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Чор таләбе
(Кереш сүз урынына)

Бу китап – әдәбиятыбыз турында уйлануларымның бер сөземтәсе. 
Уйланырсың да: гомеремнең алтмышка якыны язу эшенә – сүз сәнгате-
нә багышланган. Гомумән, язучы, әгәр ул үз эшенең фидакяре икән, 
әдәбиятның үткәненә һәм киләчәгенә битараф кала алмый; бүгенге 
рухи халәтебезгә аның үз фикере, үз мөнәсәбәте калыплаша. Һәрхәлдә, 
шулай булырга тиеш.

Мин бу хезмәтемне егерме ел чамасы элек башлаган идем инде. 
Әк рен ләп языла торды, вакыт үткән саен, агымдагы вакыйгаларга 
бәйле рәвеш тә яңа фактик материаллар 
өстәлде, кайбер бәя-критерийларга тө-
зәтмәләр дә кертергә туры килде. Уйла-
нуларым дип әйтсәм дә, бу китап, асыл-
да, Татарстан Язучылар оешмасының 
үткән юлы турында. Аны, бәлки, Язучы-
лар берлеге (сүз сөрешенә карап, сино-
ним буларак, язмабызда «союз» сүзе дә 
кулланылыр) тарихына штрихлар дип тә 
әйтергә ярыйдыр. Язучылар мохитендә 
игътибарга лаек булган кайбер вакый-
га-хәлләр хакында язу теләге һәрдаим 
алгысытып торса да, тарих дип болай 
зурдан кубып каләмгә тотынырга Язу-
чылар оешмасының түгә рәк даталары, 
ягъни юбилейлары (2004   ел да – 70 ел-
лыгы, 2014 елда – 80   ел лы гы) этәрде 
мине. Гадәттә, юбилейларны тантана-
лы рә вештә уза торган җы елыш-мәҗ лес 
диеб рәк кабул итәргә өй рән гәнбез. Ә чын-
лыкта мәгълүм бер чорга йомгак ясап, 
кылган гамәлләрне «төен ләп», кирәк 

■ ХIII йөз башы болгар-татар 
шагыйре Кол Гали. Тавил 
Хаҗиәхмәт рәсеме
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нәтиҗә ләргә килеп, барыр юлларны күмәкләп ачыклау җыеннары бит 
алар! (Шөкер, бездә бу әдәби бәйрәмнәр элеккеге СССРда яшәгән башка 
халыклар белән чагыштырганда эшлекле һәм мәгънәлерәк узды.) Әйе, 
бу дөньяда бар да уза дигәндәй, юбилейлар да, туй-бәйрәмнәр, мәҗлес-
җыеннар да үтә дә китә. Ә бурычлар, хәл итәсе мәсьәләләр гомер бакый 
кала бирә. Замана агышына карап, алар өстәлә һәм ишәя генә бара. 
Безнең өчен хәзер иң мөһиме – рухи киләчәгебез. «Рух» төшенчәсенә 
әхлак та, тел дә, мирас та һәм тагын күп нәрсәләр сыйган. Киләчәк 
турында яшьләрчә матур уйлыйсы килә, әлбәттә. Ә чынында борчу-сыз-
ланулар да җитәрлек шул бездә... Алга таба әдәбиятыбызның язмышы 
ничек булыр? Элгәргеләрдән эстафета итеп алган Әдәби Ат Арбасын 
кемнәргә калдырабыз? Безнең өчен искиткеч байлык саналган әдәби 
мирасның яңа буын вәкилләренә кирәк-хаҗәте ни дәрәҗәдә булыр? 
Оешмабызның, гомумән, әдәбиятыбызның киләчәге нинди?.. Мондый 
сораулар күп зыялыларыбызны борчый дип уйлыйм. Беренче чиратта 
язучы таныклыгы йөрткән каләм ияләрен.

Әйткәнемчә, бөтен гомерем, сайлап алган һөнәри хезмәтем әдәбият 
белән, әдипләр дөньясы, Язучылар оешмасы белән бәйле. СССР Язучы-
лар берлегенә кабул ителүемә дә 50 елга якын. 1968 елның мартыннан 
алып бүгенге көнгә кадәр оешмабызның идарә әгъзасымын. Ярты га-
сырлык бер гомер! Идарә әгъзасы булу әдәби хәрәкәтнең үзәгендә – эпи-
центрында булу дигән сүз дә инде ул. Шунысы да бар: исән язучылар-
дан инде фәкать шәхсән мин генә белгән нәрсәләр – әдәби вакыйгалар, 
төрле гыйбрәтле хәлләр, әдипләрнең шәхесен билгели торган штрих-
детальләр, кызыклы һәм гыйбрәтле эпизодлар да юк түгел хәтердә. 
Аларны да теркәп-язып калдыру мәслихәт. Күрәсең, истәлек-мемуарлар 
язар чак та җиткәндер. Беркөнне язучылар исемлеген актарып, апты-
рабрак калдым: бездә миннән алда СССР Язучылар союзына кабул 
ител гән каләм ияләре калмаган да инде... Теләсәм-теләмәсәм дә, әдәби 
хез мәт вахтасында ветеран булып чыгам түгелме?! 

Иҗат оешмалары хакында нинди генә фикерләр (иҗатчыларның 
үзләре арасында да андый берлек-берләшмәләргә скептик караучылар 
бар) әйтелмәсен, чынбарлыкны танымый мөмкин түгел: иҗат союзлары, 
ягъни берлекләре соңгы бер гасырга якын вакыт аралыгында әдәбият 
һәм сәнгать үсешенә йогынты ясаучы мөһим бер фактор булып торды. 
Әйтик, яңа заман татар әдәбияты елъязмасын Язучылар берлеге тари-
хыннан башка күз алдына китерү кыен. Оешма XX гасырның байтак 
дистә елларында язучыларның иҗади хезмәтен оештыруда һәм бәяләүдә 
үзгә бер идеологик үзәк ролен үтәп килде.

Мәгълүм хакыйкать: иҗат эше күңел халәтенә – илһамга бәйле үтә 
индивидуаль хезмәт, хәтта аны интим шөгыль дип тә әйтеп буладыр. 
Оешма, сүзнең тамырыннан күренгәнчә, күмәклекне белдерә, ә иҗат 
итү дигәч, нигездә, ялгыз калып эшләү күз алдына килә. Бөек әсәрләр-
не  – җырмы, көйме, рәсемме – күбесен талантлы шәхес ялгызлыкта 
(бәлки әле, бәхетсезлектә), дөнья белән бергә-бер калып, серле тынлыкта 
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■ «Шура» журналының җитәкчелек даирәсе. Беренче рәттә (сулдан уңга) икенче – 
Фатих Кәрими, өченче – Ризаэддин Фәхреддин, дүртенче – Дәрдемәнд. 1909

■ Габдулла Тукай «Әлислах» газетасы идарәсендә. Сулдан уңга: Вафа Бәхтияров, 
Габделкәбир Бәкер, Фатих Әмирхан, Ибраһим Әмирханов, Габдулла Тукай. 
1908 
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иҗат иткән бит! Әсәр туу – үзе бер тыл-
сым! Аны өстән яки кырыйдан әмер биреп, 
кушып тудырып булмый. Андый очракта 
тудырганың да ясалма, гарип чыга. По-
пугайны нәрсәләрнедер кабатларга өйрәтә 
алсаң да, сандугачны көчләп сайратып 
булмас, бөркетнең канатларын сындырсаң 
да, күз карашын кисә алмассың. Иҗат – 
асылы белән ирекле шөгыль. Иҗат иреге 
дигән гыйбарә тикмәгә генә тумаган! Шу-
лай да...

Әйе, шулай да, «Аллалар белән генә 
сөйләшә торган» ялгыз халәттә калып, үзең 
өчен бөек тоелган нинди генә әсәр тудырсаң 
да, син аны үзең өчен генә иҗат итмисең. 
Күңел җимешен кемнәр беләндер бүлешәсе 
килә. Язучы икәнсең – әсәреңне китап 
итеп чыгарасы, кешеләргә ирештерәсе 
килә, рәссам икәнсең – эшләреңне җыеп, 

күргәзмә ясап күрсәтәсе, артист икәнсең, сәхнәне иңлисе килә... Менә 
шунда инде кешеләргә елышасың, аңлашуга өметләнеп, хезмәттәшләреңә 
барасың, теге яки бу мәсьәләне чишәр өчен, хакимнәргә, оешмаларга 
мөрәҗәгать итәсең... Ялгызың иҗат итеп булса да, ялгызың гына яшәп, 
тормыш итеп булмый. Булса да, бик кыен. Ә дөньялыкта адәм баласы-
на, һай, күп кирәк! Очрашу-аралашу урыны да, иҗатың турында кеше 
сүзен ишетү яки бүтәннәр турында үз фикереңне белдерү өчен трибу-

насы да, нәрсәгәдер дәгъва итеп белешмә-
тәкъдимнамәсе дә... Ахыр килеп, яшәештә 
түбә-куыш та кирәк бит әле, үлем-каза 
килгәч – озату-саубуллашу мәшәкатьләре 
дә...

Иң әүвәл шуны ассызыклап узыйк: 
СССР дигән держава яшәгән чорда җәм-
гыять тә әһәмиятләре ифрат зур булган 
иҗат берлекләре – рәс самнар, композитор-
лар, театр әһелләре, кинематографистлар, 
архитекторлар, журналистлар союзлары 
эшләп килде. Шул оешмаларның иң зу-
рысы һәм иң абруйлысы Язучылар союзы 
булды. Саны ягыннан да, дәрәҗәсе ягын-
нан да дөньяның бүтән иллә рендә андый 
оешма юк иде. Язучылар союзы әгъзасы 
булу иҗат кешесе өчен зур казаныш са-
налды. Югары гыйльми дәрәҗә алулардан 
бер дә ким түгел иде бу әгъзалык. Алай 

■ «Әлислах» газе та сының ти-
тул бите. 1907

■ Ризаэддин Фәхреддин 
(1859–1936)
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дөньяда тиңе булмаган нинди оешма соң бу, нинди максат белән төзел-
гән дә, нинди идеалга һәм нинди даирәгә хезмәт иткән? Профессионал-
лар берләшмәсе дияр идең, мәдәният, шул исәпкә язучылар да кергән 
аерым үзәк  профсоюз системасы бар иде, Союз эчендә аның бүлекчәсе дә 
эшләде әле... Үзара ярдәмләшү, социаль яклау берләшмәсе дияр идең, 
бу функцияләрне Россиядә тарихы XIX гасырга ук тоташкан Литфонд 
(Әдәби фонд) башкарып килде... Әйе, иҗат союзларының, бигрәк тә 
Язучылар союзының социаль функциясе бүтәнрәк, чынлыкта ул киңрәк 
һәм тирәнрәк. Аны аңлау, асылына төшенү өчен, объектны, мотлак, 
шул иҗтимагый чор идеологиясе аша, үтелгән Вакыт призмасы аша 
карап анализлау мөһим. Чишмә башын, тора-бара аңа кушылган бүтән 
чыганакларны белсәң генә, елга-дәрьяның зурлыгын, агышының куәт-
көчен чамалый аласың.

Бу очракта табигый бер сорау туа: элегрәк, әйтик, инкыйлаблар чо-
рында, йә булмаса, Советлар Союзы төзелгәнчегә кадәр дә, ка ләм ияләре 
үзара аралашмыйча, ялгызак кына яшә мә гән нәрдер бит инде? Әйе, зур 
әдәбиятта, аның иҗади мохитендә төрле төр кем нәр, төрле агымнар 
булмый мөмкин түгел. Әгәр без яңа татар әдәбиятын ХIХ йөз ахыры – 
ХХ  гасыр башында чынлыклап формалашкан дип әйтәбез икән, димәк, 
теге яки бу рәвештәге әдәби берләшү-оешулар да, асылда, шул чорда бар-
лыкка килгән булып чыга. 
Фи керләр берлеге, иман-
мак сатлар уртаклыгы һәм 
дә талант дәрәҗәләре ягын-
нан әдипләр аерым төркем-
агымнарга берләшкән. Әй-
тик, Габдулла Тукай бе лән 
Фатих Әмирханнарның иҗа-
ди дуслыгы гына да үзе күп 
нәр сә аңлата. Сүз дә юк, 
бү тән төркемнәр дә булма-
ган түгел... Аларны шулай 
укмаштырган үзәкләр, иң 
әүвәл, шул замандагы нәш-
риятлар һәм газета-жур-
нал редакцияләре булган. 
Иҗат чыларның шулай үзара 
берлә шүенә «Шәрык клубы» 
кебек мәгърифәт учаклары 
да зур роль уйнаган. Шуны-
сын да искәртик: яңа рыш ны 
көчәйтүче мондый үзәкләр 
татарлар күп ләп яшә гән һәр 
төбәктә диярлек уңышлы 
эшләп килгән. Бу очракта ■ Шәрык клубы бинасы


