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ШАГЫЙРЬ ДИГӘН ИСЕМ КҮТӘРДЕ...

Хәзер генә ул шагыйрь халкының күбесе Казанда да Уфада 
гомер кичерә. Ике шәһәр дә шагыйрьләр белән шыплап тутырыл-
ган. Ә бит элекке заманнарда вазгыять башкарак булган. Әгәр дә 
танылган якташыбыз Зәки Зәйнуллинга ышансаң, Казанда Тукайга 
кадәр бер шагыйрь дә яшәмәгән. Ә менә Эстәрлебашта туган, 
укыган, яшәгән шагыйрьләрне саный китсәң, дистәдән дә артып 
китәр иде... Казанга да бит Тукай килгәч кенә башка шагыйрьләр 
дә җыела башлаган. Шагыйрьләребез исә бөтен Рәсәй киңлекләре 
буйлап чәчелеп гомер кичергән... Кайда гәзит-журнал чыккан, кай-
да мәктәп-мәдрәсә, кайда мәгърифәт учагы, шунда шагыйрьләр 
калкып чыккан. Кайда шагыйрь, шунда мәдрәсә эшләгән, кайда ша-
гыйрь, шунда гәзит-журналлар басылган, кайда шагыйрь, шунда 
мәгърифәтчелек чәчәк аткан...

Хәзер инде башка заманнар... Күптән инде шулай. Дөрес, баш-
калалардан читтә дә иҗат белән шөгыльләнәләр: язалар, китаплар 
чыгаралар, Язучылар берлеге әгъзалары булалар... Ләкин бары-
бер шагыйрь, талантлырак булган саен, үзенең иҗат потенциалын 
ныг  рак тойган саен, башкалага ныграк тартыла. Моның, әлбәттә, 
объектив сәбәпләре дә бардыр. Шулай да безнең әдәбиятларда 
чыгармалар да җитәрлек. Мәсәлән, Татарстанның халык шагый-
ре Гамил Афзал гомер буе Калтасы районының Шәрип авылында, 
аннары Әлмәттә яшәде... Бүгенге көннәрдә дә андый мисалларны 
күпләп китерергә булыр иде. Әлмәт белән Чаллыда да менә дигән 
талантлы әдипләр бар. Эстәрлетамак белән Сибайда да... Кечкенә-
кечкенә  башка шәһәрләрдә, район үзәкләрендә, хәтта авылларда 
бик әйбәт шагыйрьләр, язучылар яши, иҗат итә, әдәби тормышта 
актив катнаша. Күренекле шагыйребез Салават Рәхмәтулланың 
язмышы да шулайрак булды. Күпме генә омтылып караса да, 
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Эстәрлетамактан ары китмәде, Казанга түгел, Уфага да барып 
җитә алмады... Без шулай уйлыйбыз. Ул үзе башкарак фикердә 
икән. «Мәскәүләр дә кирәк түгел миңа... Парижлары кирәк түгел 
хәтта... Өфеләргә юллар алыр идем, Эстәрледән китә алалсам...»   – 
дип аңлатырга тырыша ул үзенең шушы хасиятен. Аннары, Казан 
каласын искә төшереп: «Әллә кемнәр «Уфа-Казан» диеп Таптый 
Казан – Уфа арасын...»  – дип тә өстәп куя. Казан тарафларына 
китүчеләр аннан башка да бихисап, янәсе. «Әллә кемнәр»нең бер-
се, Казан – Уфа юлларын таптаучысы, миндер инде. Тик ни генә 
булмасын, Салаватның шигърияте Салаватның үзен күпкә уздыр-
ды, ераккарак китте... Хәер, хикмәт кайда яшәүдәмени? Ул үзе дә: 
«Шагыйрьләргә дөнья кайда да бер», – ди бит. Провинциядә яшәп 
тә зур шагыйрь булырга мөмкин икәнне үзенең иҗаты белән тулы-
сынча раслый алды Салават Рәхмәтулла...

Гаҗәп тә бәрәкәтле, гыйлемле, укымышлы авыл булып чыкты 
бу Солтанморат. Затлы авылда фәкать затлы шәхесләр генә туа-
дыр, күрәсең. Чыннан да, дөньяга татар халкының бөек язучысы, 
күренекле галим һәм дәүләт эшлеклесе Галимҗан Ибраһимовны 
бүләк иткән авыл берничек тә гадиләр рәтендә була алмый. Исе-
ме Башкортстан тарихына, татар тарихына алтын хәрефләр белән 
язылган авылның суы чыннан да шифалыдыр, туфрагы чыннан да 
бәрәкәтледер! Әгәр шулай булмаса, Г. Ибраһимовтан соң биредә 
бер-бер артлы талантлы драматург Фәрит Богданов, аннары 
күренекле шагыйрь Салават Рәхмәтулла тумаган булыр иде.

Салават Рәхмәтулланың исә авылдашы Г. Ибраһимов алдында 
да, башка якташлары алдында да, укучылары алдында да йөзе 
якты. Ул – бүгенге көндә әдәбиятыбызның күренекле бер вәкиле, 
укучыларының яраткан шагыйре...

Кайбер шагыйрьләрнең язганнары күңелнең бер генә кылын да 
селкетми, хисләреңә һич кенә дә тәэсир итми, классик шигъриятне, бөек 
шагыйрьләребезнең берсен дә хәтерләтми. Чөнки ул «шигырьләр»  
буш сүзтезмәләр генә, тозсыз, төссез сүз боткасы гына. Ә чын ши-
гырь ул синең күңелеңнең иң нечкә кылларын чиртеп алырга тиеш. Ул 
үткен бер тема яисә матур рифма, сүз уйнату, канатлы, тапкыр сүз 
һ. б. булырга мөмкин. Шуларсыз шигырь була алмый. Ә Салаватның 
иҗатыннан боларның барысын да табып була. Шигырьләрне укый-
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укый, аның кемнәрдән өйрәнгәнен, кайсы шагыйрьләрне яратканын, 
кемнәрнең шәкерте икәнен бик тиз төсмерлисең. Ә өйрәнүнең бер 
ояты да юк аның. Иң мөһиме, кемнән өйрәнәсең, кемгә иярәсең 
бит! Мин инде биредә әллә нинди яңалыклар ачмыйм. Алар өстә үк 
ярылып ята: ул – иң элек, әлбәттә, Такташлык, Атнабайлык... Димәк, 
халыкчанлык, авылчанлык, гадилек һәм галилек... Атнабайдан килгән 
шигъри алымнар гына түгел, Гамил Афзалга хас сатира да, Илдар 
Юзеевка тартым лирик фәлсәфә дә, Наҗар Нәҗми шикелле тирән 
поэтик фикерләр дә чагылып-чагылып китә анда... Боларның барысын 
да татар шигъриятендә беренче булып, әлбәттә инде, Такташ баш-
лаган, әлеге дә баягы шул халык тормышына, халык сөйләменә, ха-
лык фикерләвенә якынлыкны иң элек Такташ гамәлгә керткән. Безнең 
күбебез Такташның шигъри мәктәбеннән үсеп чыккан. Салават 
Рәхмәтулла да, рәхмәт яугыры, шигъриятнең Такташ юнәлешеннән 
һич кенә дә тайпылмый иҗат итүен белә. Әгәр дә инде шигырьләрен 
игътибар беләнрәк укып чыксаң, анда Тукай чалымнарын да табар-
га булыр иде. Үз заманына һәм замандашларына тәнкыйди караш, 
күбрәк аларның тискәре якларын ачып салу, шаярган булып, туры-
сын әйтү. Әлбәттә инде, Тукайдагы каһкаһәле көлү, үзе белән бер 
чорда яшәгән милләттәшләрен, исемнәрен әйтеп, аяусыз камчылау 
Салаватка бик үк хас түгел. Ул күбрәк, йомшак җәеп, катыга утыр-
тырга ярата. Миңа калса, безнең чорда анысы да бик ярап тора. 

Салаватның үзенә, билгеле, һәм шагыйрь буларак, һәм шәхес 
буларак, Атнабай якынрак. Ни дисәң дә, өлкән дусты, остазы, бе-
ренче шигырьләренә фатиха бирүче, аның рухи таянычы. Ул моны 
яшерми дә, киресенчә, Атнабай шәкерте булуы белән горурла-
на гына. Соңгы китабындагы «Минем Атнабай» циклы үзенең олуг 
остазына мәдхия булып та, сагыну булып та яңгырый, шул ук вакыт-
та Атнабай алымнарын иҗади баету да булып аңлашыла... Кемнең 
арбасына (шигъриятенә) утырсаң, шуның җырын җырлыйсың инде. 
Ә Атнабай арбасында бер Салават Рәхмәтулла гына түгел, анда 
Марат Кәбиров та, Мөхәммәт Закиров та утыра, мин фәкыйрегез 
дә шулар арасында. Ринат Хәйри белән Зиннур Насыйбуллин да, 
Рәшит Гатауллин да, Госман Садә дә бар иде әле... Рим Идиятуллин 
белән Мөнир Вафинны да шул арбага утыртыр идем, әгәр үзләре 
теләсәләр... 
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Әлеге мәкаләне башлап җибәрү өчен, тәки юньле бер җөмлә 
таба алмадым. Тегеләй итеп тә карадым, болай итеп тә... Иҗатын 
да яхшы беләм бит инде, язганнарын яратып укып та барам. Җанга 
ята торган итеп, күңелгә үткәреп яза белүе белән ошый ул миңа. 
Ул – минем шагыйрь, минем рухтагы шагыйрь! Утыра-утыра гына 
башыма барып җитте: мин бит аны кеше буларак бөтенләй дияр-
лек белмим икән. Ярым-йорты гына очрашкан арада кешене каян 
белеп бетерәсең... Ә беләсе килә! Шундый шигырьләрне кем яза 
икән? Ниндирәк кеше икән ул Салават Рәхмәтулла? Берничә тап-
кыр телефоннан гына сөйләшеп әллә ни белә алмыйсың, билгеле. 
Шулай да мин аның шактый катлаулы һәм кызыклы, шактый кар-
шылыклы, шактый кытыршы бер шәхес икәнен төшендем шикелле. 
Үзе сөйләмәсә дә, биографиясе шул хакта кычкырып тора. Бәлки, 
шуңадыр да шактый урау юллар аша килде Салават әдәбиятка. 
Югыйсә шигырьләре дә, башка яшьтәш шагыйрьләре кебек үк, бик 
яшьли матбугат битләрендә күренә башлый. Беренче шигырьләренә 
үк Атнабай, Нәҗми кебек шагыйрьләр фатиха бирә. Шигырьләре 
«Казан утлары» белән «Агыйдел»дә дөнья күрә. Барысы да Сала-
ватка хәерхаһ шикелле... Әмма беренче китабы 36 яшендә генә 
басылып чыга. Бу яшьтә инде бөек шагыйрьләребез, язасын язып, 
бу дөньядан китеп барганнар. Бабичны, Тукайны, Лермонтовны, 
Пушкинны, Җәлилне генә атау да җитә. Ә Башкортстан Язучы лар 
берлегенә аны фәкать 50 яшендә генә әгъза итеп кабул итә ләр. 
Тагын бер гыйбрәтле факт. 1971 елда Казанда яшь ша гыйрьләр 
семинарында Салаватның иҗаты тикшерелеп югары  бәя алды. 
Хәсән Туфан, Шәүкәт Галиев, Илдар Юзеев, Рәдиф Гаташ кебек 
шагыйрьләрдән җылы-җылы сүзләр ишетте. Шуның нәтиҗәсе бу-
ларак, «Казан утлары»нда бер шәлкем шигырьләре басылып чык-
ты. Соңыннан да шигырьләре ара-тирә басылып торды, балалар 
өчен китабы да дөнья күрде. Һәм нәкъ кырык елдан соң... 70 яше 
тулар алдыннан гына, Салават Рәхмәтулла Татарстан Язучылар 
берлегенә әгъза итеп бертавыштан кабул ителде.

Менә шундый хәлләр! Югыйсә китаплары бит башкортча да, 
татарча да чыгып тора. Мин аны үзенең шигырьләрен башкортча-
га башкалар кебек машинисткалардан гына тәрҗемә иттерә дип 
уйлаган идем. Һич тә алай түгел икән. Җитмәсә, ике телдә дә менә 
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дигән итеп яза да икән әле. «Минем портатив язу машинкам бар. 
Мин аңа татарча да, башкортча да хәрефләр куйдырттым. Кайсы 
телдә кирәк, шул телдә рәхәтләнеп язам», – ди ул горурлык хисләре 
белән. Андыйны беренче ишетәм әле. Югыйсә без татар шрифтла-
рын да ул машинкаларга көчкә генә сыйдыра торган идек. 

Билгеле, Салават ул еллар эчендә гомерен бушка уздырмый. Ту-
ган авылында йорт салып керә, җәмәгате белән дүрт кыз тәрбияләп 
үстерә, башкортларның бөек шагыйре Рәшит Назаровның туган 
авылындагы мәктәптә уку-укыту мөдире булып, Ишембай районының 
Пет ровскидагы балалар йорты директоры урынбасары булып 
эшләргә, туган авылында рус теле укытырга, Эстәрлетамак педагогия 
институтында студентларга лекцияләр укырга да өлгерә. Шушы ел-
лар эчендә унлап китап чыгара. Үзенең гармунчы икәнен дә онытмый. 
Хәтта, үз гомерендә бер тапкыр булса да, язучыларның атаклы Пе-
ределкинодагы Иҗат йортына да барып кайта. Һәм анда менә дигән 
шигырьләр яза. Башкалар шикелле ешрак та барган булса, ниләр 
генә язмас иде... Ул хәзер – профессиональ язучы. Ягъни мәсәлән, 
Язучылар берлеге әгъзасы булгач, өендә рәхәтләнеп язып ятарга, 
бернинди казна эшендә дә эшләмәскә полный хакы бар. Ә менә 
ничек яшәргә, ничек тамак туйдырырга, ничек гаиләңне тәрбияләргә? 
Анысын мөхтәрәм Язучылар берлеге әгъзасы үзе карый инде.

Күңелгә үзеннән-үзе Наҗар агайның «Барысы да соңлап 
килде миңа» дигән юллары килә. Соңлаулар, кагылу-сугылулар, 
читләтелүләр – барысы да шартлы әйберләр, әлбәттә. Андый чак-
та гаеп, гадәттә, атта да, тәртәдә дә булучан. Чыннан да, Сала-
ват мактаулы исемнәре белән әллә ни мактана алмыйдыр: бер 
генә хөкүмәт бүләге дә юк шикелле аның. Әмма әдәби бүләкләр 
читләтеп үтмәгән икән бит үзен: Х. Гыйләҗев, Г. Ибраһимов, 
И.   Юзеев исемендәге әдәби премияләр юкка гына бирелмәгәндер. 
Бу инде каләмдәшләреңнең олы бәясе! Хаклы бәя! Ә инде калганын 
язмышка гына сылтарга кала. Алай дисәң, шушындый ук язмышлы 
шагыйрьләр Башкортстанда бер Салават Рәхмәтулла гына түгел. 
Татарстанда да бар андыйлар. Гомумән, әдәбиятта, әдәби тор-
мышта аңлашылып бетмәгән әйберләр бик күп. Аның язылган һәм 
язылмаган үз законнары һәм шул законнардан чыгармалары да 
бардыр, күрәсең.


