
“Ил язмышын салып иңнәренә...” әдәби-музыкаль кичәсе 

Укытучылар башкаруында “Әй, язмыш, язмыш”җыры яңгырый. 

Шул ук җырның фонограммасы астында балалар чыга. 

Сугыштан соңгы авыл йортының эчке күренеше. Өйдә ут юк. Хуҗабикә шәмнәр кабызып йөри. 

Ишек шакыйлар. (10а классы) 

Хуҗабикә. Керегез, кер, кер! 

Ишек шакучы күрше хатыны. Утың булмаса да керим дидем, күрше, сине дә куандырырлык 

шатлыгым бар: кызымнан хат алдым! 

Хуҗабикә. Әйбәт булган, әйбәт. Минем сабыем да хат язган бит. 

Күрше хатыны. Почталион әйткән иде,  сөенечләр аласым бар, бүген хатлар күп, дигән иде. 

Икенче күрше хатыны керә. Рөхсәттер бит. Ут яктысы булгач, куана-куана кердем, 

исәннәрмесез! Әйдәгез, бер дога кылып алыйк. (бергәләп шыпырт кына дога кылалар) 

Хуҗабикә. Бергәләп теләгән теләк кабул булмый калмый, диләр. Сабыйларыбыз исәнлеге өчен 

булсын инде догаларыбыз. 

Шул арада ишек шакыйлар. Берничә хатын-кыз керә. Исәнләшәләр. 

Хуҗабикә. Керосиным да беткән. Шәм белән булса да яктыртыйм дидем. Караңгыда ялгызлык 

тагын да ныграк сизелә. Әйдәгез, узыгыз, авылдашлар. Мин самавыр яңартып җибәрим. 

Кергән хатыннарның берсе. Ашыкмачы, Мәрьям. Төн озын, чәйләргә дә өлгерербез. 

Күрше хатыны. Ник алай дисең, Айсылу? 

Кергән хатыннарның икенчесе. Менә сөйләшә-сөйләшә килдек. Барыбызның да юлы Мәрьямгә 

булып чыкты. Күңелле бит аның белән сөйләшү, киңәшләшү. 

Күрше хатыны. Нинди киңәш кирәк булды соң әле барыгызга да? 

Кергән хатыннарның өченчесе. Киңәшле эш таркалмас, диләр бит. Ә без шатлык уртаклашырга 

килдек, Мәрьям апа. 

Өчесе бергә. Хатлар алдык без бүген. 

Хуҗабикә. Сөенечле хәбәрләр генә булсын инде, берүк. Хатларыгызны укыгансыздыр бит? 

Хатыннар бергә. Укыдык, укыдык. Укып туймассың. Бергәләп укыйк дигән идек. 

Хуҗабикә. Дөрес әйтәсез. Җаннар тыныч түгел. Хәсрәтләр уртак шул. Еракта  бит кызларыбыз. 

Беренче күрше. Әле бит, киңәш тә дигән идегез. 

Кергән хатыннарның беренчесе. Анысы соңыннан. 

4-5 малай керә. 10-12 яшьләрдә, авыл малайлары. 

1 малай. Исәнмесез, апалар. 

Хуҗабикә.Исәнмесез, әле бит сез шугалакка барабыз дигән идегез. 



Ренат.  Барабыз ,барабыз. Апаларыбыздан хатлар килгән бит.Тыңласак ярыйдыр бит. 

Салават. Безнең әни дә хат алды, эшкә киткән апамнан. 

Данил.  Эшкә киткән түгел, елата-елата, мәҗбүри җибәрделәр апамны. 

Руслан.  Минем апам да хат язган. 

Хуҗабикә. Нәрсәләр язган соң? 

Руслан. Тырышып укырга кушкан, тәртипле бул, дигән. 

Салават. Ә мин  апамның  хатын үзем белән йөртәм. Киңәшләрен дә тыңлыйм. Хатны без 

малайлар белән укыдык инде. 

Хуҗабикә. Я, я энем, безгә дә укып күрсәт. 

Салават хат укый. 

Хуҗабикә. Энем,апаң кушканча, тәртипле, акыллы булыгыз. И-и-и  Аллаһе Тәгалә догалардан 

ташламсын, алар бит безгә булыша. Ә сез догалар беләсезме, балалар? 

Рамил. Әйе, укыйкмы? 

Хуҗабикә. Бергәләп укысагыз да була, балалар.(дога укыйлар). 

 

 

 

 

Хуҗабикә. И, и, балакайлар. Ил язмышы сезгә дә кагыла шул, оланнар, беркемне дә якламый. 

(уфтана, малайлар чыгып китәләр.) Авылдашлар, әйдәгез, чыннан да, хатларны бергәләп тыңлыйк. 

Бар булганы бергә булсын, шатлыгы да, кайгысы да. Үзем башлыйммы? 

Калганнар. Башла, башла, Мәрьям апа, әйдә. 

Хуҗабикә. Әлфиям яза: “Кадерле әнкәем. Без исән-саулар. Иркәмнәргә дә, барлык туганнарга, 

күрше-кәләнгә сәлам тапшыр, яме. Бик сагынам үзегезне...” .  Кайбер урыннарына тукталып 

тормыйм инде, гаеп итмәссез, күршекәйләрем. Үзәкне өзә торган вакыйгалар бар әле менә монда. 

Дәвам итәм менә: “Әнием, бу якларда мунча юклыгы үтерә. Сасы сазлык эчендә көне буе эшлибез, 

рәхәтләнеп юынасы, мунча керәсе килә. Аптырагач,  су җылытып, коенасы кызны җәймә белән 

каплап уртага алабыз да, тышкы ачык һавада юынабыз. Тик мунчада юынуга ни җитә соң? Шулай, 

соңгы баруыбызда, бер вагоннан мунча ясадык. Бөтен кеше шаккатты. “Без, татарплар, мунчасыз 

яши алмыйбыз,”, дип бер сүздә торабыз. Инде авыл халкы да кереп юына. Чабынырга да өйрәттек 

үзләрен... Менә шундый хәлләр, әнкәем...”, дип яза балакаем. (күз яшьләрен сөртеп ала). Ничекләр 

генә яшәп бетәрләр инде шундый шартларда, и, ходаем?! 

Беренче күрше. Мәрьям апа, минем Талиямнең хаты да шундыйрак эчтәлекле. Укыйммы? 

Барысы бергә. Укы, укы. Балаларыбызның һәр сүзе кадерле бит. 

Хуҗабикә. Шулай булмыйни! 



Беренче күрше. Талиямнең хатын тыңлагыз әле. “Ышансаң ышан, ышанмасаң юк, әнием, әмма бу 

якларда идән юуу гадәте юк. Хуҗа хатын берәр җиргә китсә, идәнне су белән җебетепкөрәк белән 

кырып чыгабыз да, кайнар су белән шатырдатып юабыз.Идән сап-сары була. Хуҗа хатын хәйран 

кала. “Татарлар идәнне шулай һаман юып торалармыни? ” – дип ышанасы килмичә сораштыра, 

бахыр. Бервакыт шулай токмач җыйган вакытымда, авылдашларын җыеп кайтты бу. “Талия әнә 

нәрсә ясый белә”, - дип күрсәтә тегеләргә. Гаҗәп көлке инде менә, әнием ...” 

Хуҗабикә.  Сынатмыйлар кызлар, бәгырькәйләрем . 

Икенче күрше хатыны.  Зәйтүнә, син дә хат алгансың бит, укып кит  әйдә. 

Өченче күрше хатыны.    “Әнием, кадерлем”, дип башлаган хатын бәгырь кисәгем. “Авыр эш 

дисәң – безнең татар кызлары инде. Үҗәтләнеп, көчне кызганмыйча эшләвебезгә үзебезнең  дә 

исебез китә хәтта. Торф чыгаруның авырлыгын сөйләп тә торасым килми. Әле эштән арып кайткач 

та, тик тормыйбыз: фатир хуҗаларының йорт эшләрендә булышабыз. Беркөнне без торган бистәгә 

күрше колхоз рәисе килде. Шул рәис (үзе чулак, фронттан кайткан булса кирәк) “Кызлар, сезнең 

тырышлыкны белеп, зинһарлап килдем. Быел уңыш яхшы, безгә ял көннәрендә урак урырга 

килмәссез микән, игеннәр әрәм була бит”, дип чакырды безне. Киттек шул авылга.  “Үз 

кешеләребез сезнең хәтле эшли алмый”, дип рәисебез куанычыннан еламый гына, безнең 

аркалардан сөя. Менә шулай мондагы хәлләр, әнием, бәгърем...” 

Барысы да горурланып уфтаналар. 

Хуҗабикә. Киңәшеп тә алыйк дигән идегез. Я, я. 

Авылдашлар. Әллә бергәләп хат язып балаларыбызны кайтаруларын сорыйкмы хөкүмәттән?! 

Хуҗабикә. Ай-һай, белмим. Ярдәм итәр микән. Күрше авылдагы Хәдичәттәйләр язып караганнар 

икән. Үкенеп туя алмыйлар. Бер ходай ярдәм итсә генә инде, туганнар. 

Кергән хатыннарның  дүртенчесе. Түзүләренә шаккатырсың. Япь-яшь балалар гына бит әле 

алар, сабыйларыбыз. Менә тыңлагыз, балам ни яза. “Перьмгә кадәр барып җиттек. Аннары 

кечерәк пароходка утыртып алып киттеләр. Перьмяк округы Кудымкар районы Лучниково дигән 

авылга китереп ташладылар үзебезне. Икенче көнне делянкага алып киттеләр. Шулай итеп, урман 

кисәбез. Пычкыны иелеп тартырга кулларныҗ көче җитми, бил авырта, гел бер якка кыегаеп 

эшләгәнлектән баш-күзләр сызлый. Тирләп эшлибез дә, чишенеп атабыз, салкын тия. Менә күптән 

түгел генә дүрт кешене агач басты. И, әнием, курыктык та шунда...” 

Хуҗабикә.Бу илтифатсызлыкка, кеше гозерен санга суга белмәүгә капма-каршы, кешеләрчә 

карашны укыйм әле, авылдашлар. Мине куандырды бу сүзләр. Тыңлагыз әле. “...Авыр 

капчыкларны кътщреп станция буйлап барабыз шулай. Аякта юеш чабата, суга басмаска 

тырышып атлыйбыз. Шулчак станциягә солдатлар төялгән бер эшелон килеп туктады. Вагоннан 

берәм-берәм солдатлар сикереп төшә башлады. Без дә кызлар белән туктадык. Күзебез белән 

якыннарыбызны эзлибез, кайберәүләр “Татарлар бармы, кайсы районнар?” – дип сораша 

башладылар. Бер өлкәнрәк кеше (командирлары булды, ахыры) бик тиз генә солдатларга тезелергә 

кушты. Алар тезелгәч, безгә таба борылып, җиргә тезләнде дә: “Спасибо”, - диде. Бер сүз дә әйтә 

алмыйча калдык, солдатлар тиз-тиз сикерешеп вагонга менүгә эшелон кузгалып та китте. Бу 

кадерле сүз, олы хөрмәтнең чагылышы безне чиксез дулкынландырды. Сыкрап-сыкрап еладык, 

әнием...” 

Бергә, уфтанып,  күз яшьләрен сөртеп алалар. 



Хуҗабикә.  Кызларыбызның менә шундый авыр шартларда эшләп тә сынмавын, сыгылмавын 

белеп, гыйбрәт алырга гына кала инде. Ходай тәгалә сабырлык бирсен үзләренә. Исән-сау 

кайтуларын күрергә язсын инде берүк. Ягез әле, бер дога. (барысы да дога укый).  

Ут сүнә. Сәхнә. Музыка. 

Сәхнәгә ике алып баручы чыга. 

1а.б.  

   Түземлекләр җиткәч чигенә, 

                                                                   Сынау килгәч туган иленә, 

                                                                   Килеп басты Татар хатыны 

                                                                   Көрәш сызыгының чигенә, 

                                                                   Шәл-яулыгын ябып иңенә. 

                                                                   Килеп басты чишмә буеннан, 

                                                                   Көянтәсен салып иңеннән, 

        Килеп басты яшел болыннан, 

       Җиләк җыеп йөргән җиреннән, 

                                                                Калышмаска теләп иреннән. 

2а.б. 

                                                                Аумасын, дип, биек манарам, 

                                                                Терәк булыйм, диеп, аңарга, 

                                                                 Ялкын булып үзе янарга, 

                                                                 Ватанына кайнар сүз бирде, 

                                                                 Сокландырып илдә һәр ирне. 

                                                                 Күкрәгенә кысып иманын, 

                                                                 Җиңеп чыгарына инанып, 

                                                                 Йолдыз кебек үзе атылды 

        Гөлдән нечкә татар хатыны – 

                             Күбәләкме, бөркет затымы?! 

                                                                ... Халык диңгезенең төбеннән. 

                           Берәмтекләп, сөеп җыелган 

                                                               Сөембикәләре милләтнең 



                         Кан-көрәштә күпме җуелган... 

                                                             Исемнәре җырга уелган. 

Җыр. Сафина Наилә. Казан кичләре 

1а.б. Ил язмышын үз иңнәренә күтәреп барган татар кызларының җәмгыятьтә  тоткан урыннарына 

караш төрле булды. Борынгы тарихыбызга күз салсак, аның нигезендә хатын-кызга, бигрәк тә 

аналарга тирән хөрмәт ята. Гаиләдә ана – изге зат, аның сүзе күп вакыт – соңгы сүз, соңгы нәтиҗә. 

2а.б. Ата-ананы олылау кебек хискә мәгърифәткә омтылу хисе кушыла. Халкыбызның укымышлы 

кешеләрне хөрмәт итеп, зыялылыкка омтылып яшәгәне күп кенә әсәрләрдә чагыла.  

1а.б. Ләкин үз дәүләте, үз иреге булмаган халык гореф-гадәтләрен, үзенең төп асылын ни 

дәрәҗәдә генә саклый ала соң? Үз көнкүрешендә урнашкан матур гадәтләрдән халыкның коллык 

дәверендә әкренләп ераклаша баруы, хатын-кызга карашның үзгәрүе мәгълүм хакыйкать. 

2.а.б. Әмма татарның күп кенә зыялылары, хатын-кызларның колларның колы дәрәҗәсенә генә 

төшеп, мәгарифтән ераклаша барулары белән һич кенә дә килешергә риза булмадылар. XIX йөзнең 

соңгы яртысында аеруча үсеп киткән мәгърифәтчелек хәрәкәте татар кызларының язмышына уңай 

үзгәрешләр кертә. Мәгърифәтчеләр хатын-кызлар арасында гыйлем-мәгърифәт тарату, гаилә 

мөнәсәбәтләрен яхшырту, ир белән хатын арасында тигез хокуклы тату тормыш кору, кыз 

балаларны кече яшьтән укыту зарурлыгы кебек заманның актуаль проблемаларын яклап чыгалар. 

Бу хезмәт, бу тырышлыклар нәтиҗәсендә, шифалы яңгырдан соң үсеп чыккан гөлләр кебек, белем 

алуга, әдәбият мәйданында үз көчләрен сынап карарга теләүче йөзләрчә каһарман йөрәкле кызлар 

табыла.  Игелекле татар байлары ярдәмендә кызлар өчен мәдрәсәләр, дин гыйлеме белән бергә 

дөньяви фәннәр дә укытылган мәктәпләр ачыла. 

1а.б. Әмма татарның тамырына балта белән кизәнгән Октябрь  революциясеннән соң, бигрәк тә 

репрессия елларында аларның күбесе аяныч язмышка дучар була. Аларның таланты чит җирләрдә 

сүнә, төрмәләрдә чери.  

2а.б. Ватан сугышы елларында хатын-кызлар язмышына төшкән фаҗигале хәлләрне сөйләп тә, 

язып та бетерерлек түгел. Сугыш китергән афәтләрне фронттагы ирләре кебек, иңнәренә күтәргән 

сабыр татар кызларының характеры, күркәм, әдәпле сыйфатлары искитәрлек. Бу күренешләр, бу 

сыйфатлар милли тарихыбызны яктырткан, килер буыннар өчен гыйбрәт алырлык җуелмас  эзләр 

булып калыр. Шагыйрәбез Лена Шагырьҗан шундый язмышлы кызларыбыз турында болай дип 

язды: 

Энҗе калфак, көмеш беләзек, 

Калын толым, нечкә бил – нәзек. 

Талир тәңкә, чиккән кулъяулык  - 

Югалмасын, дисәк шул байлык, - 

Саклап калыр бары уяулык. 

Илләре дә матур, илләре, 

Ах, кырыс шул заман җилләре. 

1а.б. Татар хатын-кызларының  төрле авыр елларда күрсәткән аяусыз батырлыклары турында “Ил 

язмышын салып иңнәренә” дип исемләнгән китапка таянып эшләнде әлеге кичәдә уйналган өзек. 



Аны 2 нче мәктәп укучылары һәм укытучылары әзерләде. Китапның авторы исә Әтнә районы Яңа 

Шимбер авылында туып-үскән язучы – Тәэминә Биктимирова. (экранда китапның тышлыгы, 

кайбер битләре яктыртыла) 

2а.б. Бүген без әлеге китапны залда утыручы укучыларга, мөгаллимнәргә, килгән кунакларга да 

тәкъдим итәбез. Бу китап, чын мәгънәсендә, ил язмышын иңнәренә салган фидакарь җаннарга 

мәңгелек хөрмәт билгесе булып яңгырый. 

                                 Илүзә Камалова чыгышы. Х.Туфан. Илдә ниләр бар икән? 

1 а.б.  Ул елларны ничек онытасың 

            Ил язмышы кылыч өстендә 

           Ир-егетләр китте яу кырына 

           Алып көче тоеп үзендә. 

2.а.б.  Балачагын, яшьлекләрен сугыш, авыр заманалар урлаган чорның хатын-кызлары инде бүген 

шактый өлкән яшьтә. Бүгенге кичәдә шуларның бер вәкиле  Мусина Энҗе апа утыра. Без аны 

сәхнәгә чакырабыз. 

1.а.б. Энҗе апа, бу чор сезгә куркыныч төш булып тоела торгандыр. Истәлекләр белән 

уртаклашып  китмәссезме икән? 

2.а.б. Форсаттан файдаланып Энҗе апаны гомер бәйрәме белән тәбрик итәбез, исәнлек-саулык 

телибез. 

1.а.б. Хатын-кызлар батырлык эшләүләрен тыныч тормышта да дәвам итәләр. Шуларның берсе- 

Фәнис Яруллинның тормыш иптәше Нурсөя ханым турында кичәбезнең икенче өлеше. 

10 б классы чыгышы. 

Төгәлләү. 

2.а.б. Бүгенге чыгышыбызны Тәэминә Биктимерованың “Сез тартканны”шигыре белән 

төгәллибез.(слайдта сүзләр: Мин хатын-кызлар турында мәгълүматны тугыз архивтан җыйдым...) 

Җыр “Сусау” 

                                                                                                                                                                                             

 


