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Әдәби тәнкыйть үсеше торышы әдәбият белеменең актуаль 
мәсьәләләреннән берсе. Әдәби тәнкыйть – әдәбият белеменең бер 
тармагы; әдәби иҗатның әдәби әсәргә чорның гыйльми-нәзари һәм 
иҗтимагый-сәяси, эстетик-әхлакый нормаларыннан чыгып бәя бирүче, 
әдәби күренешләрне аңлатучы бер төре. 

Татар әдәбиятының һәр чорында тәнкыйть фикере булган. Халык 
авыз иҗаты әсәрләрендә һәм Урта гасыр әдәбиятының кулъязма 
истәлекләрендә кечкенә күләмле хәбәрләр, библиографик белешмәләр, 
бәяләмәләр, аңлатмалар формасында тәнкыйди фикерләр урын ала.   

Шулай да татар әдәби тәнкыйте, иҗтимагый фикернең бер төре 
буларак, XX гасыр башында гына формалаша һәм кыска гына вакыт 
аралыгында башка халыкларда күрелмәгән биеклекләргә ирешә. Аны 
татар әдәби тәнкыйтенең классик чоры дип атарга тулы нигез бар. 
Г.Тукай, Ф.Әмирхан, Г.Ибраһимов, Г.Исхакый, Г.Камал, Р.Фәхретдин, 
Г.Баттал, С.Рәмиев, М.Мәрҗани һәм башкаларның мәкаләләрендә һәм 
рецензияләрендә әдәби тәнкыйтьнең предметы, максат, бурычлары, 
фәнни кагыйдәләре, тәнкыйтьнең шартлары, әдәби әсәрне бәяләү 
принциплары, алымнары, кебек мәсьәләләр ачыклана. Татар әдәби 
тәнкыйте алга таба да тарихи вакыйгаларга нисбәтле рәвештә үсешен 
дәвам итә. [Әдәбият белеме: Терминнар һәм төшенчәләр сүзлеге 2007: 
231] 

Әлеге эшнең максаты: “Казан утлары” журналының 2009-2011 ел 
басмаларында чыккан тәнкыйть мәкаләләренә күзәтү ясау һәм шул 
мисаллар аша әдәби тәнкыйтьнең бүгенге көндәге торышына бәя бирү 
тора. «Казан утлары» - үз битләрендә «Әдәби тәнкыйть» дигән махсус 
сәхифә ачкан, кайбер елларны татар укучысын бай тәнкыйди 
материаллар белән укучыны таныштыра торган басма. Журнал 
битләрендә тәнкыйтьнең торышы турында бәхәсләр булып торуы ук бу 
эшенең актуаль булуын раслап тора. Мисалга Г.Даутовның “Уйланыр 
вакыт җитте” исемле мәкаләсендәге “тәнкыйтебез буа суына охшап 
тынчый башлады”, дигән фикере [Даутов 2012: 147] һәм аңа ачык хат 
рәвешендә язылган Ә.Закирҗановның: “Тәнкыйтьнең торышы өчен 
барыбыз да – тәнкыйтьчеләр, язучылар, газета-журнал редакцияләрендә 
эшләүчеләр, китап укучылар җаваплы” [Закирҗанов 2012: 151] дигән 
юлларны гына карау да уйларынга этәреш ясый. 

Өйрәнү өчен алынган өч ел басмасын чагыштырып караганда 2009 
ел саны басмаларында тәнкыйть мәкаләләренең саны күбрәк булуы, 
2010 елда аларның кимүе, ә җурналның 2011 ел саннарында тәнкыйди 
мәкаләләр саны дистәдән дә азрак булуы уйландыра. Китап күзәтүгә 
багышланган мәкаләләр 2009 ел саннарында дистәгә якын, ә 2011 елда 
инде алар бөтенләй юк. Ә менә юбилей уңаеннан басылган мәкаләләр 
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саны буенча 2011 ел басмалары беренче урынны тота. Шушы беренчел 
күзәтү генә дә байтак сораулар тууга сәбәп булды: әлеге безне 
кызыксындырган саннарның бер-берсеннән нык аерылуының сәбәбе 
нидән гыйбарәт; 2011 елда юбилейлар саны шулай күп булганмы, 
язучыларыбыз бу елда китаплар бастырмаганмы, яңа әсәрләр 
язмаганмы, әллә мәкалә багышларлыклары булмаганмы? Безнең өчен 
әлеге сораулар ачык кала, чөнки бу сорауларга җавапны журнал 
битләреннән табырга мөмкин түгел. 

Бәяләү өчен алынган тәнкыйть мәкаләләренең эчтәлекләренә 
тукталсак, нигездә мәкаләләрнең күбесе “тәнкыйть” сүзенең беренчел 
мәгънәсенә туры килмәвенә, ягъни әдип иҗатына югары бәя бирүгә, 
мактауга гына кайтып калуына игътибар итәбез. Бу бигрәк тә юбилейлар 
уңаеннан язылган мәкаләләргә кагыла. Әлбәттә, язучыларыбыз, 
шагыйрьләребез, аеруча олы юбилейларга килеп җиткәннәре, мактауга, 
уңай бәягә лаек. Ләкин әдәби тәнкыйть үз исемен акласын өчен, әлбәттә, 
аның чыннан да тәнкыйть өлеше булуы зарур.  

Тәнкыйди мәкаләләр арасында әсәрләргә тирән анализ ясап, теге 
яки бу язучының иҗатына индивидуаль якын килеп бәя биргәннәре дә 
бар. Шундыйларга мисал итеп Ф.Хатиповның журналның 2009 елның 
беренче санында дөнья күргән “Өр-яңа әчтәлек” дип исемләнгән 
мәкаләсен китерергә мөмкин. Әлеге мәкаләдә Г. Ибраһимовның “Тирән 
тамырлар” романына яңа, заманча карашлардан чыгып бәя бирелә. 
Совет чорында күп тапкыр тикшерелеп, бәяләнгән әсәрләргә яңа 
таләпләрдән, замана карашларыннан чыгып бәя бирү – бүгенге көн әдәби 
тәнкыйтененең тагын бер юнәлешен тәшкил итүенә аерым басым ясыйсы 
килә.  

Шул ук елның бишенче санында басылган “Хәзерге хикәя” дигән 
темага “түгәрәк өстәл” сөйләшүе нәтиҗәләре кызыклы. Журналда әлеге 
темага нисбәтле алты авторның мәкаләсе урнаштырылган. Алардагы 
фикерләр төрле. Мәсәлән, Р.Сверигин: “Төп эшкә хикәянең табигатен, 
хасиятләрен аңлап җиткермәү комачаулый”,- дип белдерә. Ә Халисә 
Ширмән әдәбиятыбызга тормышыбыздагы прагматиклык үтеп керә 
башлады,- дип яза. “Хатын-кызлар тарафыннан язылган хикәяләр 
кешеара мөнәсәбәтләрне тирәнрәк һәм нечкәрәк итеп ачалар. Ир-атлар 
язган хикәядә ясалма сюжетлардан тыш, тел ясалмалылыгы да күзгә 
ташлана. Ир-атлар иҗат иткән хатын-кыз образлары еш кына гаҗәпкә 
калдыра, бу бит күлмәк кигән ир кеше,”- дип Рифә Рахман ир-ат 
хикәячеләрне тәнкыйтьли. 

Журналның шул ук елнындагы тугызынчы санында урнашкан 
Ф.Хатиповның “Укучы ышанырмы?” исемле мәкаләсе, безнеңчә, шулай ук 
игътибарга лаек. Исемендә үк сорау куелган мәкалә эчтәлеге ягыннан да 
кызыклы. Автор берничә әсәрне тормыш-чынбарлыкка туры килүе, 
ышандырырлык көче булуы яки булмавы ягыннан анализлый. 
Ә.Сафиуллинның “Сынаулар аша...” исемле повесте турында язганда, 
мәкалә авторы сюжетның казалы юлга кереп китүе әйбәт кенә башланган 
әсәрне имгәтеп куюын әйтә. М.Хәбибуллинның “Сөембикә ханбикә һәм 
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Иван Грозный” романын да мәкалә авторы нәкъ менә тормыш 
дөреслегенә туры килү-килмәү нисбәтеннән чыгып бәя бирә. Автор 
мисаллар белән әсәрдәге фактик туры килмәүләрне дәлилли. Мәкалә 
ахырында Ф.Хатипов “укучыны җәлеп итәрлек әсәрдә сюжетның 
ышандыру куәсе булырга тиеш”,- дигән йомгак ясый.  

“Казан утлары”ның 2010 ел басмаларындагы тәнкыйть мәкаләләренә 
күз салсак, игътибарга лаеклы мәкаләләрдән җурналның апрель санында 
басылган “Шигъри трагедия остасы” исемле мәкаләне күрсәтә алабыз. 
Мәкаләнең авторы – шагыйрь, яшь галим Ленар Шәех. Автор 
И.Юзеевның шигъри трагедияләренә анализ ясап, бу әсәре белән ул 
кешелекне бер мизгелгә булса да туктап уйланырга, Үткәннәрне, 
Бүгенгене, Киләчәкне анализларга чакыра, дигән фикерне үткәрә. Мәкалә 
авторы И.Юзеевның драма әсәрләрендә милли дәрәҗәдәге, кешелек 
югарылыгындагы глобаль проблемаларны күтәрелүенә, аны чишү 
юлларын күрсәтүенә басым ясый. 

Шулай ук 2010 елда басылып чыккан, безнең күзлектән караганда, 
кызыклы тоелган берничә мәкаләне атарга мөмкин. Болар: 
Р.Ханнановның “Шартлы дөньяда”, Х.Миңнегуловның “Татарның бөек бер 
моңчысы”, Г.Низаметдинованың “...Ат уйнаклый һаман шигыремдә...”, 
М.Таҗетдинованың “Көръәннең Такташка тәэсире” һ.б. 

Журналның 2011 елгы саннарындагы мәкаләләргә килсәк, әлеге 
елда тәнкыйди мәкаләләр бик аз санда басылуга да карамастан, 
һәрберсе төпле эчтәлекле булуына игътибар итәрбез. М.Юнысның 
журналның өченче санында дөнья күргән “Тормыш сәхнәсендә” дип 
аталган мәкаләсе К.Кәримовның “Ком сәгате” романын укып алган 
тәэсирләренә багышлана. Романның притча жанрында язылуы һәм гаять 
оста башкарылуы – К.Кәримовның татар әдәбиятына керткән зур 
яңалыгы, дип бәяли М.Юныс.  

2011 елгы басмалар арасыннан август ае санында “Әдәби тәнкыть” 
сәхифәсендә шул елның 20 маенда Казан милли-мәдәни үзәгедә 
Татарстан язучыларының гомуми җыелышы – әдәби ел йомгаклары 
кысаларыныда “Балалар әдәбиятының торышы һәм үсеш 
перспективалары” дигән темага булып узган фәнни-гамәли конференция 
нәтиҗәләре бирелә. Г.Гыйльманов үзенең мәкаләсендә яшь буынны, 
ничек итеп компьютер маниторыннан аерып алып, әдәби әсәрләр белән 
кызыксындырырга соң?- дигән сорауга җавап эзли. Аныңча әсәрдә сер 
булырга, яңа образлар бирелергә, ул образлар күбрәк милли 
мирасыбыздан алынырга тиешләр. Һәм синтетик фикер, синтетик иҗат, 
синтетик әдәбият чорында яшәвебезгә бәйле рәвештә, безгә дә шушы 
әдәби принцип белән яшәргә вакыт җитте, дип саный. 

Р.Рахманиның мәкаләсе пессимисттик рухта язылуы белән аерылып 
тора. Автор бердәнбер үсеш кичергән жанрны – публицистика дип 
күрсәтә. Гомумән алганда балалар әдәбиятының да түбән дәрәҗәдә 
икәнен әйтә, балалар шигъриятенә яңалык китерүче дип Р.Миңнуллинны 
гына атап була, дигән фикерне уздыра.  
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Галимә Л.Минһаҗеваны балалар язучыларының халык авыз иҗаты 
әсәрләренә таянып эш итмәү борчый. Шулай ук яңа формалар табып, 
мавыктыргыч шигырьләр язуны да үстерергә кирәк,- дип саный мәкалә 
авторы. Андый әсәрләр балаларны җәлеп итүенә басым ясый һәм 
балаларны Р.Миңнуллинның түгәрәк шигыре кебек әсәрләр 
кызыксындыра, дигән фикерне җиткерә. Мәкалә авторы безнең 
әдәбиятыбызда фәнни-фантастик, детектив, маҗара жанрында 
эшләүчеләребез күп булмавын ассызыклый, шуңа уңышларыбыз да аз,- 
дигән нәтиҗәгә килә.  

Шулай итеп, бер төркем язучылар, галимнәр балалар әдәбиятының 
торышын ачыклап үтәләр. Әлбәттә, кимчелекләр, уңышсызлыклар да 
җитәрлек, әмма алга таба көч табып яңа әсәрләр язырга, балаларны 
җәлеп итү юлларын эзләргә кирәк, дигән фикер бу сөйләшүләрнең уңай 
нәтиҗәсе булып тора. 

Юбилей мәкаләләренә аерым тукталуны кирәк дип тапмадык, чөнки 
аларда, алда әйткәнчә, җанр таләпләренә туры китереп, язучы-
шагыйрьләр иҗатына гомуми бәя, уңай фикер әйтү генә күзәтелә. Шулай 
да бу фикердән кайбер чыгармалар булуы куанычлы. Мисалга 
Т.Галиуллинның Р.Хариска 70 яшь тулу уңаеннан язылган “Акыл һәм хис 
берлеге шагыйре” мәкаләсен китерергә мөмкин (2011 ел, № 5).  

Китап күзәтү мәкаләләренә килсәк, биредә шулай ук эш әсәр белән 
таныштыру, төп идеясен ачыклауга, эчтәлеген сөйләүгә кайтып кала. 
Мондый характердагы эшләрдән М.Әмирхановның “И кылган догам 
минем” исемле җыентыгына Р.Низаминың тарафыннан язылган 
“Сугышларны кичкән догалык” (2009 ел, № 11), Рәдиф Сәгъдинең 
“Ирдәүкәләр” исемле җыентыгын бәяләүгә багышланган 
Л.Мөхәммәтҗанованың “Амазонкалар ирдәүкәме?” исемле мәкаләсе 
(2009 ел, № 8) кызыклы, укучыларда да бу китапларны укуга кызыксыну 
тудырырлык дип бәяли алабыз. 

Шул рәвешле, “Казан утлары” журналының соңгы өч елында 
басылып чыккан тәнкыйть мәкаләләрен күздән кичереп, билгеле бер 
нәтиҗәләр ясарга мөмкин: 1) “Казан утлары” журналы коллективына 
әдәби тәнкыйть мәкаләләренә аеруча игътибар бирергә кирәклегенә 
басым ясыйбыз; 2) Әдәби тәнкыйть әдәбиятны алга җибәрүче көч булып 
җитлексен өчен, бу юнәлештә максатчан эш алып барырга кирәклеге 
ачык. Төрле түгәрәк өстәлләр, бәхәсле мәсьәләләрне күтәреп, 
нәтиҗәләрен журнал битләрендә бастыру – бу юнәлештәге эшләрнең бик 
үтемле чарасы булып тора; 3) әдәбият алга китсен өчен әдәби 
тәнкытьнең аннан да алда, әйдәп баручы көч булуы кирәк.  
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