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«ШИГЫРЬ – МИНЕМ ЯШӘҮ РӘВЕШЕМ»

Үз чорының әдәби барышында лаеклы урын алып та, ва-
фатларыннан соң иҗатлары күләгәдә калучы каләм ияләре 
бар. 1960–1990 еллар поэзиясенең күренекле вәкиле, күп 
санлы шигъри җыентыклар авторы Кадыйр Сибгатуллин шун-
дый язмышка дучар булып, бары тик соңгы елларда гына 
иҗатын өйрәнүгә ныклы нигез салына.

Кадыйр Сибгатуллин (Кадыйр Һидиятулла улы Сибгатул-
лин) 1942 елның 15 февралендә Татарстанның Корноухово 
(хәзерге Балык Бистәсе) районы Балыклы Чүкәй авылында 
туып, балалык һәм яшьлек еллары Кече Укмаста үтә. Яшь-
ли ятим калган малай сугыш һәм сугыштан соңгы елларның 
бөтен авырлыгын башыннан кичерә. Әлеге авыр чорның 
шигъри сурәте аның иҗатында аерым урын тота. «Кар шы-
гырдый» шигырен тетрәнмичә уку мөмкин түгел.

Салкын өйдә ике ач бәндә без, 
икебез дә елап арыган. 
Караңгыда иске шәлен капшап, 
иңнәренә барып сарылам.

Кадыйр Сибгатуллин 1949 елда Балык Бистәсе районы 
Кече Укмас авылы башлангыч мәктәбенә укырга керә. 1960 
елда Олы Солтан урта мәктәбен тәмамлый. Олы Солтан 
мәктәбендә укыганда беренче шигырьләре район газетасын-
да басыла башлый. Менә аның тәүге шигырьләренең берсе:

Йомшак кына җиңел карлар ява, 
ә мин барам мәктәп юлыннан. 
Кемнәр генә килеп чыгар икән, 
Кече Укмас, синең улыңнан?

Балык Бистәсендә чыгып килүче «Октябрь юлы» исемле 
район газетасы редакциясе каршында шагыйрь һәм мөхәррир 
Рәшит Гарипов әдәбият түгәрәге оештыра. Түгәрәккә район-
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ның ике ягыннан ике егет килеп йөри башлый: Олы Сол-
таннан – Кадыйр Сибгатуллин, Котлы Бөкәштән – Равил 
Фәйзуллин. 

Укытучы Анна Андреевна Кутузова укучысы Кадыйр Сиб-
гатуллин турындагы истәлегендә болай искә ала: «Берсен һич 
онытмыйм. Яз көне, бозлар агып киткәч, Миңкадыйр иптәш 
малае белән инеш буена төшкән. Шул чагында алар яны-
на авылдагы хәлле кешенең малае килеп чыккан. Кулын-
да   – көлгә күмеп пешерелгән ике бәрәңге. Ач балаларның 
күзләре, билгеле, бәрәңгедә! Теге малай шарт куйган: кем 
инешнең теге як ярына йөзеп чыга, шуңа бер бәрәңге. Башта 
бу эшкә иптәш малае тәвәккәлләп карый. Юк, су тәнне өтә, 
кире борылып чыга. Шуннан Миңкадыйр, тиз генә чишенеп 
ташлый да, суга кереп китә. Инешне йөзеп чыга, теге малай 
да куйган шартын төгәл үти, каршы як ярга бер бәрәңге ыр-
гыта».

Шагыйрьнең «Гамь» дип исемләнгән китабында ике шигырь 
янәшә тора: «Бозлар» һәм «Саллар». Шул шигырьләрдәге ике 
строфа әлеге истәлектән соң бөтенләй яңача ачыла.

...Боз белән дә кыен саубуллашу, 
томанланып тора күз алды. 
Җанымда да, ахры, бозлар булган, 
барысы да эреп кузгалды... 
                               («Бозлар»)

...Салдагылар, и-и, бәрәңге ашый, 
тозга мана-мана. 
Бу җиһанның бар  ләззәтен җыеп, 
салмак саллар ага. 

                                       («Саллар»)

К. Сибгатуллин иҗатының башлангыч чорында ук мета-
форалар белән иркен эш итә алучы шагыйрь булып таныла. 
Шигырьнең көче дә шунда: гади генә төшенчә, күренешләр 
артында киң мәгънә катламы ачуга ирешү. «Боз», «Бозның 
китүе», «Сал», «Сал агышы» – барысы да метафоралар, 
реаль күренешләрнең күңел халәтенә тәңгәлләштерелгән 
үзгәреш кичерүе, метаморфозасы.
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Балачак чорында тагын бер тетрәнү кичерә булачак  
шагыйрь. Тугыз яшьләр тирәсе булыр, ул бик каты авырып  
китә. Сырхауханәдә терелтәселәренә өмет беткәч, инде 
үлсә, өйдә үләр дип, улының сөяккә калган гәүдәсен күтә-
реп, ун чакрымлап җирне үтә ана. Бу хәлләр булачак ша-
гыйрь күңелендә берегеп кала: «Ни гаҗәптер, биреште 
тиф – терелә башладым. Тагын чыктым урамга. Малайлар 
йөгерәләр, ә мин карап кына торам шул, кызыгып. Хәлем юк, 
егылам. Оят. Бик йөгерәсе килә. Йөгереп кенә киттем дим, 
тагын барып төшәм. Торам. Барыбер йөгерәм, егылам, та-
гын торам. Коточкыч бу. Җиргә лапылдап барып төшкәндә, 
дөнья гөж килә, ниндидер авазлар ишетелә, мин каядыр оч-
макчы булып талпынам, ниндидер җиңеллек һәм гайрәт той-
гандай булам... Минем шигырь яза башлау тилелекләрем дә 
шул егылу-чирләрдән башланмады микән әле. Ишеткәнемчә, 
шундый чирләрдән соң булгалый бугай ул андый хәлләр. 
Нәселдә кулына каләм алып шигырь язган бер генә кеше дә 
юк, ә мин шигырьдән башка яши алмыйм, шигырь – минем 
яшәү рәвешем».

Кеше тик торганнан гына каләмгә үрелми, тик торган-
нан үзен «бәхетсез» итәчәк гаять авыр иҗат сукмагына ке-
реп китми. Монда кем дә төгәл аңлатып бетерми торган 
нәрсәләр бар. «Беренче шигыремне хәтерләмим, – дип яза 
ул истәлекләрендә. – Табигый, ул беркайчан да басылмаган-
дыр. Ләкин ышанам, ул  минем белән уйнап үскән песи бала-
сы, урамыбыздагы каз бәбкәләре, өебезнең ишек каты поч-
магында минем бишмәт итәген чәйнәп аптыраткан бозавыбыз 
турында булгандыр. Минем яшәвем дә, туган илем дә шуннан 
башланган бит. Ә соңрак кешеләр, авылыбызның тол апа-
лары, бик иртә ир булып җитешкән малайлары, каберләре 
бөтен Европа буйлап сибелгән ир-атлары турында язасы кил-
де минем. Еллар безнең үскәнне сизгер күзәтеп тордылар. 
Арбасына буй җитә башлагач, тормыш безне ат җигәргә 
өйрәтте. Ул авыр елларны җилкәсенә ирләрчә күтәргән ке-
шеләр кемнәр булсын? Алар – безнең әниләр, толлар һәм 
аларның балалары!..»

Кадыйр Сибгатуллин яшьтән үк олы йөрәкле, мәрхәмәтле, 
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игелекле шәхес булып формалаша башлый һәм рухы күрсәткән 
шушы юлны беркайчан да ташлап чыкмый. Иҗатыннан 
күренгәнчә, аның холкы формалашуына зур йогынты яса-
ган, кальбенә иман сеңдергән кешеләрнең берсе – әбисе. 
«Рәхмәт, әби!» шигырен укыгач, моның шулай булуына шик 
калмый:

Әби юмарт иде. 
Ачлык елда,
килеп кергәч сукыр теләнче, 
елый-елый мичтән алып бирде 
соңгы алабута күмәчен.
«Бабагыз да сукыр иде, – диде, –
бу кеше дә сукыр...
Жәлләдем...»

Сабыйлар әбиләренең бу гамәлен аңлый алмыйлар. 
«... Без әбигә шундый үпкәләдек..!» Алга табан шигырьдә 
көчле гомумиләштерүләр ясала:

Мин аңладым еллар үткәч кенә 
аңа ничек кыен булганны. 
Соңгы күмәч... 
Бәгыреннән өзеп 
биргән икән аңа ул аны. 
Алабута, 
         ат колагы, 
                     юкә...
алып калды безне үлемнән. 
Алар түгел, 
китми әбиемнең 
кешелеклелеге күңелдән. 
Суынып беткән ул бер күмәч кенә
коткара алмас иде ачлыктан. 
Саклап калган әби рухыбызны, 
җаныбызны ялангачлыктан.

1960 –1966 елларны шагыйрь иҗатының башлангыч чоры 
дип исәпләсәк, 1966 елдан алып 1978 елга кадәр араны 
шагыйрь иҗатының икенче чоры дип атарга була. Бу чорда 
аның иҗатында, башка бер генә шагыйрьне дә кабатламый-
ча, авыл тормышы, сугыш, язмышы авыр дәвергә юлыккан 
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хатын-кыз (иргә чыкмый калган апалар, толлар) темасы үзәк 
урынны алып тора. «Гел үткәннәр турында гына язып булмый. 
Ләкин бүгенге матур авыл тормышының чын мәгънәсендә 
иҗат кешесенә әверелгән кешесе турында язганда, чаба-
тадан язгы суда тартып симәнә ташыган тол әниләребез, 
бүгенге шат, көләч кызларыбыз турында язганда, кияүгә дә 
чыга алмый калган, сугыш елларында яшьлекләрен салкын 
фермаларда үткәргән апаларыбыз, бүгенге чая һәм бәхетле 
малайлар турында язганда, ун-унбер яшьтән ярым ач килеш 
колхоз эшеннән кайтып кермәгән абыйларыбыз һәм сугыш-
тан соңгы елларда тормышның бөтен ятимлеген тоеп үскән 
безнең буын турында дәшми калу кыен», – дип искә ала 
К.   Сибгатуллин.

Хәсән Туфан, Сибгат Хәким, Нури Арсланов кебек 
татарның олпат әдипләре аны шигырьгә тормышны алып 
керүче буларак билгелиләр. Туган җир, авыл һәм язмышлар 
хакында уйланып язылган шигырьләре башлыча «Беренче 
карлыгачлар», «Юл башы», «Әманәт» китапларына кергән. 
«Туган җир», «Кырларым күмелгән рәшәгә», «Иргә чыкмый 
калган апалар», «Әтисезләр болар димәгез», «Ирләр», «За-
ман көтә» кебек шигырьләре моңа ачык мисал. К. Сибга-
туллин үзенең остазы итеп Х. Туфанны саный, шуңа да аңа 
килгән күп санлы хатлар арасында иң кадерлеләре Хәсән 
Туфанныкы. Беренче хат мондый: «Кадерле Кадыйр! «Беренче 
карлыгачлар»дагы шигырьләреңне күздән кичергәннән соң, 
«...Шатланып мин кысам кулыңны. Иңеңә канатлар үссеннәр!» 
диясем килә сиңа. Шигырьдә үз телең, үзеңә хас үзенчәлегең 
бар. Шуңа күрә үзсүзле кеше булырга теләвең табигый 
хәл ул. Туачак җырларыңа «Тузан ерып» каршы бар, әйдә, 
энекәш! Имәннәр кебек үк сабыр итмәскә, бәлки каеннар ке-
бек яшелгә чумарга кирәктер. Тынма, яхшы мәгънәсендә тын-
гысыз бул: «Еллар үпкәләп еларлык булмасын». Үз халкыбыз 
офыкларының теге якларындагы «тыныч утраулар» тирәсендә 
«романтика» эзләп маташучылардан аерылып торуың шат-
ландыра... Шигырьләреңне көтеп, сәлам белән Х. Туфан. 
10.03.70».

Елдан артык вакыт үткәч, Х. Туфан икенче хатын юллый: 


