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КЕРЕШ  СҮЗ

Эшлекле, хәйләкәр, кыю, чая узаманнар 
за ма  нына кереп барабыз. Катлаулы вакыт-
лар!

А. Гыйләҗев*

«Сайланма әсәрләр»нең 6 нчы томына А. Гыйләҗевнең 1992–
2002 елларда язган мәкаләләре, истәлекләре, көндәлекләре һәм хат-
лары кертелде. Язучының авыруына һәм каләмдәшләре тарафын-
нан эзәрлекләнүенә карамастан**, әлеге чорны иҗади яктан гаять 
уңышлы вакыт дип атарга мөмкин. 1991–1993 елларда А. Гыйләҗев 
ХХ гасырның икенче яртысындагы татар әдәбиятында мемуар-
автобиографик прозаның асыл үрнәге булып торган «Йәгез, бер 
дога!» роман-хатирәсен яза. Параллель рәвештә «Балачак сукмак-
лары» дип исемләнгән автобиографик эссе иҗат итә, көндәлекләр 
прозасында да үзен сынап карый. Караганда – «лагерьлы» үткәненә 
кайтуының нәтиҗәсе булып «Эзләремне эзләдем...» юлъязмалары 
барлыкка килә***. 

А. Гыйләҗев иҗатында көндәлекләр һәм хатлар аерым урын алып 
торалар. 2001 елда, үзенең шәхси архивын бер системага китергәндә, 
ул болай дип яза: «Минем архивымда ун меңнәрчә хат саклана. 
Күпчелеге – үзем язган хатлар. Шулай булды. Гомерем буе машинка-
да язып яшәдем. Хатларның копияләрен алып калу бер дә кыен бул-
мады. Каян килде бу гадәт миңа? Яраткан рус язучысы А. Чеховның 
сайланма әсәрләре арасында хатлардан гына тупланган томнары да 
бар иде. Мин шул томнарны ясканып, яратып, үтә нык тәэсирләнеп 
укып чыктым. Һәм күңелемә бер уй сеңеп калды: хатлар, баксаң, 
кыйммәтле әдәби документ та була ала икән. Нәтиҗәдә гомерем буе 
шушы кагыйдәгә тугрылык саклап яшәдем. Хатларымны уй-фикерләр 
белән ныгыттым; елныкын елга аерым папка итеп туплап, төпләп җыя 
бардым. Ибраһим Салахов белән, Якуб Зәнкиев белән, яшьрәкләрдән 
Вахит Юнысов белән озак вакытлар тоташтан хатлаштык. Алардан 
килгән хатларны да бөртекләп, кадерләп саклыйм.

* А. Гыйләҗевнең шәхси архивы: И. Салаховка хат (1993. – 19 но-
ябрь).

** Бу хакта китапның «Кушымта» бүлегеннән укый аласыз 677 б.).
***«Йәгез, бер дога!», «Балачак сукмаклары», «Эзләремне эзләдем...» 

әсәрләре һәм аларга күзәтүләр белән 1 нче томда таныша аласыз. Гыйләҗев А. 
Сайланма әсәрләр : 6 томда / Аяз Гыйләҗев. – Казан : Татар. кит. нәшр., 
2013. – 1 т. – 86–515 б.; 615–658 б. 10–30 б.; 591–598 б.; 31–85 б.; 599–
615 б.
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Заманалар үзгәрә икән, хатлашкан кешеләрнең инде байтагы-
сы бу дөньядан китеп барды. Мин язган хатларда аларның якты 
хатирәсе, кыйммәтле уй-фикерләре саклана. Үземнең янып-көюләрем 
дә, татар әдәбиятына булган кайнар мөнәсәбәтем дә газета-журнал 
редакциясендә эшләүче яшь каләмдәшләремә мәгълүм булды. 
Замандашларымның күбесе мин язганнарның байтагысын юк итә 
барды. Мин моның аянычлы мисалларын бик яхшы беләм. Минем 
чынлыгым, бар булганым – халкыма булган тирән мәхәббәтем – 
шул хатлар аша киләчәккә дә барып җитәр дип ышанып яшим. Әгәр 
кем дә булса берәү бу гамәлләремдә хата фикер таба ала икән, аңа 
да үпкәләмим. Валлаһи, дип әйтәм, бу язмаларда әдәбият, сәнгать 
тарихы ниндидер бер дәрәҗәдә сакланып калыр»*.

Гали Хөсәеновка язган хатында әдип үзенең тагын бер фикер-
карашы белән уртаклаша: «Хатлар гомер бакыенда минем төп эшемнең 
бер җитди өлеше булды. Әсәрләргә сыймаган, әсәрләрдә әйтергә кый-
маган уй-фикерләремне хатларыма багышлап бушана идем бит»**. 
1980 еллардан башлап бу вазифаны язучының көндәлекләре үти баш-
лый: «...миңа бушанырга, сердәшем машинкага карап, уйларның 
төрлесеннән котылып яшәргә кирәк. Көндәлекләр әнә шул миссияне 
үтиләр дә...»***

1992 елда исә А. Гыйләҗев хатлар язуын махсус рәвештә киметә: 
«1992 елда хатларны нык киметтем, хисләрне бүлешерлек, уйлар-
ны уртак итәрлек, сер чишеп җиңеләйтерлек адәмнәр калмады. 
Уйларымны ялгызлар тыкрыгына алып кереп киттем дә караңгы 
күлгә – «көндәлекләргә» яшердем. Әйдә, үз уйларым үземдә кал-
сын әле! Күңелгә килеп киткән уйларның төрлесе бардыр, бигрәк 
тә кызган, ачуланган мизгелләрдә телдән саксыз сүзләр дә ычкын-
гандыр, бүген болай уйлап, иртәгесен капма-каршы фикерләргә 
ияргән мизгелләрем дә очрагандыр, хәзер үзгәртмәк юк, барысы да 
үземнеке, минеке»****.

А. Гыйләҗев беренче көндәлекләрен мәктәп елларында ук яза 
башлый. Ләкин әдипнең әтисе аларны улының кулга алынуын белүгә 
юк итә. Иҗатының башлангыч чорындагы көндәлекләр ролен исә 
хатыны Нәкыягә язылган хатлар үти. Тора-бара әдип көндәлекләрнең 
язучының иҗат биографиясендә әһәмиятле роль уйнаганлыгын 
аңлый, һәм 1967 елның 9 декабрендә болай дип язып куя: «Ни генә 
булмасын, күңелдә туган уйларны кәгазьгә күчермичә калдыру – 
язучы өчен җинаять! Мин моны бүген, менә монда – Кисловодск 
тауларында йөргәндә, бигрәк тә ачык күрәм. Ни дисәң дә, өченче 
тапкыр шушы юлларны узам, өченче кат шушы йортлар, таулар, ур-
маннар, агачлыклар арасында уйланып йөрим. Нинди уйлар ныграк 
биләгән мине былтыр? Өченче ел? Кем белә аларны? Менә шушы 
тауларга, Эльбруска, мәңге яшел самшит куакларына карап, мин 

* А. Гыйләҗевнең шәхси архивы: көндәлек (2001).
** А. Гыйләҗевнең шәхси архивы: Г. Хөсәеновка хат (1994. – 22 де-

кабрь).
*** А. Гыйләҗевнең шәхси архивы: көндәлек (1995. – 31 март).
**** А. Гыйләҗевнең шәхси архивы: 1992 елгы көндәлекләр төпләменә 

язучының кереш сүзе (1993).
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ни уйлаганмын? Болар барысы да онытылган, хәтер чүп-чар белән 
әллә кайчан тулган булганга, кичерешләр хәзер төнге күбәләк кебек 
бер күренеп китәләр дә онытылалар. Укылган китаплардан алган 
тәэсирләр, күрелгән кинолар тудырган яңа уйлар, вагон тәрәзәсенә 
эз сызган рашкы кисәкләре кебек, күңел дәфтәрләренә (әгәр аның 
ак битләре калган булса!) уелып-уелып төшкәннәрдер... Кайчан исә 
бер алар, эчке һәм тышкы тәэсирләр кысрыклаганда, яңадан хәтергә 
килерләр, хикәяләргә, пьесаларга кереп, үзләренә урын алырлар. 
Тик кичерешләрнең, уйларның бик күбесе, кадерлеләре, кирәклеләре 
онытылыр. Ә вакытында язып куелган булсалар, алар барысы да 
эскизлар, истәлекләр булып кала бирерләр иде»*. Шул рәвешле 
көндәлекләр «мизгелне тотып калу, мәңгеләштерү» өчен языла баш-
лыйлар. Әкренләп әлеге язмалар А. Гыйләҗев әдәби мирасының ае-
рылгысыз бер өлешенә әверелә. Аларда язучы фикеренең үсеше, 
тормыш хакындагы уйланулары, иҗтимагый-әхлакый эзләнүләре ча-
гылыш таба. Шуны да әйтергә кирәк: көн дә көндәлеккә мөрәҗәгать 
итеп, язмалар теркәп бару язучы өчен беркайчан да үзмаксат булмый. 
Ул аларга әйтер сүзе, язар фикере булганда гына мөрәҗәгать итә. 
1980 елдан исә көндәлекләрнең эчтәлеге үзгәрә: язучы «үз заманының 
протоколчысы»на** әверелә. Кызыксыну даирәсен әдәбият һәм гаилә 
белән генә чикләмичә, тормышның башка төрле якларына да игътибар 
итә. Укыган китаплары, газета-журналлардагы мәкаләләре, караган 
спектакль-фильмнары, акыллы фикердәшләр белән очрашулары, 
тормышындагы вакыйгалар, гыйбрәтле хәлләр хакында яза. Аны 
фәнни ачышлар, бигрәк тә татар халкы вәкилләренең теге яки бу 
өлкәдәге уңышлары кызыксындыра. А. Гыйләҗев илдә һәм дөньяда 
барган сәяси вакыйгаларны күзәтеп, теркәп бара, хөкүмәтнең һәм 
оппозицион көчләрнең гамәлләрен бәяли, үз-үзенә, иҗатына хисап 
бирә, киләчәккә булган планнарын барлый. Тора-бара Гыйләҗевләр 
шәҗәрәсен төзү максатында нәсел тарихы белән дә кызыксына.

Урыны белән аерым язмалар әдәби портретлар һәм некро-
логлар төсен ала. А. Гыйләҗев замандашларының исемнәрен 
мәңгеләштерергә, киләчәк буыннарга аларның кабатланмас характер 
сыйфатларын, үзенчәлекле карашларын җиткерергә, иҗатларына 
булган мөнәсәбәтен динамикада сурәтләргә омтыла. Көндәлекләрдә 
шулай ук туган як табигатенә, туган илгә мәдхия булып торган поэтик 
сурәтләүләр дә урын ала.

1992–1997 елларда көндәлек алып бару А. Гыйләҗевнең буры-
чына, кыйммәтле шәхси актына әверелсә дә, алга таба әдип, авырып 
китү сәбәпле, язмаларны мөстәкыйль рәвештә теркәп бара алмый 
башлый...

Шулай да мөһим тарихи-әдәби документ булырлык язмалар 
Н. Гыйләҗева ярдәмендә языла торалар. 1991 ел белән саубуллашкан-

* Гыйләҗев А. Сайланма әсәрләр : 6 томда / Аяз Гыйләҗев. – Казан : 
Татар. кит. нәшр., 2015. – 3 т. – 375–376 б.

** Цецилия Кин язучы Александр Гладковны шулай атый. Кара: Глад-
ков А. Дневники // Новый мир. – 2014. – № 1 // URL: http://magazines.
russ.ru/novyi_mi/2014/1/10g.html (дата обращения 12 декабря 2016 г.).
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да, язучы империянең таркалуына бер сөенсә, киләчәкнең ышанычлы 
булмавына икеләтә борчыла: «Хуш, СССР таркалган ел! Империя 
сүтелгән ел. Империя тараласын белә идем, көтә идем, Ходайга ялва-
рып шуны тели идем... Таралгач аптыраштамын: ирек киләме безгә? 
Азатлыкмы? Әллә бүген милли агымның күбекләре – [...] – безне, 
күзләре ачылмаган мәче балаларын, тагын да тирәнрәк, караңгырак, 
шомлырак упкынга төртеп төшерәләрме? Сизәм: власть өчен каты 
тартыш бара. Властька һәрчак бозык күңелле адәмнәр омтыла. [...] 
Ә театр алды мәйданына атна саен җыела торган зәгыйфь картлар, 
тешсез әбиләр, безнең бүгенге милли каһарманнарыбыз, милли язмы-
шыбыз хакында чак кына җитди фикер әйтүгә, атылып каршы чыга 
торган туң башларыбыз әз-мәз үзгәрерләрме? И-и, бичара татарлар! 
Куркак, вак, надан милләт шул без! Мәйданга чыгып шушы сүзләрне 
әйтеп кара, күзеңне чукып чыгарырлар. [...]

Әлегәчә Татарстан – коммунизмның бастионы. Элеккеге пар-
тия кадрлары бөтенесе үз урыннарында. Бер җәһәттән дә үзгәреш 
юк»*.

Элеккеге СССРның төрле почмакларында булган фаҗигале ва-
кыйгаларга да А. Гыйләҗев битараф кала алмый: «И заманнар, 
гомернең иң кадерле, санаулы чаклары шундый конарсыз, төссез 
чорга туры килер дип кем уйлаган! Изге уйлар уйлап, телгә гел яхшы 
сүзләр китереп, бер-береңә бәхет теләп түрдә утырыр чакта, иртәгәгә 
куркынып, берсекөнгә шашынып карыйбыз бит... Ул сугышлар, ул 
кырылышлар, ул вакытсыз һәм һич кирәкмәскә көн саен үлеп яткан 
яшь егетләр... Грузиннарны аңлы, цивилизацияле матур халык дип 
йөрсәм, алар да рус империалистларыннан, кара шовинистлардан бер 
яклары белән дә аерылмыйлар икән. Абхазларны да җир йөзеннән 
себереп түгәргә күп сорамаслар! Ингуш кырыла, осетин кырыла, 
таҗиклар бер-берсен суеп шашыналар, без йөргән якларда, Куляб 
тирәсендә, нинди шомлы хәлләр генә тумады... Һәммәсе йөрәккә ки-
леп кагыла, алардагы гыйбрәтләрне уйлап, Татарстанны күз алдында 
тотып калтыранып китәм: бездә дә андый хәлләр ерак йөрми!..»**

А. Гыйләҗевнең көндәлекләре илкүләм һәм республика тормы-
шында булган вакыйгаларны сыйдыра: Татарстан Республикасы 
дәүләт статусы хакында референдум уздыру (1992, 21 март); шул ук 
елны милләтче-радикалларның Татарстан Республикасында властьны 
яулап алырга тырышулары; Россия Президенты һәм Югары Совет 
арасындагы каршылык һәм безнең якның җиңүе белән тәмамлануы; 
1995 елда Россия Дәүләт Думасына һәм Татарстан Дәүләт Советы-
на булган сайлауларның нәтиҗәләре; 1996 елда Россия Президен-
тын сайлау; Борис Ельцин, Егор Гайдар хакимиятенең иҗтимагый 
реформалары («шоковая терапия»); 1991 елда Чечняда башланган 
кораллы конфликт һәм 1994–1996 еллардагы беренче чечен сугы-
шы һ. б. Әдип Ленин-Сталин чоры сәясәтен дә, миллионлаган кешене 
ярлылыкка этәргән Гайдар хакимиятенең радикаль чараларын да, 

* А. Гыйләҗевнең шәхси архивы: 1991 елгы көндәлекләр төпләменә 
язучының кереш сүзе (1992. – 9 гыйнвар).

** А. Гыйләҗевнең шәхси архивы: Н. Гыйләҗевага хат (1992. – 9 но-
ябрь).
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сәясәтчеләрнең, бигрәк тә либерал-демократлар партиясе (ЛДПР) ли-
деры Владимир Жириновскийның радикаль өндәмәләрен дә тискәре 
бәяли*. Милли хәрәкәт башында торучы радикаль фикерле лидер-
лар хакында да кискен фикерләр әйтә. Ул республикабызның ста-
тусын үзгәртү-үзгәртмәү мәсьәләсе халкыбызның барлык вәкилләре 
дә җыелган уртак референдумда хәл ителергә тиеш дип саный. 
1992 елның 17 февралендә Р. Низамовага язган хатында болай ди: 
«Алга сикереп үтеп лидер булып кабул ителгән салам торханнар 
[...] рус белән татарны пычакка-пычак китереп җиткерә язганда, 
хак юлга – референдум юлына төштек. Хәзерге дәһшәтле заман-
да властьны бары тик шул юл белән генә алып була!» Чыннан да, 
1992 елның 21 мартында үткәрелгән референдумда сайлаучыларның 
зур күпчелеге Татарстанның суверен статусын яклап чыга**.

Баштарак А. Гыйләҗев Минтимер Шәймиев шәхесенә сагаебрак 
карап, аңарда коммунистлар чоры дәүләт аппараты вәкилен күрсә, 
1996 елда икенче тапкыр үткәрелгән президент сайлауларында бар 
күңеле белән аның кандидатурасын яклап чыга: «Минтимер Шәймиев 
инде тәҗрибәле, күп еллар дәвамында акыл туплаган, төпле, ыша-
нычлы ил агасы. Ике дә сайланыр Президент булып, өч тә сайла-
ныр – безнең халыкта әлегә аның белән тиңләшерлек зат юк!»***

А. Гыйләҗев Ельцин-Гайдар хакимиятен тәнкыйтьләп чыкса да, 
оппонентларының карашларында да конструктивлык күрми: «Хәзерге 
татар лидерлары тоталар да Ельцинны, Гайдарны сүгәләр... Әгәр без 
дә, шуларга ияреп-сөйрәлеп, бүгеннән Ельцин-Гайдарларны бәреп 
төшерсәк, оппозициягә булышсак, иртәгә ил башына Руцкойны, 
Жириновскийны, Макашовларны менгереп утыртабыз... Әгәр Казан 
ханлыгы чорында рус дәүләте белән иңне иңгә куеп, буйны буйга 
тигезләп сөйләшерлек ил агалары булса, без бүгенге һәлакәтле яз-
мышта калмаган да булыр идек... Бу Милли Мәҗлес кул астында без 
маймыл чагыбызга әйләнеп кайтачакбыз лабаса!»****

Чечня сугышын А. Гыйләҗев беренче чиратта гади халык өчен 
куркыныч фаҗига буларак бәяли. 1995 елда беренче чечен сугы-
шы көннәрендә ул көндәлегенә болай дип язып куя: «Татарстанга 
табутлар кайта. Телевизор каршысына утырабыз да Нәкыя белән 
икәүләшеп җылашабыз. «Бу әле зур сугышның башы гына!» – ди 
кешеләр. Азагы булырмы аның? Һәм нинди булыр?»***** Язучы Та-
тарстан хөкүмәте сәясәтен һәм, аерым алганда, Мәскәү белән эшлекле 
сөйләшүләр алып баручы М. Ш. Шәймиевне хуплый.

1994 елның 15 февралендә Россия Федерациясе Президен-
ты Б. Н. Ельцин һәм Татарстан Республикасы Президенты 
М. Ш. Шәймиев тарафыннан кул куелган «Россия Федерациясе 
дәүләт хакимияте органнары һәм Татарстан Республикасы дәүләт 
хакимияте органнары арасында хакимият вәкаләтләре чикләрен 
билгеләү һәм үзара вәкаләтләр бүлешү турында»гы шартнамә әдип 

* А. Гыйләҗевнең шәхси архивы: көндәлек (1993. – 13 декабрь).
** История татар с древнейших времён : в 7 т. – Казань : Институт 

истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2013. – С. 566–571.
*** А. Гыйләҗевнең шәхси архивы: көндәлек (1996. – 24 март).
**** А. Гыйләҗевнең шәхси архивы: көндәлек (1992. – 24 сентябрь).
***** А. Гыйләҗевнең шәхси архивы: көндәлек (1992. – 29 гыйнвар).


