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КЊЋЕЛДЂГЕ УЙЛАР

Гомер дигђнећ ага да ага, тљрле мђшђкатьлђр белђн мавыгып,
аныћ њткђнен сизми дђ каласыћ икђн. Кљннђрдђн бер кљнне књзећ-
не ныграк ачып, акылыћны ќыеп, њзећђ ќитдилек белђн карасаћ,
гаќђп хђл: гомер њткђн дђ киткђн. Олыгаелган, кыяфђт тђ ямь-
сезлђнгђн. Алдагы кљнгђ гомер дђ, љмет тђ књренми. Шушы чорга
ќиткђч, аеруча иќат кешесе телиме-телђмиме артына борылып ка-
рарга мђќбњр була, килђчђге булмагач, њткђннђр турында уйлануга
књчђ. «Гомерем ничек њтте, кљннђремне мђгънђсез уздырмадыммы?»
дип њз-њзенђ сораулар куя, аћарда њткђн эшлђренђ йомгак ясау
телђге уяна. Кайбер иќат кешелђре бу чорда мемуарлар язарга
керешђ, икенчелђре ђсђрлђре ќыелмаларын ђзерлђп чыгара.

Гомерем кояшы баерга йљз тоткан шушы ямансу мизгеллђрдђ
мин дђ књп еллардан бирле матбугат битлђрендђ даими басылып
барган мђкалђлђремне, бер ќепкђ тезеп, аерым китап итеп бастыру
фикеренђ килдем, чљнки ул мђкалђлђр минем гомерем књрсђткечлђре,
борчылуларым, куанычларым, књренекле шђхеслђребез, ђдђби џђм
мђдђни тормышыбыз турында уйлануларым юлы.

Минем утыз ќиде еллык фђнни гомерем Г.Ибраџимов исемен-
дђге Тел, ђдђбият џђм сђнгать институтында узды. Институтта ас-
пирантура њтеп (1962–1965), моћа кадђр љйрђнелмђгђн љлкђ —
балалар ђдђбияты белгече булырга ђзерлђндем. Матбугатта басыл-
ган беренче мђкалђм дђ балалар ђдђбияты турында булды1.

1976 елда институтта классикларныћ «Ђсђрлђр»е ќыелмала-
рын ђзерлђп чыгару максаты белђн текстология бњлеге оешты, мин
ђлеге бњлеккђ књчерелдем. Нђтиќђдђ фђнни эшчђнлегем ике тар-
макка — балалар ђдђбияты џђм текстологиягђ аерылды.

«Сабыйларны њз итеп...», «Балалар ђдђбияты. Хрестоматия»
исемле китапларымда татар балалар ђдђбиятыныћ тууыннан, ягъ-
ни ХIХ йљзнећ икенче яртысыннан алып хђзергђ кадђр килгђн њсеш
юлы чорларга бњлеп яктыртыла, џђр чор ђдђбиятыныћ тематик џђм

1 Без њскђндђ: Г.Гобђйнећ шул исемдђге повестена бђялђмђ // Соц.
Татарстан. — 1964. — 19 гыйнвар.



сђнгатьчђ њзенчђлеклђре турында сљйлђнелђ. Бу хезмђтлђр пед-
училище џђм педагогика университетыныћ татар теле џђм ђдђбия-
ты бњлеклђрендђ татар балалар ђдђбиятын укытканда кулланма
буларак файдаланыла.

Текстологиягђ килгђндђ исђ, ул — ђдђбиятныћ њзенчђлекле
љлкђсе. Аны якынча хисапчы хезмђтенђ тићлђргђ мљмкин. Хисап-
чы џич ялгышырга ярамый торган тљгђл саннар белђн эш итсђ,
текстологтан да кире кагылмаслык дљреслек, фђнни намус талђп
ителђ. Чыккан китапныћ сыйфаты, фактларныћ тулы, дљрес бире-
леше аныћ хезмђте белђн бђйле була. Ул язучыныћ иќатын
љйрђнњче затларга беренче сукмакны сала, юл ача. Џђрхђлдђ, клас-
сикларныћ «Ђсђрлђр»е ќыелмасын тљзњ текстологтан зур ђзерлек
сорый. Газета-журналларда, архивларда књп казынырга туры килђ.

М.Гафури, Ф.Ђмирхан, Г.Ибраџимов, Г.Исхакыйныћ аерым
томнары — минем Казан, Мђскђњ, Киев, Уфа архивларында, китап-
ханђлђрендђ тынгысыз эзлђнњлђрем нђтиќђсе. Шул эзлђнњлђр
барышында мђдђниятебез тарихына билгеле бер эз салып та игъ-
тибардан читтђ калып килгђн байтак шђхеслђребезнећ тормыш юлы
ачыкланды. Ул шђхеслђр арасында ђдиплђр, галимнђр, мђгариф
эшлеклелђре, журналистлар бар.

Кыскасы, хезмђт ике фђнни љлкђ — балалар ђдђбияты џђм тек-
стология буенча басылып килгђн мђкалђлђрдђн оешты.
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Балаларны кайгыртып

АБДУЛЛА АЛИШ — ЂКИЯТ ОСТАСЫ

Фашист гильотинасы башын кискђндђ, язучы А.Алишка
36 яшь тђ булмый. Шушы кыска гына гомерендђ ул књпсанлы
хикђялђр џђм ђкиятлђр, тђрќемђ ђсђрлђре, мђкалђлђр, шигырь-
лђр иќат итте, књренекле балалар язучысы булып танылды.

Габдуллаќан Габделбари улы Алишевныћ туган ќире —
элекке Казан губернасы Спас љязе (Татарстанныћ хђзерге Спас
районы) Кљек авылы. Туган елы — 1908 елныћ 15 сентябре.

Егет 1927 елда Казанга килђ, матбугатта беренче мђртђбђ
проза жанрында књренђ. Беренче хикђясе «Ђти, эчмђ!» «Яшь
ленинчы» газетасыныћ 1929 елгы 5 февраль санында дљнья
књрђ. 1929 елда бу газетада тагын «Тургайлар очканда», «От-
ряд умартасы», «Бозлар акканда» исемле кыска хикђялђре чыга.
Бу хикђялђр ђдђби эшлђнешлђре ягыннан ђллђ ни югары
дђрђќђдђ тњгел, аларны ђдипнећ љйрђнчек чоры ђсђрлђре дип
кенђ бђялђргђ мљмкин, тасвирларында совет чынбарлыгын
мактаган агитацион стиль: «Исерткеч — бишьеллыкныћ
дошманы!», «Безгђ исерек ђтилђр кирђкми!» рухында ђйтел-
гђн лозунглар шактый очрый. Беренче китабы — «Отряд
флагы» — 1931 елда басылып чыга.

А.Алиш ђдђби тђнкыйтьнећ игътибарын 1934 елда дљнья
књргђн «Дулкыннар» исемле ќыентыгы белђн ќђлеп итђ.
Яшь калђмнећ иќатына карата беренче ќылы сњзне ђйтњче —
М.Ќђлил. «Дулкыннар» исеме белђн басылып чыккан рецен-
зиясендђ ул хикђялђрнећ композициясенђ тљрле табышмаклы
моментлар кертеп ќибђрњне, вакыйга џђм кешелђрне акрын-
лап ача баруны авторныћ ућышы итеп бђяли1.

1 Ќ ђ л и л М. Ђсђрлђр: 4 томда. — 4 т. — Казан, 1976. — 134–136 б.
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«Буш љмет», «Якты књл буенда», «Утлы йомырка», «Кадыйр
Бикмурзинныћ ќинаяте» хикђялђрендђ А.Алиш агитацион
стильдђн арына бара. Утызынчы елларныћ беренче яртыла-
рыннан егет иќатында ућай якка борылыш, ягъни икенче дђвер
башлана, ђдип хикђялђр белђн беррђттђн ђкият жанрына књчђ.

А.Алиш кечкенђдђн авылдаш ђби-бабайларныћ тљрледђн-
тљрле ђкиятлђрен тыћлап њсђ. Малайны Тукай ђкиятлђре
сихерли. Аћарда кечкенђдђн њк бу жанрга мђхђббђт уяна.
Ђкиятлђрдђге гадилек, халыкчанлык, юмор кљче дђ аны њзенђ
ќђлеп итђ. А.Алиш ђкиятнећ бала књћеленђ якынлыгын њз
мисалында ачык аћлый.

«Пионер калђме» журналында эшлђгђн елларында ул
мђктђплђрдђ еш була. Балаларныћ ђдђбият тњгђрђклђренђ
ќитђкчелек итђ. Очрашуларда аны балалар «ђкиятче абый
килгђн» дип шаулашып каршы алалар, ђкиятлђрен сљйли
башлауга шым булалар. Кечкенђ укучылар белђн якыннан
аралашу аныћ бу жанрга булган кызыксынуын тагы да ны-
гыта. Бала фантазиясенђ ић якыны — ђкият. Бала чакта
тыћлаган ђкиятлђрнећ тђэсире еллар њткђч тђ онытылмый.

А.Алишныћ ђкият жанрына књчњендђ тышкы сђбђплђр
дђ бар. Егерменче елларныћ ахырына таба вульгар педагог-
лар «Ђкиятлђр балалар љчен зарарлы, алар баланы реаль
чынбарлыктан читкђ алып китђ, материалистик уйлау сђлђ-
тенећ њсешенђ тоткарлык ясый» дигђн ялгыш карашлар та-
рата. 1927 елда мђктђпкђчђ тђрбия эше буенча њткђрелгђн
III Бљтенсоюз съездында ђкиятлђрне балалар укуыннан кыс-
рыклап чыгару турында карар кабул иттерњгђ кадђр барып
ќитђлђр. Чуковскийныћ, Маршакныћ талантлы ђкиятлђренђ
«эчтђлексез» дигђн мљџер сугыла.

М.Горький, Н.К.Крупская мондый карашларга кискен
каршы чыга. Совет язучыларыныћ I Бљтенсоюз съездында
(1934) сљйлђгђн докладында Алексей Максимович яшь буын-
ны актив џђм кызыксынучан итеп њстерњдђ иќади фантазия-
нећ чиклђнмђгђн мљмкинлеклђре турында сљйли. Сђнгатьнећ
бер тљре дђ хыялдан башка була алмый.

Егерменче-утызынчы елларда бездђ дђ ђкият кыры бушаб-
рак кала. «Кечкенђ иптђшлђр», «Октябрь баласы» журнал-
ларында, «Яшь ленинчы» газетасында ђкиятлђр очрату авыр.
Шушы шартларда А.Алиш ђлеге жанрныћ традициясен
яћарта, ул гына да тњгел, совет чоры ђкиятенећ традициясен
башлап ќибђрђ.

А.Алиш ђкиятлђренећ њзенчђлеге нидђн гыйбарђт соћ?
Беренчедђн, алар гаять шома, гади, тигез ритм-рифмага

салынган. Ул ритмик прозаны татар балалар ђдђбиятына
беренче алып керњче дђ.

Икенчедђн, ул ђкиятлђрдђ, тылсымлы ђкиятлђрдђгечђ, Дию
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пђрие, Убырлы карчык, Шњрђле, Су анасы шикелле куркыныч-
лы хыялый образлар очрамый, алар чынбарлыкка, халыкныћ
тормыш-кљнкњреш, хайваннар турындагы ђкиятлђренђ якын,
авторныћ шул тљр ђкиятлђрдђге сюжет-композицияне тљзегђндђ
образлылык чараларын тирђнтен њзлђштергђне сизелеп тора.

Эчтђлеклђре ягыннан А.Алиш ђкиятлђрен љч тљркемгђ
бњлеп карарга мљмкин.

Беренчелђре иќтимагый хђллђрне, социаль тигезсезлек-
не, патшалар хакимлек иткђн заманнарны яктырта: «Кап-
корсак патша» џ.б. (1934).

Икенчелђре ђхлак-этика мђсьђлђлђренђ багышланган:
«Сертотмас њрдђк» (1938), «Мактанчык чыпчык белђн тый-
нак сыерчык» (1939), «Аерылганны аю ашар, бњленгђнне бњре
ашар» (1940).

Љченчелђре — фђнни мђгълњматларга нигезлђнгђн танып
белњ ђкиятлђре: «Нечкђбил» (1935), «Чуар тавык» (1936),
«Кем кљчле?» (1937), «Бозлар-явызлар» (1937).

Балалар ђдђбияты педагогика принциплары белђн аерыл-
гысыз бђйлђнештђ њсђ. А.Алиш — язучы да, педагог та. Аныћ
байтак ђкиятлђрен џђм хикђялђрен педагогик миниатюралар
дип атарга мљмкин. Аћарда халык педагогикасыннан кергђн
тђрбия чаралары да тулы хокук ала. Мђсђлђн, ярамаган эш
эшлђсђћ, ќђзасын татыйсыћ. Бу зурлар љчен беркатлырак, ђ
тормыш тђќрибђсе булмаган сабый моћа ышанып карый,
начарлыкны эшлђмђскђ тырыша. А.Алиш, џђрхђлдђ, коры
њгет-нђсихђт укымый, халык педагогикасы принципларын
гыйбрђтле ђдђби сњзгђ ђйлђндерђ. Ђкиятлђренђ халык пе-
дагогикасында кулланыла торган гыйбрђтле исемнђр таба:
«Мактанчык чыпчык белђн тыйнак сыерчык», «Аерылганны
аю ашар, бњленгђнне бњре ашар», «Ялкаулык — хурлык, ты-
рышлык — зурлык», «Мактану џђркемне хур итђ, тыйнак бу-
луга ни ќитђ», «Аерылсагыз, айга ќитмђссез, бњленсђгез, бњген
бетђрсез, бергђ йљрсђгез, рђхђт кљн итђрсез». Шундый афорис-
тик тезмђлђр аныћ иќатында мђгънђви тирђнлеклђрен ача.

Совет язучыларыныћ II Бљтенсоюз съездында (1956)
сљйлђгђн докладында язучы Борис Полевой авторлы ђкият-
лђрнећ љч тљрле юл белђн њсњен билгелђп њтђ. Беренчесе —
традицион сюжетларны эшкђртњ юлы белђн яћа ђкиятлђр
иќат итњ. Мисал љчен, Павел Бажов, Алексей Толстой, Дмит-
рий Нагишкин ђкиятлђре. Икенчесе — юмористик ђкиятлђр.
Моныћ традициясен Корней Чуковский нигезли. Љченчесе —
Виталий Бианкиныћ табигать этюдлары тибындагы ђкиятлђр.
Татар балалар ђдђбиятында шуныћ љченче тибын, Бианки-
ныкы тибындагы ђкиятлђрнећ ућышлы њрнђклђрен, утызын-
чы елларда А.Алиш иќат итђ. Аныћ ђсђрлђрендђ табигать
бизђклђре — хайваннар, кошлар, бљќђклђр — зур урын алып


