламай: байҙарға ҡаршы көрәшеп, шул юлда үлә.

2 1. "Бейеш" риүәйәтен укы п  сығығыҙ һәм  Бейештең башынан
■ үткәндәрен һөйләп бирегеҙ. Уның ф ажиғәле яҙмышының сәбәптәре 

нимәлә? 2. "Бейеш" йырын тыңлағыҙ, йырларға өйрәнегеҙ.

БЕЙЕШ

А ҡ  ҡуянҡайҙарҙан тун тектерҙем, 
Тыш ҡынайын ниҙән тышлайым?
Йәйгенәйен бында йөйләгәйнем, 
Ҡ ы ш ҡы найы н ҡайҙа ҡышлайым?

А ҡ  уҫаҡҡайҙарҙың аҡ ҡабығы —
А ҡ  ҡуянҡайҙарҙың аҙығы.
Башҡынайым минең күпте күрҙе, 
Дошмандарға булһын яҙығы.

А ҡ  атҡайҙарым ектем тәртәгә,
Ҡаралары ҡалды кәртәлә.
Уңлы ғына һуллы ҡаш ым тарта,
Ниҙәр генә булыр иртәгә?

Һор(о) юрғаҡай менеп, елеп үттем 
Баяр ғына баҫҡан ерҙәрҙе.
Уғры ғына тиеп хурламағыҙ 
Ирәндеккә ҡасҡан ирҙәрҙе.

Ирәндеккәй тауы, ай, к ү к  таштыр,
Кемгә төйәк түгел ул таштар,
Ҡ ы йы у ғына булдыҡ, ҡы йы у йөрөнөк,
Ни күрһә лә күрер был баштар.
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1. "Буранбай", "Бейеш" йырҙарының йөкмәткеләрендә ниндәй оҡшаш
лыҡ бар? 2. Был йырҙарҙа халыҡ торм ош оноң ҡайһы яҡтары асыла? 
3. Йыр куплеты нисә юлдан килә? Куплеттың тәүге ике юлы менән 
һуңғы ике юлы араһында мәғәнә яғынан ниндәй бәйләнеш булыуын 
текстарҙан сығып аңлатып бирегеҙ. 4. Был йырҙарҙың легендаларын 
уҡып килегеҙ һәм йөкмәткеләрен һөйләгеҙ.

ҠОЛОЙ КАНТОН

Ҡолой кантонды ла бай, тиҙәр,
Ҡамсат та ғына бүрке бар, тиҙәр.
Үҙ хөкөмдәре лә үҙ ҡулында,
Ни ҡы лһа ла ирке бар, тиҙәр.
Ҡолой кантон менгән туры юрға 
Ю рғалай ҙа башын борғолай.
Ҡолой кантон нахаҡ хөкөм итеп,
Б ик күп  ирҙәр зая булғылай.
Ҡолой кантондың да буйҙары 
Буйға ғына үҫкән тармалай.
Ил күҙенән ҡанлы  йәш ағыҙған —
Ҡолой кантон менән Ермолай.
Ҡолой кантон да бик ү к  ҡанһы ҙ,
Бер ҙә ю ҡҡа ҡылыс ҡармалай.
К үп  иркәйҙәрҙең дә башын юйҙы 
Ҡолой кантон менән Ермолай.
Кантон да ғына кантон килә, тиҙәр,
Килгән кантондарҙан ҡаҡш аны ҡ.
Яуыз кантондарҙы ҡ уя  икән 
Рәсәй генә тигән батшалыҡ.

АБДУЛЛА А ХУН

Кисә генә ахун ине,
Ниңә ситкә ауышҡан?

Ы рымбурға бара-бара 
Түрәләр менән таныш ҡан, 
Башындағы аҡ  салмаһын 
А ҡ  картузға алыш ҡан.
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Абдулла ахун кантон булғас, 
Ҡ олаҡ тынмай тауыштан. 

Абдулла ахун түрәләргә 
Б ик ярарға тырыш ҡан.
Пар ат егеп, кеше талап, 
М ул-мул малдар йы йы ш ҡан. 

Абдулла ахун бара икән 
Имәнғол ға, башҡортҡа.

Абдулла ахун, ил аралап, 
һалым һалған һәр йортҡа. 
Көтөү-көтөү ҡы уалатҡан 
Түләмәгәнде судҡа.

Йөҙ илле һум аҡса ала 
Йылы тулған паспортҡа.

Абдулла ахун, халы ҡ талап, 
Илде ҡалдырҙы йотҡа,
Ил түҙә алмаҫ яуы злы ҡҡа, 
Бер тотоп һалыр утҡа.

Ты нғы  бирмәҫ ахун инең, 
Күстеңме ни тынысҡа?

Ҡарғалынан н и к күстең дә 
Имәнғолға ни к төштөң? 
Имәнғолға төшөү менән 
Әҙәм ҡаны н н и к эстең? 

Йәшел мәсет таяғыңды 
Алмаш тырып ҡылысҡа!

Абдулла ахун артынан 
Вестовойы ҡалмаһын: 
Башын һуғы п өҙҙө иһәләр, 
М уйынына урар салмаһын! 

Абдулла ахун егеп йөрөй 
Дышлоға1 пар аттарҙы.

Ишегенә кеше килһә,
Инмәй тора ҡалтырап. 
Я ҡш ы  булһа, сығыр ине 
Йәмәғәткә ялтырап.

1 Дыш ло  — һыңар тәртә.
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Намыҫынан да ҡурҡмай,
Туҡмап йөрөй ҡарттарҙы.

Абдулла ахун үҙ ҡылысын 
Ҡындан ала, сабам тип,
Бер ҙә ю ҡҡа кеше ҡурҡыта, 
Малығыҙҙы һатам тип. 

Абдулла ахун, кантон булғас, 
Алты н миҙал таҡтың һин.

ТӘФТИЛӘҮ

Иҙел буйҡайҙары, ай, ҡаялы ҡ — 
Полковник Тәфтиләү яу урыны. 
Башҡорт илкәйҙәрен утҡа тотҡас, 
Алтынланды уның яурыны.

Тәфтиләүҙең менгән, ай, аттары — 
Саптар ҙа ғына менән тимер кү к . 
Тәфтиләүҙәй ҡанһыҙ булыр микән, 
Куйҙы  илде ҡырағай йәнлек кү к .

Аҫтындағы эйәр атҡа тейер,
Эйәләре лә белмәҫ, ат белә. 
Тәфтиләүҙең ҡы лған ҡәһәрҙәрен,
Үҙе белмәһә лә, ил белә.

Ел елләмәй, томандар асылмаҫ,
Йыр йырламай, күңел асылмаҫ. 
Полковник Тәфтиләү түккән ҡандың 
Асыуҙары бик тиҙ баҫылмаҫ.

Ҡайнап ҡы на аҡҡан Иҙел аша 
Тәфтиләүҙәр кисеү таба алмаҫ. 
Ир-егеткәйҙәрҙең теләккәйен 
Тәфтиләүҙәр генә баҫа алмаҫ.

Ҡара ла ғына урман ҡая бите, 
Шаулайҙыр ҙа кисен, ел саҡта. 
Ташҡайҙарға соҡоп, яҙҙым ҡарғыш , 
Ейәндәрем уҡы р бер саҡта.



1. "Тәфтиләү" йыры ҡасан, ниндәй тарихи ваҡиғалар нигеҙендә 
сығарылған? 2. Кем  ул Тәфтиләү (Тевкилев)? Йырҙа уның халыҡҡа 
ҡаршы эшләгән яуызлыҡтары хаҡында нимәләр әйтелгән? 3. Ха
лыҡтың Тәфтиләүгә булған ҡарашы ниндәй юлдарҙа асыҡ күренә?

ЗӨЛХИЗӘ

Ялан ғына ерҙән дә болан килә,
Уйһыу ҙа ғына ерҙән, ай, түтә тип, Зөлхизә,
Төн уртаһы еткәс тә, бер ҡы ҙ илай,
Йәш ғүмерем заяға, ай, үтә тип, Зөлхизә.
К ә күк  кенә ҡоштоң да, ай, балаһы 
Сит ояла үҫә лә ят булып, Зөлхизә.
Ҡанлы йәштәр түгеп тә бер ҡы ҙ илай,
Көләс ғүмерем үтә, тип ут булып, Зөлхизә.
Һыу буйына барып та битен йыуа,
Йөҙөндәге йәшле лә таптарын, Зөлхизә. 
Күҙкәйҙәрен һирпеп тә берҙәр уйлай 
Рәхәт үткән иркә лә саҡтарын, Зөлхизә.

ҒИЛМИЯЗА

Этҡара ла тигән тау башында 
Ҡалды минең уйнаған таштарым.
Һигеҙ менән туғыҙ араһында 
Юғалды ла ғәзиз баштарым.
Был илдәрҙең менер атҡайҙары 
Ҡырас яллы, көмрө билле икән.
Үҙ илемдәй түгел илкәйҙәре,
Ҡом бураны уйнай, елле икән.
Алыҫ ерҙән балҡып, ай, күренгән 
Урал микән әллә көн микән?
Сит илдәрҙә уҙған ғүмеремдең 
Бер көндәре әллә йыл микән?
Һаҡмар һыуы аға ҡибла табан,
Урал тауы буйлап, көн битләп.
Илкәйемә лә, шул, ҡайтыр инем 
Аяҡтарым талһа, имгәкләп.

1. "Зөлхизә" менән "Ғилмияза" йырҙарында ҡатын-ҡыҙҙарҙың рево
люцияға тиклемге яҙмышы нисек һүрәтләнгән? 2. һеҙ был темаға 
сығарылған тағы ла ниндәй йырҙар беләһегеҙ? 3. Был ике йырҙа һәр
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куплеттағы тәүге ике юлды икенсе ике юлы менән сағыштырып, улар 
араһындағы мәғәнә бәйләнештәрен аңлатып бирегеҙ. 4. "Ғилмияза" 
йырының легендаһын "Башҡорт халыҡ ижады" йәки "Синыфтан тыш 
уҡы у" китабынан уҡып килегеҙ һәм һөйләп бирегеҙ.

ТАШ ТУҒАЙ РИҮӘЙӘТЕ

Элекке заманда Көтөр Ҡ уйһы лы у менән тиң йәшәгән. 
Быларҙың Көнһылыу исемле бер ҡыҙҙары булған. Бүтән 
балалары булмаған. Ҡыҙҙары үҫеп еткәндә, үҙенең йырға 
оҫталығы, матурлығы менән дан ала. Көтөрҙөң ҡун а ҡ  
атын бәйләй торған бағанаһынан яусы аты өҙөлмәй, һәр 
көндө әллә нисә яусы килеп торған.

Был саҡта Көтөр торған ауылда бик мәргән, ат өҫтөндә 
оҫта йөрөүсе, ҡурайсы Байғүбәк тигән егет була. Уның 
атаһы йәштән үлһә лә, үҙе, йәшлегенә ҡарамаҫтан, ил 
азаматтары менән ҡатнаш ы п, улар менән бергә һунарға 
йөрөй. Берҙән-бер көндө балдаҡ атыш уйы ны 1 була. Бын
да егет-елән, ҡы ҙ-ҡы рҡы н, ҡарт-ҡоро һәм әбей-һәбей — 
барыһы ла була. Балдаҡ атышта Байғүбәк беренселекте, 
Көтөр ҡы ҙы  икенселекте ала. Көтөр, быны күреп ҡы ҙы 
ны ң арҡаһы нан һөйөп, бөтә һаҙаҡтары н уға бирә. 
Байғүбәктең мәргәнлегенә лә Көтөр бик риза һәм уны һәр 
ваҡыт батырҙар араһында маҡтай торған булған.

А т өҫтөнән тәңкә алыу ярышында Көнһылыу беренсе
лекте, Байғүбәк икенселекте алғас, Көтөр бығаса бер әҙәм
гә бирмәй торған үткер, текә ҡаты  тояҡлы, ялбыр яллы, 
оҙон бәкәлле, ҡуян  ботло, ҡарсыға түшле, тар бөйөрлө, 
ҡамыш  ҡолаҡлы , баҡыр күҙле, ас яңаҡлы , осло эйәкле, 
суртан һыртлы йүгерек туры  атын ҡы ҙы на менеп 
йөрөргә ихтыяр итә.

Бер ваҡыт Көнһылыу шишмәгә һы уға бара. Ш ул у ҡ  
ваҡытта ҡая таштар араһына ыласын балаһы тоторға 
барған Байғүбәк, арып килеп, шишмәгә яҡы н ялпырайып 
үҫкән ҡуйы  ботаҡлы ҡара тал төбөнә ял итергә ултыра. 
Көнһылыуҙың һы уға килгәнен күреп йырлай:

1 Ситтән тороп уҡ менән балдаҡ үтә атыу ярышы.
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Урал япраҡтары(лау) япраҡ түгел, 
Һандуғасҡайҙары(лау) ҡош түгел.
Көнһыл ы уҡай матур алсаҡ түгел,
Уға берәү Уралда тиң түгел.

Көтөр батыр тирмә алдарында 
А т бағаналары ла буш түгел.
Һаҙаҡ менән атып та алыр инем,
Көнһыл ы уҡай ыласын ҡош түгел.

Көнһылыу быны Байғүбәк йырлағанын белә. Уға ҡаршы:

А т бәйләйҙәр ҡаҙы ҡ(ай) булғанға,
Сыңлаталар даны киткәнгәй.
Моңая ла берәү, торҡа һалып,
Тиң табалмай йөрәге типкәнгә.

Батыр егет яуҙан(ай) ҡурҡы рм ы ,
А т ҡуш аҡлап сапмай ятырмы?
Буш оялар көткән кә кү к  ҡоштай,
Ҡ ыҙ әйтеүен егет көтөрмө? —

тип йырлағас, Байғүбәк ҡулы ндағы  баҡыр балдағын 
ҡы ҙға бүләк итеп бирә. Ш унда улар ғүмергә бергә булырға 
һүҙ ҡуйыш алар.

Төрлө ырыу аҡһаҡалдарынан яусылар килеү арҡа
һында, Көтөр аптырап бөтә. Ҡ ы ҙы н ҡайһыһына бирһә лә, 
арала үпкә буласағын белеп, Көнһылыу ҙы үҙенең боронғо 
ырыуынан Көрбәк старшинаның улы Элмигә бирергә 
була. Сөнки үҙенең Тыуған иле Үҫәргәнде күргеһе, ундағы 
ағай-энелекте яңы ртҡы һы  килә.

Ҡоҙа булышалар. Ҡ ыҙ ҙа, Байғүбәк тә, Көтөрҙөң уҫал
лығы н белеп был эшкә ҡарш ы төшә алмайҙар. Байғүбәк 
менән Көнһылыуҙың һөйөшөүҙәре шул көйгә йәшерен 
ҡала. Туй була, кейәү Элми килә. Ҡыҙҙы кейәү йортона 
оҙаталар. Әл ми бик йүнһеҙ һәм аҡылға ла еңел кеше була.

Көнһылыу менән Әл ми ҡ ун а ҡ ҡ а  килгән саҡтарҙа, 
Көнһы лы у Байғүбәк менән тәү осрашҡан ҡара тал 
төбөндәге шишмәгә төшөп бит йыуа, Әлми ат янында
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ҡала торған булған. Уларҙың килер көнөндә Байғүбәк 
шул тал төбөнә килеп көтөп тора торған булған.

Көнһылыу кейәү йортона ҡайтһа, йыл һайын, ай 
һайын, көн һайын, моңланып, һарғайып, гел Байғүбәкте 
һағынып йырлай торған булған. Бының һарғайып ки- 
беүенең ниндәй ҙә булһа берәй сере барҙыр, кү п  кешеләр 
һоратты, сихырлағандарҙыр тип, сихыр ҡайтарыусы
ларға ла барып ҡарайҙар.

Бер ваҡыт ҡәйнәһе киленен һәм улын үҙе менән бергә 
Көтөрҙәргә алып китә. Көнһылыу үҙен көтөп торған 
Байғүбәк менән осрашып һөйләшеп уҙа. Байғүбәк Көнһы
лыу ға:

Һары ла балдаҡ бирҙем(ай) үҙеңә,
Йөрәгеңә һары ла типһен тип,
Әселештә булмай, яуҙар асмай,
Көнһылыуҡай йәбешеп сыҡһын тип.

Һары ла балдаҡ һиңә тиң түгел,
Сер тотмаҫ та ирҙәр мин түгел,
А лһы у йөҙҙәреңде күп  һарғайтма,
А т менмәҫтәй ҡы ҙ ҙа һин түгел, —

тип, көмөш йөҙөк биреп, атҡа менеп, икәүләп ҡасырға 
вәғәҙә ҡуйышалар.

Ҡәйнәһе, ат янына килгәндә, Көнһылыуҙың бармағын
да ғы а ҡ ы ҡ  ҡаш лы көмөш йөҙөктө күреп ҡала. Ш ул егет 
быны сихырлаған икән, ул шишмә эйәһелер, тип шомла
на башлай. Көтөр йортона барғас, улына аңлата, улы ла 
һәр ваҡыт Көнһылыуҙың шунда төшөп бит йыуғанын 
һөйләгәс, быларҙа тағы ла ҡур ҡы у  арта. Сихырсыларға, 
муллаларға кәңәш итәләр. Был шишмәнән һыу алмаҫҡа, 
унан һыу эсермәҫкә кәңәш беркетәләр. Ул шишмәне пәрей
ле, ташын пәрей ташы, ҡ ул ҡы һы н1 пәрей ҡулҡы һы  тип 
йөрөтәләр.

Бер аҙ ваҡыттан һуң Көнһылыуҙың һары балдағын 
Байғүбәк ҡулында күрәләр. Уны урлайҙар. Көнһылыуҙың

1 Ҡултсы — шишмә эргәһендәге ҡыуаҡлыҡ.
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ҡулындағы йөҙөк менән Байғүбәктең балдағында "пәрей" 
ҡойоһо янындағы ҡара тал һүрәте менән Байғүбәктең 
һөйөп менгән аҡбуҙ атының тамғаһы була. Ш унан һуң 
Байғүбәкте, күп  малдар биреп, үлтерергә булалар.

Көнһылыуҙар ҡайтып китәләр. Уға был эште бел
дермәйҙәр.

Байғүбәкте йәшерен генә үлтерәләр. Көнһылыу тағы ла 
ҡун аҡҡа  килә. Үҙ йолаһы буйынса тағы ла шишмәгә бит 
йыуырға төшә. Ләкин унда Байғүбәк булмай. Тирә-яҡҡа 
ҡарана, һаман күренмәгәс, уға тауыш биргәндәй итеп:

Алыҫтарҙан күгәреп(ай) күренгән,
Иҙел башы Ирәмәл таумы икән,
Ҡошоң һайрай, Урал, егетең юҡ,
Байғүбәгем иҫән-һаумы икән? —

тип йырлай ҙа, күңелһеҙләнеп, ҡәйнәләре янына бара. 
Ш унан атына менә лә атаһы йортона барып төшә. Көн
һылыуҙың күңелһеҙ, һарғайған йөҙөн күреп, ата-әсәләре 
ҡыҙғанып, түҙмәй, хәлен һорашалар. Көнһылыу уларға 
яуап биреп:

Таштуғайҡай елле ялан икән,
Сәскәләре ҡойола ел менән.
Алһыу йөҙкәйҙәрем (ай) һарғайҙы,
Күңелем тулы ҡайғы , уй менән. 
Таштуғайҡай ялан, урманы юҡ, 
Ҡошҡайҙары һайрай таштарҙа.
Урал сәскәһендә үҫкән балаң 
Ни йәм тапһын ҡырлас тауҙарҙа? 
Бағынамын, атай, Уралымды,
Таштуғайҙы күңелем ерһенмәй.
Биргән генә кейәүең ымпы һүҙһеҙ,
Уны күңелем бер ҙә ирһенмәй.
Урал буйҡайҙары (ай) шишмәлек,
Йөрәктәрҙе баҫа эскәндә.
Туры ат менән ҡасып киткән булһам,
Ел дә етмәҫ ине иҫкәндә.
Иртәнсәккәй тороп бер ҡараһам,
Һағынамын Урал тауҙарын.
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Түшәктәй ү к  күреп йоҡлар инем 
Ҡ ырҡтытауҙың ҡая таштарын.
Таштуғайҡай елле, ты м ы ҡ түгел, 
Ы ш ыҡланам тиһәм, сауҡа юҡ.
Биргән дә генә кейәүең теремек түгел,
Сер һөйләр ҙә инем, ибе ю ҡ, —

тип йырлағас, тыңлаусылар илашалар, ҡыҙғанышалар. 
Аш-Һыу әҙерләйҙәр. Көнһылыу Байғүбәкте күрергә теләй. 
Байғүбәктән хәбәр-хәтер ала алмай. Кис етә. Байғүбәк 
ҡолон бәйләгән йәш-елкенсәк янында ла юҡ. Көнһылыу 
аптырай. Ш унан һуң ул серҙәш еңгәләренән Байғүбәктең 
үл терел еүен белә. Атаһына үпкәләп:

Атаҡайым, даның (ай) сәселде,
Илең баҫҡан яуға у ҡ  атып,
Ҡарт көнөңдә тағы бер дан алдың,
Мине илатып, ситкә ерһетеп.
Ҡырас ҡы на яллы туры атыңды 
Ҡойошҡанһыҙ мендең һунарға.
Байғүбәкте үлтереп ни дан алдың,
Нисек баҙнат иттең һуйырға?

Атаҡайым, минең аяуым юҡ,
Морон төртөр кешем булмағас,
Үлемһерәгән күңелем таба алмаҫһың, 
Байғүбәгем тере булмағас.
Ҡыҙарып та атҡан еләҫ таңым 
Бин тибәрҙең, атай, эңергә.
Уйламаһаң, атай, бер уйларһың, 
Бәғерһеҙлегең ҡалмаҫ ғүмергә, —

тип йырлай ҙа аталарынан китә. Яңғыҙ бикләнеп ята. 
Ш ул төндә Байғүбәктең бер иптәше менән уның ҡәберен 
эҙләп табалар. Байғүбәктең мәйетен алып, үҙҙәре тәү та
ны ш ҡан ҡара тал төбөнә күмәләр. Көнһылыу ҡәберҙән бер 
тоҡҡа тупраҡ тултырып алып, муйынына аҫып, һыуға 
ташлана. Аталары килеп ҡотҡарып алалар. Ҡәберҙе 
күргәс, халыҡта төрлө шау-шыу китә. Байғүбәк пәрей
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улы булған, мәйетен пәрей урлаған, шишмә янына 
күмгән тип, шишмәнән бөтөнләй ҡурҡа  башлағандар.

Бөтөнләй өмөтһөҙләнгән Көнһылы у атаһына тағы 
йырлай:

Таштуғайҡайҙың да ҡурайы юҡ,
Көйҙәремде яһап тартырға.
Үлем тупраҡтары мине тарта 
Таштуғайҡайыма ҡайтырға.
Атаҡайым, инде һарғайырмын 
Һайрар ҡошһоҙ ялан ерҙәрҙә.
Минең менән, атай, күрешерһең 
Ҡолас ярым ҡара гүрҙәрҙә.

Йырлап бөткәс, аталары менән хушлашмай-нитмәй, 
атына менеп ҡайты п китә. Атаһы уны ң артынан сығып, 
Байғүбәктең ҡәберен уҙғансы, бергә бара. Көнһылыу 
атаһы, кейәүе, ҡәйнәһе булһа ла, уларға ҡарамай, Бай
ғүбәктең ҡәбере янына килеп:

Уралҡайым, һиндә Байғүбәккәй 
К үп  ауланы айыу-бүрене,
Яңғыҙлатмам, Урал, үгәйһетмәм 
Бәғерем ятҡан ҡара гүреңде.
Уралҡайым, һинең биттәреңдә 
А т уйнатыр миңә юл булмаҫ,
Ер аҫтынан тапһам юлдарыңды, 
Ҡарыулашыр миңә йән булмаҫ, —

тип йырлай ҙа үкһеп илап йығыла. Ш улай итеп, бөтә 
кешегә серҙе фаш итә. Ҡайһылай итеп булһа ла, Көнһы- 
лыуҙы ҡәйнәләренә ҡайтаралар.

Көнһылыу көндән-көн һарғая, кибә. Хыялыйға әйләнә. 
А ҙаҡ  килеп, Таштуғай һыуына ташланып үлә.

Көтөр батырға ат саптыралар. Электән йөрәге һыҙла
нып йөрөгән Көтөрҙө балаһының үлем хәбәре аптырата, 
уның ҡәберенә бер ус булһа ла тупраҡ һалып ҡалғыһы 
килә. Төрлө аттар һайлай, береһе менән дә барып етә алы
уына ышанмай. Әлеге үҙе менән яуҙа йөрөгән 20 йәштән
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уҙған йәй йөрөм1 ҡарт туры атын менеп саба, уның арты
нан саң-томан ғына күренеп ҡала.

Көтөр барып етә, йәй йөрөм туры ат янып килгәнлек
тән, түҙмәй үлә.

Көнһылыуҙы күмәләр. Әсәһе ти к  ҡы ҙы ны ң өсөн уҡ ы т
ҡанда ғына килеп етә.

Көтөр туры атты салдырмай, тиреһен дә тунатмай, 
хәҙерге Турат ауылы янындағы сағылға күмдерә. Ш уға 
был сағылды "Турат сағылы" тип йөрөтәләр.

Көнһылыу ултырып йырлаған ташты "Көнһылыу та
ш ы " тиҙәр.

1. Тексты үҙ алдығыҙға уҡып, йөкмәткеһен тулы итеп һөйләп бирегеҙ.
2. Көнһылыу менән Байғүбәк һеҙҙең күҙ  алдығыҙға ниндәй кешеләр 
булып килеп баҫалар? Уларҙың бер-береһенә булған мөнәсәбәтендә 
ниндәй сифаттар асыла? 3. Байғүбәк менән Көнһылыуҙың йырҙарына 
иғтибар итегеҙ. Был йырҙарҙа нимәләр сағыла? һеҙ уларҙы ниндәй ке
ше итеп күҙ  алдына килтерәһегеҙ? 4. Көтөр батыр тураһында әҫәрҙә 
нимә әйтелгән? 5. Көнһылыу үҙенең йырында атаһы хаҡында нимә 
әйтә? Көнһылыу менән Байғүбәк ни сәбәптән һәләк булалар? 6. Оло
ларҙан һорашып, өйҙә легендалар, йырҙар яҙып килегеҙ һәм синыф
та уҡығыҙ. 7. Йыр, сеңләү, легендаларҙы үҙ-ара сағыштырып, улар
ҙың оҡшаш һәм айырмалы яҡтарын билдәләгеҙ.

ҠУРАЙ  

1

Урал ғына тауҙың, ай башында 
Урай-урай үҫкән бер ҡурай.
Ш ул ҡурайҙы алып тарттыниһәң, 
Ҡайғы-хәсрәт баҫыла бер талай.

Йүгереп кенә мендем, ай, үҙәндән 
Таҡыя ла ғына башлы ҡурайға.
Ҡая ташҡа баҫып ҡурай тарттым,
Эштәр китмәҫме тип уңайға.

Таҡыя ғына башлы ҡырлы ҡурай —
Моңло ғына итеп уйнайым.

1 Й әй йөрөм — йәй буйына һимереп, буш йөрөгән ат.
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Ҡурайҡайым еңел, көйө ауыр,
Еңел көйкәйҙәрҙе уйлайым.

Тартсы әле, егет, ҡурайыңды,
А уы р донъя еңел тойолһон.
Эскенәйем тулы ҡайғы-хәсрәт —
Ҡурай моңо менән ҡойолһон.

Ҡурайсы ла егет моңло була 
Эскәйҙәре тулы һағышҡа.
Ҡурай уйнап үҙен йыуата ул,
Кис баш эймәй килгән яҙмышҡа.

2

Кин  зарлыһың, ҡурай, һин моңлоһоң, 
Моңланып та йөрәгем өҙәһең.
Эскенәйең тулы шул моң менән,
Йырламайса нисек түҙәһең.
Миәс кенә буйы бигерәк йәмле,
Муйылдары сәскә атҡанда.
Күңелдәрҙә ҡайғы-хәсрәт ҡалмай,
Яңғыратып ҡурай тартҡанда.
Ялан ерҙә үҫкән, ай, бер ҡурай,
Сәскәләрен елдәр киптергән.
Ата-бабаларҙың моң-зарҙарын 
Һин бит, ҡурай, беҙгә еткергән.

3

Ике генә ерән, берҙәр көрән,
Эҙе булмай берлән юл менән.
Маңлайҙарға яҙған хаҡ яҙмышты 
Һыҙып ташлап булмай ҡул  менән.

Ишеккәйең алдын һепереп тот,
Алма тәгәрәтеп уйнарбыҙ.
Был йырҡайымды иҫеңдә тот,
Һағынғанда ултырып йырларбыҙ.

1. Йырҙың, курайҙы ң халыҡ яҙмышы, уның уй-тойғолары менән 
бәйләнеше хаҡында әйтелгән урындарын табып уҡып күрһәтегеҙ. 
Үҙегеҙгә оҡшаған ҡурай моңон тыңлағандағы тәьҫораттарығыҙҙы 
сағылдырып инша яҙығыҙ.
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Риүәйәт һәм легендалар тураһында
Риүәйәт һәм легендалар, йырҙар кеүек, халы ҡ иж а

дында ки ң  таралған жанр. Йыр ш иғы р формаһында бу
лып, айырым бер көйгә йырлана торған булһа, риүәйәт 
һәм легенда иһә, сәсмә, проза формаһында булып, хәл- 
ваҡиғаларҙы һөйләп бирә.

Риүәйәт, легендаларҙың йөкмәткеһен халыҡ тормошон
да булған мөһим хәл-ваҡиғаларҙы, тарихи шәхестәрҙе, 
батырҙарҙы сағылдырған хәлдәр тәш кил итә. Ырыуҙар, 
ер-һыу атамалары, ауыл тарихына бәйләнешле риүәйәт
тәр ҙә була.

Башҡорт халҡы ны ң боронғо йырҙарына бәйләнешле 
риүәйәттәр байтаҡ. "Таш туғай риүәйәте" — ана шундай 
риүәйәттәрҙең береһе. "Таш туғай" йырының тулы мәғәнә
һен һәм тарихын уны ң риүәйәте менән таныш ҡанда ғына 
тулыһынса аңларға мөмкин.

Легенда һәм риүәйәттәрҙең нигеҙендә, ғәҙәттә, тарихта 
һәм тормошта булып үткән хәл-ваҡиғалар ята. Халы ҡ, 
уларҙы һөйләгәндә, батырҙарҙың эшен тағы ла өлгөлөрәк 
итеп күрһәтер өсөн, теге йәки был ваҡиғаға мөһимерәк төҫ 
бирер өсөн, арттырыбыраҡ, көсәйтеберәк тасуирларға ты 
рыша. Ш уға күрә уларҙың ҡайһы  берҙәренә серле йәки 
фантастик элементтар ҙа ҡуш ы лы п китә.

Тимәк, халы ҡ тормошонда йәки тарихта булып үткән 
мөһим хәл-ваҡиғалар, тарихи шәхестәр тураһында һөйлә
гән сәсмә әҫәрҙәрҙе — халы ҡ хикәйәләрен — риүәйәт тип, 
ә фантастик элементтар ки ң  урын алғандарын легенда 
тип атайҙар.

Йырҙар тураһында
Донъяла кеше йыр-моңһоҙ йәшәй алмай. Йыр борон-бо

рондан халы ҡты ң тоғро юлдашы булып килгән. Кешене 
ғүмере буйына йыр оҙата барған. Сабый сағында балаға 
әсәһе сәңгелдәк йырҙарын көйләгән, туй һәм байрамдарҙа 
бейеү, таҡм аҡ йырҙары яңғыраған, мәжлестәрҙә күберәк 
оҙон йыр моңдары ишетелгән. Х алы ҡ үҙе әйткәнсә, йыр — 
күңеллегә ҡы уаныс, һағыш лыға йыуаныс булған.
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Х алы ҡ үҙенең ҡайғы -ш атлы ғы н да, өмөт һәм хыялда
рын да, уй һәм теләктәрен дә йырҙарға һалған. Йырҙарҙа 
ул үҙенең Тыуған илен, батырҙарын данлай, иҙеүсе си
ныфтарға, батша-түрәләргә ҡарш ы  нәфрәтен белдерә, 
үҙенең көнкүреше хаҡында йырлай. Ш ул яҡтан боронғо 
йырҙар халы ҡты ң элекке тормошон һәм тарихын сағыл
дырған әҫәрҙәр булып һанала.

Боронғо йырҙарҙы, йөкмәткеләренә ҡарап, бер нисә 
төркөмгә бүлергә мөмкин: тарихи йырҙар ("Урал", "Эскад
рон", "Азамат", "Салауат", "Француз көйө", "Ҡаһым түрә” , 
"Икенсе әрме" һ. б.); халы ҡты ң тормошо, көнкүреше, ты у
ған яҡтары  хаҡы ндағы  йырҙары ("Йәмле Ағиҙел 
буйҙары", "Илсе Ғайса", "Элмәлек" һ. б.); һөргөнгә ебәрел
гән кешеләр тураһындағы йырҙар ("Буранбай", "Бейеш" 
һ. б.); кантондар, түрәләр тураһындағы йырҙар ("Ҡолой 
кантон", "Абдулла ахун", "Ҡаһарман кантон", "Тәфти- 
ләү" һ. б.); ҡатын-ҡыҙҙарҙың бәхетһеҙ яҙмышы тураһын
дағы йырҙар ("Зөлхизә", "Ғилмияза" һ. б).

Боронғо башҡорт халҡы  йырҙарының күбеһенең нисек 
тыуы уы , кем хаҡында булыуы тураһында тарихы һәм 
риүәйәттәре бар ("Урал” , "Буранбай", "Таш туғай" һ. б.).

Башҡорт халҡы ны ң тарихи йырҙарынан иң күренекле 
һәм боронғоларының береһе — "Урал". Ул йырҙың тарихи 
ерлеге башҡорттарҙың боронғо ете ырыуына һәм уларҙың 
X V I быуатта Рус дәүләтенә ҡуш ы лы у ваҡиғаларына 
барып тоташа. "Күгәрепкәй ятҡан Урал тауы — ете лә 
ырыу — илдең төйәге", — ти йыр.

"Урал" йыры ана шул "ете лә ырыу — илдең төйәге" 
булыр Уралтауҙың үҙен генә түгел, Тыуған илен дошман
дарҙан һаҡлап дан алған һәм яуҙарҙа үлеп ҡалған яугир 
ир-егеттәрен — батырҙарын маҡтай.

Уралҡайҙан бейек, ай, тау булмаҫ, 
Уралҡайҙы һөймәҫ йән булмаҫ,
Ү ҙ илкәйе өсөн ҡорбан булған 
Ир-егеттең ғүмере йәл булмаҫ.
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Йырҙың бына шундай тәрән мәғәнәле һүҙҙәре быуаттар 
буйына халыҡта тыуған илде һөйөү тойғоһо, яугир ир- 
егеттәре менән ғорурланыу хистәре тәрбиәләгән.

А й, Уралым, һинән ҡы рҡы п алһам 
А т ҡыуырҙай яңғыҙ ҙа талдарың,
Тамып та ғына ҡала, ҡы рҡҡан  саҡта,
Яуҙа үлгән батыр ҙа ҡандары.

Бындай тәрән мәғәнәле юлдар тыуған ил азатлығы 
өсөн халыҡтың күпме ҡан түккәнлеген образлы итеп әйтеп 
бирәләр.

"Эскадрон" йырында "Ҡындан алып алмас ҡылысым
ды Урал ташҡайына ҡайраным” , "Йәйләүлек" йырын
дағы "Алтын менән көмөш сы ҡҡан ерҙән тыуған ғына 
үҫкән ил яҡш ы , Илкәйенә ингән яуға ҡаршы ат ҡ у ш а ҡ 
лап1 сапҡан ир яҡш ы " тигән тапҡыр һүҙҙәр халыҡтың 
быуаттар буйына тупланған илһөйәрлек, батырлыҡ 
тойғоларын сағылдыралар. "Азамат" йырындағы "Ҡайҙа 
ғына бармай, ниҙәр күрмәй ир-егеткәй менән ат башы" 
тигән һүҙҙәрҙең мәғәнә тәрәнлеге тураһында уйлаһаң, 
Тыуған илен, азатлыҡты һаҡлап нисәмә тапҡыр яуҙарға 
күтәрелгән, ат менән ил-ерҙәр үткән ир-егеттәрҙең һыны, 
яу юлдары, батырлыҡтары күҙ  алдына килеп баҫа.

Иҙеүсе синыфтарға, батша һәм яуыз түрәләргә ҡаршы, 
азатлыҡ даулап, урыҫ хеҙмәтсән халҡы менән бергәләп 
яуға күтәрелгән башҡорт халҡының атаҡлы етәксеһе, ле
гендар батыры Салауат Юлаев хаҡында бик күп  йырҙар 
ижад ителгән.

Халы ҡ үҙ йырҙарында 1773—1775 йылдарҙа Емельян 
Пугачев етәкселегендәге Крәҫтиәндәр һуғышында ҡатнаш 
ҡан батыр Салауатты "Бүгәсәү ҙә менән, һай, Салауат — 
Әрәсәйҙең батыр егете" итеп күрә, үҙенең "ир-егеткәй- 
ҙәрҙең теләккәйҙәрен" яҡлаған яугир батыры менән ғорур
лана. Салауаттың егерме ике йәшендә Пугачевтың иң 
яҡы н ярҙамсыһы, булғадиры булыуы менән ҡыуана. 
"Батырҙарҙы яуҙа күп  күрҙек, Салауаттай батыр ю ҡ

1 А т  ҡ у ш а ҡ ла у  — эйәртелгән икенсе ат.
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икән" тип йырлай. "Иҫ китерлек эштәр эшләнек, Салауат 
тигән иргә таянып" тип йырлаған халыҡ. Ул үҙ улын, ба
тырын һис ваҡыт онотмай.

Башҡорт халҡының батыр улдары Тыуған иле — 
бөйөк Рәсәйҙе сит ил баҫҡынсыларынан һаҡлап күп  
тапҡыр ҙур яуҙа ҡатнаш ҡан, күптәре һуғыш  яланында 
ятып ҡалған. Француздарға ҡаршы 1812—1814 йыл
дарҙағы Ватан һуғыш ы, бүтән хәрби походтар хаҡында, 
яугир ир-егеттәре тураһында башҡорттар күп  кенә йырҙар 
сығарған. "Француз көйө", "Байыҡ", "Любизар", "Ҡаһым 
түрә", "Икенсе әрме" ана шундай тарихи йырҙар булып 
килгән.

Халыҡ иҙеүсе һәм йәберләүсе синыфтарға, төрлө яуыз 
түрәләргә ҡаршы сығыусы ҡы йы у ир-егеттәрен дә хөрмәт
ләй белгән. Улар хаҡында йырҙар сығарып, исемдәрен, 
ҡы йы улы ҡтары н мәңгеләштергән. Көргөнгә ебәрелгән 
кешеләр тураһындағы "Буранбай", "Бейеш" кеүек йырҙар 
ана шундайҙар.

Ә халыҡ үҙен иҙеүсе һәм йәберләүсе яуыз түрәләрҙе, 
кантондарҙы ҡарғышлы йырҙары менән ҡәһәрләгән. Ул 
Ҡолой, Төхфәт һымаҡ ҡанһыҙ кантондарҙы ҡәһәрләп кенә 
ҡалмаған, шуларҙы ҡуй ға н  батшаға, батш алыҡтың 
үҙенә лә тел тейҙергән.

Кантон да ғына кантон килә, тиҙәр,
Килгән кантондарҙан ҡаҡш аны ҡ.
Яуыз кантондарҙы ҡуя  икән 
Рәсәй генә тигән батшалыҡ, —

ти ул бер йырында.
"Зөлхизә", "Ғилмияза" кеүек йырҙар элекке ҡатын- 

ҡыҙҙарҙың бәхетһеҙ яҙмышын сағылдыралар.
Башҡорт халыҡ йырҙары ике төргә — оҙон һәм ҡыҫҡа 

йырҙарға бүленә. Йырҙың оҙонлоғо һәм ҡы ҫҡалы ғы  уны 
башҡарған көйгә ҡарап йөрөй. Йыр оҙон көйгә, һуҙып, 
һалмаҡ итеп башҡарылһа, уны оҙон йыр тип атайҙар. 
Әгәр инде йыр ҡы ҫҡа көйгә, тиҙ һәм етеҙ башҡарылһа, 
уны  -ҡыҫҡа йыр тиҙәр.
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Боронғо һағышлы йырҙарҙың күбеһе, мәҫәлән, "Урал", 
"Азамат” , "Салауат", "Буранбай", "Ҡолой кантон", "Тәф- 
тиләү", "Зөлхизә" — барыһы ла оҙон йырҙар.

Халы ҡты ң ш атлығын сағылдырған, бейеү йә таҡм аҡ
ҡа көйләнгән йырҙар, ғәҙәттә, ҡы ҫҡа булалар. Мәҫәлән, 
"Б айы ҡ", "Любизар", "Ҡаһарман кантон" йырҙары — 
ҡы ҫҡа йырҙар.

Тимәк, йыр тип ш иғы р формаһында ижад ителгән, оҙон 
йәки ҡы ҫҡа көйгә йырлана торған фольклор әҫәренә 
әйтәләр.

Ғ . Х Ө С Ә Й Е Н О В

ҠУРАЙ

Уралтау ҡуйы ндары ны ң, йы лға үҙәндәренең ҡая 
таштар менән тоташҡан сағылдарында, аралаш урманлы 
аҡландар, сауҡалыҡтар араһында көн бите яҡлап иртә 
яҙҙан ҡара тупраҡты  тишеп сы ҡҡан үләндәр менән бергә 
бер эре йәш ҡ ы я ҡ  баш ҡалҡы та ла май ҡояш ының йылы 
нурҙарын, ләйсәндәрен йәһәтерәк һемереп, зәңгәр күккә , 
ҡояш ҡа үрләй. А ҙаҡ тармаҡ-быуынһыҙ оҙон төҙ көпшәле 
һабаҡ булып түш  тиңентен үләндәрҙән дә бейек күтәрел
гәс, июнь баштарында таҡыяланып аҡ сәскә ата. Йәйҙең 
эҫе ҡояш ы, ел-ямғырҙары аҫтында сайҡала-бәүелә көҙгә 
табан көрән һары төҫкә инә, тора-бара ҡороп бөткән ҡы у 
ҡурайға әүерелә ул.

Ҡурай үләненең дә төрлөһө бар: айыу ҡурайы , көпшә 
ҡурайы , балтырған ҡурайы , сүл ҡурайы , һаҙ ҡурайы , 
ҡы рлы  ҡурай... Ә бына ошо таҡы я башлы ҡы рлы , бы
уы нһы ҙ, эстән шып-шыма көпшә — нәғеҙ1 Урал ҡурайы , 
беҙҙең яҡтарҙа ғына үҫер наҙлы бер һабаҡ.

Көҙгө елдәрҙә нисектер үҙенсә бер төрлө сыңғырап, моң 
сығарғандай һыҙғырып ултырыуына ҡолаҡ һалһаң, үҙен 
яратҡан йылы тупраҡ, ҡояш тың нур-һутын эсеп, ел- 
ямғыр тауыштарын, ҡош һайрауҙарын йәй буйы үҙенә 
һеңдереп, шулар көйөнә көйләнеп үҫкән тылсымлы бер

1 Н әғеҙ  — нәҡ, саф.
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ҡ ы я ҡ  төҫлө хис итә башлайһың ҡурайҙы. Етмәһә, был 
хисеңде туған халҡы ң әллә ҡасан у ҡ  мең төрлө моңға, 
йыр-легендаға һалып ҡуйған  кеүек.

Ҡурай моңоноң әҫәрләнеүсән кешегә бар донъяһын 
оноттороп ләззәтләндереп, хыялын әллә ҡайҙарға алып 
китер үҙенә бер төрлө ҡөҙрәте булыр, һуҙы п-һы ҙы п уйнал
ған моңдан күҙ алдыңа берсә ҡы лғанлы  киңлектәре, аҡ 
тирмәләре, өйөр-өйөр йылҡылары менән икһеҙ-сикһеҙ 
башҡорт сәхрәләре алға баҫыр, берсә Ағиҙел, Дим, А ш 
ҡаҙар, һаҡм ар буйҙарының йәмле туғайлы ҡтары  теҙелеп 
үтер, Урал ҡаялары , Ирәндек һырттары һы нланы п 
ҡалыр. Ҡ урайҙың берсә һағыш лы, берсә ярһыу, берсә 
дәртле өндәренә ны ғы раҡ ҡолаҡ һалһаң, халҡыбыҙҙың 
элекке аһ-зарҙарын, һыҡтауҙарын, оран, ҡы йы у һөрән, ат 
тояғы тауы ш тары н, ҡы лы с, һөңгө сыңдарын, тояҡ 
тупы лдауҙары н айырым-асыҡ ишеткәндәй булаһың. 
Ҡайғы-Һағыш өндәре, яуға саҡырыр оран тауыштарына 
ялғанып, аҙаҡ еңеү ш атлыҡтары, батырҙарҙы данлау, 
яуҙа баш һалғандарҙы мәңгеләштереү моңдары менән ара
лаша төҫлө.

Былар тел менән аңлатып етеп булмаҫ, бары йөрәк 
менән генә тойолор үҙенә бер төрлө тормош-тарих симфо
нияһы  бит.

Ә тәбиғәттең үҙенән ингән өн-тауыштар күпме: ҡурай 
өнө бурандар ы жғы ры у ын да, ямғырҙар ш ауын да, ел 
һыҙғырыуын да, япраҡтар леберләүен дә, шишмә сылты
рау ын да бик тәбиғи итеп еткерә һымаҡ. Ҡоштар тауыш ы
на оҡш атып эйәреүҙәрен генә абайла: һандуғас һайрау ы, 
бөркөт саңҡыуы , кә кү к  саҡырыуы, күгәрсен гөрөлдәүе, 
торналар сыңрауы, сәпсек сутылдау ы — шул көйө ише
теләме ни! Былары инде ҡурай моңдары булып етер 
ер-һыу тауыштары, кейек-ҡоштар көйө — тәбиғәт симфо
нияһы.

Ҡурай моңо кәрәк мәлендә зирәктәргә ым-ишараны 
еткерер өн-ылаң1 ҡөҙрәтенә лә эйә була алыр. Мәҫәлән, 
ҡурайсы "Сыңрау торна" көйөн уйнай. Тәүҙә ҡурайҙан 
дәһшәтле оран тауыштары ишетелә. Көйҙөң һуҙып-һуҙып

1 Өн-ылаң — оран мәғәнәһендә.
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уйналған был өлөшө тыңлаусыларҙы шомландыра. Ни 
өсөн тиһәң, ҡурай тауышы ниндәйҙер афәт, ниндәйҙер 
фажиғәле ваҡиға булырын алдан иҫкәрткән хәбәр булып 
яңғырай. Ш унан һуң ҡурайҙан кемделер саҡырған, кем
делер өмөтләнеп көткән борсоулы моң түгелә...

Төрлө халыҡтарҙың тынлы музыка ҡоралдары ара
һында ҡурайҙың үҙенә яҡы ны раҡ ҡәрҙәш-ырыуҙары бар: 

' һыбыҙғы, свирель, жалейка, һорнай, флейта, кларнет, 
борғо, зурна һ. б. ш. Ҡурай шулар араһында ҡарамаҡҡа 
иң ябай, иң тәбиғи — ғәҙәти бер ҡы у  һабаҡ. Ш улай ҙа 
ҡурай беҙгә иң моңлорағы һымаҡ. Халҡыбыҙ ҙа уны 
"һандуғастай моңло ҡурайым" тип ю ҡҡа ғына атамаған, 
буғай.

Ҡурай тарихынан шундай бер хәлде хәтергә төшөргө 
килә: атаҡлы ҡурайсы Йомабай Иҫәнбаев 1925 йылда 
Парижда Бөтә донъя халыҡ-ара музыка күргәҙмәһенә ар
налған ҙур концертта залды хайран ҡалдырып әсир итер
лек башҡорт көйҙәрен бер ҡы у ҡурайҙа уйнағас, тамаша
сыларҙан берәү үҙен сәхнәгә үткәреүҙәрен үтенгән икән. 
Ул тамашасы шундай ҡы у  һабаҡтың әҫәрләндерерлек 
моңдар сығара алыуына ышанмайыраҡ ҡурайҙы үҙ ҡ у л 
дары менән тотоп тикшереп ҡараған. Ул Париж кешеһе 
ҡурайҙы шулай тотҡолап, әйләндергеләп, өргөләп ҡара
ған арала Йомабай ҡурайсы, Башҡортостандан тамыры - 
ние менән йолҡоп таҡыялы көйө алып килгән тәбиғи 
ҡурайҙы әлеге тамашасы һәм бөтә зал алдында киҫеп, 
һигеҙ тотамлы ҡурай яһап, тишектәрен тишеп, "Байыҡ" 
көйөн һыҙҙырып ебәрмәһенме. Был тамашанан зал уғата 
хайран ҡалған. Ш ул саҡ тамашасылар араһынан бер гү 
зәл ханым, йәнә сәхнәгә күтәрелеп, Йомабайҙы ҡосаҡлап 
үпкән дә ҡулындағы алтын балдағын һалып ҡурайсыға 
бүләк иткән. Сорбонна профессоры Перно Йомабайҙың 
ҡурайҙа уйнау ын аҙаҡ фонографияға яҙып алған. Ҡурай 
моңон Ромен Роллан менән Анри Барбюс та тыңлаған. 
"Ваҡыты-ваҡыты менән ҡыллы музыка ҡоралдары тауы- 
хнына һағышлы һәм наҙлы ҡурай моңо килеп ҡуш ыла — 
был шулай ғәжәйеп башҡорт м узы канты  Йомабай 
Иҫәнбаев художестволы һәм әсир иткес арияларын 
ҡурайҙа уйнай. Ҡурай көйҙө үҙенең ниндәйҙер һағышлы
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моң монарына уратып биреүе менән айырылып тора", — 
тип яҙған шул саҡтағы Париж гәзиттәренең береһе.

М узыка белгестәре әйтеүенсә, ҡурай киҫеп алған көйө 
ү к  алты төрлө тауыш сығара икән. Был үҙе ү к  музыкаль 
тауыштарҙың ете төрөнә етә яҙмалы. Ул тулы булмаған 
ҡытай гаммаһын хәтерләтә: до, ре, ми, фа, соль, ля. Ә 
ҡурайға биш тишек тишкәс, тауыштар төрө йәнә биш 
төрлөгә ишәйә. Ҡурай яралтыр ун бер тауыш төрөнән 
теләгәнсә мең төрлө моң сығарыу — оҫта ҡурайсылар эше.

Ҡурайҙы теш-телгә дөрөҫ яйлап, тынды өрә белеп, 
ирендәрҙе тибрәндереп, килешле уйнай алыу бер эш. 
Өзләү менән йәтешле биҙәп күкрәк менән уйнау фәҡәт 
ысын ҡурайсылар өлөшө. Ш улай бөтә йөрәктән тартҡанда 
ғына яҙып-аңлатып бөткөһөҙ моң яралыусан. Уны , 
белгестәр әйтеүенсә, ысындан да ноталарға һалыуы ла 
ҡы йы н икән. Бына ҡайҙа ул ноталарға һыймаҫ моң!

Башҡорттоң үҙенә генә түгел, уның телен-моңон аңлап 
бөтмәгән сит кешеләргә лә ҡурай моңо шул халыҡтың 
ҡайғы-ш атлығын көйләр, тарихын, көнкүрешен өндәр 
ярҙамында һөйләр йән өҙгөс, тетрәткес йөрәк ауазы булып 
ишетелгән әүәл.

Ю ҡ, ҡурай моңо халыҡта үткәндәрен моң аша еткерер 
татлы хәтирә, ауыр яҙмышынан һыҡтау, аһ-зар өнө генә 
булмаған, бәлки, ҡайғы-хәсрәттәрен таратырға ярҙам 
итерҙәй күңел йыуанысы булған күберәк.

Күңел йыуанысы булыр ошо ҡурай башҡорттоң борон
дан табын күрке лә, юлда юлдашы ла, яуҙа яуҙашы ла, 
дауҙа яҡлашыусыһы ла була алған.

Ш улай ҡурай үткән көнкүрешебеҙгә, тарихыбыҙға ла 
ҡайтып бер урай. Тарихи музыкаль ҡорал, заманалар 
моңо икән ен дә таныта ул шулай.

Биленә тағылған ҡылысы менән бергә ҡурайын да 
ҡалдырмаған Салауат, Уралына арнап:

Маҡтап ҡурай уйнаһам,
Бөтмәй ҙә торған көй булыр,
Данлап йырым йырлаһам,
Бөтмәй ҙә торған йыр булыр, —
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тип йырҙар сығарған, ҡурайҙы яҡы н юлдаш, моңдаш, 
яуҙаш ҡорал иткән. Ш уға ла ҡурай башҡорт йәйләү
ҙәрендә, ҡары нды ҡ тәҙрәле өйҙәрҙең табындарында уйын 
күрке генә булып ҡалмаған, башҡорт ҡайҙа ғына булма
һын уны ң айырылмаҫ юлдашы, серҙәше булып йөрөгән. 
Ул әүәл-әүәлдән ир-егеттәр менән яу, ил-ерҙәр гиҙеп ҡа й 
тыр булған.

1. Курай  моңон тыңлағанда һеҙҙә ниндәй уй-тойғолар уяна, ул күңе- 
легеҙҙе  әҫәрләндерәме? 2. Ғайса Хөсәйеновтың "К у р а й " тигән 
тасуирламаһы ни хаҡында һөйләй? Ш уны  үҙегеҙҙең  уй-тойғоларығыҙ 
менән сағыштырып ҡарағыҙ.

СЕҢЛӘҮҘӘР

Я у с ы ғ а :

Кәлпән-һәлпән һәлпәнләп,
Ҡ улыңа таяҡ таянып,
Бер балағың һалпайтып,
Өс өй аша йортоңдан,
А ры ҡ атыңа атланып,
Башың үргә ҡаҡайты п,
Ҡайҙа юлың тоҫҡаның?
Суҡмарҙай ҙур танауың,
Ш ыр-ш ыр тартып, еҫкәнеп,
Емтек эҙләр ас эттәй,
А тҡа  менеп эҙләнеп,
Ниңә килеп туҡтаның?..

А т а һ ы н а :

Атаҡайы м , бура бурайһың,
Ике салғыйҙарың һыҙғанып,
Атаҡайы м , мине йәштән бирҙең,
Бер ҡабымҡай ашың ҡы ҙғаны п. 
Егәрләнеп йөрөп атың ектең,
Талманымы, атай, беләккәйең?
Теләмәгән ергә көсләп биргәс,
Янмаймы һуң, атай, йөрәккәйең?
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Ҡ. Дәүләткилдиев. Зәңгәр күлдәкле башҡорт ҡыҙы



А. Мөхтәруллин. ("Алдар батыр" ҡиссаһы.)
"Урыҫ ғәскәренең намыҫын һаҡлау өлөшө башҡорт батырына төштө.



А. Василов. Башҡорт хан
(XII быуатта Ҡара диңгеҙ буйы ханлығында хакимлыҡ иткән 

Башҡорт исемле хан.)
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Р. Нурмөхәмәтов. Советтар Союзы Геройы 
генерал-майор Т. Күсимовтың портреты

Р. Ишбулатов. Буйһонмаҫ ихтыяр



А й, һаҙ үтә, һаҙ үтә,
Аяғы ма һыу үтә.
Бирмәҫ тә ергә бирәһең, 
Үҙәккәйемде ш ул өтә.

А ғ а һ ы н а :

Уры нды ҡҡайыңа (ай) ултырып, 
Ойоном да йылы һөт кеүек. 
Белмәйһең дә, ағай, хәлдәремде, 
Йөрәккәйем өҙөлә еп кеүек.

А ғаҡайы м , йәшел күлдәгеңдең 
Итәккәйе матур бөгөлгән. 
Атаҡайы м бирмәҫ ерҙәренә 
А ғаҡайы м  тырышып димләгән.

Әсәһенә:

Түбәле дүрт сауыл 
Түбән генә ҡарап үҫһәсе.
Түрҙә генә ултырған әсәкәйем:
— Быйылға йәш әле, — тиһәсе.

Кәңәш түрҙәрендә әсәкәйем 
Уйламай ҙа шунда ултыра.
Үгәй ҙә генә түгел, үҙ әсәйем 
Һыҡтамай ҙа димләп ултыра.

Суйын самауыр ҡуйҙы рҙың, 
Ҡайнамаһын, тиһеңдер.
Көндәшкә тотоп бирәһең,
Көн күрмәһен, тиһеңдер.

Ебәк кенә шаршау, таҫма бау 
Һис ҡормамын, әсәкәй, түреңдә. 
Киң  күкрәккәйеңде, ай, тарһынма, 
К үп  тормамын, әсәкәй, ҡулыңда.



Ҡ о ҙ а - ҡ о ҙ а ғ ы й ғ а :

Ҡоҙаларҙың аттары 
Екән менән тыш аулы,
Яусы булған ҡоҙаһы 
Шүрәлегә оҡшаулы.

Ҡоҙаларҙың аттарын 
Һы уға табан әйҙәгеҙ,
Яусы булған ҡоҙаның 
Һаҡалынан бәйләгеҙ.

М ин баҫа ла торған баҫҡысты 
Ваҡ-ваҡ ҡы на киртләс тинеләр,
М ин бара ла торған ҡәйнәне 
Б ик ваҡ һүҙле бисә тинеләр.

К е й ә ү гә :

Сейәһе сейә икән дә,
Япраҡтары киң  түгел.
Кейәүе кейәү икән дә,
Минең өсөн тиң түгел.

Һауыла ла торған һыйырымдың 
Дүрт аяғы ла тыш аулы.
Ш унда ла торған кейәүегеҙ 
Шүрәлегә оҡшаулы.

Ҡара ла болот сы ҡты  инде,
Яумай ҙа китер, тимәгеҙ.
Ш ул йәшәмәгер килде инде,
Алмай ҙа китер, тимәгеҙ.

Те лә к  (ҡәйнәнең киленде ҡарш ы алғанда әйтемдәре):

Әйҙә, матур киленсәк,
Булма улай оялсаҡ;
Әсәңдә һин ҡолонсаҡ,
Ҡәйнәңдә һин уйы нсаҡ.
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Әйҙә, әйҙә, төш әйҙә 
А ҡ  тирмәләр эсенә;
Ала балаҫ түшәйбеҙ 
Һинең баҫҡан әҙеңә.

Эштәреңдә үрнәк бул,
Ыласындай зирәк бул;
Ирең өсөн терәк бул,
Яман эштән йыраҡ бул.

Ауыҙың-башың остаңлап, 
һүҙсән булма, киленсәк;
Күҙең-башың йылпылдап,
Күҙсән булма, киленсәк.

Иртән өйҙөң түрендә 
Йоҡлап ятма, киленсәк;
Көндәштәрең турында 
Ғәйбәт һатма, киленсәк.

Ҡәйнәң ҡуш ҡан  йомошто 
Ташлап ҡасма, киленсәк;
Иреңә ҡарш ы һүҙ әйтеп 
А уы ҙы ң асма, киленсәк.

Өлкәндәргә ҡайҙа ла 
Хөрмәт күрһәт, киленсәк;
Кеселәргә ҡайҙа ла 
Үрнәк күрһәт, киленсәк.

Йылҡыларың, ҡолонлап,
Яландарҙы тултырһын;
Ы рыу-ырыу балаларың 
Ауыл-ауыл ултырһын.

|  1. Ҡыҙҙың ата-әсәһенә, ҡоҙа-ҡоҙағыйҙарға, яусыға әйткән һүҙҙәренә
■ иғтибар итегеҙ. Сағыштырыуҙарҙы табып күрһәтегеҙ. -с а к /-с ә к , 

-ҡ а й /-кә й  ялғауҙары менән килгән һүҙҙәрҙе табып, уларҙың ни өсөн 
ҡулланылыуын аңлатығыҙ. 2. Ҡатын-ҡыҙҙар яҙмышы тураһындағы 
йы рҙарҙы  иҫкә тө ш ө р ө гө ҙ . Был йы рҙарҙы ң йөкм әткеһен 
сеңләүҙәрҙең йөкмәткеһе менән сағыштырып, уларҙың оҡшаш һәм 
айырмалы яҡтарын күрһәтегеҙ. 3. Ҡ атын-ҡыҙҙарҙың бөгөнгө торм о-
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ш о, йәмғиәттә тотҡан урыны тураһында һөйләп бирегеҙ. 4. "Тарихи 
йы рҙарҙа, сеңләү һәм легендаларҙа ҡаты н-ҡы ҙҙарҙы ң боронғо  
осорҙағы  яҙмышының сағылышы" тигән темаға уҡытыусы менән 
бергә телдән хикәйә төҙөгөҙ һәм һөйләп бирегеҙ.

Сеңләүҙәр тураһында

Сеңләү — башҡорт халыҡ ижадының үҙенсәлекле бер 
төрө.

Сеңләү тип кейәүгә бирелгән ҡы ҙҙы ң үҙ йортонан 
күсеп китер алдынан ата-әсәһе, туғандары менән хушла
ш ыу йырына әйтәләр.

Сеңләүҙәр үҙҙәренең төҙөлөштәре яғынан йырҙарға бик 
яҡы н торалар. Улар, йырҙар кеүек ү к , дүрт юллылар. Был 
юлдарҙың мәғәнә яғынан бәйләнеше, рифма, ритм төҙөлө
шө, ижектәрҙең билдәле һанда килеүе лә уларҙың 
йырҙарға оҡшағанын күрһәтеп тора.

Ләкин сеңләүҙәр йөкмәткеләре һәм ф ункциялары 
яғынан йырҙарҙан ны ҡ  ҡына айырылалар.

Йыр, халы ҡ ижадының иң күп  таралған төрө булып, 
бик күп  теманы эсенә ала һәм халыҡ тормошоноң күп  
төрлө яғын сағылдыра. Ә сеңләүҙәр, туй йолаларына ғына 
бәйле булғанлыҡтан, кейәүгә бирелгән ҡыҙҙар тарафынан 
ғына башҡарылған. Ш уны ң өсөн сеңләүҙәрҙең йөкмәт
кеһе кейәүгә бирелгән ҡыҙҙарҙың үҙ яҙмыштарынан 
ризаһыҙлығын сағылдырыуға ғына ҡайтып ҡала. Ш улай 
итеп, сеңләүҙәр бер генә төрлө теманы, бер генә йөкмәтке
не эсенә алалар.

Сеңләүҙәр аша ҡы ҙ үҙе күрмәгән-белмәгән, күп  ваҡыт 
йәш яғынан оло булған кешегә һатып биргән ата-әсәһенә, 
башҡа туғандарына үпкә һүҙҙәре әйтә.

Ш уны ң менән бергә, сеңләүҙәрҙә ҡатын-ҡыҙҙы  мал 
урынына һатҡан тормош тәртиптәренә ҡаршы ризаһыҙ
лы ҡ тауышы ла ишетелеп ҡала.

Сеңләүҙәр шулай у ҡ  кейәүгә, ҡоҙа-ҡоҙағыйға ҡарата 
ла сығарылыр булған. Бындай сеңләүҙә ҡы ҙ үҙен һатып 
алған кешеләргә нәфрәтен белдерә, ш уның өсөн дә улар,
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киҫкен бер сатира төҫөн алып, унда кейәү, ҡоҙа-ҡоҙағый
ҙар гел кире сифаттар менән һүрәтләнә.

Кейәү йортона төшкәндә, киленде теләк йыры менән 
ҡаршы алыр булғандар. Теләк йыры сеңләү түгел, унда 
килендең үҙен нисек тоторға тейешлеге, кейәү йортондағы 
бурыстары һанап бирелә, ҡәйнәһенә, иренә, ололарға һәм 
йәштәргә ниндәй мөнәсәбәттә булырға кәрәклеге, әҙәп, 
әхлаҡ ҡағиҙәләре аңлатыла, ғаилә төҙөү өсөн мөһим 
кәңәштәр бирелә.

Был жанр, бик боронғо замандарҙа патриархаль-ырыу 
тормошо шарттарында тыуып, ҡатын-ҡыҙҙар тарафынан 
ижад ителеп килгән. Бөгөнгө тормошта йолалар үҙгәрҙе, 
сеңләү ижад итеү өсөн ерлек ҡалманы. Хәҙерге көндә 
сеңләүҙәр жанры тарихи яҡтан, үткән тормош-көнкүреш 
шарттарын сағылдырыу яғынан ғына, билдәле бер әһә
миәткә эйә.

1. Сеңләүҙәр хакында телевизор, радио тапшырыуҙарын тыңлағыҙ. 
Үҙегеҙ белгән сеңләүҙәр көйләп күрһәтегеҙ. Был жанр тураһында 
үҙегеҙҙең ф екерегеҙҙе  әйтеп бирегеҙ.

ЕРӘНСӘ СӘСӘН

(Әкиәт )

Борон-борон заманда, кәзә — команда, өйрәк — үрәт- 
ник, күркә — десятник, бүреләр — бағауыл, ҡарғалар 
ҡарауыл булып торғанда, һайыҫҡандар — һанат, турғай
ҙар — һалдат, әтәстәр — әфисәр, тауыҡтар тылмас булып 
хеҙмәт иткәндә, арыҫландар — ат, йыландар — ҡамсы, 
төлкөләр аусы булып йөрөгән саҡта, булған, ти, бер хан. 
Берҙән-бер көндө был хан: "Кем дә кем булмағанды 
булғандай итеп һөйләп, мине ышандыра ала, ш уға 
ҡыҙымды, ҡыҙыма ҡуш ы п, ярты байлығымды бирәм. 
Кем дә кем быны булдыра алмай, ш уны ң башын 
ҡы рҡам ", — тигән хәбәр һалған, ти.

Әүәҫ кешеләр ҙә күп  булған. Иллә-мәгәр, ханға килеп, 
булмағанды — булды, тип, туҙға яҙмағанды — ысын, тип 
һөйләүселәрҙең барыһының да башы ҡы рҡы лы у менән
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бөткән. Иң аҙаҡтан ханға Ерәнсә сәсән үҙе рәхим иткән, 
ти. Ул хан алдына килеп ултырған да:

— Ханым-хужам, мин дә башымды ҡырҡтырырға 
килдем. Ҡайһылай вәғәҙәләшәбеҙ, башымды ҡырҡмаҫ бо
рон һөйләйемме әллә башымды ҡы рҡы п  ташлағасмы? — 
тигән.

— Ярай, ярай, телеңә күп  һалышма, һөйләүеңде бел! 
Башыңды ҡасан ҡы рҡы рға икәнен үҙем белермен! — 
тигән, ти, хан.

Ш ул арала Ерәнсә сәсән һөйләп алып та киткән:
— Бер аҙна самаһында шулай табаҡ ҙурлығы күл  бу

йында, ханым, һинең йылҡыларыңды көтөп йөрөй инем. 
Йылҡылар араһында елгә еленләгән, көнгә ҡолонлаған 
бер бейә бар: бейәһе — ҡолон ҙурлығы, ҡолоно — бейә ҙур
лығы. Бер заман ю ҡ булды ла ҡуйҙы  бит шул ҡолонло 
бейә. Ни эшләргә инде? Үҙем бик ҡурҡманым ҡурҡы уы н, 
шулай ҙа йөрәгем әсемдән сығып, шундағы бер ат ҡола
ғына инеп китергә тора ине, шуны ауыҙым менән күреп 
ҡалдым да йәһәт кенә танауымдан индереп, әсемә һалып 
ҡуйҙым.

Ҡолонло бейәне юғалтҡаным өсөн хан үҙемде бер ауна
тып туҡмар ҙа, эш ш уның менән бөтөр әле, мин әйтәм. Ә 
бына айғырҙарҙан нисек ҡотолорға: улар һыу һөлөгө 
кеүек ҡара ҡаш лы бейәнең башына етте бынау байғош 
тип, минән бот сабып көлөрҙәр, күҙемде лә астырмаҫтар 
бит инде. Айғырҙарҙың күҙҙе астырмау ы бер хәл, мин 
әйтәм, уныһына түҙеп тә булыр, ә бына улар көлөүенән ер 
тетрәп, хандың һарайы емерелһә, ни эшләрбеҙ?..

Ары һуғылдым, бире һуғылдым да, ҡулымдағы йөҙ 
аршынлы таяғымды ергә ҡаҙап, ш уның башына баҫып 
ҡараным, — бейәм күренмәй. Кеҫәмдә, һине Ханбикәгә 
кәләш итеп алғанда, кейәү егете булып барғаным өсөн, 
үҙеңдән бүләк итеп талап алған бәкем бар ине. Ш уны  әле
ге таяғымдың осона сәнстем дә өҫтөнә баҫып ҡараным, — 
бейәм һаман ю ҡ та юҡ. Кеҫәмдә ярты аршын оҙонлоғо, 
беләк йыуанлығы энәм бар ине. Аптырағас, шуны бәкемә 
ҡаҙап, осона баҫып ҡараным, — бейәм яҡындағы табаҡ 
ҙурлығы күлдең теге яғында утлап йөрөмәһенме!
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Шатлығымдан йөҙ аршынлы таяғымдың күл  аша 
ҡолап киткәнен һиҙмәй ҙә ҡалғанм ы н. Ергә барып 
төштөммө, тип ҡараһам, елгә еленләгән, көнгә ҡарап 
ҡолонлаған бейәмдең арҡаһында ултырам икән. Бейәнең 
ҡойроғонан тотоп башына һуҡты м да күлгә алды менән 
борҙом. Ш унан уның өҫтөнән һикереп, ҡолонға атландым, 
ә бейәне ҡойроғо менән ҡолағынан тотоп, тартып алдым 
да, елкәмә һалып, теге таяғымды ҡолонға ауыҙлыҡ итеп, 
ә аяҡтарҙы шуға эләктереп теҙген итеп, күлде йөҙөп 
сы ҡмаҡ булдым. Күлдең яртыһына килеп еткәс, ҡапыл 
дауыл ҡубып китте лә, мин елкәмдәге бейәм менән һыуға 
баттым. Мең бәлә менән күл  ситенә сыҡтым. Ш унан 
бейәне ҡолон өҫтөнә һалып, үҙем ҡолондоң ике ҡолаҡ 
араһына менеп ултырып, ҡолонға ауыҙлыҡ иткән баяғы 
оҙон таяҡҡа аяҡтарымды терәп, айғырҙар эргәһенә ки т 
тек. Айғырҙар шатлыҡтан кешнәп көлөштөләр. Бейәм 
яңылыш үҙ аяғына үҙе баҫҡан икән — алғы уң аяғы 
әҙерәк һылтыҡлап ҡуя . Билемдә олатайымдан ҡалған, 
әлегә тиклем өләсәйемдең бер туған һеңлеһенең еҙнәһенең 
улының улы быуып йөрөгән әбей билбауы бар ине, 
бейәнең артҡы һул аяғын ш уның менән бәйләп ҡуйҙым.

Ш унан бейәгә атландым да, күлде бер әйләнеп сыға
йым, берәй өйрәк булһа ла атып алайым тип, китеп 
барҙым.

Күл  тирәләп бара ятһам, уйға талып,
Баш осомда бер ҡаҙ оса, һауа ярып,
Быны күреп, йәһәт кенә уғым алдым.
Осоп барған яңғыҙ ҡаҙға ата һалдым.

Ҡаҙ ялпылдап ҡолап төштө. Барҙым сабып, 
Ш унда атымды бәйләп ҡуйҙы м, ағас табып.

Ҡаҙҙы салдым, ҡанъяғанан бысаҡты алып,
Ҡаҙ янымда, ләкин у ҡ  ю ҡ, булмай табып.

Ҡалдырҙым да бысағымды ергә беҙәп,
Күл  яғына йүгереп киттем уҡты  эҙләп.
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Унда барһам, ниҙер һыуҙы тулҡынлата:
Бер ҙур суртан һыу ситендә тулап ята.

Ниңә тиһәң, тап башына у ҡ  ҡаҙалған,
У ҡ  тиһәң, у ҡ , балыҡ тотҡан һәм ҡаҙ алған.

Ҡаҙ менән ат ҡалған ергә киләм урап,
Ҡаҙ янында бер ҙур төлкө ята аунап.

Минең ситкә киткәнемде күреп икән,
Ҡаҙҙы алырға ш ыуып ҡы на килгән икән.

Күргән дә ул ҡанлы  бысаҡтың ятҡаны н, 
Ялай биргән, һиҙмәй теле ауыртҡанын.

Ялай торғас, төлкө теле теленеп бөткән,
К үп  тә үтмәй, тап төбөнән өҙөлөп төшкән.

Ш унан төлкө тел һыҙлауҙан аунап киткән, 
Хәлһеҙләнеп, ҡанһыҙланып ята икән...

Т ик торғанда төлкөнө лә тотоп алдым,
Бер юлы өс йәнлектең ҡотон алдым!

Суртан менән ҡаҙҙы  алып ҡайтм аҡ булдым, 
Ағасынан атты сисеп алмаҡ булдым.

Ни күрәйем: бәйле атым китеп бара,
Бергә бара бәйләп ҡуйған  бағана ла.

Быны күреп, ат артынан йүгереп киттем, 
Йүгерә торғас, ат янына барып еттем.

Хайран ҡалдым, ағас нисек йөрөй икән? 
Ҡараһам, ул — бер ҙур торна муйыны икән!

Теге ҡаҙҙы һуйырға тип төшкән саҡта, 
Үләнлектә торна муйынын һуҙып ятҡан.

М ин торнаның муйынын ағас тип белгәнмен, 
Ҡарамайса ат теҙгенен ш уға элгәнмен...

Ҡ айт, Ерәнсә, мин әйтәмен, ҡарап торма, 
Ю лың уңды: төлкө, ҙур ҡаҙ, суртан, торна!..



Ю лһыҙ ерҙән түтәгә һуҡты ры п ҡайты п барғанда, ал- 
дымдағы бүтәгә төбөнән ала ҡуян  тороп ҡасмаһынмы! 
Төштөм тегенең артынан. Төтәтеп баҫтыра торғас, барып 
етеп, ҡороғом менән атып ебәрҙем, — теймәне, ҡамсым 
менән һелтәгәйнем — яҙа һуҡты м . Атымдан төшә килеп, 
ҡуянға  төкөрөп ебәргәйнем — ҡуян  тәкмәсләп барып та 
ятты. Ҡ уянды бысаҡлай һалып һуйы п алдым — ите ике 
ҡаҙанға һыйманы, бер ҡаҙанға етмәне; бер төплө күнәк, 
бер төпһөҙ күнәк — барыһы ике күнәк майы сы ҡты . Ш ул 
май менән итектәремде майлай башланым: эй майланым, 
эй майланым, бер итегем майланды, икенсеһенә етмәне. 
Арты п ҡалған май менән ситегемде майланым, ситегем 
итегемде майланы, итегем итәгемде майланы. Ары п, 
ятып йоҡлап киткәнмен. Ҡолағыма бер тауыш  салын
ғанға уяны п китһәм, ике итегем, саң туҙҙырып, һуғы ш ы п 
йөрөй: май етмәгән. Ҡоро итегемдең ҡолағына, майлы ите
гемдең маңлайына ҡундырҙым да йәнә йоҡларға ятҡы р
ҙым. Иртәнсәк торһам, майлы итегем бар, ҡоро итегем ю ҡ. 
Тора килеп, майлы итегемде ҡулыма тоттом да майһыҙ 
итегемде эҙләргә сығып киттем.

Бара торғас, бер байҙың туйы на барып осраным. 
Тәҙрәнән ҡараһам, майланмаған итегем ит таш ы й, 
сылғауым бейеп йөрөй, олторағым йоҡлап ята. Барып 
инеүем булды, миңә биш табаҡ ит килтереүҙәре булды. Ит 
ашап, бал эсеп, олторағымды уяты п, сылғауымды урап, 
итектәремде кейеп, ҡайты рға сыҡтым.

Килә ятам, йәйге эҫе көндә алдымда бер өлкән боҙ ята. 
һы уһап килгән кеше, боҙҙан һыу эсәйем тип, ҡороғом ме
нән һуҡты м  — тишә алманым, ҡамсым менән һуҡты м  — 
яра алманым; башымды муйынымдан бороп алып һуғы п 
ҡараным, вата алманым. Китергә тура килде. Бара ятһам, 
кемдеңдер: "Бынау кешенең башы ю ҡ", — тигәнен ишет
тем. Һәрмәп ҡараһам, ысынлап та, башым ю ҡ иткән. 
Башым теге боҙ янында ятып ҡалған. Кире барып, ба
шымды урынына ҡ уй ы п , бик һы уһағанлы ҡтан, ике 
ҡолағымды тотоп, боҙға һуҡҡайны м , боҙ онталып у ҡ  ки т 
те. Унан алтмыш ала өйрәк, етмеш ерән өйрәк килеп 
сы ҡты . Берәүһен дә ҡотҡармай, тегеләрҙе бөрә тотоп

169



алдым. Уларҙың тотошон бер дөйәгә алмаштырҙым. 
Алған дөйәм муйынын да бөкмәй һыу эсә торған дөйә 
булып сыҡты...

Ерәнсә сәсәнде бүлдереп, хан:
— Ҡоҙоғоң өҫтә булған икән, — тигән булды, ти.
Ерәнсә сәсән:
— Әлләсе, өҫтә булһа булғандыр, ләкин иртәнсәк таш

лаған таш төбөнә кискә саҡ барып төшә торғайны, — тине, 
ти.

Хан:
— Көнөң ҡы ҫҡа булған икән шул, — тип әйткән бул

ды, ти.
Ерәнсә сәсән:
— Әлләсе, ҡы ҫҡа булһа булғандыр, әммә иртән үҙе 

ҡолон булған бейә кискә ҡолонлай торғайны, — тине, ти.
Хан һүҙҙе икенсегә бороп:
— Теге муйынын да, тубығын да бөкмәй һыу эсә торған 

дөйәңде ни эшләттең һуң? — тип һораған булды, ти.
— Ул дөйә менән мәрәкә булып бөттөм, — тип һөйләп 

алып китте, ти, Ерәнсә сәсән. — Мин уны үлгән ағайым 
менән тыумаған ҡустыма бүләк итеп биргәйнем. "Дөйә лә 
бүләк, төймә лә бүләк" тигәндәй, мин уларға дөйә алып 
барҙым. Иртә менән өс туған тороп, ишек алдына сы ҡ
һаҡ — дөйә юҡ. Тегендә лә, бында ла йүгереп ҡарайбыҙ — 
дөйә табылмай. Ш унан өсәүләп кәңәш ҡорҙоҡ.

— Беҙҙең ҡойма бейек, уны аша төшөп, дөйәне урлап 
сы ҡҡан кеше оҙондор, — ти ҡустым.

— Оҙон булһа — күҫәлер1, — тигән булам мин.
— Күҫә булһа — Мусалыр, — ти ағайым.
Киттек Мусаны эҙләргә. Урам буйлап оҙаҡ та барма

ны ҡ, бер кеше тап булды. Күрәбеҙ: был кеше үҙе оҙон, үҙе 
күҫә. Ш унан уны туҡтатты ҡ та:

— һинең исемең кем? — тип һораныҡ.
Теге кеше:
— Минең исемем Муса, — тине.

1 Куҫә — һаҡал-мыйыҡ үҫмәй йәки бик аҙ үҫә торған кеше.
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— Муса булғас, бөгөн төндә һин беҙҙең дөйәне урла
ғанһың, шуны килтереп бир! — тине ағайым.

Мусаның бик асыуы килде быға.
— М ин һеҙҙең дөйәне урламаным, ниңә миңә ҡаны ға

һығыҙ? — ти.
— Улайһа, әйҙә аҡылы алтын аҡ һаҡаллы ҡартҡа 

киттек! — тип Мусаны елтерәтеп алып та киттек.
А ҡы лы  алтын аҡ һаҡаллы ҡарт беҙҙән:
— Кеҙ дөйәгеҙҙе Муса урлағанын ҡайҙан белдегеҙ? — 

тип һораны.
— Ырымлап белдек, — тинек.
— Ҡалай итеп ырымланығыҙ?
— Беҙҙең ҡойма бейек, уны аша төшөп, дөйәне урлап 

сы ҡҡан кеше оҙондор, тип әйттем мин, — тине ҡустым.
— Оҙон булһа — күҫәлер, — тип өҫтәнем мин.
— Күҫә булһа — Мусалыр, — тип яуап бирҙе ағайым.
Ш унан Мусаны эҙләп киттек. Урамда бара ятһаҡ, ошо

кеше беҙгә тап булды. Ҡарайбыҙ — үҙе оҙон, үҙе күҫә. Исе
мен һорағайныҡ — шул Муса. Дөйәне ошо кеше генә 
урлаған...

— Улай булғас, — тине аҡылы алтын аҡ һаҡаллы 
ҡарт, — һеҙ өс туған сығып тороғоҙ, үҙем саҡыртырмын.

С ы ҡты ҡ. Саҡыртып индерҙе лә:
— Әй, әйтегеҙ әле, мин усыма нимә йомғанмын? — тип 

һораны.
Оҙон-оҙон уйлап тормайынса:
— Нин усыңа йомған нәмә йомролор, — тине тыумаған 

ҡустым.
— Йомро булһа — һарылыр, — тигән булдым мин.
— Бары булһа — тарылыр, — тине үлгән ағайым.
А ҡы лы  алтын аҡ һаҡаллы ҡарт усын асып күрһәтһә,

ысынлап та, усына йомған нәмә үҙе йомро, үҙе һары, үҙе 
тары булып сыҡты. Ш унан аҡылы алтын аҡ һаҡаллы 
ҡарт Мусаға:

— Быларҙың дөйәһен һин урлағанһың, хәҙер ү к  алып 
барып бир! — тине.
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— Әй әттәгенәһе, дөйәгеҙҙе таң алдынан ғына алып 
ҡайты п бәйләгәйнем, әйҙәгеҙ, биреп ебәрәйем, — тине 
Муса.

А ҡы лы  алтын аҡ һаҡаллы ҡарт Мусаға:
— Ни эшләп әле һин был өс туғандың дөйәһен урларға 

булдың, ә башҡа әйберҙәрен түгел? — тип йәнә бер һорау 
бирҙе.

— "Дөйә урлаған да — бур, төймә урлаған да — бур" 
тиҙәр. М ин, урлауын урлағас, дөйә урларға булдым, — 
тине Муса.

М ин, бая бер байҙың туйына барып осраным, тигәйнем 
бит әле. Бына шунда ны ҡ ҡы на эселгән икән — бара-бара 
мин бөтөнләй иҫереп киткәнмен. Ярай әле итектәрем мине 
һинең һарайыңа килтереп, ҡы ҙы ң Айбикә янына һалған
дар, рәхмәт төшкәрҙәре! Төн уртаһында уяны п китһәм, 
Айбикә ҡосағымда ята. Таң алдынан уянһам, Айбикә ю ҡ: 
тәҙрәнән дейеү пәрейе инеп, урлап алып киткән, ҡәһәр 
һуҡҡы ры ! Ш унан мин йәһәт кенә итектәремде кейҙем дә, 
елгә еленләгән, көнгә ҡолонлаған бейәгә атланмай ғына, 
дейеүҙе баҫтыра киттем.

Эй киттем, эй киттем, артыма әйләнеп ҡараһам, энә 
буйы ер киткәнмен. Тауҙар, урмандар, йылғалар, күлдәр 
үттем. Бара торғас, яңғыҙы ғына ултырған бер өйгә килеп 
сы ҡтым. Я ҡы ны раҡ барып ҡараһам, өйҙө ете башлы 
аждаһа ураты п ятҡа н . Уны ң бер башы уҫалланып 
ажғы ры п тора, икенсеһе кешене, өсөнсөһө аяҡлы малды 
йота, дүртенсе башы музыка уйнай, бишенсеһе таҡм аҡ 
әйтә, алтынсыһы ел кәрәк булһа — ел, һыу кәрәк булһа 
һыу өрҙөрөп тора, етенсеһе менән тын ала — кешене йәки 
малды икенсе, өсөнсө баштарынан йотторорға тыны менән 
тартып килтерә.

М ин, йә баш, йә мал тинем дә, ҡылысымды тотоп, 
аждаһаға ташландым, музы ка уйнай торған башы менән 
таҡм аҡ әйтә торған башы ғына ҡалды тегенең.

М ин өйгә индем. Б ик һылыу бер ҡы ҙ йылмайып ҡы на 
ҡарш ы алды үҙемде. Инеү менән:

— Ҡайҙа минең Айбикәм? М ин уны  алырға килдем! — 
тинем.
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Теге ҡы ҙ:
— Белмәйем. Х ужам  әллә ҡайҙа алып китте. Үҙе 

ҡайтҡас, берәй нисек белербеҙ, сабыр ит, — тине. — Уның 
көсө һәнәгендә, — тип әйтә һалды.

Ш улай һөйләшеп кенә торғанда, тыш та дауыл ҡубы п 
китте, ике башы иҫән ҡалған аждаһа музыка уйнай, 
таҡм аҡ әйтә башланы. Теге ҡы ҙ йорт хужаһы ны ң ҡайты 
уын белдерҙе, миңә мейес аҫтына инеп боҫорға ҡуш ты . 
М ин шунда инеп, ни булыр икән тип, аҫтан ғына ҡарап 
ятам. Бына иш ек асылды. Өйгә килбәтһеҙ бер йән эйәһе 
килеп инде, дейеү икән: башы суйын сүлмәк һымаҡ, 
кәүҙәһе оҙонса, бал мискәһенә оҡш аған, бер ҡулы на һәнәк 
тотҡан, икенсе ҡулы н биленә өс тапҡы р уратып, кеҫәһенә 
ты ҡҡан . Дейеү, ишектән инеү менән:

— Тфү-ү, әҙәм еҫе бар! — тине.
Ҡ ы ҙ, бында әҙәм заты ю ҡ, тип дейеүгә ашарға әҙерләп 

ҡуйҙы . Дейеү, мин ашап ҡайтты м, тип әле генә һөйәп 
ҡ уй ға н  һәнәген алды ла тештәрен соҡой башланы. 
Дейеүҙең елләнеп йөрөүенән мейес аҫтында саң борҡолдап 
торҙо. М ин сәсәнем дә сөскөрөп ебәрҙем. Дейеү мине һиҙеп 
ҡалы п:

— Эй, кем ул бында, мейес аҫтында, сы ҡ әле! — тип 
ҡы сҡы рҙы .

М ин тынды ҡолаҡтан ғына алып ятам. Дейеү биленә 
ураған ҡулы н һуҙы п, мейес аҫтына ты ҡты  ла мине 
һәрмәй башланы. Ш ул ваҡыт мин уны ң арҡан һымаҡ 
ҡулы н ҡылысыма урап, ҡы рҡы п сығарҙым. Дейеү йән 
асыуы менән ҡы сҡы ры п, һәнәгенә тотондо. Ш ул ваҡыт 
теге һылыу ҡы ҙ, "сәнсә күрмә!" тип, мейес аҫтын ҡаплап 
ятты. Дейеү, һәнәген ташлап, ҡы ҙҙы  быуырға тотондо. 
Мейес аҫтында түҙеп яты рлыҡ хәл ҡалманы, йәһәт кенә 
сыҡтым да дейеүҙең үҙ һәнәге менән үҙен сәнскеләп таш 
ланым.

Ҡ ы ҙып китеп дейеүҙе бөтөнләй үлтереп ҡуйғанм ы н. 
Ш ул арҡала Айбикәнең ҡайҙа икәнен белмәй ҡалдым. Ни 
эшләргә инде? Теге ҡыҙҙан:

— Ҡайҙа минең Айбикәм, әйт тиҙерәк?! — тип таптыра 
башланым.
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— Ниңә, минең Айбикәнән кәм ерем бармы ни? Мине 
ал, — ти теге ҡы ҙ.

Бер уйлаһаң, шулай ҙа инде: был ҡы ҙ Айбикәнән 
һылыуыраҡ та, дейеү мине һәнәге менән сәнсәм тигәндә, 
мейес аҫтын ҡаплап ятыусы ла шул ҡы ҙ булды бит; унан 
тағы , мең бәләгә төшөп, Айбикәне эҙләп алып ҡайтырһың 
ҡайты уы н да, атаһы уны  әллә һиңә бирә, әллә ю ҡ, ханға 
ышаныс бармы ни...

Ошо ерҙә, ауыҙынан ш айыҡтарын ағыҙып, Ерәнсә 
сәсәнде тыңлап ултырған хан:

— Бирмәгән ҡайҙа ул, ике ҡуллап бирәм! Ҡыҙымды 
табып, алып ҡы на ҡайта күр! — тигән.

Ерәнсә сәсәнгә ошо ғына кәрәк тә инде. Ул үҙенең 
хикәйәһен һөйләй бирә. Ә хан, бөтә донъяһын онотоп, уны 
тыңлай.

— ...Ш унан, ю ҡ, мин әйтәм, Айбикәне эҙләп китәйем. 
Ул елгә еленләгән, көнгә ҡолонлаған бейә түгел әле, хан 
ҡы ҙы ! Теге һылыу ҡы ҙға: "Йә, ҡарындаш, һау булып 
тор!” — тинем дә, дейеү һәнәген яурынға һалып, аяҡ 
тартҡан я ҡҡ а  сығып киттем, һы лы у ҡы ҙ минең арттан 
күҙ йәштәрен мөлдөрәтеп ҡарап ҡалды. Был ҡы ҙ миңә 
йәл булып китте. Бер аҙ барғас, башҡа йәнә "әллә кире 
боролоп, ш ул һылыу ҡы ҙҙы  ғына кәләш итеп алырға 
инде?" тигән уй килде...

Хан был юлы ла түҙемһеҙләнеп:
— Кире боролаһы булма! Тиҙерәк Айбикәмде тап! — 

тип ҡы сҡы ры п ебәргән.
— М ин һинең, ханым, ана шулай тип әйтереңде белеп, 

ҡыҙыңды эҙләп киттем, — тигән Ерәнсә сәсән. — Эй барам, 
эй барам, бара торғас, бер бейек тауға еттем. Тауҙың 
түбәһендә йым-йым итеп күҙ яуын алып торған аҫыл таш 
тарҙан эшләнгән бер матур йорт күренә. Үрмәләй-үрмәләй, 
мин шунда менеп киттем. Менһәм, ш ып-шыма юл, ләкин 
үтерлек түгел: юл өҫтөндә йыландар м ы ж ғы п ята. М ин, 
йыландарҙы һәнәгем менән элеп алып, я ҡ -я ҡ ҡ а  сөйә-сөйә 
бара торғас, теге ялтырап торған йортҡа яҡынлаш тым. 
Ишегенә килһәм, һаҡсылар индермәй. Х уж аны ң беренсе 
башы менән туғыҙынсы башы ял итә, был ваҡытта ул бер 
кемде лә индерергә ҡуш м аны , тиҙәр.
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— Индерәһегеҙме, юҡмы? — мин әйтәм. — Ю ғиһә йор- 
тоғоҙҙо тау башынан өрәм дә төшөрәм!

Һаҡсылар мине бар тип тә белмәйҙәр. Ш унан мин ҡар
шылағы бер ҙур ҡая ташты һәнәгем менән элеп алдым да 
тау аҫтына сорғоп та ебәрҙем. Тау тетрәп, һелкенә биреп 
ҡуйҙы . Һаҡсылар ҡурҡы уҙан бөтөнләй ҡойолоп төштөләр.

Һарайға үтеп, хуж а торған бүлмәнең ишеген тартайым 
ғына тигәйнем, тыш та ҡурҡы п ҡалған һаҡсылар арттан 
килеп миңә ташландылар. М ин уларҙы, һәнәгем менән 
элеп алып, быраҡтырып ебәрҙем. Һиңә кейәү егете булып 
барғаным өсөн үҙеңдән бүләк итеп талап алған бәкем дә 
ҡайһы  берәүҙәрҙең эҫтәренә инеп, иҫән-һаулыҡтарын 
һорашып сыҡты.

Һарай хужаһы ны ң ишеген асып индем. Х уж а тигәнем 
туғы ҙ башлы дейеү икән. Беренсе башы менән туғыҙынсы 
башы һәлберәп төшкән, — йоҡлай торғандарҙыр, күрәһең. 
Мине, ҡулымдағы  һәнәкте күргәс, дейеүҙең күҙҙәре ҡаҙ 
йомортҡаһындай булып аҡайҙы. Йөҙө бына минең ошо 
итек ҡуңысым кеүек йыйырсыҡланды. Йөҙөндәге йыйыр
сығы йөҙгә етер. Ы сынлап хисаплаһаң — ике йөҙгә лә 
тулыр. Ике йөҙгә етмәһә лә, аҙ тигәндә алтмыш, күп  
тигәндә ҡы р ҡ  йыйырсыҡ булғандыр.

Дейеү минән:
— Кем һин? Минең ағайымдан ҡалған һәнәк һиңә ни 

сек килеп эләкте, ул минең ҡустымда ине бит! — тип һора
ны.

М ин уға:
— Айбикәне алырға килгән кеше булам м ин. 

Ағайыңды үҙенең ошо һәнәге менән сәнсеп үлтерҙем. 
Ҡарыш ып торһаң, һинең дә башыңа етер! Хан ҡы ҙы н 
ҡайҙа йәшерҙең, сығар тиҙерәк! — тинем тегегә.

Дейеү, күҙҙәрен аҡайтып, тештәрен ҡы ҫы п:
— Ҡулыңда ана ш ул һәнәк булмаһа, ботарлап ташлар 

инем дә үҙеңде, ярай, бәхетең инде! — тине. Ш унда у ҡ  
икенсе бер бикле бүлмәнән бер бите ай, бер бите көн һымаҡ 
йәштәш ун ике ҡы ҙ килтерҙе. Иллә-мәгәр улар араһында, 
ханым, һинең ҡы ҙы ң булмай сы ҡты . Дейеү:

— Бына ошо ҡыҙҙар араһынан үҙеңә оҡш ағанын ал. 
Айбикәне бирмәйем, — тине.
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— Ю ҡ инде, — мин әйтәм. — Миңә Айбикәнән башҡа 
бер ҡы ҙ ҙа кәрәкмәй. Йә уны  бирәһең, йә үҙеңде, ағайың 
һымаҡ, ошо һәнәк менән сәнсеп үлтерәм!..

Ошо урында хан:
— Б ик яҡш ы  иткәнһең, маладис егет икәнһең! — тип 

ҡуйған.
— ...Ш унан ни дейеү ни эшләһен, Айбикәне сығарҙы 

ла бирҙе. Ҡ ыҙың илай-илай муйыныма ташланды. "Һин 
булмаһаң, һәләк була инем. М ин һинеке, һин минеке 
хәҙер", — ти.

Беҙ шулай, донъяны онотоп, ҡосаҡлашып торған ара
ла, дейеү һәнәкте урлап алған да киткән. Ни эшләргә: 
һәнәк артынан барырғамы, юҡмы? Ә Айбикә: "Был 
дейеүҙе лә дөмөктөрөп, һәнәген алып ки л ", — ти...

Ш ул ваҡыт хан, үҙенең ҡайҙа ултырғанын онотоп:
— Ир аҫылы бисәләр һүҙен тыңлап тормаҫ инде! — 

тигән.
— ...М ин үҙем дә: "Һәнәк тә булдымы мал!" — тинем дә 

Айбикәне етәкләп алып ҡайты п киттем.
Бына ш ул. Ул үҙ бүлмәһендә, мин уны ң атаһы янында 

үҙемдең башымдан үткәндәрҙе һөйләп ултырам...
Ерәнсә сәсән һөйләйһе һүҙен һөйләп бөтөргән, ә хан тиҙ 

генә иҫен йыя алмаған, уйы  менән әллә ҡайҙарҙа йөрөгән, 
ти. Бер аҙ ваҡыт үткәс кенә, ул урынынан торған да 
Ерәнсә сәсәнгә:

— Хоҙай һиңә донъя байлығын бирмәһә лә, тел бай
лығы  биргән икән. Алты н аҡылың, сәсән телең өсөн мин 
һиңә ҡыҙымды кәләш итеп бирҙем, ҡыҙыма ҡуш ы п ярты 
байлығымды бирҙем! — тигән.

|  1. "Ерәнсә сәсән" әкиәтен уҡып сығығыҙ һәм тексҡа яҡын итеп һөйләп
■ бирегеҙ. Авторҙың һүҙ оҫтаһы булыуын текстан сығып иҫбатлағыҙ.

"БАШҠОРТ Х А Л Ы Ҡ  И Ж А Д Ы " БҮЛЕГЕН Ҡ А Б А ТЛ А У  ӨСӨН 
ҺОРАУҘАР ҺӘМ ЭШ

|  1. Халыҡ ижады, уның төрҙәре хаҡында уларҙы үҙ-ара сағыштырып
* һәм миҫалдар килтереп һөйләгеҙ. 2. Халыҡ ижадын өйрәнеүҙең 

ниндәй әһәмиәте бар? Халыҡ ижадының яҙма әҙәбиәттән айырмаһы 
нимәлә?
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Б аш ҡо р тта р ы м , уҡ ы у кәрәк, уҡ ы у  кэрәк! 
Арабыҙҙа наҙандар күп , уҡ ы у һирәк.
Аңра айыуҙан Уралдағы ҡур ҡҡа нд а й ,
Эй, туғандар, н а ҙа н л ы ҡ та н  ҡ ур ҡ ы у  кәрәк!

У ҡы ға нға  был донъяла жәләл булыр,
Харам ти гә н  күп  шәйҙәр хәләл булыр,
Ы рыҫ, дәүләт шишмәһен асам тиһәң , 
Ғилем-һөнәр берҙән-бер әмәл булыр.

А т см ул л а



К о м п о з и т о р

ХӨСӘЙЕН
ӘХМӘТОВ

( 1914- 1993)

Бер мең туғыҙ йөҙ ун дүртенсе йылдың тәүге айы...
Мөһабәт Урал аръяғындағы башҡорт далалары күҙҙең яуын алып 

торған көмөш ептәр менән "һырылған" ап-аҡ ҡалын юрған ябынған.
Аяҙ һыуыҡ ғинуар иртәләренең береһендә Баймаҡ районының 

Сыңғыҙ ауылындағы ярлы крәҫтиән ғаиләһендә алтынсы бала донъяға 
килә. Был — беҙҙең композиторыбыҙ Хөсәйен Әхмәтов ине.

Хөсәйен атаһын хәтерләмәй, ул әсәһе менән тороп ҡалған саҡта, 
уға бары тик дүрт кенә йәш тулған була.

Ас-яланғас, ауыр балалыҡ йылдарын башынан кисергән Хөсәйен, 
туғыҙ йәше тулыр-тулмаҫтан ялланып, ҡыуғынсы булып эшләй. Уның 
үҙ аллы тәүге хеҙмәт аҙымдары башҡорт ерҙәрен тир менән 
һуғарған кешеләр араһында шулай башланып китә. Үҙенең тыңлау
сан егәрлелеге, бигерәк тә эштән бушаған минуттарҙа башҡорт 
халыҡ йырҙарын иҫ киткес оҫта, моңло йырлауы менән ул шунда уҡ 
кешеләрҙең тәрән мөхәббәтен яулап ала. Уның был ваҡыттарҙағы 
бөтә тормошо иртә яҙҙан алып һары көҙгә саҡлы һалдар өҫтөндә 
үтә. Көньяҡ Уралдағы Эйек, Һаҡмар кеүек иҫ киткес матур тәбиғәт
ле, ҡаты ағымлы йылғалар буйлап өлкән ҡыуғынсылар менән бергә 
ағас ағыҙа ул. Тирә-яғын уратып алған мауыҡтырғыс серле донъя 
көнө-төнө тәбиғәт ҡуйынында эшләп йәшәгән йәш үҫмерҙең нескә 
тойғоло йөрәгендә ғүмергә юйылмаҫ эҙҙәр ҡалдыра.

Хөсәйен тыуған тәбиғәт тураһында боронғо халыҡ йырҙарының 
һүҙҙәре менән йырлай, Башҡортостан еренең баһадирҙары хаҡында, 
Салауат Юлаев тураһында йырлай, һәм уның был йырҙары тыңлау
сыларҙа ни тиклем яңы тойғолар уята!
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Йылдар үтте, байтаҡ һыуҙар аҡты... Ялан аяҡлы ҡыуғынсының 
элек башына ла килмәгән хыял ысынбарлыҡҡа әүерелде.

Хөкүмәт ҡарары буйынса республикабыҙҙа комиссия төҙөлдө: 
халыҡ йырсыһы Ғәзиз Әлмөхәмәтов етәкселегендә эшләгән был 
комиссия, Мәскәүҙәге Петр Ильич Чайковский исемендәге дәүләт 
консерваторияһына уҡырға ебәрер өсөн, башҡорт, татарҙарҙан 
музыкаға һәләтле йәштәрҙе йыйырға кереште. Шул иҫәптән 
Хөсәйенде лә Мәскәүгә ебәрҙеләр. Уны Мәскәү консерваторияһы 
эргәһендәге Башҡорт студияһына уҡырға алдылар. Хөсәйенгә фор
тепьяно буйынса дәрес биреүсе һиҙгер тәбиғәтле Ольга Михайловна, 
был йәш егеттең тойғоларға бай икәнлегенә ныҡ ышанғанлыҡтан, 
уның менән асыҡтан-асыҡ һөйләшә лә, башҡорт халыҡ көйҙәрен 
роялдә уйнатып, йәш йырсының импровизацияға, йәғни көй сығарыу
ға, һәләтен һынап ҡарай. Шулай итеп, уның тәүге ижади аҙымы 
билдәләнә. Асығыраҡ итеп әйтһәк, Ольга Михайловна Бродская 
йырсы Әхмәтовтан композитор Әхмәтовты тапты.

Әммә Бөйөк Ватан һуғышы башланғас, уҡыуҙы туҡтатырға тура 
килде. Хөсәйен Әхмәтов үҙе теләп һуғышҡа китте.

1944 йылда инде утыҙ йәше тулған Хөсәйен Әхмәтов, үҙенең ком- 
позиторлыҡҡа уҡыуын тамамлау өсөн, ҡайтанан Мәскәүгә бара һәм 
профессор А. А. Александров класында уҡый башлай. Консервато
рияла уҡыған йылдарында, бөтәһен дә зиһененә һеңдереп, мөмкин 
тиклем күберәк белергә тырыша. Утыҙ йәштәге кешегә, парта 
артында ултырып, белем томдарын кимереүе еңелгә тура килмәй, 
әлбиттә. Әммә ауыр үткән йәшлек йылдарында ҡыйынлыҡтарға 
бирешмәҫкә өйрәнгән Хөсәйен был юлы ла ҡаушап ҡалмай, ҙур 
ныҡышмалылыҡ күрһәтә.

Хөсәйен Әхмәтов консерваторияны уңышлы тамамлап, 1948 
йылда Өфөгә ҡайтты һәм күп кенә вокаль (йырлана торған), инстру
менталь (музыка ҡоралдарында уйнала торған) әҫәрҙәр ижад итте. 
Композитор Әхмәтовтың исеме афишаларҙа йыш күренә башланы, 
уның әҫәрҙәре радио аша ла, эстрадала ла, опера һәм балет театры 
артистарының концерттарында ла торған һайын йышыраҡ яңғыраны 
һәм тыңлаусыларҙың тәрән мөхәббәтен яулап алды.

Әхмәтовтың ижады киң һәм төрлө. Башҡорт профессиональ 
музыкаһының оҙон көй нигеҙендә үҫеүе дөрөҫ икәнлеген башҡорт 
композиторҙары араһында ул беренсе булып аңланы.

X. Ф. Әхмәтовтың бөтә ижады йөҙ йәшәр имәнде хәтерләтә, 
сөнки уның тамыры халыҡ ижады һәм тормошо менән ныҡ һәм 
ғүмерлеккә бәйләнгән.

Күп йылдар буйы ул Башҡортостан композиторҙар союзы менән 
етәкселек итте.

Атаҡлы композитор, халыҡ ижады белгесе, музыка эшмәкәре 
Хөсәйен Фәйзулла улы Әхмәтовтың илһамлы ижади эшмәкәрлеген 
илебеҙ һәм халҡыбыҙ юғары баһаланы. Уға РСФСР-ҙың һәм

179



Башҡорт АССР-ының атҡаҙанған сәнғәт эшмәкәре, РСФСР-ҙың 
халыҡ артисы тигән маҡтаулы исемдәр бирелде. X. Ф. Әхмәтовҡа 
йыр һәм инструменталь музыка өлкәһендәге уңыштары өсөн 1968 
йылда республикабыҙҙың Салауат Юлаев исемендәге премияһы 
тапшырылды. Уның Тыуған ил алдындағы фиҙаҡәр хеҙмәте Хеҙмәт 
Ҡыҙыл Байраҡ, ике "Почет Билдәһе" ордендары һәм миҙалдар менән 
билдәләнде.

Композитор X. Ф . Әхмәтов 1993 йылдың февралендә, 79 
йәшендә, Өфө ҡалаһында донъя ҡуйҙы.

1. X. Ә хмәтов тарафынан ижад ителгән бер нисә көйҙө йырлап күрһә
тегеҙ. 2. X. Әхмәтовтың холоҡ-фиғеленә хас ниндәй сифаттар һеҙгә 
айырыуса ныҡ оҡшай? 3. Тексты уҡып, X. Әхмәтовтың торм ош о һәм 
ижад юлы хаҡында ҡыҫҡаса һөйләп бирегеҙ.4. Үҙегеҙ белгән ком по 
зиторҙарҙы , уларҙың музыкаль әҫәрҙәрен әйтегеҙ. 5. Ком позитор
ҙар хаҡында гәзит-журнал, альбомдарҙан материалдар, һүрәттәр 
йыйығыҙ, докладтар әҙерләгеҙ.



САЛАУАТ

ЮЛАЕВ

( 1754— 1800)

Һәр бер халыҡтың ғорурлығы булыр батыр улдары, ғалимдары, 
полководецтары, ҙур яҙыусылары бар. Йырҙарҙа йырланыр, леген
даларҙа һөйләнер Салауат Юлаев башҡорт халҡының ана шундай 
данлыҡлы ир-егеттәренең береһе.

Салауат Юлаев — 1773— 1775 йылдарҙа Емельян Пугачев етәксе
легендәге Крәҫтиәндәр һуғышында ҡатнашҡан башҡорт халҡының яу 
башлығы, күренекле милли батыры. Шул уҡ ваҡытта ул шағир- 
импровизатор булып дан алған кеше.

Салауат Юлаев 1754 йылда элекке Өфө провинцияһы Шайтан- 
Көҙөй олоҫо (хәҙерге Салауат районы) Тәкәй ауылында тыуған. Уның 
атаһы Юлай Аҙналин бик аҡыллы һәм ҡыйыу кеше булған. Ул баш
ҡорттарҙың бер нисә ихтилалында ҡатнашҡан, төрлө хәрби поход
тарҙа, һуғыштарҙа йөрөгән. Прустарға ҡаршы ете йыллыҡ һуғышта 
Юлай башҡорт отрядтары менән етәкселек иткән һәм батырлыҡтар 
күрһәткәне өсөн миҙал менән бүләкләнгән. Күп йылдар буйы ул үҙ 
олоҫонда старшина булып торған, аҙаҡ улы Салауат менән бергә 
Пугачев етәкселегендәге ихтилалға ҡушылып киткән.

Юлай Аҙналин улында ла батырлыҡ, ҡыйыулыҡ сифаттары 
тәрбиәләргә тырышҡан. Салауат үҙе лә йәштән үк батыр булған, 
һыбай йөрөргә, ҡорал менән оҫта эш итергә өйрәнгән. Урыҫ яҙыу
сыһы Нефедов был хаҡта былай яҙа: "Үҙенең оҙон буйлы булмауына 
ҡарамаҫтан, Салауат ғәйәт көслө ине, уның киң яурынлы кәүҙәһенән 
ниндәйҙер мөһабәтлек һәм һөйкөмлөлөк һиҙелеп, ә уйсан ҡара 
күҙҙәрендә аҡыллылыҡ, көс, дәрт яҡтырып тора ине".

Салауаттағы көс-ғәйрәткә күп кеше хайран ҡалған. Һабан туйҙа- 
рындағы көрәштә ул бил бирмәҫ батыр, ат сабышында иң йылғыр 
һыбайлы, уҡ ярышында иң оҫта мәргән һаналған. Ләкин Салауат көс- 
ғәйрәт эйәһе генә түгел, заманына күрә уҡымышлы һәм талантлы 
кеше лә булған. Ул бик яҡшы уҡый-яҙа белгән, йырға һәүәҫ булған.

Салауат йәштән үк гүзәл тәбиғәтте, тыуған ерен ныҡ яратҡан, 
халыҡ ижады менән ҡыҙыҡһынған. Оҙаҡламай ул үҙе лә йырҙар, 
шиғырҙар сығара башлаған. Салауат үҙенең был һәләтен оло яуҙа ла 
оҫта файҙаланған. Салауаттың йырҙары ла, уның ялҡынлы һүҙҙәре 
кеүек үк, халыҡ тарафынан үҙ итеп ҡабул ителгән, уларға дәрт, ҡеүәт 
өҫтәгән. "Салауат йыр йырлаһа, — тип яҙа урыҫ яҙыусыһы Р. Игнать-
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Өфөләге Салауат Юлаев һәйкәле.
Скульпторы С. Д. Тавасиев, архитекторы И . Ғ. Ғәйнет динов, 1967 йыл

ев, — кешеләр һуғышҡа ҙур теләк менән барҙылар, яраланғанда ла 
һыҙланыу һиҙмәнеләр, аслыҡтан һәм һыуыҡтан ҡурҡмаҫ булдылар, 
үлгәндә лә шат үлделәр".

Салауат йәштән үк башҡорт халҡының ауыр тормошон, халыҡ
тың урыҫ колонизаторҙарынан, үҙ байҙарынан аяуһыҙ иҙелеп 
йәшәүен күреп үҫкән. Туған халҡының был ауыр яҙмышы Салауатта 
иҙеүселәргә ҡарата ҡаты асыу һәм нәфрәт тойғолары уятҡан.

1773 йылдың көҙөндә Яйыҡ (Урал) йылғаһы буйында Пугачев 
етәкселегендәге ихтилал башланып киткәс, урыҫ колонизаторҙарына 
һәм башҡорт байҙарына ҡарата аяуһыҙ үс һаҡлап килгән башҡорт 
халҡын Салауат яуға күтәргән.

Пугачев етәкселегендәге урыҫ халҡы менән ҡулға-ҡул тотоноп 
иҙеүселәргә ҡаршы яуға сығыу башҡорт халҡының азатлыҡ өсөн 
көрәш тарихында матур биттәрҙе тәшкил итә, ә ошо көрәштә юл-
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башсылык иткән Салауат Юлаев башҡорт халҡының милли батыры 
булып дан ҡаҙана. Халыҡ азатлығы өсөн көрәштең ололоғон, төрлө 
милләтле хеҙмәтсән халыҡтың дуҫлығын Салауат үҙе лә яҡшы 
төшөнә. "Туйҙа, майҙанда көрәшеп, кеше йығыу менән генә батыр 
булып булмай, — тигән ул. — Үҙ артыңдан илеңде эйәртеп, ил ирке 
өсөн дошманды еңеп, ил күрке булыу — бына шул була батырлыҡ".

1773— 1775 йылдарҙағы Крәҫтиәндәр һуғышында Салауат Емельян 
Пугачевтың иң яҡын ярҙамсыһы, уның иң ҡыйыу полководецтары
ның — ”булғадир"ҙарының береһе була.

Салауат Юлаев дошманға ҡаршы аяуһыҙ һуғыша. Пугачев полкта
ры менән бергәләп Салауат, батша армияһының ғәскәрҙәрен ҡыйра
тып, бер нисә ҡаланы алыуҙа ҡатнаша. Пугачев Казанды алыу өсөн 
походҡа йүнәлгәс, Салауат Башҡортостандағы ихтилалдар менән үҙе 
етәкселек итә.

Ул ваҡыттағы башҡа ихтилалдар кеүек үк, Пугачев етәкселе
гендәге ихтилал да еңелеү менән бөтә. 1775 йылда Пугачев язалап 
үлтерелә; Салауат менән Юлайҙы, танау һәм ҡолаҡтарын ҡырҡып 
алып, маңлайҙарына ҡыҙҙырылған тимер менән тамға һалып, ҡаты 
язалағандан һуң, Балтик диңгеҙе буйына мәңгелеккә һөргөнгә 
ебәрәләр. 25 йыл каторгала булғандан һуң, Салауат Юлаев 1800 йыл
дың 26 сентябрендә вафат булған.

Батша хөкүмәте Салауаттың исемен халыҡ күңеленән юйырға 
тырышты; уның тураһында йырлау йәки һөйләү тыйылды. Ниндәй 
генә ауыр шарттар булһа ла, халыҡ үҙенең батыр улы Салауат 
Юлаевты бер ваҡытта ла хәтеренән сығарманы, уның батырлығы 
хаҡында йырҙар, легендалар ижад итеп, яҡты исемен ғорурлыҡ 
менән күңелендә һаҡлап килде.

Данлыҡлы батыр, шағир-импровизатор Салауат Юлаевтың исеме 
беҙҙең көндәрҙә айырыуса ғорур яңғырай. Башҡорт халҡының 
милли геройын бөтә туғандаш халыҡтар ҙа яҡшы беләләр һәм 
хөрмәт итәләр.

Салауат Юлаевтың шиғырҙары һәм йырҙарының бик аҙ өлөшө 
генә беҙҙең көндәргә тиклем һаҡланып килеп етә алған. Уның был 
шиғырҙарында Тыуған иленә оло һөйөү хисе, азатлыҡ өсөн көрәш 
дәрте, иҙеүселәргә ҡаршы үс тойғолары сағыла. Шул яғы менән 
Салауат Юлаевтың шиғриәте хәҙерге көндә лә бик әһәмиәтле.

1. Салауат Ю лаев кем  ул? Уның тыуып үҫкән, тәрбиә алған торм ош  
шарттары, ғаиләһе ниндәй булған? 2. Салауаттың хәрби эш мәкәрле
ге, батырлығы һәм шағир булыуы хаҡында уҡып, һөйләп бирегеҙ. 
3. Салауат Юлаев тураһында урыҫ яҙыусылары Ф . Нефедов һәм 
Р. Игнатьев әйткән һүҙҙәрҙе иҫкә төш өрөгөҙ. 4. Салауат Юлаев 
тураһында һеҙ ниндәй әҫәрҙәр уҡығанығыҙ бар? 5. Салауат Юлаев 
исемендәге премия алған ниндәй яҙыусыларҙы, ком позиторҙарҙы , 
рәссамдарҙы һәм башҡа сәнғәт эш м әкәрҙәрен беләһегеҙ?
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Т Ы У Ғ А Н  И Л Е М

Минең тыуған ҡырҙарым, 
Балдай татлы һыуҙарым, 
Яландарым, урманым, 
К үккә  аш ҡан Уралым, — 
Минең изге төйәгем,
Кеҙҙе һөйә йөрәгем.
Күгәреп кү ккә  үрелгән 
Ҡарлы башын Уралдың, 
Күҙҙең яуын алырҙай 
Матурлығын ҡырҙарҙың 
Мәңге маҡтар инем мин, 
Мәңге данлар инем мин.

Тыуған-үҫкән илемдән 
Яҙмышым йыраҡ ташлаһа, 
Һеҙҙе һағынып өлгөрәм, 
Төшөмдә һеҙҙе гел күрәм, 
Минең тыуған ҡырҙарым, 
Балдай татлы һыуҙарым, 
Яландарым, урманым, 
Һөйгән һылыу Уралым! 
Тыуған яҡтан ел иҫһә,
Ул миңә хәбәр килтерә; 
Тыуған-үҫкән еремдән, 
Өҙөлөп һөйгән илемдән, — 
Минең тыуған ҡырҙарҙан, 
Балдай татлы һыуҙарҙан, 
Яландарҙан, урмандан, 
К үккә  ашҡан Уралдан 
Миңә хәбәр килтерә.

УРА Л Ы М

А й  Уралым, Уралым, 
Күгәреп ятҡан Уралым. 
Нурға сумған түбәһе 
К үккә  аш ҡан Уралым!



һине маҡтай йырҙарым,
Һине данлай йырҙарым.
Төнөн кү ккә  ай ҡалҡһа,
Алтындай балҡый Уралтау;
Көндөҙ кү ккә  көн ҡалҡһа,
Көмөштәй балҡый Уралтау.
Биттәреңдә, Уралтау,
Ҡамыштай ҡарағай урманың,
Итәгеңдә, Уралтау,
Балаҫтай болон, ҡырҙарың...
Ҡыҙарып ҡалҡҡан  ҡояшты 
Һайрап ҡаршылай ҡоштарың;
Тонйорап батҡан ҡояшты 
Һайрап оҙата ҡоштарың.
А й  Уралым, Уралым,
Һылыу ҙа һылыу Уралым! 
һүҙем бөтһә лә телемдә,
Йырым бөтмәне, Уралым!
М аҡтап ҡурай уйнаһам,
Бөтмәй ҙә торған көй булыр.
Данлап йырым йырлаһам,
Бөтмәй ҙә торған йыр булыр.

ЕГЕТКӘ

Бейектә оса ҡоҙғон ҡош,
Унан бейек осор ыласын бар.
Ыласындан да бейек оса торған 
Ҡош батшаһы — ҡы йғы р бөркөт бар.

Ш ул бөркөттәй, егет, батыр бул,
Тайғаныңда таян дуҫтарға.
Яуҙа арыҫландай ажғырып,
Йән аямай ташлан дошманға.

|  1. Салауат Ю лаевтың "Тыуған илем", "Уралым" шиғырҙарында Тыуған
■_ илдең, Уралдың матурлығы  ниндәй һүҙҙәр  менән һүрәтләнә?

Ш ағирҙың тыуған ергә булған мөхәббәтен сағылдырыусы һүҙҙәрҙе 
иҫкә төш өрөгөҙ һәм һөйләп бирегеҙ. Ш иғырҙағы сағыштырыуҙарҙы 
табып күрһәтегеҙ һәм уның мәғәнәһен әйтеп бирегеҙ. 2. "Урал" йы
рының һүҙҙәрен иҫкә төш өрөгөҙ һәм уны Салауат шиғырҙары менән 
сағыштырып ҡарағыҙ.
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Импровизация һәм импровизаторҙар

Талантлы һәм һүҙгә оҫта кешенең нимә хаҡында булһа 
ла шунда у ҡ  яттан ш иғыр йә йыр сығара алыу һәләтен 
и м п р о в и з а ц и я  тип йөрөтәләр. Ш ундай кешенең үҙен 
и м п р о в и з а т о р  тип атайҙар.

Башҡорттар боронораҡ төрлө йыйындарҙа, һабан 
туйҙарында ш иғыр һөйләр, һүҙ ярыштарында ҡатнашыр 
бындай һүҙ оҫталарын — импровизаторҙарҙы сәсән тип 
атағандар. Сәсәндәр үҙ ижадтары — йырҙар, ҡобайырҙар 
менән халыҡты яҡш ы лы ҡҡа  өндәр, яманлыҡты фашлар 
булғандар. Ундай һүҙ оҫталарынан беҙҙең көндәргә Ерәнсә 
сәсән, Байыҡ сәсән кеүек күренекле сәсән д әрҙең генә 
исемдәре килеп еткән. К үп  сәсәндәрҙең исеме онотолоп, 
ижадтары халыҡтың уртаҡ рухи байлығына әүерелеп, 
ҡобайыр, эпос, йыр булып телдән телгә күсеп һаҡлана 
алған.

Салауат Юлаев та үҙ шиғырҙарын сәсәндәр кеүек ү к  
яттан импровизация юлы менән сығарған. Ул тау янынан 
үткәндә, шул тауҙың бейеклеге, матурлығы хаҡында, 
йылға эргәһенән барһа, ш ул йылға тураһында йыр- 
ш иғы р сығарыр булған. Яу, көрәш хаҡында ла 
шиғырҙар, ҡобайырҙар тыуҙырған. Ш ул яҡтан Салауат 
Юлаевты ла шағир-импровизатор тип атарға мөмкин.

Метафора тураһында төшөнсә

Фольклорҙа һәм әҙәбиәттә образлылыҡты һәм матур
лы ҡты  көсәйтеү өсөн төрлө тасуири саралар ҡулланыла. 
Шуларҙың иң ки ң  ҡулланылғандары — с а ғ ы ш т ы р ы у ,  
э п и т е т ,  метафора.

Сағыштырыуҙа бер предмет икенсеһенә сағыштырылып, 
уларҙы сағыштырыу өсөн кеүек, һымалс, шикелле, -дай/ 
-дәй, -т а й /т ә й , -ҙай/-ҙәй, -лай/-ләй һәм башҡа шундай 
һүҙҙәр һәм ялғауҙар ҡулланыла. Метафорала иһә бер пред
меттың сифаты икенсеһенә күсерелә. Бында предметтарҙы 
бәйләп килгән айырым һүҙҙәр, ялғауҙар булмай. Мәҫәлән:
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Гәуһәр шикелле та ш та р ы ,
Тупрағы а л ты н  ғына.
Тауҙары, еңгән баты рҙай,
М аһайы п баҫып тора.

Был шиғырҙа "гәүһәр шикелле таштары", "тауҙары, 
еңгән батырҙай" — сағыштырыуҙар, ә "тупрағы алтын 
ғына" тигәндә, "алтын" — метафора. Тупраҡтың яҡ ш ы 
лығын, уңдырышлылығын белдерер өсөн шағир "алтын" 
тигән һүҙ ҡулланған, йәғни аҫыл металл алтындың сифа
ты тупраҡҡа күсерелгән. Бына шул күсмә мәғәнәле һүҙ 
метафора тип атала.

В. ЗЕФИРОВ

ЙӘНТҮРӘ ХИКӘЙӘНЕ

(1 8 1 2  йылғы В ат ан һуғышы иҫт әлект әренән)

— Иртәгә ике көнгә минең яҡы н дуҫым Йәнтүрәгә ҡ у 
наҡҡа барабыҙ. Бин уны ул миндә сағында күрҙең, уның 
миҙалы ла бар ине бит, — тине миңә старшина.

— Ризамын, тик унда һунарға сығырбыҙмы? — тинем 
мин.

Старшина уйға ҡалды.
— Хәҙрәт, — тине ул, бер аҙ өндәшмәйенсә торғас, — 

мин бөгөн шоңҡарҙарҙы осорғанмын икән, был һинең 
күңелеңде асыу өсөн генә булды, үҙем өсөн булһа, мин уны 
эшләмәҫ инем. Хәҙер ҡаҙҙар һәм өйрәктәр ояла ултырып 
себеш сығаралар, хәҙер ү к  ҡабыҡ ярып себештәре сығырға 
торған йомортҡаларҙы бер файҙаһыҙға ниңә әрәм итергә?

Мин старшинаны үбеп алырға ла әҙер тора инем. Ҡош
тарҙы шулай бөтә күңеле менән йәлләгән һәм ҡы ҙғаны у
сы йөрәкле бындай башҡортто остатырмын тип мин һис тә 
уйламағайным. М ин был ҡартты туғаным кеүек ярат
тым.

Иртәнсәк үҙебеҙ менән Йәнтүрәнең өлкән улын алып 
юлға сыҡтыҡ. Йәнтүрәнең йәйләүе Ағиҙел буйында урман
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Һыбайлы башҡорт яугиры.
Немец рәссамы Ш адов гравюраһынан фоторепродукция. X IX  быуаттың

тәуге сиреге

араһында ине. Беҙҙе шатланып ҡаршы алдылар: сисен
дерҙеләр, мендәрҙәргә ултырттылар һәм, самауыр әҙерлә
гәнсе, ҙур туҫтаҡ менән һәр кемгә ҡымыҙ бирҙеләр. Мин дә 
юлдан арып, һыуһап килгәйнем, тын алмаҫтан туҫтаҡта
ғы бөтә ҡымыҙҙы бер юлы һемереп эсеп ебәрҙем.

Тирмә эсендәге бер нәмәгә минең күҙем төштө: ул баш
ҡорттарҙың боронғо һуғыш  кейеме ине. Был кейем бөтөн
ләйгә ҡорос дүңгәләктәрҙән беркетеп яһалған; әйтергә
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кәрәк, өс дүңгәләк дүртенсеһе менән беркетелгән булһа ла, 
улар бөтәһе бергә бер бөтөн булып торалар. Ул кейем кеше
не башынан алып биленә тиклем ҡаплап тора. М ин уны 
кейеп ҡарарға теләгәйнем дә, булдыра алманым. Уны 
пуля яҡындан атҡанда ғына тишеп үтә алыр ине.

— Бындай кейемде һеҙ хәҙер ҡулланаһығыҙмы? — тип 
һораным мин.

— Ю ҡ, хәҙрәт, — тине Йәнтүрә, — беҙҙең хәҙерге йәш
тәр ҡы ҫҡа буҫтау кейем, осло башлы бүрек кейеп йөрөргә 
яраталар; улар бындай ауыр тимер кейемде онотҡандар 
инде. Элекке замандарҙа башҡорттар былай түгел ине; ул 
ваҡытта походҡа сығырға булһа, улар тимер кейем, уның 
өҫтөнә к ү к  буҫтау сәкмән, баштарына аҡ ҡалпаҡ кейә 
торғайнылар; билдәренә йәйә менән уҡ-һаҙаҡ, ҡылыс 
тағалар, ҡулдарына һөңгө тоталар, командир ҡайҙа ҡ у ш 
һа, шунда китәләр ине. Мин үҙем шундай кейем менән 
француздарға ҡарш ы  һуғы ш ты м  һәм уларҙың баш 
ҡалаһы Парижда булдым.

— Нисек, Париж яҡш ымы? — тип һораным мин.
— Я ҡш ы , бик шәп ҡала. Тик бына бисәм генә мине 

яңғыҙымды гулять итергә ебәрмәне. Хәйләкәр бисә булып 
сыҡты.

— Бисәм тиһеңме, әллә ул да һуғыш та булдымы? — 
тип мин уның һүҙен бүлдем.

— Эйе, булды, миҙалы ла бар, — тине Йәнтүрә. — Һин 
минең ҡыҙҙарҙың нисек итеп һыбай йөрөүҙәрен күргән
һеңдер бит?! Ҡулдарында һөңгөләре генә юҡ, әгәр булһа, 
тап казак булырҙар ине; йылғыр егетеңде лә ат өҫтөнән 
әйләндереп төшөрөрҙәр ине.

Сәй эскән дә һүҙ тағы француздар тураһында башлан
ды. Йәнтүрә күп  кенә ҡы ҙы ҡлы  нәмәләр һөйләне. Миңә 
уның ябай, үҙенә күрә шаян һүҙҙәре бик оҡшаны.

— Беҙҙең ғәскәр, — тип һөйләй башланы ул, — Дрез- 
денға бик ҡы ҙы у барҙы: беҙ өс көн, өс төн аттарыбыҙҙан 
төшмәнек. Ул ваҡытта август урталары ине. Эҫе һауа ке
шеләрҙең тынын ҡура, мин дә, бик ны ҡ  арығанлыҡтан, 
ат өҫтөндә көскә-көскә генә бара инем. Ахырҙа, бара 
торғас, минең хәл тамам бөттө, атымды юлдың ситенә
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ҡайырҙым да үләнгә яттым. Бисәм дә үҙемдең янда ине. 
Ул да яныма килеп ултырҙы ла буҫығып-буҫығып иланы. 
Мин саҡ-саҡ ҡы на тын ала инем. "Х уш  бул, — мин 
әйтәм. — Тыуған илем Башҡортостан, хуш  булығыҙ, киң  
сәхрәләрем, мин һеҙҙе хәҙер яңынан ҡайтып күрә алмам 
инде". Миңә бик ҡы йы н, бик ауыр ине. Ҡапыл эскем к и 
леп китте. Беҙҙән алыҫ түгел күтерле соҡорға оҡшаған 
ылымыҡлы бер бәләкәй күл  бар ине. М ин нисек етте ш у
лай, бисәмдең ярҙамы менән, ш ыуыш ып шул күл  янына 
барып еттем. Бәхеткә ҡаршы, башыма һыуға төшөп ятыу 
уйы килде. Сисендем дә бер сәғәт самаһы һыу эсендә 
яттым; миңә еңел булып китте. А я ҡ ҡ а  баҫып, һыуҙан 
сыҡтым. Сығыу менән, ҡурҡы п  киттем, ә бисәм ҡур 
ҡы уы нан йы ғы лы п китә яҙҙы. Минең бөтә тәнемде, 
муйынымдан алып табаныма тиклем, һөлөктәр һырып 
алғайны. Бәләктәр ҡанымды тағы бер аҙ һурһындар әле 
тип, яңынан һыуға инеп яттым. Быуға өсөнсө тапҡыр 
инеп ятҡандан һуң, улар минең ҡанымды эсеп туйып, 
үҙҙәре төшөп бөттөләр. Ш унан һуң тәнемдәге ауырлыҡ 
ҡул  менән һыпырып ташлаған кеүек булды. Мин, үҙем 
кейенеп, атыма һикереп мендем дә, бисәм менән икәүләп 
үҙебеҙҙең отрядты ҡы уы п еттек.

— Ю ҡ, хәҙрәт, — тип өҫтәне Йәнтүрә, — кемдең ғүмере 
ҡайҙа бөтә, тупрағы ҡайҙа яҙған, ул шунда үлә. Бына, 
мәҫәлән, икенсе бер ваҡыт мин Тыуған илемә әйләнеп 
ҡайтыуҙан бөтөнләй өмөтөмдө өҙгәйнем, ти к  бисәм генә 
ҡотҡарып алып ҡалды.

Ҡайһы урында икәне хәтеремдә ҡалмаған, беҙҙе бәлә
кәй бер күҙәтселек отрядына ҡуйҙылар. Белмәйем, беҙ ни 
сектер күрмәй ҡалғанбыҙ, таң атып килгәндә, түштәренә 
ҡорос таҡта кейгән егермеләп француз беҙҙең алға килеп 
сыҡты. Беҙ тиҙ генә һөңгөләребеҙҙе эйәргә нығытып, һөрән 
һалып, яуыздар өҫтөнә ташландыҡ. Мин атланған ат бик 
йылғыр, ҡурҡмаусан ине; сабып барған ыңғайға бер 
французды һөңгөм менән сәнсеп йыҡтым. Бөңгөнө тартып 
алып маташҡанда, уларҙың икенсеһе килеп ҡылысы 
менән минең яурынға сапты; тимер кейем сыҙаманы, мин 
сабылған яурын менән аттан йығылып төштөм һәм иҫтән
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дә яҙғанмын, һуш ы м а килгәндә беҙҙең иптәштәрҙең яр
тыһы тегеләр тарафынан тураҡланып бөткәнен, ҡалған
дарының ҡул-аяҡтары бәйләнгән булыуын күрҙем. Бисәм 
янымда ю ҡ ине. М ин инде, ул донъяла юҡтыр, тип уйла
ным. Аттарға мендереп, беҙҙе пленға алып киттеләр. Сәғәт 
ярымдан һуң ҡапыл урман араһынан йөҙләгән Дон каза- 
гы килеп сыҡты һәм беҙҙе уратып алды. Унлап ҡына 
ҡалған француздар ҡурҡты лар һәм, үҙҙәренең бире- 
леүҙәрен белдереп, баш эйҙеләр. Минең бисәм дә Дон ка 
зактары араһында ине. Ул эш былай булған: беҙ һуғыша 
башлау менән, минең ҡатын, беҙҙең тегел әргә ҡаршы тора 
алмаясағыбыҙҙы аңлап алып, һуғы ш  майҙанынан 
тайшанып сы ҡҡан да төп отрядҡа хәбәр иткән. Эйе, әгәр 
ҙә ул булмаған булһа, мин илемдә былай байрам ҡороп, 
күңел асып йөрөй алмаған булыр инем. Яманлап бер һүҙ 
ҙә әйтерлек түгел, бик яҡш ы  һәм дан бисә.

— Э һинең бисәң иҫәнме әле? — тип һораным мин.
— Иҫәнен иҫән, ти к  ҡартайҙы, бик ны ҡ  ҡартайҙы һәм 

хәҙер өс йыл инде күҙҙәре бер нәмә лә күрмәй.
Ҡунаҡсыл дуҫта беҙ ике көн булдыҡ һәм ваҡытты бик 

күңелле үткәрҙек: балыҡ тоттоҡ, мылтыҡтар менән ҡорал
ланып, һунарға йөрөнөк; һунарҙа йөрөгәндә, старшина
ның улы мәргән атыуҙа үҙенең оҫталығын күрһәтеү 
мөмкинлеген тапты. Беҙ һунарҙан ҡайтып килә инек ин 
де. Тауҙар араһынан ҡайтып килгәндә, мин ҡая башында 
баҫып торған бер ҡоралай күрҙем һәм атырға уйланым. 
Ләкин Йәнтүрә мине туҡтатты. "Туҡта әле, хәҙрәт, — тине 
ул, — һин Нәғиптең оҫталығын күр". Старшина улының 
исеме шулай ине. Нәғип һаҙағын алды, уға уҡты  яйлап 
ҡуйҙы , тоҫҡаны; һаҙаҡ оҫта башҡорттоң ҡулында дүң
гәләк хәленә килде; уҡ , һыҙғырған тауыш сығарып, аты
лып китте һәм үтәнән-үтә у ҡ  тишеп сы ҡҡан ҡоралайҙың 
кәүҙәһе туранан-тура тау аҫтына, беҙҙең аяҡтарыбыҙ 
янына, тәгәрәп килеп төштө. Ш унда булыусыларҙың таң 
ҡал ыуҙары батыр өсөн бүләк булды.

Кискә табан инде беҙ ҡайтып китергә йы йынғайныҡ, 
ләкин ҡунаҡсы л хужа беҙҙең ҡуны п китеүебеҙҙе бик ны ҡ 
үтенеп һораны. Бында мин башҡорттарҙың милли музы-
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каларын тыңлау мөмкинлегенә ирештем. Был музыка 
ҡурайҙа йәки ҡумы ҙҙа уйнау һәм тамаҡ төбө менән йыр
лау — өзләү1 ине. Был өзләүҙе мин нисек аңлатырға ла 
белмәйем. Бәлки, минең ҡарашым күптәргә оҡш амайын
са, ҡы ҙы ҡ  һы маҡ тойолор. Ләкин асыҡтан-асыҡ әйтергә 
кәрәк: башҡорттарҙың иң һөйөклө батырҙары Салауат 
тураһындағы балладаны ике ҡурайҙа уйнағанда һәм 
тамаҡ төбө менән йырлағанда, мин был музы каны  ысын 
күңелдән кәйефләнеп, рәхәтләнеп тыңланым.

1. Үҙе йәшәгән һәм унан элекке осорҙағы  хәрби кейем дәр тураһын
да Йәнтүрә кунактарға  нимә һөйләй? 2. Йәнтүрәнең Дрезденға 
барыу эпизодын һөйләгән урынды текстан табып укы ғы ҙ һәм һөйләп 
бирегеҙ. 3. Башҡорт халҡы һәм уның ғөрөф -ғәҙәттәре, музыкаһы 
тураһында автор нимәләр уйлай? 4. Был хикәйәлә халыҡ тарихындағы 
ниндәй осор, ниндәй әһәмиәтле ваҡиғалар тасуирлана? 5. Ә ҫәрҙең 
белем һәм тәрбиә яғынан ниндәй әһәмиәте бар?

1 Ҡурай уйнау тауышы сығарып, тамаҡ төбө менән йырлау (өзләү) 
элек башҡорттар араһында киң таралған булған. Башҡортостанда 
өзләү әле лә йыш осрай.
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АҠМУЛЛА

( 1831— 1895)

Мифтахетдин Акмулла — революцияға тиклемге башҡорт әҙә
биәте тарихында киң билдәле шағир. Заманында халыҡ уның шиғыр
ҙарын хәтерендә һаҡлар һәм яттан һөйләр булған. Улар ҡулъяҙма 
көйөнсә лә халыҡ араһында киң таралған.

Мифтахетдин Камалетдин улы Аҡмулла 1831 йылдың 26 декаб
рендә Өфө губернаһының Бәләбәй әйәҙе Елдәр олоҫо (хәҙер Миәкә 
районы) Туҡһанбай ауылында тыуған. Әсәһе үлеп киткәс, Аҡмуллаға 
бик йәшләй үгәй әсәһенең ҡыйырһытыуҙарын күреп үҫергә тура 
килә. Ул башта үҙ ауылында атаһынан тәүге һабаҡтарҙы ала, унан 
күрше ауылдарҙағы мәҙрәсәләрҙә уҡый. Аҙаҡ тыуған ауылын 
бөтөнләй ташлап сығып китә. Бер нисә йыл атаҡлы Стәрлебаш 
мәҙрәсәһендә уҡый, һуңыраҡ Троицк ҡалаһына юл тота. Ҡышын ул 
мәҙрәсәләрҙә уҡып, йәй көндәрен ҡаҙаҡ далаларына китеп, ҡаҙаҡ 
балаларына һабаҡ биреп йөрөй.

Аҡмулла күп ғүмерен ҡышын балалар уҡытып, йәй көндәрен 
балта оҫтаһы булып эшләп үткәрә. Халыҡҡа аң-белем таратырға 
тырыша. Уҡырға, ғилемгә эйә булырға өндәп шиғырҙар яҙа. Уҡы- 
мышлылығы, тура һүҙлелеге, сәсәнлеге өсөн халыҡ уны Аҡмулла тип 
атай. Аҡмулла ҡаҙаҡса тура һүҙле, ғәҙел кеше тигән һүҙ.

Халыҡ Аҡмулланы саф күңеле, тапҡырлығы өсөн яратһа, байҙар, 
түрәләр иһә уның һүҙенән ҡурҡыр булғандар. Уларға әсе шиғри һүҙ 
менән тел тейҙергән өсөн, үс алырға тырышҡандар, хатта бер заман 
нахаҡҡа ғәйепләп, төрмәгә ултыртҡандар. Аҙаҡтан, кешеләр яллап,

7  Т у ға н  әҙәбиәт, 7 193



уны 1895 йылда Урал тауҙары араһында үлтереп киткәндәр. Аҡмул- 
ланың ғүмере шулай фажиғәле ослана. Ләкин уның шиғырҙары, 
ижады, яҡты исеме халыҡ күңелендә ҡала.

Аҡмулла шиғырҙары

Аҡмулла үҙенең аты һәм арбаһы менән ауылдан ауыл
ға, йәйләүҙән йәйләүгә күсеп йөрөп, донъя гиҙергә яратҡан, 
халыҡ араһында балта оҫтаһы булып танылған. Башҡор
тостанда ул Урал тауҙарының мәғрур ҡаялары, йәйләү
ҙәрҙең ҡабатланмаҫ күрке менән һоҡланһа, ҡаҙаҡ яҡта
рында иһә далалар киңлеге күңелен биләгән. Ш ул гүзәл 
тәбиғәт күренештәре, йыл миҙгелдәре хаҡында дәртләнеп 
шиғырҙар сығарған.

Элек күберәк малсылыҡ, йы лҡы сы лы ҡ менән шөғөл
ләнгән башҡорт халҡы ҡы ш ы н ауырлыҡ менән ҡыш лап, 
йәйгелеген мал-тыуары менән йәйләүгә сы ҡҡан саҡта
рында "ҡы ш ы н ҡыҫылып, яҙын яҙылып, йәйен йәйелеп 
йәшәйһең" тип әйтер булған. Аҡмулланың "Күкләм", 
"Яҙ", "Көҙ" тигән шиғырҙарында халыҡтың тәбиғәткә 
ҡарата ана шундай мөнәсәбәте үҙенсә һөйләп, тасуирлап 
бирелгән.

"Бәхет", "Атты ң ниһен маҡтайһың?.." шиғырҙарында 
яҡш ы  менән яманды, хаҡлы ҡ менән нахаҡты айыра бе
лергә өйрәтеү халыҡсан тапҡыр һүҙҙәр, сағыштырыуҙар 
ярҙамында хәтерҙә ҡалырлыҡ итеп әйтелгән. "Нәфсе" 
шиғырында иһә байҙарҙың нәфсеһенән, ҡомһоҙлоғонан әсе 
итеп көлә шағир.
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Б А Ш Ҡ О РТ Т А РЫ М , У Ҡ Ы У  КӘРӘК!

Башҡорттарым, уҡы у кәрәк, уҡы у кәрәк! 
Арабыҙҙа наҙандар күп , уҡы у  һирәк.
Аңғыра айыуҙан Уралдағы ҡурҡҡандай,
Эй, туғандар, наҙанлыҡтан ҡур ҡы у  кәрәк!

Илтифат ит: уҡыуҙалыр шәрәфәттәр, 
Яһиллыҡтан килә ятыр ҙур афәттәр.
Уҡығандар күктә  осор, һыуҙа йөҙөр,
Ю ҡтыр унда әүлиәлек, кәрәмәттәр.

Уҡы ғанға был донъяла жәләл булыр,
Харам тигән күп  шәйҙәр хәләл булыр.
Ырыҫ, дәүләт шишмәһен асам тиһәң,
Ғилем-һөнәр берҙән-бер әмәл булыр.

Ал тыға берҙе ҡуш ы п, һан ун булмай,
Сәғәтте алға бороп, төн көн булмай.
Белемлелек — арыҫландан көслө батыр,
Ш уға  атланмай, һинең төшөң һис өн булмай.

1. "Башҡорттарым, уҡы у кәрәк!" шиғырында халыҡты наҙанлыҡҡа 
ҡаршы көрәш кә, аң-белемгә өндәү идеяһының сағылышы.

ДУҪЛЫҠ

Дуҫ тигәнең тыштан матур, эстән мөрдар1 булмаһын, 
Донъяһы тар булһа булһын, күкрәге тар булмаһын. 
Бар көнөңдә дуҫ булып, тарлыҡта ташламаһын,
Бер ваҡытта хәжәт булып, заллына2 зар3 4 5 булмаһын.
Ғәйебенә күҙ һалма дуҫтың — ғәйебе мәнзур' түгел, 
Ғәйебе асыҡ булһа булһын, ғәйеп асыусы булмаһын. 
Уйҙа ғына булған дуҫҡа көйҙәшлек мәшрут" түгел, 
Ҡалыбы башҡа булһа булһын, ҡәлебе6 башҡа

булмаһын.

1 Мөрдар (ғәр .) — насар, әшәке.
2 Залл (ғәр .) — аҙғын, боҙоҡ.
3 Зар (ф ар.) — дарманһыҙ, көсһөҙ, зәғиф.
4 М әнзур (ғәр .) — иғтибарға лайыҡ.
5 Мәшрут (ғәр .) — шартлы, мотлаҡан.
6 Ҡәлеб (ғәр .) — күңел, йөрәк.
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Кәр һораған бәндәнең бәхеттән өлөшө бар —
Кин  химар1 тип хурлағаның заты толпар булмаһын. 
Кейеме туҙған булғанға насар уйлау матлуб2 түгел — 
Кин  ғораб3 тип уйлағаның заты шоңҡар булмаһын! 
Бәхет алыуға һәр ғамға4 шарт түгел Бағ да д, Хәләб, 
Йорто Болғар булһа булһын, йортто болғар булмаһын. 
Ижад итеүсе — мөләҡҡаб5 дәрдмәнд Аҡмуллағыҙ, 
Донъяла хур булһа булһын, мәржәғе6 нар7 булмаһын.

1. Дуҫлыҡтағы ихласлыҡ, күңел киңлеге, ғәҙеллек хаҡындағы юл- 
_  дарҙы уҡып күрһәтегеҙ һәм тормош тан миҫалдар килтереп һөйләп

бирегеҙ. 2. Ш иғырҙағы  "ғәйебенә күҙ  һалма дуҫтың........ғәйебе асыҡ
булһа булһын" тигән юлдарҙың мәғәнәһен асып бирегеҙ. Ш ул хаҡта 
миҫалдар килтереп һөйләп бирегеҙ.

НӘФСЕ

Бай уйлар, ҡалай ярлы булмайым, тип,
Фәләнсә байҙан артҡа ҡалмайым, тип.
Бер уйлаған байына малы етһә,
Йәнә уйлар алдыма һалмайым, тип.
Йөҙгә малың еткәндә, йүгерерһең,
Бер тинлек сығым булһа, йөгөнөрһөң.
Ҡәнәғәтең аҙайып, шул ваҡытта
Бер мал үлһә, йөҙ ҡайғырып, үкенерһең.
Малың меңгә еткәндә тарыларһың8.
Ике меңгә етһәсе, тип зар ҡыларһың.
Эрелек һәм тәкәбберлек шомлоғонан 
Ш ул көндә тәүбәләрең яңыларһың.
Мең ерҙән табыш алған уңмай ҡалмаҫ, 
Табышһыҙ яланғастар туңмай ҡалмаҫ.
Йәне һаран яман бай таштан ҡаты  —

1 Хим ар (ғәр .) — ишәк.
2 М ат луб (ғәр .) — талап ителгән, кәрәкле, тейешле.
3 Ғораб (ғәр .) — ҡарға.
4 Ғам  (ғәр .) — ябай кеше.
5 М өләҡж аб (ғәр .) — аталған, ҡушылған, ҡушаматлы.
6 М әрж әғ (ғәр .) — барыр ер.
7 Н ар (фарс.) — ут, ялҡын; тамуҡ.
8 Тарылау (ҡ а ҙ .)  — һаранланыу.
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Фәҡир түгел, хоҙайын күңеленә алмаҫ.
Ил маҡтаһа "бай", "бей" тип, ҡыуанабыҙ, 
Әҙәмдән йөҙөбөҙ өсөн оялабыҙ.
Ғәзиз торған тәңренән оялмайбыҙ — 
Ш ундайын бер аҡылһыҙ диуанабыҙ.

1. Ш иғыр ни өсөн "Нәфсе" тип атала? Унда байҙарҙың ниндәй сифат
тары асыла? Ш иғы рҙы ң әһәмиәте нимәлә?

АТТЫҢ НИҺЕН МАҠТАЙҺЫҢ?..

Атты ң ниһен маҡтайһың — 
Бәйгеләрҙә сапмаған;
Дөйәнең ниһен маҡтайһың — 
Алыҫ ергә бармаған;
Әҙәмдең ниһен маҡтайһың — 
Я ҡш ы  яғы ҡалмаған;
Донъяның ниһен маҡтайһың — 
Ырыҫ-бәхет ҡунмаған; 
Хакимдың ниһен маҡтайһың — 
Яуыз йырын йырлаған;
Егеттең ниһен маҡтайһың — 
Илде дошман сарлаған1, 
Ҡатындың ниһен маҡтайһың — 
Ҡ ағып түшәк һалмаған; 
Баланың ниһен маҡтайһың — 
Атаның телен алмаған;
Ҡыҙҙың ниһен маҡтайһың — 
Ғәйбәт һүҙҙән ҡалмаған; 
Мулланың ниһен маҡтайһың — 
Үле менән теренең 
Барын берҙәй ялмаған.

Ш 1. Ш ағир был шиғырында ат, дөйә, әҙәм , донъя, хаким, егет, ҡатын, 
бала, ҡы ҙ, муллаға хас ниндәй сифаттарҙы тәнҡитләй?

1 Сарлау (ҡ а ҙ .)  — тултырыу, баҫып алыу.
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Ө Л ГӨ Р Һ Ү Ҙ

Асманда тыуған йондоҙҙан 
Яҡтырып тыуған ай артыҡ; 
Жабы1 тыуған эш атынан 
Ҡазанат2 тыуған тай артыҡ; 
Башы боҙоҡ хакимдан 
Хәйерле, шым яй3 артыҡ; 
Шәрә булһа, тауҙан да 
Ағасы бар сай4 артыҡ;
Дөйә һуйған йыйындан 
Туҡлы  һуйған туй артыҡ; 
Һүҙ тыңламаҫ улыңдан, 
Һыйҙаш булһа, сит артыҡ; 
Әрһеҙ айыу килендән 
Көсөкләгән эт артыҡ;
Ауыл гиҙгән ҡыҙыңдан 
Бишектәге ул артыҡ;
Күреп алған күркәмленән 
Күрмәй алған ҡы ҙ артыҡ!

1. Ш иғырҙы уҡығыҙ. Ш ағир был шиғырында нимәне "насар", нимәне 
"яҡшы" тип атай, һанап сығығыҙ.

1 Жабы (ҡ а ҙ .)  — ҡатнаш, төрлө тоҡомло аттан тыуған.
2 Ҡ азанат  (ҡ а ҙ .)  — таҙа ҡанлы.
3 Я й , ж а й  (ҡ а ҙ .)  — ябай, түбән ҡатлам кешеһе.
1 Сай (ҡ а ҙ .)  — йырғанаҡ.
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мәжит
ҒАФУРИ

( 1880— 1934)

М. ҒАФУРИҘЫҢ БАЛА САҒЫ 
КӘМ УҠЫ У ЙЫЛДАРЫ

Балалыҡ иптәшем Мәжит

(Б. М әҡсүт ов иҫт әлеге буйынса)

Өфө — Ишембай тимер юлының көнсығышына ҡараһаң, бик ма
тур булып бейек тау теҙмәләре күренә башлай; был тауҙар мәшһүр 
Урал тауҙарының ҡатлаулы теҙмәләре булып, был теҙмә тауҙарҙың 
эсендә, Ағиҙелгә яҡыныраҡ Мағаш тауы күгәреп күренә. Ошо 
тауҙың көньяҡ итәгендә көнсығыштағы тауҙар араһынан ашҡына- 
ашҡына Еҙем йылғаһы ағып сыға. Еҙем йылғаһының Ағиҙелгә 
ҡушылған еренән алыҫ түгел, тәбиғәттең матур бер урынында, 
Еҙемҡаран ауылы урынлашҡан.

Башҡорт халыҡ шағиры Мәжит Ғафури 1880 йылда ошо ауылда 
Нурғәни исемле бер фәҡир хәлфә ғаиләһендә тыуған. Мәжит, үҙ 
ауылында өс йыл уҡығас, дүртенсе йылына Оло Үтәшкә килә. Был 
1893 йылда булды.

Мәжит дәрес белеү яғынан алдынғыларҙан иҫәпләнә ине. Ул 
яҙыуҙы ла матур ғына яҙғанлыҡтан, бай балаларына ялланып китаптар 
ҙа күсереп бирә торғайны. Был эшен ул Үтәш мәктәбенә барғас та 
дауам итте.
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Мәжиткә быны эшләмәйенсә ярамай ине. Сөнки Мәжит Үтәш 
мәктәбенә уҡырға кереп, күп тә үтмәй, уның атаһы Нурғәни хәлфә 
вафат булды. Атаһының үлеүенә бер йыл тулыр-тулмаҫтан, әсәһе 
Мәрзиә әбей ҙә вафат булып, Мәжит Нурислам ағаһы тәрбиәһендә 
тороп ҡалды. Ағаһы ярлы ине. Шунлыҡтан Мәжиткә бай балаларына 
аш бешереп, самауыр ҡайнатып хеҙмәт итеп уҡырға тура килде.

Мәжиттең башҡа балаларҙан иртәрәк тороу ғәҙәте бар ине. Ул 
иртүк тороп китап уҡый йәки яҙыу эше менән ултыра. Кайһы бер 
уҡыусылар ҡыҙыҡһынып һораһалар, Мәжит уларға:

— Иртә тороу дәрес әҙерләү өсөн файҙалы, — тип яуап ҡайта
рыр ине.

Мәжит йәй көндәрендә бигерәк тә иртә тора ине. Ҡайһы ваҡыт
тарҙа ул ҡапҡа бағанаһы башына йәки берәй бейек урынға менеп ул
тырып, балаларға ҡыҙыҡлы нәмәләр һөйләй торғайны. Уның 
ҡысҡырыуы була, балалар йыйылалар ҙа, бөгөн Мәжит нимә һөйләр 
икән, тип ҡыҙыҡһынып, уның һүҙен көтәләр. Мәжит уларға йә ҡат
марлы ғына йомаҡ әйтә, йә ҡыҙыҡлы әкиәт һөйләргә тотона.

Мәжиттең һүҙгә оҫта булыуы, һорауҙарға яуапты тиҙ табыуы 
ауылдағы бөтә балаларға ла билдәле ине.

Мәжит тәбиғәт менән дә бик ҡыҙыҡһына ине. Һыу буйҙарында 
ҡармаҡ һалып йөрөгәндә, ул көмөш кеүек саф һыуҙың сылтырап 
ағыуына һоҡлана, һандуғастарҙың моңло һайрауын тығ^ап дәртләнә. 
Ҡайһы саҡтарҙа ағын шишмә тауышына, һандуғастарҙың моңона 
ҡушылып, йырлап та ебәрер ине ул.

Ауыл балалары, ҡайһы саҡта бер-береһен үсектерергә тыры
шып, үсекләүҙәр әйтеп уйын уйнай торғайнылар. Мәжит бер ҙә 
үсекмәҫ ине. Уның Мәһәҙи тигән ағаһы йыш ҡына "Мәжити ҙә гәзи- 
ти" тип шаяртыр ине. Шулай бер ваҡыт Нурғәни хәлфә Мәһәҙиҙең 
шаяртып әйткән һүҙҙәрен ишетеп ҡалған да: "Балалар! Һеҙ минең 
Мәжитемдән көлмәгеҙ, минең һынауым буйынса, уның киләсәктә 
атаҡлы бер кеше булыу ғәләмәттәре күренә әле", — тип балаларҙы 
тыйған.

Мәжит менән минең аралағы дуҫлыҡ бер ваҡытта ла өҙөлмәне. 
Уның менән беҙ йыш ҡына, киләсәктә нисек булһа ла ситкә китеп, 
берәй ҙурыраҡ мәктәпкә инеп уҡыу тураһында һөйләшә торғайныҡ.

Бына Мәжитте Оло Үтәш мәҙрәсәһе лә ҡәнәғәтләндермәй башла
ны. Ул оҙаҡламай Өфөләге "Ғосмания" мәҙрәсәһенә барып уҡырға 
инде, тик ҡыш буйына йәшәрлек аҡсаһы булмағанлыҡтан, Өфөлә күп 
тора алманы. Ҡыйышҡы ауылында Мирсаяф хәҙрәт мәҙрәсәһендә 
уҡый башланы.

Тиҙҙән Мәжит, Ҡыйышҡы мәҙрәсәһенән ҡайтып, үҙ ауылында 
балалар уҡытырға тотондо. Ә йәйгә сыҡҡас, Белорет тирәһендәге
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кирбес заводына эшкә китте. Йәйҙе кирбес заводында эшләп үт
кәрҙе. Көҙ еткәс, тағы үҙ ауылына ҡайтып, балалар уҡыта башланы.

Көндәрҙең береһендә Мәжит миңә электән уйлап йөрөгән уйын 
әйтеп һалды. Ул Троицкиға уҡырға китергә йыйына икән. Мине лә үҙе 
менән китергә димләне. Минең Троицкиға барып уҡыу теләгем ҙур 
булһа ла, юл әҙерлеге күрелмәгән, паспорт алынмағанлыҡтан, хәҙер 
генә унда китергә мөмкинлек юҡ ине.

Мәжит Троицкиға китергә йыйынған ваҡытта ғына, Еҙемҡаран 
ауылы Ғәбдрәхим тигән кеше Лапыштыға бара икән тигән һүҙ тарал
ды. Мәжит быны ишетеп ҡалған да Ғәбдрәхимгә барып һөйләшкән. 
Ғәбдрәхим ағай уны Лапыштыға тиклем атына ултыртып алып 
барырға риза булған. Троицкиға киткәненә бер ай самаһы ваҡыт 
үтеүгә, Мәжит ҡабат үҙ ауылына әйләнеп ҡайтты, сөнки уның пас
порты онотолоп ҡалған икән. Ләкин ауылда ул күп торманы. "Берәй 
ерҙә эшләп, аҙыраҡ аҡса рәтләп алып, Троицкиға уҡырға китергә 
кәрәк" тигән уйға килеп, Мәжит менән икәү йәйәүләп Кама йылғаһы 
буйына эш эҙләп сығып киттек. Төш еткәнсе һис бер ерҙә туҡтамай 
бик ҡыҙыу барып, төш ауғас ҡына, бер һыу буйында туҡтап сәй 
ҡайнатырға булдыҡ. Шул ваҡыт Мәжит бик һыуһаған булһа кәрәк, 
сәй ҡайнағанды көтмәй, ағып ятҡан һыуҙан һыу алып эсте лә оҙон көй 
менән моңло итеп ҡысҡырып йырлап ебәрҙе:

Таҡыя ғына башлы ҡырлы ҡурай  —

Ялан ғына ерҙең межаһы.
Эсмәҫ кенә ерҙән һыу эсерә 
Был донъяның ҡаты нужаһы.

Сәй эскәс, тағы киттек. Кама йылғаһына барып еткәс, Мәжит бер 
байға ялланып эшләй башланы, ә мин Еҙемҡаран ауылынан күсеп 
барған Мифтах тигән бер кешенең йорт эштәрен эшләргә ялландым. 
Көҙгә тиклем байҙа эшләп, көҙ көнө ауылға ҡайтты ла Мәжит бала
лар уҡытырға кереште. Ләкин унда күп эшләргә тура килмәне. Сана 
юлы төшкәс тә, ул тағы ла Троицкиға китте. Был 1898 йылда булды.

Шунан һуң Мәжит үҙенең белемен тағы ла арттырыу теләге 
менән, Троицкиҙан "Буби" мәҙрәсәһенә барҙы. Ләкин был мәҙрә
сәне яратмай, Казанға барып, "Мөхәммәдиә" мәҙрәсәһенә уҡырға 
инде. Унда уҡыған сағында ул шул ваҡытта Ҡазанда сыға торған 
гәзиттә шиғырҙарын баҫтыра башланы.

1905 йылда Мәжит Ғафури Ҡазанда уҡыны. 1906 йылда Өфөләге 
"Ғалиә" мәҙрәсәһенә уҡырға инде.
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М. Ғафури Өфөлә

Өфөлә М. Ғафури "Ғалиә" мәҙрәсәһенә ситтән тороп уҡырға 
урынлаша һәм 1909 йылда тамамлап сыға. 1905— 1907 йылғы револю
ция еңелгәндән һуң, Рәсәйҙә кара реакция йылдары башлана. Батша 
самодержавиеһы, яңы ғына баш күтәреп, революция яһап йөрөгән 
халыҡтан ҡаты үс ала. Быларҙың барыһын да М. Ғафури тәрән 
кисерә. Кайһы бер шәкерттәр 1905 йылда "революция", "азатлыҡ" 
тип ауыҙ асып ҡысҡырып йөрөп тә, ҡара реакция башланыу менән 
боҫоп ҡалалар, революцион ҡараштарынан баш тартып, халыҡҡа 
хыянат итәләр. М. Ғафури күңел төшөнкөлөгөнә бирелмәй, халыҡҡа 
тоғро булып ҡала. Батша охранкаһы шағирҙың һәр бер аҙымын 
тикшереп, һәр бер яҙған әҫәренә тикшереү үткәреп бара.

Бына ошондай ҡыҫынҡы, ҡурҡыныс шарттарҙа ла М. Ғафури 
байҙарҙы тәнҡитләп, ябай хеҙмәт кешеләрен яҡлап, үҙенең ошо 
фәҡирҙәр менән булыуын белдереп, "Мин ҡайҙа?", "Үҙем һәм хал
ҡым", "Баҙарға сыҡтым" шиғырҙарын яҙа.

1908— 1910 йылдарҙа М. Ғафури йыш ҡына ауылдарға сығып 
йөрөй. Халыҡтың ауыр тормошон күрә. Башҡорт ауылдарында 
йөрөп, ул халыҡ ижадын йыя, "Заятүләк менән һыуһылыу" тигән 
башҡорт эпосын китап итеп баҫтырып сығара.

1912 йылда М. Ғафури миллионер Кәримовтың "Шәреҡ" типогра
фияһына корректор булып эшкә урынлаша. Был йылда Ғафури 
тормошонда ҡыуаныслы бер ваҡиға була. Троицк яғына ҡымыҙ эсеп 
дауаланырға китеп барышлай, бөйөк Ғ. Туҡай Өфөгә тейеп китә.

Ошо уҡ йылдың майында Туҡай Өфөгә икенсе тапҡыр килә. Ике 
шағир Ағиҙел яры башындағы баҡсала (хәҙерге Крупская баҡсаһы) 
йәшел үләндә аунап, аяҡ аҫтында ғына бормаланып, тулҡынланып 
аҡҡан саф, мул һыулы Ағиҙелгә ҡарап, оҙаҡ-оҙаҡ һөйләшеп, күңел 
аса торған булғандар.

Айырылышыуҙарына бер йыл самаһы ваҡыт үтер-үтмәҫтән, 
Туҡайҙың үлем хәбәре килә. Ғафури, дуҫының үлем хәбәрен ише
теп, бик ҡайғыра, "Шағир Ғ. Туҡай үлгәндән һуң" тигән шиғырын яҙа.

1914 йылда Беренсе донъя һуғышы башланыу менән, М. Ғафури 
үҙе эшләгән типография эшселәре араһында сәйәси ваҡиғалар 
хаҡында әңгәмәләр алып бара башлай. Өфө охранкаһы, быны белеп 
ҡалып, типографияла тентеү үткәрә. Был йылдарҙа М. Ғафури 
һуғышҡа ҡаршы йүнәлтелгән "Юҡтырһың да, алла" тигән күренекле 
шиғырын яҙа.
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Февраль революцияһын ул ихлас күңелдән тәбрикләй. Батшаны 
ләхетенән бәреп төшөргән революцион эшселәргә ул "Ҡыҙыл 
байрак" тигән шиғырын бағышлай.

Октябрь социалистик революцияһын М. Ғафури бөтмәҫ шатлык 
менән ҡаршылай. 1919 йылдан алып М. Ғафури редакцияла эшләй 
башлай.

1923 йылда Ғафуриҙың ижади эшмәкәрлегенә 20 йыл тулыу 
айҡанлы юбилей үткәрелеп, уға Башкортостандың халыҡ шағиры 
тигән ҙур исем бирелде.

Мәжит Ғафури 1934 йылдың 28 октябрендә Өфөлә үлә. Халыҡ 
уны ҙур хөрмәт менән ерләне.

1. Иҫтәлекте уҡып сығығыҙ, унда һүрәтләнгән хәл-ваҡиғалар хаҡында 
тулы итеп һөйләп бирегеҙ. 2. М . Ғафури йәшәгән һәм уҡыған торм ош  
шарттары, буласаҡ шағирҙың уҡыуға булған мөнәсәбәте, тырыш
лығы кеүек характер үҙенсәлектәре хаҡында ф екерегеҙҙе  әйтегеҙ. 
3. М . Ғафуриҙың Өф өләге торм ош о һәм эш мәкәрлеге хаҡында 
һөйләгеҙ. 4. М . Ғафури тураһында иҫтәлектәр уҡығыҙ, үҙегеҙгә иң 
ныҡ оҡшағанын синыфта һөйләп бирегеҙ. 5. М . Ғафуриҙың то р м о 
шондағы мөһим даталарҙы һәм ваҡиғаларҙы сағылдырған хроноло
гик таблица төҙөп килегеҙ.

ҮҘЕМ ҺӘМ ХАЛҠЫМ

Бер аҙым алға баҫам да 
Әйләнәм мин артыма. 
Ҡайҙа баҫҡандар икән тип, 
Күҙ һаламын халҡыма. 
Ш ул ваҡыт мин бик юғары 
Ҡош кеүек осһам әгәр,
Ә улар һаман шулай 
Баҫҡан урында торһалар?

МИН ҠАЙҘА?

Ҡайҙа ярлы, ҡайҙа зарлы, ҡайҙа моңлолар була,
М ин шулар янында булам, улар менән килешеп була.

Ю ҡ уларҙа төрлө ҡатлау, ю ҡ уларҙа эс сере,
Тыштары керле, вә ләкин ю ҡ уларҙа эс кере.
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Ю ҡ тәкәллеф1, ю ҡ эрелек, ултырышаһың һин дә мин, 
Ю ҡ күңел ҡы рылыр тигән уй, ул йәһәттән мин имен...

1. "Үҙем һәм халҡым" шиғырын уҡығыҙ һәм шағирҙың халыҡҡа 
булған мөнәсәбәтенең ниндәй һүҙҙәр аша сағылдырылыуы хаҡында 
әйтеп бирегеҙ. 2. "М ин ҡайҙа?" шиғырын тасуири уҡығыҙ. Ш иғырҙа 
ярлы, моңло, зарлы халыҡ ниндәй сифаттар менән һүрәтләнгән? 
3. "Үҙем һәм халҡым", "М ин ҡайҙа?" шиғырҙарында шағир һәм уның 
халыҡҡа мөнәсәбәте нисек сағылдырылған? О ш о һорауға яуап яҙып 
килегеҙ.

ГӨЛДӘР БАҠСАҺЫНДА

Бер көн шулай гөлдәр баҡсаһында 
Сәскәләрҙе ҡылдым тамаша.
Х уш  еҫтәре менән йән шатлана, 
Нурҙарынан күҙҙәр ҡамаша.

Нәфис төҫтәренә, буйҙарына 
Хайран ҡалы п, ҡы ҙы ғы п ҡараным, 
"Әй, сәскәләр, һеҙгә кемдәр дуҫтар? 
Кемдәр дошмандар?" — тип һораным.

Гүйә, улар шунда йәйләнделәр, 
Нурҙар сәсеп ем-ем көлдөләр.
Әкрен генә иҫкән ел арҡылы 
Миңә былай яуап бирҙеләр:

"Кемдәр эшләй, кемдәр ерҙәр ҡаҙы й, 
Кемдәр беҙгә һыуҙар һибәләр,
Кемдәр сәскә кеүек саф күңелле — 
Ш улар беҙгә дуҫтар!" — тинеләр.

"Кемдәр ҡара эсле, тар күңелле, 
Кемдәр ысын эшкә ҡул  бирмәйҙәр, 
Кемдәр килеп беҙҙе хаҡһы ҙ өҙә — 
Ш улар беҙгә дошман!" — тинеләр.

1 Тәкәллеф  — яһалмалыҡ, ҡыланыу.
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Сәскәләрҙең ошо яуаптарын 
Алғас: "Дөрөҫ! — тинем уларға, —
Эшһеҙ кешеләрҙең хаҡтары ю ҡ 
Кеҙҙе түштәренә ҡаҙарға...

Күңелле эш, матур тормош менән 
Йыл артынан йылдар ағырҙар...
Эшсән егет менән эшсән ҡыҙҙар 
Кеҙҙе түштәренә ҡаҙарҙар".

1. Ш иғырҙы  укы п  сығығыҙ. Ш иғыр һүҙҙәре менән сәскәләрҙе тасуир
лағыҙ. Ш ағирҙың сәскәләргә булған мөнәсәбәте хакында һөйләгеҙ. 
1. Сәскәләргә бирелгән һорау һәм сәскәләрҙең яуабы аша шағир 
ниндәй ф екер әйтергә теләгән? 3. Ш иғырҙағы төп ф екерҙе әйтер 
өсөн шағир ни өсөн сәскә образына м өрәж әғәт иткән? 4. Ш иғырҙағы 
йәнләндереүҙәрҙе табығыҙ, әҫәрҙең төп ф екерен асыуҙа уларҙың 
роле ниндәй? 5. Укы ты усы  менән бергәләп синыфта сәскәләр, 
уларҙың матурлығы, үҙегеҙҙең ниндәй сәскәләр яратыуығыҙ, уларҙы 
нисек үҫтереүегеҙ, сәскә байрамдарынан алған тәьҫораттарығыҙ 
хакында әңгәмә үткәрегеҙ һәм өйҙә ҙур  булмаған инша яҙығыҙ.

Шиғыр төҙөлөшө тураһында

М атур әҙәбиәттә поэтик телмәрҙе проза һәм ш игы р  
төрҙәренә  айырып йөрөтәләр.

Прозанан айырмалы рәүештә, ш иғырҙа телмәрҙең 
ниндәйҙер кимәлдә тамамланған өлөшсәләре, киҫәктәре 
билдәле бер тәртиптә ҡабатланып киләләр. Ш иғы р юлын
да ижектәрҙең билдәле бер һанда булыуы, рифмалар, стро
фалар ш иғыр төҙөлөшөнөң төп үҙенсәлектәрен тәш кил 
итә. Ижектәр һанының билдәле бер тәртиптә ҡабатланы- 
уы , рифмаларҙа һүҙҙәр, өндәрҙең оҡш аш  яңғы рауы , 
шулай у ҡ  ш иғы р юлдары аҙағындағы паузалар ш иғы р
ҙың ритмын барлыҡҡа килтерәләр. Миҫал өсөн М әжит 
Ғафуриҙың "Гөлдәр баҡсаһында" ш иғырынан бер строфа
ны алып ҡарайы ҡ:

"Кемдәр эшләй, кемдәр ерҙәр ҡаҙы й,
Кемдәр беҙгә һыуҙар һибәләр,
Кемдәр сәскә кеүек саф күңелле —
Ш улар беҙгә дуҫтар!" — тинеләр.
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Был строфаның беренсе һәм өсөнсө юлдары — унар 
ижектән, ә икенсе һәм дүртенсе юлдары туғыҙар ижектән 
тора. Ьәр юлдың һуңғы  ижегенә көслө баҫым төшә, һәм 
унан һуң бер ни тиклем туҡталыш  — п а у з а  яһала. Ана 
шулай ш иғыр юлдарындағы ижектәрҙең билдәле бер һан
да һәм тәртиптә ҡабатланып килеүҙәре, һәр ш иғыр юлы 
аҙағында пауза яһалыуы шиғырҙы ритмлы яһай.

Күберәк ижекле юлдарҙан торған шиғырҙарҙа, ғәҙәттә, 
юл уртаһында ла бер ни тиклем туҡталыш  — пауза 
яһалыусан була. Мәҫәлән:

Ҡайҙа ярлы, ҡайҙа зарлы, ҡайҙа моңлолар була,
М ин шулар янында булам, улар менән килешеп була.

М . Ғафури. "Мин ҡайҙа?"

Тәүгеһе ун биш, икенсеһе ун ете ижектән торған был 
ш иғыр юлдарының уртаһында ла (һигеҙенсе ижектән 
һуң) бер ни тиклем пауза яһала. Ш иғы р юлы уртаһын
дағы ошондай пауза це зур а  тип атала.

Ш иғы р юлдары бишәр, алтышар, етешәр, ун бишәр 
һәм унан да күп  ижекле булырға мөмкин. Мәҫәлән:

Томандар ҡуйы ры п, — 6 
Урала ҡамыш ҡа. — 6 
Һалдаттың күңеле — 6 
Китә бик алыҫҡа. — 6

X . Кәрим

А ҡ  ҡар баҫҡан яланды, — 7 
Ҡураларҙы, соланды. — 7 
Ябалаҡлап ҡар яуа, — 7 
Бөгөн буранлы һауа. — 7

Д. Ю лт ый
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Ш иғырҙың ритмын һәм матур яңғырауын көсәйтеүҙә 
рифмаларҙың роле бик ҙур. Бына юғарыла миҫалға 
алынған строфаларҙың тәүгеһендә "ҡам ы ш ҡа — алыҫҡа" 
һүҙҙәре, икенсеһендә "яланды — соланды", "яуа — һауа" 
һүҙҙәре бер төрлөрәк яңғырайҙар. Өндәре тулыһы менән 
үҙ-ара ҡабатланып килгән рифмаларҙы теүәл йәки т у 
лы  р и ф м а л а р  тип атайҙар. Юғарыла миҫалға алынған 
рифмалар — тулы рифмалар. Сөнки уларҙың тартынҡы 
һәм һуҙы нҡы  өндәре, үҙ-ара ярашып, бер төрлө яңғы 
райҙар.

Әгәр ш иғыр юлы аҙағындағы яңғыраш һүҙҙәрҙең айы
рым өндәре генә (йә тартынҡылары, йә ти к  һуҙынҡылары 
ғына) оҡшаш килһә, бындай рифмаларҙы и р е кл е  р и ф 
ма тип атайҙар. Мәҫәлән:

Тор, кинйә улым, тиҙерәк 
Эйәрләп мен ат.
Байраҡ шикелле елберләп,
Ҡалаға тура сап.

Б. Бикбай

Был шиғырҙа "ат", "сап" һүҙҙәре үҙ-ара бер төрлөрәк 
ишетелә. Ләкин был рифмаларҙа һуҙы нҡы  өндәр генә бер 
төрлөләр. Ш уға күрә был рифма ирекле була. Ирекле риф
малар башҡорт поэзияһында бигерәк тә Ғ. Сәләм, Р. Ниғмә
ти, Б. Бикбай, X . Кәрим шиғырҙарында йыш осрай.

Ш иғыр төҙөлөшөндә ритм һәм рифма мөһим роль уйнай. 
Дөрөҫ, ҡайһы ваҡытта шиғырҙа рифма булмаҫҡа ла мөм
кин . Рифмаһыҙ шиғырҙарҙы а ҡ  ш и ғ ы р  тип атайҙар. 
Мәҫәлән, Ҡадир Даяндың "Таңсулпан" пьесаһы аҡ шиғыр 
менән яҙылған. Бындай әҫәрҙәрҙә ритмикаға бик ны ҡ 
иғтибар ителә.

Ш иғы р төҙөлөшөндә строфаларҙың роле шулай у ҡ  ҙур. 
Строфа ш иғыр юлдарын мәғәнә яғынан бөтөн бер төркөмгә 
ойоштора, рифмаларҙың билдәле бер ритмда ҡабатланы- 
ш ын яйға һала.

Тимәк, тигеҙ ритмлы һәм, ғәҙәттә, рифмаланыусы 
һүҙҙәрҙе һәм юлдарҙы эсенә алған һәм айырым строфа-
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ларға төркөмләнгән теҙмә әҫәр ш и ғ ы р  тип атала. 
Ш и ғ ы р  төҙөлөш ө ижектәрҙең бер һанда тигеҙ ҡабатла- 
ны уы , рифмалар, строфалар, паузалар менән билдәләнә.

1. Үҙегеҙҙең иң яратҡан шиғырҙарығыҙҙы уҡып күрһәтегеҙ. 2. Ш иғыр 
менән проза араһында ниндәй айырма бар? 3. Ритм тип нимәгә 
әйтәбеҙ? Миҫалдар килтереп һөйләп бирегеҙ. Ш иғыр ритмы ниндәй 
саралар менән бирелә? 4. Ц езура тип нимәгә әйтәбеҙ? Миҫалдар кил
терегеҙ. 5. Нимә ул рифма? Тулы һәм ирекле рифмалар араһында 
ниндәй айырма бар? 6. Нимә ул шиғыр? Ниндәй шиғырҙар аҡ шиғыр 
тип атала? 7. Строфа тип нимәгә әйтәбеҙ? 8. Үҙегеҙ теләгән бер 
шиғырҙың төҙөлөш өн тикшереп килегеҙ. 9. Үҙегеҙҙе тулҡынлан
дырған һәм кеш еләр өсөн ҡыҙыҡлы булырҙай берәй ваҡиғаны шиғыр 
йәки проза формаһында яҙып килегеҙ.

Эпик һәм лирик әҫәрҙәр

Художестволы әҙәбиәт һәм фольклор әҫәрҙәре бер нисә 
төргә бүленә: эпик, лирик һәм лиро-эпик әҫәрҙәр.

Төрлө ваҡиғалар тураһында һөйләгән әҫәрҙе эпос йәки 
э п и к  әҫәр тип атайҙар. Мәҫәлән, С. Злобиндың "Салауат 
Юлаев" әҫәрендә башҡорт халҡы  тормошонда күптән бу
лып үткән ваҡиғалар һүрәтләнә. Был ваҡиғаларҙа ке
шеләр — әҫәрҙең геройҙары — ҡатнаша. Унда геройҙарҙың 
эштәре, уйҙары күрһәтелә. Бындай әҫәрҙәр — э п и к  әҫәрҙәр.

Һүрәтләнгән ваҡиғаға ҡарата яҙыусының уйҙарын, 
тойғоларын биргән йәки тәбиғәт күренештәрен тасуир
лаған әҫәрҙәрҙе л и р и к  әҫәрҙәр тип атайҙар. Мәҫәлән, 
М. Ғафуриҙың "Бир ҡулы ңды ", "Гөлдәр баҡсаһында" 
шиғырҙары — лирик әҫәрҙәр.

Ҡ айһы бер әҫәрҙәрҙә эпик һәм лирик элементтар бергә 
килергә лә мөмкин. Бындай әҫәрҙәрҙә ваҡиғаларҙы һөй
ләү, ғәҙәттә, авторҙың йәки геройҙың уйҙары, кисерештәре 
менән бергә ҡуш ы лы п китә. Мәҫәлән, Р. Ниғмәтиҙең 
"Ҡыҙымдың һорауҙарына яуаптар" поэмаһында ваҡиға
ларҙы һөйләү автор уйҙары менән бергә бирелә.

Бындай әҫәрҙәр л и р о - э п и к  әҫәрҙәр тип атала.

1. Лирик һәм эпик әҫәрҙәр араһындағы айырманы аңлатып бирегеҙ. 
Миҫалдар килтерегеҙ.
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ШӘЙЕХЗАДА
БАБИЧ

( 1895— 1919)

А п-аҡ  алт ы н йырҙарымды  
Йырламайым да н лы ҡ  өсөн; 
Йырлайым алт ы н илем өсөн, 
Ү ҙ туған ха лҡ ы м  өсөн.

Башҡорт әҙәбиәтенең күренекле шағирҙарының береһе Шәйех
зада Бабич 1895 йылда Өфө губернаһының Бөрө әйәҙендә (хәҙерге 
Дүртөйлө районы) Әсән ауылында мулла ғаиләһендә тыуған. Бабич
тың балалыҡ йылдары үҙенең тыуған ауылында уҙа, башланғыс 
белемде лә үҙ ауылы мәҙрәсәһендә атаһынан ала. Уҡырға йәшләй үк 
зирәк булһа ла, Бабич дин китаптары менән аҙ ҡыҙыҡһына, күберәк 
ваҡытын Ғ. Туҡай, М. Ғафури шиғырҙарын уҡып үткәрә. Ул Ғабдулла 
Туҡайҙың "Яңы Киҫекбаш", "Шүрәле", "һыу инәһе" кеүек әҫәрҙәрен 
яттан белә.

Ләкин һис рәтле белем бирмәҫ, һуҡыр тәкә уйнап, мендәрҙәр 
менән айҡашып бушҡа ғүмер уҙҙырған ауыл мәҙрәсәһе тормошо 
Бабичты тиҙ ялҡыта. Ул ситкә сығып китеү хаҡында уйлай башлай.

Бабич 1910 йылда, тыуған ауылы мәҙрәсәһен ташлап, "бәхет 
эҙләп" ҡаҙаҡ далаларына сығып китә. Бер йыл самаһы ул Каҙағстан- 
да балалар уҡытып йөрөй. Шул сағында ул ҡаҙаҡ телен, әҙәбиәтен 
яҡшылап өйрәнә, ҡаҙаҡ аҡындары менән таныша. Оҙаҡламай үҙе лә 
аҡындар менән ярышып шиғырҙар сығара башлай.

1911 йылдың көҙөндә Бабич, Өфөгә ҡайтып, "Ғалиә" мәҙрәсәһенә 
уҡырға инә. Был мәҙрәсәлә уҡыу йылдарында ул әҙәбиәт менән тағы 
ла нығыраҡ мауыға, тел һәм әҙәбиәт уның яратҡан дәрестәренә, 
ошо дәрестәрҙе биреүсе күренекле яҙыусы Ғәлимйән Ибраһимов 
уның иң яҡын уҡытыусыһына әйләнә. Дәрестә ирекле темаға яҙылған 
иншалар араһында Бабич иншаһы һәр саҡ юғары баһа ала, үҙе бер 
художестволы әҫәр кеүек ҡабул ителә.

"Ғалиә" мәҙрәсәһендәге әҙәбиәт һәм музыка түңәрәгендә Бабич 
иң әүҙем ағзаларҙың береһе була. Түңәрәк тарафынан сығарылған 
ҡулъяҙма әҙәби журналда ул үҙенең шиғырҙарын баҫтыра, әҙәби- 
музыкаль кисәләрҙә шиғырҙар уҡый, йыш ҡына кисәне алып барыусы 
булып йөрөй.
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Шәйехзада Бабич шиғырға ғына түгеп, музыкаға ла бик әүәҫ була. 
Ул халыҡ йырҙарын бик оҫта башҡара, мандолинала, балалайкала 
һәм скрипкала бик матур уйнай, яратҡан яҙыусыларының әҫәрҙәрен 
һәм үҙенең шиғырҙарын сәхнәнән уҡый. Үҙе лә шаян тәбиғәтле, йор 
һүҙле Бабич айырыуса юмор һәм сатира әҫәрҙәрен уҡырға әүәҫ 
була. Оҫта уҡыуы, артистарса ҡылығы менән ул теләгән сағында 
тамашасының эсен ҡатырып көлдөрә, мандолинала уйнап уларҙы 
моңландыра белә. Шуға күрә мәҙрәсә күләмендә генә түгел, ҡала 
күләмендәге әҙәби-музыкаль кисәләрҙә лә Бабич кисәнең төп 
фигураһына әйләнә: уны сәхнәгә ҡат-ҡат алҡышлап сығара торған 
булғандар.

1916 йылда Бабич, "Ғалиә" мәҙрәсәһен тамамлап сыҡҡас, Троицк 
ҡалаһына уҡытыусы булып китә. Бында уҡытҡан сағында ул "Аҡмул
ла" исемле сатирик журналда үҙенең сатирик һәм юмористик 
шиғырҙарын баҫтырып сығара. Байҙарҙан, муллаларҙан көлөп яҙған 
сатирик шиғырҙары халыҡ араһында бик ныҡ таралып китә. Үҙҙәре 
шағир ҡәләменә эләккән байҙар, муллалар Бабичты, әлбиттә, күрә 
алмайҙар. Ләкин ни генә эшләмәһендәр, уларҙың үткер телле Бабич
тың ауыҙын томаларға, ҡәләмен ташлатырға хәлдәренән килмәй.

Шәйехзада Бабичтың "Исемдәр баҡсаһы", "Ғазазил" тигән сати
рик әҫәрҙәре халыҡ араһында айырыуса ныҡ таралған була.

Бабич граждандар һуғышы ваҡытында, 1919 йылдың мартында, 
ҡыҙыл ғәскәрҙәр тарафынан фажиғәле рәүештә үлтерелә.

Кыҫҡа ғына ғүмерендә лә Бабич үҙен һәләтле шағир итеп таныта 
алды, уның яҡшы әҫәрҙәре башҡорт поэзияһының алтын фондына 
инде.

|  Түбәндәге план буйынса һөйләп бирегеҙ. 1. Ш әйехзада Бабичтың 
■ балалыҡ йылдары. 2. Ш . Бабич ҡаҙаҡ далаларында. 3. Ш . Бабичтың 

"Ғалиә" м әҙрәсәһендә уҡыған йылдары. 4. Ш . Бабичтың һуңғы 
йылдарҙағы торм ош о һәм әҙәби эш мәкәрлеге. 5. Ш . Бабичты ниндәй 
кеш е итеп күҙ  алдына килтерәһегеҙ, һөйләп бирегеҙ.

САЛАУАТ БАТЫР

Салауат нисә йәшендә?
Йәшел ҡамсат бүрке башында...

Халыҡ йырынан

Салауат ҡандай бәһлеүән?
Салауат ҡандай бәһлеүән?
Даусан, яусан бәһлеүән,
Еңелмәүсән бәһлеүән.
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Салауат — тиңһеҙ арыҫлан. 
Салауат — тиңһеҙ

арыҫлан.
Арыҫландай алышҡан,
Уғы  алған алыҫтан.

Салауат — Урал балаһы, 
Салауат — йөрәк ҡәғбәһе1, 
Ерҙә әнүәр2 кәүҙәһе,
Күктә зәңгәр шәүләһе.

Салауат дауҙы ҡайтарған, 
Салауат яуҙы айҡаған, 
Ҡылысы тауҙы аҡтарған, 
Тауышынан күл

сайҡалған.

Салауат — йәнле шәжәғәт3, 
Салауат мәңге сәләмәт, 
Ҡаны беҙгә аманат, 
Килтермәбеҙ яманат!

1 9 1 8

1. Салауат Ю лаев хаҡында элек үтелгән әҫәрҙәрҙе иҫкә төш өрөгөҙ. 
Был әҫәрҙәрҙә  Салауат Ю лаев нисек һүрәтләнгән? 2. Ш . Бабичтың 
"Салауат батыр" шиғырын уҡып сығығыҙ. Был шиғырҙа ҡуйылған 
"Салауат ҡандай бәһлеүән?" тигән һорауға яуап биргән юлдарҙы уҡып 
күрһәтегеҙ. 3. Салауаттың бәһлеүәнлеген тасуирлаған эпитеттарҙы, 
метафораларҙы табып күрһәтегеҙ. Ш ул һүҙҙәрҙе ҡулланып, Салауат 
образына характеристика төҙөгөҙ.

ЗӘКИ — БАШҠОРТОСТАН ТЕРӘГЕ

Башҡорт халҡы, һиңә бер һүҙ әйтәм, 
Минең әйткән һүҙҙе тыңлаһаң,
Зәки һеҙҙе һатҡан тигән һүҙгә 
Ышанмаҫһың, алйот булмаһаң...

Башҡорттағы намыҫ, иман менән 
Ярһып тибә Зәки йөрәге,
Ҡолаҡ асма дошман ҡотҡоһона!
Зәки — Башҡортостан терәге.

Ы шан, ышанғандай бер аллаңа: 
Зәки — һинең тоғро уғылың!
Утҡа бешер Зәки, һыуға төшөр, 
Әммә һатмаҫ намыҫ — күңелен!

’ Ҡәғбә — Мәҙинә ҡалаһындағы мәсеттә табыныу ташы.
2 Әнуәр — нурлы.
3 Ш әж әғәт  — батырлыҡ.
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ҠУРАЙҠАЙҒА

Һыҙҙырт, ҡурай, үткән ҡайғыларҙы, 
Өҙҙөрт, ҡурай, йөрәккәй ҡылдарын; 
Һиҙҙерт, ҡурай, ҡайнар тойғоларҙы, 
һөйҙөрт, һөйләп башҡорт моңдарын.

Һөйлә Һаҡмар, Я йы ҡ, Ашҡаҙарҙы, 
Һөйлә йәмле Урал буйҙарын;
Һөйлә ожмах кеүек сахраларҙы, 
Йәйелеп ятҡан йы лҡы , ҡуйҙарын.

Һөйлә йәйләүҙәрҙә йәйҙе йәй ләп, 
Ҡырҙан ҡырға күсеп ҡуныуҙы ;
Һөйлә ҡашмау кейеп, селтәр бәйләп, 
Ҡырҙа йырлап йөрөгән һылыуҙы.

Һөйлә елберләгән таллыҡтарҙы 
Сылтырап аҡҡан шишмә буйында; 
Һөйлә күбәләктәр, бал ҡорттарҙы 
Уйнап осҡан сәскә ҡуйынында.

Һөйлә тарихыңдан, яуҙарыңдан,
Һөйлә ҡанлы башҡорт болаһын;
Һөйлә олатайҙар хәл дәренән,
Йөрөш, торош, заңын, йолаһын...

Быуын-быуын ғүмер Башҡортостан 
Һуғарылды ҡара ҡан менән;
С ы ҡты ҡ ҡара көстән ҡанды эскән, 
һуғарылһын инде йәм менән!..

Килде заман, инде шатлан, ҡурай, 
Йәмле тауышың илгә яңраһын! 
Ҡ ыуанып китһен урман, сахра, туғай, 
Буҙ турғайҙар ҡы уанып һайраһын!..

Күкрәтеп, геүләп, һайрап, өзләп 
Килде, ҡурай, уйнар миҙгелең,
Я ҡты  уйҙар һалып, дәртен ҡуҙғап, 
К үккә  ашыр йөрәктәр һиҙгерен!
1918
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1. Курай  тураһында элек үтелгәндәрҙе иҫкә төш өрөгөҙ һәм уның 
баш ҡорт халҡы торм ош ондағы  роле хаҡында һөйләп бирегеҙ.
2. Курайҙы ң  халыҡ торм ош оноң төрлө осорҙарын, ҡанлы, данлы 
тарихын, болаларын, бар тәбиғәтен, торм ош -көнкүреш ен сағылды
рыу һәләтлеге хаҡындағы юлдарҙы табып уҡып күрһәтегеҙ. 3. һуңғы 
ике строфала ниндәй заман килеүе хаҡында әйтелә? Был замандың 
йырҙары ниндәй булырға тейеш? 4. Курайҙы ң халыҡҡа тәьҫире, уға 
йоғонтоһо хаҡындағы юлдарҙы табып уҡығыҙ һәм һөйләп бирегеҙ.

Ш. Бабич шиғырҙары тураһында

Шәйехзада Бабич Февраль революцияһын ҙур өмөттәр 
менән ҡаршы ала. Был революция осоронда ул Троицк 
ҡалаһында уҡытыусы  булып эшләй. Петербургта бат
шаның төшөрөлөүе, эшселәрҙең еңеп сығыуы хәбәрен 
ишеткәс тә, Бабич Троицкиҙа сыға торған "Хөр милләт" 
гәзитендә "Йәшәһен эшселәр!", "Хөрриәт бүләге" тигән 
шиғырҙарын баҫтыра. Бында ул революцион эшселәрҙе 
еңеү менән ҡотлай, ирек, хоҡуҡ  өсөн тағы ҡы йы уы раҡ 
көрәшкә саҡыра.

Бабичтың "Йәшәһен эшселәр!" шиғырын башҡорт һәм 
татар йәштәре бер марш көйөнә демонстрацияларҙа йыр
лайҙар. Ш иғырҙы ң "Эшсе халыҡ йәшәһен, тигеҙ юлдар 
яһаһын!" тигән юлдары ҡуш ымта рәүешендә йырлана.

"Салауат батыр", "Ҡ урайҡайға" шиғырҙары граждан
дар һуғыш ы осоронда яҙылған. Ш ағир бында Салауат 
Юлаевты ирек өсөн көрәшкән иң атаҡлы халыҡ батыры 
итеп һынландыра. Ш иғы р Салауат хаҡындағы башҡорт 
халыҡ йырҙары рухында яҙылған. Уға халыҡ йырының 
"Салауат нисә йәшендә? Йәшел ҡамсат бүрке башында" 
тигән юлдары эпиграф итеп килтерелгән.

"Ҡ урайҡайға" шиғырында иһә башҡорт халҡының 
тарихы һәм рухи донъяһы ҡурай, унан сы ҡҡан моңдар 
ярҙамында күҙ алдына баҫтырыла. Ҡурай үткән ҡайғы 
ларҙы, ҡайнар тойғоларҙы, шатлыҡтарҙы йырлар моң 
шишмәһен хәтерләтә. Был шиғырҙа ла башҡорт халҡы 
ның ҡурай тураһындағы йырҙарындағы мотивтар, моң
дар ишетелеп тора.
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ДАУЫТ
ЮЛТЫЙ

( 1893— 1938)

Элекке ярлы ауылдарҙа тәҙрәһе бер аҙ ҡыйшайған, яңағы 
нигеҙенә табан төшкән, ватыҡ өлгөләре, быяла юҡлыҡтан, йоҡа таҡта 
менән ямалған йәки ҡарындыҡ тәҙрәле өйҙәр булған. Шундай бер 
өйҙөң ҡыйығы ярым асыҡ, фәҡәт ел-ямғыр һуға торған яғы ғына 
ҡамыш менән ышыҡланған. Ситәндән ойҡаштырылған бәләкәй 
аҙбарҙан башҡа йорт тирәһендә кәртә-ҡура тигән нәмәнең әҫәре лә 
юҡ. Быларҙан арыраҡ ҙур ҡапҡалы, ҡалай түбәле, оло ихаталы бер 
нисә бай йорто ирәйеп күренә.

Ырымбур губернаһындағы Туҡ йылғаһы буйында ултырған Юлтый 
ауылының ярлы өйҙәренең береһендә 1893 йылда Дауыт Юлтый 
тыуған.

Дауыт Юлтыйҙың атаһы Ишембай бөтә ғүмерен, байҙарға 
ялланып, батраклыҡта йөрөп үткәргән. Ләкин күпме генә тир 
түкмәһен, уның донъяһы һис ҡотаймаған. Уның иң хәлле ваҡытында 
ла бар мөлкәте ярым емерек өйҙән, бер арыҡ бурыл атынан ары 
китмәгән. Ир кешенең бар тапҡан-таянысы ишле ғаиләнең ашау- 
эсеүенә таҡы-тоҡо ғына етә торған булған.

Бәләкәй Дауытҡа ла, ата-әсәһе, ағалары-апалары кеүек (уларҙың 
ғаиләһендә алты малай, бер ҡыҙ — барлығы туғыҙ йән булған), бик 
йәштән үк күршеләге алпауытҡа батраклыҡҡа ялланып тамаҡ 
туйҙырырға, иҫке тормоштоң әсеһен-сөсөһөн иртә татып үҫергә 
тура килә.

Мәктәп йәшенә еткәс, Дауыт үҙ ауылындағы бер хәлфәгә уҡырға 
йөрөй башлай. Ләкин был хәлфәнән ул "әлепте таяҡ тип белерлек" тә 
белем ала алмай. "Хәлфә үҙе тупаҫ һәм уҫал кеше ине. Ҡулында һәр 
ваҡыт тал сыбыҡ шыйылдап тора, һәр көн арҡаға бер-ике сыбыҡ
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эләкмәй ҡалмай. Минең күңел һыуынды, унда барғы килмәй 
башланы", — тип хәтерләй был сағын Дауыт Юлтый.

Бының икенсе йылына, ауылдарында мәҙрәсә асылғас, Дауыт 
Юлтый шунда уҡырға төшә. Уларҙы заманына күрә алдынғы 
фекерле Хәмзә Юлтыев тигән хәлфә уҡыта. Хәмзә хәлфәгә Дауыт 
Юлтый ике ҡыш һабаҡҡа йөрөй. Ләкин өсөнсө ҡышта хәлфә ситкә 
сығып китеү арҡаһында мәҙрәсә ябылғас, Юлтыйҙың уҡыуы өҙөлөп 
ҡала. Дөрөҫ, уҡымаған был йылын да Юлтый бушҡа уҙғармай. Уға 
һис көтмәгәндә яңы бер бәхет асыла: Ҡаҙандан Ырымбурға, Урта 
Азияға уҙыусы китап һатыусылар уларға төшөп йөрөй башлайҙар. 
Дауыттың атаһы ҡунған өсөн, аттарына ашатҡан бесән өсөн ылаусы
ларҙан аҡса алмай, китаптар алып ҡала; шуның өҫтәүенә, китап 
яратыусы Юлтый, китап һатыусылар уларҙа булған арала, әллә ни 
хәтле китаптарын уҡып сығырға ла өлгөрә. Ә ҡулға төшкән китап 
инде бер нисә тапҡыр уҡыла, өй эсендә, хатта ауыл буйынса, ҡулдан 
ҡулға йөрөй, күп ерҙәре күңелдән ятланып бөтөлә, шиғырҙарының 
шаҡтайы дәфтәргә күсереп алына. "Ул ваҡыттағы уҡыу шул тиклем 
ләззәтле була торғайны, уны хәҙер һөйләп биреү мөмкин түгел, — 
тип яҙа был хаҡта Дауыт Юлтый. — Мәжит Ғафури, Туҡай, Аҡмулла 
шиғырҙары беҙҙең дәфтәрҙәргә бөтөнләй күсерелеп бөткәйнеләр. 
Сәғит Рәмиев шиғырҙарын беҙ яттан белә торғайныҡ... Шул Ҡазан 
китапсылары минең әҙәби яҡтан үҫешем һәм тәрбиәм өсөн ҙур 
ярҙам иттеләр һәм минең киләсәк ижадыма юл астылар".

Тора-бара Юлтыйҙа ситкә китеп уҡыу теләге тыуа, Ҡазан, Өфө 
ҡалаларын күргеһе, ундағы ҙур мәҙрәсәләрҙә уҡығыһы, яҙыусылар 
менән танышҡыһы килә. Ләкин бөтә эш бер мәсьәләлә туҡталып 
тора — аҡса юҡ.

Дауыт Юлтый шулай ҙа уныһына-быныһына ҡарамай тәүәккәл
ләргә була. 1909 йылдың көҙөндә ул үҙҙәренән алтмыш саҡрым 
алыҫлыҡтағы Сорокин ауылы мәҙрәсәһенә уҡырға китә. Ҡышын 
мәҙрәсәлә уҡып, йәй көндәрен алпауыттарға ялланып, бесән сабып, 
ашлыҡ урып, һабан һөрөп үтә хәҙер Юлтыйҙың күп ғүмере. Дауыт 
Юлтый, бер-ике йәй Ҡаҙағстанға барып, ҡаҙаҡ балаларын да уҡытып 
йөрөй, ҡышын үҙ ауылдарының мәҙрәсәһендә уҡыта.

Сорокин мәҙрәсәһендә уҡыған йылдарында Юлтый поэзия менән 
ныҡ ҡыҙыҡһына башлай, үҙе лә шиғырҙар яҙғылай. Уның шиғырҙары 
ҡулъяҙма көйөнсә шәкерттәр һәм үҙ ауылдаштары араһында 
яратылып уҡыла.

1914 йылдың йәйендә Беренсе донъя һуғышы башлана. Ошо 
йылдың көҙөндә Дауыт Юлтый, армияға алынып, күп тә үтмәй 
фронтҡа оҙатыла. Юлтый өс йыл буйы фронтта йөрөй, һуғыштың 
бөтә рәхимһеҙлеген үҙ башынан кисерә, бер нисә тапҡыр яралана. 
Февраль революцияһынан һуң Д. Юлтый һалдаттар араһында 
революцион эш йәйелдереүҙә әүҙем ҡатнаша.
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Бөйөк Октябрь революцияһын Юлтый, һалдат булып, Полтава 
ҡалаһында ҡаршылай. Дауыт Юлтый үҙе теләп Ҡыҙыл гвардияға 
яҙыла һәм Украинала революция дошмандарына ҡаршы һуғыштарҙа 
ҡатнаша, һуңынан Петроград фронтына барып сыға. Ул 1919 йылда 
Коммунистар партияһына инә.

Дауыт Юлтый, 1920 йылдың башында Туҡсоранға хәрби комиссар 
булып эшкә китә. Бер үк ваҡытта ул кантком секретары ла булып 
эшләй. Ошо йылдың аҙағында ул, Башҡортостандың элекке баш 
ҡалаһы Стәрлетамаҡҡа ҡайтып, республиканың хәрби комисса
риатында эшләй башлай. "Ҡыҙыл йондоҙ" тигән гәзитте ойоштороп 
ебәрә. Оҙаҡламай Д. Юлтыйҙы "Башҡортостан" гәзитенең мөхәрри
ре итеп тәғәйенләйҙәр.

Д. Юлтыйҙың ижади эшмәкәрлеге Октябрь революцияһынан һуң 
ғына күтәрелә һәм тиҙҙән ул күренекле яҙыусы булып таныла. 1921 
йылда уның "Урал моңдары" тигән шиғырҙар йыйынтығы баҫылып 
сыҡты. 1920 йылда яҙылған "Ҡарағол" исемле пьесаһы тамашасы
ларҙың яратып ҡараған сәхнә әҫәренә әүерелде. Д. Юлтый, бик күп 
шиғырҙар, поэмалар ижад итеү менән бергә, хикәйәләр, очерктар 
ҙа яҙҙы. Уның 1934 йылда яҙылған "Ҡан" исемле романын уҡыусылар 
яратып ҡаршы алдылар.

Дауыт Юлтый балалар өсөн бик күп шиғырҙар, поэмалар, 
хикәйәләр ижад итә. Уның "Сана шыуғанда" тигән шиғырҙар китабы, 
"Бәләкәй Ҡотош" исемле хикәйәһе, "Әпәш" тигән поэмаһы балалар
ҙың яратып уҡыған әҫәрҙәренә әүерелде.

Д. Юлтый 1938 йылда шәхес культы осоро репрессияһына эләгеп 
һәләк булды.

ТИМЕРКӘЙ ФӘЛСӘФӘҺЕ 

I

Был киң  туғай минең үҙ йортом кеүек булып китте инде.
Яҙ булып, ерҙе үлән ҡаплау менән, минең һәр кисем 

бында үтә. Уның үләндәре, сәскәләре араһында аунайым, 
тулайым. Унан һуң йәшел үлән өҫтөнә ятып, төрлө 
уйҙарға сумам. Унан һуң инде йоҡоға китәм...

Бына мин бөгөн дә бында.
Нисәнсе тапҡыр килеүем икән?
Үҙем дә белмәйем. Бөгөнгө һауа бүтән көндәргә ҡара

ғанда ла күңеллерәк. Йондоҙҙар бер-береһенән көнләшкән 
кеүек йымылдашып яналар. Миңә ҡарап күҙ ҡыҫҡандай 
булалар. Шуларға ҡараһам, ҡы лт итеп күрше ҡыҙы
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Гөлбикә иҫкә төшә. Анау көндө ул мине аулаҡ өйгә ҡурай 
тартырға саҡырғайны. Шунда мин уның күҙҙәренә ҡарап 
торҙом да ошо йондоҙҙарға оҡш аттым. Ләкин был 
йондоҙҙар, уның күҙҙәре кеүек, йөрәккә үтмәйҙәр, тик уны 
иҫкә генә төшөрәләр. Ә Гөлбикәнең күҙ ҡараштары инде 
минең бөтә тәнемә ут йүгертеп ебәрә.

Ана, Нора тауы артынан ай ҙа ҡалҡа... Кисә әҙ генә 
иртәрәк ҡалҡҡайны  һәм өҙөк-өҙөк болоттар араһында ине. 
Бөгөн ап-асыҡ булып түңәрәкләнеп ҡалҡа  ул. К ү к  
йөҙөндә уның йөҙөн ҡапларлыҡ бер генә болот киҫәге лә 
күренмәй... Өҫтәре ысыҡ менән ҡапланған үләндәр, арыш 
башаҡтары аҡһыл ай нурында ынйы төҫлө ялтырап 
киттеләр. Бейек тау биттәре ш ы йы ҡ аҡһыл томандар аша 
серле көмбәҙ кеүек ялтырап күренделәр, тағы ла бейегәй
гән төҫлө булдылар.

Донъяла ниндәй хикмәттәр юҡ. Ҡарап торһаң, иҫең- 
аҡылың китерлек. Ошо донъяны "алла яратҡан", тиҙәр. 
Әле уның был ғына түгел, теге донъяһы — әхирәте лә бар, 
тиҙәр.

Унда ожмах менән тамуғы ла бар, тиҙәр. Үҙен бик 
шәфҡәтле, бөтә гонаһтарҙы кисерә, тиҙәр. Улай булғас, 
кешене аҙаплар өсөн, ниңә тамуҡ яратты икән ул?

Ш ул тамуҡ тигәндәре иҫкә төшһә, бай ағай күҙ  алдына 
килә. Бай ағай ҡайһы ваҡытта мине тик-томалға туҡм а
ған саҡта, тамуҡты яратҡан алла бай ағай шикелле 
булып күҙ алдына килеп баҫа.

Ысынлап та, әгәр ҙә мин алла булһам, бигерәк тә 
шәфҡәтле булыр инем. Бөтә кешеләрҙе бер тигеҙ бай яһар 
инем. Зерәгә кешеләрҙе тамуҡта яндырмаҫ инем. Ы сын
лап та, ниңә кешеләрҙе яфаларға, аҙапларға инде?

Бына мин үҙем дә шул бәхетһеҙҙәрҙең береһе. Мин етем. 
Мин хеҙмәтсе, мин ҡол. Алла ҡоло ла түгел, бәндә ҡоло!

Иртәнән кискә  тиклем байға эшләйем. Эҫе ҡояш 
аҫтында бөтә тәндәрем әсе тиргә ҡойона.

Кис булғас, ат менән ҡунырға киләм. Төндәр буйы ат 
көтөп сығам. Таң беленеү менән тағы өйгә, тағы эшкә, 
тағы тиргәшкә!

Минең көндәрем шулай үтәләр!

217



Минең бөтә тыныслығым ошонда ғына.
Бында теләгәнсә иркен һулыш алам, бында теләгәнсә 

уйлана алам. Бында мин тамам ирекле, һис кем миңә 
ты ғы ҙлы ҡ яһамай.

Аһ, өйгә ҡайтһаң инде... Елкә тырнарға ла ваҡыт юҡ! 
Эш, эш!.. Ш уны ң менән дә байға ярап булмай әле. Берәй 
нәмәкәй генә тура килмәһә, зерә ю ҡҡа  минең өҫкә 
аҡырынырға тотона. Имеш, бөтә гонаһ миндә генә. Мин 
бит ни ҡуш һа, шуны эшләйем. Барыһын да эшләйем, ул 
тиклем донъя аҡтарырлыҡ ниндәй гонаһым бар һуң ми
нең? Әҙ генә яуаплашһаң, унда инде ҡиәмәт ҡуба башлай.

— Табыныңды ялтырат! — тип кенә ебәрә.
Бына шул мәлдә теге тамуҡты  яратҡан алла ҡы лт 

итеп иҫкә килеп төшә.
Ул, тим, асыулы кешеләренә тамуҡ яратҡас, тим, 

беҙҙең бай шикелле берәй ны ҡ асыуы килгән сағында 
нисек донъяны емереп ташламай икән, тим.

Ш уға күрә лә туғайҙағы тыныс кистәрҙе дүрт күҙ 
менән көтөп алам мин. Уның һауаһы, тынлығы, матур
лығы, йомшаҡ үләндәре миңә рәхәтлек бирәләр. Йәйҙең 
матур, ҡояшлы көндәре ни тиклем матур булһа ла, үҙем 
уның рәхәтен күрә алмағас, яратмайым мин уны.

Ҡояш сыҡҡас та, миңә әлеге тамуҡ ғазабы башлана...
Ҡояш тау артына батып, ер өҫтөнә ай шары ҡалҡы у 

менән, үҙемде бәхетле һанайым мин. Был да бит ваҡытлы 
ғына. Уның йәйе үтә лә китә, уның бит әле ҡы ш ы  бар!

Их, ҡы ш , ҡыш !.. Ҡ ы ш  түгел, тамуҡ ул!
Унда инде бындай рәхәтлектәр булмай. Көнө лә, төнө 

лә, таңы ла эш менән үтә. Үҙемдең шул тиклем бәхетһеҙ 
булыуыма аптырайым мин!

Алланы шәфҡәтле, тиҙәр, етемдәргә шәфҡәт итә, тиҙәр. 
Үҙе лә шулай итергә ҡуш ҡан , тиҙәр. Етем-еҫерҙәрҙен, 
теләктәрен ҡабул итә, имеш, тиҙәр.

М ин илай-илай бәхет һораным, көндәр һораным, 
төндәр һораным. Бай ағай ой эсе менән "ҡәҙер" кисәлә
рендә намаҙ уҡығанда, теләк теләгәндә, мин дә теләнем. 
Ләкин минең теләктәремдең береһе лә ҡабул булманы. 
Минең һорағандарымдың, береһен дә бирмәне.
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Донъяла күп  кешеләр йәшәйҙәр, бәхетте алла бирә, 
тиҙәр. Ә үҙҙәре көн-төн эшләйҙәр. Байҙары кешеләр яллап 
эшләтәләр, ш уның менән байыйҙар. Әгәр ҙә эшләмәй йәки 
эшләтмәй торһалар, бер нәмә лә булмай. Сәсмәйенсә 
аш лыҡ та үҫмәй, сапмайынса бесән дә булмай. Шуларҙың 
береһен дә эшләмәһәң, береһе лә булмаймы ни, нисек һуң 
"алла бирә" тиҙәр икән?

Тимеркәй һәр ваҡыт шундай уйҙар менән баш вата 
ине. Көндөҙөн эше араһында ла, кистәрен туғайға ат ҡуна 
барғанда ла шуларҙы уйлай ине.

Бөгөн дә ул туғайҙа йәшел үләндәр араһында яңғыҙы 
ятҡан саҡта ошо уйҙарға күмелде. К үп  уйҙарын, кешегә 
һөйләгән кеүек, ҡы сҡы ры п һөйләне. Айға, йондоҙҙарға, 
алыҫта күренеп торған бейек тауҙарға ҡарап һөйләне. 
Уйлаған уйҙарының осона сыға алмағас, үҙенең биргән 
һорауҙарына яуап таба алмағас:

— Ю ҡтыр ҙа ул! — тип ҡуйҙы . Ләкин ул һүҙҙәрҙе 
ҡы рҡа әйтә алманы, күңеленең әллә ниндәй генә бер мөйө
шөндә ш и к ҡалды. — Кешеләр, бар, тиҙәр бит, — тип 
өҫтәп ҡуйҙы .

Уйҙары сыуалды, башы эшләмәй башланы. Алыҫтан 
әллә ҡайҙан бер тауыш ишетелгән кеүек булды. Ҡолаҡ
тарын ҡуйы п тыңлай башланы. Ләкин ул тауыш ҡабат
ланманы. Ҡалын урманға инеп юғалғандай булды. Алыҫ 
та түгел үҙенең ҡунырға алып килгән аттары, ауыҙҙарын 
тултырып, йәшел ысыҡлы үлән дәрҙе көйшәйҙәр ине.

Бына ерән айғыр, башын юғары күтәреп, ҡолаҡтарын 
торғоҙҙо ла дәртле итеп бер кешнәп ебәрҙе. Уның көмөш 
тауыштары тулҡынланып туғайға йәйелде. Урман, һыу 
буйҙарына таралды. Уның яңғырағы ярҙарға ҡағылып, 
алыҫта тағы бер-ике ерән айғыр кешнәгән кеүек булды. 
Бер-ике секундтан һуң был тауыштар урманға инеп 
йотолдолар.

Тимеркәй тағы башын ҡа л ҡы ты п  был тауыш ты 
тыңлап торҙо.

Тау артынан ҡыҙарып йәйге таң атып килә ине.
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II

Тимеркәй ата-әсәһенән бик йәшләй генә етем ҡалды.
Ул әсәһен яҡш ылап хәтерләмәй ҙә. Сөнки ул әсәһе 

үлгән саҡта ике йәш ярымдар самаһында ғына ине. Әсәһе 
үлгәс, Сәми ҡарттың бер яҡы н ҡәрендәше Ҡаңышбикә 
әбей Тимеркәйҙе үҙ тәрбиәһенә алғайны. Сәми ҡарт — үҙ 
ғүмере буйынса Никлудин баярында урман ҡарауылсы
һы булып торған кеше. Ул ауылға йылына ике — ғәйеткә 
йәки берәй кәрәкле йомошо булһа ғына ҡайта.

Ш уны ң өсөн дә уны "Урман Сәми" тип йөрөтәләр. 
Уның тураһында халыҡ телендә әллә ниндәй легендалар 
бар. Уға урман ене эйәләшкән икән дә, ш уның менән тора 
икән, тип тә һөйләйҙәр. Бисәһен дә урман ене быуып 
үлтергән, тип һөйләй торғайнылар. Ул ауылға ҡайтҡан
дың артынан берәй кеше ауырып китһә:

— Моғайын, Сәми ене ҡағылғандыр әле, — тип шомла
налар.

Балалар илаһа:
— Ана, Сәми килә! — тип ҡурҡыталар.
Сәми ҡарт халыҡ йөрәгенә үҙенең шул ҡурҡыныслы 

яғы менән инеп ултырғайны. Һәр кем уның тураһында 
ҡурҡы ны с һүҙҙәр һөйләй. Һәр кем шомлана ине.

Ҡаңышбикә әбей үлеп киткәс, Сәми ҡарт улы Тимер
кәйҙе үҙ янына алды. Ш унан һуң Тимеркәй туғыҙ йәшенә 
тиклем атаһы янында, урман араһында, ҡалды.

Ҡ аңыш бикә апаһы үлеп, Тимеркәй үҙ тәрбиәһенә 
ҡалғас, улыма иптәш булыр тип, әйләнергә уйланы. Бер- 
ике тол ҡатынға яусы ебәреп маташты. Уның тураһында 
халыҡ телендә йөрөгән ҡурҡы ны с әкиәттәргә ҡарап булһа 
кәрәк, теге ҡатындар риза булманылар. Ш унан һуң ул 
был мәсьәләне икенсе тапҡы р ҡуҙғатм аны . Ҡ улы н 
һелтәне лә ҡуйҙы . Үҙенең яҙмышына баш эйеп, ул 
Тимеркәй менән икәү торорға ҡарар бирҙе.

Сәми ҡарттың землянкаһы Ағиҙел ярының эргәһендә 
генә. Ул уны үҙ ҡулы  менән һалған, уның бөтә кәрәк- 
яраҡтары шунда, сөнки йомошҡа барырға күршеһе ю ҡ 
уның. Үҙе бешерә, үҙе әҙерләй. Ҡ аш ығын да үҙе яһаған,
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туҫтаҡ, табағын да үҙе эшләгән. Балта, көрәк кеүек нәмә
нән башҡаһын береһен дә баҙарҙан һатып алмаған ул.

Шунда у ҡ  яр ситендә кәмәһе тора. Ҡармаҡ, мурҙа
лары, ауҙары ла шунда. Уның бүреләрҙән һаҡланыу өсөн 
яһаған ҡоралы ла үҙенеке. Бер оҙон имәнгә кейҙереп, 
тимер һөңгө кеүек нәмә лә эшләп алған. Ул урманға барһа 
йәки төнгә ҡалһа, ш уның менән йөрөй. Урмандағы айыу
ҙарҙың барыһы ла уға таныш. Сәми ҡарт инде уларҙың 
барыһына ла исем ҡуш ы п бөткән. Уның нисә балаһы бар 
икәнен, уларҙың нисә йәштә икәнен — барыһын да күңе
ленә теркәп бара. Ул инде уларҙың иҫәбен яңылышмай. 
Ләкин ул бүреләр менән дуҫ түгел. Уларҙы бер ваҡытта ла 
үҙ бойороғона күндерә алғаны ю ҡ. Хатта бер нисә тапҡыр 
бүре ҡазаһына осрай яҙып ҡалғаны ла бар. Теге һөңгөнө 
ул ана шул бүреләр өсөн яһап алғайны.

Тимеркәй ана ш ул бүреле-айыулы урманда үҫте. 
Атаһы кү п  ваҡыт землянкала булмай: утарға аҙыҡ 
алырға, йә урманды әйләнеп сығырға, йә балыҡ тоторға 
китә. Балыҡҡа барғанда Тимеркәй атаһынан ҡалмаһа ла, 
күберәк ваҡыт Тимеркәйгә землянкала ҡалырға, ғүмерен 
яңғыҙ үткәрергә тура килә ине.

Тимеркәй йәй көнө землянкала ултырмай, көнө буйы 
яланғас көйө Иҙел буйында, ҡы ҙы у ҡом өҫтөндә аунай. 
Уйнап туйһа, тау башына менеп, матур таштар йыйып 
йөрөй, йәки бейек ағас баштарына менеп, ҡош оялары 
ҡарай. Атаһы ҡайтҡан саҡта, күп  ваҡыт өйҙә булмай 
торғайны. Сәми ҡарт һөрән һалып уны ҡайтара ине. 
Тимеркәйҙең көндәре шулай үтә ине.

III

Бәхет бер кирегә китһә китә бит ул.
Холера йылы ине. Сәми ҡарт үҙенең тотҡан балыҡта

рын йөкмәп баҙарға китте. Донъя бит ул. Аҡсаһыҙ тороп 
булмай. Тимеркәйгә күлдәк-ыштан кәрәк. Ҡ ы ш ҡа табан 
аяғына, өҫтө-башына ла кәрәк була. Үҙенең эре, үтемле 
балыҡтарын йөкмәп, ике аҙнаға бер тапҡыр 15 саҡрым
дағы баҙарға барып, ваҡ-төйәк нәмәләр алып ҡайтҡылай 
торғайны. Бөгөн дә шул уй менән баҙарға барырға сыҡты.
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Көн эҫе. Исмаһам, әҙ генә еле лә юҡ. Бөгөнгө көндө үҙ 
кәүҙәңде йөрөтөргә лә күп  хәл кәрәк. Ә Сәми ҡарт, ике 
ботлап балыҡ йөкмәп, ҡомло юлдан бара. Ул иртәнге 
һалҡын менән сыҡһа ла, көндөң ҡы ҙы уы на ҡалды. 
Баҙарға килеп еткәндә, уның эсендә йәһәннәм ҡайнай ине. 
Ул шул тиклем көйгәйне, уға бер күл  һыуы ла әҙ булыр 
төҫлө ине. Ул баҙарға инмәне, ҡойоно күреп, уға тура 
килде. Балығын ергә ҡуйҙы  ла йәһәт кенә биҙрәне төпкә 
төшөрҙө. Һ алҡы н һы у менән битен, ҡул ы н  әҙ генә 
сайҡаны ла ҡомһоҙланып эсә башланы. Эскәс, еңеләйгән 
төҫлө булды. Баҙарға сығып, бик еңел ҡулдан ғына 
балығын һатып өлгөрҙө.

Баҙарҙан әйләнеп юлға сыҡҡанда, уның тәне ауырай
ҙы. Эсендә ҡара йылан әйләнгән шикелле булды. Ҡояш 
юғарынан ны ҡ  ҡыҙҙырһа ла, уның тәненән, арҡа буйы
нан ваҡыт-ваҡыт һалҡын йүгереп китте.

— Ай-Һай, шул түгелме икән? — тине. Сөнки баҙарҙа 
холера менән ауырып киткән, арбаларында ҡоҫоп ятҡан 
кешеләрҙе үҙ күҙе менән күргәйне. Уның йөрәге өшөнө, 
йәһәтерәк ҡайты п етергә теләне. Ләкин аяҡтар уның 
теләгенсә йөрөмәйҙәр ине.

Тимеркәй уны  әллә ни тиклем ер йүгереп килеп 
ҡаршыланы. Атаһын күрҙе лә:

— Ни эшләп улай күҙҙәрең эскә батып киткән? — тип 
һораны.

Сәми ҡарт:
— Бик эҫе бит, арығанмындыр, — тине.
Землянкаһына инеп, нәмәләрен ҡуйырға өлгөрмәне,

эсен тотоп һикегә йығылды. Ҡоҫа башланы. Эсендә ут 
йүгерә ине. Тимеркәй Иҙелдән һаман һыу ташып торҙо. 
Төн урталарында ҡарт иҫенән яҙҙы. Үҙен үҙе төрлө я ҡҡ а  
ата башланы.

Таңға табан аяҡтары һыуынды, тырнаҡ остары ҡ а 
райҙы. Танауы эскә батып керҙе. Эскә батҡан күҙҙәрен 
ҡайм аҡ төҫлө шекәрә баҫты, ауыҙынан әллә ниндәй 
һыуҙар аға башланы. Инде ул хәҙер дуламай. Уның тик 
күкрәге аҙ-аҙ ҡалҡы п китә ине.

Тимеркәй:
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— Хәҙер тынысланды, йоҡоға китте, иртәгә, бәлки, 
терелер, — тип уйланы. Яҡында ғына урман эсендә олоған 
бүреләрҙең шомло тауыштарын тыңлап йоҡоға китте.

IV

Сәми ҡарт, үлгәс, өс көн буйына землянкаһында ятты. 
Һис бер килеүсе булманы. Дүртенсе көн утарҙан өс хеҙ
мәтсе килеп, тау битендә бер ҡәбер ҡаҙынылар ҙа, кейем
дәренә төрөп, шунда күмделәр. Йыназа уҡы у, кәфенләү, 
саҙаҡа биреү кеүек дини мөрасимдарҙың береһе лә уның 
ҡәбере өҫтөндә үтәлмәне. Күмеп бөткәс, бер таҙа имән 
ҡаҙы ҡты  башының осона билдә итеп ҡаҡтылар ҙа эҫе 
көндә тирләп-бешеп бөткән эшселәр хәл йыйырға ултыр
ҙылар. Б ик тәмләп кенә тәмәке төрөп тарттылар. Тимер
кәй, быларҙың барыһына ла шаһит булып, ауыҙына 
бармағын тығып, ситтән генә ҡарап торҙо.

Эшселәр:
— Их, малай, атаһыҙ ҡалдың бит инде, хәҙер кем ең 

бар? — тинеләр.
Ул быларға яуап ҡайтарманы. Уларҙың күҙҙәренә туп- 

тура ҡараны ла башын түбән эйҙе. Ул тәүге көндө илаһа 
ла, бөгөн иламаны. Ул алдағы көндә нисек буласағын да 
уйламай. Уларҙы уның башы һыйҙырмай ине әле.

Кискә табан ул эшселәргә эйәреп утарға китте.
Ауылда Сәми ҡарттың нисек үлеп, нисек күмелеүе 

тураһында төрлө хәбәрҙәр йөрөнө.
— Ул үлгәс, уны ендәр йыназа уҡы п  күмгән икән, — 

тип тә һөйләнеләр.
Ҡайһы берҙәре:
— Ул убырлы булған икән, вабаның1 башы ла шунан 

булған икән. Уның тағы ла берәй ш ауҡымы булыр, ҡәбе
рен асып, уны ҡаҙы ҡ менән ҡаҙаҡларға кәрәк, — тип 
һөйләнделәр. Ҡайһы бер кешеләр уның ҡәберендә убыр осоп 
йөрөгәнен дә күреп ҡайттылар. Ул үлгәс, уның тураһында 
ауылда тағы ла ҡурҡыныслы хәбәрҙәр күбәйҙе. Һәр бер 
ҡаза, мал үлеү тураһында унан шомлана башланылар.

— Сәми ш ауҡымы ҡағылғандыр әле, — тиҙәр ине.

1 Ваба — холера.
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V

Ҡотлояр — ауылдың иң бай әҙәме.
Уны  "Каран Ҡотлояр" тип тә, "Урыҫ Ҡотлояр" тип тә 

йөрөтәләр. Ул йәш сағында бик ярлы булған, ҡайҙалыр 
бер баярҙа хеҙмәт иткән, шунан һуң ауылға ҡайтып йорт 
ҡорған да бик ҡапыл байып киткән.

Ҡотлоярҙың байыуын халыҡ былай һөйләй:
— Ул баяр яланынан бик күп  хазина тапҡан икән дә 

баяр менән уртаҡлаш ҡан икән. Ш уны ң менән баяры ла, 
үҙе лә байып киткән икән, — тиҙәр.

Ҡайһы берәүҙәре:
— Үҙенең баярына килгән ҡ ун а ҡ  баярының иҫерек 

ваҡытында аҡсаһын ҡулға төшөргән дә байыған икән, — 
тиҙәр. Уны төрлө кеше төрлөсә һөйләй. Ләкин ул нисек 
кенә булһа ла байыған. "Ҡотлояр бай" тигән исемде күтәр
гән, тирә-яҡҡа байлығы менән уның даны таралған.

Ул үҙе кеше менән бик аҙ ҡатыша, йәй булһа, бөтә 
ғүмерен яланда үткәрә, ҡы ш  булһа инде, кәртәһенән кер
мәй. Ш ундағы ваҡ-төйәк эш менән шөғөлләнеп ваҡытын 
үткәрә. Кеше барһа, йомош бирмәй, үҙе лә кешегә йомош 
һорап сыҡмай.

Уның өйөндә йылына ике генә мәжлес була. Ураҙала 
бөтә тирә-яғын саҡырып бер ифтар1 яһай, ҡорбан байра
мында, бер нисә ҡорбан салып, бөтә ауылды тиерлек 
ҡун а ҡ  итә. Бына шунан башҡа ваҡыттарҙа инде уның 
ҡапҡаһы  ябыҡ була. Ҡапҡаһынан хәйерсе-фәләнде инде
реү түгел, күршенең этен дә кертмәй, шуға күрә уны 
"Һаран Ҡотлояр" тип йөрөтәләр.

Үҙен бик м ы ж ы ҡ тиҙәр.
Уға бик аҙ хеҙмәтсе ярай. Унда түҙеп торған хеҙмәт

сене:
— А йы у тиреһенән яралғандыр, — тип һөйләйҙәр. Ш у 

ның өсөн дә ул яҡын-тирәнән үҙенә хеҙмәтсе таба алмай, 
әллә ҡайҙан ситтән барып яллай торғайны. Унан ҡасҡан 
хеҙмәтселәрҙең иҫәбен-һанын әйтеп бөтөрөрлөк түгел.

1 Ифт ар — үҙен күрһәтеп ала мәғәнәһендә.
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Ул хеҙмәтселәрҙе эшкә шул тиклем ҡаты  ҡуш а ки , 
уның иртәһе лә, кисе лә, төнө лә эш менән үтергә тейеш.

Ул йөҙәр дисәтинә иген сәсә, икешәр-өсәр йөҙ баш йыл
ҡы  аҫрай, ҡуйҙарының иҫәбен үҙе лә белмәй торғандыр. 
Бына шул ҡы р эше таң ҡараңғыһынан төн ҡараңғыһына 
тиклем бара. Хеҙмәтселәрҙең арыуы, йонсоуы менән 
иҫәпләшеп тормай, ул төндә лә эш таба, һис тә булмаһа, 
берәй ауырыу малын ҡарауылларға ҡуш а. Ш ул рәүешсә 
уның ҡул  аҫтында бер генә минутҡа ла ты нғы лы ҡ юҡ. Ул 
үҙе лә шулай тынғыһыҙ бер әҙәм. Уны ң тураһында 
халыҡ:

— Бер күҙе йоҡлаһа, икенсе күҙе һәр ваҡыт ҡарап 
тора, — тип һөйләй.

Уның йорт-ҡаралтыһына килһәң, себен осоп инерлек 
урын юҡ. Бөтә йорто бейек таш ҡойма менән уратылған. 
Хатта йортоноң тәҙрәләре лә урамға ҡарамай. Барыһын да 
ҡура яғына сығарып эшләткән. Ш уға күрә булһа кәрәк, 
уны "Урыҫ Ҡотлояр" тип йөрөтәләр.

Бына Тимеркәй ҙә туғыҙ йәштән уның донъяһына тап 
булды. Уның әңгәмәһе былай:

Сәми ҡарт үлгәс, Тимеркәйҙе берәү ҙә тәрбиәгә алманы. 
Атаһы үлгәс, баяр тирәһендә лә урын булманы. Йәш, эшкә 
яраҡһыҙ тип, ауылына ҡайтарҙылар. Уны  ауылда ла бер 
кеше лә йортона индермәне. Сәми ҡарт тураһындағы 
шомло әкиәттәр Тимеркәйгә күсте. Уны:

— Урманда ен алыштырған, — тип һөйләй башланы
лар. Тимеркәй урамда, кәбән аҫтарында, аҙбар арттарын
да йоҡлап йөрөй ине. Эгәр ҙә берәүҙең йортона килеп 
ҡунһа, иртәгәһен ү к  ауылға хәбәр тарала. Ул йортта бер 
ҡаза йәки ауырыу көтөлә.

Уға ҡайҙа барырға?..
Һис бер урын юҡ. Бөтә ишектәр ябыҡ. Бөтә кеше уға:
— Теге мәлғүндең ен алыштырған балаһын берәйһе 

шунда үлтереп ташлаһа, сауаплы булыр ине, — тип сир
кәнеп ҡарай.

— Ауылға килгән аяҡлы фетнә, — тип йөрөтәләр. 
Тимеркәй бының серенә төшөнә алмай. Көнөнә бер-ике
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һы ны ҡ икм әк табып ҡорһағын тултырһа, уға шул етә. 
Төн үткәреү Тимеркәй өсөн ҡайҙа ла бер. Ул уға күнгән 
инде.

Ул мәлдә Тимеркәй Ҡотлояр байҙың да ҡапҡаһы н буш 
ҡуйм аны . Унан бер нисә тапҡы р әрләнеп, ҡы уы лы п сы ҡ
ҡайны .

Бер көн Ҡотлояр байҙың ниндәй мәрхәмәте килгәндер 
инде, Тимеркәй иртә менән аҙбар артында йоҡлап ятҡан 
сағында, уны  уяты п, өйгә алып инде. Алдына ҡаты ҡ 
менән ҙур киҫәк икм әк килтереп ҡуйҙы  ла:

— Кинең барыр урының ю ҡ, беҙҙә ҡал, эшләрһең, 
тамағыңды туйҙырырһың! — тине. Тимеркәй бындай 
йылы һүҙҙе кешенән беренсе тапҡы р ишетә ине әле.

Ризалығын һүҙ менән әйтә алманы, башын ғына 
һелкеп белдерҙе.

Ш ул көндән башлап Тимеркәй Ҡотлояр байҙа хеҙмәтсе 
булып ҡалды. Уны ң бында тап булыуы ла Ҡотлояр бай
ҙың хеҙмәтселәре ҡасҡан осорға тура килде. Уға яраҡлы 
хеҙмәтсене бик тиҙ генә балсыҡтан яһап булмай, морон 
төртөрлөк урыны булмаған кешеләр ауыр эштәргә тиҙ 
күнегеүсән булалар. Тимеркәй ҙә шуларҙың береһе, иң 
беренсеһе ине. Ҡотлояр бай ҙа бындай мәлдән бик файҙа
лана белә. Был тиклем байлыҡ бит буш ҡа ғына йы йыл
маған, уны ң өсөн бик күп  әсе-сөсөләрҙе татыған инде ул.

VI

Тимеркәйҙе хеҙмәтселеккә алғас, Ҡотлояр бай тура
һында тағы  яңы хәбәрҙәр таралды.

— Ҡотлояр бай, ен алыштырған Тимеркәйҙе үҙендә 
тотоп, уны ң ендәрен ҡуш ы п эшләтә икән. Улар шулай күп  
икән... Ул былай икән... — тип һөйләй башланылар.

Был хәбәрҙе иң күп  таратыусы, бик оҫта итеп, кеше 
ҡурҡы рлы ҡ итеп һөйләүсе Балтабикә ҡарсы ҡ ине. Сөнки 
ул ен, зәхмәт, им-том тирәһендә тирә-яҡҡа мәшһүр бер 
ҡарсы ҡ булып танылған.

Сәми ҡарт уны ң иң ҙур кәшфиәтенән1 һанала ине. Ул 
үлгәс, Тимеркәйгә күсте. Тимеркәйҙе Ҡотлояр үҙенә алғас,

1 Кәшфиәт. — асыш мәғәнәһендә.
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ул шомло төйөн уны ң себен осоп инмәҫлек йортона барып 
йәшеренде. Унда ул тағы ла серлерәк бер төҫ алып китте. 
Һәр көн таң алдынан Ҡотлояр байҙың йортонан бик күп  
ен ғәскәрҙәренең сығып китеү хәбәрен дә, бик йәшерен сер 
итеп, ана шул Балтабикә таратҡайны.

Ы сынлап та, Тимеркәй эшкә килһә, ен кеүек эшләй ул.
Ул Ҡотлояр байҙа ун бер йыл хеҙмәт итте. Ул инде 

уның ауыр эштәренә тамам күнегеп бөткәйне. Ул кәбән 
ҡойған саҡтарҙа ат тартымы күбәләр кәбән башына йөн 
шикелле ырғытылалар. Аҫау малдарҙы ҡороҡлап тотҡан
да, Тимеркәй бер аҙым атлатмай, ш ып иттереп туҡтата. 
Уның ун бер йыл буйына Ҡотлояр донъяһына түккән 
көсөн иҫәпләп ҡараһаң — уны ң таш ҡоймалары ла күтәрә 
алмаҫтар. Ш улай булһа ла, Ҡотлояр байҙың уға м ы ж ы 
маған сәғәте ю ҡ. Һөр көн бер тапҡы р әрләмәгән, уның 
эшенә бәйләнмәгән көнө булмағандыр. Тимеркәй уға 
күптән күнеккән, уға ундай мығырлауҙар ябай һүҙгә 
әйләнеп киткән , ш уның өсөн дә Ҡотлояр байға ҡарш ы 
лашмай торғайны. Ҡаршылашып ҡайҙа бараһың?

Унан сығып китер ине, барыр урыны ю ҡ. Сәми ҡарт 
тураһындағы шомло әкиәттәр уны  халыҡтан алыҫлаш
тырған, уға һаман да шомланып ҡарау бөтмәгән ине. 
Ҡ айһы  ваҡы ттарҙа Тимеркәйҙең дә үҙ тормошонан 
зарланған, риза булмаған минуттары була. Ләкин уны 
бер кемгә лә һөйләмәй ул.

Хәҙер уны ң башына аң кергән. Уны ң ише егеттәр әйлә
нәләр, донъя рәхәтен күрәләр, ваҡытлы эшләйҙәр, ваҡы т
лы күңел асалар. Ә Тимеркәй — һаман да шул Тимеркәй. 
Уны ң эш менән үтмәгән бер генә минуты  ла ю ҡ. Уны ң да 
башҡалар төҫлө булғыһы килә, ләкин була алмай. Уны ң 
да хәҙер инде ҡыҙҙар күрһә, күңеле өҙгөләнә, күрш е ҡы ҙы  
Гөлбикә тураһында һәр ваҡыт уйлана, үҙенең арт ҡа пҡа 
нан сы ҡҡан саҡтарын уны ң һыуға төшә торған ваҡы 
тына тура килтерергә тырыша. Бер ваҡы т, йәшеренеп, 
Гөлбикәләрҙең өйөнә ҡурай тартырға ингән сағын һис 
хәтеренән сығарғыһы килмәй уны ң.

Ул уны  ярата, ләкин бер ваҡытта ла үҙенең яратыуын 
уға һөйләй аласаҡ түгел, уны  әйтеү менән барыбер 
Гөлбикә һанға алмаясаҡ.
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Ул шулай уйлай ине.
Ш ундай өмөтһөҙлөктәр арҡаһында уның башын тағы 

ла күберәк уйҙар, төрлө хыялдар сырмап ала. Ул эш ара
һында ла, кис менән туғайға ат ҡуна барғанда ла үҙе 
тураһында уйлана, үҙенең бәхетһеҙлегенең сәбәптәрен 
тикшерергә бик ярата:

— Әгәр ҙә мин теге һағынбайҙар төҫлө аталы-әсәле 
булып, шулар кеүек түңәрәк кенә донъя көтһәм, Гөлбикә 
лә миңә һис бер һүҙһеҙ килер ине бит.

Бына уның уйының тармаҡтары шунан башланып 
китә торғайны. Ул алланан шул бәхетте бик күп  һораны. 
Ләкин береһе лә уның теләгенә ярҙам итмәне. Ьәр көнгө 
таң уны  ауыр, иҫәпһеҙ кү п  эштәр, тиргәштәр менән 
ҡаршыланы. Әле уны ң киләсәгенә лә бер өмөтлө нәмә юҡ.

Ш уны ң өсөн дә уйҙарының аҙағы аллаға барып терәлә 
ине. Күңелендә бер генә лә өмөт тойғоһо ялтырамаған 
ауыр, әсе минуттарында:

— Ю ҡтыр ҙа ул! — тип ҡуя  ине.

VII

— Дөрр!..
— Дөрр!
Ерҙәр һелкенә, окоптар ишелә, мылтыҡ, пулеметтарҙан 

ямғыр шикелле пулялар яуа. Меңдәрсә кешеләр ут эсендә, 
туп йәҙрәләре ҡурҡы ны сы  аҫтында үлем көтәләр. Әллә ни 
тиклем кәүҙәләр тупраҡҡа болғанып, ҡан эсендә ята. Әллә 
ни саҡлы кешеләр йәрәхәтенән ыңғыраша. Күкрәге менән 
ш ыуыш ып, пуляһыҙ, тупһыҙ ерҙәргә сығырға ынтыла...

Тимеркәй ҙә шулар араһында.
Ул инде алты ай буйына ана шул ҡурҡыныстар 

аҫтында йөрөй. Һ уғы ш  сы ҡҡан көҙ менән ү к  ул һалдатҡа 
алынды. Өс айҙан һуң инде фронтҡа оҙатылды.

Немецтар өҙлөкһөҙ окопҡа аталар. Баш ҡалҡы тыр 
әмәл юҡ.

Ш ул ваҡыт Тимеркәйҙең башынан ошо уйҙар үтте:
— Беҙ ни өсөн һуғышабыҙ? Илде, ерҙе һаҡлау өсөн, 

тиҙәр. Һуң, минең бер табан ерем ю ҡ. Ниңә, улай булғас, 
ерен һаҡлар өсөн Ҡотлояр байҙың балаһы килеп һуғы ш 
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май, ул ҡолағын ауырттырҙы ла хеҙмәттән тороп ҡалды. 
Ул кәләше менән тыныс ҡына ти к  ята. Башҡа бай бала
лары барыһы ла шундай һылтау менән тороп ҡалдылар. 
Исхаҡ бай улын хеҙмәттән ҡалдырыу өсөн мең һум аҡса 
тотҡан. Ә беҙҙе йүнләп ҡараманылар ҙа:

— Годен! — тип сығарҙылар ҙа ебәрҙеләр.
Унан тура һуғыш ҡа. Минең немецтар менән ниндәй 

уртаҡ малым бар? М ин уларға, улар миңә пуля аталар.
Быныһы алла эше тиһәң инде, ниңә ул теге бай 

улдарын ҡуш май икән?
Күпме кешеләр зар илайҙар, алланан иҫән ҡалыуҙы 

һорайҙар. Ләкин туптар, пулялар быларҙың барыһын да 
үҙенсә эшләй, ә алланың бында бер генә лә, бармаҡ 
осондай ҙа мәрхәмәте юҡ. Уның көсө ҙур, һәр нәмәне үҙенсә 
эшләтергә ихтыяры етә, тиҙәр. Ниңә һуң инде иҫәпһеҙ 
кешеләрҙең: "Ь уғы ш  туҡталһын ине!" — тигән теләктә
ренә әҙ генә булһа ла ҡолаҡ һалмай икән?

— Ю ҡтыр ҙа ул!..
Ш ул  ваҡы т уны ң эргәһендә ҙур туп шартланы. 

Тупраҡтары уны, еле менән этәреп, ҡырға алып ырғытты. 
Ш унан айнып торҙо ла бер соҡорға йүгерҙе. Ш ул минут 
аяғына ҡаты  бер нәмә бәрелде. Йөрәгенә үтте. Табан 
аҫтары эҫеле-һыуыҡлы булып сымырлап китте. Окоп 
эсенә һикереп төштө лә мылтығын ырғытып бәрҙе. Бер 
нисә ҡанлы кәүҙә өҫтөнән атлап, окоп буйлап артҡа 
шыуыша башланы. А яғы ны ң ауыртҡан ерен тотто. Ҡулы 
ҡы п-ҡы ҙы л йылы ҡанға батты.

— А х, харап булғанмын! — тип юғарыға ҡараны ла, 
тороп, йән көсө менән алға йүгерә башланы. Уның тирә- 
яғында пулялар себен кеүек осалар ине.

— Ю ҡ ул!
— Ю ҡ ул! — Ш ул һүҙҙәр уны ң ауыҙында ҡабатлан

дылар.
Алдында тағы шрапнель ярылды. Снаряд ҡаҙыған 

соҡорға йығылды. Башынан йәшен үткән шикелле булды. 
Ҡысҡырырға уйланы, ауыҙына тупраҡ тулғайны. Күҙ 
алдында әллә ниндәй ут уйнаны ла ер төбөнә убылып 
төшөп киткән кеүек булды.
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Ш рапнелдең бер ауыр суйы н киҫәге уны ң түбә 
ҡапҡасы н алып киткәйне. Ул баҫҡан урынында ике 
мәртәбә әйләнде лә мәңге тормаҫлыҡ булып снаряд 
соҡорона йығылды. Уны ң теге уйҙары, шрапнель киҫәге 
менән осоп, ҡанға аралаштылар.

|  1. Ә ҫәрҙең I бүлегендә һүрәтләнгән тәбиғәт күренеш тәре хаҡындағы
—1—1 урындарҙы яңынан уҡып сығығыҙ. Ул күренеш тәрҙе күҙ  алдына 

баҫтырығыҙ һәм уларҙы һүрәт итеп эшләгәндә ниндәй картиналар 
яҙып булыр ине, телдән тасуирлап бирегеҙ. 2. Тимеркәйҙең тәбиғәт, 
кеш еләрҙең үҙ-ара мөнәсәбәте, донъя, алла хаҡындағы уйҙарын 
һөйләп бирегеҙ. 3. Сәми ҡарттың етешһеҙ торм ош -көнкүреш е, 
бәхетһеҙ яҙмышы нилектән? 4. Әҫәрҙә ауыл халҡы, уларҙың аң 
дәрәж әл әре , донъяға ҡараш тары нисек һүрәтләнгән? Миҫалдар 
килтереп һөйләп бирегеҙ. 5. Атаһы үлгәндән һуң Тимеркәйҙең 
тормош онда ниндәй үҙгәреш тәр барлыҡҡа килә? 6. Әҫәр ни өсөн 
"Тимеркәй фәлсәфәһе" тип атала? 7. Сәми, Тимеркәй, Котлояр бай 
образдарына характеристика төҙөгөҙ. 8. "Тимеркәй яҙмышы миндә 
ниндәй уй-тойғолар уята", "Д. Ю лтый ижадында пейзаж һәм уның 
роле" тигән темаларҙың береһен һайлап, инша яҙығыҙ.

"Тимеркәй фәлсәфәһе’ хикәйәһе тураһында

Дауыт Ю лтыйҙың 1924 йылда яҙылған "Тимеркәй 
фәлсәфәһе" тигән хикәйәһе 1925 йылда хикәйәләр йы 
йынтығында баҫылып сыға.

Дауыт Ю лтый был хикәйәһендә Сәми ҡарт һәм Тимер
кәй образдары аша капитализм йәмғиәте шарттарында 
хеҙмәтсән халы ҡты ң ауыр яҙмы ш ы н һүрәтләй. Бөтә 
йәберләүҙәргә, иҙеүҙәргә буйһоноп йәшәү Сәми ҡартты  ла, 
Тимеркәйҙе лә һәләкәткә килтерә. Уларҙың ауыр тормошо
ноң һәм аяныслы үлемдәренең сәбәбе элекке йәмғиәттең 
ҡәһәрле закондарына, кешене бер-береһенә дошман итеп 
тәрбиәләү тәртиптәренә бәйләнгән.

Б ик күп  йәберҙәр күреү, аяуһыҙ иҙелеү Тимеркәйҙе 
тора-бара үҙ хәле, яҙмышы хаҡында уйланырға мәжбүр 
итә. Ни өсөн берәүҙәр эшләмәһә лә бай йәшәй, ә икенселәр, 
ғүмер буйҙарына өҙлөкһөҙ эшләп тә ярлылыҡта, мохтаж
лы ҡта көн күрә тигән уйға килә.
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Тимеркәй һуғы ш ҡа оҙатылғас, алланың ярлыларҙы 
һис ярлыҡамау ы, ә байҙарҙың фронтҡа бармайынса өйҙә 
ҡал ыуҙары хаҡында баш вата башлай. Ләкин оҙаҡламай 
Тимеркәй фронтта үлеп ҡала. Уны ң михнәтле тормошо 
ана шулай аяныслы үлем менән сикләнә.

Дауыт Ю лтыйҙың "Тимеркәй фәлсәфәһе" хикәйәһе бер 
нисә бүлектән тора. Беренсе бүлектә Тимеркәйҙең үҙ 
тормошо хаҡында уйланыуҙары бирелһә, унан һуңғы  
бүлектәрҙә иһә Сәми ҡартты ң һәм Тимеркәйҙең тормош
тары эҙмә-эҙ хикәйә ителә.

Яҙыусы бәләкәй генә хикәйәлә үҙ геройҙарының ауыр 
яҙмышын бөтә тулылығы  менән күрһәтә алған. Бының 
өсөн ул, геройҙары тормошондағы киҫкен ваҡиғаларҙы 
һайлап алып, уларҙы йы йнаҡ, әммә тәрән мәғәнәле итеп 
һөйләп бирә.

Яҙыусының үҙ геройҙарына биргән характеристика
лары ла бик тапҡы р һәм тәрән мәғәнәле. Мәҫәлән, ул 
Ҡотлояр байҙың ҡомһоҙлоғон һәм ты нғы һы ҙлы ғы н "бер 
күҙе йоҡлаһа, уны ң икенсе күҙе һәр ваҡы т ҡарап тора" 
тип халыҡсан атама менән тапҡы р әйтә. Йәки уны ң 
ихатаһын шулай тасуирлай: "Уны ң йорт-ҡаралтыһына 
килһәң, себен осоп инерлек урын ю ҡ. Бөтә йорто бейек таш 
ҡойма менән уратылған. Хатта йортоноң тәҙрәләре лә 
урамға ҡарамай. Барыһын да ҡура яғы на сығарып 
эшләткән".

Хикәйәнең беренсе бүлегендә Тимеркәйҙең төрлө сыуал
сы ҡ уйҙары үҙ исеменән һөйләтелә. Был алым Тимеркәй
ҙең характерын асығыраҡ күрһәтергә ярҙам итә.

Геройҙарҙы характерлағанда, ваҡиғаларҙы тасуирла
ғанда ла Дауыт Ю лтый ябай һәм тапҡы р һүҙҙәр һайлау
ға, әҫәрҙең телен асыҡ һәм образлы итеүгә ны ҡ әһәмиәт 
бирә.
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Эйе!
Һин даулаш ты ң,
Һин яул аш ты ң , сәнғәт,

Ерҙең тәуге а з а т  сәғәтен.
Һин көс булып,
Һ ин ус булып,
Хис у я т т ы ң ,

Уйҙар у й л а т т ы ң .
Юлдарыңда купме ҡорбан я т т ы ,  
Юлдарыңда купме -ҡан а ҡ т ы !..  
Эй, ҡы й ы у  һуҙ, 

тере буяу, 
саф моң!

О нотм айъгк изге -ҡаныңды. 
Кеш електең саф намыҫы итеп , 
Күтәрәйек һинең даныңды.

Р. Ғарипов



Рәссам

КАСИМ

ДӘҮЛӘТКИЛДИЕВ

( 1887—1947 )

Башҡорт һынлы сәнғәтенең үҫә башлауы иң тәүҙә һоҡланғыс 
оҫта, ысын мәғәнәһендә рәссам Касим Асҡар улы Дәүләткилдиевтең 
исеме менән бәйле.

Ҡасим Дәүләткилдиев 1887 йылдың апрель айында Өфө губерна
һында Көгөл ауылында тыуған. Ул бик йәшләй етем ҡала. Өфө 
ҡалаһындағы туғандарында тәрбиәләнә. 21 йәшендә Касим Дәүләт
килдиев, ҙур ҡыйынлыҡтар кисереп, Петербургка бара һәм Юғары 
художество-сәнәғәт училищеһына уҡырға инә.

Училищены тамамлағандан һуң, ул Художество академияһына 
конкурс буйынса ирекле тыңлаусы булып алына. Әммә ул акаде
мияла оҙаҡ уҡый алмай. 1917 йылда Өфөгә ҡайта һәм ғүмеренең 
ахырынаса (1947 йылғаса) Өфөлә йәшәй. Касим, ҡайтыу менән, Өфө 
художество түңәрәгендә әүҙем эшләй, тәүге күргәҙмәләрҙә 
ҡатнаша.

Октябрь революцияһы еңгәндән һуң, Өфөлә совет рәссамдары 
берекмәһен төҙөү осоронда, Касим Дәүләткилдиев тормош эсендә 
ҡайнай. Ул Өфөлә революцион Рәсәй рәссамдары берекмәһен 
ойоштороусыларҙың береһе була. М. В. Нестеров Өфө художество 
музейына нигеҙ һалғас, К . Дәүләткилдиев бер ни тиклем ваҡыт 
шунда эшләй һәм музей менән бәйләнешен ғүмеренең аҙағынаса 
өҙмәй. 20-се һәм 30-сы йылдарҙа ул халыҡ сәнғәте әҫәрҙәрен йыйыу 
өсөн экспедицияларҙа йөрөй. Әҫәрҙәренең юғары художество 
сифаттары К . Дәүләткилдиевтең экспедицияларҙа күп йөрөүе менән 
аңлатыла ла инде.
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1926 йылда Өфөлә сәнғәт училищеһы асылғас, Ҡ. Дәүләткилдиев 
унда беренсе башҡорт педагогы була. Төрлө уҡыу йорттарында 
уҡытыусылыҡ эшенә ул ғүмеренең 25 йылы самаһын арнаны. Ғ. Има
шева, Р. Ишбулатов һәм башҡалар унан уҡып белем алдылар, 
А. Тюлькин, И. Урядов уның менән бергә эшләнеләр.

Рәссамдың әҫәрҙәре — уның халыҡҡа биргән ҡиммәтле бүләге 
ул. Был әҫәрҙәрҙең бөтәһе лә тиерлек художество музейында 
һаҡлана. Уларҙың күбеһе акварель', күмер менән яһалған һүрәттәр, 
шулай уҡ 1908— 1914 йылдарҙағы ҡәләм менән эшләнгән өйрәнсек 
һүрәттәр альбомы.

Училищела уҡыған саҡта уҡ әле Ҡасим Дәүләткилдиев сәскәләр
ҙең таж япраҡтарын төшөрөүҙә матурлыҡ һиҙеү һәләтен күрһәтә. 
Дуҫтарының хаттарына ҡарағанда, Касим Дәүләткилдиев сәскә
ләрҙе, тәбиғәтте бик яратҡан. Ул сәскәләрҙең нәфислеген бик күп 
яҙҙы, уларҙың матурлығын, төрлө формала булыуын, һабаҡтарының 
йәнле хәрәкәтен асып һалды. Ул сәскәләрҙе тотош донъяның бер 
өлөшө итеп күҙ алдына баҫтырҙы.

Әҫәрҙәрендә ул башҡорттарҙың көнкүрешен, халыҡтың харак
терлы типтарын илһамланып бик оҫта күрһәтә алды ("Һары күлдәкле 
ҡыҙ", "Һунарсы башҡорт", "Башҡорт йортоноң күтәрмәһе" һ. б.)

"Зәңгәр күлдәкле башҡорт ҡыҙы" һүрәте юғары художество 
сифаттары менән айырылып тора. Ул 1929 йылдың башында Мәскәү
ҙә Третьяков галереяһында совет сәнғәтенең иң яҡшы ҡаҙаныштары 
күргәҙмәһендә күрһәтелде. Сағыу милли башланғыс тышҡы билдә
ләрҙә генә (балаҫтар, кейемдәр) түгел, бәлки ҡыҙҙың йөҙөндә, күҙ 
ҡарашында, үҙен тотошонда кәүҙәләнә. Баҫалҡы, инсафлы, мөләйем 
ҡыҙҙың образын һоҡландырғыс ябай, шул уҡ ваҡытта тәбиғи һомғол
лоҡ һәм кешелекле итеп сағылдырыу өсөн ысыны менән гуманист 
һәм үҙ халҡыңдың улы булырға кәрәк.

Ҡ. Дәүләткилдиев баҫалҡы, үҙенә талапсан, тормошҡа, кеше
ләргә ҡарата иғтибарлы кеше ине. Ул, әҫәрҙәренең әллә ни күп бул- 
мауына ҡарамаҫтан, совет сәнғәтенә үҙ һүҙен әйтә, башҡорт 
халҡының мәҙәниәтен үҫтереүгә баһалап бөткөһөҙ өлөш индерә ал
ды. Ҡ. Дәүләткилдиев ижадының милли үҙенсәлеге яңы быуын баш
ҡорт рәссамдарының ижадын артабан үҫтереү өсөн нигеҙ булды.

|  1. К .  Дәүләткилдиевтең бала сағы һәм рәссам булырға әҙерләнеүе.
■ 2. Рәссам Ҡ. Дәүләткилдиевтең О ктябрь революцияһынан һуңғы

эш мәкәрлеге. 3. Рәссамдың күренекле портреттары һәм уларҙың 
баш ҡорт халҡының мәҙәниәтен үҫтереүҙәге әһәмиәте. 4. "Зәңгәр 
күлдәкле баш ҡорт ҡыҙы" картинаһын ҡарағыҙ һәм унда һүрәтләнгән 
ҡы ҙ образы, уның күңеле, характер үҙенсәлектәре сағылдырылыуы 
хаҡында үҙ ф екерегеҙҙе  әйтеп бирегеҙ.
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ҺӘЗИӘ

ДӘҮЛӘТШИНА

( 1905— 1954)

Һәҙиә Дәүләтшинаның "Ырғыҙ" романын юғары баһалап атаҡлы 
ҡаҙаҡ яҙыусыһы Сабит Моҡанов: "һәҙиә Дәүләтшинаның халыҡ тор
мошо тураһында монументаль роман тыуҙырыуы ысын мәғәнәһендә 
ижади ҡаһарманлыҡ ул... һәҙиә Дәүләтшина шәреҡ ҡатын-ҡыҙҙары 
араһынан сыҡҡан беренсе талантлы романист", — тип яҙҙы.

Башҡорт ҡатын-ҡыҙҙары араһынан сыҡҡан тәүге иң күренекле 
яҙыусыларҙың береһе һәҙиә Лотфулла ҡыҙы Дәүләтшина 1905 йыл
дың 5 мартында элекке Һамар губернаһы (хәҙерге Һамар әлкәһе) 
Пугачёв әйәҙенә ҡараған Хәсән ауылында ярлы крәҫтиән ғаиләһендә 
тыуа. Һәҙиәнең бала сағы Ырғыҙ йылғаһы буйына ултырған ошо 
Хәсән ауылында аслы-туҡлы уҙа. 1919 йылда тиф ауырыуынан атаһы 
үлеп киткәс, Һәҙиәнең тормошо тағы ла ауырлаша. Күп ваҡыты донъя 
мәшәҡәттәре, эш менән үтеүенә ҡарамаҫтан, тырыш һәм зирәк 
Һәҙиә оҫтабикәнең "ҡыҙҙар мәҙрәсәһе"нә йөрөп, бер ни тиклем 
һабаҡ өйрәнергә лә етешә. Совет хөкүмәте Хәсән ауылында ла 
оҙаҡламай яңы мәктәп астырып ебәргәс, Һәҙиә шул мәктәптә белем 
ала.

Ә 1920 йылда инде уның үҙен — ун биш йәшлек ҡыҙҙы — шул 
тирәләге Диңгеҙбай ауылына уҡытыусы итеп ебәрәләр. Бында бер 
йыл уҡытҡандан һуң, Һәҙиә Һамар ҡалаһына килеп, яңы ғына ойошто
ролған татар-башҡорт педагогия техникумына уҡырға инә. 1922 
йылда Мәскәүгә күсеп китеү сәбәпле, уға техникумды тамамларға 
тура килмәй. Ваҡытлыса өҙөлөп торған уҡыуын ул 1924 йылда Өфө 
Башҡорт педагогия рабфагында дауам итә.

Ул 1927 йылдан Шәһит Хоҙайбирҙин исемендәге балалар йортон
да тәрбиәсе булып эшләй башлай. 1932 йылда Мәскәүгә барып, китап
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нәшриәттәре өсөн мөхәррирҙәр әҙерләү институтына инә. Ләкин 
институтты тамамламаҫтан ук уны Баймаҡ районының "Йылайыр" 
орлоҡсолоҡ совхозына гәзит редакцияһына әҙәби хеҙмәткәр итеп 
эшкә ебәрәләр. 1935— 1937 йылдарҙа Һәҙиә Дәүләтшина — Башҡорт 
дәүләт педагогия институтының тел һәм әҙәбиәт факультеты сту
денты.

Һәҙиә Дәүләтшина 1934 йылда СССР яҙыусыларының беренсе 
съезына делегат булып бара, унда М. Горький менән осраша.

Сталиндың шәхес культы йылдарында уға ҙур ауырлыҡтар кисе
рергә тура килә. Әммә ниндәй генә хәлдә булһа ла ул Тыуған иленә, 
халҡына, киләсәккә булған ныҡлы ышанысын тамсы ла юғалтманы, 
кешелек намыҫына, яҙыусылыҡ бурысына һәр саҡ тоғро ҡалды. 
А. А. Фадеевҡа ебәргән бер хатында ул шулай тип яҙҙы: "Мин шун
дай асыҡ аң менән йәшәнем, ҡайҙа ғына бармайым, үҙемдең Тыуған 
илемә ярҙам итмәй булдыра алманым, үҙемдең марксистик-ленинсы 
ҡараштарымдан саҡ ҡына ла тайпылманым... Мин һәр ерҙә совет 
һауаһын һуланым, арыу-талыу белмәй хеҙмәт иттем. Бигерәк тә 
Бөйөк Ватан һуғышы йылдарында мин үҙемдең шәхси ҡайғымды 
бөтөнләй оноттом, беҙҙең Ватанды һаҡлау эшенә тулыһы менән 
бирелдем. Ҡулымдан ни килә, бөтәһе менән дә булыштым уға. 
Бында ла минең эшсәнлегем баһаланды: хәрби производствола трех- 
сотница булғаным өсөн миңә "отличница" исеме бирҙеләр".

1942 йылда Һәҙиә Дәүләтшина Башҡортостанға ҡайта һәм Бөрө 
ҡалаһында йәшәй башлай. Сәләмәтлегенең шаҡтай ҡаҡшауына ҡара
маҫтан, 1942— 1952 йылдарҙа төрлө эш араларында "Ырғыҙ" рома
нын яҙыу менән шөғөлләнә. Был романын яҙып бөтөр-бөтмәҫтән, 
Һәҙиә Дәүләтшина 1954 йылда Бөрө ҡалаһында йөрәк һәм үпкә 
ауырыуынан үлеп китә.

һәҙиә Дәүләтшинаның ижад эше менән шөғөлләнә башлауы 
егерменсе йылдарҙың икенсе яртыһына тура килә. 1926 йылдың 
мартында "Башҡортостан йәштәре" гәзитендә уның "Һылыуҡай — 
пионерка" тигән тәүге хикәйәһе баҫылып сыға. Шунан һуң уның 
хикәйә һәм нәҫерҙәре гәзит биттәрендә һәм альманахтарҙа һирәк
ләп булһа ла күренгеләй башлай.

Һәҙиә Дәүләтшина ижадының әүҙемләшеп китеүе утыҙынсы 
йылдар башына ҡарай. Был осорҙа ул ҙурыраҡ күләмле әҫәрҙәр
гә — повесть жанрына мөрәжәғәт итә. Шуның һөҙөмтәһе булып, 
1931 йылда "Айбикә", киләһе йылына "Башаҡтар тулҡыны" тигән пове
стары донъя күрә. 1935 йылда уның "Хикәйәләр шәлкеме" исеме 
аҫтында һайланма әҫәрҙәренең тәүге китабы сыға.

Һәҙиә Дәүләтшинаның иң ҙур һәм иң күренекле әҫәре — 
"Ырғыҙ" романы. Был романында яҙыусы замандың мөһим социаль 
һәм сәйәси-фәлсәфәүи-әхлаҡи проблемаларын күтәрҙе, төрлө 
социаль төркөмдәрҙең характерлы типтарын тыуҙырҙы, башҡорт 
романының жанр, тел-стиль сифаттарын байыҡтырҙы. Әҫәрҙә баш-
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корт халҡының егерменсе быуат башындағы тормошо, тарихи үҫеш 
юлы тормошсан художестволы образдар аша күҙ алдына килә. Шуға 
күрә лә Рәсәй Федерацияһы яҙыусыларының беренсе съезында 
Леонид Соболевтың: "Һәҙиә Дәүләтшинаның "Ырғыҙ" романын 
белмәй тороп, башҡорт халҡының тормошон аңлап етеү мөмкин 
түгел", — тигән юғары баһаһында ҙур хаҡлыҡ ята.

АЙ Б И КӘ *

I

"Тор, тор инде, Айбикә килен, тор. Был ни бөтмәҫ йоҡо?! 
Йылдай төндә лә йоҡо туймаҫ икән. Ҡыҙыл эңерҙән ятып 
йоҡлайһың, ҡояш ауалағансы, йоҡо туймаҫ булырмы? 
А на, һыйырҙарың ызылдашып торалар, һауа һалып 
ал!" — тигән тауы ш ҡа Айбикә, күҙен асып, һикереп торҙо. 
Уны ң янында, ҡулы на ҡомған тотоп, Ғәйшә тора ине. Ул 
Айбикә тороп аяғына итеген кейгәнсе туҡтамай әрләне лә 
ты ш ҡа сығып китте, тағы  үҙенең түшәгенә инеп яты п, 
тәмле йоҡоға китте.

Айбикә әле генә, үҙенең алама аласаһы өҫтөнә һалған 
тыш һыҙ ҡара кәпрәнле мендәренә башын ҡуйы п, алама 
көпөһөн өҫтөнә ябынып йоҡларға ятҡайны . Аҙ ғына серем 
итергә лә өлгөрмәне, көн дә иртәнсәк ишетә торған әрләү, 
м ы ж ы у, тиргәү уны ң ҡолаҡ төбөндә яңғырай башланы.

Ул аҫтындағы аласаһын мендәре өҫтөнә ҡайы ры п 
ҡапланы ла, бит-ҡулын йы уы п, башындағы яулы ғын 
йүнәтеп бәйләп, һыйыр һауырға сығып китте.

Таңдың әрә-һәрәһе, йүнләп аяҡ юлы ла күренмәй. Йоҡо 
туймаған, күҙҙең ҡабаҡтары ауыртып, үҙенән-үҙе кире 
йомолалар. Тәндә ауырлыҡ, әйтерһең, берәү иҫәңгерәтә 
туҡм ап ташлаған да, ш унан яңы ҡалҡы п торғанһың. 
Кисә лә, унан элекке көндәрҙә лә шул у ҡ  таң, шул у ҡ  
тәндең ауыртып талыуы, шул у ҡ  Ғәйшәнең мы жы уы , 
шул у ҡ  һыйырҙар, быҙауҙар, бейәләр, осо-ҡыры ю ҡ ваҡ 
йорт эше.

* Ҡыҫҡартып алынды.
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Айбикә сығып биш һыйырҙы быҙауҙары менән эйҙереп 
һауып алды ла, ике силәк һөттө ишек алдындағы өлкән 
аҡ келәт эсенә сепарат янына ултыртып, һыйырҙарын 
көтөүгә ҡы уы рға китте. Унан ҡайтып быҙауҙарын, егер
ме-утыҙ башлап һарыҡты ҡы уҙы , унан ҡайткас, сепарат- 
тан һөт үткәрҙе, самауыр ҡуйҙы , ул арала йы лҡы  көтөүе 
төшөп, бейәләрҙең ҡолондарын айырҙы, дүрт-биш көйәнтә 
һыуға барҙы, икмәк баҫты, иҙәндәрен һеперҙе, һөтөн беше
реп ойотто, һауыт-һабаларын йыуып, тағы ҡаҙанға эркет 
ҡайнатырға һалды, ул арала бейәләрҙең һауыны етеп, 
дүрт бейәне һауып алды.

Ш унан һуң ғына Ғәйшә, йылы түшәгенән тороп сығып:
— Ҡана, килен, сәйеңде өлгөрт... Көнһылыу менән 

Ишбулдыны уят, — тине.
Айбикә Көнһылыу менән Ишбулды йоҡлаған бүлмәгә 

инә... Айбикә, әле Көнһылыу ҙы, әле Ишбулдыны уятып, 
торғоҙа алмағас, Ғәйшә янына сығып:

— Еңгә, Көнһылыуҙарҙың торғолары килмәй. Уяттым- 
уяттым, тағы йоҡлай ҙа китәләр, — тине.

Ғәйшә, ҡыҙыл сыбар тышлы ҙур мендәрҙең өҫтөнә 
аяҡтарын бөкләп ултырып, сәй яһай башлағайны.

— Йә, ярар, йоҡолары туймаһа, ятһындар, ни уларҙы 
ҡайта-ҡайта маҙаһыҙлайһың, аталары менән бергә 
эсерҙәр, — тине. Уға яңғыҙ сәй эсеү күңелһеҙерәк булды, 
ахыры, ул Айбикәгә:

— Килен, барсәле, Көмөш еңгәйҙе сәйгә алып кер, — 
тине.

Айбикә, Көмөш әбейҙе тиҙ генә үҙе менән бергә алып 
килеп, боролоп, аш өйөнә сығайым тигәйне, Ғәйшә тағы 
ла:

— Самауырың һыуынып китте, ҡана, тиҙ генә шаула
тып алып кил, — тине.

Айбикә шунан һуң ғына тағы үҙ эшенә тотоноп китте.
А ш  өйөндә Ҡотлояр ҡарттың тороуына икенсе сама

уырҙы ҡуйҙы , икмәк һалды, эркет ҡутарып, уны тоҡҡа 
ҡойоп һарҡытырға ҡуйҙы . Сәйҙәрен йыйып алып, уның 
арты икенсе самауырҙы ултыртыуға, бейәләрҙең икенсе 
һауыны етте, уларҙы һауыуға, көтөүҙән һыйырҙар безәкәй-
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ләп ҡайта башланы. Уларҙы, быҙауҙарына ҡуш ылмаһын 
өсөн, ҡураға бикләне, уларҙы ғына урынлаш тырып 
әйләнгәнсе булмай, бесәнселәрҙең береһе килеп етте. 
Уларға аҙыҡ әҙерләп бирергә кәрәк. Хатта аҙ ғына улты 
рып хәл алырға ла әмәл юҡ. Төшкө сәйҙән ҡалған сама
уырҙағы йылы һыуға икмәк ҡуш ы п тамаҡ ялғарға ғына 
ултырғайны, тағы Ғәйшә тауышы...

— Килен, бында ҡомғаныңда һыу бөткән, шуны ла 
ҡарап ҡуйырға ярамайһың. Ҡуйсы, ҡуйсы. Ниңә әйтһәң 
дә бер, әйтмәһәң дә бер. Был тиклем әрпеш булырһың 
икән. Тастарың әҙәм күҙенә күрһәтерлек түгел, шуларҙы 
таҙартып ҡуйһаң ни була? Иртәрәк йоҡонан торһаң, ба
рын да эшләп өлгөрөр инең. Уятҡанды көтөп йоҡлайһың 
да ятаһың, бер әйтәгүр. Кискә ҡунаҡтар саҡырып алырға 
кәрәк, өйөңдө арыу итеп йыйыштырып ал! Ҡаҙан буша
нымы? Ике ҡаҙанға ла тултырып аш һалырға кәрәк. 
Ҡайнағаң торғас, Асатайға әйтеп килерһең: көтөүенә 
барып, берәй туҡты  тотоп ҡайтһын, һуйып алырбыҙ...

Айбикә самауыр төбөнән һикереп тора. Ҡомғанға һыу 
һала, усаҡтағы тиҙәк ҡуҙы н аҡтарып, ҡаҙанға таҙа һыу 
ҡоя, тастарын таҙартырға тотона. Ауы ҙы на ҡапҡан  
икмәген эш араһында сәйнәп йота, ә уның яртыһы эсел
мәй ҡалған шәшкеһе самауыр төбөндә һыуынып көтә...

III

Айбикә арып-талып, төн уртаһы ауғас ҡына, йоҡларға 
ятты. Әллә үтә арығанғамы, әллә борсоулы уйҙар күп  
булғанғамы, ул һуң ятыуына ҡарамаҫтан, йоҡлап китә 
алманы. Уны ң күҙ  алдынан үткән көндәрҙең күренештәре 
береһе артынан береһе үттеләр.

Ана әле ул ун дүрт-ун биш йәштәрҙәге ҡы ҙ. Өйҙә ҡар
тайған әсәһе менән ҡартайған атаһы ғына. Уларҙың бар
лығы ун бер балаһы булһа ла, төрлөһө төрлө ауырыуҙан 
үлеп бөтөп, яңғыҙ Айбикә генә ҡалған. Ш уны ң өсөн дә 
уны бик яраталар. Булған ғына нәмәләрен Айбикәгә 
бирергә, уны  йүнәтергә, хәлдән килгән тиклем бөтәйтергә 
тырышалар.
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Айбикәнең күҙ  алдына үҙҙәренең бәләкәй тенә, солан
һыҙ кирбес өйҙәре килеп баҫты. Уны ң ҡары нды ҡ күҙле 
тәҙрәләре, ишекте асҡанда ла, япҡанда ла бер эскә, бер 
ты ш ҡа һуғы лы п, ҡы рп-ҡы рп итеп, йырпылдап торалар. 
Уры нды ҡ өҫтөнә йәйгән алама кейеҙ өҫтөндә атаһы һәр 
ваҡыт тегеп, итек ямап, быйма табанлап ултыра. Ҡарт
лы ҡ менән күҙҙәренең күреүе лә насарланған. Ш уға күрә 
ул, энә һапларға булһа, йә энәһен төшөрөп юғалтһа, тиҙ 
генә Айбикәне саҡыра ла: "Балам, энәмде һаплап бир әле; 
балам, энәм төшөп китте, табып бирсәле", — ти.

Атаһы ны ң янында әсәһе йә тарамыш ишеп, йә тара
мыш һумалап, ҡайһы  саҡтарҙа кешегә ярым-ярты хаҡҡа 
йә бушлай у ҡ  ситек йоллоҡлап1, ямап ултыра. Күрше 
бисәләре йәһәт кенә, өҫтәренә көпөләрен бөркәнеп инәләр 
ҙә, Айбикәнең атаһынан биттәрен йәшерә-йәшерә, шыбыр
лап:

— Бибекәй еңгә, бына ҡатамдың билтергенәһе айыры
лып сы ҡҡан, ш уны  эт теше тартып ҡы на тегеп бирсәле, — 
тиҙәр. Әбей тиҙ генә тегеп биреп ебәрә.

Айбикәнең берҙән-бер бала, уны ң да ҡы ҙ булыуы 
ҡайһы  саҡтарҙа ҡарт менән ҡарсы ҡты ң күңелен бойоҡто
ра. Улар, икәүһе генә ҡалы п, шулай эшләп ултырған 
саҡтарында, аҡрын ғына, ауыр ғына һүҙҙәр менән, бер- 
береһенә ҡарамай ғы на, зарланышып алалар: "Эй әбей, 
әбей, ҡартайғанда күрергә ҡалды һинең менән миңә. Сын
тимер генә һау булһа ла, хәҙер уға ун өс йәш булыр ине 
бит инде. Ш ул у ҡ  ир бала ҡартайған көнөмдә ҡул-ҡамыт- 
лы ҡ итер ине. Хәҙер ни, етмешкә еткәс, бөксәңләп, эшең 
ни ҙә, үҙең ни. Ураҡ урайым тиһәң, бил ярамай, тегенәйем 
тиһәң, күҙ  күрмәй... А т булһа ла, әллә кеше-маҙарға 
ҡуш ы лы п эшләр инең..." Әбей ҡартының был һүҙҙәренән 
Айбикәгә тел тейеүҙән ҡурҡа . Ш уға күрә лә уны ң һүҙен 
тиҙерәк бүлергә тырыша: "Нисек итәһең, алла яҙғанылыр 
инде. Уллы ла илар, улһыҙ ҙа илар, тигәндәр боронғолар. 
Ҡ ыҙ булһа ла, ошо яңғыҙыбыҙ һау була күрһен инде. Әле 
бына ике йылдан бирле өй эсендәге эште ҡулыма ла

1 Й оллоҡлау  — итектең баш өлөшөн яңыртып ямау һалыу.
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тейҙермәй бит. Урыны тура килеп, арыу ғына кеше осраһа 
ла инде, әллә бәлки, ярҙамы булыр ине..." Һүҙ бүтәнгә 
борола. Ҡ улына энәһенме, беҙенме сәнскән бабай, ҡапыл 
тертләп:

— Әемм... һүҙең генә бар булһын, күҙең бар булғыры, — 
тип асыуланып ала. — Ошо көн болот булһа, бер нәмә 
күрмәйем. Исмаһам, ҡы р ҡ  тартмасыһы ла йөрөмәй бит, 
берәй күҙелдерек алыр инем.

— Ана йәй көнө йөрөгәндә, алайыҡ, тинем мин һиңә. 
Ҡыйбат, тигән булдың.

— Ҡ ы рҡ тиндән төшмәне бит, кафыр, уныһы ла. Утыҙ 
биш тин бирҙем бит сусҡаға, бирмәне.

Ҡарт менән ҡарсы ҡты ң бөтә ҡы ш ы  тигәндәй шулай 
үтә...

Тышта буран ҡоторғандан-ҡотора. Тәҙрәне яртыһынан 
ашыу ҡар баҫып киткән. Мөрйә геүләй, тәҙрә ярығынан ел 
һыҙғыра, ҡар өрә. Был ваҡыттарҙа Айбикә һабаҡта була. 
Ул мулла бисәһе Фатимаға һабаҡҡа йөрөй. Б ик сатлама 
һы уы ҡ көндәр булмағанда, ул атаһы бейек тағалы итеп 
тегеп биргән ҡара итеген сылғау урап кейә лә, өсөнсө йыл 
тегелгән, еңе-салғыйҙары ҡы ҫҡары п, уңы п бөткән ҡы ҙыл 
сатин көпөһөнөң түшенә "Иман ш арты"н ҡы ҫтырып, 
ауыл уртаһындағы мәсет эргәһендә торған мулланың 
өйөнә йүгерә. Өшөп, туңы п, ҡулдары ҡыҙарып ҡайты п 
килеүгә, әсәһе, усаҡтағы  тиҙәк ҡуҙы н көл араһынан ҡута 
рып сығарып, ут тоҡандырырға әҙерләнә. Тиҙәк, сатыр
ҙарҙы усаҡҡа һала ла мөрйә асырға Айбикәне көтә.

Айбикә, тиҙ генә йүгереп өй башына менеп, мөрйә 
өҫтөндәге өлкән таш ты , уны ң аҫтындағы өлкән көл 
тоҡсайын алып, мөрйә янына ҡуя  ла, йыш ылып бөткән 
боҙло баҫҡыстан ш ыуып төшөп, өйгә инә. Был ваҡытта 
инде усаҡ дөрләп яна башлай, бәләкәс кенә йәмшек еҙ 
самауырға ҡаҙандан эҫе һыу ҡойоп, шаулатырға ҡуҙ 
һалып, самауыр соҡалағына ҡуялар. Әсәһе сәй ултырта 
башлай. Киндер аш ъяулыҡ. Замаскалар менән ҡорша
лып бөткән, ҡайһы һы  тотҡаһыҙ өс шәшкене ҡара бат
мусҡа ҡ уя . Ш әкәр ю ҡ, ҡара ғына итеп тартылған бойҙай
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икмәге, һөтһөҙ үлән сәй. Әсәһе сәй яһай, атаһы Айбикәнең 
һабағын һораша:

— Бөгөн ни уҡы ны ң, ҡыҙым?
— Әбжәткә1 төштөм инде, атай.
— Яраған. Кәлимәтеңде2 бөттөң иһә, бүтән йөрөмәҫһең. 

Ҡ ыҙ кешегә шул еткән.
Әсәһе лә йөпләй:
— Эйе шул, ҡы ҙ балаға ни, шул иман белеп, намаҙ

лығын белде ниһә, етте инде, — тине.
Т ик Айбикә өс ҡы ш  буйы өшөп-туңып һабаҡҡа йөрөһә 

лә оҫтабикәнең сыбыҡ менән һуҡтырыу ы, сәс тартыу, 
тырнаҡтарға һуғыуҙан башҡа "әлепсөн, ә әлебсын и, әлеп
тәр ә; әлепкикөсөн ән, әлепкикасын ин, әлепкикөтөр өн"3 
дәресе үтеп, "кәпсен кәләмасылый, кәлимимсемә кәлимә- 
тикөтөрөртөн кәлимәтен"гә генә етеп ҡалды.

Үҙҙәренең иген сәсерлек хәлдәре булмағанға күрә, 
йәйҙең йәй буйы өсәүләшеп ураҡҡа йөрөп, ялланып ураҡ 
уралар. Бәләкәйерәк саҡта Айбикә усма ғына һала торғай
ны, туғыҙ-ун йәшкә еткәс, үҙе лә ура башланы. Бәләкәй 
генә, ябыҡ ҡы на ҡыҙыл һыйырҙы күршеләге Нәғимә 
әбейгә ҡалдырып китәләр ҙә, ул йәй буйы һауып, һөтөн 
эсә, быларға егерме-егерме биш ҡаҙаҡтай май, ҡырҡ-илле 
башлап булһа ла ҡорот йыйып, әҙерләп ҡуя  ине. Ураҡтан 
ҡайтҡас, Айбикә әсәһе менән башаҡҡа йөрөп, биш-алты 
боттай бойҙай әҙерләйҙәр. Бына уларҙың бөтә ҡы ш  буйы
на әҙерләгән запас аҙыҡтары. Улар ш уның менән әл-йөл 
итеп ҡы ш ты  сығалар. Ш улай ҙа был көндәр Айбикәнең 
күңелендә ғүмеренең иң яҡш ы , тормоштоң; иң рәхәт, иң 
йылы ваҡыттары булып иҫендә ҡалғандар.

Ә ул көндәр, балалығының ғәмһеҙ мәлдәре, күпкә  бар
май. Уға яңы ун дүрт йәш тулғайны шикелле, уны һорап, 
күрше ауылдан яусы килде. Оҙаҡ тартышып торманы
лар, "урын яҡш ы , улы аҡыллы, тип әйтәләр", — тип, ун 
алты һум мәһәр, туйына бер ҡуй  һуйып, уны кейәүгә 
биреп тә ебәрҙеләр. Мулла никах уҡы ны ...

1 Әбжәт  — иҫке мәҙрәсәлә хәреф таныу тәртиптәре.
2 Кәлимәт  — һүҙ.
3 Әлепсөн, ә әлебсын и, әлепт әр ә; әлепкикөсөн ән, әлепкикасы н ин, 

әлепкикөт өр өн — ғәрәп хәрефтәрен һүҙ менән көйләп уҡыу.
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*  *  *

...Айбикә, иҫтәлектәренең ошо еренә еткәс, ауыр ғына 
итеп көрһөндө лә икенсе яғына әйләнеп ятты. Улай ҙа 
уның күҙен йоҡо алманы. Уйҙар туҡтаманылар. Тормош
тоң үткән көндәр иҫтәлеге береһе артынан икенсеһе 
кәүҙәләнеп үтә торҙолар. Бына ул, килен булып төшөп, 
ике йыл торҙо. Ҡайныһы Малбай ҡарт ҡартайған инде. 
Уның береһенән-береһе ваҡ әллә нисә балаһы булған 
булһа ла, уларҙың күбеһе үлеп бөткәндәр. Хәҙер уларҙың 
ике улы, бер ҡы ҙы  ҡалып, иң өлкәне Юлдыбай ине. Была- 
рын да үҫтерергә байтаҡ көс кәрәк булғанға, йәй көнө 
бисәһе менән көтөү көткәндәр. Ҡ ы ш  көнөн аслы-туҡлы 
уҙҙырғандар.

Юлдыбай өлкәнәйгәс кенә ҡарттың ҡулынан эш төштө. 
Ҡәйнәһе Фәғилә әбей ҙә, ҡарт булһа ла, әле ны ҡ, таҙа, 
ҡышы-йәйе бер ҙә эшһеҙ тормай. Тире иләп, балаларына 
тун тегеп кейҙерә... Ул арала башҡа кешеләргә лә эшләй. 
Яҙлы-көҙлө һарыҡ, ҡуй , дөйә йөндәре ҡы рҡы ш ы рға, кәзә 
тарашырға байҙарға йөрөй. Шуларҙан эш хаҡы  урынына 
алып ҡайтҡан йөндән балаларына шарфтар, бейәләйҙәр 
бәйләп бирә. Айбикә өйҙәге бөтә эште эшләй. Йәй көндәре 
үҙҙәренең аҙ-маҙ игендәрен тиҙ генә йыйып алалар ҙа, өйҙә 
әбей менән бабайҙы ҡалдырып, бөтәһе лә ураҡҡа ялланып 
китәләр. Унан ҡара көҙһөҙ ҡайты п килмәйҙәр. Юлдыбай 
ҡы ш  көндәре лә кешегә ялланып эшләй ине.

Ш улай итеп, көндө көнгә ялғап, бер һыйырҙың һөтөн, 
бер аттың көсөн ҡуш ы п көн күреп ятҡанда, герман 
һуғыш ы сығып китте. Бер-ике наборҙан у ҡ  Юлдыбайға ла 
сират етте — уны һуғы ш ҡа ҡыуҙылар. Өйҙә эш кешеһе 
булып Айбикәнең ун өс йәшлек ҡәйнеше Әптерәй ҡалды. 
Ун алты йәштәге Сибәрҙе үҙҙәренең ауылына кейәүгә 
бирҙеләр. Ш ул йылды у ҡ  Әптерәй, Иҫәнғол байға бесән та
шышҡанда, һы уы ҡ тейҙереп, ауырып ҡайтты  ла, шул 
ауырыуынан тора алмай бер ай ятҡас, үлеп китте. Ҡарт 
менән ҡарсыҡ Айбикәгә генә ҡарап ҡалдылар.
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Айбикәнең ҡайны  менән ҡәйнәһе бар саҡтағы  ғүмере 
арыу ғына үтте. Ҡ айныһы тыныс, ҡәйнәһе бигерәк тә йом
ш аҡ күңелле һәйбәт әбей ине. Ул һәр ваҡыт Айбикәгә:

— Ҡарап ҡалғаныбыҙ һин инде, балам. Бындағылары 
бында үлеп бөттө, инде анау ут эсендә йөрөгән Юлдыбайҙа 
ни өмөт... Әллә, бәлки, һуғыш тар туҡтап китһә, әйләнеп 
ҡайты п та килер. Батш аныҡын белмәҫһең, ни эшләйем 
тиһә лә, ирке бар, алла күңеленә рәхимдәрен һалмаҫмы, — 
ти торғайны.

Юлдыбайҙан тәүҙә хаттар йыш -йыш  ҡы на килһә лә, 
һуңға ҡарай бик һирәк килә башланы. Ҡайһы ваҡы т
тарҙа биш-алты ай хат килмәй китә ине. Был ваҡыттарҙа 
Фәғилә әбей олоҫҡа барып ҡайтҡан бер кешене дүрт күҙ 
менән көтә, ауылдағы улдары һуғы ш ҡа киткән үҙ тиңе 
әбейҙәргә барып һорашып, илашып ҡайта. Ҡарт, көндөң 
көнө буйы ҡайғы ға күмелеп, әбейҙең һөйләгәндәрен өнһөҙ- 
тынһыҙ тыңлай ҙа тәрән көрһөнөп ҡ уя  ине.

1917 йылдың ҡар ҡаты ш  ямғыр, боҙлауыҡ яуы п 
торған раш ҡылы яҙ көнө ине. Айбикәгә ҡәйнәһе:

— Килен, көндәр һалҡынайтып тора, төшкә һыуға 
ғына булһа ла күж ә 1 төйөп, бешереп алмаһаң булмаҫ, 
балам, бик ҡарын асты, — тине.

Айбикә, соландағы шаңдан бер өлкән туҫтаҡ бойҙай 
индереп, мейес артындағы ағас килене сығарып, бой
ҙайын ебетеп һалып төйөп алды. Усаҡҡа ут тоҡандырып, 
ҡаҙанға бойҙайҙы һалып, ҡайната башланы. Ҡайныһы мө
йөштә, ҡы пты р туны н ябынып, йоҡомһорап ята, ҡәйнәһе 
нуҡта ишергә ҡы л шөйкәләп2 ултыра ине. Ишекте ҡапыл 
асып, Ирмәт бабай ҡы ҙы  Хәтирә килеп инде. Әбей, 
һиҫкәнеп:

— А таҡ , балам, аҡры н, — тип әйтеп өлгөрмәне, ҡы ҙ 
аш ыға-ашыға, шатланып:

— Фәғилә инәй, һөйөнсө! Олатай, һөйөнсө! Көйөнсө! — 
тип ҡы сҡы ры п ебәрҙе.

Өсәүһе лә урындарынан һикерешеп торҙолар.

1 Күжә — бөтәү ярма.
2 Ҡ ыл шөйкэлэү — ҡылды ишергә әҙерләү.
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— Ни бар, ҡы ҙы м , ни булған?
— Һөйөнсө, Айбикә еңгә! Ни бирәһең һөйөнсөһөнә, тиҙ 

бул, — тине Хәтирә, һаман да һүҙен бирмәй.
— Йә, ни бар? Бер самауыр сәй үҙеңә, ни бар, әйт.
— Юлдыбай ағайым ҡайтты ! Юлдыбай ағайым ҡа йт

ты , әле генә баҙарҙан атайыма ултырып ҡайтты . М ин 
тәүҙәрәк йүгерҙем...

— Ы сынмы, балам? Уй, балам, ысынмы?
Улар, ш улай итеп әлән-борхан булып, йүгерешеп 

сығырға ҡаталарын кейеп өлгөрмәнеләр — Юлдыбай 
менән Ирмәт ҡарт килеп тә инделәр.

Юлдыбайҙың өҫтөндә һоро шинель, башында иҫке бейек 
бүрек, аяғында өлкән ботинка өҫтөнән обмотка уралған. 
Ул, килеп ингәс ү к , көлөп ебәрҙе, эсендә котелоктан башҡа 
бер нәмә лә булмаған тоҡсайҙы уры ндыҡ ситенә ырғытты 
ла ашыҡ-бошоҡ барыһы менән дә күрешергә тотондо.

Өй эсе ш атлы ҡ менән тулды. Юлдыбайҙың әсәһе, ҡ ы 
уанысынан бер илап, бер көлөп, күҙҙәрен күлдәк еңенә 
һөртөп:

— Хоҙайым, өнөммө, төшөммө?! Хәбәрһеҙ-ниһеҙ бит 
әле, үлгәндер ү к  тигәйнем балаҡайымды. Һаҡал ғынаһы 
үҫеп киткән, — тип һөйләнә-һөйләнә, уны ң арҡаһынан 
ҡағы п яратты. Атаһы ны ң да ҡыуанысының сиге ю ҡ. Ул 
иламай, ә йыйырсыҡланған бите, нурһыҙ күҙе, тешһеҙ 
ауыҙы менән бер туҡтауһы ҙ йылмая ине. Күрше-тирәләр 
йыйылып киттеләр. Әллә кемдәр әллә кемдәрен һораша. 
Ирҙәр, әбейҙәр, Юлдыбайға яҡы н ғына ултырып, ауыҙы
на инерҙәй булып һорашалар. Йәш һалдаткалар, уры ндыҡ
тың ситенә генә ултырып, тартынып ҡы на ҡәйнәләренең 
ҡолағына шыбырлайҙар:

— Ҡәйнәм, улыңды күрмәнеме икән, Юлдыбай ҡайна
ғанан һора әле...

Юлдыбайҙан өмөтһөҙ хәбәр ишетәләр ҙә баштарын 
түбән эйәләр, тамаҡ төбөнә төйөн килеп тығыла, күҙҙә
ренә йәш эркелә. Ҡайһы берәүҙәр өндәшмәй оҙаҡ текләп 
ултыра-ултыралар ҙа, Юлдыбайҙымы әллә үҙенең йылдар 
буйы хәбәрһеҙ юғалған яҡы н кешеләрен иҫкә төшөрөп
мө, — билдәһеҙ рәүештә:
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— Баа-хыр ғына... — тип һуҙып ҡуялар.
Балалары ҡайтмаған әбейҙәр ҙә:
— Ана, һау булғас ни, ситкә сәселгән ризыҡтарын 

йыйҙы ла ҡайты п та килде. Минең кескәйем дә шулай 
итеп ҡайты п килерме икән, әллә берәй ерҙә, күҙгенәһе тил
мереп, үлеп ҡалырмы икән? — тиҙәр ҙә, йөрәктәрен өҙөп 
сы ҡҡан күҙ йәштәренә быуылып, һүҙҙән туҡтайҙар...

— Әллә инде, юл төштәре күрәм, бөгөн дә төшөмдә 
һәйбәт йылға буйында икәнмен, тием. Нәйбәт еҫле һабын 
менән күпертеп тороп битемде йыуам, имеш. Күбеге төптө 
бөтмәй икән, тием, шулайтып ҡы на күреп ятҡанда, 
Зөлхизә уятып ҡуйҙы .

— Эй, ҡалай һәйбәт юл төшө, һин әле. Йылғаһы — юл, 
һабын күпереге ат тире бит инде. Ҡайтыр, алла бирһә, 
улыңдың юлы булыр.

— Үҙем дә шулай тип юрағайным, ни булыр инде... — 
Төш тыңлаусыларҙың барыһы ла өмөт менән йылмаялар.

Ул арала Юлдыбайҙан алдараҡ ҡайтҡан һалдаттар ҙа 
килеп инделәр.

— Йә, Юлдыбай! Ҡайттым, тиһең, ә? Ш улайтып бат
шаңды тәкмәстереп ҡайтып килдек шул. һ и н  ҡайҙан, 
Һамар аша ҡайттыңмы ни? Ә, улай булғас, юлда осра
шырға тура килмәгән шул. Беҙ Байрам менән Һарытау 
аша килеп, Я йы ҡ төшөп, шунан урап ҡайтты ҡ...

Ҡайтыусыларҙың күбеһе зәғиф. Ҡ айһы һы ны ң бер 
ҡулы  ю ҡ, ҡайһыһының аяғы аҡһаҡ, ҡайһы берәүҙәренең 
бармағы тупыс, ҡайһылары йүткерә, хәлһеҙ, ләкин 
йөҙҙәрендә өҙлөкһөҙ ш атлыҡ, йылмайыуҙар...

Петроградтан ҡайтҡан Хөсәйен үҙенең ҡыҙыҡтарын 
һөйләй:

— Ш унан, малай, Ленин заграницанан ҡайта, тигәнде 
ишеткәс тә, вокзалға уны ҡаршы алырға киттек. Ҡара 
ҡором кеүек, эшселәр, һалдаттар йыйылып киткәнбеҙ, ма
тростар ҙа бар. Ленин бронабикка баҫып тороп һөйләп 
ебәрҙе, әй. Прәмә инде ҡыуанысыңдан ят та үл. "Завод — 
эшселәргә, ер крәҫтиәндәргә булһын. Батша төштө, ирек 
алынды, йәшәһен социалистик революция!" — ти. Беҙ, ма
лай, кәпәстәрҙе һауаға ырғытып, ура ҡысҡырабыҙ. У н 
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дағы шатлыҡтарҙы күрһәңсе инде. Хатта Ленинға барып 
әллә ниҙәр һөйләге килә.

— Һин Лениндың үҙен күргәнһең икән, улай булғас.
— Әй, күреүҙе әйтәһең, янына ғына, яҡы н ғына барып 

ҡарап торҙом. К үп  булһа, бына минән алып ана Малбай 
олатайыма тиклем генә булыр арабыҙ.

Барыһы ла ҡы ҙы ғы п ябырылалар.
— Йә, йә, ниндәйерәк кеше? М ыҡты  кәүҙәлелер инде ул.
— Военныйҙыр инде ул һиңә, Ленин булһын да.
— Ю ҡ, түгел, военный ҙа түгел, артыҡ мы ҡты  ла 

түгел. Урта кәүҙәле, яҫы маңлайлы, өлкән башлы бер ке
ше. Өҫтөндә пальтә генә, башындағы кипкәһен алып, 
ҡулына ҡыҫты ла һөйләй ҙә башланы. Әйтәм бит, ҡәҙим
ге бер кеше.

— Ҡуйсы, ысынмы?
Уларҙың йөҙҙәрендә ш атлыҡ ҡаты ш  аптыраш тыуҙы. 

Ҡайһылары эстән генә: "Н и ысын булһын, Хөсәйен 
күргәнде һөйләй тиһеңме ш ул", — тип уйланы.

Бисәләр үҙ-ара һөйләшәләр.
— Уныһы кем һуң ул, һөйләгәндәре?
Күпте белә торған Хөбби ҡарсыҡ яуап бирә:
— Бына ошо һуғыш ты самай туҡтатыусы кеше, ти, ул. 

Батшаға ҡаршы сығып, уны төшөртөүсе лә шул булған, 
ти, бит. Һалдаттарға, һуғышмағыҙ ҙа нитмәгеҙ, ҡа й 
тығыҙ ҙа китегеҙ, һеҙгә бер нәмә лә булмаҫ, тип әйткән, ти.

Барыһы ла аптырашта ҡалды. Ҡайһылары аҡрын 
ғына:

— Берәй изге бәндәлер ул. Батша тиклем батшаға ҡар
шы тел әйтә алырлыҡ булғас, буш кеше булмаҫ инде 
ул, — тип һөҙөмтәләп ҡуялар.

Икһеҙ-сикһеҙ яңы хәбәрҙәр...
Айбикәнең шул көндәге эсенә һыймаған шатлығы 

иҫенә килеп төштө. Юлдыбай ҡайты п төшөү менән, 
әйтерһең, өс-дүрт йыл күргән нужа, ҡайғы-хәсрәттәре бер 
юлы алып ташланды. Тағы ла шатлыҡлы көндәр башлан
ды.

Юлдыбай, ике тапҡыр яраланған, шулай ҙа зәғифлә
неп ҡалмаған. Т ик үтә ябыҡҡан һәм хәлһеҙләнгәйне. Ул
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ауылға советтар һайларға, байҙарҙың ерҙәрен, малдарын 
ярлыларға алырға, тағы әллә ниҙәр, әллә ниҙәр эшләргә 
тип, бер туҡтамай тотоноп китте. Ул ҡайһы саҡтарҙа 
ашап-эсергә лә ҡайтмай торғайны.

Айбикә уны ң һөйләгәндәренең ҡайһы һы н аңлай, 
ҡайһыһын аңламай: "Инде һуғыш  бөткәс, ти к  кенә ятһа, 
ни була икән?" — тип уйлай ине. Ш ул уйын бер нисә 
тапҡыр Юлдыбайға әйтеп ҡараһа ла, ул көлә биреп:

— Әй бисә, бисә, ул улай ғына булмай шул. Хәҙер бына 
хөрриәт, донъя үҙебеҙгә ҡалды, шуға күрә беҙгә эшләргә, 
донъяны үҙебеҙсә ҡорорға кәрәк. Оҙаҡламай бына ярлы
ларҙың бөтәһенә лә ерҙе тигеҙләп бүлеп бирергә итәләр, 
ш уның өсөн эш башында байҙар ултырмаһын, ярлылар 
үҙҙәре ултырһын, — тип әллә ни тиклем һөйләй ине. 
Айбикә ерҙәр, ярлылар, байҙар тигәндәренә төшөнһә лә, 
Юлдыбайҙың "эшселәр, заводтар, Ленин, Керенский, боль
шевик, меньшевик" тигәндәрен аңлап бөтә алмай ине. 
Ғүмерҙә күрмәгән, ишетмәгән нәмә булғанға, төштә күр 
гән кеүек кенә булып, күҙ  алдына килеп өлгөрмәҫ борон, 
таралып ҡалалар ине. Ләкин был тыныс ваҡыттар 
оҙаҡҡа һуҙылманы. Юлдыбай ҡайты п бер йылдай ҙа тор
маны, Ҡыҙыл гвардияға күңеле булып яҙылып1, тағы ла 
һуғы ш ҡа китте.

Атаһы менән әсәһенең:
— Ҡ уй, балам, йөрөмә инде. Ҡарт көнөбөҙҙә беҙҙе таш

лап, ҡайҙа бараһың? Һуғыш тан туйманыңмы, ҡайтып 
саҡ күҙебеҙгә күрендең дә тағы китәһең! Бына килен дә 
нисә йыл көттө. Ул бахырға ла рәхмәт инде. Ҡартайған 
көнөбөҙҙә беҙҙе ташламай, һаман ҡарап торҙо. Йөрөмә ин 
де! — тип ҡабат-ҡабат инәлеп илаһалар ҙа, Юлдыбай 
уларға ҡарманы, яңынан китте.

— Эй, әсәй, ю ҡҡа илашмағыҙ инде. Оҙаҡҡа китмәйем 
бит мин. К үп  булһа, ике ай, уҙа барһа, өс ай йөрөрмөн дә, 
бына күрегеҙ ҙә тороғоҙ, тиҙ ү к  ҡайтып килермен. Хәҙер 
һуғышмай булмай шул. Бына бит, ишетеп тораһығыҙ, яр
лыларға ер бирәбеҙ, фәлән, тип алданылар ҙа, бер нәмә лә

1 Куңеле булып яҙы лы п  — үҙ ирке менән яҙылыу мәғәнәһендә.
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бирмәй, эш башында байҙар ултыра бирәләр. Батшаһын 
төшөргәс, былары ни нәмә ул, — тип өйҙәгеләрҙе әүрәтте.

Уны тағы ла илашып оҙаттылар. Айбикә ул ваҡытта 
"тиҙ ҡайт, йәме"нән башҡа һүҙ әйтә алманы. Уны ң күҙ 
йәштәре әйтер һүҙҙәрен әйтергә ирек бирмәнеләр.

Ул киткәс, өй, үлек сы ҡҡан кеүек бушап, ҡараңғы бу
лып ҡалды. Әбей, һаман һөйләнеп, илауҙан туҡтаманы.

— Ирекле башын ирекһеҙ итеп, әҙәм үҙ ихтыяры менән 
ут эсенә ынтылыр икән... Был ниткән бала булды, хоҙа
йым...

Юлдыбайҙы тиҙ ҡайтыр тип, дүрт күҙ менән көтһәләр 
ҙә, ул тиҙ генә ҡайта алманы. Т ик ун туғыҙынсы йылдың 
аҙаҡтарында ул үҙенең отряды менән бик ҡабалан ғына 
үҙҙәренең ауылына тейеп китте. Ул ваҡытта улар ҡасып 
барған аҡтарҙы, шулар эсендә Ҡотлояр ҡарттың бала
һы — Ишбулат офицерҙы, баҫмалатып ҡы уы п1 баралар 
ине. Улар иртә менән килделәр ҙә көн буйы ҡасҡан- 
боҫҡандарҙы эҙләп, Ҡотлоярҙың өйҙәрен, һарай, келәттә
рен тентеп, мулла балаһы Аллабирҙене ҡулға алып, кискә 
ҡарай ауылдан сығып та киттеләр. Айбикәгә был көн 
шатлыҡлы төш кенә кеүек булып ҡалғайны. Ул көндө 
Юлдыбайҙың үҙҙәрендә ултырып ике сынаяҡ сәй эсергә лә 
ваҡыты булманы.

Фәғилә әбей менән Айбикә тиҙ генә аҙыҡ-маҙар йүнләп, 
бауырһаҡ бешереп, тоҡсайға тулты ры п, Юлдыбайға 
бирҙеләр. Ул:

— Ю ҡҡа мәшәҡәтләнәһегеҙ, — тине. Уны ла алманы. 
Әсәһе, уға ҡарамай, тоҡсайҙы йәшел брезент тоғона һалып 
ебәрҙе.

Юлдыбайҙың, шул көндән бик күп  үткәс кенә, бер ха
ты килде, "Бөтә полкыбыҙ менән Петроградҡа киттек", — 
тип яҙғайны. Ш унан бирле хаты ла, хәбәре лә юҡ. Әллә 
үле, әллә тере. "Үҙе булһа, әллә былайтып йөрөмәҫ тә 
инем..." Айбикәнең күҙҙәренән эре-эре йәш бөрсөктәре тәгә
рәп төштөләр. А слы ҡ йылда үлеп ҡалған ҡайны  менән

1 Баҫм алат ы п ҡыуыу — үксәләренә баҫа-баҫа ҡыуып барыу мәғә
нәһендә.
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ҡәйнәһе күҙ алдына килде. Туры ат менән ҡыҙыл һыйыр
ҙы ла һуйып ашанылар. Ләкин келәттә бер тәпән запас 
йыйып һаҡларлыҡ байлыҡ булмағас, ҡара көҙҙән ү к  
асығып, ҡы ш  уртаһына яҡы н үлеп ҡалдылар.

Айбикә лә асығып, йөҙҙәре шешенде. Ул эт тә, бесәй ҙә, 
табылғанда алабута ла ашаны, йәш кеше шулай ҙа түҙҙе. 
Ул арала инде совет ашхана асып, ш уның менән тамаҡ 
ялғанып китте. Ашхананы Ҡотлоярҙың өйөндә астылар. 
Ул ваҡытта ауыл советы рәйесе, арғы остоң Хөсәйене, 
Ҡотлоярҙың яҡы н кешеһе ине. Уларҙың ҡулдарынан 
һыҡҡандары ғына тама. Үҙҙәре, бер өйкөм генә ағай-эне, 
бергәләп эш күрәләр. Ботлап-ботлап аҡ он, какао, дөгө
ләрҙе бүлешеп алып ашайҙар. Бисәләре ҡаҙаҡлап кейем- 
һалым, көмөш тәңкәләргә алмаштырып кейенәләр. 
Уларҙың һәр береһендә бер-ике ҡаҙаҡ онға йәки бер ҡаҙаҡ 
иткә алмаштырып алынған төрлө ҙурлыҡтағы самауыр
ҙар, өлкән-өлкән яҫтыҡтар менән келәттәре тулып ята. 
Быны берәй кеше һиҙеп, уларға һүҙ әйтә икән, ашханала 
ашатмау менән ҡурҡыталар ине.

Ана шул ваҡытта, йортҡа өйрә, икмәк бешерергә кеше 
кәрәк булғас, Ҡотлояр байҙың бисәһе Ғәйшә, Айбикәне 
үҙенә саҡырып алып:

— Айбикә килен, былайтып асығып йөрөмә. Аш хана
нан алып ашаған менән, өйөңә яғырға утының ю ҡ, 
һы уы ҡ өйҙә яңғыҙ ултырғансы, беҙгә кил. Миңә арлы- 
бирле эш эшләшерһең. Хәҙер, кемгә әйтһәм, шул килә. Тик 
һине үҙебеҙҙеке, тип кенә әйтәм, — тине.

Ш ул ваҡыттан бирле Айбикә Ҡотлояр байҙа тора. Ш у 
нан бирле көнө-төнө эшләп бушамай, шул көндән бирле 
йүнләп йоҡоһо туйғаны, рәхәтләнеп ял иткәне юҡ. Ш унан 
бирле әрләнә-тиргәлә ине.

Айбикә уйҙарының шул еренә еткәндә, төпкө өйҙөң 
ишеге асылған тауыш ишетелде. Ул урынынан һикереп 
торҙо. Ишектән Ғәйшә күренде:

— Әстәғәфирулла. Яңы тороп киләһеңме? Ьай-һай, 
йоҡлайһың да инде. Ҡыҙыл эңерҙән ятып, ҡояш сы ҡҡан
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сы... — тип һөйләнә-һөйләнә, ҡулына ҡомған тотоп, ты ш 
ҡа сығып китте.

Тик әле, ҡояш сығыу түгел, таң яғы  яңы аллана баш
лағайны.

1. I— III бүлектәр буйынса Айбикәнең бала сағы, һуңынан Ҡотлояр 
байҙағы торм ош о тураһында һөйләп бирегеҙ. 2. Айбикәнең атаһы, 
әсәһе, ҡайныһы Малбай ҡарт менән ҡәйнәһе Ф әғилә ҡарсы ҡ ниндәй 
кеш еләр булып кү ҙ  алдына баҫалар? Уларҙы айы ры м-айы ры м 
ҡылыҡһырлап сығығыҙ. 3. Ә ҫәрҙән халыҡ торм ош он сағылдырған 
урындарҙы яңынан уҡып сығығыҙ һәм ҡыҫҡаса хикәйәләп бирегеҙ.

IV

Көн буйынса нуры, йылыһы менән тәнгә йылылыҡ, 
рәхәтлек биргән ҡояш, инде байырға яҡынлаш ып, тау 
битендәге урман артына йәшеренде. Уның нурының ҡ ы 
ҙыл уттары, урмандың тигеҙһеҙ ағастары араһына теҙеп 
ҡуйы лған һөңгөләр һы маҡ, уҙалы-ҡаҙалы йыш -йыш  
булып теҙелеп торалар.

Айбикә тиҙ генә бейәләрен ағытты ла, һуңға ҡалыуҙан 
ҡурҡы п , ҡабалан-ҡабалан түбәнге осҡа һыйыр көтөүенә 
ҡаршы китте.

Ш улай аш ығып ҡына барғанда, юлда уға уҡытыусы  
Хәҙисә менән Алмаҡай осранылар.

— Айбикә еңгә! Туҡта әле, туҡта! Беҙ һиңә китеп бара 
инек әле, ярай, үҙең тап булдың.

Айбикә туҡтағы һы  килмәй генә:
— Йә, ни? — тине.
Хәҙисә, уға яҡы ны раҡ килеп:
— Ай, ашығырҙай булғанһың икән дә баһа! Туҡта, 

һөйләшәйек әле. — Ш улай тигәс, Айбикә бөтөнләй туҡта
ны. Ул әле һары сәсле, к ү к  күҙле, өҫтөнә аҡ кофта менән 
ҡара юбка кейгән, башына ҡыҙыл яулы ҡты  артҡа ҡайы 
рып бәйләгән, аяғына башалтай менән сандали кейгән 
асыҡ йөҙлө Хәҙисәгә, әле ҡы рҡҡан  ҡара сәсле, янып 
торған ҡара күҙле, яҙғы елгә тутлап өлгөргән ҡара-тура 
Алмаҡайға алмашлап ҡарай-ҡарай, йылмайып:

— Йә, ни бар? Тиҙ генә һөйләгеҙ ҙә, ана һыйырҙарым 
етеп килә, — тине.
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Ҡыҙҙар береһенең һүҙен икенсеһе бүлеп, ашыға- 
ашыға:

— Еңгә, һин бөгөн клубҡа бар. Унда йыйылыш, шунан 
һуң уйын була. Бик ҡы ҙы ҡ  була, барырһың, йәме, — 
тинеләр.

Айбикә, быны ишеткәс, һиҫкәнеп китте:
— А таҡ , ҡуйы ғы ҙ, һылыуҙарым, клубҡа барырға 

ҡайҙа ул. Унда барыу түгел, һеҙҙе күреп һөйләшкәнде 
ишетһәләр ҙә әрләрҙәр әле. Эшем дә бик күп , хатта боро
лорға ла ваҡытым юҡ. Ғәйшә еңгәм ишетеп ҡалһа... — 
тип урынынан ҡуҙғала башланы.

Ләкин Хәҙисә менән Алмаҡай уның ай-вайына ҡуйм а
нылар. Уны, ҡулынан тотоп, туҡтаттылар.

— Ю ҡты  ләпелдәп торма! Ни Ғәйшәнән ҡотоң оса һуң? 
Һыйырҙары кәрәк булһа, үҙе барып алыр.

— Эшем күп , тигән була, клубҡа барыу эш түгелдер 
шул! Ғәйшәнең һиндә ни эше бар? Әрләһәләр, тот та беҙгә 
кил, — тинеләр...

Айбикә бер аҙ ыңғайланды, ҡыҙҙарға ҡарап, йомшаҡ 
ҡы на көлдө:

— Әлләсе... Тегеләрҙең киске тамаҡтарына ла ашат
мағанмын, эшемде бөтөрә алһам, уйлап ҡарармын.

— Бөтөрөрһөң, эшеңде лә бөтөрөрһөң. Әле йыйылыш 
һигеҙҙә генә башлана.

Айбикә көлөмһөрәп юлына китте. Алмаҡай, уның 
арҡаһына еңел генә шаяртып һуғып:

— Ҡара, еңгә, һүҙебеҙҙе йыҡма, — тип ҡалды.
Аҡҡондоҙ йылғаһы аръяғында типһән лек буйлап,

ҡара болот һымаҡ күсеп, һыйыр, һарыҡ көтөүе төшөп 
килә ине. Айбикә күпер төбөнә килеп еткәндә, көтөүгә 
ҡаршы сы ҡҡан ҡыҙҙар, ҡатындар, әбейҙәр, малайҙар, 
эркелешеп, көтөүҙең килеп еткәнен көтөп торалар ине. 
Уларҙың ҡайһыһы үҙ-ара һөйләшә, ҡайһылары көлөшә; 
бала-саға, береһен-береһе этеп йығып, елкәләренә төртөп 
шаярышалар; ҡыҙҙар, сәстәрен һыйпап, күлдәктәрен 
төҙәтеп, йылмайышып, көлөшөп, ҡупш ыланып, ҡулда
рындағы сыбыҡтарын уйната-уйната, үҙ-ара әңгәмәлә
шәләр...
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Көтөү быуаға килеп тығылды. Уларҙың ҡайһыһы һыу 
эсә, һыйырҙар, һарыҡтар аралашып, буталып, бәрәстәр 
тезелдәшеп баҡырышалар. Һыйырҙар мөңрәшәләр, бәрәс
тәрен юғалтып, һарыҡтар баҡырышалар ҙа, табып алғас, 
еҫкәп мекерләйҙәр. Ш ул арала ҡайһы  берәүҙәрҙең бәйлә
неп өлгөрмәгән быҙауҙары көтөүгә ҡаршы сабып киләләр 
ҙә, инәләрен табып алып, ҡабалан-ҡабалан имергә кере
шәләр. Ҡатындар араһында сыр-сыу, тауыш күтәрелә.

— Ҡарлуғас еңгә! Ана, тиҙ бул, һыйырыңды имә, быҙа
уың ҡуш ылды, һыртаҡ һыйырыңдың быҙауы, йүгер, ана, 
әле генә ҡуш ылды, тиҙ бул! — тип ҡысҡыралар.

Быны күреп ҡалған Ҡарлуғас, ҡабаланып, ахылдап 
йүгереп барып быҙауының томшоғон инәһенең елененән 
һелкә тартып ала ла, итәгенә йәбешеп, эшкә оронсоҡлаған 
ике-өс йәшлек балаһын да, быҙауын да, һыйырын да 
әрләй башлай:

— ... Һәүкә! Уй, ҡороғоро, һөтөмдө генә әрәм итте лә 
баһа. Бына бер балаһы ла боролорға ирек бирмәй бит, 
рәхмәт төшкөрө нәмә. Әйҙә, атла, ҡы у  быҙауҙы. Ана, 
сыбыҡты алып ҡы у.

Бала әсәһенең һүҙен тыңлай. Юл буйында ятҡан сы
быҡты алып, танауын мыш-мыш тарта-тарта, һулаҡай 
ҡулы  менән төшөп барған ҡы ҫҡа балаҡлы ыштанының 
бөрмәһенән күтәрә-күтәрә быҙауҙы ҡыуа. Быны тыңла
маһа, был сыбыҡтың үҙенә эләгерен һиҙә, шуға күрә, бара 
торғас һөрөнөп йығылып китһә лә, тауышын сығармай 
ғына илай...

Ҡайһы бер әбейҙәр, үҙе кеүек ү к  умшырайған ҡарт 
һыйырҙың арҡаһынан тапап һөйә-һөйә һөйләнеп, татыу 
ғына бергә ҡайталар. Малайҙарға етә ҡала: улар һыйыр
ҙарҙың ҡойроғона йәбешәләр ҙә, сыбыҡ менән бер-ике 
һыҙыра тартып, туйған һыйырҙы быхылдатып, һөт менән 
тулған елендәрен сайҡал тып, береһен-береһе уҙармандан 
саптырып, өйҙәренә алып ҡайталар. Быны күргән әсәләре 
ярһып ҡаршы баралар:

— А й, ен ботағы! Нисә тапҡыр әйттем мин һиңә, 
туйған һыйырҙы шәп ҡыумай алып ҡайт, тип. Ҡабала
нып, атаң башына бараһыңмы, кафыр? — тип ҡыҙып-
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туҙып унан-бынан һелтәп ҡалалар. Малайҙар быны 
ҡолағына ла элмәйҙәр, әсәләре һуғырға ғына тип ы н
тылғанда, ҡул ты ҡ  аҫтарынан сығып ҡасалар.

Ул арала быуаның түбән яғындағы таш кисеүҙән йыл
ҡы  көтөүе һыу аръяғына, яланға, сыға башлай. Уларҙың 
да ҡолондары сырҡырай, бейәләре кешнәй, айғырҙары 
тибешә, сыр-сыу, саң-томан күтәрелә.

Айбикә шул сыр-сыу тауыш, ҡысҡырыштар араһында 
Ҡотлоярҙың һарыҡтарын, һыйырҙарын, кәзәләрен айы
рып алып, урам буйлап ҡы уы п ҡайты п китте.

*  *  *

Айбикә, хужаларын тамаҡландырып, эш ен бөтөрҙө лә 
уларға белгертмәй генә клубҡа барырға сыҡты.

"Юлда кеше күрмәһә ярар ине, кеше осраһа, әллә ни 
тип уйлар. Унда барғас ҡалайтып ултырырмын икән? 
Ҡайнаға тейеш кешеләр ҙә барҙыр инде", — тип шикләнә- 
шикләнә барҙы.

Ул барып ингәндә, йыйылыш башланғайны. Ул тағы 
ла ҡауш аңҡырап тупһанан үтергәме, әллә боролоп к и 
тергәме, тип икеләнеп торғанда, алдағы рәттең бирге ба
шында ултырған Алмаҡай, уны күреп ҡалып, урынынан 
тороп, аяҡ ослап ҡы на ҡаршы килде. Айбикәне ҡулынан 
етәкләп алып барып, үҙ янына ултыртты ла уның ҡола
ғына:

— Бына, еңгә тиһәк, буласы. Әйткән һүҙеңдә торҙоң, — 
тип шыбырланы.

Докладты ҡы ш  көнө Ҡотлоярҙың бажаһы Абдулланы 
төшөрөп ташлағандан һуң уның урынына һайланған бат
рак Сирай һөйләй ине.

— ...Инде, иптәштәр, кооперацияға килһәк, бында ла 
ҡы ш  уртаһынан бирле яҡш ы  ғына үҙгәрештәр бар. Ш у 
лай булғас, минеңсә, бында бер ҙә көтөп тора торғаны юҡ, 
тотабыҙ ҙа, яңы ауылға күсеп ултырып, артель булып 
эшләй башлайбыҙ. Ш унан колхозға күсергә лә уңайлы 
була. Минең әйтә торған һүҙем шул, иптәштәр, — тине.

Ҡаршы сығып һөйләүселәр күп  булды...
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— Нин, ҡустым, Сирай, улай еңел генә һөйләйһең дә 
бит, эш уның менән генә барып сығырмы икән? Бына 
һинең яҡш ы  бер нәмәң дә юҡ. "Бер ат та бер ҡамсы" 
тигәндәй, туҡалаҡ өйөң дә бисә, күтәрендең дә киттең. Ә 
бына беҙҙең аҙ булһа ла донъя, кәртә-ҡура, бала-саға бар. 
Унда күсеп, билемде бөксәңләтеп йөрөгәнсе, мин былай ҙа 
ике ат, өс һыйырым менән үҙ ғаиләмде бик һәйбәт 
туйҙырып тора алам, донъям да туҙмаҫ. Унда күскәс, өйҙө 
боҙорға, яңынан һалырға, кәртә-ҡураларҙы күсерергә 
кәрәк, ә быға беҙҙең бөтә малыбыҙ ҙа етмәҫ...

Ләкин был оҙаҡҡа барманы, төрлө яҡтан һүҙ алыусы
лар уларға ҡарш ы төштөләр.

— Ҡ уй әле, Хөсәйен ағай. Ю ҡты  бысылдайһың. Беҙ 
был турала үткән йыйылышта у ҡ  яҡш ылап кәңәштек 
инде. Һин ул йыйылыш ҡа килмәнең, шуға күрә яңғырай
һың.

Унан һуң Ғәбиҙә еңгә ҡалҡты :
— Һин, Хөсәйен ҡәйнеш, бында Ҡотлояр һүҙен һөйләп 

торма әле. Үткән йыйылыш ҡа нишләп килмәнең? Һин ул 
көндө Ҡотлоярҙа бал эсеп, һыйланып яттың, беҙ белмәй 
тиһеңме әллә? Ш уға күрә уның йырын йырлап улты 
раһың. Күсмәһәң ни әллә, атамдан ары! Берәүҙе лә көсләп 
күсергән кеше ю ҡ, теләй икәнһең, күсәһең, теләмәй 
икәнһең, тағы ла ана тора.

Хөсәйен быға асыуланды:
— Һеҙ, бисәләр, инде ҡырынға һаплауҙы кешенән һора

маҫһығыҙ. Йыйылыш булғас, әйтергә ярамаймы әллә? Мин 
бит күсмәйем тимәйем, бында һүҙҙең айышы кәрәк... — 
Ул тағы ниҙер әйтергә самалап торһа ла, әйтмәй, урыны
на ултырҙы.

— Төшөндөк, айышына ла төшөндөк, — тип ҡ ы сҡ ы 
рыштылар.

Ғәбиҙә еңгә тағы ябырылды:
— Бисәләр ни әле? Һинең ир булыуың ҡороһон, бүркең- 

дең аҫтында бисәләр аҡылындай ҙа аҡылың булмағас!
— Ҡ уйы ғы ҙ әле, ни ирешергә тотондоғоҙ тағы.
Рәйес тауыш ҡа ҡуйҙы . Унлап кешенән башҡалары 

күсергә тигән ҡарарға ҡул  күтәрҙеләр...
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Айбикә был һөйләгәндәрҙең барыһын ысын күңел 
менән тыңланы... Ул һөйләүселәрҙең артынан, үҙе лә абай
ламайынса, халы ҡҡа ҡуш ылы п, ҡул  сапты. Аҙаҡ, ҡарар
ҙар сығарып, тауыш ҡа ҡуйғанда ла, иң тәүҙә үҙе ҡул 
күтәрҙе. Уның юлда килгәндәге шикләнеүҙәре әллә ҡайҙа 
юғалдылар. Ысынлап та, мин ни нәмәһенән ҡурҡы п 
торам һуң әле, тип уйланы.

Йәнгә яғымлы, күңелгә яҡы н булған һүҙҙәрҙән ул ба
тырланып киткән кеүек булды. Боролоп, йыйылыштағы 
халы ҡҡа күҙ төшөрҙө. Ауылдың бөтә йәштәре тигәндәй 
килгәндәр. Ҡайһылары тәҙрә төбөнә теҙелгәндәр. Сирай- 
ҙың бисәһе имсәк балаһын күтәреп килгән. Алмаҡайҙың 
еңгәһе менән, оло булыуына ҡарамай, әсәһе лә килгән. 
Тағы әллә кемдәр, әллә кемдәр... Ана алда, дүртенсе рәттә, 
мәзин улы Фазлый менән Абдулла байҙың малайы үҙ-ара 
аҡры н ғына һөйләшәләр ҙә, яндарында ултырған 
Хөсәйендең ҡолағына ниҙер шыбырлап, бисәләр ултырған 
я ҡ ҡ а  ҡарап, мыҫҡыл итеп ауыҙҙарын ҡы йш айты п 
көләләр. Улар бисәләрен дә алып килмәгәндәр.

Айбикә, кистең һуң булыуына ҡарамаҫтан, үҙендә 
арығанлыҡ һиҙмәне...

Айбикә ошо көндән һуң йыйылыштарҙан ҡалмай баш
ланы. Яңы ауылға күсеүселәр рәтенә лә яҙылды. Уның 
яңғыҙлығы, ярлылығы, кәмһетелеүҙәре онотолған кеүек 
булып киттеләр.

Ҡотлояр был араларҙа гел асыуланып ҡайта, әле бисә
һен, әле балаларын, бигерәк тә Айбикәне әрләй. Сәй эсергә 
ултырғанда ла ҡабағы яҙылмай. Ҡ унаҡта булғанда ла 
элекке кеүек көлөп, кинәнеп һөйләү урынына, ҡыҙып- 
туҙып, бүтәндәр менән һүҙ көрәштерә:

— Күсһендәр, китһендәр ана ауылдан! Йә шунан ни 
сыға тип уйлайһығыҙ? Имеш, күмәкләшеп иген сәсәләр. 
Күмәкләшеп йәшәйҙәр. Б ик шәп инде. Алла бирмәгәнде, 
күмәкләшеү менән була, тиҙәр инде!..

Өй артында йыйылышта һөйләшеп ултырғанда ла 
яңы ауылға күсеүселәр исемлегенә яҙылған кешеләргә 
күҙҙәрен кертәйтеп, мыҫҡыл итеп көлөп, сәнсеп, төртөп 
һөйләй.
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Был ваҡыттарҙа Айбикәгә тыныслыҡ бөтөнләй бөттө. 
Уның йыйылыш ҡа йөрөп, күсеүселәр исемлегенә яҙылға
нын белгәс, көнө-төнө әрләй башланылар. Ҡотлояр, урам
да һүҙ көрәштереп, еңә алмай ҡайтҡас, бер көнө Айбикәгә 
тотондо:

— Айбикә килен, һин минең һүҙемде тыңла әле. Ни 
тигән эш был? Имеш, бисә башың менән йыйылыштарға 
йөрөү, йыйылыштарҙа тороп һүҙ һөйләп, ул ғына етмәһә, 
яңы ауылға күсәм, тигән булып, шул елғыуарҙар арты
нан эйәр. Туймай торған тамағың бармы, өҫтөң яланғас
мы, әҙерәк кешенән оялырға, алланан ҡурҡырға, исмаһам, 
нисә йыл аҫрап торғандың ҡәҙерен белергә кәрәк ине. 
Яманмы, яҡш ы м ы , ҡайны ң менән бер туған ҡайна- 
ғаңмын, миңә кәңәш итергә, бәләкәй аҡыллашырға кәрәк 
ине.

Иренең тауышы аҙыраҡ баҫылғас, Ғәйшә тотондо:
— Йөрөй шунда тартаңлаған Хәҙисәләр, Алмаҡайҙар 

артынан. Алмаҡай булам, тип сәсеңде лә ҡы рҡты р инде, 
тәүбә әстәғәфирулла. Улар яҡш ы лы ҡҡа  өйрәтә, тиһеңдер 
инде, байғош...

Уларға быйыл ҡы ш  техникумдан ҡы уы лы п ҡайтҡан 
Көнһылыу ҡуш ылды . Ул, күҙенең ҡы ры  менән генә 
Айбикәгә ҡарап, ауыҙын ҡыйш айтып:

— К а кж ы , коммунистка була ул! — тине.
Быға тиклем хәл йыйып алған Ҡотлояр тағы һүҙ баш

ланы:
— Былай итеп беҙҙе әҙәм көлкөһөнә ҡалдырып йөрөй 

торған булһаң, бер көн дә торма. "Эт һимерһә, эйәһен теш
ләй” , — ти. Ана тора юлың! Минең Ҡотлояр исемемде 
бысратып йөрөгәнсе, сыҡ та кит.

Быға тиклем өндәшмәй торған Айбикә, "сығып к и т ” 
тигән һүҙҙе ишеткәс, түҙмәне:

— Сығып китеүҙе мин һеҙҙән һорамайым. Һеҙ әйтмәһә
геҙ ҙә күптән әҙерләнгәнмен. Минең аяҡ-ҡулым һау булһа, 
ҡайҙа ла эш табыла, һинең ҡайнаға булыу ың бөгөн генә 
иҫеңә төштөмө ни? Бер туған ағаң астан үлгәндә, ҡайҙа 
инең? Биш йыл тороп, әҫтәмә бер ҡат кейем алып 
бирҙегеҙме? Һаман һеҙҙең ҡалдыҡ-боҫтоҡ аламағыҙҙы
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кейеп йөрөйөм. М ин ни эшләп һеҙҙән кәңәш һорайым, ти. 
Кәңәш кәрәк булһа, ана тора Совет. Ул мине асҡа үлтермәҫ 
әле. Һеҙҙе судҡа бирәм икән, бөгөн ү к  баш-аяғығыҙҙы 
әйләндереп, эш хаҡымды түләтерҙәр. Әле ҡы уы п ҡ ур ҡы т
маҡсы булаһығыҙ икән, — тине.

Ҡотлояр, Айбикәнең был ҡы йы улы ғы н күреп, тәүҙә 
аптырап ҡалды. Ул биш йыл буйы ауыҙ асып һүҙ әйтмә
гән Айбикәнән быны көтмәгәйне. Уны ң былай аң-таң 
булыуы бер м инутҡа ғы на һуҙылды. Ул Айбикәнең 
һүҙҙәренән үҙен-үҙе тота алмаҫлыҡ булып ҡы ҙы п китте, 
асыуына сыҙай алмай, бүлмәнең бер башынан икенсе 
башына шәп-шәп атлап йөрөй башланы. Айбикә, уны ң 
әрләп бөткәнен көтмәй, аш өйөнә сығып киткәс, тауышла
нып көрһөндө лә:

— һе. Вәт һин уны! А й  донъя... — тип һуҙып ҡуйҙы .
Айбикә шул көнө кис менән бөтә ваҡ-төйәк нәмәһен 

йыйҙы ла Алмаҡайҙарға китте.

*  *  *

Повестың V бүлегендә ваҡиға ҡалала бара. Беҙ Айбикәнең ире 
Юлдыбайҙың тормошон күрәбеҙ. Ул хәҙер ҡалала етәксе урында 
эшләй. Рәйсә исемле ҡатын менән донъя ҡорған. Ләкин тәүҙә культу
ралы булып күренгән Рәйсә мещанка булып сыға. Ул Юлдыбайға 
"Юличка" тип исем ҡушып алған, уйлағаны кейем-һалым, кәйеф-са
фа ҡороу. Юлдыбайға ауылдан Таймаҫ тигән иптәше килә. Ләкин 
улар иркенләп һөйләшеп тә китә алмайҙар. Юлдыбай ҡатыны 
Рәйсәнән уңайһыҙлана, Таймаҫ үҙен был өйҙә ят һиҙә. Ахырҙа ул, 
түҙә алмайынса, Юлдыбайға: "Тура әйткән туғанына ярамаған, 
тиҙәр, шунда ла һин асыуланма, башың юғалған икән, дуҫ", — тип 
әйтә. Ул Юлдыбайҙы мещанлыҡ һаҙлығына батып барыуҙа ғәйепләй. 
Юлдыбай үҙенең хатаһын танырға мәжбүр була. Таймаҫ ауылын
дағы колхоз хәлдәрен һөйләп бирә. "Юлдыбай, һиңә Айбикәне хәҙер 
күрергә кәрәк ине, танымаҫһың да... Егерме алтынсы йылдың көҙөндә 
партияға алдыҡ. Ул теге, был һинең нәҙек сираҡ Рәйсәңде сиртеп кенә 
йыға. Үткән ҡыш кантонда асылған тракторсылар курсын бөтөрөп, 
хәҙер үҙебеҙҙең колхоздың тракторсыһы булып алды", — ти ул.
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VI

Утыҙынсы йылдың тәүге айы ине. Айбикә ҡалала 
беренсе тапҡы р саҡырылған колхозсы ҡаты н-ҡы ҙҙар 
кәңәшмәһенә делегатка булып килде. Беренсе ултырыш 
кис сәғәт биштә асылды. Бында нисәмә колхоздарҙан 
килгән делегаткалар ғына түгел, эшселәр төбәгенән дә, 
төрлө учреждениеларҙың ҡаты н-ҡы ҙ бүлектәренән дә әллә 
ни хәтле кешеләр бар ине.

Президиум һайланды. Улты ры ш ты  өлкән ҡаты н- 
ҡыҙҙар рәйесе Юламанова иптәш асты.

Тәүҙә тороп металл заводынан килгән эшсе ҡаты н 
тәбрик итте. Уны ң яулы ҡ аҫтынан күренгән йы йы рсы ҡ
лы бите, соҡорайған күҙҙәре йылмая. Төҫөндә яҡы нлы ҡ, 
дуҫлыҡ, ш атлы ҡ күренеп тора.

— ... Беҙ, ҡаты н-ҡыҙҙар, барыбыҙ ҙа Совет власының 
биргән иркен хоҡуғы  арҡаһында ошондай ш атлыҡлы 
көндәргә килеп еттек. Беҙ был иректе, хоҡуҡты  ҡул ы 
быҙҙа ны ҡ һаҡлау өсөн, аралағы элемтәнең тағы  ла 
ны ғы раҡ яҡы найы уына ғына түгел, хәҙер инде ш ул ны ҡ 
элемтә менән социализмға, социализм ярыш ының уңы ш 
лы һөҙөмтәләр биреүенә тырышабыҙ. — Ул оҙаҡ итеп, 
аҡыллы итеп һөйләй. Айбикәнең уны ң һәр бер һүҙенә, 
"Эйе ш ул, эйе, дөрөҫ", — тип әйткеһе килә ине.

Уны ң артынса ҡы ҙыл яулы ҡлы , тулы битле, көләс 
йөҙлө комсомолка һөйләне. Ул урыҫса һөйләгәнгә күрә, 
Айбикә төшөнмәй ултырһа ла, уны ң һөйләгәндәрен икен
се бер һары сәсле комсомолка башҡортсаға өйләндереп 
биргәс, быныһын да аңланы. Ул район комсомолдар ойош
маһы исеменән тәбрик иткән икән...

"Ҡ ыҙыл ты у" колхозынан килгән Тимербулатованың 
сәғәт ярым һөйләгән доклады Айбикә өсөн һанһыҙ ғүмер 
һымаҡ тойолдо. Ул үҙҙәренең колхозы ҡалай төҙөлөүе, 
төҙөлгән ваҡыттағы  ауырлыҡтар, уларҙан нисек ҡото
лоу ҙары, кулактар менән көрәш, колхозсы ҡаты н-ҡы ҙҙар
ҙың тормоштары тураһында һөйләй ине.
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Айбикә, күңеле тулҡынланы уына ҡарамайынса, док
ладты иғтибар менән ихлас итеп тыңланы. "Ҡ ыҙыл ты у” 
колхозын төҙөүҙә кисергән мәшәҡәттәр, эштәр, көрәштәр, 
еңеүҙәрҙең күбеһе Айбикәләр колхозында булған, булып 
үткән ваҡиғалар менән бер төҫ, тип әйтерлек. Тимербула
това, һөйләп килеп-килеп, бер иң ҡы йы н урынға еткәндә, 
Айбикә: "Туҡта , улар бында ни эшләнеләр икән?” — тигән 
һорау менән тын да алмай көтә. Башҡалар ҙа шулай у ҡ  
тыныс ҡы на тыңлайҙар. Залда себен осһа ла ишетелерлек.

Бына Тимербулатова һүҙен бөтөрҙө, уға шаулатып ҡул  
саптылар. Төрлө яҡтан яҙып та, һүҙ менән дә һорауҙар 
башланды...

Б ик кү п  ҡатындар тороп һөйләне. Айбикә лә, әллә нисә 
тороп, үҙ фекерен әйтте...

— ... Беҙҙең колхоздарҙа ауыл хужалы ғы  машиналары
на, бигерәк тә тракторға, мохтажлыҡ ҙур. Уларҙың ҡайһы  
берәүҙәрен сит илдән алырға тура килә. Ш уны ң өсөн за
датка һәм түләү мәсьәләләре бик ауырға төшә... М ин был 
турала ш уны  әйтер инем: бына беҙҙең ауылдарҙа башҡорт 
ҡатын-ҡыҙҙарында әле эшкә ашырылмай ятҡан иҫке 
тәңкәләр, һаҡалдар, селтәрҙәр, ҡашмауҙар, сәстәңкәләр, 
тағы  ш уның кеүек кү п  байлыҡ ята. Бына шул байлыҡты, 
ҡоро буш ҡа әрәм ятҡы рғансы , тоторға ла тракторға задат
ка итеп бирергә кәрәк. Хәҙерге беҙҙең яңы тормош өсөн 
уларҙың ни кәрәге бар? Ул — иҫке тормош ҡалдығы , 
байҙар йолаһы икәнен беҙ барыбыҙ ҙа беләбеҙ бит инде. 
Бына беҙҙең колхоздағы бисәләр, үҙҙәренең дөйөм йы йы 
лыштарында ҡарар сығарып, барлығы 873 һум лы ҡ аҡса 
һәм бүтән көмөш нәмәләр йыйып бирҙеләр. Баш ҡа колхоз
дарҙан килгән иптәштәр ҙә, ошонан өлгө алып, шулай 
эшләһәләр, хөкүмәткә лә, үҙебеҙгә лә бик күп  файҙа итер 
ине.

Айбикә урынына кире ултырҙы. Һөйләгәндә ҡыҙарған 
битен уң ҡулы  менән һыпырып ҡуйҙы . Уның һүҙен яҡлап 
байтаҡ бисәләр һөйләне. А ҙаҡ  был аҡылды бер ауыҙҙан 
ҡабул иттеләр.

Ҡ ы ҙы у-ҡы ҙы у һөйләшеүҙәр, аңлашыуҙарҙан һуң, ҡ а 
рарҙар сығарып, ултырыш ябылды...
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VII

Яҙғы көндөң иртәнге ҡояш ы, дымлы ер өҫтөнә күтә
релгән күкһел быуҙарҙан үтә төшөп, уларҙы йәшелле-күк
ле, юлаҡ-юлаҡ төрлө төҫтәге матур нурҙарға өйләндерҙе.

Ш оңҡар ауылының тирә-яҡ тигеҙлегенән һөҙәкләнеп 
барып бейегәйеп киткән ҡырлас тауҙар унар саҡрымдарға 
һуҙылып алыҫаялар ҙа Ирәмәл дең нәҙек һыҙыҡтар ш и
келле генә күренгән ҡаяларына барып тоташалар. Унан 
да уҙғас, Ирәмәл түбәһенең ҡайһы  бер урындарында ала 
ҡармы йәки бейек тауҙың битен һыйпап үтеп барған 
болоттармы икәне лә айырылмай торған ҡайһылары аҡ, 
ҡайһылары ҡара нөктәләр генә күренәләр.

Аҡҡондоҙ йылғаһының аръяғындағы сусаҡ тауҙың 
итәген ҡаплап үҫкән шыршы, ҡарағайҙар йәшел ботаҡта
рын яҙғы  ҡар һыуына манып алған һы маҡ, тағы  ла ма
тур, тағы  ла йәшелерәк булып асылғандар. Улар менән 
аралаш ҡайы н сауҡалары ла, ваҡ ҡы на булып ш ытып 
килгән бөрөләренең морондарын күрһәтеп, яҙғы  йылы 
елгә елберләшеп ултыралар.

Ш оңҡар ауылының, бынан өс-дүрт йылдар элек бүле
неп сығып, яңы ауыл яһап ултырған кешеләре егерме 
һигеҙенсе йылда у ҡ  колхозға күскәйнеләр. Быйыл ҡы ш  
тағы ла иҫке ауылда ҡалған бөтә ярлы, урта хәллеләре, 
уларға ҡуш ы лы п, йөҙ ун өс хуж алы ҡтан торған "Оло 
үҙән" колхозын төҙөнөләр.

Ауылдың "Урта быуа" төбәге тип аталған байҙар төр
көмөнөң бөтә ҡаралтылары, өйҙәре, малдары "Оло үҙән" 
колхозына ҡарай.

Ошолар араһындағы Ҡотлоярҙың йорт ҡаралтылары, 
өйҙәре тирәһендә колхоздың бүленмәй торған нәмәләре 
тупланған. Уны ң әйләнәһе ярты саҡрымдай ерҙән былай 
уратып алынған кәртәләре, түбәһе аҡ таҡта менән япҡан 
лапаҫтары эсенә "Оло үҙән" колхозының иген машинала
ры тултырылған.

Бөгөн иртәнән бирле сәсеүгә сығырға әҙерләнгәнгә күрә, 
колхозсыларҙың күбеһе ошо лапаҫтар тирәһендә, машина
лар эргәһендә ҡайнашалар...
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Өлкән ишек алдының тап уртаһына ҡатарлап ҡ у 
йылған ике "Интернационал" тракторы тирәһендә Айбикә 
менән Әхәй, ҡаштарын йыйырып, етди төҫ менән уларҙың 
бөтә киҫәктәрен тикшереп, барлап, майлап, бензин ҡойоп, 
ходҡа ебәреп йөрөйҙәр. Улар тирәһендә колхоздың ҡарт ба
байҙары ла хәлдәренән килгән тиклем ярҙамлашып мата
шалар.

Ул арала ҡырға китеүселәр, әҙерләнеп бөтөп, һәр кем үҙ 
урынына урынлашты. Иң тәүҙә геү-геү, дыр-дыр итеп А й 
бикә ултырған трактор, уның артлы Эхәйҙең тракторы 
ҡуҙғалды. Улар артынан бөркөлөп сы ҡҡан бензин төтөнө, 
сыр-сыу булып ҡайнаш ҡан халыҡты аралап, бөтә ишек 
алдына йәйелде. Тракторсыларҙың өҫтөндә — майлы 
кейемдәр, өлкән күн  бейәләйҙәр, һөргән ваҡытта кейә тор
ған өлкән түңәрәк күҙле күҙелдеректәрен улар маңлай
ҙарына күтәреп ҡуйғандар.

Быларҙың ҡуҙғалған тауыштарын ишеткән бисәләр, 
бындағы эштәргә ҡалыусылар, мәктәптән сы ҡҡан бала
лар — барыһы ла сәсеүселәрҙе оҙатырға йыйылдылар.

Тракторҙар, ҡырсын түшәлгән ишек алдын иҙеп, йы 
рып, арттарына тағылған дүрт һабанды һөйрәп, ҡа пҡа 
нан сығып киттеләр. Уларҙың алдындағы бәләкәй генә 
ҡыҙыл флагтар, ҡояш яҡтыһында тағы ла ҡыҙылыраҡ 
булып, елберләп баралар.

Тракторҙар артынса икешәр ат егелгән ике сәскес ма
шина, уның арты тимер тырмаларға егелгән аттар, яны н
дағы сменаға тигән парҙары менән ҡатарлашып, ҡ а пҡа 
нан ҡаҡлы ға-һуҡлы ға сыҡтылар. Улар арты орлоҡтар 
тейәлгән, аҙыҡтар һалынған, кешеләр ултырған бер нисә 
арба, улар менән ҡатар һыбайҙар, шулар араһында агро
ном менән Алтынбай аттарын атлатып баралар. Трактор 
геүелдәүе, егелгән аттарҙың бышҡырыуы, бисәләр, бала- 
сағаларҙың сыр-сыуҙары, ҡысҡырыш-кәләштәре менән 
сәсеүселәрҙе ауылдан оҙатып ебәрҙеләр.

Сәсеүселәр киткәс, бында ҡалғандар һәр ҡайһыһы 
үҙенә билдәләнгән эшенә тотоноп китте. Көтөү төшөп ки л 
гәнен күргән бисәләр тиҙ генә һыйыр һауа торған һарайға 
ыңғайланылар. Балалар, мәктәп янына килеп, үҙҙәренең
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йәшелсә сәсергә тип әҙерләгән ерҙәрен йомшартырға тотон
долар. Ҡайһы берәүҙәре сәсергә тип әҙерләнгән баҡса 
орлоҡтарын, картуфтарын агроном ҡуш ы п киткәнсә әҙер
ләргә, таҙартырға тотондолар.

Айбикәнең янына, атын юрттыра биреп, Алтынбай к и 
леп етте:

— Айбикә! Туранан сығып булмаҫ, һулға бор. Таш ҡын 
артынан туғай кибеп бөтмәгән, урау булһа ла, бынау уба
ны әйләнеп барып сығайыҡ, — тине.

Убаны әйләнеп, ҡалҡы уға күтәрелгәс тә, Айбикәнең 
күҙҙәре иге-сиге булмаған баҫыу ҡырҙарына төштө. 
Уларҙың ҡайһыһы һөрөлгән, ҡайһыһында көҙ сәсеп ҡал 
дырылған арыш ҡурпыһы , йәп-йәшел келәм булып, йәйе
леп ята. Анау, уң яҡтаныраҡ күренеп ятҡан, былтыр 
һөрөлөп бөтөлмәгән ерҙе ул һөрәсәк ине. Уның тракторы 
тағы ла дыһыр-дыһыр итеп, ки ң  яланға к ү к  бензин 
төтөнөн һирпеп ебәрҙе. Айбикә, иркен тын алып, тәрән 
итеп көрһөнөп ҡуйҙы . Уның ш атлыҡ менән йылмайған 
йөҙө, аҙ ғына асылған тештәре ҡояш нурҙарында сағыла 
ине.

^  1. IV бүлектә Айбикә тормош онда ниндәй үҙгәреш тәр һүрәтләнә?
■ 2. V I— VII бүлектәрҙә  һүрәтләнгән ваҡиғаларҙы һөйләп бирегеҙ.

3. Ә ҫәрҙәге геройҙарҙың ҡара-ҡарш ы һөйләшеүҙәренә иғтибар ите
геҙ. Яҙыусының диалогтарҙы ҡора  белеү, телмәр аша образдарҙы  
ҡылыҡһырлау оҫталығы тураһында миҫалдар килтереп һөйләгеҙ.
4. Повесть яҙылған осор һәм шул осорға хас үҙенсәлектәр һәм ҡараш
тарҙың әҫәрҙә сағылышын аңлатығыҙ.

" Айбикә" повесы тураһында

Һәҙиә Дәүләтшина 1930 йылда яҙған "Айбикә" тигән 
повесында элек иҙелеп, михнәт сигеп йәшәгән башҡорт 
ҡатын-ҡыҙҙарының яңы тормош төҙөү йылдарында ни 
сек алдынғы кешеләр булып китеүҙәрен һүрәтләй. Быны 
ул башҡорт ҡыҙы  Айбикәнең тормош юлын сағылдырыу 
аша бирә.

Башта беҙ Айбикәне бик теремек, етеҙ, һәр нәмә менән 
ҡыҙыҡһыныусан бала итеп күрәбеҙ. Ләкин бала сағын-
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дағы ауыр тормош шарттары уның был сифаттарына үҫеп 
китергә мөмкинлек бирмәй. Киреһенсә, ярлы лы ҡ, михнәт 
сигеү уны  йәберләй, кәмһетә.

Айбикә — саф күңелле, намыҫлы кеше. Ул үҙенең сап
сан лығы , һәр эште еренә еткереп эшләүе, әҙәпле булыуы 
менән ҡайны-ҡәйнәһенең дә ихтирамын яулап ала, хатта 
тормошоноң иң ауыр саҡтарында ла ул Ю лдыбайҙың ата- 
әсәһен ярҙамсыһыҙ ҡалдырмай. Ләкин Айбикәнең ғүмере 
атаһы менән әсәһенеке кеүек гел михнәттә үтмәй, сөнки ул 
дауыллы революциялар осорона тура килә. Ш улай ҙа 
Айбикә был бөйөк революцион үҙгәрештәрҙең асылын тиҙ 
генә төшөнә алмай әле.

Һ. Дәүләтшина Айбикәнең рухи яҡтан үҫеү тарихын 
ябайлаштырмай, уны ң ауыр ҙа, оҙайлы ла, ҡатмарлы ла 
икәнлеген асып бирә.

Н. Дәүләтшина Айбикәнең кисерештәрен оҫта сағылды
ра. Уны ң төҫөнөң, күҙ  ҡараш ының үҙгәреүе эске уй-тойғо- 
ларындағы үҙгәрештәрҙе асыҡ күрһәтә. Бына Айбикәне 
йыйылыш ҡа саҡыралар. Башта ул ҡыймайыраҡ ҡурҡы п 
та ҡуя . Ләкин хәҙер — икенсе заман. Ул, бер аҙ икеләнгән
дән һуң, йы йы лы ш ҡа барырға ҡарар итә. Был уның 
күңеленә рәхәтлек, еңеллек килтерә.

Айбикәнең донъяға, кешеләргә яңыса ҡарай башлауы 
уны ң үҙ кешелек хоҡуғы н һәм ғорурлығын тәрән аңлауға 
алып килә. Былар уны ң аңы үҫеүен, рухи донъяһының 
кимәлен күрһәтә.

"Айбикә" повесының теле халыҡсан һәм лексик яҡтан 
бик бай. Яҙыусы диалогтарҙы бик оҫта файҙалана.

Повестың стиле ябай һәм стилистик яҡтан төрлө-төрлө. 
Һ. Дәүләтшина Айбикәнең революцияға тиклемге тормо
шон героиняның үҙенең хәтерләүе формаһында бирә. 
Айбикәнең Ҡотлояр өйөндәге ауыр хәле тураһында һүҙ 
барғанда, хикәйәләүҙә ябай һөйләшеү, әңгәмәләшеү фор
маһы ҙур урын ала.

Яҙыусы халы ҡты ң йолаларын, ғөрөф-ғәҙәттәрен, герои
няһы Айбикәнең кисерештәрен яҡш ы  белеп, бик ентекләп 
тасуирлай. Былар бөтәһе бергә "Айбикә" повесының телен 
образлы һәм бай, стилен асыҡ һәм һығылмалы итә.
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Әҙәби әҫәрҙә образдарҙың характерын 
асыу саралары

Яҙыусы үҙ әҫәрендә тормошто һәм кешеләрҙе художес
тволы сағылдырыу өсөн образдар һәм төрлө персонаждар 
ижад итә. Бының өсөн ул төрлө һүрәтләү сараларын 
файҙалана. Образ һәм персонаждарҙың характерын асыу
ҙа төп һүрәтләү саралары булып герой т у р а һ ы н д а  а в 
тор х а р а к т е р и с т и к а һ ы ,  ге ройға  бире лгән  телмәр 
х а р а к т е р и с т и к а һ ы  һәм ге р о й ҙ ы ң  ҡ ы л ы ғ ы н ,  эш- 
хәрәкәттәрен  һ ү р ә т л ә ү  тора.

Автор характеристикаһы

Яҙыусы үҙ әҫәрендә алған геройын уҡы усы ны ң күҙ 
алдына тере кешеләй итеп баҫтырыу өсөн, йәғни геройҙы 
образ итеп ижад итер өсөн, уны ң буй-һынын, йәшен, төҫ- 
башын, ҡы лы ҡтары н, тормош юлын үҙе һөйләп биреүсән. 
Яҙыусы тарафынан бирелгән бөтә был мәғлүмәттәр автор 
х а р а к т е р и с т и к а һ ы н  тәш кил итә. Мәҫәлән, К . Дәүләт
шина "Айбикә" повесында Айбикәнең революцияға ти к 
лемге тормошо тураһында үҙе мәғлүмәттәр бирә, героиня
һының ты ш ҡы  ҡиәфәтен, буй-һынын — портретын күҙ 
алдына баҫтыра. Былар бөтәһе лә Айбикә образын ижад 
итеүгә ярҙам итә.

Геройҙың эш-хәрәкәтен һүрәтләү

Әҫәренә алған геройҙы образ дәрәжәһенә күтәреү өсөн, 
яҙыусы уны ң эшләгән эштәрен, уй-кисерештәрен тулы 
итеп һүрәтләргә тырыша. Ш улай итеп, геройҙың эштәрен, 
уй һәм хыялдарын һөйләгән ваҡытта уны ң кем икәне лә, 
донъяша ҡараш ы, ҡы лы ҡтары , психологияһы ла асы ҡ
лана бара. Былар геройҙың характерын күҙ алдына ки л 
терергә ярҙам итә.

Кәҙиә Дәүләтшина Айбикә образын шулай у ҡ  уны ң 
эштәре, донъя хаҡында фекер итеүе, уйланыуҙары аша 
аса барыуға ҙур әһәмиәт бирә. Айбикәнең ҡаты н-ҡыҙҙар
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йыйылышына барыуын, унда кү п  нәмәгә төшөнөүен, 
аҙаҡ алдынғы кеше булып китеүен һөйләгән ваҡиғалар
ҙан беҙ героиняның рухи яҡтан  үҫеүен, характеры 
байығыуын асыҡ тоябыҙ.

Телмәр характеристикаһы

Кешенең ҡы лы ғы н, характерын уның нисек һөйләше
үе буйынса ла күпмелер дәрәжәлә белеп була. Яҙыусы ла, 
үҙ геройының характерын асыу өсөн, уны ң нисек 
һөйләшеүенә ны ҡ  иғтибар итә. Уның ҡы лы ғы н, характе
рын тойорлоҡ итеп герой телмәрен — һөйләшеү рәүешен 
бирә. Мәҫәлән, "Айбикә" повесында һ . Дәүләтшина Ай- 
бикәнең телмәре өсөн халыҡтың йәнле һөйләү теленән 
фекерҙе асыҡ, ҡы ҫҡа һәм ябай ғына итеп биргән һүҙҙәрҙе 
һайлап алған һәм уларҙы интонация яғынан да шундай 
итеп ойошторған, беҙ Айбикәнең телмәренән уны ң 
баҫалҡы, саф күңелле, изгелекле кеше икәнлеген беләбеҙ. 
Айбикәнең телмәрендә уның аң яғынан үҫеше лә асыҡ 
сағыла. Эгәр тәүҙә уның һөйләшеүендә баҙнатһыҙ, үҙен 
яҡлап бер һүҙ әйтергә ҡыймаған кешенең характеры 
асылһа, һуңынан беҙ уны ҡы йы у фекерле, әүҙем кеше 
итеп беләбеҙ.

Тәбиғи, уның телмәре хәҙер интонация яғынан да бай. 
Ул "колхоз", "коллектив", "план", "машина" кеүек яңы 
һүҙҙәрҙе лә ҡуллана. Ш ул у ҡ  ваҡытта Айбикә ти к  үҙенсә 
генә һөйләй.

Ш улай итеп, образ, персонажға бирелгән телмәр харак
теристикаһы — ул геройҙың тура телмәрендә уның харак
терының үҙенсәлекле һыҙаттарын сағылдырыу, шулай 
у ҡ  был үҙенсәлектәрҙең автор тарафынан һүрәтләнеп би
релеүе тигән һүҙ.

Йыйып ҡына әйткәндә, яҙыусы образ ижад итеү өсөн 
геройына үҙе характеристика биреү, уның эш, ҡы лы ҡта
рын ентекләп тасуирлау, һөйләү рәүешен, йәғни телмәр 
характеристикаһы алымдарын — шундай төрлө һүрәтләү 
сараларын ки ң  ҡуллана.
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1. О браз, персонаждарҙың характерын асыуҙың төп саралары тура
һында һөйләп бирегеҙ. 2. "Айбикә" повесында Һ. Дәүләтшинаның 
Айбикәне тасуирлаған урындарҙы табып, уҡып күрһәтегеҙ. Айбикә
нең ҡиәф әтендә, һынында, кейгән кейемендә уның характерының 
ниндәй һыҙаттары сағыла? 3. А йбикәнең  ҡалалағы кәңәш м әлә 
һөйләгән телмәренә иғтибар итегеҙ. Бында уның ниндәй яңы сифатта
ры күренә? 4. Ә ҫәрҙәге геройҙарҙың ҡара-ҡарш ы һөйләшеүҙәренә 
иғтибар итегеҙ. Яҙыусының диалогтарҙы ҡора белеү, телмәр аша 
образдарҙы  тулы итеп һүрәтләй белеү оҫталығы тураһында миҫалдар 
килтереп һөйләгеҙ. 5. К .  Дәүләткилдиевтең "Зәңгәр күлдәкле баш
ҡ орт ҡы ҙы " картинаһында ниндәй осорҙағы торм ош  сағыла? Картина
ны ентекләп ҡарағыҙ һәм уның йөкм әткеһе хаҡында ф екерегеҙҙе 
әйтеп бирегеҙ. Зәңгәр күлдәкле ҡы ҙҙы ң йөҙө, ҡарашы, кейем дәре, 
үҙен тотошон һүрәтләү аша автор нимә әйтергә теләгән? 6. Зәңгәр 
күлдәкле ҡы ҙҙы ң тышҡы ҡиәфәтен, эске рухи донъяһының байлығын, 
күңеленең нескәлеген, сафлығын, аҡыллы ҡарашын, баҫалҡылығын 
сағылдырыуға рәссам нисек ирешкән? 7. Зәңгәр күлдәкле ҡы ҙ обра
зын һәҙиә Дәүләтшина һүрәтләгән Айбикә образы менән сағышты
рып ҡарағыҙ: улар араһындағы оҡшаш һәм айырмалы яҡтарҙы әйтеп 
бирегеҙ.

Портрет тураһында төшөнсә

Әҙәби әҫәрҙе уҡығанда беҙ унда һүрәтләнгән тормош 
картиналарын, ваҡиғаларҙы, образдарҙы йәнле итеп күҙ 
алдына баҫтырабыҙ.

Әҫәрҙә образдарҙың килеш-килбәтен, төҫөн, буйын, 
һынын, күҙ  ҡарашын, тауышын, кейемен, үҙ-үҙен тото- 
уын, хәрәкәтен һүрәтләү портрет тип атала.

Портрет геройҙы тере кеше һымаҡ күҙ алдына килте
рергә, шулай у ҡ  уның эске донъяһын, характерын, кисе
рештәрен, уй һәм ҡараштарын белергә ярҙам итә. Портрет 
шулай у ҡ  яҙыусының геройға булған мөнәсәбәтен дә 
күрһәтә.

Ш улай итеп, портрет образ тыуҙырыуҙа һәм әҫәрҙең 
йөкмәткеһен асыуҙа мөһим сара булып тора.

1. Үҙегеҙ уҡыған китаптарҙан портретҡа миҫалдар яҙып килегеҙ.
2. Үҙегеҙҙә ниндәйҙер яғы менән тәьҫир ҡалдырған бер йәки бер 
нисә кешенең портретын һүрәтләгеҙ.
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Повесть тураһында төшөнсә

һеҙ бөтә әҙәби әҫәрҙәрҙең лирик һәм эпик төргә бүленеп 
йөрөтөлөүе хаҡында беләһегеҙ.

Һеҙҙең тарафтан дәрестә һәм өйҙә уҡы лған күп  кенә 
әкиәттәр, бәйеттәр, мәҫәлдәр, хикәйәләр, повестар һәм ро
мандар — барыһы ла эпик төргә инәләр. А . Карнайҙың 
"Урманда", "Кәрим", "Турғай" хикәйәләрендә бер йәки 
ике генә ваҡиға һүрәтләнеүен, ҡатнашыусыларҙың һаны 
ла ике-өстән артмағанлығын күреп үттегеҙ.

Повесть хикәйәнән ҙурыраҡ, романдан бәләкәйерәк 
була. Ул хикәйә менән роман араһында торған жанр. 
Повесть геройҙың йәки бер нисә геройҙың башынан үткән 
ваҡиғаларҙың һүрәтләнеүе менән характерланһа, роман
дарҙа тағы ла ҙурыраҡ, ҡатмарлыраҡ ваҡиғалар һүрәт
ләнә, бер нисә сюжет һыҙығы бирелә, тиҫтәләгән, хатта 
йөҙләгән ҡатнашыусыларҙың ҡатмарлы һәм ҡарш ы 
лыҡлы мөнәсәбәттәре сағылдырыла.

|  1. Хикәйә менән повесть араһындағы айырманы миҫалдар ярҙамында
—5-J аңлатып бирегеҙ. 2. Үҙегеҙ якшы белгән, иптәш тәрегеҙҙә ҡы ҙы ҡ

һыныу уятырлыҡ берәй ваҡиға тураһында хикәйә яҙығыҙ, йәки телдән 
һөйләп бирегеҙ.

Юмор һәм сатира

Тормоштағы, кешеләрҙең холҡондағы етешһеҙлектәр
ҙән дуҫтарса шаяртып көлөүҙе юмор тиҙәр. Юмор матур 
әҙәбиәттең бөтә төрҙәрендә, бөтә жанрҙарында — романда, 
повеста, хикәйәлә, поэмала, шиғырҙа — урын алырға 
мөмкин.

Айырым кешеләрҙәге, тормоштағы етешһеҙлектәрҙе, 
тиҫкәре күренештәрҙе аяуһыҙ фашлап, әсе итеп мыҫҡыл
лап көлөү сатира була. Әҙәбиәттә сатирик романдар, по
вестар, хикәйәләр, драмалар, ш иғырҙар бар. Сатира 
ярҙамында яҙыусылар тормоштағы һәм кешеләр холҡон- 
дағы кәмселектәрҙе, насар күренештәрҙе тәнҡитләйҙәр, 
уларға ҡаршы көрәшкә саҡыралар.
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РӘШИТ

ниғмәти
( 1909— 1959)

Сәғәт ғүмере генә
■ ҡыҫҡа булыр

М инең ғүмерем һанын табырға. 
Х еҙм әт  тәрем

минең ғүмеремдең 
Һуҙымы булып йәшәп барырҙар.

Урал тауҙарынан, йәмле Ағиҙел, Һаҡмар, Дим буйҙарынан бик- 
бик алыҫта, Һамар далалары уртаһынан йәйрәп ағып ятҡан Ырғыҙ, 
Кәрәлек йылғалары буйында, байтаҡ ҡына башҡорт ауылдары бар. 
Рәшит Ниғмәти ана шул Ырғыҙ буйына ултырған Диңгеҙбай ауылын
да Ниғмәтулла исемле ярлы крәҫтиән ғаиләһендә 1909 йылдың 
февралендә тыуған. Рәшит Ниғмәтиҙең бала сағы бик ауыр шарт
тарҙа үтә. Уларҙың ғаиләләре бик мохтажлыҡта йәшәй. Тәбиғи, 
бындай шарттарҙа бәләкәй Рәшиткә уйнап-көлөп үҫеү бәхете 
теймәй. Бала йәнле атаның ғаиләһен һөйөндөргән мәлдәре лә йылы
на бер-ике була торған йәрминкәнән берәр ҡаҙаҡлап ҡына алып 
ҡайтҡан сәй-шәкәрҙән, ҡалас-фәләндән үтмәй. Ләкин Ниғмәтулла 
ярлы-ябағамын тип артыҡ бошоноп бармай, донъяһына ҡул һелтә
мәй, ул сабырлыҡ һәм ныҡышмалылыҡ менән тормошон рәтләргә 
тырыша, киләсәктә бер йүнле көн килеренә өмөтләнеп йәшәй. Шуға 
ул ҡайғыны ла түҙемлелек менән кисерергә күнеккән, ауырлыҡ
тарҙы ла кәрәк саҡта өмөт һәм йорлоҡ менән еңергә ғәҙәтләнгән. 
Ата кеше бигерәк тә сабый баланың күңелен ауыр тормош йәбе
ренән иртә һаҡларға, уның күңеленә ҡайғы-хәсрәткә ҡаршы торор
лоҡ өмөт һәм шатлыҡ тойғолары һалырға тырыша.

Бының өсөн бер сара итеп, Ниғмәтулла улына халыҡтың бай 
фантазияһын, өмөт-шатлыҡтарын туплаған әкиәттәр һөйләй. Йәйге 
тымыҡ кистәрҙә өй эргәһендә, ут алмай торған ҡышҡы оҙон төндәр
ҙә усаҡ алдында бәләкәй Рәшит үҙ тиңдәштәре менән атаһының бер
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вакытта ла ялҡытмай торған әкиәттәрен ихлас күңелдән тыңлай 
торған була. Ул бигерәк тә ут-һыуҙар кисеүсе батырҙарға һоҡлана.

Ете йәшенә еткәс, Рәшит үҙҙәренең ауыл мәҙрәсәһенә һабаҡҡа 
йөрөй башлай. Ул унда ике ҡыш йөрөгәндән һуң, китаптарҙы, ололар 
әйтмешләй, "һыу кеүек эсерлек" була. Был иһә, үҙ нәүбәтендә, атаға 
үҙе бер кинәнес килтерә. Ул хәҙер улының үҙенән төрлө китаптар 
уҡытып, рәхәтләнеп тыңларға ярата.

Ләкин былай йыуанып йәшәү әллә ни күпкә бармай. 1918 йылда 
Рәшит Ниғмәтиҙең әсәһе үлеп китә, ә 1921 йылғы аслыҡ уны атаһынан 
айыра. Үкһеҙ етем ҡалған Рәшит Ниғмәти, башта Һамар ҡалаһын- 
дағы, аҙаҡ Украинала балалар йортонда тәрбиәләнеп, иҫән ҡала. 
Аслыҡ йылдары үткәс, ул тыуған ауылына әйләнеп ҡайта. Шунан бер 
йыл самаһы ауылда йәшәй, ер тырматыу, ураҡ урыу, иген һуғыу 
эштәрендә ағаһына булыша.

1924 йылда Рәшит Ниғмәти Өфөләге Ленин исемендәге мәктәпкә 
уҡырға килеп урынлаша. Был мәктәпте тамамлағас, бер йыл самаһы 
Мәскәүҙә рабфакта уҡып йөрөй. Ләкин ауырып китеү сәбәпле, уға 
Мәскәү рабфагын бөтөрөп сығырға тура килмәй, ул кире Өфөгә 
әйләнеп ҡайта.

1931 йылда Өфө рабфагын тамамлағас, Рәшит Ниғмәти Туймазы 
районына эшкә китә. 1933— 1936 йылдарҙа ул Алыҫ Көнсығышта 
Ҡыҙыл Армия сафында хеҙмәт итә, унан тағы Туймазы районына 
эшкә ҡайта. Аҙаҡтан ул Өфөгә күсеп килә һәм "Коммуна" гәзите 
редакцияһында, Башҡортостан яҙыусылар союзы аппаратында эшләй.

Рәшит Ниғмәтиҙең яҙа башлауы Ленин исемендәге мәктәптә 
уҡыған йылдарға тура килә. Ул башта үҙенең шиғырҙарын мәктәп
тәге ҡулъяҙма журналдарҙа баҫтыра, әҙәбиәт түңәрәгендә әүҙем 
ҡатнаша. 1926 йылда уның шиғырҙары "Башҡортостан", "Башҡорто
стан йәштәре" тигән гәзиттәрҙә баҫыла башлай.

Рәшит Ниғмәтиҙең "Кереш" исемле тәүге шиғырҙар китабы 1933 
йылда баҫылып сыға. Оҙаҡламай ул "Йәмле Ағиҙел буйҙары", 
"Дауылдар тыуҙырған ғүмер" тигән поэмалары, матур шиғырҙары 
менән үҙен һәләтле шағир итер танытып өлгөрә. "Мин постамын" 
шиғыры ижады нәҡ сәскә атҡан 1938 йылда яҙыла. Бөйөк Ватан 
һуғышы йылдарында яҙылған "Үлтер, улым, фашисты!", "Һинең 
кәләшеңдең хаттары" кеүек поэмалары фронтта башҡорт һалдатта
рының иң яратып уҡыған әҫәрҙәренә әүерелә.

Һуғыштан һуң Рәшит Ниғмәти "Большевик", "һаҡмар ҡыҙы", 
"Осҡондан ялҡын..." тигән поэмаларын, бик күп шиғырҙар ижад итә, 
пьесалар яҙа.

Башҡорт совет әҙәбиәтен үҫтереүҙә күрһәткән ҙур ижади 
хеҙмәттәре өсөн Рәшит Ниғмәти Хеҙмәт Ҡыҙыл Байраҡ, ике тапҡыр 
"Почёт Билдәһе" ордендары менән бүләкләнә, 1959 йылда уға 
"Башҡортостандың халыҡ шағиры" тигән маҡтаулы исем бирелә.
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Был ваҡытта шағир ҡаты ауырый ине, үҙенең халыҡ алдындағы 
сығышын: "Бөтәһе өсөн дә мин һеҙгә баш эйәм, ҡәҙерле иптәштәр! 
Йәшәге килә, эшләге килә, иптәштәр!" — тип тамамланы. Ошо 
ауырыуҙан һуң Рәшит Ниғмәти 1959 йылдың 13 октябрендә вафат 
булды.

Рәшит Ниғмәти үҙ шиғырҙарында һәм поэмаларында данлаған 
Ағиҙел йылғаһының яр башында, Өфөнөң Н. К. Крупская исемендәге 
баҡсаһында, ерләнгән. Уның мәрмәр ҡәбер ташына шундай һүҙҙәр 
уйып яҙылған: "Бөтә уйым, ғүмерем менән бурыслымын бөйөк 
халҡыма". Башҡортостандың халыҡ шағиры Рәшит Ниғмәти (1909— 
1959)". Был хаҡта Башҡортостандың халыҡ шағиры Мостай Кәрим 
үҙенең бер иҫтәлегендә былай тип яҙҙы: "...Ҙур шағирҙың ғүмере 
был ике дата араһына ғына һыйып ҡала алмай. Һуңғы датаны аша ат
лап, ул киләсәккә, үлемһеҙлеккә юл тота. Ысын халыҡ шағиры — ха
лыҡ күңелендә. Ә халыҡ күңеле хазиналарҙы һаҡлай белә ул".

1. Р. Ниғмәтиҙең башланғыс һәм V—VI синыфтарҙа үтелгән әҫәрҙә
рен өйҙә ҡабатлап килегеҙ. 2. "Хәйерле юл һеҙгә!", "Ҡыҙымдың 
һорауҙарына яуаптар”, "Беҙ тыныслыҡ яҡлы", "Шәһит батыр" 
әҫәрҙәренең элек ятланған өлөштәрен хәтерегеҙгә төшөрөп, ятҡа 
һөйләргә әҙерләнегеҙ. 3. Рәшит Ниғмәтиҙең биографияһын өйҙә 
уҡып, уҡытыусы күрһәтеүе буйынса конспект, йәки яҙыусының 
тормошо менән бәйле даталарҙы яҙған хронологик таблица төҙөп 
килегеҙ. 4. Рәшит Ниғмәти тураһында гәзит, журнал һәм китаптарҙан 
ниндәй иҫтәлектәр уҡығанығыҙ бар?

ЙӘМЛЕ АҒИҘЕЛ БУЙҘАРЫ

(поэма )

Урал!
Үҙе Боҙ диңгеҙҙең һыуын эсә,
Ә ҡойроғо ҡойона Аралда. 
Быуаттарҙың баш өҫтөнән ҡарап, 
Мәғрур тора бында ҡаялар.
Ш ул Уралдың гранит итәктәрен, 
Ҡара ҡаяларын иретеп, 
Ағиҙелкәй һыҙылып ағып сыға, 
Ьалҡын терегөмөш шикелле. 
Ярҙарында талдар тулҡыналар, 
Шаулашалар ялбыр ҡайындар, 
Төптәрендә ваҡ таш,

әйтерһең дә, 
Барлыҡ йондоҙ шунда байыған.
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Ағиҙелкәй!
Һинең буйҙарыңда 

Нисә быуын ғүмер кисергән,
Үҙең кеүек тәрәй,

үҙеңдәй киң
Күпме йыр бар һинең исемгә!
Һәм һәр быуын

үҙенең шатлығын да, 
Ҡ айғыһын да һиңә йырлаған.
Ул йырҙарҙы, тын да алмайынса, 
Тыңлай торған булған Уралтау. 
Таратҡанһың ҡайғы ,

ә шатлыҡты 
Тәрәнерәк итә алғанһың.
Һиңә тартылғандар 

кем шатлыҡлы, 
кем хәсрәтле, 
кемгә яманһыу.

Яр ташына ҡуны п ялдар иткән 
Ҡор ауынан ҡайтҡан ҡарсыға,
Тауҙар ватып, таштар аҡтарғанда, 
Йыр йырлаған һиңә ташсылар: 

"Ағиҙелкәй аға урғып-урғып, 
Ҡояш байыштары яғына.
Таштар аҡтарырға ҡыуһалар ҙа, 
Ағиҙелкәй, һине һағынам". 

Моңло-моңло йыр йырлаған һалсы 
Кис тынлыҡта ағып барғанда.
Ул йырҙы ай, талдар, һандуғастар 
Таң ҡалы ш ы п тыңлап ҡалғандар:

"Ағиҙелкәй алҡын, һыуы һалҡын, 
Тулҡындары тулы, яры киң.
Киң  яландар кеүек ки ң  Иҙелде 
Байғуралар беҙгә тар итте".

А й  байығас тауҙар аръяғына,
Таң һарғайып килгән сағында,
Ҡ ыҙ йырлаған һөйгән егетенә 
Ағиҙелдең бейек ярында:



"Ағиҙелкәйҙәге дүрт өйрәкте 
Бик ү к  мәргән булһаң — ат, егет, 
Мал биреп ү к  һөйгән йәрең түгел, 
Таң һарғайып килә — ҡайт, егет". 

Онотҡан да егет бар ҡайғыһын,
Ш атлы ҡ хистәренә күмелеп,
Яуап биргән һөйгән матурына 
Иретерлек таштар күңелен:

"Ағиҙелкәйҙәге дүрт өйрәкте 
Б ик ү к  мәргән булһам да, атмайым. 
Таң һарғайыу түгел, ҡояш сыҡһын, 
Танһыҡтарым ҡанмай ҡайтмайым". 

Бик алыҫтан — урман, тауҙар аша 
Йыр яңғырай Иҙел турында.
Ш ул йырҙарҙан

йәмле Ағиҙелгә
Мәңгелек ҙур һәйкәл ҡоролған.
Тарихсы ла, кеше ғүмерен эҙләп, 
Боронғоноң эҙен ҡаҙыһа,
Ер аҫтында,

ҡорал, ҡәберлектәр,
Б ик күптәнге ҡала табыла.
Ҡаҙыһын ине улар Ағиҙелдең 
Көмөш һыулы, ташлы ярҙарын,
Табыр ине улар ташҡа һеңгән,
Һыуға һеңгән моңло, аһ-зарҙы! 
Ағиҙелкәй!

Оҙон ғүмерендә 
Ни белмәгән, ниҙәр күрмәгән. 
Күргәндәрен уның бөгөндә лә 
Тулҡындары һөйләп бирәләр.
Салауат батыр

саптар аты менән 
Йөҙөп сы ҡҡан саҡта Иҙелде, 
Ҡулдарынан тулҡы н тотоп торған 
Таш йөрәкле һалҡын үлемдең.
Инде яр буйында

Пугачёвтың
Ҡылыс яныған эҙе ҡалмаған,
Ләкин шул турала һаман һөйләй 
Тулҡы н ҡаға торған ҡаялар.



Ағиҙелкәй көткән килер көнөн,
Ул теләгән йәйрәп ағырға, 
Батырҙарҙың күҙҙәренә ҡарап,
Ул тыуасаҡ ғүмерен һағынған.
Йылдар үткән...

Бер саҡ шаулағандар 
Ағиҙелдең зифа талдары,
Һәм яҡты ры п киткән нурһыҙ йөҙө 
Яр ситенә баҫҡан ҡаяның.
Гудок тауышын ярҙар яңғыратҡандар, 
Поезд килеп кергән күпергә,
Ағастарға тәмле тойолғандар 
Паровоздан сы ҡҡан төтөндәр.
Иҙел аша Ленин үтеп киткән.
Ул тәҙрәнән ҡарап барғанда,
А ҡ  ҡайындар, ҡарт имәндәр,

эйелеп,
Ш ул тәҙрәнән ҡарап ҡалғандар.
Ер тетрәтеп ҡалҡҡан  ҡаты  күкрәү 
Күтәрелгән бейек тауҙарға.
Ьәм Ағиҙел,

ҡаты  тулҡынланып, 
Ярҙарынан үрелеп ҡараған.
Фрунзе уҙған урман аръяғынан 
Һәм ҙур ҡыҙыл байраҡ килтергән. 
Чапай сапҡан, бурка салғыйҙарын 
Елберләтеп елдәр иркенә.
А й, Ағиҙел, Ағиҙел,
Күпте күргән Ағиҙел,
Ҡартлас Урал ни күрһә,
Ш уны  күргән Ағиҙел,
Ел-дауылға ҡуш ы лы п,
Йыр йырлаған Иҙел ул,
Оҙон ғүмере буйына 
Йыр тыңлаған Иҙел ул.
Ай-ҡылыстай бөгөлөп,
Ярҙарынан түгелеп,
Арғымаҡтай ирегеп,
А ш ы ғы п аҡҡан Иҙел ул.

Ай, Ағиҙел, Ағиҙел,
А й, Ағиҙел, Ағиҙел!
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Ҡаяташын ҡаушырып,
Кереш тартҡан йылға ул,
Мәргән уғы н дошманға 
Кирелеп атҡан йылға ул, 
Ҡайынына ҡан биргән,
Имәненә йән биргән,
Яланына йәм биргән 
Һылыу ҙа һылыу йылға ул. 
Һандуғасын һайратып, 
Туғайҙарын яңғыратып 
Ташына ҡылыс ҡайратып, 
Талпынып аҡҡан йылға ул.

А й, Ағиҙел, Ағиҙел,
А й, Ағиҙел, Ағиҙел! 

һы уһап килгән юлсыға 
Һыуын биргән был Иҙел.
Байҙан ҡасҡан ялсыға 
Ҡ уйы ны н биргән был Иҙел. 
Дуҫтар яуға сапҡанда, 
Айырылған ул икегә,
Дошман яуға сапҡанда,
Урғып ярҙан һикергән.
Дуҫтар аттан ҡолаһа, 
Батырмаған дуҫтарын;
Дошман аттан ҡолаһа,
Һә тигәнсе йотҡан ул.

А й, Ағиҙел, Ағиҙел,
А й, Ағиҙел, Ағиҙел! 

Ағиҙелкәй!
Һинең буйҙарыңда 

Нисә быуын ғүмер кисергән. 
Үҙең кеүек тәрән, үҙеңдәй киң  
Күпме йыр бар һинең исемгә! 
Тау, урмандар, йөҙәр ер артынан 
Йыр яңғыраған һинең турыңда. 
Һиңә

мәңгелек һәм емерелмәҫлек 
Һәйкәл булып тора шул йырҙар.



Әкиәт йөрөй: "Чапай килеп 
Туҡтаған ярға.
Ишеткән: уны тилмереп, 
Саҡырған аръяҡ.
Чапай түҙмәгән, ҡынынан 
Ҡылысын һурған,
Приказ биргән Ағиҙелгә, 
Ҡылысты болғап:
"М ин Чапай! Юл бир, Ағиҙел, 
Оҙаҡ көттөрмә!
Ю ҡһа боецтарым һине 
Ергә тигеҙләр!
М ин Чапай! Ишеткәнһеңдер, 
Ҡыҙыл командир,
Иҙелгәндәргә азатлыҡ 
Алы п барам мин.
Ш атлы ҡ килтерәм халы ҡҡа, 
Тауға, урманға.
Йыр йырлап ағыр шишмәләр, 
Йәйрәп — йылғалар,
Килтерәм һеҙгә, туғандар,
Ленин аҡылын.
Килтерәм бәхет, Ағиҙел,
Юл бир, аҡыллым!"
Юл биргән Иҙел, ә Чапай 
Ш ул юлдан сапҡан.
Полктар һәм дивизиондар 
Иркен юл тапҡан.
Кергәндәр Өфө-ҡалаға,
Ал байраҡ сөйөп,
Ҡыуғандар Колчак ғәскәрен, 
Елкәһен төйөп.
Ш ул көн булды йәмле Ағиҙелгә 
Башланыуы яңы ғүмерҙең.
Май айының сәскәләрен атты 
Ошо йылдың ҡайнар июне! 
Һуңғы  туп тауышы ишетелде 
Б ик алыҫтан, Байкал яғынан. 
Ишетелеп тынған тауыш һымаҡ, 
Ҡайтмаҫ өсөн китте ҡайғылар.



Яңы япраҡ ярҙы ҡарт тирәктәр, 
Яңы йыр йырланы ҡайындар,
Яҙғы таш ҡын һымаҡ, ки ң  йәйелеп, 
Ш атлы ҡ керҙе һәр бер ауылға. 
Йәмле Ағиҙелде яңғыратып,
Яңы йыр йырланы кешеләр: 
"Буйлай алмаҫ дошман Ағиҙелде, 
Ағиҙелдән атын эсермәҫ!"
Һәм Ағиҙел һылыу буй үҫтерҙе, 
Зифа буйы кеүек шыршының. 
Кремль тирәһендә сайҡала ул, 
Мәскәү йылғаһына ҡуш ылы п.

Ялтырап аға Ағиҙел, 
ярҙарға ҡаға.

Яр буйында аҡ ҡайындар 
ҡалалар ҡарап.

Ш ул ҡайындарҙың янына 
һәр бер ял көнө 

Ағыла төрлө яҡтарҙан 
халыҡ төркөмө.

Киләләр ҡыҙҙар, егеттәр, 
киләләр ҡарттар,

Киләләр гармун тауышы 
яңғыраған яҡҡа .

Салауат күпере төҫлө, 
сыбар кейемдәр.

Ш атлыҡлы йылмайыу ята 
һәр пар ирендә.

Берәүҙәр бейей, болонда 
тапала үлән,

Берәүҙәр һөйгән матурын 
тәүге ҡат үбә.

Совет законы килтергән 
хоҡуҡты  улар,

Ш атлы ҡҡа һәм йырға күмеп, 
үткәрә шулай.

Йырлайҙар бәхетле йәшәү 
биргән кешегә.



Йырлайҙар, йырҙары сыға 
йөрәк эсенән.

Йырлайҙар, Ағиҙел менән 
икәүһен ҡуш ы п,

Һәм тауыш күктәргә аша, 
ә ул йыр ошо:

Ағиҙелкәй яры бейек,
Һыуы терегөмөштәй,
Донъяла шундай һыу бармы, 
Булһа, ҡайһы мөйөштә? 

А лҡы ны п аға Ағиҙел, 
Талпынып аға Ағиҙел 
Тауҙар артынан,
Мәскәүгә барып етер ул, 
Һәм ҡайнар сәләм әйтер ул 
Башҡорт халҡынан! 

Ағиҙелдең һыуы һалҡын, 
Ярҙары таш булғанға,
Ағиҙел кеүек саф йылға 
Ю ҡты р инде донъяла. 

А лҡы ны п аға Ағиҙел, 
Талпынып аға Ағиҙел 
Тауҙар артынан.
Мәскәүгә барып етер ул, 
Ҡайнар сәләм әйтер ул 
Башҡорт халҡынан! 

Ағиҙелдең балыҡтары 
Көмөш кеүек ялтырай, 
Дошман уны буйлай алмаҫ, 
Һыу ала алмаҫ атына! 
А лҡы ны п аға Ағиҙел, 
Талпынып аға Ағиҙел 
Тауҙар артынан,
Мәскәүгә барып етер ул,
Һәм ҡайнар сәләм әйтер ул 
Башҡорт халҡынан!



1. Поэмала Ағиҙел һәм Уралтауҙы тасуирлаған урындарҙы яңынан 
укы ғы ҙ, унда һүрәтләнгән картинаны күҙ алдығыҙға килтереп, поэма
лағы образлы һүҙҙәр ярҙамында һөйләп бирегеҙ. 2. Поэмалағы 
йырҙарҙы укы п  сығығыҙ һәм был йырҙарҙың әҫәрҙең идеяһын асыу
ҙағы әһәмиәтен аңлатып бирегеҙ. 3. Поэмала Ағиҙелдең үткәндәре 
хаҡындағы бүлекте яңынан уҡып сығығыҙ һәм, Салауат, Пугачёв, 
хаҡында әйтелгән урындарға иғтибар итеп, поэмалағы образлы һүҙ
ҙәр ярҙамында һөйләп бирегеҙ. 4. "Әкиәт йөрөй" тигән ерҙән алып 
"Ш ул көн булды йәмле Ағиҙелгә башланыуы яңы ғүм ерҙең" тигән 
ергә тиклем яңынан уҡып сығығыҙ. Ни өсөн бында автор әкиәт алы
мына м өрәж әғәт итә? Был алымды ҡулланыуҙың әһәмиәте ниҙә? 
5. Поэманың аҙағындағы йырҙы поэманың башында бирелгән йыр 
менән сағыштырығыҙ. Ә ҫәрҙең  идеяһын асыуҙа был йырҙарҙың 
әһәмиәтен аңлатып бирегеҙ. 6. Ни өсөн был поэманы лиро-эпик поэ
ма тип атайбыҙ? 7. Поэма ниндәй осорҙа яҙылған? Был осорға хас 
үҙенсәлектәр, ҡараштарҙың әҫәрҙә нисек сағылыуы хаҡында һөйлә
геҙ, уларға бөгөнгө көн күҙлегенән баһа бирегеҙ.

"Йәмле Агиҙел буйҙары" поэмаһы тураһында

Ағиҙел йылғаһы һәм Урал тауы буйҙарында борон- 
борондан йәшәп килгән башҡорт халҡы  ошо йәмле йылға 
һәм тау тураһында бик күп  йырҙар, ҡобайырҙар, легенда
лар сығарған. Был ижадта халыҡтың күңел байлығы, 
ҡайғы-шатлыҡтары ла тулы сағылған.

Рәшит Ниғмәти 1939 йылда яҙған "Йәмле Ағиҙел буй
ҙары" поэмаһында халыҡ ижадының ошо гүзәл өлгөләренә 
мөрәжәғәт итә. Ағиҙел йылғаһы тураһындағы йырҙарға, 
ҡобайырҙарға, легендаларға таянып, ошо поэмаһын яҙа.

Ш ағир әҫәрен Урал менән Ағиҙелдең матур тәбиғәт 
күренештәрен тасуирлауҙан башлай.

Халыҡтың Тыуған илгә булған һөйөү тойғоларын, 
уйҙарын һәм теләктәрен шағир ошо образдарға бәйләп 
сағылдыра. Поэмала Ағиҙел менән Урал халыҡтың бар 
шатлығын һәм ҡайғы һы н уртаҡлашып йәшәгән тере 
образдар кеүек һүрәтләнелә; улар, гүйә, халыҡтың быуат
тар буйына йыйылып килгән уй һәм тойғоларын һөйләп 
торалар.

Хеҙмәтсән халыҡ тыуған илдең ирке, үҙенең азатлығы 
өсөн хаким лы ҡ итеүсе синыфтарға ҡаршы туҡтауһыҙ кө-
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рәш алып барған, әленән-әле яңы ихтилалдар күтәргән. 
Пугачёв етәкселегендә көрәшкән урыҫ халҡына ҡ уш ы 
лып, үҙ милли батыры Салауат менән башҡорт халҡы ла 
көрәшкә сы ҡҡан. Әммә был ихтилалдар халы ҡҡа ысын 
ирек алып килә алмағандар, улар һәр саҡ еңелеү менән 
бөткән. Ләкин батша самодержавиеһының аҫыу-киҫеүҙә
ренә, ауылдарҙы яндырыу ына, һөргөнгә һерәүенә ҡара
маҫтан, халыҡ иҙеүселәр алдында теҙ сүкмәгән, киләсәккә 
ышаныс-өмөтөн тамсы ла кәметмәгән. Халы ҡ үҙ өмөтөн, 
теләктәрен йырҙарға һалған, ошо йырҙарҙы тыңлай ки л 
гән Ағиҙелгә, гүйә, шул йырҙарҙан мәңгелек ҙур һәйкәл 
ҡоролған. Ш уға поэмала Ағиҙел халыҡ кеүек тере бер 
образға әүерелә:

һы уһап килгән юлсыға 
Һыуын биргән был Иҙел.
Байҙан ҡ а сҡ а н  ялсыға 
Ҡ уйы ны н биргән был Иҙел...
Д уҫта р  яуға сапҡанда,
Айы рылған ул икегә...

Л ирик һәм эпик планда тасуирланған хәл-ваҡиғалар 
"Йәмле Ағиҙел буйҙары" поэмаһының үҙенсәлекле сюже
тын тәшкил итә. Поэманың сюжет һыҙығы — ваҡиғалар 
үҫеше Ағиҙел образы тирәһенә туплана, һәм ул образ, ха
лы ҡ ижадындағыса, Тыуған илдең символы дәрәжәһенә 
күтәрелә. Ағиҙелдең тулы образын тыуҙырыу өсөн шағир 
ошо йылға хаҡындағы башҡорт халыҡ йырҙарын һәм 
легендаларын оҫта файҙалана, тәбиғәтте тасуирлау һәм 
тәбиғәт күренештәрен йәнләндереү алымдарына мөрәжә
ғәт итә. Мәҫәлән, ташсы һәм һалсы йырҙары, ҡобайырҙар 
революцияға тиклемге Ағиҙел буйҙарындағы ауыр тормош
то, Чапаев тураһындағы легенда граждандар һуғыш ы 
йылдарының героик күренештәрен күҙ алдына килтерергә 
ярҙам итә.

Халы ҡ ижады традицияларын уңышлы дауам итеү 
йүнәлешендә Рәшит Ниғмәти айырыуса ҡобайыр жанрын 
поэмала бик оҫта ҡуллана:
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А й  Ағиҙел, Ағиҙел,
К у п т е  кургән Ағиҙел,
Ҡ артлас Урал ни курһә,
Ш уны  кургән Ағиҙел.

Ҡобайыр формалары поэмаға эпиклы ҡ, хикәйәләү 
сифаттары өҫтәһә, халыҡ йырҙары әҫәрҙе лиризм менән 
һуғара. Поэмала йырға тартым ритм-интонациялар ҙа йыш 
осрай:

Ағиҙелдең һыуы һалҡы н,
Ярҙары т а ш  булғанға,
Ағиҙел кеуек саф йылға 
Ю ҡ т ы р  инде донъяла.
А л ҡы ны п  аға Ағиҙел,
Талпыны п аға Ағиҙел 
Тауҙар арты нан .
Мәскәугә барып етер ул,
Ҡайнар сәләм әйтер ул 
Б аш ҡо р т халасынан!

Бындай строфалар Рәшит Ниғмәти поэзияһы өсөн хас 
ябайлыҡ һәм образлылыҡ менән айырылып тора. Ш ул у ҡ  
ваҡытта улар һүрәтләү саралары һәм интонациялары 
менән дә йыр жанрына яҡы н. Поэмала бик йыш осраған 
"көмөш һы у", "саф йылға", "зифа тал" кеүек халыҡсан 
эпитеттар, Ағиҙелде тасуирлағанда "һалҡын терегөмөш 
шикелле", "үҙең кеүек тәрән, үҙеңдәй ки ң ", "төптәрендә 
ваҡ таш, әйтерһең дә, барлыҡ йондоҙ шунда байыған" ти 
бындағы сағыштырыуҙар ҡулланыу был әҫәрҙә һүрәтләү 
сараларының ябай һәм мәғәнәле икәнлеген күрһәтә, 
һүрәтләү сараларының ябайлығы һәм образлылығы, ҡо
байыр, йыр, легенда жанрҙарының ҡулланыл ыуы, йырға 
тартым интонациялар поэманың халыҡ ижады традиция
лары менән тығыҙ бәйләнешен күрһәтә.

Рәшит Ниғмәти "Йәмле Ағиҙел буйҙары" поэмаһында, 
халыҡ поэзияһы традицияларын оҫта файҙаланып, баш
ҡорт халҡының ауыр үткәне, героик революцион көрәше
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һәм хәҙерге бәхетле тормошо хаҡында лиро-эпик характер
ҙағы уңыш лы әҫәрен тыуҙырҙы. Был поэма — шағирҙың 
үҙ ижады өсөн генә түгел, бәлки башҡорт поэзияһы өсөн дә 
әһәмиәтле бер әҫәр ул.

Лиро-эпик поэмаларҙың үҙенсәлектәре тураһында

Поэзияла лирик, эпик, лиро-эпик поэмалар йыш осрай. 
Ш улар араһында иң киң  таралғаны — лиро-эпик поэмалар.

Поэмаларҙың был формаһы лирик һәм эпик элемент
тарҙың күләменә, үҙ-ара бәйләнеш рәүешенә ҡарап 
төрлөсә була.

Рәшит Ниғмәтиҙең "Йәмле Ағиҙел буйҙары" поэмаһын
да, мәҫәлән, лирик элементтар өҫтөнлөк итә. Тәбиғәт күре
нештәре, йырҙар — бөтәһе лә лиризм менән һуғарылған. 
Эпик элементтар тарихты һөйләгән ҡайһы  бер эпизодтар
ҙа, башлыса, Чапаев тураһындағы легенда өлөштәрендә 
генә, сағылып ҡала. Был поэмала лиризмдың пейзаж 
күренештәрендә, йыр формаһында ҙур урындарҙа күренеп 
ҡалы уы  ундағы лиро-эпик элементтарҙың үҙенсәлеген 
билдәләй.

*  *  *

А т  әйләнеп төйәген табы р, 
Һыу әйләнеп юлығын табы р, 
И р әйләнеп илен табы р.



Рәссам

ӘХМӘТ

ЛОТФУЛЛИН

( 1928)

СССР-ҙың халыҡ рәссамы Әхмәт Лотфуллин 1928 йылда Башкор
тостандың хәҙерге Әбйәлил районы Ишҡол ауылында крәҫтиән 
ғаиләһендә тыуа. Асҡар урта мәктәбен тамамлай. Унан һуң Ленин
град архитектура-художество училищеһында, Башҡорт театр-худо- 
жество училищеһында (хәҙерге Өфө сәнғәт училищеһы) уҡый. Аҙаҡ 
Вильнюс ҡалаһына китеп, Литва художество институтын тамамлай. 
Әхмәт Лотфуллин шулай рәссам сәнғәте һәнәрен ныҡлап үҙләште
реп, профессиональ оҫталыҡҡа күтәрелә.

Әхмәт Лотфуллин мәктәптә уҡыған йылдарында уҡ һүрәт төшө
рөү менән мауыға. Урал аръяғы тәбиғәтенең төрлө матур күренеш
тәрен — тауҙарын, йылғаларын, яландарын ҡәләм һәм буяуҙар 
менән төшөрөргә ярата. Ата-әсәһенең, туғандарының портреттарын 
яһап ҡарай. Уның бик оҡшатып төшөрөүенә күптәр һоҡлана һәм 
артабан уға рәсем сәнғәте буйынса уҡырға кәңәш бирәләр. Шул 
кәңәштәр, үҙенең теләге һәм һәләте Әхмәтте Вильнюс ҡалаһындағы 
данлыҡлы художество институтына алып килә лә инде.

Әхмәт Лотфуллин башта уҡ портреттар төшөрөү оҫтаһы булып 
таныла. Ул әсәһенең портретын буяуҙар менән бик килештереп яһай. 
Үҙенең автопортретын яҙа. Ауылдаштарының, хеҙмәт алдынғылары
ның портрет-һүрәттәрен эшләй. Был портреттар республикабыҙҙа 
Өфөләге күргәҙмәләрҙә белгестәр, тамашасылар тарафынан юғары 
баһалана. 1963 йылда Мәскәүҙә булған күргәҙмәлә Әхмәт Лотфул
лин картиналарын күренекле урыҫ рәссамдары маҡтап телгә алалар.

Әхмәт Лотфуллин башҡорт яҙыусыларынан Һәҙиә Дәүләтшинаның, 
Мостай Кәримдең, Рауил Бикбаевтың, Рәми Ғариповтың портрет
тарын төшөрә.
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Рәссам һуңыраҡ тормош-көнкүреш, жанр картиналары буйынса 
ҙурыраҡ уңыштарға өлгәшә. Ул "Һабантуй", "Хушлашыу", "Көтөү", 
"Өс ҡатын" тигән атаҡлы картиналарын яҙа. Был картиналарында ул 
башҡорт халҡының һабантуй байрамын, Бөйөк Ватан һуғышы йылда
рындағы тормош күренештәрен, башҡорт кешеләрен йәнле, йәмле 
һәм иҫтә ҡалырлыҡ итеп һүрәтләй.

Ошондай әҫәрҙәре араһында Әхмәт Лотфуллиндың бигерәк тә 
"Ауылда байрам. 30-сы йылдар" тигән картинаһы айырылып тора. 
Был картинала беҙ утыҙынсы йылдарҙағы башҡорт ауылының әле 
шаҡтай ярлы көнкүрешен, әммә ошо ауыр йылдарҙа ла халыҡтың 
уяныуын, өмөт-шатлыҡтарын күреп, тойоп торабыҙ. Флаг күтәреп 
байрам демонстрацияһына сыҡҡан ауыл кешеләренең йөҙөндә уй
санлыҡ, ғорурлыҡ, шатлыҡ тойғолары асыҡ сағыла. Яҡты сыуаҡ көн, 
алыҫтағы тауҙар, йәм-йәшел урам ошо йәмде, күркәмлекте тағы 
көсәйтеп ебәрә.

"Ауылда байрам" картинаһы утыҙынсы йылдарҙағы башҡорт 
кешеләренең аҡһаҡалдарын, ауыл йәштәрен, ҡатын-ҡыҙҙарын һәм 
бала-сағаларын, уларҙың шул заман өсөн хас кейем-һалымдарын 
тәбиғи итеп күрһәтеү яғынан да иғтибарҙы биләй. Ул картинанан 
утыҙынсы йылдар башындағы заман рухы һирпелеп тора.

Әхмәт Лотфуллиндың ошо "Ауылда байрам", йәнә "Һабантуй", 
"Өс ҡатын", "Хушлашыу", "Көтөү" кеүек картиналары замандың 
рухын, башҡорт халҡының үҙенсәлекле портреттарын, милли харак
терын сағыу буяуҙарҙа сағылдырыуы менән илебеҙҙә һәм сит 
илдәрҙә үткән күргәҙмәләрҙә меңәрләгән тамашасыларҙың ихтира
мын яуланы, авторын һәләтле рәссам итеп танытты.

Әхмәт Лотфуллин башҡорт рәссамдары араһында иң беренсе 
булып СССР-ҙың халыҡ рәссамы тигән оло исемгә лайыҡ булды. Ул 
СССР рәссамдар союзының мөхбир ағзаһы тигән дәрәжәгә лә эйә. 
Күп кенә күргәҙмәләрҙә маҡтаулы дипломдар менән бүләкләнде. 
Салауат Юлаев исемендәге Дәүләт премияһы лауреаты.

1. "Ауылда байрам. 30-сы йылдар" картинаһында рәссам ниндәй төҫ
тәр, буяуҙар ҡулланған? 2. Картинала ауыл, уның тәбиғәте нисек 
һүрәтләнгән? Ул һеҙҙә ниндәй тойғо уята? 3. Ауыл кешеләренең 
кейемдәренә, йөҙҙәренә, атлап барыуҙарына иғтибар итегеҙ. 4. Д е 
монстрацияға сыҡҡан халыҡтың йөҙөнә ҡарап, уларҙың ниндәй 
тойғолар кисереүе хаҡында әйтеп бирегеҙ. 5. "Ауылда байрам. 30-сы 
йылдар" картинаһын ҡарауҙан тыуған тәьҫораттарығыҙҙы инша итеп 
яҙып килегеҙ.
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МОСТАЙ

КӘРИМ

( 1919)

Башҡортостандың халыҡ шағиры Мостай Кәрим (Мостафа Сафа 
улы Кәримов) 1919 йылдың 20 октябрендә Өфө әйәҙе (хәҙерге Шишмә 
районы) Келәш ауылында урта хәлле крәҫтиән ғаиләһендә тыуған. Ул 
үҙ ауылында 1935 йылда тулы булмаған урта мәктәпте тамамлағас, 
ике йыл Өфө педагогия рабфагында уҡый, 1937— 1941 йылдарҙа Баш
ҡорт дәүләт педагогия институтының тел һәм әҙәбиәт факультеты 
студенты була.

Бөйөк Ватан һуғышы башланыу менән, Мостай Кәрим армия 
сафына алына һәм һуғыштың еңеү менән тамамланыуына тиклем 
фронтта була. Һуғышта күрһәткән батырлыҡтары өсөн ике тапҡыр 
I дәрәжә Ватан һуғышы, Ҡыҙыл Йондоҙ ордендары һәм миҙалдар 
менән бүләкләнә.

Яу ҡырынан әйләнеп ҡайтҡас, Мостай Кәрим ныҡлап әҙәби ижад 
эшенә тотона һәм бик күп йәмәғәт эштәре алып бара. Халҡы алдын
дағы һәм әҙәбиәттә күрһәткән киң даирәле хеҙмәттәре өсөн ул ике 
тапҡыр Ленин ордены, ике тапҡыр Хеҙмәт Ҡыҙыл Байраҡ, Халыҡтар 
дуҫлығы, "Почёт Билдәһе" ордендары менән бүләкләнә. 1963 йылда 
уға Башҡортостандың халыҡ шағиры тигән ҙур исем бирелә. 
М. Кәрим — СССР дәүләт премияһы, Станиславский исемендәге дәү
ләт премияһы һәм республикабыҙҙың Салауат Юлаев исемендәге 
дәүләт премияһы лауреаты, Социалистик Хеҙмәт Геройы, Ленин пре
мияһы лауреаты.

Башҡортостандың халыҡ шағиры М. Кәримдең ижады күп яҡлы. 
Уның балалар өсөн дә, ололар өсөн дә төрлө жанрҙарҙа ижад иткән 
бик күп китабы донъя күрҙе. Балалар әҙәбиәте буйынса "Беҙҙең
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өйҙөң йәме", "Өс таған" повестары, күп хикәйәләре, әкиәттәре уҡыу
сыларға яҡшы таныш. "Оҙон-оҙаҡ бала саҡ" повесын ололар ҙа, 
йәштәр ҙә берҙәй ҡыҙыҡһынып уҡый. Мостай Кәримдең пьесалары 
башҡорт драматургияһының алтын фондын тәшкил итә. Шуларҙың 
береһе — "Айгөл иле" драмаһы.

АЙГӨЛ ИЛЕ

А л т ы  ка ртина лы  р о м а н ти к драма* 

Ҡатнашалар:
Сит кеше — йәше юҡ.
Айгөл — прологта 16 йәштәр, унан 17 йәштә.
Йәғәфәр Моратшин — 55 йәштә.
Зөлхәбирә Иҙрисова — ул уҡ синьора Пиккио — 35 йәштә. 
Синьор Карло Пиккио — 50 йәштә.
Ричард Галин — Айгөлдөң йәштәше, буйға ҙур түгел. 
Ҡәҙерйән Я бағаев — берәҙәк, 60 йәштә.
Зәлифә
Гөлсирә — буржуй күрергә килгән ҡатындар.
Банат  
Миңлекәй

1955—1956 йылдар

П Р О Л О Г 

1955 йыл
Сит кеше сәхнә алдына сыға. Артта — ҡаялар.

С ит кеш е .  М ин — сит кеше. Автор миңә хатта исем дә 
биреп тормаған. "Сит кеше" тигән дә киткән. Әҙәмдәр бер- 
береһен эҙләп тапҡансы сит булалар йәки табышҡас ситкә 
әйләнәләр. Һәр хәлдә мин сит кеше. Уйы нға ҡатнаш ма
йым. Бүтәндәргә ҡарата мин шулай ҙа изге теләктәмен: 
юлдағыларға юл булһын, аҙашҡандар ҡауыш һындар, 
эҙләгәндәр табышһындар. Ә кешеләр гел юлда, гел эҙләй
ҙәр. Бәхеттәрен, мөхәббәттәрен, хәсрәттәрен, хатта әжәлдә
рен эҙләйҙәр. Барыһынан да былай үҙҙәрен эҙләйҙәр. Йә

* Ҡыҫҡартып алынды.
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табалар, йә таба алмайҙар, йә табып юғалталар... Аңла
йым, ҡыҙғанам, хатта һыҙланам, әммә ярҙам итә алмайым. 
М ин сит кеше.

Ҡапыл сутылдашып ҡош һайрарға тотона, Сит кеше йотолоп 
тыңлай. Дауам итә.

Кешеләр генә түгел, ҡоштар ҙа бер-береһен эҙләй, саҡы 
ра... Ҡайһылай өҙгөләнә, бисара... Аңлайым, ҡыҙғанам, 
һыҙланам... Әммә... (Ҡулдарын йәйә.)

Алыҫта, тау башында, Айгөл тауышы яңғырай. Ул үҙе күренмәй.

А й г ө л  т а у ы ш ы .  Кем һин??? М ин — Айгөл. Айгөл! 
Айгөл! Тауҙар, урмандар, ишетәһегеҙме: мин Айгөл! (У р 
ман яуап 'ҡа й та р а : ".Айгөл! Айгөл! А йгө л !!!")

С ит кеш е .  Ана, ишетәһегеҙме, ҡы ҙ бала үҙен-үҙе эҙләй. 
Ул тиктәҫкә генә былай өҙгөләнмәй. Уның сабыйлыҡтан 
сығып барған йөрәге юлға йыйына... А ҡы лы  оҙата барһа 
ярар ине...

А й г ө л  т а у ы ш ы .  Мәңге торор таш ҡаялар! Уҙып ҡына 
барыусы мамыҡ болоттар! Ишетәһегеҙме — мин яратам!

С ит ке ш е .  Кемде? Кемде яратаһың?
А й г ө л  т а у ы ш ы .  Белмәйем. Ә, беләм. Ерҙе, күкте , 

ҡояш ты , һыуҙы ... Йәнә... Кешене! Егет кешене!
С ит ке ш е .  Кем ул? Ул кем?
А й г ө л .  Белмәйем. М ин уны  бер тапҡы р ҙа күргәнем 

ю ҡ әле. Ләкин ул бында — минең күкрәгемдә...
С ит ке ш е  (залға). Кешенең мөхәббәткә бөрөләнгән 

кескәй йөрәге ана нисек талпына. Уны ң әле мөхәббәтте 
һауаларҙан, хыял ғына осоп етерлек бейеклектәрҙән эҙләр 
сағы. И әҙәм балаһының көндөҙ күрә торған дөм һуҡы р 
заманы!..

А й г ө л . Оялмайынса нимә һөйләйем мин тағы? Әсәйем 
тыңлап торһа, ни әйтер ине? Был ҡы ҙ әллә аҡылдан 
яҙғанмы, тип аптырар ине. Эсәй, әсәйем! Әсәкәйем! Ун өс 
йыл саҡырам бит инде мин һине, ниңә яуап ҡайтар
майһың? Ниңә? Һин миңә бик кәрәкһең, хәҙер бигерәк 
тә кәрәкһең, әсәкәйем! Миңә бит ун алты йәш! Ун алты! 
Оһо-һо!!!
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Сит ке ш е .  Айгөлдөң әсәһе ю ҡ. Бәлки, барҙыр ҙа... 
Өҙөп кенә әйтә алмайым. Ул хәбәрһеҙ ғәйеп булды. Исеме 
Зөлхәбирә ине уны ң. Бына ш ул Зөлхәбирә 1943 йылда 
фронтҡа яҡы н бер госпиталдә үлем хәлендә ятҡан ирен 
күрергә тип китте лә ю ҡ булды. Зөлхәбирә, бәлки, иҫәндер 
ҙә... Илдә бер сибәр ине. Ҡ аты н-ҡыҙҙы  сибәрлек һаҡлау- 
сан була... Кешеләр тураһында бына ни саҡлы нәмәләр 
беләм мин. Ш уға күрә лә аңлайым, ҡы ҙғанам, һыҙланам, 
әммә ярҙам итә алмайым. Сөнки мин сит кеше.
Алыҫта, тау башында, Айгөл тауыш ы. Сит кеше юҡ була. 
Яҡтылыҡ Айгөл баҫып торған бейеклеккә күсә. Йәй урталары. Ҡояш

лы көн. Ул баяғыса уҡ өҙгөләнә.

А й г ө л . Ниңә яуап ҡайтармайһың, әсәкәйем? Мин һине 
эҙләп табырға, нисек кенә булһа ла табырға тейешмен... 
(О ҙа к кы н а  түбәнгә ка р а п  тора. Кемгәлер к у л  болғай.) 
Әй! Арыҫлан йөрәкле Ричард! Ричард Галин! М ин бында!

Ричард Галин инә. Ул, ғәҙәтенсә, ялан сумкаһы аҫып алған.

Р и ч а р д .  Һин миңә "арыҫлан йөрәк" тимә. Кеше 
арыҫландан да көслөрәк, хатта батырыраҡ ул.

А й г ө л .  Оһо! һ и н  дәме?
Р и ч а р д .  Кәрәк икән — мин дә.
А й г ө л .  Һин йыуаш  ш ул, Ричард Галин.
Р и ч а р д .  М ин йыуаш түгел, мин сабырмын, сыҙамлы

мын...
А й г ө л .  Уф! Минең сабырлығым бөттө!
Р и ч а р д .  Нимә булды һиңә?
А й г ө л .  Әсәйемде табырға кәрәк. (Боғаҙын курһәтә). 

Бына ш улай...
Р и ч а р д ,  һ уң , эҙләйек.
А й г ө л .  Йәғәфәр бабайым ҡайҙарға ғы на яҙып 

бөтөрмәне инде.
Р и ч а р д .  Ул бит үҙебеҙҙең илдән генә эҙләне. Ә беҙ бөтә 

донъянан эҙләйек.
А й г ө л .  Ә нисек?
Р и ч а р д .  Тотайыҡ та икебеҙ донъяның ике башынан 

эҙләп китәйек. Әҙәм бит ул, табылыр әле.
А й г ө л .  Донъяның башы, аҙағы булһа икән...
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Р и ч а р д .  Әйҙә, улайһа, Берләшкән Милләттәр Ойош
маһына яҙайы ҡ. Беҙгә фәлән кешене табып бирегеҙ — 
зинһар өсөн, үтенеп һорайбыҙ, тиәйек.

А й г ө л .  Ҡ айғыһы  бар, ти, уны ң кешелә... Кеше уны ң 
өсөн сүп кенә...

Р и ч а р д .  Эйе ш ул... Минеңсә, ны ҡ ҡы на уйлаш ҡан
да...

А й г ө л  (-ҡапы л). Туҡта, туҡта ... Ҡағыҙ-ҡәләмең бар
мы?

Р ичар д  (сумкаһы н а ҡ та р а ). Бар.
А й г ө л .  Минеңсә, туранан-тура кешелек донъяһының 

үҙенә мөрәжәғәт итергә кәрәк.
Р и ч а р д .  Ә ҡалай?
А й г ө л .  Бына шулай: мин әйтеп торам, һин яҙ! "Ер 

йөҙөндә йәшәүсе бөтә кешеләргә мөрәжәғәт". "Мөрәжәғәт" 
тигәненең аҫтына ике тапҡы р һыҙ.

Р и чар д .  Һыҙҙым.
А й г ө л .  Ш уны ң аҫтына уртаға былай тип яҙ: "1955 

йыл, июлдең туғы ҙы , "Ватан" колхозының умарталығы". 
Быныһының аҫтына бер генә һыҙ.

Р и ч а р д .  Һыҙҙым.
А й г ө л .  "Бөтә ер йөҙөндә көн күреп ятыусы кешеләр! 

М ин Айгөл Иҙрисова булам, 1943 йылда минең әсәйем 
хәбәрһеҙ ғәйеп булды. Зөлхәбирә Иҙрисова. Тирә-яҡта бер 
матур ине, тиҙәр..."

Р и ч а р д . Ю ҡ, быныһы кәрәкмәҫ, йөҙ матурлығы менән 
маҡтаныу килешмәй ул.

А й г ө л .  Оҡшамағас, һыҙ, улайһа. Әммә бынан һуң 
бүлдермә. Ары яҙ: "Хәҙер ул утыҙ биш йәштә. Сөнки мине 
тапҡанда ни бары ун туғыҙҙа ғына булған. Кешеләр! Һеҙ 
күршеләрегеҙҙе, күршеләрегеҙ үҙ күршеләрен, ул күрш е
ләр йәнә ары күршеләрен белә. Ш уға күрәлер бит инде 
яҡш ы-яман күп  хәбәрҙәр телдән телгә күсеп, ә тигәнсе бөтә 
ер шарын урап сыға. Минең үтенесем — яҡш ы  хәбәр. Уны 
өйҙән өйгә, ауылдан ауылға, илдән илгә таратығыҙ! 
"Айгөл әсәһен эҙләй!" — тип оран һалығыҙ. Төнгә ҡарш ы 
берәй бала урманға инеп аҙашһа, беҙҙең барлыҡ ауыл 
халҡы  күтәрелә лә, ҡулға -ҡул  тотоноп, бөтә урманды
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арҡырыға-буйға аралап сыға. Н ы ғы ты п эҙләгәс, табыла 
теге бала. Был донъя — төнгө ҡара урман, әсәйем аҙаш
ҡан кескәй бала булмаһа ла, уны  табырға мөмкин. 
М өмкин! Кешеләр! Һеҙ уны  ҡулға-ҡул  тотоношоп эҙләгеҙ. 
Һеҙҙә бит биш миллиард ҡул  бар. Биш миллиард!" О-һо- 
һо! (Ричар&ҡа.) Яҙып өлгөрәһеңме?

Р и ч а р д .  Өлгөрәм, хатта һине уҙып китәм.
А й г ө л .  Уҙмай ғы на яҙ. (Дауам и т ә .) "Бөтә илдәрҙең 

радиолары һәм гәзиттәре! Телдәрегеҙ, диндәрегеҙ, төҫтәре
геҙ, сәйәси ҡараш тарығыҙ ниндәй булыуға ҡарамаҫтан, 
һеҙгә мөрәжәғәт итәм. Һеҙҙә лә бит көлә, илай, ҡайғыра 
белә торған кешеләр эшләйҙәр. Кешеләр кешеләрҙе аңлар
ға тейеш. Аңлағы ҙ минең ҡайғымды! Кешелек донъяһына 
йүнәлтелгән минең ошо хатымды, гәзиттәр, бер-берегеҙҙән 
күсереп баҫығыҙ, радиолар, бөтә биш материктың да эфи
рына таратығыҙ! Мине бәхетле итеүгә йүнәлтелгән был 
ҙур изге эшегеҙҙә һеҙгә уңыш  теләйем".

Р и ч а р д .  Был мөрәжәғәт буржуйҙарға ла йүнәлтеләме 
инде?

А й г ө л .  Йүнәлтелә.
Р и ч а р д .  Э бүтәнсәрәк итеп... уларҙан башҡа ғына 

нитеп... булмаймы?
А й г ө л .  Булмай ш ул. Бер ер шарында йәшәгәс, улар 

менән дә иҫәпләшергә тура килә.
Р и ч а р д .  Уныһы ш улайын шулай ҙа... Бөттөмө инде?
А й г ө л .  Ю ҡ әле. Барыһын да алдан күрергә, алдан 

хәстәрләргә кәрәк. (Дауам и т ә .) "Бөтә донъяның тимер 
юл, һыу юлы, һауа юлы компаниялары! Эгәр әсәйем дең 
ҡайты р юлға аҡсаһы булмаһа, уны  бушлай ултыртығыҙ. 
Бөтә сығымды һуңынан үҙем түләрмен. Быға тулы гаран
тия бирәм!" (Ричардтса.) Гарантия биреүен бирәм дә, әгәр 
көс етмәҫлек ҡы йбатҡа төшһә...

Р и ч а р д .  Төшә бирһен... М ин балыҡсылар брига
даһында эшләйем, һин — умарталыҡта. Тапҡан-табыл- 
ған уртаҡ ҡаҙанға йыйылыр. Тырышыбыраҡ эшләһәк, 
беҙ һинең менән самолёт һатып алырлыҡ аҡса йыя алыр
быҙ.

290



А й г ө л .  "Тулы гарантия бирәм" тигәндең аҫтына өс 
тапҡы р һыҙып ҡуй .

Р и ч а р д .  Һыҙҙым. Э быны хәҙер ни эшләтәбеҙ? 
А й г ө л .  Нимәне?
Р и ч а р д .  Кешелек донъяһына яҙған мөрәжәғәтте. 
А й г ө л .  Өйгә ҡайт та, ҡара менән яҙып, дүрт күсермә 

эшлә. Өсөһөн Өфөгә өс гәзиткә, береһен радиоға ебәрербеҙ. 
Тырышып яҙ, ҡара тамыҙма. Имзаһын үҙ ҡулы м  менән 
ҡуйы рмы н. Бар, һин төшә башла. М ин саҡ ҡы на кешелек 
донъяһына ҡарап торайым.

Ричард ҡуҙғалып та өлгөрә алмай, ут һүнә. Пролог бөттө. 

Беренсе картина
Йүгереп килгән еренән кәртә аша ғына һикереп, Ричард Галин  

инә. Ул гипстағы һул ҡулын аҫып алған.

Р и ч а р д .  Айгөл! Йәғәфәр ағай! Айгөл!
Тауышҡа Я б а ғ а е в инә.

Я б а ғ а е в . Нимә булды?
Р и чар д .  Ю ҡ, һеҙ түгел, ағай. Айгөл! Айгөл кәрәк! 

Айгөл йүгереп инә.

А й г ө л .  Ричард Галин?! Ип-иҫән! (Күңелһеҙ йы лмая.) 
Иҫәрлегең бөттөмө инде?

Р и ч а р д .  Бөтмәне.
А й г ө л .  Э минең бөттө. Бөттө шикелле.
Р и ч а р д .  Бөгөн иртән больницанан һыҙҙым, эйе, тиң. 
А й г ө л .  Эйе.
Р и ч а р д .  Анау Туҡран юлына сы ҡҡас та бер машина 

ҡы уы п етте, эйе, тиң.
А й г ө л .  Эйе, эйе...
Р и чар д .  Рәхим итегеҙ, тип мине ултыртып алдылар. 

Юл һораштылар. Ташморонға килеп еткәс, ике ҡаты н 
осраны. Бынау ҡоп-ҡоро көндө туфлиҙарын һалып, ҡ ул 
дарына тотҡандар. Ирмәкме? Бер аҙ үткәс, таяҡ таянған 
йәнә бер әҙәм осраны. Уныһын таныным. Ниңә һуң мин 
быларҙы һиңә һөйләйем әле?
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А й г ө л .  Һөйләгең килгәнгәлер.
Р и ч а р д .  Ю ҡ,  уны ң өсөн түгел. М ин ваҡытты һуҙҙым. 

М ин бит һине әҙерләп торорға алдан йүгерҙем... Ю ғиһә 
йөрәгең яры л ыу ы ихтимал.

А й г ө л  (ҡа пы л  һиҙенеп). Эсәйем ҡайттымы? Әсәйем- 
ме?

Ричард (иңбаш тары н йыйыра). Әйтмәҫ борон нисек 
беләһең уны?

А й г ө л .  Күңелем һиҙә ине. Эсәйем! Ҡайҙа ул минең 
эсәйем?

Р и ч а р д .  Ана тегендә. (Тегеләргә ҡ ул  болғап һыҙғыра.) 
Әй-һәй. Бөтәһе лә — во!

А й г ө л .  Быныһы ла йәнә төш көнәме? Хыял ғынамы?
Р и ч а р д .  Өн! Өндөң дә өнө!
А й г ө л .  Әсәкәйем, ҡәҙерлем! Йөрәгем сыға бит инде. 

(Б а ш та  ҡ а п ҡ а  яғы на йүгерә, ш унан кире йүгереп, имән ар
ты н а  ҡ а са .) Әсәкәйем! Һин ниндәйһең икән? Нисек ҡар
шыңа барып баҫайым? Ниңә был тиклем ҡалтыранам 
мин? Ул бит үҙ эсәйем, үҙемдең эсәйем. (Тағы  ҡ а п ҡ а  
яғы на йүгерә, кире сигенеп, имән а р ты на  йәшеренә.) Ю ҡ, 
көсөм етмәй. Ҡ урҡам . Ҡ урҡам!

Ябағаев менән Ричард Зөлхәбирә менән Пиккионы ҡаршылайҙар. 
Пиккио ҙур-ҙур сумаҙандар тотҡан. Ҡапҡанан ингәс, Зөлхәбирә баҫа

ла ҡатып ҡала.

Я бағаев .  Рәхим итегеҙ, ханым! (П и кки о ға .) Рәхим 
итегеҙ, иптәш...

П и к к и о .  Я ҡш ы , яҡш ы , иптәш П иккио , Карло П и к
кио. Итальяно, Милано. һеҙ синьор Йәғәфәр Моратшин?

Я бағаев .  Ю ҡ,  түгел. Киреһенсә, Ҡәҙерйән Ябағаев.
Зөлхәбирә.  Минең ҡы ҙым ҡайҙа? Айгөлөм ҡайҙа?
А й г ө л  (имән а р ты н а н ). М ин бында! Бында мин! Имән 

артында. (А ты л ы п  килеп, әсәһенең ҡосағына таш ланды м  
тигәндә, т у ҡ т а п  ҡала . Күрешергә ҡулдарын һуҙа.) Иҫән
ме?

Зөлхәбирә.  Ҡ ыҙым, балам, бәләкәсем... Был һинме? 
Һин! Һин! (И ке  ҡул ы н  алға һуҙа.) Үҙ һөйәгем, үҙ ҡаным, 
үҙ йәнем! (Ҡ осаҡланы м тигәндә, сайҡалы п ки тә . П и кки о
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т о т о п  -ҡала. Һуш ын йы я.) Был көндәрҙе күрергә лә насип 
булған икән! Балам — бауыр ярам! (Үкереп илап ебәрә, 
ҡосаҡлаш алар.)

А й г ө л  (әсәһенең башын, я ул ы ҡ та р ы н  һы йпай). Бин 
хас та карточкаңдағы кеүекһең...

Зөлхәбирә.  Балам, күҙ  нурым... Ниңә миңә эсәйем 
тип өндәшмәйһең?

А й г ө л .  Өндәшермен, көнөнә мең тапҡы р өндәшермен. 
Әлегә, нисектер, әйтеп булмай. Һин ю ҡ саҡта мин гел 
генә: "Эсәйем әле ни эшләй икән?" — тип уйлай торғай
ным. Эсәйем! Әсәкәйем! Һин табылдың! Табылдың! Әйттем 
бит, донъя ҡара урман түгел, тип... Әйттем бит! Ричард 
Галин! Кил, минең эсәйем менән күреш!

Р и ч а р д .  Беҙ күрештек инде.
А й г ө л . Тағы күреш. Ул минең дуҫым, әсәй. Теге хатты 

беҙ уны ң менән ^яҙғайныҡ. Йыл тулғанда, хәбәр тәки 
барып еткән икән. Ҡалай оҙаҡ барған!

Зөлхәбирә.  Хат, тиһеңме?
А й г ө л .  Һиңә атап яҙылмағайны ул. Кешелек донъя

һына атап яҙылғайны.
Зөлхәбирә (аңлап ала). Эйе, ҡыҙым, хаттар оҙаҡ йөрөй 

ш ул, хаттар бик оҙаҡ йөрөй. Йыш  ҡы на бөтөнләй барып 
етмәй... Бәләкәсем! М ин киткәндә, кескәй бармаҡтарыңды 
тырпайтып, тәҙрә аша мине саҡырып ҡалғайны ң. (Ҡ ы ҙы 
ның ҡулы н усына ала.) Ошо бармаҡтарыңды тырпай
ты п... Ун өс йыл буйы шул бармаҡтар мине саҡырып 
торҙо. Нисек аҡылдан яҙманым икән мин?

П и к к и о .  Синьора Зөлхәбирә, тынысланырға тырыш.
Зөлхәбирә.  Эйе, эйе. Миңә тынысланырға кәрәк. М ин 

тынысланам... (Күҙҙәрен һөртә.) Ю ғиһә баламдың йөҙөн 
күрә алмайым, күҙҙәремде йәштәр ҡаплай.

А й г ө л  (ҡ а п ы л  һиҫкәнеп). Бабайым! Бабаҡайым! 
(А р т ҡ а  йүгерә.) Һин ҡайҙа? Эсәйем ҡайтты ! Урман! 
Тауҙар! Ишетәһегеҙме — эсәйем ҡайтты-ы ! (Кире йүгереп 
килә. Ричардҡа.) Мөрәжәғәтте һин яҙғайның, ҡулы ң еңел 
булды. Рәхмәт һиңә, Ричард Галин! (Я бағаевҡа.) Һеҙгә лә 
рәхмәт! (П иккиоға  килә.) Һеҙгә лә... (Ә йтеп  бөтөрмәй кире 
ки тә . Кәртәгә эленгән айыу тиреһен күрә.)
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Артта, тау яғында, Йәғәфәрҙең тауышы ишетелә: "Оһо-һо-һо! Мин 
киләм!" Бер аҙҙан йүгерә-йүгерә үҙе лә килеп сыға.

Йәғәфәр. Зөлхәбирә! Бәләкәсебеҙ! Оя төбө! Иҫән! Бөтөн
ләй иҫән! Сәп-сәләмәт, бөп-бөтөн! (Зөлхәбирә эргәһенә 
етәрәк абынып йы ғы ла.) Ну, ошо ағасты! Имгәк! (Ағас 
аяғы н ергә бәрә. Ҡәҙерйән менән П и кки о  уға торорға булы
ш а.)

Зөлхәбирә.  Ағайым! Ҡәҙерлем! Берҙән-берем! Бына 
һине лә күрҙем. (Я ңағы н Йәғәфәрҙең яңағы на ҡ у я .) һин  
һаман да шундай у ҡ  сәнскелеһең, үҙең йомшаҡһың, 
йылыһың, шул у ҡ  ағайымһың.

Йәғәфәр. Үҙем шул. (Көлә.) Бына аяҡ ҡы на яңы.
Зөлхәбирә.  А яғы ң  да шул.
Йәғәфәр. Хәйер, мин уны фронттан һин киткәнсе ү к  

алып ҡайтҡайны м шул. Туҙмай улай... Өҙөлөп ҡалған 
аяғымды әллә ниҙә бер иҫкә төшөрһәм, һине уйламай 
ҡалған көнөм, сәғәтем булманы — ун өс йыл буйы... Күңе- 
лебеҙҙә һине юғалтманыҡ та, үлтермәнек тә. (һеңлеһен 
һөйә. Тауышы ҡа л ты р а й . Йәш быуа.) Беҙ өмөт өҙмәнек, 
көттөк, өмөтөбөҙ еңде. һ и н  юғалмаҫҡа тейеш инең. Ю ғал
маның. Ю ғалып табылдың...

П и к к и о .  Берәү юғалды, икәү табылды. (Үҙенә күрһә
т ә .)  М ин самалайым, һеҙ синьор Йәғәфәр Моратшиндыр, 
тип самалайым.

Йәғәфәр (көлөп). Синьор түгелен түгел дә, эйе, 
Йәғәфәр Моратшин.

П и к к и о .  Мин П иккио. Иптәш-товаригц Карло П и к 
кио, Итальяно, Милано, коммерсант. Рәхим итегеҙ — ви
зит карточкам...

Зөлхәбирә.  Карточкаңды ҡуйы п тор, Карло. Ағайым! 
Ҡыҙым! Был — Карло П иккио, минең ирем. Я ҡш ы  кеше. 
Беҙҙе нисек ҡабул итеү һеҙҙең ихтыярығыҙҙа. Беҙ Ита- 
лиянан, Миландан, килдек. Күпкә  түгел, бик аҙға ғына 
килдек...

А й г ө л . Нисек инде ул аҙға ғына? Нисек инде ул күпкә  
түгел? Әсәйем! Нисек инде?

Зөлхәбирә.  Быныһы яҙмыш, ҡыҙым, уны үҙгәртеү 
беҙҙең көстән килмәй.
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Йәғәф әр .  Ҡ уйы п тороғоҙ. Бөгөнгә күрешеү ш ат
лығына ҡара шәүлә төшөрмәйек. Йәшәп күрәйек. 
Хәсрәттең әсе туҫтағынан эсергә ваҡыты еткәс тә 
өлгөрөрбөҙ. Уныһы ҡасмаҫ, аш ыҡмайы ҡ. Әйҙәгеҙ, өйгә 
рәхим итегеҙ. Айгөл, ас ишекте ҡунаҡтарға.
Айгөл йүгереп барып ишек аса. Инәләр. Ябағаев башҡа яҡҡа китә.

Ричард яңғыҙ ҡала.

Р и ч а р д .  Эштәр шулайыраҡ икән. (Алм аш -тилм әш  су
маҙандарға т ө р т ө п  күрһәтә , әрнеүле та у ы ш  менән 
ҡ а б а тл а й .) Итальяно, Милано, коммерсант... Милано, 
Итальяно... Коммерсант...

Ут һүнә.

Дүртенсе картина
Элекке картиналағы урын. Аяҙ, матур иртә. Ағастар араһынан әле 
аҡһыл шыйыҡ томан да китеп бөтмәгән, томан аша үтеп, ҡояш нур
ҙары япраҡ араһында уйнай. Өй болдоронда Карло Пиккио,  
ситтәрәк түмәр өҫтөндә Йәғәфәр ултыра. Пиккионың ҡулында — 

боронғо уҡ-йәйә, тоҫҡап маташа. Йәғәфәр еп ишә.

П и к к и о .  Беҙҙең Альпта ла тауҙар араһында йәйге 
иртәләр тап шундай була. Томан, ҡояш... Һуғыш  осоронда 
мин унда тирмән тоттом, Миланоға күсеп килгәнсе.

Йәғәфәр. Кисә әле, партизан булдым, фашистарға 
ҡаршы һуғыш тым, тигәйнегеҙ, бөгөн тирмәнсе булып 
сыҡтығыҙ.

П и к к и о .  Кисә ни ҡыҙмаса баштан, бәлки, шаштыры- 
быраҡ ебәргәнмендер. Әммә мин дошманға ҡаршы кө
рәштем. Ҡорал тотоп түгел, ана шул тирмәнем менән 
көрәштем. Партизандарға он, икмәк, ярма ташыным мин. 
Бик арзан хаҡҡа... бөтөнләй бушлай тиерлек. Интендант 
мин! Ш улай тип атанылар ҙа мине: Карло П иккио — 
интендант. (У л ты р ға н  еренән ҡ а л ҡ ы н ы п  ҡ у я .)

Йәғәфәр. Һуғыш та интендант та кәрәк.
П и к к и о .  О синьор! Алғы  сафтағыларҙың ике ҡулына 

бер ҡорал. (У ғы н  то ҫ ҡ а й .) Тотто атты, китте барҙы.
Йәғәфәр. Ҡайҙа китте? Теге донъяғамы?
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П и к к и о .  Ниңә теге донъяға булһын, алға. Ә һин 
тоҡтарыңды тейәп өлгөр улар артынан.

Йәғәфәр (ирония менән.) Ҡыйын инде, синьор, ҡыйын...
П и к к и о .  Ҡ ы йы н булды, синьор, әммә беҙ һуҡранма

ны ҡ, бирешмәнек (т а ғы  ҡ а л ҡ ы н ы п  ҡ у я ). Сыҙам булдыҡ. 
(Ҡ апы л кәртәгә эленгән айыу тиреһен күреп ҡ а л а .) А йы у 
тиреһе?! Ҡалай ҙур! Ни хаҡ тора ул?

Йәғәфәр. Оҡшаймы әллә?
П и к к и о .  О синьор, бик оҡшай. А йы у тиреһен мин 

үлеп яратам.
Йәғәфәр. Оҡшаһа, алығыҙ.
П и к к и о .  Былай ғына, бушлай ғынамы?
Йәғәфәр. М ин һеҙгә бүләк итәм уны.
П и к к и о .  Һеҙ бына быны ла (уҡ-йәйәһен күрһәтә) 

бүләк иттегеҙ. Миңә оҡшаған өсөн Айгөл үҙе ҡайыған 
һөлгөнө бүләк итте... Уңайһыҙыраҡ та...

Йәғәфәр. Кире уйламаҫ борон алып ҡалығыҙ, оҡшай, 
тинегеҙ бит.

П и к к и о .  Ю ҡ, ю ҡ, кире уйламағыҙ! Әйткән һүҙ — 
атҡан уҡ . (Буш лай ғына йәйәһен т а р т а .)  Алам. Рәхмәт 
һеҙгә. Тирене минеке тип иҫәпләнек.

Йәғәфәр. Мин атты барып тышаулап ҡайтайым. Се
бенләп, алыҫ китеүе бар.

П и к к и о .  Минең ярҙам кәрәкмәйме? Кәрәкһә, мин 
шатланып...

Йәғәфәр. Кәрәкмәй, рәхмәт. (К и т ә .)

Пиккио айыу тиреһен алып, ябынып ҡарай. Бөтөнләй күмелеп ҡала.

П и к к и о .  Ю ҡ,  килештереп булмаҫ, буйым бәләкәй. 
Минән айыу сыҡмаясаҡ, бәләкәсерәк бүре сыҡһа сығыр. 
М ин был тирене иҙәнгә йәйеп, өҫтөнә баҫып йөрөйәсәкмен. 
А йы у тиреһенә баҫып йөрөү өсөн үҙеңә айыу үлтереү шарт 
түгел бит әле... Бында бер ҡатлы, яҡш ы  күңелле, йомарт 
кешеләр йәшәй. Миңә мөмкин хәтле нәфсемде тыйырға 
тырышырға кәрәк. Ю ҡһа оҡшаған нәмә күп  булыр Пик- 
киоға. (Тирене кире элеп ҡ у я .)

Ричард инә. Ҡулында ҙур ғына биҙрә.
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П и к к и о .  О йәш синьор! Кисәге юлдаш. Сәләм, сәләм!
Р и ч а р д .  Үҙегеҙгә лә, синьор әфәнде.
П и к к и о .  Әфәнде түгел, иптәш синьор. Әйҙә, һеҙҙең 

менән яҡы ны раҡ танышып алайыҡ.
Р и ч а р д .  Мин һеҙҙе беләм: Итальяно, Милано, коммер

сант синьор Карло Пиккио.
П и к к и о .  Дөрөҫ. Дөп-дөрөҫ. Бына һеҙгә визит карточ

кам. Миланоға килһәгеҙ (бирә), рәхим итегеҙ — туп-тура 
үҙемә. Ә һеҙ?

Р и чар д .  Мин Ричард Галин.
П и к к и о .  Ричард? Тимәк, һеҙ инглиз — Шотландия, 

Ирландия, Лондон? Ричард король: беренсе, икенсе, 
өсөнсө...

Р и ч а р д .  Башҡортостанский, Уральский, Күсәрбай- 
ский. Король түгел, балыҡсы.

П и к к и о .  Балыҡсы? Был да бик яҡш ы . Бөтә Ричард- 
тар ҙа король булырға тимәгән.

Р и ч а р д .  Синьор әфәнде.
П и к к и о  (тө ҙә тә ). Синьор иптәш.
Р и ч а р д .  Синьор иптәш, һеҙ миңә визит карточ

кағыҙҙы бирҙегеҙ. Ә минең үҙ янымда ундай карточкам 
юҡ, әгәр бындай фотокарточкамды ғына бирһәм, ғәйеп 
итмәҫһегеҙме?

П и к к и о .  О синьор! Рәхим итеп бирһәгеҙ, рәхмәт әйтеп 
ҡабул итермен. Сувенир, иҫтәлек! Башҡортостанский, 
Күсәрбайский!

Р ичар д  (уҙ алдына). Беҙ кемдән кәм ул саҡлы... Бер 
генә минут сабыр итегеҙ. (Туш  кеҫәһенән лсәләм алып яҙа .) 
Бына адресымды ла яҙҙым.

П и к к и о .  Һеҙҙең менән шулай яҡы н танышыуыма 
шатмын, синьор, дуҫтар булырбыҙ. (Р ичардты ң лсулын- 
дағы балылсты куреп -ҡала.) Тере балыҡ! Исеме нисек?

Р и ч а р д .  Табан.
П и к к и о .  Табан? Кем табаны? Нимә табаны?
Р и чар д .  Күл табаны. Мүклекүлдеке.
П и к к и о .  Ни хаҡ тора?
Ри ч а р д . Нимә ни хаҡ?
П и к к и о .  Ошо балыҡ. Ошо биҙрәләге балыҡ.
Р и чар д .  Һеҙгә оҡшаймы әллә?
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П и к к и о .  Оҡшай... Ю ҡ, оҡшамай, оҡшамай... оҡша- 
уын оҡшай ҙа. Ни хаҡ?

Р и ч а р д . Оҡшаһа, алығыҙ, мин һеҙҙе һыйлайым.
П и к к и о .  Ю ҡ, ю ҡ, һыйламағыҙ! М ин үҙ нәфсемә баш 

була алам. Миңә оҡшаған нәмә күп  булыр, улай нәфсеңә 
сик ҡуймаһаң.

Р и ч а р д . Мин һеҙҙе яҡы н танышыу хөрмәтенә һый
ларға теләйем.

П и к к и о .  Я ҡы н танышыу шәрәфенә генә тимәһәм 
шул... Тик быныһы һуңғыһы булыр. Бүләк, күстәнәс алыу
ҙан ары яғына нәфсемде тыясаҡмын. Быныһы өсөн рәхмәт, 
синьор Ричард Гал... Галин! Синьора Зөлхәбирә! Синьора, 
бына алтын балыҡ тоттом! (Бер ҡулы на биҙрә, икенсеһенә 
йәйәһен т о т о п , һикергеләп, өйгә инеп к и т ә .)

Р и ч а р д .  Һынар өсөн генә әйткәйнем, тап өҫтөнә 
баҫтым. (Г и п ста ғы  ҡулы н ҡосаҡлап, түмәргә барып ул
ты р а , ул уйға б а та .) Я ҡы н дуҫ булырбыҙ, тиме... Ҡар
шыһына баҫып, тиң итеп һөйләшеп, әллә был буржуй 
алдында ваҡланыбыраҡ ташланылды инде? Самаһыҙ си
селеп тә киттем, буғай. Өҫтәүенә, артына адрестар яҙып, 
фотокарточка бирҙем. У яулы ҡ, уяулы ҡ ҡайҙа булды? 
Итальяно, Милано тигәс тә, иҫ китте... Яйын табып, кар
точканы кире алырға кәрәк. Уның эсендә нимә барын 
ҡайҙан беләһең? Ҡайтыр ҙа Миланоһына, Советҡа ҡаршы 
яла яғып, гәзиттә мәҡәлә сығарыр. Етмәһә, аҫтына сабата- 
лай итеп минең һүрәтте баҫтырып ҡуйы р. Йәнә: "Гәзиттә 
яҙылғандарҙың бөтәһе лә ошо кеше ауыҙынан сы ҡҡан 
һүҙ", — тип өҫтәп тә ҡуйһа?.. Их һин, Башҡортостанский, 
Уральский, Күсәрбайский Ричард Галин — асыҡ ауыҙ, 
йомоҡ күҙ! Бөгөн ү к , хәҙер ү к  карточканы кире алырға 
кәрәк. Карточкаһыҙ ул бер нәмә лә эшләй алмай, ҡулынан 
килмәй уның... (Өйгә инеп к и т ә .)
Зәлифә,  Банат,  Гөлсирә,  Миңлекәй инә. Байрамса милли 
кейемдәләр. Быны улар алдан кәңәшләшеп эшләгән булырға тейеш.

Зәлифә. Буржуй күрәбеҙ тип, әллә түбәнһенәбеҙ инде, 
әхирәттәр.

М и ң л е к ә й .  Ғүмергә күрмәгән буржуй бынауында 
эргәңә килеп сыҡһын да, шуға ҡарап та ҡалма, имеш. 
Уны ң ни ғәйебе бар?
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Б а н а т .  Күрәйек әле, беҙҙең ирҙәребеҙ кемгә ҡаршы 
һуғыш ып ғәзиз баштарын һалды икән.

Гөлсирә (илай яҙы п). Иҫкә төшөрмә инде, Банат...
Зәлифә. Ярай. Ултырыш айыҡ, килгәс, күрмәй китмә- 

беҙ. (Улты ры ш алар, б а й та ҡ  һуҙһеҙ торалар.)
М и ң л е к ә й .  Буржуйҙар бисәләренә "йәнем-бәғерем" 

тип әйтәме икән?
Гөлсирә.  Уйлар уй, һөйләр һүҙ тапты тағы бынау 

Миңлекәй.
Б а н а т .  Был господаларҙың сы ҡҡанын шулай көтөп 

ултырырбыҙмы һаман?
М и ң л е к ә й .  Әйҙәгеҙ, шарҡылдап көләбеҙ. Ишетерҙәр 

ҙә сығырҙар.
Г ө л с и р ә .  Кисә Хәлимә ҡарсы ҡ машинала уҙып 

барғандарын күреп ҡалған. Б урж уйы ны ң мы йы ғы  
сысҡан ҡойроғо кеүек неп-нескә генә, ти.

М и ң л е к ә й .  Бынау Гөлсирә үҙе гонаһһыҙ йән булып 
ҡылана, үҙе туп-тура м ы йы ҡҡа барып йәбеште.

Б а н а т .  Миңлекәй, тим, етер һиңә!
М и ң л е к ә й .  Бөттө, бөттө, Банатҡайым.
Зәлифә. Үҙем ултырам, үҙемдең йөрәгем леп-леп тибә. 

Зөлхәбирә тураһында уйлайым.
Гөлсирә .  Мин дә...
Б а н а т .  Сер бирмәҫкә! Бүҙ бер булһын!

Пиккио менән Ричард өйҙән сыға, Ричард үҙ фотоһын кире түш
кеҫәһенә һала.

П и к к и о .  Тимәк, джентльмен һүҙе — һин миңә бүтән 
карточкаңды бирәһең...

Р ичард  (си ткә , һуҙы п). Ҡарт инәңә сәләм әйт!
П и к к и о  (ҡа ты нд ар ҙы  куреп ала). О синьоралар! (Ҡ а 

рап то р а .) Ниндәй ҡупш ы  кейемдәр! Ниндәй биҙәктәр! 
һаумыһығыҙ?

Р и чар д .  Улар синьоралар түгел, беҙҙең ауыл ҡаты н
дары...

П и к к и о .  Таныш булайыҡ — Карло П иккио. Бына 
рәхим итегеҙ — визит карточкам. Быныһы һеҙгә, быныһы
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һеҙгә, быныһы һеҙгә, быныһы һеҙгә. Италияға — Мила- 
ноға килһәгеҙ, туп-тура үҙебеҙгә рәхим итегеҙ. Хуш  килде
геҙ!

Ҡатындар, аптырашып, бер-береһенә ҡараша.

М и ң л е к ә й .  Карточка, ти, һүрәте алдында ла, артын
да ла юҡ. Бына бер мәрәкә.

Гөлсирә .  Яҙыуы латинса инде әллә?
П и к к и о .  Латино, эйе, латино.
Б а н а т  (күңеле әсайты п). Фу! Ошо ла булдымы бур

ж уй . Сиңерткә шикелле һикергеләп тора. Ваҡыт уҙҙырып, 
итек туҙҙырып килеп йөрөүебеҙ.

Р и ч а р д .  Ш ул үҙе инде.
М и ң л е к ә й .  Булмаҫ, гәзиттә сы ҡҡан һүрәттәргә яҡы н 

да килмәгән.
Зәлифә. Һуғыш тан һуң, бәлки, улар ҙа шулай арыҡ

ланып ҡалғандарҙыр.
Р и ч а р д .  Буржуйҙың төрлөһө була... Ҡарама үҙенә, 

ҡара күҙенә.
Гөлсирә .  Бынау яҙыуҙы нимә эшләтергә икән?
Р и ч а р д .  Был уның адресы. Италияға барһағыҙ, эҙләп 

табырға... Хат яҙырға ла була...
М и ң л е к ә й .  Ысынлап та, барып сыҡһаң, күҙе шар 

булыр ине, әйкәйем.
Б а н а т  (П и кки о  эргәһенә килә). М ин тиҙ арала ғына 

Италияға бармаҫҡа булдым. Мәгеҙ адресығыҙҙы. (Бирә.)
Зәлифә. М ин дә... (Бирә.)
Гөлсирә .  Мин дә... (Бирә.)
М и ң л е к ә й .  Барһам, яҙыуһыҙ ҙа эҙләп табырмын. 

Телгә харап үткермен мин. (Бирә.)
П и к к и о .  Нимәлер аңлашылманы, ахыры, синьоралар. 

Ғәфү итегеҙ. Мин ихлас күңелдән.
Б а н а т .  Бөтәһе лә аңлашылып тора. Беҙ ҙә ихлас 

күңелдән.
Ричард һиҙҙермәй генә тау яғына китә, моғайын, ул Зөлхәбирә

артынан баралыр.

М и ң л е к ә й .  Өҙөп кенә әйтегеҙ әле: һеҙ, ысынлап та, 
буржуймы?
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П и к к и о .  Ҡайһылайыраҡ итеп әйтергә һуң? Нисегерәк 
әйтһәм дөрөҫ булыр икән?

Б а н а т .  Туп-тура итеп.
П и к к и о .  Бер яҡтан ҡарағанда, буржуй, бәләкәс 

буржуй, господин буржуй түгел, иптәш-товарищ буржуй, 
икенсе яҡтан — партизан...

Б а н а т .  Иптәш-тауариш бүре тәүҙә кемде ашарға 
икәнде үҙе белер әле, тип әйтте, ти...

П и к к и о .  Нимә ти ул?
Зәлифә. Бүре тураһында әкиәт һөйләй ул.
П и к к и о .  Эйе, эйе, мин дә беләм ул әкиәтте. Ҡыҙыл 

башлыҡлы ҡыҙҙы  бүре ашаған...
Гөлсирә .  К үп  ашаны, ай, күп  ашаны. Балаларҙы ла, 

ололарҙы ла...
П и к к и о .  Әкиәт ары, мин бире, ти, синьоралар. Моға

йын, һеҙ синьора Зөлхәбирә килмәгәнгә асыуланған
һығыҙҙыр. Улар Айгөл менән тауға киткәндәр икән, хәҙер 
килерҙәр. Әлегә мин ҡабул итәм һеҙҙе.

Б а н а т .  Бөтөнләй баш булып алған был.
П и к к и о .  Баш, баш... Мин һеҙҙең мәҡәлде беләм, ир — 

баш, ҡатын — муйын. (Баш ын борғолай.)
Б а н а т .  Ай-Һай, йор.
Зәлифә. Йор булмаһа, бөгөнгө көндә ошонда йөрөп тә 

ятмаҫ ине.
П и к к и о .  һеҙ бөтәгеҙ ҙәсиньора Зөлхәбирәнең дуҫтары

лыр, моғайын. Йөҙөгөҙҙө танымаһам да, исем дәрегеҙҙе 
беләм мин. Һанап сығайыммы?

М и ң л е к ә й .  Һанап ҡарағыҙ әле.
П и к к и о .  Иң яҡы н дуҫы-әхәриәте — Зәлифә, Зәлифә — 

бер.

Зәлифә башын ситкә бора. Исемдәре сыҡҡас, башҡалар ҙа шулай итә.

М и ң л е к ә й .  Әхәриәт түгел, әхирәт.
П и к к и о .  Эйе... Әхирәт. Ары һанайым. Банат — ике. 

(Бармағын бөкләй.) Банат — әллә ниндәй ҡанат та ти
гәйне әле...

М и ң л е к ә й . Талмаҫ ҡанат. Уңған ул, күп  эшләй. (Ҡулы  
менән эшләп күрһәтә.)
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П и к к и о .  Ҡанат — ике, Сәлимә — өс, Фәниә — дүрт, 
Фәниә — дүрт...

М и ң л е кә й . Миңлекәй...
П и к к и о .  Миңлекәй — биш, Миңлекәй — биш... 

Гөлсирә — алты... Йыйыныһы һигеҙме, туғыҙмы инде. 
М и ң л е к ә й .  Ҡара әле, тәтәкәйем, харап бит был бәндә. 
Б а н а т .  Бисәһе һөйләгәндер.
Зәлифә, һөйләһә лә инде...
Гөлсирә .  Һағынып һөйләгәндер, күрәһең, бахыр. Әҙәм 

балаһы бит.
Б а н а т .  Ебемәҫкә!
П и к к и о .  Синьора Зөлхәбирә һеҙҙе шатландырасаҡ 

әле. Ул бөтәгеҙгә лә бүләктәр алып ҡайтты . Аҫыл, затлы 
бүләктәр... Матур кофталар, тек-тек баҫып йөрөй торған 
туфлиҙар. О, тағы әллә нәмәләр!

Б а н а т .  Бисәләр! Оҙаҡ ҡун а ҡ  булдыҡ, әҙәп белергә 
кәрәк.

Зәлифә. Эйе, күрәһе әҙәмде күрҙек, ҡуҙғалайыҡ.

Бик ашыҡмай ғына ҡуҙғалышалар.

П и к к и о .  Синьоралар! Саҡ ҡы на көтөгөҙ, тағы саҡ 
ҡына...

М и ң л е к ә й .  Көтә-көтә көтөк булдыҡ, унан өтөк булдыҡ. 
П и к к и о .  Тағы аҙ ғына өтөк булығыҙ. Б ик аҙ ғына. 
Гөлсирә .  Зөлхәбирә ҡайтып етә алманы, үкенер инде... 
Б а н а т .  Х уш ы ғы ҙ, иптәш-тауариш!
П и к к и о .  Һеҙ китһәгеҙ, синьора Зөлхәбирә миңә асыу

ланасаҡ, ой асыуланасаҡ. П иккионы ң баш бөттө! 
М и ң л е к ә й .  Баш бөтһә, муйын ҡалыр...

Тау яғынан Зөлхәбирә менән Айгөл йүгереп килә. Пиккио уларҙы
күреп ҡала.

П и к к и о .  М уйын, муйын... (Ш а тл а н ы п .)  Ана муйын 
ҡайты п килә. Ике муйын!

Ҡатындар боролоп ҡарайҙар. Ашыҡмай ғына кире урындарына
ултыралар.
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Зөлхәбирә (алы ҫтан  у ҡ ). Дуҫтарым, әхирәттәрем! 
Бына рәхмәт һеҙгә! Үҙем барайым, тип тора инем. Уф! 
Һағындым! Бөтәгеҙҙе лә үлеп һағындым. (Ҡ осаҡ йәйеп 
килә.) Ҡайһығыҙҙан башлайым икән? Зәлифәкәйем, әхи
рәткәйем, ҡайҙа үҙеңдән башлайым. (Зәлифәгә ы нты ла . 
Зәлифә, башын эйеп, өнһөҙ ул ты ра .) Нимә булды һиңә, 
Зәлифә? Ниңә башыңды күтәрмәйһең? Был мин бит — 
әхирәтең Зөлхәбирә.

Зәлифә. М ин һине танымайым...
Зөлхәбирә.  Нисек инде ул танымайһың? Нисек инде? 

Оноттоңмо ни? Мин һеҙҙең берегеҙҙе лә онотманым.
Зәлифә. Мин танымайым.
Зөлхәбирә.  Ә һин, Миңлекәй? һин  таныйһыңмы һуң?
М и ң л е к ә й .  М ин Миңлекәйен Миңлекәй ҙә...
Зөлхәбирә.  М ин Зөлхәбирә.
М и ң л е к ә й .  Таныш түгел.
Зөлхәбирә.  Гөлсирә, Гөлсирәкәй! Һин таны, исмаһам!
Гөлсирә  (илап). Әллә инде... Таныйым да кеүек, та

нымайым да кеүек...
Б а н а т .  К үп  илауҙан уның күҙҙәре зәғифләнде. Кеше 

айырмай ул хәҙер.
Зөлхәбирә.  Банат! Арала иң уҫалыбыҙ Банат — һин 

һуң ни әйтерһең?
Б а н а т .  Әйтмәм. Танымайым мин һине.
Зөлхәбирә (бөтөнләй -ҡойолоп төш ә). Һеҙ мине шаяр

таһығыҙ, әлбиттә, шаяртаһығыҙ. Һаман да уйы нсаҡ 
икәнһегеҙ әле, шайтан ҡыҙҙар! Йәгеҙ, етер, етер, 
әхирәткәйҙәрем. Түҙер хәлдәрем ҡалманы. Үҙегеҙҙең дә, 
минең дә сыҙамлыҡты башҡаса һынамағыҙ. Шартлап 
өҙөлөүе бар.

Б а н а т .  Беҙҙеке өҙөлөүҙән үткән инде.
Зөлхәбирә.  Дуҫтарым, ҡәҙерлеләрем, нимә эшләүегеҙ 

был? Ниндәй фажиғә, ниндәй ҡот осҡос сихыр был?

Айгөл, йәшен һуҡҡан кеүек, шаҡ ҡатып тора.

П и к к и о .  Синьоралар, әхирәттәр! Бөтә көсөгөҙҙө йы 
йып, иҫегеҙгә төшөрөргә тырышып ҡарағыҙ, синьоралар! 
Зинһар өсөн!
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Зөлхәбирә.  Бар, Карло дуҫым, беҙҙе ҡалдырып тор. 
Үҙебеҙ генә, бәлки, тиҙерәк аңлашырбыҙ.

П и к к и о .  Ярай, ярай, мин китәм. (А я н  осона баҫып 
сығып к и т ә .)

Зөлхәбирә.  Зәлифә, Банат, Миңлекәй, Гөлсирә! Ни 
булды һеҙгә?

М и ң л е к ә й .  Беҙгә бер ни ҙә булманы.
Гөлсирә  (илап). А рты ҡ бер ни ҙә...
Б а н а т .  Беҙҙең хәтеребеҙ юғалды. Д үртебеҙҙең дә бер 

юлы.
Зөлхәбирә.  Улайһа, бөтәһен дә берәм-берәм хәтергә 

төшөрәйек. Зәлифә, беҙ бит һинең менән күрш е өйҙәрҙә 
үҫтек. Иҫтәлеккә тәтәйҙәр бирешеп, һигеҙ йәштән әхирәт 
булыш тыҡ. Мәңге ташлашмаҫҡа ант итеп, әпәкәй-ҡояш, 
тиеш тек... Һинең сәсең бөҙрә ине, тарай алмай интегеп 
бөтә торғайның... Хәтерләйһеңме инде?

Зәлифә. Ю ҡ, ю ҡ! (Әрнеп.) Хәтерләмәйем!
З ө л х ә б и р ә .  Иҫеңдәме, Банат. Һинең менән икәү 

Йәркәй ауылына барғайныҡ. Ауы л осонда бер малай беҙҙе 
таяҡ менән ҡурҡы тм аҡсы  итте, һин уны  ҡы уы п тоттоң 
да аҡыртып туҡм ап киттең. Яман көслө инең... Үҫеп 
еткәс, һин уны ң ҡаты ны  булдың.

Б а н а т .  Малай иҫемдә. (Баш  сайнай.) һ и н  — ю ҡ.
Зөлхәбирә.  Миңлекәй, һин бик йәшләй ү к  егеттәрҙең 

баштарын әйләндерә торғайның. (Көлә.) Ш улай бит, 
Миңлекәй! Һинең менән беҙ — ике ахмаҡ — Фазылйән 
арҡаһында аҙна буйы спор булып йөрөнөк. Һин ерле ю ҡ
ҡа көнләштең дә киттең... Аҙаҡтан рәхәтләнеп бер көлдөк, 
исмаһам. Эйе бит, Миңлекәй! Һеҙҙең баҡсала, ҡарама 
төбөндә. Ул ҡарама әле лә иҫәндер, моғайын...

М и ң л е к ә й .  Үткән ҡы ш  уты нға киҫеп яҡты м . Торған 
көйө ҡороно.

Зөлхәбирә.  Хәтерләнеңме инде?
М и ң л е к ә й .  Юҡ.
Зөлхәбирә.  М үклекүлдә томбойоҡ өҙөп йөрөгәндә, кем 

кәмәнән йы ғы лы п төшкәйне? Һин түгелме, Гөлсирә?
Гөлсирә .  М ин.
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Зөлхәбирә.  Баттың тигәндә, кем тартып сығарҙы 
һине? Хәтерләйһеңме шуны?

Б а н а т  (һикереп то р а ). Етер! Һин дә туҡта! Беҙҙең 
сыҙамлыҡты һынама, уны ң да сиге бар. Беҙ ҙә таштан 
яралмаған! Беҙҙә лә йөрәк, беҙҙә лә йән бар!

Зөлхәбирә.  Тимәк, таныйһығыҙ?
Б а н а т .  Юҡ,  барыбер таный алмайбыҙ һине.
А й г ө л  (ур та ға  а ты л ы п  сыға). Банат апай! Был минең 

әсәйем бит! Һин таныйһың бит уны , таныйһың! Үҙең бит 
осраған һайы н, мине туҡтатып: "Бигерәк әсәһенә
оҡш аған, бигерәк сибәр", — тип арҡамдан һөйә инең. М ин 
әсәйемә оҡшағас, нисек уны  танымаҫҡа мөмкин? М өмкин 
түгел! Ниңә бушты һөйләйһең, Банат апай? Миңлекәй 
апай, Зәлифә әхирәт апай, Гөлсирә апай! Миңә һеҙ бөтәгеҙ 
ҙә бәләкәс сағымдан уҡ : "Әсәйең илдә бер ҡы ҙ ине, әсәйең 
кеүек аҡыллы бул, әсәйең кеүек игелекле бул!" — тип 
ты лҡы ны ғы ҙ. Эйе, гел шулай тинегеҙ. Зәлифә апай! 
Әсәйең кеүек күрәм, тип анау көндө кем мине ҡосаҡлап 
иланы. Һин иланың бит, Зәлифә апай! Элек әйткән 
һүҙегеҙҙе хәҙер танаһығыҙмы ни? Әйтегеҙ, танабыҙ, тие
геҙ, тиегеҙ. Әйтегеҙ!

Ҡатындар, ҡаушап-аптырап, һүҙһеҙ ҡалалар. Оҙаҡ пауза.

Зәлифә (агкрын ғына Зөлхәбирә шаршыһына килеп 
баҫа). Теге Зөлхәбирәнең мин әхирәтемен. Ш уны ң өсөн иң 
тура һүҙҙе мин әйтергә тейешмен.

Зөлхәбирә.  М ин ш ул у ҡ  Зөлхәбирә. Ш ул уҡ ! Т ик 
ғазаптарым ғына күберәк.

Зәлифә. Теге Зөлхәбирә үҙебеҙҙеке ине. Ә быныһын 
күҙебеҙ таный, күңелебеҙ танымай. Беҙ донъя күргән ха
лы ҡ түгел, ябай халы ҡ. Донъяны беҙ ҡап уртаға: аҡҡа — 
ҡараға, дуҫҡа — дошманға, яҡш ы ға — яманға, йәшәү
гә — үлемгә бүләбеҙ. Беҙ д үртебеҙ ҙә етем, тол бисә. Ирҙәре
беҙ, дошманға ҡарш ы һуғы ш ы п, тупраҡҡа һеңделәр, 
һинең беренсе ирең, үҙ ирең кеүек ү к ... Дошман кем ине 
һуң? Ул синфи дошман ине, Зөлхәбирә. Беҙҙеңсә, ябай 
ғына әйткәндә, буржуйҙар, капиталистар ине. Һин ш у
ларҙың береһенә кейәүгә сы ҡҡанһы ң. Уны һы , әлбиттә,
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һинең эш. Ә бына уны эйәртеп ҡайты у ың инде беҙгә лә 
ҡағыла. Намыҫыбыҙға тейә, бынан алыҫ яҡтарҙың тупра
ғында ятҡан мәрхүмдәрҙең иҫтәлеген мыҫҡыл итә. Һинең 
был ҡылығыңды йөрәк шулай ҡабул ҡылды. Беҙ, ябай 
ауыл бисәләре, бәлки, бөтәһен дә аңлап еткермәйбеҙҙер. 
Донъяла беҙҙең өсөн дуҫ бар, дошман бар, Ватан бар, сит 
донъя бар, бөгөнгө көн бар, иҫтәлектәр бар. Уйлап ҡара
һаң, ҡайһы бер йәһәттән беҙ ыҙандың төрлө яғында булып 
сығабыҙ. Уйлағанымды әйтәйем. "Ғәфү ит!" — тиер инем, 
урынһыҙ булыр. Һин үҙең беҙҙән ғәфү үтенергә тейешһең, 
итә алһаҡ... Ш улай, Зөлхәбирә, күҙебеҙ таныны, күңеле
беҙ таныманы.

Б а н а т .  Йәгеҙ, бисәләр, һүҙ быҙау имеҙә, ти... Беҙ бит 
донъя буйлап сәйәхәт сы ҡҡан кешеләр түгел (тора), — 
эш көтә.

М и ң л е к ә й .  Беҙҙе хәҙер бары шул эш кенә көтә лә 
инде.

Бөтәһе лә ашыҡмай ғына урындарынан тора.

Зөлхәбирә (ярһып). Китмәгеҙ! Хөкөм һүҙегеҙҙе әйтеп 
бөтөрөгөҙ! һеҙ мине күргән яфаларым, кисергән ғазапта
рым, һулҡылдап әрнеп торған яраларым өсөн, аҙаҡ к и 
леп, йөҙ үлемдән ҡотолоп иҫән ҡалғаным өсөн хөкөм итә
һегеҙ бит! Аңлайһығыҙмы шуны? Бына быныһы (күлдәк 
еңен өҙөп ы р ғы та )  фашистың беренсе мөһөрө. Утлы тимер 
менән баҫылған.

Зәлифә (әсе та у ы ш  менән). А-бау!
Гөлсирә  (илап). Илаһым!
Зөлхәбирә.  Ә уға тиклем, унан һуң булғандары! 

Теләһәгеҙ, теләмәһәгеҙ ҙә, тыңлаһағыҙ, тыңламаһағыҙ ҙа, 
һөйләйем. Хөкөм аҫтындағы кеше үҙенең һуңғы  һүҙен 
әйтеп бөтөрөргә тейеш. Закон быны рөхсәт итә.

Гөлсирә .  Закон тип ни инде...
Зөлхәбирә.  Мин Сабирҙың бары ҡәбере менән генә ос

раштым. Төн буйы уның баш осонда ултырҙым. Төн буйы 
тирә-яғымда туптар шартланы, пулялар һыҙғырҙы, тан
кылар үкерҙе. Ҡояш сығып килгәндә, берәү ҡаршыма 
баҫып, миңә автомат тоҫҡаны. Был фашист ине. Ш унан
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алып ҡоллоҡ башланды. Мал ташый торған вагонға 
йөҙләгән ҡатынды тыңҡыслап тултырҙылар ҙа алып ки т 
теләр. Эҫенән, аслыҡтан, һыуһауҙан яфаланып, бик оҙаҡ 
барҙыҡ. Сирлеләр баҫҡан көйө үлделәр, ятып үлерлек тә 
урын ю ҡ ине.

Зәлифә. Бисаралар...
Зөлхәбирә.  Беҙҙе тау араһындағы бер заводҡа алып 

барып тыҡтылар. Тәүлегенә ун алты сәғәт эш. Кигеҙ сә
ғәт — илау-һыҡтау. Ҡайҙа икәнебеҙҙе беребеҙ ҙә белмәй
беҙ. Ш улай ҙа мин бер көн, яйын табып, ҡастым. Тиҙ тот- 
толар. Ҡанға батырғансы туҡманылар, мөһөр баҫтылар. 
Өс айҙан һуң бер иптәшем менән йәнә ҡасты ҡ. Ике көндән 
һуң эт менән эҙләп тоттолар, һуштан яҙҙырғансы туҡм а
нылар. (Күкрәген аса.) Ҡыҙған тимер менән сажлатып 
бынау икенсе мөһөрҙө һуҡтылар.

Гөлсирә .  А-а! (Ҡ улы менән күҙен -ҡаплай.)
Б а н а т .  Йыртҡыстар!
М и ң л е к ә й .  Ҡан эскестәр!
Зәлифә. Ошондай фәрештә кеүек ҡатынға нисек ҡ у л 

дары күтәрелгән?
Гөлсирә .  Дошман тигән бәндәләреңә күрһәтмәһен.
Зөлхәбирә.  Йәй башы ине. Тағы ҡасты ҡ. Өсәү инек. 

Артыбыҙҙан әллә ҡы уа сыҡманылар, әллә сығып та, 
әҙебеҙгә төшә алманылар. Был юлы беҙ үҙебеҙҙең ни 
тирәләрәк икәнебеҙҙе аҙыраҡ самалай инек. Ҡайҙалыр 
көньяҡта Италия булырға тейеш. Тау араларынан юлһыҙ- 
ниһеҙ егерме көн барҙыҡ. Йонсоп, ҡоро һөйәккә ҡалдыҡ. 
Тәүҙә Иванканы... таш ҡын алып китте. Ш унан Ростисла
ва... Ул, яҙа баҫып, упҡы нға  осто.

М и ң л е к ә й .  Бисараҡайҙар...
Гөлсирә .  Ниҙәр генә күрһәтмәне был һуғыш  әҙәм

дәргә...
З ө л х ә б и р ә .  Я ңғыҙ ҡалғас, ашамай-эсмәй күпм е 

йөрөгәнмендер, белмәйем. Бөтәһе лә һаташыу кеүек кенә 
булды. Тирмәнсе йортонда һушыма килдем. Тирмәнсе 
мине бер йылға ярында табып алып ҡайтҡан икән.

М и ң л е к ә й .  Ул да фашист булып сыҡтымы?
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Зөлхәбирә . Ю ҡ, түгел. Һәйбәт кеше. Һеҙ уны  күрҙе
геҙ. Йылдар үткәс, ул ҡыҙым Зәлифә менән улым Джузеп- 
паның атаһы булды. Минең тегендә тағы ике балам бар!

Көсөргәнеш кәмей. Байтаҡ һүҙһеҙ торалар.

Б а н а т .  Ш улай икән...
М и ң л е к ә й .  Тимәк, теге әкиәттәге кеүегерәк булып 

сыҡты инде. Йомғағы артынан илап йүгергән үгәй ҡы ҙ 
урап ҡайтҡанда, эт былай тип өрҙө, ти, бит: "Үлергә ки т 
кән апайым байып ҡайты п килә-ләү!" Ҡыҙыл әрмис 
ҡатыны булып ҡы на киткәйнең, буржуй ҡатыны булып 
ҡайты п төштөң...

Зөлхәбирә.  Ш улайыраҡ булды шул. Һуғыш тан һуң 
Карло ҡапыл байып китте... Бына бөтәһен дә һөйләп 
бирҙем, хөкөмөгөҙҙө сығарып бөтөрөгөҙ.

Зәлифә (Зөлхәбирә алдына килә, уның асы ҡ күкрәген 
яба). Ғазаптарың, яфаларың, яраларың (та уы ш ы  ҡ а л 
ты р ай  )  ҡот осҡос, күргән, кисергән яҙмышың фажиғәле, 
Зөлхәбирә. Һин һөйләгәндә генә лә тәндәр сымырлап торҙо. 
Ләкин улар тыуған ерҙе сит ергә, үҙ кешеләреңде яттарға 
алмаштырырға хо ҡ у ҡ  бирәме икән? Быныһын мин 
белмәйем.

М и ң л е к ә й .  Мин дә белмәйем.
Б а н а т .  Эйе, беҙ белмәйбеҙ.
Гөлсирә .  Ә мин беләм: беҙ ҡаты  бәғерле ҡатындарбыҙ, 

беҙ рәхимһеҙ ҡатындарбыҙ. (И лай .)
Б а н а т .  Бәлки, шулайҙыр ҙа. Беҙ ҙә тыумыштан ундай 

түгел инек. Хәсрәт ҡаты ш  нәфрәт бауырҙарыбыҙҙа таш 
булып йомарланды. Дүртебеҙҙең дә ире, һалҡын туп
раҡты ҡосаҡлап, ерҙең дүрт тарафында ята. Уларҙы 
көнбайыштан килгән заттар үлтерҙе. (Йоҙроғон болғай.) 
Көнбайыштан килгәндәр! Ш ул у ҡ  көнбайыштан ағайың 
ағас аяғын һөйрәп ҡайтты . Ә һин нисек ҡайттың? Ниңә 
ҡайтты ң һин?... (Үҙе саҡ  иламай.) Беҙгә лә ауыр, үҙеңә лә 
бик ауыр. Бер-беребеҙҙе барыбер йыуата алмайбыҙ. Тыныс 
ҡына хушлаш айыҡ.

Зөлхәбирә.  Бына ошолаймы, бөтөнләйгә сит кешеләр 
булыпмы?
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Зәлифә. Башҡаса мөмкин түгел, күрәһең...
Зөлхәбирә.  Беҙгә атап алып ҡайтҡан бүләктәрем бар 

ине. Булмаһа, шуларҙы алыр инегеҙ. М ин хәҙер сығарам.
Зәлифә. Бүләгеңде лә ҡабул итә алмайбыҙ. Быныһы 

өсөн ғәфү үтенәбеҙ... Әммә ҡабул итә алмайбыҙ. (И лап  
ебәрмәҫ өсөн иренен -ҡы м ты й .)

Дүртеһе лә баштарын эйеп сығып китә. Гөлсирә өнһөҙ илай, 
Зәлифә яулыҡ осо менән йөҙөн ҡаплай.

Зөлхәбирә  (лсарап лсала). Мәйет менән хушлашып 
киткән кеүек киттеләр...

А й г ө л .  Улар бындай уҫал түгел ине, әсәйем. Улар бик 
һәйбәт инеләр.

Зөлхәбирә (имәнде әсоса-ҡлай). Тыуған тупрағым! 
Биңә тағы ла әсе күҙ йәштәремде түгермен, тип уйлап 
ҡайтҡайныммы ни мин? Тыуған тупрағым! Минең за
рымды ишетәһеңме һин? Аҙашып йөрөгән етем ҡошсоғоң 
үҙ ояһына ҡайты п ингәйне, оялаштары уны  ҡабул 
итмәне, талап сығарҙы. Көткән ҡурҡыныстар ситләп үтте, 
уйламағандар алға килде. Тегенән мине совет законы, 
ГПУ, төрмә, лагерь менән ҡурҡы ты п ебәрҙеләр. Бында ми
не улар түгел, дуҫтарымдың нәфрәте көтөп торған икән. 
Нимә ҡылайым? Ҡайҙа барып һыйынайым? (Быуылып  
илап ебәрә.) Балам! Зинһар, һин ташлама мине! Үтенеп, 
ялынып, ялбарып һорайым, балам!

А й г ө л  (әсәһе -ҡаршыһына теҙләнә). Илама, әсәйем, 
аҙаҡтан бөтәһе өсөн дә бер юлы ғына иларбыҙ. Бер юлы 
ғына...

Зөлхәбирә.  Йәш саҡтағы кеүек иламай сыҙап булһа 
икән ул.

А й г ө л  (әсәһенең сәстәрен һы йпай). Бинең кеүек батыр 
кешегә күп  илау килешмәй.

Зөлхәбирә.  Тән яраларына түҙеп була, йән яралары 
быуынға төшә, балам.

Айгөл оҙаҡ итеп әсәһен һөйә. Күккә ҡарай.

А й г ө л .  Әсәй! Италияла к ү к  ни төҫлө?
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Зөлхәбирә.  Бөтә ерҙә лә бер ү к  кү к ,  бер ү к  ҡояш, 
ҡы ҙым . Яҙмыштар ғына төрлө.

А й г ө л .  К ү к  хас та ошондай бейек, зәңгәрме?
Зөлхәбирә.  Барғас күрерһең...
А й г ө л .  Италияны картала бейек үксәле итеккә оҡш а

тып төшөрәләр. Кеҙ ул итектең ҡайһы ерендә тораһығыҙ — 
йөҙлөгөндәме, ҡуңысындамы, үксәһендәме?

Зөлхәбирә.  Ҡ уңысының осонда ғына. Барғас, теләгән 
ереңә йөрөрһөң, теләгәнеңде күрерһең. Бик боронғо ил ул.

А й г ө л . Уны һы н ғына беләм дә... Әсәй, Италия фильм
дарында кешеләр йә йырлайҙар, йә талашалар. Ысынлап 
та, улар шундаймы?

Зөлхәбирә.  Ш ундай. Әммә аҙыраҡ йырлайҙар, күбе
рәк талашалар. Баш ҡа ерҙәрҙәге кеүек ү к .

А й г ө л .  Етер, Италияны һөйләмәйек инде... Атайы м
дың ҡәбере тураһында һөйлә. Ҡайҙа ул?

Зөлхәбирә.  Украинала. Ҡола яланда тау битендә ине.
А й г ө л .  Пионерҙар унда, моғайын, сәскәләр һалалыр 

әле... Ә беҙ оноттоҡ уны .
Зөлхәбирә.  Кешеләр үлгәндәрҙе генә түгел, тереләрҙе 

лә оноталар.
А й г ө л .  Ә беҙ онотмайыҡ. Синьор П иккиоға минең бер 

һүҙем ю ҡ. Ш улай ҙа атайымды, минең атайымды онот
майы ҡ, йәме, әсәй.

Зөлхәбирә.  Бергә булғас, һин миңә гел уны  хәтерлә
теп торасаҡһың — тегендә, Италияла.

А й г ө л  (һикереп то р а ). Атайы мды  онотмау өсөн 
Италияға барыу һис тә кәрәкмәй, әсәй!

Зөлхәбирә.  Ҡыҙым! Ун өс йыл көтөп, ҡы рҡ  кәртә 
үтеп ҡайтты м. М ин бит һине алырға ҡайтты м.

А й г ө л .  Әгәр мин бармаһам?
Зөлхәбирә.  Был мөмкин түгел, ҡы ҙым.
А й г ө л .  М ин башта у ҡ  һиҙгәйнем, әсәй. Ләкин рәнйе

мә, ҡапы л ғына өҙөп әйтә алмайым. Етерлек аҡылым да, 
таянырлы ҡ тәжрибәм дә ю ҡ. Иҫәр бер йөрәгем бар. Ә ул 
икеләнә, бик ны ҡ икеләнә... Кемгә генә кәңәш итәйем?

Зөлхәбирә.  Намыҫыңа.
А й г ө л .  Ул да икеләнә.
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Зөлхәбирә.  Миңә кәңәш ит.
А й г ө л .  Юҡ,  әсәй, был йәһәттән һин кәңәшсе була ал

майһың. Бабайым ни әйтер? Йәнә Ричард Галин... Бөтә ун 
ете йыл ғүмеремде мин улар менән бергә йәшәнем бит.
Тау яғынан Йәғәфәр менән Ричард килә. Йәғәфәр кескәй генә айыу 

балаһын ҡултығына ҡыҫтырып алған.

Ана, бабайым!
Йәғәфәр. Беҙ (айыу балаһын күрһәтә). Бына беҙ йәнә 

өйгә ҡайтты ҡ.
А й г ө л .  Ты йнаҡты ң бер балаһы түгелме һуң был?
Йәғәфәр. Ш ул, инәһен юғалтҡас, ты уған йортон эҙләп 

килгән, бахыр... Ярай, үҫерһең әле. Илдә һин түгел, ҡана
ты һынған сәпсек балаһы ла үлмәй...

А й г ө л .  Бабайым! Әсәйем мине алырға ҡайтҡан бит!
Йәғәфәр. Ҡалай алырға? Ҡайҙа алырға?
Зөлхәбирә.  Италияға. Үҙ яныма, теге балаларым 

янына.
Йәғәфәр. Нисек инде ул шулай, ҡапыл ғына? (Ҡулда

рын йәйә.) Көтмәгәндә генә?
Зөлхәбирә.  Ун өс йыл көттөм, ун өс йыл аш ҡындым. 

Аңла, ағайым! М ин бит әсә. Айгөл — минең тәүге балам, 
иң ны ҡ  яфаларға төшөргән иң ҡәҙерле балам. Унан 
башҡа бүтәнсә йәшәй алмам. Эрнеүҙәрем елегемә төштө. 
Йәшәй алмам. Унһыҙ йәшәй алмам.

Йәғәфәр. Ә мин? М ин нисек йәшәрмен? Я па-яңғы
ҙым, бер үҙем нисек йәшәрмен? Әлегә саҡлы мин ни өсөн 
йәшәнем? Кем өсөн йәшәнем?!

Зөлхәбирә.  Бөйөклө ағайым! Был бәхәс минең өсөн ни 
тиклем ауыр икәнен аңлаһаң ине. Аңлайһыңдыр, һин 
аҡыллы бит. Әммә мин әсә. Ҡанымдың әмере аҡылымдан 
көслөрәк. Минең яҡта әсәлек хаҡы .

Йәғәфәр (ты н ы с). Беҙҙең яҡта ил хаҡы , ер-һыу хаҡы  
(кү ккә  күрһәтә), анау ҡояш  хаҡы .

Зөлхәбирә.  Минең яҡта күкр әк һөтө хаҡы , күҙ  йәш
тәрем хаҡы ...

Йәғәфәр. Әгәр әсә менән Ватан бала өсөн судлашһа, 
ғәҙел суд кем яғында булыр ине?
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Зөлхәбирә.  Әлбиттә, әсә яғында булыр ине.
Р и ч а р д .  Бәлки, Ватан яғында...

Пауза.

Йәғәфәр. Бала үҙе хәл итһен.
А й г ө л .  Эйе, мин хәл итермен. Бик-бик күп  уйлағас, 

үҙем хәл итермен. Әлбиттә, хәл итермен. Моғайын, әсәйем, 
икенсе ҡат һинән айырыла алмам. Кисер, ҡәҙерле баба
ҡайы м! Әсәйемдән айырыла алмам. М ин... М ин... 
Аҙаш ҡан айыу балаһы мин...

Ут Һүнә.

Бишенсе картина

Таң алды. Әле генә уянған ҡоштар һайрай. Сит кеше — яҡтылыҡ 
түңәрәгендә. Өй тәҙрәһенән зәғиф кенә һарғылт ут төшә.

С ит ке ш е .  Таң ата. Ҡоштар йоҡонан уяна. Тәүлектең 
иң саф сабый сағы. Был сәғәттә ти к  бәхет, шатлыҡ, 
мөхәббәт, тылсымлы киләсәк хаҡында ғына һөйләргә ине. 
Яңы көн тыуа. Был минуттарҙа, бер-береһенең иңбашта
рына баштарын һалып, кемдәрҙер ҡайҙалыр ул турала 
һөйләшәлер, әлбиттә. Хыялдарында бер йылға, ун йылға, 
йөҙ йылға осоп үтәләрҙер. Ә мин ун туғыҙ йылға артҡа таш
ланам. Мин ул саҡта ла бар инем, бөтәһен дә күреп, 
ситтән генә күҙәтеп торҙом. Ошондай у ҡ  йәйге таң ине. 
Тәмәке төтөнө баҫҡан ҙур ш ы ҡһы ҙ бүлмә. Йондоҙҙар 
йымы л дау ы, төнгө еләҫ ел, ҡоштар һайрау ы эскә үтеп 
инмәһен өсөн, тәҙрәләргә ҡалын, ауыр пәрҙәләр ҡоролған. 
Сөнки тормош ауазы, донъя һулышы бүлмәгә бәреп инһә, 
ундағы кешеләрҙең күңелдәре йомшарыу ы ихтимал. 
Күңел йомшаҡлығы ул заманда тыйыла ине. Елһенгән 
күҙле өс кеше һарғылт йөҙлө бер кешене хөкөм итте был 
иртәлә. Башта: "Ултырығыҙ, гражданин Моратшин", — 
тинеләр. Тыңламағас, тағы ҡабатланылар: "Ултырығыҙ, 
гражданин!.." Ултырҙы. Өсәүҙең икеһе ялған ғәйепләү ҡ а 
ғыҙҙарына — ялған шаһиттарҙың ялаһына ихлас ышанып,
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шик-шөбһәһеҙ хөкөм сығарҙы. Улар үҙҙәренең бурыста
рын шулай ғәҙел, теүәл башҡарыуҙарынан риза ине. Ә 
өсөнсөһө бөтә ҡағыҙҙарҙың ялған, ә ғәйепләнеүсенең 
ғәйепһеҙ икәнен белә ине. Сөнки улар дуҫтар ине. Өсәүҙең 
беренсеһе: "Ғәйепле!" — тине. "Ғәйепле!" — тип ҡабатланы 
икенсеһе. Өсөнсөһө өндәшмәне. Хатта баш та ҡаҡманы. 
Теге икәү уға иғтибар ҙа итмәне. "Алып китегеҙ!" — тине 
беренсеһе. Алып киттеләр. "Нәүбәттәген килтерегеҙ!" — 
тине икенсеһе. Килтерҙеләр. "Улты ры ғы ҙ, гражда
нин!.." — тинеләр. (С и т  кеше кпс була.)

Өй эсе. Тоноҡ ҡына ут яна. Йәғәфәр өҫтәл эргәһендә ултыра. 
Ҡәҙерйән ишек төбөндә баҫып тора. Айгөл,  юрғанына төрөнөп,

карауатында ултыра.

Йәғәфәр. Өсөнсө тапҡыр ҡабатлайым: ултырығыҙ, 
гражданин Ябағаев.

Я бағаев .  Ултырһам да ярай, баҫып торһам да...
Йәғәфәр. Ярамай, ултырығыҙ.
Я бағаев .  Ултырҙым. Был аяҡлы бәлә ҡайҙан килеп 

сыҡты, тиһеңдер, тиһегеҙҙер...
Йәғәфәр. Ш улай тимен.
А й г ө л .  Бабайым! Ҡәҙерйән ағай тураһында бер һүҙ 

әйтәйемме?
Йәғәфәр. Хәҙергә әйтмәй тор. Һин уны "кем" тип 

һорағайның. М ин һине шуға уяттым. Тыңлап ҡы на 
ултыр.

Ябағаев .  Мин һеҙҙе бер мең туғыҙ йөҙ утыҙ туғы ҙы н
сы йылдан бирле, һеҙ аҡланы п сы ҡҡандан бирле, 
эҙләйем. Күпме хаттар яҙҙым, кире ҡайтты.

Йәғәфәр. Хаттарың килде, алманым. Мин һине юҡ 
тип иҫәпләнем...

Ябағаев .  Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, хәҙергә бармын шул. 
Күпме тапҡырҙар үҙ-үҙемә ҡул  һалырға ла йыйынып 
ҡараным. Һөр юлы кисектереп торҙом.

Йәғәфәр. Бушты һөйләйһең. Хайуандың мәхлүге лә, 
йыртҡысы ла үҙ-үҙенә ҡул  һалмай. Донъяла ю ҡ эш ул.

Ябағаев .  Дөрөҫ. Ш уға күрә лә ул эште мин кисектерә 
килдем.
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Йәғәфәр. Нимә, һин минән йәлләтергә килдеңме? 
Зинһар, үҙ-үҙеңде харап итмә, тип инәлергә тейешме инде 
мин һиңә?

Я бағаев .  Ю ҡ,  Йәғәфәр, быныһы тик һүҙ ыңғайында 
ғына.

Йәғәфәр. Нимә кәрәк һуң һиңә?
Я бағаев .  Һинең ғәфү итеүең кәрәк. Ун туғыҙ йыл 

үҙемә урын таба алмайым. Йәнем өҙгөләнә. Кешелек ҡиә
фәтемде юғалттым. Кешелек сифаты, кешелек дәрәжәһе 
тураһында әйтеп тә тораһы ю ҡ. Уныһын үҙең күрәһең...

Йәғәфәр. Ҡаршыға баҫып ҡына ғәфү һорарға һин шая
рып китеп тәҙрә быялаһы ватҡан малай түгел һең бит.

Я б а ғ а е в . Беләм. М ин һинең тормошоңдо, яҙмышыңды 
емереүҙә ҡатнаштым, өндәшмәүем менән ҡатнаштым. 
Ш уны ң арҡаһында һин ҡатыныңды, берҙән-бер балаңды 
юғалттың.

Йәғәфәр. Күрәм, һин аңлай башлағанһың икән...
Я бағаев .  М ин күптән аңланым. Ун ете йыл, бөтә 

нәмәнән ваз кисеп, һине, һеҙҙе... эҙләйем.
Йәғәфәр. М ин кәрәкмәйем бит һиңә, йән тыныслығы 

кәрәк.
Я бағаев .  Эйе, дөрөҫ.
Йәғәфәр. Һиңә выждан ғазабынан ҡотолорға кәрәк.
Я бағаев .  Эйе. Миңә башҡа һис ни кәрәкмәй. Хатта 

бәхет тә (меҫкен йы лмая), бәхет тағы... Иман килтерергә 
кәрәк миңә!

Йәғәфәр. Килтер. Ана, Ҡара ҡая алдына баҫ та ки л 
тер.

Я бағаев .  Ҡара ҡая түгел, һин генә ҡотҡара алаһың 
мине.

Йәғәфәр. Һин бит мине ҡотҡарманың, ҡотҡарырға 
тырышып та ҡараманың...

Я бағаев .  Әгәр ул саҡ һине ҡотҡарған булһам, хәҙер 
бынау ҡиәфәттә алдыңа килеп баҫыр инемме ни?

Йәғәфәр. Дөрөҫөн әйткәндә, ул ваҡытта мин һине был 
тиклем ү к  ҡаты  хөкөм итмәнем. "Бер ул ғынамы ни?" — 
тип уйланым. Бара-бара, уйлай-уйлай нәфрәтем ҡайнап 
сыҡты... Әгәр ул йылда һәр өсөнсө һинең кеүек булмаһа,
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теге икәү ҙә, бәлки, тиҙерәк аңына килер ине. Һүҙ әйтер 
саҡта ауыҙҙарына һыу уртлап ултырған өсөнсөләр, тура 
ҡарар урында күҙ керпектәрен түбән сәнскән өсөнсөләр, 
шул өсөнсөләр булмаһа... Һәр өсөнсөбөҙҙөң эсендә шул 
өсөнсө кеше ултырмаһа... Заман сире, заман имгәктәре... 
"Эйе" менән "ю ҡ" араһындағы өсөнсөләр!

Я бағаев .  Мәрхәмәтле бул, кисер мине!
Йәғәфәр. Әгәр был һинең шәхси ғәйебең генә булһа, 

бәлки, ярлыҡар ҙа инем.
Йәғәфәр. Заманда минең эшем юҡ. Үҙ заманымдан 

ваз кистем мин. Һин минең үҙ әҫтәмә төшкәнде генә 
ярлыҡа. Үҙемдекен генә! Әйҙә, башта минең ғәйебемдең 
күләмен, миҡдарын, ауырлығын билдәләйек. Бөтөнләй ү к  
ғәфү итмәҫлек нәмә эшләнемме ни мин? М ин хатта "ғәйеп
ле" тип тә әйтмәнем бит.

Йәғәфәр. Һин "ғәйепһеҙ" тип тә әйтмәнең.
Я бағаев .  Әйтмәнем. Улай тиһәм, мин һинең яҡта 

булып сыға инем. Ҡатыным, балаларым хаҡына өндәш
мәнем. Хәйер, улар һуңынан мине барыбер ҡы уы п  
сығарҙы.

А й г ө л  (ырғып то р а ). Ғәйепһеҙҙе "ғәйепһеҙ" тип әйтмә
негеҙме? Өндәшмәнегеҙме? Яҡламанығыҙмы?

Я бағаев .  Әйтмәнем, өндәшмәнем, яҡламаным.
А й г ө л . Их, һеҙ!
Йәғәфәр (Айгөлгә, псырҡа). Хәҙер ү к  ояңа сум, айыу 

балаһы!
Я бағаев .  Мин аңланым. Өндәшмәгәнем өсөн үҙемде- 

үҙем язаға тарттым, выждан ғазаптары кисерәм. Ә теге
ләр? Тегеләр һуң?

Йәғәфәр. Кемдәр?
Я бағаев .  Тегеләр!
Йәғәфәр. Кемдәр? Теге икәүме?
Я бағаев .  Түгел. Иптәштәре, туғандары, хатта атала

ры өҫтөнән донос яҙған әҙәмдәр, теләһә кемгә яла яҡҡан , 
теләһә күпме провокация эшләгән әҙәмдәр!

Йәғәфәр. Минән дә әшәкерәктәр бар, тимәксе була
һыңмы?
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Яба ғ а ев. Эш унда түгел. Улар, һис нәмә булмағандай, 
изгеләрҙән-изге ҡыланып йәшәй бирәләр. Етмәһә, трибу
наға баҫып, намыҫ, выждан, әхлаҡ тураһында нотоҡ, 
вәғәз һөйләйҙәр... Улар ҡаршыһында мин нимә? Күҙе 
асылмаған бесәй балаһы...

Йәғәф әр .  Ундайҙар, арттан боҫоп килеп, арҡаға 
хәнйәр ҡаҙанылар. Ҡаҙанылар ҙа ҡастылар. Ә һинең 
кеүектәр — ғәҙел хөкөм, закон вәкилдәре ул хәнйәрҙе күрә 
тороп тартып алманы. Бының өсөн үтә ҙур батырлыҡ та 
кәрәкмәй ине.

Я бағаев .  Батыр булһам, мин Ҡәҙерйән Ябағаев та 
булмаҫ инем. Ябағаев булмаһам, был тиклем ғазапланмаҫ 
та инем.

Йәғәфәр. Э бүтәндәр?
Я бағаев .  Бүтәндәрҙә минең эшем юҡ. Ш унан һуң 

минең берәүгә лә зыяным теймәне.
Йәғәфәр. Ә файҙаң?
Я бағаев .  Файҙам да теймәне. Үҙең... үҙегеҙ күреп 

тораһығыҙ, минән ниндәй файҙа сыҡһын? Мин — буш, 
буп-буш. Бына тирем, һөйәктәрем бар, ә эстә буш. Башым 
да буш. Берәй фекер килеп инһә, башым урман кеүек 
яңғырап китә. (Күкрәген күрһәтә.) Бөтәһе лә ҡара көйҙө 
бында.

Йәғәфәр (баш ын эйә). һинең тауышың да ҡайҙандыр 
шомло замандан килгән төҫлө.

Я бағаев .  Ҡыҙған мине, Йәғәфәр, зинһар, ҡыҙған! 
Кисер, ярлыҡа!

Йәғәфәр. Туҡта, саҡ ҡына уйларға бир.
Я б а ға е в .  Уйлап торма. А ҡы лы ң  һалҡы н һинең. 

Йөрәгеңдән һора, йөрәгеңдән! Ул мәрхәмәтле! Ғәфү ит ми
не, Йәғәфәр Моратшин! (Теҙләнә.) Рухыма азатлыҡ бир! 
Күмергә ҡалған йөрәгем төтәмәй генә яны п бөтһөн! 
Миһырбанлы бул! Гонаһымдан ҡотҡар мине! Ваҡыты 
еткәс, тыныс ҡы на донъя ҡуйырға рөхсәт ит миңә! А п-аҡ 
һаҡалым буйлап аҡҡан күҙ йәштәрем менән инәлеп һора
йым, — кисер мине! (И лай .) Ш ул изгелекте эшләһәң, 
үҙеңә сауап булыр. Мин хәҙер гонаһҡа ла, сауапҡа ла
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ышанамын. Ярлыҡа гонаһымды. Йоло мине. Йолоһаң, 
иртәгә ү к  китәм бынан. (Баш ын күтәрә, т а ң  я ҡ т ы һ ы  
күрә.) Йәғни бөгөн үк...

Йәғәфәр. Тор! Ҡарарға сирҡаныс.
Ябағаев  (үҙен -ҡарап ала). Эйе, шулайҙыр шул. Ш у 

лайҙыр.
Йәғәфәр. Тор, тим бит.
Я бағаев .  Торам, торам. Быуындар ебәрмәй. (А уы рлы ҡ  

менән то р а .)
Йәғәфәр. Бына нәмә, Ҡәҙерйән Ябағаев, һинең го

наһтарыңды ярлыҡарға мин һиңә рус побы түгел. Бар, 
хоҙайыңа тапшырып, кит  үҙ юлыңа.

Я бағаев .  Ошо көйөмө? Нисек килдем, шулаймы?
Йәғәфәр. Минең турала бүтәнсә уйлама.
Я б а ғ а е в . Нисек уйламайһың инде? Бер нәмә лә үҙгәр

мәне лә баһа.
Йәғәфәр. Үҙгәрҙе. Мин дә һинең хаҡта оноторға тыры

шырмын. Онотормон.
Я бағаев .  Тимәк, ғәфү итәһең? Тимәк, йолойһоң?
Йәғәфәр. Үҙеңә нисек кәрәк, шулай аңла... (Ҡ ул  

һелтәй.)
Ябағаев  (ҡулдарын һуҙып ы нты л а , т у ҡ т а й ) .  А ң 

лайым, тап шулай аңлайым. Рәхмәт һиңә! Рәхмәттәр 
уҡы йы м  һиңә!

Йәғәфәр (баш ын күтәрмәй генә). Хуш .
Я бағаев .  Эйе, хуш , хуш . Хәҙер мин үҙемдең бисара 

ғүмеремә үҙем хужа. (А р ты  менән иш еккә бара, т у ҡ т а й . 
Айгөлгә өндәшә.) Был донъя шулай ул, ҡыҙым...

А й г ө л . Бөтә донъямы? Бөтә, бөтә донъямы?
Йәғәфәр. Үҙебеҙ эшләгән этлектәрҙе шул донъяға 

япһарыуҙан ҡасан туҡтарбыҙ?

Ҡәҙерйән ишек төбөндә туҡтай. Тыш яҡтан асыҡ тәҙрәгә Пиккио  
килеп башын тыға. Уны күрмәйҙәр.

Я бағаев .  Беҙ башҡаса күрешмәбеҙ, Йәғәфәр. Мин 
һинең күҙеңә бүтәнсә салынмаҫҡа тырышырмын. Эгәр 
асыуланмаһаң, тағы бер нәмә һорар инем.

Йәғәфәр. Һора.
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Я б ағаев . Бер мең туғыҙ йөҙ утыҙ етенсе йылда һин, 
ауыл хужалы ғы  белгесе булараҡ, юғары поста, яуаплы 
урында инең...

Йәғәф әр. Әйтәйек, шулай.
Я бағаев .  Коммунист инең.
Йәғәфәр. Коммунист инем.
Я бағаев .  Әгәр ундай эштә эшләмәһәң, әгәр коммунист 

булмаһаң, һиңә, бәлки, ел-ямғыр ҡағылмаҫ та ине.
Йәғәфәр. Бәлки, ҡағылмаҫ та ине. Шунан?
Я бағаев .  Ш унан, тип ни... Миңә мәғлүм булыуынса, 

аҡланып ҡайтҡас, һине кире элекке эшеңә саҡырғандар. 
Бармағанһың. Быныһын аңлауы ҡы йы н да түгел.

Йәғәфәр. Барманым. Рәнйенем. Хәтерем ҡалды, шуға 
барманым. Ошонда умартасы булып килдем.

Я бағаев .  Ә барлыҡ әрнеүҙәреңде, рәнйеүҙәреңде оно
топ, партия сафына ҡайтҡанһың...

Йәғәфәр. Бутайһың, Ябағаев! (Һикереп то р а .) Һин 
әйткән "юғары пост” , "яуаплы урын" менән коммунист 
исемен бәрәбәр ҡуйырға ярамай. Ярамай! Минең аңлауым
са, миңә ҡалһа, партия сафында булыу үҙе, ҡәҙерен 
белгән кеше өсөн, иң юғары пост! Ҡалғандары килә лә, 
китә лә... Был — бер. Икенсенән, әгәр шул заман партия 
сафынан минең кеүектәр китеп бөтһә, һинең кеүектәр, 
йәғни Ҡәҙерйәндәр, унда күпселеккә әйләнер ине. Үҙең 
уйлап ҡара, нимә булыр ине ул саҡта?

Я бағаев .  Хәҙер мин фирҡәле түгелмен.
Йәғәфәр. Хәҙерге Ҡәҙерйән иҫәпкә инмәй. М ин те- 

геһен әйтәм... Аңлатып бирә алдыммы?
Я бағаев .  Төшөндөм. Рәхмәт. Хуш ығыҙ. (К и т ә .)
А й г ө л  (уҙ алды на.) Нимәһелер әллә һәйбәт, әллә 

ҡыҙғаныс был бабайҙың.
П и к к и о  (тәҙрә аш а). Кисерегеҙ, синьорҙар, ирекһеҙ

ҙән һүҙегеҙҙең аҙағын ишетергә тура килде.
Йәғәфәр. Тыңлағас, ишетелер шул.
П и к к и о .  Эйе, синьорҙар, һеҙ күңелһеҙ ваҡытты, яман 

йылды хәтерләнегеҙ. Шәхес... культ... репрессия, донос!
Йәғәфәр. Ә һеҙ уны ҡайҙан беләһегеҙ?
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П и к к и о .  Беләбеҙ, синьор Йәғәфәр, бер планетала 
йәшәйбеҙ бит.

Йәғәфәр. Белгәнегеҙҙе бында инеп һөйләгеҙ.
П и к к и о .  Улай ҙа була. (И ш е ктә н  урап инә.) Ул йыл

да беҙҙең гәзиттәр яҙғанды уҡыһағыҙ, радио һөйләгәнде 
тыңлаһағыҙ, түбә сәстәрегеҙ үрә торор ине. Беҙ ул хәбәр
ҙәрҙең яртыһына ғына ышандыҡ. Ш улай ҙа, бахыр Рәсәй 
тағы ла ҡанға батҡан икән, тип бик йәлләнек һеҙҙе. Ш ул 
утыҙ етенсе йылдағы хәлдәрҙе быйыл тағы ҡабат-ҡабат 
һөйләнеләр. Тағы йәлләнек.

Йәғәфәр. Н ы ҡ  йәлләнегеҙме?
П и к к и о .  Һәләк ны ҡ. Кешеләр урамда бер-береһен 

йы ғы п һуйһындар ҙа, нисек йәлләмәйһең шуларҙы? 
Һуйылғандарҙы, тим... Ярай әле иҫән ҡалғанһығыҙ.

Йәғәфәр. Улай ны ҡ  йәлләгәс, ҡы йы н булғандыр инде 
һеҙгә.

П и к к и о .  Ҡ ы йы н булды, бик ҡы йы н булды. Үтә ҡ ы ҙ
ғандыҡ. Әле лә ҡыҙғанабыҙ. Беҙ, итальяндар, ифрат әҙәм 
йәнле халыҡ бит.

Йәғәфәр (П иккионы ң ҡарш ы һы на килә). Бына нәмә, 
синьор П иккио: һеҙ минең ҡунағы м, етмәһә, кейәү тейеш
ле кеше.

П и к к и о .  Һеҙ миңә ҡайнаға.
Йәғәф әр . Эйе, мин ҡайнаға, һеҙ кейәү. Урынығыҙ түрҙә. 

Ҡәҙерегеҙҙе белеп кенә ултырығыҙ шунда.
П и к к и о .  Рәхмәт. Рәхмәт, ҡайнаға.
Йәғәфәр. Әммә бынан һуң, синьор, яңылышып та, 

алдан уйлап та, йыуатырға теләп тә, илатырға теләп тә 
беҙҙең яраларға, яңы уңалып килгән иҫке яраларға, 
ҡағылмағыҙ! Сөнки утыҙ етенсе йылы ла, шәхесе лә, синь
ор, культы ла үҙебеҙҙеке. Ғазаптары ла, ҡара ҡайғылары 
ла, ҡанлы йәштәре лә үҙебеҙҙеке!.. һыҙлауҙары үҙебеҙҙеке 
булғас, тимәк, һыҡтауҙары ла үҙебеҙҙеке. Ҡағылмағыҙ 
беҙҙең иҫке яраларға! Ҡағылмағыҙ, синьор! Беҙҙе былтыр 
ҡыҫҡанға быйыл ҡысҡырмағыҙ. Беҙгә ҡуш ы лы п ялған 
һалҡын күҙ  йәштәре менән иламағыҙ. Барығыҙ, ана, 
айыу тиреһенә төрөнөп йоҡлағыҙ. Иртә әле!
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П и к к и о .  Урынһыҙ ҡатнаш тым. Кисерегеҙ, синьор. 
М ин былай һеҙҙең хәтерегеҙҙе ҡалдырырмын тимәгәйнем.

Йәғәфәр. Бер юлға ғәфү итәм.
П и к к и о  (һүҙҙе икенсегә борорға теләп). Әле айыу 

тигәс, иҫемә төштө. Кисә анау ояла кескәй генә айыу ба
лаһы бар ине. Ш ундай ирмәк. Йомғаҡ кеүек тәгәрәй. Ул 
ни...

Йәғәфәр. Уны ң хаҡы  ю ҡ...
П и к к и о .  М ин былай ғына әйтәм, хаҡы н һорамай 

ғы на...
Йәғәфәр. Бүләк тә ителмәй!
П и к к и о .  Һеҙ мине аңламанығыҙ, синьор Йәғәфәр. 

Аңлата белмәнем...
Йәғәфәр. Аңланым. Ул айыу балаһы хәҙер беҙҙең 

ғаилә ағзаһы. Ғаилә ағзаларын беҙ һатмайбыҙ ҙа, бүләк тә 
итмәйбеҙ.

Ут һүнә.

Алтынсы картина
Шул уҡ өй алды. Аласыҡ бағанаһында мылтыҡ, патронташ эленеп 

тора. Көн үҙәге яҡынлашып килә. Ябағаев ,  Ричард.

Я бағаев .  Ҡарт көнөмдә нишләптер мы лты ҡ атырға 
өйрәнге килеп китте. Әллә, тим, үҙемдә һунарсы олатай
ҙарҙың ҡаны  ҡуҙғалы п тора инде.

Р и чар д .  Оҙаҡламай өйрәк ата башлаясаҡбыҙ. Һунар
сы ҡаны  алдан һиҙә уны .

Я бағаев .  Ахы ры , шулайҙыр. Т ик шул мылтығын 
ғына тотоп өйрәнелмәгән.

Р и ч а р д .  Дәртең булғас, Ҡәҙерйән ағай, мин һине ә 
тигәнсе өйрәтәм. Ана м ы лты ҡ та бар. (М ы л тъ п сты , 
патрондарҙы  ала.) Бына быныһы ҡуш көбәкле мы лты ҡ, 
быныһы патрондар...

Ябағаев  (м ы л т ъ гкт ы  ала ла кире бирә). Тос ҡы на 
икән.

Р и ч а р д .  М ы лты ҡты ң ҡоролошон һөйләп торайыммы?
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Я бағаев .  Һөйләп торма, өйрәт кенә. Ҡорорға, тоҫҡар
ға, йәнә атырға өйрәт.

Р и ч а р д .  Бына ошолай асып, бынау еренә патрон 
һалаһың. (А са.) Бер патроны ла бар икән. Хәҙергә алып то
райыҡ. Бынау яры ҡҡа анау муш ка тигән бәләкәс кенә 
төймәне тура килтереп тоҫҡайһың. Ш унан яй ғына бынау 
тәпе тигәнен тартаһың. Бына шулай. Төшөндөңмө?

Я б а ғ а е в .  А ты лы п китһен өсөн, бынау нәмәһенә 
баҫырға кәрәкме?

Р и ч а р д .  Эйе. Яйлап ҡы на, аш ыҡмай ғы на... Әгәр 
алыҫҡа атырға кәрәк булһа...

Я бағаев .  Әллә ни алыҫҡа ата алмам инде мин...
Р и ч а р д .  М ин күрһәткәнде эшләп ҡара әле. Анау 

бағана ботағына эленгән көрш әккә тоҫҡа.
Я бағаев .  Анауғамы?
Р ичар д  (а р ты н а н  килеп -ҡарай). А ҫҡа тоҫҡайһың. 

Баяғы м уш ка тигәне көршәктең ҡап уртаһына тура 
килһен.

Я бағаев .  Хәҙер ырғағына баҫайыммы?
Р и ч а р д .  Баҫ.
Я бағаев .  Ни эшләп шартламай ул?
Р и чар д .  Ҡоролмаған, көпшәһендә патроны ю ҡ. Тағы 

бер ҡабатлайыҡ.
Я бағаев .  Ш улаймы?
Р и ч а р д . Ниңә ҡалтыранаһың? Һунарсының нервыла

ры ны ҡ булырға тейеш. Һин нервыларыңды сыныҡтыр.
Я бағаев .  Әлбиттә, сыныҡтырырмын. Әлбиттә... (П а 

тронды  ала.) Ошоноң берәүһе үлтерәме?
Р и ч а р д .  Был хатта бүрене, айыуҙы үлтерә.
Я бағаев .  Мә, урынына һалып ҡуй .
Р и ч а р д .  М ылтыҡты  ҡороп ҡуйы у ярауын ярамай ҙа... 

(Ҡ ора.) Әйҙә, элеккесә, үҙенекенсә ҡалһы н. (М ы л т ы ҡ т ы , 
п а т р о н т а ш т ы  урынына элә.) Өйрәк осоро башланғас, 
мин һиңә әйтермен. Бергә йөрөрбөҙ.

Я б а ға е в .  Ярай, ярай... Б ик рәхмәт. (Р ичардты ң  
арҡаһы нан ҡ а ға .) Һин яҡш ы  күңелле бала.

Р ичар д  (с и т кә  та й ш а на ). М ин арҡанан һөйгәнде 
яратмайым, Ҡәҙерйән ағай... Һы нған ҡабырға ауырта.
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Өйҙән А й гө л сыға.

А й г ө л .  Ричард Галин?! Өс көн буйы ҡайҙа китеп 
олаҡтың? М ин һине һағынып бөттөм.
Ричард ҡапыл Айгөл яғына ынтыла. Я б ағаев, аҡрын ғына барып, 

мылтыҡты ала ла шым ғына сыға.

Р и ч а р д ,  һағынмағанһыңдыр ҙа...
А й г ө л .  Ы сын! Ниңә килмәнең?
Р и ч а р д .  Артымдан юллап килеп, больницаға илтеп 

яптылар. Бөгөн тағы  ҡастым.
А й г ө л .  Э ҡасҡы нды  ни эшләтәләр, беләһеңме?
Р и ч а р д .  Әйттеләр инде: тағы  ҡасһаң, милиция менән 

алдырып, каталаж каға яптырабыҙ, тинеләр.
А й г ө л .  Яралы булыу һиңә килешә, Ричард Галин! Үҙ 

яраларыңа торорлоҡ егет һин!
Р и ч а р д .  Ә һин үҙеңдең ниндәй һәйбәт ҡы ҙ икәнеңде 

белһәң, аҡылдан яҙыр инең.
А й г ө л  (ш арҡы лдап көлә). Улай булғас, белмәй торо- 

уым яҡш ы раҡ.
Р и чар д  (ги п ста ғы  ҡул ы н  ҡосаҡлап ул ты ра ). Боль

ницала мин иланым. Я ңғы ҙлы ҡтан... Йәнә алда торған 
яңғы ҙлы ҡты  уйлап...

А й г ө л  (Ричард эргәһенә бурәнәгә ул ты ра ). М ин "Айгөл 
дәфтәре"н уҡы п сы ҡтым. Баштан-аяҡ.

Р и ч а р д .  Көлдөңмө?
А й г ө л .  Башта көлөргә иткәйнем дә, ҡапы л күңелем 

тулы п китте. Һуңынан нисектер яманһыу ҙа, бер аҙ 
ҡурҡы ны с та булып ҡуйҙы .

Р и ч а р д .  Ысынмы?
А й г ө л .  Ы сын булмай. Ул дәфтәрҙе — "Айгөл дәфтә- 

ре"н ни эшләтәһең?
Р и ч а р д .  Ҡ ул төҙәлгәс тә, сумкаға һалып йөрөтәм.
А й г ө л . Бир миңә уны , бүләк ит. Үҙем менән Италияға 

алып китәйем. Битен асҡан һайын, һине, бабайымды, ошо 
имәнде — бөтәһен дә, бөтәһен дә иҫкә төшөрөрмөн.

Р и ч а р д .  Ҡасан китәһегеҙ?
А й г ө л . Бөгөн көндөҙ ү к  китәбеҙ. Эсәйемдәр сумаҙанда

рын йыйып бөттө инде.
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Р и ч а р д .  Ә мин? М ин белмәй ҡалған булһам?
А й г ө л .  М ин үҙем һине эҙләп тапҡан булыр инем.
Р и ч а р д .  Тимәк, "Айгөл дәфтәре"нең беренсе бүлеге 

ошонда бөттө. Ал һин уны . Ул һинеке, бөтөнләйгә һинеке. 
Т ик ш уны  ғына үтенеп һорайым: беҙҙе онотҡас, утҡа яҡ  
һин уны . Күҙ көйөгө булып туҙанда аунап ятмаһын. Ита
лия туҙанында аунап...

А й г ө л .  Үҙем туҙанда аунаһам да, уны  аунатмам...
Р и ч а р д .  Үҙең дә аунама, Айгөл...
А й г ө л  (нале тәуге картиналағы са Ричардты ң алдына 

теҙләнә). Тәпәй баҫҡандан бирле был ерҙә беҙ гел бергә 
йөрөнөк. Башта етәкләшеп йөрөнөк, һуңынан былай ғына. 
Ун ете йыл буйына һин мине хатта бер тапҡы р этәреп тә 
ебәрмәнең. М ин һине йәберләнем, күп  йәберләнем. Ш улар 
өсөн бөгөн кисер мине, Ричард... Ричард Галин... А йы ры 
лыш ыу алдынан һиңә әллә ниндәй һәйбәт, мәңге онотол
маҫлыҡ һүҙҙәр әйткем килә.

Р и ч а р д .  Ундай һүҙ берәү генә инде. Әйт ш уны ...
А й г ө л .  Миңә ни тиклем, ни тиклем ауыр икәнен 

белһәң ине. М ин бер Айгөл түгел, ике Айгөл. Уң ҡулы м  
төҙәткәнде һул ҡулы м  боҙа, уң күҙем һоҡланғанда, һул 
күҙем нәфрәтләнә, уң  ҡолағым йыр ишеткәндә, һул 
ҡолағым һы ҡтау ишетә. Ҡ ы йы н миңә...

Р и чар д .  Китмә, Айгөл. Ниңә нимә ҡалған ул сит 
донъяла?

А й г ө л .  Унда минең әсәйем буласаҡ. Әсәй кеше үҙе 
бөтөн бер донъя ул.

Р и ч а р д .  Бынау тауҙарҙан, урмандарҙан, һуҡм аҡтар
ҙан, күктәрҙән башҡа, беҙҙән башҡа ни эшләрһең һин 
унда?

А й г ө л .  М ин ул хаҡта уйламаҫҡа, бөтөнләй уйламаҫ
ҡа  тырышам. М ин бары әсәйемде уйлайым. Бер-беребеҙ
ҙән башҡа йәшәү беҙгә мөмкин түгел.

Р и чар д .  Бығаса мөмкин ине бит.
А й г ө л .  Бынан ары мөмкин түгел.
Р и ч а р д .  Ни өсөн шулай?
А й г ө л .  Белмәйем. Т ик мөмкин түгел. М ин шулай хәл 

иттем.
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Р и ч а р д . М ин һине бер тигәндә артыңдан юллап барып 
табасаҡмын барыбер.

А й г ө л .  Э хәҙергә хуш лаш ырға тура килә, сыҙам, са
быр дуҫым минең... Йә күрешербеҙ, йә ю ҡ... Күрешер
беҙме, юҡмы? Әйҙә таш менән юрайыҡ.

Р и ч а р д .  Ю ҡ, юрамайыҡ! Ю рауға, ырымға, сихырға 
ышанмайым мин! Ы шанмайым мин! Бары үҙемә генә 
ышанам. М ин һине табасаҡмын. Баш ҡа планетаға ки т 
һәң дә, табасаҡмын! Адресың йөрәгемдә: Итальяно, Мила- 
но... Милано, Итальяно... (Тау яғы на сығып йүгерә.)

Зәлифә менән Миңлекәй килә. Улар ябай, ләкин матур кейенгәндәр.

М и ң л е к ә й  (һөйләп килә). Бынау Ҡара ҡаяға яҡы нла
ша башлаһам, йөрәгем леп-леп-леп тибергә тотона...

Зәлифә. Бер һүҙҙе кү п  һөйләйһең, Миңлекәй.
М и ң л е к ә й .  Бағы ны п һөйләргә генә ҡалғас...

Инәләр.

Зәлифә. Баумы, ҡы ҙы м . (Текләп әсарай.) Ниңә былай 
төҫөң ҡасҡан, әллә ауырыйһыңмы?

А й г ө л .  Ауырымайым. Беҙ бит китәбеҙ, Зәлифә әхирәт 
апай.

Зәлифә. Ҡайҙа?
А й г ө л .  Италияға. Бөтөнләйгә.
М и ң л е к ә й .  Италияға? Бөтөнләйгә? Биңә ни етмәгән 

унда йыйын буржуй араһында? Бына бер кәмит! Нимә 
ҡарай теге ағас аяҡ мәжнүн?

Зәлифә. Беҙ бик сәпсәләнеп тә китмәйек әле, Миңле
кәй. Илсенең суҡмары — сабырлыҡ, ти.

М и ң л е к ә й .  Сабыр булабыҙ, тип, бынау бөтә тирә- 
яҡты  йәмләп торған аҫыл бер затты ер аяғы ер башы ергә 
үҙ ҡулыбыҙ менән биреп ебәрәйекме ни инде?

А й г ө л .  М ин бит әсәйем менән бергә буласаҡмын.
М и ң л е к ә й .  Ғүмер буйы әсәйеңдең итәгенә тотоноп 

тора алмаҫһың. Ишегеңде асып, урамға сы ҡҡас та, ҡайҙа 
барырһың, кемгә һүҙ ҡуш ырһың? Уйлағаның бармы 
шуны?

А й г ө л . Юҡ.
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М и ң л е к ә й .  Бар, уйлай йөрө. Эсәйеңә әйт, бында сы ҡ
һын.

А й г ө л  (а п ты р а п  иңбаш тары н йыйыра. Үҙ алдына). 
Ниңә шулай үсегәләр икән былар?..

Айгөл өйгә инеп китә.

Зәлифә. Нин үтә елкенеп китеп, эште боҙоп ҡуйм а.
М и ң л е к ә й .  Беләбеҙ. Тел үҙебеҙҙеке. Кәрәк саҡта ут 

сәсәбеҙ, кәрәк саҡта боҙ ялайбыҙ.
Зәлифә. Т ик ут менән боҙҙо бутап ҡуйма.
М и ң л е к ә й .  Ш улай ҙа һүҙҙе һин башла. Йә ҡапыл 

тоҡанып китермен.

Зөлхәбирә өйҙән сыға.

Зөлхәбирә (-ҡауш ап). Килеп ҡалай яҡш ы  иткәнһе
геҙ. һаумыһығыҙ?

Баш эйеп иҫәнләшәләр.

Зәлифә, һаум ы , Зөлхәбирә?
М и ң л е к ә й .  Иҫәнме?
Зәлифә. Китергә йыйынаһығыҙ икән. Хәбәребеҙ һуң

лағандыр инде, былай булғас.
Зөлхәбирә.  Бәлки, һуңламағандыр.
Зәлифә. Элекке ете дуҫың араһынан икебеҙ илсе 

булып килдек. Һине ғәфү итергә тип ебәрҙеләр беҙҙе.
Зөлхәбирә.  Рәхим итегеҙ! Моғайын, килерҙәр, тип 

көткәйнем. Бына рәхмәт һеҙгә! Күңелем тынысланып 
китәсәкмен.

М и ң л е к ә й .  Рәхмәтеңде әйтергә аш ыҡма әле, Зөлхә
бирә. Һиңә бер шартыбыҙ бар.

Зөлхәбирә.  Һеҙ, әлбиттә, үтәй алмаҫлыҡ шарт ҡуймаҫ
һығыҙ. Үтәрлек шарт булыр. Әйтегеҙ...

Зәлифә. Беҙ етәүләп шулай хәл иттек: әгәр һин бында 
ҡалһаң, һине ғәфү итәбеҙ. Ҡалыр ниәтең булһа, уңай
һыҙланма, әйт. Ҡ урҡма, һиңә бармаҡ та янатмабыҙ.

М и ң л е к ә й .  Һис ваҡыт, һис кемдән битәр һүҙе 
ишетмәҫһең.

Зәлифә. Ете дуҫың шул ҡарарға килде.
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З ө л хә б и р ә , һеҙ бит яҡш ы  беләһегеҙ: ҡаяһы нан 
ҡубып, түбәнгә әллә ҡайҙа тәгәрәгән ташмын мин. Ҡ ай
тыр юлым ю ҡ минең.

М и ң л е кә й . Ҡайтҡанһыңсы.
З өлхәбирә . Йәнемдең яртыһы тегендә. Унда ике ба

лам, ирем, йорт-йыһазым, донъям бар. Унда үткән ун өс 
йыл ғүмерем бар, ә бында? Һеҙҙең нәфрәттән башҡа нимә 
күрҙем мин бында? Нимә күрҙем?..

М и ң л е кә й . Бәй, балаларыңды, иреңде бында күсер. 
Бөтәбеҙгә лә урын етер. Нәфрәт тә бөтөр.

З ө л х ә б и р ә .  Минең алға ундай шарт ҡ уй ы у  — 
шәфҡәтһеҙлек! Ш артығыҙға күнә алмайым. Ярлыҡама
һағыҙ, шул көйө, ләғнәтләнгән көйө, китермен. Ер менән 
к ү к  араһында аҫылынып ҡала алмайым мин. Ел өргән 
я ҡ ҡ а  күсеп йөрөргә мин болот түгел. Кеше мин! Үҙем 
теләгән яғыма барам.

Зәлифә (белмэмешкә һалы ш ы п.) Ә Айгөлөң?
Зөлхәбирә.  Ҡыҙым минең менән китә. Алып китәм.
М и ң л е к ә й .  Уныһын ҡарап ҡарарбыҙ әле.
Зөлхәбирә.  Бала минеке.
Зәлифә. Етем өйрәк бәпкәһенә йомортҡа һалған өйрәк 

инә түгел, ултырып бала сығарған тауы ҡ — инә. Айгөлгә 
Йәғәфәр хужа, беҙ хуж а, бына бынау йорт хужа.

Зөлхәбирә.  Ә беҙҙе мәктәптә "кеше үҙенә үҙе хужа" 
тип өйрәттеләр тағы.

Зәлифә. Башҡа һабаҡтарҙы онотһаң да, быныһын 
онотмағанһың икән.

Арттараҡ Йәғәфәр уҙып бара.

М и ң л е к ә й .  Йәғәфәр ағай!

Йәғәфәр яҡын килә.

Йәғәф әр ,  һаум ы һы ғы ҙ, ҡарындаштар? Оҙатырға 
килдегеҙме? Бик һәйбәт иткәнһегеҙ.

М и ң л е к ә й .  Оҙатырға ла, оҙатмаҫҡа ла.
Йәғәфәр. Үтә өҙөп, төшөндөрөп һөйләйһең, Миңлекәй.
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М и ң л е к ә й .  Ә һин, мыйыҡлы мәжнүн, аяҡ үрә төш 
күреп йөрөйһөң. Айгөлдө шулай ултыртып ебәрәбеҙме ни 
инде?

Йәғәфәр. Бала үҙе шулай хәл итте.
М и ң л е к ә й .  Хәл итте, имеш, нимә хәл итһен ул? Бала

ның башында әле Ирәмәл түбәһендә уйнаған елдәр уйнап 
тора.

Айгөл сыға. Ьуңғы һүҙҙәрҙе ишетә.

Зөлхәбирә.  Әсәне баланан, баланы әсәнән айырырға 
берәүҙең дә хаҡы  юҡ. Ю ҡ хаҡы! Күрһәтегеҙ миңә шундай 
закон!

Зәлифә (күкрәгенә ҡулы н ҡ у я ). Беҙҙең закон бына 
бында.

А й г ө л .  Бәхәсләшмәгеҙ! Мин үҙем хәл итәм, әсәйемдән 
айырылмаҫҡа хәл итәм.

Зәлифә (Айгөл эргәһенә килә). Унда барғас, кем булыр
һың һуң һин, балам?

А й г ө л .  Айгөл булырмын.
Зәлифә. Айгөл булырһың. Әммә ниндәй Айгөл? Ул 

тормош кем итер һине — ҡолмо, ҡурсаҡмы? Ҡайһыһы 
итһә лә, аяныс. Бына шуны уйлап йән өҙгөләнә.

А й г ө л .  Мин һәйбәт булырмын, Зәлифә әхирәт апай. 
А нт итеп әйтәм — һәйбәт булырмын! Һеҙ ҙә асыуланма
ғыҙ. Татыу ғына айырылышайыҡ. Элеккесә...

М и ң л е к ә й .  Беҙ һине ебәрмәйбеҙ, Айгөл! Һин беҙҙеке. 
Етебеҙ ҙә юлығыҙға сығып, Зөлхәбирә, машинағыҙ алды
на һуҙылып ятырбыҙ, әммә баланы бирмәбеҙ. Ер менән 
к ү к  араһында берәү аҫылынып торғас та еткән. Үҙ хазина
быҙҙы һаҡлап ҡалырға беҙҙең көсөбөҙ етер! Киттек, 
Зәлифә!

Ҡапыл боролоп сығып китәләр.

Зөлхәбир ә .  Кеше эшенә, кеше тормошона шулай 
һөмһөҙ килеп тығылыу — ниндәй тупаҫлыҡ, наҙанлыҡ! 
Ниндәй кешелекһеҙ ҡырағай әхлаҡ, әрһеҙ ғәҙәт! Минең 
өсөн былар бөтөнләй ят хәҙер. М ин уларҙың тормошона, 
ирһеҙ тапҡан балаларына ҡатнашмайым бит.
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Йәғәфәр. Зөлхәбирә һылыуым, үҙ алдыңа теләһәң ни 
уйла, әммә минең алда беҙҙең әхлаҡҡа тел тейҙермә. Һиңә 
ярамай ул! (Күҙен һөртә-һөртә боролоп ки тә , Айгөл уның 
беләгенә аҫылына.)

А й г ө л .  Бабайым, ҡәҙерлем. Һин миңә асыуланма. 
Әсәйем миңә бик кәрәк бит.

Сығалар.

Зөлхәбирә  (оҙалс һүҙһеҙ то р а ). Китергә, хәҙер ү к  к и 
тергә кәрәк. Һәр кем үҙенсә хаҡлы. Э мине рәнйетеп, 
йәберләп ебәрәбеҙ тип берәү ҙә уйламай. Хатта ағайым 
да... Күпме рәнйеп, йәберләнеп, яфаланып китәм бит мин 
тыуған еремдән.

Ике сумаҙан күтәреп, Пиккио сыға.

П и к к и о .  Тимәк, һау бул, Күсәрбай! Әссәләмәғәләй
күм , Милано! Синьор Йәғәфәр әйтте, оҙаҡламай машина 
киләсәк, тине. Нәмәләрҙе сығарып ҡуяй ы ҡ .

Зөлхәбирә.  Эйе, китергә ваҡыт.
П и к к и о .  һ и н  тағы борсолғанһың. Юлда мин һине 

Неаполь йырҙарын йырлап йыуатырмын, минең гүзәл 
синьорам!

Зөлхәбирә.  Урал илатҡан йәнде Неаполь йыры йыуа
та алмаҫ шул.

П и к к и о .  Иң ҡара болот та бер килеп тарала, хазинам 
минең! Бер хазина урынына ике хазина алып ҡайты п ба
ра Карло П иккио. Ой, П иккио  — ир-егет!
Айгөл үҙ төйөнсөгөн сумаҙандар эргәһенә сығарып ҡуя. Баҫып ҡала.

Зөлхәбирә.  Ш атлығыңды әсеңә һыйҙырыбыраҡ, ип 
лерәк ҡыланырға тырыш, Карло. Күрәһең бит, бөтәбеҙ ҙә 
мәйет оҙатҡандағы кеүекбеҙ.

П и к к и о .  Аңлайым: юлдашың һуҡы р булһа, күҙеңде 
ҡыҫ.

Зөлхәбирә.  Эйе.
П и к к и о .  Ярай, ярай... Әммә Айгөл үҙенең сибәрлеге 

менән бөтә Миланоны хайран ҡалдырасаҡ. Баһалап бөтә 
алмаҫлыҡ хазина ул. Уның хаҡы  миллион, ун миллион, 
йөҙ миллион!
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Зөлхәбирә.  Ниңә һин шулай, Карло, бөтә нәмәгә лә 
хаҡ ҡуяһың? Хатта кешегә, хатта сабый балаға?

П и к к и о .  Беҙҙә генә түгел, бында, Советта ла, иң ҡ и м 
мәтле капитал — кеше, тиҙәр ине бит. Ш уға ғына әйтәм. 
Үҙең беләһең, итальяндар матурлыҡты баһалай ала.

А й г ө л  (а ты л ы п  алға сыға). Нимә һеҙ, синьор П иккио, 
мине Италияға илтеп һатырға уйлайһығыҙмы ни? Ни 
һөйләй ул, әсәйем? Ниңә шундай һүҙ әйтә ул?

Зөлхәбирә, Пиккио ҡапыл аптырап ҡалалар.

П и к к и о .  Һатыу? Алла һаҡлаһын? Әҙәм һатырға, 
хоҙайға шөкөр, Италия ҡырағай ил түгел. Һин шундай 
матурһың, синьорина Айгөл, тимәк, айҙағы гөл — һинең 
ҡулыңды һорап, миллионер улдары алдыңа килеп баш 
эйәсәктәр. Ҡ атын-ҡыҙ өсөн иң юғары чин — матурлыҡ. 
Беҙ, ирҙәр, уның ҡаршыһында ҡалтырана-ҡалтырана теҙ 
сүгәбеҙ. Һин ундан берҙе, йөҙҙән берҙе үҙең һайлап ала
саҡһың.

Зөлхәбирә (ты н ы с ). Етер. Карло, ошонда туҡта.
П и к к и о .  Әйтеп кенә бөтөрәм дә... Ш унан һин бөтә 

Миланоға, хатта бөтә Италияға мәшһүр миллионерша 
буласаҡһың. Бына ниндәй күркәм тормош көтә һине.

А й г ө л . Тимәк, йә ҡурсаҡ, йә ҡол? Йә ҡол, йә ҡурсаҡ?
Зөлхәбирә .  Тыңлама һин уны. Ш ул миллиондар 

менән һаташҡан ул.
А й г ө л .  Ю ҡ, әсәйем, тыңламай булдыра алмайым. 

Зәлифә әхирәт апайым да шуны әйтте. Мин ҡурҡам! 
Ҡ урҡам мин, әсәй!

П и к к и о .  Ниндәй сәйер халыҡ был? Бүләк бирә, бүләк 
алмай, үҙе ярлы, үҙе миллион дан ҡурҡа.

Зөлхәбирә.  Карло!
А й г ө л .  Ялған! Беҙ ярлы түгел! Бына минең генә ни 

саҡлы мөлкәтем бар! (Төйөнсөгөн сумаҙандар яны нан  
алып с и ткә  ы р ғы та .)

Зөлхәбирә.  Ярһыма, ҡыҙым, уның һөйләгәне буш 
хыял. Ул шундайыраҡ кеше.

А й г ө л .  Ул уйлағанын һөйләй, күрергә теләгәнен 
һөйләй... Синьор П иккио  бер ваҡытта ла алдашмай.
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П и к к и о .  Карло П иккио  алдашмай.
А й г ө л .  Э һин һуң, әсәй, нимә, ниндәй тормош вәғәҙә 

итәһең?
Зөлхәбирә.  Яҙғаны булыр.

Төрөлгән айыу тиреһе, уҡ-йәйә күтәреп, Йәғәфәр сыға.

А й г ө л .  Ю ҡ, әсәй, тоҡҡа һалып ҡы на алып китергә 
мин күҙе асылмаған айыу балаһы түгел! Күҙе асылған 
айыу балаһы мин! Синьор П иккио асты минең күҙемде. 
Баһам түбәнерәк булһа ла, тамыр йәйгән еремдә ҡалам.

Имәнде килеп ҡосаҡлай.

Зөлхәбирә.  Ярабби! Тағы ни ишетәм мин? Бер һел
тәүҙә бөтә өмөттәремде селпәрәмә килтерәһеңме ни инде, 
балам? Ҡыҙым! Тотош бер юлы!

А й г ө л .  Кисер, әсәйем, үҙемде лә, һине лә алдаған 
булып сыҡтым. Кисер! Синьор П иккио  уйнап ҡына, шая
рып ҡы на һелтәгән таяҡ  мине һуш ыма килтерҙе. 
Шиктәремде таратты. Рәхмәт уға!

Зөлхәбирә .  Күңелем һиҙенә ине, шик-шөбһәләрем 
йөрәгемде тырнай ине. (Күкрәген ыуа.) Бына бынауҙан бер 
минутҡа ла ҡанлы төйөр китмәне. Ахыры шул бер килеп 
быуыр инде. (Тыныс -ҡына.) Башҡаса өгөтләргә хаҡым 
да, инәлергә көсөм дә юҡ. Күрәсәгем шулдыр. (Сумаҙанға 
ул ты р ы п  б и те н  ■ҡаплай, иламай, Айгөл килеп уны  
иркәләй.)

Ҡара ҡая яғында атыу шартлай. Бөтәһе лә тертләп китә.

Йәғәфәр. Кемдер йәнә мылтыҡ менән шаяра.
П и к к и о  (ирония менән). Тантаналы салют! Каруан 

юлға сыға!
Р и ча р д  (алы ҫтан  асысҡырып килә.) Бәлә! Бәлә! (Инә, 

■ҡулында м ы л ть п с .)  Ҡот осҡос бәлә! Бәлә! Ҡәҙерйән 
Ябағаев атылды. Ҡара ҡая башында үҙен үҙе атты.

Йәғәфәр. Ниңә тыйманың? Ниңә мылтығын тартып 
алманың?
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Р и ч а р д .  Мин атыу тауышы ишетелгәс кенә күрҙем. 
Мин барып еткәндә, йән биргәйне.

А й г ө л .  Бисара бабай... Бер яҡш ы  һүҙ ҙә әйтеп ҡала 
алманым.

Йәғәфәр. Кем мылтығы?
Р и ч а р д .  Теге әҙәмдеке. Өс аҙна эсендә бынау ике 

кәбәктән ике үлем сыҡты. Ләғнәт төшһөн мылтығына ла, 
хужаһына ла! (М ы л т ы ҡ т ы  а т ы п  бәрә.)

Зөлхәбирә (улты рған  еренән). Ҡарт үҙен борсоған 
һорауҙарға яуап тапҡан... Ниндәй мәхшәр был? Китергә, 
китергә... Яй ғына, шым ғына, йомғаҡ кеүек йомарланып 
ҡы на китергә кәрәк... (Ҡ ы сҡы ры п.) Йомғаҡ булһам да, 
осо барыбер бында ҡала! Ҡыҙым!.. (Тора, тирә-яғына  
ҡарай .) Башҡаса күрә алмаһам, бәхил булығыҙ. Ғәйепле 
булһам, мин генә түгел, һуғыш  та ғәйепле. Бәхил бу
лығыҙ!

Ирҙәр нәмәләрҙе күтәреп ала. Айгөл әсәһен ҡосаҡлай. Аҡрын ғына 
сығалар. Сит кеше инә.

С ит кеш е .  Мәйеттәр ашыҡмай. Ябағаев көтөп торор. Ә 
юлсыларҙың юлда булыуы яҡш ы . Тереләр гел юлда. Гел 
эҙләйҙәр, табалар, юғалталар. Хатта тапҡанда ла юғалта
лар, юғалтҡанда ла табалар. Үҙҙәрен табалар... Ричард Га
лин әйтмешләй, Айгөл дәфтәренең беренсе өлөшө тамам
ланды. Алда ни булыр, уны һы  билдәһеҙ. Ә хәҙергә 
Айгөл доң нимә юғалтып, нимә тапҡанын үҙегеҙ күрҙегеҙ. 
Әйткәнемсә, мин уйынға ҡатнашманым. Берәүҙе лә илат
маным да, йыуатманым да... Сөнки мин — сит кеше... 
Ниңә тағы килеп индем һуң әле мин бында? Ә... үҙемдең 
шул көйө иҫән-һау икәнемде күрһәтер өсөн инде. Х у 
шығыҙ. Ары китәм. (Ю ҡ  була.)

Айгөл артына боролоп ҡарай-ҡарай йүгереп инә. Уға Ричард эйәргән.

А й г ө л  (а р ты н а н  әйләнеп). М ин һине, әсәйем, тау 
башынан ҡарап ҡалам. Унан алыҫ күренә! Унан бик алыҫ 
күренә. М ин һине шунан ҡарап ҡалам.
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Йүгереп үтәләр. Ут һүнә. Шунда уҡ тоҡана. Прологтағы тау башы.
Айгөл,  Ричард.

А й г ө л . Хуш , әсәйем! Мәңгегә китер өсөн генә ҡайтҡан
һың икән. Хуш! Әсемдә ҡойондар уйнап ҡалды, әммә 
йөрәгемә зиһен биреп киттең. Мин ҙур үҫтем хәҙер. Бик 
ҙур үҫтем! Үҙемде түгел, инде һине ҡыҙғанам. Нисек тү
ҙерһең һин?

Р и ч а р д .  Ташморонға еттеләр.
А й г ө л .  Ташморондо үттеләр. Күҙҙән юғалдылар, 

күмелделәр. Х уш , әсәйем! Хуш! (И лай .)
Р и ч а р д ,  һ и н  илайһың?
А й г ө л .  Илайым.
Р и ч а р д . Тәртип ю ҡ был ер йөҙөндә.
А й г ө л .  Булырға тейеш. Булдырырға кәрәк уны!
Р и ч а р д .  Ә һин илайһың.
А й г ө л .  Илайым. Бөтәһе өсөн дә бер юлы илайым. 

Ләкин күҙ йәштәрем аша салауат күпере күрәм мин, 
офоҡтан офоҡҡа һуҙылған алтын күпер күрәм. Һинең 
менән беҙ шул күперҙән үтеп бейеккә, юғарыға күтәрелер
беҙ. Алыҫҡа, бик алыҫҡа китербеҙ. Т ик үткәндәрҙән ғәфү 
һорар өсөн кире әйләнеп ҡайтмаһаҡ ине. Ҡайтмаһаҡ ине, 
Ричард Галин!

Ут һүнә.

1. "Айгөл иле" пьесаһы буйынса ҡуйылған спектаклде сәхнәнән йәки 
телевизорҙан ҡарағанығыҙ бармы? Ҡараһағыҙ, ул ниндәй тәьҫир 
ҡалдырҙы? Ҡарамаһағыҙ, пьесаны уҡы п, уның үҙегеҙҙә  ниндәй 
уй-тойғолар уятыуын һөйләп ҡарағыҙ. 2. Пьеса ни өсөн "Айгөл иле" 
тип аталған? Айгөл илен, Айгөлдөң күңел донъяһын нисек итеп күҙ 
алдына килтерәһегеҙ? 3. Йәғәф әр Моратшиндың кем  булыуы, уның 
ҡатмарлы яҙмышы, характеры тураһында һөйләгеҙ, был образға 
ҡыҫҡаса характеристика бирегеҙ. 4. Ҡәҙерйән Ябағаев ниндәйерәк 
тип ул? Уның һөйләүенә, үҙенсә эске ғазаптарына иғтибар итегеҙ әле. 
Ш улар хаҡында Ябағаевтың үҙ һүҙҙәрен уҡып күрһәтегеҙ. Беҙҙең 
телдә "ҡыҫыр ғазап" тигән һүҙ бар. Ул ни мәғәнәне аңлата? Ябағаев
тың ҡайғы-ғазаптары шуға тура киләме? 5. Автор "Айгөл иле" пье
саһының жанрын ни өсөн романтик драма тип атаған? Уның роман- 
тиклығын нимәләрҙә күрәһегеҙ? 6. Геройҙарҙың телмәренең —  
һөйләү рәүеш тәренең бер-береһенән нисегерәк айырылыуын пьеса
нан миҫалдар килтереп уҡып ҡарағыҙ.
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"Айгөл иле" драмаһы тураһында

Мостай Кәрим — ундан артыҡ драма әҫәре авторы. 
Уның "Яңғыҙ ҡайы н", "Йырланмаған йыр", "Айгөл иле" 
тигән драмалары, "Ҡыҙ урлау" комедияһы, "Ай тотолған 
төндө", "Салауат", "Ташлама утты, Прометей!" тигән тра
гедиялары Мәскәү, Киев, Алматы, Ташкент, Ҡазан, Ново
сибирск кеүек ҙур ҡалаларҙың сәхнәләрендә лә ҡуйылды, 
меңәрләгән-меңәрләгән тамашасыларҙың ихтирамын яу
ланы.

Ш ул күренекле сәхнә әҫәрҙәре араһында "Айгөл иле" 
пьесаһы шулай у ҡ  күркәм урын биләй. Ул хәҙерге заман 
темаһына арналған, ғәҙәти тормош, көнкүреш хәл-ваҡи
ғаларын сағылдыра. "Бер аҙ хәүефлерәк тә, — тип яҙа 
Мостай Кәрим үҙе, — сөнки "Айгөл иле"ндә мауыҡтырғыс 
хәл-ваҡиғалар, тормош ығы-зығылары  ю ҡ. Кешеләр 
тормошоноң фәҡәт ҙур, һынылышлы яҡтары бар. Әҫәрҙә 
уй-тойғолар — ш атлыҡ һәм ҡайғылар, өмөт һәм өмөтһөҙ
лөктәр, осрашыу ҡыуаныстары һәм айырылышыу һа
ғыштары — шундай ны ҡ ҡуйы ры п китә, улар үҙе бер 
нисә әҫәргә етер ине".

Драманың төп героиняһы — етеп килгән ҡы ҙ кеше 
Айгөлдөң саф тойғолар, матур хыялдар менән тулы күңел 
донъяһы шау романтиканан ғына ғибәрәт төҫлө. Тормош
тоң ваҡлы ҡ һәм ығы-зығыларынан, шик-шомдан азат, 
иркен, саф гүзәллек иле уның күңеле.

Атаһы фронтта үлеп, әсәһе лә һуғыш  яланына китеп 
ғәйеп булғас, Айгөл сабый сағынан у ҡ  бабаһы Йәғәфәр 
Моратшин ҡулында тәрбиәләнгән. Етемһенеү тойғоһо, 
ҡайғы-хәсрәт кисермәй шат булып үҫкән ул. Донъяға һоҡ
ланыусан, хыялланырға яратыусан бай тәбиғәтле ҡы ҙ ул 
Айгөл.

Хәҙер Айгөлдө әсәһен эҙләп табыу уйы ны ҡ  биләй, 
әсәһен тапһа, уның күңеле бөтөнләй бөтөнәйер һымаҡ.

Ләкин донъяла уй-хыялдан тыш ҡырыҫ ысынбарлыҡ, 
тормоштоң үҙенең ҡәтғи ҡанундары бар. Айгөлдөң саф
лы ҡ, тоғролоҡ, ҡанатлы мөхәббәт тойғоларына ҡаршы ят 
мещанлыҡ донъяһы ла ю ҡ түгел. Ә инде үҙ илен сит илгә
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алыштырған әсәһе менән күрешеү үҙ һәм сит ил донъяла
ры барлығын да аңы-күңеле менән аңлауға килтерә. Н ин
дәй йәш һәм хис кешеһе булыуына ҡарамаҫтан, үҙендә 
тыуған ил-әсә менән әсәне айырырлыҡ һәм тыуған илен, 
яҡты  өмөт-хыялдарын өҫтөн ҡуйы рлы ҡ ҙур көс һәм аҡыл 
да таба белә Айгөл.

Донъяла тыуған ил бар, сит донъя бар, бөгөнгө көн бар, 
иҫтәлектәр бар, дуҫ бар, дошман бар. "Донъяны беҙ ҡап 
уртаға: аҡҡа  — ҡараға, дуҫҡа — дошманға, яҡш ы ға — 
яманға, йәшәүгә — үлемгә бүләбеҙ", — ти Зәлифә тигән 
тол әхирәт ҡаты н пьесала.

Айгөл хәҙер ошо хәҡиҡәтте тәрәнерәк төшөнә, донъяға 
күҙе нығыраҡ асыла. Ул, үҙе әйтмешләй, аҙашҡан йә күҙе 
асылмаған айыу балаһы түгел, күпте аңлай башлаған, үҙ 
баһаһын белгән, тыуған иле, халҡы ҡәҙерен һәм бөйөк
лөгөн тойған үҫмер ҡы ҙ.

Айгөлдә Тыуған иленә һөйөү, юғары әҙәп-әхлаҡ сифат
тарын тәрбиәләшеүҙә бабаһы Йәғәфәр Моратшиндың роле 
ҘУР;

Йәғәфәр Моратшин — заманында ҙур урындарҙа эшлә
гән белгес, партия ағзаһы. Ләкин 1937 йылда ул нахаҡҡа 
ғәйепләнеп эшенән алынған, партиянан сығарылған һәм 
хөкөм ителгән. Ш ундай йәберҙәргә, оҙаҡ йылдар һөргөнгә 
дусар ителеүенә ҡарамаҫтан, Йәғәфәр ғүмер һуҡмағының 
иң ауыр саҡтарында ла һығылып төшмәгән, иленә, пар
тияһына тоғро ҡалған, хаҡлы ҡты ң тантана итәсәгенә 
тамсы ла өмөтөн өҙмәгән. Ул аҙаҡтан аҡланған, тыуған 
еренә ҡайтҡан.

Айгөл характерындағы намыҫлылыҡ, тоғролоҡ, саф
лы ҡ һәм ғәҙеллек тойғоһо ана шул бабаһы характерынан 
һәм тәрбиәһенән дә килә.

Драмала Йәғәфәр Моратшин образына ҡапма-ҡаршы, 
уны ғәҙелһеҙлектән аралап ҡалырға батырлығы етмәгән 
Ҡәҙерйән Ябағаев образы бар. Ҡәҙерйән Ябағаев, исем- 
фамилияһы ишаралап тороуынса уҡ , үҙ йәне генә ҡәҙерле 
һәм аяулы булыуы менән хәҙер йәмғиәт тарафынан да 
ситкә тибәрелгән бер мөртәт, бер ябағай-байғош ул.
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"Айгөл иле" пьесаһы — жанр үҙенсәлеге менән роман
тик драма. Айгөлдөң саф тойғолар, матур хыялдар, яҡты  
уйҙар менән тулы рухи донъяһы үҙе ү к  әҫәргә юғары ро
мантик тон бирә. Айгөл иле — үҙенең бай күңел донъяһы, 
йәшәгән тирә-йүненең матур тәбиғәте, һәйбәт кешеләре, 
тормош иркенлеге менән гүзәллек иле ул. Ш ундай кеше
ләр күберәк булғанға уны ң тормошо ла матур, йәшәүе лә 
күңелле. Йәғәфәр Моратшин, Айгөл, Ричард Галин кеүек 
кешеләрҙең тормош йәмен, яҙмышын боҙорға әҙер Ҡә
ҙерйән Ябағаев, синьор П иккио, Йөҙөм, Миләүшә ише 
ҡур ҡаҡ , ике йөҙлө, мещан ҡы лы ҡлы  әҙәмдәр менән бәре
лешкә, конфликтҡа инеүҙәре лә тәбиғи. Ш ул нигеҙҙә 
драмала я ҡ ш ы л ы ҡ  менән ям анлы ҡ, ғәҙеллек менән 
ғәҙелһеҙлек, батырлыҡ менән ҡ ур ҡ а ҡ л ы ҡ  араһындағы 
әҙәп-әхлаҡ конфликт төйөнө хасил була.

Мостай Кәрим геройҙарының йәшенә, характерына ҡ а 
рап, һөйләү телмәрҙәрен дә йәтешле ҡорған. Мәҫәлән, 
Йәғәфәр Моратшин дың һөйләшеүендә күпте күргән, күпте 
кисергән өлкән кешенең тормош тәжрибәһе лә, аҡыллы 
лығы, тура һүҙлелеге, тапҡырлығы ла ярылып ята. Ә 
Ябағаевтың һәр һүҙендә икеләнеү, шомланыу, һөйләш
кәндә тотлоғоу, һүҙен әйтеп бөтмәй өҙөп ҡуйы у кеүек 
ғәләмәттәр тулы. Хискә бай һәм матурлыҡҡа ғаш иҡ йәш 
ҡы ҙ Айгөлдөң телмәрендә иһә һоҡланыусанлыҡ, ҡы уа 
ныс, ҡайһы  саҡта ҡапы л ғәжәпләнеү һәм аптырау 
осраҡтарын йыш тойорға мөмкин.

"Айгөл иле" алсаҡ уй-тойғолар, яҡты  романтик буяу
ҙар менән тулы, романтик күтәренкелектәге драма әҫәре ул.



РАМАЗАН

ӨМӨТБАЕВ

( 1924—1997 )

Илем — минең яҙмышым

Мин 1924 йылдың 7 апрелендә Башҡортостандың Әбйәлил райо
ны Әлмөхәмәт ауылында ярлы крәҫтиән ғаиләһендә донъяға кил
гәнмен. Атайым Өмөтбаев Ғимран Троицкиҙағы атаҡлы Зәйнулла 
ишандың "Рәсүлиә" мәҙрәсәһендә белем алған. Уны тамамлағандан 
һуң, Орскиҙағы Магази хәҙрәттең ысул-йәҙит мәҙрәсәһенә күскән. 
Уның Ҡаҙағстандың Турғай далаларында балалар уҡытып йөрөүе лә 
шул йылдарға тура килә.

Атайымдың белемгә, яңылыҡҡа ынтылышы миңә лә күскәндер 
тип уйлайым. Ләкин етешмәгән тормош мине бик иртә эшкә егелергә 
мәжбүр итте. 1930 йылда атай-әсәй ауылда ойошторолған Будённый 
исемендәге колхозға ингәндәр ине. Мин дә ун өс йәшкә сыҡҡанда 
Әлмөхәмәт МТС-ы контораһына эш ҡағыҙҙарын күсереп яҙыусы 
булып эшкә төштөм. Ошо уҡ йылдарҙа колхозда йылҡы көтөүсеһе 
булып эшләнем.

Йылдар үтә торҙо. Мин дә үҫтем, егет булдым. 1941 йылда 
Баймаҡ баҡыр иретеү заводында торф ҡырҡыусы булып эшләнем. 
Шул йылдың көҙөндә урта мәктәпте Маҡтау грамотаһы менән 
тамамланым һәм Магнитогорск тау-металлургия институтына имти
ханһыҙ ҡабул ителдем. Ләкин һуғыш сығып китеү арҡаһында, 1941 
йылдың аҙағында, Ҡыҙыл Армия сафына саҡырылдым. Бөйөк Ватан 
һуғышының ҡанлы 1942 йылының мартында ВКП(б) сафына ҡабул 
ителдем.

Ҡара сәсте ағартырҙай һуғыштан ҡайтҡас, тағы ла Баймаҡ райо
нына эшкә килдем. 1946— 1947 йылдарҙа Сибай руднигында комско
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митет секретары булып эшләп йөрөгән сакта ВКП(б)-ның Баймаҡ 
райкомына эшкә күстем. Бында инструкторҙан беренсе секретарға 
тиклем хеҙмәт юлы үттем.

1960 йылда иһә КПСС-тың Башҡортостан Әлкә Комитетына эшкә 
үрләтелдем. 1967 йылдың баштарында Мәскәүҙә КПСС Үҙәк Коми
тетының Ижтимағи фәндәр академияһын тамамлап, иҡтисад 
фәндәре кандидаты дәрәжәһен яулағандан һуң, Башҡортостан Ми
нистрҙар Советы рәйесе урынбаҫары итеп эшкә ҡайтарылдым. Был 
вазифаны туғыҙ йылға яҡын башҡарҙым. Һуңғы эшләгән урыным — 
республиканың Дәүләт кинофикация комитеты рәйесе. Күп кенә ор- 
ден-миҙалдар, шул иҫәптән Ленин ордены, СССР Халыҡ хужалығы 
күргәҙмәһенең алтын, көмөш, бронза миҙалдары менән 
бүләкләндем. Рәсәй мәғариф отличнигы, Рәсәйҙең атҡаҙанған 
мәҙәниәт эшмәкәре исемдәренә лайыҡ булдым.

Ижадым хаҡында бер нисә һүҙ.
Эшләү осоронда сәйәси-иҡтисадҡа арналған биш китап 

сығарҙым. Тәүге ижад емешем булып 1984 йылда "Ағиҙел" журна
лында баҫылған "Сиҙәм яҙы" тигән документаль повесым торалыр. 
Бынан тыш ошо йылдарҙа егермегә яҡын хикәйә, новеллалар яҙҙым, 
улар төрлө гәзит-журналдарҙа донъя күрҙе, ләкин бер өлөшө генә 
"Һылыубикә әбей" тигән китапта нәшер ителде. 1993 йылда "Ысыҡтан 
эйелә ҡылған", 1995 йылда урыҫ телендә "Баймаҡ баҡыр иретеү заво
ды тарих киҫелештәрендә" исемле китаптар сығарҙым. Башҡорт һәм 
урыҫ телдәрендә "Генерал Күсимов" исемле документаль әҫәр 
яҙҙым.

АТЛЫ  БАШҠОРТ

повесть

I

Рамазан Өмөтбаевтың “Атлы башҡорт” исемле әҫәре уҡыусыны 
кавалеристар әҙерләй торған хәрби училищеға китеп барыусы колхоз
дың йылҡы көтөүсеһе Ғилмишәриф менән Суртан приискыһында 
старателдәрҙән алтын ҡабул итеүсе Заһретдин менән таныштыра. Ал
тын йыйыу эшен оҫта башҡарған, иҫәп-хисапҡа оҫта Заһретдин, 
ҡатыны һүҙенән сыҡмай, теләһә кем менән аралашмай бик шыма 
һәм хәлле тормош менән йәшәүгә өйрәнгән. Үҙ эшенән башҡа бер нин
дәй эш рәте белмәһә лә, ярлы ғына кейемле ауылдашы Ғилмишәриф 
алдында үҙен бик эре тота. Аҙым һайын Ғилмишәрифкә йомош 
ҡушып, уның ярлылығынан көлөп, кәмһетеп ҡарай.
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Оло сумаҙанға тейәп килгән тәмле аҙыҡтарын ашап килгән 
Заһретдин ҡайнар һыуҙа бутап талҡан ашап килгән Ғилмишәриф- 
тәрҙән үҙен бик өҫтөн ҡуя. Ләкин училищеға килеп, унда кавалерис
тарға кәрәкле күнекмәләр үтәү эштәре башланғас, Ғилмишәриф 
барлыҡ күнекмәләрҙе оҫта башҡарып, һәр саҡ маҡтауға лайыҡ бул
һа, Заһретдин командирҙар ҡушҡан бер генә күнекмәне лә үтәй 
алмай... Заһретдинды хужалыҡ эшенә ҡушып та ҡарайҙар. Ул һал
даттар ашханаһына икмәк ташый башлай. Ләкин ул икмәктәрҙе 
алып ҡайтып килгәндә ФЗО малайҙары күп кенә икмәкте талап алып 
ҡасалар. Тапшырғанда уның 9 буханка икмәге етмәй. Шуның өсөн 
уны 15 тәүлеккә гауптвахтаға ябып ҡуялар.

*  *  *

Бына ошонда ғына ул үҙ яҙмышы тураһында ныҡлап 
уйланырға ваҡыт тапты... Нишләп кенә шул тиклем 
бәшәлкәһеҙ кеше булып сыҡты? Атлы  ғәскәрҙән бер ни ҙә 
ҡулынан килмәгән өсөн ҡы уы п тигәндәй ебәрҙеләр, ә бын
да ниндәй бәләгә тарыны! Нисек инде ул, ә? Бөтә кешене
ке кеүек башы бар, хатта яҡш ы раҡ та, сөнки иҫәп- 
хисапҡа шәп, эш эшләрлек аяҡ-ҡулы  ла имен, ә бына 
булдыҡһыҙлығы һәр яҡлап ҡырын һуға.

Уйланды, ҡаты  уйланды Заһретдин. Бер нисә көн 
үтеүгә, гауптвахтаға уның хәлен белергә тип талҡан ки л 
тергән Ғилмишәриф ауылдашын таныманы. Улар һөй
ләшкән рәшәткә артында маңлайы йыйырсыҡтар менән 
һырлана төшкән, элекке моңһоҙ, ғәмһеҙлек бәҫе баҫҡан би
тендә уйсан, етди һыҙаттар өҫтәлгән бөтөнләй икенсе кеше 
баҫып тора ине. "Үҙгәргән ағай, бик ны ҡ  үҙгәргән, бер нисә 
көн эсендә битенә ҡартлы ҡ сырайы кергән, һөйләшеүе лә 
бөтөнләй икенсе", — тип уйланы Ғилмишәриф.

— Земляк, уйланым, уйланым да үҙ теләгем менән 
фронтҡа китергә хәл иттем, — тип оҙатып ҡалды Заһрет
дин. Гауптвахтанан сыҡҡас, уны  фронтҡа әҙерләнеп 
ятҡан запас полкка оҙаттылар. Ул винтовканан атыу 
күнекмәләрен, ғәмәли занятиеларҙа дошманға һөжүм 
итеү, оборона тотоу, яҡы н  бойҙа ҡоралһыҙландырыу
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алымдарын өйрәнде лә үҙе теләп фронтҡа китә торған 
беренсе маршевый ротаға яҙылды.

Эшелонға тейәлерҙән алда өҫтөнә өр-яңы кейем кейе
неп, ауылдашы янына килеп китте. Заһретдиндың рухы 
күтәренке, күңеле бик аш ҡынған төҫлө күренде.

— Йә, Ғилмишәриф ҡусты , (был уның беренсе тш гкыр 
яҡташ ын исеме менән атауы ине) әҙме-күпме берғо хеҙмәт 
иттек. Ауылда саҡта ни осрашып һөйләшергә тура 
килмәгәс, мин һине сәпсим белмәгәнмен икән, Iu iii ы ем и 
да ир икәнһең. Улай-былай булһа, ҡустым, бәхил итешәйек. 
Заманалар ауыр, бәлки, барыбыҙға ла тыуған төйәкте 
кире ҡайтып күрмәгә насип та булмаҫ, — тине. Ғилми 
шәрифкә төбәлгән һорғолт йәшел күҙҙәрендә йәш күремде. 
Ҡулының һырты менән күҙ йәшен һөрттө лә: — Ярай, к ус 
тым. "Фронтҡа оҙаттым" тип еңгәңә бер-ике ауыҙ булһа ла 
хат яҙып ебәрерһең. Минең нишләптер ҡулға ҡәләм т о т ҡ о  

килмәй, хат яҙырға күңел төшмәй, — тип ашығыс кипа 
ҡулы н бирҙе лә йүгерә-атлап казарма мөйөшөнә й ү н ә л д е .  

Боролошҡа еткәс, артына йәнә бер әйләнеп, һаман \рм 
нында баҫып торған ауылдашына тағы ҡарап алды Ғил 
мишәриф тә, үҙенең берҙән-бер яҡы ны н юғалтҡан кеше 
кеүек, бойоҡ ҡы на казармаға атланы.

VI

Оборона һуғыштарында сафтары байтаҡ һирәғәйем, 
ны ҡ  ҡаҡш аған часты яңы ғына алғы һыҙыҡҡа кишәм 
маршевый роталар алмаштырҙы. Марш менән килем Пай 
таҡ ҡы на талсығыуға ҡарамаҫтан, бер кемде лә н о ъ о  

алманы, һәр кем ҡоралын, ҡоралынан алда үҙен ата юн а 
әҙерләне. Донъяны шомло ты нлы ҡ баҫты. Бындай м ә н д ә  

һәр кем үткәнен дә, алдағыһын да уйларға мәжбүр.
Заһретдин да һалҡын винтокаһын Маһитабым w» a i 

лаған кеүек ҡосаҡлап, күңел йомғағын тағатым, үткән 
ғүмерен, йылдар ҡатламын аҡтара. Уның ғүмере иә ғед 
генә ал да гөл булманы бит. Ауыл халҡы ни күр!ю, у д да 
ш уны күрҙе, улар татығанын татыны. А слы ҡ та, я.шмн ш
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лы ҡ та, әсеһе-сөсөһө лә бөтә ауылдаштары менән ҡуш а 
барҙы: крәҫтиән эше, комсомол, ликбез... Илгә алтын кәрәк 
булғас, үҙ атаһы менән ошо эшкә кереште. Бер аҙ эшләгәс 
иҫәп-хисапҡа сослоғон белеп ҡалған артель рәйесе уны 
алтын ҡабул итеүселәрҙең ҡы ҫҡа сроклы курсына ебәрҙе. 
Бына шунан алып ошо көнгә тиклем старателдәрҙән көн 
һайын алтын ҡабул итте.

Бына шулай итеп ғүмер һөрә ине бит ул Заһретдин. 
Әгәр ошо ҡәһәр һуҡҡан  Гитлер һуғыш  башламаһа, әле лә 
хөрриәт донъяла типтереп йәшәп ятыр ине. Ю ҡ, бөгөнгө 
Заһретдин ғәмһеҙ, кеше хәсрәтенә күҙ йомоп үтә торған 
элекке Заһретдин түгел инде. Ошо ҡы ҫҡа ғына армия 
хеҙмәте күп  нәмәгә өйрәтте. Ауылдашы Ғилмишәрифкә 
әле лә тәме тел осонда торған бойҙай талҡаны өсөн мең 
рәхмәтле. "Имен-аман ауылға әйләнеп ҡайтырға насип 
булһа, Маһитаптың ай-вайына ҡарамай, ҡорбан салыр, 
бөтә мөлкәтемде уртаға һалып, ауылдаштарымдың бере
һен дә: олоһон да, кесеһен дә, ҡалдырмай ҡ ун а ҡ  итер 
инем. Өй беренсә йөрөп, ауылды урап сығыр инем. 
Тәкәбберлегемде ҡабул итә алмай, минән ситләшеп, 
оҙатырға ла килмәгән ағай-энемдең һәр береһенең ту 
бығына ятып күҙ йәшем менән илап бәхиллек биреүҙәрен 
үтенер инем", — тип ант итте. Бына ниндәй уйҙар борсоно 
ҡыҙыл армеец Заһретдинды атака алдынан булған был 
тын кисте.

*  *  *

Заһретдин ҡулындағы ҡоралын нығыраҡ ҡыҫып тот
то. "Ни күрһәк тә бергә күрәсәкбеҙ, кәрәк ерендә атып та, 
ш ты гы ң менән сәнсеп тә дошманды бергә дөмөктөрәйек. 
Бирешмә инде, ны ҡ  тор", — тип Заһретдин мылтығы 
менән һөйләшеп алды. Ы сыҡтан тирләгән винтовкаһын, 
ш тыгын гимнастерка салғыйы менән һөртөп ҡоротто. Бил 
ҡайыш ына беркетелгән патронташындағы патрондарҙы 
яңынан барлап сыҡты. Салбарының алғы бәләкәй кеҫә
һенә һалынған: "Итәлмасов Заһретдин, 1902 йыл тыуған, 
1050 уҡсы  полк, 2 батальон, 3 рота, өй адресы: Башҡорто
стан, Ҡусҡар районы, Ялан ауылы, Итәлмасова Маһи

340



тап", — тип яҙылған медальонын да тағы бер һәрмәне. 
"Кеҫә төбөндә ҡыҫталып ятҡан, дошман менән алышҡан- 
фәләндә төшөп ҡалырлыҡ түгел” , — тип үҙен тыныслан
дырҙы. Ни өсөндөр, фотоға төшөргә йы йынған кеше 
һымаҡ, өс-башын һыйпап гимнастеркаһының сырышта
рын тартҡыланы, пилоткаһын төҙәтте. Ш ты гы ны ң осо 
менән итек табанына йәбешкән еүеш бысраҡты таҙартты. 
"Ярай әле, кисә генә күлмәк-ыштанды өр-яңынан алмаш
тырҙылар. Атакала үлеп-фәлән ҡалһам, өҫ-башым ш аҡ
шы фашистан пагыраҡ булһын, битемдә саң, ҡатҡан 
бысраҡ ҡалмаһын", — тип Маһитабы биргән сигеүле 
батист ҡулъяулы ғы н сығарып, һурығып, яңаҡтары эскә 
батҡан йөҙөн һөрттө. Бәйге сабыр алдынан бер һы ҙы ҡҡа 
теҙелә алмай ярһыған аттарҙыҡы кеүек дөпөлдәп типкән 
йөрәген тотоп ҡараны. Ғәжәп, күңелендә бер ҡарыш та 
ҡурҡы у әҫәре ю ҡ, ә йөрәге ашҡына.

Бына, ниһайәт, пуш ка, минометтарҙың гөрһөлдәгән 
тауыштары ишетелде. Әйтерһең дә, ҡиәмәт ҡупты , ерҙең 
аҫты-өҫкә әйләнде — снаряд, мина шартлауынан ер һ ы ҡ 
ранып һелкенде, ҡолаҡтар тондо, бөтә донъя геүләне. 
Ярты сәғәт самаһы барған артиллерия әҙерлеге уның 
туҡтауы н түҙемһеҙлек менән көтөп ятҡан боецтарға 
мәңгелек булып тойолдо. Ҡапыл ер һелкенеү туҡталды ла, 
йөрәктәргә әллә ни төрлө шөбһә һалып, тирә-йүн бөтөнләй 
һил булып ҡалды. Күп  тә үтмәй күкһел томан менән ҡ а п 
ланған иртәнге һалҡынса һауаны йыртып ҡыҙыл ракета 
юғарыға атылды ла, әкренләп һүнә-һүнә, ергә төштө.

— За Родину! За Сталина! — тигән ҡеүәтле оран яңғы 
раны. Ьуғышсылар менән бергә Заһретдин да окобынан 
сыҡты. М ылтығын нығыраҡ ҡыҫып тотоп, себен кеүек 
зыйлап осҡан пуляларға, снаряд, мина тауыштарына 
ҡолаҡ та һалмай алға йүгерҙе.

Ошо секундта Заһретдин өсөн, ниндәй генә ауыр ғазап
тар булһа ла еңеп, тау башына менеп етеүҙән дә оло бурыс 
ю ҡ ине. Бәләкәй генә ҡалҡы улы ҡты ң  икенсе яғына 
төшкәс, япраҡтары ҡара янып ҡойолған сауҡалыҡ күҙе
нә салынды. Заһретдин уны Ирәндек ҡуйынына һыры
нып ултырған йәшел сауҡалыҡ тип хис итте. "Нисек тә
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ҡайындарға барып етергә кәрәк, шул саҡта тере ҡалыр
мын", — тип уйланы. Тере ҡайындар уның ус эсенә тотоп 
килгән йәнен ҡурсалап алып ҡалыр кеүек ине. Шәп йүге
реүҙән тыны бөтөп, беренсе ағасҡа бәрелде лә уңға бороло- 
уы  булды, һул ҡолағының япрағын йыртып пуля зыйлап 
үтеп китте. Үҙ траншеяларын ташлап тау түбәненә ҡаса 
башлаған фашистарҙың береһе үксәһенә баҫып килгән 
Заһретдинға табан әйләнде лә яңынан атты. Ләкин был 
пуля Заһретдинды аяп үтте.

Үс алыу теләге менән йөрәге ярһыған ҡыҙыл армеец 
бөгөлә-бөгөлә йүгереп ҡасып барған дошманды ҡы уы п ет
те лә бөтә көсөнә ш тыгы  менән немецтың артҡы һанына 
сәнсте. Ғүмерендә тәкә лә салмаған кешенең әҙәм ғүмерен 
ҡы йы уы  Заһретдинда артабан да ҡаты  үс алыу тойғоһон 
уятты, дошманға нәфрәт ҡомарын арттырҙы.

Ул хәрәкәтһеҙ ятҡан бер немецты ашатлап үтте лә, 
"ура!" ҡы сҡы ры п һуғышсылар менән түбәнгә атлыҡты. 
Дошман икенсе һы ҙы ҡ траншеяла нығынып ҡалыу өсөн 
киңерәк ара ҡалдырырға аш ыҡты . Әммә тәүге уңыш 
менән дәртләнгән ҡыҙыл армеецтарҙың алдағы төркөмө 
икенсе һы ҙы ҡ траншеяға бәреп инә башланы. Көтмәгәндә 
Заһретдин алдында тирә-яғы әлморон, селек ҡаплаған 
тәрән генә соҡор пәйҙә булды. Был шунда у ҡ  уңға ялтай- 
ҙы. Ҡапыл уны ң алдына соҡор түгел, йәшел каска кейгән, 
ауыҙын арандай асып, зәңгәр күҙле һонтор немец ҡалҡы п 
сы ҡты . Билендә ялпаҡ алюмин котелок, яурынына 
дүрткел ранец аҫылған. Бына ике һалдат, береһе — ил
баҫар, ә икенсеһе үҙ илен һаҡлаусы, күҙмә-күҙ осрашты.

Заһретдин ш аҡ ҡаты п торған немецҡа ташланды. 
Тегенең дә, Заһретдиндың да запас обойма сығарып мыл
тығын яһарға ваҡыты ҡалмағайны. Ҡапыл хәнйәр шты- 
гын Заһретдинға һуҙған фашистың мылтығын ул бөтә 
көсөнә бер я ҡ  ситкә һелтәне лә, запас полкта өйрәткән
дәренсе, "с длинным выпадом коли!" тип үҙ-үҙенә команда 
биргәндәй булды. Аҙымын киң  баҫып, уң тубығына сүкте 
лә немец ҡабырғаһына ш тыгын ҡаҙаны. Теге ҡанға ман
сылған ҡулдары менән үлемесле йәрәхәтен баҫып 
бөгәрләнеп йығылды ла әсе тауыш сығарып тыбырсы
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нырға тотондо. Ярһыған Заһретдин: "Быныһы Маһита- 
бым өсөн!" — тип уйларға ла өлгөрмәне, кемдер мыл
ты ғы н ҡулы нан бәреп төшөрҙө. Немец бит! Иҫерек 
ш аҡш ы  ауыҙын йырҙы ла битенә мыҫҡыл ҡаты ш  йыл
майыу йүгертеп: "Коммен-коммен, швайн", — тип ике буш 
ҡулы н ҡайҙа ҡуйы рға белмәй торған Заһретдинды үҙенә 
саҡырҙы.

Был бер аҙым ситкә ялтанды ла ике ҡулы  менән ҡорал
лы фашистың боғаҙына йәбеште. Ш ул секундта Заһрет- 
диндың эсен яндырып ниндәйҙер йылы шыйыҡса аҡты. 
К үҙ  алды ҡараңғылана башланы, күңеле болғанып 
ҡоҫҡоһо килде. Һауала йөҙгән болоттар нишләптер түбәнгә 
түңкәрелде, аяҡ аҫтындағы ер уйылып аҫҡа төшә башла
ны. Һүнеп йомола башлаған күҙҙәрен күккә , к ү к  көм
бәҙендә армыт-армыт булып һуҙылған Ирәндек тауҙарына 
оҡшаған болоттарға төбәне. Ш ул болоттар артынан алыҫта 
тороп ҡалған тыуған төйәгенә һуңғы сәләмен әйтәһе ки л 
де. Һалдат тора-бара, бөтөнләй иҫен юйҙы. Рядовой Заһрет
дин Ватандың бер бәләкәй генә киҫәген тәшкил иткән 
таҡта өйө, һөйгән Маһитабы өсөн өнһөҙ генә донъянан 
китте.

Ш улай итеп, ире фронтҡа китеп бер ай ваҡыт үтеүгә, 
Маһитап уның командирҙары яҙған хатты алды. "Иҫән- 
меһегеҙ, М аһитап Мирғәлиевна! Ҡ айнар сәләм тап
шырғандан һуң часть командованиеһы һәм уның сәйәсәт 
бүлеге үтә ҡайғылы  хәбәр еткерә. Һеҙҙең ирегеҙ, рядовой 
Итәлмасов Заһретдин, 1902 йылда Ялан ауылында 
тыуған, сентябрҙең 30-ы көнө Усть-Хоперск ҡалаһының 
көнбайышында 217,4 ҡалҡы улы ҡ өсөн барған аяуһыҙ 
һуғышта, тиңдәшһеҙ ҡаһарманлыҡ күрһәтеп, батырҙарса 
һәләк булды. Атакаға ташланған беҙҙең сафтарҙың берен
сеһе булып ул дошман траншеяһына бәреп инде. Ҡул 
һуғыш ында ш ты гы  менән ике фашисты дөмөктөрҙө. 
Өсөнсөһө менән үлемесле алышҡан саҡта арттан атылған 
дошман пуляһы уның ғүмерен өҙҙө, мәгәр йән биргән 
саҡта ул фашисты ҡулынан ысҡындырманы, быуып 
үлтерҙе. У ны ң батырлығы тураһында "Ватан өсөн" 
гәзитендә баҫылып сы ҡҡан мәҡәләне һеҙгә иҫтәлек итеп
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һалабыҙ. Уның шәхси әйберҙәрен почта аша алырһығыҙ. 
Һеҙҙең ирегеҙ рядовой Итәлмасов күрһәткән батырлыҡта
ры өсөн үлгәндән һуң орденға күрһәтелде. Хөрмәтле 
Маһитап Мирғәлиевна! Һеҙ ирегеҙ рядовой Итәлмасовтың 
ҡаһарманлығы өсөн хаҡлы  ғорурлана алаһығыҙ. Немец 
фашистарына — үлем!

Уны Усть-Хоперск ҡалаһынан көнбайыштараҡ, 30 км  
ерҙә, үҙе һуғыш ып алған 217,4 ҡалҡы улы ҡ битендәге 
туғандар ҡәберлегенә оло хөрмәт менән ерләнек.

Часть командиры полковник Яровой.
Сәйәси бүлек начальнигы подполковник Нагорный".

VII

Бөгөн төндә Ғилмишәрифтәр станцияға килгән аттар
ҙы бушатырға барҙы. Теплушкаларҙа килеп аяҡтары, 
кәүҙәләре ойоған меҫкен аттар ҡы я түшәлгән таҡтанан 
ергә төшә алмай интекте, үҙ-ара иҫәнлек-һаулыҡ һораш
ҡан шикелле, кешнәшеп алды. Ергә төшкәс тә, ойоған 
аяҡтарында тора алмай кәүҙәләре менән ҡалтыранды, ә 
ҡайһы  берҙәре шунда у ҡ  ергә йығылып, аунарға кереште.

Ғилмишәриф нуҡта чумбурынан тотоп сығарған ат 
уны  күреү менән әкрен генә кешнәне лә таҡтанан төшкән 
саҡта, ирендәрен дерелдәтеп, ҡултығы на башын тығырға 
маташты. Буйы-һынына, ҡойроҡ-ялына ҡарап Ғилми
шәриф атты төҫмөрләргә лә самалағайны, ләкин бөтә ергә 
өлгөргән Заровняевтың: "Тиҙ ҙә тиҙ!" — тигән фарманы ен
текләп ҡарарға мөмкинлек бирмәне. Етмәһә, ҡараңғы. 
Ш улай ҙа ат уның артынан бер аҙым да ҡалмай йылы 
тынын уның елкәһенә бөркөп килә бирҙе. Хатта һарайға 
инмәй, аяҡтары менән ер сапсып бының артынан китергә 
ынтылды. "Был ни ғәжәп! Әллә мине таныны инде был 
хайуан?" — Ғилмишәриф бер аҙ аптырап торҙо ла казар
маға атланы.

Башҡа яҡтарҙа сентябрҙә лә ҡояшлы, йылы көндәр 
була, ә бында төньяҡ Урал тауҙарына тартым ерҙә, сен
тябрь айы һалҡынса була.
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Иртән, Ғилмишәрифтең аш ҡы нғаны н һиҙенгәндәй, 
старшина уларҙы туп-тура ат һарайына алып китте. К и л 
гәс тә, яңы аттарҙы урамға сығарып ҡулсаларына 
бәйләргә ҡуш ты . Ғилмишәриф кисәге атты бәйләгән ден- 
никка  атлыҡты. Килеп инеү менән ишек аша башын 
һалып торған аҡ  йондоҙло атҡа күҙ таш лау ы булды, 
йөрәге һикереп китте, күҙенән бер нисә бөрсөк ш атлыҡ 
йәше бәреп сыҡты. Уның алдында "Ҡыҙыл ялан" колхо
зының өйөр айғыры Әүхәҙи тора ине.

Ишекте емереп сығырҙай булып тыбырсынған бурыл 
айғыр күҙҙәрен еүешләтеп, ҡы лған төҫлө ял ҡаплаған 
муйынын Ғилмишәрифтең яурынына һалды. Ҡалтыран
ған ирендәрен элекке көтөүсеһенең күкрәгенә терәне. Әүхә
ҙи тыуған яҡтан сәләм тапшырырға, хәл-әхүәлен һөй
ләргә теләгәндәй, башын сайҡап алды ла Ғилмишәрифтең 
икенсе яурынына үрелде. Элекке көтөүсеһе генә өнһөҙ тора 
һәм атын ҡосаҡлап һөйә ине.

Аттарҙы сығарып бәйләнеләр. Старшина башта уларҙы 
урап ҡарап сыҡты. Йөрөнө-йөрөнө лә бөтә аттарҙан да 
берҙәй айырылып торған Әүхәҙи янына туҡтаны. Мороно
нан һыйпарға уйлағайны ла, айғыр муйынын һуҙып, 
ҡолаҡтарын шымайтты. Күрәһең, күпте күргән старшина 
аттың кәйефен ш ундуҡ аңланы.

— Сильный конь, с норовом, — тип ситкәрәк китеп ҡ а 
рап торҙо ла, әүрәтергә тырышып, ауыҙ эсенән әллә ниҙәр 
һөйләнә-һөйләнә, ҡулы н һоноп янына яҡынлаш ты. Был 
юлы айғыр старшинаның салғыйын умыра тешләп алды 
ла тешенә эләккән буҫтау киҫәген ергә төкөрҙө. Эскадрон 
"пырх" итеп көлөп ебәрҙе. Старшина атҡа ҡарата бер 
ниндәй ҙә тупаҫлыҡ күрһәтмәне: "Но ничево, ағайыңдар 
һинән былайыраҡтарҙы ла өйрәткән кеше әле", — тип 
үҙен тынысландырҙы.

Ш ул арала Әүхәҙи нуҡтаһы ны ң чумбурын тартып өҙҙө 
лә теҙелеп торған эскадронға табан китте. Ҡыҙыл армеец
тар ҡаса башланы — ҡурҡтылар. Ә Әүхәҙи, муйынын 
һуҙып, Ғилмишәриф эргәһенә килеп туҡтаны , томшоғон 
уның күкрәгенә ыш ҡырға тотондо. Бөтә эскадрон аттың 
был серле ҡылығына аптыраны. Ғилмишәриф айғырҙың
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муйынынан ҡосаҡлап нуҡтаһынан ғына тотто ла бүрә
нәгә килтереп бәйләне. Старшина уның эргәһенә осоп 
тигәндәй килеп баҫты ла:

— Ҡыҙыл армеец Яуымбаев, быны нисек аңларға?! 
Мине умырып тешләп алды, ә һиңә иркәләнә!

— Был беҙҙең колхоздың гүләүәй йы лҡы һы ның өйөр 
айғыры Әүхәҙи — "Ворошиловсы һыбайлылар" түңәрәген
дә менеп өйрәткән атым.

Старшина ҡыҙыл армеецтың һүҙенә ышаныр-ышан
маҫ ҡиәфәттә:

— Улай булғас, был айғыр тураһында бөтә мәғлүмәт
тәрҙе әйтеп сыҡ, — тине.

Ғилмишәриф бөтә кеше ишетерлек итеп:
— "Ҡыҙыл ялан" колхозы, 1938 йылдан алып Р ККА  

фонды, төҫө бурыл, маңлайында аҡ урайы — йондоҙо бар, 
айғыр, исеме Әүхәҙи, атаһы — Әбүбәкир, инәһе — Хаҙыя, 
таҙа ҡанлы башҡорт тоҡомонан, 1935 йылдың 25 апре
лендә тыуған. Тыштан артҡы уң аяғы өҫтөндә "Ф К А " 
тигән, йәғни "Фонд Красной Армии" тигән тамғаһы бар. 
Промерҙарын1 әйтәйемме?

— Бейеклеген генә әйт тә...
— Бейеклеге мундаһынан ергә тиклем 170 сантиметр.
— Барыһы ла дөрөҫ. Хатта паспортында күрһәтелмәгән 

тыуған көнөн дә әйтеп ҡуйҙы , — тине ветврач.
Сит ерҙә ауылдашы, хатта үҙе атланып йөрөгән аты 

менән осрашыуына Ғилмишәриф кенә түгел, бөтә эска
дрон шатланды. Т ик эскадрон өсөн был дөйөм ш атлыҡ 
ғәрсел, көнсөл старшина — "ат профессоры" Заровняев 
күңеленә бер таш булып ятты. Ошо сәғәттән алып Ғил- 
мишәрифкә булған мөнәсәбәте ҡы рҡа үҙгәрҙе. Ә үҙе Әүхә- 
ҙигә атланып ҡала урамынан саптырып үтеү теләге менән 
яна башланы.

— Кисә килгән аттарға биш көн карантин! Устав 
буйынса карантин ике аҙна булырға тейеш. Ләкин срокты

1 П ромерҙар — кавалерияға алынған аттарҙың буйы-һынының 
үлсәүҙәре.
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ҡыҫҡартабыҙ, ошо карантин мәлендә ат һарайына инеп, 
буталып йөрөүҙе ҡәтғи тыям! — тип иғлан итте бер аҙ 
баҫыла төшкән старшина. Һуңғы  һүҙенең бигерәк тә Ғил- 
мишәрифкә ҡарай әйтелгәнен бөтә кеше аңланы.

Ғилмишәриф, тойғоһона бирелеп, армияла йәшәп ки л 
гән икенсе бер тәртипте хәтеренән сығарҙы. Кемдең 
дәрәжәһе юғарыраҡ, шул кеше кавалерияла яҡш ы раҡ 
атҡа атлана. Бармағы менән төртөп күрһәткән ат — на
чальниктыҡы . Армияла кешеһен дә, атын да үҙ началь
никтары н хөрмәтләргә өйрәтә торған борон-борондан 
килгән йола, тәртиптәр етерлек. Башта үҙҙәрен яҡш ы лы ҡ 
менән яраттырырға тырышалар, улай барып сыҡмаһа, 
башҡа юлдары ла бар.

Беҙҙең старшина ла ошондай юлды һынап ҡарарға 
булды.

Ул, эскадронды таратып ебәргәс, ветврачты саҡырып 
алды ла:

— Һин теге Яуымбаевтың атын манежға сығар әле, 
ипкә килтерәйек, — тине. Ләкин һарайға инеп киткән вет
врач урамда ҡалған Заровняев эргәһенә йүгереп кире 
сыҡты.

— Ю ҡ, юҡ, иптәш старшина, яҡы н барырлыҡ түгел, 
үрәпсеп, ажғырып тора.

— Ничево, ничево, ундай сығынсыҡтарҙы өйрәтә тор
ған саралар ҙа етерлек! — Старшина һарайға ыңғайланы, 
артынан ветврачты ла эйәртте. Әүхәҙи быларҙы ҡолаҡта
рын шымайтып ҡаршы алды, ләкин донъя күргән стар
шинаны ҡолаҡ шымайтып ҡына ҡурҡы ты рлы ҡ түгел 
ине. Әммә ат та иҫәр түгел, старшинаға арты менән борол
до ла шартлатып ишеккә типте. Был урынында шып 
туҡтаны  ла ветврачҡа ымланы. Ә теге, икенсе яҡтан ат 
алдына сығып, рәшәткә аша таяҡ менән төрткөләп, аттың 
башын старшина торған ишек яғына борҙо. Ш уны  ғына 
көтөп торған Заровняев ҡапыл ишекте шар асты ла аттың 
моронона йәбеште. Һул ҡулы  менән Әүхәҙиҙең үңәсенән 
һығып тотоп, уң ҡулы  менән аттың морон кимерсәгенән 
эләктереп алды, аттың башын аҫҡа баҫып, сәбәләнеп 
йөрөгән ветврачҡа:
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— Давай, давай закрутку! — тип ҡысҡырҙы. Әүхәҙи 
башын күтәреп старшинаны һелкеп ырғытырға тырыш
ты. Бер нисә тапҡыр уны иҙәндән күтәреп тә алғайны, 
ләкин аяуһыҙ старшина бурауыҙ һымаҡ ҡыҫып тотҡан 
ҡулдарын ысҡындырманы. А т бөтә көсөнә тыпырсынды, 
ажғырып төрлө я ҡҡ а  әйләнгеләп туланы, ләкин уны һел
кеп ырғыта алманы. Ҡылдан эшләнгән закрутка менән 
Әүхәҙиҙең ирендәрен ҡыҫып борҙолар ҙа бөтә кәүҙәһе ҡал 
тыранып иҫтән яҙа башлаған айғырҙың нуҡтаһы өҫтөнә 
йүгән, шунан башын өҫкә күтәрмәһен өсөн мартингал 
һалдылар. Бер нисә минут эсендә ҡара тиргә төшөп, еүеш
ләнгән күҙҙәрен өҫкә текәгән атты закрутканан тартып, 
һөйрәп тигәндәй, манежға сығарып эйәрләнеләр. Хәҙер 
атҡа Заровняев хужа. Ул бесәй шикелле ат өҫтөнә һикереп 
менде лә:

— Закрутканы ысҡындыр, — тип ҡысҡырҙы. Әүхәҙи 
сайҡалып алды ла торған ерендә туп кеүек ырғырға тотон
до. А ртҡы  аяҡтарын өҫкә ташлап, һыртында ултырған 
рәхимһеҙ кешене һелкеп ташларға ынтылды.

— Ә һин әле козлить1 итергә маташаһыңмы? Ничево, 
ничево, ашыҡма, уныһына ла сара табырбыҙ, — тип ауыҙ 
йырҙы эйәргә сайыр һымаҡ йәбешкән старшина. А яғы н
дағы шпорҙары менән аттың ҡабырғаһын тызыны. Бын
дай мөғәмәләне ғүмерендә лә күрмәгән айғыр уның һайын 
ҡарыш ты, торған урынынан бер аҙым да ҡуҙғалманы. 
Старшина, ауыҙын йырғыслап, ҡамсы менән дә ярып 
ҡараны, ләкин ат тағы ла нығыраҡ ҡарышты. Ш унан, 
артын борғотоп, өҫтөндәге кешене ергә алып һелкте, әммә 
сос старшинаны йыға алманы. Теге бесәй шикелле аяғы 
менән төштө.

Тамам сығырынан сы ҡҡан старшина аттың янбашы
на ҡамсы менән бер нисә тапҡыр һыҙыра тартты ла, ялы
на йәбешеп, яңынан уның өҫтөнә атланды. Хәҙер Әүхәҙи 
арт аяҡтарына торҙо, алғыларын юғары күтәрҙе — стар
шинаны артҡа шылдырып төшөрөргә самаланы. Ләкин 
старшина көслө аяҡтарын нығыраҡ ҡыҫып бөтә кәүҙәһе

1 Аттың башын түбән баҫып, һыртын бөгөп бер урында һикереүе.
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менән алға эйелде лә бының муйынына йәбеште. Ат, 
өҫтөндәге кешенең көслө ҡулдарынан ысҡынырға теләп, 
муйынын борғоланы, һыртын бөгөп, бөтә кәүҙәһе менән 
һелкенде, әммә старшинаны барыбер ергә ырғыта алманы. 
Ш улай бер урында күп  кенә тапанып торғас, старшина 
һуңғы  сараһын уйлап сығарҙы. Аттан һикереп төштө лә:

— Давай был сы ғы нсы ҡты  кешәнләйек, — тип 
һарайҙан арҡан алып килергә ҡуш ты .

Тамам киреләнгән атты кешәнләп тә артыҡ эш ҡы йра
та алманылар. А ртҡы  бер аяғы үҙ муйынына ны ҡ  тарт
тырып бәйләнгән Әүхәҙиҙең ҡымшанырға ла әмәле ҡал
маны. М уйынын дуға кеүек бөгөп ҡан һауған йәшкелт 
күҙҙәрен маңлайына атты ла, бөтә тәнен дерелдәтеп, үҙ 
яҙмышын көттө. Старшина башы ла, аяғы ла ҡуҙғал- 
маҫлыҡ итеп шаҡарып бәйләнгән аттың һыртына ул
тырҙы ла бөтә ғаләм алдында мәсхәрәләнгән ғорурлығы 
өсөн көтмәгәндә атты ҡамсыларға тотондо.

А рғы м аҡ, старшина һуҡҡан  һайын, тыпырсынды. 
Ҡамсы менән һуҡҡан  эҙҙәренән юлаҡ-юлаҡ булып ҡаба
рып сы ҡҡан урынын дерелдәтте. Ахырҙа арыған старши
на ҡамсыһын ергә ырғытты ла шпорҙары менән тибенә 
башланы. Бындай язаны көтмәгән Әүхәҙи ҡапыл ҡабыр
ғаһына ауҙы. Итегенең йөҙлөгөн өҙәңгенән ысҡындырып 
өлгөргән Заровняев ат аҫтына эләкмәне. Ерҙә дырҫ-дырҫ 
тын алып ятҡан Әүхәҙиҙе яңынан ҡамсыланы ла кешә
нен систе. Күҙ төптәренә тиклем ҡара тиргә төшкән ат 
аяғына баҫып бөтә көсөнән һелкенде лә, ике яғында баҫып 
торған ике кешегә күҙҙәренән ҡәһәрле осҡон атып, һара
йына йүнәлде. Был инде, ун биш йыл атлы ғәскәрҙә 
хеҙмәт итеп, дошман алдында ла сигенмәгән Заровняев - 
тың ат алдында беренсе еңелеүе ине.

— Был атты бөгөн ашатмағыҙ! Ул һыуынырға те
йеш! — тип әмерен бирҙе лә каптеркаға ҡарай атланы.

Уның ҡайты уы н дүрт күҙ менән көткән Ғилмишәриф, 
ниҙер булғанын йырты ҡ итеген ҡаплап, һөмһөрө ҡойолоп 
килеп инеүенән ү к  һиҙенде. Ул һылтау табып шунда у ҡ  
һарайға йүгерҙе.
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Күңеле һиҙгән икән шул: тәне ут кеүек янып, йөндәре 
ойошҡан Әүхәҙи ҡан һауған ҡабырғаһын стенаға терәгән. 
Ғилмишәрифте күргәс, үҙ ҡайғы һы н һөйләргә теләгәндәй 
ыңғырашып алды. Әүхәҙи кормуш каһын кимереп тора 
ине.

Ю лаҡ-юлаҡ ҡамсы эҙҙәрен күргәс, ат йәнле Ғилми- 
шәрифтең күҙенә йәш эркелде, тамағына төйөр тығылды. 
Ҡара тиргә төшкән, ауыҙ ситтәре иҙелеп бөткән. Тимәк, 
атты кемдер көсләп менергә маташҡан. Был ти к  старши
наның ғына этлеге! Старшинаға булған ихтирамы көл 
булып елгә осто. Ғилмишәриф ҡулы н әсе тир йылыһы 
бөркөп торған ат ялы араһына тығып бер аҙ торҙо ла, 
һалҡын һыуға мансылған сепрәкте аттың ҡабарған, ял
ланып сы ҡҡан урындарына һалды. Хайуан муйынын 
бөгөп яҡташ ы ны ң арҡаһынан иркәләне.

Әүхәҙиҙе бер нисә көн урамға сығармай тоттолар. За- 
ровняев тамам ябығып йонсоғандан һуң аттың уға буй
һоноп баш һалыуын көттө. Әммә малҡай ябығыу түгел, 
Ғилмишәрифтең тырышлығы менән көн дә матурайҙы, 
ялтыраны. Ғилмишәриф старшина ҡуш ҡанды ң киреһен 
эшләне. Уны ваҡытында таҙартты, ашатты, эсерҙе. Ат 
старшинаға мөнәсәбәтен тиҙ генә үҙгәртергә теләмәне, 
ҡолаҡтарын шымайтып ҡаршы алды, һалҡын ҡараш 
менән оҙатып ҡалды. Старшина ла тиҙ бөгөлөп төшә 
торғандарҙан түгел: Әүхәҙигә йәшертен генә килеп уны 
тәрбиәләп йөрөгән Ғилмишәрифкә ҡарата үтемлерәк сара 
эҙләне. Нисек кенә булмаһын, Ғилмишәрифте үҙ атынан 
айырырға, ситләтергә уйланы, сөнки үҙе атлана алмаған 
атҡа рядовой Ғилмишәрифтең менгәнен эскадрон күреп йә 
ишетеп ҡалһа, Заровняевҡа был часта урын ҡалмая- 
сағын бик яҡш ы  һиҙә ине. Был тиклем мәсхәрәне нисек 
күтәрә алһын? Ошоға тиклем бер кемгә лә билдәле бул
маған ауыл егете рядовой Яуымбаев эскадронда ғына 
түгел, ә бөтә училище күләмендә дан ҡаҙанасаҡ. "Билдә
ле, был атты эскадрон командирына ла тәҡдим итеп була, 
ул да яҡш ы  ат күрһә йоҡоһонан яҙа. Ләкин Әүхәҙиҙең 
эскадронда тороп ҡалыуы килешеп етмәҫ, сөнки ул Яуым
баев бар ерҙә башҡа кешене яҡы н ебәрмәйәсәк", — тип 
уйланы Заровняев.
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VIII

Бер нисә көн үтеүгә эскадрон командованиеһының 
саҡырыуы буйынса училищеның ат белгестәре, шул иҫә! i 
тән ат өйрәтеү буйынса инструктор, эскадрон старши
наһының күптәнге таныш ы, хеҙмәттәше Дон казагы 
майор Пустовой яңы аттарҙы ҡарарға килде. Уларҙы бер 
тапҡыр урап сыҡты ла бөтәһенән дә аша ҡарап торған 
бурыл айғырға сат йәбеште:

— О, бына был исмаһам ат! Был хайуан өсөн йәнең дә 
йәл түгел, — тип телен шартлатып ҡуйҙы . Артынан бер 
аҙым ҡалмай йөрөгән ветврачтан: — Йә, документын 
күрһәтегеҙ әле был хайуандың. Ниндәй тоҡомдан, ата- 
инәләре кем? — тип һораны. Ветврач, Әүхәҙиҙең паспор
тын алып, мәғлүмәттәрҙе уҡы п  сыҡҡас: — Ғәжәп хәл. 
Таҙа ҡанлы башҡорт тоҡомонан бындай аттарҙы ошоға 
тиклем осратҡаным юҡ. Улар, нигеҙҙә, ҡола төҫтә, сысҡан 
һыртлы була: баштары ҙур, муйындары йыуан, көслө, 
ләкин байтаҡ тәпәш, бәкәлдәрендәге сәсмәүҙәренә үҫкән 
йөнө услап алмалы, үҙҙәре сиктән тыш сыҙамлы була. 
Был хайуандың ти к  ял-ҡойроғо ғына башҡорт атыныҡы. 
Ә үҙе ысын альбинос1, — тип уны тыңлап тороусы ке
шеләргә башҡорт аты тураһында тулы мәғлүмәт бирҙе. 
Промерҙарын күҙе менән самаланы ла: — Был ысын 
стипль-чез2, конкур3 аты. Бына исмаһам һын, бына был 
инде беҙҙең кавалерияның данын күтәрә, биҙәй торған 
спорт аты буласаҡ, — тип эске шатлығын йәшерә алмай 
телен тағы шартлатып алды. Ләкин ҡолаҡтарын шымай
тып, нуҡта чумбурына тартылып торған ат эргәһенә к и 
лергә шикләнде. Майор үҙен уратып алған бөтә кешене 
һөҙөп ҡарап сы ҡты  ла: — А тты  эшлектән сығара

1 Альбинос — кешеләр һәм хайуандарҙың ата-бабаларынан килгән 
нормаль пигментацияһының юғалыуы. Бабаларының тоҡомона 
оҡшамай, ғәҙәттә, аҡ төҫлө булып тыуыуы.

2 Стиплъ-чез — 4 км-ҙан 8 км-ға тиклем (ҡаршылыҡтар ҡуйыл
ған) ябыҡ дистанцияла аттарҙың сабышы.

3 Конкур — ун дүрт ҡаршылыҡ ҡуйылған кәртәле майҙанда ат 
спорты ярыштары үткәреү.
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яҙғанһығыҙ. Ул бөтөнләй ҡары ш ҡанға оҡшай. Бына за- 
крутканан һуң әле ирендәре лә уңалып бөтмәгән, — тип ул 
Әүхәҙиҙең аҫҡы-өҫкө ирендәрендә түңәрәкләнеп өтөлөп 
сы ҡҡан көрән ҡуты ры на ҡулы  менән төртөп күрһәтте. — 
Кемегеҙ менергә маташҡайны? — тип майор тирәләп 
торған атлыларға һорау бирҙе. Аҫҡа төбәлеп, итегенең ба
шы менән нишләптер ер соҡоп торған Заровняев, ҡапыл 
йоҡоһонан уянған кеше шикелле:

— Өсөнсө көн мин атланырға маташ ҡайным, — тип 
яуап бирҙе.

— Йә, йә, шунан?..
— Ш унан ш ул. Был ат мине мендермәне. Уны ң харак

теры минекенә ҡарағанда ны ғы раҡ булып сы ҡты , иптәш 
майор.

Бөтә ат белгестәре старшинаның яуабынан ҡы сҡы ры п 
көлөп алды. Тағы ла ны ғы раҡ йәнләнә төшкән майор 
күҙҙәрен хәйләкәр ҡы ҫы п:

— Ай-ай, ай-ай! Бына һиңә кәрәк булһа, беҙҙең кавале
рияла һин дә атлана алмаған ат килеп сы ҡты  бит, ә! Был 
мәсхәрәне нисек күтәреп йөрөмәк кәрәк, иртәгәнән башлап 
һиңә, шпорҙарыңды тапш ырып, йәйәүле ғәскәргә күсергә 
тура килер ахыры, — тип майор старшинаның былай ҙа 
әсенеп торған күңел йәрәхәтенә тоҙ һалды. Атлы  ғәскәрҙән 
йәйәүлегә күсеү кавалерист өсөн иң ҙур яза икәнен белгән 
кешеләр бер-береһенә ҡарап йылмайҙы.

— Оҙон һүҙҙең ҡы ҫҡаһы  шул — иртәгә был дөлдөлдө 
беҙҙең ат һарайына күсерегеҙ. Беҙҙә, әлбиттә, иптәш стар
шина, һинең һы маҡ атаҡлы кавалеристар ю ҡ, шулай ҙа 
был атты мин үҙем өйрәтеп ҡарарға уйлайым, — тип әмер 
бирҙе. Оялышынан кишер һы маҡ ҡыҙарған старшинаға 
көмөш шпорҙарын зыңҡылдатып (бәлки, шпорҙарының 
һуңғы  сылтырау ы л ыр), үксә ш аҡы п:

— Тыңлайым, иптәш майор, барыһы ла һеҙ ҡуш ҡанса 
булыр, — тип әйтеүҙән башҡа әмәл ҡалманы.

Кис, ҡараңғы  төшөү менән, бөтә эскадрон казармала 
саҡта, старшина, артына текә таҡта ҡуйы лған бричкаға 
тағы п, Әүхәҙиҙе кавалерия училищ еһының ат һарайына 
оҙатты. Казармалағы иптәштәре төнгө йоҡоға талғас,
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Ғилмишәриф йәһәт кенә кейенеп үҙҙәренең ат һарайына 
йүгереп килде. Ләкин Әүхәҙиҙең деннигы буш ине. Аҫау 
айғырҙың һыу төбөнә төшөп юғалған таш кеүек ғәйеп 
булыуы күп  кеше, шул иҫәптән Ғилмишәриф өсөн дә, сер 
ине.

IX

Кавалерия училищеһы бинаһы, хуж алы ҡ блоктары, 
ат һарайҙары, манежы ла бөтә ҡы ҙы л кавалерияға үрнәк 
булырлыҡ итеп йыһазландырылған. Училищ еның на
чальнигы — граждандар һуғыш ы  осоронда атаҡлы Берен
се ''.тлы армияла эскадрон командиры булып хеҙмәт 
иткән, атлы ғәскәрҙәрҙә исеме ки ң  таралған, Ставрополь 
казагы  генерал-майор Вербицкий ине. Генералдың ат 
йәнле кеше икәнен күптән белгән майор Пустовой 
Эүхәҙиҙе ике-өс көн ашатып тәрбиә итте лә училищ е на
чал ьнигына күрһәтергә теләп манежға алып сы ҡты . А т
тың генерал күңеленә хуш  килеүенә уны ң бер ҙә шиге ю ҡ 
ине.

Вербицкий учениеларҙы өлгөлө үткәргәне өсөн Әрмән 
компартияһының Үҙәк Комитеты бүләк иткән Балик- 
джан1 исемле к ү к  айғырына атланып түгел, "Э нка" ма
шинаһына ултырып килде. Билдәле, генерал ат ҡарарға 
сы ҡҡас, башҡа командирҙар ҙа ҡалмай. Ш таб начальни
гы  полковник Поддубный ҙа кабинетында нисек ултыр
һын? Ҡ ул ҡуяһы  ҡағыҙҙарын тиҙ генә йыйыш тырып 
йәшерен бүлексәгә тапшырҙы ла начальнигы артынан 
урамға сы ҡты . Әүхәҙи тигән ат Вербицкий күңеленә хуш  
килһә, Поддубныйҙың күптән эсен көтөрләтеп йөрөгән к ү к  
Баликджан үҙенә ҡала ла баһа! Бер үҙе өс атҡа атланып 
йөрөмәҫ бит инде! "Уға училищ е начальнигының аты 
күсһә, үҙенең дончагы Аскетты  миңә ҡалдырмай кемгә 
бирһен?" — тип уйлай штаб оператив бүлексәһе начальни
гы  майор Изотов.

Кавалерияла ҡупш ы  ат — борон-борондан үҙ-ара дәғүә 
сығанағы. Бында һинең баһаңды атланып йөрөгән атыңа

1 Б али кдж ан  — ҡәҙерле бала, малай.
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ҡарап билдәләйҙәр. А ты ң күркәм булһа, һиңә ихтирам да, 
хөрмәт тә бар. Мәгәр инде аҫтыңдағы атың бер баҡтаһын 
да ҡоймаған үжәт хайуан икән, теләһә ниндәй алтындай 
кеше самауыр еҙенә әйләнә. Хатта кавалерия часында 
хеҙмәт иткән командирҙарҙың ҡайһы саҡта ғаилә н ы ҡ 
лығы ла ирҙең ниндәй атҡа атланып йөрөүе менән бәйле.

— Ҡайҙа, теге ҡанатлы дөлдөлөгөҙҙө күрһәтегеҙ әле, 
ниндәй мал икән? — тип генерал бәйле торған ат яғына 
йүнәлде.

— Рәхим итегеҙ, иптәш генерал! — Пустовой алдан 
төштө. Әүхәҙи үҙенә яҡы нлаш ҡан ят кешеләрҙе күргәс, 
йәшкелт күҙҙәрен тәгәрәтеп алды ла көслө муйынын дуға 
һымаҡ бөгөп башын өҫкә сөйҙө, нуҡта чумбурын өҙөргә 
маташты. Ә быны алдан һиҙенгән Пустовой чумбурға 
өҫтәп нуҡта дүңгәләгенә тимер сынйыр ҙа бәйләп ҡуй ғай 
ны. Әүхәҙи башын ергә эйеп, дүрт аяғын бөрә баҫты ла бар 
көсөнән чумбурға аҫылынды.

— Был ат түгел, ысын йыртҡыс! — тине тәжрибәле ге
нерал. — Бер ҡулда яҡш ы  итеп өйрәтеп алғанда бының 
менән спортта ла сабыш буйынса рекордтар ҡуйырға бу
ла. Ғөмүмән, ат шәп. Башҡорт аты булыуға ҡарамаҫтан, 
уларҙан байтаҡ бейек, буйы оҙон, һомғол, тимәк, йөрөк ат. 
А лғы  бәкәлдәре нәҙек, ҡоро, тояҡтары текә, йомро — сап
ҡыстар тоҡомонан. Промерҙары классик аттарҙыҡынан 
бер ҙә ҡайты ш  түгел, — тип бөтә кеше ишетерлек итеп 
үҙ-үҙе менән һөйләшеп алды.

Бер аҙ торғас теҙгенен бушатҡан атҡа тағы ҡараны:
— Ш улай ҙа был дөлдөл минең өсөн түгел. Был атҡа 

атланырға йәшем үткән инде минең. Бәлки, берәй йәше
рәк кеше өйрәтергә тотонор, — тип үҙ командирҙарына 
һорау менән ҡараны. Ләкин бәйле көйөнсә лә теләһә 
ниндәй сит кеше өҫтөнә ташланырға торған өйөр айғыры
на атланырға теләп алға аҙым атлаған берәү ҙә табылма
ны. Генерал яҡты  хыял менән манежға йыйылған коман
дирҙарының өмөтөн өҙөп ҡайтып китте. Ошо ваҡиғанан 
һуң Әүхәҙиҙе ат һарайына яптылар ҙа бөтөнләй унан 
төңөлдөләр.
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Ғилмишәриф бөгөн ауылдан хат алды. Адресын алтын
сы синыфта уҡы п  йөрөгән күрше малайы, хатты ҡы ҙы , 
быйыл дүртенсе синыфҡа барырға тейеш Миңленуры, 
яҙған. Эстәлегенә ҡарағанда, хатҡа яҙылған һүҙҙәрҙе 
әсәһе Райхана әйтеп торған булырға тейеш. "Иртәнге 
иҫкән елдәр аша Урал тауындай ялҡынлы сәләм ебәргән
дән һуң, хеҙмәтеңдә уңыш тар теләйбеҙ. Немецтарҙы 
ҡырып бөтөрөп, һау-сәләмәт Тыуған илгә кире әйләнеп 
ҡайт, атай", — тиелгән. Күрше-күләндән сурытып суры
тып сәләм теҙгәндән һуң ауыл хәлдәрен яҙған. "Бинең 
менән әрмиәгә ҡуш а киткән Мәте Заһретдин апаның1 ко
мандирҙарынан ташҡа баҫылған кантур ҡағыҙы  килде. 
Өс немецты ҡырып, аҙаҡтан үҙе лә үлгән, үҙе үлһә лә 
батырлығы өсөн ордин бирәсәктәр, ти".

Ошо урынға еткәс Ғилмишәриф ҡапыл күңеле болоҡ
һоп, хат уҡыуҙан туҡтаны. Уның күҙ алдына ике ай тулыр- 
тулмаҫ алда моңһоу ғына ҡулы н болғап, хушлаш ып 
киткән ауылдашы Заһретдин килеп баҫты. Ш ул күрешеү 
һуңғы булған икән. "Бында уның хеҙмәтен көлкөгә һабыш
тырырға маташһалар ҙа, фронтҡа барғас, бирешмәгән 
икән. Маладис, Заһретдин ағай, батырлығың өсөн. Ялан 
ауылының ысын ҡаһарманы булып үлгәнһең. Етмәһә, 
орден да бирәләр, ти, бит әле. Бына шулай ул минең ауыл
даштар", — тип Ғилмишәриф эстән генә хеҙмәттәше менән 
маһайып та алды.

Ауыл хәбәрҙәре Ғилмишәрифтең күңелен айҡап, ты 
ныс ҡына йоҡларға бирмәй, төрлө уй-хәсрәткә дусар итә. 
Ул бөтә әҙәмдең һары ҡайғыһын, яңы ғына етеш донъяға 
күсеп кешеләрсә йәшәй башлаған үҙ ауылдарының 
пыран-заран килеүен әсенеп уйланы, фронтта баш һалған 
ауылдаш ирҙәренең донъяһы вайран булып ятып ҡалыуы 
өсөн ошо һуғыш ты  башлаған ләғнәт Гитлерҙы ҡарғаны, 
кеше иленә, кеше мөлкәтенә ҡанлы ҡулдарын һуҙған 
эйәрсән д әрен ҡәһәрләне.

1 А п а  — (ди ал.) атайҙан өлкән ир кеше.
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Ғилмишәриф бөтә күңеле менән үҙен фронтта тоя. 
Майор Пустовой үҙенең сираттағы осрашыуында уға оҙаҡ 
ҡы на ҡарап торҙо ла үҙенә саҡырҙы:

— Йә, иптәш Яуымбаев, хәҙер ниндәй күнекмәләр 
башҡараһың? Эштәр нисек бара? — тип серле генә итеп 
һорап ҡуйҙы .

— Хәҙер мин, иптәш майор, ҡарш ылыҡтар аша һикер
гәндә ат өҫтөндә дөрөҫ ултырыу алымдарын өйрәнәм: баш
та атланып, унан юрттырып.

— Дөрөҫ. Хәҙер ни стадияһына еттең?
— Кәртәләр аша ат аяғын тейҙермәй юрттырып үттем 

дә кавалеттиға1 күстем . Иртәгәнән башлап Әүхәҙиҙе 
һикертә башлайым. — Ғилмишәрифтең һүҙен диҡҡәт 
менән тыңлап торған майорҙың күҙе уйсанланып китте, 
йөҙөндә етди һыҙаттар сағылып ҡалды:

— Иптәш Яуымбаев, хеҙмәтең өсөн бик ҙур рәхмәт. 
Һинән бик шәп спортсы сығаһы ине. Күнекмәләрҙе лә бик 
яҡш ы , аны ҡ итеп башҡарырға өйрәнә башлағайның. 
А ты ң тураһында һөйләп тораһы ла ю ҡ. Спорт аты, 
килмәгән урыны ю ҡ. Ул ат менән мин үҙем дә эшләргә уй 
лағайным, ти к һине йәлләнем, бигерәк тә һинең өсөн 
йәнен бирергә әҙер торған ошо хайуанды, — тип Әүхәҙигә 
йылы ҡараш ташланы. — Иртәгәнән башлап, иптәш 
Яуымбаев, мин һине курсанттарҙың учебный эскадроны
на ебәрәм, Әүхәҙи ошонда спорт аттары менән тороп торор, 
ул бында ерегеп тә өлгөрҙө. Был ҙур эш. Иртәгәнән баш
лап — беренсе эскадронға! Дай пять! — тип майор Ғилми
шәрифтең ҡулы н һелкә-һелкә изге юл теләне. Был сен
тябрь айының сыуаҡ көндәре ине.

Н. ҡалаһынан төндә эшелондарға тейәлеп ултырып 
киткәндең ун бишенсе көнөндә эскадрондарҙы Саратов 
әлкәһенең көньяғында Сталинград әлкәһе менән сиктәш 
бәләкәй генә станцияның бер төпкөлөнә төшөрҙөләр. Оҙаҡ 
ҡы на ваҡыт ябыҡ вагондарҙа килгән аттар, ергә төшөү 
менән, бер-береһе менән иҫәнлек-һаулыҡ һорашҡан ш и

1 К авалет т и  — 20—35 сантиметр бейеклегендәге түмәрҙәргә 
һалынған кәртәләр аша һыбайлы ат йөрөтөү.
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келле кешнәшеп, өр-яңынан таныш ып алдылар. Ҡ айһы 
бер салтыраҡ аттар, эйәләренә баш бирмәй, теҙгендәренән 
тартылып иреккә талпынды, оҙон юл буйы ашаған ҡы у 
бесәндән ерекһеп, урман ситендә күпереп үҫкән ҡурпы ға 
ынтылды.

Уларҙы алғы һы ҙы ҡҡа байтаҡ ер етмәҫтән буш атҡан
дар икән. Икенсе көнөнә килгән эскадрондарҙы яңынан 
комплектланып ятҡан кавалерия дивизияһына ҡуш ты 
лар. Дивизия һуңғы  ҡаты  бәрелештәрҙә ҡатнаш ы п, ке
шеһен дә, атын да кү п  кенә ю ғалтҡан, н ы ҡ  ҡы на 
туҙынған булып сыҡты.

Килгәндең икенсе көнөндә яңыларҙы баш тан-аяҡ 
ҡоралландырҙылар. Карабин, ҡы лы с, ә бер нисә взводҡа 
хатта автомат та тараттылар. Яңы килгән ҡы ҙыл армеец
тар, аттар менән таныш ыу, частарға бүлеү эштәрен та
мамлағас, төнгә ҡарш ы юлға сы ҡты .

Ғилмишәрифтең менеп һуғы ш ҡа китеп барған атының 
колхоздарының өйөр айғыры Әүхәҙи икәнен Ялан ауы
лында бер кем дә, шул иҫәптән, үҙ ҡаты ны  ла белмәй ине 
әле.

А лғы  һы ҙы ҡҡа яҡы найы уҙы  төҫмөрләүе ауыр түгел. 
Алыҫта гөрһөлдәгән орудие атыштары көслөрәк ишетелә 
башланы. Емерелгән ауылдар, күмергә әйләнгән йорттар, 
һерәйеп ултырып ҡалған яңғыҙ-ярым мейес мөрйәләре әле 
генә был ерҙәрҙе һуғы ш  уты  ялмап үтеүен һөйләп тора.

— Иртәгә таң менән көслө артиллерия әҙерлеге башла
насаҡ. Ш унан һуң беҙҙән алда фронт тотҡан уҡсы  частар, 
дошмандың алғы һы ҙы ғы н өҙөп, танкы лар өсөн юл 
әҙерләйәсәк. Танкылар артынан дөйөм команда менән 
ш ул йырындан дошман өҫтөнә ташланасаҡбыҙ, — тип 
кистән командирҙар аңлатып сы ҡты . Был 19 ноябргә 
ҡараған төн ине.

Ошо команданы көткән шикелле, Әүхәҙи ҙә төндө бик 
тынысһыҙ үткәрҙе. Ятып та ҡараны, һуңғы  төндә үҙ 
эргәһендәге бер соҡор төбөнә ултырып төнәп алырға ма
таш ҡан Ғилмишәрифте мороно менән төртөп уятты  ла уға 
оҙаҡ ҡы на моңайып ҡарап торҙо. Ғилмишәриф өшөгән 
ҡулдарын уны ң ялы төбөнә ты ғы п йылытты, муйынынан 
һыйпаны.
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Таң һарыһы беленгәс тә, артиллериянан атыу башлан
ды: бөтә донъя ҡупты , ер ҡалтыранды. Сәғәттән ашыу 
барған атыш ҡапыл ғына туҡтап ҡалды. Ракета һауаға 
сөйөлөү менән таңды яңғыратып йәйәүлеләрҙең "ура!" 
һөрәне яңғыраны. Бер аҙ ваҡыт үтеүгә, геүләгән танкылар 
тауышы ишетелде. "Былар инде йәйәүле ғәскәр дошман 
һыҙығын йырған араға ынтылды", — тип самаланы Ғил- 
мишәриф. Эскадрон командирының "по коням!" тигән 
һөрән һалыуын көтөп алыу Ғилмишәрифкә мәңгелек 
булып тойолдо. Бына, ниһайәт, ҡөҙрәтле команда яңғыра
ны.

Эскадрон һөҙәк ярға күтәрелде лә бер нисә секунд 
туҡтап ҡалды. Янған танкыларын, емерелгән автомаши
наларын, тәгәрмәстәре менән өҫкә ауған мотоциклдарын, 
ҡыйратылған пушка-минометтарын ҡалдырып, дошман 
фронт буйлап сигенә. Уларҙы борсаҡ һымаҡ һибелгән 
беҙҙең пехота ҡыҫырыҡлай. Бына һөжүм итеүсе танкы 
лар колоннаһы барып инде лә, ҡасып барған дошманды 
тапап, иҙеп үтә башланы.

Эскадронда фарман яңғыраны: "Ш аш ки  к  бою! Гало
пом за мной в атаку, ма-а-рш!" Теҙелеп торған йөҙәрләгән 
һыбайлы хәрәкәткә килде. Кавалеристар теҙгендәрен ат 
ихтыярына биреп, шенкелдәрен ҡыҫты, турайған кәүҙә
ләрен алға иңкәйтте. Зыңлап тартылған ян керешенән 
осҡан ҡауырһынлы у ҡ  кеүек, атлылар алға, ҡасҡан дош
ман өҫтөнә ябырылды. Алда осраған ваҡ-төйәк соҡорҙар, 
емерелеп ятҡан тимер сыбыҡ кәртәләр аша һикереп, 
Әүхәҙи ҙә үҙ ауылдашын алға, дошман өҫтөнә алып сап
ты. Туң ерҙә сыр-сыу килеп, кешнәшеп сапҡан йөҙәрләгән 
аттарҙың тояҡ тауышы, ҡылыстарын уңлы-һуллы болғап 
алға ынтылған кавалеристарҙың берҙәм көслө "ура!" 
һөрәне ҡасып барған дошман йөрәгенә ҡурҡы ны с һалды. 
Артына әйләнеп ҡарай-ҡарай ҡасып барған фашист п у 
лянан, мина һәм снаряд ярсығынан үлергә риза, ләкин 
үткер ҡылыстан башы ҡы йы лы п, ергә тәгәреүенән ҡото 
оса. Был имәнес үлем уларҙың теләһә ниндәй батырын да 
тетрәтә. Ш уны ң өсөн дә улар бик берҙәм ҡаса. Ҡайһы
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берәүҙәре башын ҡылыстан һаҡлау өсөн, винтовкаларын, 
автоматтарын баш осона арҡыры ҡуйған.

Әүхәҙи бөтә эскадрондың алдына килеп сыҡты. Бына 
Ғилмишәрифтең ҡылысынан ялтанған фашист аттың 
һул яғына сыҡты ла, төрлө я ҡ ҡ а  тайпыла-тайпыла юрға
лап, йүгереп ҡотолорға уйланы. Ә Ғилмишәриф уны 
сабыу урынына ҡылысының осо менән үңәсенән сәнсеп 
үтте. Фашист бер аҙ сайҡалып торҙо ла, бысылған ағас 
һымаҡ, ергә ауҙы. Әүхәҙи Ғилмишәрифте икенсе немец 
яғына алып сапты — ат та эште төшөндө, күрәһең. Ш ул 
саҡ эскадрон командирының бик етди командаһы яңғы 
раны:

— Дошман кавалерияһы флангынан атакалай!
Дошманды эҙәрләп алға ынтылған кавалеристар сафы

на засадала ултырған румын кавалерия часы килтереп 
бәрҙе. Хәҙер эскадрон аттары һулға, бейек йәйпәк һыртлы, 
гел генә ерән аттарға атланып, көтмәгәндә һөжүм баш
лаған румын атлыларына ҡаршы китте. М уйынын һуҙып 
йән-фарман сапҡан Әүхәҙи ауыҙын асып иң алда сабып 
килгән дошман айғырына ташланды. Өҫтөндә румын офи
церы ултырған айғырҙың муйынынан тештәре менән 
эләктереп алды ла үҙенән байтаҡ ауырыраҡ та, бейегерәк 
тә булған атты ергә ауҙарҙы. Йығылып төшкән румын 
офицерының пуляһы Ғилмишәрифтең һул аяғын янды
рып үтте, әммә был һелтәп өлгөрҙө — румындың башы 
ергә тәгәрәне.

Ғилмишәрифтең итек ҡуңысы йылы ҡан менән тулды. 
Теҙгендең, ауы ҙлы ҡты ң буш ағанын һиҙеп, Әүхәҙи 
йөрөшөн әкренәйтте лә ергә шылып төшкән хужаһының 
башы осона туҡтаны. Бер ни ҙә аңламаған ат ерҙә ятҡан 
хужаһын мороно менән төрткөләне.

Ғилмишәриф сорлап аҡҡан ҡанын индивидуаль паке- 
тындағы ж гут  менән бәйләп туҡтатты , яралы аяғын өҫкә 
күтәреп, ергә салҡан ятты. К үп  тә үтмәй, санэскадрон ке
шеләре уны арбаға һалып, ялан госпиталенә оҙатты. 
Әүхәҙи повозка артынан үҙен ҡамап тоторға маташҡан ке
шеләрҙән ҡасып урманға инеп юғалды. Ғилмишәрифтең
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иптәштәре яҡын-тирәләге урманлыҡ, соҡор үҙәктәрҙе 
байҡап сыҡтылар ҙа, төңөлөп, эскадронға кире ҡайтты 
лар.

Әүхәҙи бер нисә көн урмандан хужаһын эҙләп йөрө
гәндән һуң үҙҙәренең эскадронына килеп сыҡты. Х уж а
һынан башҡа бер кемгә лә баш бирмәйәсәген белгән 
кешеләр айғырҙы хуж алы ҡ взводына килтереп тапшыр
ҙылар. Ул туҡмалһа туҡмалды, бында ла арҡаһына бер 
кемде лә атландырманы. Т и к бер генә кеше, иллене 
ҡы уы п барған элекке колхоз конюхы Безбородов ҡы на тел 
асҡысы таба алды арғымаҡҡа. Тик ул ғына муйынына 
ҡамыт һалды, уны егеп эскадронға боеприпас, аҙыҡ-түлек 
ташырға кереште. Ш улай бер-береһенә өйрәнеп кенә 
барғанда, Әүхәҙиҙең янбашына снаряд ярсығы тейеп, 
тегене ветлазаретҡа оҙаттылар.

Ьуғыш та ҡаты  яраланып ветлазаретҡа эләккән аттар
ҙы мөмкинлек булғанда халыҡ хужалығына тапшырыу 
тәртибе бар, инде бөтөнләй өмөтһөҙ булһа, "расход"ҡа 
ебәрәләр ҙә итен кухняға тапшыралар. Атлы ғәскәрҙә 
"йы лҡы  ите харам" тип йөҙөн сирып, танауын ситкә 
борған кеше ю ҡ, кавалеристарҙың барыһы ла ат итенең 
ҡәҙерен яҡш ы  белә. Иллә бер генә кавалерист та, астан 
үлһә үлә, үҙе атланып йөрөгән атының итенә тотонмай.

XI

Ғилмишәрифтең яраһы ауыр ғына булып сыҡты. Мед- 
санэскадронда тәүге ярҙам күрһәттеләр ҙә тылға оҙатты
лар. Башта һул аяғының тубыҡтан өҫ яғына гипс һалды
лар. Бер нисә аҙна үтеүгә, гипс аҫты тәҡәт бирмәй ҡысыта 
башлағас, йоҡоһоҙлоҡтан һәм ҡысыныуҙан үлер сиккә 
еткән Ғилмишәриф ҡ ул ты ҡ  таяғының осо менән гипсты 
төйгөләргә кереште. Хәрби табип асыуланып алды ла, 
гипсты аҡтарып, м ы ж ғы п торған бөжәктәрҙән таҙартты. 
Яңынан гипс һалдылар. Ошонан һуң ғына әҙәм рәтле 
ашай, йоҡлай башланы Ғилмишәриф. Ләкин йоҡоһо бик 
самалы ғына булды. Егермеләп кеше ятҡан, стеналарына 
камфара, тағы әллә ниндәй дарыу һәм серегән еҫ тә һеңеп 
бөткән госпиталь бүлмәһендә тыныс йоҡо буламы? Ке-
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шеләрҙең һыҙланып ыңғырашыуы, төштәрендә һуғыш  
мөғжизәләрен күреп ҡы сҡы ры п уяныуҙары бер кемгә лә 
вайымһыҙ йоҡлап ятырға ирек бирмәй.

Әүхәҙи хәтәр яҙмыштың икеһенән дә имен-аман ҡотол- 
до. Быға, беренсенән, һәр кеше һоҡланырлыҡ буйы- 
ҡиәфәте ярҙам итте, "расход"ҡа ебәрергә командирҙың да 
ҡулы  барманы. Икенсенән, Сталинград янындағы һуғы ш 
тарҙан һуң, уларҙың атлы часы май айына тиклем оборо
нала торҙо. Әүхәҙиҙе ветлазаретҡа ҡуйы п дауаларға һәм 
аҙағына тиклем һауыҡтырырға булдылар. Янбаш һөйәге 
ны ҡ  ҡына онталған булыуына ҡарамаҫтан, ҡорһаҡ аҫты
нан аҫылынған көйө дауаланылар. Икенсе ай тигәндә ат, 
әкренләп һылтыҡлай-һылтыҡлай, үҙенең бер нисә санти
метрға ҡыҫҡарып ҡалған аяғына баҫты. Яҙ ҡояшының 
үткер нурҙары һарай тәҙрәһендә уйнай башлағас, 
Әүхәҙиҙең йөрәге тыныслығын юғалтты. Ул тыш ҡа, ирек
кә ашҡынды, майҙансыҡта кордаға бәйләп йөрөтөлгән үҙ 
ҡәрҙәштәренә сәләм биреп сыңғыратып кешнәп тә алғыланы.

Ғилмишәриф иһә төндәр буйы Әүхәҙи менән һаташып 
сыҡты. Йә атына атланып, баш ҡоҫа башлаған арыш 
баҫыуына ыңғайлаған өйөрҙәрен ҡайырҙы, йә ҡулына 
тотҡан ҡылысын ҡояшта ялтлатып һелтәй-һелтәй айбар
ланып дошман өҫтөнә ябырылды. Башына ниндәй генә 
төш инмәһен, һәр ҡасан үҙен Әүхәҙи өҫтөндә күрҙе, унан 
башҡа күҙ алдына килтерә алманы. Өндә иһә иптәштәре 
эргәһенә, фронтҡа ашҡынды.

Таяҡтарын ташлап, үҙ аяҡтарына баҫҡас, уны комис
сиянан үткәрҙеләр. Төрлөсә тикшереп ҡарағандан һуң, 
комиссия: "Рядовой Яуымбаев Ғилмишәриф һауыға 
башлаусылар батальонына оҙатылырға тейеш", — тигән 
һығымтаға килде. Ғилмишәриф улар ҡуш ҡан  бөтә нәмәне 
лә эшләп күрһәтте, ти к  яралы аяғын кәрәгенсә бөгөп 
сүкәйеп ултыра ғына алманы. Бөгөлмәгән ағас кеүек төҙ 
аяғын алға этәреп уң аяғына сүкәйҙе.

Госпиталь начальнигы ҡуш ы лған күнекмәләрҙе тыры
шып башҡарған Ғилмишәрифтең арҡаһынан һөйөп:

— Б ик сыҙамлы, беше кавалерист булып сыҡтың! 
Молодец! — тип комиссияның башҡа ағзаларына ҡарап
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алды. Улары ла госпиталь начальнигының һүҙен ҡеүәт
ләгәс: — Бер нисә көндән документтарығыҙҙы алырһығыҙ 
ҙа, в батальон выздоравливающих в добрый час! — тип 
һүҙен тамамланы.

— Һин нимә, иптәш Яуымбаев, бик күңелһеҙ? Әллә 
үҙеңдең һауығыуыңа риза түгелһеңме?

— Иптәш военврач, мин яңынан үҙ часыма, кавалерия 
полкына эләгергә теләйем.

— Шулаймы? — тине табип көлөмһөрәп. — Барығыҙҙы 
ла үҙегеҙ теләгән часҡа ебәреп ятырға бында генераль 
штаб түгел. Кемде ҡайҙа ебәрергә ҡуш ы лған — шунда 
ғына оҙатам! һеҙ бөтә Рәсәй буйлап үҙ часығыҙҙы эҙләп 
йөрөй башлаһағыҙ, ни килеп сығыр? Һеҙҙе тиҙерәк фронт
ҡа оҙатырға кәрәк. Асылда бөтә частар ҙа бер ү к . Ш ул у ҡ  
совет кешеләре, шул у ҡ  һуғышсылар! — тип һүҙ бөткәнгә 
хисаплап китә лә башланы.

Ғилмишәриф шул у ҡ  төндә таныш сестра аша ал
дырған кейемен ашыҡ-бошоҡ кейҙе лә ике простыняны 
ялғап икенсе этаждан баҡсаға һикерҙе. Апрель айының 
таңына һоҡланып баҡсала бер аҙ хәл йыйғас, рәшәткә 
аша төшөп, Көнбайышҡа ҡарап юл тотто. Ул фронтҡа 
ҡасты. Бындай хәлдәр бик йыш булмаһа ла, осраштырып 
торғас, икенсе көнөнә тауыш ҡуптарыусы артыҡ күрен
мәне. Т ик госпиталь начальнигы ғына, яуап биреүҙән 
ҡурҡы п , үҙ госпитале буйынса приказ сығарып элде: 
"Рядового Яуымбаева Гилмишарифа, долженствующего 
быть отправленным в батальон выздоравливающих, с 3 
апреля 1943 года полагать дезертирующим из эвакогос
питаля нр. 1447 и снять из всех видов довольствия". Гос
питаль буйынса смерш вәкилен саҡырып, ҡулына үҙ при
казының күсермәһен тотторҙо. "Рядовой Яуымбаев Гилми- 
шариф дезертировал из эвакогоспиталя" тигән яҙыу 
илдең төрлө мөйөштәрендә урынлашҡан бөтә ғәскәрҙәр 
штабын урап сыҡты, ләкин кавалерист һыуға батҡан 
шикелле юғалды, табылманы.

Өс аҙнанан һуң төрлө ыҙалар сигеп, әллә нисә төрлө 
кордондар аша үтеп, үҙенең кавалерия полкын эҙләп йон
соуҙан үлер сиккә еткән Ғилмишәриф тураһында икенсе
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приказ сыҡты. "Рядового Яуымбаева Гилмишарифа пола
гать с 27 апреля 1943 г. прибывшим в часть по изчелении 
после ранения из госпиталя, поставить на все виды доволь
ствия и откомандировать в распоряжение командира пер
вого эскадрона". Бер нисә аҙнанан һуң сафҡа теҙелгән 
атлы полк алдында Эүхәҙиенә атланған Ғилмишәрифкә 
"...ҡы йы у эш итеүе менән бөтә эскадронды үҙ артынан 
әйҙәгәне һәм ошо бойҙа ҙур батырлыҡ күрһәтеп, ике 
фашисты дөмөктөргәне өсөн "Ҡ ыҙыл Йондоҙ" ордены 
тапшырҙылар.

Ошо хәлдәрҙән һуң кавалерия полкы июль аҙаҡтарына 
тиклем Луганск ҡалаһынан төньяҡтараҡ оборона тотто 
ла, өҫтәлмә көс, ат һәм боеприпастар менән тулыландыры
лып, Көнбайышҡа ҡарап юл алды.

Ғилмишәриф менән Әүхәҙи 1943 йылдың сентябрь 
айында — Днепр, бер аҙҙан Буг йылғаһын кистеләр. 1945 
йылда Полыпаның Калиш ҡалаһы өсөн барған һуғы ш 
тарҙа Әүхәҙиҙең муйынынан дошман пуляһы тишеп үтте. 
Ғилмишәриф, Әүхәҙиен күсмә ветлазаретҡа тапшырып, 
атһыҙ ҡалған кавалеристарҙан төҙөлгән йәйәүле эскадрон 
составында Көнбайышҡа юлын йәйәү дауам итте. Ул үҙ 
атынан күҙ яҙманы, хәлен һораша-һораша йөрөнө. Яраһы 
тартылып, уңала башлағас та, полк ветлазарет начальни- 
гының уй-байына ҡуймай, Әүхәҙиҙе эскадронға алып 
ҡайтты . Ялға туҡтаған саҡтарҙа ҡасып киткән фашист 
бюргерҙарының усадьбаһында атын яҡш ылап тәрбиә
ләргә тырышты. Ш улай ине лә бит, фашист минаһының 
ярсығы Ғилмишәрифте йәнә эҙләп тапты. Был юлы ярсыҡ 
уң аяғының сирағын ватып киткәйне. Үҙенең, бигерәк тә 
медицина эскадроны командирының үтенесен хисапҡа 
алып, уны тылға оҙатмай, хәрәкәт итеүсе армияның ялан 
госпиталендә генә ҡалдырҙылар. Инде түшенә икенсе 
"Ҡыҙыл Йондоҙ" ордены һәм ике "Батырлыҡ өсөн" миҙа
лы таҡҡа н  коммунист Ғилмишәриф атлы полктың 
танылған боецына әйләнде. Бер нисә тиҫтә километрҙа 
фронттың алғы һыҙығына эйәрә килгән госпиталдә уны 
бер ваҡытта ла иғтибарһыҙ ҡалдырманылар. Ҡыҙыл 
Армия ойошторолоуының 27 йыллығына арнап үткәрел-
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гән тантаналы йыйылыш та Ғилмишәрифкә полк коман
дованиеһының йылы ҡотлау хаты һәм күстәнәс килде. 
Иптәштәренең иғтибары яраһының тиҙ төҙәлеүенә ярҙам 
итте, күрәһең, апрель баштарында таяҡһы ҙ йөрөй башла
ны. Йөрөй башланы ғына түгел, үҙ Әүхәҙиенә атланған 
Ғилмишәриф апрелдең аҙағында Берлиндан көньяҡ- 
көнбайышта ятҡан Бранденбург ҡалаһы өсөн барған һу
ғыштарҙа ҡатнаш ты . Был ике ауылдаш өсөн һуңғы  алыш 
булды. Еңеү көнөн тантаналы үткәреп, һыбайлылар 
кубанкаларын ҡылыстары осона элеп һауаға сөйҙөләр ҙә 
бөтөнләйе менән ялға туҡтанылар.

Америка ғәскәрҙәрен беҙҙекеләрҙән бүлеп торған Эльба 
йылғаһының һул ярында атлы полк көҙгә саҡлы Совет ко
мандованиеһының оккупация йомоштарын үтәп торҙо.

һуғы ш  бөткән йылдың көҙөндә Ғилмишәриф "строевой 
хеҙмәткә яраҡһы ҙ" табылып демобилизацияға тәғәйен
ләнде. Илгә ҡайты у хәбәре бер яғынан сикһеҙ ҡыуандыр
һа, икенсе яғынан хәсрәткә һалды: Әүхәҙиҙе ҡалдырып 
киткеһе килмәне уны ң. Ошо мәсьәлә буйынса таныштары, 
иптәштәре менән кәңәш итергә уйланы. Йәкшәмбе көн 
уңайы менән ҡыҙмаса булып алған егеттәр уны ң изге 
теләген көлкөгә күтәрҙе.

— Һин нимә, Геннадий?! (Уны эскадронда шулай атай
ҙар ине.) Үҙ аҡылыңдамы, әллә әҙерәк яңылыша башла
ныңмы?

— Лучше һин ауылыңа мотоцикл менән ҡайты п төш. 
Ана ҡасҡан фашистарҙың мотоциклдары өйөлөп ултыра 
бит.

Әүхәҙиҙе егеп йөк таш ып алған Безбородов ҡарт уйға 
батҡан Ғилмишәриф ҡы рына килеп ултырҙы ла:

— Билдәле, Авдей, — ул Әүхәҙиҙе шулай атай ине, — 
яҡш ы  ат. Һис кенә лә һүҙ тейҙерерлек түгел. Ләкин ул 
өйгә ҡайты п етә алмай, астан үлеп ҡаласаҡ. Балаларыңа 
кейем-һалым һәм бисәңә күстәнәстәр алып ҡайтһаң яҡш ы  
булмаҫмы? Уларҙың өҫтө-башы бик туҙғандыр бит, — тип 
кәңәш бирҙе.

Икенсе бер йәшерәге, эскадронда яңыраҡ ҡы на хеҙмәт 
итә башлаған боец, килде лә:
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— Кин  бисәлеккә йәш немка алып ҡайт — бына ис
маһам ауылыңды таң ҡалдырырһың! — тип һөйләнә генә 
башлағайны, тегене ш ундуҡ бөрөп алдылар.

Нисек кенә өгөтләһәләр ҙә, иптәштәре Ғилмишәрифте 
үҙ йүндәренә күндерә алманы. Тегене кейем-һалым да, 
мотоцикл да, башҡа донъя кәрәк-ярағы ла ҡы ҙы ҡһы н
дырмай ине. Француздарға ҡарш ы һуғы ш ҡан башҡорт 
полктары ла илдәренә аттарына атланып ҡайты п ингән
дәр түгелме? М ин нисек өс йыл буйы, үҙем менән бергә 
һуғы ш  уты  аша сығып, тере ҡалған атымды ят кеше 
ҡулы на ҡалдырып ҡайты п төшәйем? Ауылдаштар белеп 
ҡалһа, миңә ни әйтер? Ю ҡ, уны  бында фашист илендә 
ҡалдырып китә алмайым. "Иртәгә ү к  барып полк коман
дирынан һорайым. Рөхсәт итмәһә, унһыҙ барыбер бер 
ҡайҙа ла китмәйем", — тигән ҡарарға килде.

XII

Икенсе көнөнә иртән ү к  тороп, өҫтө-башты йүнәтеп, 
штабҡа, полк командирына китте. Яуымбаевты ишетеп 
кенә түгел, күреп тә яҡш ы  белгән командир яҡш ы  ҡабул 
итте. Ҙур тулҡы нланы у менән йомошон һөйләп биргән 
Ғилмишәрифте үҙ эргәһенә ултыртты:

— Тыңла, иптәш Яуымбаев. Бына мин ҡы ҙыл кавале
рияла егерме биш йыл хеҙмәт иттем. Был осорҙа төрлө 
мөғжизәләрҙе күрергә тура килде. Ҡ ыҙыл армеецтарҙың 
буйҙаҡ килеп, бисә алып ҡайтҡандарын да күргән бар, 
демобилизацияланған егеттәрҙең йәшереп, үҙҙәре менән 
ш аш ка алып ҡайты п киткәндәрен беләм, әммә әллә ҡа й 
ҙа, йәһәннәм аҫтындағы ятҡан иленә, менеп йөрөгән атын 
биреп ҡайтарыуҙы һораған ҡы ҙыл армеецты үҙ ғүмеремдә 
беренсе тапҡы р күрәм.

Ғилмишәрифтең ҡояш та янған ки ң  яңаҡтарында 
көрән таптар күренә башлағас, полковник түҙмәне, аяҡ 
үрә баҫты ла, кабинетында үрле-түбәнле йөрөй башланы. 
Ш унан Ғилмишәриф алдына баҫты ла яңынан өгөткә ке
реште.

— Понимаешь, Яуымбаев? А т — кавалеристың боевой 
ҡоралы, тип яҙылған уставта. Һин ш уны  беләһеңдер бит?



— Беләм, бик яҡш ы  беләм, иптәш полковник.
— Белгәс һуң, нишләп минең йәнемде ҡыяһың?
Яуымбаев та үҙ урынынан тороп полковник алдына

баҫты.
— Иптәш полковник! М инең менән өс йыл бергә 

һуғы ш ы п, ике тапҡы р яраланған ат — ул минең ауылда
шым бит. Уны  яҡты  донъяға күҙен асҡан көнөнән бирле 
беләм. Ишеү мин ауылда ла уға атланып йөрөнөм. Ш ул үҙ 
ҡулы м  менән тәрбиәләп, үҙем өйрәтеп менгән атымды мин 
бында сит кеше ҡулы на ни йөрәгем менән ҡалдырып 
китәйем? Ул бында барыбер һәләк буласаҡ, сөнки ул 
минән башҡа бер кемде лә яҡы н ебәрмәй. — Ғилмишәриф- 
тең тулҡы нланы п һөйләүенән әҙерәк икеләнә башлаған 
полковник яңынан үҙ урынына барып ултырҙы.

— Да... да, — тип һуҙҙы. — Беләм, уны һы н да беләм.
Полк командирының Әүхәҙиҙе белеүенә Ғилмишәриф

һис тә ғәжәпләнмәне, сөнки атты йәндәй күргән командир 
тураһында часта төрлө легендалар йөрөй. "Беҙҙең полков
никты ң йөрәгеңде өтөрлөк сибәр военврач ҡатынды күҙенә 
лә элмәй үтеп китеүе мөмкин, ләкин күңеленә оҡшаған 
яҡш ы  ат эргәһендә туҡталмай ҡалмай".

— Бына нимә, иптәш Яуымбаев. Семь бед — один ответ. 
А ты ң менән Башҡортостаныңа ҡайты п китеү яуаплы
лығы н мин үҙ әҫтәмә алып, пожалуй, рөхсәт тә итермен. 
Быға һинең, полктың данлы һуғыш сыһының, хаҡы  бар. 
Ләкин үҙ сигебеҙгә еткәнсе, һине үҙ атың менән бер ниндәй 
тимер юл ведомствоһы ла ҡабул итмәйәсәк. Аңланыңмы?

Полковниктың яҡш ы  һүҙенә ҡы уанған Ғилмишәриф:
— Аңланым, иптәш полковник, бик яҡш ы  аңланым. 

М ин Башҡортостанға һыбай ҙа ҡайты п етә алам! — тине.
— Бигерәк тә бер ҡатлы  ғынаһың ш ул һин, иптәш 

Яуымбаев, — тип йылмайҙы полковник. — Һәр станция
ла хәрби комендант, һәр бер туҡтаған ерҙә досмотр. Барып 
етә алмаҫһың. Юлда тоторҙар ҙа атыңды алып ҡалырҙар, 
үҙеңде лә һөйрәкләп йөрөтөүҙәре м өм кин. Ә һин ат 
һорағас, нишләп ҡылысын да һорамайһың? Ҡ ылысһыҙ... 
ниндәй кавалерист? Ҡылысһыҙ ат өҫтөндә йөрөү — ул 
ялан аяҡҡа шпор тағы у менән бәрәбәр! Ш әхси ҡылы-
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сыңды ла тағып ҡайт. Беҙҙең полк өсөн ул ҙур юғалтыу 
түгел, ә һинең өсөн үҙең хеҙмәт иткән часың тураһында 
бер ҡиммәтле иҫтәлек булыр.

Күңеле тулған Ғилмишәрифтең полк командирын 
ҡосаҡлап алғыһы килде, ләкин "рәхмәт "тән башҡа бер ни 
әйтә алманы.

— Рәхмәт һуңынан. Берәр сәғәттән минең янға инеп сы
ғырһың. Э ҡылыс тураһында ҡайғырма, яныңдағы арма
турный исемлеккә яҙып бирерҙәр.

Ғилмишәрифте теп-теүәл бер сәғәттән яңынан штабҡа 
саҡырттылар. Ул тағы  командиры алдына килеп баҫты.

Полковник:
— Беҙҙең күрш е атлы дивизия ике көндән һуң, Союзға 

ҡайты у өсөн, эшелондарға тейәләсәк. Тейәлеү Преемниц 
вокзалында 22.00 башлана. Һинең турала мин шул дини 
зияның парадный1 полк командиры, минең коллега, под 
полковник Фондеранцев менән һөйләшкәнмен. Һине 
полкка минең адъютант оҙата барыр, — тине ло өҫтәл 
аҫтындағы кнопкаһы на баҫты. Ҡайыш тарына ҡы ны  
семәрләп эшләнгән ҡылыс элгән, өр-яңы кобуралы п исто 
лет таҡҡан ҡалм ы ҡ егете лейтенант Балаев килеп инде. 
П олковник һөңгө кеүек турайып торған лейтенантҡа 
йөҙөнә яһалма етдилек һыҙаттары өҫтәп фарман бирҙе:

— Беҙҙең полкты ң геройын, иптәш  Яуымбаеиты, 
күрш е дивизияның парадный полк командиры подпол 
ковник Фондеранцев йә уны ң урынбаҫары подпол кон п п к 
Довнар менән таныш тыр. Эштең ниҙә икәнен улар Гимн». 
Ҡ алғанын үҙҙәре һөйләшер. Теләһә ҡайҙа кереп оҙаҡлап 
йөрөмә, ҙур хуж а л ы ҡ ҡ а 2 саҡыралар, тиҙҙән шунда 
китәбеҙ. Э һин, ысын кавалерист, хуш ! Полк байрагына 
тап төшөрмәй намыҫлы хеҙмәт итеүең, батыр һуғышыу ың 
өсөн ҙур рәхмәт! Гражданкала ла тырыш, намыҫлы бул! 
Полкты онотма, уны ң менән бер ҡасан да бәйләнеште оҙмә! 
Бында һине юлға әҙерләү буйынса кәрәкле күрһәтмәләр

1 һәр кавалерия дивизияһында байрам тантаналарында •lumunmi 
торған бер өлгөлө атлы полк була.

2 Үҙенән юғары соединение тигәнде аңлата.



бирелгән, — тине лә урынынан торҙо. Үҙенән ашараҡ 
ҡарап торған ҡыҙыл армеец эргәһенә килеп, өс тапҡыр би
тенән үбеп алды: "Улым! Хуш  бул, һин Ватан алдындағы 
үҙ бурысыңды тулыһынса үтәнең, выжданың таҙа, тағы 
ла бер рәхмәт!" — тип Ғилмишәрифтең ҡулы н ҡыҫып 
һелкә-һелкә ишеккә тиклем оҙатып ҡуйҙы . Бындай уҡты  
көтмәгән һалдаттың күңеле йомшарҙы, күҙенә йәш килде.

Күрше полкка барып ҡасан, кемдәр менән ҡайтып 
китергә тейешлекте һәм башҡа шарттарҙы белгәндән һуң, 
Ғилмишәриф юлға әҙерләнә башланы. Яуымбаевтың 
үҙ аты менән илгә ҡайтып китеүен эскадрон белеп тә 
өлгөргән. Һәр кем кәңәше менән булһа ла ярҙам итергә 
аш ыҡты . Уны өр-яңынан, энәнән-ептән кейендерҙеләр. 
Башына — яңы кубанка, аяғына шығырлап торған итек 
бирҙеләр. Даны бөтә дивизияға таралған тегенсе старшина 
Гершкович, үҙе үлсәүҙәрен алып, бер көн эсендә Ғилми- 
шәрифкә өр-яңы мундир текте. Яурынына атлылар кейә 
торған оҙон шинель урынына түш  һәм салғыйҙары ҡара 
ҡаракүл менән ҡы йы лған бекешаһын һалды. Обоз-әйбер 
складынан көндәлеккә кейеп йөрөү өсөн бер пар өр-яңы об
мундирование бирелде. Үҙен кейендереп, күҙҙән үткәргәс, 
атына тотондолар. Һыртына нағышлап ҡыҙыл йондоҙ 
төшөрөлгән ҡара буҫтау серге1 яптылар, өҫтөнә арчакта- 
ры2 көмөш ялатылған, үңдек һәм капталдары өр-яңы бул
ған казак эйәре һалдылар, нуҡта, йүгәнен, хатта уның ат 
ауыҙына кейҙерә торған мундштугын да алмаштырҙылар. 
Эскадрон ветеринары, аттың яраларын ҡарап, ветаптека 
әҙерләп бирҙе. Дағаларын алмаштырып, уны  ғәҙәттәге 
даға сөйө менән түгел, ә шөрөп менән нығыттылар.

Ғилмишәрифте атҡа атланған көйө күргеләре килде. 
Уны фотоға төшөрҙөләр. Китәһе көнө йөҙөнә: "С этәй боевой 
шашкой отважный кавалерист Яуымбаев с боями прошел 
от Сталинграда до Бранденбурга", — тип яҙылған, суҡлы 
ебәк эфеслы ялтлап торған өр-яңы ҡылыс тапшырҙылар.

1 Ат япмаһы.
2 Атлының эйәргә тотоноп менә торған алғы һәм артҡы алюмин 

ҡашағаһы.
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Эскадрон командиры, ҡы ҫҡа ғына телмәр һөйләп, полк 
командованиеһының иҫтәлекле яҙыуын уҡығас, Ғилми 
шәрифтең тамам күңеле тулды, йәнә күҙенә йәш эркелде.

Ғилмишәриф ҡылысты ҡабул итеп алғас, башын эйеп, 
өс тапҡыр үпте лә дерелдәгән бармаҡтары менән ҡылы 
сын биленә таҡты. Эскадрон командиры:

— Геннадий, бәлки, бер нисә һүҙ әйтерһең? тип 
бышылданы. Башҡорт егетенең һүҙ әйтерлек хәле ҡал 
мағайны, өҙәңгеһендә баҫа биреп, тын алды ла:

— Барыһы өсөн дә рәхмәт һеҙгә, иптәштәр! — тип 
ҡысҡырҙы. Уның тыныс, әммә ысын йөрәгенән сыҡҡан 
тауышы иптәштәренең көслө "ура!" оранына барып тоташ 
ты. Аҙаҡтан инде эскадрон командиры Ғилмишәрифкә 
полк командованиеһының күстәнәсен тапшырҙы.

"Вольно, разойдись!" командаһы яңғыраны. Кавалерис
тар быны уратып алды.

— Ну, малай, килештерәһең! А т өҫтөндә ултырыуыңды 
ҡара!

— Генерал да и только!
Кисен Ғилмишәрифтең башына уй төштө: "Туҡта әле, 

күктән төшкән шикелле, бөтөнләй хәбәр-хәтерһеҙ ҡайтып 
төшөү килешмәҫ", — тип Германия иленән ҡатыны Рай- 
ханаға һуңғы хатын яҙып һалырға булды. "Йәш күкрәге
нән урғылып, ҡайнарланып-парланып сы ҡҡан ялҡынлы 
сәләмдәрен" ҡатыны, бала-сағаһына, туған-тыумасаһына 
бәйнә-бәйнә теҙеп сыҡты ла, аҙағына түбәндәге юлдарҙы 
өҫтәне: "Ҡәҙерле йәмәғәтем Райхана! Мин ҡайта тип ар
ты ҡ  өҙгөләнмә. Бары менән байрам. Тормошоғоҙҙо күрмә
һәм дә ни рәүешле икәнен аңлап торам. Ниңә шул да 
мәғлүм булһын: ауылға бер үҙем генә ҡайтмайым. Өс йыл 
һуғыш  утын бергә йотҡан, фронттың йәмғе әсе-сөсөһөн 
минең менән ҡуш а татыған йән дуҫым менән ҡайтып 
төшәм. Хәҙергә уның кем икәнлеген яҙмайым, күҙмә-күҙ 
осрашып күргәс танышырһығыҙ. Һеҙҙе бер күреүгә зар- 
интизар булып, һағынып, ҡәләм тибрәтеүсе ирең һәм 
балалар атаһы Ғилмишәриф” .
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XIII

Вагонға килеп ингәс тә, Ғилмишәрифтең дә, атының да 
өр-яңы өҫ-башына, ялтырап торған һары күндән эйәр- 
өпсөнөнә ҡарап яңы юлдаштары ғәжәпләнеп ҡуйҙы . 
Көнләшеү, ғәжәпләнеү тойғоһо һирпелгән ҡараш тан 
уңайһыҙланыпмы, Ғилмишәриф ситкә боролдо: ят кавале
ристарҙың береһе, күрәһең, абруйлырағы инде, дуэлгә 
сығырға йәтешләнгән шикелле, ҡы лысының эфесына 
тотондо ла:

— Эй, яҡташ , нимә унда һыуыр һымаҡ яҡты ға сығыр
ға ҡурҡы п  ултыраһың? Кил бында, тәмәкең бар икән, 
ҡун а ҡ  булырһың, — тип һөрәнләне.

Ғилмишәриф кеҫәһенән еҫе аңҡып торған еңел тәмәке 
сығарҙы ла тегеләр янына барып баҫты. Ят юлдаштары 
шунда у ҡ  ҡағы ҙ йыртып, ҡулдарын уға һуҙҙы, хуш  еҫле 
тәмәке һура-һура, бының кемлеген, ҡайһы полкта, нисек 
хеҙмәт итеүен төпсөнөргә тотондолар. Ғилмишәриф әллә 
ни асылып барманы. Өҫтән-мөҫтән генә таныштырҙы үҙе 
менән. Әммә күкрәгендәге ялтлап ҡалған орден, миҙалда
рын күргәс, тегеләрҙең мөнәсәбәте бермә-бер үҙгәрҙе.

Преемництан ҡуҙғалы п киткәндең егерменсе көнөндә 
алты ғәскәр тейәлгән эшелон, Ғилмишәрифте үҙ аты 
менән Ҡарталы станцияһында ҡалдырып, Көнсығышҡа 
елде. Ҡола ялан уртаһында ултырған Ҡарталының тирҫ- 
тән өргән һалҡын әсе еле йылы теплушкаға өйрәнеп 
өлгөргән ике юлсыны өтөп алды. Ғилмишәриф станция 
начальнигына инеп документтарын күрһәтергә, атына ла, 
үҙенә лә әүҡәт-фураж таптырырға, берәр йылы урын бул
маҫмы, тип әйтергә уйлағайны. Ләкин асыҡ платформа 
тура килеүенән, юлда аты менән ҡуш а туңып ҡуйы уы нан 
ҡ ур ҡ ы п , артабан һыбай сығырға булды. Ауылдарға 
һуғыла-һуғыла, өсөнсө көнөндә Ялан ауылынан илле 
саҡрымда ятҡан үҙ станцияһына килеп етте.

Ғилмишәрифтең Германиянан "ауылға бер үҙем генә 
ҡайтмайым, өс йыл һуғыш  утын бергә йотҡан, фронттың 
йәмғе әсе-сөсөһөн үҙем менән ҡуш а татыған йән дуҫым 
менән ҡайты п төшәм", тип яҙған һуңғы  хаты йөҙ өйлө 
Ялан ауылының аҫтын-өҫкә килтерҙе. Иң башта ошо
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һүҙҙәре өс йыл буйы уны тилмереп көтөп ултырған Райха- 
наһының йөрәген телгеләне. Күҙ йәштәрен тамыҙа-та- 
мыҙа, хаттың шул урынын ҡат-ҡат уҡы ны . Иҫ белә баш
лаған өлкән ҡы ҙы  Миңленур: "Әсәй, нишләп шул тиклем 
илайһың, атайым ҡайтам тип яҙған да инде", — тип ты 
нысландырырға тырышты. Э әсәһе уның һайын быуылып 
иланы.

Тыныслана төшкәс, кәштәлә ятҡан көҙгө киҫәген алып 
оҙаҡ ҡы на үҙ-үҙенә текләп ултырҙы.

Ғилмишәрифтең абайламайыраҡ яҙған һүҙҙәре хат 
эсендә генә ятып ҡалманы, күрше-күлән ҡолағына ла ба
рып етте. Ялан ауылының бөтә өйҙәрен урап сыҡты.

XIY

Ошо мәлдә Ғилмишәриф, ауылға ла еттем тип, үҙен 
һәм атын һуңғы  тапҡыр тәртипкә килтереп, Ҡыҙыл 
йылғаһына терәлеп тигәндәй ятҡан текә ҡабаҡ өҫтөндә 
һыбай тора ине. Ул, тыуған ауылы тирәһендәге таныш 
яландарға текәлгән армыт-армыт булып төньяҡтан көн
сығыш ҡа һуҙылған к ү к  Ирәндек һырттарын, Йәнгүҙәй, 
Күсем таштарын күргәс, һуғыш  йылдарында үҙ юлдашы 
булған берҙән-бер көйөн һуҙып ебәрҙе.

А лы ҫтарҙан күгәреп, әй, күренгән 
Б олот микән, әллә т а у  микән?
М инең генә ғәзиз туғандары м  
Ошо донъяларҙа бар микән?

Ирәндектең урта һыртынан һулдараҡ Биләнтауҙы 
күргәс, Заһретдинды иҫенә төшөрөп кубанкаһын систе, 
оҙаҡ ҡы на шул түбәгә ҡарап торҙо. "Ошо түбәнең итәгендә 
өйкөм-өйкөм сауҡалыҡтар араһында ултырған таҡта 
өйөндә алтын ҡабул итә торғайны бит Заһретдин ағай. 
Хәҙер алтыны ла, үҙе лә юҡ. Бомба төшмәһә лә, снаряд, 
миналар шартламаһа ла һуғыш  ш ауҡымы бында ла к и 
леп еткән, уның афәт еле минең тыуған яҡты  ла ялмап 
үткән икән. Т ик бына бер Салғыя ташы ғына киткәндә ни
сек ҡалһа, шулай ултыра. Хатта ул да тәпәшәйеп, ергә 
һеңгән шикелле".
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Ҡапыл текә ҡабаҡ аҫтында тигеҙ табаға һибелгән бор
саҡ шикелле йөрөп ятҡан аттар күренде. Арыу-талыуҙан 
тик кенә торған Әүхәҙи бөтә кәүҙәһе менән һелкенде лә, 
башын күтәреп, улар яғына боролдо. Ш унан морон ти
шектәрен тырпайтып сыңратып кешнәп ебәрҙе. Айғырҙың 
көслө тауышы текә ҡабаҡ ташына бәрелде лә әллә ҡай 
ҙарға барып һүнде. Сит илдәрҙә йөрөп ҡайтҡан ҡәрҙәше
нең сәләмен алып, бейәләр ҙә нескә генә кешнәп яуап 
бирҙе.

Хәҙер айғырҙы тотоп тороуы ҡы йы н, Ғилмишәриф 
Әүхәҙиҙе Ҡыҙыл йылғаһы буйына борҙо. Эсһен әле ш уның 
һыуын туйғансы, һағынғандыр. "Әйҙә, Днепр, Висла һәм 
Одерҙарҙа ла һуғарҙым мин һине, үҙебеҙҙең Ҡ ы ҙы л
дыҡынан да татлыраҡ, шифалыраҡ ниндәй һыу бул
һын?" — тип һөйләнде.

Ана Ҡыҙылдың арғы ситендә бер ҡы ҙ бала тулы биҙрә
ләрен ергә ҡуйған да, ике күҙен Ғилмишәриф яғына тек
ләп, ҡаты п ҡалған. Ҡарап торҙо-торҙо ла ике ҡулы н ике 
янбашына һуҡты :

— А таҡ , атаҡ, Ғилмишәриф ағай, һин түгелме һуң?!
Ғилмишәриф ҡы ҙҙы  таныманы, шулай ҙа:
— Өҫтөнә баҫтың! — тип һөрәнләне йылға аша. Ҡыҙ 

көйәнтәһен ырғытты ла ты ҡры ҡтан ауылға йүгерҙе. Иха
таға етер-етмәҫтән тыны бөтөп:

— Райхана еңгә, һөйөнсө! Ғилмишәриф ағайым ҡа й 
тып килә! — тип аҡырҙы. Аш-Һыу әҙерләп йөрөгән Райха
на яулығын төҙәтә-төҙәтә, еүеш ҡулы н итәгенә һөртә- 
һөртә, йүгереп урамға сыҡты:

— Ҡайҙа? Бер үҙе генәме? Янында бисә-фәлән юҡмы?
— Ниндәй бисә? Һыбай килә ята ла!
Ул да булмай артынан бер көтөү бала-саға эйәртеп һыл

тыҡлаған атына атланып Ғилмишәриф үҙе өй алдына 
килеп туҡтаны . Ш ул ыңғайҙан атынан һикереп төштө лә 
ни ҡылырға ла белмәй аптырап торған ҡатынын ҡосаҡ
ланы:

— Райхана, илама, шатлан! Ҡайттым бит! — тип бы
шылданы. Ш унан атаһы эргәһенә яҡы н килергә баҙнат
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итмәй торған кинйә малайын күтәреп алды: Үш , ним и
донъя көтә торған малайым! Ҡайһылай үҫеп к и п и т !

Ш унан бер атҡа, бер ҡылыслы кавалерист,п i ц ....
ҡатҡан ауылдаштары эргәһенә атланы. Барыһы мпми лә 
ҡул  бирешеп ихлас күрешеп сыҡты.

Итттек алдында кеше күбәйгәндән-күбәйә, һ у п .т и  ы 
ның да хәлен һорашалар, хәтәр эйәр-өпсөн менән эйәрлим 
гән Әүхәҙиҙе лә тикшерәләр.

— Ҡарап-ҡарап торам да, ҡустым, менеп ҡайтҡан ма
лың беҙҙең яҡты ң йылҡыһына оҡшай түгелме? ти и
һораны бер ҡарт.

— Насырйән ағай, үҙебеҙҙең өйөр айғыры Әүхәҙи ҙә 
баһа! Танымайһыңмы ни? һуғы ш  утын бергә үтеп, бына 
насип булғас, ш уның менән ҡуш а Яланға ҡайтып тош 
төк.

Ғилмишәрифтең яуабын ишеткәс, кешеләр бер аҙ тел 
һеҙ ҡалды, ышанмағандай, йәнә атты уратып ҡарарға 
тотондолар. Ш унан йөнө һораша башланылар, ғәжәплә 
неүенән телдәрен шартлаттылар:

— Ҡара һин, әйтһәң, өҙөм ышанмаҫ! Кире әйләнеп 
ҡайтҡан тиһең, ә?!

— Әй, януар, ниҙәр генө күрмәне инде бының башы? 
Ауылды таныймы икән? Онотманымы икән?

— Ана, ҡара ҡара, нисәмә еренән ранен булған меҫке 
нең.

— О, Ғилмишәриф 111 айҙың ҡылысын ҡара!
Ғилмишәриф, хәл әхүәл белешеп тын алғандай иткәс.

ауылдаштарын өйөнә саҡырҙы.
— Әйҙә, ағай әйе, сәйгә рәхим итегеҙ. А рты ҡ һын 

хөрмәт ю ҡ та, барынса булыр, — тине, үҙе атын һарат и 
индереп бәйләне. Райхана ла,  ян-яғына ҡарап алды ла

— Эйе, эйе, ш у л а й  булмай ни! Әйҙәгеҙ, барығыҙ ҙа о т  ә
рәхим итегеҙ. Сәйем әҙер, тип килгәндәрҙе ой.....
саҡырҙы. Ш улай ҙа күстәнәс көткән бала-сағанан 
башҡаһы, әҙәп һаҡлан, ой ғә инергә ашыҡманы.

— Ярар, ярар, ҡустым, алыҫ ерҙән юлда арып талып 
килгәнһең. Әйҙә, апа хәҙергә бала-сағаң менән бул Ип 
шалла, насип булһа, әле оергә булырбыҙ. Имен-Һау i mi
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тып үҙеңде күргәс, беҙгә хәҙергә ш уныһы ла еткән, — тине 
Насырйән ҡарт. Ғилмишәриф өйөнә инеп юғалғас та, ат 
янына йыйылған халыҡ тиҙ генә тарала һалманы: һаман 
көтмәгәндә килеп тыуған был мөғжизәгә шаңғып тора 
бирҙе.

Өйҙә көлдөксәләге самауыры менән булашҡан Райхана 
улын тубығына алып ултырған иренә боролдо ла:

— Алып ҡайты п килгән йәндәй иптәшеңде әллә берәй 
стансыла аҙаштырып ҡалдырҙыңмы? — тип һорап 
ҡуйҙы . Үҙ хатаһын килеп төшкәс тә аңлап алған Ғил
мишәриф ауыҙын йырып тәҙрә яғына ымланы.

— Ана бит, күрмәйһеңме ни? Һарай ситәнендә бәйле то
ра! Ш ул инде минең өс йыл буйы бергә йөрөгән йәндәй 
дуҫым, — тине. Ошо һүҙҙе ишетеү менән Райхана, ҡуҙһал- 
ғысын көлдөксәгә ырғытып, иренең муйынына килеп 
аҫылынды:

— А й минең бәғерем! Иптәшем менән ҡайтам, тип 
яҙған хатыңды уҡығас, йоҡоларҙан заяғи булдым, хы я
лыйға әйләнә яҙҙым бит. Хатта ғәрлегемдән нишләргә лә 
белмәнем, — тип һөйләнә-һөйләнә ирен үбергә тотондо. 
Ошо мәлдә ер йөҙөндә уларҙан да бәхетле бер кем ю ҡ ине.

*  *  *

Ғилмишәриф атына атланып колхоз идараһына китте. 
Һуғыш тан ҡайтҡан һәр ауылдашы өсөн шатланып бөтә 
алмаған колхоз рәйесе Ҡаһарманов, һалдат килеп ингәс 
тә, ҡоластарын йәйеп уға ынтылды:

— Үәт исмаһам һуғышсы, үәт исмаһам кәүәлерис! — 
Рәйес һалдаттың затлы кейеменә ҡарап, устарын шапыл
датып бер-береһенә һуғып алды ла телен шартлата бир
ҙе. — Был рәүешле ҡайты п төшөүеңде һис тә көтмәгәйнек. 
Ҡара һин, мынауы шпорҙарын, ҡылысын!.. Ҡайһылай 
үҙеңә килешеп тора бит әле! — Ҡаһарманов ҡарт Ғилми- 
шәрифтең ҡылысын самалап ҡараны. — Үҙе йәтеш кенә 
күренһә лә, һәлмәк кенә икән!

— Ҡаһарманов ағай, ҡылыс ҡарамаҡҡа еңел тойолһа 
ла, һелтәү көсө ҡ ы рҡ  һигеҙ килоға, йәғни өс ботҡа бәрәбәр. 
Самалап ҡара, — тип көлөмһөрәне Ғилмишәриф.
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— Әй, ҡустым, ҡустым, ҡайҙан килгән ти ул беҙгә 
ундай көс-ғәйрәт? Бөтә булған ҡарыуҙы бер ошо "Ҡыҙыл 
ялан" колхозына һалдыҡ инде. Бигерәк тә ошо дүрт йыл 
ҡаҡш атты , — тип ул үҙ урынына ултырҙы ла ҡаты  көр
һөнөп ҡуйҙы . Бер аҙ ултыра торғас, етди һүҙгә күсте:

— Ҡустым, был ҡорамалыңды кәрәк урынға тапш ы
рып, бер аҙ ял иткәс, колхоз эшен башларһың бит инде?

— Ҡаһарманов ағай, ҡорал бер ҡайҙа ла тапшырыл
май, миңә бүләк итеп, мәңгегә бирелгән. Документы бар, 
законный ҡағы ҙ менән беркетелгән.

— Кәл-лә-лә!.. Улай ҙа була икән. Өйөмдә генә торасаҡ, 
тиең, ә?

— Ҡаһарманов ағай, мин армияға йәйәү алынып — 
колхозға бынамын тигән атҡа атланып ҡайттым...

Ҡарт рәйес һаман һүҙҙең айышына төшөнә алмай 
ҡаңғыра:

— Ниндәй ат? Бер ҙө тошөнә алмай һандырап ултырам 
әле, — тине.

Ғилмишәриф рөйестең ҡултығынан тотоп, тәҙрә эргә
һенә килтерҙе лә идара ҡоймаһында бәйле торған бурыл 
атҡа бармағы менән төртөп күрһәтте.

— Был ниндәй хайуан?
— Ул хайуан түгел, беҙҙең колхоздың өйөр айғыры.
— Китһәнә, ҡустым, былай ҙа ҡаңғырған башты бута

ма әле.
Ғилмишәриф баштан аяҡ ат тарихын аңлатып биргәс, 

колхоз рәйесе урынынан тороп яңынан тәҙрәгә килде.
— Ю ҡ, ю ҡ, ҡустым, былай ярамаҫ! Сабыр ит, әллә 

ҡайһы тарафтарҙан килгән үҙ атыбыҙ менән күрешмәһәк, 
бөтөнләй хилаф булыр, тип ул йәһәт кенә кейенде лә ат 
эргәһенә сыҡты.

— Эй, януар, тыуған ауылыма, таныш өйөрөмә ҡайтып 
килдем тиһең инде, ө? тип ат менән һөйләште лә, уға 
мөлдөрәп ҡараған бурылдың муйынынан шапылдатып 
һөйҙө.

Улар яңынан идараға инде. Ҡаһарманов өҙөлөп ҡал 
ған һүҙен дауам итте:
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— Ҡустым, үҙеңә тейеш ашау-эсеүен бирербеҙ. Берәр ай 
ял итеп, ҡун а ҡ  булып алғас, колхоз эшенә сығырһың 
бит? — тип рәйес ауылдашына һораулы ҡараш атты, 
сөнки күптән түгел ҡайтҡан бер-ике фронтовик еңел тор
мош эҙләп ауылды ташлап ситкә китеп барғайны.

— Ҡ унаҡ  ҡайғы һы  юҡ, ағай. Иртәгә ү к  эшкә тәғәйен
ләгеҙ, — тип бекешаһының төймәләрен ысҡындырып, 
мундир кеҫәһенә портсигарына тығылды. Рәйес, уның 
асылып киткән түшендәге наградаларын шәйләп ҡалып, 
папиросын ҡабыҙа-ҡабыҙа, тағы урынынан торҙо.

— Ҡара, ҡара, ҡайһылай ҙа батыр һуғыш ҡанһы ң 
икән, ә? Ике Ҡыҙыл Йондоҙ ордены, биш-алты миҙал! Әле 
ауылға был тиклем түш  тултырып ҡайтҡан батырҙы 
күргән ю ҡ ине. Прәмә атлы маршал һымаҡ ҙурлап ҡа й 
тарғандар бит үҙеңде! Нүҙ ю ҡ, һүҙ ю ҡ. Бик ҙур афтарит 
менән ҡайты п төшкәнһең. Маладис!

Йүгереп сығып ауыл Советы рәйесен, парторгты саҡы
рып индерҙе, уларҙың да артынан эйәргән кешеләргә 
Ғилмишәрифтең бекешаһын килеп ү к  асты:

— Бына, күрегеҙ "Ҡыҙыл ялан" колхозының ҡаһарма
нын! Орден, миҙалдарын тотоп ҡарағыҙ! Бына, фашис
тарҙың башын ҡы йған уның ҡылысын күрегеҙ! — тип 
ш ашканы ҡынынан һурып өҫтәлгә һалды. Кемдер ҡылыс 
йөҙөндәге яҙыуҙы уҡы п  ишеттергәс, бөтә кеше уңайһыҙла- 
ныуынан нишләргә белмәй уртала баҫып торған Ғилми- 
шәрифте төрлө я ҡ ҡ а  әйләндереп ҡарарға тотондо:

— Бына шулай һуғыш а ул беҙҙекеләр, любой дошман
дың аталарын таныта ул беҙҙең егеттәр! — тип Ҡаһарма
нов, һуғыш тан үҙе йөрөп ҡайтҡан шикелле, маҡтанып 
иҙән буйлап йөрөп алды.

Кәнсәгә йәнә халыҡ йыйылып китте. Йәнә һорашырға 
тотондолар. Ш унан уйынлы-ысынлы ҡиәфәттә Ғилми- 
шәрифкә эш һайлай башланылар. Яңы ғына армиянан 
ҡайтҡан Бикбирҙин фамилиялы йәш егет, колхоз партор
гы , шундай тәҡдим индерҙе:

— Өс көндән Октябрь байрамын үткәрәсәкбеҙ. Ғилми- 
шәриф ағайҙы үҙе алып ҡайтҡан атына атландырып 
ауыл халҡы алдында бер нисә һүҙ әйтеүен һорарға кәрәк.
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Етмәһә, коммунист та булып ҡайтҡан. Эш мәсьәләһендә 
шуны әйтәм: беҙҙең КТ Ф  мөдире Малыбаев ағай үлеп ҡал 
ды. Бына беҙгә әҙер коневод. Унан да шәберәген эҙлән 
тораһы ла юҡ, — тип йәнәшендә ултырған Ғилмишәрифкә 
ымланы.

X V

Әүхәҙи үҙ хуж а lii.i менән Октябрь байрамы демонстра
цияһына сыға алманы. Һуғышта яралар алып, оҙаҡ юл 
үтеп йонсоған мал <><• аяғына ғына баҫып тора башланы. 
Арт аяғына ны ҡ көс төшөү сәбәпле, өс аяғында тороу ҙа 
бер ғазапҡа өйләнде, күрәһең. Тора-бара ат Ғилмишәриф- 
те иҙәндә ятҡан койөнсә генә ҡарш ылай башланы. 
Йәшкелт күҙҙәрендәге нур көндән-көн һүнә барҙы. 
Ахырҙа, хайуанды н ке яҫы ҡайыш  менән түшәмгә тарт
тырып бәйләп ҡуйҙылар. Әүхәҙи барыбер ҙә мантый алма
ны, уның һаулығы көндән-көн насарайҙы. Ҡар төшөп, 
ҡы ш  һыуығы һара lira бәреп инә башлағас, хәле бөтөнләй 
мөшкөлләнде. Февраль аҙаҡтарына ул бөтөнләй ашауҙан 
да яҙҙы. Райондан килгән ветеринария табибы ауырлыҡ 
менән генә тын алып торған арыҡ атты төрлө яғынан 
тыңлап ҡараны ла:

— Ике я ҡ  үпкәһенә лә бик ҡаты  һалҡын тейгән. Хәрә
кәтһеҙ оҙаҡ тороу арҡаһында йөрәге лә насарайған. Алғы  
аяғының сираҡ һөйәге лә, онталған янбаш һөйәге лә 
төҙәлмәҫлек остит, йәш п һөйәк сире, менән ауырый баш
лаған, — тип һөйләне. Был малҡайҙың ғүмере һанаулы 
ғына ҡалған. Әгәр итеп һәм тиреһен файҙаланырға ниәте
геҙ булһа, һуйырға рөхсәт итеп китәм, — тине.

Ярһыған Ғилми шәриф тегене һарайҙан ҡы уы п сы
ғарҙы.

Яугир атты, ата-бабалар йолаһы буйынса, өҫтөнә ҡ ы 
ҙыл йондоҙло серге ябып, һыртына үҙе менән ҡайтҡан 
эйәрҙе һалып, сағыл үңерендә ҡаҙылған ҡәбергә аяғүрә 
баҫтырып күмделәр. Баш осона ҡыҙыл йондоҙ, аҫҡараҡ 
дағаһын һәм тимерлектә һуғып эшләнгән ҡылыс һәм 
мылтыҡ рәүешен, кавалеристың эмблемаһын ҡаҡтылар. 
Ҙур шыма ташҡа сүкеп: "Бында Бөйөк Ватан һуғышы-

377



ның яугиры, алған яралары һөҙөмтәһендә тыуған иленә 
ҡайтып үлгән Әүхәҙи исемле колхоз аты ерләнде. 1935 
йылдың 25 апрелендә тыуған, 1946 йылдың 3 апрелендә 
вафат булған", — тип яҙып ҡуйҙылар.

Көҙ еткәс, Ғилмишәриф атының ҡәбере өҫтөнә ике 
йәнәш ҡайын ултыртты. Йыл һайын, 9 Майҙа, ҡулына 
ялан сәскәләре тотоп ейәндәре менән бергә үҙе ошо ҡәбергә 
килде.

...Һуңғы тапҡыр килгәндә сәстәре ағарған, кәүҙәгә ны ҡ 
ҡуранысланған был яугир үҙе лә "өс аяҡ "та тора ине.

Еңеүҙең 50 йыллығы байрамына тиклем бер йыл ғына 
ҡалғайны.

1. Ат тураһында ниндәй әҫәрҙәр уҡығанығыҙ бар? Үҙегеҙ белгән ат 
һәм  уның менән булған берәй ваҡиға тураһында һөйләгеҙ.
2. Р. Өмөтбаевтың ниндәй әҫәрҙәрен уҡығанығыҙ бар? 3. Р. Өмөтба- 
евтың "Атлы баш ҡорт" әҫәрендә ниндәй осор сағылдырыла? 4. Ғил
миш әриф  менән Заһретдиндың холоҡ үҙенсәлектәре, ыңғай һәм 
кире яҡтары хаҡында ф екер  алышығыҙ. 5. Уларҙың холҡона хас 
ыңғай, кире сифаттарҙың сәбәбен асып бирегеҙ. 6. Кавалерия учили
щеһында хеҙмәт итеү осоронда Заһретдин үҙен нисек, ниндәй сифат
тары менән күрһәтә? Уның һуғыштағы батырлыҡтары хаҡында 
һөйләгеҙ. 7. Ғилмишәриф образына тулы характеристика бирегеҙ.
8. Әүхәҙи исемле ат, уның тышҡы ҡиәф әте, дуҫы Ғилмишәрифкә 
то ғрол оғо , аттың һуғышта күрһәткән  батырлыҡтары , халыҡтың 
уларҙы тыуған ауылында нисек ҡаршы алыуҙары хаҡында һөйләгеҙ.
9. Башҡорт атының бөгөнгө ярыштарҙа донъя күләмендәге даны 
тураһында белгәндәрегеҙҙе һөйләп бирегеҙ.

"Атлы баш~корт" әҫәре тураһында

Башҡорт халыҡ ижадында, эпостарҙа, йырҙарҙа, ле
гендаларҙа ат ир-егеттәрҙең юлдашы булып, уға борон- 
борондан дан йырланы. "Урал батыр", "Аҡбуҙат" эпоста
рында ул ҡанатлы толпар, батырҙарҙың ҡы йы у юлдашы 
булып һынландырыла.

Әҙәбиәттә лә башҡорт атына бағышланған әҫәрҙәр күп . 
Ш улар араһында Рамазан Өмөтбаевтың "Атлы башҡорт" 
повесы айырылыбыраҡ тора. Унда Бөйөк Ватан һуғы 
шында яугир Ғилмишәрифтең Әүхәҙи исемле аты менән
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бер-береһенә тоғролоғо, тәрән дуҫлығы, берҙәмлеге һөҙәм 
тәһендә һәр төрлө ҡарш ы лы ҡтарға, ауырлыҡтарға 
бирешмәй, ауылдарына еңеүсе булып ҡайтып етеүҙәре 
тасуирлана.

Бөйөк Ватан һуғыш ы башланыу менән, башҡорт хал 
ҡы ны ң  ат өҫтөндә һуғы ш ы п, һәр саҡ батырлыҡтар 
күрһәтеп, еңеүсе булып ҡайтыуын иҫәпкә алып, Бапгкорт 
атлы дивизияһы төҙөлә.

Башҡорт халыҡ йырында "Ҡайҙа ғына бармап, пиҙәр 
күрмәй ир-егеткәй менән ат башы" тип йырланған кеүек, 
әҫәрҙең төп геройҙары Ғилмишәриф менән Әүхәҙи исемле 
ат башынан да бик күп  ауырлыҡтар, яраланыу, ҡап 
ҡойоуҙар, үлемесле көрәш эсендә яныу, һыҙланыуҙар 
кисерергә тура килә.

Әҫәрҙең башында Ғилмишәриф менән бер вагонда 
хәрби часҡа китеп барыусы Заһретдин образының аитор 
тарафынан еңелсә юмор һәм ирониялы ҡараш менән 
һүрәтләнеүе лә әҫәрҙең уҡы м лы лы ғы н, хикәйәләүҙең 
йәнлерәк, ҡы ҙы ғы раҡ булыуын арттыра.

Юл буйына бергә килгәндә, Ғилмишәрифте кәмһетеп, 
үҙен бик юғары ҡуйған Заһретдин, хәрби бурыстарын 
үтәй алмауын аңлап, үҙе теләп фронтҡа китә. Илгә һөжүм 
иткән дошманға ҡарата нәфрәт тойғоһо менән һуғыш ҡа 
инеп, батырҙарса һәләк була.

Юғары художестволы тел сараларын оҫта файҙаланып, 
Ғилмишәриф менән аттың гүзәл образдарын яҡтыртҡан 
был әҫәр әҙәбиәттә һыбайлы башҡорт темаһын тағы ла 
байыта.
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