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ЗӘЙНӘБ БИИШЕВА ИЖАДЫНДА ПУБЛИЦИСТИКА 

 
Күренекле яҙыусы, шағирә, драматург Зәйнәб Биишева – күп яҡлы таланты 

менән милләттең рухи үҫешенә ҙур өлөш индергән һәм республикала ғына түгел, 
сит илдәрҙә лә киң танылған әҙиптәрҙең береһе.  

З. Биишеваның ижадына киң диапозонлыҡ хас. Проза жанрының бөтә 
төрҙәрендә лә күп һәм уңышлы ижад итә. Ижадының тәүге осоронда ул хикәйәләр, 
нәҫерҙәр, әкиәттәр, очерктар һәм даими рәүештә матбуғатта көнүҙәк темаларға 
публицистик мәҡәләләр менән сығыш яһай.  

Авторҙың “Үткәндәргә бер әйләнеп” исемле йыйынтығына төрлө йылдарҙа, 
төрлө темаларға яҙылып, үҙ ваҡытында газета һәм журналдарҙа баҫылған очерктар, 
публицистик мәҡәләләр, иҫтәлектәр тупланған. Был яҙмалар авторҙың әҙәби ижад 
менән актив шөғөлләнә башлауына бәйле, һәм үҙе әйткәнсә: “Был яҙмаларҙың 
бөгөнгө әҙәби талаптар күҙлегенән сығып ҡарағанда бик үк камил булмауҙары ла 
мөмкин. Шулай ҙа яҙыусының үтелгән ижад юлындағы бер өлкәгә – журналистика 
өлкәһендәге хеҙмәтенә күҙ ташлау яғынан әһәмиәтһеҙ булмаҫ тигән өмөттә ҡалам” 
[Биишева, 1973, 3-сө б].  

Күпселек яҙмалар авторҙың “мин”е исеменән алып барыла һәм был тәбиғи ҙә, 
сөнки улар автобиографик характерҙа яҙылған. Уның шәхси күҙәтеүҙәре, образлы 
сағыштырыуҙары һәм төплө анализдары дөйөмләштерелеп, юғары 
художестволылыҡҡа еткерелә. Бында авторҙың донъяуи күҙәтеүҙәр офоғо ни тиклем 
киң булыуын, халыҡсан тел байлығын, үҙенә генә хас яҙыу стилен барлығын асыҡ 
күрергә мөмкин. 

“Йөрәгемдә – Ленин” тигән иҫтәлегендә, мәҫәлән, Октябрь революцияһын 
яланаяҡ ҡаршылаған кескәй ҡыҙҙың яҙмышы ҡырҡа үҙгәрә, автор әйткәнсә, “гүйә 
упҡындан күтәреп алып аяҡҡа баҫтырҙы, нурлы мәктәп донъяһына алып инде”. 
“Ленин” тигән һүҙҙе лә тәү тапҡыр ишетә: Ленин – иҙелгән, кәмһетелгәндәрҙең 
яҡлаусыһы. Ленин – дуҫлыҡ, туғанлыҡ, ғәҙеллек, тоғролоҡ һаҡсыһы. Был шәхес 
уның йөрәгенең иң ҡәҙерле, иң ҡиммәтле ҡомартҡылары ғына һаҡлана торған 
түрендә ҡояш булып, терелткес нур бөркөп йәшәй, йәйғор булып ғүмер юлын 
биҙәй, ынйы-мәрйен сатҡылары булып күңел хазиналарына бөтмәҫ-төкәнмәҫ 
матурлыҡ өҫтәй, йә иһә мең-мең юха йыландарҙың башын ҡыйыусы, бер ҡылыс 
һелтәүҙә батша һарайҙарының көлөн күккә осороусы, ҡараңғы зиндандарҙа ыҙа 
сиккән һылыу-һылыу ҡыҙҙарҙы яҡты донъяға сығарыусы еңелмәҫ үлмәҫ әкиәт 
батырына әйләнә.  

16–17 йәштәрҙә инде автор иң әүҙем, йәш, ярһыу комсомолкаларының береһе 
булып китә. Башҡорт халыҡ йорто Ырымбурҙағы Ҡаруанһарайҙа яңы асылған 
Башҡорт педагогия техникумында уҡып йөрөгән сағында ла Лениндың азатлыҡ, 
туғанлыҡ, ғәҙеллек тигән изге идеалары менән рухланып йәшәй һәм рәхмәтле, 
бурыслы булыуын һыҙыҡ өҫтөнә ала. “Яҡтыға” трилогияһын яҙған ваҡытта ла автор: 
“Был әҫәрҙәрем… минең тиҫтәләрсә йылдар күңелемдә һаҡлап килгән иң мөҡәддәс 
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теләгем ине. Һәм мин… ошо изге теләккә ирештем. Мине, ябай башҡорт ҡыҙын, 
урамдан алып кеше иткән, яҙыусы иткән бөйөк Лениндың тыуыуына 100 йыл тулыу 
көндәренә буш ҡул менән килмәүем өсөн үҙемде сикһеҙ бәхетле һанайым” ти ул 
[Биишева, 1973, 7-се б]. 

“Ҡыҙыл галстуклы кеше” иҫтәлегендә автор ҡыҙыл галстуклы кешеләрҙе, 
пионерҙарҙы иң яратҡан кешеләренә һанай. Йәшенән уҙыу сәбәпле пионер сафына 
инә алмай, әммә ҡыҙыл галстук тағып, урамдарҙа хужаларса киң баҫып йөрөү 
теләгенә ирешә. Башҡорт педагогия техникумына уҡырға ингәс тә иң тәүге эшен 
пионервожатыйы булыуҙан башлай. Техникумда уҡыған йылдарҙа йәйге каникул 
осорҙарында үҙенең тыуған ауылы Туйымбәттә пионер ячейкаһы ойоштороуҙа 
актив ҡатнаша, техникум тамамлап, Баймаҡ районы Билал ауылына барғас, 
комсомол һәм пионер эшен юлға һалып ебәреүҙә ең һыҙғанып эшләй. Берҙән-бер 
уҡытыусы булараҡ көндөҙ дүрт класста уҡытһа, кискеһен өлкәндәрҙе уҡыу-яҙыуға 
өйрәтә. Ауыр йылдар булыуына ҡарамаҫтан, был осор авторға йәшлегенең иң 
бәхетле, онотолмаҫ иҫтәлектәренең береһе булып ҡала.  

“Боевой иптәш, иң тоғро дуҫ” исемле иҫтәлектә, ауылдан яңы ғына килгән йәш 
ҡыҙҙың беренсе тапҡыр китапханаға килеүе һәм тәүге тапҡыр “Башҡортостан” 
газетаһын алып уҡыуы тасуирлана. “Башҡортостандың ҡайһылыр иң төпкөл 
райондарының береһендә 14 йәшлек ҡыҙҙы малға һатып ебәргәндәр, тигән хәбәр 
йәш ҡыҙҙы тулҡыландырып ҡына ҡалмай, аптырата ла. Ҡыҙҙарҙы һатмаҫҡа мөмкин 
булыуы! Совет хөкүмәте бындай эште тыя икән![Биишева, 1973, 26-сы б]. Һәм йәш 
ҡыҙ ошо тәьҫирҙән әҫәрләнеп яҙған беренсе шиғыры техникумдың “Йәш быуын” 
исемле ҡулъяҙма журналында тулыһынса баҫылып сыға. “Башҡортостан” газетаһы 
шул көндән башлап йәш ҡыҙҙың иң яҡын дуҫына, айырылмаҫ серҙәшенә, етәксеһенә 
әйләнә. Йылдар үткәс, бигерәк тә ауыр Ватан һуғышы йылдарында, әҙәби хеҙмәткәр, 
һуңынан яҙыусы булараҡ та “Совет Башҡортотсаны” газетаһының ошо изге эшендә 
ихлас хеҙмәт итеүен дауам итә.  

З. Биишева әҙәбиәттең һәр жанрында ла ялҡынланып ижад итте. Ошо сифат 
уның публицистикаһында ла күҙәтелә. Ул иһә, проблемалы мәҡәлә, биографик 
материалға нигеҙләнгән очерк булһынмы, ижади портрет, эссе һ.б. жанрҙарҙа 
осратырға мөмкин һәм улар һәр береһе әҙәби әҫәр һымаҡ ҡабул ителә.  

Автор “Батыр яуҙа һынала” исемле очеркында яҡташы, Советтар Союзы 
Геройы Суфый Суфиянов тураһында бәйән итә. Тәүге осрашыуҙан һуң геройҙың 
портретын бына нисек тасуирлай: “Бына минең алдымда урта буйлы, балаға хас бер 
ҡатлы яҡты, хатта бер тиклем оялсан ҡарашлы, һылыу йөҙлө, аҙ һүҙле, үтә баҫалҡы 
хәрби кеше баҫып тора. Минең ентекле һорауҙарыма ябай һәм ҡыҫҡа-ҡыҫҡа ғына 
яуап бирә. Мин артыҡ төпсөнә йәки уның батырлыҡтарына һоҡлана башлаһам, 
хатта уңайһыҙланып, ҡыҙарынып китә: 

 – Беҙҙең бөтә һалдаттар ҙа шулай батыр һуғышты, апай, – тип тыйнаҡ ҡына 
иҫкәтреп ҡуя. – Шулай булмаһа, беҙ еңә алыр инекме ни?! – ти” [Биишева, 1973, 29-
сы б.].  

Һуғышта булыуына ҡарамаҫтан, геройының кешелек сифаттарын 
юғалтмайынса, тыйнаҡ, сабыр, баҫалҡы холҡон һаҡлап ҡалыуы авторҙы, берҙән, 
һоҡландырһа, икенсенән, уның ҡаһарманлығын уйлап: “Бәхетле, осраҡлы 
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шарттарҙың ыңғай тура килеп тороуымы, әллә ир-егеттең тәбиғи характерынан 
килеп сыҡҡанмы был батырлыҡ” тигән һорауға яуап эҙләй ул. Суфый Суфиянов 
Бөйөк Ватан һуғышы ваҡытында, ябай һалдаттан гвардия капитаны дәрәжәһенә етә, 
ҡурҡыу, сигенеү белмәҫ, йәш командир үҙенең уҡсылар ротаһы менән һәр саҡ, һәр 
ерҙә ҡаҡшамаҫ ҡая булып дошман юлын быуырға, үҙенән күп тапҡыр күберәк көс 
менән һөжүмгә күскән дошманды тар-мар итергә һәләтле булыуы менән таныла.  

Командование Суфияновтың ротаһына ҙур ышаныс белдерә, иң яуаплы 
бурыстар йөкмәтә. Егет Воронеж, Сталинград, Украина, Белоруссия фронттарында 
күрһәткән батырлыҡтары өсөн күп тапҡыр ордендар һәм миҙалдар менән 
наградлана. 

Арыу, талыу, тоғролоҡ, аяныу белмәҫ йөрәге халыҡҡа хеҙмәт итеү теләге 
менән тулы Суфиянов һуғыштан һуң да колхозда ең һыҙғанып эшләй. Хеҙмәт 
фронтында ла алған Хеҙмәт Ҡыҙыл Байраҡ ордены шул хаҡта һөйләй. 

Зәйнәб Биишеваның күп яҙмалары әҙәбиәт һәм сәнғәт эшмәкәрҙәре хаҡында: 
М. Горький, Һ. Дәүләтшина, М. Йәлил, С. Ағиш, Һ. Таҡташ, Х. Мохтар һәм 
башҡалар. М. Горькийға арнап яҙылған “Остазыбыҙ” очеркында иһә уның шәхси 
уйланыуҙары күҙаллана. Бөйөк яҙыусыға һоҡланып, оло ихтирам менән рус 
әҙәбиәтендә генә түгел, башҡа милләт халыҡтары әҙәбиәттәрендә лә тотҡан ролен 
юғары баһалай. Бында тәрән мәғәнәле һүҙҙәр бар: “Рус әҙәбиәтенең иҫ киткес 
вәкилдәре – бөйөк гуманистары А. С. Пушкин, Л. Н. Толстой, И. С. Тургенев, 
Ф. М. Достоевскийҙар беҙгә халыҡҡа оло хеҙмәт, тәрән хөрмәт менән ҡарарға, халыҡ 
ҡайғыһы менән ҡайғыланып, шатлығы менән шатланып йәшәргә өйрәтте, халыҡтың 
ауыр тормошон, яҡты рухын иң ғали юғарылыҡҡа күтәреп данларға өндәне, уның 
уйын, теләген, ынтылыштарын бөтә тәрәнлегендә яҡтыртыу – яҙыусының иң изге 
бурысы икәнен төшөндөрҙө… Ә А. М. Горький әҫәрҙәре беҙҙе иҙелгәндәр, 
кәмһетелгәндәр тормошон бөтә ҡатмарлылығы, ауырлығы һәм ғалилығы менән 
яҡтыртырға ғына түгел, ә иҙелгәндәр бәхете өсөн көрәшергә һәм еңергә өйрәтте” 
[Биишева, 1973, 38-се б.].  

Зәйнәб Биишева публицистикаһында, шулай итеп, яҙыусының үҙ тормошо 
һәм ижадына бәйле мәсьәләләр ҙә, замандаш образы, илдә барған ваҡиғалар ҙа киң 
сағылыш алған. Милли әҙәбиәттә үҙенә генә хас тауышы, үҙ стиле, әйтер һүҙе 
булған, халыҡ рухын тойоп, ил тарихы менән бергә йәшәгән талантлы әҙибә ғәйәт 
бай һәм күп яҡлы ижады менән үҙенә рухи һәйкәл ҡуйҙы. 
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