Љзелгђн ќыр...
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Ш. Гђрђй. Казан, 1937 ел.
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елныћ 22 июне —
Бљек Ватан сугышы башланган кљн. Илебез халкы тыныч тормышыбызга явызларча басып кергђн фашист илбасарларына каршы изге кљрђшкђ књтђрелђ.
Бу кљрђштђн сђнгать вђкиллђре — язучылар, шагыйрьлђр, рђссамнар, артистлар, композиторлар да читтђ калмый. Аларныћ коралы — публицистика, очерк, хикђялђр, повесть џђм драма ђсђрлђре, ќырлар — бер яктан сугышчыларда патриотик хислђр, Ќићњгђ
љмет уятса, икенче яктан дошманга каршы нђфрђт тђрбияли. Шулай итеп, алар
Ватаныбыз азатлыгы љчен мылтык
белђн генђ тњгел, ђ калђмнђре белђн дђ
кљрђшђлђр.
Сугышныћ беренче кљннђрендђ
53 ђгъзадан торган Татарстан Язучылар берлегеннђн 25 кеше фронтка китђ:
М. Ќђлил, Ф. Кђрим, С. Хђким, Ђ. Исхак, Г. Кутуй, Ђ. Фђйзи, Т. Хуќиев,
С. Баттал, Н. Дђњли, Г. Ђпсђлђмов џ. б.
Татарстан язучылары кырыс сугыш елларын намус белђн њттелђр, књбесе сугыш кырында ятып калды.
Татарстан Язучылар берлеге урнашкан бинада мемориаль такта куелган.
Анда сугыш кырларында ятып калган 30
язучыныћ исемнђре ташка чокып язылган. Џђлак булган язучылар арасында
Шамил Гђрђй дђ бар. Ђ кем соћ ул Шамил Гђрђй?
Ул — татар ђдђбияты књгендђ яшендђй атылып, якты эз калдырган шђхес,
заманында укучыларныћ књћелен яулаган шагыйрь. Туган илен яраткан, татар
телен, шушы телдђ сљйлђшеп њскђн ба-
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Ш. Гђрђй ђти-ђнисе янђшђсендђ.
Казан, 1917 ел.

лаларны сљйгђн, њз иткђн. Аныћ бљтен
тормышы, иќаты шушы хакта сљйли.
Ш. Гђрђй Казанда 1916 елныћ
31 декабрендђ хезмђткђр гаилђсендђ
дљньяга килђ. Аларныћ гаилђсе башта Татарстан (элеккеге Евангелистская)
урамындагы, 66 нчы йортта торган. Аннары К. Маркс урамындагы 8 нче йортка књчкђннђр.
Ђтисе Мљхђммђтгали — М. Вахитов
исемендђге сабын заводында, ђ ђнисе
Рабига тегњ фабрикасында эшлђгђннђр.
Гаилђдђ Шамилдђн кала янђ ике кыз
бала булган: Рђисђ џђм Лђлђ. Лђлђ театр техникумын тђмамлый, соћыннан ул
— завод эшчесе. Рђисђ исђ хезмђт юлын
хисапчы џљнђре белђн бђйли.
Ш. Гђрђй Тукай урамында урнашкан Гаспринский исемендђге мђктђптђ
укый. Бу мђктђп њз чоры љчен кљчле
мђктђплђрдђн санала. Мђктђптђ укыган
чагында ук Шамил яшьтђшлђреннђн тырыш џђм сђлђтле булуы белђн аерылып
тора. Књп укый, музыка белђн кызыксына, гармунда џђм пианинода уйный,

рђсемнђр ясый. Аныћ архивында рђсем
альбомнары сакланган. Џђм, ђлбђттђ,
аныћ ић зур кызыксынуы — шигърият
булган. Ул њзенећ беренче шигырен 10
яшендђ иќат итђ.
Рђссам М. Рђхимов њзенећ балачак хатирђлђрендђ болай дип искђ ала:
«Ђкияттђге кебек љч дус њстек без. Аныћ
берсе — балалар язучысы, фронтовик
шагыйрь Шамил Гђрђй. Икенчесе —
Балтыйк дићгезендђ хезмђт иткђн фронтовик Ђнвђр Сабирќанов. Уку еллары,
егетлек чоры мђћге хђтердђ. Џђрберебез
тормышта њз юлын, њз кыйбласын табарга тырышты.
Шамил Гђрђй шигырьлђр язарга
ярата иде. Мђктђп елларында ук аныћ
шигырьлђре “Яшь ленинчы” газетасында даими басылып килде. Эшкђ дђ шушы
газета редакциясенђ урнашты.
Ђнвђр укырга елга техникумына китте. Соћыннан хђрби дићгезче булды.
Мин мехчылар училищесына кердем. Рђсем ясарга ярата идем џђм тормышымны да шушы њзем яраткан џљнђргђ
багышладым. К. Якуб исемендђге китап фабрикасыныћ литография цехында рђсем тљшерњче булып эшли башладым. 1938 нче елдан Татарстан китап
нђшриятына рђссам итеп алдылар.
Илдђ авыр еллар булса да, ђтисез
калсам да, балачак еллары књћелдђ матур бер хатирђ булып саклана. Без Евангелистская урамында тордык. Ике бистђ
арасындагы язгы ташу вакытлары истђ
калган. Язгы ташуны карарга бљтен
бистђ халкы килђ иде. Ташулар узгач,
без — малайлар — ташу вакытында кереп калган суда сал агызып уйныйбыз, ђ
кызлар њз уеннары белђн мђшгуль. Зурлар кебек, бљтен шартларын китереп, Сабантуйлары уздыра идек. И-и, балачак
мизгеллђре...»
Балачактан ук Ш. Гђрђй укырга
яраткан, шђџђр китапханђсендђ еш булган. Бигрђк тђ Г. Тукай, Ф. Ђмирхан,
Џ. Такташ ђсђрлђрен яратып укыган. Бу язучыларныћ иќатын љйрђнњ
Ш. Гђрђйгђ шагыйрь булып формалашуда зур йогынты ясый.
1932 елда аныћ ђтисе вафат була.
Аларныћ гаилђсе бик авыр тормышта яши, 7 сыйныфта укучы Шамилнећ
хђтта язу љстђле дђ булмый. Ул
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тљннђрен аш љстђле астына кереп,
шигырьлђрен керосин лампасы яктысында иќат иткђн.
Ш. Гђрђй исеме матбугат битлђрендђ
30 нчы елларда књренђ башлый. 15 яше
тулгач ул шигырьлђрен «Яшь ленинчы» газетасы редакциясенђ алып килђ.
Балалар язучысы Абдулла Алиш аныћ
шигырьлђрен бик ошата. 1931 елда
«Октябрятлар ќыры» дигђн беренче шигыре газета битлђрендђ басылып та чыга. Мђшџњр ђдип фатыйхасы
белђн, Ш. Гђрђй шушы газетаныћ балалар хђбђрчесе булып китђ. Ђнђ шул
кљннђрдђ аныћ ђдђбиятка юлы ачыла. Бер ел узуга яшь шагыйрьнећ «Сигналчы ќыры» исемле беренче китабы дљнья књрђ. Бу вакытта аћа нибарысы 16 яшь була. Берничђ елдан ул «Яшь
ленинчы» газетасыныћ ђдђби бњлеген
ќитђкли. «Пионер калђме», «Техника»
журналлары џђм башка вакытлы матбугат битлђрендђ дђ даими рђвештђ
шигырьлђре, хикђялђре, хђбђр язмалары
басыла башлый.
Шул вакытта «Азат хатын» журналы редакциясендђ эшлђгђн журналист Мђрьям Дибаева шагыйрьне болай дип искђ ала: «Шамил Гђрђй дигђч,
минем књз алдыма урта буйлы, базык гђњдђле, тњгђрђк йљзле егет килеп
баса. Књпмедер вакыт ул “Яшь ленинчы” газетасы, “Пионер калђме” журналы
редакциялђрендђ эшлђп алды. Аннары
китап нђшриятындамы, башка газетажурналлар редакциялђрендђме, анысын
анык белмим, эшлђп йљрде. Ђмма безнећ
редакциягђ Шамил бик еш килђ иде. Яћа
язган шигырьлђрен укып, басып чыгарырга калдыра, хђбђрчелђребездђн
килгђн шигырьлђргђ књз йљртеп ала,
кайчагында аларга њзенећ кићђшлђрен
ђйтеп хатлар да яза. Мин аны бик еш Абдулла Алиш янында очрата идем. Бик
књп еллар — ярты гасырдан артык вакыт
њткђн бит инде. Књп нђрсђлђр онытылган. Шулай да Шамил минем хђтеремдђ
ничектер бик аз сњзле, артык дђрђќђдђ
тыйнак бер шђхес булып калган. Ђгђр
ул ђсирлек џђм тоткынлык газапларын
књрмичђ, сугыштан исђн-имин кайтса, Сибгать Хђкимнђр дђрђќђсендђге
књренекле шагыйрь булыр иде. Без аны
бик яшьли югалттык шул...»
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Аныћ џђр шигырен, џђр хикђясен,
џђр мђкалђсен балалар кљтеп ала. Чљнки
шагыйрь алар белђн њз итеп, дус итеп
сљйлђшђ. Ул чын иќат ялкыны белђн
яна. А. Алиш кебек асыл осталар янында
калђме чарланганнан-чарлана бара. Шагыйрь шигъри осталык биеклеклђрен яулый. Аныћ бер-бер артлы яћа ќырлары,
яћа китаплары дљнья књрђ.
Язучы, галим Ќђвад Тђрќеманов
њзенећ «Очрашулар, сђяхђтнамђлђр,
истђлеклђр, эзлђнњлђр џђм ђдђби портретлар» дигђн китабында тњбђндђге юлларны яза: «1934 нче елда мин, ниџаять,
“Пионер калђме” журналына џђм “Яшь
ленинчы” газетасына язылдым џђм, њзем
дђ сизмђстђн, ђдђби иќат мђктђбенђ килеп кердем. Газета битлђрендђ Муса
Ќђлилнећ бер-бер артлы басыла барган
ќырлары, Фатыйх Кђримнећ “Аучы” поэмасы, Г. Мљхђммђтшин џђм Ш. Гђрђй
шигырьлђре минем љчен шатлыклы
яћалык булды»1.
1935 елныћ сентябрь азакларында Казан Њзђк балалар китапханђсендђ
«Яшь калђмнђр» берлђшмђсе оештырыла. Берлђшмђнећ ќитђкчесе итеп Татарстан Язучылар берлегеннђн шагыйрь
Г. Мљхђммђтшин билгелђнђ. Утырышларга ул бервакытта да њзе генђ килми,
язучылардан кемне дђ булса алып килђ.
Анда С. Гыйльфан, С. Хђким, А. Алиш,
Ш. Гђрђй, Ф. Хљсни, И. Туктаров
њзлђренећ ђдђбияттагы беренче адымнары турында сљйлђгђннђр, яћа ђсђрлђрен
укыганнар.
Казан Њзђк балалар китапханђсе
каршында
оештырылган
«Яшь
калђмнђр» берлђшмђсе тњгђрђгенећ эш
дђфтђреннђн: «1935 ел, 24 ноябрь. Тугызынчы утырыш. Бњген тњгђрђккђ Шамил
Гђрђй џђм Сибгать Хђким килделђр. [...]
Шамил Гђрђй њзенећ яшь чагында ничек яза башлавын џђм язган ђйберлђрен
редакциягђ ничек илтњен сљйли. Язучы џђм шагыйрь булу љчен њзећ алган
љлкђне сљя белергђ кирђклеген ђйтђ.
Њз китапханђсе булуын џђм рус классикларын књп укуын сљйли. Аннан лирик шигырьлђргђ књчеп, аларныћ нинди
мђгънђ белдерњен аћлата [...]»2.
1933 елда Ш. Гђрђйнећ «Флюра»,
1934 елда «Звено ќыры», 1937 елда
«Тормыш иртђсе», 1941 елда «Тор-
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Ш. Гђрђй китаплары џђм тђрќемђсе.

мыш чђчђклђре» исемдђге китаплары
басылып чыга. Ш. Гђрђйнећ ђсђрлђре
књренекле язучылар тарафыннан да хуплана. Шагыйрьнећ архивында аларныћ
автографлары язылган китаплар да књп.
Язучы С. Шакир: «Шамил Гђрђй шигырь техникасын Г. Тукайдан љйрђнђ.
Аныћ шигырьлђре сђнгатьчђ оста
эшлђнеше, рифмаларыныћ яћа булуы,
ритмнарыныћ тљзеклеге белђн аерылып
торалар», — дип яза*.
Татарстан Республикасыныћ Милли
архивында Ш. Гђрђйнећ шул еллардагы
ђдђби хђрђкђттђ дђ бик актив катнашуын књрсђтђ торган документлар саклана3. Ул язучылар белђн бергђ Урал якларына џђм Харьковка бара.
Ш. Гђрђй њзен тђрќемђ эшендђ дђ
сынап карый. Ул А. Барто шигырьлђрен,
Л. Квитко, М. Лермонтов, А. Чехов
ђсђрлђрен тђрќемђ итђ, бастырып чыгара.
1933-1936 елларда, А. Алиш татар телендђ чыгып килгђн «Техника»
журналында ќаваплы секретарь булып эшлђгђндђ, яшь иќат кљчлђрен,
*

Бу истђлеклђр Ф. Сђлимованыћ шђхси архивында
саклана.

хђтта балаларны-њсмерлђрне дђ техник
темаларга язмалар белђн катнаштыра
килгђн. Шушы журналда Ш. Гђрђйнећ
дђ мђкалђлђре еш басылган. Менђ
шуларныћ кайберлђре: «Серле ќђдвђл»
(Техника, 1933, № 8); «Яшь техниклар
књргђзмђсендђ» (Техника, 1933, № 9),
«Колхозлардагы техник ударниклар»
(Техника, 1933, № 10) џ. б.
Ш. Гђрђйнећ берничђ шигыре язучы С. Шакир туплаган «Алар сафта»
дигђн ќыентыкка кертелгђн. Ул китапта
Бљек Ватан сугышында џђлак булган татар язучыларыныћ (М. Ќђлил, А. Алиш,
Ф. Кђрим, Н. Баян, Ш. Хђйри, Ш. Гђрђй)
ђсђрлђре тупланган4.
Талантлы калђм иясенећ иќаты чђчђк
аткан вакытта, илебезгђ немец-фашист
илбасарлары бђреп керђ. Сугышныћ беренче кљннђреннђн њк шагыйрь фронтка китђ. Аны А. Алиш џђм туганнары
озатып кала. Алгы сызыкта дошманны мылтык џђм калђм белђн кыйный.
Каты сугышлардан соћ, ял вакытларында ул шигырьлђр яза. Мђскђњ янындагы сугышларда «Дошман ќићелер!»
дигђн шигырен язып, фронт газетасында бастыра.
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ТАССР пионерларыныћ 1 слеты делегатлары татар язучылары белђн.

Кече командир Ш. Гђрђй ифрат
кыен хђллђргђ, књп михнђтлђргђ тарый.
Мђскђњ янындагы рђхимсез сугышларныћ берсендђ чолганышта кала, контузия ала, фашистлар кулына ђсирлеккђ
тљшђ. Ул тимерчыбык киртђ эчендђ дђ
њзенећ башлаган ќырын дђвам итђ, фашистларга каршы сатирик шигырьлђр
яза. Шамил Гђрђйнећ туган илне сагынып язган шигырьлђре дђ булган,
лђкин алар югалган. Биш елга сузылган тоткынлык чоры эзсез узмый —
аныћ сђламђтлеген какшата. Шагыйрь
Польшаныћ Гливице шђџђрендђге
госпитальдђ дђвалана.
Шагыйрьнећ туганнары бљтен сугыш
дђвамында Шамилдђн хат-хђбђр кљтђ.
Фђкать Ќићњ кљннђреннђн соћ гына
аннан хђбђр килђ. Бу аныћ 1946 нчы

елныћ 15 мартында Польшадан язган
соћгы хаты була: «Кадерле ђни, туганнарым Рђисђ џђм Лалђ! Мин, ђле сугыш беткђндђ, њземне исђн-сау кеше
итеп сизђ идем. Лђкин сугыш елларында
књрергђ туры килгђн газаплар, ќђфалар,
кайгы-хђсрђтле кичерешлђр, нђлђт
тљшкђн фашизм Германиясендђге коточкыч авыр шартлар минем организмга
да њзлђренећ тљзђлмђслек печатьлђрен
салганнар. Авыруымныћ шулай каты
икђнен белгђн булсам, беренче хатымны
сезгђ язмаган булыр идем. Нђлђт тљшкђн
Германия ќирендђ торасы килми, Туган
илгђ кайтасы килђ».
Шагыйрь Ш. Гђрђй 1946 елныћ
22 нче мартында дљнья куя. Аны Польшадагы хђрбилђр зиратына књмђлђр.
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