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Нәҗип Асанбаев 1921 елның 7 ноябрендә Бакалы районы Ахман 

авылында урта хәлле гаиләдә туган.  1921 ел... Ил өстенә коточкыч афәт 

ябырылган, ачлыктан миллионлаган кешеләр кырылган ел. Шулай итеп, 

дөнъяга килү белән аңа табигатьнең шушы шәфкатсез сынавын үтергә язган 

була. Әти-әнисе бик белемле кеше булгач, урыс һәм гарәп графикасын яхшы 

белгән ул. Башта Ахман авылында – башлангыч, аннан Балыклы җиде еллык 

мәктәбендә белем ала. 1938 елда Уфа финанс-иктисад техникумына укырга 

керә. 1939 елда Башкорт дәүләт педагогия институтында уҡый башлый, 1940 

елда хәрби хезмәткә алына. 

          Авылның бик тырыш игенчесе Василий, ягъни булачак драматургның 

әтисе, НЭП чорында шактый хәлләнеп ала, күңелле генә яши башлый. Ләкин 

бу вакыт матур бер төш кебек кенә булып кала. Хәлле тормышлы, уңган, 

булдыклы игенчеләрне, шул исәптән Василий абыйга да, кулак дигән мөһер 

басалар, иген иккән басудан аерып, башларын җәһәннәмгә олактыралар. 

Шушы кайгының җиле кечкенә Нәҗипкә дә килеп кагыла: икенче көнне үк 

аны мәктәптән куып кайтаралар. 

           Менә шулай кагыла-сугыла үсә малай. Белем алуга омтылышы бик 

көчле була. Ә алда аны тагы да хәтәррәк сынау көтә: армияга алынгач та күп 

тә үтми, бөтен илне тетрәткән сугыш башлана. 

         Нәҗип Асанбаев 1941 елда фронтка китә. Егерме яшьлек батарея 

командиры күп батырлыклар күрсәтә. Бөек Ватан сугышында катнашучы 

буларак, ул “Сугышчан хезмәтләре өчен” медале, ике Кызыл Йолдыз ордены, 

I һәм II дәрәҗә Ватан сугышы орденнары белән бүләкләнә. 

           Ул үзенең максатына ышанычлы рәвештә атлый. Шуңа күрә үсеп 

килүче яшь буынга да ул оптимизм, максатчанлык тели, авырлыклар алдында 

чигенмәскә чакыра. “Шул ваҡытта гына, - дип ышандыра драматург, сез 

барлык биеклекләрне яулаячаксыз. Тормышта кыю атлагыз, кыюлык – бик 

мөһим!». 

          Нәҗип Асанбаев башкорт әдәбиятына ничек килгән соң? Авыл малае 

ничек итеп үзенә игътибарны юнәлтә алган? Зур булмаган хикәяләр, 

шигырьләрне ул мәктәптә укыган чорда ук яза. Беренче шигырь һәм 

хикәяләрен Мостафа мәктәбендә 5 нче класска укырга килгәч яза башлый. 

Район гәҗитендә басылып та чыга аның беренче әсәрләре. Әлбәттә, бу аның 

өчен зур куаныч була. Укучылар арасында да абруе арта. 



         Аның журналистика һәм публицистика белән җитди мавыгып китәсен 

беркем дә уйламый. Уфадагы финанс-экономик техникумының беренче 

курсын тәмамлагач, егеткә дуслары аның урыны монда түгеллеген, налог 

инспекторы булу өчен укуның кирәге булмавын әйтәләр. “Синең стихияң- 

китаплар, син яз,” – диләр алар Нәҗипкә. Һәм дөрес әйтәләр дә. Булачак 

драматург берничә дистә әкият язып, аларны институт директорына алып 

барып күрсәтә. Көтмәгәндә алар турында яхшы  сүзләр ишетә һәм йөз сум 

гонорар ала. Егетнең бәхеттән башы күккә тия. Җиңүдән канатланып, ул 

тагын да күбрәк яза башлый. Ун класс өчен экстерн имтихан тапшырып, урта 

белем турында аттестат ала һәм Башкорт педагогия институтының башкорт 

теле һәм әдәбияты факультетына укырга керә. Совет Армиясе сафларына 

чакырылганга кадәр Ярмәкәй районы мәктәбендә укыта. Ачыҡ күңелле, шаян 

сүзле, тырыш егет балалар күңеленә юлны тиз таба. 

         1940 елда хәрби хезмәткә алына. Бер ел Ерак Көнчыгышта хезмәт итә, 

аннан Рязань артиллерия училищесында укый. 1942 елда үз теләге белән 

фронтка китә. 1945 елга тиклем ул сугышта катнаша, артиллерия батареясы 

командиры булып хезмәт итә. 

          Сугыш тәмамлану белән армиядан егетләр өйгә кайта башлый. Менә 

бервакыт егерме беренче елгы егетләргә дә чират җитә. Башта солдатлар, чак 

кына соңрак сержантлар туган якларына юл тота. Асанбаевның да бик 

кайтасы килә, ләкин офицерларны җибәрмиләр. Асанбаев рапорт артынан 

рапорт яза. Полк командирыннан башлап Оборона министрына кадәр барып 

җитә, ләкин берсеннән дә уңай җавап ала алмый. “Солдатның кемлеге 

сугышта беленә, иң авыр чакларда да сынатмадың, син бит батыр йөрәкле, 

төпле белемле офицер. Тап менә синең кебекләр кирәк армия өчен. Яп-яшъ 

көеңә капитан булдың, майор йолдызы да озак көттермәс. Синең сәләтең 

белән генерал погоны хакында хыяллансаң да хәрәм түгелдер. Телисеңме, 

үзем юллап академиягә җибәрәм? Армиядан китмисең!”… Шулай итеп, 

сугыштан соң да дүрт елга якын гомер уза. 

        Нәҗип Асанбаев журналистиканы күңеленә якын ала һәм тиздән тулысы 

белән әдәбият дөнъясына чума. Республиканың «Кызыл таң” газетасында 

эшли башлый, аннан аның үз хәбәрчесе буларак, Октябрьск һәм Салават 

шәһәрләрендә яши, нефтьчеләр тормышын өйрәнә. Бер үк вакытта пьесалар 

яза. Аның әсәрләренең геройлары - чын тормыштан алынган, аның яхшы 

дуслары, танышлары, авылдашлары. Автор аларның исемнәрен генә 

үзгәрткән. Мәсәлән, “Зәйтүнгөл”дә  Нәҗип Асанбаев сугыш алдыннан 

тракторга утырып, туган колхозында җир сөргән, иген чәчкән һәм уңышын 

җыеп алган өч туган сеңлесе Анна Асанбаеваны төп героиня образында 



сүрәтләгән. Ул картлык көненә кадәр тракторда эшли. Асанбаев 

геройларының прототиплары һәр җирдә бар. 

           Нәҗип Асанбаев, кызганычка каршы, очеркларын аерым китап итеп 

бастырып чыгармаган. Алар берничә китаптан  торырлык. Аның 

Чехословакиянең милли герое Даян Мурзин хакында “Кара генерал”, Р. 

Дәүләтов хакында “Хызыр-Ильяс илендә”, Бакалы эшчәннәре турында  “Әй 

Бакалым” дигән очерклары, мәкаләләре “Кызыл таң”да басылып чыга.            

         Ике ел рәттән – 1994-1995 елларда ул “Кыҙыл таң” газетасының ел саен 

бирелә торган лауреаты була. 

          Нәҗип Асанбаев милли драматургияне үстерүгә зур өлеш кертә. Аның 

тарафыннан иҗат ителгән әсәрләр башкорт әдәбиятының алтын фондына 

керде. Совет дипломаты Кәрим Хәкимовның язмышы турында «Кызыл 

паша»  исемле пьесасы драматург иҗатында аерым урын ала. Аның буенча 

куелган фильм-спектакльне 22 гарәп иле тамашачылары үз итте. Н. 

Асанбаевның «Канатлар ныгыганда», «Кызыл паша» драмалары, «Безгә 

егетләр килде», «Кәләш әйттергәндә», «Күктән төшкән бәхет», «Су юлы», 

«Киң урамнар тар иде» комедияләре, «Рәйсә», «Фәйзи», «Алтын бишек», 

«Таң йолдызы», «Зәйтүнгөл», «Көзән башкорты» пьесалары һәм башка бик 

күп әсәрләре республика театрлары репертуарының йөзек кашына, 

тамашачыларның яраткан спектакльләренә әверелде.  

           Илленче елдарда “Рәйсә” һәм “Фәйзи” пьесалары белән беррәттән, 

“Кызыл паша” пьесасы да Рәсәйнең генә түгел, дөнья тамашачыларын  

мөхәббәтен яулады. Башкортостан һәм Татарстан театрларын даими рәвештә  

актуаль пьесалар белән тәэмин итте, халкыбызның мәшһүр шәхесе Зәки 

Вәлиди хакында драма-трилогия язып безне хәйран калдырды данлыклы 

драматургыбыз. “Кызыл паша”  өчен  Нәҗип Асанбаев 1983 елда Салават 

Юлаев исемендәге премия белән бүләкләнде. 

          Язучы һәрчаҡ дөреслеккә омтыла, герое яки үзе белән булган 

вакыйганың бер нәрсәсен яшермичә ачып сала. Нәҗип Асанбаев язган 

мәкаләләрне укыгач, язучы булган урыннарда буласы, аның геройларын 

күрәсе, алар белән танышасы, сокланасы килә. 

          Нәҗип Асанбаевның балалары әтиләре сукмагыннан китми. Ике кызы – 

Әлфия белән Диләрә нефть институтында белем алганнан соң, Уфада 

эшлиләр. Улы Руслан сәнгать институтының сынлы сәнгать факультетын 

тәмамласа да, музыкант булып китә. 



           Нәҗип Асанбаев үзенең сөеклесе, аның барлык башлангычларында 

һәм эшләрендә ышанычлы дусты, тугры тормыш иптәше булган хатыны 

Наилә хөрмәтенә  шигырьләр язган. 

          Драматург- күп романнар авторы. Ул прозаик Денис Исламов, шагыйрь 

Тимер Арслан, Хәким Гыйләҗев, Муса Гали, Әсхәт Мирзаһитов, Гыйлемдар 

Рамазанов, Шәриф Биккол һәм башкалар белән таныштырганы һәм 

дуслаштырганы өчен язмышына чиксез рәхмәтле. Рәссамнардан Әнвәр 

Нурмөхәммәтовны, композиторлар арасыннан Рим Хәсәнов, Морат Әхмәтов, 

Таһир Кәримов, Бәхти Гайсин, Сара Садыкованы ул һәрвакыт яратты, хөрмәт 

итте, гомере буе бөек язучылар һәм шагыйрьләр таланты алдында баш иде. 

          Нәҗип Асанбаевның эшмәкәрлеге дәүләт тарафыннан югары бәяләнде. 

Нәҗип Асанбаев — Башкорт АССР-ының, РСФСР-ның атказанган мәдәният 

хезмәткәре, Башкортостан Республикасының Салават Юлаев исемендәге 

дәүләт премиясе лауреаты. Хезмәт Кызыл Байрак, I һәм II дәрәҗә Ватан 

сугышы, Кызыл Йолдыз, Халыклар дуслыгы, Салават Юлаев орденнары 

кавалеры.   

         Легендар драматург 2013 елның мартында вафат була. 

 


