
54 ФӘННИ ТАТАРСТАН. 2018. № 3                                                                                 

УДК 821.512.145

Л.Ш. Галиева 
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Данная статья представляет собой обобщение известных фактов о жизни и 
деятельности Гаяза Исхаки в период его пребывания в Польше (1927–1939-е гг.), 
с целью наметить план для дальнейших исследований в этой области.
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Күренекле әдип Гаяз Исха-
кый ның унбиш томлы әсәр-

ләр җыелмасы, аның иҗаты 
һәм иҗтимагый- сәяси эшчәнлеге 
бу енча мәкаләләр, җыентыклар 
дөнья күреп, диссертацияләр 
якланса да, язучы һәм җәмәгать 
эш леклесенең биографиясендә, 
бигрәк тә аның мөһаҗирлектәге 
чорына кагылышлы ачыкланып 
бетмәгән фактлар да бар. Әлеге 
мәкалә Г. Исхакыйның Польша 
дәүләте белән бәйле мәгълүмат-
ларны барлау ниятеннән язылды. 
Алар әдипнең әсәрләр җыелма-
сыннан, төрле мәкаләләрдән, хез-
мәт ләрдән алынды. Төп максат – 
билгеле булганнарны җыйнау 
һәм анализлау аркылы киләчәктә 
алып барыласы эзләнү эшләренә 
нигез салу.

Г. Исхакыйның 1991 елда 
басылып чыккан «Зиндан» җы-
ентыгында Һ. Мәхмүтов һәм 
Л. Гай нанованың күләмле мәка-
ләсе урнаштырылган. Әлеге яз-
мадан язучының «Польша чоры» 
иҗаты һәм эшчәнлеге хакында 
түбәндәге мәгълүматлар бирелә: 
1) Туган иленнән, үз халкын-
нан аерылгач, Г. Исхакый башта 
Харбин (Кытай), аннан Париж 
(Франция), Берлин (Германия), 
Варшава (Польша) һ.б. шәһәр-

ләрдә яши. 1939 елның июль 
аенда Гитлер Германиясе Поль-
шага һөҗүм башлагач, Польша 
хөкүмәте кушуы буенча, ул, язма-
ларын, архивын калдырып, ашы-
гыч рәвештә Төркиягә күчеп китә; 
2) Г. Исхакый Харбин, Берлин һәм 
Варшавада яшәгәндә «Милли юл» 
дип исемләнгән нәшрият булды-
рып, татар эмигрант язучыларын 
шул тирәгә туплый һәм «Милли 
юл», «Яңа милли юл», «Безнең 
байрак» дигән газета- журналлар 
чыгара; 3) әдипнең «Идел–Урал» 
тарихи- публицистик китабы 1938 
елда Варшавада поляк телендә 
 дөнья күрә [Мәхмүтов, Гайна-
нова, б. 656–658]. Г. Исхакый 
әсәрлә ренең V томында Л. Гайна-
нова билгеле булганнарга шуны-
сын да өсти: Г. Исхакый, Поль-
шадан эмигрантлар оешмасы 
«Прометей» җитәкчеләре белән 
бергә, Варшавадан чыгып китәр-
гә мәҗбүр була [Гайнанова, б. 8]. 
Тулырак мәгълүматны Г. Исха-
кыйның «Польшадан китү» яз-
масыннан беләбез: «1939 ел-
ның 6 сентябрь төнендә, сәгать 
уникеләрдә, Варшаваның Allee 
Ujazdovskiдан ерак түгел, бер 
ке черәк урамның башында җые-
лышып, икенче егерме минутта 
юлга кузгалдык. Без – азәриләр 
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Әмин бәй Рәсүлзадә, Мирза Бала 
һәм Али Азәртәкин, Төньяк Кав-
казлы Сәгыйть Шамил, украин 
Смаль-Стоцкий, грузин Имна-
идзе, Төньяк Кавказ казагы Би-
латти, шулай ук Төньяк Кавказ-
лы Даут исемле егет, кырымлы 
Әдигә Шинкевич (Кырамал) һәм 
мин Гаяз Исхакый» [Исхакый, 
т. 13, б. 241]. Язучы биредә шу-
лай ук бөтен әйберләре, кием- 
салымнары Варшавада калуын 
искәртә, аларны ул илдәш ләре, 
башкалада укыган яшьләр-
гә тапшырып китә [Исхакый, 
т. 13, б. 222]. 

Моннан тыш, шушы том-
ның кереш сүзендә Л. Гайна-
нова тарафыннан түбәндәгеләр 
искәртелә: «Г. Исхакыйның Ва-
таныннан читтә яшәгәндә иҗат 
иткән барлыгы 11 әдәби әсәре 
мәгълүм. Шуларның икесе – 
“Ике ут арасында” драмасы һәм 
“Олуг бәйрәм” исемле хикәясе, 
әдипнең кызы Сәгадәт Чагатай 
төзүчегә язганча, әтисенең баш-
ка әйберләре белән бергә, Вар-
шавада бер саклык банкысының 
кассасында кала, ул банкка бом-
ба төшеп, бина җимерелә. Әмма 
Г. Исхакый үзе Варшавадагы ар-
хивының сакланып калу ихтима-
лына беркадәр ышанган күрәсең. 
Лондонда курсларда укып йөр-
гән кызы Сәгадәткә 1948 елның 
26 октябрендә Истанбулдан яз-
ган хатында элекке танышлары 
булган ниндидер Камиләгә сәлам 
күндерә һәм: “Ул Варшава белән 
язышамы? Минем өйдәге китап-
ларның ни хәлдәгесен, янып бе-
теп-бетмәвен белмиме? Шуны 
сора әле”, – ди» [Гайнанова, б. 7]. 

Югарыда телгә алынган 
«Прометей» оешмасы хакында 

Г. Исхакый язганнардан: «Әле 
без, төрек-татар оешмалары һәр 
йирдә бергә, бер-беремезгә яр-
дәмләшеп, бер фикердә хәрәкәт 
итәмез. Дошманның көчлелеген 
аңлап, без бөтен рус кул астын-
нан котылыр өчен тартышкан 
халыклар белән якынлашырга 
телимез. Украина, Гөрҗестан, 
Кубань вә Дон казакларының ис-
тикъляль көрәшчеләре белән бе-
регеп, «Прометә» исемле сәяси 
клублар төзедек. Шул ук исемдә 
Парижда французча бер мәҗмуга 
чыгарамыз. «Прометә»нең лозун-
гасы – Русияне милләтләр ниге-
зендә бүлүдер» [Исхакый, т. 10, 
б. 177]. Әлеге оешма 1930 елда 
Польша хөкүмәте тарафын-
нан оештырыла һәм Тышкы 
эшләр министрлыгы каршында 
1939 елга кадәр эшли [Исхакый, 
т. 10, б. 516]. Г. Исхакый – Вар-
шавадагы «Прометей» клубының 
вәкиле булып торган [Исхакый, 
т. 10, б. 406]. Оешманың тоткан 
кыйбласы, максат-бурычлары, 
эшчәнлеге турында язучының 
тәфсилле «Прометә» мәкаләсен 
укып танышырга мөмкин [Ис-
хакый, т. 12, б. 255–260].

Соңрак басылып чыккан 
мә ка ләләрдә әдипнең Польша 
дәү ләт эшлеклесе Ю. Пилсуд-
ский белән танышлыгы хакында 
мәгъ лүматлар китерелә. М. Хәсә-
новның Г. Исхакый әсәрләренең 
1 томына язган кереш сүзенә мө-
рәҗәгать итик: Г. Исхакый Ар-
хангель сөргенендә чакта поляк 
революционеры (ә соңыннан 
күренекле дәүләт эшлеклесе) 
Ю. Пилсудский белән таныша, 
30 нчы елларның икенче ярты-
сында алар кабат очраша [Хәсә-
нов, 1998, б. 11],  утызынчы 
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елларда Польшада «Варшау Про-
метее» дигән оешма белән җитәк-
челек иткәндә ул Г. Исха кыйга 
ярдәм күрсәтә [Хәсәнов, 2000, 
б. 12]. Галимә Л. Гайнанова исә: 
«Польша хөкүмәтенең башлы-
гы, маршал Йозеф Пилсудский 
(1867–1935) Г. Исхакыйны Вар-
шавага чакырып ала, аңа үз мат-
багасын оештыруда ярдәм итә», – 
дип язып чыга [Гайнанова, б. 7]. 
М. Сәхапов та әдипнең Пилсуд-
ский белән танышлыгына басым 
ясый: «Г. Исхакый 1907 елда Ар-
хангель губернасының Пинега 
шәһәрендә бергә сөргендә булган 
дусты маршал Юзеф Пилсуд-
скийның шәхси чакыруы буен-
ча Польшага килә һәм Варшава 
шәһәрендә төпләнә» [Сәха пов, 
2006, б. 244–245]. Күрәбез, әлеге 
мәгълүматлар Г. Ис хакый белән 
Ю. Пилсудскийның теге яки бу 
дәрәҗәдә аралашуы хакында 
сөйли. Әдип үзе исә Халидә Ва-
фага «Мәгънәви васыятем ке-
бек калсын» дип язган хатында 
мондый сүзләр җиткерә: «Ял-
гыз сәяси кыйммәтебезне аңла-
ган Ләһстан (Польша) хөкүмәте 
генә безгә аз-маз кулны суза ала. 
Аның аркасында мәмләкәттә 
күтәрелгән берлек байрагымыз-
ны йиргә иңдермибез» [Миңне-
гулов, 2004, б. 346]. Пилсудский, 
Дащинский кебек милли каһар-
маннарны Г. Исхакый гыйбрәт 
алырлык шәхесләр буларак бәяли 
[Исхакый, т. 10, б. 85].

Ф. Мусин хезмәтенә игъ-
тибарны юнәлтик. Галим Г. Ис-
хакыйның мөһаҗирлектәге чо-
рын тикшереп, әдипнең Ерак 
Көнчыгышка бару нияте турын-
да хәбәр итә: «Польша властьла-
рыннан Ерак Көнчыгышка ко-

мандировка алу мәсьәләсе озак 
хәл ителми. Бу хакта без Г. Ис-
хакыйның исем-фамилиясе 
билгесез бер поляк дәүләте чи-
новнигына рус телендә адрес-
ланган мөрәҗәгать- хатларыннан 
беләбез. Шул документларның 
берсендә, ягъни 1933 елның 
6 июлендә язылганында, Г. Ис-
хакый әлеге чиновникка “Госпо-
дин капитан” дип мөрәҗәгать 
итә. ... Польша властьларының 
матди ярдәме белән оештырыл-
ган бу сәяхәт бер үк вакытта 
поляк разведкасының ныклы 
күзәтүе астына алына» [Мусин, 
б. 111–114]. Алга таба ул түбән-
дәгеләрне билгели: 1) әлеге 
ерак сәфәрдән әйләнеп кайткан-
нан соң, әдип төрки-татар кон-
грессын үткәрүне планлашты-
ра, Милләт мәҗлесе төзелүнең 
20 еллыгына багышлап үткәрел-
гән конгресс 1938 елның 4–6 фев-
ралендә Варшавада уза; 2) әлеге 
конгресс хакында аның 1938 ел-
ның февралендә Варшава радио-
сы аша ясаган чыгышы мәгълүм 
[Мусин, б. 137–139]. Милләт 
мәҗ лесе юбилееның ни өчен 
нәкъ менә Варшавада уздырылуы 
турында Г. Исхакый «Яңа мил-
ли юл» журналында язып чыга: 
«Ләһстан әфкяре гомумиясе-
нең безнең милли эшләребезгә 
хәер-хаһча каравы, сәяси вазгы-
ятьнең мөсагыйд булуы бу мөһим 
истәлек бәйрәмебезне Варшавада 
ясауны алга сөрде» [Исхакый, 
т. 12, б. 233–234].

Г. Исхакый һәм Польша, 
Польша татарлары темасы бе-
ренче тапкыр галим Ә. Кәримул-
лин язмаларында күтәрелә. Аның 
«Гаяз Исхакый һәм Польша та-
тарлары» мәкаләсе 1994 елда 



57Л.Ш. Галиева. Гаяз Исхакый һәм Польша

«Мирас» журналы битләрен-
дә басыла [Кәримуллин, 1994, 
б. 196–199]. Биредә галим, бил-
геле булган мәгълүматларга тая-
нып, берничә сорау куя: «Г. Ис-
хакый кайчан Польшага барып 
чыккан, кайсы шәһәрләрдә яшә-
гән, нинди эшләр башкарган, 
кемнәр белән аралашкан, нәр-
сәләр эшләгән? дигән сораулар-
га конкрет, тулы җавап әлегә юк. 
Архангель губернасында сөр-
гендә вакытта аның Пилсудский 
белән бергә булуын искә алалар. 
Польшага килгәнче һәм анда ба-
рып чыккач, Исхакый Польша 
Президенты булган шул Пилсуд-
ский белән очрашканмы, юкмы? 
Аның Польшага барып чыгуы 
шул танышлыкка барып тоташ-
мыймы?» [Кәримуллин, 2005, 
б. 262]. Әдипнең Польшадагы 
эшчәнлеге турында ул вакытта 
билгеле булган мәгълүматлар 
түбәндәгеләр: 1) 1927–1939 ел-
ларда ул Берлин һәм Варшавада 
яшәп ала (Х. Миңнегулов фике-
ре); 2) Г. Исхакый инициативасы 
белән 1928 елның 28 июнендә 
Варшавада «Идел-Урал» комите-
ты оештырыла; 3) әдип биредәге 
«Прометей» оешмасында актив 
эшләп килә; 4) биредә ул 1928 ел-
ның 23 декабрендә «Милли юл» 
исемендәге журнал чыгаруга ке-
решкән һәм ул тора-бара «Яңа 
милли юл» исеме белән чыга 
башлаган [Кәримуллин, 2005, 
б. 262]. Әдәбият галиме Х. Миң-
негулов фикерен Г. Исхакыйның 
«Польшадан китү» язмасында 
китерелгән сүзләр белән раслый 
алабыз: «Без, төрек илләренең 
милләтчеләре, ун-унике еллап 
элек бу дус илдә төзегән яңа мил-
ли оешмаларыбыз, милли азат-

лык өчен көрәш үзәкләребез дә 
шулай ук Польша белән бергә ут 
эчендә кала һәм җимерелә иде!..» 
[Исхакый, т. 13, б. 240].

Болардан тыш, Ә. Кәримул-
лин журнал укучыларын Г. Ис-
хакыйның 1932 елда «Rocznik 
tatarski» («Татар елъязмасы») 
дип исемләнгән поляк басма-
сында дөнья күргән «Польша 
татарларының милли бурычла-
ры» мәкаләсе белән таныштыра. 
Әлеге язмадан аңлашылганча, 
Г. Исхакый Польшада яшәүче 
татарларның тарихы, мәдәнияте 
белән кызыксынган, аны алар-
ның язмышы борчыган. Мәкалә-
не рус теленә галим Рифкать Йо-
сыпов тәрҗемә итә. Соңрак ул 
аны «Польские страницы жизни 
Гаяза Исхаки» дип исемләнгән 
мәкаләсендә дә бастырып чыгара 
[Юсупов, с. 144–146]. Ә. Кәри-
муллинда китерелгән фактлардан 
тыш, Р. Йосыпов язмасыннан бер 
җөмләне өсти алабыз: «Краткое 
время в конце 1920-х гг. Г. Исха-
ки пребывал в Польше» [Юсу-
пов, с. 144]. Әмма бу мәгълүмат-
ның кайсы чыганактан алынуы 
төгәлләштерелми. Галим Б. Гали 
«Польша татарларының милли 
бурычлары» мәкаләсенең «Мил-
ли юл» журналының 1929 елгы 
12 нче санында урын алганын да 
искәртә [Гали, б. 56].

Л. Гайнанова 1999 елда ба-
сылып чыккан Г. Исхакый әсәр-
ләренең икенче томында тел-
гә алынган «Rocznik tatarski» 
журналы хакында өстәмәләр 
кертә: «Бөек Ватан сугышына 
кадәр Польшада поляк телендә 
поляк- литва татарларының та-
рихы, тормышы, мәдәнияте ту-
рында «Rocznik tatarski» (« Татар 
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 елъязмасы») дигән исемдә өч җы-
ентык чыгып өлгерә (1932 елда – 
Вильнода, 1935 елда – За мощч-
та, 1938 елда – Варшавада)». 
1932 елгы җыентыкта Г. Исхакый 
турында белешмә һәм аның 
«Польша татарларының милли 
мәсьәләләре» исемле мәкаләсе 
басылып чыга [Исхакый, т. 2, 
б. 458]. Әмма искәрмәләр авторы 
тарафыннан телгә алынган бе-
лешмә турында Ә. Кәримуллинда 
мәгълүмат юк.

Г. Исхакыйның мөһаҗир-
лектәге иҗатын киң планда тик-
шергән галимнәрнең берсе – 
Х. Миңнегулов. Әлеге темага 
карата аның ике монографиясе 
дөнья күрә [Миңнегулов, 1999; 
Миңнегулов, 2004]. Алда санал-
ган мәгъ лүматлардан тыш, соң-
гысында китерелгән фактларга 
тукталыйк: 1) Г. Исхакый бераз 
вакыт Польшаның Шәрык инсти-
тутында эшләп ала; 2) 1937 ел-
ның башларында, бигрәк тә 
әдипнең туган ае – февральдә, 
Г. Исхакыйның иҗади эшчән-
леге башлануга 40 ел тулу мәм-
ләкәттән читтә яшәгән татарлар 
арасында киң күләмдә билгеләп 
үтелә. Юбилей тантаналарының 
иң зурысы 5 март көнне Варша-
вадагы Шәрык институтының зур 
залында уздырыла; 3) 1930 елда 
Польша башкаласында Идел- 
Урал, Төркестан, Азәрбайҗан, 
Кырым, Төньяк Кавказ, Украи-
на, Белоруссия, Грузия, Карелия 
вәкилләрен үз эченә алган «Про-
метей» исемле милли- азатлык 
хәрәкәте оешмасы төзелә. Аның 
да үзәгендә Гаяз Исхакый тора; 
4) «Яңа милли юл» журналы-
ның 1931 елгы җиденче-сиге-
зенче саннарының тышлыгында 

«Ләһстанда татар атлы гаскәрие», 
«Наполеонның татар гвардиясе», 
«Татар сугышчысы» кебек сурәт-
ләр бар, алар «Ләһстан мөселман-
ларының милли музәханәләрен-
дән алынган» (Г. Исхакый үзе 
биредә булганмы?); 5) Октябрь 
инкыйлабыннан соң мөһаҗирлек-
кә дучар ителгән милләттәшләре-
без 1552 елгы кара көнне Хәтер 
көне, Матәм көне рәвешендә бил-
геләп үткәннәр. Мондый чаралар 
1920–1930 елларда Польшада да 
узган; 6) Варшавада язучы һәм 
җәмәгать эшлеклесенең «Ислам 
мәмләкәтләрендә» дигән юл ха-
тирәләренең бер өлеше язылган 
[Миңнегулов, 2004]. Г. Исхакый-
ның мөһаҗирлектәге әдәби иҗа-
ты киңрәк планда Ә. Сәхапов, 
Г. Зәйнуллина, И. Мансуровлар-
ның фәнни хезмәтләрендә ча-
гылыш таба [Сахапов; Зайнулли-
на; Мансуров].

Варшавада яшәү дәверендә 
Г. Исхакый биредә милләтебез-
нең күренекле әдипләренә ба-
гышлап төрле кичә һәм чаралар 
үткәрүдә катнашкан, оештырып 
йөргән. Мисал өчен, Габдулла 
Тукайның вафатына 25 ел тулу, 
«Тәрҗеман»ның 50 еллык бәй-
рәме һ.б. уңаеннан Г. Исхакый-
ның чыгышлар ясавы, шулай ук, 
Варшаваның «Прометей» клу-
бында, Шәрык институтында 
лекцияләр укуы да мәгълүм.

Г. Исхакыйның мөһаҗирлек-
тәге иҗтимагый-сәяси эшчәнлеге 
тарихчы, журналист һәм җәмгы-
ять гыйлеме галимнәре – Б. Сол-
танбеков, И. Таһиров, Р. Гай-
нетдинов, Б. Гали, С. Исхаков, 
А. Мөбарәкҗанова, Г. Галәмет-
динов һ.б.ның хезмәтләрендә 
дә урын ала.Мисал өчен, галим 
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Р. Гайнетдинов үзенең «Деятель-
ность татаро- башкирских эми-
грантских организаций и центров 
в 1900 – начале 1930-х годов» дип 
исемләнгән диссертациясенең 
бер өлешен Г. Исхакый җитәкче-
легендәге «Идел-Урал» оешмасы-
ның СССРга каршы алып барган 
антисоциалистик эшчәнлегенә 
багышлый. Әлеге хезмәттән 
шунысы билгеле: «Идел-Урал» 
«Бәйсезлек комитеты» Польша 
Генштабының II бүлеге тарафын-
нан финанслана һәм моның өчен 
әлеге хәрәкәт әгъзалары СССР 
һ.б. илләр хакында мәгълүмат  
тупларга тиеш була [Гайнетди-
нов, б. 15]. Б. Гали исә әлеге күре-
нешне беренчел вакытта гына бу-
луын ассызыклый [Гали, 41 б.]. 

Г. Исхакый һәм Польша те-
масы, әлбәттә, алга таба тагын да 
тирәнрәк өйрәнелергә тиеш. Би-
редә бары тик төп мәгълүматлар 
туплап бирелде. Билгеле булган 
фактлар шуны раслый: Г. Ис-
хакыйның әлеге илдә алып бар-
ган эшчәнлеге төрле юнәлешле, 
ул күп кенә шәхесләр белән ара-
лашуны күздә тоткан. Димәк, бе-
ренче чиратта, аларның исемле-
ген булдыру, эшчәнлекләре белән 
танышу, истәлек-хатирәләрне 
туплау һ.б. эшләрне башкару их-
тыяҗы туа. Әлбәттә, бу юлда чит 
ил галимнәре хезмәтләренә тая-
ну, алар белән элемтәгә керү дә 
сорала. Шул ук вакытта чит ил 
матбугатына игътибарны артты-
ру да зарур. 
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