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ХӘТЕР ЯРЫННАН ТОРЫП...

Тавышы ла, тавышы...
Аны тыңлаганда, татар булып тууыңа шөкрана кыласың.
Бу тавыш – туган телебезнең яңгырашына мәхәббәт уят-

кан тавыш!
Аның иген-ипкә ки тереп әйткән һәр сүзе нең мөкәммәл 

олылы гын танып сөйләү рәве ше үзе бер сәнгать иде. Та-
тар радиосында, диктор буларак, үз чорының мәгънәле 
сәхифәсен тудырган Эльс Гаделевне онытмадыкмы, замана 
дигән хәтер ел гасы ярына сагынып килгәлибезме?

Әйе, бүгенге диктор лар (ир-атлардан) күбе се Эльс Га-
делев тавы шы белән сөйләргә ты рыша. Әмма... тавыш ма-
турлыгы гына йокым сыраган эчке аң ваемсызлыгын яшерә 
алмый шул. Эльс Гаделевнең сөйләү рәвеше башка иде... 
Аның фикер иясе икәнлеге, зыялы рухы, үз милләтенә булган 
мәхәббәте, саллы иң енә халык тарихын күтәрә алу кодрәте 
бәгырьдән күтәрелгән тавыш тембрында сизе леп тора иде. 

* * *
Эльс Гыйният улы Гаделев 1936 елның 16 декабрендә Яшел 

Үзән районының Олы Шырдан авылында укытучы гаиләсендә 
дөньяга килә. Ул елларда шундый тәртип була: кайсы төбәк 
мәктәбенә укытучылар җитми, мәҗбүри рәвештә диярлек, 
мөгаллимнәрне, яшәгән нигезеннән кубарып, шунда җибәрә 
торалар. Гыйният ага да җәмәгате Гөлҗиһан белән, балала-
рын ияртеп, Әгерҗе төбәгенә килеп төпләнә.

Шулай итеп, бәрәкәтле Салагыш туфрагында үскән Эльс 
атлы егет, җидееллык мәктәпне тәмамлаганнан соң, Минзәлә 
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педучилищесына укырга керә. Аннары – 1955 елдан Казан 
дәүләт педагогия институты студенты. Бу югары уку йортын 
тәмамлаганчы ук, аны Татарстан радиокомитетына диктор 
итеп эшкә алалар, һәм ул гаҗәеп тавы шы белән Казанны 
гына түгел, ә бөтен татар галәмен яулап ала. Эльс Гаделевнең 
бәрхет тавышы ил киңлекләренә таралып, хәерле иртә теләп 
уята, көннең имин буласына ышаныч тергезә, кичләрен исә, 
тормыш-гамәлләребезгә йомгак ясап, көнне түгәрәкли иде. 
Әнә шулай, бай, хикмәтле тавышы белән ул җәмгыять фике-
рен, дәүләт фикерен, әдәбият-сәнгать яңалыкларын ха лыкка 
радио аша җиткерә барып, дикторлыкның нәкъ менә татар-
га хас кимәлендә, үз мәктәбен булдырды.

СССРның мәшһүр дик торы, бигрәк тә сугыш елла рында 
үзенең гаярь кодрәтле тавышы белән күпме халыкларга их-
тыяр көче биргән Юрий Левитан да, Казанга килгәч, Эльс Га-
делевне тыңлап, аның сөйләм сәләтенә югары бәя биргән.

Нинди илаһи тавыш... Эльс Гаделев кем микән ул, бер 
күреп, тотып ка рарга иде үзен, дип, радиокомитетка әллә 
кай шәһәрләрдән, хәтта ерак Сахалиннан килүчеләр дә 
була ул елларда.

Хәтерлим әле: үсмер чакта мин радионы йотылып тыңлый 
торган идем. Ничек шулай матур-ипле итеп сөйләргә мөмкин 
икән дип аптырый идем. Авылыбыз дагы бер үзешчән артист-
тан, радио булып сөйләшә, дип көләләр иде. Гадәти ке ше 
алай затлы итеп сөйлә шергә тиеш түгел, янәсе. Шуңа күрә 
мин радиотап шырулардан соң, Эльс Га делев дигән исемне 
ишет сәм дә, аны гадәти кеше дип түгел, ә радионың үзен нән 
яралган бер заттыр дип кабул итә идем. 

Узган гасырның 70 нче еллары башында ул Казан 
телестудиясендә әдәби-музыкаль тапшырулар редакция-
се мөхәррире булып эшләде. Казан дәүләт университе-
тын тәмамлагач, миңа Эльс Гаде лев белән бергә Язучылар 
оешмасының пропаганда бүлегендә эшләргә туры кил де 
(1974). Эльс Гаделев Казанның сәнгать дөньясын, уч төбенә 
куеп караган кебек, яхшы белә иде. Җидешәр йөз тамаша-



7

чы сыярлык залларда кичәләр уздырабыз. Сценарий язу да, 
оештыру да икебезнең җил кәдә. Мондый әдәби-музыкаль 
кичәләр бушлай үткәре лә, артистларның күңелен күрерлек 
кенә сәмәнне төрле юллар белән таба идек. Бил геле бер 
авторга багышлан ган, Хәсән Туфан, Сибгат Хәким, Нурихан 
Фәттах, Га риф Ахунов, Әхсән Баяновларның үзләре катна-
шында узган кичәләр аеруча хәтердә калган. Заллар шыгрым 
ту лы була, хәтта, халык ташкы нын сыйдыра алмыйча, тыш-
кы пыяла ишекләрнең шартлап ва тылган чаклары да булды. 
Илһам Шакиров, Әлфия Авзалова кебек ил күгендә бал-
кыган йолдыз ларны да чакыра алсак, бу кичәләрнең шавы 
бөтен Казанны тетрәтә иде. Ә инде Ра фаэль Ильясов, Хәнәви 
Шәйдуллин, Айдар Фәйзрахманов, Рафаэль Сәхәбиев, 
Вафирә Гыйззәтуллина, Зилә Сөнгатуллиналар үзе безнең 
«кул астындагы» артистларга әверелеп беткән иде.

Безнең Язучылар оешмасындагы кабинетыбыз гөр килеп 
тора. Фикер көрәше, бәхәс кызып, бер-береңне ишетмәслек 
хәлгә килгәндә, Эльс Гаделевнең салмак агышлы сабыр 
тавы шы барыбызны да сагайтып, тын калырга мәҗбүр итә. 
Ул безне әнә шулай буйсынды ра алудан масаюлы ләззәт 
кичерми, күз карашын бер- беребезгә күчерә-күчерә, ипле 
генә сөйли, болгавыр әңгәмәне тыныч яр кысаларына кертә 
иде. Диктор лык хезмәте аны шулкадәр тәртипкә өйрәткән, 
күрәсең, ул, тәмәке тарта-тарта гәп ләшкәндә дә һәр авазны 
им гәтмичә, җөмләне камил кы скалыкка ирештереп, үтем ле 
итеп сөйләү куәсенә ия иде.

Егәрле сөйли белү һәм сәнгатьле яза белү – бу ике 
сәләт тә Эльс Гаделевкә бердәй югарылыкта бирел гән 
иде. Төрле редакци яләрдә эшләгәндә, аның га зеталарда 
кызыклы язмала ры дөнья күрде. Ул тәрҗемә эше белән дә 
шөгыльләнде. Русчадан татарчага яисә татарчадан русчага 
бердәй җиңеллектә тәрҗемә итә, күп вакыт язып та тор-
мыйча, текстка карап, ма шинисткага әйтеп кенә тора иде.

Эльс Гаделевнең шигъ рияте – үзе бер ачылмаган дөнья. 
Үзе өчен генә дип, го мере буе шигырь язды ул. Инде бик 
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сорап, аптыраткан чакларда гына, ул аз-маз ши гырьләрен 
матбугатка биргәләде. Әмма, тулаем бер җыентык туплап, 
китап итеп бастырып чыгарырга кулы җитмәде.

Бәлки, ул үз иҗатына карата рәхимсез-таләпчән булган-
дыр. Югыйсә бит шигъриятне чиксез яратканлыгы һәрчак 
сизелә иде. Халыкның милли рухын шигырьдә гаҗәеп тел 
хасияте аша чагылдыра алган ике шагыйрьне – Мөдәррис 
Әгъләмов белән Зөлфәтне – ул поэзиябезнең бәхетле ачы-
шы итеп саный иде. Рәшит һәм Роберт Әхмәтҗановларны 
ул бик хөрмәт итә, дустанә мөнәсәбәттә иде. Шигырьләрен 
яттан белә, әңгәмә сөрешенә урынын чат китереп, хикмәтле 
юлларын әйтеп куя, әмма үз шигырьләрен беркайчан да 
сөйләргә базмады, үтенгән очракта да сүзне икенчегә 
бора, ә күзләрендә эчке халәтенең ризасызлыгын сиздерәсе 
килмәгән ниндидер нәүмиз моңсулык оеп кала иде сыман.

Шагыйрь кәгазьгә төшергәнче, күңеленнән сүз белән 
көрәшә, уй-хисләрен чарлый, үз-үзен кисәтә. Менә аның 
«Сүз – ефәк ул» дигән шигыреннән юллар:

Каючылар, каеп тукыманы,
Курчак ясап куя кешедән.
Мең кат үлчә, шагыйрь, сүзләреңне,
Дөнья карый синең эшеңә.

Бер елны «Ялкын» журналында Разил Вәлиев аның бер 
туплам шигырьләрен бастырып чыгарды. Бу истәлекле ва-
кыйганы «билгеләргә» дип җыелыштык. Табын – байларча. 
Табын манарасы – шешәләр дә үрә катып утыра. Тәмәкене 
дә «хор» белән тартабыз. Журналның куш бите тулып чыккан 
шигырьләрне укыштырып та алабыз. Эльс шат. Эльс канәгать. 
Шулчак мин, Илдар Юзеев әйтмешли, «чырайларга иман 
нуры йөгерткәч», тост әйттем, азагы болайрак иде:

– Ниһаять, Эльс Гаделевнең тегермәне эшли башлады.
Шул мәл Разил Вәлиев:
– Эльс тегермәнен корып бетергәндә, инешнең суы 

кипкән иде инде, – дип куйды.
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Мондый үткен кырлы юмордан мин сискәнеп киттем. Эльс 
Гаделев исә, авызын мул ачып, рәхәтләнеп көлде. Берәү бул-
са үпкәләр иде. Ә ул, киресенчә, Разилнең тапкыр сүзен 
яратып кабул итте. Димәк, ялгызы гына калган аулак-бәхетле 
мизгелләрендә, ул, Күк катларына төбәлеп, дога урынына 
шигырь кыла...

«Бирешмим әле, иҗатка гомер беркайчан да соңга кал-
мый» дигән үҗәт максаты аның эчке рухын җылытып, һәрдаим 
дәртсендереп торгандыр. Әмма... вакыт берәүне дә аямый 
шул, ком кебек сиздермичә генә ага да ага.

Бервакыт ул, үз-үзен аклагандай итеп:
– Миндә өч Сибгат Хәкимлек шигырь бар! – дип әйтеп 

салды. Һәм үз сүзеннән үзе үк шаркылдап көлде.
Сибгат ага белән мөнәсәбәте бик әйбәт иде аның, өлкән 

шагыйребез дә аңа нурлы күзләрен кысып, аталарча яратып 
карый, гәпләшеп утырырга җай таба иде.

Эльс Гаделевнең аксакалыбызга багышланган шигыре дә 
булган икән:

Сез Күлле Киме икәнсез,
Мин үзем күлсез көймә.
Тик, зинһар, сусыз ятып, бу
Коргаксыгандыр димә.

Җиңәргә дип килгән рәхимсез авыруга дучар булгач, 
соңгы көннәренә кадәр ул бөтен кулъязмала рын рәткә 
китерү, туплау белән шөгыль ләнгән икән. 

Инсанлы шәхес ике го мер яши. Тәүгесе – дөнья лыкта, 
икенче гомере исә хәтергә, күңелләргә күчеп дәвам итә. 
Нишлисең, үкенеч-әрнүләр аша «үлем» дигән хәтәр хакый-
кать безне бер тетрәндереп ала да, тагын тормышның иске 
эзенә төшеп, бер-беребезнең кадере хакында онытып го-
мер сөрә башлыйбыз...

Соңгы тапкыр күрешү... Разил Вәлиев, Ләис Зөлкар нәй 
һәм мин Эльсның хәлен белергә дип өенә барган идек (2002). 
Сүз ара сүз чыгып, аның шигырьләрен искә ал дык.


