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Татар совет əдəбиятының... йөк аты
Гази Кашшаф (Миргазый Солтан улы Кашшафетдинов –
15.04.1907) – совет чоры кешелəренə, татар мəдəни-рухи тормышы
белəн кызыксынучыларга бик тə таныш зат. Ул тəнкыйтьче, əдип,
журналист, галим, педагог, дəреслеклəр авторы, җəмəгать эшлеклесе,
əдəби хəрəкəтне оештыручыларның берсе буларак билгеле. Аның
шактый гомере «Совет əдəбияты» журналы белəн бəйле. Гази ага бу
журнал белəн сугыш һəм аннан соңгы иң кыен елларда җитəкчелек
итə; 116 санына баш мөхəррир буларак кул куя. Шунысы гыйбрəтле:
күренекле тюрколог Əмир Нəҗипнең «Совет əдəбияты» журналында
(1957, №12) нəшер ителгəн «Татар əдəбиятының һəм əдəби теленең
кайбер язма истəлеклəре» мəкалəсе Борынгы һəм Урта гасыр төркитатар рухи мирасын өйрəнүчелəр тарафыннан менə берничə дистə
ел-лар инде югары бəялəнеп килə. Заманында исə бу язма партия
Өлкə комитетының 1958 елгы 25 февраль карарында кискен
тəнкыйтьлəнə һəм аны басканы өчен Г. Кашшаф баш мөхəррирлек
вазифасыннан азат ителə.
Гази аганың бер аягы юк иде (ул аны кайда, ничек югалткандыр,
– анысын белмим). Татарның «Аксак күп йөрер» əйтемендəге кебек,
ул протез белəн дə дүрт саны төгəл кешелəргə караганда күбрəк
йөрде, күбрəк эш-гамəл кылды. Аның, мəсəлəн, сугыш елларындагы
эшчəнлеген чын мəгънəсендə фидакарьлек дип атарга мөмкин. Журнал, нəшрият, əдəби иҗат эшлəреннəн тыш, ул фронттагы
калəмдəшлəре белəн элемтəдə тора, аларның үзлəренə, гаилəлəренə
төрле ярдəмнəр оештыра. Мəгълүм ки, сугыш чорында Казанга, Татарстанга вакытлыча яшəү өчен күплəгəн Совет һəм чит ил əдиплəре
китерелə. Аларны урнаштыру, оештыру мəшəкатьлəренең дə шактый
өлеше Гази ага җилкəсенə төшə.
Бу мөхтəрəм зат – 400 дəн артык мəкалə-хезмəт авторы. Тематикалары, эчтəлеклəре белəн алар гаять төрле. Бу язмаларда əдəби
бəйлəнешлəр, башка халыкларның да əдəбиятлары теге яки бу
дəрəҗəдə гомумтатар сүз сəнгате, аның үткəне, бүгенгесе, килəчəге,
уңышлары, кимчелеклəре хакында да сүз бара. Гази ага үзəк матбугатта, бөтенсоюз мөнбəрлəреннəн дə татар əдəбияты турында чы-
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гышлар ясап тора. Тəнкыйтьченең иҗат мирасында татар театры,
драматургиясе мəсьəлəлəре зур урынны били. Спектакль-тамашалар
карарга аның еш йөргəнен əле мин дə хəтерлим.
Гази ага əдəбияттагы һəр яңа күренешкə үзенең тəнкыйди
мөнəсəбəтен белдереп барырга тырышты. Тəҗрибəле əдиплəр
белəн беррəттəн, ул башлап язучыларның əсəрлəрен дə даим күз
уңында тотты. Шунысы мөһим: Г. Кашшаф үзенең тəнкыйди
эшчəнлегендə иҗат əһеллəренə, аларның язмаларына һəрчак диярлек сак, гадел, объектив якын килергə омтылды, үзе ялгышлар
җибəргəндə, аларны танудан да тартынмады, үзен тəнкыйтьлəүчелəргə ачу сакламады. Мəгълүм ки, узган гасыр урталарында
Гали Халит үзенең аерым мəкалəлəрендə Г. Кашшафны да
тəнкыйтьлəп ала. Əмма аңа карап Гази ага үзенең калəмдəшенə
һич тə ачу сакламады, хəтта аның хакында уңай эчтəлекле язмалар
да бастырды.
Əдиплəр даирəсендə шушындый бер сөйлəк йөри: имеш, кемдер аңа «Гази абый, сез үзегез тəнкыйтьче, ə күбрəк кешелəрне
мактап язасыз, тəнкыйтьлəмисез», – дигəн. Аңа Гази ага: «Анысын
син эшлə инде», дип, җавап биргəн, имеш.
Г. Кашшаф, əйткəнебезчə, төрле тармакларда хезмəт куйган
зат. Əмма аның эшчəнлегендə төп һəм хəлиткеч урынны Муса
Җəлилне өйрəнү алып тора. Бу һич тə очраклы хəл түгел. Патриотшагыйрь һəм тəнкыйтьче фикердəш, дуслар була. М. Җəлил үзенең
хатларында да Г. Кашшафны «кадерле» иптəше, «иң якын һəм
кайгыртучан дус», ышанычлы, тугрылыклы зат булуын ассызыклый. 1942 елның 27 маенда язылган васыять хатын да нəкъ менə
Г. Кашшафка атап яза. Гази ага бөек шагыйрьнең, дустының васыятен җиренə җиткереп үти. Аның М. Җəлилне аклау, аны
өйрəнү, пропагандалау өлкəсендəге эшчəнлеге биниһая олы батылык. Əгəр дə М. Җəлил, аның иҗаты бөтен дөньяда танылу алган
икəн, монда Г. Кашшафның роле дə бəялəп бетергесез.
Гази аганы күплəр үзенең дусты, остазы дип хисаплый. Болар
арасында күренекле зат Рафаэль Мостафинның булуы үзе үк күп
нəрсə хакында сөйли.
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Куаныч ки, Гази ага шəхсəн минем дə остазларымның берсе.
Мин аның язмаларын кечкенəдəн үк укып үстем. Ул 1961–1964 елларда, ягъни безнең студентлык вакытында КДУның татар
əдəбияты кафедрасында эшлəде. Безгə аның лекциялəрен тыңларга
туры килде. Мин бер курс эшен дə аның җитəкчелегендə язган
идем. Миңа партиягə керергə рекомендация бирүчелəрнең дə берсе
Гази ага булды. Без берничə ел буена бер коллективта – тарихфилология факультетында бергə эшлəдек, үзара аралашып, очрашып тордык. Студентларның тулай торагында Гази ага белəн очрашу оештырганыбызны да хəтерлим. Анда безнең бүлек, факультет студентлары гына түгел, күплəгəн кунаклар да катнашкан иде.
Миңа Гази аганың үзе кебек тыйнак булган улы Ренард Кашафетдинов белəн дə бергə эшлəргə туры килде. Ул тарихчы иде,
факультет деканының урынбасары, университет парткомының
секретаре вазифаларын да үтəде.
Г. Кашшаф хакында күплəрнең истəлеклəре, язмалары бар.
Аларда бу затның матур əхлакый һəм инсани сыйфатлары һəрчак ассызыклана. «Син, дускай, үзең бик əйбəт кенə кеше болай, тик бер
җитешмəгəн ягың бар – артык тыйнак!» – ди аның 60 еллыгында
Əхмəт Фəйзи. Моңа Габдрахман Минский болай дип тə өсти: «Иртəгə
дə бүгенгедəй хезмəт сөйгəн, тыйнак замандашларыбызның берсе
бул! Артык тыйнак булуың да зарарсыз». Татар һəм башкорт
халыкларының мəшһүр əдибе Сəйфи Кудаш мондый юлларны язып
калдырган: «Г. Кашшаф татар совет əдəбиятының сабан туйларында
яки ипподромнарда елына бер тапкыр чаба һəм юырта торган аргамакларыннан түгел. Ул татар совет əдəбиятының ел əйлəнəсенə муеннан камыт төшерми торган йөк аты булды. Аны нинди зурлыктагы арбага җиксəлəр һəм аңа күпме йөк салсалар, ул шуны тарта һəм
алга таба сөйрəп барды».
Х. Миңнегулов

КЕРЕШ
«Гази Кашшаф – күренекле əдəбиятчы, тəнкыйтьче, журналист,
педагог, җəмəгать эшлеклесе. Гази аганың бөтен гомере əдəбият һəм
журналистика белəн бəйле булды. Ул əдəбият гыйлеме һəм тəнкыйте
өлкəсендə дə зур мирас калдырды. Аның игътибарыннан читтə калган
берəр танылган əдип булдымы икəн! Бик күп яшь əдиплəр һəм журналистлар иҗатка аңардан фатиха алдылар», − дип яза Ф. Əгъзəмов1.
Бүгенге көндə Г. Кашшафның исеме журналистикага мөнəсəбəттə еш
яңгырый. Əдəбият тарихында ул М. Җəлил фəненə нигез салучы галим буларак таныла. Əдипнең эшчəнлеге моның белəн генə
чиклəнми. Аның əдəби-тəнкыйди һəм гыйльми мирасын өйрəнү совет
чоры татар əдəби тəнкыйтенең тарихы, аның үсеш-үзгəреше турында
аерым тəнкыйтьче-галим эшчəнлеге мисалында сүз йөртергə
мөмкинлек тудыра.
«Татар əдəбияты тарихы» томлыкларында Г. Кашшаф
эшчəнлеге Г. Сəгъди, Җ. Вəлиди, Г. Нигъмəти, М. Гайнуллин кебек
əдəбият белгечлəре һəм тəнкыйтьчелəре белəн беррəттəн аерым
бүлектə тикшерелə. «…хəзер шундый вакыт җитте: Гази
Кашшафның иҗади мирасын җыеп, тəртипкə салып, аңа тулы бəя
бирергə кирəк. Гази Кашшаф − безнең əдəбият һəм мəдəният тарихыбызда үзенə лаеклы урын алырга тиешле шəхес», − дип яза
Р. Нуруллина2. Ш. Рəкыйпов, бераз арттырып булса да, остазын:
«Үз мəнфəгате турында һич-һич кайгыртмаган Ф. Əмирхан,
Г. Тукай, Г. Исхакый, Дəрдемəнд кебек олуг зат иде бит ул»3, − дип
бəяли. Совет чорында татар əдəбиятының сулышын тоеп яшəгəн
Г. Кашшаф эшчəнлегенең əһəмиятен үз заманында аңа багышлап
язылган əдəби əсəрлəр дə дəлилли ала. Алар арасында М. Җəлил,
1

Əгъзамов Ф. Тугрылык // Мəдəни җомга. 1997. 25 апрель.
Нуруллина Р. Вакыт сынавын үтеп // Гази Кашшаф – язучыжурналист, педагог, галим. Очерк һəм эссе: Югары уку йортларының журналистика бүлеге студентларына «Əдəби-публицистик жанрлар» курсыннан
уку ярдəмлеге. Казан: КДУ нəшр., 2008. Б. 28.
3
Рəкыйпов Ш. Олуг үрнəк иде // Гази Кашшаф – язучы-журналист, педагог, галим… Казан: КДУ нəшр., 2008. Б. 41 .
2
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Х. Туфан, И. Юзеев шигырьлəрен, Г. Əпсəлəмовның Советлар Союзы Герое, Ленин премиясе лауреаты Муса Җəлил, батыр
җəлилчелəр һəм аларның турылыклы дусты Гази Кашшафның якты
истəлегенə багышлынган «Агыла болыт» романын, Г. Ахуновның
«Ардуан батыр» повестен һəм шул ук авторның «Йолдызлар калка»
повестенең Г. Кашшафка багышланган «Остазымның кайбер
гадəтлəре» бүлеген атап узарга мөмкин.
Г. Кашшафның əдəби-тəнкыйди, гыйльми, язучылык эше, журналистика өлкəсендə башкарылган эшчəнлеге белəн чагыштырганда,
аз өйрəнелгəн өлкəлəр. Г. Кашшафның əдəби тəнкыйть өлкəсенə кагылышлы күпсанлы мəкалəлəренең төп өлеше вакытлы матбугат
битлəрендə дөнья кургəн. Шулар арасында «Авыл яшьлəре», «Социалистик Татарстан» («Кызыл Татарстан»), «Татарстан яшьлəре» («Яшь
сталинчы»), «Советская Татария» («Красная Татария»), «Совет
əдəбияты», «Совет мəктəбе», «Азат хатын», «Ялкын» һ.б. бик күп газета-журналларның исемнəрен атый алабыз. Аларда басылып чыккан
материаллар əдəби-тарихи анализлауга һəм бəя алырга хаклы.
Г. Кашшафның əдəби-тəнкыйди һəм гыйльми мирасын тикшергəн
махсус хезмəтлəр юк дəрəҗəсендə. Шулай да, газета журнал
битлəрендə бу куренекле затның эшчəнлеген яктырткан мəкалəлəр басылган, аерым язучыларның истəлеклəре саклана. Н. Юзиевнең аның
биографиясенə һəм эшчəнлегенə багышланган мəкалəсе татар
əдəбияты тарихының бишенче томында урын алган. Анда ул: «Гази
Кашшаф кырык елга якын сузылган иҗат эшчəнлеге белəн əдəби
хəрəкəтнең уртасында кайнады, үз чоры əдəбиятының актуаль
мəсьəлəлəрен күтəреп, əдəби тəнкыйтьнең алгы сафында атлады. Ул
үзенең күптармаклы эшчəнлеге белəн татар совет əдəбияты үсешенə
уңай йогынты ясаган талантлы тəнкыйтьче һəм əдəбият галиме иде», −
дигəн фикер җиткерə1. Моннан тыш, Г.Кашшафның тормыш һəм иҗат
юлын тикшергəн мəкалəлəр арасында Р.Н. Даутовның «Совет Татарстаны язучылары: биобиблиографик белешмə», «Əдиплəребез: био-

1

Юзиев Н. Гази Кашшаф // Татар əдəбияты тарихы: 6 т. Казан: Татар.
кит. нəшр., 1989. Т. 5. Б.500 .
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библиографик белешмəлек»1 китапларында китерелгəн язмаларын
əйтеп узарга мөмкин. Тəнкыйтьченең журналистлык эшчəнлеген
Р. Нуруллина «Вакыт сынавын үтеп», «Тугрылык», Ф. Əгъзамов «Остаз», «Якты эз», И. Низамов «Остаз мирасына тугрылык», М. Мəрдиева «Совет əдəбияты» журналында...», Ш. Рəкыйпов «Беренче
кирəкле шəйдер», «Олуг үрнəк иде» һ.б. мəкалə-истəлеклəрендə яктырталар2. Г. Кашшафка багышланган мəкалəлəрнең күбесе аның
М. Җəлил иҗатын һəм тормыш юлын өйрəнүне күздə тотып язылган.
Аларда шагыйрь белəн тəнкыйтьченең дуслыгына басым ясала, күп
кенə язмаларда (Г. Минскийның «Халыкка хезмəт», И. Ахунҗановның
«Остаз», З. Низаметдиновның «Җəлил дусты», Н. Юзиевнең «Фидакарьлек»3 һ.б.) шагыйрьнең Г.Кашшафка язган васыяте искə алына.
Г. Кашшафның укучысы Г. Ахунов аны, нигездə, «Совет əдəбияты»
журналы редакторы, шəхес буларак искə ала4.
Язучы Г. Кашшафның əдəби əсəрлəренə тəнкыйди карашлар
Ə. Камал, М. Фəйзуллина, Г. Иделле язмаларында китерелə5.
1

Даутов Р.Н. Совет Татарстаны язучылары: Биобиблиографик белешмə
/ Р.Н. Даутов, Н.Б. Нуруллина. Казан: Татар. кит. нəшр., 1986. Б. 246–248;
Əдиплəребез: биобиблиографик белешмəлек / Төз. Р.Н. Даутов,
Р.Ф. Рахмани: 2 томда. Казан: Татар. кит. нəшр., 2009. Т. 1. Б. 751.
2
Нуруллина Р. Вакыт сынавын үтеп // Гази Кашшаф – язучы-журналист,
педагог, галим... Казан: КДУ нəшр., 2008. Б. 14–29 .; Нуруллина Р. Тугрылык //
Казан утлары. 1987. № 6. Б. 172-173; Əгъзамов Ф. Остаз // Гази Кашшаф – язучыжурналист, педагог, галим... Казан: КДУ нəшр., 2008. Б. 9–14; Əгъзамов Ф. Якты
эз // Социалистик Татарстан. 1977. 14 апрель; Низамов И. Остаз мирасына тугрылык // Мəдəни җомга. 2007. 27 апрель; Мəрдиева М. «Совет əдəбияты» журналында... // Гази Кашшаф – язучы-журналист, педагог, галим… Казан: КДУ нəшр.,
2008. Б. 50–59; Рəкыйпов Ш. Беренче кирəкле шəйдер // Шəһри Казан. 1997. 18
апрель; Рəкыйпов Ш. Олуг үрнəк иде // Гази Кашшаф – язучы-журналист, педагог, галим… Казан: КДУ нəшр., 2008. Б. 29–50 .
3
Минский Г. Халыкка хезмəт: Г. Кашшафка 60 яшь // Казан утлары. 1967.
№ 4. Б. 96-97; Ахунҗанов И. Остаз // Художник һəм аның сүзе. Казан: Татар. кит.
нəшр., 1978. Б. 3–8; Низаметдинов З. Җəлил дусты // Мəйдан. 2007. № 4. Б. 77–
86; Ахунов Г. Беренче остазым // Мəдəни җомга. 1997. 1 май; Юзиев Н. Фидакарьлек // Əдəбият хəзинəлəре. Казан: Татар. кит. нəшр., 1978. Б. 127–140.
4
Ахунов Г. Гази Кашшаф хатлары // Татарстан. 1994. № 7–8. Б. 76–80.
5
Камал Ə. Укытучы // Совет əдəбияты. 1943. № 7. Б. 76–78; Фəйзуллина М.
Совет хатын-кызының героик образын бозып бирүчелəргə каршы // Кызыл Та-
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Г. Кашшафның əдəби-тəнкыйди хезмəтлəренə карата берьяклы һəм кайвакыт кискен тəнкыйтьне Г. Халит һəм К. Фасиев язмаларында очратырга мөмкин. Əмма ХХ гасырның 40 – 50 нче елларында язылган бу мəкалəлəр Г. Кашшаф эшчəнлегенə тулы бəя
бирүне күздə тотмый, ə бəлки тəнкыйтьченең аерым хезмəтлəрен
генə яктырталар. Əлеге тəнкыйтьче-галимнəрнең əдəбиятка кагылышлы карашлары бүгенге көндə яңадан күзəтеп чыгуга һəм объектив бəялəмəгə мохтаҗ.
Хезмəттə Г. Кашшафның əдəби тəнкыйть мəкалəлəре тупланган җыентыклар, газета-журнал битлəрендə басылып чыккан
рецензиялəр, докладлар, язмалар, əдəби əсəрлəр, монографиялəр,
кыйммəткə ия өстəмə чыганаклар буларак, көндəлеклəр,
истəлеклəр, хатлар, шулай ук əдипнең Татарстан Республикасы
Фəннəр Академиясе Г. Ибраһимов исемендəге Тел, əдəбият һəм
сəнгать институтының Язма һəм музыкаль мирас үзəгендə, Казан
(Идел буе) федераль университетының кадрлар бүлегендə сакланган шəхси фондыннан аның биографиясенə һəм эшчəнлегенə караган кайбер материаллар кулланылды.
Г. Кашшафның əдəби-тəнкыйди һəм гыйльми хезмəтлəре беренче тапкыр аның күпкырлы эшчəнлеге контекстында һəм газетажурнал битлəрендə дөнья күргəн күпсанлы язмалары, хезмəтлəре
белəн бергə туплап тикшерелə. Алар совет чоры əдəби процессының
идеологик һəм сəяси чынбарлыгын күздə тотып карала. Тикшеренү
барышында тупланган материаллар тəнкыйтьченең эшчəнлеген совет
чоры, татар əдəбияты белеме үсеше җирлегендə объектив рəвештə
күз алдына китерергə мөмкинлек тудыра.
Тəнкыйтьче-галимнең
əдəби-тəнкыйди
һəм
гыйльми
эшчəнлеген чорларга яңача бүлеп карау тəкъдим ителə.
Монографиянең аерым өлешендə Г. Кашшаф М. Җəлилне өйрəнү
фəненə нигез салучы буларак тикшерелə.

тарстан. 1947. 7 июль; Иделле (Усманов) Г. Партия һəм халык талəплəрен большевикларча үтəү өчен! // Кызыл Татарстан. 1946. 22 ноябрь.
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1. Г. КАШШАФНЫҢ БИОГРАФИЯСЕ
ҺƏМ КҮПКЫРЛЫ ЭШЧƏНЛЕГЕ
Гази Кашшаф (Миргазый Солтан улы Кашшафетдинов) 1907
елның 15 апрелендə Уфа губернасы, Бəлəбəй өязе (хəзерге Башкортстан Республикасы, Туймазы районы), Яңа Арсланбəк авылында
мулла гаилəсендə туа. Миргазыйның ата-бабасы һəм нəсел-ыруы
укымышлы, затлы нəселдəн. Аның бабасы Кашшафетдин Казан
мəдрəсəсендə белем алган, Татарстанның Азнакай районында
мөгаллимлек иткəн, соңрак мулла вазифасын башкарган. Гомумəн,
Г. Кашшаф нəселендə мөгаллимнəр, муллалар һəм укытучылар күп,
берничəсе Мəккə-Мəдинəгə хаҗга бару бəхетенə дə ирешкəн. Аның
атасы инкыйлабтан соң, 1922 елда, авыл мулласы һəм мөгаллимлек
вазифаларын ташларга мəҗбүр булып, алга таба үз хуҗалыгында гади крестьян хезмəте белəн шөгыльлəнə. Хосусый хуҗалыклар
күмəклəштерелгəч, туган авылы колхозында умартачы булып эшли.
Миргазый, əтисеннəн укырга-язарга өйрəнеп, авыл мəктəбендə
башлангыч белем алганнан соң, 1920 – 1925 елларда Бəлəбəй
шəһəрендəге укытучылар семинариясендə (соңыннан – педагогия
техникумы) укый, аннары Уфада кыска сроклы əзерлек курсларын
тəмамлый. Аның иҗат белəн кызыксынуы Бəлəбəй педагогия техникумында укыган вакытларында башлана. Беренче карашка, тыныч
кына аккан тормыш агымы кулына калəм алган Г. Кашшафка карата
мəрхəмəтле кебек күренə. Чынлыкта исə, булачак тəнкыйтьче
яшəешнең иң авыр минутларын кичерə. И.А. Ахунҗанов үзенең «Художник һəм аның сүзе» дигəн мəкалəсендə Г. Кашшафны
Г. Ахуновның Ардуан батыры белəн чагыштыра һəм моны бигрəк тə
Г. Кашшафның истəлеклəренə күз салып исбат итəргə тырыша: «Кереп кунар урын һəм бер кабымлык икмəк өчен мин дуңгызлар,
кəҗəлəр көттем, бакча казыдым, җəй көннəрендə, җилкəмə күтəреп,
урманнан утын ташыдым...»1. Тормышның əлеге сынауларын узганнан соң да, яшь күңелнең матурлыкны яратуы сүнмəгəн, сүрелмəгəн.
1

Ахунҗанов И.А. Остаз // Художник һəм аның сүзе. Казан: Татар. кит.
нəшр., 1978. Б. 3.
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Үзен билəп алган көчле мавыгу, Г. Ибраһимов, Ш. Камал,
Һ. Такташ кебек əдиплəрне үз күзлəре белəн күрергə омтылу
Г. Кашшафны Казанга алып килə. Көнчыгыш педагогия институтында уку елларында (1924 – 1928) ул иҗат эше белəн ныклап кызыксынып китə. Татар мəдəнияте йортында эшлəп килгəн яшь язучылар
түгəрəгендə актив катнаша, соңрак, Г. Кутуй, М. Əмир кебек, бу
түгəрəккə үзе дə җитəкчелек итə. Татар язучыларының əсəрлəре һəм
театрда барган спектакльлəр турында беренче рецензиялəре,
мəкалəлəре дə шушы елларда языла. 1928 елда алар «Авыл яшьлəре»
журналында, «Кызыл яшьлəр» газетасында «Кəш», «Г. К.»,
«Кəшгаз», «Кəлəй», «Газый Кəшшаф» имзалары белəн басылып чыгалар. Əйтергə кирəк, заман шаукымына ияреп, үзен күрсəтергə тырышкан Г. Кашшаф бу елларда төрле хаталардан да азат түгел. Аның,
мəсəлəн, вульгар социологизм белəн мавыгып китүен вакытлы матбугатта басылган тəнкыйть мəкалəлəре дə күрсəтеп тора. Шул ук вакытта, яшь тəнкыйтьче əдəбиятка бəйле вакыйгаларда катнаша.
Мəгълүм булганча, егерменче елларда ТАПП, РАПП һ.б. оешмалар
əдəбиятта үз юлларын, үз кыйблаларын билгелилəр. Г. Кашшаф та
ТАПП оешмасының əгъзалары рəтендə тора. 1930 елның көзендə
ТАПП əгзаларын «тазарту» кампаниясе үткəрелə. «ТАПП əгзаларын
тазарту комиссиясенең беркетмəсе»ннəн мəгълүм булганча, бу «тазарту»га 52 кеше чакырыла, шулар арасыннан унысы «тазарту» аша
үтə алмый һəм алар ТАПП составыннан чыгарылалар (...Гази Кашшаф – «тазарту вакытында тупас кылануы, биргəн сорауларга дөрес
җавап бирмəве, чит элементларга хас булган гадəтлəрен бетерергə
телəмəве өчен»)...»1.
Институтны тəмамлаганнан соң, Г. Кашшаф төрле уку йортларында (Татрабфакта, Авыл хуҗалыгы коммуналь мəктəбендə, Тире
һəм мех промышленносте техникумында, Авыл хуҗалыгы институтында) татар теле һəм əдəбияты укыта. Техникумда алып барылган
əдəби эшчəнлеге хакында «Совет əдəбияты» журналында басылып
чыккан «Без ничек эшлибез» язмасы хəбəр итə. 1937 елда
1

Б. 106.
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Татар əдəбияты тарихы: 6 томда. Казан: Татар. кит. нəшр., 1989. Т. 4.

Г. Кашшафны Татарстан китап нəшриятына өлкəн əдəби консультант
итеп эшкə чакыралар, ике елдан соң матур əдəбият секторының өлкəн
мөхəррире (мөдире) итеп билгелилəр.
Əдипнең егерменче еллар ахыры – утызынчы еллар башындагы
эшчəнлеге басылып чыккан һəр яңа китапны, җыентыкны бəялəп
барырга омтылуы, аларны киң җəмəгатьчелеккə актив рəвештə пропагандалавы белəн сыйфатлана. «Авыл яшьлəре», «Совет əдəбияты»
журналларында, «Кызыл Татарстан», «Кызыл яшьлəр» газеталарында И. Гази, Һ. Такташ, Ш. Маннур, М. Крымов, Т. Ченəкəй,
Г. Кутуйның шигырь китаплары, М. Максудның нəсерлəре,
А. Таһиров, М. Галəүнең хикəялəр җыентыклары турында
Г. Кашшафның рецензиялəре басыла. Шул чордагы əдəби хəрəкəт
тəэсиренə ияреп, яшь тəнкыйтьче аерым язучылар иҗатын, кайбер
əдəби күренешлəрне укучыларга берьяклырак аңлата. Менə аның
утызынчы еллардан алып, алга таба үсешен күзəткəн Ə. Исхак
истəлеклəреннəн бер өзек: «Егерме бер яшьлек бу егет ул вакытта
кай ягы белəн минем күңелне үзенə җəлеп иткəндер, анысын белмим. Ə тора-бара минем күңелемə бөтен барлыгы белəн кереп
утыруының сəбəплəрен табарга була... Бу, минемчə, беренче
нəүбəттə, аның характеры, күплəргə үрнəк булырлык тыйнаклыгы,
сабырлыгы, нинди авыр шартларда да түземлелеге. Сүрелмəс оптимизмы. Тынгысыз хəрəкəтчəнлеге. Хезмəт сөюе. Ирешкəннəр белəн
тынычлана белмəве. Кешене тыңлау осталыгы. Алар белəн
мөнəсəбəттə үзен тота белүе. Əдəбият һəм сəнгатькə мəхəббəт. Бу
өлкəлəрдəге уңышларга ихлас күңелдəн куана, кимчелеклəргə əрни
белүе. Масая һəм үпкəли белмəве... Кыскасы, Газинең андый кешелек сыйфатларын санап бетерергə мөмкин түгел»1.
Утызынчы елларның икенче яртысында Г. Кашшаф «Совет
əдəбияты», «Совет мəктəбе», «Азат хатын» кебек журналларда,
«Кызыл Татарстан» һ.б. газеталарда еш чыгыш ясый. Мисал өчен,
1938 елда Хəсəн Хəйри белəн берлектə, аның «Совет мəктəбе»
журналында Г. Тукайның бер томлыгы басылып чыгу уңаеннан
1

Юзиев Н. Фидакарьлек // Əдəбият хəзинəлəре. Казан: Татар. кит.
нəшр., 1978. Б. 132.
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рецензиясе дөнья күрə. Шул ук елда «Яшь сталинчы» газетасында
Г. Кашшафның «Тукай һəм аның чоры» язмасы басыла. Бу чор
иҗатында аның театр, драматургия белəн кызыксынуын да ассызыкларга кирəк. Хəсəн Хəйри, Шəйхи Маннур, Фатих Хөсни,
Əхмəт Исхак, Хан Җəмил белəн берлектə спектакль постановкаларына язылган рецензиялəре татар театры тəнкыйтендə үз урыннарын алдылар. Моннан тыш И. Вахитов белəн берлектə Г. Камал
иҗатын һəм эшчəнлеген өйрəнеп язылган мəкалəне аерып чыгарырга мөмкин.
Əдəби тəнкыйть, əдəбият тарихы һəм драматургия-театр
өлкəлəрендə алып барылган эзлəнүлəр белəн беррəттəн,
Г. Кашшаф шушы елларда проза жанрында да көчен сынап карый.
1934 елгы «Совет əдəбияты»нда аның «Охранник» дип исемлəнгəн
шактый күлəмле хикəясе урын алган. Чик сакчыларына багышланган «Ил чигендə» хикəясе 1935 елгы «Совет əдəбияты»
журналының берничə санында басылып килə. Соңрак бу хикəя
нигезендə язылган «Чүл буенда» (1940) повесте дөнья күрə. Шул
ук елда «Укытучы» дигəн хикəялəр җыентыгы, берничə хикəяочеркы «Совет əдəбияты»нда басыла. 1938 елда ул А.И. УльяноваЕлизарованың «Ильичның балалык һəм мəктəп еллары», соңрак,
1940 елда, А. Гайдарның «Сугыш сере турында əкият» исемле
əсəрлəренең ирекле тəрҗемəлəрен тəкъдим итə. Əмма шулай да,
нигездə, Г. Кашшаф тəнкыйтьче буларак таныла.
Совет чорында əдəбият һəрвакыт сəясəт басымы астында яши.
Утызынчы елларда күп очракта хаксызга гаеплəнеп җəзага тартылган интеллигенция вəкиллəре арасында татар язучы-шагыйрьлəре
дə аз түгел. Кызганыч ки, Г. Кашшаф та бу вакыйгалардан читтə
калмаган. Дөрес, ул хөкем ителмəгəн, əмма шул хөкем чыгаруларда, турыдан-туры булмаса да, катнашкан.
1941 елда Х. Туфанның «эше» буенча өченче комиссия утырышында шагыйрь Ш. Маннур, тəнкыйтьче Г. Кашшаф, «Кызыл Татарстан» газетасының баш мөхəррире И. Үзбəков асылда шагыйрьнең
язмышын хəл итəлəр. «Язучыларның V съездында Ш. Маннур ясаган
чыгышка караганда, комиссия башта уңай, Туфанны аклый торган
нəтиҗəгə килə. Актны да шул рухта язып бирəлəр. Лəкин тикшерүче
14

бераз басым ясап, «кыса» башлагач, фикерлəрен 180 градуска
үзгəртеп, «кирəкле» кəгазьне язып бирəлəр»1. Х. Туфан исеме татар
əдəбияты тарихыннан сызыла, əмма вакытлыча гына. Иректəн
мəхрүм ителгəн шагыйрь 1957 елда реабилитациялəнə. Əлеге үткəн
вакыйгага карата шул ук елны Г. Кашшаф болай дип җавап бирə:
«Чыннан да, Туфанны революциягə, Советка каршы кеше дип
əйтергə бернинди нигез юк иде. Безне НКВД тикшерүчесе
З.К. Батуллин чакыртып алды. Туфанның үз-үзен фаш итə торган
шаһитнамəлəрен укыды. Гаебен үзе таныгач, ничек ышанмыйсың?
Димəк, бик оста яшеренə белгəн икəн, дип уйладык. Тикшерүче безгə
ничек язарга кирəклеген аңлатты. Шулай итеп, без Туфанны политик
яктан гаепли торган, чынында исə – гаделсез булган экспертизаны яздык (1957 ел, 25 гыйнвар)»2. Вакыйга моның белəн дə тəмамланмый.
Х. Туфан сөргеннəн кайткач, Г. Кашшафның М. Җəлил иҗатын
өйрəнеп язылган хезмəтенə соклана һəм тəнкыйтьчегə багышлап шигырь яза3. Əлеге вакыйгаларга Г. Кашшафның еллар узганнан соң туган карашын, шул уңайдан татар халкы тарихына бəйле фикерлəрен
Ш. Рəкыйпов бер мəкалəсендə җиткерə: «... шəхес культы заманнарын искə төшерсəк, анда ни генə юк! Артык болар дип, күп җимеш
бирə торган ботакларны да кистелəр шул... Бихəбəр булсыннар дип,
безнең алфавитны да кат-кат үзгəрттелəр. Əмма тарихны алай гына
үзгəртеп булмый. Агымсу, астан – җир куеныннан тибеп торган саф
чишмəлəр барыбер үз юлларын тапкан кебек, хакыйкать тə бəреп чыга ул!»4. Шул рəвешле, совет чорында əдəбият дөньясындагы
шəхеслəргə бик күпне күрергə, бик күпне кичерергə һəм еллар узгач
та, үз эшлəре өчен җавап тотарга туры килə.
Кырыгынчы елларда Г. Кашшафның əдəбият фəне, əдəбиятсəнгать тəнкыйте, педагогика, журналистика өлкəлəрендəге
күптармаклы эшчəнлеге җəелə төшə. Бу чорда тəнкыйтьче əдəби
1

Мостафин Р. Бер «зарарлы əсəр» тарихы... // Сүнмəс утлар балкышы.
Казан: Идел-Пресс, 2006. 250 б.
2
Шунда ук.
3
Шунда ук.
4
Рəкыйпов Ш. Олуг үрнəк иде // Гази Кашшаф – язучы-журналист, педагог, галим… Казан: КДУ нəшр., 2008. Б. 14–29.
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процесс белəн тыгызрак һəм якынрак бəйлəнешлəрдə яши,
күренекле җəмəгать эшлеклесе, əдəбият галиме һəм педагог-остаз
буларак таныла. 1942 елның октябреннəн ул рəсми рəвештə «Совет
əдəбияты» журналының редакторы вазифасында.
«Атака»ның «Совет əдəбияты» исемендə чыгуы əдəбиятта социалистик реализм методын үзлəштерү өчен көрəш башланган елларга туры килə. Нəкъ менə шушы елларда журнал битлəрендə
Г. Кашшаф исеме дə күренə, дип яза М. Мəрдиева1. Мөхəррир сүзе
язучы, журналист, автор, редактор кебек мəгънəлəрне үз эченə
сыйдыра. Шул ук вакытта, совет чоры əлеге хезмəт иясенə үз
йөклəмəсен дə өсти. Билгеле бер дəрəҗəдə мөхəррирлек эше бу
чорда сəясəт, илдə барган тарихи вакыйгалар белəн дə турыдантуры бəйлəнешкə керə, партия, аның карарлары нигезендə яшəргə
мəҗбүр ителə, соцреализм иҗат методын беренче планга куя.
Г. Кашшафның мөхəррирлек хезмəтенең беренче чоры Бөек Ватан
сугышы елларына туры килə.
Н. Юзиев һəм М. Мəрдиева Г. Кашшафның бу эшчəнлеге
1942 елның октябрь аеннан башлана, дип язып чыгалар2. Чынлыкта исə, беренче тəҗрибəсе 1941 елда ук була. Əлеге елның 12 нче
саны өчен җаваплы редактор итеп Г. Кашшаф билгелəнə, ə 1942
елда ул мөхəррирлек эшенə тулы хокук ала. Аның бу вакыйгаларга
кагылышлы истəлеге бар. «Бөек Ватан сугышы еллары хəтердə
нык уелып калган, – дип яза ул. – Партиянең Татарстан өлкə комитеты «Совет əдəбияты» журналын саклап калырга булды. Шул ук
вакытта аппараттагы əдəби сотрудник штаты кыскарды. Бу вакытта журналны Гомəр Бəширов редакцияли иде. Озак та узмастан,
партия оешмасы Г. Бəшировны фронтка, озак сроклы командировкага җибəрде, бөтен эш А. Гомəр җилкəсенə авып калды.
1942 елны Г. Бəшировны мин алыштырдым, ул Татрадиокомитетның баш редакторы булып китте. Журналдагы хəл авырлы1
Мəрдиева М. Эзлəнүлəр һəм үсеш юлыннан // Казан утлары. 1982.
№ 5. Б. 28.
2
Юзиев Н. Гази Кашшаф // Татар əдəбияты тарихы: 6т. Казан: Татар. кит.
нəшр., 1989. Т. 5. Б. 503.; Мəрдиева М. «Совет əдəбияты» журналында... // Гази
Кашшаф – язучы-журналист, педагог, галим... Казан: КДУ нəшр., 2008. Б. 50.
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гына матбугат йортының котып салкыннары килеп кушылды. 1941
елның кышыннан бирле Матбугат йорты ягылмый иде.
Менə без – А. Гомəр белəн икəү – «Совет əдəбияты»ның чираттагы санын əзерлибез. Бүлмəдə бер сəгатьтəн артык утырып булмый,
салкын үзəккə үтə һəм без урамны əйлəнеп керəбез. Матбугат йортына караганда, урамда җылырак шикелле тоела безгə...»1. Журналның
редколлегия əгъзалары рəтендə шулай ук Т. Гыйззəт, Ш. Камал,
Г. Бəширов, Х. Хəйри, Т. Имаметдиновлар була.
Бөек Ватан сугышы башлангач, яшь сəркатипкə эшен гаять
авыр шартларда – Мəскəүдəн эвакуациялəнеп килгəн һəм Тукай
клубына урнашкан зур стажлы язучыларны учетка алудан, аларны
гомуми эшкə тартудан башлап җибəрергə туры килə. Алар арасында танылган əдип А. Толстой да була. Яшь сəркатип авыр хəлдə
калган рус һəм чит ил əдиплəренə ярдəм кулын суза.
1943 елның октябрендə, башка эшлəрдəн бушатмыйча гына,
Г. Кашшафны Татарстан Язучылар Союзының җитəкчесе итеп сайлыйлар. Бөек Ватан сугышы елларында Татарстан Язучылар
Союзының партоешма сəркатибенə һəм җитəкчесенə, «Совет
əдəбияты» журналының җаваплы редакторына фронтовик əдиплəр,
журнал һəм яңа чыккан китапларны гына түгел, гаилəлəренə ярдəм
сорап та, рəхмəтлəр əйтеп тə хатлар язганнар. «Бу хатлардан да
Г. Кашшафның гаять кешелекле сыйфатлары ачыла. Əгəр М. Җəлил,
Ф. Кəрим, Г. Кутуй, И. Гази, Ш. Маннур, А. Шамов, Н. Баян,
Г. Əпсəлəмов, Ш. Мөдəррис, Г. Хуҗиев һ.б. язучыларның аның белəн
язышкан хатлары барысы бергə җыеп бастырылса, сугыш елларындагы əдəби хəрəкəт шактый тулы ачылыр, Г. Кашшафның əдəби
хəрəкəтне оештырудагы роле тагын да ачыграк күренер иде», – дип
яза Н. Юзиев2. Шул ук вакытта, ул публицистика өлкəсендə уңышлы
эшлəп килə, хикəя, очерклар яза. Нигездə, аларда сугыш һəм тыл батырлары сурəтлəнə. 1943 елның гыйнвар башында Г. Кашшаф,

1

Кашшаф Г. Нигез ташларын салганда // Казан утлары. 1972. № 3. Б. 154.
Юзиев Н. Фидакарьлек // Əдəбият хəзинəлəре. Казан: Татар. кит.
нəшр., 1978. Б. 130.
2
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К. Нəҗми, Х. Ярми белəн берлектə, фронтовик татарларга сəлам хатын язуда катнаша.
Ул еллардагы эшнең иң кыены – журналны вакытында чыгарып
бару була. Тирə-күрше автономияле республикаларда əдəби журналлар чыгудан туктаган бер вакытта, «Совет əдəбияты» яшəвен дəвам
итə. Кəгазь кытлыгы, типографиянең куəте җитмəү еш кына эшне
тоткарлый. 1943 елның җəендə типографиядə журналның 7 саны чыга
алмый ята. Кая гына мөрəҗəгать итми Г. Кашшаф. Ярдəм Александр
Фадеевтан килə. Дустының гозеренə колак салып, ул татар
əдəбиятының хəлен карауны СССР Язучылары берлегенең президиумына куя. Докладчы Г. Кашшаф президиум əгъзаларында: «Татар
язучылары үзлəренең əсəрлəре белəн совет əдəбияты үсешенə зур
өлеш кертəлəр», – дигəн фикер тудыра алган. Күренекле əдəбият белгече П. Скосырев əлеге чыгышны яклап һəм хуплап чыга.
Аннары татар язучыларын ВКП(б) Үзəк комитетына чакырып
алалар. Г.Кашшаф анда К. Нəҗми, Т. Гыйззəт белəн бергə бара.
Татарстан язучыларының тормышы, эшлəре турында, язучылар
һəм республика көчлəре белəн генə хəл итеп булмый торган кыенлыклар хакында сөйли. «Үзəк Комитеттагы иптəшлəр безнең хəлне
яхшы аңладылар. Авырлык белəн булса да, журналны туктатмыйча чыгарып килүне мактадылар.
– Бу – сезнең подвиг! – диделəр.
Бу мактауны без партиянең Татарстан өлкə комитетының һəм
журналда актив катнашучы барлык язучыларның казанышы дип
кабул иттек.
Ул чакта журнал өч мең данə басыла иде, бу тираж аның лимиты. Үзəк Комитетта мəсьəлəне ачыклагач, безгə сизелерлек ярдəм
күрсəттелəр. Үзəк комитет журналның тиражын ун меңгə (өч тапкыр
артык!) җиткерергə һəм бастыру өчен үз фондыннан өстəмə рəвештə
кəгазь җибəрергə булды», – дип искə ала мөхəррир1.
Журналның йөзен билгелəргə заман үзе булыша. Бөек Ватан
сугышы елларында журналда «Фронттан килгəн шигырьлəр», «Ватан сугышы эпизодлары», «Ватан сугышы кырларында», «Ватан
1
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Кашшаф Г. Нигез ташларын салганда // Казан утлары. 1972. № 3. Б. 155.

сугышы язмалары», «Советлар Союзы Геройлары» рубрикалары
ачыла. Журнал сугышның алгы сызыгыннан, хəрби вакыйгаларның кайнар эзлəреннəн йөрəк ялкыны белəн язылган
шигырьлəр һəм сугышчыларның батырлык үрнəклəрен гəүдəлəндергəн хикəя-очерклар, шагыйрь-язучыларыбызның уй-хислəрен,
хатирəлəрен сеңдергəн язмалары белəн баетыла.
Журналның ул еллардагы саннары канлы көрəш кырларында:
хəрəкəттəге армиядə, партизаннар сафында, фронт газеталарында
калəм һəм автомат белəн батырларча көрəшкəн язучы һəм
шагыйрьлəребез – М. Җəлил, Ф. Кəрим, Н. Баян, А. Алиш,
Г. Əпсəлəмов, Ш. Маннур, Г. Бакиров, Г. Галиев, Р. Ишморат,
Х. Госман, М. Садри, Ə. Маликов, З. Нури һəм башкаларның
иҗатлары тупланмасы һəм дəһшəтле көннəр елъязмасы буларак
аеруча кадер-хөрмəт уята. Белоруссия җирлəрендə атаклы партизан отрядларында сугышкан Җəүдəт Хəбибуллинның «Белоруссия
урманнарында» (1943, № 5 – 7) һəм «Партизан хикəялəре» (1943,
№ 9 – 10) əсəрлəре, «Сугышчы блокнотыннан» рубрикасы белəн
бирелгəн язмалар журналны чыгаруда сугышчыларның үзлəре дə
катнашканлыгы турында сөйли.
«Совет əдəбияты» очерк жанрына аеруча киң урын бирə.
Очерклардагы публицистик пафос конкрет документаль фактлар
белəн ныгытыла бара, аларның тəэсир итү көче тагын да үсə. Сугыш барышын яктырткан материаллар – фронт һəм тыл батырлыкларын сурəтлəгəн очерклар алгы урында торалар. Ул чакта ил
башлыгы карарларын бастыру да əдəби журнал өчен табигый булып саналган: «Чөнки аларга Совет Армиясенең сугыштагы җиңү
адымнарын теркəп баручы тарихи документлар итеп карала иде»1.
Шулардан соң гына эчтəлектə шигырьлəр, хикəялəр, пьесалар
теркəлгəн. Журналда төп рубрикалардан “Ватан сугышы кырларында”, “Сəнгать”, “Театр”, “Публицистика”, “Тəнкыйть-библиография” кебеклəрне атап китəргə була. «Совет əдəбияты» укучыларны Марк Твен, Э. Золя, И. Крылов, В. Кожевников һ.б.
əдиплəрнең иҗат җимешлəре белəн дə таныштырып бара. Вакый1

Кашшаф Г. Нигез ташларын салганда // Казан утлары. 1972. № 3. Б. 155.
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галарга кагылышлы əдəби календарь белəн хроника бүлеклəре –
мөхəррирлек эшенең зур күрсəткече.
1945 – 1947 елларда Г. Кашшаф Татарстан Язучылар Союзында
референт-консультант була. Сугыш беткəн елда, тəнкыйтьче каты
авырып китү сəбəпле, «Совет əдəбияты» журналының мөхəррирлек
эшенə Г. Иделле алынган була. Аңардан соң редактор вазыйфасын
бер-бер артлы К.Нəҗми, А.Шамов башкара. Менə, мəсəлəн,
А. Гомəрнең 1947 елда басылып чыккан саннарны карап чыкканнан
соң туган телəге: «Совет əдəбияты» журналы редколлегиясе журналны бүгенге көн талəплəренə җавап бирерлек итеп чыгару турында
бик нык уйланырга, үзенең эшен яңача үзгəртеп оештырырга тиеш»1.
Кызганычка каршы, нəтиҗə генə күренми. «Мин яңадан редактор булып килгəндə, элекке сотрудниклардан берсе дə калмаган, редакция
таркау хəлдə иде. Афзал абый профессиональ язучылык эшенə
күчкəн, журналның җаваплы секретаре Габдрахман Əпсəлəмов шул
ук максат белəн редакция өстəлен калдырган, поэзия бүлеген
җитəклəүче Сибгат Хəким дə иптəшлəреннəн аерылырга телəмəгəн.
1950 елның 3 маенда, редактор буларак эшкə килгəч, мин буш
бүлмəлəрдəн һəм укылмаган хатлардан башка берни дə, беркемне дə
күрмəдем»2, – дип, яза Г. Кашшаф. Əлбəттə, авыр сугыш елларында
журналның йөзен саклап калган, аның тиражын арттыру дəрəҗəсенə
җиткергəн мөхəррир өчен бу мəсьəлəне чишү җиңел булмый.
Журналның штатында бары тик мөхəррир һəм сəркатип өчен генə
урыннар барлыгы ачыклана. Г. Кашшаф яңадан Үзəк комитет ярдəме
белəн «Совет əдəбияты»ның язмышын җанландырып җибəрə. Һəрбер
бүлеккə үз мөдире – мөхəррире билгелəнə. Ярдəмгə килгəн яшьлəр
арасында Б. Гыйззəтуллин, Г. Ахунов, Р. Башкуров, Н. Юзиев,
Х. Курбатовлар да була.
«Совет əдəбияты» журналында мөхəррирлек эшен Г. Кашшаф
1958 елга кадəр дəвам итə. Бу юлы журналдан китү сəбəбе сəясииҗтимагый вакыйгаларга барып тоташа. «Совет əдəбияты» журналы
1

Гомəр А. «Совет əдəбияты» журналының соңгы саннары турында //
Кызыл Татарстан. 1948. 27 гыйнвар.
2
Кашшаф Г. Нигез ташларын салганда // Казан утлары. 1972. № 3. Б. 158.
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редколлегиясе тарафыннан ясалган хаталар турында Татарстан партия өлкə комитеты 1958 елның 25 февралендə шундый карар чыгара:
«Совет əдəбияты» журналының 1957 елгы 12 санында Ə. Нəҗипнең
«Татар əдəбиятының һəм əдəби теленең кайбер онытылган язма
истəлеклəре турында» мəкалəсе буржуаз объективизм рухы белəн сугарылган. Анда фəнни авторитет буларак буржуаз националист, Советлар Союзының кан дошманы эмигрант Зəки Вəлиди исеме популярлаштырыла. Журналның редакторы Г. Кашшаф партия органнары
тарафыннан ясалган берничə кат искəртүдəн һəм тəнкыйтьтəн тиешле
нəтиҗə чыгара алмады, журналның идея-теоретик һəм əдəби
дəрəҗəсен күтəрү өчен чаралар күрми. Шуңа күрə КПССның Обком
бюросы түбəндəге карарны чыгара:
1) ТАССР Язучылар берлеге идарəсенең тəкъдимен кабул итеп,
журналның җитəкчелек эшен тиешле дəрəҗəдə башкармаганы өчен
иптəш Г. Кашшафны «Совет əдəбияты» журналының редакторы вазифасыннан азат итəргə»1. (Əлеге документ Татарстан Републикасы
тарихи-сəяси документлар үзəк дəүлəт архивында саклана. Карарны
2011 елда “Гасырлар авызы” журналы бастырып чыгара).
Г. Кашшаф – «Совет əдəбияты» журналында озак эшлəгəн
мөхəррирлəрнең берсе. Илленче елларда журналда шулай ук
И. Гази, С. Хəким, Н. Юзиев, Ф. Хөсни, Г. Əпсəлəмов, А. Гомəров
һ.б. хезмəт итə. Бу елларда басылып чыккан «Совет əдəбияты», сугыш елларында басылган саннарга караганда, шактый үзгəрешлəр
кичерə дип əйтеп булмый. Нигездə журналның бит саны бераз артса да, эчтəлектə шул ук рубрикалар саклана. Г. Кашшафка – «Совет əдəбияты» һəм, гомумəн, шушы вакытта чыккан күп кенə
китапларның мөхəрриренə бу хакта күп кенə шелтəлəр ишетергə
туры килə. Кызганыч ки, Бөек Ватан сугышы тəмамлануга ничə
еллар узса да, татар əдəбиятында сугышта вафат булган язучыларны алыштырырдай яна буын күренми. Мөхəррир шул мəсьəлəлəр
белəн дə борчылып яши, иҗатка яшьлəрне өнди.
1

«Совет əдəбияты» журналы редколлегиясе тарафыннан ясалган хаталар
турында партия Өлкə комитеты карары. 25 февраль 1958 ел. Татарстан
Республикасы тарихи-сəяси документлар үзəк дəүлəт архивы, 15 ф., 6 тасв., 5112
эш, 10 кгз // Гасырлар авазы – Эхо веков. 2011. № 1/2. Б. 100.
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Г. Кашшафның «Совет əдəбияты» журналында алып барган
эшчəнлеге бары тик мөхəррирлек эше белəн чиклəнми. Бер үк вакытта берничə йөклəмəне үзе башкарган шəхес инде олыгаеп барган чорда да эзлəнə. Нəтиҗə буларак, очерк жанры теориясенə, аның
үсешенə үзеннəн өлеш кертə, үзе дə очеркист буларак калəмен чарлый. Берничə əсəре сугыш чорында журналда басылып чыга.
Билгеле булганча, очерк жанры 30 нчы еллардан ук, бишьеллыклар төзелешлəрендə тəҗрибə туплап, Бөек Ватан сугышы елларында активлаша. Сугыштан соң ул тагын да тирəнəю һəм эмоциональ ягын көчəйтү юнəлешендə үсə. Г. Кашшаф журналның
битлəрендə очеркны аерым рубрика рəвешендə дə тəкъдим итə.
Соңрак аны татар очеркы теориясенə нигез салучыларның берсе
буларак кабул итə башлыйлар.
Шул рəвешле, «Совет əдəбияты» журналының 116 санына кул
куеп чыгарган, татар əдəбияты, журналистикасы, матбугаты
өлкəсендə эз калдырган Г. Кашшаф эшчəнлеге бүген дə күплəр
өчен үрнəк булып тора ала. Татар əдəбиятының гасырга якын
үсеш-үзгəрешен, язучы-əдиплəребезнең тормышы һəм иҗатын яктырткан саннарга күпме көч, вакыт, түземлек сарыф ителгəн. Ул
бу журналда 30 елдан артык хезмəт итə.
***
Сугыштан соңгы елларда да Г. Кашшаф əдəби хəрəкəтнең
үзəгендə кайный, эшчəнлеген төрле тармакта алып бара. Менə
аның «Татар əдəбияты тарихы»ның бишенче томында китерелгəн
көндəлек дəфтəреннəн кайбер юллар:
«13 февраль, 1946.
Бу арада бик тыгыз эшлəргə туры килде. Язучылар Союзында
доклад ясадым, аны бик яраттылар. «Кызыл Татарстан»да бер публицистик хикəя басылды, сайлаулар уңае белəн тагын бер мəкалə бастырдым («Халык тантанасы»). Радио өчен Дəрдемəндне язып бирдем.
Опера театры өчен «Башмагым»ны рецензиялəдем. Я. Агишевның
Тукай турындагы очеркын тикшереп бирдем. Менə хəзер Сəйдəшев
концерты турында язарга, Г. Əпсəлəмовны рецензиялəргə, Ф. Кəрим
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турында язарга, VII класс өчен хрестоматия, дəреслек төзергə, Тукай
юбилеена əзерлəнергə кирəк...»1.
Г. Кашшаф 1947 елдан башлап дəреслеклəр төзү эшендə катнаша һəм аларның басмалары 1961 елга кадəр дөнья күрə:
Х. Хəйри, Х. Хисмəтуллин, Г. Халитлар белəн берлектə 10 нчы
сыйныф өчен татар совет əдəбияты, М. Җəлəлиева, И. Гомəрова,
Ф. Ибраһимова катнашында 8 нче сыйныф өчен татар
əдəбиятыннан дəреслек-хрестоматия, Ф. Минһаҗева, В. Хаҗиев,
М. Мəһдиев, Ф. Миңнуллин белəн бергəлəп чыгарылган татар
əдəбиятыннан дəреслек-хрестоматиялəр. 1964 елда «Совет
мəктəбе» журналы «Əдəбият укытуны – бүгенге көн талəплəренə»
дигəн сөйлəшү, фикер алышу башлап җибəрə һəм шул
мəсьəлəлəргə бəйле филология фəннəре кандидаты Г. Кашшафның
мəкалəсен урнаштыра. Озак еллар дəреслек-хрестоматиялəр авторы булган тəнкыйтьченең килəчəктə əдəбият укытуга кагылышлы
төп талəплəре түбəндəге юлларда бирелə:
1) «Минемчə, VII класстан башлап, əдəбият тарихи принциптан чыгып укытылырга тиеш. Тарихи эзлеклелек кирəк. Һəм язучы
турында мөмкин кадəр тулырак белешмə бирергə, аның биографиясен дə истə кала торган художестволы очерк төсендə сөйлəргə
кирəк. Коры анкета белешмəлəре бирүдəн туктарга вакыт. Бала
язучыны, аның иҗатын, иҗат алымнарын күз алдына китерə алсын, соңыннан да аның турында сөйли алсын, мəктəпне тəмамлап
чыккач та, шул язучы аның тормыш юлдашы булып барсын, программага сыймаган əсəрлəрен үзе эзлəп табып укысын!»;
2) 1947 елдан башлап чыккан басмаларның бүгенге көндə
күлəмнəре кечерəю һəм шул кыскартулар нəтиҗəсендə дəреслекнең
кайбер урыннары коры белешмəгə тартым булып калуы;
3) бер генə дəреслек белəн канəгатьлəнмичə, бер үк сыйныф
өчен параллель икенче дəреслеклəр булдыру эшенə керешү;
4) татар теле һəм əдəбияты укыту программаларын тамырдан
үзгəртү1 һ.б.
1

Юзиев Н. Гази Кашшаф // Татар əдəбияты тарихы. 6 т. Казан: Татар.
кит. нəшр., 1989. Т. 5. Б. 505.
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Шул рəвешле, бүгенге көндə дə дəреслеклəр, программалар
төзү эшендə килеп чыккан каршылыклар һəм бəхəслəр узган гасырдан ук килə дигəн нəтиҗə чыгарырга мөмкин.
Тəнкыйтьче күп эшли, күп яза. Əйтергə кирəк, Г. Кашшаф аеруча театр белəн драматургиягə битараф карый алмый. Əлеге
өлкəгə караган мəкалəлəре əледəн-əле вакытлы матбугат
битлəрендə басылып килə. 1975 елда (авторның вафатыннан соң)
аның əдəби тəнкыйтенə караган аерым язмалары «Күңел көзгесе»
дип исемлəнгəн мəкалəлəр җыентыгында дөнья күрə.
Г. Кашшаф драматургиянең үсеше белəн генə түгел, проза һəм
поэзиянең торышы белəн дə якыннан кызыксына. Ул К. Нəҗми,
Г. Əпсəлəмов, Ф. Хөсни, И. Гази, М. Əмир, А. Шамов, Г. Ахунов,
Р. Төхфəтуллин кебек прозаикларның, Ш. Маннур, Ə. Фəйзи,
С. Хəким, Ə. Давыдов, Н. Арсланов, Ə. Исхак кебек шагыйрьлəрнең яңа китапларына рецензиялəр яза, иҗатларын төпле анализлаган мəкалəлəр бастыра.
Тəнкыйтьче татар əдəбиятының талантлы язучыларын,
күренекле əсəрлəрен ил күлəмендə пропагандалауга, аның башка
əдəбиятлар белəн элемтəлəрен ныгытуга күп көч куйган, əдиплəр
белəн дуслык бəйлəнешлəре урнаштырган. Аның А. Фадеев,
М. Ауэзов, С. Вургун, Ч. Айтматов, М. Кəрим, С. Кудаш, Ə. Мохтар
кебек əдиплəр белəн шəхси танышлыгы да күп нəрсə турында сөйли.
Э. Мильштад, Л. Небенцаль кебек немец язучылары белəн ул даими
хат язышып торган.
Г. Кашшаф сугыштан соңгы елларда əдəбиятчы-галим буларак
та эшчəнлеген активлаштыра һəм əһəмиятле казанышларга ирешə.
Тəнкыйтьче аерым язучыларның əдəби портретларын тудыру белəн
генə чиклəнми, татар əдəбиятының, татар журналистикасының үсеш
этапларын ачу юнəлешендə дə нəтиҗəле эш алып бара, «Казан утлары» журналының тарихи юлын яктырткан хезмəтлəрен бастыра.
Икенче яктан, элеккегечə ул əдəбиятта тирəн эз калдырган

1

Кашшаф Г. Əдəбият укытуны − бүгенге көн талəплəренə // Совет
мəктəбе. 1964. Б. 32 – 37.
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əдиплəрнең (Ш. Камал, Г. Камал, М. Галəү һ.б.) иҗатын өйрəнə,
аларны əдəбият фəне ирешкəн биеклектəн бəяли.
Һичшиксез, Г. Кашшаф – үз заманы өчен бик күп хезмəт
күрсəткəн əдип. Шулай да, тəнкыйтьчене чын мəгънəсендə əдəбият
мəйданының түренə бастырган хезмəте – аның М. Җəлилне өйрəнү
өлкəсендəге гамəллəре. 1955 елда, М. Җəлил исеме кайтарылуга
ике ел узганнан соң, тəнкыйтьче аның тормыш һəм иҗат юлын яктырткан «Патриот-шагыйрь Муса Җəлил» исемле доклад белəн
Казан дəүлəт университетының тарих-филология факультеты каршындагы Гыйльми совет утырышында катнаша. Шагыйрьнең тормыш һəм иҗат юлын өйрəнүгə багышланган язмалары кандидатлык диссертациясенең нигезен тəшкил итə.
Г. Кашшаф кандидатлык диссертациясен 1960 елда тəмамлый.
Шул ук елның 15 декабрендə В.И. Ульянов-Ленин исемендəге Казан дəүлəт университетының тарих-филология факультеты каршындагы Гыйльми советның чираттагы утырышында Г. Кашшаф
филология фəннəре кандидаты исемен алу өчен «Татар совет
əдəбияты үсешенең төп этаплары һəм Муса Җəлил иҗаты» дигəн
темага диссертация яклый. Əлеге тарихи факт «Совет əдəбияты»
журналында да яктыртыла: «Рəсми оппонентлар филология
фəннəре докторы, профессор Л. Җəлəй, филология фəннəре кандидаты, доцент Х. Госман иптəшлəр һəм философия фəннəре докторы, профессор М. Абдрахманов, СССР Фəннəр Академиясенең Казан филиалы Тел, əдəбият һəм тарих институтының əдəбият секторы мөдире, филология фəннəре кандидаты Г. Халит, яшь
галимнəрдəн – филология фəннəре кандидатлары Р. Башкуров,
Х. Курбатов, драматург Р. Ишморат диссертантның бу хезмəтен
һəм гомумəн татар əдəби тəнкыйтен үстерүдəге эшчəнлеген югары
бəягə лаек дип билгелəделəр. Гыйльми совет Г. Кашшафка бертавыштан филология фəннəре кандидаты дигəн гыйльми дəрəҗə
бирү турында карар чыгарды»1.

1

Г. Кашшаф − филология фəннəре кандидаты // Совет əдəбияты. 1961.
№ 1. Б. 178.
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Диссертация Гражданнар сугышыннан алып алтмышынчы елларга кадəрге татар əдəбиятын тикшерүне үз эченə ала. Тəнкыйтьче
хезмəтен өч өлешкə бүлгəн:
1) Татар совет əдəбиятының төп үсеш этаплары һəм юллары;
2) Муса Җəлилнең өчтомлыгын редакциялəүгə кагылышлы
материаллар;
3) М. Җəлилнең тормышы һəм иҗаты турында монография.
Г. Кашшаф авторефератында үзе искəрткəнчə, диссертациядə
беренче бүлекнең төп нигезе – урта мəктəплəр өчен төзелгəн «Татар совет əдəбияты» дəреслеге. Калган ике бүлектə Г. Кашшаф
əдəбият галиме, тəнкыйтьче, публицист, ə иң мөһиме –
М. Җəлилнең тугры дусты буларак чыгыш ясый.
***
1948 елның 1 сентябреннəн Г. Кашшаф, СССР Фəннəр
академиясенең Казан филиалы Тел, əдəбият һəм тарих институтында
эшлəү белəн бергə, Казан дəүлəт университетында татар совет
əдəбияты курсын укытырга керешə. 1961 – 1964 елларда тарихфилология факультетының татар əдəбияты кафедрасында өлкəн укытучы, ə 1962 елның октябреннəн җитмешенче елларга кадəр яңа
ачылган журналистика кафедрасында эшли1. Ф. Əгъзəмов лектор
Г. Кашшафның эшчəнлеген искə төшереп: «... ул коеп куйган оратор
түгел иде. Сабыр-салмак кына, тамагын кырганда аз гына вакытка ял
итеп алгандай, бер җайга əдəбиятыбызның үсеш баскычларын барлый, безнең өчен изге булган язучыларның, шагыйрьлəрнең тормыш
һəм иҗат юлларын шəрехли. Ул аларның һəркайсының диярлек
иҗатын фəнни тикшергəн, йə иҗатларына, йə аерым əсəрлəренə багышланган мəкалəлəр язган. Шулар өстенə җанлы əдəби процессның,
иҗтимагый тормышның үзəгендə кайнаган. Шуңа күрə дə аның
лекциялəре кызыклы фактларга, истəлеклəргə, детальлəргə искиткеч
бай була. Без авыз ачып тыңлыйбыз», – дип яза2. Шул ук вакытта,
1

Отдел кадров Казанского (Приволжского) федерального университета,
Дело 145, Опись 12, св. 4.
2
Əгъзамов Ф. Остаз // Гази Кашшаф − язучы-журналист, педагог, галим… Казан: КДУ нəшр. 2008. Б. 9–10.
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Г. Кашшаф укучыларын уйландыра торган фикерлəр, мəсьəлəлəр куеп, үз фəне белəн мавыктыра да алган.
Бүгенге көндə татар журналистикасы тарихында Г. Кашшаф
очерк, эссе жанрларын теоретик яктан нигезлəүгə һəм үстерүгə зур
өлеш кертүче галим буларак билгеле. «Эссены теориягə, –
мөстəкыйль жанр итеп күз алдына китереп, исемен дə шулай атап,
– беренче Гази Кашшаф кертте», – дип яза И. Низамов1.
Тəнкыйтьче-галим очерк жанрының хасиятлəре турында түбəндəге
фикерен җиткерə: «...Татар журналистикасы тарихы очерк жанрыннан башланган... Очерк ул чынбарлыкны, көндəлек вакыйгаларны, замандашларны сəнгатьчə чаралар белəн чагылдыручы
жанр»2. Əлеге билгелəмəне ул М. Горький күзəтүлəренə бəйле чыгара: «Аны гадəттə Максим Горькийның төрле вакытта күзəткəн
төрле сыйфатларына таянып билгелилəр. Əйтик, «очерк» сүзе
урысча «чертить», «очерчивать» фигыленнəн алынган. Очерк публицистлылык белəн «тулы» булса, шул ук вакытта ул «югары
сəнгатьлелекне» дə талəп итə. Шуңа күрə дə атаклы язучы, аңа
урын – «хикəя белəн фəнни хезмəт арасында», дип санаган...»3.
Əдипнең татар журналистикасына караган эшчəнлеге шулай
ук М. Мəрдиева, Ф. Əгъзамов, Р. Нуруллина, И. Фəттахов һ.б.
мəкалəлəрендə бəялəнə. Р. Нуруллина Г. Кашшафның журналистлык эшчəнлегенə кагылышлы түбəндəге юлларны китерə: «Гази
Кашшаф калдырган бай мирасны өч өлешкə бүлəргə мөмкин.
Аның бер өлешен нəкъ менə журналистика өлкəсендəге эшчəнлеге
тəшкил итə. Алай гына да түгел, журналистика аның бөтен
хезмəтенең нигезе булып тора. Вакытлы матбугатта турыдан-туры
эшлəве өстенə ул əдəбият галиме, театр белгече буларак та журна-

1

Низамов И. Үзебездə нилəр бар? // Гази Кашшаф − язучы-журналист,
педагог, галим… Казан: КДУ нəшр., 2008. Б. 142.
2
Низамов И. Очерк турында кереш сүз // Гази Кашшаф − язучыжурналист, педагог, галим… Казан: КДУ нəшр., 2008. Б. 1.
3
Кашшаф Г. Мастерство очеркиста. Казань: Изд-во Казанского ун-та,
1970. С. 6.
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листика жанрларын, алымнарын куллана»1. Əлеге сүзлəр чыннан
да Г. Кашшафның күпкырлы эшчəнлеген бергə үреп, аның төрле
чараларын үтемле кулланып эш итүе хакында сөйлилəр.
И. Низамов Г. Кашшафны «публицистиканың, журналистиканың
да эчен-тышын дигəндəй, ягъни үзенең язучылыкта һəм дə бу
фəннəрне югары уку йортында укыту тəҗрибəсендə «теше
төшкəн» галим», – дип исəпли2. Язучы Г. Кашшафның публицистик очерклары Бөек Ватан сугышы көннəрендə нəфрəт, үч алу
телəге белəн сугарылган, соңрак язылганнары илдəге төзелешлəр,
үзгəрешлəрне тасвирлый. И. Фəттахов, үз чиратында, Г. Кашшафның публицистикасында Муса Җəлил образын тикшерə3.
Г. Кашшафның актив җəмəгать эшчəнлеге һəм күпьяклы
нəтиҗəле иҗаты үз заманында югары бəялəнə. Ул 1957 елда Хезмəт
Кызыл Байрагы, 1967 елда «Почет билгесе» орденнары белəн
бүлəклəнə. Кызганыч ки, патриот-шагыйрьнең җитмеш еллык юбилеена əзерлек юлында иң күп көч куйган əдип бу бəйрəмне күрми.
1975 елның 9 декабрендə Г. Кашшаф якты дөньядан китеп бара. 1976
елда М. Җəлилнең тормышы һəм иҗаты турындагы тикшеренүлəре
өчен əдəбиятчы-галим Татарстанның (ул вакытта Татарстан
комсомолының) Муса Җəлил исемендəге премиясенə лаек була.

1

Нуруллина Р. Вакыт сынавын үтеп // Гази Кашшаф − язучыжурналист, педагог, галим… Казан: КДУ нəшр., 2008. Б. 16.
2
Низамов И. Үзебездə нилəр бар? // Гази Кашшаф − язучы-журналист,
педагог, галим… Казан: КДУ нəшр., 2008. Б. 142.
3
Фаттахов И.Ф. Образ Мусы Джалиля в публицистике Гази Кашшафа //
Татарская журналистика в XXI в.: векторы развития. Сборник материалов
научно-практической конференции, посвящённой 75-летию со дня рождения
Флорида Агзамова (Казань, 11 февраля 2011 г.) / под ред. В.З.Гарифуллина;
сост. Р.М.Галиева. Казань: Казан. ун-т, 2012. 214 с. С. 84–86; Фаттахов И.Ф.
Роль Гази Кашшафа в пропаганде творчества Мусы Джалиля // Фундаментальные и прикладные науки сегодня: материалы II международной научнопрактической конференции (19-20 декабря 2013 г., Москва). М.: В 2-х т. Т. 1.
2014. С. 200–204; Фаттахов И.Ф. Муса Джалиль в публицистике Гази Кашшафа // Информационное поле современной России: практики и эффекты:
материалы X международной научно-практической конференции, 17–19 октября 2013 г. / под ред. Р.П. Баканова. Казань: Казан. ун-т, 2014.
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Г. Кашшафка багышланган күп кенə язмаларда бер тенденция
чагыла: һəр тикшеренүче йə истəлек авторы аның характерлы
үзенчəлеклəренə дə тукталырга тырыша, тəнкыйтьченең нəтиҗəле
эшчəнлеген нəкъ менə аның шəхси холык сыйфатларына бəйлəп
карый. «Гази Кашшаф күп язучыларның якын киңəшчесе, якын
дусты булды, «алтын» характеры белəн күп язучыларның, сəнгать
əһеллəренең мəхəббəтен, ышанычын казанды. Бергə эшлəгəн
иптəшлəре, якыннан белгəн дуслары Гази аганы һəрчак тирəн
хөрмəт белəн кешелекле олы шəхес буларак искə алалар», – дип
яза Н. Юзиев үзенең «Фидакарьлек» дигəн мəкалəсендə1. Менə
Р. Нуруллинаның «Тугрылык» дигəн мəкалəсеннəн берничə юл:
«Ул сабырлык белəн, кешелəргə яхшылык телəп, миһербанлы
яшəде. Гази абый бик тыйнак, атылып-бəрелеп гаеплəргə ашыкмый, хəтта кайчагында артыграк сабыр, дип тə уйланыла иде.
Лəкин менə хəзер аның эшлəрен, сүзлəрен хəтердəн кичергəндə
күренə: сабырлык аның үзенə бик җиңел булмаган, башкаларны
аяганга күрə, үзен кулда тоткан ул. Əмма кирəк чакта, дəшми
мөмкин булмаганда, мəсьəлəне хəл итү өчен аның сүзе талəп
ителгəндə, ул гадəтенчə салмак кына, лəкин катгый карарга килеп
үз фикерен əйтə иде»2. Шушы ук мəкалəдə тəнкыйтьченең гаделлек, кешелеклелек кебек сыйфатлары да билгелəп үтелə.
Мəкалəнең исеме үк Г. Кашшафның бер ягын атап тора – тугрылык. М. Җəлил белəн дуслыгына тугры булып калуы турында бер
истəлегендə хезмəттəше К.Н. Куранов та язып чыга3.
Тугрылык сүзе белəн янəшə язмаларда еш кына тагын бер сүз
кабатланып килə. Бу – тыйнаклык. Замандашлары үзлəре үк
тəнкыйтьчегə аның асыл сыйфатларын əйтеп торалар. «Син, дускай,
үзең бик əйбəт кенə кеше болай, тик бер җитешмəгəн ягың бар – ар-

1

Юзиев Н. Фидакарьлек // Əдəбият хəзинəлəре. Казан: Татар. кит.
нəшр., 1978. Б. 133.
2
Нуруллина Р. Тугрылык // Казан утлары. 1987. № 6. Б. 173.
3
Куранов К.Н. Верность дружбе // Между прошлым и будущим: Сорок
лет на Кремлевской: Сборник / Сост. И ред. В.З. Гарифуллин, Д.В. Туманов.
Казань, 2002. С. 46–48.
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тык тыйнак!», – дип төрттерə Ə. Фəйзи1. Г. Минский, Г. Кашшаф
белəн кырык елдан артык булган дуслыгына куанып, əлеге фикерне
үзенчə тəмамлап куя: «Гази дус! Алдагы иҗат юлыңны да халкыңа
хезмəт итү бəхетен кичереп яшə. Иртəгə дə бүгенгедəй хезмəт сөйгəн
тыйнак замандашларыбызның берсе бул! Артык тыйнак булуың да
зарарсыз. Шундый əйбəт сыйфатның кешедə, аз булуына караганда,
артык булуы əйбəтрəк, чөнки тыйнаклык ул кеше күрке, дилəр ич»2.
Язучыларның истəлеклəре буенча, əдəбият тəнкыйтьчесе һəм
галимнең башка кызыксыну өлкəлəре турында да сүз йөртергə
мөмкин. Мисал өчен, М. Хуҗин шахматтан чемпион булган Рəшит
Нəҗметдинов белəн сеансны тасвирлап бирə. Г. Кашшаф уенда ничья
ясый. Язма авторы бу хакта: «... Гази Кашшафның сеанста чемпион
белəн ничья ясавы гаҗəп тə түгел. Чөнки Гази абый шахматны əйбəт
үк уйный иде, аның гаилəсендə дə шахмат хөрмəттə булган – улы, галим Р. Кашафетдиновның университетка укырга кергəнче үк, шахматта беренче разряд алуы моңа дəлил. Тəнкыйтьчебез Гази Кашшаф
шахмат уенында теоретик яктан да шактый əзерлекле иде. Рəшит
Нəҗметдиновның башлап өйрəнүчелəр өчен «Шахмат уены» исемле
татарча китабы (Татарстан китап нəшрияты, 1953) Гази Кашшаф
редакциясендə чыкты»3.
Г. Кашшафның лекторлык вазифасына үзенең истəлегендə
М. Галиев туктала: «... мин Гази Кашшафны сагынып искə алам.
Ул кəкре башлы таяк тотып, сыңар аягына аксап йөри иде. Сугышта катнашмавын соңыннан белсəм дə, ул минем өчен барыбер
фронтовик булып тоела иде... Гази ага җəелеп көлүне өнəмəгəн
бик җитди кыяфəтле, əмма җитдилеге ачык йөзлелегенə хилафлык
китерми иде... Гази ага тавышын күтəрмичə генə, һəр сүзен алдан
уйлап сайлый-сайлый, кайбер рус сүзлəрендəге кырт киселгəн

1

Минский Г. Халыкка хезмəт: Г. Кашшафка 60 яшь // Казан утлары.
1967. № 4. Б. 94.
2
Шунда ук, Б. 95.
3
Хуҗин М. Солтанатлы каһарман // М.Х. Хуҗин. Кочасы иде дөньяны...
: иҗат тасвирате төсмерлəре [төз. Г. Насибуллова]. Казан: Татар. кит. нəшр.,
2013. Б. 51-52.
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үткен авазларны түгəрəклəндереп, гади җөмлəлəр белəн йомшак
кына итеп тамак төбе белəн сөйли»1.
2007 елның унбишенче апрелендə тəнкыйтьче, əдəбият галиме,
журналист, педагог, язучы һəм күп кенə башка өлкəлəрдə көчен сынаган танылган шəхеснең тууына йөз ел тулды. Бу көннəрдə əдипнең
исеме еш телгə алынды – мəктəплəрдə, югары уку йортлары, мəдəни,
иҗади, гыйльми оешмаларда аңарга багышлап төрле чаралар
үткəрелгəн. Шунысын билгелəп үтəргə кирəк: əлеге юбилейга аеруча
Казан дəүлəт университетының журналистика һəм социология факультеты битараф кала алмады, чөнки биредə Г. Кашшафны университетта журналистика бүлегенə нигез салучыларның берсе итеп таныйлар. Тəнкыйтьче белəн бер чорда хезмəт иткəн галим һəм
укытучыларның истəлеклəре Г. Кашшафның факультеттагы абруе
хакында искəртəлəр. «Гази ага Кашшаф турында дөнья куйган кеше
буларак язу кыен миңа. Без, журналистика кафедрасы əгъзалары һəм
аның шəкертлəре (мин университетның татар бүлегендə укыганда ук
аның совет əдəбияты турында лекциялəрен тыңлаган идем), əле дə
булса үзебезнең даирəне аңардан башка күз алдына китерə алмыйбыз.
Аңа, сəлəтле галимгə, аның эшлеклелек, гаделлек, күңел киңлеге һəм
юмартлыгы, ярдəм кулы сузарга əзер булу, һəр нəрсəне үз урынына
куя белү кебек сыйфатларына үтə дə күнеккəн идек. Юк, ул абруе
белəн түгел – ə аның абруе бик зур иде – басымчаклык итми, ə юл
уңаеннан гына əйтелгəн зирəк сүзе, акыллы киңəше, барыннан да
элек шəхси үрнəге белəн безгə ярдəм кулы суза иде. Гази ага гаҗəеп
педагогик тактка һəм аралашу культурасына ия иде. Ул төрле телле,
төрле яшьтəге, төрле холык-фигыльле кешелəрне берлəштергəн гаилə
башлыгын хəтерлəтə иде. Безнең кафедрада аның шəкертенең олы
мəхəббəт белəн сугарылган портреты тора. С. Карпенко остазының
характер сыйфатларын үзенчəлекле һəм оста тотып алган»2.
Г. Кашшафның яшь язучы һəм тикшеренүчелəргə игътибарлы бу1
Галиев М. Без, без, без идек // Догалы еллар. Казан: Татар. газетажурн. нəшр., 1998. Б. 93.
2
Агзамов Ф.И. Галим. Журналист. Педагог // Между прошлым и
будущим: Сорок лет на Кремлевской: Сборник / Сост. И ред.
В.З. Гарифуллин, Д.В. Туманов. Казань, 2002. С. 31-32.
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луын Р. Мостафин, Г. Ахунов һəм башкаларның язмалары һəм
əсəрлəре дəлилли ала1. Биредə «Төрле телле» һəм «төрле яшьтəге»
дигəн сүзтезмəлəрне куллану чыннан да аклана. Мисал өчен,
К. Куранов хəтерендə шагыйрь Сибгат Хəким сөйлəгəн вакыйганы
яңарта: « Гази, мин (Сибгат Хəким – Л.Б.) һəм Татарстан Язучылар
союзыннан тагын берничə кеше Муса Җəлил юбилеена караган тантаналы чараларны үткəрү өчен Берлинга юл тоттык. Шунда ул Тукай
исемен дə атап чыгыш ясый. Алман тəрҗемəчесе өчен əлеге фамилия
билгеле бер кыенлыклар тудыра. Шунда Гази Кашшаф, барыбызны
да шаккатырып, шагыйрь турында алман телендə үзе аңлатма биреп
уза. Шунысы ачыкланды: ничə еллар дəвамында Муса Җəлил турында язышкан кешелəр белəн турыдан-туры аралашыр өчен, юлга чыгар
алдыннан, ул яшерен рəвештə алман телен үзлəштергəн. Гази хатлар
язарга ярата һəм бу эшкə бик җитди карый иде...»2.
2007 елдан башлап журналистика факультетының еллык йомгаклау конференциясе дə «Кашшаф укулары» исеме астында үткəрелə. Бу
хакта И. Низамов истəлеге игътибарны җəлеп итə: «Моннан биш ел
элек – əдипнең тууына 95 ел тулган көндə шəкертлəре – беренче чиратта аның белəн бергə шушы бүлеккə нигез салып, гомерлəрен татар
журналистлары укытуга багышлаган Ф. Əгъзəмов, М. Мəрдиева,
Р. Нуруллина, шəкертлəре һəм иҗатташлары Ш. Рəкыйпов,
Р. Мостафин, Ə. Əдиятуллина, М. Шəфыйкова, журналистлар, студентлар белəн бергə «түгəрəк өстəл»гə җыелып, аның əдəби мирасын
барлау турында сөйлəшкəннəр, ел саен университетта Гази Кашшаф
укуларын үткəрүне гадəткə кертергə дигəн карарга килгəннəр иде.
Шуннан бирле факультетта бу чара үткəрелеп килə»3. Галимнең йөз
еллык юбилее уңаеннан журналистика факультеты галимнəре тырышлыгы белəн югары уку йортларының журналистика бүлеге студентлары өчен «Гази Кашшаф – язучы-журналист, педагог, галим» (2008)
1

Ахунов Г. Сайланма əсəрлəр. 5 томда. Казан: Татар. кит. шəшр., 2005.
V том: Повестьлар. Б. 172.
2
Куранов К. Верность дружбе // Между прошлым и будущим: Сорок
лет на Кремлевской: сборник / сост. И ред. В.З. Гарифуллин, Д.В. Туманов.
Казань, 2002 С. 47-48.
3
Низамов И. Остаз мирасына тугрылык // Мəдəни җомга. 2007. 27 апрель.
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дигəн «Əдəби-публицистик жанрлар» курсыннан уку ярдəмлеге бастырыла. Китапның бер өлешен тəнкыйтьче-галим турындагы
истəлеклəр тəшкил итə.
Журналистларның йөзьеллык юбилейга багышланган сүзе матбугат битлəрендə дə урын алды. «Мəдəни җомга»да Казан дəүлəт
университеты профессоры И. Низамовның «Остаз мирасына тугрылык», «Казан утлары»нда З. Низаметдиновның «Җəлил дусты Кашшаф», Ф. Җамалетдинованың «Ватаным Татарстан»да «Гази ага безне һаман да укыта» исемле мəкалəлəре чын мəгънəсендə остазга
хөрмəт һəм соклану хисе белəн сугарылган1. Журналистлардан кала
Г. Кашшафны шагыйрь, Татарстанның атказанган сəнгать эшлеклесе
Ш. Маннапов та искə ала. Аның «Тугрылык Алиһəсе» исемле
мəкалəсе «Мəдəни җомга»да 2007 елда басылып чыккан һəм укучыларны Г. Кашшафның үз вакытында Ш. Маннапов китабына язылган
рецензиясе белəн таныштыра2.
Г. Кашшафның тормыш юлы һəм күпкырлы эшчəнлеге турында
шактый санда истəлек-хатирəлəр язылган, бəялəмəлəр бирелгəн.
Əмма аларның күп өлеше Г. Кашшафны нигездə журналист, педагог,
Җəлил фəненə нигез салучы буларак ачып бирəлəр, əдипнең шəхси
холык сыйфатларына басым ясыйлар. Ə менə аның əдəби-тəнкыйди
эшчəнлеге күлəгəдəрəк кала сыман. Г. Кашшафның биография материаллары күрсəткəнчə, тəнкыйтьче əдəбият өлкəсенə шактый иртə
керə һəм, шул ук вакытта, аның калəме дə тиз чарлана. Эшчəнлегенең
башлангыч чорыннан ук ул төрле юнəлешлəрне үз итə, үзен
һəрьяклап сыный. Хронологик яктан аның татар мəдəнияте өлкəсендə
алып барган күпкырлы эшчəнлеге узган гасырның 20 нче елларында
башлана һəм 1975 елга кадəр дəвам итə. Киң даирəдə ул тəнкыйтьче,
педагог, журналист, мөхəррир, галим, Җəлил фəненə нигез салучы
буларак танылып өлгерə.

1

Җамалетдинова Ф. Гази ага безне һаман да укыта // Ватаным Татарстан. 2007. 17 апрель.
2
Маннапов Ш. Тугрылык Алиһəсе // Мəдəни җомга. 2007. 13 апрель.
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2. Г. КАШШАФ – ПРОЗАИК
Əдəбият галиме Ю. Тынянов фикеренчə, тəнкыйтьче үзендə
галим һəм əдипне берлəштерə1. Биредə əдип сүзен киң мəгънəдə
язучы, иҗат итүче кеше итеп аңларга кирəк. Əлеге карашка тугрылыгын раслагандай, Г. Кашшаф үз калəмен проза өлкəсендə дə сынап карый. Əсəрлəре зур күлəмле булмаса да, алар совет чорында
басылып чыккан, укучыга тəкъдим ителгəн.
1934 елда «Совет əдəбияты» журналында Г. Кашшафның «Охранник» исемле хикəясе басылып чыга. Шул ук журналның 1935 елгы берничə санында «Ил чигендə» хикəясе дөнья күрə. Əсəрнең
атамасын төгəллəштерү дə бар: «чик саклаучы Й. Ишмөхəммəтов
язмаларыннан», диелгəн. Билгеле бер вакыт узганнан соң, 1940 һəм
1968 елларда, əлеге хикəя шактый тулыландырылган вариантта укучыга аерым китап буларак барып ирешə. Язучы əсəрнең жанрын повесть дип билгели, китап «Чүл буенда» дигəн исем белəн чыгарылган. Əлеге əсəр урта һəм олы яшьтəге мəктəп балалары өчен
тəкъдим ителгəн.
Повесть 1935 – 1937 елларда язылган һəм чик сакчыларының
авыр хезмəтен сурəтлəүгə багышланган. Биредə моннан күп еллар
элек булган вакыйгалар – басмачыларга каршы көрəш, чик
сакчыларының иксез-чиксез Кара-Ком сахрасына таралган дошманнарны ничек тар-мар итүлəре тасвирлана. Шулай да əсəр гади
бер вакыйгаларны сөйлəп чыгуга корылмаган. Хикəялəүне Йосыф
исемле егет алып бара. Нигездə барлык вакыйгалар да турыдантуры аның белəн бəйле. Повесть егерме бер бүлекчəдəн тора һəм
аларның һəрберсе төп эчтəлеклəренə карап исемлəнгəн. Вакыйгалар барышы əнə шул бүлекчəлəр белəн чиклəнеп алынган.
Мəсəлəн, «Мин – солдат» бүлекчəсе Йосыфның уйланулары белəн
башланып китə: «Яшь егеткə һəрвакыт ике мəсьəлə бик авыр тоела: солдат хезмəтен үтəп чыгу һəм өйлəнү. Юк, солдат хезмəте үзе
1

Философия социальных и гуманитарных наук. Учебное пособие для
вузов / Под общ. ред. проф. С.А. Лебедева. М.: Академический Проект, 2006.
С. 852.
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авыр түгел, анысы мактаулы эш, горурлык хисе уята торган изге
бурыч. Ə менə шул хезмəтне үтəгəндə, сөйгəн кызың кияүгə чыгып
куйса...»1. Нəкъ шушы юллар бүлекчəнең төп темасын билгели:
хəрби хезмəт һəм тугры мəхəббəт. Күтəрелгəн төп мəсьəлə – хəрби
хезмəткə китүче яшь егетнең сөйгəн кызы белəн хушлашуы, аңа
ышанычы. Укучы, Гайшə белəн танышкач, Йосыфны сагынып
көтүче барлыгына ышанып, тынычланып кала.
«Клиновский» дип исемлəнгəн бүлекчəдə геройның берничə
тел белүе һəм аларны өйрəнергə сəлəте барлыгы ачыклана. Бу
мəсьəлə бүген дə заманча яңгырый (хəрби хезмəт кебек үк). Күп
теллəр белгəн кеше төрле юнəлештə үзен сыный, күрсəтə ала. Йосыф, үз чиратында, бу ягы белəн командиры Клиновскийның ышанычын казана. Шушы урында китапның 1940 һəм 1968 елда чыккан
басмаларындагы эчтəлек аермасы аеруча ачык күренə. Беренче вариантта Клиновский фамилияле начальник Йосыфның төрекмəнчə
белү-белмəвен сорый, аңа бер хатны укытып, шул хатны тəрҗемə
иттерə. Йосыфның төрекмəнчə, үзбəкчə, фарсыча аз гына булса да
аңлаганлыгы ачыклана. Шуның белəн бу варианттагы вакыйга
тəмамлана. 1968 елгы басмада исə, начальнигы егетнең тагын
өстəмə инглиз, гарəп теллəрен белүе белəн дə кызыксына. Йосыф
гарəп телен өйрəнүне, иптəшлəре көлгəннəн соң, ташлавы турында
сөйли. Ягъни аңа иптəшлəре: «Комсомолец башың белəн коръəн
хəрефлəре укып йөрисе булма...», – дип əйтəлəр2. Йосыф үзен гаепле итеп тойса да, Клиновский аннан бары көлə генə һəм хəреф белəн
тел аермасы, тел белү байлык икəне турында җавап кайтара.
Тагын бер кызыклы гына бүлекчə «Ташбака коткарды» дип
исемлəнə. Шунда ук бу атама укучының игътибарын җəлеп итə,
кызыксындыра. Чынлыкта исə, ташбака биредə коткаручы вазифасын башкарса да, үзе үлемгə дучар ителə. Кара-Ком даласында сусауны басар өчен чик сакчылары ташбака канын эчəргə мəҗбүр,
шулай итеп алар чүлдə гомерлəрен саклап калалар.

1

Кашшаф Г. Чүл буенда. Казан: Татар. кит. нəшр., 1968. Б. 3.
Шунда ук. Б. 19.
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Нəтиҗə рəвешендə шуны əйтергə мөмкин: һəрбер бүлекчə чик
сакчылары тормышының бер күренешен тəшкил итə. Шуңа да
күпмедер дəрəҗəдə бу кечкенə генə вакыйгалар искə төшерү
мизгеллəре кебек күзаллана. Əсəр ахырында исə моның дөреслеккə
туры килүенə инанасың. Китапның 1968 елда басылып чыккан вариантында 1967 елда язылган һəм ахырдан урнаштырылган «Автордан» дигəн бүлекчə бар. Биредə автор үзе герое белəн танышлыгын белдерə: «Əйе, солдат икмəге килешкəн сезгə, – дип əйтəсе
килде, моннан 35 еллар элек очрашкан Йосыфны хəтерлəдем. Ул
бит минем хыялыма канат биргəн иде, атналар буе таңны каршылаганчы сөйлəшеп утыра идек. Бераздан мин повесть язарга керештем. Ул сөйли белмəсə, минем язу тəҗрибəсе чамалы иде,
лəкин без язылган һəрбер бүлекне бергəлəп тикшерə, кайчак
бəхəслəшеп тə китə идек»1. Шул рəвешле, шартлы алым кулланып,
еллар үтү белəн, автор герое белəн очраша, аның тормышта
ирешкəн дəрəҗəлəре белəн горурлана. Нəтиҗəдə əсəр ике авторлы
булып чыга. Берсе – чик сакчысы Йосыф. Икенчесе – авторхикəялəүче. Əлеге ике автор арасында мөнəсəбəт тə үзенчəлекле.
Бу – ике авторның киңəшүе, əсəрне редакциялəве нəтиҗəсендə туган, истəлеклəргə корылган бер ядкяр.
Нигездə, эчтəлек ягыннан (бүлек исемнəрендə кайбер
үзгəрешлəрне исəплəмəгəндə) ике басма да бер. Əмма шулай да
1968 елда чыккан китапта өстəмəлəр шактый. Берсе – алда язып
үткəн тел мəсьəлəсенə бəйле: бер-ике урында Гайшə авызыннан
Ходаем сүзе ишетелə. Бу инде махсус рəвештə, заман
идеологиясенə корылган булса да, татар кызына, гомумəн, бу
дəвер татар халкына хас булган Аллаһка инануның бер билгесе.
Минем уйлавымча, авторның менə шушы бер сүзне генə кертеп
җибəрүе дə Г. Кашшафның тормышка, яшəүгə карашы үзгəрүен
ачык билгели. Икенчедəн, соңгы басмада Гайшəнең хатлары аша
Йосыф укучысын М. Җəлилнең, Ф. Кəрим, Һ. Такташ, Г. Кутуйның шигырьлəре белəн таныштыра. Əсəр икенче бер үзенчəлекле
ягы белəн дə ачылып китə сыман: совет чорының чик сакчылары
1
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язмышын күрсəтү белəн янəшə татар миллəтенең бер улы язмышын сурəтлəү. Шул ук вакытта татар миллəтенə кардəш башкорт
егетенең гамəллəре дə Йосыфта горурлык хислəре уята, ул аны
якын итə: «Башкортстанның ефəк кебек болыннарын, кояш нурларында коенган кара урманнарын, вак ташлардан сикереп ыргыла
торган елгаларын хəтерлəтеп, Бикбай «Урал», «Азамат» көйлəренə
җырлап алды. Мин, аңа күренмəскə тырышып, үземнең «Чабан»
исемле туры атымны сөеп, ялларын тарап, алдындагы солысын
рəтлəгəн булып тордым. Үзебезнең Идел буйлары, иртəнге томанда оеп утырган тугайлар күз алдыма килде»1.
Шулай итеп, Г. Кашшаф 1968 елда «Чүл буенда» повестен
үзгəртеп, татар миллəтен тасвирлый торган сыйфатларны кертеп
җибəргəн. Əсəрдə рус сүзлəре дə кими төшкəн. Автор еллар узганнан соң да бу повесте белəн укучысын кабат кызыксындырырга
тырышкан.
Совет чорында ил башлыкларын мактап, аларга дан җырлап
язылган əсəрлəр аз түгел. Əйтергə кирəк, кулга калəм алган һəрбер
кеше диярлек аларга үз рəхмəтен җиткерергə тырышкан. Нəтиҗə
буларак яңадан-яңа китаплар, мактау əсəрлəре барлыкка килгəн.
1940 елда татар телендə дөнья күргəн шундый җыентыкларның
берсе «Ленин-Сталин турында» дип атала. Əлеге җыентыкка төрле
жанрдагы əсəрлəр тупланган. Китапка рецензияне заманында
Г. Кашшаф яза. «Ана шатлыгы» исемле хикəясе белəн җыентыкта
ул да чыгыш ясый.
Хикəя мавыктыргыч кына башланып китə. Төп герой Нəзирə
апа Мəскəүгə килə, аны Бөтенсоюз киңəшмəсенə катнашу өчен чакырганнар. Башкаланың матурлыгына, хозурлыгына сокланып
йөргəн чакта, Нəзирə апа таныш күзлəр, таныш караш белəн очраша. Ул аларны метрода барганда ерактан гына шəйлəп калса да,
көтелмəгəн очрашу аның күңелендə ерак истəлеклəрне актарып
ташлый. Авыр сугыш елларында күрелгəн хəллəр бер-бер артлы
күңеленнəн кичə. Шушы моменттан башлап, автор укучыда
Нəзирə апаның шундый зур калада таныш кешесе белəн очраша
1
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алырмы-юкмы дигəн сорау уята. Икенче яктан, озак еллар аерылып яшəгəн ана белəн бала, күрешсəлəр, бер-берсен танырлармы?
Очраклы рəвештə Мəүҗүдə исемле танышы Нəзирə апага бу очрашуга мөмкинлек ача. Ана баласын таный, шатлыгы эченə сыймый. Кирам да анасын табуга шатланып туя алмый. Аларның шушы Бөтенсоюз киңəшмəсендə очрашулары автор тарафыннан ил
башлыгына дан җырлау булып яңгырый. Янəсе менə шушы куанычлы мизгел – очраклы күрешү өчен ана-бала Сталинга рəхмəтле
булырга, аңа дан җырларга тиеш. Ахырга таба əсəр Нəзирə апа
белəн Кирамның ил башлыгына булган рəхмəт хислəрен
кичерүлəре белəн тулылана. Күмəк фотога төшүне автор: «Анда
сөекле Сталин геройлар арасында!..», – дип билгелəп уза1. Бу инде
вакыйганы тарихи факт буларак теркəү ноктасы. Əлбəттə, кешелек
дөньясында төрле хəллəр була, лəкин əлеге күренеш чынлыгы
бүгенге укучыны аз ышандырыр.
Г. Кашшафның «Посылка» дип исемлəнгəн хикəясе 1942 елда
«Совет əдəбияты» битлəрендə басыла. Ул: «Фрау Хельданың сугыш турында үз фикере юк иде. Фрау ул турыда уйланып та карамады... Аның карты – трубкасы авызыннан төшми торган, саргайган мыеклы Карл Штрассер – сугышка каршы икəнен хатынына
ачык əйтеп йөри, ə Хельда алай түгел», – дип башланып китə2.
Əсəрнең төп вакыйгалары да шушы гаилəгə бəйле.
Фрау Хельда белəн Карл Штрассерның ике уллары була.
Фриц исемле олы уллары Икенче Бөтендөнья сугышы көннəрендə
ата-анасына бер-бер артлы посылкалар җибəреп тора. Ана шат, сугышны ул байлык чыганагы дип кабул итə башлый. Икенче улы
Ганс сугышка алынгач кына, ул гаҗəплəнə, уйлана. Аңа да, иренə
дə эшкə керергə туры килə. Патрон заводында шартлау булганнан
соң исə, Фрау Хельда берничə ай авырып ята. Шушы вакытта ул
кабат посылка дип саташа башлый. Гансның йөргəн кызы Мария
Галас Карл белəн килеп сөйлəшə, Фрицның үлемен хəбəр итə.
Фрау Хельданың хəле арулангач, ул да бу хəбəрне белə. Хəзер ин1
2
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де ул үз кулларым белəн улымны сугышта һəлак иттем, дип уйлый. Мария Галас китергəн посылка, нəтиҗəдə, Фрау Хельданың
сугышка нəфрəтен, гаделсезлеккə ачуын күрсəтə. Бу кызга ул каршы булса да, улларының сугыш корбаннарына əйлəнүе белəн
килешə алмый. Ахырда, заводта шартлау оештырып, ул үзе дə
дөньядан китеп бара.
Г. Кашшаф бу хикəясе аша берничə мəсьəлəне калкытып куярга тели. Бердəн, əсəрдə басып алган халыкның да сугыш корбанына əйлəнүе күрсəтелə. Ни генə булмасын, сугыш кеше үлеме
белəн бəйле. Совет халкы фашистларга каршы көрəшə, гади герман халкының да бу көрəшне хупламавы аңлашыла. Хикəя билгеле
бер халыкка нəфрəт уяту өчен язылмаган. Нигез итеп биредə сугышка, кан коюга каршы чыгу, протест белдерү алынган. Əлбəттə,
күп очракта халык сугыш вакытында хакимият курчакларына
əйлəнə. Автор əнə шул мəсьəлəне калкытып куя алган һəм əсəрдə
күтəрелгəн мəсьəлəлəр бары Гитлер Германиясенə генə кагыла,
дип əйтə алмыйбыз. Əсəрнең тəэсир көче, уйландырырга этəрүе
сизелеп тора. Рус əдəбияты белгече А.Г. Бочарев, сугыш еллары
прозасын тикшергəннəн соң, мондый нəтиҗəлəр ясый: «Совет сугыш еллары прозасы «сугышчан» һəм «сугышка каршы» дигəн
диалектиканы тирəн һəм эзлекле гамəлгə ашыра. Ул сугышның коточкыч, табигый булмаган, тамырдан кешегə дошман күренеш
икəнен яшерми; сугыш алып килгəн һəлакəтлəрнең бөтен
фаҗигалелеген күрə торып, ул гаделлек, яшəү, бəхет тантанасы
урнаштыру юлындагы көрəшнең күркəм максатларын раслый, шул
максатларга ирешү өчен корбан китерүне аңлый»1. Г. Кашшафның
«Посылка» хикəясендə А.Г. Бочаревның фикерлəре аеруча ачык
чагылыш таба. Тема бүгенге көн өчен дə бик актуаль.
1943 елда Г. Кашшафның тагын бер китабы басылып чыга. Бу
– «Укытучы» дип исемлəнгəн хикəялəр җыентыгы. Биредə барлыгы биш əсəр тупланган.
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Җыентыкны «Укытучы» (1942) дип аталган хикəя ачып
җибəрə. Автор эпиграфта аны беренче укытучысы “Х. Еникеевка
багышлыйм” дип язган. Əсəрнең эчтəлеге дə исеменə чыгарылган
геройга барып тоташа. Менə аның кыскача сюжеты.
Кыш көннəренең берсендə Хəбибулла исемле укытучы
мəктəпкə килмəгəн шəкертенең өенə бара. Гали исемле бу
укучының ата-анасы Хəбибулла абзыйны телəмичə генə каршы
ала. Малай үзе исə, укытучысыннан качып, икенче бүлмəгə чыгып
китə. Хəбибулла абзый ата-ана өчен шактый күңелсез хəбəр
җиткерə – улларын караклыкта гаепли. Əмма бу мəсьəлəне чишəсе
урында, Галинең ата-анасы Хəбибулла абзыйны гаепле итеп калдыралар. «Тəрбияли алмагач, тотынмыйлар аны», – дигəн сүзлəр
белəн укытучыны озатып калалар1. Хəбибулла абзый үзенең хаклыгын белə, лəкин бай яшəүче, кооперативта эшлəүче, балаларын
иркəлəп үстерүче бу гаилəдə бəхəс кузгатып торуның мəгънəсез
бер эш икəнен күрə. Авыр кичерешлəр белəн ул йорттан чыгып
китə, өенə – «... күркəм холыклы булуы өстенə, бик акыллы һəм
зирəк...» Хəнифəсе янына кайта. Аңлашып яшəгəн Хəбибулла
белəн Хəнифə бер-берсенең эчке тойгы-кичерешлəрен бер күз
ташлау белəн сизеп алырга өйрəнгəннəр. Хəнифə бу мизгелдə югалып калмый, иренең һəр адымын алдан белə. Автор, əнə шул
рəвешле, сүзсез генə ике җанны сөйлəштерə. Гарьлəнү кичергəн
Хəбибулла абзый диванда чалкан яткан килеш стенадагы рəсемгə
карый һəм үткəн тормышын күз алдыннан кичерə. Ретроспекция
алымы аша Хəбибулла абзый яшьлек елларына əйлəнеп кайта.
Моннан күп еллар элек Хəбибулла исемле егет, семинарияне
тəмамлагач, Зирекле исемле караңгы бер авылга укытучы булып
килə. Биредə рус-татар мəктəбен ачып җибəрə, балаларны, үзеннəн
олырак булган абзыйларны укыта. Əмма бер вакытны китаплардан
тəре таккан патшалар рəсемен күргəн укучылар ярсып, Хəбибулла
абзыйны кыйнап ташлыйлар. Икенче елны мəктəпне яндырып
китəлəр, тагын əллə нəрсəлəр эшлилəр. Хəбибулла абзый түзə,
моның вакытлы хəл булуына үз-үзен ышандыра. Революциянең
1

40

Кашшаф Г. Укытучы. Казан: Татгосиздат, 1943. Б. 12.

беренче елында исə аны кемнəрнеңдер коткысы белəн тоталар да
көпə-көндез каравыл өенə яптыралар, китапларны яндыралар, укытучыны волостька озаталар. Шул рəвешле, авыл халкына белем
алып килүче укытучы Зирекле халкына үпкəлəп китеп бара. Яңа
шəһəрдə яңа тормыш башланса да, Хəбибулла абзый белəн Хəнифə
ханымның балалары булмый. Меңлəгəн балалар укытып та, үз
балаң булмау Хəбибулла абзыйның йөрəген əрнетə. Гыйльмановлар да укытучының əнə шул ярасына кагылалар. Кырык елдан артык бергə гомер кичергəн укытучы белəн Хəнифə ханым ятимə
кыз Дина Гутманны тəрбиягə алалар. «Хəбибулла абзый семьясына бала алып тəрбиялəү мəсьəлəсе бүгенге көннең актуаль хəле
булганлыгы өчен генə тагылып куелган. Чөнки Хəбибулла абзый
нинди генə яхшы педагог булмасын, үзенең укучыларын тəрбия
кылуга зур көч куймасын, аның əле автор безгə күрсəткəн шартларда, бала алып үстерү фикерендə йөрүенең хаҗəте юк», – дип
фикерли Ə. Камал1. Бəлки, совет чорында бер үк теманы күтəреп
чыккан əсəрлəр арасында аерма-охшашлыклар ачык күренеп торгандыр. Əмма əсəрнең логик нигезендə салынган вакыйга аклана
ала. Нəкъ менə шушы ата-ананың каты əйтелгəн сүзлəре
Хəбибулла абзыйны ятим бала тəрбиялəү адымына якынлаштыра.
Мəкалəсен дəвам итеп, Ə. Камал түбəндəгечə яза: «Лəкин...
лəкин... шуннан соң, безнең күңеллəр кайта башлый. Язучының
безнең белəн шаяра башлавын күрəбез»2. Авырып ятучы Марат
исемле укучысы янына баргач, Хəбибулла абзый якташларын очрата.
Алар Зиреклегə күрше Имəнкүпер авылыннан килгəн булып чыгалар.
Укучының атасы Гомəр Хəбибулла абзыйны авылдашларының бик
хөрмəт итеп искə алуларын сөйли. Хəтта колхозга да аның исемен
кушканнар икəн. Хəбибулла абзыйның күзлəренə яшь килə. «Ул күз
яшьлəре ачы да, лəззəтле дə иде», – дип тəмамлана хикəя3.
«Əсəрнең баш өлеше киеренке, бəйнə-бəйнə матурлап күрсəтү
юлы белəн язылып, соңга таба өзек-өзек, өстəн-өстəн генə эшлəнеп
1
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үтелгəн бүлеклəргə күчеп китə. Əсəргə зур кызыксыну белəн
керешəсең, соңга таба вакыйгалар шул тикле формаль рəвештə
чишелə башлыйлар ки, кызыксыну югала, чөнки аның ничек
төгəллəнəчəге үтəдəн-үтə күренеп тора», – ди тəнкыйтьче1.
Ə. Камал хаклы: əсəрнең башта мавыктырса да, алга таба бүлеп
бирелүе аның кыйммəтен төшерə. Киеренкелек җиңел генə хəл
ителə. Əлбəттə, əгəр бу чорда язылган əсəрлəргə күз салсак,
аларның барысында да диярлек каршылыкларны, хакимияткə
дошман булган көчлəрне җиңеп чыгу белəн тəмамлануын
күрербез. Г. Кашшафка, бəлки, «Укытучы» хикəясен тулыландырырга кирəк булгандыр. Икенче яктан карасак, бүлеклəп
бирелгəн өлешлəр бары тик беренче вакыйгага өзек-өзек җавап
бирү рəвешен ала: барысы да яхшы якка чишелə.
Шул рəвешле, вакыйгалар Хəбибулла абзыйның эчке, күңел
халəтен сурəтлəүгə корылган. Əсəр башында герой өчен туган
борчылу хисе ахырда шатлану, куануга əйлəнə. Хикəянең сюжеты
да, нигездə, вакыйгаларга таянмый, ə бəлки укытучының еллар буе
күңелендə сакланып йөргəн рəнҗү, үпкəлəү хисенең чишелешен
тəшкил итə. Ə. Камал хикəянең төп кимчелеге итеп аның аңлату
алымына күчүен саный. Дөрестəн дə, əсəрнең ахыры вакыйгаларны бер-бер артлы һəм тиз чишүгə корылган. Шул ягы əсəрнең сюжет көчен дə, сəнгати кыйммəтен дə ярлыландыра.
Җыентыктагы икенче хикəя «Һава дуэле» дип исемлəнгəн.
1941 елның июлендə язылган əлеге əсəр лейтенант Хөсəеневнең
сугышта күрсəткəн батырлыгын сурəтли. Ул капитан Модестов
куйган мəсьəлəне чишə, дошманның дүрт самолетын бəреп
төшерə. Хөсəенев үзе яралана, самолетын утыртуга, аңын югалта.
Ул бары тик полковник Власовның мактау сүзлəрен ишетə,
иптəшлəренең ярдəмен тоя.
Сугышның беренче айларында иҗат ителгəн бу хикəя, бер яктан,
халыкны тынычлык, ирек өчен көрəшергə, батырларыбыздан үрнəк
алырга өндəсə, икенче яктан, гуманистик хислəрне иң алгы планга
чыгарып куя. Хөсəенев тə гади кеше кичергəн хислəр белəн яши.
1
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Аның хатыны Зөһрə, улы Рөстəм бар. Ул һəрвакыт аларны уйлый, сагына, гаилəсе хакына көрəшə, җирдə тынычлык урнаштырырга тырыша, Ватанының килəчəген кайгырта.
«Һава дуэле»ндə җиңеп чыгу сугышта җиңүгə ишарə кебек
яңгырый. Бары тик үз көченə ышанган, иле, гаилəсе өчен үз-үзен
аямаган батыр гына көрəштə җиңүче булып кала, дигəн нəтиҗə
чыгарыла. «Автор бу əсəрдə теге яки бу проблеманы ачу принцибын да куеп эш итми, шуңа күрə ул, матур бер эскиз урынын тотып тора», – дип яза Ə. Камал1.
Алга таба китапны əле 1934 елда язылган «Фазлыев» дигəн
хикəя дəвам итə. Биредə сугыш батыры түгел, бəлки хезмəт батыры алгы планга чыгарылган.
Фазлыев – мех эшкəртү фабрикасында постта тора, сакчы
хезмəтен үти. Аңа иптəшкə фабрикада тагын бер сакчы эшли –
Хəйруллин. Əйтергə кирəк, биредə автор-хикəялəүче шул заманның эшчелəр сыйныфына хас булганча, үз эшенə тугры, намус
белəн караучыларны һəм каракларны, əле «җəмгыятькə ярашмаган» кешелəрне аерып куярга тели. Билгеле инде, сүз идеаль совет
җəмгыяте, аның дөреслеккə корылган системасы турында бара.
Фазлыев белəн Хəйруллинның да карашлары нəкъ менə шушы
ноктада кисешə. Əгəр Хəйруллин, җəмгыять инде үсте, анда караклар юк, дип сөйлəсə, Фазлыев моның киресен раслый, үзенчə
мисаллар китерергə тырыша. Укучы əлегə Хəйруллинның чын
йөзен белми кала, лəкин аның кешелəргə шул дəрəҗəдə ышануы
һич кенə дə реальлекне чагылдырмый. Алга таба бу сер Фазлыев
тарафыннан уңышлы гына чишелə.
Фабриканың лабораториясендə эшлəүче Шульц, хезмəткəрлəр
Гəрəев, Зайцев тиз арада Фазлыев белəн дуслык урнаштырырга тели. Аның хəлен белешеп торалар, малаеның туган көненə
кыйммəтле бүлəклəр алып бирəлəр, аны затлы эчемлеклəр белəн
исертергə телилəр. Фазлыев бу «дус»ларга ышанмый, тиешле
җиргə барып хəбəр итə. Шул рəвешле, фабрикада күптəн инде «кара эшлəр» белəн шөгыльлəнүче җинаятьчел төркем фаш ителə.
1
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Фазлыевның Хəйруллиннан шиклəнүе дə дөрес булып чыга. Ул да
шул кешелəр белəн бəйлəнештə торган. Автор төп геройның үз
эшенə тугры булуын ассызыклап, башкаларны да шушы юлны
сайларга чакыра.
Əсəр чор девизының бер яңгырашы буларак кабул ителə: эшчене, аның намуслы эшен алга чыгара. Ə. Камал əсəрдəге вакыйгаларның үсешенə, чишелешлəрнең төгəл бер бөтенлек белəн
бирелүенə игътибар итə. Шушы яктан аның өчен хикəя «Укытучы»
повестеннан өстен тора. Ул хəтта: «Тылыбыздагы предприятиелəрнең
бөтенлеген, аның милкен явыз диверсантлардан саклау мəсьəлəсе
хəзердə дə бик актуаль, шуның белəн бергə, сыйнфый сизгерлекне
элеккегə караганда да кабатлый төшү үзəк урында тора торган бурычыбыз булып тора. Шуның өчен, бу əсəр Г. Кашшаф иптəшнең
иҗатында иң характерлы урынның берсен билəп тора ала»1, – дигəн
фикерне алга сөрə. Əмма бүгенге укучы бу бəя белəн килешмəс иде.
Кеше күңелен, аның кичерешлəрен сурəтлəгəн хикəя – җитештерү
өлкəсенə караган, төрле вакыйгаларны барлаган əсəр белəн бер сафта
тора алмый.
Җыентыкта шулай ук «Москва», «Канга – кан, җанга – җан»
дигəн əсəрлəр урнаштырылган. Алар башка хикəялəрдəн
күлəмнəре, эчтəлеклəре белəн аерылып тора.
«Москва» əсəре авторның башкала белəн бəйле истəлеклəрен
искə төшерүгə корылган. Менə Кызыл мəйдан, Пушкин, Суворов,
Кутузов, Толстой булган урамнар, Мавзолей. Болар барысы да
хикəялəүче хəтерендə хислəр шаукымын тудыра, горурлык
хислəрен уята. Əсəрне очерк-хатирə дип кабул итəргə мөмкин.
«Канга – кан, җанга – җан» хикəясе исə сугыш темасына
əйлəнеп кайта: «Мин мəет ашаучылар басып алган җирлəрдəн качып чыккан намуслы кешелəрнең истəлеклəрен укыйм. Фашистлар
тырнагыннан котылган кешелəрнең сүзлəрен ишетəм. Кызылармеецларның хатлары белəн танышам... Минем йөрəгемə кан савыла. Арка тамырлары каталар, көчле нəфрəттəн мин бер сүз əйтə
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алмый торам...»1. Автор фашистларны ерткыч җəнлеклəр белəн чагыштыра: «Ерткыч җəнлек – балага тими, ə фашист – ярдəмсез бала күрсə, котыруның соңгы чигеннəн чыгып, аны газапларга,
җəзаларга тотына һəм шул газаплардан лəззəт ала»2. Г. Кашшаф
дошманның явызлыгын, ерткычлыгын сурəтлəп, бер үк вакытта
аңа карата нəфрəт хисе уята, аңа каршы күтəрелергə чакыра, сүз
ярдəмендə кешелəрне азатлык хакына көрəшкə өнди, күңеллəрнең
битараф калуын телəми. Əсəр ахырында: «Үч алу өчен, каннарыбызны, җаннарыбызны кайтару өчен канга – кан, җанга – җан!..» –
дигəн сүзлəр белəн көрəшкə чакырып кала3. Билгеле, Г. Кашшаф
үзе фронт вакыйгаларында катнашмый. Шулай да, аның күп кенə
язучы-шагыйрьлəребез белəн сугыш кырыннан хат алышуы, фронтовик татарларга сəлам хатын язуда катнашуы мəгълүм. Шуңа да
əлеге хикəя бер өндəү-чакыру, халык күңелендə өметне калкыту
кебек яңгырый.
Минемчə, бу соңгы ике əсəрне хикəя жанрына кертеп карау
дөреслеккə туры килми. Бердəн, алар билгеле бер образлылыкка
корылмаган, төп герое, сюжетлары юк, бары тик искə төшерү һəм
хатлар уку нəтиҗəсендə туган иҗат җимешлəре. Икенчедəн, алар
публицистик характерда, агитация рəвешендə язылганнар.
Берсүзсез, əсəрлəрнең эчтəлеге үз чоры өчен заманча, актуаль
яңгырый. Андый əсəрлəрнең булуы шул вакыт өчен кыйммəтле.
Əмма аларның жанрын публицистик язмалар дип билгелəү
дөресрəк булыр сыман. «Москва», «Канга – кан, җанга – җан»
əсəрлəре дə нəсер формасында язылган, авторның эчке
тойгыларының дошманга нəфрəт белдергəн көчле язмалары булып
торалар», – дип яза Ə. Камал4. Нəсер формасында иҗат ителгəн
публицистик язмалар, дип əйтү бу очракта уңышлырак булса
кирəк. Əсəрлəрдə нəсергə хас кечкенə күлəм, эмоциональлек, ритмик төзелеш белəн шигъри сөйлəмгə якын булу, лирик-патетик ха-
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рактер һəм публицистикага хас хəзерге көн өчен əһəмиятле һəм актуаль иҗтимагый-сəяси вакыйгалар берлəштерелгəн.
Гомумəн алганда, Ə. Камал бу җыентыкны заман укучыларына
тиешле җан азыгы бирə алырлык, дип исəпли. Əлбəттə, китапны бары
тик совет чоры идеологиясе ноктасыннан тикшерə алабыз. Бүгенге
көндə социалистик идеология тəнкыйтьлəнсə дə, заманга, яшəү
рəвешенə, мохиткə бəя бирү өчен мондый җыентыкларга да əдəбият
белгечлəре мөрəҗəгать итəргə тиеш.
Г. Кашшафның хикəялəре газета-журнал битлəрендə дə
үзлəренең урыннарын таба. Əдип биографиясен яктырткан бүлектə
күрсəтелгəнчə, Г. Кашшафка Бөек Ватан сугышы елларында күп кенə
авырлыклар кичерергə туры килə. Гаделлек өчен көрəшүче
тəнкыйтьченең калəме исə шушы шартларда да сынатмый, укучысына хезмəт итə. Нəтиҗəдə аның иҗат җимешлəре дөнья күрə.
«Совет əдəбияты»ның 1945 елда басылып чыккан алтынчы
санында Г. Кашшафның «Ашыгыч нəтиҗə» исемле хикəясе урын
алган. Күлəме зур булмаган бу əсəр вакыйгалар саны ягыннан да
чиклəнгəн. Менə Сəлим исемле бер ир-егет вокзалга төшə. Биредə
ул фронтта вафат булган дусты Мостафаның Кəримə исемле хатынын каршы алырга ниятли. Əмма Кəримə поезддан төшкəн
кешелəр арасында күренми. Сəлим аптырашта кала. Кайчандыр,
яшь чагында, үзе, хатыны Хəлимə, Мостафа белəн бергə укып
йөргəн Кəримəнең бу эшен ул башына сыйдыра алмый. Чынлыкта
исə, Кəримə салкын тидереп авырган була, шуңа күрə дə очрашуга
килə алмый кала. Лəкин Сəлим инде Кəримəгə үпкəлəгəн.
Əсəр шушы урында тəмамлана. Шунысы ачык күренеп тора:
автор укучысын уйланырга мəҗбүр итə. Якын дуслар күрешерме,
аңлашырмы, ситуациягə ачыклык кертелерме. Икенче яктан, һəр
кешенең үз гомерендə моңа охшаш хəлдə калганы бардыр.
Аңлашылмаучылык, вакыйганың сəбəплəренə төшенмəү, үпкəчел
булу, ашыгыч нəтиҗəлəр чыгару – күп кенə тормыш хаталарына
китерə. Əйе, алар бер карашка вак кына булып тоелырга да
мөмкин. Əмма, без карап үткəн мисалдагыча, дуслык җеплəре
өзелүгə дə китерə ала. Хикəялəүче укучысын сак булырга өнди.
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Якыннарны, дусларны, туганнарны ихтирам итəргə чакыра, каршылыклы нəтиҗəлəр чыгармаска куша.
Авторның «Əби һəм кияү» хикəясе шул ук елда «Совет
əдəбияты»ның унынчы санында чыга. Алдагы əсəрендə
Г. Кашшаф килеп туган ситуациядəн нəтиҗə файдалы булыр дип
күз алдында тотса, киңəш итсə, əлеге хикəясендə «артык» киңəш
бирүнең нəрсəгə китерəчəген ачарга тырышкан. Бу мəсьəлə
дөньяда һəр кеше өчен кадерле, газиз аналар кайгыртучанлыгы
мисалында чишелə.
«Матур аналар бар, төнбоеклы күл өсте кебек, тын аналар бар.
Ямьсез аналар да юк түгел. Кыр мəчесе кебек, кырыс, усал аналар
да була.
Мəрфуга əби үзен яхшы аналар хисабына кертə иде»1.
Хикəя шулай башланып китə. Аннан соң без Мəрфуга əбинең
кызы Сəгыйдə, оныгы Фəрид барлыгын белəбез. Мəрфуга əби үзен
«яхшы аналар» рəтенə кертсə дə, бу хəлнең дөреслегендə шик туа.
Бердəн, ул Ниса карчыкның ирен «инвалид, аксак» дип йөртсə, сугыш башлангач, Нисага син бəхетле, дип төрттерə. Икенчедəн, булдыксызлыкта, малае булмауда гомер буе гаеплəп, ире Əхмəдулланың
хəтерен калдыра. Əхмəдулла инде вафат. Мəрфүганың бүгенге көн
мəшəкате исə – кызын Касыйм исемле бай бер кешегə кияүгə бирү.
Билгеле, мондый ана үз телəгенə ирешергə омтыла. Кызы Сəгыйдə
исə каршы чыга – ул сугышта хəбəрсез югалган ире Мөхəммəтҗанны
көтə, əнисе тапкан кияүдə аның эше юк. Касыйм да анадан ерак
китмəгəн. Фəридкə бүлəклəр ташый, Сəгыйдəне һəрдаим театрга, кинога барырга чакыра. «Килен» генə һаман үзенекендə тора, əнисе
сүзен тыңламый. Шулай да ике яклап үгетлəүлəр юкка китми.
Сəгыйдə риза була, лəкин үзе күңеленнəн һаман техникумда гашыйк
булган укытучысы – Мөхəммəтҗанны чыгарып ташлый алмый.
Мəҗлес җыелган көнне исə почтальон почта ящигына Мөхəммəтҗан
хатын ташлап китə. Хатта нəрсə язылганы, вакыйгаларның ничек
тəмамлануы укучыларга мəгълүм түгел, чөнки əсəр шушы урында
өзелеп кала. Исəнме Мөхəммəтҗан, кайтырмы ул, Сəгыйдə хат ту1

Кашшаф Г. Əби һəм кияү // Совет əдəбияты. 1945. № 10. Б. 134.
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рында белерме – əлеге һəм башка сораулар җавапсыз кала. Алга таба
вакыйгаларның үстерелешен хикəялəүче укучы иркенə калдырган.
Əйтергə кирəк, бу авторның осталыгы турында сөйли.
«Ашыгыч нəтиҗə», «Əби һəм кияү» хикəялəре заманында
Мəрзия Фəйзуллина тарафыннан кискен тəнкыйтькə очрыйлар.
«Совет хатын-кызының героик образын бозып бирүлəргə каршы»
дигəн мəкалəсе: «Ни сəбəптəндер, «Совет əдəбияты» журналы совет хатын-кызларының ролен кимсетə торган чүп-чар əйберлəргə
үзенең битлəрен киң ача. Мин сүзне ике язучыдан – Фатих Хөсни
һəм Гази Кəшшафтан башламакчы булам. Бу ике язучының сугыш
елларында биргəн уңышлы гына əсəрлəре булу белəн бергə, алар
үзлəренең кайбер хикəялəрендə хатын-кыз образларын гафу
ителмəслек бозып бирделəр», – дип башланып китə1. Шуннан соң
əсəрлəргə күп кенə сылтамалар ясап, мəкалə авторы үз фикерен
дəлиллəргə тырыша. М. Фəйзуллина фикеренчə, совет хатынкызлары Октябрь революциясе нəтиҗəсендə моннан 29 – 30 ел
элек үк инде ирек алганнар, көчлəп кияүгə бирү фактлары совет
җирлегендə күптəн юк. Шуңа күрə дə ул хикəя авторын хатынкызларны мыскыл итү, аларны көчсез, ярдəмсез итеп күрсəтергə
тырышуда гаепли. «Ашыгыч нəтиҗə»гə карата: «Язучы күпчелек
ирлəрне хатын-кызга товар күзлегеннəн караучы итеп ялган караш
уздыра», – дип яза2. Бүген əлеге əсəрлəрне башка күзаллау аша
укыйбыз. Əмма хикəялəрнең эчтəлегеннəн аңлашылганча, язучы
бары тик очраклы вакыйга-күренешлəр аша кешенең сайлау алдында калуын күрсəтə.
«Совет əдəбияты»ның 1946 елгы март ае санында дөнья
күргəн «Мендəр» хикəясе дə Г. Кашшафның уңышлы гына əсəрлəр
иҗат итүе турында сөйли.
Автор үзе аны «күңелле хикəя» дип атаган. Чынбарлыктан
алып сурəтлəнгəн ситуация, чыннан да, күңелне күтəреп җибəрə,
кешелəрнең гади эш-гамəллəреннəн көлдерə.
1
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Хикəялəү автор исеменнəн алып барыла. Вакыйгалар ял йортында сурəтлəнə. Хикəялəүче-герой гадəти бер санаторийга килеп элəгə.
Барысы да үз тəртибендə барган бер вакытта, хикəялəүче кызык хəлгə
тап була. Юкə-Тау ял йортында əйберлəрне урламаска сүз биреп, бер
кəгазьгə кул куйдырталар икəн. Бу хəл авторда көлке уята. Лəкин
хəлнең җитдилеген шəфкать туташы аңа кат-кат искəрткəч, сəерсенеп
куя: «Сиңа кадəр яткан Хəлиуллин мендəрне чəлеп киткəн», – дип
сөйли ул1. Колак мендəре аркасында туган бу вакыйга санаторий директоры тарафыннан хəл ителə. Ул тегү мастерскоеның директоры
булган Хəлиуллинны яңадан ял йортына китерə. Озак кына бəхəс
куптарып торганнан соң, Хəлиуллин мендəр тышлыклары, каз йоны
сатып алып, санаторийга тапшырып китə. Нəкъ менə шушы вакытта
хикəялəүченең дə мендəре югала. Ул туп-туры директор янына керə.
Чынлыкта исə, Хəлиуллин китергəн мендəр тышлыкларының стандартка туры килү-килмəвен автор мендəрен алып тикшергəннəр икəн.
Хикəя шуның белəн тəмамланыр да иде төсле. Лəкин, алдагы
хикəялəрдəге кебек үк, Г. Кашшаф вакыйганың дəвамына ишарə
ясый. Автор-хикəялəүче санаторийдан китəргə җыенганда, матрац астыннан инде тактага əйлəнеп беткəн бер мендəр тартып чыгара. Моны җыештыручы бер апа күреп тора һəм бер дə исе китмəгəндəй:
«Шул инде Хəлиуллин мендəре», – дип куя2.
«Ф. Хөсни, Г. Закиров, Ə. Исхак, Ш. Маннур, Ə. Ерикəйнең кайбер əсəрлəре белəн беррəттəн, Г. Кашшафның «Мендəр» хикəясен дə
«безнең политик талəпчəнлегебезнең кимүе турында, совет
əдəбиятының төп интересларын һəм бурычларын онытуыбыз турында сөйлилəр», – дип язып чыга Г. Иделле3. Чынында исə тормышта
туып торган мондый очраклы күренешлəр һəрдаим булып тора, һəм
аларны əсəр тукымасына кертеп тасвир итү гыйбрəт өчен башкарыла.
Кешелек җəмгыяте үзе тудырган көлкеле хəллəрне сурəтлəгəн
Г. Кашшафның тагын бер хикəясе 1965 елда «Чаян»да басыла. Ул
«Эшлəпə» дип исемлəнə. Кечкенə күлəмле бу əсəрдə салам эшлəпə
1
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аркылы җəмгыятьтə урнашкан бюрократизм күренешлəре күрсəтелə. Хатыны ирен һаман да бер иске эшлəпə киеп йөрүендə гаепли.
Ə төп геройның тормышында бу кием предметы зур урын алып тора: ул аның инде чəчлəре коелып беткəн башын кояштан саклый. Ир
көн саен диярлек, эшенə барып төрле җыелышлар, киңəшмəлəр
үткəрə, ə бер көнне, хатыны белəн тарткалашып торганнан соң,
эшлəпə киерлек хəлдə калмау сəбəпле, эшенə ялан баш бара. Ул
көнне хикəянең герое үзен бик начар хис итə башлый, авырып китə.
Хатыны белəн хастаханə буйларында йөрсəлəр дə, нəтиҗəсе булмый. Кайда гына бармасыннар – табиб җыелышка киткəн. Югарырак торганына барсалар, анысы да үз урынында түгел, киңəшмəдə.
Шул рəвешле, төп герой үзенең эшенə читтəн бер күз ташларга
мөмкинчелек ала. Тик ул үзе өчен моннан да бернинди нəтиҗə чыгармый: шул табиблар җыелышына аны төп профсоюз лидеры, оратор буларак чакыралар һəм ул янəдəн шул салам эшлəпəсен киеп
чыгып китə. Хикəя шулай тəмамлана. Əлбəттə, укучы бу хəлне иске
эшлəпəне куллану белəн чагыштыра ала: кешедəге гадəтлəрне
бетерү җиңел эш түгел. Хəтта аларның ни дəрəҗəдə зарарлы булуын
аңа читтəн мисал итеп күрсəтсəң дə, ул үз юлында кала. Бер яктан
караганда, Г. Кашшаф бер күренешне ике мисал үрнəгендə күрсəтеп
бирə алган. Икенче яктан исə, кешелəрнең ни дəрəҗəдə билгеле бер
торгынлыкка иялəшүен калкытып куйган. Тормыш агымына иярү,
нəрсəнедер үзгəртү телəге тумау – битарафлыкка илтə торган юл.
Һəр кеше бу юлны сайлый икəн, көннəрдəн бер көнне җəмгыять тə
аңа əнə шул ягы белəн əйлəнеп басачак. Хикəядəге хатын образы
гына бу əсəрдə бер кечкенə өмет чаткысы булып сиземлəнə.
***
Язучының иҗат мирасында очерклар аерым бер урынны алып
тора. Бүгенге көн əдəбият белеме сүзлегендə «Очерк – авторның үз
күзе белəн күргəнне тасвирлап, сөйлəп чыгуына корылган эпик жанр.
Очерк матур əдəбият һəм публицистика чигендə тора», – дип
билгелəнə1. Ə менə. А.Н. Николюкин редакциясендə чыккан əдəби
1
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сүзлеге. Казан: Мəгариф, 2007. Б. 133.
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терминнар һəм төшенчəлəр энциклопедиясендə аңа киңрəк, шул ук
вакытта төгəлрəк аңлатма бирелə: «Автор-«мин»нең оештыручы роле
ачык чагылып торган эпик, прозаик жанр»1. Шушы ике билгелəмəне
истə тотып, татар очеркы теориясенə нигез салучыларның берсе
Г. Кашшафның хезмəтенə мөрəҗəгать итик: «...Татар журналистикасы тарихы очерк жанрыннан башланган... Очерк ул чынбарлыкны, көндəлек вакыйгаларны, замандашларны сəнгатьчə чаралар
белəн чагылдыручы жанр»2. Нигездə сүз бер үк мəгънə турында барса
да, Г.Кашаффның очеркны журналистика жанры итеп каравын
күрəбез. Монда каршылык туа: очеркны эпик төргə кертергəме, əллə
журналистика жанры итеп караргамы? Бүгенге көн журналистикасында əлеге терминны тикшергəн И.М. Низамов мондый фикер
җиткерə: «Ə менə очеркка, – ул чыннан да очерк булсын өчен, –
əдəбилек белəн публицистиклыкның үрелүе мотлак зарури, мəҗбүри
шарт. Бу – очеркның асыл сыйфаты»3. Шушы фикерлəргə нигезлəнеп, очеркны əдəби һəм публицистик башлангычларны үзендə үреп
биргəн жанр дип əйтə алабыз.
Əдəбият белемендə очеркларны əдəби, публицистик яисə документаль башлангычның өстенлек алуына карап билгелəү каралган4. Əдəби очерклар очерк-мемуар, очерк-биография, очеркюлъязма, фəлсəфи-лирик очерк кебек композицион төрлəргə аерыла. «Совет чорында очерк газета-журналларның даими жанрына
əйлəнə. Ватан сугышы елларында ул үсеш кичерə»5. Сугыштан
соңгы елларда да очерк жанры актуальлеген югалтмый. Яңа калкып чыккан шəһəрлəрне, зур төзелешлəрне, совет кешесенең данлы хезмəт юлын яктырткан əсəрлəр əледəн-əле вакытлы матбугат1
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та үз урынын таба. Г. Кашшаф та очеркларын нəкъ менə шушы елларда иҗат итə.
1943 елда Г. Кашшаф «Совет əдəбияты» журналында «Урман»
дип исемлəнгəн юлъязмаларын бастырып чыгара. Биредə Тəкəнеш
урманнары яныннан узып китү вакыйгасы сурəтлəнə. Əлеге күренеш
Бөек Ватан сугышы көннəрендə бара: «Мин күккə карыйм: нəкъ шушы ачыклыктан гына адашып калган сыек болыт кисəге йөзеп бара.
Ул ашыкмый гына көнбатыштан килə һəм бераздан ашъяулык хəтле
күлəгəсе белəн нарат, чыршы очларын, алан чəчəклəрен сыйпап үтə.
Кем белə, бəлки ул көнбатыштагы безнең туганнарыбызның сагышлы сəламнəрен сибеп киткəндер. Əнə, йөзгəн саен ул сыеклана бара,
тоныклана»1. Автор туган-үскəн җирнең туфрагына, кырларга, юл
буенда үсеп утыручы юкəлəргə сокланып, сугышка кадəр бу табигать
күренешлəре белəн сокланган авылны күз алдына китерə. «Ибраһим
Гази ерак фронттан язган хатында: «Минем өчен дə бер тапкыр Матбугат Йортын əйлəнеп чык əле» дип язган иде»2. Шул телəкне истə
тотып, автор сугыш кырында Ватан даны өчен көрəшүчелəрнең уйтелəклəрен үтəргə тырыша сыман. Нəтиҗə итеп, түбəндəгелəрне яза:
«Əйе, авыл – шул ук фронт. Урманы да шулай ук. Əнə, куелык
эченнəн яшь малайларның көр тавышлары ишетелə, янə яшь кызлар:
Кара да гынай урман,
Караңгы төн –
Яхшы атлар ки-и-рəк үтəргə-ə-ə.., –
дип сузып-сузып җырлыйлар»3. Əнə шул рəвешле, Ватан сугышы
елларында һəр өлкə җиңүне якынайту өчен үз өлешен кертергə
ашыккан. Бу күренеш заман, укучы талəбе булган. Язучы белəн
уртак хислəрне кичерү, бер үк телəк белəн яну халыкның күңеленə
җиңеллек өстəгəн, чыдап булмый торган шартларда да, өметен
өзмəскə, килəчəккə атларга ярдəм иткəн.
Г. Кашшафның берничə очеркы Бөек Ватан сугышы
көрəшчелəренең батырлыкларын сурəтлəп язылган. Аларны без
1

Кашшаф Г. Урман // Совет əдəбияты. 1943. № 7. Б. 65.
Шунда ук.
3
Шунда ук. Б. 68.
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хаклы рəвештə очерк-биография төренə кертеп карый алабыз.
Чынбарлыктан алып сурəтлəнгəн вакыйгаларны яктырткан
əсəрлəрне күбрəк публицистик-документаль төргə дə кертеп булыр
иде. Лəкин бер каршылык килеп чыга: вакыйга-күренешлəр автор
тарафыннан сөйлəнелə. Əсəр герое «ул» дип бирелə. Ягъни автор
үз героеның сөйлəгəннəрен укучыга эшкəртеп тəкъдим итə. Бу очракта автор əдəби алымнарга таянып иҗат итə. Билгеле бер
дəрəҗəдə очеркларда уйдырма, арттыру-күпертүлəр дə булырга
мөмкин. Шуңа да без аны очерк-биография итеп əдəбият-сəнгать
əсəре буларак тикшерү ягында торабыз.
1944 елда «Совет əдəбияты» һəм шулай ук «Кызыл Татарстан»да
Кави Нəҗми белəн авторлыкта басылып чыккан «Диңгез батыры»
язмышына тукталыйк. Əсəр Советлар Союзы Герое Асаф Абдрахмановка багышланган. Очеркта автор кат-кат геройның Иж-Буби
мəктəбен тəмамлавын искəртə. Туып-үскəн мохит, туган як табигате,
автор фикеренчə, Асафта яшьтəн үк Ватанга карата хөрмəт хислəрен
уяткан. Бөек Ватан сугышы көннəрендə ул фашистларга каршы сугыша: «Караңгы төннəрдə, дошман уты астында үзенең бронетанкеры
белəн Керчь ярымутравына унике тапкыр десант төшергəн өчен һəм
диңгез сугышларында күрсəткəн каһарманлыгы өчен Асаф Абдрахмановка Советлар Союзы Герое исеме бирелде»1. Тик шунысы кызганыч: фашизмның коллык тырнагыннан котылган Кырым татарлары
үз Ватаныннан тиз арада куыла. Бу вакыйгага да, мөгаен, автор битараф калмаган.
Сугыш каһарманына багышланган тагын бер очерк «Василий
Яницкий» дип атала. 1945 елда дөнья күргəн бу əсəр алдагысыннан
шактый күлəмле булуы белəн аерылып тора. Автор, герое белəн
Шөгергə килгəч, Иске Куак авылында очрашуга бара. Шул вакытта
Василий Яницкий авторны танып ала. Алар мехчылар техникумы
аша таныш булып чыгалар. Биредə Г. Кашшафның үз биографиясе
китерелүе шик тудырмый. «Минем күз алдына кинəт 1936 елның
язгы айлары килеп басты. Əйе, хəтерлим, безнең техникум ул вакыт
1

Кашшаф Г., Нəҗми К. Диңгез батыры // Кызыл Татарстан. 1944. 30
апрель.
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иң яхшы укучы комсомолецлардан алты кешене очучылар
мəктəбенə озатты. Алар арасында Василий Яницкий да булган икəн.
Мин инде, билгеле, аның фамилиясен саклый алмаганмын», – дип
аклана автор1. Алга таба əсəр геройның тормыш юлын яктырткан иң
мөһим фактларны теркəп бара. Аның гаилəсе, уку еллары, очучылыкта беренче адымнары һ.б. Шулай да очеркта төп урынны Бөек
Ватан сугышы көннəрендə барган вакыйгалар тəшкил итə. Василий
Яницкий ул елларда оста очучы, ышанычлы сугышчы булып өлгерə.
Аңа командование дə иң авыр бурычларны тапшыра, ул исə аларны
уңышлы үтəп чыга. Шундый заданиеларны үтəгəндə, Яницкий самолеты утына гитлерчылар элəгə, ул фронт сызыгыннан утыз километр ераклыкта янып кала. Василий да һəм аның Казимиров дигəн
иптəше дə исəн калалар. Яңадан үз сугышчылары ягына кайту өчен,
аларга ашамый-эчми озак, авыр юл үтəргə туры килə. Исəн килеш
частька кайтып керүлəре дə аларның иптəшлəре өчен бер
көтелмəгəн вакыйга була. Частьта аларны инде күптəн үлгəн дип
санаганнар. Сугышта күрсəткəн батырлыгы өчен Василий Яницкийга Герой исеме бирелə.
1950 елларда Г. Кашшаф янə очерк жанрына мөрəҗəгать итеп,
юлъязмалар алып бара. Шуларның берсе Мəскəүдəге Бөтенсоюз
Авыл Хуҗалыгы Күргəзмəсе турында. Совет чорында əлеге тарихи
объектка элəгү үзе бер вакыйга булып саналган. Миңа калса,
əсəрдəге берничə юл бүгенге көн өчен дə актуаль яңгырый кебек.
Алар автор аңында Татарстан павильонын күзəткəннəн соң туа:
«Культура төзелеше бөтенлəй күрсəтелмəгəн диярлек. Китап продукциясе дə, əдəбият-сəнгать үсеше анда чагылмый... əйтерсең
безнең Тукаебыз да булмаган, Ш. Камал, Г. Камал, М. Гафури
һ.б.ларыбыз да иҗат итмəгəн, əйтерсең без рус классикларын да
тəрҗемə итмибез. Советлар Союзындагы барлык халыкларның горурлыгын үстергəн, батырлыгы белəн миллионнарны таң калдырган
Муса Җəлил дə һич булмаган шикелле! Бу кадəр «тыйнаклык» һəм
үз-үзеңне танырга телəмəү безгə аңлашылмады! Безнең язучылар да
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ике бөртек кенə түгел ич!»1. Шушы ук очеркта Г. Кашшаф татар
артисткаларының татар театрын үстерүдə тиешле дəрəҗəдə
бəялəнмəвен искəртеп уза. «Волжская, Болгарская, Богданова,
Таҗдарова, Сыртланова, Синяева, Ильская һ.б. күренекле энтузиастлар революциягə кадəр үк сəхнəгə аяк бастылар. Боларны оныту
һич ярамый. Хатын-кызларның демократик хəрəкəткə актив катнашуларын, соңыннан революцион көрəшкə кушылып китүлəрен кире
кагу дөрес түгел»2. Бу сүзлəр билгеле бер дəрəҗəдə М. Фəйзуллинаның тəнкыйтенə җавап та булып торадыр.
Совет чорында интернационализм үсү, рус миллəтен һəрвакыт
бөек итеп күрсəтү алгы планда тора, дип язсалар да, илленче елларда
бу хəлнең үзгəрүен күзəтергə мөмкин. Язучы моны «Яңа шəһəрдə»
очеркында ачык күрсəтə. Очерк-юлъязма Лениногорск шəһəренə бару
вакыйгасына бəйлəнешле. Автор һəм аның юлдашлары төзелешлəргə,
яңа шəһəрнең үсүенə сокланалар. Əмма ахырга таба очеркта
язучының борчулы уйлары пəйда була: «Тик безнең икенче нəрсəгə
исебез китте. Яңа ачылган алты мəктəпнең берсе дə татар мəктəбе
түгел, диделəр безгə. Шуннан соң мин шəһəр халкын күзəтебрəк йөри
башладым: урам тулы татар, кайда гына барып керсəң дə татарча
сөйлəшəлəр». Уйлап карыйк: совет чоры, илленче еллар азагы. Автор
татар мəктəплəренə игътибар итə. Ярты гасыр узганнан соң да без
шул ук мəсьəлəлəрне кабат күтəрəбез. «Алар инде бөек рус культурасын ахырынача чөмереп бетергəннəр, күрəсең, ана телендə массага
якынаю, ана телендə аларны тəрбиялəү безнең эшебез түгел инде ул,
дип карыйлар булса кирəк. Алдагы елда тагын берничə яңа мəктəп
өлгерер, алары да аның бəлки татарча укытмаслар», – дип тəмамлана
очеркның бүлекчəсе3.
Шул рəвешле, Г. Кашшаф əсəрлəрен берникадəр күзəткəннəн
соң, түбəндəге нəтиҗəлəрне чыгарырга мөмкин.
Əдəби əсəрлəр күлəмнəре ягыннан зур түгел; алар повесть,
хикəя һəм очерк жанрларында. Хикəялəр җыентыгына кертелгəн
1
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хезмəт арасында публицистик язмалар да бар. Алар, нигездə, чакыру, өндəү, агитация булып яңгырыйлар.
Г. Кашшафның хикəялəре исə үзенə бертөрле. Дөрес, аларда
тотрыклы яки мавыктыргыч сюжет булмаска да мөмкин, образлар
да тиешле күлəмдə ачылып бетмилəр кебек, лəкин шулай да алар
яшəргə хаклы. Əлеге кечкенə күлəмле əсəрлəрдə чынбарлыктан
алынган күренешлəр шактый җанлы сурəтлəнə. Укучы хикəялəрне
укып чыккач, уйлана, борчыла. Автор билгеле бер дəрəҗəдə тормыш ваклыкларына күз ачып карарга куша. Нəтиҗəлəр чыгару исə
һəр кешенең үз иркендə калдырыла. Г. Кашшафның соңгы
мəкалəлəренең берсе «Журналистлык кайда бетə» (1967) дип
исемлəнə һəм анда ул публицист һəм язучылык хезмəтенең тыгыз
бəйлəнештə торуын дəлилли.
Г. Кашшафның хикəялəре, очерклары, повесте үз заманының
басмаларында урын алган, укучы хəтерендə сакланып калган.
Чынлыкта авторның шактый əсəрлəре тематик яктан, күтəрелгəн
мəсьəлəлəренең актуальлеге белəн əле бүген дə заманча яңгырый.
Кешелəр һаман бер үк мəшəкатьлəр белəн яши. Шул яктан караганда, минемчə, тəнкыйтьченең əсəрлəре бүгенге укучы өчен дə
кызыклы тоелыр иде.
Очеркларга килгəндə, аларның үзенчəлекле булуы, алар арасында очерк-биография, очерк-юлъязма кебек төрлəрнең аерылып
чыгуы билгелəп үтелде инде. Г. Кашшаф очерклары əдəбият тарихы, гомумəн, татар халкы тарихы өчен бүген дə актуальлеклəрен
югалтмыйлар. Аларда без реаль шəхеслəр – Ватан сугышы геройлары, танылган язучыларыбыз белəн очрашабыз. Əдипнең татар
халкының мəдəниятенə бəйле язылган фикер-карашлары да
миллəтебезнең бүгенге халəтен бəялəргə, үткəнен аңларга ярдəм
итəлəр.

3. Г. КАШШАФ – ТƏНКЫЙТЬЧЕ
3.1. Əдəби тəнкыйть язмалары
Совет чоры татар əдəбиятын өйрəнү – бүгенге көндə иң мөһим
мəсьəлəлəрнең берсе. Бу өлкəдəге тикшеренүлəр, беренче чиратта,
заманны аңлау, тарихны белү, коммунистлар партиясе сəясəтенең
əдəбиятка йогынтысын күзəтүгə нигезлəнергə тиеш. Икенчедəн, татар
совет əдəбияты тарихы буенча объектив тикшеренүлəр алып барганда, əдəби тəнкыйтьче-галимнəрнең эшчəнлеген, фикерлəрен, эстетик
карашларын, иҗади позициялəрен, əдəби процесста тоткан урыннарын өйрəнү əһəмияте туа, чөнки шул вакытта гына əдəбияттагы
күренешлəрне тулырак ачыкларга, билгесез факт-мəгълүматларны
гыйльми əйлəнешкə кертергə мөмкинлек барлыкка килə.
Совет чоры əдəбияты ХХ гасыр əдəбиятының зур өлешен
тəшкил иткəн кебек, ул иң күп фикер-карашларның кисешүе,
бəхəслəр чыганагы да булып тора. Соңгы елларда бу дəвер
əдəбияты белəн кызыксыну аеруча арта бара. Совет заманында
исемнəре һəм иҗатлары əдəбияттан сызып ташланган язучышагыйрьлəрнең əсəрлəре кайтарыла, җитмеш елда тупланган бай
мирас яңадан өйрəнелə. Əдəби əсəрлəр белəн беррəттəн, совет чорын бəялəүдə, аңлауда шул елларның əдəбият белеме, əдəби
тəнкыйте дə ярдəм итə. Аеруча соңгысының тарихы татар
əдəбиятында өйрəнелмəгəн өлкəлəр рəтендə калып килə.
«Əдəби тəнкыйть – əдəбият белеменең бер тармагы; əдəби
иҗатның əдəби əсəргə чорның гыйльми-нəзари һəм иҗтимагыйсəяси, эстетик-əхлакый нормаларыннан чыгып бəя бирүче, əдəби
хəрəкəттəге күренешлəрне аңлатучы бер төре»1. Əдəби тəнкыйть –
əдəбият турындагы əдəбият. Ролан Барт фикеренчə, ул «фəн һəм укып
кабул итү арасында тора»2. Əдəби тəнкыйть матур əдəбият əсəрен
1
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аңларга һəм аңлатырга тырыша, укучыны иҗат белəн очраштыра,
текст авторы, башка тəнкыйтьчелəр белəн диалогка кертə.
Күренекле əдиплəребез Г. Тукай, Г. Ибраһимов, Г. Исхакый,
Ф. Əмирхан, Җ. Вəлиди, Г. Сəгъди, Г. Кəрам һ.б. катнашында ХХ йөз
башында татар əдəби тəнкыйте əдəбиятның аерым бер тармагы буларак формалаша. Совет чорында татар əдəби тəнкыйте өлкəсендə
Г. Нигъмəти, Г. Гали, Г. Халит, Х. Госман, И. Нуруллин, Н. Юзиев,
Н. Гыйззəтуллин, Ф. Мусин, Ф. Хатипов, Р. Мөхəммəдиев һ.б. актив
эшчəнлек алып баралар. ХХ гасыр азагына таба Ф. Миңнуллин,
Р. Мостафин, Т. Галиуллин, А. Əхмəдуллин һ.б.ларның тəнкыйди
хезмəтлəре дөнья күрə. Бүгенге көндə ХХ йөз татар əдəби тəнкыйтен
өйрəнүдə Ф. Галимуллин, Э. Галиева, Д. Заһидуллина, Ə. Закирҗанов, Т. Гыйлаҗев һ.б. зур тырышлык куя. Мəсəлəн, Т. Гыйлаҗев
игътибарын ХХ йөз башы татар əдəби тəнкыйтенə юнəлтсə,
1920 − 1930 еллар əдəби хəрəкəтенə карата Ф. Галимуллинның
«Табигыйлеккə хилафлык», «Əле без туганчы...» хезмəтлəрен,
Т. Галиуллинның тəнкыйди мəкалəлəрен атап узарга мөмкин. Инде
соңрак килеп, утызынчы еллар сəяси вакыйгаларының əдəбиятка
тəэсире турында Р. Мостафинның хезмəтлəре билгеле. Чит иллəрдəге
татар əдəбиятын һəм билгеле бер дəрəҗəдə əдəби тəнкыйтен
Х. Миңнегулов тикшерə. Бөек Ватан сугышы һəм сугыштан соңгы
еллар татар əдəби тəнкыйте турында бүгенге көндə язмалар бик аз,
булганнары да безнең заман талəплəренə җавап бирми. Əдəбият
белеме алдында совет чоры мирасыбызны барлап, өйрəнеп, үсүүзгəрү үзенчəлеклəрен күзəтеп, хəзерге көн укучысын татар əдəби
тəнкыйтенең тарихы белəн таныштыру бурычы тора, һəм бу юлда
беренче адым – совет чорында иҗат иткəн аерым калəм
əһеллəренең əдəби-тəнкыйди һəм гыйльми эшчəнлеген өйрəнеп,
хезмəтлəрен бəялəү.
«Гомумəн, тəнкыйть, бер яктан, аерым əсəрлəрне яисə шул
чор əдəби процессын оештыруга, аның үсеш-үзгəрешенə ярдəм
итсə, икенче яктан, китап укучы белəн əдип арасында арадашлык
вазифасын башкара, соңгысының сəнгати фикерлəү үзенчəлеклəрен аңларга булыша, өченче яктан, эстетик төшенчəлəрнең ниге-
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зен ачу-аңлату аша əдəби зəвыкны үстерергə ярдəм итə»1. 1990 елда басылган əдəбият белеме сүзлегендə, гомуми билгелəмəдəн
тыш, марксистик һəм совет чоры тəнкыйтенə карата: «Марксистик
тəнкыйть əдəби əсəрне социаль, эстетик, эпик күзаллаулардан чыгып карарга омтыла. Əдəби тəнкыйть, əдəби иҗат кебек үк, тормышны танып белү һəм аңа тəэсир итү чарасы булып тора. Совет
əдəбияты тəнкыйте художестволы əсəрлəрне заманның иң
əһəмиятле мəсьəлəлəре яктылыгында тикшерə һəм бəяли, аларда
сурəтлəнгəн характерларның һəм тормыш күренешлəренең ни
дəрəҗəдə дөреслеген, язучы файдаланган сəнгатьчə сурəтлəү чараларын ачып бирə», – диелгəн 2. Билгелəмəдəн күренгəнчə, совет
чорында тəнкыйть билгеле бер кысаларда, билгеле бер талəплəргə
таянып эш итə. Ул социалистик реализмның əйдəп баручы метод
икəнен танудан килə. Əлбəттə, беренче чиратта, бу совет чорындагы сəяси басым астында бара. Хакимият əдəби тəнкыйтьтəн əдəби
процесс белəн җитəкчелек итү коралы ясый.
Əдəби тəнкыйтьнең тарихы турыдан-туры тəнкыйтьчелəрнең
хезмəтлəреннəн тора. Шулай ук төрле əдəби юнəлешлəрнең,
карашларның формалашуы, яңа тенденциялəр барлыкка килү дə
əдəби тəнкыйтьнең тарихын тəшкил итə. Рус əдəбияты тарихчысы
М.М. Голубков əдəби тəнкыйть тарихының эченə əдəби тормышның төрле формаларын да кертеп карарга тəкъдим итə3. Шулар
арасыннан ул, мəсəлəн, Язучылар Союзы турында болай ди:
«...нəшриятларны монополиялəштергəн, тиражларны һəм гонорарларны бүлеп чыгарган, фатир, дача, Иҗат йортлары, ризык заказлары һ.б. матди байлык һəм тормыш шартларын көйлəгəн, үзенə
күрə, əдəби министрлык, көчле дəүлəт оешмасы. Шундый
күренешлəрне өйрəнми торып, иҗатның үзенə карата «тышкы як1

Татар əдəбияты тəнкыйте тарихы. Махсус курс программасы / Төз.
доц. Т. Гыйлаҗев. Казан: КДУ нəшр., 1999. Б. 6.
2
Əдəбият белеме сүзлеге / Төз.-ред. А.Г. Əхмəдуллин. Казан: Татар.
кит. нəшр., 1990. Б. 190.
3
Голубков М.М. История русской литературной критики ХХ века
(1920 − 1990-е годы): учеб. пособие для студ. филол. фак. ун-тов и вузов. М.:
Академия, 2008. С. 9.
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тан» торган əдəби процесс вакыйгаларын һəм андагы тəнкыйтьнең
ролен аңлап булмый. Аларда ХХ гасыр əдəби процессының «нервы» беленə: əдəбият һəм хакимият; сəясəт һəм иҗат; хөкемдар һəм
иҗатчы мөнəсəбəтлəре»1. Совет системасы вакытында активлашып
киткəн төрле түгəрəклəр, əдəби җомгалар, кичəлəр һ.б.
тəнкыйтьнең тарихына кереп калырдай фактларның тууына да зур
өлеш керткəннəр. Нəкъ шушы чорда əдəби тормышта актив катнашып, бай əдəби-тəнкыйди мирас калдырган тəнкыйтьче, əдəбият
галиме, язучы, журналист, педагог, Җəлил фəненə нигез салучы,
совет чорында урта мəктəплəр өчен чыгарылган татар əдəбияты
дəреслек-хрестоматиялəрнең авторы Гази Кашшаф – совет чоры
татар мəдəнияте, əдəбияты, əдəби тəнкыйте үсешенə мөһим өлеш
керткəн шəхеслəрнең берсе.
Татар əдəбияты тарихын яктырткан алты томлыкта, тəнкыйтьче
иҗат иткəн чорны гына аерып чыгарсак, биредə əдəби тəнкыйтьнең
һəм əдəбият белеменең татар əдəбияты тарихының чорларга
бүленеше белəн тəңгəл килүен күрəбез. Совет чоры рус əдəби
тəнкыйте тарихында2, 1986 елда М.С. Мəһдиев һəм З.М. Мəҗитов тарафыннан төзелгəн татар əдəби тəнкыйте тарихы буенча программада
татар совет əдəби тəнкыйте дүрт чорга бүлеп карала:
1. Социалистик реализм методын үзлəштерү өчен көрəш чорында татар совет əдəби тəнкыйте (1917 − 1934 еллар);
2. Татар совет əдəби тəнкыйтенең икенче чоры (1935 − 1955
еллар);
3. 50 нче елларның икенче яртысы – 70 нче еллар башында татар совет əдəби тəнкыйте (1956 − 1971 еллар);
4. Татар совет əдəби тəнкыйтенең хəзерге торышы3.
Əлеге бүленеш, нигездə, соңрак чыккан хезмəтлəрдə дə кабатлана4.
1

Голубков М.М. История русской литературной критики ХХ века. С. 9–10.
История русской литературно-художественной критики ХХ века.
Казань: Казан. гос. ун-т им. В.И. Ульянова-Ленина, 2003. С. 3.
3
Татар əдəби тəнкыйте тарихы. Программа. Казан, 1986.
4
Татар əдəби тəнкыйте тарихы. Программа / төз. Э.Р. Галиева. Казан,
2003. 40 б.
2
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Күрəбез: бу чорлар, нигездə, илдəге иҗтимагый-сəяси
үзгəрешлəргə бəйле аерып каралган. Шул ук вакытта, тəнкыйтьнең үз
эчендə үсү-үзгəрү, аерым бер үзенчəлеклəр барлыкка килү, билгеле
бер тенденциялəр туу законнары да бар. Алар əдəби процессны,
əдəбият тарихын, аерым тəнкыйтьче-галимнəрнең хезмəтлəрен
өйрəнгəннəн соң гына билгелəнə ала. Белгəнебезчə, совет чорында
татар əдəбиятының алга китеше турыдан-туры аның «дөньяда тиңе
булмаган бөек» рус əдəбиятыннан үрнəк алу нигезендə бара. ХХ гасыр рус əдəби тəнкыйтенең тарихын хəзерге əдəбият белеме казанышларына таянып өйрəнгəн М.М. Голубков үзенең хезмəтендə
əдəбият тарихы һəм əдəби-тəнкыйди процессларның берлеге турында
тезис чыгарып, түбəндəге фикерне яза: «Əдəби үзрефлексиянең
үзенчəлекле бер формасы булган тəнкыйть əдəби процесс белəн тыгыз бəйлəнештə үсə һəм əдəби мохитнең принципиаль яңалыгы
тəнкыйди фикер яңалыгын да китереп чыгара»1. Ягъни рус əдəби
тəнкыйтенең совет чоры тарихы бүленеше турыдан-туры совет
əдəбиятының чорларга аерымлануына тəңгəл килə. Татар
əдəбиятында əлеге сорауга җавап бирер өчен, совет чоры татар əдəби
тəнкыйтен тулысынча өйрəнеп, аның тарихын булдырырга кирəк. Татар əдəби тəнкыйтенең совет заманына караган өлешен чорларга бүлү
мəсьəлəсе тулысынча чишелмəгəн. Шул ук вакытта, əлеге бүленеш
эшлəнелгəн булса да, аерым тəнкыйтьченең иҗаты əлеге классификация белəн кисешмəскə мөмкин. Моны бары тик əдəби-тəнкыйди
мирасны өйрəнгəннəн соң гына əйтергə була. Шуңа да
Г. Кашшафның эшчəнлеген өйрəнгəндə аны кабул ителгəн бүленеш
кысаларына кертеп карауны кире кагарга туры килə.
Тəнкыйтьченең əдəби-тəнкыйди мирасын бəялəүдə тагын бер юл
– аның язмаларын жанр ягыннан төркемлəп тикшереп чыгу. Лəкин ул
чакта күбрəк əнə шул жанрларның асылына, аларның эчтəлегенə игътибар итəргə кирəк булачак. Биредə тикшеренү объекты итеп турыдан-туры тəнкыйтьченең язма мирасы алынды. Эшне башкару вакы1

Голубков М.М. История русской литературной критики ХХ века
(1920−1990-е годы): учеб. пособие для студ. филол. фак. ун-тов и вузов. М.:
Академия, 2008. С. 15.
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тында төрле авырлыклар белəн кисешергə туры килде. Бердəн,
тəнкыйтьче тарафыннан тикшерелгəн əсəрлəргə мөрəҗəгать итəргə
кирəк. Əлеге əсəрлəрнең һəрберсенə карата бүген инде бик күп фикер
җиткерелгəн булуы мөмкин. Əгəр Г. Кашшаф биргəн бəялəмəлəрне
башка тəнкыйтьчелəрнең язмалары белəн чагыштыра башласак,
хезмəт, гомумəн, аерым əсəрлəргə карата тəнкыйди фикерлəр, дип
исемлəнə алыр иде. Икенчедəн, тарихи вакыйгаларны истə тоткан очракта, тəнкыйтьченең дə ни дəрəҗəдə совет чорына «җайлашуы» турында сүз йөртү шактый авыр. Чөнки Г. Кашшафның карашлары
кискен үзгəрмəсə дə, билгеле бер трансформация кичерəлəр. Əлеге
моментны аның проза əсəрлəреннəн үк күзəтергə мөмкин. Биографиясен яктыртканда да бу моментларга күбрəк тукталырга туры килде. Шуңа да, нигездə, Г. Кашшафның нинди юллар белəн əсəргə якын
килүенə, кайсы язучыларга мөрəҗəгать итүенə, совет чорының аерым
этапларына нинди бəялəр биргəненə игътибарны арттырып эш
итəбез. Шул ук вакытта тəнкыйтьченең эзлəнүлəре ни дəрəҗəдə
фəннилеккə якын булуын да ачыкларга юл ачыла.
Билгеле булганча, «Əдəби тəнкыйтьне бер үк вакытта тарихка
һəм теориягə таянган əдəби анализ принципларын яктырткан фəн
буларак та, əлеге принциплар нигезендə башкарылган һəм
сəнгатилек белəн аерылып торган иҗат сыйфатында да карау»
яшəп килə1. Əдəби тəнкыйть һəм əдəбият белеме үзара тыгыз
мөнəсəбəттə тора. Бер яктан, əсəрнең анализына таянып, ул турыдан-туры əдəбият белеменə бəйлəнгəн була. Лəкин шул ук вакытта
раслауга корылмаган, субъектив нəтиҗəлəргə таянган, əсəрне,
нигездə, эмоциональ үзлəштерүгə багышлаган эссеистик тəнкыйть
тə яшəп килə2. В.Е. Хализев «Теория литературы» хезмəтендə
шундый юллар китерə: «Берсүзсез, əдəби тəнкыйть тарафыннан
тудырылган «зəвык хөкеме», логик нигезе булмаса да, үз хокукларына ия була»3. Əдəби-тəнкыйди һəм гыйльми мирасны өйрəнү
барышында əнə шул момент та истə тотылды. «Əдəби үсешнең төп
1

Əдəби тəнкыйть теориясе: махсус фəн программасы / Р.Ф. Харрасова.
Казан: КДУ нəшрияте, 2007. Б. 7.
2
Хализев В.Е. Теория литературы: Учебник. М.: Высш. шк., 2002. С. 154.
3
Шунда ук.
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«үлчəү берəмлеге» булып унъеллык тора», – дип яза В.В. Кожинов1. Əлеге хезмəт кысаларында тəнкыйтьченең эшчəнлеге ун еллап каралды. Тикшеренү Г. Кашшаф язмаларының язылу чорына
да, билгеле бер дəрəҗəдə якын торган жанрларны берлəштереп тə,
бер үк язучы-шагыйрьнең иҗатына карата язылган берничə язманы бергə күзəтеп тə алып барылды.
Н. Юзиев Г. Кашшафның кырык елдан артыкка сузылган иҗат
һəм җəмəгать эшчəнлеген ике чорга аерып карый. Беренчесе –
1928–1941 елларны, икенчесе Бөек Ватан сугышы һəм сугыштан
соңгы дəверне үз эченə ала2. Əмма, бу бүленешнең барлыгын тану
белəн бергə, тəнкыйтьченең иҗатын һəм эшчəнлеген чорларга бүлү
мəсьəлəсе икенче төрле дə хəл ителə ала. Хезмəт-мəкалəлəрне күзəтеп
чыкканнан соң, əлеге бүленешкə кабат əйлəнеп кайтачакбыз.
Г. Кашшафның əдəби тəнкыйть дөньясына кереп китүе очраклы
бер күренеш түгел. Биографиясендə язылганча, ул гел язучылар,
шагыйрьлəр арасына тартылган, аны зур калалар чакырып торган.
Шуңа буйсынып, тəнкыйтьче əдəбиятта үз сүзен əйтə башлый һəм
укучыга җиткерə. Вакытлы матбугат битлəрендə аның мəкалəлəре
егерменче елларның ахырында ук күренə башлый. Алар, нигездə, аерым бер əсəрне тикшереп чыгу буларак кабул ителə. Арада аерым
əдəби жанрларга карата язылганнары да бар. Тəнкыйтьченең 1928 елда «Авыл яшьлəре» журналының 10 нчы санында басылган тəүге
мəкалəлəреннəн берсе «Татарда поэма һəм аның үсү баскычлары»
дип исемлəнə. Гарəп графикасында басылган бу мəкалəдə яшь
тəнкыйтьче сəнгать һəм матур əдəбиятның тууына гомуми бер караш
чыгарып, Бухаринның фикерлəренə таянып, халык иҗаты, əдəби əсəр
туу, əдəбиятта поэма жанрының тарихы турында уйлана. Əмма,
мəкалə тирəн теоретик эзлəнүлəргə багышлана, дип əйтə алмыйбыз.
Тəнкыйтьченең фикер сөреше биредə ачык чагыла: менə хезмəт кешесе күмəк эш башкара, шул вакытта аның эш коралы билгеле бер
тавышлар чыгарып ритм хасил итə, тора-бара бу ритм халык авыз
1

Кожинов В.В. Статьи о современной литературе. М.: Сов. Россия,
1990. С.140.
2
Юзеев Н. Гази Кашшаф // Татар əдəбияты тарихы: 6 томда. Казан:
Татар.кит.нəшр., 1989. Т.5
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иҗаты əсəрлəренə нигез итеп алына, шул халык сəнгатеннəн язучылык осталыгы аерымлана. Ягъни һəр язучы теге яки бу дəрəҗəдə, автор язганча, халык авыз иҗаты əсəрлəреннəн үрнəк алып эш итə.
Дөньякүлəм танылган Гомерның «Илиада» белəн «Одиссея»сы да əнə
шул күмəк халык иҗатыннан килеп чыкканлыгы турында фикер
əйтелə. Əлеге əсəрлəрнең, үз чиратында, башка халык əдəбиятларына
үтеп керүе, ə Шəрык əдəбияты нигезендə татарларда «Таһир-Зөһрə»,
«Бүз егет»лəрнең барлыкка килүе турында җиткерелə. Тəнкыйтьче
Əхмəд Уразаев (Кормаши) тарафыннан иҗат ителгəн бу əсəрлəрнең
дə халык авыз иҗаты белəн бəйлəнешен күрсəтелə. Əлбəттə, мəкалə
ниндидер ачышка дəгъва итми. Əмма чорга, əлеге мəкалəне укучы
аудиториягə игътибар бирсəк, бу рəвешле, гади хезмəт белəн чагыштырып, сəнгать, əдəбият белəн таныштыру, автор фикеренчə, уңышлы
дип саналган. 30 нчы елларда əдəбиятка, əдəби тəнкыйтькə зур зарар
китергəн вульгар социологизм карашлары, Г. Кашшаф мəкалəлəрендə
дə чагылыш таба. Аның тагын бер үрнəген Н. Юзиев Г.Кашафның
«Кызыл Татарстан»ның 1930 ел, 11 февралендə «Безнең юл» журналы турында язган рецензиясендə күрə: «...ул Г. Галинең
Ф. Əмирханны татар буржуазиясе идеологиясен яктырткан язучы
итеп күрсəтүе белəн, ТАППның Ш. Маннурны «үлүче сыйныфның
моңлы кəккүге» итеп бəялəве белəн килешə», – дип язып чыга1.
ТАПП оешмасының уңай эшчəнлеген Г. Кашшаф 1929 елда «Авыл
яшьлəре»нең бер санында да яктыртып чыга. Журналда ул Казанда
инде менə алты ел дəвамында эшлəп килгəн ТАППның филиалы,
«Яшь язучылар түгəрəге» турында яза. Əлеге түгəрəк, тəнкыйтьче
фикеренчə, ике яктан хезмəт итə: бердəн, зур аудитория белəн
түгəрəкнең җыелышларын алып бару əдəбият белəн кызыксынучыларны күбəйтə, массаны хəзерге татар əдəбиятына якынайта;
икенчедəн, массаның хəзерге əдəбиятка карашын өйрəнгəннəн соң,
яшь язучылар массаның соравына җавап бирə алырлык əдəби
җимешлəр тудыра2. Əлбəттə, укучы белəн язучы арасында
элемтəлəрне ныгыту өчен бу оешма – казаныш. Əмма язучылар гел
1
2
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Кашшаф Г. Яшь язучылар тирəсендə // Авыл яшьлəре. 1929. № 2. Б. 15.

«заказ» буенча, өстəн кушканча эш итсəлəр, матур əдəбияттан ерак
торган əсəрлəр ишəер иде.
1933 елда Г. Кашшаф Нур Баянның поэма жанрына караган
«Роберт» исемле əсəрен анализлый. Əйтергə кирəк, кыскача гына
булса да эчтəлеген сөйлəп чыкканнан соң, тəнкыйтьче аның тел
ягыннан кимчелекле якларын аерып чыгара, авторның хаталарын
күрсəтə. Яшь авторга һəм аның яшьтəшлəренə əлеге телəклəр
киңəш формасында яңгырый. Шул ук вакытта, тəнкыйтьче əсəрнең
кыйммəтен: «Колхозның бай, күңелле тормышына омтылдырырлык эшлəнгəн», – дип белдерə1. Əмма ике бала язмышын чагыштырып карау бу очракта уңышлы күренми. Гомумəн, дөньяны ак
һəм кара, яхшы һəм яман, дип кискен икегə аерып кую тəнкыйтьченең беренче язмаларында еш күзгə ташлана. Һəм бу – заман, чор
идеологиясе талəплəренə туры килə.
«Əдəби əсəрлəрнең сыйфаты өчен» (1934) дигəн мəкалəсендə
Г. Кашшаф, берничə язучы-шагыйрьнең əсəрлəренə мөрəҗəгать итеп,
алардагы «вак буржуадан калган логикасызлык үрнəклəре»2, абстракт
образлар, стилистик хаталар турында хəбəр итə. Аларны ул
К. Нəҗминең «Кояшлы яңгыр», «Үч» əсəрлəреннəн, Сирин, Х. Туфан
шигырьлəреннəн таба. Тəнкыйтьче фикеренчə, теориянең артта
сөйрəлүе сəбəпле андый хаталар яшьлəргə – Əсгать Айдарга, Мəхмүд
Сөндеклегə дə күчə. Шуңа күрə дə ул матур əдəбиятның телен, образларын тикшерү эшенə ныклап тотынырга чакыра.
Утызынчы елларда əдəби процесста барган вакыйгаларны
М.М. Голубков түбəндəге юлларда ачыклый: «...нəкъ менə утызынчы
елларда əдəби тормыш эстетик плюрализмнан катгый монологизмга
күчə»3. Əлеге факт тəнкыйтьчелəрнең эшчəнлегенə дə тəэсир иткəн.
«Утызынчы елларның икенче яртысында Г. Кашшафның эстетик карашларында сизелерлек үзгəрешлəр туа. Ул азрак, əмма төплерəк яза
башлый, яңа əдəби əсəрлəрне пропагандалаучы булуга караганда,
1

Кашшаф Г. Роберт // Кызыл Татарстан. 1933. 22 декабрь.
Кашшаф Г. Əдəби əсəрлəрнең сыйфаты өчен // Кызыл Татарстан. 1934.
14 июнь.
3
Голубков М.М. История русской литературной критики ХХ века
(1920–1990-е годы). М. Академия, 2008. С. 59.
2
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əдəби хəрəкəтнең мөһим мəсьəлəлəрен күтəреп, алар турында
җəмəгатьчелекне җитди уйланырга этəрүче принципиаль тəнкыйтьче,
əдəби əсəрлəрне бəялəүдə эстетик зəвыгы нык үскəн тикшеренүче буларак таныла»1. Н. Юзиевның бу фикере тəнкыйди язмаларның
үзлəренə мөрəҗəгать иткəннəн соң тагын да тулырак ачыла.
Менə, мəсəлəн, К. Нəҗминең «Кояшлы яңгыр» əсəре соңрак,
1936 елда, тəнкыйтьче Г. Кашшаф тарафыннан тəфсиллерəк тə
тикшерелə. Əлеге бəялəмəне аның «Кави Нəҗминең ике повесте
турында» дигəн рецензиясеннəн күрə алабыз2. Дөрес, биредə инде
язучы үз иҗат җимешлəренең җитешсез якларын шактый төзəткəн
һəм менə шул яңа вариантларга тəнкыйтьче анализ ясый. «Зəңгəр
сукмак» һəм «Кояшлы яңгыр» əсəрлəре кайсы яктан кызыксыну
уята соң? Г. Кашшафның билгелəве буенча, əсəрлəрнең икесе дə
күмəклəшү чорының уңышлы үрнəклəре. Алар совет кешесенең
формалашу, төрле юллар үтеп дөрес юнəлеш сайлавын күрсəтəлəр.
Əйтергə кирəк, рецензия күлəме, тел-стиле ягыннан шактый камил
булуы белəн аерыла. Биредə тəнкыйтьче əсəрнең эчтəлеген логик
эзлеклелек ягыннан килеп анализлый, һəр вакыйганы тормыш
чынбарлыгы белəн бəйлəп карый. Ике əсəрне чагыштырып, уртак
һəм шул ук вакытта аермалы якларын тəфсиллəп күрсəтə.
Г. Кашшаф геройларның типик булуын ассызыклый. Төп
каһарманнарның һəрберсенə тукталып уза. К. Нəҗминең юморы,
əдəби алымнары да тəнкыйтьченең бəялəмəсеннəн читтə калмаган.
Шул рəвешле, əлеге рецензия Г. Кашшафның тəнкыйди эшчəнлегендə бер адымга алга китүен күрсəтеп тора.
1938 елда Х. Хəйри белəн берлектə тəнкыйтьче «Тукай
əсəрлəренең бер томлыгы турында» дигəн кыска рецензия бастыра. Исеменнəн үк аңлашылганча, ул Тукайның китабы басылып
чыгу уңаеннан язылган, нигездə, китапның җитешсез якларын санап чыгуга корылган. Тəнкыйди язманың авторлары фикеренчə, бу
басманың кереш өлеше бөек Тукайның иҗатына, исеменə лаек
1
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түгел. Əлеге фикер урынлы фактик хаталар, сəяси-иҗтимагый ялгышлыклар белəн дə дəлиллəнə. Җыентыктагы əсəрлəр сайланышы да тəнкыйтьчелəрне канəгатьлəндерми, Г. Тукайның биографиясе китерелмəү дə җитешсезлек булып санала. Шагыйрьнең
иҗатына киңрəк планда Г. Кашшаф соңрак мөрəҗəгать итə.
Иҗтимагый тормышта тəнкыйтьченең һəр сүзе, һəр анализы
укучылар, əдəбият белгечлəре тарафыннан бəялəнə. Шул ук вакытта, тəнкыйтьче үзе дə яңа əсəрнең уңышына яки кире кагылуына,
əдəби авторитетлар барлыкка китерү яисə юкка чыгаруга тəэсир
итə ала, əдəби танылу һəм зəвык өчен җавап бирə. Шуңа мисалны
Г. Кашшафның С. Хəким иҗатына биргəн хəер-фатихасыннан
китерə алабыз. Ул яшь шагыйрьнең «Беренче җырлар» (1938) дип
исемлəнгəн китабына рецензиясен бастыра. Тəнкыйтьчене яшь автор күтəргəн темалар, тел байлыгы, шигырьлəрдəге рифмаларның
төгəллеге кызыксындыра. С. Хəкимнең иҗаты формалашу юлында
дөрес бара, дип билгели Г. Кашшаф1. Шул рəвешле, шагыйрьнең
беренче иҗат җимешлəре үк калəмен чарлый барган тəнкыйтьче
тарафыннан уңай бəялəнə.
С. Хəкимнең иҗатына Г. Кашшаф янə соңрак, 1962 елда
əйлəнеп кайта. Бу юлы да тəнкыйтьче шагыйрьнең бер томлыгына
бəя бирə, тик инде бу зур җыентык шагыйрьгə 50 яшь тулу уңае
белəн дөнья күрə. Мəкалə башында ук Г. Кашшаф шагыйрьне совет җəмгыятенең үрнəк вəкиле итеп таныта: «Монда бер нəрсəне
əйтергə кирəк: кайда гына булмасын, кайда гына йөрмəсен – ул халык белəн бергə була, бергə атлый. Сугыш вакытында ул рядовой
солдат белəн бергə окоп һəм блиндажларда, авыр походта булды,
солдат белəн бергə Ватан язмышы, халык язмышы өчен борчылып
яшəде. Сугыштан соң да Сибгат Хəким Ватан һəм халык язмышы
өчен үзен җаваплы санап яшəвен дəвам иттерə»2. 1938 елда язылган мəкалəсенə сылтама бирү рəвешендəрəк, тəнкыйтьче С. Хəким
«яшь шагыйрьлəр» рəтендə йөрүдəн бик тиз туктады, дип язып чы1
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га. Ягъни шагыйрьгə 30 нчы елларда биргəн үз бəялəмəсе белəн Г.
Кашшаф еллар үткəч тə килешə.
Шагыйрь С. Хəким иҗатында тəнкыйтьчене тема-идеялар,
шигырьлəре уяткан хис-тойгылар кызыксындыра. Аерым алганда,
ул шагыйрьнең иҗат җимешлəреннəн мəхəббəт, Бөек Ватан сугышы темаларын, сагыну, юксыну, ярату, ачыну, борчылу кебек
хислəрне барлый. Мəкалəдə шактый киң планда суд залыннан
язылган шигырьлəр циклы тикшерелə. Алар аша С. Хəкимнең
иҗатында гəүдəлəнгəн проблемалар калкып чыга: шəхеснең формалашу мəсьəлəсе, матурлык һəм үлем проблемасы. Тəнкыйтьче
«Суд залыннан» циклына нəтиҗə ясап, мондый җөмлə китерə:
«Аларда матур яшəү, бəхетле тормыш кору фəлсəфəсе бирелə,
эшчəн таза тормыш өчен көрəш идеялəре сурəтлəнə, шундый тормышны ул декларатив төстə түгел, риторикасыз сурəтли, кабарынкы сүзлəрдəн башка йөрəгең белəн тоярга һəм шуны расларга
мəҗбүр иттерə»1.
Тəнкыйтьче С. Хəким иҗатының үсешен Бөек Ватан сугышы
еллары белəн бəйли. Сугыш елларында шагыйрь аз яза, əмма нəкъ
менə шушы сугыш вакыйгалары аны дөньяны башкача танып
белергə өйрəтə. Сугыштан соң язылган «Курск дугасы», «Дала
җыры» кебек поэмаларны исə Г. Кашшаф «шагыйрьнең иҗатында
үзенə башка бер нур белəн балкыган əсəрлəр», – дип билгели2.
Тəнкыйтьче С. Хəкимнең Ленин, Тукай образларын тудыруга
мөрəҗəгать итүен дə читлəтеп үтми. Аеруча Тукайга багышланган
əсəрлəренə туктала. Г. Кашшаф С. Хəкимнең иҗатында бөек
шагыйрьнең образы һəрдаим чагылып килүен искəртə. Хəтта турыдан-туры Тукай образы бирелмəсə дə, тəнкыйтьче фикеренчə:
«Ул Тукай хислəре, аның борчылулары белəн яши һəм һəрбер
уңайлы очракта Тукайны җырда сагынуын дəвам иттерə»3. Мəкалə
С. Хəким иҗаты гыйльми тикшеренүгə лаеклы дип тəмамлана.
Куанычлы хəл, бүгенге көндə шагыйрьнең иҗатын һəм иҗат лабо1
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раториясен тикшереп язылган берничə диссертация фəнни
җəмəгатьчелеккə тəкъдим ителде.
К.Кашшаф, С. Хəким иҗатыннан тыш, К. Нəҗми, Ф. Кəрим,
А. Алишларның да əдəбият йөзендə өметле килəчəген дөрес күрə
алган.
Г. Кашшафның тəнкыйди язмалары арасында еш кына аерым
бер əдипнең туу яки үлеменə бəйле басылып чыкканнары да аз
түгел. Күрəсең, əлеге язмалар аның мөхəррирлек эшенə бəйле
мəҗбүри рəвештə дə тугандыр. Шуларның берсе Һ. Такташның
үлүенə җиде ел тулу уңае белəн 1938 елда «Кызыл Татарстан»да
һəм «Азат хатын»да дөнья күрə. Күлəме белəн əллə ни зур булмаган мəкалəдə тəнкыйтьче шагыйрь иҗатының үсү юлына,
юнəлешенə, аерым бер шигырь-поэмаларына тукталып уза.
Əдипнең күзəтүе буенча, Такташ иҗатының характерлы якларыннан берсе – аның заман кешесе образын тудырырга омтылуында.
Шагыйрь иҗат итү юлында һəрвакыт «адəмнең» иҗтимагый тормышта алган яки алырга тиеш булган урынын билгелəргə тырыша.
Һ. Такташ шигырьлəрендə кешенең эше, омтылышы, хисе, тойгылары төрле тирəнлектə бирелəлəр1. Чыннан да, бу эзлəнүлəр чор
талəбеннəн дə килеп туа дип əйтə алабыз. Илдə барган күмəк
хуҗалыклар оештыру, ил милке дигəн төшенчəлəр кешенең аңына,
күнегелгəн тормыш рəвешенə тəэсир итə. Кешенең шəхси түгел, ə,
бəлки, иҗтимагый вазифалары алга чыга. Инсан төшенчəсе, аның
асылы, иҗатта тудырылган шəхес образларына Г. Кашшаф соңрак
та əйлəнеп кайта. Ягъни гуманизм, кешелеклелек кебек төшенчəлəр тəнкыйтьчене һəрвакыт кызыксындырып килə.
Һ. Такташны искə алу белəн бəйле тагын бер мəкалə 1941 елда
«Киң күңелле патриот» исеме астында басыла. Өч ел элек язылган
фикерлəр биредə кабатланмый. Мəкалəдə шагыйрьнең иҗаты патриотизм ягыннан ачыла. Бөек Ватан сугышы көннəрендə
Һ. Такташ əсəрлəренə игътибарны юнəлтеп, тəнкыйтьче ватанпəрвəрлек хислəре уятырга тырышкан. Шагыйрь тудырган образлар да, Г. Кашшаф уйлавынча, үч, нəфрəт белəн дошманга каршы
1

Кашшаф Г. Һади Такташ // Кызыл Татарстан. 1938. 8 декабрь.
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күтəрелəлəр. «Гази Кашшаф иптəшнең Такташ үлүгə 10 ел тулуга
карата язган мəкалəсендə: «Аның (Такташның) сүзлəре аша табигать үзе сөйли, табигатьнең шаянлыгы сурəтлəнə кебек» дигəн юллары, чынлап та, аңа бик тə туры килə»1. Əлбəттə, мондый мəкалəлəр сугыш елларында үз урыннарын алганнар, аларга ихтыяҗ булган.
Шулай да һəрнəрсəне ил өчен, сугышка нəфрəт уятыр өчен дип, Бөек
Ватан сугышы башланганчы 10 ел элек вафат булган шагыйрьнең
көрəш омтылышларына бəйлəп карау бик үк урынлы түгел.
Əдəбиятта яшь һəм олы буынны аеру, алар арасындагы
мөнəсəбəт, аларның бер-берсенə тəэсире, традициялəрнең
дəвамчанлыгы Г. Кашшафны беренче язмаларыннан ук борчып
килə. Əнə шуны күздə тотып, ул башлап язучыларга киңəш бирүне
урынлы дип саный һəм «Азат хатын» журналы битлəрендə «Башлап язучылар иҗатына карата» консультация бирə. Алда карап узган «Татарда поэма һəм аның үсү баскычлары» дигəн
мəкалəсендəге кебек үк, Г. Кашшаф биредə дə əдəбият теориясенə,
əдəбиятка кагылышы булган сорауларны күтəрми. Ул яшь
шагыйрьлəрнең иҗатына характеристика бирə, җитешсез якларын
ассызыклый, гамəли яктан якын килеп эш итə, хаталарны барлый.
Г. Кашшаф яшь авторларны шигырь саны артыннан кууда гаепли.
Мəкалəдə очраган шагыйрьлəрнең исемнəре бүгенге көндə əдəбият
тарихчылары өчен дə əллə ни сөйлəми: Ə. Юныс, Ə. Камал,
Н. Вафин, Г. Латыйп, М. Вəдүт, С. Гыйлемханов, Н. Сəйфуллина
һ.б.2. Димəк, тəнкыйтьченең бəялəмəсе дə заманында ук хаклы
яңгыраган дигəн нəтиҗə чыгарыла.
Əдəби консультациялəрнең дəвамы булып, тəнкыйтьче шул ук
«Азат хатын» битлəрендə «Яшьлəрнең хикəялəре турында» (1939)
дигəн мəкалəсен бастыра. Хикəя жанрының асылын мəкалə авторы
мисаллар ярдəмендə аңлатырга тырышкан. Тəнкыйди язманың
башлангыч өлеше хикəяне драма һəм шигырьлəрдəн аеру,
үзенчəлеклəрен күрсəтүгə корылган. Яшьлəрнең хикəя иҗат итүдə
1

Хөсни Ф. Моннан шагыйрь узды // Ф. Хөсни. Уйланулар (Əдəби осталык мəсьəлəлəре). – Казан: Татар кит. нəшр., 1961. Б. 20.
2
Кашшаф Г. Башлап язучылар иҗатына карата // Азат хатын. 1938.
№ 18. Б. 8–9.
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төп хатасы – бер үк тема, сюжетларны кабатлау, вакыйгаларны артык тормышчан яисə, киресенчə, ясалма итеп бирү тора, дип
белдерə тəнкыйтьче1. Аның фикеренчə, һəр нəрсəдə чаманы белеп
эш итү сорала. Яшьлəргə үрнəк итеп Ш. Камал новеллалары,
Ф. Хөсни хикəялəре
китерелə. Г. Кашшаф яшь калəм
тибрəтүчелəргə А.П. Чехов, Ги де Мопассан, М. Зощенко əсəрлəренə мөрəҗəгать итергə тəкъдим ясый, хикəянең асыл сыйфатларын исə И. Виноградов, Л. Тимофеевларның əдəбият теориясенə
караган хезмəтлəреннəн өйрəнергə куша.
Г. Кашшафның əдəби-тəнкыйди мирасында аерым бер
шəхеснең иҗат портретын еш табып була. Əйтик, М. Галинең иҗат
юлын яктырткан тəнкыйди-биографик очеркы. Ул язучының əдəби
хезмəтенə егерме биш ел тулу уңае белəн язылган. Əдипнең биографиясе биредə иҗат эшчəнлеге белəн үрелеп бирелə. Аерым
əсəрлəргə тукталып, тəнкыйтьче аларга гомуми бəясен җиткерə.
М. Галинең башлангыч чорда язылган əсəрлəрендə сюжет, вакыйгалар йомшаклыгы күзəтелə. Алга таба язучының əсəрдəн-əсəргə
калəме шактый чарлана баруы күрсəтелə. Тəнкыйтьче фикеренчə,
М. Гали сыйнфый көрəшне, тормыш чынбарлыгын дөрес, матур
чагылдыра. Аның үз күзе белəн күргəн вакыйгалары да иҗатында
билгеле бер чагылыш таба. Г. Кашшаф язучыны əдəбият тарихында урын алырга хаклы, дип бəяли. Чынлыкта исə, бүгенге көндə
М. Гали əсəрлəре үз заман иҗат җимешлəре булып теркəлеп калганнар. «М. Гали əдəби хезмəте моның белəн генə чиклəнми. Ул
гыйльми эшче буларак татар əдəбиятына, тел-культура тарихына
багышланган гыйльми тикшеренүлəр алып бара», − дип, əдип
язучының əлеге өлкəдəге эшчəнлеген дə яктырта, аерым алганда
сүзлеклəрне, Тукайның «Кисекбаш» əсəрен, Сəгыйть Рəмиевнең
иҗатын өйрəнүен билгелəп уза2.
Новелла жанрында «үзлеклəрен табып, үзлəренə хас алымнарда
чыныгып үсеп барган язучылар» арасында Г. Кашшаф Ф. Хөснине
аерып чыгара. Күп кенə башка язмаларындагы кебек үк, биредə дə
1
2

Кашшаф Г. Яшьлəрнең хикəялəре турында // Азат хатын. 1939. № 1. Б. 15.
Кашшаф Г. Мөхəммəт Гали // Совет əдəбияты. 1939. № 12. Б. 100.
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тəнкыйтьче тикшеренү эшен язучының биографик фактларын
теркəүдəн, беренче əсəрлəренə мөрəҗəгать итүдəн башлый. Заман
тəнкыйтьчелəренə хас булганча, язманың башында чор, идеология,
партиянең төрле карарларына карашлар да төшеп калмый. Алда язып
узган ТАПП оешмасына карата булган Г. Кашшафның фикерлəре
утызынчы еллар ахырында үзгəрешлəр кичерə. Аларны без түбəндəге
юлларда ачык сиземли алабыз: «РАПП, ТАПП җитəкчелегендəге тупас хаталар, матур əдəбиятка карата булган зарарлы политика партия
һəм совет язучылары тарафыннан тикшерелə башлады һəм шул хаталарны төзəтү өчен күп чаралар күрелде. Чыннан да, РАПП
җитəкчелегенең сəнгатьнең, художество сүзенең көчен юкка чыгару
политикасы əдəбият, сəнгать өлкəсендə күп кенə зарар иткəн иде»1.
Əмма шушы ук мəкалəдə тəнкыйтьченең революциягə кадəр татар
əдəбияты тарихы белəн кызыксынуын да сиземли алабыз. «Буржуа
идеологиясенə ятышлы» кечкенə хикəялəр иҗат итүчелəр арасында
ул Ф. Əмирхан, Г. Газиз, Г. Рəхим кебек шəхеслəрне аерып чыгара.
Һəм совет чорында шушы жанрдагы əсəрлəр язуның дəвамчысы итеп
Ф. Хөсни күрсəтелə.
Язучының беренче чəчмə əсəрлəрендə тəнкыйтьче кеше образын бирүдə «корылык»ны сиземли: ул «начар мəгънəдəге романтикага чума, формализмга бирелə һəм алар кызыклы вакыйгалар
астында яткан социаль сəбəплəрне күрми узарга яки ялгыш
күрергə булышалар»2. Шулай да төп игътибарны тəнкыйтьче
язучының новеллаларына юнəлтə.
«Фатыйх Хөсни новеллаларның үзенчəлеклəрен баштан ук аңлау
юлыннан бара һəм ул инде бу жанрны тəмам үзлəштереп эш итə. Без
аны əдəбиятта үз йөзен тапкан бер язучы итеп карыйбыз. Ул – новеллист. Аның соңгы хезмəтлəре моны ачык күрсəттелəр»3. Мəкалəдə
Ф. Хөснинең «Җир тыңлый» исемле романы каты һəм рəхимсез
тəнкыйтькə очрап, язучыны күп нəрсəгə өйрəтүе турында да сүз
йөртелə. Тəнкыйтьче фикеренчə: «Иң элек ул хəзерге чынбарлык
1

Кашшаф Г. Үсү юлы // Совет əдəбияты. 1939. № 7. Б. 80.
Шунда ук. Б. 79.
3
Кашшаф Г. Калəм мастерлары. Казан: Татгосиздат, 1940. Б. 86.
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белəн хисаплашырга өйрəнде; коры талантка таянып кына, тормышны белмичə торып, яхшы əсəр тудырып булмавын аңлады»1. Əнə
шуннан соң язучы үзенең дөрес кыйбласын таба. Шул ук вакытта, беренче чорга караган əсəрлəрендə Г. Кашшаф кимчелеклəр, хаталар
тапса да, Ф. Хөснинең язучылык сəлəтен инкяр итми. «Кайнар кан
тибеп торган сүзлəр», кызып китү, тəэсирлəнү, хыялга бирелү,
хислəнү – бу чор новеллаларга хас үзенчəлеклəр.
Ф. Хөсни иҗатының икенче чоры 1934 еллардан соң башлана,
дип билгелəнə. Бу дəвердə язылган «Идел тынычсызлана», «Парикмахерскийда», «Минем беренче елмаюым», рəссам Наил Ишморатовка багышланган «Якшəмбе көн», «Ана хикəясе» һ.б. новеллаларга тəнкыйтьче тəфсиллерəк туктала, образларга мөрəҗəгать итə. Биредə дə Г. Кашшаф язучының тел байлыгын, җанлы
сөйлəмне куллану осталыгын билгели, алымнарны, канатлы
сүзлəрне, тасвирларны барлый. Тел белгечлəрен, əдəбиятчыларны
Г. Кашшаф яшь язучының иҗатына күбрəк игътибар итəргə чакыра. Хикəялəрдə кабатланган бер үк фразалар, образлар, күренешлəрне мəкалə авторы игътибарыннан читтə калдырмый.
Гомумəн алганда, тəнкыйтьченең үсеп баручы язучыга бирелгəн
бəялəмəсе уңышлы гына килеп чыга. «Г. Кəшшафның Ф. Хөсни турындагы мəкалəсе байтак эшлекле замечаниелəрне эченə ала. Анда
Хөснинең йомшаклыгы əсəрнең əдəби-идеологик йөзен ачу белəн
урынлы гына күрсəтелə. Лəкин Г. Кəшшафның бу мəкалəсендə дə аерым əсəрлəрне еллар тəртибендə характерлаудан яки аларга теге-бу
күрсəтмəлəр ясаудан теоретик гомумилəштерүгə бару, язучы
иҗатының бөтен əдəби торышындагы төп тенденциялəрне ачып
бəялəү юк дəрəҗəсендə»2. Иҗатта яшь талантларның əсəрлəрен
бəялəү җиңел эш түгел. Монда сак кына эш йөртергə кирəк.
Тəнкыйтьче үзе карап чыккан новеллаларны үсеш этабы буларак
билгелəп, алга таба Ф. Хөснигə зур өметлəр баглый. Əмма язучыга
карата бирелгəн билгелəмəлəр белəн К. Фасиев килешми һəм бу хакта
1

Кашшаф Г. Калəм мастерлары. Казан: Татгосиздат, 1940. Б. 87.
Халит Г. Бүгенге татар əдəбиятында тəнкыйть мəсьəлəлəре // Совет
əдəбияты. 1941. № 1-2. Б. 135.
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1949 елда «Совет əдəбияты»нда язып чыга. Г. Кашшаф тəнкыйтенең
хатасын ул «формалистик-эстетлык позиция»дə торуында күрə: «Я,
бу төче сүзлəр укучыга нəрсə бирəлəр соң? «Хислəр», «нечкə кыллы
йөрəк», «моң», «серле күренешлəр», «темперамент» һ.б. – бу
төшенчəлəр үз-үзлəренə генə, тормыштан, материал чынбарлыктан,
политикадан аерым хəлдə нəрсə булса да аңлаталармы? Əлбəттə, юк.
Кашшаф иптəш боларны белергə тиеш иде»1. Г. Кашшаф Ф. Хөсни
иҗатына биргəн бу бəялəмəсеннəн К. Фасиевның бу сүзлəреннəн соң
да кире кайтмый, үз карашында нык тора.
Г. Кашшаф үз калəме җимешлəрен вакытлы матбугат
битлəрендə генə теркəп калдырырга ашыкмый. Инде 1940 елда аның
бер-бер артлы ике китабы басылып чыга. Бу китаплар татар
əдəбиятының мəйданына яшь, кыю сүзле тəнкыйтьче килүен раслый.
Хезмəтлəренең берсе «Калəм мастерлары» дип атала. Бу китап
Г. Кашшафның газета һəм журналларда басылган мəкалəлəренең иң
уңышлыларын туплаган. Эчтəлеге үзе үк безне бөек шəхеслəребез
исемнəре белəн игътибарны җəлеп итə: «Тукай турында», «Галиəсгар
Камал», «Шəриф Камал», «Һади Такташ», «Шəйхи Маннур», «Үсү
юлы» (Ф. Хөсни), «Капитан кызы» (А.С. Пушкин əсəре тəрҗемəдə),
«Гасырлар аша ишетелгəн халык авазы» (əрмəн халык эпосы «Давид
Сасунлы»ның 1000 еллыгына карата).
Г. Тукайга багышланган мəкалəне Г. Кашшаф шагыйрьнең
əдəбиятта тоткан урынын билгелəү, иҗатына бəя бирүне күздə тотып яза: «Тукай көннəре бөтен халыкны җанландырды. Бу
көннəрдə язучылар да үзлəренең иҗат көчлəрен арттырдылар.
Үзлəренең иҗат планнарыннан тыш күп кенə əсəрлəр язуга
керештелəр»2. Алга таба Тукай иҗатын өйрəнүдə яңа көчлəр
күтəрелеп чыгуы, дистəлəрчə мəкалəлəр, гыйльми тикшеренүлəр
ясалуы турында искəртелə, Г. Халит, Л. Җəлəй, Х. Хəйри,
Ф. Хөсни, А. Əхмəт, И. Газый, Ү. Гыймадиев, Ф. Абдрахманов һəм
башкаларның хезмəтлəре турында əйтеп уза. Əмма, тəнкыйтьче
1
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фикеренчə, бу хезмəтлəрнең барысы да Тукайны өйрəнү юлында
башлангыч чор гына.
«Тукайның миллəтчелеге, аның «либераль буржуа» белəн аралашып эшлəве кебек нəрсəлəрнең зур проблема итеп куелуларын
күрергə була. Бу, əлбəттə, тарихи фактларны булып үткəн тарихи вакыйгалар обстановкасы шартлары күзлегеннəн карап эшлəмəүне
ачык раслый», − дип ассызыклый Г. Кашшаф1. Əлбəттə, укучы алдында үзен җаваплы тоеп, тəнкыйтьче шагыйрьнең иҗатын халыкка
якынайтырга тырыша. Əдип Тукайның тулы бер образын бирергə,
аның
омтылышларын,
характерын,
фикер-карашларын,
кичерешлəрен гəүдəлəндерергə чакыра. Бу юлда беренче адым ясаучы булып Ə. Фəйзи санала. Əмма тəнкыйтьченең төп максаты ул
түгел. «Безне Тукайның бөеклеге кызыксындыра. Чыннан да Габдулла Тукайның бөеклеге нəрсəдə соң? Бу – гаять җитди сорау. Моңа ике
сүз белəн генə җавап биреп булмый. Моны аңлау өчен Тукайның
бөтен тормышын, эшен, көрəшен, күп төрле иҗатын күз алдында тотарга кирəк. Алай гына да түгел, моның өчен аны чолгап алган тормышны, кешелəрне, язучыларны да онытмаска кирəк»2. Г. Кашшаф
шагыйрьнең бөеклеген аның матур шигырьлəр язуында, югары художестволы əсəрлəр бирүендə, халык əдəбиятын яхшы белүендə һəм
аңардан оста файдалана алуында гына түгел, ə бəлки: «халыкның
прогрессив омтылышына җавап бирə алуында, үзе яшəгəн чорның
барлык интереслары белəн яшəвендə», – күрə3. Шушы урында
Г. Ибраһимовның «Татар шагыйрьлəре» исемле мəкалəсен искəртик.
Билгеле булганча, «Татар шагыйрлəре»ндə Г. Тукайның иҗаты кискен тəнкыйтькə очрап, Дəрдемəнд, С. Рəмиев иҗатларыннан соң
тикшерелə. Совет чорында калəмен сынаган Г. Кашшафның карашлары (ул да шушы өч шагыйрьне янəшə куеп караса да) Г. Ибраһимов
фикерлəреннəн шактый аерыла. Тəнкыйтьче əлеге саналган
шагыйрьлəр арасына Ф. Əмирхан иҗатын да кертеп җибəрə:
«Ф. Əмирхан, Дəрдемəнд, С. Рəми кебек фигуралар Тукай заманында
1
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гаять популяр язучылар. Аеруча Ф. Əмирхан белəн С. Рəминең баштагы иҗатлары гомуми хəрəкəт өчен гаять прогрессив булдылар.
Лəкин алар Тукай кебек еракка карый алмадылар. Алар халыкның
көчен, энергиясен күрə белмəделəр. Алар үзлəрендə реакция кысрыклавыннан, аның тырнакларыннан котыла алырлык көч тапмадылар.
Шуңа күрə дə, мəсəлəн, Ф. Əмирханның халыкка мөрəҗəгать итүе
һичбер уңыш китермəде, чөнки ул халыкның реакцион өлешенə таянды», – дип белдерə1. С. Рəмиев иҗатының җитешсез ягы итеп
тəнкыйтьче аның, көчле талантын халык хəрəкəте белəн кушып
үстереп җибəрə алмавында, дип билгели. «Ул ялкынлы протестларын, бунтарьлыгын, анархистик кыюлыгын шыңшу белəн тəмам итте», – дип яза Г. Кашшаф2. Бу урында тəнкыйтьченең Г. Ибраһимов
мəкалəсенə карата туган фикерлəрен белү кызык булыр иде.
Мəкалəне дəвам иттереп, тəнкыйтьче Дəрдемəнднең иҗат дөньясына
кереп китə. Билгеле бер дəрəҗəдə Г. Ибраһимов тарафыннан
җиткерелгəн карашларны Г. Кашшаф кабул итə. Моны түбəндəге
җөмлəлəр раслый: «Саф сəнгать ноктасыннан караганда,
Дəрдемəнднең идеаль төстə язылган шигырьлəре бар. Без аның зур
мастерлыгын, зур стилист булулыгын юкка чыгармыйбыз. Ул татар
əдəбиятында аерым бер урында үзенең соклангыч стиле һəм өмитсез
фəлсəфəсе белəн тора. Аның кыска, лəкин тирəн һəм киң мəгънəле
шигырьлəре бөтен дөньяга һəм бөтен кешелеккə баглы фəлсəфи
фикерлəр кузгата. Ул бөтен дөнья өчен хас булган проблемаларны
актарып чыгара. Аларны ул үзенə генə хас бер виртуозлык күрсəтеп,
укучыны таң калдырып, кыска-кыска җөмлəлəр эченə сыйдыра белə.
Ул безнең татар əдəбиятында, шигырь хосусиятенең иң нечкə оттенокларын саклап эш итə торган шагыйрь булып тора»3. Əмма
тəнкыйтьче Дəрдемəнднең иҗаты демократик рухта булмавы, массага мөрəҗəгать итеп язылмавы белəн Тукайныкыннан аерыла, дип
белдерə. «Ул дөньяның фанилыгын, тирə-ягыңны чолгап алган тормыш белəн ризаланырга кирəклеген гəүдəлəндерде. Шуңа күрə аның
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шигырьлəре халыкка барып җитмəде, популяр булмады. Аның шигырь стиле күпертелгəн матурлык эчендə биклəнеп калды»1, – дип
яза. Əгəр искə төшерсəк, Г. Ибраһимов исə Тукайны тел, стиль чуарлыгында гаеплəп чыга.
Г. Кашшаф Тукайны бу язучылардан өстен куя. Аның сүзлəре
буенча, шагыйрь халык тарафыннан кабул ителгəн, аның үз кешесе, үз җырчысы, үз даһие.
Əлеге язучы-шагыйрьлəрне берлəштерүче тагын бер үзəк –
аларның җəмəгатьчелек эшлəрендə катнашулары. Тəнкыйтьче əнə
шул якны да калкытып чыгара һəм шагыйрьнең эшчəнлеген яктырта: «Тукай бу яктан да, үзенең замандашларыннан бик күп
өстен тора. Ул инде, башкалар кебек берьяклы һəм беркатлы гына
җəмəгатьчел түгел. Аның җəмəгать эше аерым кешелəр интересына, үз мəнфəгатен саклауга буйсынмый, бөтен халык интересларын
кайгыртуга буйсына»2. Ягъни əдип, шагыйрьнең кайсы гына
өлкəдəге эшчəнлеген алмасын, һəрвакыт халыкка якын торуның
дəрəҗəсен күрсəтə. Совет җəмгыяте талəплəренең берсен
Г. Кашшаф билгеле бер тикшеренү үрнəге итеп ала.
Ахырдан үзе куйган сорауга җавап рəвешендə Г. Кашшаф
Тукайның бөеклек сəбəплəрен санап чыга: «Реакция еллары аның
лирикасына үз печатен суккан. Лəкин халык эчендə хəрəкəт башлану белəн Тукайның рухы яңадан күтəрелеп киткəн, ул яңа рухлар, яңа дəртлəр белəн «кояшның чыгасына ышанып», «хөр яшəү
даулашларының» килəчəгенə күңелен беркетеп, заманының, киң
масса хезмəт халкының рупоры булып əверелгəн. Менə аның
бөеклеге дə шунда!», – дип тасвирлый3. 1949 елда К. Фасиев
тəнкыйтьченең бу шагыйрьлəргə бирелгəн бəялəмəсенə кискен
тəнкыйть белəн каршы чыга. Г. Кашшафның язганнары бөтенлəй
ялгыш бəя, дигəн фикер үткəрелə. Аеруча бу хата Дəрдемəнд
иҗатына кагыла: «Совет тəнкыйтьчесе буларак, Г. Кашшаф
иптəшкə сəнгать, матурлык, вкусны канəгатьлəндерə алырлык мас1
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терлык мəсьəлəлəренə совет кешелəре күзлегеннəн, партиянең
дөньяга карашыннан чыгып якын килергə кирəк иде. Əгəр дə
Дəрдемəнднең əсəрлəрендə черек идея хөкем сөрə икəн, аның поэзиясе совет тəнкыйтьчесен сокландыра алмый. Ə Кашшаф иптəш
Дəрдемəндне күклəргə күтəрə... Гаҗəп, Г. Кашшаф Тукайның
фикердəшлəрен һəм дусларын, Тукай белəн бер чорда яза башлаган Г. Камалны, Г. Колəхмəтовны, Ш. Камалны һəм татар революционерларын, Тукайның якын дусты Х. Ямашевны, ничектер,
оныткан?»1. К. Фасиев биредə төп хата – партия принципларын
онытудан килə, дип ачыклый. «Тəнкыйть мəсьəлəлəренə карата»
дигəн мəкалəсендə Г. Кашшаф С. Рəми, Дəрдемəнд, Ф. Əмирхан
иҗатларына чамадан тыш бəя бирүен, аның берьяклы булуын
язып, үзенең хатасын таный2. Димəк, ул яздым – оныттым принцибына нигезлəнеп эш итми, ə бəлки чын осталарча үз сүзе өчен еллар үтеп тə җаваплы булуын тоеп яши.
Татар театрының бөек шəхесе Г. Камал иҗатына Г. Кашшаф
30 нчы еллар ахырында мөрəҗəгать итə. «Г. Камал əсəрлəрендəге
кайбер типлар», И. Вахитов белəн берлектə язылган «Галиəсгар
Камал», «Татарның бөек драматургы» мəкалəлəре бер-бер артлы
«Совет əдəбияты», «Кызыл Татарстан» кебек газета-журналларда
басылып чыгалар. Типлар турында сүз йөрткəндə, Г. Кашшаф
түбəндəге фикерен җиткерə: «Г. Камал демократик карашларда торып, реакцион көчлəрне фаш итте. Кадимче байлар, сəүдəгəрлəрне
һəм аларның хатын-кызларын тулы характерлар белəн дөрес
рəвештə гəүдəлəндерде. Алар төгəллəнгəн типлар булып, җанлы
кешелəр булып бирелделəр»3. Калган ике мəкалəдə Г. Камал бөек
драматург, татар театрын оештыручы, җəмəгать эшлеклесе, комедия тудыручы буларак тəкъдим ителə.
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1939 елда тəнкыйтьче Г. Камалның «Беренче театр» исемле
китабына кереш мəкалə авторы буларак чыгыш ясый1. Рус телендə
басылган бу китапның кереш сүзенең дəвамы булып татар
телендəге мəкалəлəр дə дөнья күрə. «Калəм мастерлары»нда урын
алган ике тəнкыйди мəкалə Г. Камалның тормыш һəм иҗат юлын
яктырта. Алар татарның зур җəмəгать эшлеклесе, классик язучысы, татар театры һəм драматургиясенең нигезен салучыларның
берсе – Г. Камалның тууына 60 ел тулу уңаеннан язылган. Биредə
тəнкыйтьче əдипнең биографиясенə туктала, аның киңкырлы
эшчəнлегенə басым ясый: «Татар театрын нигезлəүгə, əсəр белəн
генə түгел, киемнəрем, уеннарым белəн дə күп кенə ярдəм иткəн
идем. Татар буржуасы моның өчен мине кырый гына какты. Ул
байгуралар театрны үстерүгə ярдəм итү түгел, бəлки һаман без
башлаган эшлəрне сүндерергə тырышалар иде.
Совет безнең эшлəргə бик зур мөмкинлеклəр ачты. Мин
революциянең беренче көннəреннəн башлап ук калəмем белəн
катнаштым. Һəм язып килдем»2. Əлбəттə, заман шартларында татар интеллигенциясе вəкиллəре төрле юнəлешлəр, иҗтимагыйсəяси шартларга ияреп, илдəге вакыйгаларны бертөрле кабул
итмилəр. Шуңа күрə бу чорда хаталар җибəрү күренеше бүген табигый күренə.
Газета-журналларда язышу, сəяси яктан актуаль шигырьлəре
белəн Совет хөкүмəте өчен көрəш алып баруы өстенə, Г. Камал яшь
совет татар театрын үстерүдə актив катнаша. Г. Кашшафны əдипнең
менə бу ягы аеруча кызыксындыра. Аның «Көндəш», «Өйлəнəм –
ник өйлəндем» кебек комедиялəре өстенə, 1921 елда беренче тапкыр
татар операсын – «Корсын балам, бу кала»ны иҗат итүе турында
яза3. Моннан тыш Г. Камал рус һəм Көнбатыш Европа
драматургларының дистəлəрчə əсəрлəрен татар теленə тəрҗемə итə.
Алар арасында М. Горький, Мольер, Лопе де Вега һ.б. сəхнə
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əсəрлəре бар. 35 ел хезмəт итү дəверендə драматург оригиналь һəм
тəрҗемə əсəрлəрдəн 102 пьеса язган.
Г. Кашшаф Г. Камалның татарда комедия тудыручы булуын
танып, аның бу өлкəдə классик үрнəклəр калдыруын билгелəп уза:
«Беренче театр», «Банкрот», «Бүлəк өчен», «Безнең шəһəрнең
серлəре» кебек əсəрлəре көчле сатира кулланып язылган, дип өсти
тəнкыйтьче. «Г. Камал иҗаты зур бер эпоханың көнкүрешлəрен,
тормышын һəм сыйнфый мөнəсəбəтлəрен чагылдыра. Ул татар
иҗтимагый тормышының революцион чорларын аерым бер мастерлык белəн гəүдəлəндереп бирə», – дип яза Г. Кашшаф. Аның
фикеренчə, Г. Камал əсəрлəре аша без билгеле бер тарихи чорның
тулы бирелешен күрəбез, татар халкының иҗтимагый фикерлəрен,
тормыш, көнкүрешлəрен өйрəнүдə бу əсəрлəр зур роль уйныйлар.
Мəкалəдə драматургның тел мастеры икəне, чын сəнгатьнең,
миллионнарны тəрбияли торган сəнгатьнең, халык телендə
гəүдəлəндерелергə тиешлеген аңлап эш итүе дə ассызыклана1.
«Г. Камал, Г. Тукай белəн берлектə татар əдəби телен эшлəде, аның
чəчəк атуы өчен күп көч куйды. Г. Камал теленең халыкка ничаклы
якын торуын телəсə нинди əсəреннəн күрергə була. Алар барысы да
җанлы, художестволы, һəркемгə аңлашыла торган җиңел формада
бирелəлəр. Югарыда күрсəтелгəн мисаллар моңа үрнəк була алалар.
Лəкин бер нəрсəне истəн чыгарырга ярамый. Г. Камал геройларның
телен бер үк калыпка салып бирми. Ул аларны индивидуальлəштереп
бирə. Һəркемнең телендə булган оттенокларны тота һəм шулар аша
əсəрнең җанлылыгын көчəйтə», – дип бəяли тəнкыйтьче2. Шул
рəвешле, мəкалə авторы Г. Камалның иҗаты əлегə чаклы тиешле
дəрəҗəдə бəялəнмəде, дигəн нəтиҗə чыгара.
«Калəм мастерлары»нда драматург əсəрлəрен анализлаган
мəкалə «Г. Камал əсəрлəрендəге кайбер типлар» дип атала. Аның
«Совет əдəбияты» журналында басылып чыгуы искəртелгəн иде инде. Əлеге язмада драматургның театр, сəхнə өчен тудырылган
əсəрлəре тикшерелə. «Г. Камалның кыйммəте бала тəрбиялəү проб1
2
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лемасын куюда гына түгел. Камалның кыйммəте аның татар сəхнəсе
тудыруында, татар сəхнəсенə репертуар булдыруында, татар əдəби
телен художество теле итеп эшлəп бирешүдə, комедия тудырышуда,
халык фикерен яклап, халыкка дошман булган байларның,
сəүдəгəрлəрнең, гомумəн халык җилкəсен кимерүче паразитларның
чын йөзлəрен фаш итүдə», – дип белдерə тəнкыйтьче1. Шул ук вакытта турыдан-туры драматик əсəрлəргə мөрəҗəгать итеп, Г. Камал
тудырган типлар əлегə өйрəнелмəгəн, дип яза. Г. Кашшаф моңа чаклы драматургның типлары гомумилəштереп аңлатылуын аерып чыгара. Əмма, тəнкыйтьченең күзəтүе буенча, Г. Камалның чын мастерлыгы һəрбер əсəрендə яңа образ тудыруда ачыла. Менə, мəсəлəн,
дүрт төрле əсəрендə ул дүрт төрле кадимчене тасвирлый алган
(«Бəхетсез егет»тə Кəрим бай, «Безнең шəһəрнең серлəре»ндə
Əхмəтҗан, «Банкрот»та Сираҗетдин, «Беренче театр»да Хəмзə бай).
Моны Г. Кашшаф драматургның осталыгы дип бəяли.
Əлбəттə, тəнкыйтьче бу мəкалəсе белəн Г. Камалның барлык
иҗатын күзəтеп чыкмый. Ул: «Без Г. Камал биргəн типларның иң
характерлыларына гына тукталдык. Лəкин болар – Г. Камалның ни
дəрəҗəдə зур һəм киң колачлы язучы икəнен ачык күрсəтəлəр. Бу
типлар иҗтимагый тормышның билгеле бер тарихи чорын дөрес
итеп гəүдəлəндерəлəр, аның социаль көчлəрен күрсəтəлəр», – дип,
əдип үз мəкалəсенə нокта куя2.
«Калəм мастерлары»нда урын алган «Галиəсгар Камал»,
«Г. Камал əсəрлəрендəге кайбер типлар» исемле мəкалəлəре
«Күңел көзгесе»ндəге «Халык художнигы» дигəн язма белəн
кисешə. Драматургның татар театры өчен тырышлыгы, күрсəткəн
хезмəтлəре Г. Кашшаф тарафыннан макталып тасвирлана.
«Калəм мастерлары» җыентыгында Ш. Камалга, Һ. Такташка,
Ш. Маннурга, Ф. Хөснигə багышланган бүлеклəр, нигездə,
аларның биографиялəренə һəм иҗатларына күзəтү рəвешендə
язылган, язылу сəбəплəре дə юбилейларына бəйлəнгəн.

1
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«Һади Такташ» мəкалəсендə Г. Кашшаф бəялəгəн «Җир уллары» трагедиясенə карата Г. Халит түбəндəгелəрне белдерə: «Газый
Кəшшаф бу əсəрдəге проблеманы Такташтагы кешене сурəтлəү
идеалын күрсəтү дип аңлатмак була. Газый Кəшшаф ул турыда əнə
шул абстракт положениелəрнең иң абстракты булудан тыш бер
нəрсə дə əйтми»1. Əмма Г. Кашшаф Һ. Такташ иҗатының характерлы якларыннан берсе булып кеше эзлəвен билгели, шуннан чыгып кешенең иҗтимагый тормышта алган яки алырга мөмкин
урынын билгелəргə тырыша. Алга таба дəвам итеп, Г. Халит:
«Безнең тəнкыйтьлəрдə кеше термины бик күп очрый. Моны артык яратучылардан – Г. Кəшшаф. Теория əйтүенчə, сəнгатьтə үзəк
урында торган объект – кеше; шулай булгач, сəнгать кешене
сурəтлəүгə əһəмият бирергə тиеш. Г. Кəшшаф менə шуны ала да,
барысына да – Ш. Камалга да, Г. Камалга да, Һ. Такташка да,
Г. Тукайга да кеше проблемасы абстракциясен ябыштыра башлый»2. Шушы юлларга нисбəтле «Литературная газета» һəм «Молодая гвардия» журналында эшлəгəн тəнкыйтьче А.Н. Макаров
сүзлəрен китерү урынлы булыр. Аның фикеренчə, əдəби тəнкыйтьнең предметы булып кеше һəм аның иҗтимагый тормышы тора
һəм һəрбер тəнкыйтьченең үз иҗади тəҗрибəсе һəм үз темасы бар3.
«Калəм мастерлары»ндагы Ш. Маннур турындагы биографик
очерк: «Талантлы шагыйрьлəр бик тиз танылалар. Беренче
əсəрлəре белəн үк игътибар казаналар һəм укучылар тарафыннан
кабул ителəлəр. Маннур шундый шагыйрьлəрдəн булды», – дип
башланып китə4. Мəкалə кыскача Ш. Маннурның биографиясе,
төрле өлкəлəргə караган эшчəнлеген яктырта. Шул исəптəн, аның
К. Паустовский, Л. Толстой, А. Чехов, А. Пушкин, М. Лермонтов,
Н. Некрасов һ.б.ның əсəрлəрен тəрҗемə итүе, тəнкыйть өлкəсендə
калəм сынавы да ассызыклана: «Ул 1939 елда татар Совет шагыйре
1
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Һади Такташ шигырьлəренə тулы анализ ясады һəм Такташ
иҗатына дөрес бəя биреп, кыю фикерлəр əйтте»1. 1939 елда
Ш. Маннурның дөнья күргəн ике җыентыгын («Шигырьлəр», «Казан утлары») Г. Кашшаф, җитдилек, логика көче белəн аерылалар,
дип бəяли.
Китапка кергəн ике мəкалəнең берсе «Капитан кызы» дип атала. Ул – танылган рус əдибе А.С. Пушкин əсəренең тəрҗемəсе турында. Г. Кашшаф А. Шамов тəрҗемə иткəн бу əсəрнең татар
əдəбияты үсеше өчен зур вакыйга булуын белдерə. Гомумəн,
Г. Кашшаф татар теленə дөньякүлəм танылган əсəрлəрне тəрҗемə
итү ягында тора. Шул рəвешле, аның фикеренчə, алдынгы фикеркарашлар татар əдəбиятына да үтеп керə ала, халыкка җиткерелə.
Соңрак язылган мəкалəлəренең тагын берничəсендə Г. Кашшаф
тəрҗемə мəсьəлəсенə аерым туктала. Г. Камал тəрҗемəсендə
Н.В. Гогольнең «Ревизор»ы, Л.Толстойның А. Шамов тəрҗемə
иткəн «Яңадан туу»ы, М. Мəхмүднең «Сугыш һəм тынычлыг»ы
(шулай ук Л. Толстой əсəре) тəнкыйтьчене татар əдəбиятында
тəрҗемə мəсьəлəлəрен күтəрергə өнди. «...Тəрҗемə турында сүз
киткəч, шуны əйтергə кирəк: И. Гази, Ə. Исхак, Ə. Фəйзи,
Ш. Маннур, С. Əдһəмова кебек өлкəн буын язучыларның
хезмəтлəрен дə без бик югары бəялəргə тиешбез. Шигъри тəрҗемə
өлкəсендə Ə. Исхакның хезмəтлəре бик зур»2. Əмма шушы югары
бəя бирү белəн беррəттəн, Г. Кашшаф тəрҗемə итү процессында
киткəн отышсыз сүзлəрне, мəгънəлəре икеле булган фразаларны да
барлый. Шуңа күрə ул тəрҗемə өлкəсенə караган төрле
тикшеренүлəр алып барырга тəкъдим итə. Тəнкыйтьченең мондый
проблемаларны күтəреп чыгуы очраклы гына түгел. Заманында ул
үзе дə берничə əсəрне тəрҗемə итеп бастырган əдип.
«Гасырлар аша ишетелгəн халык авазы» мəкалəсен Г.Кашшаф
əрмəн халык эпосы «Давид Сасунлы»ның 1000 еллыгы уңае белəн
яза. Игътибар итик: бу мəкалə 1939 елда басылып чыга һəм анда
шундый караш алга сөрелə: «Татар халкы өчен бу эпосның аеруча
1
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якын булуын əйтергə кирəк. Бу якынлык «хатын», «пəһлуан» һ.б.
шуның кебек аңлашыла торган сүзлəр куллануда гына түгел,
эпосның бөтен төзелешендə, батырларның хəрəкəтендə, уйлау
формаларында, көнчыгышлыкта сизелə. Ниндидер юллар белəн бу
татар халык иҗатына да тəэсир иткəндер кебек тоела. Ниһаять,
ирек һəм бəхет турында өметлəнү – барлык халык өчен уртак
нəрсə»1. Ун ел узып, Г. Кашшаф татар əдəбиятының «Нуры содур», «Нəһҗел-фəрадис», «Идегəй» əсəрлəренə каршы чыгыш
ясый, хəтта бу өлкəдə тикшеренү алып баручы Л. Җəлəй,
Н. Исəнбəтлəрне гаеплəп чыга2. Билгеле инде, монда тəнкыйтьченең тарихи чиклəнгəнлеге, чор сəясəтенə тугры калуы сизелə.
Əмма бер халык ядкярлəрен мактап, үз халкың мирасын сызып
ташлау, бүгенге көн күзлегеннəн караганда, Г.Кашшаф
эшчəнлеген акламый.
Əдəби тəнкыйтьнең төп бурычы шунда ки, ул һəрбер əдəби
фактны тарихи чынбарлыкка мөнəсəбəттə, тирəн һəм дөрес анализлауны күздə тотарга тиеш. «Демократик язучыларга дан бирəбез дип,
без кайчак əдəби хəрəкəтлəр исеменнəн дə тотнаксыз сөйли башлыйбыз. М. Гали дə, Г. Кəшшаф та андый алымнарны бик яраталар. Очсыз-кырыйсыз əдəби хəрəкəтлəр яки икенче төркем язучылар
исеменнəн С. Рəмиевне генə характерлау түгел, башкаларга
мөнəсəбəттə дə бу ачык сизелə»3. Əлеге фикерлəр Г. Кашшафның бу
чорда язылган мəкалəлəренə, шул исəптəн «Калəм мастерлары»нда
урын алганнарына да карый. «Г. Кəшшаф та, Х. Хəйри дə һ.б. да,
Энгельсның типик характерларны типик шартларда бирү турындагы
конкрет положениесен абстрактлаштырып, бу язучы типик характерлар бирə, үзенчəлекле итеп, типик итеп сурəтли, дип, бик күп
мəртəбəлəр бер үк нəрсəне əйлəндереп торалар. Лəкин язучыдагы
шул положениенең эстетик дəрəҗəсен ачу, тану белəн тирəннəн һич

1

Кашшаф Г. Калəм мастерлары. Казан: Татгосиздат, 1940. Б. 86.
Кашшаф Г. Тəнкыйть мəсьəлəлəренə карата // Совет əдəбияты. 1949.
№ 7 Б. 90–96.
3
Халит Г. Бүгенге татар əдəбиятында тəнкыйть мəсьəлəлəре // Совет
əдəбияты. 1941. № 1-2. Б. 137.
2

84

тə кызыксынылмый»1. Г. Кашшаф Тукайның пролетариат карашыннан читтə булуын сөйли дə: «Менə шушы хəллəр Тукай
əсəрлəрендəге типларны билгелилəр, кеше образларындагы характерларны утырталар (?), Тукай əсəрлəрендəге кеше образына почетлы
урын бирелə... күбесенчə Тукай гомуми образлар бирə... Тукай,
гомумəн, гаять киң карашлы, катлаулы характерлы, җанлы кеше булып тора. Зур хəреф белəн языла торган кешенең рухын
гəүдəлəндерə! дип укучыны шаккатырмак була. Тəнкыйтьче иптəш,
язучы фамилиясен генə үзгəртеп, шул ук концепциясен Ш. Камалга
да тага»2. Индивидуаль фикер йөртү мəсьəлəсенə артык əһəмият
бирмəгəнлектəн, Г. Халит Г. Кашшафны урынсыз сүзлəр куллануда,
кабатлануда гаепли: «Аның образлары тулы килеш гəүдəлəнə... Алар
сыйнфый көрəшкə чаклы күтəрелеп җитə алмыйлар. Əсəрнең һəм
язучының кимчелеге дə – шул сыйнфый көрəшне күрсəтмəүдə... һ.б.
шикелле чеп-чи абстракциядəн торган һəм миллион художникны
«бəялəүгə» яраучан трафаретларны бутап торырга мəҗбүр»3.
Əлбəттə, Г. Халитның сүзлəре белəн күпмедер дəрəҗəдə килешергə
дə була. Тик истəн чыгармыйк: җыентыкка кертелгəн мəкалəлəр
төрле елларда язылган. Шунысы кызык: тугыз ел үткəннəн соң да
«Калəм мастерлары»нда ясалган хаталарны Г. Кашшаф төзəтергə
ашыкмаган. Бу хакта К. Фасиев 1949 елда үзенең тəнкыйди язмасында искəртə: «... китап моннан 9 ел элек чыккан, лəкин аның фаҗигасе
шунда: Кашшаф иптəш үзенең китабындагы ул хаталарны моңа кадəр
беркайда да төзəтмəде, хəтта хəзер дə, космополит тəнкыйтьчелəрне
фаш итү уңае белəн үзенең бөтен эшен яңадан карап чыгу кирəк булганда да, моны эшлəмəде. Шуның өстенə, бу китаптан əле бүген дə
мəктəплəрдə һəм югары уку йортларында файдаланалар»4.
Г. Кашшафның шулай «космополит»ларга ташлама ясавын К. Фасиев
партиялелек хисе җитмəүдəн, халык тарафыннан йөклəтелгəн
1

Халит Г. Бүгенге татар əдəбиятында тəнкыйть мəсьəлəлəре // Совет
əдəбияты. 1941. Б. 136.
2
Шунда ук, Б. 137.
3
Шунда ук. Б. 143.
4
Фасеев К. Совет əдəбиятының һəм сəнгатенең яңа, көчле күтəрелеше
өчен // Совет əдəбияты. 1949. № 6. Б. 139.
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җаваплылыкны тиешенчə һəм тирəнтен аңламаудан, марксистикленинчыл эстетикага таянмаудан күрə. Тəнкыйтьче тарафыннан
җиткерелгəн бу сүзлəрне укыгач кына, Г. Кашшаф үзенең кайбер хаталарын тануы турында «Совет əдəбияты» битлəрендə яза.
«Калəм мастерлары»нда бирелгəн мəкалə белəн чиклəнмичə,
тəнкыйтьче шул ук 1940 елны Ш. Камал иҗатына багышлап аерым
китап чыгара. Хезмəт «Тормыш юлы» һəм «Иҗатына характеристика» дип исемлəнгəн ике бүлектəн тора. Үз чиратында беренче
бүлекне аерым бүлекчəлəр тəшкил итə. «Яшьлек, ата-ана һəм туганнар» дигəнендə, мəсəлəн, Г. Кашшаф: «Шəриф Камал үзенең
ата-анасына булган мөнəсəбəтен хикəялəрендə ачык яза. Аның күп
кенə əсəрлəре автобиографик материалларга нигезлəнеп язылалар», – дип билгелəп уза1. Калган бүлекчəлəрдə китап авторы укучыны Ш. Камал кичкəн сукмаклардан йөртеп чыга. Менə Лəбəҗə
мəдрəсəсе (Пенза губернасы), Рига, Төркия, Мисыр, Петербург...
1910 елда Ш. Камал Төркестан якларына чыгып китə. Фатих
Кəрими аны Оренбургтагы «Шура» журналы, «Вакыт»
газеталарының редакциялəренə эшкə чакыра. Дəрдемəнд һəм
Ф. Кəрими ярдəме белəн 1914 елда Ш. Камалның хикəялəр
җыентыгы дөнья күрə. Бу хакта Г. Кашшаф язган шушы җөмлəлəр
кызыклы: «Дəрдемəнд һəм Фатих Кəрими, «кирелеген» сындырып
булмый торган Шəриф Камал əсəрлəрен басалар. Алар үз
сыйныфларының көчлелегенə һəм бара-бара Шəрифнең дə «рəткə»
килүенə ышаналар»2.
1925 елда Ш. Камал Казанга күчеп килə. Биредə ул иҗат
эшчəнлеген дə киң планда җəелдереп җибəрə. Беренче бүлекне
тəмамлап, Г. Кашшаф түбəндəге нəтиҗəлəрне чыгара: «Шəриф
Камал иҗаты интернационализм принципларына нигезлəнгəн, аңа
миллəтчелек карашлары һəрвакытта чит булды һəм һəрвакыт ул
аның белəн көрəшеп килде. Шуңа күрə Ш. Камал əсəрлəре башка
миллəтлəр тарафыннан да яратылып укылалар...»3. Əйе, бу чор
1

Кашшаф Г. Шəриф Камал. Казан: татгосиздат, 1940. Б. 5.
Шунда ук, Б. 37.
3
Шунда ук. Б.142.
2
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өчен Г. Кашшаф сүзлəре бик урынлы кулланылган. Алар татар совет əдəбиятында Ш. Камал иҗатын сыйфатлаучы төп билгелəмə
булып торалар. Əмма шунысын да онытмаска кирəк: Ш. Камал
əсəрлəре
тормышның
ачысын,
газабын
авторның
үз
күргəннəреннəн чыгып язылганнар. Шуңа да аларның укучыга
тəэсир итү көче сизелеп тора. Илдəге авыр тормыш шартларында
яшəгəн халыклар өчен бу əсəрлəр, аларда күтəрелгəн темапроблемалар да шуңа актуаль. Тəнкыйтьче Ш. Камалның «Акчарлаклар» повестен, иҗатының беренче чорын йомгаклый торган иң
матур əсəрлəреннəн берсе, дип атый.
Беренче бүлеккə бирелгəн Ф. Абдрахманов бəясенə тукталып
узыйк: «Ш. Камал укучының алдына, нəкъ əсəрлəрендəге шикелле,
сабыр темпераментлы, намуслы, самими йөрəкле, нечкə юморлы,
шуның белəн бергə, партиянең, халыкның эшенə нык бирелгəн,
туры язучы һəм чын кеше булып килеп баса»1.
Китапны язучының иҗатына характеристика дəвам итə.
Тəнкыйтьче фикеренчə, татар əдəбияты тарихында Ш. Камал исеме халык шагыйре Г. Тукай һəм татар театры атасы Г. Камал
исемнəре белəн янəшə тора. «Татар халкының җəмəгатьчелек фикерен, иҗтимагый аңын үстерүдə шушы өч язучы гаять зур роль
уйнадылар. Поэзия өлкəсендə Тукай, драматургиядə – Галиəсгар
Камал, прозада – Шəриф Камал татар əдəбиятының классик
үрнəклəрен күрсəттелəр»2.
Ш. Камал əсəрлəренең үзенчəлеге нəрсəдə соң? Моны
билгелəр өчен, Г. Кашшаф аның проза һəм драма əсəрлəрен
тикшерə. Ул авторның «Уяну», «Козгыннар оясында», «Акчарлаклар», «Сулган гөл», «Тормыш көе», «Күңелсез эш», «Эч пошулы»,
«Көзге яңгыр астында», «Депутат», «Сəмруг кош», «Хаҗи əфəнде
өйлəнə», «Таң атканда», «Ут», «Томан арты», «Матур туганда» һ.б.
əсəрлəренə анализ ясый.
Г. Кашшаф билгелəвенчə, язучы тормышны дөрес чагылдыра,
капиталистик җəмгыятьнең характерлы якларын күрсəтə, лəкин
1
2

Абдрахманов Ф. Шəриф Камал // Совет əдəбияты. 1941. № 5. Б. 85.
Кашшаф Г. Шəриф Камал. Казан Татгосиздат, 1940. Б. 57.
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тиешле нəтиҗə чыгара алмый. Аның геройлары да ялганны, бозыклыкны, җəберне күрəлəр, кемнеңдер алдаганын, кемнеңдер
алар хисабына яшəвен сизəлəр. Вакыт-вакыт аларга нəфрəтлəре
кузгала, изүчелəргə каршы ачу уяна, капиталистик системага ризасызлык туа. Лəкин бу хислəр, мондый тойгылар аларның
күнеллəрендə генə саклана. Ничаклы изелсəлəр дə, алар ачуларын
кемгə каршы юнəлдерергə, кем белəн һəм ничек көрəшергə
белмилəр. Алар сыйнфый көрəшне күз алдына китерə алмыйлар,
шуңа күрə көчлəрен берлəштерү зарурлыгын аңламыйлар.
«Лəкин драмаларның əһəмияте көндəлек вакыйгалар эчендə
генə калмады. Ул – Шəриф Камал иҗатында үзе бер зур үсү чоры
булып, татар совет театры үсешенең билгеле бер этабы булып танылды һəм шуңа күрə дə безгə ул хезмəткə күз салырга кирəк»1.
Г. Кашшаф Ш. Камал драматургиясен Г. Камал, Т. Гыйззəт,
Ф. Бурнаш һ.б. язучыларның иҗатыннан аерып куя. Аның уенча,
Ш. Камал драмалары темалары белəн дə, художество ягыннан
формалашуы белəн дə үзенчəлекле əсəрлəр. Алар, башлыча, производство эшчелəрен, аларның катлаулы образ-характерларын
күрсəтəлəр. Ш. Камалга чаклы татар драматургиясе мондый образларны белми диярлек. «Ул беренче буларак чынбарлыкны тар
рамкаларда күрсəтүдəн чыкты, геройларның биклəнеп яшəүлəрен
бирүдəн котылды. Ул образ-характерларны барлык катлаулылыгы
белəн сурəтлəде: алар сəхнəдə яшəделəр, көрəштелəр, сөйделəр,
газап чиктелəр, бəхеткə, иреккə омтылдылар, тик шəхси омтылышларын халыктан аермадылар, халык бəхетенə, халык омтылышына бəйлəнеп килеп чыктылар»2.
Əлеге китапта анализланган əсəрлəргə карата заманында
Г. Халит түбəндəге фикерлəрен җиткергəн: «Г. Кəшшафның
Ш. Камал əсəрлəрен характерлавы күбрəк шул примитив
аннотациялəрдəн, турыдан-туры эчтəлек сөйлəү колы булудан һəм

1
2
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Кашшаф Г. Шəриф Камал. Казан: Татгосиздат, 1940. Б. 112–113.
Шунда ук, Б. 114.

өзеклəр китерүдəн тора»1. Бу чыннан шулай. Китап əсəрлəргə тулы
бəялəмə бирүне дəгъва итми. Г. Кашшаф бу максатны куймый да.
Алга таба Г. Халит Ш. Камалның «Уяну» əсəренə бирелгəн
бəялəмə белəн килешми: «Ш. Камалның хəсрəт, җафа, сыкрау
белəн тулган аеруча «Уяну» новелласында Горький кешелəренең
мəгърур яңгыравын табу – кеше турындагы бүгенге терминнар
белəн Ш. Камал иҗаты өстендə шаяру гына һəм бер художникның
уңай характеристикасын, үзенчəлеген моны бөтенлəй талəп
итмəгəн икенче язучыга механик күчерү генə бу. Тəнкыйтьче, шул
«бөек» булып күренгəн фикерлəренə чынлап та ышанса, бик ялгыша. Əдəбият тарихына, əдəби хəрəкəткə һəм икенче вəкиллəргə
таянып эшлəнə торган «концепциялəр» тəнкыйтьченең кайвакыт
язучы иҗатындагы аерым моментны гына алып уйлавы, элəктерүе
белəн дə бəйлəнгəн. Чөнки бездə язучының теге яки бу ягын гына
тотып мөгез чыгару да гадəт булып йөри»2. Əмма əлеге фикерлəр
белəн килешеп бетеп булмый. Монографияда: «Шəриф Камал,
Максим Горькийның иң яхшы шəкертлəреннəн берсе буларак,
кешедə иҗат итү көче күрде. Кешенең нечкə хисле шагыйрь булуын, бай табигатьле, тирəн фикерле булуын ачып салды», – дигəн
юллар да бар. Əлеге юллардан аңлашылганча, Г. Кашшаф бер язучы сыйфатларын икенчесенə күчерергə ашыкмый, ə бəлки
М. Горькийны остаз итеп күрсəтə.
Г. Халитның фикере белəн Ф. Абдрахманов та килешə
күрəсең. Китапның икенче бүлеген ул, ашыгып язылган, йомшак,
дип бəяли. Моны ул тəнкыйтьченең Ш. Камалны язучы буларак
мастерлыгын ачып бетерə алмавында күрə. Кимчелеклəрдəн
Ш. Камалның яза башлау вакытын ике урында ике төрле бирүгə,
заманында нинди язучы-шагыйрьлəр белəн аралашканын
күрсəтмəүгə, аңа кемнəр, нəрсəлəр тəэсир итүен билгелəмəүгə аерым туктала3. Бу юллар белəн тулысынча килешеп булмый. Менə,
мəсəлəн, 26 биттə тəнкыйтьче Ш. Камал Горькийны укытучысы
1

Халит Г. Бүгенге татар əдəбиятында тəнкыйть мəсьəлəлəре // Совет
əдəбияты. 1941. № 1-2. Б.144.
2
Шунда ук. Б. 137.
3
Абдрахманов Ф. Шəриф Камал // Совет əдəбияты. 1941. № 5. Б. 85-86.
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итеп таный һəм аның тəэсиренə бирелə, 61 – 62 битлəрдə,
язучының иҗатына М. Горький, А.П. Чехов йогынты ясый, дигəн
фикер үткəрелə. Китаптагы фикерлəр, кыскача булса да, шул ук
елны «Кызыл Татарстан» газетасында басылалар. Əлеге мəкалə
«Образлар мастеры» дип исемлəнə.
Г. Кашшафның Ш. Камалга багышланган бу кечкенə китабын
күлəме ягыннан арттырырга да мөмкин булыр иде. Əмма без бу
монографиянең язылу тарихына Г. Кашшафның 1974 елда язылган
бер мəкалəсендə əйлəнеп кайтабыз. Ш. Камалның тууына 90 ел тулуга багышланган елда Г. Кашшаф аның иҗат портретына штрихлар белəн «Совет əдəбияты» битлəрендə мəкалə бастыра.
Ф. Абдрахмановның язганнарына кайтаваз рəвешендə, түбəндəгелəрне җиткерə: «1939 елның азакларында без Шəриф абыйның
утыз еллык хезмəт бəйрəменə əзерлəнə башладык. Иптəшлəр миңа
аның иҗатын өйрəнергə, тулырак итеп биографиясен язарга куштылар. Иҗаты азмы-күпме билгеле булса да, аны яңача күз салып
укырга кирəк иде. Чөнки биш ел элек кенə, аның 25 еллык иҗат
бəйрəмен билгелəү уңае белəн, матбугатта капма-каршы фикерлəр
күп əйтелгəн иде. Үз вакыты өчен хас булган вульгар социологизм
тəнкыйте революциягə чаклы булган иҗатын вак буржуа лагерена
аударып калдыра, комедиясеннəн уңай образлар эзли, М. Горькийча пролетариат əдəбияты тудыра алмавы өчен шактый үтемле
сүзлəр əйтə. Шуның белəн бергə, Ш. Камалның язучылык гомере
1909 елдан исəплəнеп йөртелə, чөнки аңа чаклы газеталарда басылган
публицистик характердагы əсəрлəрен, янəсе, язучы «үзе серьез эшкə
хисапламый»1. Г. Кашшафның үз сүзлəренə караганда, ул Ш. Камалның иҗатына бəйлəп, биографиясен язарга тырышкан. Ул вакытта
Ш. Камал турында хезмəтлəр юк, булганнары да əйлəнешкə
кертелмəгəн. Ш.Камал тəнкыйтьченең барлык язганнары белəн ризалаша. Ш. Камал турындагы бу кечкенə китап – үз вакытында автор
тарафыннан эшлəнгəн хезмəтлəрнең иң жаваплысы.
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Г. Кашшафның Бөек Ватан сугышына кадəр əдəби тəнкыйть
өлкəсендəге эзлəнүлəренə йомгак ясап, Р. Нуруллина түбəндəге
фикерлəрне җиткерə:
1. Тəнкыйтьче əдəбиятның тарихын һəм хəзергесен бер
дəрəҗəдə өйрəнə һəм шуларны язып чыга (Тукай иҗатын өйрəнүгə
басым ясап);
2. «Гази Кашшаф утызынчы еллар ахырында һəм кырыгынчы
елларның башында татар əдəбиятында проза хəллəре белəн дə кызыксынды, аны өйрəнде» (Ш. Камал, Ф. Хөсни, А. Алиш, М. Гали,
К. Нəҗми иҗатларына мөрəҗəгать итү мисалында)1. Шулай да бу
берьяклы бəя, чөнки Г. Кашшаф беренче язмаларыннан ук төрле
жанрларга мөрəҗəгать итə, драматургия, шигърият тə аның игътибар үзəгеннəн читтə калмый.
Н. Юзиевнең бүленешен искə төшерсəк, сугыш башланганнан
соң Г. Кашшаф эшчəнлегенең яңа этабы башлана. Билгеле, без моны тəнкыйтьченең биографик материалларыннан да чыгып раслый, илдə барган үзгəрешлəр аркылы да күрсəтə алабыз.
Г. Кашшафның «Иҗтимагый моңнар җырчысы» (1943)
мəкалəсе Г. Тукайның «Аң» шигыреннəн алынган юллар белəн
башлана да, алга таба мəкалə авторы, озак кына, укучыга илдəге
сəяси вакыйгаларны сөйли. Шушы иҗтимагый тормышта шагыйрь
үз юлын, кыйбласын дөрес аңлады, халыкка якынайды, ди
тəнкыйтьче: «Тукай иҗаты татар җəмəгатьчелегенə яңалык алып
килде: шагыйрь новатор иде! Коллык, вəхшилеккə, явызлык,
мəкерлеккə каршы юнəлгəн тапкыр фикерлəре шигъри моң аша
хезмəт халкының йөрəгенə барып керде...»2. Шагыйрьнең миллəт,
мөселман сүзлəрен нинди мəгънəдə куллануга автор аеруча басым
ясый. Бу инде укучыга, чор, заман талəбенə таянып, Тукай иҗатын
якынайту. Күрəбез: мəкалəдə урын алган сүзлəр «Калəм мастерлары»ндагы фикерлəр белəн кисешə. Бары тик мəкалə ахырында,
нəкъ Һ. Такташ иҗатына бəйле кебек, сугышка, фашистларга кара1

Нуруллина Р. Вакыт сынавын үтеп // Гази Кашшаф – язучыжурналист, педагог, галим... Казан: КДУ нəшр., 2008. Б. 20-21.
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та нəфрəт уяту телəге ачык сиземлəнə. Сугыш елларында язучыларга, гомумəн калəм тибрəтүчелəргə кытлык чоры тəнкыйтьчене
тарихи мирасыбызга да мөрəҗəгать итəргə этəргəндер.
Г. Кашшафның тəнкыйть өлкəсендəге тагын бер юнəлеше –
төрле җыентыкларга язылган бəялəмəлəре. Мəсəлəн, 1941 елда
аның «Ленин-Сталин турында» җыентыгына язылган рецензиясе
бар. Китапка кергəн авторларның əсəрлəре тикшерелə, аларга бəя
бирелə. Тəнкыйтьче язганча, Ленин, Сталин – ул безнең чынбарлык. Ни генə булмасын, тарих үз урынында кала. Бүгенге
сəнгатьтə тарихи шəхеслəр турында төшерелгəн фильмнар, язылган əсəрлəр укучы тарафыннан зур кызыксыну белəн кабул ителə.
Яңа буын əлеге шəхеслəрне ишетеп, укып белə. Чынлыкта исə
сəхнəдə, əдəбиятта тудырылган образлар тарихи шəхесне тирəнрəк
аңларга, халыкның ни өчен аның фикерлəренə ияреп китүе турында күбрəк белергə ярдəм итəлəр. «Ильичка багышланган уңышлы
шигырьлəр рəтендə С. Хəкимнең «Володя ант итə» һəм Н. Дəүлинең «Ильич» исемле шигырьлəре матур, оригиналь алымнар белəн
язылганнар... М. Җəлил, Ш. Маннур, Н. Баян, К. Нəҗми, Г. Кутуй,
Ə. Исхак, Г. Хуҗи, З. Гəрəй иптəшлəрнең шигырьлəре ЛенинСталин эшенə чиксез бирелеп эшлəү тойгыларын, юлбашчыларга
ихтирам итүнең иң гүзəл күренешлəрен чагылдыралар»1. Җыентыкның ике хикəя белəн чиклəнүе тəнкыйтьче тарафыннан кимчелек булып санала. Шуларның берсен – Г. Кашшафның «Ана шатлыгы» исемлесе инде тикшерелде. Мəкалəнең ахырында ил башлыклары əкияти батырлар белəн чагыштырыла: «Язучы Г. Разин
татар халкы тарафыннан чыгарылган «Алмас батыр белəн Корыч
батыр» исемле əкиятне язып алган һəм аны шушы җыентыкка
биргəн. СССР халыклары фольклоры арасында бу əкият зур почетлы урын алачак, ул татар халкының юлбашчыларны никадəр
зурлавын, никадəр тирəннəн аңлавын раслый торган бер əсəр булып тора»2.
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Бөек Ватан сугышы елларында əдəбият дөньясының хəле турында Г. Кашшаф һəрдаим Язучылар союзында чыгышлар ясый.
1943 елда СССР Язучылары союзы Президиумы чакыруы буенча татар совет язучыларыннан Т. Гыйззəт, Н. Исəнбəт, К. Нəҗми,
Г. Кашшаф Мəскəүгə баралар. Бу җыелышка фронттагы язучылардан
Г. Кутуй, Ə. Ерикəй, Г. Галиев, М. Садри да катнашалар. Мəскəүдə
əдəби кичə, радио аша əдəби тапшыру, үзəк нəшриятлар белəн татар
əдəбиятын рус телендə бастыру турында сөйлəшү, Татарстан Язучылар союзының хисап докладын тикшерү үткəрелə. Авыр сугыш елларында Мəскəүгə барып кайту нəтиҗəлəрсез калмый. Бу хакта
Г. Кашшаф «Кызыл Татарстан» битлəрендə язып чыга: «1944 елда
Гослитиздат рус телендə татар шигъриятенең Антологиясен бастырып чыгарачак. Антология ХΙΙ йөздəн алып бүгенге көнгə чаклы булган иң яхшы шигырь үрнəклəрен эченə ала. Моның өстенə, халык
эпосы «Идегəй», Г. Тукайның бер томлыгы, Г. Разинның «Сиваш»
исемле повесте, М. Җəлил шигырьлəре басылачак. «Советский писатель» нəшрияты татар совет поэзиясе, татар совет прозасын эченə алган зур гына күлəмле ике əсəр бастыруны планлаштырды. «Искусство» нəшрияты Нəкый Исəнбəтнең «Хуҗа Насретдин» комедиясен
һəм Т. Гыйззəтнең бер драмасын бастырып чыгарачак»1.
Сугышка кадəр һəм сугыш елларында татар əдəбияты зур
югалтулар кичерə. 1942 елда татар совет əдəбияты классигы
Ш. Камал үлеп китə. 1944 елда аның алтмыш еллыгы уңаеннан
Г. Кашшаф «Совет əдəбияты»нда мəкалə белəн чыгыш ясый. Язмада Ш. Камалның да сугышка карата нəфрəт белəн иҗат итүе ассызыклана2. Иҗатына караган фикерлəр яңалык алып килми. Ə
менə Г. Кутуйны югалтканнан соң язылган мəкалəне игътибарсыз
калдырып булмый.
Əлеге язмада тəнкыйтьче яңа яктан ачылып китə. Биредə шагыйрь укучы алдына кеше, гади инсан буларак килеп баса. Мəкалəдə
китерелгəн күпсанлы хатлардан өзеклəр, Г. Кутуйның холык сыйфат1
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лары бүгенге заман укучысы өчен дə кызыклы. Шул ук вакытта,
Г. Кашшаф «Рөстəм маҗаралары», «Тапшырылмаган хатлар»ның
язылу тарихы белəн дə таныштырып уза. Гомумəн, бу фактлар –
əдəбият тарихы өчен əһəмиятле. Тəнкыйтьче, Һ. Такташ, К. Нəҗми,
А. Шамов, М. Максуд, М. Җəлил һ.б. белəн беррəттəн, Г. Кутуйны да
татар совет-пролетар əдəбиятына 1918 − 1920 еллардан ук нигез салып, аны гомуми совет-пролетар əдəбиятының күренекле отряды
дəрəҗəсенə үстерү өчен иҗат көче куючылар арасына куя1. Шигырь,
драма, проза төрлəрендə калəм көчен сынаган Г. Кутуйның иҗаты,
тормыш юлы, мəкалə авторы фикеренчə, аерым бер роман язарлык.
Шагыйрь-солдатның дулкынланып язган хатлары да күплəр өчен
гыйбрəт алырлык. Дустының портретын сурəтлəү тəнкыйтьче тарафыннан отышлы эшлəнгəн.
Большевистик җитəкче һəм тəрбияче образын сурəтлəгəн
М. Əмирнең «Миңлекамал» драмасына бəялəмəне «Патриотизм
көче» мəкалəсендə табабыз. «Миңлекамал» драмасы сугыш чорындагы колхозчылар массасын объектив гəүдəлəндергəн художество əсəре һəм ул татар совет əдəбиятының бүгенге юнəлешен характерлавы белəн дə əһəмиятле», – дип яза Г. Кашшаф2. Мəкалə
авторы Миңлекамалны яңа образ, советчыл патриотизмны чагылдыручы герой буларак тəкъдим итə. Кыскача һəм өстəн-өстəн генə
əсəр сюжетына тукталганнан соң, башка образларга да гомуми бəя
бирелə. Шул ук вакытта, тəнкыйтьче укучының игътибарын
əледəн-əле патриотизмга юнəлтə. Аның фикеренчə, публицистик
ялкын əсəрнең сəяси əһəмиятен көчəйтə. Миңлекамалның исə ниндидер реаль булмаган шəхес түгел, ə нəкъ менə җир кешесе,
сəлəтле хатын-кыз җитəкче, тəрбияче итеп күрсəтелүе драманың
ышандыру көчен арттыра. Əлбəттə, тəнкыйтьче җитешсез якларны
да төшереп калдырмаган: артык картиналардан, вакыйгалардан
читлəшү – əнə шундыйлардан. Шуңа да карамастан, Г. Кашшаф
М. Əмирнең бу əсəрен сугыш тематикасын яктырткан иң уңышлы
үрнəклəрнең берсе, дигəн нəтиҗə чыгара.
1
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1945 елда тəнкыйтьче Ф. Хөснинең «Йөзек кашы»
җыентыгына карата бəялəмə белəн чыгыш ясый. Язучы əлеге
җыентыктагы əсəрлəрен, сугыш чоры «чебешлəре», дип атап, укучысы алдында үзенə күрə аклана сыман. Менə шул керештə
китерелгəн сүзлəр Г. Кашшафка хикəялəрне тикшерə башлау ноктасы булып тора. Əсəрлəрне кимсетеп бəялəү белəн тəнкыйтьче
килешми. Аның уенча, сугыш елларында да Ф. Хөсни югары
дəрəҗəдəге сəнгать җимешлəре иҗат итə, мисал итеп ул «Хуторда», «Түбəн оч» хикəя-очеркларын китерə.
Ф. Хөснинең иҗатына хас төп фикерлəр «Авылда яз» очеркында
түбəндəге юлларда ачыла, дип яза тəнкыйтьче: «Чырайсыз җитдилек
дəгъва итмим мин, əгəр тормышның вак кына лепердəүлəре һəм
йөрəкнең тиле шуклыгы дөрес элəгеп кала икəн, мин бик канəгать»1.
Əмма барлык əсəрлəр дə əлеге талəплəргə җавап бирми. Тəнкыйтьче,
аларның күбесенə тукталып, шушы хакыйкатьне укучыга да
җиткерергə тырышкан. Шулар арасында «хислəнү җимеше» – «Йөзек
кашы» повесте. Г. Кашшаф бу əсəргə киң туктала. Əсəрнең сюжеты,
Айдар образының холкы, эш-гамəллəре тəфсилле тикшерелə. Тик
мəкалə авторы əлеге образның кайбер адымнарын чынбарлыкка туры
килми, совет чынбарлыгын дөрес, реаль чагылдырмый, дип белдерə.
Айдар əсəрдə үзенең кискен гамəллəре белəн хискə бирелə, артык хыял белəн мавыга. Тəнкыйтьченең язучыны аклавы түбəндəге юлларда
күренə: «Авторның каршы килүе мөмкин: «Айдарның бу адымнары
революциягə чаклы эшлəнə һəм караңгы тормышта яшəгəн кеше
телəсə нинди акылсызлык күрсəтергə хəзер», диюе бар. Бу кадəресе
дөрес. Ф. Хөсни яктырткан тормыш əле тулысы белəн революциягə
чаклы бара»2. Инде дə килеп, сугыш вакытында кичкəн вакыйгалардан соң да геройларның əнə шул «революциягə чаклы канатланган»
хыялларының əсəрдə мул итеп бирелүе тəнкыйтьче тарафыннан
язучының нəтиҗəлəр ясый белмəвеннəн, «чебешлəрне иртə чыгаруыннан», дип санала. Əлбəттə, бүгенге укучы өчен əлеге анализ сəер
1
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булып тоелыр иде. Заман, совет хакимиятенең əдəбиятта да үз сəясəт
үткəрүе исə нəкъ менə шуннан күренеп тора. Язучы-шагыйрьлəрнең
һəр иҗат җимеше марксистик-ленинчыл тəгълиматка туры килергə
тиеш була. Тəнкыйтьчелəрнең дə бу чор вазифалары – əнə шундый
тикшерүлəр үткəреп, əдəбиятның «дөрес» юлдан үсешен тəэмин итү.
Г. Кашшаф язучының хатын-кызларга карата булган тупас карашы белəн килешми. Ул моны берничə героиня мисалында
аңлатып күрсəтə һəм Ф. Хөснине рус əдəбияты классикларыннан,
татар əдəбиятында бирелгəн матур образлардан үзенə нəтиҗəлəр
чыгарырга чакыра.
Мəкəлəдə Ф. Хөснинең тел-стиль чараларына шактый урын
бирелгəн. Тəнкыйтьче аның əле эзлəнə баруын, авторның теле
төрле кытыршылыклардан азат булмавын, кайбер хикəялəрдə
хəтта бер үк җөмлəлəр дə кабатлануын билгели. Əсəрдəге тел байлыгы, канатлы сүзлəрнең, урынлы эпитетларның кулланылуына
карата Ф. Хөсни үз фикерен «Җанлы образны яклап» исемле
мəкалəсендə Л. Җəлəй белəн əдəби бəхəскə кереп яза: «Эчтəлеге
буш, формасы эшлəнмəгəн чиле-пешле бер əсəрне, əгəр ул матур
тел белəн язылса, рəхəтлəнеп аклап һəм укучының каты
тəнкыйтеннəн саклап алып калып була имеш! Нəрсəдер биредə
очы-очка ялганмый, Җəлəй ага! əдəби əсəрдə тел үзеннəн-үзе генə
матур да була алмый. Əдəби əсəр бик күп кисəклəрдəн торган
бөтен бер организм ул»1. Г. Кашшаф мəкалəсендə əнə шундый
фикерлəрнең бирелүе уңышлы килеп чыккан. Шуның аша без
авторның иҗатка, һəр тудырган əсəренə нинди мөнəсəбəт белəн
каравын сиземли алабыз. Бу исə укучыны иҗат дөньясына чакыра,
аның асылы турында уйланырга мəҗбүр итə.
Г. Кашшафка хас сыйфатларның берсе – үз эшенə тугры булу,
талəпчəнлек. Əлеге күренеш аеруча аның хатларында, язып барган
көндəлеклəрендə чагылыш таба. Язмаларында тупланган уйлануборчылуларын ул укучысы белəн дə бүлешə. «Куен дəфтəреннəн»
мəкалəсе шундый фикерлəрнең кайберлəрен җиткерə.
1

Кашшаф Г. Чырайлы җитдилек һəм реаль хислəр өчен // Совет
əдəбияты. 1945. № 8. Б. 74.
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1946 ел. Тукайның тууына 60 ел тулган булыр иде. Яшьли
дөньядан киткəн һəм татар халкы өчен бай мирас калдырган
шагыйрьгə багышланган əдəби əсəрлəрнең аз булуы борчый
тəнкыйтьчене. Г. Кашшаф фикеренчə, укучы Ə. Фəйзи трагедиясе
белəн генə канəгать булып калырга тиеш түгел. Бөек Тукайның
хатлары, кулъязмалары, аның аралашу даирəсе тиешенчə
тикшерелмəгəн. Шуңа да тəнкыйтьче аның биографиясен тулысынча өйрəнеп, яшəү мохитен күзəтеп чыкканнан соң, Тукайның
җанлы образын тудырырга өнди.
Мəкалəдə
күтəрелгəн проблемаларның
тагын
берсе
əсəрлəрнең паспортларына кагыла. Тəнкыйтьче, əдəбият белеменə,
аның тарихына бу паспортларны булдыру мөһим эш, дип саный.
Əсəрлəрнең язылу вакыты, язылу урынына карап, чорны,
иҗтимагый тормышны, шəхеслəрнең бер-берсенə карата булган
мөнəсəбəтлəрен тулырак аңларга мөмкин. Əлеге фикерен дəлиллəп, ул Дəрдемəнд һəм замандашы С. Хəким иҗатларына игътибарын юнəлтə. Чыннан да, əгəр без Дəрдемəнднең кайбер шигырьлəренең язылу вакытын белгəн булсак, аның күп кенə сəяси карашлары, җəмгыятькə, тормышка булган мөнəсəбəте безнең өчен
ачыграк күзалланыр иде. Бөек Ватан сугышы елларында С. Хəким
шигырьлəренең кайсы фронтта, нинди вакытта язылуыннан чыгып, тəнкыйтьче белдерүенчə, тарих өчен дə, сугыш чоры əдəбият
тарихы өчен дə кызыклы һəм чыннан да реаль булган фактларны
теркəү мөмкинчелеге ачыла. Əлбəттə, Г. Кашшафның əдəби
əсəрлəрнең паспортларын булдыру турында язылган бу күзəтүлəре
хəзер дə урынлы һəм мөһим.
Алда билгелəп үтелгəнчə, совет чорында əдəбият илдəге идеологияне пропагандалау, аны дөрес юлга юнəлтүнең бер чарасы булып торган. Шуңа да ул елларда əдəби журналларның эчтəлегендə,
шул исəптəн «Совет əдəбияты»нда да, юлбашчыларның төрле чыгышлары, партия карарлары, съездларның нəтиҗəлəре һ.б. белəн
очраша алабыз. Г. Кашшаф та партия карарларын алга сөрү, сайлау кампаниялəре алдыннан вакытлы матбугат битлəрендə чыгышлар ясый. Аеруча 1946 елда аның мондый мəкалəлəре активлашып китə. Мəсəлəн, «Сайлау кампаниясе һəм язучылар» дигəн
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язмасында язучыларның агитколлективларда актив катнашуы каткат ассызыклана.
Сугыш кырында батырларча һəлак булган Ф. Кəримнең
үлүенə бер ел тулуга багышланган мəкалəсендə Г. Кашшаф аны:
«... үз тормышында да шаян табигатьле, шат күңелле, күзлəре
белəн көлеп, авыз кырыйларына иркəлəү, ярату һəм юмор сызыклары чыгарып йөри торган шагыйрь иде. Бу сыйфат аның
иҗатында да тулы чагыла», – дип характерлый1. Менə бу юллар
шушы мəкалəдəн алынган иң кыйммəтле мəгълүмат.
Бөек Ватан сугышы еллары безнең илдə төрле өлкəлəрнең ни
дəрəҗəдə үсеш алуына игътибарны юнəлтергə мөмкинлек бирə.
Əйтергə кирəк, əдəбият хаклы рəвештə менə шушы сугыш елларында халыкка аеруча якынайды. Сугыш елъязмалары, хатлар,
очерклар... – болар барысы да авыр фронт вакыйгаларын сурəтлəделəр һəм халык тарафыннан якын кабул ителделəр. Сугыш елларында татар əдəбиятының торышы хакында Г. Кашшаф «Татар
совет əдəбиятының мөһим бурычлары» дигəн мəкалəсендə язып
чыга. Беренче чиратта, «Совет əдəбияты» журналының тиражы өч
мəртəбə артты, дип куана автор. Икенче яктан исə, борчылыр
сəбəплəр дə шактый икəн. Тəнкыйтьче фикеренчə, сугышка кадəр һəм
сугыш елларында да татар прозасы бик артта кала, балалар əдəбияты
һəм драма əсəрлəре үсеш алмый. Моның сəбəплəре дə ачык кебек:
күп кенə язучы-шагыйрьлəр Ватан данын яклаучы булып фронтка
китə, ə андагы шартларда иҗат итү һəркемнең дə хəленнəн килə торган җиңел эш түгел. Əмма Г. Кашшаф партия, Ленин-Сталин наказларын истə тотып, язучыларны активрак иҗат итəргə чакыра. Татар
əдəбияты, аның үсеше һəм килəчəге өчен борчыла.
Тəнкыйтьче əдəбиятка кагылышлы һəр яңалыкны отып калырга тырыша сыман. Əнə шул сүзлəрне раслагандай, ул Сахаб
Урайскийның «Яз таңында» җыентыгына бəя бирə. Совет
идеологиясенең асылына төшенеп, иҗат методын дөрес сайлау
пропагандасыннан башланган мəкалəдə, алга таба, С. Урай1

Кашшаф Г. Ул көрəш моңнарын җырлады // Совет əдəбияты. 1946.
№ 2. Б. 114.
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скийның шигырьлəре əнə шул талəплəргə җавап бирми, дип кискен бəя бирелə. Шуннан соң гына мəкалə авторы шигырьлəргə
күчə. Шагыйрь иҗатын Такташ традициялəрендə үстерергə тырышкан, əмма бу бик үк уңышлы килеп чыкмаган. Шигырьлəрнең
күбесе мəхəббəт турында. Тəнкыйтьче, С. Урайский тасвирлаган
хисне чынбарлыкка туры килми, ясалма булып күренə, дип яза1.
Гомумəн, бу җыентык С. Урайскийның ашыгып язылган əсəрлəре
тупланмасы, дигəн нəтиҗə чыгарыла, шуңа автор мəкалəсен «Ил
авазы булып яңгырый алмаган җыентык» дип исемли.
Шул ук 1946 елда Г. Кашшаф Т. Гыйззəтнең пьесалар
җыентыгына бəялəмə бирə. Китапта революциягə чаклы булган татар тормышын чагылдырган һəм хезмəт иялəренең яктылыкка,
гаделлеккə омтылуларын күрсəтүне максат итеп куйган «Шомлы
көннəр», «Даулы көннəр», «Кыю кызлар», «Ялкын» («Чаң») исемле əсəрлəр тупланган. «Даулы көннəр»дəн кала башкалары Татар
дəүлəт академия театрында куелганнар. Тəнкыйтьче һəр əсəргə аерым тукталуны кулай тапкан. Нигездə, əсəрлəрнең сюжетына,
аларда чагылган совет чоры дөреслегенə зур басым ясала,
тəнкыйтьче персонажларның теленə, берничə əсəрдə кабатланган
фразаларга игътибар итə, язучыны бу җитешсезлеклəрдəн арынырга чакыра. Əмма əсəрлəрнең сəнгати кыйммəте тиешенчə
бəялəнгəн дип əйтеп булмый. Конфликт бирелеше, проблемалар
актуальлеге бер яклы гына карала. Мəсəлəн, «Җиде кыз» исемле
бəеткə нигезлəнеп язылган «Кыю кызлар» комедиясен алыйк.
Г. Кашшаф аңа аз туктала, тик шунда да бер үк фикерне кабатлый:
«Автор үзе дə моны халык əкиятеннəн файдаланып язуын əйтə.
Лəкин бу «əкият»нең нигезендə феодализм чорының чынбарлыгы
ята»2. Комедия мəдрəсə, андагы бозык күренешлəрне, муллаишаннарның катып калган карашларын, хатын-кызга булган
мөнəсəбəтне гəүдəлəндерə. Ягъни язучылар əле һаман шул үткəн
заманны фаш итеп яшилəр, бүгенге көннең талəплəренə җавап
1

Кашшаф Г. Ил авазы булып яңгырый алмаган җыентык // Совет
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бирердəй əсəрлəр тудырылмый, дигəн нəтиҗəгə килə тəнкыйтьче.
Мəкалə ахырында Т. Гыйззəт «бытовой драмалар» иҗат итүдə
уңышка иреште, диелə. Шуларга мисал итеп «Шомлы көннəр»,
«Кыю кызлар» китерелə. Əмма хəзерге тарихи чынбарлыкны чагылдыру юлында драматургка күп тырышырга кирəк əле –
тəнкыйтьче аңа əнə шундый киңəшен бирə.
Г. Кашшафның иҗатташларына багышлап язылган тəнкыйди
язмалары бар. Ул аларны, очерклар, дип атый. Шуларның икесе 1947
елда «Совет əдəбияты» битлəрендə басыла. Əйтергə кирəк, əлеге
мəкалəлəр очерк дип аталса да, аларда без язучыларның иҗатларына
бəялəмəне дə күзəтəбез. Дөрес, бу – очеркларда үзмаксат түгел, лəкин
əдипнең эшчəнлегеннəн аның иҗатын аерып алып булмый.
Т. Гыйлаҗев бу тəнкыйть жанрын, иҗат очеркы, дип атап уза1.
Г. Кашшаф очерклары Н. Баян һəм К. Нəҗми турында. Икесе дə
язучыларның биографиялəренə кагылышлы фактлардан башланып
китə. Бу җөмлəлəр гади тел белəн язылган, сыйфатлауларга күп урын
бирелə. Автор укучысын датадан датага күчеп ялыктырмый.
Иҗтимагый тормышның активлыгыннан кызып киткəн иҗат дəрте
яшь калəм тибрəтүчене беренче əсəрлəрендə хаталардан азат итми. Бу
хакта түбəндəге юллардан белəбез: «Форма белəн мавыгып китеп,
əсəрлəренең эчтəлегенə, идеясенə зарар китергəн вакытлар да булды.
Иҗатының беренче адымнарында биргəн хикəялəре күп кенə
кимчелеклəрне, ялгышларны эчлəренə алалар»2. Үзендə көч табып,
К. Нəҗми бу хаталарны төзəтү юлына баса һəм Бөек Ватан сугышы
елларында профессиональ язучылар рəтенə керə. Язучының
тəнкыйтьче-публицист буларак үзенчəлеген Г. Кашшаф болай билгели: «Үз вакытында татар совет матбугатын шаулаткан «???»
билгелəре астында басылган фельетоннары, буржуаз вкусларга,
обывательчелеккə каршы юнəлгəн публицистик мəкалəлəре, буржуаз
язучыларның чыгышларына отпор бирə торган тəнкыйть мəкалəлəре
– Кави Нəҗмине үткен телле, кыю фикерле публицист итеп, совет
1
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2
Кашшаф Г. Кави Нəҗми // Совет əдəбияты. 1947. № 2-3. Б. 135.

100

əдəбиятының сафлыгы өчен килешмəүчəн, принципиаль көрəшче
итеп чыныктыралар»1. Очеркта аның иҗаттан тыш эшчəнлегенə басым ясалган: «аеруча мəхəббəт һəм ярсулык белəн» ул «Батырлар китабы»н төзү эшендə катнаша, Советлар Союзы Герое исеме алган
данлы көрəшчелəр турындагы китапны чыгаруда күп көч куя. Шулай
ук ул язучының матур тəрҗемə үрнəклəре бирүен, язучыларның партия оешмасы секретаре булып эшлəвен, əдəби хəрəкəттə актив катнашуын да ассызыклап уза.
Ике язучыны берлəштерүче нокта – Хəрби мəктəп. Егерменче
елларда биредə К. Нəҗми мəктəпнең комиссары була һəм курсантларга əдəбият укыта. Бу дəреслəр Н. Баянның да əдəбиятка булган
мəхəббəтен үстерəлəр. Тəнкыйтьче язганча, шагыйрьнең беренче
иҗат җимешлəрендə җитешсезлеклəр булса да, алар безгə шул чор
яшьлəренең аң чагылышын өйрəнү өчен əһəмиятле. Чыннан да,
əдəбият совет хакимиятенең күрсəтмəлəре буенча яши башлаганчы, иҗатчыларның чын йөзлəре, əле яңа формалашып килүче
дөньяга карашлары əсəрлəрендə чагыла.
Мəкалəдə шулай ук укучы өчен Г. Кашшафның да Н. Баян
белəн дуслыгы ачылып китə. 1944 елда шагыйрь фронтта язган
шигырьлəрен тəнкыйтьче исеменə җибəрə һəм аларны сугыш
беткəнче сакларга куша. 1947 елда, шагыйрь үлүенə ике ел тулганнан соң, Г. Кашшаф бу шигъри юлларны укучыга җиткерə. Шул
рəвешле, бу кечкенə генə мəкалəдəн дə без язучылар, иҗатташлар
арасындагы мөнəсəбəтлəр, совет чоры татар əдəбиятының тарихы
язылуын күрə алабыз.
К. Нəҗми кебек үк, Н. Баян да оста калəм иясе буларак
күзаллана. «Нур Баянның əдəби мирасы шактый бай һəм киң. Ул
Такташ шигъри мəктəбенең иң якты вəкиллəреннəн һəм иң
эшлеклелəреннəн иде. Такташның шигъри стилен, аның оптимистик рухын, романтик җылылыгын иҗади төстə үзлəштергəн Баян,
совет чынбарлыгын чагылдырып, дистəлəрчə əсəрлəр бирде»2.
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К. Нəҗминең хикəялəр җыентыгы басылып чыгу уңаеннан,
Г. Кашшаф
«Кызыл
Татарстан»да
мəкалəсен
бастыра.
Тəнкыйтьче: «Язучы баштагы елларда пролетариат əдəбиятының стиль, формаларын эзлəп, төрле экспериментларга бирелде.
Шуның нəтиҗəсендə ул формаль алымнар, натуралистик
детальлəр белəн мавыгып, хикəялəренең идеясен сыекландырды, социаль эчтəлеген тоныкландырды», – дип билгели1. Бу
җыентык язучының əнə шул хаталарны төзəтү юлына басуын
күрсəтеп тора. Кайбер хикəялəр яңадан эшкəртелсə, җыентыктагы аерым хикəялəр совет чоры укучысы талəплəренə тулысынча туры килə, дигəн нəтиҗə чыгарыла. Мəкалə авторы
К. Нəҗминең тел байлыгы үсешен «мавыктыра торган музыкаль
тел, оригиналь, куе образлар, əйбернең бер характерлы
деталеннəн катлаулы чагыштырулар, тапкыр метафоралар табып, җанлы картиналар» бирүендə күрə.
«Ул үзен тапканчы, үзенең хислəрен бер тəртипкə салганчы
байтак эзлəнде, иҗат тəҗрибəлəре ясады», – дип яза Г. Кашшаф
Ə. Фəйзи турында. «Əхмəт Фəйзинең поэтик йөзе» дигəн мəкалəне
без шулай ук əдəби очерк дип атый алабыз. Язма зур күлəме, киң
тикшеренү алып баруы белəн аерылып тора. Ə. Фəйзине тəнкыйтьче гаять үзенчəлекле шагыйрь дип карый. Əлеге үзенчəлек берничə
моментта ачыла:
1) аның иҗаты романтик күтəренке рухта ага, шигъриятендə
утлы пафос, рухи ялкын, фикри көч бар;
2) гаять киң мəйданда, чиклəнмəгəн киңлек һəм иркенлектə
йөзəргə, эпохалар, эралар белəн эш итəргə, космик масштабларда
очарга ярата;
3) ул космополит шагыйрь, ул миллəт, билгеле бер төбəк рамкаларыннан атлап чыга, гомуми кешелек интересларына, космик
киңлеккə омтыла;
4) контрастлар сөюче шагыйрь;
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5) эпик җырлар шагыйре, тирəн фикерлəрне алга сөрүче,
акылны алгы планга этəрүче шагыйрь1.
Шушы
юлларда
кулланылган
космополитизм
сүзе
тəнкыйтьчелəр тарафыннан Г. Кашшафның хатасы итеп табыла. Бу
хакта, мəсəлəн, К. Фасиев сүзлəрен китерик: «Татар совет
əдəбиятында күренекле тəнкыйтьчелəрнең берсе – Гази Кашшаф.
Лəкин, əйтергə кирəк, ул да хаталардан һəм идеологик абынулардан
азат түгел. Г. Кашшаф иптəшнең Ə. Фəйзи поэзиясендə космополитизмны күрүе һəм аны уңай бер нəрсə итеп тануы турында матбугатта
язылган иде инде»2. Моңа җавап рəвешендə тəнкыйтьче
түбəндəгелəрне яза: «Əхмəт Фəйзинең поэтик йөзе» исемле мəкалəдə
партияле талəпчəнлек, принципиальлек җитми. Мəкалəмдə «космополит» дигəн сүз Ə. Фəйзигə карата хата алынган. Лəкин ул сүзне
куллангач, аңа политик бəя бирергə кирəк иде. Космополитизмга политик бəя биреп, аның гаять дəрəҗəдə зарарлы булуын һəм патриотизм белəн һичбер алыш-биреше юклыгын, черек буржуа идеологиясе өчен генə хезмəт итүен фаш итəсе урында, мин, космополитизмга
планетар аңлатма биреп, аны географик космизм төсендə
күрсəткəнмен. Мəкалəнең төп хатасы шунда»3. Шушы нəтиҗəлəрдəн
соң, тəнкыйтьче шагыйрьнең əсəрлəрен тикшерүгə күчə. 1933 елда
«Флейталар» поэмасын иҗат иткəнгə чаклы Ə. Фəйзинең шигърияте
йомшак дип бəялəнə. Нəкъ менə шушы поэмадан соң шагыйрь
иҗатында яңа – үсеш чоры башлана. «Дала һəм Кеше», «Кара таш
ник дəшми?» – Ə. Фəйзинең сəлəтен ачкан иҗат җимешлəре дип кабул ителə. Сугыш елларында иҗат ителгəн балладалары, əкиятлəре дə
алда каралган үзенчəлеклəргə ия. Иҗат очеркының ахырында
тəнкыйтьче, үзенең алдагы язмаларына каршы килеп, кыскача биографик материалларга да тукталып китə, игътибарын Ə. Фəйзинең
Тукай һəм Пугачевка багышланган драмаларына юнəлтə. Бу язмада
татар сəнгате өчен тарихи факт – Ə. Фəйзинең Пугачев əсəре
1

Кашшаф Г. Əхмəт Фəйзинең поэтик йөзе // Совет əдəбияты. 1947. № 6.
Фасеев К. Совет əдəбиятының һəм сəнгатенең яңа, көчле күтəрелеше
өчен // Совет əдəбияты. 1949. № 6. Б. 139.
3
Кашшаф Г. Тəнкыйть мəсьəлəлəренə карата // Совет əдəбияты. 1949.
№ 7. Б. 90.
2

103

нигезендə «Качкын» либреттосын язуы, Н. Җиһановның шушы либретто буенча беренче операсын иҗат итүе һəм шул опера белəн 1939
елның 17 июнендə Казанда Татар дəүлəт опера һəм балет театрының
тарихы башлануы хəбəр ителə.
Г. Кашшафның тəнкыйте аша узган тагын бер җыентык –
Г. Əпсəлəмовның «Зəңгəр кыя»сы. Əлеге китапка төрле вакытта газета-журналларда басылып чыккан хикəялəр тупланган. Тəнкыйтьче
фикеренчə, язучы тəнкыйтьне кабул итеп, шактый төзəтүлəр ясаган,
əсəрлəрне тиешенчə эшкəрткəн. Мəкалəдə «Зəңгəр кыя», «Байрак»,
«Хəйбулла солдат», «Зəңгəр иртə», «Кызыл ракета» һ.б.
хикəялəрнең эчтəлеклəрен, геройларның эш-гамəллəрен күзəтеп барышлый, тəнкыйтьче һəр күренешне логик, чынбарлыкка туры
килү-килмəү ягыннан аңлатып барырга тырыша. Ул əсəр
геройларының хəленə кереп, барлык вакыйгаларны алар белəн бергə
кичерə. Монда, билгеле, авторның бик күп вакыйгаларны сугышта
күреп кичерүе дə үз урынын алгандыр. Г. Кашшаф тарафыннан ук
шундый нəтиҗə бирелə: «Əпсəлəмов туплаган хикəялəрдə – безнең
чорның геройлары сурəтлəнə. Аларның батырлыгы табигый итеп
бирелгəн, мораль яктан өстен булулары, рухи байлыклары, патриотик сыйфатлары, кешелек характерлары: халыклар дуслыгы, окоп
дуслыгы, туганлык, мəхəббəт һ.б. – боларны һəрбер хикəядəн табарга мөмкин. Алар реаль буяуларда бирелəлəр, ышандыралар, табигый килеп чыгалар»1. Əлбəттə, җыентыкка бəя бирүче кимчелекле
якларны да барлый: читкə тайпылу, ясалмалык («Ана йөрəге»),
«очерксыман сөйлəп чыгу» («Кызыл ракета»), əмма, гомумəн алганда, Г. Əпсəлəмовның əлеге иҗат җимешлəре тəнкыйтьчедə язучы
өчен куану тойгысы уята.
1947 елда «рус əдəбияты тəэсирендə формалашкан» татар совет əдəбияты да үзенең 30 еллыгын билгелəп уза. Бу дəвердə нилəр
эшлəнгəн, əдəбиятта нинди үрлəр яуланган? «Татар совет
əдəбиятының 30 еллыгы» дип аталган күзəтү мəкалəсе əнə шул
хакта. Əлеге 30 еллык тарихи яктан аерым унъеллыкларга бүленеп
тикшерелə. Тəнкыйтьче шушы елларда иҗат иткəн əдиплəрне,
1
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язылган əсəрлəрне барлый, аларның чор өчен кыйммəтле һəм кимчелекле якларын ачарга тырыша. Утызынчы еллардагы һəм сугыш
чорындагы əдəбиятка урын шактый киң бирелə. Аерым алганда,
автор М. Əмир, Ф. Хөсни, Ə. Ерикəй, Г. Кутуй, Т. Гыйззəт,
Ə. Исхак, К. Нəҗмилəрнең аерым əсəрлəренə туктала, кыскача бəя
бирə, М. Җəлилнең «Хат ташучы» поэмасына туктала. Күзəтү
мəкалəсендə гомуми планда бик күп язучыларның исемнəре атала.
Тəнкыйтьче татар совет əдəбиятының үсешен рус əдəбияты белəн
параллельлəр үткəреп чагыштырып бара. Г. Кашшаф татар
əдəбиятының да үзенчəлекле үсеш баскычларын күздəн ычкындырмый. Мəсəлəн, сугыш елларында тарихи драмаларның иҗат
ителүе, очеркның активлашуы, «зур полотнолы» чəчмə əсəрлəрнең
юклыгы. Тик болар барысы да рус əдəбияты ирешкəн
«бөек»лектəн карап тикшерелə. Гомумəн алганда, тəнкыйтьченең
бу күзəтү мəкалəсен алда язылып килгəн күп кенə язмаларына бер
нəтиҗə рəвешендə кабул итəргə кирəк.
Язучылык, фəнни эш белəн шөгыльлəнү өстенə, Г. Кашшафның
редакторлык эшен алып баруы хакында беренче бүлектə əйтелгəн иде
инде. Бу юнəлештə ул күп кенə язучыларның китапларына кереш
сүзлəр дə яза. Шундыйлардан Г. Кутуйның сайланма əсəрлəр
җыентыгын атап китəргə була. Əлеге кереш сүздə тəнкыйтьче шагыйрь-язучының биографиясен һəм тормыш юлын киң планда яктыртуны күздə тоткан. Материал Г. Кутуй, аның бертуган апасы Зəйнəп
Кутуева истəлеклəренə нигезлəнеп язылган. Биредə шагыйрь һəм
язучының ата-анасы, укытучылары, дуслары турында шактый бай
мəгълүмат бирелə. Пушкинга ияреп язган беренче шигырьлəре, Маяковский əсəрлəре белəн мавыгу – тəнкыйтьче барысын да җентеклəп
барлап бара. Г. Кашшаф шулай ук язучының иҗаты үсешенə йогынты ясаган моментларга да туктала: «Футуризм төсендə тагылган иске
дөнья Г. Кутуйның беренче иҗат чорында үзен бик нык сиздереп
торды. Үтə сул фразалар артына яшеренгəн сугышчан формализмны
популярлаштырган «ЛЕФ» журналыннан юнəлеш алып, ул 1942
елның башында «Сулф» (Сул фронт) исемле əдəби оешманы формалаштырды, аның җитəкчелəреннəн булды. Г. Кутуй үзен «мин – футурист» дип игълан итте, футуризм аша гына яңа культура, яңа
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əдəбият тудыру мөмкин дигəн карашны яклады һəм яңа – совет социалистик культурасын төзү өчен узган культураның роле барлыгын
күрə алмады»1. Ягъни тəнкыйтьче язучының беренче чор иҗатында
күзəтелгəн ялгыш карашларын билгели. Алга таба исə əлеге зыянлы
фикерлəрдəн арыну юлы күзəтелə. Г. Кашшаф Г. Кутуйның төрле
жанрларда актив иҗат итүен дə ассызыклый. Бигрəк тə проза
əсəрлəренең сюжет, тема бирелешенə игътибар итə, əхлакый-эстетик
казанышлары турында куанып сөйли. Аеруча ул совет семьясының
гармонияле яшəвен калкытып куйган əсəрлəргə туктала (Г. Кутуй
«Фарзана», «Тапшырылмаган хатлар», Һ. Такташ «Мəхəббəт
тəүбəсе», «Югалган матурлык», Ш. Камал «Ут»). Нəсер-очерклары
арасында Г. Кашшаф «Без – Сталинградчылар» исемле нəсергə югары бəя бирə, аны «аеруча уңышлы, публицистик ялкын белəн язылган» əсəр буларак бəяли. Əйтергə кирəк, Г. Кашшаф үз максатына
ирешə алган: кереш сүздə Г. Кутуй шəхесе – ялкынлы шагыйрьпатриот, сюжетлары үзенчəлеккə ия əсəрлəр авторы, актив җəмəгать
эшлеклесе буларак та күз алдына килеп баса. Тəнкыйди караш биредə
күпмедер дəрəҗəдə чагылса да, ул бик урынлы кулланылган,
Г. Кутуйны социалистик реализм методын үзлəштергəн чын совет
язучысы итеп таныта.
1953 елда М. Гафуриның «Сайланма əсəрлəр» җыентыгы
дөнья күрə. Китапның кереш сүз авторы шулай ук Г. Кашшаф.
1905 − 1907 ел революциялəре заманында əдəбиятка килгəн М.
Гафури иҗатына тəнкыйтьче гомуми күзəтү ясый, аны укучыга халык язучысы итеп таныта. Сəяси лирикага караган шигырлəр иҗат
иткəн Г. Камал һəм М. Гафури татар əдəбиятының совет чорын
башлап җибəрүчелəр рəтенə кертелə. М. Гафуриның Октябрь
революциясенə кадəр натурализм элеменлары, дидактизм, схематизм, ярлылар язмышы, яхшылык, гуманизм идеялəре белəн сугарылган иҗатын Г. Кашшаф тəнкыйтьлəп чыга. Шулай ук,
Г. Камал, Ш. Камал, М. Фəйзи, М. Гали кебек, революцияне һичбер икелəнүсез кабул иткəн М. Гафурига совет хакимияте чорында
1
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чын язучы буларак үсəргə мөмкинчелек тууын билгелəп үтə. Аның
азатлык көрəше, иҗтимагый-сəяси көрəш идеялəре белəн януын
һəм шуларны əсəрлəрендə дə ачык чагылдыруын ассызыклый.
М. Гафуриның бер үк вакытта прозаик һəм шигырьлəр авторы булып, ике юнəлештə дə уңышлы иҗат итүен дəлилли.
Г. Кашшаф рус телендə дə мəкалəлəр яза. Аларның күбесе
«Красная Татария» газетасында басылып килəлəр. Мəсəлəн, 1948
елда «Наш друг» исемле мəкалəсендə М. Горькийның татар совет
əдəбиятына якынлыгы, йогынтысы ассызыклана. Г. Колəхмəтов
белəн, Ш. Камалның бөек рус язучысының иҗаты, шəхесе белəн
горурланып, татар əдəбиятына да матур үрнəклəр бирүе турында
хəбəр ителə.
ВКП(б) Үзəк Комитетының 1946 елгы 14 август «Звезда» һəм
«Ленинград» журналларына карата чыккан карарга 2 ел тулу уңае
белəн, Г. Кашшаф «Кызыл Татарстан»да шушы ике ел буена
күзəтүлəрнең нəтижəсе хакында мəкалə белəн чыгыш ясый. Əлеге
карар нигезендə язучылар əдəби əсəрлəрне партиянең төп
идеологиясенə таянып язарга тиеш булалар. Тəнкыйтьче мондый
иҗат җимешлəре арасында Г. Бəшировның «Намус», А. Шамовның «Миңнур карт», М. Əмирнең «Тормыш җыры», И. Гази белəн,
Г. Əпсəлəмовның сугыш турындагы повестьларын санап уза. Социалистик җəмгыятьне дөрес чагылдыру, сугыш темасы белəн
беррəттəн, мəкалə авторы тарихи темага да аерым туктала. Аның
фикеренчə, сугышка кадəр татар əдəбиятында тарихи шəхеслəрне
сурəтлəгəн уңышлы əсəрлəр арасында бары тик Ə. Фəйзинең «Тукай» əсəрен һəм М. Гали белəн Х. Уразиков иҗат иткəн «Каюм
Насыйри» драмасын атап була. Бу тема татар əдəбиятында барлык
жанрларда да чагылмый, ди тəнкыйтьче. Шушы соңгы ике елда
басылган Н. Исəнбəтнең «Мулланур Вахитов», К. Нəҗминең «Язгы җиллəр» романнары гына исə бу җитешсезлекне тутыра алмый.
Г. Кашшаф əдəби очерк жанрының җанлануын (Г. Əпсəлəмов,
Г. Хуҗи, Ш. Мөдəррис, Ф. Хөсни, Г. Галеев һ.б.ның əсəрлəре), ə
«көчле политик лирика, социаль пафоска ия булган поэмалар, сюжетлы җырлар тудыру юлында» татар əдəбиятының əле шактый
эшлисе барлыгын раслый.
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Шушы урында кырыгынчы елларның əдəбияты һəм
тəнкыйтенə бер нəтиҗə чыгару максатыннан, Г. Кашшаф «Тəнкыйть мəсьəлəлəренə карата» исемле күзəтү мəкалəсендə мондый
хакыйкатьне ача: «Кызганычка каршы, совет əдəбиятының сугышчан бер тармагы – əдəби тəнкыйть үз бурычларын бик йомшак
үтəп килə. Тəнкыйть һəм үзара тəнкыйть безнең җəмгыятебезне
үстерү, алга илтү чарасы һəм көче булып тора икəн, əдəбиятта да
тəнкыйть гаять зур корал һəм юнəлеш бирүче көч... Лəкин безнең
татар əдəбияты өлкəсендəге тəнкыйть бик зəгыйфь һəм тəнкыйтьчелəребез дə сан ягыннан бик аз. Соңгы берничə ел эчендə аерым
китап булып чыккан əдəби тəнкыйть материалларыннан бары
Г. Халитнең «Татар əдəбиятында реализм мəсьəлəлəре» исемле
əсəрен генə күрсəтергə мөмкин»1. Алга таба мəкалəдə тарихи
ядкярлəрне кайтару юлында күп тырышлык куйган Н. Исəнбəт һəм
Л. Җəлəй эшчəнлеге, Г.Сəгъдинең 1926 елда дөнья күргəн «Татар
əдəбияты тарихы» кискен тəнкыйтьлəнə. Əдəбият тарихы китабын
ул, гыйльми, марксистик концепциясе нигезендə язылмаган хезмəт, дип бəяли.
1950 елда М. Гафуриның тууына 70 ел тулу уңае белəн
тəнкыйтьче, аның иҗат үсешен укучының исенə төшереп узу максатыннан, «Кызыл Татарстан»да мəкалə бастыра. Əлбəттə, мондый
кечкенə күлəмле язмалар да чор өчен, əдəбият тарихы өчен мөһим
роль башкаралар, язучының иҗатына яңадан мөрəҗəгать итəргə
бер этəргеч тə булып торалар.
1950 елда язучыларның əдəби хəрəкəтенə йомгак ясап, Татарстан
совет язучыларының II съезды булып уза. Анда Г. Кашшаф «Татарстанда əдəбиятның яңа күтəрелеше өчен» дигəн чыгыш белəн катнаша2. Татарстан язучыларының I съездыннан соң 16 ел узгач язылган
бу доклад аерым игътибарга лаек, чөнки анда Г. Кашшаф татар əдəби
процессының тулаем бер чорына бəялəмə бирə.

1

Кашшаф Г. Тəнкыйть мəсьəлəлəренə карата / Совет əдəбияты. 1949.
№ 7. Б. 90-91.
2
Кашшаф Г. Татарстанда əдəбиятның яңа күтəрелеше өчен // Совет
əдəбияты. 1950. № 8. Б. 65–84.
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Мəкалəнең татар язучыларына кагылышлы өлеше аларның
шушы елларда саны икелəтə үсүе, идея-художество ягыннан бик
нык югары күтəрелүлəре, күп кенə язучыларның əдəби хəрəкəтнең
алгы сафына килүе турындагы хəбəр белəн башланып китə.
Тəнкыйтьче сугыш елларында зур күлəмле əсəрнең бик аз иҗат
ителүен ассызыклый. Аның фикеренчə, Ш. Камал романнарыннан
соң татар əдəбиятында зур күлəмле əсəрлəр тумый. Бары тик
К. Нəҗминең М. Горькийдан бик нык өйрəнеп, аның күрсəтүлəрен
истə тотып язылган «Язгы җиллəр» романы гына шушы елларда
партия карарларын тормышка ашыру юнəлешендə иҗат ителгəн
романнарның берсе булып тора. Зур күлəмле əсəргə икенче мисал
итеп, И.Газинең революциягə чаклы татар авылы тормышын һəм
революция елларындагы күтəрелешне сурəтлəгəн «Онытылмас еллар» повесте китерелə. Сугыштан соң Ə. Фəйзинең «Пугачев Казанда», Н. Исəнбəтнең «Мулланур Вахитов» кебек тарихи
драмаларының барлыкка килүен Г. Кашшаф күңелле фактлар буларак билгелəп уза.
Г. Бəшировның социалистик хезмəт темасын яктырткан «Намус» романыннан тыш, тəнкыйтьче М. Əмирнең «Тормыш җыры»,
Г. Гобəйнең «Замана балалары», Г. Галиевнең хикəя-очеркларын
барлый. Поэма жанрында уңышлы эшлəп килүче М. Садри,
Ш. Маннур, Ə. Юныс, Г. Хуҗи, Ш. Мөдəррис, Б. Зернит иҗатлары
искə алынса, драматургиядə бары тик Р. Ишморат һəм А. Əхмəтнең ике əсəре атала.
Чор əдəбиятының иң зур темаларыннан берсе буларак
Г. Кашшаф Ватанны саклау темасын аерып куя. Г. Əпсəлəмовны
ул Бөек Ватан сугышы елларында иң актив иҗат итүче
язучыларның берсе дип таный. Əлеге темага мөрəҗəгать иткəн
язучылар арасында И. Гази, К. Лебедев, Т. Гыйззəт, Ш. Маннур,
С. Хəким һ.б ның əсəрлəренə игътибар бирелə. Шул ук вакытта,
язучылык эшлəрен шактый акрын җəелдергəн А. Шамов,
Г. Иделле иҗатлары тəнкыйтьлəнə, Ф. Хөсни əсəрлəрендə сəнгати
җитешсезлеклəр күрсəтелə. Г. Кашшафның Ə. Еникигə биргəн
бəялəмəсе кискен яңгырый: «Ə. Еники җанлы тормыштан шактый
ерак яши, шуңа күрə, бердəн, ул бик акрын темп белəн иҗат итə,
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шуның өстенə, тормыштагы матур якларны күреп тə бетерə алмый.
Вакыт-вакыт язучы тормыштан алган тəэсирен аңлатып бирүдə ялгыш юлга кереп китə; характерлы булмаган вакыйгалар,
күренешлəр белəн мавыга»1.
Татар совет драматургларының театрлар репертуарына шактый
күренекле, тамашачы тарафыннан яратып кабул ителгəн əсəрлəр
бирүе Г. Кашшафны сөендерə. Лəкин бу эшчəнлек, аның сүзлəренə
караганда, бик акрын темп белəн бара һəм сыйфаты турында сүз
йөртергə бəхəс калдыра. Шундый əсəрлəр арасында ул Т. Гыйззəтнең
«Изге əманəт», А. Əхмəтнең «Серлəр», М. Əмирнең «Җыр дəвам итə»
драмаларын атый. Драматургиядəге җитешсезлеклəрне Г. Кашшаф бу
өлкəдə тəнкыйтьнең юклыгы белəн аңлата.
Əдəби тəнкыйтькə килгəндə, тəнкыйтьче түбəндəге фикерлəр
белəн уртаклаша: «Аз булса да, əледəн-əле чыгып килə торган
мəкалəлəр, рецензиялəр, обзорлар бу өлкəдəге эшне күрсəтəлəр.
Х. Хəйринең «Такташ» турындагы монографиясен, Г. Халит,
М. Максуд, М. Əмир, Г. Гобəй, Г. Кашшаф, М. Гайнуллин, Ш. Сайкин һ.б. мəкалəлəрен күрсəтергə була. Соңгы елларда И. Нуруллин,
Ə. Нигъмəтуллин, Б. Гыйззəт, Сайганов, Н. Гыйззəтуллин һ.б.
яшьлəрнең үсеп килүлəрен əйтергə була»2. Г. Кашшаф язучыларның
үзара тəнкыйтен дə читтə калдырмый, аның уңышлы нəтиҗəлəр алып
килүен, үзенең тəнкыйди иҗатына да тəэсир итүен билгелəп уза.
Тəнкыйди мəкалəлəргə һəм социалистик реализм методының
татар əдəбиятында җəелүенə карата Г. Кашшаф түбəндəге
фикерлəрен əйтə:
1) социалистик реализм мəсьəлəлəре тəнкыйтьчелəр тарафыннан бөтенлəй яктыртылмаган;
2) əдəбиятның партиялелеге, форма һəм эчтəлек берлеге тикшерелми;
3) мəкалəлəр, күбесенчə, əсəрнең реалистик булуын яки чынбарлыктан ераклашу-ераклашмавын əйтү белəн чиклəнəлəр;
1

Кашшаф Г. Татарстанда əдəбиятның яңа күтəрелеше өчен // Совет
əдəбияты. 1950. № 8. Б. 73.
2
Шунда ук. Б. 79.
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4) язучыларның художество осталыгы өйрəнелми.
Бу юлларны ул, əлбəттə, билгеле бер дəрəҗəдə үз тəнкыйтенə карап та яза. Шул ук вакытта, чорның танылган тəнкыйтьче-галиме
Г. Халит эшчəнлегенə дə игътибар итə. Ул аның «Татар əдəбиятында
реализм мəсьəлəлəре» хезмəтенə мөрəҗəгать итеп, җитешсез якларны
күрсəтергə тырышкан. «Татар əдəбиятында 20 нче еллардагы гыйсъянчылыкны Г. Халит прогрессив күренеш итеп аңлатуы белəн дə социалистик реализмны боза. Такташ, Максуд, Шамов һ.б. – барысы да
гыйсьянчылар булып күрсəтелəлəр. Һəм гыйсъянчылык – реализмга
бару итеп аңлатыла. Моның өчен ул Такташның иҗат мисалын ала.
Бу – дөрес түгел. Чынлыкта гыйсъянчылык Такташны реализмга
алып бармады, киресенчə, гыйсъянчылык аңа реализмга килергə комачаулап торды. Гыйсъян белəн реализм арасында һичбер уртаклык
юк»1. Гыйсъянчылык мəсьəлəсен күтəргəн Х. Хəйринең «Такташ»
турындагы монографиясе дə кискен тəнкыйтьлəнə. Шулай ук
Г. Кашшаф Г. Халитның Ш. Камал һəм Ф. Кəрим иҗатларына
бирелгəн бəялəмə белəн килешми, чөнки, аның фикеренчə, аларда социалистик реализм карашлары үзлəштерелмəгəн. Əдəби тəнкыйтькə
кагылышлы фикерлəрен йомгаклап, мəкалə авторы нəтиҗə чыгара:
«Совет əдəбиятының үсеше һəм аның чəчəк атуы яшь көчлəрдəн
башка мөмкин түгел. Яшь авторлар белəн эшлəүне кискен рəвештə
яхшыртасы бар. Əдəби тəнкыйтьнең койрыкта сөйрəлеп баруын
бетерергə, бу өлкəдə əшнəлек, семьячылык күренешлəрен булдырмаска кирəк. Əдəби тəнкыйть совет язучыларының идея-художество
ягыннан күтəрелүлəренə булышырга тиеш»2. Гомумəн, Г. Кашшаф
татар əдəбияты алдында бик күп бурычларның килəчəктə башкарылуына өмет тота.
«Чорыбызга лаеклы художество əсəрлəре бирик» мəкалəсендə
тəнкыйтьче язучыларның кыска хикəялəрне аз иҗат итүенə,
тəнкыйтьчелəрнең поэзиягə күз салмавына һəм шуннан үсеп чыга
торган «конфликтсызлык теориясе»нə игътибар итə, əсəрлəрнең
1

Кашшаф Г. Татарстанда əдəбиятның яңа күтəрелеше өчен // Совет
əдəбияты. 1950. № 8. Б. 81.
2
Шунда ук. Б. 85.
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сəнгатьчə эшлəнеше партия тəкъдимнəренə таянып язылырга
тиешлегенə басым ясый1. Əлеге сораулар «Тормышны тирəннəн
һəм дөрес чагылдыру» өчен дигəн күлəмле мəкалəдə дə күтəрелə.
Партиянең ХIХ съезды һəм аның нəтиҗəлəре мəкалəдə киң яктыртыла. 1951 елда «Большевик» журналында басылып чыккан
Г. Бəшировның «Намус» һəм К. Нəҗминең «Язгы җиллəр» романнары – татар совет əдəбиятының зур казанышы буларак билгелəнə.
Совет чорында əсəр кыйммəтен билгелəү критерийларын
Г. Кашшаф түбəндəге юлларда ачып бирə: «Əдəби əсəрлəрнең
сəнгатьчə көчен һəм художество кыйммəтен рус теленə тəрҗемə
ителү факты белəн үлчəү көндəлек гадəткə кереп бара. Бу – бик табигый. Рус укучысы – иң культуралы, югары талəпле, нəфис вкуслы укучы. Рус телендəге əсəр башка теллəргə дə тəрҗемə ителə.
Шуңа күрə рус телендə басылып чыгарлык əсəр тудырырга омтылу
татар совет язучысы өчен законлы күренеш»2. Рус əдəбиятына
югары бəя биреп, татар язучыларын русчага тəрҗемə итəрлек
əсəрлəр иҗат итəргə этəрү, əлбəттə, зыянлы эш түгел. Тик шулай
да, һəр əдəбиятның, шул исəптəн татар əдəбиятының да, үз тарихы,
үз үзенчəлеклəре бар. Ул бары тик татар телендə генə үз
кыйммəтен тулысынча саклап кала ала.
Мəкалəдə, «конфликтсызлык теориясе»нең зарарлы күренеш
икəнен ассызыклау белəн бергə, «кечкенə» кеше проблемасы
күтəрелə. Революциягə кадəр Ш. Камал əсəрлəрендə аеруча күп
урын алган «вак» кешелəр, тəнкыйтьче фикеренчə, совет чоры
əдəбиятында да бар. «Хəзерге көндə «вак» кеше – ул үз аңындагы
капитализм калдыкларын бетерə алмаган, иске гадəтлəр, искергəн
карашлар колы булып яшəүче кеше. Шул карашлары белəн алар
безнең үсешебезгə комачаулык итəлəр»3. «Вак» кеше образын
Г. Кашшаф М. Əмирнең «Кысыр хəсрəт» хикəясендə күрə.

1
Кашшаф Г. Чорыбызга лаеклы художество əсəрлəре бирик // Совет
Татарстаны. 1952. 4 декабрь.
2
Кашшаф Г. Тормышны тирəннəн һəм дөрес чагылдыру // Совет
əдəбияты. 1952. № 12. Б. 93.
3
Шунда ук. Б. 104.
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Тəнкыйтьче «конфликтсызлык теориясе»нең сатираны да
«кысрыклап чыгаруы» турында яза. Аның фикеренчə, Н. Исəнбəт,
М. Əмир, Ф. Хөсни, Г. Насрый, Ə. Камал əсəрлəрендəге юморсатира элементлары «... төбендə беркатлы, пешеп җитмəгəн олы
кешелəрнең балалык кыланышларын күрсəтү белəн эшлəнде»1.
Шул ук вакытта, Г. Кашшаф М. Əмирнең «Җыр дəвам итə» драмасындагы комик урыннарны да аерып чыгара.
Мəкалəдə поэзия үсешен билгелəгəндə, тəнкыйтьче шигырь
структурасына, канатлы сүзлəргə, поэтик көчкə, күлəмгə игътибар
бирə. С. Хəким, Ə. Исхак, Н. Арсланов, Н. Дəүли һ.б ның. шигъри
юллары мисалында заман шигъриятенə гомуми бəя бирелə.
Г. Кашшаф шигырьлəрнең күлəмле, əмма эчтəлеклəре «сыек» булуга
игътибар итə, шагыйрьлəргə татар əдəбиятына хас традициялəрне,
рус əдəбияты ирешкəн казанышларны кулланырга чакыра.
1952 елда Г. Кашшаф эшчəнлегендə иң күлəмле хезмəт –
Ш. Камалның дүрт томлыгының ике китабына язган кереш
мəкалəлəре. Билгеле, Ш. Камалның иҗат һəм тормыш юлына карата тупланган фактологик, биографик материал 1940 елда басылган
хезмəттəн алынган. Əмма «Шəриф Камал» китабында язучы
иҗатына бирелгəн анализ кереш мəкалəлəрдə тулылана, шактый
тирəнəйтелə. Мəсəлəн, тəнкыйтьче М. Гафури тарафыннан иҗат
ителгəн ярлылар образын Ш. Камал əсəрлəрендə психологик яктан
катлаулырак итеп сурəтли башлый, дип билгели. Г. Кашшаф
язучының иҗат үсешен партиялелек, сыйнфыйлык принципларында торып күзəтə, əсəрлəрдə күтəрелгəн проблемаларны калкытыбрак куя. «Матур туганда», «Акчарлаклар», «Таң атканда» һ.б.
əсəрлəре мисалында социалистик революция алып килгəн яңа тормыш, хезмəт иялəренең уңышлары күрсəтелə.
Икенче томның кереш сүзе Ш. Камалның сəхнə əсəрлəре турында: «Хаҗи əфəнде өйлəнə», «Ут», «Төеннəр», «Козгыннар оясында»,
«Таулар», «Габбас Галин» (һəм «Карчыга» дип исемлəнгəн варианты), «Матур туганда». Биредə тəнкыйтьче образлар бирелеше,
1

Кашшаф Г. Тормышны тирəннəн һəм дөрес чагылдыру // Совет
əдəбияты. 1952. № 12. Б. 103.
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эчтəлек белəн бергə, əсəрлəрнең язылу тарихына, язучы тарафыннан
камиллəштерүгə дə игътибарын юнəлтə. Шул рəвешле, Ш. Камалның
драматург буларак үсеше, табышлары барлана.
Еллар үткəн саен, тəнкыйтьченең калəме шомара бара. Ул инде ашыгып нəтиҗəлəр чыгарырга тырышмый, хаталарын төзəтергə
омтыла, һаман əдəби мохитнең сулышын тоеп яши. Хəзер ул аерым бер əсəрлəрне генə тикшерү белəн канəгать түгел. «Совет
əдəбияты» кебек журналда эшлəү дə моны талəп итə. Г. Кашшаф
сугыштан соңгы елларда, нигездə, аерым язучы-шагыйрьлəрнең
иҗатларына тулы бəя бирүне күздə тота, əдəбиятның гомуми торышына анализлар ясый. Аның шушы өлкəдəге хезмəтлəре башка
əдиплəр тарафыннан да кабул ителə һəм алар татар əдəбиятыннан
төрле дəреслеклəр, студентлар өчен төзелгəн программалар,
дəреслек-кулланмалар əзерлəүдə файдаланыла.
Аеруча Ə. Фəйзи, К. Нəҗми, Г. Кутуй, М. Җəлил, Н. Баян,
Ш. Маннур иҗатлары Г. Кашшаф тарафыннан өйрəнелеп, күп кенə
басмаларда нəшер ителə. Лəкин тəнкыйтьченең күңеле һаман тынычлана алмый. Əнə шул борчылуларын ул үзенең «Əдəбиятта
уңай герой мəсьəлəсенə карата» дигəн мəкалəсендə җиткерə. 40 –
50 нче елларда «Əдəбият белеменең тырышлыгы, беренче чиратта, шул чор əдəбият үсешенең объектив кыенлыкларын, схематизм
һəм төп əдəби концепциялəрне, аерым алганда, уңай герой
мəсьəлəсенең дөрес эчтəлеген һəм иҗтимагый мəгънəсен томалаган, шулай дип исемлəнгəн «конфликтсызлык теориясен» абстрактлаштыруны аңлау һəм җиңеп чыгуга юнəлтелə»1. Шулай да
татар əдəбияты фəнендə уңай герой мəсьəлəсе Г. Кашшаф тарафыннан тиешле дəрəҗəдə калкытып куела.
Г. Кашшаф чит геройларны күчереп алып сурəтлəүне кире кага. Аныңча, татар əдəбиятының үз йөзе булырга тиеш. Менə шуннан соң гына ул да дөнья əдəбиятының мирасына кереп кала алырлык үрнəклəр бирəчəк. Үз чиратында халкыбызның үз геройларын,
милли характерларны булдыру өчен язучының халыкка
1

Проблемы социалистического реализма. М.: Изд-во Московского унта, 1975. С. 33.
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җиткерелгəн сүзе дə мөһим, ди ул. Шул рəвешле, аралашу ике яктан да барырга тиешлеге исбатлана.
М.М. Голубков фикеренчə, 1940 − 1950 елларда сəясиидеологик басым үзенең кульминацион ноктасына килеп җитə.
Əдəби тəнкыйть яңа функциялəргə ия була башлый һəм язучы белəн
укучыга сəяси-идеологик яктан тəэсир итə1. Ə бу – штамп образлар
тудыруга, əсəрлəрдə бары тик тормыштан алынган вакыйгаларны
күрсəтеп, большевиклар партиясенең карарларына таянуга, чорның
алга китешен, илнең, хакимиятнең бөеклеген сурəтлəүгə һəм башкаларга китерə. Укучыларга бары тик бер фикер җиткерелə: совет язучылары чынбарлыкны, бернинди кире кагу була алмый торган
дөреслекне чагылдыралар. Бары шушы юл гына совет кешелəрен
бəхетле килəчəккə, коммунизм чорына алып керəчəк.
Күпмедер дəрəҗəдə Г. Кашшаф чор талəплəренə буйсына, дип
əйтə алабыз. Əмма ул бу фикерен укучысына бəхəссез дип
тəкъдим итми. Г. Кашшаф əдəбиятның үсеп бару чорында төрле
карашларны кисештерү мөһимлеген ассызыклый. Белгəнебезчə,
заман героен эзлəү хəзерге «Казан утлары»на да чит нəрсə түгел.
Буыннар бəйлəнеше, фикер сөрешенең дəвамлы бер агымга керүе
шуннан күренə.
«Хəзерге əдəби тəнкыйтебезнең торышына карата» исемле
мəкалəсендə Г. Халит тəнкыйтьченең бу язмасын хуплап чыга:
«...Г. Кашшафның уңай герой мəсьəлəсенə карата кызыклы гына
хезмəте басылган. Анда беренче тапкыр хəзерге татар əдəбиятында
уңай геройны чагылдырудагы уңышлыклар һəм кимчелеклəр турында, тартынып кына булса да, кайбер кыю фикерлəр əйтелгəн.
Уңышларга һəм кимчелеклəргə социалистик реализмның каты
талəплəре ноктасыннан һəм аның эстетик идеаллары югарылыгыннан
караганда, без язучылар һəм тəнкыйтьчелəр тагын да кыюрак иҗади
уңышларга этəрə торган күп кызыклы проблемалар күтəрə алабыз»2.
1
Голубков М.М. История русской литературной критики ХХ века
(1920−1990-е годы): учеб. пособие для студ. филол. фак. ун-тов и вузов. М.:
Академия, 2008. С. 13.
2
Халит Г. Хəзерге əдəби тəнкыйтебезнең торышына карата // Совет
əдəбияты. 1954. № 8. Б. 61.
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Г. Халитнең тəнкыйтендə Г. Кашшаф эшчəнлегенə бəя бирелгəн кебек, Г. Кашшаф та 1975 елда Г. Халитне «Үзенчəлекле талант» дип
атый. Шул исемдə чыккан мəкалəдə түбəндəге юлларны укыйбыз: «...
Гали Халит бер урында туктап кала торган тəнкыйтьчелəрдəн түгел.
Ул үзен дулкынландырган проблеманы төрле яклап җентеклəп
өйрəнə, кирəк икəн, шул проблемага яңадан əйлəнеп кайта; татар
матбугатында гына түгел, рус əдəби дөньясына да чыгып, үз авазын
ишеттерə белə»1. Совет чорында Г. Кашшаф белəн бер дəрəҗəдə актив иҗат иткəн Г. Халитнең эшчəнлеге дə бүгенге əдəбиятта тулырак
өйрəнелергə хаклы. Г. Кашшаф үзенең мəкалəсендə тəнкыйтьченең
аерым хезмəтлəренə тукталып, аларның кыйммəтен ассызыклый
(«Тукай халык шагыйре», «Тукай үткəн юл», «Мəҗит Гафури иҗаты»
һ.б.). «Үзенчəлекле талант»ка ия булу өстенə, Г. Кашшаф
Г. Халитнең полемист тəнкыйтьче икəнен таный һəм үз фикеренең
дөреслеген Г. Халитнең аргументларын кире кагарлык дəлиллəр табу
читенлегендə куəтли. Г. Халиткə бəйле истəлеклəр китерелгəннəн
соң, Г. Кашшаф аңа əдəби тəнкыйтькə кагылышлы бер телəген
белдерə: «...безнең əдəбиятта əдəби тəнкыйть методлары һəм методология проблемалары бөтенлəй кул тимəгəн килеш ята. Бу мəсьəлəлəр
тирəсендə уйлансын иде ул һəм аның эрудициясе, таланты бу
мəсьəлəлəрне хəл итə алыр, шулар турында язар дип ышанырга нигез
бирə»2. Кызганычка каршы, 1975 елда Г. Кашшаф тарафыннан
күтəрелгəн мəсьəлəлəр бүген дə өйрəнүне талəп итə.
Г. Кашшаф шулай ук Х. Госманның да гыйльми-педагогик
эшчəнлеген бəяли. «Гыйльми авторитеты зур булган» Х. Госман
эшчəнлегенə мəкалəдə гомуми бер күзəтү ясала. Г. Кашшаф
тəнкыйтьче-галимнең төп хезмəтлəрен санап чыга, аларның əдəбият
белеме өчен алып килгəн яңалыгы һəм шул ук вакытта бəхəслəр уятырлык язмалар икəненлеге күрсəтелə. Х. Госманның үзенчəлеге,
тəнкыйтьче фикеренчə, үз юлын, кыйбласын сайлый белүдə:
«Матбугатның турыдан-туры үзенə мөрəҗəгать итү аркасында, Хатип
Госман бик күп онытылган исемнəрне əдəбиятка, фəнгə кайтара, за1
2
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Кашшаф Г. Үзенчəлекле талант // Казан утлары. 1975. № 6. Б. 117.
Шунда ук.

манында теге я бу рəвештə ярлык тагып, тарихи урынын ала алмый
калган шигъри əсəрлəргə бүгенге көн əдəбият фəне күзлегеннəн чыгып, объектив гыйльми бəя бирелə»1.
1954 елда Татарстан совет язучыларының III съезды булып узганнан соң, Г. Кашшаф «Совет Татарстаны»нда «Əдəбиятның
идея-художество дəрəҗəсен күтəрик» дигəн мəкалə бастыра.
Тəнкыйтьче чор əдəбияты алдында торган түбəндəге мөһим
мəсьəлəлəрне барлый: уңай герой проблемасы, сатирик əсəрлəрнең
табигате һəм сатира коралыннан файдалану, конфликт үткенлеге
(драматургия), балалар əдəбияты һəм əдəби тəнкыйть, социалистик
эчтəлек һəм милли форма берлеге. Куелган мəсьəлəлəрне чишү
юлын Г. Кашшаф Ш. Камал, Г. Тукай, К. Насыйри, М. Гафури кебек язучыларның иҗатларына мөрəҗəгать итүдə күрə. Иҗаттагы
пассивлыкның сəбəплəрен тəнкыйтьче «Иҗат эшебезне көчəйтə
төшик» язмасында тикшерə. Аныңча, алда карап үтелгəн
мəсьəлəлəрне (уңай герой проблемасы, сатира əсəрлəре булмау
һ.б.) чишү өчен язучылар теоретик əзерлек узарга тиеш. Əмма татар əдəбияты Октябрь революциясенə үз традициялəрен алып керми, чөнки ул патша Россиясе шартларында тулысынча үсə алмады,
дигəн фикер үткəрə Г. Кашшаф2.
1955 елда «Совет Татарстаны» газетасында кечкенə күлəмле
хикəялəргə конкурс уздырыла. Шул конкурс нəтиҗəсендə «Кыска
хикəялəр» исемле җыентык дөнья күрə. М. Шəйми тарафыннан
төзелгəн китапка һəм танылган язучылар, һəм калəм көчлəрен беренче тапкыр сынаган язучыларның əсəрлəре тупланган:
Р. Саттаров, Ф. Мостафин, М. Хəсəнов, Ə. Еники, М. Шəйми,
С. Сабиров, Г. Əпсəлəмов, Г. Галиев, И. Усманов, Ə. Фазылҗанов,
Ф. Хөсни, Г. Насрый, И. Миңлебаев, М. Хөсəенов, Г. Минский,
С. Таһиров, Р. Төхфəтуллин. Г. Кашшаф аларның берничəсенə

1

Кашшаф Г. Хатип Госман // Казан утлары. 1968. № 5. Б. 132.
Кашшаф Г. Əдəбиятның идея-художество дəрəҗəсен күтəрик // Совет
Татарстаны. 1954. 14 август.
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игътибарны юнəлтеп, тематик төрлелекне билгели, авторларның
үзенчəлеклəрен күрсəтə1.
1955 елда Мəскəүдə рус телендə Татарстан совет поэзиясе
үрнəклəрен үз эченə туплаган җыентык дөнья күрə. Г. Кашшаф əлеге
китапка кереш сүз язган. Мəкалə күпмиллəтле совет əдəбиятының аерылгысыз өлеше булган татар əдəбиятына, 1905 − 1907 еллар революциясе Г. Тукай кебек күренекле шагыйрьне һəм Г. Колəхмəтов
шикелле татар пролетар əдəбиятын башлап җибəрүчене бирде, дигəн
фикердəн башлана2. Алга таба совет җəмгыятендə тарихи вакыйгаүзгəрешлəргə бəйле рəвештə татар əдəбияты үсеше күзəтелə.
Г. Тукайны иҗтимагый тормышның актив вəкиле итеп күрсəтеп,
Г. Кашшаф аның килəчəк социалистик реализм əдəбиятына алдынгы
образ – коммунист, халык массалары җитəкчесе образын 1912 елда ук
алып килүен билгели. Тукай иҗат мəктəбенең күренекле вəкиле итеп
М. Гафури тəкъдим ителə.
Гражданнар сугышы чорында идея-сəнгати яктан шигърияттə
кимчелеклəр күзəтелсə дə, тəнкыйтьче татар поэзиясенең силлаботоник шигырь төзелешенə күчүен əйтеп уза. Əлеге елларның танылган шагыйрьлəре арасында Г. Камал һəм М. Гафури исемнəре атала.
Мəкалəдə шулай ук Татарстанда барлыкка килгəн «Октябрь»
əдəби берлəшмəсе, Г. Кутуй җитəклəгəн «Сулф» əдəби төркеме турында, төрле юнəлешлəр белəн мавыккан шагыйрьлəр санала. Татар совет əдəбиятының үсешенə мөһим йогынты ясаган
М. Горький, В. Маяковский иҗатлары да читтə калдырылмый.
«Поэзия Советской Татарии» җыентыгына барлыгы 24 татар
шагыйренең шигъри үрнəклəре тупланган. Г. Кашшаф татар совет
язучылары еш мөрəҗəгать иткəн темаларны, проблемаларны аерып чыгара, тел-стиль чараларын, шагыйрьлəрнең иҗади үсеш
баскычларын билгели. Сугыш чоры поэзиясендə тəнкыйтьче төп
урынны М. Җəлил һəм Ф. Кəрим иҗатларына бирсə, сугыштан
соңгы елларда əдəбият мəйданына Ə. Давыдов, З. Нури, З. Мансур,
1

Кашшаф Г. Кыска хикəялəр // Шəйми М. Кыска хикəялəр. Казан, 1955.

Б. 3–7.
2

Кашшаф Г. Предисловие // Поэзия Советской Татарии. М.: Гослитиздат,
1955. С. 5.
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М. Хөсəен һ.б ның. шигърияте чыга, дип яза. Мəкалəдə М. Җəлил,
Ə. Фəйзи, Ф. Кəрим, Һ. Такташ, К. Нəҗми, С. Хəким поэзиясенə
гомуми күзəтү бирелə. Рус əдəбиятын тəрҗемə итүдə Тукай
традициялəрен дəвам иткəн шагыйрь-тəрҗемəчелəр арасында
М. Җəлил, Ə. Исхак, Ə. Фəйзи, Ш. Маннур, К. Нəҗми, М. Максуд
һ.б. эшчəнлеге яктыртыла.
Илленче елларның уртасында М. Җəлил иҗатына һəм шəхесенə
мөрəҗəгать итү белəн параллель рəвештə, Г. Кашшаф шагыйрьнең
көрəштəше А. Алиш исемен дə читтə калдырмый. А. Алишның тормыш һəм иҗат юлын яктырткан язмалар бер-бер артлы «Яшь сталинчы», «Совет əдəбияты», «Ялкын», «Совет Татарстаны» һ.б. басмаларда чыгалар. 1957 елда басылган «Сайланма əсəрлəр» китабына
Г. Кашшаф кереш сүз яза. Тəнкыйтьче беренче чиратта А. Алишны
шəхес буларак таныту ягында: «... ул киң күңелле иптəш, матур
йөрəкле язучы, изге омтылышлы совет кешесе иде! Аның тормышны
сөюе, килəчəккə ачык йөз һəм ышанычлы күз белəн каравы, олы
йөрəгенең җылысын балаларга өлəшеп бирергə хəзер торуы һəрбер
адымыннан сизелə иде. Əйе, ул балаларны аеруча сөя һəм барлык
иҗатын аларга багышлый»1. Мəктəпкəчə яшьтəге балалар өчен иҗат
иткəн əкиятлəрдə Г. Кашшаф төгəллекне, музыкальлекне,
А. Алишның язучылык осталыгын билгели. М. Җəлилнең исемен
кайтару тəнкыйтьчегə А. Алишның да Бөек Ватан сугышы елларындагы иҗаты, аяныч язмышы турында сүз йөртергə юл ача. Сугыш елларында шагыйрьнең иҗатына тирəн фəлсəфи фикерлəр, патриотлык
хислəре үтеп керə. Г. Кашшаф аның шигырьлəрендə Ф. Кəрим һəм
М. Җəлил шигырьлəренə аваздаш моментларны күрсəтə2. Авыру аркасында вакытсыз вафат булган Ф. Əсгать иҗатын да Г. Кашшаф
читтə калдырмый. Аның фикеренчə, əдəбият тарихыннан бу
язучының иҗатын сызып ташлау дөрес түгел. Иҗат юлы бик кыска
булса да, тəнкыйтьче фикеренчə, аның калəменə җиңеллек, тапкыр-

1

Кашшаф Г. Язучы һəм көрəшче // Алиш А. Сайланма əсəрлəр. Казан:
Татгосиздат, 1957. Б. 4.
2
Шунда ук. Б. 16.
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лык, үткенлек хас. Геройларының эчке сыйфатларына нык игътибар
итеп, Ф. Əсгать уңышлы «психологик рəсемнəр ясый»1.
Г. Кашшаф яшь калəм тибрəтүчелəрнең иҗатларына һəрдаим
бəя биреп килə. 1956 елда «Яшьлəр иҗатына карата» мəкалəсендə
тəнкыйтьче яшь язучыларның төп кимчелекле якларын аерып чыгара: шəхес культы, иллюстрация белəн мавыгу, картлар темасын
кабатлау, схематизмга иялəшү һ.б. Мəсəлəн, Г. Афзал, тəнкыйтьче
язганча, бер редакциядə əсəрлəрен басмасалар, икенчесенə ашыга,
əмма шигырьдəге хаталары турында уйланырга ашыкмый. Нəтиҗə
буларак, җитешмəгəн əсəрлəр барлыкка килə һəм иң аянычлысы,
укучы да шул язмаларны кабул итə башлый. Г. Кашшаф яшьлəрне
иҗади мөмкинлеклəрен ачарга чакыра. Шул ук вакытта, талантлы
яшь язучылар арасына ул Х. Камалов, Р. Гəрəй, Ш. Галиев,
Р. Төхфəтуллин, Р. Əхмəтҗанов, Г. Ахунов, Г. Афзал кебек
исемнəрне кертеп карый.
Г. Кашшафның əдəби тəнкыйть өлкəсендəге эшчəнлегенең тагын
бер юнəлеше – төрле конференциялəрдə, съездларда, юбилей тантаналарында татар əдəбиятының торышына гомуми бəя биреп, чыгышлар ясау. Əлеге юлда тəнкыйтьченең калəм көче дə, татар
əдəбиятының гомуми торышын, андагы һəрбер əдипне белүе сорала.
Бу яктан Г. Кашшафны татар əдəбиятында энциклопедист галим дип
атап булыр иде. Язучылар союзында ясалган чыгышлар авторларның
əсəрлəрен санап чыгу белəн чиклəнми. Биредə үз сүзеңне дə төгəл,
катгый əйтə белергə кирəк. Шул ук вакытта уңышлар белəн
уңышсызлыкларны да барлап бару сорала. Бу, билгеле, шəхеснең вакытын да, сəламəтлеген дə аямыйча хезмəт итүен талəп иткəн. Чыгышлары аның һəрвакыт диярлек хуплап каршы алынган.
«Монографик хезмəтлəр кирəк» дип язып чыга Г. Кашшаф
1960 елгы «Совет əдəбияты»ның бер санында. Язучыларның
биографиялəре, иҗатлары тиешле дəрəҗəдə яктыртылмавы аңа
тынгылык бирми. Ул язучы, шагыйрьлəрнең мəктəплəрдə гади бер
портретлары да булмау мəсьəлəсен күтəрə. Г. Кашшаф – чын

1
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Кашшаф Г. Ф. Əсгать // Совет əдəбияты. 1956. № 9. Б. 98.

мəгънəсендə əдəбиятыбызның үсешен кайгыртып, аның килəчəген
сиземлəп яшəгəн шəхес.
Билгеле бер җəрəҗəдə язучының иҗатын тикшереп чыкканнан
соң, Г. Кашшафның əдəби-тəнкыйди эшчəнлеген түбəндəге чорларга бүлергə мөмкин:
а) 1920 нче еллар ахыры – 1930 нчы еллар уртасы – стиль,
юнəлеш өлкəсендə эзлəнүлəр;
ə) 1930 нчы еллар уртасы – Бөек Ватан сугышы башланганчы
– җитлегү чоры;
б) Бөек Ватан сугышы еллары – 1953 елга кадəр – төрле
өлкəлəргə караган актив эшчəнлек;
в) 1953 нче елдан алып 1975 елга чаклы – төп игътибарны
М. Җəлилнең тормыш һəм иҗат юлына юнəлтү һəм аны өйрəнү.
Заманның күп кенə əдиплəре кебек үк, Г. Кашшаф та чор
идеологиясенə бирелгəн кеше. Ул Ленин, Сталинның əдəбиятта,
сəхнəдə тудырылган образлары белəн рухланып яши. Əмма ничек
кенə булмасын, тəнкыйтьчене беренче чиратта аларның кешелек
сыйфатлары борчый. Бу яктан караганда Г. Кашшаф тəнкыйтьчеэссеист буларак таныла дип əйтү дөрес булыр. Идеологиягə буйсынса
да, совет кешесе дə матурлыкка, рухи үсешкə омтылып яши.
Г. Кашшаф менə шушы якларны күреп ала белүе белəн аерылып тора.
Димəк, бүгенге көн тəнкыйтьчелəре дə аның хезмəтлəренə
мөрəҗəгать итеп, бəхəслəшə, аның фикерлəрен уртаклаша яисə кире
кага ала. Шунысы бəхəссез: язучыларның һəм шагыйрьлəрнең,
драматургларның һəм башка танылган əдиплəрнең биографиялəрен
туплау, аларны бастырып чыгару, җыентыкларга кереш сүз язу ягыннан Г. Кашшаф эшчəнлеге зур əһəмияткə ия. Тəнкыйтьченең архив
материаллары, шул исəптəн көндəлек һəм хатлары укучыга өлешчə
генə таныш. Г. Ахунов, Н. Юзиев аларның кайберлəренə мөрəҗəгать
иткəннəр. Мəсəлəн, хатларның берсендə Г. Кашшаф Н. Фəттах
калəмен шома, талантлы итеп билгели1. Г. Кашшафның язучыəдиплəр, татарның мəдəният һəм сəнгать өлкəсендə эшчəнлек алып
барган вəкиллəре белəн язышкан хатларын барлап, аларны əдəбият
1

Ахунов Г. Гази Кашшаф хатлары // Татарстан. 1994. № 7-8. Б. 76.
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тарихына чыганаклар буларак кертеп җибəрү – килəчəктə башкарыласы мөһим эшлəрнең берсе.
Г. Кашшаф һəр шагыйрьнең, һəр язучының иҗат үзенчəлеген
күрергə омтылган, аны бəялəргə тырышкан. Лəкин бу нигезсез бер
тəнкыйтьлəү, мактау яки хурлауга кайтып калмаган. Тəнкыйтьче чор
талəбенə, əдəбият белеменə дə таянып эш иткəн. Чор шаукымына ияреп, ул вульгар социологизм, совет хакимияте идеологиясенə дə бирелеп ала, заманында актуаль яңгыраган «конфликтсызлык»
теориясенə, уңай герой мəсьəлəсенə, «кечкенə кеше» проблемаларына
да кагыла. И. Нуруллин сүзлəрен китереп, Г. Кашшаф турында шуны
əйтергə мөмкин: «... əдəби иҗатның кухнясында үзе кайнаган
тəнкыйтьче, һəм ул язучының иҗатына тыштан торып, əдəбият кануннарыннан чыгып кына түгел, ə бəлки аның ничаклы нечкə һəм
кыен эш икəнен акылы белəн аңлау өстенə йөрəге белəн хис итеп бəя
бирə»1. Моннан тыш, тəнкыйтьченең үзенең дə, язучы буларак, калəм
сынаганын онытмаска кирəк. Гомумəн алганда, Г. Кашшафны
тəнкыйтьче-библиограф, язучыларның иҗатларын өйрəнгəндə биографик методны алга сөргəн, əдəби процесска гомуми күзəтүлəр
белəн һəрдаим чыгышлар ясап торган тəнкыйтьче-галим дип атарга
мөмкин булыр иде. Ул төрле жанрлар белəн эш итə (рецензия, аннотация, күзəтү мəкалəсе, иҗат портреты һ.б.), əдəбиятның һəр төре аңа
яхшы таныш. Мəкалə-язмалардан күренгəнчə, Г. Кашшаф əсəрлəрне
теоретик яктан түгел, ə бəлки укучының кабул итү-итмəвеннəн, чынбарлыкны ни дəрəҗəдə дөрес чагылдыруыннан торып бəяли. Гуманистик аспектка, əсəрдəге кеше образларының бирелешенə ул аеруча
басым ясый. Аңа иҗат җимешенең сəнгати, тел-стиль ягы да мөһим.
Тəнкыйтьче күп кенə татар совет классикларының иҗатларына
мөрəҗəгать итə, шул ук вакытта татар əдəбиятының гомуми барышын да күзəтə. Күп кенə язучы-шагыйрьлəрне Г. Кашшаф əдəбият
мəйданына чыгара, хəер-фатихасын бирə.

1

Нуруллин И. Тəнкыйтьче һəм галим // Социалистик Татарстан. 1967.
14 апрель.
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3.2. Театр тəнкыйтьчесе буларак Г. Кашшаф
«Театр тəнкыйте ул – агымдагы сəхнə эшчəнлеген чагылдыра
торган əдəби иҗатның бер өлкəсе»1. Татар театры кебек үк, театр
тəнкыйте дə бай мираска ия. Əмма əлеге өлкəнең тарихи үсешен
күзəтеп язылган гомуми характердагы хезмəтлəр юк диярлек. Совет
чорында театр тəнкыйтен өйрəнүче галимнəр һəм театр белгечлəре
арасында Б. Гыйззəт, Һ. Мəхмүтов исемнəрен атарга тиешбез. Шулай
ук, теге яки бу дəрəҗəдə театр тəнкыйте тарихы татар театры тарихы
белəн кызыксынган һəм аңа махсус тикшеренүлəр багышлаган
галимнəрнең хезмəтлəрендə чагылыш таба. Əлеге сорауны күтəргəн
вакытта шунысын да истə тотарга кирəк: театр үз эченə күп кенə төрле
эшчəнлеклəрне берлəштерə, ягъни аны актер, режиссер, драматург,
постановщик, гример, костюмер һ.б. тəшкил итə. Димəк, аларның
эшен бəялəгəн вакытта да тəнкыйди карашлар туарга мөмкин.
Билгеле булганча, беренче татар профессиональ театр
тəнкыйтьчесе итеп Габдрахман Кəрам (Рəхмəтуллин) санала2. Аның
əдəби-тəнкыйди
эшчəнлеге
А.Р. Салихованың
кандидатлык
диссертациясендə яктыртыла. Г. Кəрам аеруча театр тамашасының
беренчел нигезенə – драматик əсəргə игътибарын юнəлтə. Шуңа күрə
ул драма əсəренə үзенчəлекле талəплəр куя3. Шул рəвешле татар театр тəнкыйтенең беренче адымнары ясала.
Г. Кəрамнан тыш, вакытлы матбугатта Г. Камал, Ф. Əмирхан,
Г. Тукай, С. Рəмиев һ.б.ның язмалары да дөньяга чыгып тора,
театрның милли мəдəниятнең үсешендə тоткан урыны билгелəнə. Бу
өлкəдə актив эшлəүче тəнкыйтьчелəр арасында шулай ук
1

Махмутов Х.К. Развитие татарской театральной критики и
театроведения // Татарский театр (Новаторские искания татарского
советского театра). Казань, 1981. С. 90.
2
Махмутов Х.К. Развитие татарской театральной критики и
театроведения // Татарский театр (Новаторские искания татарского
советского театра). Казань, 1981. С. 90.; Салихова А.Р. Литературнокритическое наследие Габдрахмана Карама: Автореф. дис. ... канд-та филол.
наук. Казань, 1998. С. 5.
3
Салихова А.Р. Литературно-критическое наследие Габдрахмана
Карама: Автореф. дис. ... канд-та филол. наук. Казань, 1998. С. 16.
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Г. Ногайбəк, З. Нуркин, И. Биккулов, К. Бəкер, С. Шəрəфетдинов
исемнəрен атап узарга кирəк. Алга таба театр тəнкыйте тарихына үз
өлешлəрен К. Тинчурин, З. Солтанов, Ф. Бурнаш, Ш. Усманов,
Г. Кутуй һ.б. кертəлəр.
Совет чорына күчкəч, Б. Гыйззəт фикеренчə: «Театр тəнкыйте
сəхнə сəнгатенең əһəмиятен һəм үзенчəлеклəрен аңлату эшен һаман
җəелдерə бара: декорациягə, режиссер хезмəтенə, артист уенына караган мəкалəлəр дə күренə башлый. Димəк, пьесаның эчтəлеген
аңлату белəн генə чиклəнмичə, бөтен спектакльгə һəрьяктан
җентеклəп анализ ясауга күчү омтылышы көчəя»1. Һ. Мəхмүтов
фикеренчə, һəр чор үзенең актив театр тəнкыйтьчесен тудыра2.
Аларның кайберлəре, театр тəнкыйте белəн махсус шөгыльлəнмəсə
дə, берничə җитди хезмəтлəре белəн генə дə театр тарихында,
заманның театраль процессында мөһим роль уйнаганнар. Шундый
шəхеслəр арасында театр тəнкыйте тарихчысы М. Җəлил, Ə. Фəйзи,
Н. Исəнбəт, Г. Кашшаф исемнəрен атап чыга. Һ. Мəхмүтов аеруча
Г. Кашшаф эшчəнлегенə басым ясый. Əлеге əдипнең ярты гасыр
дəвамында тупланган мирасын ул театрның елъязмасы дəрəҗəсенə
күтəрə. Мəкалəдə Г. Кашшафның күп кенə драматургларның, режиссер, актерларның киңəшчесе булуы да əйтелə. Шулай ук тəнкыйтьче
аның Г. Кəрам, Г. Камал, Ф. Əмирхан һəм башкалар тарафыннан барлыкка китерелгəн уңай традициялəрне уңышлы дəвам иткəнен билгели3. Г. Кашшафның театр тарихына керткəн өлеше хакында театр
белгече Б. Гыйззəт тə югары фикердə тора: «Театр тəнкыйте
өлкəсендə күп еллар нəтиҗəле эшлəп килгəн К. Тинчурин,
Ф. Бурнаш, Г. Нигъмəти, Г. Кутуй, М. Җəлил, Г. Кашшаф, Х. Хəйри
һ.б ның. мəкалəлəре, чыгышлары, үз чорының театр эстетикасын ча-

1

Б. Гыйззəт. Кереш. // Татар совет театры (Очерклар). Казан: Татар. кит.
нəшр., 1975. Б. 5.
2
Махмутов Х.К. Развитие татарской театральной критики и
театроведения // Татарский театр (Новаторские искания татарского
советского театра). Казань, 1981. С. 96.
3
Там же. С. 96.
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гылдыру белəн бергə, сəхнə сəнгате тарихы өчен ышанычлы чыганак
хезмəтен дə үтилəр»1.
Г. Кашшафның татар театры белəн бəйлəнеше хакында сүз
йөрткəндə, еш кына, аның биографиясе фактларына да тукталалар.
Озак еллар дəвамында, əдəби тəнкыйть белəн бергə, Г. Кашшафның
театр тəнкыйте өлкəсендə эзлəнүлəре, фикерлəре матбугат
битлəрендə басылып килə. Н. Юзиев «Фидакарьлек» дип исемлəнгəн
мəкалəсендə болай дип язып калдырган: «Гази Кашшафның театр
тəнкыйтьчесе буларак формалашуында квартирасының театрга
якынлыгы нинди роль уйнагандыр, əйтүе кыен. Əмма шунысы ачык –
Гази агага театр үз йорты кебек якын булды. Соңгы елларда үзенең
фəнни һəм əдəби тəнкыйть эшчəнлеген йомгаклаган китаплар чыгару
уе тугач, бу эшен ул театр һəм драматургия турындагы мəкалəлəрен
туплаган җыентык төзүдəн башлады. Ул аны нəшриятка да тапшырды. Тик «Күңел көзгесе» исемендə чыккан əлеге китабын үзенə генə
күрергə насыйп булмады... »2. 1975 елда басылган «Күңел көзгесе»
əдипнең вафатыннан соң гына дөнья күрə.
Г. Кашшафның нəкъ менə театр тəнкыйтенə караган мəкалəлəрен
бастырырга телəве юктан гына булмаган. Басылып чыккан
хезмəтлəре арасында үз əсəрлəре, əдəби тəнкыйть мəкалəлəре
җыентыгы белəн беррəттəн, ул театрны да читтə калдырмаган. Əдип
уенча, вакытлар узу, заманалар үзгəрү белəн аның төрле газета һəм
журнал битлəрендə чəчелеп яткан язмалары тарихка кереп югалачак.
Ə китап, җыентык бу юлда ярдəм күрсəтə ала. Тəнкыйтьченең үзе тарафыннан бəялəнеп, «Күңел көзгесе»нə сайланып алынган
мəкалəлəре, чынлап та, аның иң кадерле сүзлəрен, төпле фикерлəрен
дə җиткереп килəлəр, заманның рухи агымын тоярга булышалар.
Китап тарихы белеме галиме Ə. Кəримуллинның «Татар сəхнəсе.
Əдəбият күрсəткече (1917 – 1967)» дип исемлəнгəн белешмəлектə
Г. Кашшафның театр тарихына, тəнкыйтенə, драматургиягə караган

1

Б. Гыйззəт. Кереш. // Татар совет театры (Очерклар). – Казан: Татар.
кит. нəшр., 1975. Б. 8.
2
Юзиев Н. Фидакарьлек // Əдəбият хəзинəлəре. Казан: Татар. кит.
нəшр., 1978. Б. 131.
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алтмыштан артык язмасы теркəлгəн1. Шулар арасында кыска
рецензиялəр, тəнкыйди мəкалəлəр, гомумəн, театраль гастрольлəргə,
аерым сезоннарга күзəтү язмалары бар. Əйтергə кирəк, 1967 елдан
соң да Г. Кашшаф бу юнəлештə шактый күп эш башкара. Ягъни
тəнкыйтьченең иҗатында театр мохитен, драматургия үсешен яктырткан мəкалəлəрнең саны йөзгə якын. Шунысын да искəртергə
кирəк, татар театры постановкаларыннан тыш, тəнкыйтьче күрше
башкорт театрларының гастрольлəрен дə бəяли, төрле характердагы
чагыштырулар үткəрə. Татар, башкорт драматургларының иҗатларыннан кала, аның тарафыннан, шулай ук, рус драматургларының
əсəрлəре нигезендə куелган постановкалар да тикшерелə.
Г. Кашшаф өчен театр аерым бер дөнья, мохит буларак
күзаллана: «Гаҗəп тылсымлы сəнгать бит ул театр. Минем тормышымда ул зур урын алды, кече яшьтəн үк мин аның тəэсиренə бирелеп киттем һəм ул минем күңелемə нур өсти барды. Бу җыентыкны
«Күңел көзгесе» дип билгелəүнең мəгънəсе дə шунда. Театр, зур
мəктəп буларак, минем өчен генə əһəмиятле түгел. Ул барыбыз өчен
дə изге сəнгать бинасы. Ул сине көлдерə һəм сөендерə, уйланырга
һəм борчылырга мəҗбүр итə, кеше рухының тирəн диңгезлəрендə
йөздерə, күңел кылларыңны тибрəндереп төрле моңнарга чумдыра,
нəфрəтлəндерə һəм көрəш уты кабызып җибəрə»2. Шунысын да
билгелəп үтəргə кирəк: Г. Кашшафның балачак, яшьлек еллары татар
театрының барлыкка килүе һəм үсеше чорына туры килə. Барлык халык күңеленə үтеп кергəн театр яшь тəнкыйтьченең дə күңелен битараф калдыра алмаган. Əмма тəнкыйтьче бу сихри дөньяның көченə
йотылып, буйсынып яшəми. Аның үз кыйбласы, үткен калəме бар.
Театр постановкаларына бəя биреп, ул, беренче чиратта, аның үсешен
күздə тота, аңа ярдəм итəргə тели. Теге яки бу спектакльгə бəя бирү
җиңел түгел. Моның өчен үз фикерең булу, аны төгəл җиткерə белү
сəлəте дə кирəк. Сəхнəгə куелган əсəрлəр дə тəнкыйтьче тарафыннан

1

Кəримуллин Ə. Татар сəхнəсе. Əдəбият күрсəткече (1917–1967). Казан,
1979.Б. 332.
2
Кашшаф Г. Күңел көзгесе. Казан: Татар. кит. нəшр., 1975. Б. 3.
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башта «əдəби тəнкыйть» уза. Шуннан соң гына ул спектакльнең
сəхнəдə башкарылуын тикшерү бурычын үз өстенə ала.
«Мин актер да, режиссер да, драматург та түгел, лəкин драматик əсəрлəргə килеп тотынуга мин актер да, режиссер да, драматург
та булам. Мин аны үземчə хəрəкəтлəр, характерлар көрəше эчендə
сиземли башлыйм. Кайчак ул сəхнəдəн башкача яңгырый, кайчак
əсəр минем зəүкыма ярашып бетми, кайчак тирəн канəгатьлəнү
белəн кайтасың һəм театрның тылсымлы көчен сизеп рəхəтлеккə
бирелəсең... », – дип яза Г. Кашшаф1. Шундый хислəр аның һəр
мəкалəсендə диярлек сизелеп тора. Ф. Əгъзəмов аның театр
тəнкыйте өлкəсендəге хезмəтлəренə бəя биреп: «Театр сəнгатенə
булган сизгер сəлəте аның һəр хезмəтендə үзен сиздереп тора. Кыскасы, Гази Кашшаф театрның Мəҗнүне иде», – дип язган2.
Г. Кашшафны «театрның зур тəнкыйтьчесе» итеп санаган
Р. Нуруллина, аны хаклы рəвештə «театр мəгъшугы», дип атый.
Тəнкыйтьченең театрга мөнəсəбəте хакында Ф. Əгъзамов басым
ясап туктала: «Г. Кашшафның театрны шашып яратуын, режиссер
һəм артистларның дусты, киңəшчесе булуын да онытмыйк. Аны
милли театрыбызның тарихы кызыксындыра иде»3.
Г. Кашшафның театр тəнкыйтенə караган беренче тəҗрибəлəрен
Казанга күченү вакыты белəн бəйлəп карау дөрес булыр. Татар
театрының бу чордагы торышы хакында Б. Гыйззəт түбəндəгелəрне
язган: «20 нче елларның икенче яртысында һəм 30 нчы еллар башында татар театры реализм традициялəрен тагын да ныгыту, социалистик идеялелек өчен, сəхнəдə заман героен гəүдəлəндерү өчен ныклы
көрəш җирлегендə үсə... Театр үзенең эшчəнлеген тагын да киңəйтеп
җибəрə: яңа коллективлар барлыкка килə; 1926 елда Татар театр
техникумының беренче чыгарылышы була. Академия театры яңа бинага (Горький урамындагы 13 нче йортка) күчə; авылларга һəм промышленность үзəклəренə ул торган саен ешрак чыга башлый; систе1

Кашшаф Г. Күңел көзгесе. Казан: Татар. кит. нəшр., 1975, Б. б4.
Əгъзəмов Ф. Тугрылык // Мəдəни җомга. 1997. 25 апрель.
3
Агзамов Ф.И. Галим. Журналист. Педагог // Между прошлым и будущим: Сорок лет на Кремлевской: Сборник / Сост. И ред. В.З. Гарифуллин,
Д.В. Туманов. Казань, 2002. С. 43.
2
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малы рəвештə тамашачылар конференциялəре үткəрелə. Шушы ук
елларда үзенең махсус басма органын булдыра: 1927 елда беренче
программа-җыентыклар күренə башлый, тиздəн алар «Тамашачы»
исемле журналга əверелеп китə»1.
Нəкъ шушы елларда «Кызыл Татарстан» газетасы битлəрендə
Г. Кашшаф Г. Кутуйның «Җавап» (1929), А.Н Островский əсəре буенча Татар дəүлəт эшче художество театры спектакле сəхнəлəштергəн
«Гаепсездəн гаеплелəр» (1936), Г. Кутуйның «Шатлык җыры» постановкалары турында рецензиялəрен бастыра. Соңрак, 1938 елда,
Г.Кашшаф, Ш. Маннур белəн берлектə, Т. Гыйззəтнең «Бишбүлəк»
постановкасына бəялəмə бирə. Гражданнар сугышын яктырткан əсəр
1932 ук язылган булса да, пьесаның премьерасы бары тик 1938 елның
30 апрелендə генə үтə. Тулаем алганда, əсəр дə, спектакль дə,
тəнкыйтьчелəр фикеренчə, уңышлы килеп чыккан. Сəхнə əсəре драматургия законнарына туры килə һəм сəнгатьчə эшлəнеше белəн укучыны канəгатьлəндерə. Т. Гыйззəтнең төп герое – Əхмəтҗан образын тудыруы да уңышлы килеп чыккан. Тик əсəргə «тиешле трактовка» бирелеп бетмəгəн, кайбер урыннарда картиналарны көчəйтү кирəк була
2
. Төп кимчелеклəр əнə шунда билгелəнə. Шушы ук спектакльнең режиссер Г. Йосыпов куйган постановкасына Г. Кашшаф, соңрак, 1949
елда игътибарын юнəлтə. Г. Байкина, Х. Əбҗəлилов, З. Басыйрованың
үз рольлəрен башкаруы тəнкыйтьчене сокландыра. Г. Болгарскаяга
карата исə мондый сүзлəр җиткерелə: «...шəфкатьле ана образын
Г. Болгарская бəхəссез оста уйный, тамашачыларны дулкынландыра.
Лəкин без шушы яхшы уенны икенче якка сөйри торган бер деталь
белəн килешə алмыйбыз. Г. Болгарская, ананың улына булган
мəхəббəтенə басым ясап, кирəкмəгəн нечкəлек күрсəтə. Тимеркəйнең
чəй эчеп торырга вакыты юклыгын ишеткəч, үксеп еларга керешүендə
мəхəббəттəн бигрəк нəфрəткə тартым тойгылар өстенлек ала шикелле»3. Күрəбез, тəнкыйтьче һəр образның уйналуына ни дəрəҗəдə игъ1
Б. Гыйззəт. Егерменче елларның икенче яртысында татар дəүлəт
академия театры // Татар совет театры (Очерклар). – Казан: Татар. кит. нəшр.,
1975. Б. 101–102.
2
Маннур Ш., Кашшаф Г. Бишбүлəк // Кызыл Татарстан. 1938. 15 май.
3
Кашшаф Г. Күңел көзгесе. Казан: Татар. кит. нəшр., 1975. Б. 28.
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тибар итə, һəрбер детальне отып калып, аны тамашачы исеменнəн
бəялəргə омтыла. Беренче вариант тəнкыйть язмасында С. Сəйдəшевнең көйлəренə «тирəнлек» җитми диелсə, икенче вариантта бу кабатланмый: оркестр тарафыннан башкарылмаса да, аның көйлəрен тамашачы канəгатьлəнү белəн тыңлый, дип яза рецензия авторы. Театрга
кагылышлы беренче язмаларыннан ук Г. Кашшаф үз сүзен тамашачы
фикере буларак җиткерə. Бу, əлбəттə, бер яктан əдəби тактны саклау
булса, икенче яктан, аның чыннан да сəхнə əсəрен «масса» исеменнəн
кабул итүе турында сөйли. 1949 елда басылган мəкалəдə кызыклы бер
фактка, заман талəплəренең чагылышына тап булабыз: «Режиссерларыбызның чабатага булган мəхəббəтен бу постановкада тагы бер
кат күрдек. Тула өмəсенə киенеп-ясанып килгəн кызларны чабаталы
итеп бирү – бу əле һаман да татарны зəвыксыз итеп күрсəтүнең
кирəкмəгəн бер күренеше. Мондый «вак» нəрсəлəргə игътибар итəргə
вакыт инде»1. Бу юллар белəн килешəсе килми. Чор үзгəрү белəн
сəхнəдə күрсəтелəсе əсəрлəр дə шул заманга яраклашырга тиеш дигəн
сүз түгел əле. Димəк, тарихи вакыйгаларны дөрес, тарихта булганча
итеп бирү – əсəрнең чынбарлыкка туры килү-килмəвен генə ассызыклый. Тəнкыйтьченең постановкага булган бу талəбе акланмый.
1938 елны Г. Кашшаф, Ф. Хөсни, Ə. Исхак тарафыннан
Б. Бикбайның Башкорт дəүлəт академия театры сəхнəлəштергəн
«Карлыгач» əсəре тикшерелə. Əйтергə кирəк, постановкага бирелгəн
рецензияне укып чыкканнан соң, əсəрнең кайсы жанрда язылуына
карата сорау туа. Мəкалə авторлары бу яктан җавапсыз калалар.
Əсəрнең уңышына, эчтəлегенə тукталганнан соң, кимчелеклəр барлана: «Мəхəббəт трагедиясе һəм социаль мотивлар əсəрдə параллель
сызыклар буенча үсəлəр, лəкин боларның кайсысы өстенлек
иткəнлеген аеру шактый читен... Боларны бер-берсенə бəйлəп алып
барырга, берсен икенчесенə буйсындырырга кирəк иде. Гомумəн,
əсəрдə таркаулык шактый көчле. Бу таркаулык бер эчтəлек ягыннан
гына түгел, драматик эшлəнеш ягыннан да бар»2. Һəм, əлбəттə,
1

Кашшаф Г. Күңел көзгесе. Казан: Татар. кит. нəшр., 1975. Б. 30.
Хөсни Ф., Исхак Ə., Кашшаф Г. Карлыгач // Кызыл Татарстан. 1938.
21 май.
2
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актерларның уены да, шуңа бəйле рəвештə, югары дəрəҗəдə түгел,
дигəн нəтиҗə чыгарыла. Лəкин, билгелəп үтəргə кирəк, бу бəялəмə, өч
тəнкыйтьче эше булуга карамастан, шактый йомшак килеп чыккан.
Башкорт дəүлəт театры тарафыннан куелган икенче постановка –
Н.В. Гогольнең «Өйлəнү» əсəре буенча. Əлеге спектакльне Ə. Исхак
белəн Г. Кашшаф бəялилəр. Əмма бу рецензия дə оригинальлеккə
дəгъва итми. Тəнкыйтьчелəр постановканы, актерларның уенын мактаудан ерак китмилəр. Шул ук хəл Г. Кашшаф белəн Ф. Хөсни
бəялəгəн «Корыч ничек чыныкты» спектаклендə дə күзəтелə.
Бердəнбер җитешсезлек – əдəби əсəрнең уңышсыз тəрҗемə ителүе –
хакында гына сүз күтəрелə.
З0 нчы еллар татар театры турында фикер йөрткəндə, шунысын
билгелəргə кирəк: əлеге чор – социалистик реализм методының урнашу һəм вульгар социологизм карашларыннан котылу вакыты.
Б. Гыйззəт бу хакта: «Татар театрының 30 нчы еллардагы үсеше турында сөйлəгəннəргə йомгак ясап, шуны əйтергə кирəк: аның идеяхудожество камиллегенə илткəн юлы җиңел булмый. Татар академия
театры идеялелек һəм художество осталыгы өчен көрəш билгесе астында үсə, үз заманының мөһим проблемаларын күтəрə. Шуңа күрə
дə 30 нчы еллар татар театрында социалистик реализмның ныгып урнашуы өчен хəлиткеч этап була»1. Һəм бу юнəлештə əдəби һəм театр
тəнкыйтьчелəренең дə өлешлəре бар дип əйтү урынлы.
Бөек Ватан сугышы елларында əдəбиятта уңай герой мəсьəлəсе
проблемага əйлəнде. Дошманга каршы торучы совет солдатын сурəтлəү, аның тиңсез батырлыгын күрсəтү даими күренешкə əверелə. Билгеле, биредə, сəяси мотивтан тыш кешедəге горурлык хисен уяту,
көрəш рухын булдыру максат итеп куела. Һəм нəкъ менə шундый
əсəрлəр аркылы совет халкында патриотизм, дошманга нəфрəт
тəрбиялəнə. 1942 елның башында ТДАТ художество җитəкчесе
Е.Г. Амантов икенче эшкə күчеп китə һəм театрның баш режиссеры
булып Ш.М. Сарымсаков билгелəнə. «Яшь режиссерның килүе репертуарга, шул исəптəн аның эзлəнүлəре юнəлешендə, əллə ни үзгəреш1

Гыйззəт Б. Утызынчы елларда татар дəүлəт академия театры // Татар
совет театры (Очерклар). Казан: Татар. кит. нəшр., 1975. Б. 161.
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лəр кертми, – дип яза М.Г. Арсланов. – Элеккечə, сугыш башланган
еллардан алып, коллективның иҗади эшчəнлеге халыкның героизмын,
ышанычын һəм каршы тору көчен дөрес сурəтлəп бирү курсыннан бара. К. Симоновның «Рус кешелəре» театрның героик-патриотик жанрны үзлəштерү юлында тагын бер тəрҗибə булды»1. Бөек Ватан сугышы чоры татар дəүлəт академия театры тарихын өйрəнгəн И. Илялова
бу пьесаның постановкасы турында түбəндəгелəрне җиткерə: «Иң беренче тапкыр бу пьеса сугышны тышкы чаралар белəн генə түгел,
бəлки кеше характеры аша тасвирлый алды. Биредə кыенлыклар
бизəклəп һəм җиңелəйтеп күрсəтелмəде. Сугыш бөтен дəһшəте һəм
куркынычлыгы белəн күз алдына килеп баса. Лəкин бу сугыш безнең
өчен гадел сугыш иде. Симонов совет кешесенең героизмын табигый
күренеш буларак ачып бирə алды. Пьеса, идеясе һəм художестволы
эшлəнеше ягыннан игътибарга лаек булганга, тиз арада күп
театрларның репертуарына кереп китте»2. Əлеге постановкага карата
үз вакытында Ə. Камал белəн Г. Кашшаф шактый кырыс тəнкыйди
фикерлəрен җиткерəлəр. Соңгысы болай яза: «Татар дəүлəт академия
театры «Рус кешелəре» əсəрен тиешле югарылыкта күрсəтə алмады.
Театр «Рус кешелəре» образларының сəнгатьчə чагылышын барлык
көчкə күрсəтеп бетерə алмады. Моның сəбəбе, безнеңчə, коллективның ашыгып эшлəвендə түгел. Хəзерлек өчен вакыт җитəрлек булды.
Төп сəбəп – драманың эчке, эмоциональ көчен аңлап бетермəүдəн килеп чыккан нəрсəгə, коллективның үз көчлəрен дөрес оештырмауга
кайтып кала»3. Шул рəвешле, Г. Кашшаф күпмедер дəрəҗəдə яшь режиссерга да шелтə белдерə.
Билгеле булганча, сугыштан соңгы елларда, күп миллəтле совет
театрындагы кебек үк, татар театрында да көндəлек тормышкөнкүрешне тасвирлап бирү өстенлек итə. Д. Гыймранова язганча:
«Сəнгатьнең бу чоры өчен реалистик дөреслекне сурəтлəү эстетик канун дəрəҗəсенə җиткерелə. Əлеге психологик-көнкүреш стиле татар
1
Арсланов М. Татарское режиссерское искусство (1941–1956). Казань,
1996. С. 59.
2
Илялова И. Бөек Ватан сугышы чорында татар дəүлəт академия театры
// Татар совет театры (Очерклар). Казан: Татар. кит. нəшр., 1975. Б. 166.
3
Кашшаф Г. «Рус кешелəре» // Кызыл Татарстан. 1942. 31 октябрь.
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театры өчен бердəнбер һəм какшамас буларак кабул ителə»1. Сугыштан соңгы татар театры турында Х. Кумысников та үз уйлануларын
җиткерə: «Республикабыз театрлары алдына да яңа бурыч куелды, хəл
итəсе яңа проблемалар килеп басты. Драматургларыбыз əле генə ил
өстеннəн үткəн өермəне, шундый зур җиңү яулап алган халыкның
куəтен-кодрəтен төрле яклап өйрəнергə керештелəр. Театрлар да
көннең кадагына сугарлык репертуар булдыруны кайгырта башладылар. Эшлəр һəрвакыт ал да гөл генə булып тормаса да, драматургларыбыз шул заманда туган проблемаларга кагылышлы ярыйсы ук
төпле сүзлəрен əйтə алдылар һəм шуның белəн театрның үсешенə
үзлəреннəн зур өлеш керттелəр»2. Ул, биредə тамашачылар тарафыннан яратып кабул ителгəн һəм шактый уңыш казанган Т. Гыйззəтнең
«Изге əманəт» һəм М. Əмирнең «Тормыш җыры» постановкаларын
атарга мөмкин. Əмма əлеге спектакльлəргə карата Г. Кашшаф үз вакытында шактый кырыс тəнкыйть белəн чыга3.Ул, Ф. Мөсəгыйть
белəн берлектə, “Изге əманəт”кə Ф. Хөсни, Я. Агишев тарафыннан
бирелгəн бəялəмəлəр белəн килешми4. Хəзерге вакытта театр белгече
М. Арсланов исə Г. Кашшафның карашларын «вульгар-социологик
позиция»дə торудан, дип билгели5. Галим шулай ук тəнкыйтьченең
«Тормыш җыры»на карата əйтелгəн фикерлəре белəн дə килешми6.
Шул рəвешле татар театр тарихы сəхифəлəре еллар узган саен яңа
яңгырашын ала бара.
Г. Кашшафның соңрак елларда язылган театр тəнкыйтенə караган
рецензиялəренең күбесе «Күңел көзгесе»ндə урын алган һəм, əйтергə
кирəк, биредə чыннан да иң отышлы язмалар тупланган. Җыентыкта
1

Гимранова Д. На сцене – героика (Режиссерские поиски) // Татарский
театра (Новаторские искания татарского советского театра). Казань, 1981. С. 43.
2
Кумысников Х. Сугыштан соңгы елларда татар дəүлəт академия театры //
Татар совет театры (Очерклар). Казан: Татар. кит. нəшр., 1975. Б. 181.
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теге яки бу дəрəҗəдə театр тəнкыйтенə караган егерме алты мəкалə
тупланган. Алар 1940 елдан алып 1974 елга кадəр төрле журнал һəм
газета битлəрендə басылып чыкканнар. Əгəр шушы утыз елдан артыкка сузылган чорда якынча утыз спектакль генə тикшерелгəн дип күз
алдына китерсəк тə, театр тарихы, аның үсеш-үзгəреше турында
гомумəн мəгълүматы булмаган кеше дə күренеп торган нəтиҗəлəр чыгара алыр иде. Г. Кашшаф исə: «...Сезгə тəкъдим ителгəн бу материаллар мин язганнарның бик аз өлеше генə, алар – татар театры
тарихының бер этабын да яктыртуны дəгъва итмилəр», – дип яза1.
Г. Кашшаф тарафыннан тəнкыйтьлəнгəн сəхнə əсəрлəренең бер
өлеше бүгенге театр тамашачысына яхшы таныш: «Галиябану», «Беренче мəхəббəт», «Хуҗа Насретдин», «Əни килде». Мисал өчен,
Х. Вахит əсəре нигезендə Р. Бикчəнтəев сəхнəлəштергəн «Беренче
мəхəббəт» постановкасы өчен режиссер һəм берничə актерга Г. Тукай
премиясе бирелə. Галим А. Əхмəдуллин бу пьеса Хəй Вахитка танылу алып килүдəн бигрəк, башка кардəш республикалар тамашачысына татар драматургиясенең зур потенциалын да күрсəтте, дип билгели2. Г. Кашшаф, беренчелəрдəн булып, спектакльгə күлəмле рецензиясен бирə һəм аның уңышын таный3.
Драматурглар арасыннан Г. Кашшаф аеруча Г. Камал,
Н. Исəнбəт, М. Фəйзи, М. Җəлил, М. Əмир, Т. Гыйззəт иҗатларын
аерып куя, аларның əсəрлəрен киң планда, төрле яклап тикшерə.
Мəсəлəн, тəнкыйтьче үз игьтибарын «Галиябану» операсына юнəлтə:
«Галиябану» кебек драманы зур опера полотносына салу (Ə. Ерикəй
либреттосы) – мактаулы һəм гаять җаваплы эш. Үлми торган əсəрнең
операсы да үлми торган, классик опера булырга тиеш. Бу – табигый
хəл», – дип яза автор4. Алга таба сүз композитор М. Мозаффаровның
уңышка ирешүе турында бара. Г. Кашшаф Галиябануны С. Садыйкова һəм Г. Кайбицкая башкаруында чагыштырып карый, һəр
артистканың бу рольне башкаруда үзенчəлеген билгелəп үтə. Биредə
1

Кашшаф Г. Күңел көзгесе. Казан: Татар. кит. нəшр., 1975. Б. 4.
Ахмадуллин А.Г. Горизонты татарской драмы. Статьи. Казань: Татар.
кн. изд-во, 1983. С. 60.
3
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Кашшаф Г. Күңел көзгесе. Казан: Татар. кит. нəшр., 1975. Б. 32.
2
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шунысы да ачыклана: тəнкыйтьче театр постановкаларының һəрберсенə берничəшəр тапкыр йөргəн, артистларны да яхшы ук белгəн.
Мəкалəлəр арасында күлəме белəн Н. Исəнбəткə багышланганнары аерылып тора. Алар драматургның 70 еллык юбилеена атап
язылган. Г. Кашшаф биредə «Мəрьям», «Муса Җəлил», «Һиҗрəт»,
«Хуҗа Насретдин», «Рəйхан» һ. б. сəхнə əсəрлəренə туктала,
авторның иҗат уңышларын барлый: «Нəкый Исəнбəт халыкның тарихын иңлəп ала торган талантлы язучылар рəтеннəн исəплəнергə тиеш. Иҗаты белəн бер эзгə салыну белəн үк ул үзенə шундый кыю
иҗат максаты куя: татар халкының күп гасырлы тарихын əдəби
əсəрлəрдə чагылдыру идеалы аның яшəү һəм иҗат максатына
əверелə»1. Н. Исəнбəткə, аның иҗатына ихтирамын тəнкыйтьче шулай ук «Социалистик Татарстан», «Татарстан яшьлəре», «Совет
əдəбияты» укучыларына да җиткергəн.
Татар драматурглары белəн бергə, Г. Кашшаф үз китабында рус,
башкорт постановкаларына да урын тапкан. Моны «Сəхнəдə – Островский», «Халыкчан һəм тормышчан», «Салават», «Күрше күзе
аша» дигəн язмалар раслый.
Əгəр соңгы өчесе Башкорт дəүлəт театрының Казанга килеп куелган яисə Г. Кашшафның Уфада карап кайткан əсəр постановкаларын яктыртса, «Сəхнəдə – Островский» дигəне аның татарчага
тəрҗемə ителгəн сəхнə əсəре булуы турында бара. Бу –
Н.Островскийның Н. Дунаев тарафыннан «Агай-эне ак мыек» дигəн
исем белəн тəрҗемə ителгəн «Свои люди – сочтемся» комедиясе.
Күлəме ягыннан тəнкыйди язма зур булмаса да, анда актерлар уены
шактый тулы яктыртыла, рəссам М. Сутюшевның эшчəнлеге дə
Г. Кашшаф тарафыннан югары бəялəнə.
«Башкорт дəүлəт академия драма театрының Казанда гастроль
спектакльлəрен шагыйрь Кадыйр Даянның «Таңчулпан» драмасы
белəн башлап җибəрү бик уңышлы һəм мəгънəле, чөнки нəкъ шушы
спектакльдə башкорт халкы характерын аңларга мөмкин», – дип яза
тəнкыйтьче «Халыкчан һəм тормышчан» дигəн мəкалəсендə2.
1
2
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Кашшаф Г. Күңел көзгесе. Казан: Татар. кит. нəшр., 1975. Б. 132.
Шунда ук. Б. 62.

Г. Кашшафның кардəш башкорт театрына битараф булмавы нəкъ
менə шушы мəкалəсендə ачык күренə. Китапта авторның: «Кардəш
театр коллективы белəн очрашу һəрвакыт бəйрəм. Елдан-елга күреп,
профессиональ осталыкларын тəкъдир иткəн тамашачы быелгы беренче очрашуны да бəйрəм кебек каршылады. Артистлар... халыкның
рухи бизəклəрен асраучы сəнгать əһеллəре, без тагын очраштык... Тик
бу очрашуда сагыш та бар, чөнки безнең яраткан дусларыбызның
кайберлəре инде килə алмаячак икəн... Лəкин шунысы куанычлы –
картлар урынын талантлы, җитез һəм темпераментлы яшьлəр алган.
Димəк, театр хəрəкəттə, ул үсештə, матур традициялəрне баетып баруында дəвам итə», – дигəн юллар чын күңелдəн əйтелгəн сүзлəр буларак яңгырый1.
Тəнкыйтьченең 1951 елда язылган «Матур темалар, җитлекмəгəн
образлар» исемле мəкалəсендə чор драматургиясенең кайбер
мəсьəлəлəре күтəрелə. Аны без, совет чоры татар драматургиясенə
күзəтү, дип атый алабыз. Гадəттəгечə, автор башта «яхшы» əсəрлəргə
мөрəҗəгать итə. Шулар арасына М. Əмирнең «Тормыш җыры»,
Т. Гыйззəтнең «Чын мəхəббəт», Ə. Фəйзинең «Пугачев Казанда»
драмалары кертелгəн. Алга таба мəкалə авторы татар совет
драматургиясенең җитешсез якларын барлауга күчə. Төп сəбəп:
«Идея-художество зəгыйфьлеге тормышны белмəүдəн, сəнгатьнең
идея бурычын аңлап бетермəүдəн килеп чыга. Тормышны белмəү аркасында кирəкле тема, кызыклы проблема җансыз, зəгыйфь образ аркылы бирелə һəм идея-художество ягыннан җитлекми... социалистик
реализмны тирəн һəм киң рəвештə файдалану җитми...», – дип яза
тəнкыйтьче2. Үз сүзлəрен раслау өчен, əлеге җитешсезлеклəрне
үзлəрендə туплаган əсəрлəрне барлауга күчə. Алар: Р. Ишморатның
«Якын дус» драмасы (проблемаларны художестволы итеп күрсəтүгə
бик аз игътибар итү), А. Əхмəтнең «Серлəр» əсəре (драматик
конфликтның сыеклыгы), М. Əмирнең «Җыр дəвам итə» драмасы
(гаять кызыклы конфликтның кинəт сүрелүе), Н. Исəнбəтнең
1

Кашшаф Г. Күңел көзгесе. Казан: Татар. кит. нəшр., 1975. Б. 28.
Кашшаф Г. Матур темалар, җитлекмəгəн образлар // Совет əдəбияты.
1951. № 6. Б. 104.
2

135

«Гүзəл»е (табигый булмаган образлар), М. Əмирнең «Профессор Саматов»ы («серле нəрсəлəрнең ишəя башлавы белəн») һ.б. Əлеге
хəлдəн котылу чарасын Г. Кашшаф түбəндəгечə тəкъдим итə:
1) татар драматургиясенең традициялəрен, Г. Камал, Г. Колəхмəтов, Ш. Камал, Һ. Такташ һ.б. драмаларының үзенчəлеклəрен
җентеклəп өйрəнү;
2) драмсекциянең эшен яңабаштан коруны талəп итү, театрдагы
художество советының эшен үзгəртеп кору;
3) «...конкрет рəвештə театр тəнкыйтен үстерү турында чаралар
күрелми. Бу мəсьəлəгə Сəнгать управлениесенең үзендə дə җитди карау юк. Инде 10−12 ел буена театрыбызның тарихын язу турында
сөйлилəр. Лəкин əле берəү дə бу эшкə керешкəне юк.
Драматургларның монографиялəре өстендə эшлəү юк. Театрның
традициялəрен гыйльми өйрəнүне юлга салмыйча торып, бу өлкəдə
җитди уңышка ирешү авыр! Тəнкыйтьне гыйльми эш итеп, киң
рəвештə аңларга бик вакыт»1. Əлбəттə, бу эшкə керешү актуаль. Татар драматургиясенең Г.Кашшаф тарафыннан күтəрелгəн проблемалары да дəлиллəргə нигезлəнгəн.
Тəнкыйтьченең драматургиягə кагылышлы язма мирасы аерым
авторларның сəхнə əсəрлəрен тикшерү, постановкаларга бəя бирү
белəн генə чиклəнми. Театр тəнкыйтьчесен «Татар операсының
үсүе», «Бүгенге драма турында» кебек мəсьəлəлəр дə кызыксындыра.
Мəсəлəн, аның Татарстан язучыларының дүртенче съездында
сөйлəгəн докладына игътибар итəргə кирəк. 1958 елда басылып чыккан бу язмада автор татар драматургиясенең артталыгына борчыла.
Мəскəүдə үткəн декада да бу мəсьəлəнең ачык чагылышына мисал
булып тора. Егерменче – утызынчы елларда куелган спектакльлəрнең
илленче
елларда
яңадан
сəхнəгə
менүе
Г. Кашшафны
канəгатьлəндерми. Ул драматургларны эшкə өнди, аларны иҗат
итəргə чакыра. Əмма, икенче яктан, бер үк сəхнə əсəренең озак вакытлар дəвамында тамашачыны җəлеп итə алуы кимчелек түгел,
киресенчə, əсəр һəм постановканың уңышы турында гына да фикер
йөртергə урын калдыра.
1
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Кашшаф Г. Күңел көзгесе. Казан: Татар. кит. нəшр., 1975. Б. 115.

Инде əйтеп үтелгəнчə, Г. Кашшафның һəр язмасы актерлар
эшчəнлеген яктыртуга да юнəлтелгəн. Шуларның берсе турында ул
аерым китап булып басылып чыгарлык очерк иҗат итə. Əлеге артистка – Сəхипҗамал Гыйззəтуллина-Волжская.
1958 елда дөнья күргəн бу китап күлəме ягыннан да, тиражы
ягыннан да зур түгел. Əмма эчтəлеге бик бай. Хезмəт танылган
артистканың тормыш фактларын теркəп бару белəн генə чиклəнми, ə
бəлки аны тормышчан, гади бер хатын-кыз итеп сурəтлəүгə багышланган. Бу истəлекне язарга ярдəм итүчелəрне дə Г. Кашшаф читтə
калдырмый: «Волжская белəн байтак еллар бергə хезмəт иткəн талантлы артист Шакир Шамильский миңа бик күп истəлеклəр
сөйлəгəн иде», – дип яза автор1. С. Волжскаяның үзе белəн очрашу
исə Г. Кашшафта бу талантлы артисткага карата чын соклану хисен
уята. Артистканың əңгəмəдəшче сорауларына туры җавап бирүе дə
тəнкыйтьче тарафыннан билгелəнми калмый.
Г. Кашшаф театр тəнкыйтендəге эшчəнлеген киң планда алып
барган. Ул сəхнə əсəрлəрен, аларның постановкаларын тикшергəн,
актерлар, режиссерлар, рəссамнар, композиторларның эшчəнлегенə
үз бəясен биреп барган. Мисал өчен, 1961 елда дөнья күргəн «Драматург һəм режиссер» мəкалəсендə татар театры режиссерларының
җитди хаталары санала2. Вакытлар үтү белəн, һичшиксез, татар театры да үзгəрешлəр кичергəн. Шуңа да карамастан, алга бару, яңа үрлəр
яулау өчен, театр сəнгате белəн кызыксынучылар аның тарихын да
белергə тиеш. Бу юнəлештə Г. Кашшафның китаплары, аның басылып чыккан язмалары чыганак булып тора.
Г. Кашшафның киң җəмəгатьчелектə театр белгече буларак танылуы хакында М.Г. Арсланов та искəртə3. Тəнкыйтьче спектакльлəрне җəмəгать белəн берлектə тикшерүлəрдə катнаша. Мисал өчен,
1941 елда Ш. Сарымсаков «Таймасовлар» спектаклен сəхнəгə чыгара.
Г.Кашшаф андагы кайбер сугыш күренешлəрен алып ташларга
1

Кашшаф Г. Беренче артистка. Казан: Татар. кит. нəшр., 1958. Б. 22.
Кашшаф Г. Драматург һəм режиссер // Социалситик Татарстан. 1961.
30 май.
3
Арсланов М. Татарское режиссерское искусство (1941–1956). Казань,
1996. С. 49.
2
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тəкъдим итə. Шул рəвешле, спектакльнең ахыргы вариантында сугыш кырында узган барлык күренешлəр юкка чыгарыла. Тагын бер
мисал: 1963 елда «Гөлҗамал» постановкасына уңыш юрый. Əлбəттə,
бу аерым мисаллар гына. Театр дөньясында билгеле кеше буларак,
Г. Кашшаф һəрдаим актерлар, режиссерлар, драматурглар белəн аралашып, киңəшеп яшəгəн. Һəм, билгеле, əлеге əңгəмə-аралашулар вакытында да эшнең уңай һəм уңышсыз яклары турында фикер алышулар булмый калмагандыр.
Р. Нуруллина тəнкыйтьченең театрга куйган талəплəрен
билгелəп, түбəндəге сыйфатларны аерып чыгара:
1) халыкчанлык принцибының саклануы;
2) тормышчанлык, заманчалык.
Фикерен дəвам итеп, ул болай яза: «Гази Кашшаф спектакль
тудыручыларның барысы алдына да сəнгать реализм кысасында торырга тиеш, нинди генə формалистик алымнардан, формалардан
файдаланганда да тамашачыны онытмаска, спектакльне аңа
аңлашылырлык итəргə кирəк, дигəн талəпне куйды»1.
Г. Кашшафның театр тəнкыйтенə күзəтү ясау шуны ачыклый:
тəнкыйтьче һəр постановканы драматургия əсəре буларак та, сəхнə
постановкасы, аерым спектакль рəвешендə дə тикшерə (əгəр əсəр
тəрҗемə ителгəн булса, аңа да игътибар итə). Ягъни, Г. Кəрам кебек, ул да беренче чиратта əдəби əсəргə туктала. Тəнкыйтьче шулай ук режиссер-постановщикларның, рəссам, композитор, дирижер һ.б ның. бердəм эшчəнлегенə зур əһəмият бирə. Артистларның
образларны тудыру үзенчəлеген истə тотып, бер үк рольне башкаруда берничə актер уенын чагыштырып карай. Шул ук вакытта
əсəрнең совет чоры чынбарлыгына туры килү-килмəве, совет
чорының үсешен чагылдыруы һ.б. да тəнкыйтьче игътибарыннан
читтə калмый.
Мəглум булганча, Г.Кашшафның утызынчы еллар ахырында
язылган рецензиялəре йомшак булулары белəн аерылып тора.
Аларда тəнкыйтьче əле эчтəлек сөйлəү, актерның образ тудыру
1

Нуруллина Р. Вакыт сынавын үтеп // Гази Кашшаф – язучыжурналист, педагог, галим... Казан: КДУ нəшр., 2008. Б. 25–26.
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сəлəте белəн канəгать булу-булмауга таянып эш итə. Тора-бара
аның калəме шомара, рецензиялəрнең эчтəлеге киңəя. Бер үк спектакльне берничə мəртəбə карау да үзен сиздерə. Актерлар арасында янəшəлеклəр үткəреп, Г. Кашшаф аерым артистларның үсешен
дə күзəтеп барган. Аның киң катлам артистлар белəн таныш булуын, режиссерларның, рəссамнарның эшчəнлеген бəялəвен дə
билгелəп үтми мөмкин түгел. Сəхнəнең һəр детале, спектакльнең
һəр образы тəнкыйтьчене шул дөньяга кертеп яшəткəн.
Р. Нуруллинаның дөрес билгелəвенчə, үз заманында Татар
театрының Россиядə иң алдынгылардан саналуында Г. Кашшафның да өлеше бар1. Һəм бу сүзлəр, һичшиксез, татар театр
тəнкыйте тарихына да кереп калырга тиеш.

1

Нуруллина Р. Вакыт сынавын үтеп // Гази Кашшаф – язучы-

журналист, педагог, галим... Казан: КДУ нəшр., 2008. Б. 25.

4. Г. КАШШАФ – ҖƏЛИЛ ФƏНЕНƏ НИГЕЗ САЛУЧЫ
4.1. Васыятьне үтəү юлында
Җəлил фəне бүгенге көндə – үз предметын, методологиясен,
тарихын һəм шактый зур библиографиясен булдырган мөстəкыйль
һəм киңкырлы фəн өлкəсе. 1976 елда Казан университеты нəшрияты
тарафыннан чыгарылган библиографик күрсəткечтəн мəгълүм булганча, 1919 − 1973 еллар аралыгында М. Җəлилнең шигырьлəре аерым басма булып 88 тапкыр һəм 56 телгə тəрҗемə итеп чыгарыла1.
40 елга якын вакыт узганнан соң, əлеге санның ике мəртəбə артуы
да мөмкин. «Татар гына түгел, Россия шагыйрьлəренең бик азы
басма, тəрҗемəлəр һəм аерым публикациялəр саны ягыннан Җəлил
белəн тиңлəшə алыр иде. Əлеге факт М. Җəлил шигъриятенең гади
əдəби генə түгел, иҗтимагый-сəяси фактор икəнен раслап тора», –
дип яза Р. Мостафин2. Бу өлкəдəге эзлəнүлəрнең күпчелеге
Г. Кашшаф китабының ике басмасына таянып алып барыла,
тəнкыйтьче үзе исə Җəлил фəненə нигез салучы, шушы фəннең патриархы буларак таныла3.
М. Җəлилнең тормышын, иҗатын өйрəнү юлында Г. Кашшаф
берничə тармаклы эшчəнлек алып бара. Аларны үз истəлекмəкалəсендə Ф. Əгъзамов санап чыга:
1. Ул патриот шагыйрьнең əсəрлəрен җыя һəм бастырып чыгаруга əзерли;
2. Г. Кашшаф Муса Җəлил турында истəлеклəр җыю буенча
зур эш җəелдерə;
3. Муса Җəлилнең тормыш һəм иҗат юлын матбугат, телевидение, радио аша пропагандалый, лекциялəр укый, күпсанлы оч-

1

Мустафин Р. Научные публикации о жизни и творчестве Мусы
Джалиля (Джалиловедение как наука) // Муса Джалиль: творчество и подвиг.
Взгляд из ХХI века / сост. Х.Ю. Миннегулов, Н.М. Юсупова. Казань: Казан.
ун-т, 2006. С. 15.
2
Там же.
3
Там же. С. 16.
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рашулар уздыра, шагыйрь һəм аның көрəштəшлəре белəн кызыксынучыларга консультациялəр бирə;
4. Беренчелəрдəн булып патриот шагыйрьнең тормышын һəм
иҗатын һəрьяклап теоретик һəм публицистик тикшерүне
җəелдереп җибəрə1.
М. Җəлил һəм Г. Кашшафның танышу вакыты хакында
берничə фикер яшəп килə. «М. Җəлил һəм Г. Кашшаф 1937 елда
танышалар... Соңрак бергə эшлилəр, шатлыкларын, иҗат сөенечлəрен һəм көенечлəрен, кайгы-хəсрəтлəрен бүлешеп яшилəр. Дуслашып китəлəр», – дип яза Ф. Əгъзамов2. Əмма дуслык-танышлыкның тамырлары бу вакытта инде шактый ныгыган була. Моны
М. Максуд язмасы раслый. Г. Кашшаф белəн М. Җəлилне
«күптəнге дуслык, ...бер-берсенə ахирəт булулары» бəйлəп тора.
М. Максуд «Сагынган минутларда» дип исемлəнгəн китабында
М. Җəлилнең «Иптəшкə» китабына бəйле əлеге фактны мондый
фикерлəр белəн раслый: «Иптəшкə»нең зур тарихи əһəмияте бар.
Китапның титул битендə «Иптəшкə» исеме астында җəя эчендə
«Телəктəшкə» дип өстəлгəн. Менə хəзер минем кулымда шул
китапның Муса үзе Гази Кашшафка бүлəк итеп биргəн экземпляры.
Титул битендə, сул кырыйда Муса үзенең аермачык укыла торган вак
хəрефлəре белəн (гарəп алфавитында) түбəндəгелəрне язган:
«Кəшшəфи дус! Синең йөзеңдə революция юлындагы чын
иптəшем-телəктəшемне күрдем. Йөрəктəн ачыклык – искренныйлык, простойлык, салкын канлылык, тирəн уйлаучылык, керсезберкатлы дуслык – менə минемчə нинди сыйфатлар телəктəшлəрне
җəһəт якынайта һəм бергəлəп һəр уйны ачык уртаклашырга,
тəнкыйтьлəшергə, тикшерергə, киңəшергə, төзəтешергə, булышырга нигез сала. Без дə шулай бергəлəп үсик, бергəлəп көрəшик.
М. Җəлил, Мəскəү. 1929 – февраль 16»3. Ягъни Г. Кашшаф əдəбият
1

Агзамов Ф.И. Галим. Журналист. Педагог // Между прошлым и будущим: сорок лет на Кремлевской: сборник / сост. и ред. В.З. Гарифуллин,
Д.В. Туманов. Казань, 2002. С. 39–40.
2
Там же. С. 33–34.
3
Максуд М. Сагынган минутларда (Муса Җəлил турында истəлеклəр).
Казан: Татар. кит. нəшр., 1977. Б. 119.
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дөньясында эшчəнлеген актив җəелдереп җибəргəнгə кадəр үк,
шагыйрь белəн якын дуслыкта була.
М. Җəлилнең публицистикасын тикшергəн Ш. Хамматов
аларның дуслашу сəбəплəрен дə ачыкларга тырышкан: «Аларны
күп нəрсə: идея инанганлыгы, тормышка, əдəбиятка мөнəсəбəт
берлəштерə иде»1.
Ф. Əгъзамов игътибарга лаек бер фактны искəртə: «М. Җəлил
Г. Кашшафка партиягə кергəндə рекомендация бирə, аның
идеялəргə бирелгəн, объектив, кыю, партиячел тотрыклы,
җəмəгать эшлəрендə актив булуын ассызыклый. Бу – М. Җəлил
белəн Г. Кашшафның дөньяга караш җəһəтеннəн кардəшлəр, рухи
туганнар булуын раслый»2.
Тəнкыйтьче, үз чиратында М. Җəлилнең иҗатына югары бəя
биреп бара. Мəсəлəн, 1943 елда Г. Кашшаф белəн композитор
Җ. Фəйзи М. Җəлилнең «Алтынчəч» либреттосына уңай бəялəмə
язалар3. Əсəрне музыкага салган композитор Н. Җиһанов һəм
мəкалə авторлары шагыйрнең ижат жимешенə сокланып карыйлар,
аны чын мəгънəсендə горурланырдай мирас, дип билгелилəр.
М. Җəлилнең Г. Кашшафка язган хатларына аерым тукталу
урынлы булыр. Бу хатларда ышаныч, җылылык сүзлəре яңгырый.
М. Җəлилнең иң якын дустына эндəшкəн сəламлəү яки саубуллашу сүзлəре башкаларныкыннан күзгə күренеп аерылып тора:
Кашшаф дускай; Кашшаф, кадерле дус; Кашшаф дус; Кадерле
Кашшаф дус; Кадерле Кашшаф... Кайнар үбəм – Муса; Мусаң; Каты кочып Муса; Кулыңны кысып, Мусаң; Хəзергə сине кочып,
Муса. Эчтəлеклəренə дə игътибар итми мөмкин түгел. Менə
М. Җəлилнең Курск өлкəсендəге Щигры шəһəреннəн язылган хатыннан берничə юл: «Синең хатың беренче булып килде һəм мин
1

Хамматов Ш. Ему завещал Джалиль: к 80-летию со дня рождения Гази
Кашшафа // Вечерняя Казань. 1987. 15 апреля.
2
Агзамов Ф.И. Галим. Журналист. Педагог // Между прошлым и будущим: срок лет на Кремлевской: сорник / сост. И ред. В.З. Гарифуллин,
Д.В. Туманов. Казань, 2002. С. 34.
3
Кашшаф Г., Фəйзи Җ. Татар операсының үсүе // Совет əдəбияты. 1943.
№ 8. Б. 72–78.
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бөтен йөрəгемнəн игътибарың өчен һəм чын дуслыгың өчен сиңа
рəхмəт белдерəм. Мин һəрвакытта да онытмавыңа тирəннəн ышана
идем. Синең хатың бик җылы язылган һəм мин анда үземнең сагынган йөрəгемə кирəкле нəрсəлəрнең барысын да таптым. Рəхмəт,
кадерле дус!»1. Əмма бу бер генə хатта язылган сүзлəр түгел. 1942
елның егерменче мартында язып җибəргəн хатында да шагыйрь
дустына карата ихтирам сүзлəрен кызганмый: «Кадерлем минем,
Кашшаф! Син минем иң якын һəм кайгыртучан дустым идең һəм
шулай булып калдың. Минем шундый авыр көннəремдə син
үзеңнең дусларча саф күңелдəн язылган хатларың белəн миңа
ярдəм иттең, минем иҗатым, китабым, һəм гаилəм турында
кайгырттың. Мин чын күңелдəн сиңа рəхмəт əйтəм...»2. Соңрак
Г. Кашшафка васыять хаты языла: «Мин – татар язучысы, Совет
язучылары союзының члены Джалиль (Залилов) Муса Мустафович – Муса Җəлил – хəзерге вакытта хəрəкəттəге удар армиядə Ватан сугышы фронтында булып, үзем фронтта һəлак булган очракта, əдəби мирасым турында түбəндəгелəрне васыять итəм:
Мин əдəби иҗат эшлəре белəн 1916 елда шөгыльлəнə башладым. Беренче шигырьлəрем 1919 елда Оренбургта (хəзерге Чкалов) фронт армия газетасы «Кызыл йолдыз»да басылдылар, һəм
шул вакыттан бирле мин һаман да татар матбугатында, шулай ук
өлешчə рус матбугатында əсəрлəремне бастыра килдем. Лəкин минем əсəрлəремнең тик 30 – 35% чамасы гына дөньяга чыгарылган.
Кулъязмаларымның бер өлешен мин тормышымның төрле шартларында Мостафа авылында, Оренбургта, Казанда, Мəскəүдə һ.б.
югалттым. Сугышка хəтле мин аларны бергə җыеп, тəртипкə
китерə алмадым.
Үзем үлеп калган очракта каралама хəлендəге, шулай ук акка
күчерелгəн барлык кулъязмаларымны, шигырьлəр, җырлар, хикəялəр,
пьесалар, эпиграммалар, тəнкыйть мəкалəлəре, көндəлеклəр һəм хат-

1

Муса Җəлил: Сайланма əсəрлəр: 3 томда. Казан: Таткнигоиздат, 1956.
Т.3. Б. 404.
2
Шунда ук. Б. 423.
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ларымны җыю эшен иң якын дустым, язучы һəм тəнкыйтьче, Совет
язучылары союзы члены Гази Кашшаф иптəшкə васыять итəм.
Минем барлык кулъязмаларым, хатларым һəм көндəлеклəремнең аңарда туплануын, барлык язмаларымның аңа бирелүен
һəм үз библиотекамдагы кулъязмаларымны җыеп тəртипкə салырга аңа рөхсəт ителүен васыять итəм.
Гази Кашшаф иптəшкə үзем үлгəннəн соң əсəрлəремнең
җыентыкларын һəм аерым китапларын төзергə, аларны
редакциялəргə васыять итəм. Аңар үземнең барлык иҗатымны васыять итəм һəм барлык əдəби мирасымны тəртипкə салып, үз комментарийлары белəн, үз каравы буенча матбугатта чыгаруны васыять итəм.
Шуңа күрə дə тиешле оешмаларның һəм аерым кешелəрнең бу
эштə Г. Кашшаф иптəшкə тулысынча булышлык итүлəрен һəм
үзлəрендə булган кулъязмаларның, көндəлеклəремнең һəм
хатларымның барысын да аңа тапшыруларын үтенəм. Муса
Җəлил. 27.5.42»1.
Васыять булып, рус телендə рəсми рəвештə җибəрелə. Нəкъ
менə васыять килгəн елдан, «1942 елның июненнəн Мусадан хатлар килми башлады. Мин бик озак көттем. Ниһаять, кайгылы
хəбəр килде: Җəлил хəбəрсез югалган», – дип яза үзенең
истəлегендə Əминə Җəлилова2. Шушы вакыйгалар Г. Кашшафны
М. Җəлилнең тормышын, көрəшен, иҗатын тулы итеп өйрəнергə
этəрə дə. «Сугыш елларында Г. Кашшаф Казан əдəби хəрəкəтендə
иң үзəк фигураларның берсе була. М. Җəлил васыять рəвешендə
язган язмасында аның исеме беренчелəрдəн булып аталуы тиккə
түгел!» – дип белдерə Р. Фəйзуллин3.
Билгеле, сугышта хəбəрсез югалган солдат турында төрле
имеш-мимешлəр йөри башлый. Шуңа да карамастан, 1942 елда
Г. Кашшаф аның «Тупчы анты» исемле шигырьлəр җыентыгын
1
Максуд М. Сагынган минутларда (Муса Җəлил турында истəлеклəр).
Казан: Татар. кит. нəшр., 1977. Б. 8.
2
Мостафин Р. Өзелгəн җыр эзеннəн. Казан: Татар. кит. нəшр., 1982. Б. 9
3
Фəйзуллин Р. Гыйбрəтлəр алырлык үткəн юл: фəнни-публицистик язма. Казан: Идел-Пресс. 2004. Б. 33

144

əзерли һəм бастырып чыгара. Дустының яман юлга басуын
Г. Кашшаф бер мизгелгə дə уена кертергə тырышмый.
1943 елның октябрь аенда Мəскəүдə СССР Язучылар союзы
идарəсенең президиум утырышы үткəрелə. Ул утырышта Г. Кашшаф
«Бөек Ватан сугышы көннəрендə татар язучыларының эше» турында
доклад ясый. Аның докладын президиум əгъзалары зур игътибар
белəн тыңлый. Шул ук утырышта А. Фадеев М. Җəлил хакында да
сораша. Г. Кашшаф аңа Җəлилнең Волхов фронтында хəбəрсез югалуын əйтə. «Мəскəүдə резервта торган чагында Җəлилнең рус
телендə бастырырга дип үзе əзерлəп калдырган китабы ни хəлдə, басылып чыктымы?», – дип сорый А. Фадеев1. Президиум утырышында
катнашкан Гослитиздат вəкиле шагыйрьнең язмышы ачык булмау
сəбəпле, китапның əлегə кадəр басылмавын əйтə. А. Фадеев
шигырьлəр җыентыгын бастыру турында махсус карар чыгарырга
тəкъдим итə.
Лəкин нəшриятта Җəлилнең кулъязмасы югалган була. Китапны дөньяга чыгару өчен Г. Кашшафка эшне яңадан башларга,
М. Җəлил шигырьлəрен русчага сүзгə-сүз тəрҗемəлəрен эзлəп табарга, рус шагыйрьлəре белəн сөйлəшеп, аларны яңадан тəрҗемə
иттерергə һəм китапны Казанда чыгарырга рөхсəт алу артыннан
йөрергə туры килə.
1947 елда басылган «Татар совет əдəбиятының 30 еллыгы» дип
аталган күзəтү мəкалəсендə тəнкыйтьче шушы елларда иҗат иткəн
əдиплəрне, язылган əсəрлəрне барлый, аларның чор өчен кыйммəтле
һəм кимчелекле якларын ачырга тырыша һəм М. Җəлилнең «Хат ташучы» поэмасына да туктала. Бу факт хакында Ф. Галимуллин болай
яза: «Г. Кашшаф М. Җəлил исемен уңай яктан телгə алырга җөрьəт
итə. Аның ни рəвешле цензура аша узганлыгы гаҗəплəнү тудыра.
Дөрес, ул М. Җəлилне коммунистлар идеологиясе тегермəненə су
коючы сыйфатында телгə ала. Батыр халыкның үз мəнфəгатьлəрен
кайгыртуы, ул чор өчен куркыныч булган миллəтчелек дигəн сүз
белəн бəялəнгəн бервакытта, татар язучыларын əнə шулай нигилист
итеп күрсəтү ул елларда идеологларга файдалы иде. Моны əле рəсми
1

Мостафин Р. Өзелгəн җыр эзеннəн. Казан: Татар. кит. нəшр., 1982. Б. 38.
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рəвештə илгə «хыянəт иткəн» дип исəплəнүче М. Җəлил исеменнəн
башка да эшлəргə мөмкин булгандыр. Г. Кашшаф, шушындый юл
белəн генə булса да, дустының исемен матбугатта күрсəтергə телəгəн
күрəсең»1.
1944 елда Җəлил үлемгə хөкем ителə һəм үтерелə. Шушы ук
елны Казанда шагыйрьнең «Письмо из окопа» исемле яңа
җыентыгы басылып чыга. Китап турында беренче булып кайгыртып йөргəн кеше – Г. Кашшаф. Ул аны төзеп бирə, күзəтеп бастыра. Əмма шагыйрь язмышы турында əлегə берни белми.
Сугыштан соңгы беренче елларда Моабит дəфтəрлəре кайтып
җитə һəм төрле шиклəр куера. Инде искəртеп үтелгəнчə, шушы
«ярамаганлык» шартларында да тəнкыйтьче дустының əсəрлəре
хакында үз мəкалəлəрендə язып тора. М. Җəлил язмышы өчен иң
беренчелəрдəн булып Г. Кашшаф борчыла. Ул шушы мəсьəлə
белəн Татарстан Өлкə Комитеты секретаренда була, аның
тəкъдиме белəн 1948 елны Мəскəүгə – СССР Язучылар союзының
секретаре А. Фадеевка бара, мəсьəлəнең торышы белəн таныштыра, шагыйрьгə булган ышаныч турында сөйли.
Əлбəттə, шагыйрь исемен һəм иҗатын кабат халыкка кайтару
эше Г. Кашшафны күп юллар таптата. Аны яклап чыгучылар булган кебек, каршы якта торучылар да аз булмый. Шуңа да карамастан, тəнкыйтьче бирешми.
«Совет əдəбияты» журналында шактый озак – биш ел буе аның
белəн янəшə, аның кул астында эшлəгəнлектəн, остазы һəм редакторы Г. Кашшафны Г. Ахунов чыннан да яхшы белə. Заманында ул
аның иң яраткан шəкерте булган. Бергə эшлəгəн елларны искə
төшереп, Г. Ахунов үзенең остазына чынлап торып соклана, аның
эшчəнлеген үзенчə кадерлəп кенə искə төшерə. Г. Ахуновның
«Мəдəни җомга» газетасында басылып чыккан «Беренче остазым»
мəкалəсендə без күп кенə кызыклы мəгълүматлар белəн очрашабыз2.
Мəсəлəн, редакциядə булган бер вакыйга Г. Кашшафның М. Җəлилгə
1

Галимуллин Ф. Табигыйлеккə хилафлык. Казан: Татар. кит. нəшр.,
2004. Б. 72.
2
Ахунов Г. Беренче остазым // Мəдəни җомга. 1997. 1 май.
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багышланган эшчəнлеген яктырта. Биредə əлеге вакыйгага кагылышлы төп репликалар гына китерелде.
«Ул беркайчан да кул астындагыларга тавышын күтəрми,
беркайчан да ачулана белми, аның, əйтик, сиңа хəтере калганын
артыгы белəн басынкыланып киткəн булуыннан гына белергə була иде.
Мин аның бер генə нəрсəгə көенгəнен, вакыт-вакыт кына
түгел, берничə ел рəттəн көенгəнен белəм. Ул да булса – М. Җəлил
язмышы. Мин илленче елларда гел дə авыл малае кебек кенə идем
əле. Шулай да, мине үзе белəн тиң күреп, Җəлил язмышы өчен
борчылганын əйтə, журналга җыелган материалны үземчə
редакциялəп бетереп, машинкада, кабат бастырып алып кергəч,
бер читкə иплəп кенə алып куя да:
– Ярар, мин аны дачага алып кайтып укып килермен, – ди, –
монда аны укырга барыбер ирек бирмəслəр...
Мин аның, дымланып киткəн күзлеген салып, күзлек пыялаларын озаклап сөрткəнен карап утырам. Ул хəзер күптəнге дусты,
бала чактан ук белгəн ахирəте Муса турында сүз башлаячак.
Минем көткəнем аклана.
– Мусаның язмышы хəл ителми бит əле, Гарифҗан, – ди ул
һəм авыр гына көрсенеп куя.
...1953 ел башларында редакциягə ифрат сөенечле хəбəр
алынды. Аны Гази ага үзе алып килде. Ул бүген гадəтенчə төштəн
соң килмəде, иртəнге унда ук килеп җитте. Йөрүе дə үзгəргəн, протезлы аягын ул озаклап яннан китереп салмый, селтəп-селтəп кенə
килə, аның көйрəп кабынган коңгырт күзлəреннəн үк дөньяда бик
тə мөһим бер хəл булганын аңлавы кыен түгел иде.
– Гарифҗан, балакаем... булды бу! – диде ул һəм аһылдап
урындыкка килеп утырды. Өстен салырга да онытты.
– Менə, кара, кара, балакаем, – диде.
Ул биргəн «Литературная газета»ны ачып җибəрсəм, «Моабит
зинданында язылган шигырьлəр» ярылып ята.
– Котлыйм, Гази ага!
– Котла, балакаем, котла, татар əдəбияты өстенə ыргытылган
кара тап алып ташланды, батырның исеме илгə кайтты. И матур
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көннəр булыр инде. Булыр, балакаем, шөкер, мин ул көннəргə тикле килеп җиттем... – диде. Аның тавышы киселде, күзлəрен яшь
пəрдəсе каплады»1.
Озак та үтми, Г. Кашшаф М. Җəлилнең көрəштəшлəрен эзлəргə,
аның мирасын халыкка кайтару өчен илне гизəргə чыгып китə.
1953 елда «Литературная газета» битлəрендə М. Җəлилнең
Моабит шигырьлəренең бер өлеше басылып чыга, шагыйрьнең
исеме аклана, язмышы ачыклана. Аның иҗатын бу елларда халыкка җиткерүдə янəдəн Г. Кашшаф тырыша. Егерме бишенче апрель
исə, чын-чынлап, герой-шагыйрьнең икенче туган көне дип
йөртелə башлый.
М. Җəлилнең исеме ни өчен озак еллар реабилитациялəнə алмавы хакында, төрле документларга таянып, Р. Мостафин язып
чыга. Карарның тоткарлану сəбəбе – элекке əсирлəрнең күрсəтмəлəренə кайтып кала. Аларның кайберлəре исемнəрен аклау максатыннан төрле гайбəтлəргə таянса, икенчелəре капма-каршы
җавап тота. Нəтиҗə буларак, «1947 елның 5 нче апрелендə татар
язучылары Муса Җəлил һəм Абдулла Алиш исемнəре МГБ СССР
дүртенче управлениесе тарафыннан берничə рəт сəяси маддəлəр
буенча шик тудырган аеруча куркыныч җинаятьчелəр исемлегенə
кертелəлəр. Əлеге исемлек агентураның бөтен челтəре буенча, шул
исəптəн чит иллəргə дə җибəрелə»2.
1953 елда ук Г. Кашшаф беренче тапкыр Моабит шигырьлəре
җыентыгын əзерли, фəнни комментарийлар бирə һəм бастырып
чыгара. Җыентыкның кереш мəкалəсе дə М. Җəлилнең исеме аклануын дəлиллəп, «Үлемсезлек» дип атала.
М. Җəлилнең тууына илле ел тулуны билгелəп үтү елларында
(1955 − 1956), аның өч томда «Сайланма əсəрлəр»е дөнья күрə.
Төзүче итеп шагыйрьнең хатыны – Əминə Җəлилова күрсəтелсə дə,
З. Рəмиев хаклы рəвештə əлеге җыентыкны Г. Кашшафның зур
күлəмле текстологик хезмəте буларак исəпли. Тəнкыйтьче томнарга

1
2
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кереш сүз яза, комментарийлар əзерли һəм китапларны редакцияли1.
Рус укучысына сайланма əсəрлəр бер томда тəкъдим ителə.
М. Җəлилнең исемен, иҗатын халыкка җиткерүдə тəнкыйтьче
күп кенə эшлəр башкарса да, моның белəн генə канəгать калмый,
башкаларны да əлеге эшкə тартырга тели: «Муса турында истəлек
кирəк! Шушы сүзлəр белəн мин кемнəргə генə мөрəҗəгать итмəдем!
Язучыларга, артистларга, композиторларга, белеш-танышларга, дусларына, көрəштəшлəренə... Берсе дə тəкъдимемне кире какмады, бик
яхшы эш, изге эш, диделəр, шундый истəлеклəрнең килəчəк буыннар
өчен аеруча кыйммəтле булачагын искə төшерделəр һəм... истəлеклəр
ява башларга тиеш иде, билгеле. Тик алай булмады...»2. Г. Кашшаф
эшенең янə бер юнəлеше туа – эзлəү. «Миңа дистəлəрчə кешелəр
белəн хат язышырга, дистəлəрчə иптəшлəр янына барып кайтырга,
бик күплəрне күреп сөйлəшергə һəм хəтерлəрендə сакланган энҗе
бөртеклəрен инə белəн казып алырга туры килде», – дип яза ул үзенең
«Соңгы сүз» дип аталган мəкалəсендə3. Əлеге мəкалə «Муса турында
истəлеклəр» китабының ахырына урнаштырылган
Истəлеклəрне туплау өчен Г. Кашшафка əле Магаданга, əле
Заполярьега, əле Əфган чигенə, əле төньякка, əле көнбатышка...
Урта Азиягə, Кавказга барырга туры килə. Бертуктаусыз хат алышулар, очрашулар. Күп кенə фактлар билгеле түгел, күп кенə
шаһитлар вакыйгаларны төгəл хəтерлəми. Берсе бер фикер əйтə,
икенчесе – икенчесен. Ниһаять, тəнкыйтьче-галимнең сабырлыгы,
тырышлыгы белəн дəлиллəнгəн фактлар бергə тупланып, 1964 елда истəлеклəр дөнья күрə.
Г. Кашшаф 1957 һəм 1960 елларда М. Җəлилнең тормыш
юлын һəм иҗатын яктырткан очерклар яза. Шагыйрьнең балачагын, үсмер чагын һəм яшьлеген, иҗатын күзəтеп чыгу да җиңел
эшлəрдəн түгел. Моның өчен М. Җəлилнең туган якларын, туганнарын күрергə, һəрбер детальне күздəн ычкындырмый теркəп ба1
Рамеев З.З. Текстология татарской литературы начала ХХ века.
Казань: «Алма-Лит», 2008. С. 130.
2
Кашшаф Г. Муса турында истəлеклəр. Казан: Татар. кит. нəшр., 1964.
Б. 306.
3
Шунда ук, Б. 308.
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рырга туры килə. Г. Кашшаф əлеге эшне дə намус кушканча башкарырга тырыша. Моннан тыш ул һəрвакыт төрле очрашулар,
кичəлəр уздырып тора, яшь буынга шагыйрь турында истəлеклəрен сөйлəп калырга ашыга.
М. Җəлилнең тууына 70 ел тулу уңаеннан, 1974 елның башында,
герой-шагыйрьнең 4 томлык фəнни басмасын, фотоальбомын һəм
сайланма əсəрлəрнең русча вариантын бастырып чыгару мəсьəлəсе
күтəрелə, һəм бу эш СССР ФА КФ Г. Ибраһимов исемендəге Тел,
əдəбият һəм тарих институтының əдəбият секторына йөклəнə.
Н. Юзиев җитəкчелегендə төзелгəн редакцион коллегиягə Ш. Галиев,
Ə. Исхак, Г. Кашшаф кертелə. Соңгысы томнарның төзүчесе һəм
комментарийлар авторы итеп билгелəнə1. Əмма Г. Кашшафның
сəламəтлеге какшау сəбəпле, Н. Юзиев əлеге эшкə ярдəмчелəрне –
институтның фəнни хезмəткəрлəре, текстологлар Ф. Ибраһимова һəм
Н. Ханзафаровны билгели.
Соңгы көннəренə кадəр Г. Кашшаф М. Җəлилне өйрəнү
өлкəсендəге эшчəнлеген дəвам итə, соңгы сүзендə дə аның гаилəсе
турында кайгыртуын яңгырата. Шагыйрьнең тууына җитмеш ел
тулуга берничə ай кала Г. Кашшаф соңгы юлга озатыла.
Г. Кашшафның гомере өзелү белəн, М. Җəлилне өйрəнү
өлкəсендəге эшчəнлек туктамый. Аның шəкертлəре əлеге хезмəтне
үз җилкəлəренə йөкли. «Үзенең калəмдəше һəм якын дусты Муса
Җəлилнең бу васыятен намус белəн үтəп, Гази Кашшаф язучы Рафаэль Мостафинны да герой-шагыйрь иҗатын өйрəнүгə юнəлтте»,
– дип яза И.А. Ахунҗанов2. «Бервакыт шулай, ничектер, Гази
Кашшаф янына керəсе иттем. М. Җəлилнең əсирлеккə кайчан
элəгүе турында ни өчен шундый төрле караш булуы турында сорадым», – дип искə төшерə Р. Мостафин3. Шушы керүдəн соң ул да
М. Җəлилне өйрəнү дəрьясына кереп чума. Ə. Гаффар, эшнең
дəвамлылыгын ассызыклап, болай яза: «Муса Җəлил Гази
1
Рамеев З.З. Текстология татарской литературы начала ХХ века.
Казань: Алма-Лит, 2008. С. 131.
2
Ахунҗанов И.А. Остаз // Художник һəм аның сүзе. Казан: Татар. кит.
нəшр., 1978. Б. 8.
3
Шунда ук. Б. 7.
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Кашшафның игелекле, иманлы бер кеше – тəнкыйтьче галим, тугры иптəш икəнлеген алдан күрə белеп, үз əсəрлəре язмышын кайгыртуны аңа васыять иткəн. Һəр останың, əгəр ул чын оста икəн,
билгеле, үз шөгылен тапшырыр шəкерте була. Гази ага Җəлил
фəне сукмагына Рафаэль Мостафинны да бастырды. Ə шəкерт –
əгəр ул ихлас шəкерт икəн – бик тиз мөстəкыйльлек ала, остазы
юлыннан аягын ныклап басып китə»1. Бу бердəмлекнең нəтиҗəсе
булып, 1965 елда «Эзлəнүлəр дəвам итə» дигəн китап дөньяга килде. Шулай итеп Г. Кашшаф талантлы яшь тəнкыйтьчегə игътибарын юнəлтте, аны канат астына алды, ə аннары, аның үз канатлары
ныгыгач, иҗат юлына фатиха бирде. Фидакарь эшчəнлеклəре өчен,
Г. Кашшаф
һəм
Р. Мостафин
Республиканың
М. Җəлил
исемендəге премиясенə лаек булалар.
И. Ахунҗанов: «Һəм шулай ук мин дə үземне Гази аганың
шəкерте дип исəплим. Минем дөнья күргəн əзме-күпме хезмəтлəремдə Г. Кашшафның йогынтысы, аның ярдəме гаять зур», – дип
яза2. Димəк, тəнкыйтьче үз эшенең белгече, аның асылына
төшенеп һəм эшкə кызыксынуны, мəхəббəтне укучыларына
җиткереп торган чын педагог була.
Нəтиҗəдə бүген язылган күп кенə хезмəтлəр – Г. Кашшаф
башлаган эшнең дəвамы. Р. Мостафин, В. Воздвиженский,
Ə. Мəхмүдев, Ю. Корольков, Р. Бикмөхəммəтов, И. Зəбиров
һ.б. ның документларга нигезлəнеп язылган хезмəтлəре,
шагыйрьнең образын сурəтлəгəн күпсанлы əдəби əсəрлəр дə моны
раслап тора: «Муса» (Ш. Маннур), «Муса Җəлил» (Н. Исəнбəт),
«Үлмəс җыр» (Р. Ишморат), «Моңлы бер җыр» (Т. Миңнуллин)
һ.б. Əлбəттə, яңа фактлар табыла тора, һəм алар Г. Кашшафның
эшен тулыландыра, баета бара. Бүгенге əдəбият галимнəре арасында М. Жəлил ижатына Х. Миңнегулов, Т. Галиуллин, Ф. Галимуллин, Д. Заһидуллина, М. Йосыпова һ.б. игътибар бирəлəр.

1
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Бүген шагыйрьнең шəхси тормышын яктырткан мəкалəлəр аз
түгел. Аларда без М. Җəлилнең балалары, сөйгəн ярлары турында
тулырак мəгълүмат белə алабыз. Г. Кашшаф та алар турында
хəбəрдар булган. Замана талəбе белəнме, əллə əлеге мəгълүматларны халыкка җиткерүне үзмаксат итеп күрмəгəнгəме, ул аларны
телгə алмый. Күпчелек укучылар өчен ул кирəкми дə. Шəхси тормыш һəр шəхеснең үз эше. Татар халкына М. Җəлил батыр, патриот шагыйрь буларак кадерле. Г. Кашшафның эшчəнлеге бəясез.
Соңгы елларда М. Җəлилнең исеменə төшкəн кара тап əледəн-əле
төрле «хакыйкать эзлəүчелəр» тарафыннан яңартыла. Бу аеруча
2008 − 2009 елларда вакытлы матбугат битлəрендə ачык чагылыш
тапты. Ф. Бəйрəмова Алманиядə яшəүче хокук фəннəре докторы,
«Азатлык» татар-башкорт радиосына нигез салучы, ярты гасыр буе
татар халкын яклап, халыкара мөнбəрлəрдəн чыгышлар ясаучы
Гариф Солтановка уңай бəясен матбугат битлəрендə белдерə.
Əлеге язмаларга җавап рəвешендə Р. Мостафинның «Хаиннан батыр ясап буламы» дигəн язмасы дөнья күрə1. Əлбəттə, сүз турыдан-туры Г. Солтан шəхесенə караса да, мəкалəлəрнең нигезендə
М. Җəлилнең əсирлектəге язмышын ачыклауга кайтып кала.
Мəкалəлəр белəн танышып чыкканнан соң, чыннан да уйга
каласың. Һəр автор да үз фикеренə ышандырырлык, дəлилле яза.
Лəкин фактлар Җəлилнең героик исеменə тап төшерергə тиеш
түгел. Яшерен оешманың булуы, димəк, төрледəн-төрле сүзлəр куертылуга, ялган, алдашу сүзлəре йөртергə дə урын калдырган.
Əлеге үткəн вакыйгаларга дөрес бəя-аңлатмалар биреп, тарихи
факт буларак өйрəнергə вакыт. Шушы уңайдан Ф. Бəйрəмова һəм
Р. Мостафиннарның язмаларына җавап рəвешендə басылып чыккан Г. Солтан белəн унбиш елдан артык таныш булган һəм «ИделУрал» легионы тарихын өйрəнгəн И. Гыйлəҗев мəкалəсе урынлы
яңгырый: «Каһарманмы, хаинмы?»2. Тарихчы буларак, мəкалə авторы Ф. Бəйрəмованы һəм Р. Мостафинны үз шəхси мəн1

Мостафин Р. Хаиннан батыр ясап буламы? // Ватаным Татарстан. 2008.
12 декабрь.
2
Гыйлəҗев И. Каһарманмы, хаинмы? // Ватаным Татарстан. 2009.
16 гыйнвар.

152

фəгатьлəрен онытып, объектив булырга чакыра һəм əлеге тарихи
фактларга мөрəҗəгать иткəндə сак эш йөртергə тəкъдим итə.
2009 елда «Мирас» журналында М. Сəхапов һəм Э. Яһүдин
тарафыннан иҗат ителеп басылган «Барбаросс инкыйразы»1 исемле драмасы күплəрне шаккатырды. Əйе, бу əдəби əсəр, димəк монда уйдырманың булуы да ихтимал. Əмма əсəр эчтəлегеннəн
М. Җəлилгə карата яңгыраган фикерлəр белəн килешеп булмый.
Дəлилсез, тарихи фактларга таянмау, инде əсəр басылгач та, язган
сүзлəр өчен анык җавап бирмəү бары тик уйдырма турында сүз
йөртергə урын калдыра. Шулай да журнал чыккан, əсəр басылган,
укучыга җиткерелгəн. Һəрбер укучы да матбугат битлəрендə драма
уяткан полемика белəн таныша да алмый. Кызганычка каршы, бу
безнең бүгенге əдəбият тарихына кереп калачак аяныч вакыйгалар.
Шул ук вакытта, «Мирас» битлəрендə пьесага карата басылган
бəялəмəлəр дə дөнья күрде. Алар арасында Татарстанның атказанган сəнгать эшлеклесе, Б. Урманче премиясе лауреаты, Татарстанның Рəссамнар союзы əгъзасы К. Нəфыйковның сүзлəре
Г. Кашшафның эшчəнлеген дə шик астына алу булып яңгырый:
«Муса Җəлил төрмəдə язган шигырьлəре өчен Герой исеменə лаек
булды. Ə сугыш елларында, төрмəгə чаклы нилəр булган, аның
эшчəнлеге безгə билгесез, караңгы. Шəхеснең тормышын күбрəк
белсəк, шəхеснең формалашуын аңларга əйбəтрəк булыр иде»2.
Мəкалə исеменə чыгарылган сүзлəр эчтəлектə ачылмый. Драманың
əсəр буларак яңалыгы нидə? – дигəн сорау ачык кала.
Р. Зарипов: «Җəлилне аклауда иң зур фидакарьлек күрсəтүче зат
Гази Кашшаф иде бугай»3, – дип язса да, бу сүзлəр Р. Мостафинның
эшчəнлеген кимсетү, М. Җəлилне аклау юлында түгел. Журналист
Р. Җəмдихан фикеренчə, Совет хакимияте татар халкының аңа буйсынуын күрсəтү өчен «ясалма герой» – Муса Җəлилне тудырган4.
Руста үзендə шундый герой булмый торып, шагыйрь вафатыннан соң
1

Сəхапов М., Яһүдин Э. «Барбаросс» инкыйразы // Мирас. 2009. № 6, 7.
Нəфыйков К. «Барбаросс инкыйразы» татар драматургиясенə яңалык
алып килүче // Мирас. 2009. № 11. Б. 139.
3
Зарипов Р. Кемгə тəүбə итəсе? // Мирас. 2009. № 11. Б. 27.
4
Җəмдихан Р. Чын тарихны өйрəнергə кирəк // Мирас. 2009. № 11. Б. 55–63.
2
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9 ел үткəч мондый геройның барлыкка килүе кемне ышандырыр
икəн. Үткен телле язучы Ф. Баттал да, бу хəлгə битараф кала алмыйча, дөреслекне табырга тырыша1. Əсирлек язмышын татыган
тоткыннарның серлəре бүген дə ачылып бетми.
Əлбəттə, М. Җəлилнең исемен түбəнсетүгə каршы бүгенге көн
язучылары, зыялылары күтəрелеп чыкты. «Ватаным Татарстан»,
«Мəдəни җомга», «Мəгърифəт» һ.б. газета-журналларда күпсанлы
җаваплар моны ачык күрсəтə. 2009 елның май аенда бер төркем
татар əдиплəре тарафыннан Язучылар берлегендə «Эшлекле
мəҗлес» уздырыла. Анда Язучылар берлеге рəисе, шагыйрь
И. Ибраһимов, Татарстан Дəүлəт Советы депутаты, Татарстанның
халык язучысы Т. Миңнуллин, «Татарстан» журналының бүлек
мөдире, язучы һəм тəнкыйтьче Р. Мостафин, Татарстанның халык
язучысы Р. Батулла, Татарстан Дəүлəт Советының мəдəният, фəн,
мəгариф һəм милли мəсьəлəлəр комитеты рəисе, шагыйрь
Р. Вəлиев, КДУның татар филологиясе һəм тарихы факультеты деканы, тарих фəннəре докторы, ТР Фəннəр академиясенең мөхбирəгъзасы И. Гыйлəҗев, «Мəдəни җомга» газетасының баш
мөхəррире, шагыйрь З. Мансуров, «Идел» журналының бүлек
мөхəррире Р. Зəйдулла һ.б. катнашалар. Бу хакта «Тик антыма таплар кунмасын» дип исемлəнгəн мəкалəдə бəян ителə. Язма төрле
ялганнарга бер мөнəсəбəт белдерү генə түгел, күп кенə сорауларга
җавап бирү буларак та яңгырый. «Мирас» журналында пьесаны
яклап чыккан язмалар да фактларга таянып эш итмəве белəн бик
йомшак яңгыраш алганнар. М. Җəлилнең исеме совет заманында
да, хəзер дə татар гына түгел, рус галимнəренең хезмəтлəрендə дə
үрнəк итеп куела2. Язучы, шагыйрь, драматург Р. Зəйдулланың
сүзлəренə кушыласы килə: «Иң мөһиме – аның татар миллəте өчен
1

Баттал Ф. Хакыйкать кадерлерəк // Мирас. 2009. № 9. Б. 29–41.
Советская многонациональная литература (Очерк развития): учеб. пособие для филол. спец. вузов / О.А. Баканидзе, Г.А. Белая, Р.Г. Бикмухаметов
и др.; Под ред. Г.И. Ломидзе; отв. ред. Н.С. Надъярных, С.М. Хитарова. М.:
Высш.шк., 1986. С. 9; Введение в литературоведение: учеб. пособие /
Л.В. Чернец, В.Е. Хализев, А.Я. Эсалнек и др.; Под ред. Л.В. Чернец. М.:
Высш.шк., 2004. С. 85.
2
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рухият каһарманы булуында. Ул тоткынлыкта үлемсез əсəрлəр
иҗат итеп, безгə моны тулысынча раслады. Шундый авыр шартларда шигырьлəр язган кеше буларак, ул, əлбəттə, безнең горурлыгыбыз саналырга хаклы. Бу шулай булып калачак та»1. Əлеге
«Эшлекле мəҗлес»тə катнашучыларның фикерен яклап, пьеса басылганнан соң да күп кенə мəкалəлəр дөнья күрə: Р. Кашаповның
«Дəлилсез, нигезсез уйдырма», М. Черепановның «Сер булып калган батырлык», Р. Мостафинның «Яла», «Мəгърифəт»тə басылып
килгəн кайтавазлары һ.б.
Беренче Президентыбыз М.Шəймиевнең татарның батыр улы
турында китерелгəн сүзлəренə тукталып китик: «Муса Җəлил иҗаты
– бай күпмиллəтле Россия сəнгатенең, аның уникаль əдəби
мирасының аерылгысыз бер өлеше. Ə аның тормышы – югары əхлак
идеалларына тугры калу үрнəге, ватанпəрвəрлек, батырлык,
героизмның чын символы»2. Татар халкы өчен төгəллəштерелгəн
М. Шəймиев сүзлəре дə урынлы яңгырый: «Муса Җəлил – татар
халкының аерым бер горурлыгы, какшамас милли рух символы ул»3.
М. Җəлил һəм Г. Кашшафны тормышта дуслык бəйлəп торган
кебек, əдəбият тарихы да берлəштерə. Җəлил фəненə нигез салган
тəнкыйтьченең эшчəнлеге ихтирамга ия, ул – лаеклы хезмəт. Əлеге
фактны аның замандашлары гына түгел, бүгенге укучы да белеп
бəялəргə тиеш. Г. Кашшафның бу өлкəдəге эшчəнлеген алга таба
да өйрəнергə, башка хезмəтлəрдə китерелгəн мəгълүматлар белəн
чагыштырырга мөмкин.

1

Муса Җəлил: Тик антыма таплар кунмасын. Эшлекле мəҗлес //
Мəдəни җомга. 2009. 22 май.
2
Муса Джалиль: творчество и подвиг. Взгляд из ХХΙ века / сост.
Х.Ю. Миннегулов, Н. М. Юсупова. Казань: Казан. ун-т, 2006. С. 4.
3
Үлемсез җыр. Татарстан Президенты Минтимер Шəймиевның Муса
Җəлилнең 100 еллыгына багышланган тантаналы җыелыштагы чыгышы //
Ватаным Татарстан. 2006. 27 февраль.
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4.2. Г. Кашшафның М. Җəлил турындагы төп хезмəтлəре
Əйтеп үтелгəнчə, Г. Кашшаф беренчелəрдəн булып М. Җəлилнең иҗатын һəм тормыш юлын халыкка җиткерүче тəнкыйтьчегалим.
Г. Кашшафның М. Җəлил турындагы беренче язмалары 1941
елда дөнья күрə. Кыска гына мəкалəдə автор «Алтынчəч»не искə
ала, «Хат ташучы» поэмасына туктала. Əсəрнең бер уңышы – аның
халык җыры рəвешендə язылуында, дип билгели тəнкыйтьче һəм
поэманың русчага тəрҗемə ителүен көтə1.
Сугышка кадəр Г. Кашшаф, нигездə, шагыйрьнең иҗатына караган махсус мəкалəлəр белəн чыгыш ясамый. Белгəнебезчə, 1942
елда ул аның «Тупчы анты» шигырьлəр җыентыгын бастырып чыгара. 1943 елда композитор Җ. Фəйзи белəн берлектə «Татар
операсының үсүе»н күзəтеп, тəнкыйтьче «Алтынчəч»кə бəялəмəсен тəкъдим итə2.
Сугышның соңгы елларында М. Җəлилнең исеме телгə алынмый. 1947 елда Г.Кашшаф дустының исемен һəм кайбер əсəрлəрен
үзенең мəкалəлəренə кертергə җөрьəт итсə дə, шагыйрь укучылар
игътибарын жəлеп итми. 1953 елда М. Җəлилнең исеме һəм батырлыгы рəсми рəвештə танылгач, Г. Кашшаф озак еллар тупланган сүзлəрен, мəкалəлəрен укучыга җиткерергə тырыша, 1953 елда
ук ул «Совет Татарстаны», «Советская Татария», «Комсомолец Татарии», «Совет əдəбияты», «Известия», «Кызыл таң» һ.б. басмаларда, герой-шагыйрьнең үлемсезлеген расларга ашыгып, язмаларын бастыра. М. Җəлилнең «Моабит төрмəсендə язылган шигырьлəр» җыентыгын да Г. Кашшафның «Үлемсезлек» дигəн кереш
мəкалəсе ачып җибəрə.
Г. Кашшафка калдырылган васыятендə əйткəнчə, М. Җəлил үзе
исəн чагында язган əсəрлəренең 30 – 35% гына бастырып чыгарган,
калганнары исə кулъязма хəлендə калган була. Басылган əсəрлəре дə
1

Кашшаф Г. Творческий успех поэта Мусы Джалиля // Красная Татария. 1947. 30 апреля.
2
Кашшаф Г., Фəйзи Җ. Татар операсының үсүе // Совет əдəбияты. 1943.
№ 8. Б. 72–78.
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төрлесе төрле газета-журналларда һəм төрле елларда чыккан булып,
аларны берəмлəп җыйнарга туры килə. Заманында шагыйрь үзе
редакциялəргə тапшырып та, басылып чыкмыйча калган əсəрлəрне
редакция архивыннан эзлəп табу шулай ук аның өстенə төшə. Лəкин
Г. Кашшаф иренми, материалларның барысын да туплый, Җəлилнең
васыятен үтəп, аларны үзе əзерлəп һəм редакциялəп, китап итеп бастыра. Шул ук вакытта, шагыйрь турында үзе дə китап яза һəм 1957
елда ул «Муса Җəлил. Тормышы һəм иҗаты турында очерк» дигəн
исем астында дөнья күрə. Яңа материаллар белəн тулыландырылган
вариант 1961 чыгарыла.
Əлеге китапларга карата Н. Юзиевнең бик урынлы əйтелгəн
сүзлəре бар: «Һəр язучының «төп китабы», «алтын китабы» булган
кебек, тəнкыйтьче-əдəбиятчының да иҗатында əнə шундый иң
əһəмиятле хезмəтлəре була. Гази Кашшафның да «төп китабы»,
«алтын китабы» бар. Бу – аның Җəлил турындагы хезмəтлəре,
«Муса Җəлил» исемле монографиясе (1957 һəм 1961 еллардагы
басмалары)1.
Чыннан да, Г. Кашшафның күп еллар дəвамында башкарылган
киңкырлы эшчəнлеге тулысы белəн бу монографияне тудыруга
хезмəт иткəндер дип əйтү хата булмас. Г. Кашшаф – тəнкыйтьче,
əдəбият тарихчысы, публицист. Монографиядə авторның бу сыйфатлары ачык чагылалар, бер-берсен тулыландырып килəлəр.
Тəнкыйтьче осталыгы М. Җəлилне шагыйрь һəм язучы буларак
танытырга ярдəм иткəн. Əдəбият тарихчысы булу – Җəлилнең
иҗатын əдəби процесс агымында, тарихи планда, мохиттə
күрсəтергə, тормыш һəм иҗат юлының тулы күренешен тудырырга ярдəм иткəн. Язучы, публицист-журналист булу аны шагыйрь
турында хикəялəүне киң катлам укучыга аңлаешлы итеп, əдəби
телдə язарга этəргəн.
Биредə шулай ук шагыйрь белəн тəнкыйтьченең дуслыгын
истəн чыгармаска кирəк. Турыдан-туры əдип белəн аралашкан кеше генə үз сүзен үлчəп, кирəкле урында чиклəп, дөреслеккə сый1

Юзиев Н. Фидакарьлек // Əдəбият хəзинəлəре. Казан: Татар. кит.
нəшр., 1978. Б. 137.
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дырышлы итеп яза алган. Г. Кашшафның фидакарьлек, тугрылык,
сабырлык, тыйнаклык, гаделлек, кешелеклелек һəм башка сыйфатлары, һичшиксез, хезмəтнең ни дəрəҗəдə чынбарлыкка туры
килүен раслап торалар.
Г. Кашшафның 1957 елда чыккан хезмəтен, алдан ук искəртеп
узыйк, Җəлил исеме илгə кайтарылганнан соң дүрт ел узгач дөнья
күргəн һəм аны шул елларда үткəрелгəн эшчəнлек-эзлəнүлəрнең бер
нəтиҗəсе дип кабул итəргə тиешбез. Монографиянең башында ук
Г. Кашшаф М. Җəлилне Ю. Фучик белəн янəшə куеп карый: «... бу
тиңдəшсез батырлыкка хəзер бөтен дөнья сокланып баш ия. Аның
берсе – Чехословакия халкының турылыклы улы, шагыйрьжурналист, подпольеда чыныккан коммунист Юлиус Фучик, икенчесе – совет халкының кайнар йөрəкле улы һəм офицеры, татар шагыйре, коммунист Муса Җəлил»1. Очеркны тəнкыйтьче шагыйрьнең туган ягына, гаилəсенə мөнəсəбəттə башлый. Г. Кашшаф фикеренчə:
«Телнең матурлыгын, музыкасын Муса беренче кат əбисе
əкиятлəреннəн ишеткəн. Шуның белəн бергə ул рəхимсезлеккə,
вəхшилеккə каршы нəфрəтлəнергə дə өлгергəн»2. Тəнкыйтьче,
күрəсең, истəлеклəргə таянып, М. Җəлилнең башка балалардан аерылып торуын билгелəп уза. Шагыйрь бала чакта ялгызлыкны сөя төшə,
рəсем ясарга, укырга ярата, аны музыка дулкынландыра. Укырга
мөмкинчелеге булса да, кечкенə Мусага төрле кыенлыклар кичерергə
дə туры килə. Илдə барган вакыйгалар, əтисенең эшсезлеге, гаилəдə
балаларның күп булуы матди житмəүчелек тудыра. Əмма шул шартларда да Муса югалып калмаган, үз шөгелен тапкан.
Мостафа
авылыннан
Оренбургка
күчү,
Хөсəения
мəдрəсəсендə уку, «Белек» китапханəсе, шигырь язуда беренче
тəҗрибəлəр – тəнкыйтьче Муса язмышындагы əнə шундый бер
генə детальне дə күз уңыннан төшерми. Шагыйрьнең мəдрəсəдə
Ш. Камал, Ш. Бабич кебек шəхеслəр белəн очрашуы, Тукай, Гафури кебек əдиплəрнең иҗат традициялəре аның бу чор əсəрлəрендə
1
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урын ала, дип белдерə Г. Кашшаф. Хезмəттə шулай ук, параллель
рəвештə, М. Җəлилнең иҗтимагый тормыштагы активлыгы да
билгелəнə. Яшь шагыйрь балалар өчен оешма төзи, аларда үзе
башлап йөри.
Г. Кашшаф əлеге китапта М. Җəлилгə кагылышлы фактларны
теркəп баруны гына күздə тотмый. Шагыйрьнең иҗаты һəм тормышы илдə барган иҗтимагый-сəяси вакыйгалар белəн үрелеп
бирелə. Шул ук вакытта, тəнкыйтьче, вакыт-вакыт, бу чорда иҗат
иткəн язучы-шагыйрьлəрнең əсəрлəренə мөрəҗəгать итеп, аларга
да кыскача күзəтү ясап уза. Мəсəлəн, Г. Ибраһимов, М. Гафури,
К. Нəҗми, Ш. Камал һ.б.ның əсəрлəренə туктала.
1922 елда Һ. Такташ, Г. Кутуй, Ф. Əсгать, М. Җəлил Казанга
килəлəр һəм биредə яшəүче К. Нəҗми, А. Шамов, Ярлы Кəрим кебек. талантлы яшьлəргə кушылалар, əдəбиятны яңа эчтəлек белəн
баетырга омтылалар. «Лəкин яшьлəрнең шушы кайнар омтылышларын җитəклəүче, аларга тиешле юнəлеш бирүче большевистик
əдəби тəнкыйть булмый. Яшьлəр үз-үзлəренə бирелəлəр һəм,
үзлəре дə сизмəстəн, аларны вак буржуаз стихиячелек чолгап
ала»1. Шулай итеп Г. Кашшаф чор тəнкыйтенə дə бəясен биреп уза.
Очеркта М. Җəлилнең үзенең дə иҗатына булган бəялəмəлəрен
бирү уңышлы килеп чыккан. Шул рəвешле, тəнкыйтьче шагыйрьнең
үз бəясен һəм тəнкыйтьчелəрнең фикерен кисештерə алган. Мəсəлəн,
моның ачык мисалы – М. Җəлилнең Гомəр Хəйям, Сəгъди, Хафизларны яратып укуында чагылыш таба2.
М. Җəлилгə МГУның əдəбият һəм сəнгать факультетының
тəнкыйть циклы буенча редакцион-публицистик бүлеген тəмамлавы
турында 1931 елның 19 июнендə таныклык бирəлəр һəм шул уңайдан
Г. Кашшаф аның əдəби тəнкыйть өлкəсендə хезмəте киң җəелгəнен
ассызыклый3. Шул ук вакытта, шагыйрьнең архивын өйрəнгəннəн
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соң, тəнкыйтьче М. Җəлилнең татар совет опера культурасын
үстерүгə зур өлеш керткəнен билгели.
Сугыш елларында М. Җəлилнең фронтка китүе, аянычлы язмышы турында Г. Кашшаф аның көрəштəшлəре, исəн кайткан
сугышчыларның истəлеклəренə таянып яза. Моабит дəфтəрлəренең туган илгə кайтуына, төрле шиклəрнең таралуына ирешеп,
ниһаять, тəнкыйтьче васыятен үтəү юлында беренче адымнарын да
ясый. Əйтергə кирəк, хезмəт шактый кызыклы, җиңел тел белəн
язылган булса да, аны тоташтан укып чыгу авырлык тудыра.
М. Җəлил турында бүгенге көндə киң катлам укучыга таныш булган фактларның барысы да əлегə китапка кермəгəн. Хезмəтнең
өчтəн бер өлеше генə Җəлилнең сугыштагы һəм əсирлектəге язмышын яктырта. Əмма бу китап чорның иң кыйммəтле
ядкярлəренең берсенə əверелə.
Дүрт елдан соң Г. Кашшаф бу хезмəтен түбəндəге юллар
белəн сыйфатлый: «1957 елда безнең «Муса Җəлил» исемле
əсəребез басылып чыкты. Ул роман да, поэма да түгел, бəлки
шагыйрьнең тормыш һəм иҗат юлын өйрəнү тəҗрибəсеннəн чыгып язылган бер очерк иде. Əсəр китап кибете шүрлеклəрендə
ятып калмады, ул бик кыска вакыт эчендə сатылып бетте. Бу факт
үзе үк Мусаның тормышы һəм иҗаты белəн җəмəгатьчелекнең бик
нык кызыксынганлыгын күрсəтə. Лəкин əле ул чакта безгə байтак
нəрсəлəр билгеле түгел иде»1.
Хезмəтне бəялəп берничə рецензия дөнья күрə. Шуларның беренчесен С. Кудаш «Кызыл таң» газетасында бастырып чыгара2.
«Ике китапны укып чыккач...» дип исемлəнгəн язмада Гали Халитның рус телендə язылган «Габдулла Тукай» һəм Г. Кашшафның
«Муса Җəлил» хезмəтлəре тикшерелə. Биредə рецензиянең бары
икенче өлеше турында гына сүз бара.
С. Кудаш баштан ук хезмəт авторының киң планда эш итүенə
басым ясый. Аның фикеренчə, текстны нəкъ менə очерк жанры
1

Кашшаф Г. Муса Җəлил: Герой шагыйрьнең тормыш һəм иҗат юлы
турында очерк. Казан: Татар. кит. нəшр., 1961. Б. 4.
2
Кудаш С. Ике китапны укып чыккач... // Кызыл таң. 1957. 11 апрель.

160

кысаларында бирү аклана. Əмма, шул ук вакытта, С. Кудаш
авторның чама хисен югалтмавын да ассызыклый. «Гази Кашшаф
үзенең язганнарына көчлəп ышандырырга телəми. Бəлки Муса
Җəлилнең тормыш һəм иҗат юлын очерк теле белəн сөйлəп бирə.
Үзенең положениелəрен, дəлиллəр һəм тормыштагы фактлар белəн
беркетеп, алдыңа китереп бастыра. Шунлыктан син, китапны укыган чакта, аланнан калын урман эченə кереп киткəн бер юлчы кебек, гомер юлы кечкенə Саелмыш елгасы буеннан башланып
киткəн Муса Җəлил белəн 38 ел буена бергəлəп йөрисең, бергə
яшисең, бергə шатланасың, бергə кайгырасың»1. Китапның төп
кыйммəтен М. Максуд та нəкъ менə шул формада язылуында күрə.
Шул ук елның май аенда əлеге хезмəткə рус телендəге
бəялəмə «Советская Татария» газетасында басыла. Мəкалəнең авторы – Г. Кашшаф кебек үк Муса Җəлилнең тормыш һəм иҗат
юлын тикшергəн галим Р. Бикмөхəмəтов. Тəнкыйтьче фикере буенча, Г. Кашшаф шактый зур эш башкарып чыккан һəм бу китап
аркылы укучылар өчен шагыйрь турында бик күп яңа фактлар
ачыклана. Мисал өчен, Муса Җəлил кайсы төрмəлəрдə утырган,
кайсы лагерьларда булган, гитлерчыларга каршы нинди характердагы көрəш алып барган? һ.б. «Г. Кашшаф шагыйрь иҗатында
билгеле бер дəрəҗəдə күлəгəдə кала биргəн тəрҗемə һəм əдəбият
белеме өлкəсенə керткəн өлешне шактый тулы яктырткан», – дип
саный. Р. Бикмөхəмəтов2. Бер үк вакытта мактау сүзлəре белəн
янəшə аерым кимчелеклəр дə барлана. Шулар арасында рецензия
авторы шигъри мисалларның кайбер очракларда уңышлы сайланмавына, вакыт-вакыт китапның бердəм стиле сакланмавына басым
ясый. «Икенче яктан, бу –шагыйрьнең идея-эстетик үсеш, осталык,
классиклардан өйрəнү мəсьəлəлəрен күтəреп чыккан чын
мəгънəсендə җаваплы рəвештə эшлəнгəн фəнни тикшеренү»3.
Н. Юзиевнең тəнкыйди язмасы «Совет Татарстаны»нда басыла: «Бу китапта тəнкыйтьченең үсешен дə – аның эстетик караш1
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лары тирəнəюен, язучы иҗатын əдəби процесс белəн бəйлəп
бирүдə тагын да ныграк уңышка ирешүен, əдəби анализда
социологиядəн, турысызыклылыктан нык арынуын күрергə
мөмкин. «Муса Җəлил» китабы – Гази Кашшаф иҗатындагы иң
уңышлы, иң өлгергəн əсəр. Тəнкыйтьченең үсеше, аның 1940 елны
чыккан «Шəриф Камал» исемле монографик очеркы белəн чагыштырганда, аеруча ачык күзгə бəрелə»1. Мəкалəдə хезмəтнең телстиль үзенчəлеклəренə дə игътибар бирелə: «Авторның үз стиле
турында да берничə сүз əйтеп үтик. Китап җиңел, аңлаешлы телдə,
иркен язылган. Анда ясалма академизм, сөйлəүне катлаулы төзү
юк. Төрле язу стиленең кулланылуы китапны җанландыра,
укучының кызыксынуын арттыра»2.
«Совет əдəбияты» битлəрендə «Беренче тəҗрибə» исемле
тəнкыйди язмасын М. Максуд тəкъдим итə3. Автор Г. Кашшафның
хезмəтен югары бəяли, хезмəтнең телен художество əсəренең теленə
тиңли. Принципиаль əһəмияткə ия нəтиҗəлəр арасында М. Максуд
унөч яшьлек Мусаның шигырьлəрен дөрес бəялəүне, «Тукай шигъри
традициясеннəн килə торган ритмик яңгыраш көчле булуын»
күрсəтүне атый. «Алтынчəч», «Хат ташучы» кебек əсəрлəргə төпле
анализ бирелгəнен ассызыклый. Хезмəтнең югары бəягə лаек булуын
кире какмый, рецензия авторы аерым бəхəсле моментларны да
читлəтеп үтми. Мисал өчен, М. Максуд əдəби хəрəкəт тарихына багышланган урыннарга туктала: хезмəттə формализм, гыйсъянчылык,
футуризм, имажинизм кебек төшенчəлəрне куллануга игътибар итə;
Һ. Такташ үлгəннəн соң поэтик эстафетаның кем кулына күчүе белəн
бəхəслəшə; китап авторы белəн берлектə, Муса Җəлилнең иҗади
эзлəнүлəре турында уйлана. Телəк рəвешендə түбəндəгелəр җиткерелə: «Мусаның Мəскəүдəге ун еллык тормышын тулырак яктырту,
аның студиядəге һəм язучылар оешмаларындагы хезмəтлəренə
иркенрəк тукталу кирəк. Мусаның таланты ачылуда Мəскəү хəлиткеч
роль уйнады. Шул ук елларда Мəскəү Нəҗип Җиһанов кебек зур
1
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композиторны тəрбиялəде. Муса белəн бергə һəм Муса ярдəмендə
эшлəгəн Ə. Фəйзи һəм Ə. Ерикəйлəр операны əзерлəүгə актив катнаштылар. Шулай ук ул елларда Язучылар союзы янында Мəскəүдəге
татар язучыларының иҗат коллективы бик җанлы яши иде. Муса
тормышына бəйлəнешле булган бу моментларны тиешенчə
яктыртуның əһəмияте бик зур»1. Əйтергə кирəк, тəнкыйтьченең
сүзлəренə колак салгандай, монографиянең 1961 елгы басмасында
шагыйрьнең Мəскəү чорына Г. Кашшаф шактый киң туктала.
1961 елда чыккан хезмəткə килгəндə, ул шактый күлəмле, 454
биттəн тора. «Əкият ничек туа» дип исемлəнгəн кереш өлештə автор:
«Шул рəвешчə, бу китап икенче тапкыр, төзəтелеп, арттырылып басылуына карамастан, тулылыкны вəгъдə итə алмый. Лəкин автор булган кадəресен əкият итеп түгел, бəлки чынны, бик күп истəлеклəр
белəн тикшерелеп расланганны гына теркəде; ə чынлык үзе əкият
итеп сөйлəрлек... − дип »яза2. Тəнкыйтьченең үз эшчəнлегенə шундый бəя бирүен тыйнаклык дип əйтергə кирəк, чөнки ул М. Җəлилне
өйрəнүгə нигез салучы, эшчəнлеге исə үз заманында да, хəзер дə
кыйммəтен югалта алмаган һəм югалтмаячак та.
Монография, М. Җəлилне өйрəнүгə багышланган өлешендə,
өч бүлектəн тора:
1) шагыйрьнең яшьлек чоры;
2) зур адымнар белəн;
3) шагыйрьнең Бөек Ватан сугышы елларындагы иҗаты.
Г. Кашшаф шул ук кереш мəкалəсендə əлеге китапны язу процессында башкарылган эшлəрне дə яктыртып үтə. Билгеле, аңа барлык сорауларга да дөрес җавапны табуы җиңел булмаган. Бу юлда ул
М. Җəлилнең дуслары, көрəштəшлəре, туганнары, танышлары белəн
очраша. Төрле кешедəн төрле хəбəр җыеп, дөресен табарга тырыша.
Дөреслек исə күп очракта юлда гына ятмый. Аны эзлəп əле чит илгə,
əле Ватаныбызның билгесез бер почмагына барып чыгарга кирəк була. Г. Кашшаф үзен аямыйча гел тырыша, эзли, туплый.
1

Максуд М. Беренче тəҗрибə // Совет əдəбияты. 1957. № 12. Б. 101-102.
Кашшаф Г. Муса Җəлил: Герой шагыйрьнең тормыш һəм иҗат юлы
турында очерк. Казан: Татар. кит. нəшр., 1961. Б. 8.
2
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Монографияне башкарып чыгу юлында, Г. Кашшаф үз алдына
берничə максат куеп эш итə. Шуларның иң мөһиме – М. Җəлилнең
гомуми тормыш юлын, кече яшьтəн башланган иҗатын мөмкин
кадəр тулы күрсəтү. Шулай ук хезмəттə укучыны М. Җəлилнең тоткынлыкта үткəрелгəн еллары, иҗат ителгəн əсəрлəре, көрəштəшлəре
белəн таныштыру да үзəктə тора.
Очеркта хикəялəү автор тарафыннан алып барыла. Əмма һəр вакыйгага, һəр деталь-күренешкə тəнкыйтьченең битараф булмавы,
аларга мөмкин булганча тирəнрəк үтеп кереп, үзе күргəннəрне укучыга тулаем җиткерергə телəве сизелеп тора. «Муса Җəлил» очеркы
шагыйрьнең балалык, яшьлек елларын язып китү белəн башлана.
Əйтергə кирəк, əлеге бүлектə Г. Кашшаф безне М. Җəлилнең туганнары, якыннары, дуслары белəн генə таныштырып калмый, ə нəни Мусаны чолгап алган табигатькə, мохиткə, əйлəнə-тирəгə дə игътибар
итə. Беренче басмага караганда, биредə табигать күренешлəренə, Мостафа авылының тарихына игътибар күбрəк бирелə. Шагыйрь туган
авылның пейзажын сурəтлəп, тəнкыйтьче укучы алдында тулы бер
картина бастыра. Казаннан Уральскига киткəн Тукайның да юлы
Мостафа авылы аша узуы турында мəгълүмат бирү, əдəби
шəхеслəрнең язмышын бəйлəп карау уңышлы яңгырый. Тəнкыйтьчегалим М. Җəлилнең нəсел-шəҗəрəсенə мөрəҗəгать итеп, шагыйрьлек
сəлəтенең нигез-яралгыларын табарга тырышкан. Моңа дəлил итеп
шагыйрьнең атасының абыйсы Хəсəн язган дини парчалар, үзе
шигырьлəр, мөнəҗəтлəр чыгарган əнисе Рəхимə түти иҗатлары
китерелə. Шул ук вакытта, тəнкыйтьче М. Җəлилнең язу таланты инде
кечкенəдəн үк сизелүен дə ассызыклый. Мəсəлəн, Мусаның беренче
шигырьлəре 1915 елда ук языла. Кызганычка каршы, абыйсы
Ибраһим, сеңеллəре Зəйнəп һəм Хəдичəлəрнең истəлеклəренə караганда, Мусаның беренче язганнары югала. Югалуның сəбəплəрен дə
Г. Кашшаф ачыклап китə. Шунда ук автор шагыйрьнең тырышып
укуына, китаплар җыярга омтылуына да укучының игътибарын
юнəлтə. Шул рəвешле, Мусаны укучы күңелендə билгеле бер образ
тудырырлык дəрəҗəгə күтəрə.
«Зур адымнар белəн» дип аталган икенче бүлектə Г. Кашшаф
М. Җəлилнең 1927 елдан алып Бөек Ватан сугышы башланган еллар164

га кадəр иҗатын һəм тормышын үреп бара. Шушы елларда шагыйрь
энергиясенең һəрнəрсəгə җитүен, һəрнəрсəнең аның күңелен җəлеп
итүен əйтергə тырыша. Мəгълүм булганча, М. Җəлил əлеге елларда
совет оешмаларында төрле вазифалар башкара. Замандашы буларак
Г. Кашшаф аның əлеге эшчəнлеген югары бəяли. Шагыйрь белəн
тəнкыйтьче дуслыгы да нəкъ əнə шул елларда ныгый.
Без карап үткəн алдагы очеркта Җəлил белəн бер сафта баручы
язучы-шагыйрьлəр рəтенə бу китапта тагын Ф. Бурнаш, К. Тинчурин,
Ш. Усманов, Ш. Фидаи исемнəре өстəлə. Ягъни Г. Кашшаф монографияне янəдəн карап чыккан, кайбер урыннарда, өстəп, хаталарын
төзəтергə тырышкан. Мисал өчен, 1918 елның көзендə М. Җəлил
Төхфəт Ченəкəй белəн таныша һəм бу танышу озак елларга сузылган
дуслыкка əверелə. Үзенең М. Җəлилгə булган йогынтысы турында
Ченəкəй түбəндəгечə яза: «Муса барлык газет-журналларны укып
барды. Журналларны миңа Казаннан җибəрəлəр иде, ə Оренбургта ул
чакта Казанның газеталарын гына яздыралар иде. Минем үземдə
Əбелмəних Каргалиның «Өммикамал» исемле шигырь китабы,
«Мөхəммəдия», «Бакырган», «Йосыф» китабы, «Таһир-Зөһрə», «Бүз
егет» бар. Гомəр Хəйям, Хафизлар иҗаты белəн «Шура» журналы
аша таныша идек. Мин гарəпчə яхшы белə идем һəм борынгы китапларны Мусага аңлатып бирə идем. Гали Рəхимнең «Шəрык
шагыйрьлəре» исемле китабы басылып чыккач, без аны бергə укып
чыктык... Бу укулар Мусаның үз иҗатына тəэсире булгандыр. Ул үз
шигырьлəрен тикшерүне ярата, тəнкыйтьне яхшы күрə иде...»1. Əлеге
юллар икенче очеркта гына китерелə. Г. Кашшаф, шул рəвешле, аерым факт-детальлəрне еллар узгач та барлый, аларга укучының игътибарын юнəлтə.
Тəнкыйтьче үз хезмəтенə җаваплы карый. Икенче китап
язучының шигырьлəренə, аларга бирелгəн анализларга бай. Чор, заман талəплəрен күрсəтергə тырышып, Г. Кашшаф төрле рəсми документларны да кертеп җибəрə, һəр фикерен дəлиллəп бара.
Шагыйрьнең 1924 – 1925 елларга кадəр иҗатына əдəбиятчылар ае1

Кашшаф Г. Муса Җəлил: герой шагыйрьнең тормыш һəм иҗат юлы
турында очерк. Казан: Татар. кит. нəшр., 1961. Б. 32.
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рым игътибар бирмилəр. Г. Кашшаф моның белəн килешмəвен язып
чыга: «Без мондый карашларны уртаклаша алмыйбыз. Тема охшашлыгы, аерым мотивларның кабатлануы, шигъри формалардан өлге
алып язу – болар язучының үз башына мөстəкыйль эшли алуын шик
астына куймаска тиешлəр. М. Җəлилнең югарыда искə алынган
əсəрлəре каршылыклы булуларына, авторның эзлəнүен раслауларына
карамастан, алар зур шагыйрьдəн хəбəр бирəлəр, аларда сəнгать орлыклары бар. Шигырь төзелеше ягыннан да алар игътибарга лаеклы.
Рифма, ритм, цензура, пауза, музыкальлек мəсьəлəлəренə яшь шагыйрь үзенə карата талəпчəнлек күрсəтə, шигырь культурасының
нечкəлеклəренə таба омтыла»1. Күрəбез, бу анализ, əдəбият белеменə
караган төшенчəлəр белəн эш итү тəнкыйтьченең эзлəнүлəренең
дəрəҗəсен тагын бер кат исбатлыйлар. Башка əдəбиятчыларның карашларына да Г. Кашшаф битараф кала алмаган. Əлеге тəнкыйди
юлларга М. Максуд та үз мөнəсəбəтен белдерə: «Чыннан да бик сəер
караш. Бу бит Муса Җəлил иҗатыннан аның 6 − 7 еллык гүзəл башлангыч чорын бер селтəнүдə сызып ташлау дигəн сүз. Мондый карашта торасың икəн, Шамун Фидаи һəм Ибраһим Йосфи
шигырьлəрен дə сызып ташларга һəм, гомумəн, гражданнар сугышы
чорында газеталарда басылган шигырьлəргə «игътибар бирү кирəк
түгел» дип расларга туры килəчəк»2.
Г. Кашшафның хезмəтендə шагыйрьнең башлангыч чор иҗатына
мондый бəя биргəн тəнкыйтьчелəрнең исемнəре аталмый. М. Максуд
исə үз китабында бу моментка тулырак туктала. Əмма уңай якларны
барлау белəн бергə, ул монографиянең җитешсезлеклəрен дə билгели.
Мəсəлəн, М. Җəлилнең «Бибкəй кыз» музыкаль драмасына бəйле:
«Бик яшьтəн үк инде Муса əсəрнең идея эчтəлегенə, аның укучыга
тəрбия бирү көченə игътибар итеп өйрəнгəн. «Муса Җəлил» исемле
əсəрендə Гази Кашшаф гаять кызыклы бер факт турында яза (99 – 100
битлəр). 1925 елның 13 январенда «Кызыл Татарстан» газетасында
Муса Җəлилнең Казанда Татар дəүлəт театры сəхнəсендə куелган
1

Кашшаф Г. Муса Җəлил: герой шагыйрьнең тормыш һəм иҗат юлы
турында очерк. Казан: Татар. кит. нəшр., 1961. Б. 93.
2
Максуд М. Сагынган минутларда. Казан: Татар. кит. нəшр., 1977. Б. 106.

166

«Бибкəй кыз» исемле əсəрен идеология ягыннан каты тəнкыйть иткəн
рецензия басылып чыга. Ə 15 январьда инде Муса Җəлилнең
редакциягə хаты басыла. Яшь шагыйрь мəсьəлəне кабыргасы белəн
куя. «Бибкəй кыз» музыкаль драмасы 1922 − 1923 елларда язылган
иде. Ул һəм аның кебек күп нəрсəлəрем надан хəлемдə, эшлəнмəгəн
талантка таянып язылдылар да, шунда ук югалдылар да», – ди Муса.
Мусаның дəһшəтле кисəтүенə карамастан, «Бибкəй кыз» пьесасы соңыннан да Уфада, Ташкентта күп тапкырлар куелган һəм
уңышлы барган...
«Бибкəй кыз»ның бердəнбер текстын Латыйповлар Кашшафка
биргəннəр. ... «Бибкəй кыз» хəзерге көн өчен һич тə актуаль түгелдер, аны сəхнəгə кую турында хыяллану урынсыздыр. Шулай булса да, əсəрне эзлəп тапкан Кашшаф аның турында үз фикерен
əйтеп китəргə тиеш иде»1. Ягъни биредə М. Максуд тəнкыйтьчене
фактлар, күренешлəр белəн эш иткəндə билгеле бер дəрəжəдə сак,
игътибарлы булырга өнди.
Монографиянең шактый өлешен (китапның яртысын диярлек)
өченче бүлек тəшкил итə. Бу аңлашыла да, чөнки М. Җəлилнең
исемен аклау юлында Г. Кашшаф бик зур тырышлык куя. Халыкка
дөреслекне раслау исə – җиңел эшлəрдəн түгел. Шуңа да автор
мөмкин кадəр тулы, һəр детальне ассызыклап, күзəтеп бара. Ягъни
бу монографиясе белəн дə тəнкыйтьче үзенең дуслыгына тугры
булып кала.
1961 елда басылган хезмəттə фотографиялар күбрəк бирелə,
истəлеклəр, хатлар да шактый. Бирегə шулай ук Г. Кашшаф шагыйрь васыятенең фотокүчермəсен дə керткəн. Җəлил белəн
əсирлек тормышын татып, аның кебек җəзалап үтерелгəн
иптəшлəренең шəхеслəренə мөрəҗəгать итə тəнкыйтьче. Лəкин ул
тиз генə ашыгыч нəтиҗəлəр ясарга ашыкмый, төгəллеккə омтыла,
һəр ясалган нəтиҗəсен документлар белəн расларга тырыша.
Г. Халит Г. Кашшафның монографиясенə карата: «əдəби метод
һəм стильлəр формалашу яктылыгында тикшерү нияте аеруча

1

Максуд М. Сагынган минутларда. Казан: Татар. кит. нəшр., 1977. Б. 117.
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сизелə», – дип язып чыга1. Əмма хезмəтне чор идеологиясе кысаларында язылган хезмəт дип бəялəү дөрес түгел.
Г. Кашшаф М. Җəлилгə багышланган хезмəтен очерк дип билгели. Чыннан да, документальлек һəм сəнгати эшлəнешенə караганда, китап шулай да аталырга мөмкин. Əмма герой-шагыйрьнең
тормыш юлын һəм иҗатын беренче тапкыр фəнни əйлəнешкə
керткəн бу очеркны тулы хокуклы монография дип санарга кирəк.
Жанр буларак нəкъ менə монография аерым бер күренекле
кешенең тормыш юлын һəм эшчəнлеген яктыртуга багышланган
күлəмле фəнни хезмəт (гадəттə, басма китап) булып тора2.
Г. Кашшаф исə, М. Җəлилнең тəрҗемəи хəлен һəм иҗатын барлаган галим, биограф, текстолог. Соңгы елларда əдəбият галимнəре
биографияне язганда мөмкин кадəр тормыш фактларына
мөрəҗəгать итəргə, мохитне тулаем сурəтлəргə кирəк дигəн карашта торалар. Əлеге юл белəн əдипнең тормыш юлы гына түгел, ə
бəлки шəхси үзенчəлеклəрен дə күрсəтергə мөмкинчелек туа3.
«...Шəхес изоляциядə үсеш ала алмый. Яхшы биограф, билгеле бер
дəрəҗəдə рəссам булып, бер яктан, үз героеның образын ачып бирү
өчен, предметлар һəм атрибутлар белəн чолгап алынган «репрезентатив портрет» алымын куллана белергə тиеш»4. Ягъни, нəтиҗə
чыгарып əйткəндə, бүгенге көн əдəбият галимнəре тарафыннан
биографик монографияне язу өчен билгелəнгəн талəплəрне
Г. Кашшафның хезмəтендə тулаем таба алабыз. Шулай итеп
тəнкыйтьче-галимнең үз чоры һəм хəзерге буын укучысы өчен дə
əһəмиятле эш башкарып чыгуы турында тагын бер дəлил туа.
Үз вакытында китапның кайсы жанрда язылуы хакында
тəнкыйди фикерен Р. Бикмөхəмəтов та җиткергəн: «Бездə фəнни био1
Халитов Г. Кешегə һəм чынлыкка мəхəббəт белəн. Казан: Татар. кит.
нəшр., 1975. Б. 328.
2
Əдəбият белеме сүзлеге [Төз.-ред. А.Г. Əхмəдуллин]. Казан: Татар.
кит. нəшр., 1990. Б. 106.
3
Петровская И.Ф. Еще раз об источниках биографических сведений о
русских писателях и их окружении / И.Ф. Петровская // Рус. лит. Л., 1984.
№ 2. С. 192.
4
Холиков А.А. Писательская биография: жанр без правил // Вопросы
литературы. 2008. № 6. С. 54.
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графия жанры йомшак эшлəнгəн. Бу факт əлеге хезмəттə дə, аның
жанрының төгəлсезлегендə дə ачык чагыла. Безнең алда əле биография, əле истəлек-хатирəлəр, əле шигырь төзелеше тарихына экскурс
пəйда була»1. Билгеле, төрле жанрдагы материалны берлəштерү (документлар, хатлар, истəлеклəр, шигъри əсəрлəр һ.б.) җиңел эш түгел.
Шулай ук шагыйрь иҗатын бары тик академик стиль-тел аша
күзаллау да дөрес түгелдер, чөнки Г. Кашшаф беренче чиратта
М. Җəлилнең шəхесен ачарга омтыла. Шуңа да китапның жанрын,
безнеңчə, киң планда карау урынлы булыр.
Г.Кашшафның Муса Җəлил турындагы беренче хезмəте кебек
үк, 1961 елда басылып чыккан монографиясе дə əдəби җəмəгатьчелек
тарафыннан җылы кабул ителə. «Социалистик Татарстан», «Совет
əдəбияты», «Вопросы литературы» басмаларында аңа карата берничə
рецензия басыла. Китап басылган елны ук Салих Хəкимнең кыска
язмасы дөнья курə. Биредə төп игътибар шагыйрьнең батырлыгына
юнəлтелə, шулай ук китапның образлы телдə язылуы, җиңел укылуы
хакында да əйтелə. Ягъни тəнкыйтьченең үзенең дə язучы-художник
булуы таныла2.
1962 елда китапка карата ике рецензия басылып чыга.
Шуларның берсен Мəскəү университеты аспиранты Ю. Əминов язган3. Монографиянең гомуми кыйммəтен билгелəгəн хəлдə,
тəнкыйтьче, кайбер кимчелекле якларны да барлый. Мисал өчен,
хезмəт авторының кайбер өлешлəрдə əдəби мохитне артык мавыгып
сурəтлəве, шуңа бəйле рəвештə Муса Җəлил иҗатының икенче планга күчүе; Җəлил иҗатына хас эзлеклелекне, бөтенлекне тулаем
күрсəтмəве; «Зəйнəп» поэмасын гел уңай яктан бəялəве;
М. Җəлилнең драма əсəрлəре анализдан читтə калуы; журналист һəм
тəнкыйтьче буларак эшчəнлеге аз өйрəнелүе һ.б. Ю. Əминов: «Муса
Җəлил» монографиясе герой шагыйрьнең тормыш һəм иҗат юлын
өйрəнүдə тагын бер кыйммəтле хезмəт ул. Бу китаптан укучылар
үзлəрен кызыксындырган күп кенə сорауларга җавап таба алалар.
1

Бикмухаметов Р. Биограф поэта // Вопросы литературы. 1962. № 5. С. 236.
Хəким С. Герой шагыйрь турында китап // Социалистик Татарстан.
1961. 19 сентябрь.
3
Əминов Ю. Заман белəн бергə // Совет əдəбияты. 1962. № 1. Б. 136–142.
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Лəкин биредə Җəлил турында əйтелəсе инде əйтелеп беткəн, əдəбият
белгечлəребезгə тынычлап, кул кушырып утырасы гына калган дигəн
фикерне аңларга ярамый. Бу өлкəдə чишелəсе, хəл ителəсе
мəсьəлəлəр җитəрлек», – дип белдерə1. Димəк, Г. Кашшаф үзенең
хезмəте белəн үк аудитория алдында килəчəктə хəл ителəсе сорауларны да күтəрə алган, алга таба эзлəнүчелəргə юл күрсəткəн, дигəн
нəтиҗə чыгара алабыз.
Китапка өченче рецензияне Р. Бикмөхəмəтов язып чыга. Ул:
«Г. Кашшаф хезмəтенең төп кыйммəте – яңа кызыклы материалга бай
булуы, шагыйрьнең биографиясе һəм иҗаты органик бəйлəнештə
бирелүендə. Китапның бүгенге көнгə чаклы рус теленə тəрҗемə
ителмəве шаккатыра: ул шагыйрьнең героик шигырьлəренə, аларның
төгəл комментарийларына алыштыргысыз кушымта булып тора», –
дигəн фикерне җиткерə2. Шуның белəн бергə, тəнкыйтьче аерым
җитешсезлеклəрне дə санап чыга. Əйтик, Г. Кашшафның шагыйрьнең
тормыш һəм иҗат юлын өйрəнгəн башка галимнəргə мөрəҗəгать
итмəве; аерым хатларга сылтамалар күрсəтмəве. Əмма, шуларга да
карамастан, Р. Бикмөхəмəтов тəнкыйтьче-коллегасының хезмəтен зур
казаныш дип саный.
Əлбəттə, ике монографияга карата да тəнкыйтьче һəм
галимнəрнең бəялəмəлəрендə хаклык бар. Бу – уңай һəм кимчелекле
якларны барлауга да карый. Əмма хезмəтнең укылуы, алга таба аның
нигезендə бик күп яңа эзлəнүлəрнең барлыкка килүе үк Г. Кашшаф
башкарып чыккан эшнең күлəмен һəм дəрəҗəсен күрсəтеп тора.
1960 елда Г. Кашшаф тарафыннан якланган кандидатлык
диссертациясенең бер өлешен нəкъ менə Җəлилгə багышланган
бүлек алып тора. Тəнкыйтче, заман əдəбият белеменə таянып,
шагыйрьнең иҗатын татар совет əдəбиятының гомуми үсеше яссылыгында күзəтеп чыга. Шул рəвешле, монография тулы хокуклы фəнни хезмəт буларак карала да.
Тəнкыйтьче-галимнең М. Җəлил турындагы хезмəтлəренең
ике үзенчəлеге хакында Ф. Əгъзамов язып чыга: 1) «конкрет ми1
2
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салларын анализлау юлы белəн шагыйрьнең поэтик һəм гражданлык батырлыгының закончалыклы булуы турындагы идеяне раслый: ул бу батырлыкка бөтен тормышы, безнең чынбарлыгыбыз,
тəрбия һəм үзтəрбия тарафыннан əзерлəнде»; 2) «ул шагыйрь һəм
гражданны формалаштырган мəдəният мохитын яхшы белə. Бу –
халык авыз иҗаты, татар классик əдəбияты, көнчыгыш поэзиясе,
бөек рус мəдəнияте, көнбатыш əдəбияты һəм тере тирəлеге –
Ш. Камал, Һ. Такташ, К. Нəҗми, Ф. Бурнаш, А. Фадеев, П. Тычина, Я. Уксай һəм башка бик күплəр»1.
«Муса Җəлил» хезмəтеннəн тыш, Г. Кашшаф герой-шагыйрь
исеме белəн бəйле истəлеклəрне дə туплый. Алар аерым китап булып
басылып чыгалар. Истəлеклəр дə əлеге монографиянең бер нəтиҗəсе.
Г. Кашшаф төп хезмəтен язганда, Муса Җəлил белəн таныш булган,
бергə эшлəгəн, көрəшкəн кешелəрнең язмаларын, сөйлəп биргəн
истəлеклəрен файдаланган. Боларга Г. Кашшафның М. Җəлил томлыкларына язылган кереш, йомгак сүзлəрен, төрле газетажурналларда басылган мəкалəлəрен, башка авторлар белəн
бергəлектə язылган хезмəтлəрен дə өстəсəк – тəнкыйтьченең чын
мəгънəсендə зур эш башкарганын сиземлəве кыен тугел.
«Муса Җəлил» монографиясе – Г. Кашшафның төп китабы.
Шагыйрьнең чын дусты гына əлеге йөкне үз өстенə алып, башкарып чыга ала. Автор исə аны намусы, вөҗданы кушканча үтəп чыга. Билгеле, аның хезмəтлəренə күп кенə фактларны өстəп булыр
иде. Əмма алар Г. Кашшаф хезмəте булмас иде инде. Монография
болай да Җəлил фəне өлкəсендə чыганак була ала, барлык
эзлəнүлəргə этəргеч ролен дə үтəп килə. Китап фактик материалга
гаять бай, Җəлил тарихын өйрəнү, аның намуслы исемен торгызу,
əсəрлəрен җəмəгатьчелеккə җиткерү буенча бай мəгълүмат бирə,
фəнни əйлəнешкə беренче мəртəбə күп кенə əһəмиятле яңа фактлар
кертə. Г. Кашшаф Җəлил фəненə нигез салучы тəнкыйтьче-галим
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буларак татар əдəбияты тарихында, гомумəн, татар мəдəниятендə
мөһим роль башкарган.
Исеме туган иленə əле генə кайтарылган шагыйрьнең иҗаты һəм
язмышы югары пафоста сурəтлəнə. Тəнкыйтьче өчен исем аклаy факты аеруча мөһим. Г. Əпсəлəмов тəнкыйтьченең М. Җəлилгə багышланган эшчəнлеген «бүгенге тəнкыйтьнең уңышлы адымы», дип карау белəн беррəттəн, Г. Кашшаф эшчəнлегенең əдəби тəнкыйтькə
бəйле кимчелекле бер ягын күрсəтə: «Күп кенə тəнкыйтьчелəр,
язучыларның теге яки бу əсəрен тикшергəндə, хаклы рəвештə, аларны
тел кытыршылыклары өчен тиргилəр. Лəкин үзлəренең аннан да кытыршырак зəгыйфь тел белəн язуларын күрмилəр. Г. Халит,
Г. Кашшаф, Х. Хəйри иптəшлəрнең кайбер мəкалəлəрен бик зур
түземлелек белəн генə укып чыгарга мөмкин. Аннары безнең
тəнкыйтьчелəрнең аерата озын язу белəн мавыгуларын да əйтергə
кирəк. Мəсəлəн, Г. Кашшафның М. Җəлил турындагы эчтəлекле
мəкалəсе, «суы» күп булу аркасында, бик нык оттыра. Картлардан
күреп яшь тəнкыйтьчелəр дə колачны киң җəергə тырышалар»1.
Дөрестəн дə, күп кенə язмаларында Г. Кашшаф темалардан читлəшə,
артык «сүз куерту» белəн мавыга. Əмма бүгенге көндə ул чордагы
хезмəтлəрдə урын алган һəр сүз тулаем бер дəвер мохитен тоеп аңлар
өчен зур кыйммəткə ия.
Җəлилне өйрəнү фəненең бүгенге торышы турында сүз
йөрткəндə, түбəндəгелəрне билгели алабыз: герой-шагыйрьнең
тормыш һəм иҗат юлын, батырлыгын яктыркан 11 кандидатлык
диссертациясе якланган, шуларның 7се əдəбият өлкəсенə карый:
1. Р.Г. Бикмухаметов «Творческий путь Мусы Джалиля»
(1955);
2. Н.Г. Юзеев «Поэмы Мусы Джалиля» (1958);
3. М.С. Кашафутдинов «Основные этапы развития татарской
советской литературы и творчество Мусы Джалиля» (1960);
4. В.Г. Воздвиженский «Моабитские тетради» и их место в
советской литературе военных лет» (1968);
1
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5. И.Х. Забиров «Муса Джалиль и моабитская группа татарских писателей» (1971);
6. Р.А. Мустафин «Моабитский период жизни и творчества
Мусы Джалиля в свете новых материалов и изысканий последних
лет» (1971);
7. А.Г. Махмудов «Идейно-эстетическое своеобразие творчества
Мусы Джалиля: к вопросу об эстетическом идеале» (1980).
Ике хезмəт – татар телендə, берсе басылган язмалар нигезендə
башкарылган. Диссертациялəрнең төп өлеше узган гасырның 80 нче
елларына кадəр якланган, һəм, шулай ук, шагыйрь турындагы фəннипопуляр əдəби-тəнкыйди һəм публицистик язмаларның да күпчелеге
шул чорга туры килə. Бүгенге көндə фəнни җəмəгатьчелек аерым
авторларның эзлəнүлəре, юбилей уңаеннан үткəрелə торган чаралар,
Җəлил укулары белəн канəгатьлəнə дигəн сүз.
Алда күрсəтелеп үткəн диссертациялəрне барлау шуны күрсəтə:
шагыйрь иҗатын өйрəнү билгеле бер дəвамчанлык һəм хезмəттəшлек
юлы белəн алып барылган. Мисал өчен, Н.Г. Юзиев диссертациясенең рəсми оппоненты – Р.Г. Бикмөхəмəтов, И.Х. Зəбировның фəнни җитəкчесе – Г. Кашшаф, Ə.Г. Мəхмүдев фəнни эшенең
оппоненты – Р.А. Мостафин. Р. Мостафинга исə Җəлил фəненə хəерфатихасын шулай ук Г. Кашшаф бирə. Аларның берничə хезмəте
бергə башкарыла. Шул рəвешле, хəзерге əдəбиятта Г. Кашшаф эшен
нəкъ менə шушы тикшеренүче алып барды.
Билгеле, вакыт узган саен һəрбер тикшеренү өлкəсе дə яңа
мəгълүматлар белəн баетыла, заман фəне талəплəреннəн чыгып
үсеш ала. Җəлил фəне дə бүген үз тикшеренүчелəрен көтə, чөнки
бу өлкəдə тупланган бай материалны күзаллау өчен бер генə докторлык хезмəте аз. Лəкин бу өлкə тарихы белəн кызыксына башлаган яисə эзлəнергə телəүче һəрбер галим Җəлилне өйрəнү фəненə
нигез ташларын салган Г. Кашшаф хезмəтлəрен уратып узмаячак.

ЙОМГАК
Татар əдəбиятында совет чоры дип исемлəнгəн елларны өйрəнү
һəм аны хəзерге əдəбият белеме казанышларына таянып бəялəү дəвам
итə. 70 елны үз эченə сыйдырган бу дəвергə билгеле бер катгый
нəтиҗə чыгарып булмый. Аның һəр унъеллыгы үзенчəлекле. Гомуми
планда чорны аңлау, дөрес фикер йөртү өчен күп кенə мəсьəлəлəрне
чишəргə кирəк. Шуларның берсе – шул елларда иҗат иткəн
əдиплəрнең, тəнкыйтьчелəрнең эшчəнлеген тикшерү, мирасларын
бəялəү. Монографиядə тикшерелгəн тəнкыйтьче-галим Г. Кашшаф
эшчəнлеге совет чорында да, хəзерге көндə дə татар əдəбияты тарихында мөһим урын алып тора.
Хезмəтнең беренче бүлеге турыдан-туры Г. Кашшафның тормыш юлын һəм күпкырлы эшчəнлеген игътибарга алса, калганнары
тəнкыйтьченең язма мирасына юнəлтелгəн иде. Əдипнең биографиясен һəм эшчəнлеген аерым бүлек итеп алуыбыз акланды.
Г. Кашшафның чын мəгьнəсендə тəнкыйтьче, əдəбият галиме,
җəмəгать эшлеклесе булып китүе тормыш вакыйгаларына да бəйлəп
карала. Ул бик иртə əдəбият белəн кызыксына башлый, шагыйрьлəр,
язучылар белəн аралаша. Совет чоры дип исемлəнгəн əдəбият тарихында төрле өлкəлəрдə башкарган эшчəнлеге белəн Г. Кашшаф башка тəнкыйтьче-галимнəрдəн аерылып тора. Ул актив җəмəгать эшлеклесе, шул ук вакытта тəнкыйтьче, редактор, педагог, галим
хезмəтлəрен үреп бара, Язучылар союзында эшли. Үз чиратында бөек
шəхеслəребезнең аңа йогынтысы да булмый калмагандыр. Алар да
тəнкыйтьченең тормыш юлына билгеле бер дəрəҗəдə тəэсир иткəн.
Хезмəтнең калган бүлеклəре тəнкыйтьченең əдəби-тəнкыйди
мирасын мөмкин кадəр тулы ачып бирə. Аларны йомгаклап,
түбəндəге төп нəтиҗəлəрне чыгарырга мөмкин:
1. Г. Кашшафның иҗтимагый-сəяси, əхлакый-эстетик, гуманистик карашлары аеруча аның əдəби-тəнкыйди һəм гыйльми язмаларында чагыла. Аларда ул татар əдəби тəнкыйтенең классик
традициялəрен дəвам итүче буларак чыгыш ясый. Г. Кашшаф
язучыларның тəрҗемəи хəллəренə, төп биографик фактларга,
иҗатларының үсеш этапларына игътибарын юнəлтə. Аның
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рецензиялəрендə,
мəкалəлəрендə,
əдəби
портретларында,
аннотациялəрендə, кереш сүзлəрендə һ.б. язмаларында күпчелек татар совет əдиплəренең иҗаты өйрəнү объекты итеп алына.
Г. Кашшаф төрле жанрлар белəн эш итə (рецензия, аннотация, күзəтү
мəкалəсе, иҗат портреты һ.б.), əдəбиятның һəр төре аңа яхшы таныш.
Мəкалə-язмалардан күренгəнчə, Г. Кашшаф əсəрлəрне, иң беренче
чиратта, укучының кабул итү-итмəвеннəн, чынбарлыкны ни
дəрəҗəдə дөрес чагылдыруыннан торып бəяли. Гуманистик аспектка,
əсəрдəге кеше образларының бирелешенə ул аеруча басым ясый. Аңа
иҗат җимешенең сəнгати, тел-стиль ягы да мөһим. Тəнкыйтьче татар
совет классикларының иҗатларына мөрəҗəгать итə, шул ук вакытта
татар əдəбиятының гомуми барышын да күзəтə. Күп кенə язучышагыйрьлəрне Г. Кашшаф əдəбият мəйданына чыгара, аларга хəерфатихасын бирə. Чор шаукымына ияреп, ул вульгар социологизм
идеологиясенə дə бирелеп ала, заманында актуаль яңгыраган «конфликтсызлык» теориясенə, уңай герой мəсьəлəсенə, «кечкенə кеше»
проблемаларына да кагыла. Əдипнең тəнкыйть өлкəсендəге мирасы
бай, төрле тармакларны яктыртуы белəн үзенчəлекле. Биредə
язучының иҗатын, аерым бер əсəрдəн башлап, əдəбиятның гомуми
торышын анализлауга караган мəкалə-хезмəтлəрен атап дəвам итə
алабыз. Мəкалəлəренең күптөрле газета һəм журнал битлəрендə басылып чыгуы мəгълүм. Ягъни əдип киң катлам укучыларга үз карашларын җиткерергə тырышкан, димəк моңа ихтыяҗ булган. Бер үк вакытта, Г. Кашшаф төрле чыгышлар да ясаган, җыентыкларга кереш
сүзлəр язган. Əлеге эшчəнлеге аны тəнкыйть дөньясының күренекле
вəкиле булып күтəрелүенə китергəн. Үз чорында аның хезмəтлəре,
эшчəнлеге иҗатташлары, чордашлары тарафыннан уңай бəялəнə.
Билгеле, Г. Кашшаф əдəбият теориясенең аерым мəсьəлəлəренə киң
тукталмый. Ул гомуми планда эш итə, əхлакый-эстетик юнəлештə
иҗат итəргə омтыла. Совет чорында шушы хезмəтлəре өчен ул еш
кына тəнкыйть сүзлəре дə ишетə. Əмма Г. Кашшафның күп кенə язмалары бүгенге көн өчен дə əһəмиятен югалтмый. Г. Кашшаф исə,
күпсанлы язучы-шагыйрьлəрнең иҗатын өйрəнеп, тикшереп чыгу
ягыннан караганда, тəнкыйтьче-галим, биограф, текстолог буларак
танылган шəхес.
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2. Г. Кашшафның Муса Җəлилне өйрəнү өлкəсендəге
эшчəнлегенə килгəндə, берничə моментны аеруча ассызыклап үтəсе
килə. М. Җəлил − каһарман, батыр, тиңсез шагыйрь. Шагыйрьнең
дусты Г. Кашшаф та, үз чиратында, үз эшендə каһарман, максатчанлыгы, васыятькə тугры калуы белəн батыр характерлы, тырыш зат.
Əлеге ике шəхесне яшəгəн чорлары, дуслыкларыннан тыш та үзара
бəйлəп торучы нигезлəр аз түгел. Г. Кашшаф, кайчандыр М. Җəлил
яшəгəн фатирда гомер кичерə. Шул рəвешле, шагыйрьнең рухын саклаган диварлар Г. Кашшафны илһамландыра, калəменə көч өсти,
башкалар иҗатына юнəлеш бирергə этəрə. Əлеге дəвамлы хəрəкəт
бүген дə туктамый. Җəлил фəненə нигез салган тəнкыйтьченең эше,
мирасы бүген дə актуаль.
Вакытлар узган саен, фидакарьлек белəн башкарылган
эшчəнлекнең бəясе, кадере күтəрелə генə бара. Аны əледəн-əле
хəтерлəрдə яңартып, тузаннан саклап торачаклар. Шагыйрьнең
үлмəс исеме яшəгəндə, аны халыкка кайтарган Г. Кашшаф исеме
дə онытылмас. Аның эшчəнлегенə таянып, əле күп кенə фикерлəр
əйтелергə мөмкин.
Г. Кашшаф М. Җəлилнең героик характерын, фашистларга
каршы алып барган яшерен көрəшен яктырта. Əлеге көрəшнең гаять киң колач җəюен мисаллар белəн раслый. Шагыйрьнең көрəш
юлында кичергəн газаплары да тəнкыйтьче күңеленə тирəн эз булып уелган. Шуңадыр, китапта шагыйрьнең тормыш һəм иҗат
юлының соңгы чорына шактый киң урын бирелгəн. Бу күренеш,
əлбəттə, М. Җəлилнең соңгы көннəрен укучыга мөмкин кадəр тулы, дөрес итеп хикəялəп бирү максатыннан башкарылгандыр.
Г. Кашшафның М. Җəлилне өйрəнү өлкəсендəге эшчəнлеге
нəтиҗəсендə, татар совет əдəбияты гына түгел, ə гомумəн, дөнья
əдəбияты герой-шагыйрьнең исемен, каһарманлыгын, үлемсез
шигырлəрен үз тарихы битлəренə кертə. Татар əдəбияты тарихында хаклы рəвештə Г. Кашшаф Җəлил фəненə нигез салучы буларак
таныла. Шулай ук аны əлеге өлкəдə фундаменталь материал туплаган галим дип тə танырга кирəк.
3. Г. Кашшафның əсəрлəре берничə хикəя, повесть белəн
чиклəнсə дə, тəнкыйтьченең публицистик стиле бу иҗат
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җимешлəрендə үзен сиздереп тора. Əдəбият белгечлəре тарафыннан
алар югары бəялəнмəсə дə, əдипнең чынбарлыктагы вакыйгаларны
сурəтли белүе, аларны укучысына кызыклы итеп җиткерə алуы күзгə
ташлана. Димəк, Г. Кашшаф үз заманында укучысының ихтыяҗын
тоеп яшəгəн. Нигездə, илебез кичергəн иң авыр сугыш һəм сугыштан
соңгы елларда язылган бу əсəрлəр чорның актуаль темаларын
күтəрəлəр. Шул ук вакытта, хикəялəр арасында тормыш ваклыкларын
яктыртканнары да бар. Алар көлкеле ситуациялəргə корылган,
кешелəрнең мəгънəсез эшлəрен тасвирлый. Тəнкыйтьченең барлык
əсəрлəрендə дə бер үзенчəлек күзгə ташлана: хикəялəрнең һəркайсы
диярлек укучы алдында сорау куя, аны уйланырга мəҗбүр итə. Автор
бу очракта һəр кешегə үзенчə нəтиҗəлəр чыгарырга ирек бирə. Очерк,
эссе жанрына мөрəҗəгать итеп, Г. Кашшаф татар журналистика тарихында да үз сүзен əйтə. Документаль фактларга нигезлəнгəн очерклар аша совет чынбарлыгы сурəтлəре укучы күз алдына тагын да калкурак килеп баса.
Г. Кашшафның язучылык эшчəнлеге, нигездə, заман талəплəреннəн, чор ихтыяҗыннан туса да, аерым əсəрлəренең тема һəм
проблемалары бүгенге көн өчен дə актуаль яңгырый.
4. Театр тəнкыйте Г. Кашшаф эшчəнлегендə аерым урын алып
тора. Əлеге рецензиялəрдə драматургия əсəрлəре генə түгел, ə
гомумəн татар театры тарихы да чагыла. Шунысы мөһим:
Г. Кашшафның бу юнəлештəге эшчəнлеге аны тəнкыйтьче-галим,
татар театрының тарихын, үсешен күзəтеп барган тамашачы буларак кына түгел, ə бəлки сəнгатькəр, театр тəнкыйтьчесе, татар театры тарихчысы буларак танырга мөмкинлек бирə. Тəнкыйтьченең
күпсанлы мəкалə-рецензиялəре тулы бер əдəби анализ бирүне
күздə тотып язылмаган. Аның хезмəтлəре безгə фактологик материал туплау, татар əдəбияты тарихы, татар театры тарихы өчен бай
материал бирү ягыннан мөһим.
5. Г. Кашшафның əдəби-тəнкыйди эшчəнлеген түбəндəге чорларга бүлергə мөмкин:
а) 1920 еллар ахыры – 1930 еллар уртасы − стиль, юнəлеш
өлкəсендə эзлəнүлəр;
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ə) 1930 еллар уртасы − Бөек Ватан сугышы башланганчы −
җитлегү чоры;
б) Бөек Ватан сугышы еллары − 1953 елга кадəр − төрле
өлкəлəргə караган актив эшчəнлек;
в) 1953 елдан алып 1975 елга чаклы − төп игътибарны
М. Җəлилнең тормыш һəм иҗат юлына юнəлтү һəм аны өйрəнү.
Г. Кашшафның озак еллар буе көндəлек алып баруы күплəргə
мəгълүм түгел. Алар − əдəбият өчен хəзинə. Шулай ук Тел,
əдəбият һəм сəнгать институтында Г. Кашшафның фонды да бар.
Əлеге материаллар əлегə тиешенчə өйрəнелмəгəн. Димəк, Г. Кашшафның эшчəнлегенə һəм мирасына карата җиткерелəсе күп кенə
фикерлəр бар əле. Сүз – мəгънəсе белəн көчле, һəм əдəбиятта да
матурлык бөртек-бөртек сүзлəрдəн туа. Г. Кашшафның да төп
эшчəнлеге бүген безгə сүзлəр аша җиткерелə. Тəнкыйтьче һəрбер
сүзгə игътибарлы булырга өнди. Аның танылган əдиплəрне өйрəнү
өлкəсендəге эшчəнлегенə килгəндə дə шушы ук күренешнең кабатлануын күзəтəбез. Нəтиҗə чыгарып əйткəндə, Г. Кашшаф
үзенең əдəби-тəнкыйди һəм гыйльми эшчəнлеге белəн татар
əдəбияты тарихында гына түгел, бəлки сəнгатендə дə үзенə аерым
урын алырга лаеклы шəхес.
С. Кудаш язганча: «Г. Кашшаф татар совет əдəбиятының сабан
туйларында яки ипподромнарда елына бер тапкыр чаба һəм юырта
торган аргамакларыннан түгел. Ул татар совет əдəбиятының ел
əйлəнəсенə муеныннан камыт төшерми торган йөк аты булды. Аны
нинди зурлыктагы арбага җиксəлəр һəм аңа күпме йөк салсалар, ул
шуны тарта һəм алга таба сөйри бирде»1. Һəм бу чыннан да шулай.
Г. Кашшафның хезмəтлəре зур кыйммəткə ия. Тəнкыйтьче үз
эшчəнлегенең кешелəргə карата мəхəббəт, ышаныч белəн башкарылуын белдереп, болай ди: «Мин кешелəрне үзем уйлаганга караганда
яхшырактыр дигəн фикер белəн яшəдем»2. Əлеге юлларга
тəнкыйтьченең яшəү мəгънəсе салынган.
1

Юзиев Н. Фидакарьлек // Əдəбият хəзинəлəре. Казан: Татар. кит.
нəшр., 1978. Б. 132 .
2
Əгъзəмов Ф. Тугрылык // Мəдəни җомга. 1997. 25 апрель.
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Summary
The monograph is devoted to the study of literary criticism and
scientific work of the famous Tatar literary critic, scholar, teacher,
journalist, writer, social activist and founder of Jalil's science, one of
the authors of textbooks and anthologies by Tatar literature of the
Soviet period for schools, an active participant in the literary life of 20–
70- ies of XX century Gazi Kashshaf (Mirgazi Sultanovich Kashshafutdinov, 1907–1975).
Works, specifically examining the literary-critical and scientific
heritage of G. Kashshaf, virtually are not in existence. However, many
reviews and memories of colleagues and friends G. Kashshaf are
preserved that help to provide more than forty-year artistic career critic
and scholar, his role in the literary process of the Soviet era.
The book consists of four chapters. The first of these covers
biography, multifaceted, creative and social activity on the background
of criticism of historical and socio-political realities of the Soviet era.
G. Kashshaf is presented here as a teacher of high school, one of the
founders of the Department of Journalism at the Kazan State
University, author of textbooks.
Particular emphasis is placed on the editorial position of criticism,
which he held for many years in the Tatar literary and artistic and
socio-political magazine "The Council adabiyaty" ("Soviet literature",
now "Kazan Utlary" – "Lights of Kazan"). Literary career of
G. Kashshaf is considered as separate chapter, the analysis of literary
works of the author leads to some interesting conclusions.
The third chapter of the monograph reveals talent of G. Kashshaf
as a critic and scholar. In his works, he pays great attention to the
writer's biography, the process of formation of their creativity. In
reviews, articles, reports, literary portraits and other genres of criticism
it explores the work of many well-known Tatar Soviet writers. A
special place in the activities of G. Kashshaf takes theater criticism. He
admires the acting talent, staging director, assesses the performances
and works that underlie them. Criticism also take place sometimes.
The last chapter of the book introduces readers to the activities of
G. Kashshaf as Jalil scientist and his research in this direction. As a
close friend of the poet, he has done everything possible in the way of
execution of his will. It was in the papers about Musa Jalil clearly
reflected plexus creative thinking and scientific criticism.
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