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Ренат Харис иҗатында милләтара багланышлар 

 

Аннотация: Рассматриваются межнациональные связи в творчестве 

Р.Хариса на примере татарской и чеченской литератур. Основательно 

анализируется его поэма “Бүре күзе” (“Волчий глаз”). Подчѐркивается роль поэта 

в налаживании и сохранении дружественных отношений между литературами 

народов Российской Федерации. 

 

Мҽкалҽнең актуальлеге һҽм яңачалыгы. Мин шҽхсҽн Татарстан 

Республикасының халык шагыйре, Татарстанның Г.Тукай исемендҽге һҽм 

Россия Федерациясенең ҽдҽбият һҽм сҽнгать өлкҽсендҽге дҽүлҽт бүлҽклҽре 

иясе, танылган җҽмҽгать эшлеклесе Ренат Мҽгъсүм улы Харисның 70 

яшьлегенҽ багышлап Бөтенроссия фҽнни-гамҽли конференция үткҽрүне татар 

ҽдҽбияте һҽм мҽдҽнияте дөньясында иҗтимагый ҽһҽмияткҽ ия зур чара дип 

саныйм. Максаты – Р.Харис иҗатында миллҽтара багланышларны татар һҽм 

чечен ҽдҽбиятлҽре мисалында өйрҽнү. 

...Дҽһшҽтле сугыш башланачак 1941 елның кояшлы 6 май көнендҽ Ульянов 

өлкҽсенең Чынлы районы, Зирекле Күл авылында укытучылар гаилҽсендҽ  бер 

нарасый бала якты дөньяга аваз сала. Тиздҽн Харисовлар Татарстанның 

данлыклы Буа районына күченҽ. Нарат өйнең матчасына эленгҽн чыпта 

бишектҽ яткан бу нҽни генҽ малай еллар узып, буй җиткҽн егеткҽ ҽйлҽнҽ. 

Бҽгырьнең үзҽгенҽ хҽтле үтеп керҽ торган ачы җилле, салкын яңгырлы көзге 

юлларның “ата” пычрагын ерып, алсу бит очларын, нҽни борынны, хҽтта кул-

аякларны өшетерлек кышкы бураннарда исҽ тездҽн карга батып һҽм язгы ташу 



вакытында аздан гына үлемнҽн калып гыйлем алу өчен күрше урыс авылы 

Кукау мҽктҽбенҽ ул көн саен йөри.  

“...урыс авылында урыс сүзен  

татар теле белҽн “көримен”,  

чөнки шулай, бары шулай гына  

төшҽ алган татар тирестҽн.  

Ҽти куйган максат каты булган,  

каты булгач, ... бҽлки, дөрес тҽ”, – дип яза шагыйрь. 

Югары классларны Буаның Луначарский исем. рус мҽктҽбендҽ укыгач, 

яшь егет шул заманда бик хөрмҽтле саналган укытучы һөнҽрен сайлый – атаклы 

Казан дҽүлҽт педагогика институтына керҽ. Сүз уңаеннан, минем бабайның 

бертуган апасы Гөлсинҽ Сҽхибуллина (хҽзер Самарада яши) белҽн Ренат 

Харисның тарих-филология факультетында бергҽ укыганнарын да ҽйтеп китим 

ҽле...  

Узган гасырның 60 нчы еллары башы татар шигъриятендҽ “икенче 

шартлау” була – бер төркем гаять сҽлҽтле, яшь шагыйрьлҽр ҽдҽби мҽйданга аяк 

баса: Равил Фҽйзуллин, Ренат Харис, Рөстҽм Мингалим, Рҽдиф Гаташ, Гҽрҽй 

Рҽхим... Ҽлеге күренекле сүз осталары арасында безнең мөхтҽрҽм юбиляр йөзек 

кашы кебек балкый.   

Ҽнисе Зҽкия Камалетдин кызы тырыш хезмҽте өчен 1939 елда Мҽскҽү 

Кремлендҽ “бөтенсоюз старостасы” М.И.Калинин кулыннан медаль алган 

булса, 2005 елда аның улына – Ренат Хариска зур ҽдҽби уңышлары өчен 

Россиянең ҽдҽбият һҽм сҽнгать өлкҽсендҽге дҽүлҽт премиясен РФнең икенче 

президенты В.В.Путин Мҽскҽү Кремленең мҽһабҽт Георгий залында тантаналы 

рҽвештҽ тапшырды. Шул җөмлҽдҽн, бу премия 2004 елда татар чыгышлы, ҽмма 

чеп-чи урыска ҽйлҽнгҽн Белла Әхмәдуллинага (милли матбугатыбызда 

шагыйрҽнең фамилиясен нигҽдер русчалатып Ахмадулина дип язалар, 



урыслашканга күрҽдер инде) бирелгҽн иде. РФнең мҽртҽбҽле бүлҽге (5 млн. 

сум) белҽн ТРның Г.Тукай исемендҽге иң дҽрҽҗҽле премиясен (300 мең сум) 

чагыштырсак, Җир белҽн Күк аермасы, ҽлбҽттҽ. 

Ренат Харисның “Бүре күзе” поэмасы [Харис, 2001; 107-119] унбер яшьлек 

малай чагында Буа районындагы Кукау исемле урыс авылы мҽктҽбенҽ барганда 

каршына очраган утлы бүре күзлҽрен искҽ төшерүдҽн башланып китҽ: 

“Безнең ара – җиде-сигез адым.  

Бүре яткан юлга аркылы.  

Мин – утырган. Бүре күзе кузлы,  

минем җаным бозлы кар тулы. 

Бу вакыйга онытылган иде, 

күмгҽн иде тормыш өресе. 

Искҽ төште, искҽ төште күргҽч 

гербтагы чечен бүресен. 

Ал аягын алга таба сузып, 

ул да яткан юлга аркылы. 

Кыяфҽттҽ – таулар горурлыгы, 

ҽ күзлҽре – канлы зар тулы.”  

Аннары автор 1994-1995 еллардагы беренче урыс-чечен сугышы афҽтен – 

Грозный шҽһҽре хҽрабҽлҽрен – үз күзлҽре белҽн күреп тасвирлый. 1998 елда 

Чечня Республикасы (Ичкерия) башкаласына тынычлык миссиясе белҽн барган 

Татарстан парламентарийлары делегациясе составындагы халык депутаты 

Р.Харис та бу кадҽр җимереклеккҽ шакката. Шуңа күрҽ шагыйрь канкойгыч 

сугыш мҽһшҽрен җаныңны тетрҽндерерлек итеп сурҽтли алган. Минемчҽ, ул 

үзенең “Бүре күзе” поэмасы (1999 ел) белҽн хҽзерге татар шигъриятендҽ 



беренчелҽрдҽн булып урыс-чечен сугышы темасын кыю яктыртты һҽм бу 

сугышның мҽгънҽсезлеген раслады.   

“Шушы шыксыз шҽһҽр ни өчендер 

   җанда олы хислҽр кабыза. 

   Кыйналганны жҽллҽү хисе түгел. 

   Монда нҽфрҽт, монда соклану, 

   телҽктҽшлек һҽм “йа, Раббым, безне 

шушы афҽтлҽрдҽн сакладың!” 

дигҽн уйлар бергҽ укмашканнар.”  

Ренат Харис Чечняга соңгы баруында калҽмдҽш дустын – чечен халкының 

күренекле язучысы Магомед Мусаевны – кырык өченче елгы Сталинград кебек 

җимерек Грозный буйлап иске “мерседес”ка утырып, иске адресы буенча эзли. 

Ул исҽн калган икҽн... Бҽхетенҽ, татар шагыйре чечен ҽдибен җимерелмҽгҽн бер 

йорттан эзлҽп таба. Магомед карт исҽ, Р.Хариска малай чагында очраган теге 

хҽлсез бүредҽй, яшҽп ята. Танышы ап-ак ятагыннан тора алмый, чөнки кырык 

дүртнең гыйнвар башында ярчык тигҽн сул аягы бу сугышта тагын яралана. 

Шушы урында автор лирик чигенеш ясап, фронтовикның Ватан өчен изге яуда 

яралангач, хҽрби госпитальдҽ дҽваланып, Грозныйга кайтарылуын, лҽкин аңа 

туган йортында кунарга да рөхсҽт итмичҽ, “телячий” вагонга төяп ерак якка – 

казах даласына – озатканнарын ҽйтеп уза: 

“Күзен ачкан саен бөркет күреп, 

аның рухын канга сеңдергҽн 

чеченнарның җаннарында утны 

дала җиле өреп сүндергҽн, 

диеп уйлаучылар күп булгандыр... 

Ҽгҽренки шулай булмаса, 



чечен җирен таптар иде микҽн 

сугыш дигҽн канлы “куляса”?!” 

Кайчандыр уртак саналган, ҽмма инде туздырылган Ватанның тигез 

хокуклы, тулы канлы гражданнары булган ике язучы 1998 елда Грозный 

каласында очрашып, төрле темага озаклап ҽңгҽмҽ коралар, шаяртып та  

алалар, үткҽннҽрне сагынып елыйлар да... Магомед Мусаев Казаныбызда 

булу бҽхетен татыган икҽн, ул Ренат Хариска менҽ нҽрсҽ дигҽн:  

“Сезнең Казан – горур! ярый ҽле 

күреп калдым йөрҽк тузганчы... 

Ҽ син Грозныйга төзек чакта  

килҽ алмый калдың, кызганыч!” 

Ҽйе, ҽле бит 80 елларда татар белҽн чечен ҽдибе Мҽскҽүдҽ узган 

бөтенсоюз язучылар съездында бергҽлҽп катнашканнар иде, ҽ Ялтадагы ял 

йортларында шактый еш күрешеп, хҽл-ҽхвҽл сорашып яшҽгҽннҽр иде. Чыннан 

да, ҽле кайчан гына ҽдҽби багланышлар, миллҽтара дуслык нык иде ич. 

(Р.Харисның “Хҽл-ҽхвҽл” дигҽн шигырьлҽр, поэмалар китабында 1984 елда 

Ялта шҽһҽрендҽ бергҽ төшкҽн фотолары да бирелгҽн.) Яңа табышкан дуслар 

сыман аларның сөйлҽшер сүзлҽре бетми, гҽп куера гына. Чечен ҽдибе татар 

шагыйренҽ болай ди: 

   “Безнең гербтагы бүре – бөек, 

намус билгесе ул, баһадир. 

Сау-сҽламҽт бүре беркайчан да 

кешелҽргҽ башлап сикерми. 

Дошманының кансызлыгы аңа  

дҽһшҽт өсти, канын сихерли. 

Белҽсезме, нигҽ Чечня гербын 



бизи соры бүре сурҽте? – 

үзеннҽн зур ерткычларга бары  

бүре генҽ “сабак өйрҽтҽ”! 

Безнең бүре – тыныч. Ул янамый (курсив безнеке. – И.Ф.). 

Нҽкъ шушы урында Р.Харисның күз алдына малай чактагы яралы бүре 

килеп баса һҽм автор, Муса Җҽлилнең “Бүрелҽр” һҽм Мөхҽммҽт Мҽһдиевнең 

“Бҽхиллҽшү” ҽсҽрлҽрендҽ шикелле, бүре “ник бумады мине?” дип сорый. Һҽм 

шагыйрь бу сорауга гомере буе тапмаган җавапны Грозныйда таба:   

“Магомед карт белҽн сөйлҽшкҽндҽ 

Чатнап китте аңым бер мҽлгҽ: 

күзлҽремдҽ янау булмаганга (курсив безнеке. – И.Ф.)  

явыз бүре миңа тимҽгҽн!” 

Ҽ кеше күңелендҽ, шагыйрь ҽйтмешли, “бүре холкы бик тиз борынлый...”. 

Кайчак тыныч тормышта, сугышта аеруча, кеше бүредҽн мең тапкыр явыз: ул 

кан коя, кан елгасы агыза һҽм канда коена... Ҽнҽ хатыны сөйлҽве буенча 

Н.С.Хрущѐв та, Сталин үлгҽннҽн соң, үз квартирасында “кулларым терсҽккҽ 

кадҽр канда” дип үкенгҽн. Поэмада Р.Харис шагыйрьлҽргҽ хас осталык белҽн 

синтаксик янҽшҽлек (параллелизм) үткҽрҽ, мҽсҽлҽн, тыңлап карагыз ҽле: 

“Карап алды бүре сҽер генҽ – 

ихласлыкны ҽллҽ таныды. 

Торып китте авыр гына... Баксам, 

бүре яткан җирдҽ кан иде. 

   Бер хатаны төзҽтергҽ, диеп, 

    ясалган ич монда йөз хата! 

Яралы өй торып китҽр сыман 



тузан болытлары кубарып. 

Дөнья шаһит булыр шунда – күрер 

өй нигезе тулы кан барын.” 

Без үскҽндҽ ҽби гел ҽйтҽ иде: “Ут белҽн уйнамыйлар, улым!”, - дип. 

Туган авылым Гөберчҽктҽ булган фаҗигале хҽллҽр һаман да хҽтеремдҽ 

ҽле: шук малайлар лапас артындагы саламга ут төртеп бер өйне 

яндырдылар, ҽ бер малайның бензинлы кулына ут кабып, урам буйлап 

йөгереп, җан ачысы белҽн кычкырып үлде. Яки күрше Сикертҽн авылында 

ике кечкенҽ сабый өй эчендҽ янып юк булдылар. Ни өчен боларны искҽ 

төшерҽм? Ут ялкыны, янгын чыгу – бик куркыныч нҽрсҽ. Сугыш уты 

бигрҽк тҽ. Сугыш утын исҽ авантюристлар кабыза.  

“Авантюра һҽрчак посып яши 

кеше җанындамы, илдҽме... 

Теше кызса, корбан эзлҽп китҽ, 

көтеп тора җае килгҽнен 

һҽм ташлана аңа бүре булып, 

сизми лҽкин тозак торганын. 

Ахыр чиктҽ ул җиңелҽ – аны 

элҽктерҽ үзе корганы. 

Авантюра узган җирдҽ лҽкин 

янгын эзе кала, кара кан, 

хҽрабҽлҽр кала, яра кала, 

нҽфрҽт калка аңа карата”, - ди Р.Харис. 

Һҽм поэма ахырында шагыйрь безне, татарларны, кисҽтҽ: 

“Бу юлы да, һҽлакҽт янагач, 



улады ич безнең бүребез!.. 

Нинди язмыш көткҽн булган икҽн! 

Грозныйга килеп күрегез...” 

Ренат Харис хаклы язганча, бөтен бер халык бүрегҽ ҽверелҽ алмый. 

Ул дустының күзлҽренҽ карап чечен миллҽтенең якты килҽчҽгенҽ өмет 

чаткылары күрҽ: 

  “Ҽ күзлҽре картның җылы иде, 

шыта иде анда бөрелҽр. 

Картларында яшьлек яшьнҽгҽндҽ, 

ҽверелми халык бүрегҽ! 

Балалары күзлҽренҽ багам. 

Алар шаян, алар терелҽр. 

Балалары бала булып калса, 

ҽверелми халык бүрегҽ! 

Хатын-кызлар күзлҽренҽ багам – 

кырыслык бар, бозлар эрегҽн. 

Хатын-кызлар елмая белгҽндҽ 

ҽверелми халык бүрегҽ! 

Яраланган урамнарга карыйм –  

тҽрҽзлҽрдҽ гөллҽр күренҽ. 

Матурлыкка сусау яшҽгҽндҽ 

ҽверелми халык бүрегҽ!” 

“Бүре күзе” поэмасы иҗат ителүгҽ инде унике ел тулды. Бу вакыт 

эчендҽ икенче урыс-чечен сугышы да булып узды. Инде кешелҽр гыйбрҽт 



алдылар бугай. Чечня Республикасы да тыныч яши башлады. Грозный да 

өр-яңадан төзелде. Татар һҽм чечен ҽдҽбиятлҽре арасында Ренат Харис 

белҽн Магомед Мусаев моннан 25-30 ел элек урнаштырган ҽдҽби-милли 

багланышларны бүген кабат тергезеп җибҽрергҽ кирҽк дип саныйм. Үткҽн 

замандагы кебек язучылар үзара аралашып, хҽл-ҽхвҽл сорашып яшҽсеннҽр 

иде, бер-берсенҽ кунакка барсыннар иде. Ҽдҽби ҽсҽрлҽрен татар һҽм чечен 

теллҽренҽ тҽрҗемҽ итеп бастыру да игелекле эш булыр иде. 

Җыеп ҽйткҽндҽ, Россия Федерациясе халыкларының ҽдҽбиятлҽре 

арасында дуслык күперен салуга һҽм саклауга Татарстанның халык 

шагыйре Ренат Мҽгъсүм улы Харис үзенең күпкырлы иҗаты белҽн лаеклы 

өлеш кертҽ. 
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