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ИНСТИТУТ ЭШЧӘНЛЕГЕНДӘ  
ӘДӘБИЯТ БЕЛЕМЕ МӘСЬӘЛӘЛӘРЕ

В статье в историческом аспекте кратко анализируются литературоведче-
ские исследования, проведенные сотрудниками ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова со дня 
его основания по сегодняшний день, в особенности, серьезные труды по исто-
рии и теории татарской литературы, имеющей многовековой путь развития, а 
также текстологические работы по творчеству татарских писателей-классиков.
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The article briefly analyzes in historical aspect  literary studies conducted by 
employees of the Institute of Language, Literature and Art named after G. Ibragimov 
from its founding to the present day, in particular, serious work on the history and 
theory of Tatar literature, which has a centuries-old development path, as well as 
textual works on the work of Tatar classic writers.
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Татар әдәбиятының Кол Галиләрдән башланган озын тарихын 
һәм совет чорындагы үсеш-үзгәреше мәсьәләләрен төрле яклап 

өйрәнү бурычы йөкләнгән әдәбият секторы1 Татарстан АССР Ха-
лык Комиссарлары Советының 1939 ел 7 октябрь карары ниге-
зендә Мәгариф халык комиссариаты оештырган Татар теле һәм 
әдәбияты фәнни- тикшеренү институты (1941 – 1996 елларда Тел, 
әдәбият һәм тарих институты; 1967 елдан Г. Ибраһимов исемендә-
ге) составында беренче көненнән үк, әмма авыр шартларда эшли 
башлый. 1920 – 1930 еллар – бу юнәлештә дә шактый хезмәт күрсәт-
кән  Галимҗан Ибраһимов,  Галимҗан Нигъмәти, Гомәр Гали, Җамал 
 Вәлиди, Газиз Гобәйдуллин (Г. Газиз), Гали Рәхимнәр репрессия 
корбаннары булган дәвер. Академик фән мәйданында тикшеренүләр 
алып барырдай хезмәткәрләр табу мөмкин дә түгел шикелле, әмма 
эшне дәвам итәргә кирәк. Секторны җитәкләүгә Казан педагогия 
институтын һәм анда ук аспирантура тәмамлаган, Казан педагогия 
училищесы директоры урынбасары Якуб Агишев (1899 – 1972) чакы-
рыла, фәнни эшкә Вәли Хаҗиев, Габдулла Камскийлар тартыла (бер-
сенең дә гыйльми дәрәҗәсе булмый). Бераздан аларга Бәкер Яфаров, 
Хәсән Хәйри, Гали Халит, Мөхәммәт Гали, Мөхәммәт Гайнуллин 
килеп кушыла. Мәгълүм ки, ул вакытларда байтак күренекле язучы-
ларыбыз иҗаты катгый тыелу, шулай ук татар язуының ике мәртәбә 

1 Соңрак, төрле елларда « әдәбият лабораториясе», «әдәбият бүлеге» дип исемләнеп 
йөртелде. 1987 елдан – «әдәбият белеме бүлеге». 
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мәҗбүри рәвештә  үзгәртелүе сәбәпле дә татар әдәбияты тарихында 
урын алган иҗатчыларның язма мирасын нечкәләп тикшерү шактый 
дәрәҗәдә чикләнгән була. Шунлыктан әүвәлге хезмәтләрдә төп игъ-
тибар Габдулла Тукайга, Мәҗит Гафуриларга гына бирелә. Аларны 
чын мәгънәсендә халык шагыйрьләре сыйфатында бәяләүгә басым 
ясала (Г. Халит, Я. Агишев хезмәтләре). 8 нче сыйныф өчен «Әдәби-
яттан дәреслек-хрестоматия» төзелә. Җөрьәт итеп, гаять мөһим тек-
стологик эшкә – күптән көтелгән Габдулла Тукай әсәрләренең ака-
демик басмасын әзерләүгә керешәләр (өч том итеп планлаштырылса 
да, ике томлы булып басыла; 1930 ел башында мондый омтылыш 
тулысынча тормышка ашырыла алмаган иде). Озакламый секторда 
борынгы чор һәм Урта гасырлар, ХIХ йөз һәм ХХ гасыр башы татар 
әдәбияты тарихларын булдыру максатында план-проспект төзелә. 
Сектор хезмәткәрләре Г. Тукай, К. Насыйри, Г. Камал, М. Укмасый, 
М.  Гафури, С. Рәмиев кебек күренекле иҗатчыларның шәхси ар-
хивларына караган материалларны Институтка алу эшенә дә игъти-
бар бирәләр, Вәли Хаҗиев өлгерлеге белән Уфадан Мәҗит Гафури-
ның шактый бай архивы кайтарыла... 

Билгеле ки, Бөек Ватан сугышы елларында әдәбият секторы-
на да гыйльми эшчәнлеген алып бару кыенлаша. Шулай да сектор-
да эшләүне дәвам иттерүчеләр планлаштырылган эшләрне үтәүгә 
җаваплы караганнар (Г. Камский сугышка алына һәм һәлак була). 
Мәсәлән, Я. Агишев һәм Х. Хисмәтулин берничә ел дәвамында алып 
барылган гыйльми эшне – Тукайның академик басмасының 1 нче то-
мын төзүне тәмамлыйлар, һәм ул 1943 елда Татарстан китап нәшрия-
тында нәшер ителә (2 нче томы буенча да эш барган, әмма 1948 елда 
гына басыла алган). 

1946 елда Казанда СССР Фәннәр академиясенең филиалы 
ачыла, институт аның составында (һәм җитәкчелегендә дә) яши 
башлый. Сектор эшчәнлеге дә киңәя төшә, гыйльми эзләнүләргә Хәй 
Хисмәтуллин, Гази Кашшаф, Рөстәм Башкуровлар тартыла, аспиран-
тура ачыла (1946–1958 елларда анда Б. Гыйззәтуллин, Н. Гыйззәтул-
лин, Р. Башкуров, Ш. Абилов укыган). Ул елларда гыйльми эзләнүләр-
нең тематикасы байый, татар әдәбияты тарихын язу, урта мәктәпләр, 
югары уку йортлары өчен дәреслекләр төзү, классиклар мирасын 
текстология җәһәтеннән өйрәнү кебек мәсьәләләр игътибар үзәгенә 
куела. 1954 елда ул вакытлар өчен аеруча мөһим хезмәт, сектор әдә-
биятчыларының катлаулы чор мирасын анализларга омтылуларын 
чагылдырган – «ХХ йөз башы татар әдәбияты» (авторлары – Б. Гыйз-
зәт, Г. Халит, Х. Хисмәтуллин) басыла. Билгеле, ул совет чоры иде-
ологиясе басымы астында, сыйнфый күзлектән үткәреп язылган (бу 
вакытларда башкача мөмкин дә түгел иде), репрессияләнгән яисә бур-
жуаз дип аталган язучыларның мирасы тикшерүдән читләштерелгән, 
яисә тискәре бәяләнгән. Мәсәлән, Г. Халит Сәгыйть Рәмиевне, Нәҗип 
Думавины «вакытлы рәвештә революционлык күрсәтеп тә, тора-бара 
демократиядән читләшкәннәр» дип бәяли [XX йөз башы..., б. 23]. Төп 
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тикшерү объектлары – Г. Тукай, Г. Камал, М. Гафури, Г. Коләхмәтов, 
Ш. Камал иҗатлары.

1946 елның июнендә Институт, Казан университеты һәм педа-
гогия институты белән бергәләп, Тукайның тууына 60 ел тулуга ба-
гышланган гыйльми сессия үткәрә. Төп докладчылар – Институт 
хезмәткәрләре (Г. Халит, М. Гайнуллин, Х. Хисмәтуллин, Б. Яфаров, 
М. Гали). Сессиянең 1948 елда чыккан «материаллары»нда Тукай 
иҗатын тагын да тирәнрәк һәм төрле яклап анализларга омтылыш 
сизелә. 

Бу елларда М. Гафуриның 4 томлы «Әсәрләр җыелмасы» төзелә 
башлый (ләкин 4 томы гына басыла; төзүчесе – Г. Халит), Г. Камал-
ның ике томлы «Әсәрләр»е чыга (төзүчесе – М. Гали). Сектор эшчән-
легендә татар мәгариф системасы өчен аеруча кирәкле дәреслек- 
кулланмалар төзү эше дә зур урын алып торган: болар – «югары уку 
йортларының татар теле һәм әдәбияты бүлекләре өчен» М. Гайнуллин 
һәм Җ. Вәзиева төзегән «Татар әдәбияты; ХIХ йөз – 1917 елга кадәр» 
исемле дәреслек-кулланма (1947; 710 битле), Х. Хәйринең 9 нчы, 
М. Гайнуллин һәм Х. Ярминең 8 нче сыйныфлар өчен «Татар әдәби-
яты», Л. Җәләйнең 8 нче сыйныф өчен «Әдәбияттан хрестоматия» 
дәреслекләре. Х. Хәйринең Һади Такташ, М. Гайнуллинның Каюм 
Насыйри турындагы монографик хезмәтләрендә бу бөек шәхесләр-
нең тормышы һәм иҗат дөньяларын шактый җентекләп тикшерергә 
омтылыш ачык күренеп тора. 

Мәгълүм ки, Сталин үлеменнән соң уздырылган КПССның 
ХХ съезды карарлары белән совет җәмгыятендә демократик үзгә-
решләр барлыкка килде, аеруча мөһиме – Сталинның шәхес куль-
ты, күп еллар дәвамында алып барылган репрессив сәясәте фаш 
ителде, 1930–1940 елларда концентрацион лагерьларга озатылган, 
атылган татар язучы, мәдәният, сәнгать, җәмәгать эшлеклеләренең 
гаеп ләре булмавы хөкем органнары тарафыннан расланды. Ниһаять, 
Г. Ибраһимов, К. Тинчурин, Г. Гали, Г. Нигъмәти, Ф. Сәйфи-Казанлы,  
С. Сүнчәләй кебек татар иҗатчы шәхесләребезнең язма мирасын бер-
нинди чикләүсез өйрәнү мөмкинлеге туды, беренче чиратта, әсәр-
ләрен сайланмалар рәвешендә генә булса да укучылар кулына тапшы-
ру кирәк иде. Әдәбиятчылар бу мөһим эшкә зур җаваплылык белән 
тотындылар. Азмы- күпме сакланып калган шәхси архивлар барлан-
ды, әдипләребез еш язышкан вакытлы матбугат органнары өйрәнелде 
(кызганычка каршы, ХХ гасыр башында чыгып килгән кайбер газета-
ларның барлык саннары да сакланмаган, мәсәлән, «Борһане тәрәкъ-
кый»нең). Бу «җепшеклек» (тоталитар хакимият йомшару, сәяси һәм 
иҗтимагый тормыш беркадәр либеральләшү, сүз иреге бирелү, иҗа-
ди эшчәнлекне бик үк кысмау) чорында килеп туган фәнни- иҗади 
мөмкинлекләрдән файдаланып, М. Гайнуллин, Х. Хәйри, Г. Халит, 
Х. Хисмәтуллиннар, шулай ук яңарак кына фән дөньясына аяк баскан 
Н. Гыйззәтулин, Ш. Абилов, Р. Башкуровлар игътибары да әдәбия-
тыбызның төрле дәверләренә юнәлде. 1963 елда басылган «Борынгы  
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татар әдәбияты» исемле дәреслек-хрестоматиядә Кол Галидән Утыз 
Имәнигә кадәрге заманнарга нисбәтле татар әдәби мирасының иң 
мөһим өлешләре системага салынып, укучыларга тәкъдим ителде.  
Репрессиягә дучар булып өлгермичә, авырып үлеп киткән, шулай да, 
һичшиксез, ХХ гасыр башы татар әдәбияты классигы булып бәялә-
нергә лаеклы Фатих Әмирханның иҗат мирасы ике томда гына 
булса да басылып чыкты (кереш сүз авторы, 2 нче томны төзүче – 
Х. Хисмәтуллин). 1937 елда классиклыгы инкяр ителгән Г. Ибраһи-
мов (төрмәдә үлә) әсәрләренең өчтомлыгына язылган кереш 
мәкаләсендә Г. Халит атаклы язучы, галим, җәмәгать эшлеклесенең 
ХХ гасыр татар әдә бияты тарихында беренче урын биләгәнлеге ту-
рында да фикер йөртә, шул ук вакытта Тукайны да «онытмый», ике 
дистә ел буе барган эзләнү-уйлануларын «Тукай үткән юл» моногра-
фиясе аша укучыга җиткерә (1962, 228 б.). 

Нинди авыр шартларда да (репрессияләр, идеологик басым, су-
гышта югалтулар, цензура) татар әдәбиятының яшәүдән туктамавын, 
совет чорында да талантлы әсәрләр язылуын күрсәтү максатында әдә-
биятчы галимнәр коллектив хезмәтләр тудыру фикеренә дә килделәр. 
Болар – «Татар совет әдәбияты тарихы» (1960, 822 б.) һәм «История 
татарской советской литературы» (Мәскәү: Наука, 1965, 578 с.); татар 
һәм рус телләрендә басылды. Бу зур күләмле монографияләрдә әдә-
би күренешләргә сыйнфый күзлектән карау дәвам итсә дә, авторлар 
әсәрләрнең сәнгати яңгырашларын, язучы-шагыйрьләрнең иҗатында 
урын алган индивидуаль хосусиятләрне тикшерергә дә омтылалар, 
социалистик реализм иҗат методы белән тудырылырга тиешле та-
тар әдәбиятында реализмның, халыкчанлыкның, жанрларның үсештә 
булуын күрәләр. Р. Башкуровның «Тукай һәм рус әдәбияты» (1958), 
Х. Мөхәммәтовнең «Татар әдәбиятында мәгърифәтчелек идеяләре» 
(1951) монографияләрендә исемнәренә үк чыгарылган, моңа кадәр аз 
тикшерелгән катлаулы мәсьәләләр үзәккә куеп тикшерелә.

1960 еллар ахырында – 1970 еллар башында институтның әдәби-
ятчылары сафына Ә. Әхмәдуллин, Ф. Мусин, Р. Сверигин, Ф. Ибраһи-
мова, М. Гайнетдинов, Н. Хисамов һ. б. килеп кушылу, М. Гайнуллин 
(1958 елдан фәннәр докторы), Х. Хәйри, Г. Халит (1968 елдан фән-
нәр докторы) кебек өлкәнрәкләрнең татар әдәбият белеменең катла-
улы проблемаларын хәл итәргә өлгереп җитүләре тикшеренүләрне 
киңрәк планда алып барырга мөмкинлек бирә. Аеруча М. Гайнуллин 
нәтиҗәле эшли: 1966 елда «Татарская литература и публицистика на-
чала ХХ века» (435 б.), 1968 елда «Татар әдәбияты: ХIХ йөз» (670 б.) 
исемле бай фактик материалга нигезләнеп язылган күләмле моногра-
фияләрен дөньяга чыгара. Аларда хәзерге татар әдәбиятының башлан-
гыч дәверендә иҗат иткән әдипләрнең язма мирасы шактый җентекле 
интерпретацияләнгән, бүгенге тикшеренүчеләр хәзер дә аларга тая-
нып эш итәләр. Ф. Ибраһимова татар балалар прозасы буенча канди-
датлык диссертациясе яклый, китап бастыра, Ф. Мусин исә ХХ гасыр 
уртасы татар прозасын заман һәм тарих белән  бәйләнештә тикшерә. 
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Әмма шул ук вакытларда институт галимнәре алдына эре темаларга 
коллектив хезмәтләр тудыру бурычы да куела. Әдәбиятчылар алды-
на меңьеллык татар әдәбиятының тарихын күптомлы итеп язу про-
блемасы килеп баса. Секторны 1966 елдан Хәсән Хәйри җитәкләгән 
(1973 елдан Нил Юзиев; 1974 елдан – фәннәр докторы) вакытларда ук 
моңа әзерлек эшләре алып барылуын әйтергә кирәк. Мәсәлән, яшьрәк 
хезмәткәрләр ХХ гасыр башы татар вакытлы матбугатын (мөһимрәк 
газета һәм журналларны) карап чыгып, анда күренгән әдәби текст-
ларга, әдәби-тәнкыйди материалларга аннотацияләр төзи. Бераздан 
әлеге зур эшнең, тарихның биш томлы (соңрак алты томлы) план- 
проспектын булдыру кирәк дип табыла. Ул, секторның берничә әдә-
биятчысы катнашында төзелеп, кулъязма хокукында күбәйтелә һәм 
гыйльми җәмәгатьчелек хозурына тәкъдим ителә. Бас маның баш ре-
дакцион коллегиясе (баш редактор Н. Юзиев) генә түгел, һәр томның 
да редколлегиясе төзелә. Бүлекнең бөтен әдәбиятчыларыннан тыш, 
тарихның кайбер өлешләрен, бүлекләрен язуга башка сектор (соңрак 
бүлек), читтәге фәнни учреждениеләр һәм югары уку йортлары га-
лимнәрен дә тарту мәсьәләсе килеп туа (Петербургтан Г. Таһирҗанов, 
Уфадан Г. Хөсәенов һ. б.). Билгеле ки, бу басма буш урында пәйда 
булмады, Г. Халит, М. Гайнуллин, Н. Юзиев, Ш. Абилов, Н. Хиса-
мов, М. Гайнетдинов һ. б. лар бай тарихлы әдәбияты бызның төрле 
чорларына, жанрларына, күренекле әдипләргә нисбәтле эзләнүләрен 
бастыралар. Әмма татар әдәбият белеменең үсеш логикасы нәкъ 
менә күптомлы, концептуаль, фундаменталь хезмәт булдыруны таләп 
итә. 1 нче томга урнаштырылган «Татар әдәбияты тарихының ал-
тытомлыгы» дип исемләнгән керештә Н. Юзиев шактый бәхәсле, 
әдәби барышны чорларга бүлеп өйрәнү мәсьәләсенә тукталып,  
« Татар әдәбиятының үзенчәлеген төгәлрәк, тулырак ачу максатын-
нан аны тарихи- деологик һәм әдәби-эстетик үзенчәлекләре белән 
аерылып торган кечерәк дәверләргә, гасырларга, чорларга бүлеп 
карау отышлы» дип санады. 1 нче том «Урта гасырлар дәвере», 
2 нче том «ХIХ йөз татар әдәбияты», 3 нче том «ХХ гасыр башы», 
4 нче том«Татар совет әдәбияты (1917 – 1941)», 5 нче том «Бөек Ватан 
сугышы һәм сугыштан соңгы еллар әдәбияты (1941 – 1960)» дип исем-
ләнеп, 1984 – 1989 елларда Татарстан китап нәшриятында басылып 
чыкты, рецензияләрдә, презентация вакытларында әдәбиятчыларның 
зур уңышы итеп бәяләнде. Билгеле ки, аларны әзерләү вакыты СССР-
ның таркалуга бару, социалистик идеологиянең басымы сизелерлек 
йомшару, абруе кими төшү елларына туры килде, һәм авторлар, том-
нарның җаваплы, фәнни редакторлары (Ш. Абилов, М. Гайнуллин 
белән Н. Ханзафаров, Г. Халит, Н. Юзиев, Н. Хисамов, Н. Гыйззәтул-
лин, Ф. Мусин) электән килгән, инде ныклап урнашкан фикерләргә 
төзәтмәләр кертергә омтылдылар. Мәсәлән, ХХ гасырның унынчы 
еллары поэзиясендә, аеруча яшь каләм әһелләре шигъриятендә, ро-
мантизмның «иҗат юнәлешен билгеләгән төп эстетик факторларның 
берсенә әверелүе»н дәлилләү... 
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Югарыда институт хезмәткәрләренең татар әдәби мирасын бар-
лау һәм укучыларга кайтару юнәлешендәге эшчәнлеге (институт тө-
зелгәч тә вакыт-вакыт башкарыла киленгән чаралар) турында инде 
сүз булган иде. 1970 елларга аяк баскач, бу аерата да мөһим эшне – 
текстологик тикшеренүләрне яңа баскычка күтәрү зарурияте туды. 
Бигрәк тә әдәбиятыбызның алтын дәвере (ХХ гасыр башы) клас-
сиклары иҗатының тулырак басмаларын төзү һәм юбилейларына 
өлгертү мәсьәләсе бик тә актуаль төс алды. Институт дирекциясе, 
бу хәлдән чыгу юлын махсус фәнни төркем төзүдә күреп, 1976 ел-
ның маенда аны булдыру турында карар чыгарды. 1977 ел башыннан 
З. Рәмиев, М. Әхмәтҗанов, Р. Гайнанов, Л. Гайнанова, Н. Садыйкова 
һәм Ф. Ибраһимова составында эшли башлаган текстология төрке-
менең фәнни-тикшеренү планнарына 1980 елларда олы юбилейлары 
да көтелә торган бөек әдипләребез – Г. Тукай, М. Гафури, Һ. Такташ, 
Ф. Әмирхан, Г. Ибраһимов, Г. Камал, М. Җәлилләрнең күптомлы бас-
маларын төзү эше кертелде. Гәрчә бу эш совет цензурасы күзәтче-
леге астында алып барылса да, текстолог-әдәбиятчылар теге яки бу 
әдипнең мирасын мөмкин кадәр тулырак чагылдырырга, текстларны 
авторлары ихтыярына туры китереп, комментарийларны да тулырак 
бирергә омтылдылар. Шулай да ул чорда әле текстларны бернинди 
кыскартуларсыз урнаштыру мөмкин булмады, кайберләре нәшрият-
ка тапшырылгач алып ташланды (мәсәлән, М. Гафуриның 1917 елгы 
«Татар байрагы» шигыре). Г. Ибраһимов томнарында текстлар 
200 ләп урында кыскартылып бирелде. 

Институт галимнәре татар әдәбиятының башка чорларында иҗат 
ителгән әсәрләрне өйрәнүне дә дәвам иттеләр. Ниһаять, 1983 елда 
Кол Галинең атаклы «Кыйссаи Йосыф» поэмасының күптән көтелгән 
фәнни (академик дияргә дә ярый) басмасы дөнья күрде. Аның тек-
стын әзерләүче, кереш мәкаләне (40 битле), искәрмә һәм аңлатмалар-
ны, кулъязмаларының тасвирламасын язучы – Фазыл Фәсиев (махсус 
редакторы – М. Госманов). Әлеге басма чыгу институтта, гуманист 
шагыйрьнең тууына 750 ел тулу юбилеена багышлап, фәнни-гамәли 
конференция дә уздыру мөмкинлеген бирде (материаллары басылды: 
Казан, 1987). 

1990 еллар азагында илебез тормышын тамырдан үзгәртеп кору 
чоры башлану, Татарстан АССРның суверенитеты да игълан ителү 
гуманитар фәннәр, аерым алганда, әдәбият белеменең яшәешенә яңа 
сулыш өрде. Бу социалистик догмалардан арына башлау, репрессия-
гә дучар булганнарның (мәсәлән, солтангалиевчеләрнең) тулысынча 
аклануы, 1917 елгы Октябрь инкыйлабыннан соң мөһаҗирәттә яшәр-
гә мәҗбүр булганнарның (бигрәк тә, Гаяз Исхакыйның) иҗатыннан 
табу алыну аркасында мөмкин булды. Яңа сәяси-иҗтимагый шарт-
ларда институт әдәбиятчылары мөһимлеге күзгә аеруча бәрелеп 
(«кычкырып») торган дүрт темага мөрәҗәгать иттеләр.

Боларның беренчесе – классик язучы, публицист, җәмәгать һәм 
сәясәт эшлеклесе Гаяз Исхакыйны «кайтару». Татар әдәбиятчылары 
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бу эшкә зур теләк һәм җаваплылык хисе белән алынды. Заманын-
да әдип язышкан газета һәм журналларга юл ачылды (шул исәптән, 
1928 – 1939 елларда чыгарылган «Яңа милли юл» журналына да), кө-
тепханәләрнең ачык киштәләренә китаплары кереп урнашты, Төр-
киядә сакланып калган шәхси архивы материаллары (башта күчер-
мәләре, соңрак оригиналлары да) институтка кайтарылды (2018 елда 
Әнкарадагы «Аяз Таһир (Төркестан – Идел-Урал) фонды рәисе 
Түләй Дуран ханым, шәхсән Казанга үзе килеп, аларны әлеге ин-
ститутка тапшырды). 1995 елларда әдипнең 15 томлы «Әсәрләр»ен 
төзүне институтның фәнни-тикшеренү планнарына кертүгә иреш-
кәч, әдәбиятчы-текстологлар төркеме бөтенесе дә диярлек шул эшкә 
тартылды. Тормышы һәм иҗатының фәнни библиографиясе булмау 
Исхакый каләменнән чыккан текстларны табу һәм кулга төшерүне 
гаять кыенлаштырды, билгеле. Автографларын (кулъязмаларын) уку 
да җиңел түгел иде, текстларда комментарийлар сорап торган урын-
нар да бихисап. Алай да текстологлар 15 томлыкны 2014 елга төзеп 
бетерә алдылар. Бу гаять четерекле һәм күләмле эшне Лена Гайнано-
ва (1 – 5 нче томнар), Зөфәр Мөхәммәтшин (11 – 13 нче т.), Фатыйма 
Ибраһимова (8 нче т.), Фәния Фәйзуллина (14 нче т.), Гөлназ Хөснет-
динова, Эльмира Галимҗанова, Гөлчирә Ханнанова, Рәшит Кадый-
ровлар (6, 7, 9, 10, 15 нче т.) составындагы әдәбиятчы-текстологлар 
төркеме башкарды. Г. Исхакый әсәрләренең 15 томлыгы – Г. Ибраһи-
мов исем. институт эшчәнлеге тарихында, гомумән, татар әдәбияты 
текстологиясендә әлегә тиңе булмаган басма. Болардан Л. Гайнано-
вага, Ф. Ибраһимовага (вафатыннан соң), З. Мөхәммәтшинга һәм 
бу юлларның авторы З. Рәмиевкә (ул кайбер томнарны төзешүче, 
6 – 15 нче томнарның фәнни редакторы) 2016 елда Татарстан Респуб-
ликасының фән һәм техника өлкәсендәге казанышлары өчен Дәүләт 
бүләге тапшырылды. 

Икенче тема да әдәбият текстологиясе өлкәсенә карый. Бөек ша-
гыйребез Габдулла Тукай әсәрләре, текстологик эш тә башкарылып, 
вафатыннан соң 2, 3, 4, 5 томлыклар рәвешендә биш мәртәбә басыл-
ган иде. Алар басмадан-басмага камилләшә, тулылана төшеп нәшер 
ителсәләр дә, «монда бөтен Тукай» исемен күтәрә алмадылар. Вафа-
ты якынайган көннәрдә бөек шагыйрьнең васыяте сыйфатында әй-
телгән «Килер заман, һәр язучының үзен, сүзен вә шәхси тормышын 
инәсеннән җебенә кадәр тикшереп чыгарлар әле» дигән сүзләре һа-
ман да реаль эчтәлек алмый торды. Яңа вазгыятьтә шагыйрьнең бар-
лык билгеле әсәрләре белән халыкның таныша алу мөмкинлеге бул-
мау әдәбиятчыларны борчый иде. Шунлыктан, аз санлы текстология 
бүлегенең1 фәнни тикшеренү планына, ниһаять, Тукайның академик 
типтагы басмасын әзерләүне кертү (Г. Исхакый томнарын төзү белән 
параллель диярлек) бүлек эшчәнлеген шактый катлауландырды.  

1 1987 елда текстология бүлегеннән аерылып чыгып, 2007 елга кадәр кулъязмалар 
һәм текстология бүлеге составында эш алып барды.
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Әмма инде аны әзерләүне тагын да чигерү мөмкин түгел. Һәм тек-
стологларга 2011 елга шагыйрьнең 125 еллыгына алты томлы итеп 
фараз ителгән басманың беренче ике томын төзеп бетерү һәм басты-
рып чыгару бурычы йөкләнде. Башка дүрт томы исә 130 еллыгы-
на өлгертелер дип уйланылган иде. Үтә дә җаваплы эшкә алынган 
тәҗрибәле әдәбиятчы-текстологлар – Р. Кадыйров, З. Мөхәммәтшин 
1 нче томны, З. Шәйхисламов, Г. Хөснетдинова, Э. Галимҗанова 
һәм З. Рәмиев – 2 нче, З. Шәйхисламов 3, З. Мөхәммәтшин – 4 нче, 
Г. Хөснетдинова һәм Г. Ханнанова – 5 нче, Э. Галимҗанова һәм 
Ф. Фәйзуллина – 6 нчы томнарны төзегәндә, Тукайның берничә дис-
тә текстын таптылар, аларны чын мәгънәсендә академик фән таләп-
ләренә туры китереп, тәфсилле шәрехләмәләр яздылар, текстларны 
элекке басмаларындагы хаталардан арындырдылар. Бу алты томлы 
академик басма Тукай каләменнән чыккан барлык текстларны да 
эченә ала дип әйтергә була. Әмма шунысы бар: Тукай язышкан кай-
бер чыганаклар (газета һәм журналларның аерым саннары), кызга-
нычка каршы, табылмады. 

Институтта татар әдәбияты тарихын, нәзари проблемаларын хә-
зерге заман фәнни методологиясе кулланып тикшерергә омтылган 
әдәбият белеме бүлеге хезмәткәрләре, яңа гасыр башланып киткәч тә, 
тагын бер фундаменталь эшне үтәргә керештеләр; ул – сигез томлы 
«Татар әдәбияты тарихы» (моннан ары: сигезтомлык). Бер караганда, 
алты томлы басманың язылып тәмамлануына нибары ун-унбиш ел 
гына узган (6 нчы томы, соңарып – 2001 елда гына чыга), шунлы-
ктан әллә ни «искереп» өлгермәскә тиешле иде. Тик бернәрсә бар; 
ул совет чорында язылды. Авторлары аларда татар халкының гаять 
үзенчәлекле әдәби иҗатының үзенә генә хас хосусиятләрен чагыл-
дырырга омтылган булсалар да, алтытомлык ул чорның идеологик 
өйрәтмәләреннән азат түгел иде. Шунысы да искә алынырга тиешле 
булды: әдәби мирасның моңа кадәр хәтта билгеле булмаган катламна-
ры да өйрәнүне «сорый» иде. 

Сигезтомлыкның төзүчесе һәм җаваплы мөхәррире Равил Рахма-
ни 1 нче томга урнаштырган кереш мәкаләсендә («Татар әдәбияты 
тарихының сигезтомлыгына гомуми күзәтү») бу фундаменталь ха-
рактердагы хезмәтнең яңартылган методологик прициплар кулланып 
язылачагына басым ясый. Бүгенге көнгә чыккан алты томында алар-
ның чагылу дәрәҗәсен күзәтүгә керешмәстән, бары тик хезмәтнең 
гаять бай материалга нигезләнеп язылуын, шаблон фикерләүләрдән 
качып, күптәннән мәгълүм әдәби әсәрләрнең дә серле якларын ачар-
га омтылуны, аерым төшенчә-атамаларның төзәтмәләр кертелеп 
файдаланылуын (мәсәлән, «татар», «әдәбият», «миллилек») әйтергә 
тиеш табам. Р. Рахмани алтытомлыкның нигезендә яткан, баш редак-
торы Нил Юзиев тәкъдим иткән периодизациягә дә үзгәреш кертә. 
Күрәбез: 1 нче томда (фәнни редакторы М. Бакиров) татар әдәбияты-
ның борынгы чордан XV гасырга кадәрге үсеш тарихы анализлана; 
2 нче томда – XV–XVIII гасырлар (фәнни редакторы Х. Миңнегулов); 
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3 нче томда – XIX йөз (фәнни редакторы Ф. Галимуллин); 4 нче том-
да (фәнни редакторы Р. Ганиева) – ХХ йөз башы; 5 нче томда (фәнни 
редакторы Д. Заһидуллина) – 1917 – 1956 еллар; 6 нчы томда (фәнни 
редакторлары: Д. Заһидуллина, Ә. Закирҗанов) – 1960 – 1980 еллар 
әдәбияты тикшерелә1. Билгеле ки, сигезтомлыкның авторлары сый-
фатында Ә. Закирҗанов җитәкчелегендәге Әдәбият бүлегенең бар-
лык хезмәткәрләре катнаша. Бу эшкә шулай ук институтның башка 
бүлекләрендә, Казан федераль университетында эшләүче тәҗрибәле 
галимнәр дә җәлеп ителә.

Соңгы елларда институт галимнәре татар әдәби мирасын тек-
стология (текстология төркеме 2007 елдан аерым бүлек рәвешендә 
яши) җәһәтеннән тикшерүгә зур әһәмият бирделәр. Классиклар иҗа-
тына игътибар һич тә кимемәгән хәлдә, борынгырак чорларда иҗат 
ителгән әсәрләрне дә, аерым әдипләр, зыялы шәхесләр язма мирасын 
да җентекле өйрәнү, аларның әдәби-сәнгати дәрәҗәсен билгеләү, 
текстларын бүгенге татар язуында булдыру мәсьәләсе дә актуальле-
ген югалтмый. Н. Исмәгыйлев Җәмалетдин Бикташиның «Фәзаи-
леш-шөһүр» исемле әсәрен, Ә. Алиева «Нәсихәтес-салихин», «Мең 
дә бер кичә»не (2 нче том), М. Әхмәтҗанов «Каһарман катыйль»не, 
Э. Ханнанова С. Миңлекәй шигырьләрен хәзерге татар язуында әзер-
ләп бастырдылар. М. Әхмәтҗановның татар археографиясенә караган 
эзләнүләрен эченә алган китаплары әледән-әле басылып тора. Р. Ис-
ламов Мәмлүкләр чоры язма мирасын, Шәрифнең «Шаһнамә»сен 
тикшерде, Н. Хисамов Кол Галинең атаклы «Кыйссаи Йосыф» поэ-
масын өйрәнүне дәвам иттерде.

Хәзерге вакытта әдәбиятчы-текстологларның төп игътибары 
 Галимҗан Ибраһимов иҗатына юнәлтелгән. 1937 елда авыру хәлен-
дә хаксызга кулга алынып, төрмә шифаханәсендә вафат булган бу 
татар әдәбияты классигы, 1950 еллар ахырында аклангач та, өч том-
лы «Сайланма әсәрләре», бераздан сигез томлы «Әсәрләр»е инде ба-
сылган иде. Әмма аларда язучы мирасын тулысы белән урнаштыру 
мөмкин булмады. Исемен дә йөрткән институт тикшеренүләрендә 
аның турында яңадан-яңа мәгълүматлар табылу, үткәндәге язма бай-
лыкны өйрәнүдә совет чорында яшәп килгән киртәләр алып ташлану 
Г. Ибраһимовның барлык әсәрләрен халыкка кайтару эшенә тотыну-
ны тизләтте. Һәм яңа басма булдыру мәсьәләсе, аны академик басма 
рәвешендә төзү зарурияте туды. Әүвәле 15 томлы булачак басманың 
план-проспекты төзелеп, ул институтның йомгаклау конференция-
сендә тикшерүгә куелды. Редколлегиясен институт директоры Ким 
Миңнуллин үзе җитәкләгән унбиштомлыкның биш томы басылып 
чыкты. Аларда әдипнең роман, повесть һәм хикәяләре китерелгән. 
Атап әйткәндә: 1 нче томны (1917 елга кадәрге хикәяләре һәм «Казакъ 
кызы» романы) Г. Зәйниева, 2 нче томны (повестьлар, роман) Ә. Али-
ева, 3 нче томны (хикәя, повестьлар, роман һәм драма) Г. Зәйниева 

1 7 нче һәм 8 нче томнарны төзү дә якын елларда тәмамланыр дип көтелә.
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һәм Г. Батыршина, 4 нче томны (Безнең көннәр» романы, 1919 елгы 
вариант) Г. Батыршина һәм 5 нче томны («Безнең көннәр», соңгы – 
1934 елгы  вариант) Ә. Алиева төзегән, һәр текстка фәнни искәрмә 
һәм аңлатмалар да бирелгән. Томнарга автор исән чагында гына ба-
сылып калган «Адәмнәр» повесте, берничә хикәясенең вариантлары 
кергән. Искәр мәләрдә әсәрләргә замандашларының мөнәсәбәтен ча-
гылдырган бәяләмәләр дә телгә алына. 

Институт әдәбиятчылары классикларыбыз юбилейларына (Тукай, 
Г. Исхакый, Г. Ибраһимов, Ф. Әмирхан һ. б.), әдәбият белеменең акту-
аль проблемаларына багышланган фәнни-гамәли конференцияләрдә 
чыгыш ясадылар, татар мәгариф системасында уздырыла торган ча-
раларга актив катнаштылар, урта мәктәпләр өчен татар әдәбиятын-
нан дәреслекләр һәм хрестоматияләр төзеделәр. Институтның Язма 
һәм музыкаль мирас үзәгендә эшләүче әдәбиятчылар 2016 елда, анда 
саклана торган материалларны өйрәнеп, археография, палеография, 
кодикология, эпиграфика һәм мәдәни мирасны өйрәнү белән бәйлә-
неше булган башка юнәлешләрнең актуаль мәсьәләләрен яктырткан, 
фәнни эзләнү һәм ачышларга корылган «Рухи мирас: эзләнүләр 
һәм табышлар» исемле яңа серия эшен башлап җибәрде. (редакто-
ры И. Гомәрев). Беренче чыгарылыш, олуг шагыйребезнең тууына 
130 ел тулу мөнәсәбәте белән, Габдулла Тукай иҗатына багышланды. 
Бу елга кадәр аның 6 басмасы дөнья күреп, ул Ф. Әмирхан, Г. Ибраһи-
мов, Г. Исхакый, С. Вахиди, Ш. Мәрҗани кебек мәшһүрләребезнең 
иҗат-хезмәтләрен яктырта. 

Институт әдәбиятчылары 2016 елда басылып чыккан Тукай эн-
циклопедиясен (баш редакторы З. Рәмиев) төзүгә дә күп көч куйды. 
Иң элек анда урнаштырылачак мәкалә һәм белешмәләрнең исем-
леген булдырырга кирәк иде. Бу эш Н. Юзиев, З. Рәмиев, М. Әх-
мәтҗанов, Ф. Яхин, Р. Ганиевалар тарафыннан башкарылды. Иң 
күп мәкалә язу чылар да институт хезмәткәрләре булды (кайбер-
ләре инде лаеклы ялда). З. Шәйхисламов 234 , Р. Харрасова 216, 
З. Мөхәммәтшин 195, З. Рәмиев 121, Ф. Бәширов 133, Н. Хисамов 
89, А. Садыйкова 56, Ф. Яхин 52 мәкалә язды. Күбесендә Тукай 
әсәрләренең язылу һәм басылу тарихы, идея-эстетик үзенчәлекләре, 
кайбер башка телләргә тәрҗемә итү турында сүз бара. Әдәбиятчы-
ларыбызның тыгыз фикерле, лаконик стильдәге мәкаләләре Татар 
энциклопедия институты төзегән «Татар энциклопедиясе»ндә дә 
(татарча һәм русча) урын алды. М. Ибраһимов җитәкчелегендәге ту-
кайчылар шагыйрьнең (өч томлы) тормышы һәм иҗаты хроникасын  
төзүгә кереште.

Кыска гына күзәтүдә дә институт әдәбиятчыларының 80 ел эчен-
дә башкарган фәнни эшләренең колачы киң, нәтиҗәле булганлыгы, 
хезмәтләрендә актуаль проблемаларны тикшерергә омтылганнары, 
әдәби күренешләрне анализлаганда совет чорындагы идеология ба-
сымыннан котыла барганнары күренеп тора дип уйлыйм.
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