
КФУның Алабуга институты татар 
филологиясе һәм чагыштырма фило-
логия факультеты студенты Алинә 
БәдретдиновА «Русский стандарт» 
Хәйрия фондының (Санкт-Петербург) 
«тАлАнтливАя молодежь рос
сии» программасы стипендиАты 
Булды. Әлеге фонд Россиянең талант-
лы яшьләре потенциалын гамәлгә ашыру 
өстендә эшли. Алинәне котлыйбыз һәм 
аңа иҗат уңышлары телибез!

1 ноябрь көнне ТРның Фәнни 
китапханәсендә «идел Буеның күп 
мәдәниятле мәгАриф про
стрАнствосы: интегрАция юл
лАры һәм формАлАры» исемле Ха-
лыкара конференция булды. Чараны Пси-
хология һәм белем бирү институтының 
күпмәдәниятле белем бирү һәм этно-
педагогика лабораториясе оештыр-
ды. Конференциянең төп максаты – 
булган гамәли һәм теоретик тәҗрибәне 
гомумиләштерү, Идел буе төбәгендә 

күпмәдәниятле мәгарифнең үсеш-үзгәреш 
тарихын барлау. 

Шул ук көнне Халыкара мөнәсәбәтләр, 
тарих һәм көнчыгышны өйрәнү инсти-
тутында «глоБАльләшү шАртлА
рындА чАгыштырмА тел Беле
ме: проБлемАлАр һәм перспек
тивАлАр» конференциясе башланды. 
Әлеге фәнни форумда Россия, АКШ, Кы-
тай, Төркия, Нидерланд, Испания, Йемен 
республикасы һәм Украина галимнәре, 
укытучылары һәм студентлары катнаш-
ты. Катнашучылар төрле илләрдәге 
урта һәм югары белем бирү системасы 
мәсьәләләре, тәрҗемә итү үзенчәлекләре, 
төрле структуралы телләрне өйрәтү 
методикасы турында инглиз һәм рус 
телләрендә сөйләштеләр.

Шушы көннәрдә яр чАллы 
институтының социаль-гуманитар бүлек 
студентлАры берничә юнәлеш: поли-

тология һәм психологияне берләштергән 
кАтнАш дәрестә «Хәзерге Россия 
җәмгыятенең сәяси мәдәнияте» темасына 
дискуссия оештырып, фикерләрен уртак-
лаштылар. 

1 ноябрьдә КФУда Европа универ-
си тетлары профессорлары михА
эль кАйдинг һәм мАриуш 
сиельскилАрның Европа союзының 
эшчәнлегенә багышланган Ачык лек
цияләре БАшлАнды. Дәресләр ин-
глиз телендә Европа укыту методикасы-
на нигезләнеп алып барылды. Лекцияләр 
укытучы сөйләменнән генә торган моно-
лог буларак түгел, ә студентлар да катна-
ша торган интерактив әңгәмә формасында 
узды. 

Шушы көннәрдә университетка Ав
стрия һәм фрАнциянең яшь 
җәмәгать эшлеклеләреннән торган де
легАция килде. Визит «Яңа буын» 

программасы кысаларында ясалды. Кунак-
лар университетыбызның Тарих музее, 
А.М.Бутлеров ис. химия институты, Фи-
зика институты, ИТИС югары мәктәпләре 
белән танышты. Тышкы элемтәләр депар-
таменты директоры А.Крылов делегациягә 
КФУның эшчәнлеге, Австрия һәм Франция 
вузлары белән хезмәттәшлек турында 
сөйләде. 

1 ноябрьдә Кытайда ел саен үткәрелә тор-
ган «China Education Expo 2013» Халыкара 
күргәзмәсе кысаларында хАлыкАрА Бе
лем Бирү конференциясе Ачыл
ды. Чараның төп темасы итеп, Кытай һәм 
Россия арасында үзара студентлар алмашы 
мәсьәләләре сайланган. Конференция кы-
саларында КФУ турындагы презентация 
белән Тышкы элемтәләр буенча проректор 
Л.Латыйпов чыгыш ясады. Проректор шу-
лай ук Кытай студентларының КФУдагы 
эшчәнлеге турында да сөйләде.

Мәгълүмат КФУ матбугат 
үзәгеннән алынды 
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КФУ химия юнәлешен 
көчәйтә
«Яңа химик элементлар ачу – химиЯне ачу дигән сүз. димәк, казан униВерситеты химиЯне 
ачкан», – диде дэВид эдВин льюис. Дәвамы 2 биттә .
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Ләйсән Исхакова, Гаммәви коммуникация 
һәм социаль фәннәр институты
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Бе з дә  к у н а к Б а р

алинә садыйкова

О
чрашуда, нигездә, Ка-
зан химия мәктәбе, әлеге 
мәктәпне булдыруда Ка-
зан университетының 

роле һәм КФУның бу юнәлештәге 
бүгенге үсеш программалары хакын-
да сөйләштеләр. Сүзне и.гафуров 
башлап җибәрде. «Россия фәннәрен 
бөтендөнья дәрәҗәсендә популяр-
лаштыру КФУ өчен дә иң мөһим 
максатларның берсе булып тора. 
Шуңа Сезне университетыбызда күрү 
аеруча шатлыклы вакыйга», – диде 
ул сәламләү сүзендә. Казан химия 
мәктәбе кайчандыр Казан универси-
тетыннан үсеп чыгып, хәзерге заман-
да зур таралыш алды. 

Бүген КФУда химия юнә   лешен 
көчәйтүгә юнәл  де   рел  гән програм-
ма кабул ителеп, тормышка ашы-
рыла. Лабораторияләрне җиһаз -
лау, өстәмә төзелеш эшләре алып 
барыла. Якын киләчәктә универ-
ситетта сәнәгать химиясе бүлеге 
ачылачак. Ректор сүзләренчә, кабул 

ителгән программаның 80 процент 
өлеше интер национальләштерү, 
чит ил белгечләрен кызыксынды-
ру мәсьәләләренә багышланган. 
И.Гафуров шушы шартларда чит 
ил партнерлары белән күрешеп 
аралашуның аеруча мөһим булуын 
билгеләп узды. 

дэвид эдвин льюис, үз чира-
тында, Казан химия мәктәбенең 
сәнәгать компанияләре белән үз - 
ара хезмәттәшлеге һәм бу хез-
мәттәшлекнең Арбузов, Крестовни-
ковлар заманыннан ук дәвам итеп 
килүен искәртеп узды. Ул КФУның 
медицина химиясе юнәлешенең нәкъ 
менә Химия институтында үсеш алу-
ын уңай күренеш буларак билгеләде. 
«Фән һәм гамәлнең бергә үрелеп 
баруы бик яхшы, чөнки Америкада 
медицина химиясе фундаменталь 
тикшеренүләрдән читләшкән хәлдә 
яши», – диде ул үз чыгышында. 

КФУның химия өлкәсенә карата 
мондый зур игътибарын кемнәрдер 

тәнкыйть итә. Аны Казан химия-
технология университетының дубля-
жы булачак, дигән гаепләүләргә кар-
шы И.Гафуровның җавабы әзер: «Бер-
нинди дубляж булмаячак. КХТИ – 
урта белгечләр әзерләсә, КФУ топ-
белгечләр, галимнәр әзерләү белән 
шөгыльләнәчәк. Конкуренция – үсеш-
үзгәреш өчен менә дигән этәргеч!»

Казан университеты горурлыгының 
бер өлешен бөек фәнни ачышлар 
тәшкил итә. Алар арасында химия 
өлкәсенә караганнары да бар: Рутений 
химик элементын ачу (К.К.Клаус), ор-
ганик кушылмалар төзелеше теория-
сен барлыкка китерү (А.М.Бутлеров).

«Яңа химик элементлар ачу – хи-
мияне ачу дигән сүз. Димәк, Казан 
университеты химияне ачкан», – диде 
Дэвид Эдвин Льюис.

Очрашу ахырында ректор кунакны 
Химия институтының яңа кампусы 
ачылышына чакырды. Аны киләсе 
елда, университетның 210 еллык 
юбилее вакытында ачарга җыеналар. 
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Б
у бәйрәмдә кат-
нашкан һәркемне 
вакыт машинасы 
XVIII гасырга алып 

китә. Әйтерсең, син патша 
заманында яшисең. Синең 
тирәңдә купшы күлмәкле 
кызлар, фрак кигән егетләр. 
Аларның үз-үзләрен то-
тышлары да башка. Серле 
караш, оялчан елмаю... 1 
ноябрь көнне безнең ли-
цей шул чорга «кайтты». 
Казан Ратушасында Бах, 
Моцарт, Штраус көйләре 
яңгырады...

Быелгы Пушкин балы 
Александр Сергеевич 
Пуш кинның Казанга ки  - 
лүенә 180 ел тулуг а ба-
гышланды. Шу ң а бәй - 

ле рәвештә, бәй рә м ба - 
рышында бөек язучыны ң 
иптәшләре Е.Бара тын-
ский, К.Фукс һәм аның 
хаты ны А.Андреева бе-
лән очрашу мизгелләре 
сәхнә ләш терелде. Бу төр 
чыгышларның барысын д а 
РФнең атказанган һәм 
ТРның халык артисты Наи-
лә Гәрәева әзерләде.

Балның беренче өлеше 
биюләргә багышланды. 
Һәр сыйныф аерым бию 
әзерләп, нәтиҗәдә унал-
ты төрле искиткеч, бер-
берсенә охшамаган чыгыш 
тәкъдим ителде. Аларны 
әзерләүгә зур өлеш керткән, 
безне шул осталыкка 
өйрәткән лицеебызның та-

лантлы хореографы Олег 
Романенконың  җаланты 
алдында баш иябез. Бе-
ренче акт безнең чибәр 
кызларыбызның дефилесы 
белән тәмамланды. 

Антракт вакытында бар-
лык теләүчеләр үзләрен ша-
гыйрь яки рәссам ролендә 
сынап карый алды. Моның 
өчен «Буриме» һәм «Дус-
ларча шарж» түгәрәкләре 
эшләде. Яшь кызлар бик 
теләп чәчәк һәм җилләткеч 
телләрен өйрәнде. Өлкән-
рәк туташлар күңеленә күб-
рәк балавыз белән багу хуш 
килде. 

Кичәнең кульминацион 
ноктасы булып, «Бал ко-
ролевасы» конкурсы то-

ра. Анда унберенче сый - 
ныфта укучы кызлар кат-
наша. Һәрелдагыча, би-
редә катнашучы туташ-
ларга карап, күзләр кама-
ша. Үзләре чибәр, уңган, 
булган, биремнәрне юга-
ры дәрәҗәдә үтиләр. Һәр 
конкурсантка Пушкин 
әсәр ләреннән бер герои-
ня образын сайлап чыгыш 
ясарга кирәк иде. Шулай ук 
туташлар вальс бии белү 
осталыкларын да күрсәтте. 
Укучылар «Барышня-
крестьянка», Татьяна Ла-
рина, Наталья Гончарова, 
Мария Гавриловна, «Ша-
маханская царица», хәтта 
А.Пушкинның «Муза»сын 
да сайлаганнар. 

Гүзәл затлар арасыннан 
жюри әгъзаларына иң-иңне 
аерып алу бер дә җиңел 
булмагандыр. Кызларның 
һәркайсы җиңүгә лаек, шуңа 
күрә аларга махсус номи-
нация җиңүчеләре дигән 
дипломнар тапшырылды. 
Ә «Бал королевасы 2013» 
титулына 11 А сыйныф уку-
чысы Арина Александрова 
лаек дип табылды. Арина 
таҗны ел дәвамында үзендә 
саклаячак һәм 2014 елда яңа 
королевага тапшырачак. 

Кичә тәмам. Җиңүчеләр 
билгеле. Һәркем ел буе-
на җитәрлек эмоция, 
күтәренке кәеф, рухи бай-
лык алды. Безнең өчен шун-
дый зур бәйрәм оештырган 
лицей җитәкчелегенә чик-
сез рәхмәтлебез.

Пушкин геройлары 
җанланды
кФуның н.и.лоБачеВский исемендәге лицей традициЯләргә Бик Бай. алар арасында иң кызыгы, 
иң серлесе – ел саен үткәрелә торган Пушкин Балы! 

Наталья ПаНкратова, 
11 С сыйныфы

КФУ химия юнәлешен 
көчәйтә
5 ноЯБрь көнне кФуга о клэрдагы Висконсин униВерситеты (акш) ПроФессоры дэВид эдВин 
льюис килде. кунак иң элек казан униВерситетының тарих музеенда Булды. аннары кФу ректоры 
илшат гаФуроВ дэВид эдВин льюисны эш Бүлмәсендә каБул итте. әлеге өлешчә эшлекле, өлешчә 
дусларча очрашуда үзара хезмәттәшлек мәсьәләләре күтәрелде. 

И
ң элек ул ректорат вәкилләренә КФУның 
конкурентлылыгын арттыру буенча 
«Юл картасы»н яклау, аның комис-
сия тарафыннан хуплануы турында 

сөйләде. Аның кабул ителүе университеттан 
күп үзгәрешләр таләп итәчәк. илшат гафуров 
фикеренчә, беренче чиратта, бу белем бирү си-
стемасында яңа юнәлешләрне тормышка ашыру 
белән бәйле булырга тиеш. Шуңа күрә ул гомуми 
курсларга оцифровка ясатырга әмер бирде. Шу-
лай ук һәр фән буенча уку төркемнәрен барларга, 
институт директорлары һәм җитәкчеләреннән 
укыту нагрузкасын алып, 0,25 ставкага калды-
рырга кирәк, дип әйтте. Боларның студентларга 
уңай шартлар булдыру өчен эшләнгәненә басым 
ясады. «Студентка белем бирү белән беррәттән, 
без тормыш үзгәрешләренә җайлаша ала торган 
шәхесләр тәрбияләргә тиеш!» – дип билгеләде 
ректор. 

Алга таба контроль йөкләмәләр үтәлеше һәм 
атналык чаралар планы хакында административ 
эшчәнлек буенча проректор – аппарат җитәкчесе 
Андрей хашов җиткерде. Проректор 12 ноябрьдә 
Күзәтүчәнлек советы утырышы булачагын һәм 
теләк-тәкъдимнәрне тиз арада хәбәр итәргә 
кирәклеген әйтте. 

КФУның Юридик факультет деканы илдар 
тар ханов җәй көне фаҗигале рәвештә һәлак 
булган профессор М.Челышев истәлегенә ба-
гышлап мемориаль такта ачу ниятен белдерде. 
Ректорат вәкилләре бу фикерне хуплады һәм 
әлеге тактаны профессор җитәкләгән кафе-
дра янында эләргә дигән нәтиҗәгә килде. Бу 
идеяне яклап, И.Гафуров һәр структур бүлектә 
унивеситетыбызның танылган галимнәре, дан-
лыклы кешеләре турында мәгълүмати язма-
лар булдырырга тәкъдим итеп: «Аларны бина 
коридорларының, аудиторияләрнең диварла-
рында булдыру безне тарихка тагын да якынай-
тачак», – диде. 

Алабуга институты директоры елена мер
зон үзенең структур бүлегендә Конфуций 
институтының Мәдәни үзәген булдыру идея-
се белән чыгыш ясады. Аннан соң Халыкара 
мөнәсәбәтләр, тарих һәм көнчыгышны өйрәнү 
институты директоры рамил хәйретдинов, үзе 
җитәкли торган структур бүлекнең бер укытучы-
сы вакытыннан алда вафат булу сәбәпле, аның 
балигъ булмаган баласына 18 яше тулганчы по-
собие түләү тәкъдиме белән чыкты. Ректорат бу 
ике теләкне дә бер тавыштан кабул итте.

Иң ахырдан ректор киңәшчесе – КФУның 
иҗтимагый-мәгълүмати үзәк җитәкчесе юрий 
Алаев университет сайтын алга җибәрү өчен баш-
карылган эшләр турында сөйләде. Әлеге мәсьәлә 
буенча ике киңәшмә уздырылган. Шуларның 
берсе сайтның төп битен үзгәртүгә бәйле бул-
ган. Ю.Алаев сүзләренчә, үзгәрешләр инде кабул 
ителгән һәм хәзер бары тик социологлар ко-
миссиясен чакыртып, аларның фикерләрен генә 
беләсе калган.

Ректорат азагында И.Гафуров структу р 
бүлек җитәкчеләренә кайчан һәм нинди кон-
ференцияләрдә катнашачаклары турында мәгъ-
лүматны бер ел алдан бирергә һәм һәр инсти-
тутка презентацион материаллар, буклетлар 
әзерләп куярга кушты. 

р е к т о р а т

Мәгълүмати 
диварлар 
булдырачакбыз!

5 ноЯБрь көнне кФуның чираттагы ректорат 
утырышы узды. аны ректор и.гаФуроВ алыП 
Барды.
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Г
абдулла Кариев 1886 
елның 8 маенда Та-
тарстанның хәзерге Ок-
тябрь районы Күлбай-

Мораса авылында Хәйрулла 
абзый гаиләсендә туа. Баш-
лангыч белемне туган авылын-
да ала. Мораса элек-электән 
мәдрәсәсе, мәгърифәте белән 
тирә-якта дан тоткан. Габдул-
ла Кариевның чын исеме исә 
Миңлебай Хәйруллин бул-
ган. Тәхәллүсе хакында төрле 
чыганак төрле мәгълүмат 
җиткерә. Г.Кариев үзенең исе-
мен якын дусты Габдулла Ту-
кайдан алган, дигән фаразлар 
бар. Ул шулкадәр зирәк бала 
була, 12 яшендә Коръәнне ят-
тан өйрәнә. Мондый зирәк 
баланың «мужик» исеме 
белән Миңлебай дип йөртелүе 
авыл мулласы Зарифка бер 
дә ошамый. Ул үзенең ярат-
кан шәкертенә Габдулла (Ал - 
ла колы) исемен биргән, ди-
гән фаразлар да яшәп килә. 
Фамилиягә килгәндә, Ка-
риев еш кына «кари», ягъни 
Коръәнне яттан укучы кеше 
мәгънәсендә аңлатыла.

1904 елда Г.Кариев Җаек 
(Уральск) шәһәренә укырга 
китә. Монда ул, җырчы, сүз 
остасы, мәзәкче буларак, төрле 
әдәби кичәләрдә катнаша. Ка-
риев – «Сәйяр», «Нур» труппа-
ларын оештырган олы шәхес. 

Шул сәбәпле ул үзе дә һәрвакыт 
олы шәхесләр янында булган. 
Җаекта Г.Кариев татар халык 
шагыйре Габдулла Тукай һәм 
күренекле җырчы, җәмәгать 
эшлеклесе Камил Мотыйгый 
(Төхфәтуллин) белән очра-
ша һәм алар якын дуслар, 
фикердәшләр булып китәләр.

Беренче рус революция-
се алды елларында Җаекта 
шәкертләр хәрәкәте башлана. 
Бу хәрәкәттә катнашкан 19 
яшьлек Габдулла, шәкертләр 
хәрәкәте бастырылганнан соң, 
туган авылы Морасага кай-
та. Озак та үтми, Габдулланы 
эзләп, авылга полиция кеше-
се килә. Ләкин староста Габ-
дулланы полициягә бирми, 

качырып калдыра. Соңыннан 
Габдулла, староста ярдәме 
белән, Хәйруллин фамилиясен 
Кариевка алыштырып, ялган 
паспорт ала һәм 1905 елның 
көзендә туган авылыннан та-
гын чыгып китә. Шулай итеп, 
үзенең таланты белән татар 
дөньясын таң калдырган Габ-
дулла Кариев түбәннән, та-
тар тормышының төбеннән 
күтәрелә.

Артист Г.Камал әсәр лә-
рен  дәге образларны аеруча 
яратып башкара. Ул әдәби 
әсәрдә сурәтләнгәннәр белән 
генә чикләнеп калмый, персо-
наж прототипларының пси - 
хологиясен, гореф-га дәтләрен, 
үз-үзләрен тотыш ла рын һәм 
сөйләшү үзен чә лекләрен өй-
рәнә. Шулар яр дәмендә җыелма 
образлар иҗат итә (Хәмзә 
(«Беренче театр»), Әхмәтҗан 

(«Бүләк өчен»), Сираҗи («Бан-
крот»), Мөхәммәтҗан Хафиз 
(«Безнең шәһәрнең серләре») 
һ. б.)

Г.Кариев, репертуарны ки-
ңәйтү нияте белән, төрле 
язучыларга мөрәҗәгать итә. 
Ф.Әмирханның «Яшьләр» дра - 
масын, азәрбайҗан язучы-
сы П.Вәхиревнең «Мөсибәте 
Фәхретдин» исемле әсәрен сәх - 
нәгә куя. Үзе дә «Артист» 
исемле комедия яза. 1917-
1918 елларда Г.Кариев җи-
тәкләгән «Сәйяр» труппа сы 
М.Горькийның «Мещаннар», 
А.Чеховның «Чия бакчасы», 
М.Фәйзинең «Галиябану» һәм 
башка әсәрләрен сәхнә ләш те рә.

Язучы Г.Ибраһимов Г.Ка-
риев турында: «Кариев өчен 
тормыш, дөнья, бәхет, сәгадәт 
юк, тик театр бар, шул театрны 
үстерү өчен, шуның белән көю 
бар иде», – дип язган.

Кызганыч ки, Г.Кариевка 
татар театрына бәйле бар-
лык ниятләрен дә тормышка 
ашырырга насыйп булмый. Ул 
1920 елның 28 гыйнварында 
Казанда тиф авыруыннан үлә. 
Нибары 13 ел гына милләткә, 
театрга хезмәт итсә дә, шушы 
еллар эчендә Г.Кариев профес-
сиональ дәрәҗәдәге театр төзи. 
Театрның төрле өлкәләрендә 
мәктәп, традиция калдырган 
олуг зат ул.
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Т
атарстан республика-
сында 16 сентябрь һәм 
16 октябрь көннәрендә 
«Наркотикларсыз тор-

мыш» акциясе узды. Бу зур ча-
раны һәр ел саен, хокук саклау 
органнары белән берлектә, ТР 
прокуратурасы Татарстанның 
төрле министрлыклары һәм 
ведомстволары оештыра.

Әлеге акциядә Г.Кариев ис. 
татар дәүләт яшь тамашачы-
лар театры да актив катнашты. 
Кариевлылар, П.Коэльоның 
«Алхимик» (Ф.Янышева һәм 
Р.Әюпов инсценировкасы) 
спектаклен сәхнәләштереп, 
Татарстан районнары һәм Ка-
зан шәһәренең урта һөнәри 
белем бирү учреждениеләре, 
көллиятләре студентларына 
тәкъдим итте. Спектакльне 
Балтач, Кайбыч, Кама Тамагы, 
Югары Ослан районнарында 
яшәүче яшь тамашачылар да 
карау бәхетенә иреште. 

30 октябрь көнне Г.Кариев 
ис. яшь тамашачылар теа-
трында «Наркотикларсыз тор - 
мыш» акциясенең йомгак-
лау этабы булды. Кариев-
лылар сәхнәләштергән «Ал-
химик» спектаклен карарга 

республиканың наркокон-
троль хезмәткәрләре һәм Ка-
зан шәһәренең 58нче кадет 
мәктәбе укучылары да килгән 
иде. 

Театр директоры Мансур 
Зиннур улы Ярмиев билгеләп 
үткәнчә, бу спектакль быел-
гы акция кысаларында уни-
ке тапкыр сәхнә тоткан, аны 
биш меңнән артык тамаша-
чы караган. «Әгәр шул биш 
меңнең яртысы гына булса да 
наркотикларның нинди куркы-
ныч афәт икәнен аңласа, без 
бик шат булыр идек», – диде 
Мансур Зиннур улы. Әлеге 
акциядә актив катнашканнары 
өчен, тетар артистлары нар-
коконтроль хезмәткәрләре та-
рафыннан Рәхмәт хаты белән 
бүләкләнде. 

Спектакль наркотиклар кул-
лану аркасында үлем белән 
яшәү арасында калган яшь 
егет тормышы турында сөйли. 
Яшьләр көн саен диярлек бер 
ишек алдына наркотик ка-
бул итәргә җыелалар. Төп ге-
рой Илдус та, дуслары сүзенә 
карап, шул яман гадәтне үз 
итә. Һәм көннән-көн кешелек 
сыйфатларын югалта бара. 

Көннәрдән бер көнне дозаны 
арттыра һәм яшәү белән үлем 
арасында кала. Шул вакытта 
аның кулына фәлсәфи тормыш 
сурәтләнгән китап килеп керә. 
Аның җаны шул китаптагы 
тормышка эләгә. 

Илдус Испаниягә барып чыга 
һәм анда Сантьяго исемле егет 
белән таныша. Ике дус бик зур 
сынаулар аша үтә. Сәяхәт вакы-
тында, Илдус наркотикларсыз 
тормышка кайтырга теләвен 
аңлый. Дустына: «Әти-әнием 
мәдрәсәдә укуымны теләделәр, 
ә мин аларның ышанычын 
аклый алмадым. Яңадан ми-
нем белән горурлануларын 
телим», – ди. Шулай ук аның 
аңында сөекле кыз образы туа. 
Ул начар гадәтләрдән арыныр-
га теләвен аңлый, үзендә моңа 
көч таба һәм бөтенләй башка – 
киләчәккә уй-хыяллары булган 
кешегә әверелә. 

Реаль тормышка кайткач, 
ул янә наркоман дуслары 
компаниясенә эләгә. Алар 
Илдусның исән калуына сөенә. 
Тамаша Илдусның дусларын 
наркотиклардан арындырыр-
га теләвен, яман гадәтләрдән 
башка яшәүнең тагын да 

рәхәтрәк икәнен аңлатырга 
тели.

Тамаша яшь буын аудитория-
сен күздә тотып эшләнгән. Шуңа 
да аның тәэсир көче зур. «Ал-
химик» тормыш мәгънәсе һәм 
кыйммәтләре турында уйланыр-
га мәҗбүр итә. 

Татарстан Республикасының 
антинаркотик комиссиясе ка-
рары нигезендә, спектакль 
2008 елдан бирле республика 

һәм район киңлекләрен гизә. 
Чираттагы спектакльдә баш 
рольләрне Илнар Низамиев һәм 
Зөлфәт Гәрәев башкарды. Сәхнә 
бизәлешенә, костюмнарга, ак-
терларның уйнавына тел-теш 
тидерерлек түгел. Сәхнәдә һәр 
хәрәкәт, һәр деталь уйланылган. 
Спектакльдә уйнаучы актерлар-
га бик җаваплы бурыч йөкләнгән 
иде һәм алар бу миссияне югары 
дәрәҗәдә башкарып чыкты.

Алхимик кем ул?
алхимик кем ул? ул ни Белән шөгыльләнә? Бу һәм Башкалар турында 
ресПуБликаның наркоконтроль хезмәткәрләре һәм 58нче кадет мәктәБе укучылары 
г.кариеВ ис. Яшь тамашачылар театры сәхнәләштергән «алхимик» сПектаклен 
карагач Белде.

Бүген татарлар арасында театр сәнгате Бик ПоПулЯр. аВылларда, шәһәрләрдә һөнәри һәм үзешчән театрлар оеша, 
халык анда Бик теләП йөри. әмма, ни кызганыч, театрга нигез салучы шәхесләр хакында аз БеләБез, Белсәк тә, 
аларның иҗатын БәЯләП БетермиБез. менә шундый Бөек шәхесләр арасында «сәйЯр», «нур» труППаларын оештыручы, 
режиссер, актер гаБдулла кариеВ шәхесе аерым урын тота. аның тырышлыгы нәтиҗәсендә милли театрыБыз, 
Башка театрлардан соң дөньЯга килүгә карамастан, Бик кыска Вакыт эчендә югары дәрәҗәдәге сәнгать дөньЯсына 
әВерелде.

Спектакльдән бер күренеш. 

Габдулла Кариев исемендәге Казан 
татар дәүләт яшь тамашачылар театры 
Татарстан югары уку йортларында 
укучы студентлар арасында гаммәви 
мәгълүмат чараларында театраль 
сәнгать темасын (төгәлрәк, Г.Кариев, 
театр, Г.Кариев театры спектакльләре 
һәм актерлары турында) яктырту 
буенча конкурс игълан итә. Бәйгедә 
җиңүчеләр Г.Кариев исемендәге 
стипендиягә лаек булачак. Конкурсның 
төп максаты: гаммәви мәгълүмат ча-
раларында Г.Кариев исемендәге театр 
эшчәнлеген төрле яклап һәм объектив 
яктырту, театр турында позитив фикер 
булдыру, ММЧ ярдәмендә студентларның 
игътибарын дөнья театр сәнгатенең 
югары үрнәкләренә юнәлтү. Конкурс 
материаллары мәкалә, репортаж, ин-
тервью, очерк жанрларында тәкъдир 
ителергә мөмкин. Газета һәм журналда 
басылган язмаларның оригиналлары яки 
күчермәләре (басма материалның кайда 
һәм кайчан басылуы хакындагы өстәмә 
мәгълүмат белән) кабул ителә. 

Телевизион сюжетларны (телевизион 
(радио) канал, тапшыру һәм аның эфирга 
чыгу вакытын күрсәтеп) dvd-video яки avi 
форматында видеойөрткечләрдә, аудио-
материалларны (эфирның адрес база-
сын күрсәтеп) mpЗ яки wav форматында 
CD һәм DVD дискларда туплап бирергә 
кирәк булачак. Интернет материалларын 
кәгазьгә бастырылган (бастырылу дата-
сын һәм URL-адресын күрсәтеп) рәвештә 
тапшыру зарур. 

Конкурс материаллары тирән анали-
тика, бай мәгълүмат белән сугарылган, 
объектив, төгәл, аңлаешлы булырга тиеш. 
Жюри әгъзалары теманың оригиналь як-
тыртылуы, авторның стиле һәм сөйләм 
байлыгына да зур игътибар бирәчәк. 

Конкурста катнашу өчен, гариза 
һәм материаллар 1 июньнән Ка-
зан шәһәре, Гладилов ур., 49 йорт, 
34 каб. адресы буенча кабул ителә. 
(тел. 555-37-27; e-mail: tattuz@pochta.ru). 
Нәтиҗәләр 2014 елның сентябрендә 
ясалачак.

Игътибар, 
конкурс!

«Сәйяр»ның мәгънәви әткәсе»

«Без шундый театр 
төзербез,
аның исеме алтын 
хәрефләр белән 
язылыр»
              Г. Кариев

Мәгълүматны Ләйсән Исхакова әзерләде
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Җылы сүз – 
җан азыгы

кеше, дөньЯга килеП, Бераз Вакыт үтүгә, 
үзенчә нидер әйтергә омтыла Башлый. 
кечкенә кешенең иң Беренче әйткән сүзләре 
«әннә», «мәммә», «мә» кеБек сүзләр. үсә-
үсә сүзлек заПасы Байый, адәм Баласы күП 
сүзләр Белә Башлый, Ягъни сөйләшергә 
өйрәнә. ә кешенең нинди сүзләр Белән 
сөйләшүе гаиләдән, әти-әнидән, тәрБиЯдән 
килә.

Рөстәм Галиуллин: 
«Миңа бәйсез булу ошый»

С
ез язучылык, журнали
стика өлкәсенә ни чек ки
леп эләк те гез?

- Барысы да 9 сый - 
ныфта татар әдәбият ыннан рай-
он олимпиа дасында җиңүдән баш-
ланып китте. Мин бөтенләй дә бу 
юлдан китәргә тиеш түгел идем. 
Кечкенәдән икътисад, математика-
физика өлкәсенә кереп китәрмен дип 
уйладым. Унберенче сыйныфта укы-
ганда, район газетасыннан шалты-
ратып, журналистика юлын сайларга 
тәкъдим итүләре дә хәтеремдә. Ә мин 
ул вакытта Төзелеш институтының 
«Икътисад» бүлегенә укырга керергә 
әзерләнеп ята идем. Кызык өчен 
генә документларымны КДУның 
татар журналистикасы бүлегенә һәм 
татар филологиясе бүлегенә тап-
шырдым. Нәтиҗәдә татфакны сай-
ладым. Ләкин, анда кергәч тә, мин 
язучы булырмын, журналистикага 
кереп китәрмен дип уйламадым. 
Беренче  көн нән үк университетта-
гы «Әллүки» иҗат берләшмәсенә 
эләктем. Кердем, ниндидер  хикәяләр, 
шигырьләр тикшереп утыралар. 
Уйладым да, карале, мин дә болай 
гына яза алам бит әле дип, үземнең 
хикәяләремне тәкъдим иттем. 2 ат-
надан бу хикәяләр «Сабантуй» газе-
тасында басылып та чыкты. Беренче 
гонорар шундый зур стимул булды 
ки, беренче китабым бик тиз арада 
язылып та бетте. 2007 елда «Иделем 
акчарлагы» конкурсында гран-прига 
лаек булып, бу өлкәгә очраклы гына 
килмәгәнемне аңладым. «Шәһри Ка - 
зан» газетасында эш ләү дә минем 
өчен бик зур мәктәп булды. 

 «идел»дә нинди темаларга һәм 
жанрларга өстенлек бирәсез?

- «Идел», беренче чиратта, яшьләр 
журналы. Димәк, үзеннән-үзе яшьләр 
темасы дигән сүз. Икенчедән, «Идел» - 
әдәби журнал. Димәк, өстенлекне 
проза белән поэзиягә бирәбез. 

Үзем прозаик буларак, повесть һәм 
хикәяләрне көтеп алам. Шигърият 
көчле, шагыйрьләребез күп, ә менә 
проза аксабрак тора. Безне, яшьләргә 
ни кызык, шул кызыксындыра. 

 язучы күп язарга тиеш  ме? 
язучының дәрәҗәсе ни белән билге
ләнә?

- Кеше көн саен нәрсә дә булса 
язарга тиеш. Иң дөресе шул. Ләкин 
мин үзем сан белән сыйфатны ае-
рып куям. Каләм тутыкмасын өчен, 
һичьюгы көндәлек алып барырга 
тырышам. Ке шегә кайвакыт тарихка 
кереп калу өчен, бер әсәр дә җитә. 
Ә журналистларга килгәндә, алар, 
һичшиксез, көн саен язарга тиеш. 
Шул ук вакытта жанрлар төрлелеге 
дә сакланырга тиеш. Аннан егет 
кеше 30 яшькә кадәр кимендә 3 тап-
кыр эш урынын алыштырырга тиеш. 
Бер урында катып калу стимулны 
киметә. 3 ел «Шәһри Казан» газета-
сында утыру миңа бик җитте. 

 ә хәзер эш урыныгызны үзгәртер 
идегезме?

- Әлбәттә, андый теләк бар. Урын 
өчен курка торган кеше түгелмен. 
Үземне эш мәкәрлектә дә сынап ка-

раганым бар. Бүген үзеңне бөтен 
өлкәдә дә сынап карарга була. Хәзер 
мөмкинлекләр дә җи тәрлек. Моның 
уңай ягы да, тискәре ягы да бардыр, 
әл бәттә. 

 сезнең үзегезне укытучылык эшен  
дә сынап караганыгыз бармы?

- Без әти ягыннан укытучылар 
нәселе. Әнием укытучы иде, ике апам 
укытучылар иде. Мине өйдә укыту-
чы булма дип үстерделәр. Әле дә 
хәтеремдә, 3-4 курста мәктәпкә прак-
тикага җибәрделәр. 8 сыйныф кыз-
лары. Шәһәр кызлары шук була бит 
инде, күз кысып утыралар. Түзмәдем, 
директор бүлмәсеннән «Шәһри Ка  - 
зан» мөхәрриренә шалтыратып, алып 
китүләрен сорадым. Шуннан укы-
тучы була алмавыма, моңа теләгем 
дә юклыгына төшендем. Ләкин, уй-
лап карасаң, укытучы - яхшы һөнәр, 
укытучы булган кеше бар өлкәдә дә 
уңышка ирешә ала. 

 сезгә килгән хикәяләрдә, хатларда 
яшь ләрнең тел ярлылыгы  сизеләме? 
әллә кире сенчәме?

- Күп хатлар бүген Башкортстан 
якларыннан килә. Аларның теле бик 
ошый миңа. Ни генә әйтсәк тә, бүген 
татарчабыз-рус чабыз кушылып бет-
те бит инде. Телебез бүген актив 
үзгәрә, аны берни эшләтеп тә булмый. 
«Идел»нең максаты - әдәби телебезне 
саклау.

 сез үзегезне әрсез дип саныйсыз
мы?

- Мине алдап булмый, барыбер 
үзем некен итәм мин.

 Беренче хикәягезне кайчан язды
гыз?

- 16 яшьтә. Мин укырга 6 яшьтә 
кердем. 21 яшьтә укуын тәмам - 
лаган, 3-4 еллык стажлы, бәллүр 
каләмле, китабы чыккан, фатиры, ма-
шинасы булган кеше идем инде (мак-
танып әйтүем булмасын). Мин берен-
че курста укыганда ук, өйдән акча ал-
мадым. Миңа бәйсез булу ошый иде. 

Гөлия Имамова,
Филология һәм мәдәниятара 
багланышлар институты

Б
ер-берсенә хөрмәт, ихтирам, игътибар бул-
ган гаиләдә үскән балалар әти-әниләренең 
бу сыйфатларын үзләренә сеңдерәләр. 
Бер фикерне күптөрле сүзләр белән hәм 

төрлечә тәэсир итәрлек итеп әйтергә мөмкин. 
Тәрбияле кеше хәтта кайгы-хәсрәтне, күңелсез 
хәбәрне дә кешенең хәтерен калдырмаслык сүзләр 
белән җиткерә белә.

Безнең татар халкында «Кеше сүзе кеше үтерә» 
дигән мәкаль яши. Бу мәкаль сүзнең тормышы-
бызда зур роль уйнавын күрсәтә. Кирәк-кирәкмәс 
урында сүз сөйләү, гайбәт hәм яла ягу, дөрес 
икәнлеге шикле булган фактлар турында сөйләү, 
бер кеше сүзен икенчесенә җиткерү – болар бары-
сы да сүзнең тискәре тәэсирен күрсәтә торган ми-
саллар. 

Сүзләрне дөрес сайлап сөйләшү кешенең белем 
дәрәҗәсенә hәм тормыш тәҗрибәсенә дә бәйле. 
Зыялы, тәрбияле кеше талашып, ямьсез сүзләр 
әйтеп йөрми. Тормыш тәҗрибәсенә ия булган 
өлкән буын вакилләре, гадәттә, сүзләрен уйлап, 
үлчәп, күңелләрне яраламаслык итеп җиткерә 
беләләр. Халкыбызның «Җиде кат үлчә, бер кат 
кис» мәкале сүзне уйлап, үлчәп, кирәклесен генә 
әйтү зарур икәнен искәртә.

Кешеләр арасында кайчагында бик ямьсез сүзләр 
әйтешүнең шаhиты буласың hәм шунда уйланасың: 
бу кешеләр яңадан бер-берсенең күзләренә ни-
чек күтәрелеп карарлар икән? Ямьсез сүз әйткән 
кеше үзе дә ямьсез күренә бит ул. Шуңа күрә мин 
үземнең әйләнә-тирәдәге кешеләргә, бигрәк тә 
әти-әниемә, туганнарыма, укытучыларыма hәм 
төркемдәшләремә начар сүзләр әйтмәскә ты-
рышам. Кайвакыт, ачуым килсә дә, эндәшми ка-
лам. Татар халкының тагын бер акыллы мәкале: 
«Авыздагы сүзгә син ия, авыздан чыккач, сүз ия», – 
ди бит. 

Бу дөньяда бер генә яшибез. Үзеңнән соң ма-
тур истәлекләр калдырыйм дисәң, кешеләрнең 
йөрәген яраларлык сүзләр әйтмә!

әдәП-әх л а к

журналист иҗатының кызыклы Ягы, минемчә, һәрдаим хәрәкәттә Булуда, төрле кызыклы шәхесләр Белән 
аралашыП торуда. шушы көннәрдә «идел» Яшьләр журналы Баш мөхәррире, Безнең униВерситетны 
тәмамлаган рөстәм галиуллин Белән очраштык. «идел» журналының Бүген үз кыйБласы Бар. укучылары 
да даими, тиражы тотрыклы. коллектиВта да дустанә мөнәсәБәт хөкем сөрә. Боларның Барысы да 
җитәкчедән тора. 

Ю
ктыр... Чөнки 
И н т е р н е т 
бер көн генә 
булмаса да, 

кеше үз-үзен кая куярга 
белми, төшенкелеккә би - 
релә башлый. Интер нет 
белән безнең тормыш 
шу ндый тыгыз бәйлән  - 
гән ки, хәзер инде аңар-
дан башка укып та, эш -
ләп тә, яшәп тә булмый 
кебек... Ләкин интернет -
тан дөрес итеп файда-
лана белергә өйрә нер - 
гә кирәк. Кыска вакыт 
эчендә аннан файдал ы 
мәгълүмат алырга телә-
сәгез, язмадагы биш сер-
киңәш нәкъ сезнең өчен!

1. Ике тапкыр икең – 
дүрт. Ә бәлки йөз кырык 
дүрттер? Әгәр син анда-
гы һәр сүзгә ышансаң... 
Интернет – мәгъ лүмат 
белән тәэмин итүче 
чыганак кына түгел, ә 
үзенекен эшләп, фай-
даланучыларны шаяр-
тып алырга яратучы   
«әфәнде» дә. Шуңа күрә 
биредәге һәр мәгъ лү-
матның дөрес леген тик-
шерергә ки рәк.

2. Мине «суырды» бу
гай. Интернетта озак 
утырсаң, сине монитор 
«суырып» алырга да бик 
мөмкин. Дуслар белән 
йөреп, күңел ачып кай-

тыр урынга, син җансыз 
тартма белән вакыт 
уздырасың. 

3. Ә нәрсә кирәк иде 
соң әле миңа? Компь-
ютерыңны нәрсәгә ка-
бызганыңны онытып, кө-
не буе монитор каршында 
утырып та була. Социаль 
төркемнәргә теркәлгән 
булсаң, бигрәк тә...

4. Кая китә вакыт ди
гән нәре? Вакытны бушка 
уздыру – бик куркыныч 
әйбер. Монитор почма-
гында урнашкан сәгатькә 
карап алу – шушы 
«авыру»дан котылуның 
иң әйбәт юлы. Шул 
очракта Интернетта уты-

рырга да, башка эшләргә 
дә вакытың җитәр!

5. Анда бар да бар. Бар 
барын. Ләкин Интернет 
иҗатка да, кызыклы ки-
тапларга да көндәш була 
алмый. Дөрес, андагы 
һәр әйбердән тиешле 
урында һәм тиешле ва-
кытта файдалансаң, син 
заманадан бер адым 
алда барасың, дигән сүз. 

Интернетны кул ла - 
нып, үзебез дән ерак бул - 

ган дусларыбыз бе лән 
аралашырга, кызык лы 
һәм мавыктыргыч мәгъ  - 
лүмат, яңалыклар эз ләр-
гә була. Ләкин үзегезнең 
реаль тормышта яшә-
вегезне, сезне ничек бар, 
шулай яратучы дуслары-
гыз бар икәнлеген оны-
тырга ярамый. Һәм иң 
мөһиме: Интернет – ул 
бары тик мәгълүмат чы-
ганагы. Ә кеше – йөрәге 
булган җан иясе!

ак л ы-к а р а л ы д ө н ь Я

Дусмы? Әллә?..
суПер-ПуПер... интернет! алтын көзнең Бер көнендә россиЯдә 
БөтендөньЯ интернет көне БилгеләП үтелде. Бүгенге тормышны 
интернеттан Башка күз алдына китереП Буламы икән? 

- Ә безнең интернет лимитсыз, җит-
мәсә, аның өчен акча да тү лә ми  без.
- Ничек алай?
- Әй, әти тырышты инде. Безне Ин-

тернетка тоташтырганда, әти өстә 
яшәүче күршеләребез белән сөйләшеп 
куйган. Янәсе, ул уртак булачак, ак-
часын бүлеп түләячәкбез. Сез – җөп 
айларда, ә без так айларда түләрбез, 
дигән. 
- Ә ни өчен бушка дисең?
- Соң ул астагы күршеләр белән дә 

шулай ук килешкән. Алар так ай-
ларда түләсә, безгә җөп айлар кала 
инде.

Илмир вәЛИев,
Математика һәм механика институты


