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Белем һәм тәрбия чарасы буларак очерк жанры  

 

Гази Кашшаф җаваплы редактор булып эшлҽгҽн 1950-1958 елларда “Совет 

ҽдҽбияты” (хҽзерге “Казан утлары”) журналында очерк жанры да кҿчҽйгҽн, 

чҿнки бу еллар “коммунизмның бҿек тҿзелешлҽре” чоры дип тарихка кереп 

калган. Сугыштан соңгы җимерек халык хуҗалыгын 1949 елда торгызып 

бетергҽч, туган илебездҽ коммунизм тҿзү игълан ителҽ. Шуңа күрҽ партия 

матбугаттан зур тҿзелешлҽр, хезмҽт алдынгылары һҽм батырлары хакында 

күбрҽк язуны, сҿйлҽүне талҽп иткҽн. Нҽтиҗҽдҽ язучы-публицистлар очерк 

жанрында да актив иҗат иткҽннҽр. Белем һҽм тҽрбия чарасы буларак очерк 

жанры бу эшкҽ шактый саллы ҿлеш керткҽн. 

1950 елда барысы унсигез очерк басылган. Бу жанрга җанлы иҗади якын 

килүнең якты мисалы булып Г.Кашшаф үзе тора. “Ватан данын җырлаучы” 

очеркында (1950. № 2. Б. 47–53) автор Яшел Үзҽн сайлау округыннан икенче 

тапкыр СССР Югары Советына депутатлыкка кандидат итеп күрсҽтелгҽн 

шагыйрь Ҽхмҽт Ерикҽйнең очерк-портретын тудырган. Ул аның “гади генҽ 

биографиясе” белҽн башта ук укучыны таныштырып, Ҽ.Ерикҽйнең тормыш һҽм 

иҗат юлын тулы итеп тасвирлаган. Тҽнкыйтьче Г.Кашшаф шагыйрьнең 

шигырь-поэмаларын тирҽнтен анализлап, уңышлары белҽн янҽшҽ йомшак 

якларын да (кайбер кабатланулар, башка очракларда образларның схематик 

эшләнүе) күрсҽткҽн, “без алардан күз йомарга уйламыйбыз”, – дип язган. 

Гамир Насрый да бу жанрда нҽтиҗҽле иҗат иткҽн, мҽсҽлҽн, 1950 елда  

аның ҿч очеркы басылып чыккан. “Атаклы машинист” очеркында (1950. № 2. 

Б. 54–59) автор Юдино паровоз депосының карт, тҽҗрибҽле машинисты (43 

еллык стаж) Крылов Митрофан Григорьевич турында сҿйли. Ул бҿтен Советлар 
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Союзына билгеле булган, чҿнки 1939 елда “Ленин” орденын алган, ҽ сугышта 

“Кызыл Йолдыз” ордены белҽн бүлҽклҽнгҽн. Чистай сҽгать заводы эшчелҽре – 

сайлаучылар – М.Г.Крыловны икенче тапкыр СССР Югары Советы 

депутатлыгына кандидат итеп күрсҽткҽннҽр. Гамир Насрыйның һҽм Сабир 

Бҽхтияровның “Җитен комбинатында” очеркы (1950. № 3. Б. 36–49) Казан 

җитен комбинатының атаклы тукучысы, 1950 елның 12 мартында СССР Югары 

Советына депутат итеп сайланган Лаврентьева Наталья Ивановна портретын 

тудырган. Г.Насрыйның ҿченче очеркында (Талкыш кырлары буйлап. 1950. 

№ 12. Б. 43–64) ТАССРның Чистай районы Татар Талкышы авылы 

игенчелҽренең хезмҽт уңышлары турында сүз бара.  

Гариф Галиев (1950. № 3. Б. 50–58) арышның “Казан 5+6” исемле яңа 

сортын үстергҽн селекционер, Сталин бүлҽге иясе Хҽдичҽ Байчурова турында 

очерк язган. 

Мондый эчтҽлектҽге очерклар хезмҽт тҽрбиясе чарасы булып санала. Алар 

укучы күңелендҽ хезмҽтне ярату, хезмҽт кешесенҽ хҿрмҽт хислҽре тҽрбиялҽгҽн.  

1951 елда исҽ журнал битлҽрендҽ ун очерк дҿнья күргҽн. Редакция рус 

очеркистларына да игътибар иткҽн.  Мҽсҽлҽн, Борис Орешниковның “Совет 

депутаты” очеркы (1951. № 1. Б. 84-89) – утыз ел заводта эшлҽгҽн эшче, Казан 

шҽһҽр Советы депутаты Гарипов Кҽрим Гариф улы турында. Ул инде егерме 

биш ел дҽвамында Казанның район һҽм шҽһҽр Советларына депутат итеп 

сайланган. Б.Орешников совет депутаты дигҽн мактаулы исемгҽ ирешкҽн 

алдынгы татар эшчесенең портретын тудырган. Бу – ул чакта миллҽтлҽрне 

бүлмҽүнең, бер-берсенҽ каршы куймауның матур күренеше. Кызганыч, хҽзерге 

татар публицистикасында мондый очерклар язылмый. 

Очеркны укыгач, шундый нҽтиҗҽ ясадык: Советлар вакытында депутат 

итеп гади халыкның вҽкиллҽре сайланган булса, бүген “череп” баеган байларны 

– олигархларны, бизнес-структура президентларын, дҽүлҽт корпорациясе 
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җитҽкчелҽрен – сайлаталар. Очерктан шуны аңладык: элек Кҽрим Гарипов 

кебек  гади кешелҽр кадер-хҿрмҽттҽ яшҽгҽн, хезмҽт батырларын дан-дҽрҽҗҽгҽ 

күмгҽннҽр, хезмҽт кешесен депутат итеп сайлаганнар. Хҽзерге заманда беренче 

чиратта акчалы кеше мактауга лаек һҽм депутат була. Кайда гаделлек, тигезлек 

соң?   

Вл. Кузьмин «Авыл көтепханәсендә» очеркында (1951. № 4. Б. 81–90) 

Татарстанның Буа районы Толымбай авылы кҿтепханҽчесе Рҽмзия Таҗиеваның 

тырышып эшлҽвен бик җентекле чагылдырган. 

Зҽки Нуринең “Сталинградтан төньяктарак (Юл язмалары)” 

очеркында (1951. № 9. Б. 109-114) Сталинград ГЭСын тҿзү тҽфсилле чагылган. 

З.Нури ҽлеге гигантны коруда турыдан-туры катнашкан икҽн. Ҽ шул ук 

авторның “Яшел фабрика мастерлары” очеркында (1951. № 10. Б. 82-88) 

ТАССРның Тҽтеш районындагы «Азат» колхозының хҽтта 250 гектар 

мҽйданны билҽп торган зур питомнигы хакында сҿйлҽнелҽ. Зҽки Нури үзе 

шунда барып, питомник җитҽкчесе белҽн сҿйлҽшкҽн, аның булдыклылыгын 

тасвир кылган. 

Сафа Сабировның “Коммунизм маягы” очеркы (1951. № 2. Б. 82-97) 

Куйбышев ГРЭСын тҿзүгҽ багышланган. Ҽйе, Куйбышев гидроузелын сала 

башлау, шул заман терминологиясе белҽн ҽйткҽндҽ, коммунизм маякларының 

берсе саналган. Ул үзенең коточкыч зурлыгы, тҿзелеш масштабы ягыннан 

коммунизмның бҿек тҿзелеше дип аталган. Автор бу тҿзелештҽ ихлас күңелдҽн 

телҽп катнашкан ирекле хезмҽт кешелҽрен – экскаваторчыларны, 

бульдозерларчыларны – тасвирлаган.  

Лҽкин инде бүген без чын хакыйкатне белҽбез: коммунизмның бҿек 

тҿзелешлҽрендҽ ГУЛАГ тоткыннары да катнашкан икҽн, ягъни Советлар 

бушлай кол хезмҽтен (рабсила) кулланган. Сталин шулай кушкан. Җимерелгҽн 

совет икътисадын торгызу ҿчен сугыштан соң ГУЛАГтагы 9 млн. тоткын 
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эшлҽгҽн, алар җитештергҽн продукция илебездҽге эчке тулаем җыемның (ВВП) 

10 %ын тҽшкил иткҽн. (Бу хакта “5” телеканалының “Середина века: 1956 год” 

тапшыруы 2013 елның 23 маенда күрсҽтте. Эфир вакыты: 6 сҽг. – 7 сҽг.). 50 

еллар башында исҽ ул турыда хҽтта уйларга да ярамаган бит. 

Самат Шакирның “Атказанган укытучы” очеркында (1951. № 11. Б. 70-

78) Татарстанның Телҽче районының Янсуар урта мҽктҽбе директоры, 

ТАССРның атказанган мҿгаллиме (1946) Евдокия Сергеевнаның (фамилиясе 

нишлҽптер язылмаган) педагогик эшчҽнлеге, шул еллар пафосынча, 

яктыртылган. 

Афзал Шамов очеркларыннан да кызыклы мҽгълүмат табарга мҿмкин: алар 

гади тел белҽн, мавыктыргыч һҽм уйландырырлык итеп язылган; бай фактик 

материалга ия. Мисал ҿчен, аның “Зөя буенда” дигҽн күлҽмле очеркыннан 

(1955. № 9. Б. 3-20; № 10. Б. 9-25) Килдураз (Ураз бабай), Лашчы (Лашчы 

исемле солдат) авылларына нигез салучылар турында уникаль мҽгълүмат 

табарга мҿмкин. Бу бит Сембер губернасының Буа ҿязе (хҽзер Татарстанның 

Буа районы) татар авыллары килеп чыгышын ҿйрҽнгҽндҽ тарихи кыйммҽткҽ ия 

мҽгълүмат. “Килдураз” сүзенең этимологиясе Ураз килде дигҽнне аңлата. 

Чыннан да, ҽлеге авылга беренче  булып Ураз бабай нигез салган. Авыл 

исемендҽ ул кайбер үзгҽреш кичергҽн: Килде Ураз – Килдураз. 

Моннан тыш, А.Шамов аграр мҽсьҽлҽлҽргҽ дҽ кагылган, аерым алганда, бу 

ике авылны үзенҽ берлҽштергҽн “Коммуна” колхозында терлекчелек һҽм 

игенчелек торышы. Мисал ҿчен, ул “Коммуна”ның түбҽн җитештерү 

күрсҽткечлҽрен Чуваш республикасының Вурнар районы Сталин исемендҽге 

күрше колхозның югары җитештерүчҽнлеге белҽн чагыштырган. Чувашлар 

кукуруз үстерү технологиясен яхшы үзлҽштереп, үз терлеклҽрен сыйфатлы 

азык – кукуруз силосы – белҽн тҽэмин иткҽннҽр икҽн. Моның белҽн автор 

КПСС ҮК гыйнвар пленумының (1955 ел) колхозларның экономик үсешенҽ 

юнҽлтелгҽн карарларын тормышка ашыруның ҽһҽмиятен ассызыклаган. 
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Ҿстҽмҽсенҽ, публицист очеркның ахырында исеме аталмаган ниндидер 

китаптан кукуруз турында шактый озын ҿзек китергҽн. 

Ш.Мҿдҽррис, Г.Ахуновның “Таудан тауга (Колхоз авылы турында 

язмалар)” очеркында да (1955.  № 11. Б. 63-77) илленче елларның беренче 

яртысындагы колхоз авылы тормышы ТАССРның Кукмара районының Тукай 

һҽм Молотов исемендҽге колхозлары мисалында тасвирланган. Авторлар бу 

хуҗалыкларның председательлҽре Вилдан Закиров һҽм Барый Ҽхмҽдиевнең 

эшен уңай бҽялҽп, гади колхозчыларның җанлы энтузиазмы, хезмҽт уңышлары 

хакында тулы бер картина тудырганнар: тҿзелгҽн траншеялҽр, силос, бҽрҽңге 

саклау ҿчен чокырлар; артезиан коелары; электро-, радиобаганалар; Ленин 

исем. колхоздан маршал Рокоссовскийның элекке шҽхси повары Миңнегали 

Ярыев кебек авыл инженерлары кулы белҽн корылган электростанциялҽр һҽм 

радиочелтҽр. Шул ук вакытта очеркчылар КПСС ҮКның сентябрь пленумы 

(1953 ел) карарларын гамҽлгҽ кертү юлында ямьсез факт булган начар 

үстерелгҽн кукуруз кыры турында да язарга онытмаганнар. 

Чыннан да, 1954-1958 елларда авылда зур үзгәрешләр күзәтелгән. Барлык 

яхшы күренешләр партиянең 1953 елгы сентябрь пленумыннан башланган. 

Күпләр туган якларына кире кайткан, агачтан яңа йортлар салган... Авыл үз 

тракторчыларын, комбайнчыларын, механикларын кайтырга чакырган. Озак 

уйлап тормыйча кайтканнар. Күп туйлар уздырылган, бу шулай ук яхшы 

күренеш саналган. Чынлап та, авыл кешеләре матур киләчәккә ышанып яши 

башлаганнар. Хрущёв аларны өметләндереп кенә калмаган, ә матди-техник 

яктан бик нык ярдәм иткән. Никита Сергеевич заманында авыл күрелмәгән 

күләмдә ярдәм алган. 

Рухи дөньяда да сизелерлек үзгәреш – үз халкыңның үткәненә йөз белән 

борылу булган. Зыялылар үз бабайларының тарихы белән тирәнрәк кызыксына 

башлаган. Партиянең ХХ съездыннан соң әдәби мираска игътибар арткан. 

Мәсәлән, С.Хәким: хәзер мин лирик чигенешләрне Габделҗаббар Кандалыйга  
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кадәр, хәтта Кол Галигә хәтле (“Йосыф вә Зөләйха” атаклы поэмасының 

авторы) ясый алам, әдәби пространствода иркен маневр ясыйм, дигән (Хәким 

С. Безнең көннәр поэзиясе. 1958. № 7.). Бу хәл гаҗәп булган! Ә бит 1953 елга 

кадәр бары тик бер Тукай белән чикләнгәннәр. 

Лениногорск каласын, гомумҽн, нефтьчелҽр темасын тулырак, 

җентеклерҽк чагылдырган Г.Кашшафның “Яңа шәһәрдә” исемле очеркы 

журналның 1958 елгы 1-нче санында (Б. 47-58) басылган. Очеркның “Соңгы 

күренешлҽр...” дигҽн беренче бүлеген автор, Н.В.Гоголь (“Үле җаннар”), 

Г.Тукай (“Пар ат”), Ф.Кҽрими (“Истамбулдан мҽктүплҽр”) кебек, юлны 

сурҽтлҽүдҽн башлап җибҽргҽн. Лҽкин бер аерманы искҽртергҽ кирҽк дип 

саныйбыз: рус-татар ҽдиплҽре чорында хҽрҽкҽт итү чарасы җигүле ат булса, 

Кашшаф заманында инде “Победа” машинасы: 

“Машина шҽп, юл тигез, иптҽшем күп сүзле түгел... Без Казаннан 

караңгыда ук чыгып киттек.  

Юлдашым Камил, бүген мине таң тишегеннҽн уятып, “Победа”сына 

утыртып алып китте. Ул шофѐр янында, мин түрдҽ. Бу юлдан минем элек тҽ 

узганым бар, лҽкин кҿн артлы кҿн туа, һҽр кҿн яңалык алып килҽ, һҽм без, шул 

яңалыкларга карап, уйланып барабыз. Ара-тирҽ Камил:  

– Күрҽсеңме? – дип сорап куя. Сүзне озынга сузмый гына мин: 

– Күрҽм, – дим. Күргҽн нҽрсҽбез я яңа салынган күпер, яки яңа йорт була. 

Шуннан соң без бик озак сҿйлҽшми барабыз. Менҽ таң яктылыгы белҽн бергҽ 

уң якта сҿтле рҽшҽ күтҽрелгҽн кебек була. Ныклабрак карагач, еракта-еракта 

күксел тау шҽүлҽсе сузылып киткҽнен аера башлыйсың. Ҽйе, ул Иделнең уң як 

яры, ничек җҽелгҽн Идел, ә... (Әйтеп бетермәүгә мисал бу. – Г.Ф.) 

– Күрҽсеңме? – ди Камил, яңадан миңа борылып. 

– Күрҽм, – дим мин һҽм тагын үз уйларыма чумам.” (Б. 47) 
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Әйтеп бетермәүгә тагын берничҽ мисал: 

 “Машина дуңгыз, сарык кҿтүен икегҽ ярып, җайлап кына алга тәгәри...” 

(Б. 47) 

“Миңа атның яхшысын, акыллысын бирделҽр, эшне чыбыркыга 

җибәрми...” (Б. 49) 

Чагыштыруга күп мисаллар таптык, мҽсҽлҽн:  

“Ҽллҽ шагыйрьнең романтик пафослары миңа бик нык йоккан иде, ҽллҽ 

инде юлдашым шундый туры килде, мин инде үземне шигъри болытлар 

ҿстеннҽн йҿзеп барган кебек сизҽ идем.” (Б. 47) 

“Оядан чыгып йҿгергҽн чебешлҽр кебек, паромдагы машиналар берҽм-

берҽм чыгып, пырылдап тауга очтылар, аннан соң паромга ярдагы машиналар 

тҿялде. Бик күп тҿялделҽр... Һҽм без Чулманның икенче ягына юл алдык.” (Б. 

48) 

“Ниһаять, без бер сҽгать 20 минуттан соң Мурзиха пристанена килеп 

туктыйбыз! Менҽ ул хҽзер борынгы Чулманның киңлеге ничек!” (Б. 48) 

“Кичҽ йолдызлар аеруча күңелле җемелдилҽр һҽм, җирнең матурлыгына 

сокланган кебек, күзлҽрен киң итеп ачканнар иде. Ҽ менҽ бүген инә күзе 

чаклы бер ут елтырасынчы!  

Еракка карадыңни, күккҽ сузылдыңни, җиргҽ текҽлдеңни! Һични күренми, 

әйтерсең, менҽ шушы караңгылык эченнҽн шуышасың...” (Б. 49) 

Антитезага да мисал бар:  

“Менҽ, авыл тҿне... Лҽкин элекке җҽһҽннҽм базы караңгылыгы бҿрки 

торган авыллар инде мҽңгелеккҽ артта калган. Аны хҽзер шомлы ҽкият итеп 

кенҽ сҿйлҽргҽ мҿмкин.  

Төпсез караңгылык һҽм мәңгелек ут...” (Б. 49) 
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Автор синтаксик параллелизм да кулланган:  

“Ҽкият дигҽннҽн минем хҽтергҽ икенче бер легенда килеп тҿште. Һҽм ул 

бүгенге Лениногорскига да, Ютазыга да, Баулыга да бик нык бҽйле шикелле. 

Борынгы дини китапларда мең ел янган уттан бер кош яратылуы турында 

ҽкият бар... 

Мең елдан соң нинди кош яралыр, лҽкин Тимҽш тавы битендҽ инде 1948 

елдан бирле ажгырып ут янып ята. Татарстанда беренче тапкыр девон нефте 

менҽ шушы вышкадан бҽреп чыккан. Ул ҽле дҽ нефть ургылдырып тора, 

насоска күчҽргҽ исҽбе дҽ юк. Аның газын 1948 елда кабызганнар, ул зур факел 

булган. Хҽзер дҽ ул бик кҿчле һҽм ажгырып ут янып ята. Бу утны җил-давыл да, 

яңгыр сулары да, кар ҿермҽлҽре дҽ сүндерҽ алмый... Лҽкин мең елдан соң 

аңардан кош яралырмы, юкмы, анысын 2948 елда яшҽүчелҽр күрерлҽр, ҽ менҽ 

хҽзер ул коштан кыйммҽтлерҽк нҽрсҽ бирҽ! Анда кҿн-тҿн известь яндыралар. 

Безнең тҿзелешлҽргҽ известь шулкадҽр кирҽк, аны шул факелда яндырып 

торалар, алып китеп торалар...” (Б. 50) 

“Мин “Нефтяник” гостиницасына туктадым. Икенче каттагы иркен генҽ 

бүлмҽнең тҽрҽзҽлҽре кҿньякка караганнар, аннан шҽһҽрнең үзҽге – горком 

күренеп тора. ...  

Шулай да бик кызык тҿзелҽ икҽн бу шҽһҽр. Башка шҽһҽрлҽр кебек, ул 

үзҽгеннҽн тҿзелҽ башламаган, бер як кырыйдан тҿзелеп киткҽн. Хҽзер исҽ 

шҽһҽрнең үзҽге ҽрем үсеп утыра торган, казлар, кҽҗҽлҽр кҿтүлҽп йҿри торган 

шҽрҽ ялан. Дҿрес, анда шҽһҽр партия комитетының мҽһабҽт йорты калкып тора, 

аның тирҽсендҽ ҽле күпереп, купшыланып китҽргҽ ҿлгермҽгҽн бакчасы да бар. 

Лҽкин шулай да ул ялгыз...” (Б. 51) 

Лениногорск кебек йҿзлҽгҽн яңа шҽһҽрлҽр тҿзелгҽн ул заманда. Бу зур 

күрсҽткеч илнең икътисады яхшы эшлҽгҽнне, эшсезлек булмаганны аңлата... 

Мисал ҿчен:  
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“Мҽктҽплҽр сигезгҽ җиткҽн. Алты урта мҽктҽп бар, 1958 елда яңадан ике 

мҽктҽп ҿлгерҽ. Шҽһҽрдҽ хҽзер тҿзүчелҽр мҽктҽбе, техника училищесы, нефть 

техникумы (кичке бүлек), нефть институтының кичке бүлек филиалы, 

курсларның ҿч комбинаты. Шҽһҽрдҽ ике катлы зур мунча, беренче разрядлы 

мода ательесы һ.б. бар. 

1959 елда шҽһҽрнең үз телевизор үзҽге тҿзелергҽ тиеш. Ҽле биш-алты ел 

элек кенҽ салына башлаган шҽһҽр хҽзер шундый үскҽн, шундый җҽелгҽн. Син 

аны җҽүялҽп түгел, машинага утырып та барлык урамнарын бер генҽ кҿндҽ 

ҽйлҽнеп чыга алмассың...” (Б. 53) 

Лҽкин Гази Кашшаф бу очеркында чын татар кешесенең җанын “ашый”, ҽ 

йҿрҽген борчый торган туган тел, татар мҽктҽбе булмау мҽсьҽсҽлҽсен бик кыю 

яктырткан. Ул безгҽ чынбарлыктагы контрастны шундый оста итеп тасвирлап 

биргҽн ки, аның кыюлыгына сокланырлык. Авылдан нефть чыгарырга дип 

Лениногорскига эшкҽ күчеп килгҽн татар яшьлҽре туган телдҽ сҿйлҽшкҽн, ҽ ана 

телендҽ сҿйлҽшмҽүче яки сҿйлҽшҽ белмҽүче, яки сҿйлҽшергҽ оялучы һҽм 

сораганына татарча җавап бирмҽүче урыслашкан “татар” түрҽлҽрен – 

партиянең шҽһҽр һҽм район комитеты секретарьларын, нефть идарҽсе 

җитҽкчелҽрен – күреп, публицистның йҿрҽге ҽрнегҽн, ул атаклы журнал аша 

бҿтен татар халкына чаң суккан. Менҽ бер ҿзек укып китик: 

“...Тик безнең икенче нҽрсҽгҽ исебез китте. Яңа ачылган алты мҽктҽпнең 

берсе дҽ татар мҽктҽбе түгел диделҽр безгҽ. Шуннан соң мин шҽһҽр халкын 

күзҽтебрҽк йҿри башладым: урам тулы татар, кайда гына барып керсҽң дҽ 

татарча сөйләшәләр. Нефть тирҽ-як татар авылларыннан менҽ дигҽн батыр 

егетлҽрне, сылу кызларны үзенҽ чакырып китергҽн... һҽм бу хҽл кешелҽрнең 

аралашуларына үзенчҽлекле бер тҿс керткҽн. Горкомда, мҽсҽлҽн, минем белҽн 

татарча сҿйлҽштелҽр. Мин соңыннан гына ул сҿйлҽшүче иптҽшнең татар 

түгеллеген белдем. Ҽ менҽ шул ук горкомда секретарьларның берсе минем 

татарча соравыма русча җавап кайтарды. Горкомның икенче секретаре 
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Фаварис Мирсаяф улы Тукаевның татарча сҿйлҽшмҽвенҽ нефть бораулаучы 

таза ирлҽр дҽ аптырыйлар икҽн. 

- Ул татармы соң? – дип сорадылар миннҽн. – Беркайчан да ул, буровойга 

килеп, татарча сөйләшкәне юк, ҽ ҽйтҽсе сүзлҽр бар безнең... 

Ничҽ еллар буенча аның җитҽкчелеге астында эшлҽүче эшчелҽр массасы 

секретарьның татармы, армы, русмы икҽнен белмилҽр, татарча эндҽшсҽң дҽ 

русча гына сҿйлҽшҽ дилҽр. Шуңа күрҽ миңа Конституция нигезендҽ эш итүче 

Совет башкарма җитҽкчесе Хҽй Вилдановның да нефтьчелҽр ҿчен бары тик рус 

телендҽ генҽ марш булдырырга янып йҿрүе гаҗҽплҽндермҽде. Алар инде бҿек 

рус культурасын ахырынача чөмереп бетергәннәр, күрҽсең, ана телендҽ 

массага якынаю, ана телендҽ аларны тҽрбиялҽү безнең эшебез түгел инде ул, 

дип карыйлар булса кирҽк. Алдагы елда тагын берничҽ яңа мҽктҽп ҿлгерер, 

алары да аның, бҽлки, татарча укытмаслар... 

Ихтыярсыз рҽвештҽ В.И.Ленинның сүзлҽре искҽ тҿшҽ, ул рус булмаган 

халыкларның руслашкан вҽкиллҽре милли мҽсьҽлҽне танымаска тырышулары  

ҿчен ачынып язган”. (Б. 56) 

Бездҽ сорау туды: Г.Кашшафның җаваплы редактор вазыйфасыннан китүе 

шушы очеркка бҽйле түгелме? КПССның Татар ҿлкҽ комитетының идеология 

бүлеге аңа карата чара күрмҽгҽнме? Бу сорау ачык кала. 

Дҿрес, безгҽ ҿлкҽ комитеты тарафыннан 1959 елда Г.Кашшафның Казан 

дҽүлҽт университетына татар теле һҽм ҽдҽбияты бүлегенҽ журналистика 

белгечлеге буенча читтҽн торып укучы студентларны укытырга җибҽрелүе 

мҽгълүм.  

Очеркына Г.Кашшаф халык ҽдҽбиятыннан җыр да кертеп җибҽргҽн: 

“Йорт салуның ние бар, 

Мүклисе дҽ, чүклисе, 
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Кыз алуның ние бар, 

Кочаклыйсы да йоклыйсы!” 

Ҽлеге очеркта “Яшьлек җыр сорый” дигҽн бүлек бар. Бүлекнең исемен 

Г.Кашшаф афоризмы дип уйлыйбыз, мҽсҽлҽн: 

“Яшьлек кайда да бер. Ул чҽчҽк ярата, романтикага бирелҽ, мҽхҽббҽт белҽн 

исерҽ, уен-кҿлке белҽн мавыга. Яшьлек сҿйгҽне белҽн ялгыз гына калырга да 

тели, компания белҽн шаулашып җырларга һҽм бҿтерелеп биергҽ ашкынып 

тора. 

Шомырт төсле кара үткен күзлҽр ялт-йолт эзлҽнҽ башлый, кая юл тотарга 

икҽн? Парккамы, ҽллҽ танца мҽйданынамы? Аның алсу йҿзендҽ дҽртлелек, 

шаянлык балкый, ул мҽхҽббҽт ялкынына кызарган һҽм шашынып ашкынуын 

чагылдыра. Кҿдрҽ чҽчлҽр йомшак кына ап-ак муенны иркҽлилҽр, яхшы 

материядҽн тегелгҽн чҽчҽкле күлмҽк, бҿтен гҽүдҽнең нҽфислегенҽ, җиңеллегенҽ 

тиң килгҽн, ҽ кыйммҽтле босоножкалар кигҽн аяклар телҽсҽ нинди вальска 

бҿтерелеп китҽргҽ торалар. Ул үзенең егетен кҿтҽ, шундый ук яшь һҽм шундый 

ук таза егет ҽнҽ шул урамнан киң адымнар белҽн йҿгерҽ-атлап монда килҽ. Сез 

бу кызны мҽхҽббҽт белҽн исергҽн гимназистка дип уйламагыз. Юк, түгел. Ул 

без кҿндез күреп узган тҿзүче кызларның берсе”. (Б. 56) 

Эндәш сүзләр дҽ очрады безгҽ: 

“Чулман! Аның икенче як яры бҿтенлҽй күренми, бҽлки ул томан эченҽ 

йотылгандыр?” (Б. 48) 

Инкарь җөмлә:  

“Юк, ярны күрсҽтми торган куе томан юк бүген.” (Б. 48) 

Ритмик хәрәкәткә мондый мисал күреп алдык:  

“Йҿзлҽрчҽ чакрымнарга сузылган ясалма диңгезнең нҽкъ безнең 

республикадагы иңе урыны белҽн 40 кмга җитҽ. Шул мҽйдандагы су, 
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дулкыннар күтҽреп, ярларга, буага ташлана, ул ыргый, ярсый, ачулана, 

шомландыра, вакыт-вакыт күк белҽн тоташып, яшенле яңгырлар кҿче белҽн дҽ 

һөҗүм итеп карый.” (Б. 48) 

Безнең күзҽтүлҽргҽ караганда, 1950 – 1958 елларда журнал битлҽрендҽ 

Бҿек Ватан сугышына (алга таба – БВС), аның батырларына багышланган 

очерклар юк диярлек. Шулай да берничҽ бар (Насрый Г. Атаклы машинист. 

1950. № 2. Б. 54 – 59; Заботин И. Сталинград турында очерклар. 1952. № 1. Б. 

64 – 78; Касыймов Э. Брест каһарманы. 1958. № 2. Б. 55 – 65).  

Фикерли белүчелҽрнең башында иң ҽүвҽл ни өчен шулай дигҽн сорау 

туачак. Хҽзер билгеле булганча, БВС беткҽч, фашистлар ҽсирлегеннҽн Кызыл 

Армиянең 2 млн. солдаты Туган илгҽ кайтарылган. Лҽкин шуның 400 меңгҽ 

якыны ГУЛАГка озатылган, ҽ 1,5 млн. совет солдаты хҽрби хезмҽтен тҽмамлау 

ҿчен армиягҽ кире җибҽрелгҽн (“5” канал. “Середина века: 1956 год” 

телетапшыруы. 2013 елның 23 мае. 6 сҽг. – 7 сҽг.). Шуңа күрҽ дошман 

ҽсирлегенҽ тҿшкҽн, ҽмма аннан качарга тырышкан Пѐтр Гаврилов, берничҽ 

тапкыр качып та кабат тотылган Нҽби Дҽүли, Норвегия диңгезендҽге яшерен 

утраудан дошман очкычына утырып кача алган Михаил Девятаев, башларын 

кистергҽн Муса Җҽлил, Гайнан Кормаш, Габдулла Алиш кебек каһарманнар 

яки немец тоткынлыгыннан качып, җиде кҿн буе агач башында үгез койрыгы 

суырып утырган, аннары җиргҽ тҿшкҽч, яңадан кулга алынып, карцерга – 

бҿртек сибелгҽн салкын суга – ыргытылган безнең туганыбыз Габделнҽфыйк 

Шҽрифуллин (1920–1995) шикелле солдатлар турында 1956 елга кадҽр, 

гомумҽн, язарга ярамаган, ягъни Н.С.Хрущѐв аларны аклатып, ГУЛАГтан 

иреккҽ чыгарттыргач яисҽ Совет Армиясеннҽн тыныч тормышка кайтаргач 

кына, шушындый батыр солдатларыбыз турында халыкка сҿйлҽргҽ мҿмкинлек 

туган. Шул рҽвешле, Сталин тҿзеткҽн ГУЛАГ системасы СССР Югары Советы 

указы нигезендҽ 1956 елның октябрь аенда бҿтенлҽй җимерелгҽн. 
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Безнең уйлавыбызча, “Совет ҽдҽбияты” журналында сугыш геройлары 

турындагы очеркларның аз басылуы шушы сҽяси сҽбҽпкҽ бҽйле булган. 

Эдуард Касыймовның “Брест каһарманы” очеркы тҿзелеше ягыннан да 

игътибарыбызны җҽлеп итте, чҿнки үзенчҽлекле биш бүлеккҽ бүленгҽн, ҽ 

аларның һҽркайсы зур ҽһҽмияткҽ ия: 1. Кояш кыздырып байый; 2. Тыныч тҿн, 

дҽһшҽтле таң; 3. Ватан ҿчен! 4. Соңгы чиктҽ; 5.Уналты ел узгач... 

Ҽлеге очеркта БВСның башы: 1941 елның 22 июне, Брест оборонасы, аның 

каһарманнарының батырлыгы, шул исҽптҽн майор, Советлар Берлеге батыры 

Пѐтр Михайлович Гавриловның каһарманлыгы да сурҽтлҽнгҽн.  

Брест оборонасын саклаучылар 1956 елның җҽендҽ, Брест оборонасының 

15 еллыгы уңаеннан Мҽскҽүдҽ уздырылган тантанадан соң, Брест ныгытмасына 

юл тотканнар. Брестта аның янына бер хатын-кыз килгҽн дҽ: “Синең хатының 

исҽн, ул Косово шҽһҽрендҽге гариплҽр йортында яши”, – дигҽн. Аннары Пѐтр 

Михайлович аның белҽн поездга утырып, Югославиягҽ, Сербиягҽ киткҽн. 

Шул рҽвешле, уналты ел узгач кына, П.М.Гаврилов үзенең хатынын эзлҽп 

тапкан. Каһарманның хҽлҽл җефете белҽн очрашуын Э.Касыймов менҽ ничек 

дулкындаргыч итеп, эчкерсез хислҽр белҽн сугарып тасвирлаган. Пѐтр 

Гаврилов белҽн хатыны Екатерина сҿйлҽшкҽнен шулкадҽр җылы, оста 

сурҽтлҽгҽн ки, ҽйтерсең лҽ, үзе тыңлап торган: 

“Бу хҽлдҽ янына керергҽ ярамас, каушаудан ҽллҽ нишлҽр”, – дип ҽлеге 

хатынны алдан кертеп җибҽрдем. “Бар, сҿйлҽш, алдан ҽзерлҽп куй”, – дидем. 

Үзем ишек тҿбендҽ калдым. Тегелҽр сҿйлҽшҽлҽр. Мин Катямның сулкылдаган 

хҽлсез тавышын ишетҽм.  

– Хҽл-ҽхвҽл белешкҽч, ҽлеге хатын һҽлак булган ире турында: 

– Белҽсеңме, Катюша, минем ирем кайтты ич. Пленда булган, – диде.  
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– Шулаймы? Зур сҿенечле икҽнсең... Котлыйм, котлыйм, – ди, аннары 

уфтанып. – Минеке кайтмас инде, кайтмас, – диде аңа каршы минем хатын.  

– Ҽ кайтса? Менҽ хҽзер кайтып тҿшсҽ, нишлҽр идең? 

– Белмим...  

Алар берникадҽр сүзсез тордылар. Аннары теге хатын:  

– Катюша, ирең кайтты бит синең, – диде шатлыклы тавыш белҽн. 

Катям һаман ышанмый. 

– Юкны сҿйлисең, ул күптҽн һҽлак булгандыр инде, – ди.  

Шул вакыт мин түзҽ алмадым, эчтҽ нидер ҿзелеп тҿшкҽндҽй булды, 

күзлҽрдҽн яшь агарга тотынды, мин эчкҽ атылдым... Калганын хҽтерлҽмим. 

Бераздан, инде тҽмам тынычлангач, Катяга: 

– Сине алырга килдем, ҽйдҽ, киттек, – дим. 

– Юк, Петя, мин моннан беркая да бармыйм, син ҽнҽ кем булгансың, син 

инде ҿйлҽнгҽнсеңдер, ҽ мин, ҽ мин... – ди. Үзенең күзлҽреннҽн бҿртек-бҿртек 

яшь тҽгҽри. 

Шул тҿнне үк мин аны Брестка алып кайттым, иң яхшы врачларны 

чакырттым.” (Касыймов Э. Брест каһарманы. 1958. № 2. Б. 65.) 

Лҽкин инде соң булган, табиблар ярдҽм итҽ алмаганнар, чҿнки Екатерина 

Гаврилова параличланып, йҿри алмас хҽлдҽ урын ҿстендҽ яткан. Һҽм Пѐтр 

Михайловичның хатыны Катя 1956 елның декабрендҽ үлгҽн. 

Нәтиҗә ясап ҽйтсҽк, без моңа кадҽр Советлар Берлеге батыры, туган 

Татарстаныбызның Питрҽч районы Күн авылыннан чыккан Пѐтр 

Михайловичның тормыш юлы хакында русча-татарча документаль ҽсҽрлҽр 
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белҽн таныш булсак та, кинофильмнар карасак та, аның язмышындагы мондый 

гыйбрҽтле фактны белми идек. Татар халкының сҽлҽтле язучысы, очеркчы 

буларак танылган, ҽмма фани дҿньядан иртҽ китеп барган Эдуард Касыймов, 

ниһаять, күзебезне каплап торган кара пҽрдҽнең бер почмагын ачтырды. Ул 

очеркны язар ҿчен иң элек каһарманның Казанда Гоголь урамындагы 

фатирында үзе белҽн күрешеп, тҿн буе сҿйлҽшкҽн һҽм язарына искиткеч күп 

“азык” алган, кадерле истҽлеклҽрне блокнотына да, “күңел дҽфтҽре”нҽ дҽ 

теркҽп куйган.  

Илсҿярлек (патриотизм) темасы бүген яңадан актуальлҽшкҽндҽ, яшь буын 

Пѐтр Гаврилов кебек каһарманнарыбызны онытмаска тиеш. 

 

 


