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Тукайны өйрəнүгə зур өлеш керт кəн га лим нəр 
Сəгыйть Исəнбаев һəм  Рашат Гай на нов ның 
якты рухларына багыш лыйм.

КЕРЕШ

Татар халык шагыйре Габдулла Тукайның (1886–1913) тор-
мыш юлын һəм иҗат мирасын максатчан өйрəнү юнəлешендə 
соңгы вакытларда алып барган эзлəнүлəрем үзенең бəрəкəтле 
нəтиҗəлəре белəн сөендерə.

Укучыга тəкъдим ителгəн бу җыентыкны чит иллəрдə, аерым 
алганда Кытай Халык Республикасының Шенҗаң-Уйгур авто-
номияле районы көндəлек матбугатындагы шагыйрьгə багыш-
ланган мəкалəлəр; əдипнең хəзерге вакытка кадəр ачыкланмый 
килгəн һəм башка фотолары; 1910 елның 15 апрелендə «Шəрекъ 
клубы»нда аның тарафыннан укылган «Халык əдəбияты» дигəн 
лекциягə керү билеты һəм ул ядкярнең иясе; əдипнең 1912 елгы 
яз-җəй айларында Казан – Уфа – Петербург – Троицк – Казан 
маршруты белəн йөреп кайткан тарихи сəфəрлəре; вафатыннан 
соң аны соңгы юлга озатканда катнашкан имамнар һəм кайбер 
шəхеслəр; искə алу кичəлəре һəм шундый мəдəни чараларның 
чит иллəрдə басылып чыккан мəҗмугасы; Г. Тукайның иҗат 
үзенчəлеклəре; аның тормыш юлы һəм əдəби эшчəнлеген 
өйрəнгəн аерым галимнəр; кайбер дөреслеккə туры килмəгəн 
язмалар; истəлеклəр сөйлəп калдырган кешелəрнең күмəк фото-
сы турында яңа материаллар тəшкил итə.

Китапта урын алган материаллар үз вакытында «Мəдəни 
җомга», «Кызыл таң», «Мəгърифəт» газеталарында, «Научный 
Татарстан», «Тулпар» журналларында, Г. Тукай юбилейларына 
багышланган фəнни җыентыкларда дөнья күреп, укучыларда 
зур кызыксыну уятты.

Əлеге һəм килəчəктə табылуы ихтимал булган башка мате-
риаллар Г. Тукай турында алга таба дөнья күрəчəк яңадан-яңа 
хезмəтлəр əзерлəгəндə кыйммəтле чыганак булыр дигəн телəктə 
калабыз.
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Тукай текстологы – Рашат Гайнанов

ХХ йөз башы татар əдəбиятын барлау һəм аны җыйнап-
туплап, фəнни нигездə өйрəнү юнəлешендə башкарылган шак-
тый хезмəтлəр бар. Алар арасында киң эрудицияле əдəбият бел-
гече, текстолог Рашат Рəшит улы Гайнановның (1925–1990) 
фидакяр эшчəнлеге аерым урын били.

Əлеге могтəбəр зат үз вакытында төрле матбугат битлəрендə 
əдəбият, тел мəсьəлəлəренə караган, күп кенə əдиплəрнең, хосу-
сəн Габдулла Тукай (1886–1913), Фатих Əмирхан (1886–1926), 
Һади Такташ (1901–1931), Галимҗан Ибраһимов (1887–1938), 
Фатих Кəрим (1909–1945), Муса Җəлил (1906–1944), Гадел 
Кутуй (1903–1945), Нəкый Исəнбəт (1899–1992), Гыйффəт 
Туташ (Заһидə Бурнашева; 1895–1977), Заһирə Байчурина 
(1890–1977), Гали Хуҗи (1912–1966), Гамил Афзал (1921–
2003) һ. б. ның тормыш юлы, иҗаты турында, шулай ук башка 
актуаль темаларга публицистик, тəнкыйди, гыйльми характер-
да мəкалəлəр язган.

Ул 1958 елда ук күренекле тарихчы һəм язучы Газиз 
Гобəйдуллинның (1887–1937) хикəялəр җыентыгын төзеп бас-
тыра һəм анда хəзерге укучыга беренче тапкыр əлеге галим 
турында саллы кереш мəкалə, аның хезмəтлəренең библиогра-
фиясен бирə.

Актив җəмəгать эшлеклесе һəм шагыйрə Заһирə Бай-
чуринаның «Ана сүзе» дип исемлəнгəн шигырьлəр мəҗмугасына 
(1959) кереш сүз яза һəм махсус мөхəррире була, Т. Фаикъ төзеп 
нəшер иткəн Нəҗип Думави (1883–1933) шигырьлəре һəм поэ-
малары китабының (1960) шулай ук махсус мөхəррире була, 
искəрмəлəрен яза.

Галим 1975–1977 еллар аралыгында Г. Тукайның дүрт-
томлык, ə 1985–1986 елларда биштомлык «Əсəрлəр» җыентыгын 
төзеп чыгара. Биштомлыкка текстларны əзерлəүдə Лена Гайна-
нова да катнашкан.

Рашат Гайнанов əдип һəм дəүлəт эшлеклесе Галимҗан 
Ибраһимовның сигез томлы «Əсəрлəр»енең беренче томын-
да (1974) текстларны, искəрмə һəм аңлатмаларны əзерлəгəн; 
икенче, өченче, дүртенче томнарында (1975, 1976) шул ук эшне 
Афзал Шамов (1901–1990) белəн берлектə башкарган. Бишен-
че  – публицистика томын төзүче, искəрмəлəр һəм аңлатмаларны 
əзерлəүчелəр – Мансур Хəсəнов (1930–2010) белəн Рашат 
Гайнанов. Алтынчы – шулай ук публицистика томын төзүче, 
искəрмəлəр һəм аңлатмалар əзерлəүче – Рашат ага.

Ул Һади Такташ өчтомлыгының өченче томына (1983) 
фəнни мөхəррирлəрнең берсе була.
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«Һади Такташ – яңа тормыш җырчысы» дигəн фəнни кон-
ференция материаллары белəн бер китапта чыккан шагыйрьнең 
библиографиясен редакциялəү, «Татар əдəбияты тарихы»ның 
өченче томына хронология төзү кебек эшлəр дə – Р. Гайнанов 
хезмəте.

«Библиографик белешмə» өчен сигез йөзгə якын язучы 
турында алфавит тəртибендə аның тарафыннан башкарылган 
əтрафлы мəгълүмат үзе генə дə əдəбият гыйлеменең күркəм 
битлəреннəн саналыр.

Əлеге шəрəфле мəҗлес Г. Тукайның 110 ел тулу уңае белəн 
үткəрелүне истə тотып, шагыйрьнең иҗади мирасын өйрəнүдə 
биниһая көч куйган Рашат аганың якты истəлеген янə бер 
тапкыр яд итеп, без үзебезнең зур булмаган чыгышыбызда 
галимнең бу өлкəгə караган хезмəтлəрендəге кайбер момент-
ларга гына тукталып үтүне кирəк санадык.

Р. Гайнанов тарафыннан төзелеп дөнья күргəн дүрттомлыктан 
аңлашылганча, анда алдагы басмаларда җибəрелгəн шактый 
гына төгəлсезлеклəр, җитешсезлеклəр төзəтелгəн. Җыентыкка 
галим эзлəнүлəренең уңышы булган, Г. Тукайныкы икəнлеге 
фəнни нигездə исбат ителгəн утызлап шигырь һəм егермегə 
якын мəкалə өстəлгəн, ə биштомлыкта исə аларның саны йөз 
егерме биш.

Шагыйрьнең архивта сакланып калган кайбер язмалары-
на, замандашларының истəлеклəренə, шул чор вакытлы мат-
бугат һəм башка чыганакларга таянып, текстолог томнарда 
əсəрлəрнең язылу һəм басылу хронология тəртибен якынча утыз 
процентка дөресли, үзгəртə.

Тынгысыз галим гомере буе тикшеренүлəре нəтиҗəсендə 
Тукай язышкан газета-журнал битлəреннəн шагыйрьнең утыз-
лап псевдонимын ачыклауга ирешə. Мəсəлəн, Уральскида 
Камил Мотыйгый (1883–1941) тарафыннан нəшер ителгəн 
«Уклар»да, «Фикер»дə генə дə Г. Тукай үзенең əсəрлəренə атак-
лы «Шүрəле», электəнрəк билгеле булган «Кырмыска», «Һөд-
һөд», «Тəртə башы» дигəн яшерен имзалар куйган. Ул анда янə 
«Хəсрəт», «Шəкерт угы», «Җен», «Сөңге», «Хəйлəсез», «Ча-
пансыз», «Мылтык», «Мəхүб прахуты кантуршигы», «Догачы», 
«Адвокат», «Мəкəрҗəдə булучы», «Каза», «Бəн» кебеклəрен 
дə кулланган. Текстологның күзəтүенчə, аларның кайберлəре 
соңрак башка басмаларда да очрый.

Г. Тукай əсəрлəрен шулай күптөрле псевдоним астында 
бастыру сəбəплəренə килгəндə исə, галим раславынча, алар 
шагыйрьнең ифрат күп эшлəве, аның тыйнаклыгы һəм шул ук 
вакытта мондый алымның сатира-юмор жанрында язучылар 
өчен хас табигыйлек белəн аңлатыла.


