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2нче урта мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы 
 

Нәҗип (Николай Васильевич) Асанбаев — Башкортстанның халык 

язучысы, Салават Юлаев исемендәге премия лауреаты, РСФСР-ның 

атказанган мәдәният хезмәткәре, күренекле башкорт прозаигы, шагыйрь, 

драматург, Бөек Ватан сугышында катнашучы,  җәмәгать эшмәкәре. 

Нәҗип Асанбаев 1921 елның 7 ноябрендә Бакалы районы Ахман 

авылында урта хәлле крестьян гаиләсендә туган. 1921 ел... Ил алдына 

куркыныч каза ябырылган ел, ачлык, миллионлаган кешеләр кырылган. 

Шулай итеп, дөньяга килү белән аңа табигатьнең бу шәфкатьсез сынавын 

үтәргә язган була. Ата-анасы бик белемле була.. Башта ул үз авылындагы 

башлангыч мәктәптә, аннан соң Мостафа һәм Балыклы авыллары 

мәктәпләрендә укый. 1938 елда Уфа финанс-икътисад техникумын 

тәмамлый. 

1939 елда Башкорт дәүләт педагогия институтында укый башлый. 1940 

елда хәрби хезмәткә алына. 1941елда фронтка китә. 1950- 1961 нче елларда 

“Кызыл таң” газетасында әдәби хезмәткәр, Салават башкорт театрында 

директор булып эшли. Шул елларда әдәби иҗат белән шөгыльләнә башлый. 

Мәскәүдә Югары әдәби курслар тәмамлый, 1963-1965 нче елларда Башкорт 

академия театры директоры буларак хезмәт куя. Нәҗип Асанбаев, нигездә, 

талантлы драматург булып таныла. Аның дистәләрчә пьесалары төрле 

театрларда сәхнәләштерелә  һәм зур уңыш белән бара. 

Минем Нәҗип аганың “ Зәйтүнгөл” драмасына аерым тукталып үтәсем 

килә. Бу драма Нәҗип Асанбаевның күпсанлы әсәрләре арасында 

үзенчәлекле урын алып тора. Ул хатын-кызның катмарлы язмышы, 

түземлеге, яратканын көтә белүе, тиңдәшсез тугрылыгы турындагы әсәр.  

Чибәр, уңган Зйтүнгөл яратып Айбулатка кияүгә чыга. Барысы да яхшы 

булыр кебек, ләкин иренең характеры төрле сынаулар, кайгы-хәсрәтләр генә 

алып килә. Айбулат колхозда трактор бригадасы бригадиры, көчле, төскә 

матур егет. Әмма эгоистлыгы, үзсүзлеге, эчкәләп алырга яратуы аркасында 

ул начар гамәлләр дә кылып ала: авырлы хатынына хыянәт итә, тракторын 

батыра һ.б. Бу эшләр төрмәгә эләгү белән тәмамланып куя. Сугыш 

башлангач, райком секретаре Ризвановның тырышлыгы белән Айбулат 

фронтка китә. Батыр сугышып, берничә хәрби наградага да лаек була, ләкин 

холкы үзенекен итә. Сугыш тәмамланыр алдыннан хәрби трибуналга эләгеп, 

лагерьга озатыла...         Драма ахырында картайган Айбулат туган якларына 



кайта, ләкин хатыныннан һәм улы Булаттан оялып, кире читкә чыгып китә. 

Ул кайтканда улы Булатның туе башлана... 

Менә шушы кешене- бер караганда гарьчел һәм дуамал, икенче яктан 

нечкә күңелле һәм оялчан кешене- Зәйтүнгөл гомере буе ярата. Күп кеше 

Зәйтүнгөлне аңламый. Әмма башкалар кырын караган чакта да, Ризванов, 

Сәлман, Фагыйлә, Нурия, Айсылу кебекләр ярдәм кулы сузарга әзер торалар. 

Моны Зәйтүнгөлнең фидакарь тугрылыгын бәяләүче факт дип карый алабыз.  

Минемчә, драмада күтәрелгән мәсьәләләр бүгенге көндә дә актуаль. 

Зәйтүнгөл кебек хатын-кызлар хәзерге заманда бигрәк тә күп, дип уйлыйм. 

Аларның тугрылыгы, түземлеге гаиләләрен тулы гаилә итеп саклап кала. 

Спектакльдә чын мәгънәсендә сөя белгән, хәтта гафу итмәслек хыянәтне дә 

гафу итеп, мәхәббәтенә тугры калган хатын образы ачыла. Шул хис аны 

яшәтә, үзенең туган туфрагына кайтып яшәргә кыюлыгы  җитмәгән 

Айбулатны гомеренең соңгы минутларына тиклем көтәргә һәм төшенкелеккә 

бирелми, улын ялгызы үстереп, кеше итәргә канат куя 

Татар хатын-кызлары никадәр кимсетелсәләр дә, сәясәттән 

читләштерелсәләр дә,  беркайчан да үз кыйблаларын югалтмаганнар. Кирәк 

булса, йорт кендеге булганнар, кирәк булса,  илдә барган вакыйгаларның 

уртасында кайнаганнар. Әлбәттә, хәзер хатын-кызларыбыз ирләр булдырган 

барлык эшне дә эшлиләр, хәтта, өйдә бала карап, вак-төяк эшләр белән генә 

чикләнмичә, югары урыннарда эшләргә омтылалар, “тимер айгыр”ны да 

йөгәнлиләр...  

Әдәбият - тормышның көзгесе. Күп очракта тормыш сорауларына, 

мәңгелек проблемаларга яңа чишелешне без әдәби әсәрләрдән  табабыз. 

Әдәби әсәрләр яшь буынны, сөйләм әдәбенә генә өйрәтеп калмыйча, 

 әхлакый яктан да тәрбиялиләр. Нәҗип Асанбаевның бу әсәрен-  

әдәбиятыбызның йөзек кашын укыганнан соң менә шундыйрак фикерләр 

башка килде, сезнең белән дә уртаклашасы килде. 

  

 

 


