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Кереш 

Сугыш... Меңләгән шәһәрләр җимерелгән, җир йөзеннән гөрләп торган авыллар юкка 

чыккан, шау чәчәккә күмелгән бакчалар янып көлгә әйләнгән. Коточкыч сугышка безнең район 

җирлегеннән генә дә 11666 якташыбыз киткән һәм аларның яртысыннан күбе халык бәхете, 

тыныч тормыш өчен көрәшеп, сугыш кырларында ятып калган. 

Тиздән без Бөек Җиңүнең 70 еллыгын билгеләп үтәбез. 9 нчы май бәйрәме ул 4 ел буена 

сугыш газаплары кичергән илебезнең беренче тынычлык көне. Һәр ел саен без бу көнне 

шатланып, моңаеп һәм зур дулкынлану белән бәйрәм итәбез. Бөек Ватан сугышының дәһшәтле 

еллары ерагая барса да, кешеләр күңелендәге җәрәхәтләр, яралар һаман да төзәлми. Шуңа да бу 

бәйрәм сагышлы, моңсу бәйрәм. Без – яшь буын, үсеп баручы буын-халкыбыз, илебез 

тынычлыгы өчен көрәшкән батырларыбызны онытырга тиеш түгел, моңа хакыбыз юк. Шул 

батырлар арасында, төрле һөнәр вәкилләре белән берлектә, татар язучылары һәм шагыйрьләре дә 

аз түгел. Без исә аларның батырлыкларын, иҗат җимешләрен өйрәнергә тиешбез. Шуңа күрә дә 

без әлеге эзләнү-тикшеренү эшендә Бөек Ватан сугышы чорындагы татар балалар әдәбиятының 

эшчәнлеген чагылдырдык. Саннарга игътибар итик: 

 Татарстаннан 560 мең кеше сугышка алына; 200 дән артык якташыбыз Советлар 

Союзы Герое исеменә лаек була (М.Җәлил, П.Гаврилов, М.Девятев, М.Сыртланова, 

Г.Гафиятуллин һ. б.); 

 татар язучы һәм шагыйрьләренең күпчелеге фронтка китә; 30дан артыгы сугыш 

кырында яисә дошман әсирлегендә һәлак була (М.Җәлил, А.Алиш, Ф.Кәрим, Г.Кутуй, 

К.Басыйров, М.Гаяз, Р.Ильяс, Х.Мөҗәй, Д.Фәтхи һ. б.); 

 1942 нче елдан башлап төрле фронтларда 16 исемдә татарча газета чыга. Аларда 

Гадел Кутуй, Афзал Шамов, Әхмәт Ерикәй, Риза Ишморат, Габдрахман Әпсәләмов, Ибраһим 

Гази, Шәйхи Маннур, Әхмәт Фәйзи, Шәрәф Мөдәррис, Мәхмүт Хөсәен һәм башка әдипләр 

журналист булып хезмәт итә. 

Югарыда санап үтелгән әдипләребезнең әсәрләре илебез халкын дошманга каршы аяусыз 

көрәшергә өнди, зур җиңүгә рухландыра.  Әйе, нинди генә авыр сугышлар, фаҗигалар булмасын, 

кешелек яшәүгә омтыла: яңа буын туа, мәктәпләрдә укулар туктатылмый, халык фронт өчен, 

җиңүне якынайту өчен барлык көчен куя. Язучы һәм шагыйрьләребез халыкны үзләренең иҗаты 

аша дошманга каршы көрәшергә чакыра. Балалар әдәбияты да моннан читтә калмый: берсеннән-

берсе эчтәлеклерәк әсәрләр языла. 

Ә без, яшь буын, әлеге чор балалар әдәбиятын яхшы беләбезме? Мәктәп программасы 

кысаларында бу әсәрләр җитәрлек күләмдә өйрәнеләме? Безгә, бүгенге чор балаларына 
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патриотик тәрбия, гражданлык хисе  нинди әсәрләр аша бирелә? Миңа калса, XXI гасыр укучысы 

өчен бу сорауларга җавап табу – бүгенге көндә иң актуаль мәсьәләләрнең берсе. 

Бөек Ватан сугышы чоры татар балалар әдәбиятында нинди проблемалар яктыртылганын 

белү өчен эзләнү-тикшеренү эшен башкарырга кирәклеген аңладык. Төп максатыбыз – Бөек 

Ватан сугышы чорында татар балалар әдәбиятының эшчәнлеген өйрәнү. Төп максаттан чыгып, 

алдыбызга түбәндәге бурычларны куйдык: 

 балалар әдәбияты өлкәсендәге төп юнәлешләрне билгеләү; 

 әдәбиятка сугыш алып килгән темаларга һәм геройлар язмышына күзәтү ясау; 

 балалар өчен иҗат итүче  төп авторларның әсәрләрен барлау, уку; 

 бүгенге чор балалары өчен аларның рухи кыйммәтен ачыклау. 

Әлеге бурычларны тормышка ашыру өчен без фикер йөртү, сорау алу, әңгәмә үткәрү, 

анкета, анализ, нәтиҗә чыгару кебек тикшеренү методларын һәм ысулларын кулландык. 

Төп өлеш 

Бөек Ватан сугышы башлану халыклар тормышын, әдәбият һәм сәнгатьне дә төбе – 

тамырыннан үзгәртә. Эмоциональ яктан тулып ташыган әдәби хәрәкәттәге азатлык, сугыш 

тематикасы, әлбәттә, гомуми әдәбиятның аерылгысыз өлеше булган татар балалар әдәбиятына да 

күчә. Сугыш башлануга, «Пионер каләме», «Яшь ленинчы» кебек балалар өчен чыгып килгән 

махсус матбугат нәшер ителүдән тукталса да, «Совет әдәбияты» журналы һәм «Кызыл 

Татарстан» газетасының аерым саннарында балалар өчен мондый шигырьләрне, хикәя һәм 

тәрҗемә әсәрләрен күпләп очратырга мөмкин.  

Сугыш авыр йөк булып ил өстенә төшсә дә, бу елларда да дәүләт балалар әдәбиятын 

кайгыртуны дәвам итә, яшь буынны әдәби әсәрләр белән тәэмин итү мөмкинлекләрен эзли. 

Мисалга, 1943 елның февралендә Россия күләмендә үткәрелгән Наркомпрос киңәшмәсендә 

балалар әдәбияты, аның тәрбияви әһәмияте мәсьәләләре карала. Язучылар, журналистлар, 

укытучылар һ.б. катнашкан бу җыелышта язучыларның иҗатын мәктәп, мәктәптән тыш балалар 

оешмаларына якынайту турында сүз бара. Сугышка кадәрге чорга караганда да әдәбиятның 

баланы тәрбияләү юнәлешендә әһәмияте зуррак булуына басым ясала. Анда чыгыш ясаган 

Н.Тихонов сәләмәтлек, нык гаилә, әхлак, патриотик тәрбия, этика мәсьәләләренең әдәбият һәм 

сәнгатьтә беренче урында торырга тиешлеген ассызыклый.
1
  

1944 елда Мәскәүдә беренче тапкыр Язучылар берлегенең Колонналы залында балалар 

китабы Атналыгы үткәрелә һ.б. 

Кырыгынчы елларда балалар әдәбияты өлкәсендәге эшчәнлек берничә юнәлештә бара. 

Беренче юнәлеш үткәндәге рухи байлыкка булган мөнәсәбәт белән бәйләнә. Г.Тукайның 

                                                           
1
Тихонов Н. Советская литература в дни отечественной войны //Литература и искусство.–1944.–12 февраля  
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«Әкиятләр. Шигырьләр» (1941), М.Гафуриның «Бал корты һәм кигәвен» (1941), А.Алишның 

«Ана әкиятләре циклы» (1941) һ.б. күренекле шәхесләрнең әсәрләре белән бергә, фашизмга 

нәфрәт, үч уяту, балаларның авыр шартларда да батырлыкка сәләтле булуын үрнәк итү 

максатыннан, М.Әмирнең «Батыр исемле малай турында хикәяләр» (1941), Г.Гобәйнең «Маякчы 

кызы» (1941), «Ялгыз йортта» (1941), Һ.Такташның «Караборынның дусты» (1944) һ.б. әсәрләр 

кабат нәшер ителә. 

Икенче юнәлештә, балалар өчен иҗат итүче авторлардан Н.Исәнбәтнең «Татар халкының 

балалар фольклоры» (1941), «Табышмаклар» (1941), К.Нәҗминең «Хикәяләр» (1941), 

И.Туктарның «Хикәяләр» (1941), «Курчак театры өчен җыентык» (төзүчесе Ә.Камал, 1941), 

А.Әхмәтнең «Үги кыз: ни чәчсәң шуны урырсың» (1941) һ.б. аерым китаплар сыйфатында дөнья 

күрә. Моңа өстәп, сугыш кырында һәм тылда иҗат итүче авторларның тынычлык, матур киләчәк, 

үткәндәге тарих кебек темалар белән бергә, илнең сәяси хәлен аңлаткан, сугыш темасын ачкан 

әсәрләре басыла.  

Өченче юнәлеш чит телдән тәрҗемәләр белән бәйләнә. Сугышның беренче айларыннан 

күп кенә рус язучыларының Казанга, Чистайга һәм Татарстанның башка шәһәрләренә күченеп 

килүе нәтиҗәсендәдер, күрәсең, тәрҗемә эшчәнлеге җәелеп китә. Мисалга, С.Маршак, 

А.Поляков, М.Исаковский, В.И. Лебедев–Кумач һ.б. әсәрләре балалар өчен тәрҗемә итеп 

бастырыла. Бу чорда шулай ук, А.Гайдарның «Тимур һәм аның командасы» (1941), 

А.Толстойның «Алтын ачкыч яки Буратино маҗаралары» (1941), А.Бартоның «Уенчыклар» 

(1941), Г.Байдуковның «Сталин белән очрашулар» (1941) һ.б. әсәрләр тәрҗемә ителә.  

Тарихтан билгеле булганча, Бөек Ватан сугышы елларында бөтен иҗади һәм педагогик 

потенциал илне дошманнардан саклауга юнәлтелә. Сугыш әдәбиятка яңа тема һәм геройлар алып 

килә, традицион темалар да бу чорда яңача чишелеш ала башлый. Гомумән, сугышка кадәр, 

1920-41 елларда ук инде «сугышчан патриотизм һәм хезмәт тәрбиясе» турында бәхәсләр балалар 

әдәбиятын иңләве күзгә ташлана.
1_2

 Нәтиҗәдә, дәүләт тарафыннан әдәбиятта яктырту өчен 

махсус кысалар билгеләнә һәм әһәмиятле темалар итеп хезмәт, белем, туган ил өчен үзеңне 

корбан итү, күмәклек–бердәмлек кебек темалар аерым басым ясап күрсәтелә. Сугыш әдәбиятта 

яшәп килгән аерым критерийларны җимерсә дә, әлеге темалар, бирегә дошманнарга карата 

нәфрәт уяту да өстәлә, дәһшәтле сугыш чорында үсүен дәвам итә. 

Аерым әсәрләрдә, күптөрле жанрларда үч һәм батырлык темасы белән бергә баланың 

формалашуы, өлкәннәр һәм яшьләр арасындагы мөнәсәбәт сугыш чоры мәгънәсе белән 

ассызыклана башлый. Нәкъ менә шушы хәл нәтиҗәсендә бу елларда әсәрләрнең күпчелеге урта 

                                                           
1
 Кәрим Ф. Балалар әдәбияты турында. Китапта. Ф.Кәрим. Әсәрләр. 3 томда Т.3. – Казан: Тат.кит.нәшр., 1981. – Б. 

239. 
2
 Горький М. О детской литературе. М., Детиз., 1952. – 203 с. 
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һәм югары сыйныф укучылары өчен атап языла. Мисалга фронтовик язучылар М.Җәлил, 

Ф.Кәрим, А.Әхмәт, Г.Бәширов, К.Нәҗми, Ә.Айдар, Г.Кутуй, А.Шамов, Г.Әпсәләмов, Ә.Фәйзи 

һәм башкаларның сугыш сәхифәләрен ачкан чәчмә һәм шигъри әсәрләрен китерергә мөмкин. 

Сугыш темасы А.Алишның «Дошманнарга каршы» (1941) очеркы, М.Җәлилнең «Тупчы анты» 

(1942), «Ватан өчен» җыентыгы (редкол. М.Җәлил һ.б. 1941), Ш.Маннурның «Җиңүчеләргә 

сәлам» (1942), Н.Арслановның «Рус кызы» (1943), Ф.Кәримнең «Мәхәббәт һәм нәфрәт» (1943), 

«Разведчик язмалары» (1943), Ә.Фәйзинең «Давыл җыры» (1943), «Моң һәм көч» (1944), 

Г.Әпсәләмовның «Төньяк балкышы» (1944), Г.Кутуйның «Рөстәм маҗаралары» (1945) һ.б. 

әсәрләрдә чагылыш таба. Бу чорда балалар өчен махсус «Кыю балалар» (1942), «Безнең балалар» 

(1942), «Кыйна дошманны» (1942), «Кечкенә патриотлар» (1943) исеме астында җыентыклар 

дөнья күрә.
3_4

–
5
  

Мәгълүм булганча, сугыш чорында зурлар һәм балалар укуы билгеле бер дәрәҗәдә 

якыная, коллектив уку киң тарала. Мәктәпләрдә, гаиләдә язучыларның яшүсмерләргә, балаларга 

һәм, гомумән, халыкка мөрәҗәгатен, әдәби әсәрләрне, мәкалә һәм очеркларны, хатларны 

бергәләп уку гадәткә керә. Ягъни, «балалар әдәбияты» һәм «балалар укуы» төшенчәләре бер-

берсенә бәйләнеп китә. Шуңа күрә бу чорда язылган аерым әдәбиятны балалар яки өлкәннәр 

өчен язылган дип кенә бүлеп кую, беркадәр чикләнгәнлекне күрсәтә. Биредә иң әһәмиятлесе – 

балалар өчен әсәрләрне берләштереп торучы төп үзәкне аерып чыгару. Ул – балалык һәм 

сугышның капма-каршы көч булуын, аларның бергә була алмавын, идеология бәрелешендә яшь 

буынның корбан икәнен ассызыклау. Бу чор күпчелек язучылар иҗатында сугыш нәтиҗәсендә 

яшьли балалыктан мәхрүм ителгән, газап чиккән герой-дошманнарга карата нәфрәт, үч уяту 

юнәлешендә уңышлы файдаланыла. Сугыш чоры балаларының иртә җитлегүе турындагы 

феномен әлегә кадәр психологлар тарафыннан ныклап тикшерелмәгән, әмма әдәбиятта бу факт 

ышандырырлык итеп тасвирлап бирелде инде: ныклык, туган илгә бирелгәнлек, түземлелек, 

ихтыяр көче – менә сугыш чоры балалары образына хас төп сыйфатлар. 

Бөек Ватан сугышы елларында гомуми әдәбиятта яктыртылган темалар балалар 

поэзиясенә дә күчә. Без Бөек Ватан сугышы чоры поэзиясендәге төп мотивларны түбәндәгечә 

билгеләдек: 

 көрәшкә өндәү, чакыру (Ә.Ерикәй. “Сугышка, иптәшләр!”, “Кыйна дошманны”); 

  илне сакларга ант итү (Ф.Кәрим. “Ант”; М.Җәлил. “Тупчы анты”; М.Хөсәен. 

“Туган ил өчен”);  

                                                           
3
 Безнең балалар. Хикәяләр / Төз. һәм тәрҗемәче Г.Гобәй.– Казан: Татгосиздат., 1942.–56 б. 

4
 Кыю балалар. Хикәяләр һәм шигырьләр / Төз. А.Әхмәт.– Казан: Татгосиздат., 1942.–83 б. 

5
 Кыйна дошманны. Хикәяләр һәм шигырьләр. – Казан: Тат кн.издат., 1942.–72 б. 
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  фашизмга нәфрәт (К.Нәҗми. “Фашизмга үлем!”; Ә.Исхак. “Канга – кан!”, 

Ә.Фәйзуллин “Ана һәм бала”); 

  туган җир, кадерле кешеләр белән саубуллашу (Ш.Маннур. Саубуллашу җыры”; 

Г.Кутуй. “Озату җыры”; К.Нәҗми “Озату”); 

  фронт вакыйгалары, солдат батырлыгы, уй-хисләре (Ш.Мөдәррис. “Землянкада”; 

С.Хәким “Хат”; Ә.Фәйзи. “Фронт юлында”); 

  тылдагы хатын-кызларның һәм балаларның  тырыш хезмәтен күрсәтү, якты 

образларын бирү (Г.Кутуй. «Ил җылысы», Ә.Исхак «Бәяләү бәйли матур кыз», Г.Насыйри. 

«Өмәче кызлар җыры», Ш.Маннур. “ Балама”, «Җиңсен өчен безнең батырлар»); 

  поэма һәм баллада жанры активлашу (Ф.Кәрим. “Гөлсем”, “Партизан хатыны”, 

“Тимер һәм тимерче”; Муса Җәлил. “Сандугач һәм чишмә”); 

 җиңү шатлыгы, киләчәк матурлыгы, интернационализм һәм гуманизм авазлары 

(Ш.Маннур. Без киләбез күкрәп”; Б.Рәхмәт. “Безне көтәләр”; Ф.Кәрим. “Мин – гуманист”; 

Х.Туфан. “Гөлләр инде яфрак яралар”). 

Сугышның башлангыч чорында сугышка һәм үч алырга чакыру, өндәү, шуңа бәйле 

рәвештә киңәш-фикер җиткерү омтылышы һәм максатка ирешү өчен боеру, өндәү фигыльләрен 

куллану, риторик сорау, метафора, кабатлаулар шигырьләрнең сәнгатьлелеген шактый киметә.  

Әхмәт Ерикәйнең «Кыйна дошманны» шигыре, инде алдарак билгеләп үтелгәнчә, чакыру 

рухында. Автор фашистларны тизрәк илдән куу турында сүз алып бара: 

 Кеше ашаучы 

 Дошман котыра. 

 Кызыл Армия, 

 Кис аны, тура!
6
 

Ә.Фәйзуллин «Ана һәм бала» шигыре, шулай ук, язу стиле белән аерылса да, рухы белән 

беренче шигырьгә охшаш. Гитлерны төшендә күреп, куркып уянган баласын ана: 

 Тиздән, тиздән бөек Сталин кулы 

Ул еланның башын өзеп ташлар, –  

дип тынычландыра.
7
 Беренче шигырь декларатив лозунг характерында бирелгән рифмалы 

юллардан торса, икенче шигырьнең төп максаты – җиңүгә булган ышанычны арттыру.  

Алга таба чор поэзиясенең бер юнәлешен тәэмин иткән, җиңү өчен көрәштә үзеннән өлеш 

керткән, хезмәттә катнашудан канәгатьлек хисе алган бала образы әсәрләрдә пафос белән, үрнәк 

итеп тасвир ителә башлый. Бу хәл сугыш елларында да хезмәт нигезендә әхлак тәрбиясе ята 

дигән карашның киң таралуын дәлилли. Теманың беренче урыннарда торуы анлашыла да кебек. 

Чөнки хезмәт темасы элек-электән чын «балалар» темасы булды: фольклорда һәм әдәбиятта ерак 

                                                           
6
 Кыйна дошманны. – Б.47. 

7
 Кыю балалар. – Б. 18. 
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гасырлардан алып ул бала психологиясенә бәйләп ачылды. Бишек җырлары милләткә хас хезмәт 

сөюне алып мактады, халык әкиятләрендә хезмәт кешесе җиңүче булды. Бу – фольклордагы 

хезмәтне югары ноктадан алып сурәтләү идея юнәлеше әхлакъне бәяләү нормасы буларак, сугыш 

елларында үзгәрәк яңгыраш ала. Мисалга, Г.Кутуйның «Ил җылысы», Ә.Исхакның «Бәяләү 

бәйли матур кыз», Г.Насыйриның «Өмәче кызлар җыры»  шигырьләрендә фронт өчен, кыш өчен 

киемнәр әзерләү турында сүз бара. Аларда, кагыйдә буларак, лирик герой тарафыннан 

сугыштагы ир, газиз бала күз алдына китерелә һәм соңгы, бик кадерле әйбер дә фрон өчен дип 

җибәрелә. 

Шулар арасыннан бала күңелен аңлап, бу өлкә спецификасын беркадәр истә тотып 

язылган «Ил җылысы» (Г. Кутуй) шигыре аерылыбрак тора. Сүз нәни Рөстәм турында. Әнисен 

эзләп урамга чыккан малай, фронтавиклар өчен әйбер җыючыларны күрә һәм үзенең бик кадерле 

– яңа шарфын салып аларга бирә.  

Шушындый рух, тылда балалар тормышы һәм батырлыгы, ата–аналар һәм балаларның 

бердәм көрәше темалары алга таба Ш.Маннурның «Җиңсен өчен безнең батырлар», С.Батталның 

«Әкият һәм тормыш турында баллада», Г.Хуҗиның «Синең әтиең» һ.б. шигырьләрдә дә ачыла. 

Бөек Ватан сугышы балалар поэзиясендә аеруча бер үзлек күзгә ташлана: балалар өчен 

дип язылган күпчелек шигырьләр бала образы кергән, әмма өлкәннәр өчен әсәрләр буларак 

яңгырыйлар. Мисалга Ш.Маннурның «Балама» шигыре. Үзәктә бала һәм чәчәк образлары 

параллель алынган һәм алар дошман явызлыгына каршы куеп тасвирланган. 

Гомумән, бу чор шигъриятенә хас үзенчәлекле аерым бер халәт, эпизодны сурәтләү юлы 

белән беркетелгән төп фикер – чакыру, үч алу фашистларның ерткычлыгы ачу үзәк максатка – 

поэзиянең нәфрәт һәм үч ялкыны белән сугарылган пафосын көчәйтүгә хезмәт итәләр. Димәк 

максат – тема һәм тел-стильне ача. Ә моның, үз чиратында, сәнгатьлелекне киметүгә китерүе 

инде алдарак ассызыклап үтелде. Ягъни, традицион рухлы үгет-нәсихәтле шигырьләр бу елларда 

да үсүен дәвам итә һәм яңа эчтәлек белән байый бара. 

Бу чорда уңышлы язылган шигырьләр дә байтак. Аларда батырлык темасы, баланың хис-

кичерешләре, сугыш авырлыкларын кичергән көрәшче – шагыйрьнең яшь буынга тапшырыр 

сүзләре гади, лозунг фразалардан башка һәм сәнгатьлелек ягыннан югары дәрәҗәдә. Мисалга, 

М.Җәлилнең «Эз», «Чулпанга», «Кызыл ромашка», «Ишек төбендә», «Сандугач һәм чишмә» 

(баллада), Җ.Тәрҗемановның «Яшел чыршы», Ә.Ерикәйнең «Әйтче, балам, тышта кемнәр бар?», 

А.Алишның «Ике улым бар», Г.Кутуйның «Батыр каберендә», «Туган ил» һәм башка шигырьләр. 

Бу әсәрләрнең уңышы тагын моңа кадәр әдәби эзләнүләре һәм табышлары белән тарихка кереп 

калган классик әдәбиятка һәм 20–40 нчы еллар поэзиясендә үсеш алган туган ил образының киң 

һәм төрле яклап яктыртылган үрнәкләренә таянып язылуда да. Г.Тукай, М.Гафури, Һ.Такташ 

һ.б.ның аерым әсәрләре бу елларда юкка гына кабат басылмый, әлбәттә. Әдипләрнең патриотик 
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темага якын килүе ул чорда да үзенчәлекле социаль–тарихи, шәхес иреге мәсьәләсе белән бәйле 

иде.  

Гомумән, Бөек Ватан сугышы чоры поэзиясен бәяләп, бу урында шагыйрь С.Хәким 

мәкаләсеннән өзек китерү уңышлы булыр кебек: «... Муса Җәлилне дә, Фатих Кәримне дә Бөек 

Ватан сугышы зур шагыйрь итте. Поэзия тавына алар икесе ике ягыннан күтәрелделәр».
8
 Ягъни, 

сугыш елларынды башкалардан байтак дәрәҗәдә аерылып торган бу ике шәхес иҗатына 

бирелгән зур бәя бу. Аларны гомуми планда гына әйтеп китү, бу очракта, әлбәттә, үзен акламас 

иде. 

Мәгълүм ки, М.Җәлил үзенең шигырьләре белән татар балалар әдәбиятында югалмас эз 

калдырган шагыйрь. Аның беренче басылган шигырьләреннән башлап, тулаем ижатын, «Моабит 

дәфтәрләре» циклын да кертеп карасак, анда бер момент аеруча күзгә ташлана: «Бәхет» 

шигырендә күтәрелгән тема – туган илне ярату, аңа бирелгәнлек, ирекле, бәхетле Ватан, илне 

дошманнардан саклау, патриотизм, романтик рух – иҗатның буыннан-буена сузылып, бер 

шигырьдән икенчесенә күчә, кабатлана килгән. Димәк, кечкенә Җәлил беренче шигыреннән үк 

үзенең төп иҗат юнәлешен билгели һәм аны үстерә алган. 

Ф.Кәримгә килсәк, мәгълүм булганча, ул – шәхес культы корбаны. Үз вакытында 

төрмәдән котылып, сугышка китү аның өчен намус эше булган. Шуңа күрә фронттан язган 

хатлары да зур тәрбияви көчкә ия: «…Син, Адочка, бар көчеңне җыеп яхшы укырга тырыш, 

чөнки барлык фронтовикларның – Туган илебезне саклаучыларның балалары «отлично»га һәм 

«яхшы» билгесенә укырга тиешләр. Укуга бик игътибарлы бул! Укытучыларның киңәшләрен 

һәм күрсәтмәләрен төгәл һәм пөхтә итеп үтә».
9
 

Сугыш елларында Ф.Кәрим тарафыннан тудырылган яшьүсмер көрәшче образлары туган 

илне яратуның, батырлыкның гүзәл үрнәге булып тора. Аның «Сөйләр сүзләр…», «Тирән күл», 

«Үлем уены», «Пионерка Гөлчәчәккә хат» һ.б. әсәрләре балалар шигъриятендә күренекле урын 

алды.   

Ватан сугышы елларында баллада жанры да яңарыш кичерә. М.Җәлил (“Сандугач һәм 

чишмә”), Ф.Кәрим дә (“Тимер һәм тимерче”) бу  жанрнның эстетик һәм тәрбияви үзенчәлеген 

белеп эш итәләр. Чөнки баллада конфликт, хәрәкәтләр кискенлеге, эчке бай текст асты белән 

характерлана. Ягъни авторларның бу жанрга мөрәҗәгате сугыш чоры таләбеннән килә: алар 

сугышның драматизмын, чор геройларының рухи матурлыгын яктыртырга омтылалар. 

Сугышның авырлыгына карамастан, балалар  батырлыкка, идеяләр югарылыгына омтылдылар. 

                                                           
8
 Хәким С. Үлем турында уйлама. Китапта. Хәким С. Халык язмышы – шагыйрь язмышы. – Казан: Тат. кит. нәшр., 

1979. – Б.263 
9
 Кәрим Ф. А.Кәримовага. Китапта. Кәрим Ф. Әсәрләр. 3 томда. Т.3. – Казан: Тат. кит. нәшр., 1981. –Б. 304  
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Шунлыктан батырлык, кешелеклелек үрнәге булырлык әсәрләргә ихтыяҗ зур булды. Баллада бу 

таләпләргә җавап бирә алырлык жанр иде. 

Мәгълүм булганча, Бөек Ватан сугышы елларында фольклорга да игътибар арта. Мондый 

мөнәсәбәт, халык иҗаты блән тыгыз элемтә М.Җәлил, Ф.Кәрим, Ә.Фәйзи, Ә.Ерикәй һ.б. 

иҗатларына да, әлбәттә, тәэсир итә. Шагыйрьләр лирик-психологик кичерешләрне сурәтләгән 

вакытта әкият, җыр һ.б. жанрларның аерым элементларына мөрәҗәгать итә. Аларда татар 

халкына хас моң, музыкальлек, фикер төгәллеге сизелә. Моннан тыш, шигырьләрдә гасырлардан-

гасырларга күчкән халык иҗатын хас дошманга нәфрәт, туган илгә мәхәббәт, җиңүгә, бәхеткә 

ышаныч ачык чагылган. Фольклорга хас героик-романтик юнәлешне үзәккә алу, табигатьне 

сынландыру үз чиратында батырлык, горурлык кебек сыйфатларны һәм дошманнарның 

ерткычлыгын тагын да ныграк ача. Ягъни шагыйрьләр, фольклор элементларын да файдаланып, 

бу чорда романтик рухлы балалар әдәбиятын сәнгатьлелек ягыннан югары баскычка күтәрде дип 

бәяләргә нигез бар. 

Шулай итеп, Бөек Ватан сугышы елларында балалар поэзиясенең үсүе авыр шартларда 

бара. Бу хәл, бер яктан иҗат итү өчен мөмкинлекләрнең булмавы белән бәйләнсә, икенче яктан, 

сугыш чорында талантлы шагыйрьләрнең балалар әдәбиятына игътибары кимү белән аңлатыла. 

Гомумән, бу елларның балалар өчен гражданлык пофослы шигърияте турыдан-туры яшьләргә 

багышланган булуы, эмоциональ тыгызлыгы белән, патриотик күтәрелеш нәтиҗәсендә барлыкка 

килгән гуманистик идеяләре аша яшьләрнең рухи үсешен тәэмин итәргә юнәлдерелә.  

Сугыш чорының иҗат кыенлыклары балалар прозасына да нык тәэсир итә. Шигърият 

кебек үк, балалар өчен чәчмә әсәрләр аз күләмдә языла. Аларда да темалар бер-берсенә шактый 

дәрәҗәдә охшаш һәм чишелеш, нигездә, схематик характерда. 

Мәгълүм ки, 40 нчы елларда чыныгу алган яшь буын идея һәм рухи яктан баеды. Аларның 

яшәешен, омтылышларын аңлау өчен әдипләргә балалар психологиясен, характерын тирәнтен 

төшенү мөһим иде. Әмма прозада да яңа геройны – совет укучысын раслау тенденциясе схематик 

характерда барды, аның «тавыш бирү» хокукы да юк дәрәҗәсендә иде, вакыйгалар автор 

тарафыннан сөйләнелде. (Бары 50 нче еллардан соң гына моңа беркадәр  ирешелде).  Күп 

проблемалар җиңел юл белән чишелде, акыл, киңәш бирү алымы төп өлешне тәшкил итте. 

Авторлар еш кына балалар һәм зурлар әдәбияты арасындагы интонацияне анык билгели 

алмадылар.  

Әмма, ничек кенә булмасын, сугыш чоры бала образында матур сыйфатларны да ачты. 

Алар күңелендә яшәп килгән көрәшче булу, дошман белән сугышу һәм, ниһаять, кызыл 

командир булу омтылышы кичерешләр белән тасвирланды. Мисалга Ф.Хөснинең «Учак», 

Г.Насыйриның «Ана күңеле», А.Алишның «Килделәр», Г.Гобәйнең «Безнең балалар», 
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А.Әхмәтнең «Бабай һәм малай» К.Нәҗминең «Тимерче Йосыф» (әкият) һ.б. хикәяләрне 

китерергә мөмкин. 

Поэзиядәге тагын бер тема – фронтка ярдәм мәсьәләсе Г.Насрыйның «Ана күңеле» һәм 

Ф.Хөснинең «Учак» хикәяләрендә сурәтләнә. Беренче хикәядә турыдан-туры фронт өчен җылы 

киемнәр җыюның әһәмияте турында сүз барса, икенчесе әдәби эшләнеше ягыннан беркадәр 

аерылыбрак тора. А.Алишның «Килделәр» хикәясе дә сәнгатьлелек ягыннан уңышлы эшләнгән. 

Биредә немец самолетларының Владиклар авылын бомбага тотулары, төп геройның да әнисе 

белән өйсез калуы тасвирлана. Мисаллардан күренгәнчә, сугыш еллары әдәбиятында, әдәби 

сәнгатьлелек алымнарының яңарышы сизелә. Кырыс фактик, тормышчан материал әсәрләрдә 

романтик һәм көчле сәнгати сурәтләү чаралары белән бәйләнә. Автор авазы аларда халыкның үз 

фикере буларак яңгырый.  

Бөек Ватан сугышы елларында махсус балалар өчен язылган, тел-стиле һәм күләме белән 

башкалардан аерылыбрак торган әсәр – Г.Кутуйның «Рөстәм маҗаралары» повесте. 1944 елда, 

Казанга вакытлыча ялга кайткач, язылган әлеге повесть романтик рухта. Аерым истәлекләрдән 

күренгәнчә, ул Г.Кутуйның улы Рөстәмгә багышланырга, өч өлештән торып, «хыялый роман» 

жанры кысаларында, гыйльми нигездә язылырга тиеш була. Әмма, авторның нияте гамәлгә 

ашмый кала, әсәрнең бер өлеше генә дөнья күреп өлгерә. 

«Рөстәм маҗаралары» – балалар һәм тәнкыйть тарафыннан яратып кабул ителгән повесть.  

Г.Кутуйның сугыш чорында язылган «Сагыну» (1944) нәсере – язучы иҗатының иң югары 

ноктасы. Дошманны куып баручы солдатның эчке кичерешләрен бирүгә багышланган әлеге 

лирик әсәрдә сагыну хисе кабатлаулар ярдәмендә, тирән мәгънә, үзенчәлекле бер моң белән 

үстерелә. Нәсердә халык җырын файдалану солдат хисләрен тагын да ача төшә, сагыну, ярату 

һәм нәфрәт хисләрен бирүдә һәр бизәк, сурәт конкретлаша. 

Сугыш еллары әдәбиятында әдәби сәнгатьлелек алымнарының яңарышы сизелә. Кырыс 

фактик, тормышчан материал әсәрләрдә романтик һәм көчле сәнгати сурәтләү чаралары белән 

бәйләнә. Автор авазы аларда халыкның үз фикере буларак яңгырый.  

Әмма, Ватан сугышы чоры балалар әдәбиятында «балалар һәм сугыш» проблемасының 

чишелеше тиешенчә, бөтен тирәнлеге һәм каршылыгы белән уйланылып бетмәгән дип бәяләргә 

нигез зур. Чөнки әсәрләрдә батырлыкны тасвирлау аспекты гына үзәк урынны алган, аңа килү 

юлы, тирәлек нигездә яктыртылмаган. Бу хәл аңлашыла да: сугыш шартларында, халыкның һәм 

кешелекнең язмышы хәл ителгәндә, геройның башка сыйфатларын күләгәдә калдырып, әдипләр 

батырлык эшләү вакытын калку итеп сурәтләргә омтылдылар.     

Нәтиҗә 

Нәтиҗә ясап шуны әйтергә мөмкин, сугыш чоры балалар әдәбиятында зур бер этап булып 

тора. Бу дәвер әсәрләрен  тормыш үзе сынады. Деклоратив, риторик сүзтезмәләрдән торган 
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шигырьләр онытылды. Әдәби яктан уңышлы эшләнгән, көчле рухлы, нык, батырлыклар эшләргә 

әзер геройлар исә бүген дә яшь укучының игътибарын үзенә җәлеп итә. Сугыш чоры 

вакыйгалары әсәрләргә героик һәм трагик чынлыгы белән килеп керә. Әһәмиятле билгесе – 

реализмның тирәнәюе, әдәбиятның халыкка якынаюы белән нигезләнә ала. 

Жанрлар мәсьәләсенә килгәндә, сугыш чорында язылган әсәрләрдә бер жанрга хас 

элементларның икенче жанрга үтеп керүе, төрле әдәби жанрларның бер-берсенә үзенчәлекле 

тәэсире аеруча күзгә ташлана: лирика публицистик рухта яңгырады, эпос лирикага хас 

детальләргә баеды һ.б. Мондый үзара тәэсир әдәбиятның гомум һәм һәр жанрының үсеше өчен 

файдалы булды. Авторларның бу чорда да, традицияләргә таянып иҗат итүе нәтиҗәсендә, кыска 

гына вакыт аралыгында сугышның авыр, катлаулы картинасы уңышлы рәвештә тудырылды. 

 

Кулланылган әдәбият 

      1. Безнең балалар. Хикәяләр / Төз. һәм тәрҗемәче Г.Гобәй.– Казан: Татгосиздат., 1942.–56 б. 

      2. Горький М. О детской литературе. М., Детиз., 1952. – 203 с. 

      3. Кәрим Ф. Балалар әдәбияты турында. Китапта. Ф.Кәрим. Әсәрләр. 3 томда Т.3. – Казан:    

Тат.кит.нәшр., 1981. – Б. 239. 

      4. Кәрим Ф. А.Кәримовага. Китапта. Кәрим Ф. Әсәрләр. 3 томда. Т.3. – Казан: Тат. кит. нәшр., 

1981. –Б. 304  

      5. Кыю балалар. Хикәяләр һәм шигырьләр / Төз. А.Әхмәт.– Казан: Татгосиздат., 1942.–83 б. 

      6. Кыйна дошманны. Хикәяләр һәм шигырьләр. – Казан: Тат кн.издат., 1942.–72 б. 

      7. Татар әдәбияты тарихы. 6 томда. 5 нче том: Бөек Ватан сугышы һәм сугыштан соңгы еллар 

әдәбияты (1941 – 1960). – Казан: Татарстан китап нәшрияты, 1989. 

      8. Тихонов Н. Советская литература в дни отечественной войны //Литература и искусство.–

1944.–12 февраля 

      9. Хәким С. Үлем турында уйлама. Китапта. Хәким С. Халык язмышы – шагыйрь язмышы. – 

Казан: Тат. кит. нәшр., 1979. – Б.263 

      10. “Белем.ру” ҖЧҖ календаре.  

11.  adiplar.narod.ru сайты  
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1 нче кушымта 

Бөек Ватан сугышы елларында татар телендә уналты фронт газетасы чыга:  

 «Ватан өчен» (Төньяк Көнбатыш фронты),  

 «Ватан намусы өчен» (Беренче Украина фронты),  

 «Алга, дошман өстенә!» (Калининград фронты),  

 «Сталин байрагы» (Көньяк фронт),  

 «Ватан өчен сугышка» (Карелия фронты),  

 «Фронт правдасы»,  

 «Ватанны саклауда» (Ленинград фронты),  

 «Кызыл сугышчы» (Мәскәү хәрби округы),  

 «Совет сугышчысы» (Өченче Украина фронты),  

 «Суворовчы»,  

 «Кызыл Армия» (Беренче Белоруссия фронты),  

 «Фронт хакыйкате» (Волхов фронты),  

 «Җиңү байрагы» ,  

 «Суворовча кысрыклау»,  

 «Тревога», 

 «Сталин сугышчысы».  

 

                                                                        

“Нәфрәт көче” альманахының титул бите                   “Ватан өчен “ исемле фронт газетасының бер 

                                                                                                                      бите. 1942 ел. 



14 
 

                                                                     

      Ш.Мөдәрриснең “Тупчы Ваһап”  

       исемле китабының титул бите      

         “Фронт намусы өчен” исемле фронт  

                газетасының бер бите, 1942 ел.  

2 нче кушымта 
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3 нче кушымта 

 

Анкета нәтиҗәләре 

Бөек Ватан сугышы чоры татар әдипләренең әсәрләрен белү-белмәүне ачыклау өчен без 

мәктәп укучылары һәм аларның ата-аналары арасында анкета уздырдык. Әңгәмәдә 75 укучы (25 

– 8 класс, 24 – 9 класс, 26 – 10 класс) катнашты. Аның нәтиҗәләре белән Сезне дә таныштырып 

китәбез. 

1. Бөек Ватан сугышы чоры татар әдипләренең әсәрләрен укыганыгыз бармы? 
 

укучылар ата-аналар 

75 70 

 

2. Бу әсәрләрне Сез мәктәптә укыдыгызмы, әллә мөстәкыйль рәвештәме? 
 

 укучылар ата-аналар 

мәктәптә 75 75 

мөстәкыйль рәвештә 32 12 

 

3. Иң истә калган әдип кем? (берсен атагыз) 
 

 укучылар ата-аналар 

Муса Җәлил 25 29 

Фатих Кәрим  12 9 

Абдулла Алиш 11 14 

Гадел Кутуй 8 15 

Сибгат Хәким 7 2 

Нәби Дәүли 6 1 

Габдрахман Әпсәләмов 6 5 

 

4. Нинди әсәр хәтерегездә нык уелып калды? (берсен генә атарга) 
 

 укучылар ата-аналар 

Муса Җәлил “Җырларым" 16 17 

Муса Җәлил “Кызыл ромашка” 13 12 

Фатих Кәрим “Ант” 9 10 

Фатих Карим “Сибәли дә сибәли” 8 9 

Гадел Кутуй “Сагыну” 8 7 

Гадел Кутуй “Рөстәм маҗаралары” 7 7 

Нәби Дәүли “Яшәү белән үлем арасында” 7 7 

Габдрахман Әпсәләмов “Газинур” 7 6 

 

5. Батыр әдипләрнең исемнәре ничек мәңгеләштерелгән? (берәр мисал китерергә) 
 

 укучылар ата-аналар 

һәйкәлләре куелган 75 75 

урам исемнәре аталган 75 75 

музейлар ачылган 54 43 

 


