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Кереш 

 

Татар халкы элек-электән эшкә дә батыр булган, матур итеп ял да итә 

белгән. Аның күп кенә йола һәм бәйрәмнәре дә хезмәт белән бәйләнгән. 

Гасырлар дәвамында халыкның күңеленә сеңгән мондый күркәм гореф-

гадәтләрнең рухы безнең әдәбиятыбызда да чагылыш тапкан. Күренекле 

шәхесләребез Кәрим Тинчурин, Гомәр Бәширов, Гаяз Исхакый, Фатих Хөсни 

һәм башка язучыларыбыз иҗатында халкыбызның гореф-гадәт, йола һәм 

бәйрәмнәрененең бирелешен күрергә мөмкин. Шулай ук бу темалар күп кенә 

шагыйрьләр иҗатына да килеп кергән. Алар милли хисләр формалаштыруга, 

милли горурлык тәрбияләүгә ярдәм итәләр.  

Әсәрләрдә иң күп чагылыш тапкан бәйрәм – Сабантуй. “Сабан туе – 

традицион милли бәйрәм (язгы эшләр беткәч үткәрелә)”
1
. Ул халкыбызның 

иң көтеп алынган һәм яратып уздырыла торган бәйрәмнәренең берсе. 

Сабантуй милләтнең уңганлыгын, булганлыгын, тырышлыгын, сәләтен, 

көчен ачып бирә. Аны хәзер Татарстанда, Россиядә генә түгел, чит илләрдә 

дә бәйрәм итә башладылар. Шуңа күрә, бәрәмнең милли рухын саклап калу 

өчен аның тарихын, нәрсәләрне күздә тотканын белү мөһим.  

Үткәннең белмәгәннең киләчәге юк, диләр халыкта. Шуңа күрә, без – 

яшь буын үткәнебезне белеп, гореф-гадәт, йолаларыбызны хөрмәт итеп, 

киләчәккә якты эзләр калдырып атларга тиешбез. Талантлы язучы Гомәр 

Бәширов та: “Дөрес юлны табу өчен, безгә үзебезнең үткәнебезне, халыкның 

гүзәл йолаларын, гореф- гадәтләрен өйрәнергә кирәк. Фәкать алар гына безгә 

дөрес юлны табарга, халкыбызга нахак бәла ягуларга дөрес җавап бирергә 

ярдәм итәчәк”, дип язган. Болар барысы да балалар өчен язылган 

шигырьләрдә Сабантуй бәйрәменең сурәтләнеше буенча язылган фәнни-

гамәли тикшеренү эшебезнең актуальлеген күрсәтә. 

                                                           
 1

 Татар теленең аңлатмалы сүзлеге / Төз. З. Мифтахов. – Зәй: Шәхси китап нәшрияты, 
2012.    
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Тикшерүнең объекты – балалар өчен язылган Сабантуй бәйрәме 

турындагы шигырьләр. 

Өйрәнү предметы итеп шул шигырьләрдә Сабантуй бәйрәменең 

эчтәлеге, үзенчәлекләре алынды. 

Фәнни-тикшеренү эшенең максаты: балалар өчен язылган Сабантуй 

бәйрәме турындагы шигырьләрдә Сабантуй бәйрәменең ничек сурәтләнешен 

ачыклау, бәйрәмнең эчтәлеген тасвирлау үзенчәлекләрен билгеләү. Әлеге 

максатка ирешү юлында түбәндәге бурычлар куелды: 

- балалар өчен язылган бәйрәмнәр турындагы шигырьләр белән 

танышу; 

- Сабантуй бәйрәме турындагы шигырьләрне аерып алу; 

- шигырьләрдә Сабантуй бәйрәмендә нинди уеннар уйналуы турындагы 

мәгълүматны анализлау; 

- Сабантуй бәйрәменең үзенчәлекләрен билгеләү; 

- Сабантуй турындагы шигырьләрнең тәрбияви әһәмиятен һәм 

әдәбияттагы ролен ачыклау. 

 Әлеге максат һәм бурычларга ирешү өчен тасвирлау, чагыштыру, 

анализлау алымнары һәм методлары кулланылды. 

Теманың өйрәнелү дәрәҗәсе һәм хезмәтебезнең фәнни яңалыгы. 

Татар халкының милли бәйрәмнәре һәм йолаларын, гореф-гадәтләрен кире 

кайтару, өйрәнүгә соңгы елларда зур игътибар бирелә. Сабантуй бәйрәме дә 

җентекләп өйрәнелгән. Әмма әлеге бәйрәм турындагы шигырьләр аерым 

алып тикшерелмәгән. 
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Балалар өчен язылган шигырьләрдә Сабантуй бәйрәменә әзерлекнең 

тасвирланышы 

 

Сабантуй бәйрәме берничә йоланы берләштерә, ягъни берничә этаптан 

тора. Элек Сабантуйга әзерлек буларак “Карга боткасы” оештырылган. 

Аннан соң, бәйрәмгә берничә көн кала балалар йорт саен кереп, изге теләкләр 

теләп йөргәннәр, аларга хуҗалар йомырка һәм башка күчтәнәчләр биргәннәр. 

Шул көннәрдә үк бүләк җыю йоласы да үтәлгән. Яшь кызлар, киленнәр алдан 

ук матур сөлгеләр чигеп көтеп торганнар, башкалар да бәйрәмне өлешсез 

калдырмаган.  

Кайбер якларда Сабантуйга кадәр “ат аягы кыздыру” дип, ат 

чабышлары да уздырганнар
1
. 

Бүгенге көндә бәйрәм этаплары алай ук сакланмаса да, бүләк җыю һәм 

мәйданда җыелып күңел ачу калган. Балалар өчен язылган шигырьләрдә 

Сабантуйга әзерлек, бүләк җыю күренешләре сурәтләнми диярлек. Без 

тикшерү предметы итеп алган әсәрләрнең бары тик берсендә генә бу 

мизгелләр турында күрергә мөмкин. Ул – Галимҗан Латыйпның “Иртәгә 

Сабан туе” шигыре. 

Урамда бүләк җыялар, 

Сыгыла колга башы. 

Кайчакта такмак әйтешеп 

Алалар кара-каршы, - дип яза автор. 

Ә бүләкләрне җәлләми халык, күңел җылысын кушып, иң асылларын 

гына сайлап бирә. Урам мондый чакта гөр килеп тора. Җыр-моң, бала-чага 

шау-шуы – барысы да бәйрәм рухы тудыра, күңелне күтәрә. 

Мактыйлар бүләкләрне, 

Уены-чыны бергә. 

Без ияреп йөрибез, 
                                                           

1
 Иң күңелле көн: бәйрәмнәр турында шигырьләр / төз. Э. Кәлимуллина. – Казан: Татар. 

кит. нәшр., 2011. – Б.60-61. 
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Калу юк инде бер дә. 

Чыннан да, Сабантуй халкыбызның иң көтеп алынган бәйрәмнәреннән 

берсе. Ел буе тырышып эшләп, яңа эшләргә көч алу бәйрәме ул. Шуңа күрә 

аңа әзерлек тә зурлап үткәрелә. Галимҗан Латыйпның бүләк җыю күренешен 

тасвирлаган “Иртәгә Сабан туе” шигыре дә шуны күрсәтә. 
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Бәйрәмнең үзенчәлекләре турындагы мәгълүмат бирелеше 

 

Сабантуй көнне элек-электән бөтен халык – яше-карты мәйданга 

җыела. Кемдер батыр көрәшчеләрне күзәтсә, кемдер үзе бил алыша, кемдер 

башка ярышларда көч сынаша. Шигырьләрдә әнә шул күңелле мизгелләр, 

Сабантуй үткәрелә торган урынның үзенчәлекләре, бәйрәмдә катнашучылар 

турында мәгълүматлар күп. Моннан тыш бәйрәмгә хас сыйфатлар да ачык 

чагыла: ул ачык буяуларга төреп бирелә. 

Бәйрәм көн һәрвакытта күңелле. Бу көнне күңел нидер көтә, ашкына. 

Туган-тумача, кунаклар җыела. Шагыйрьләр моны болай күрсәтә: 

Авыл гөж килеп тора, 

Килә безгә кунаклар 

Районнан, күрше авылдан, 

Әллә каян, ерактан. (Г. Латыйп “Иртәгә сабан туе”) 

Шатлыклар – күңелебездә, 

Ал кояш – күгебездә. 

Килегез, дуслар, кунакка, 

Сабантуй бүген бездә.(Р. Миңнуллин “Сабантуй бүген бездә”) 

Бәйрәм көнне эшләрне дә туктатып торырга мөмкин, мәйданга 

вакытында барып, бәйрәмдә катнашып калырга ашыгырга кирәк: 

Бүген бездә Сабантуй, 

Эшләреңнең барын куй. 

Тизрәк йөгер мәйданга: 

Бәйрәм башлана анда. (Ф. Яруллин “Сабантуй”) 

Сабантуй бәйрәменең уздырылу вакыты һәм урыны турындагы 

мәгълүматлар шигырьләрдә бик очрамый, бары тик җәй көне мәйданда 

булуы гына әйтелә. Ә менә Бари Рәхмәт “Сабан утенда” шигырендә 

хронотопны төгәлрәк итеп бирә: 

Безнең авыл янында,  



8 
 

Каенсар урманында 

Бик зур Сабан туе була 

Һәр ел июнь аенда. (Б. Рәхмәт “Сабан туенда”) 

Сабнтуй уздырыла торган мәйдан – үзе бер дөнья. Ул матур итеп 

бизәлгән, ярышлар өчен махсус җайланмалар куелган. Шуларның иң 

күреклесе – колга. Ул авыш, туры да, чиккән сөлгеләр элеп куела торган 

кечерек тә була ала. Сабантуй турындагы шигырьләрдә бу элементка 

игътибар ителми калмый дисәк тә була. Мәсәлән, Роберт Миңнуллинның 

“Сабантуйда” шигыре тулысынча шул колга һәм колгага менү ярышы 

турында. Шагыйрь бераз гына арттырып та җибәрә: 

Колга тора мәйданда –  

Биегрәктер Айдан да! 

Әтәч – колга башнда, 

Кызыктыра барсын да! (Р. Миңнуллин “Сабантуйда”) 

Әтәч һәммә кешене дә кызыктыра, ләкин колгага менүе генә җиңел 

түгел. Лирик герой да сынау көтүчеләр рәтендә. Һәм ул сынатмый, җитез 

генә колга башына менеп тә җитә. Тик автор геройны көлкеле хәлгә калдыра: 

малай әтәч урынына үзе колга башында эленеп кала. 

“Сабантуй бүген бездә” шигырендә дә Роберт Миңнуллин мәйдан 

уртасында колга торуына игътибар итә һәм монда да колгага җиңел генә 

менеп булмавын әйтә: 

Иң уртага утыртканнар 

Иң озын бер колганы –  

Колганың да бик тиз генә 

Менеп булмый торганы. (Р. Миңнуллин “Сабантуй бүген бездә”) 

Сабантуй – күптән күрешмәгән дуслар, туганнар белән күрешү, 

аралашу урыны да. Монда олысын-кечесен, яшен-картын – барысын да 

очратырга мөмкин.  

Әтиләр дә бар анда, 

Әниләр дә бар анда, 
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Бабайлар да, әбиләр дә, 

Бәбиләр дә бар анда. (Б. Рәхмәт “Сабан туенда”) 

Һәр кеше үз өмет-хыяллары, үз ниятләре белән җыелган. Гармунда 

сыздыручы гармунчылар, бүләк әзерләгән җиңгиләр, юртаклары белән 

чабышка әзерләнгән абыйлар, малайлар, кызлар – һәммәсе дә бәйрәмгә ямь 

өсти. Матур күлмәкләрен кигән кызлар да бик күркәм күренәләр: 

Ә кызлар киеп чыкканнар 

Иң матур күлмәкләрен. 

Латыйп бабай төяп килгән 

Иң ныклы чүлмәкләрен. (“Р. Миңнуллин “Сабантуй бүген бездә”) 

Сабантуй бәйрәме турындагы балалар шигырьләрендә бәйрәмнең 

үзенчәлекләре, кайда, кайчан үткәрелүе турындагы мәгълүматлар буенча 

гомумиләштереп шундый нәтиҗә ясый алабыз: төрле авторларның балалар 

өчен язылган тезмә әсәрләрдә Сабантуй июнь аенда урман аланында яки 

болында үткәрелүче бөтен халык күңел ача торган кызыклы, шатлыклы 

бәйрәм итеп сурәтләнә. Бәйрәм итә торган урын мәйдан дип атала. Анда 

матур итеп чиккән сөлгеләр җилфердәп тора, мәйдан уртасына биек  колга 

урнаштырылган. Кыскасы, безне монда шатлыклы очрашулар, күңелле 

уеннар, матур бүләкләр көтә. 
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Шигырьләрдә Сабантуйда уйнала торган уеннар чагылышы 

 

Сабантуй бәйрәменең төп күрке – халык уеннары һәм ярышлары. Аны 

милли көрәш, ат ярышы, колгага менү, кашыкка йомырка салып йөгерү, 

капчык сугышы, капчык киеп йөгерүдә башка күз алдына да китереп булмый.  

Сабантуймы, Сабантуй –  

Уеннар туе бит ул, 

Тәм-томнар сые бит ул, 

Җиңүләр уе бит ул. (Э. Шәрифуллина “Сабантуй”) 

Бу уенар безнең әби-бабаларыбыз заманыннан ук калган. Билгеле, 

башка милләтләр белән аралашу һәм техника үсеше тәэсирендә яңа уеннар да 

өстәлгән. Әмма Сабантуйның төп эчтәлеге шул килеш. Балалар өчен 

шигырьләрдә уеннар матур итеп, тел-сурәтләү чаралары ярдәмендә 

сурәтләнә. Кайсыберләре исә шаян рухта да язылган. Мәсәлән, Галимҗан 

Гыйльмановның “Тәртип бозып йөрдем” шигырендә автор образлы тел белән 

рәхәтләнеп котырып йөрүен сурәтли. Багана башыннан ак әтәч урлап төшүе, 

капчык белән бер малайны кыйнавы, ачы катыкка кереп акча эзләвен лирик 

герой шаяртып “тәртипсезләнү” дип атый. Ләкин һәммәбезгә дә аңлашыла – 

малай Сабантуйда төрле уеннарда катнашкан һәм рәхәтләнеп күңел ачкан, 

башка вакытта ул алай кыланмас иде, чөнки ул алдан ук үзенең әдәпсез 

түгеллеген искәртеп куя: 

Туйганчы бер!.. 

Рәхәтләнеп!. 

Котырып йөрдем бүген. 

Бүген генә ул... 

Мин алай 

Тәртипсез малай түгел...(Г. Гыйльманов “Тәртип бозып йөрдем”) 

Ләбиб Леронның “Сабан туе, Сабан туе...” шигыре дә бик кызыклы. 

Анда баланың фантастик уйланулары чагылыш таба: лирик герой башка 
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планетадан килгән берәр малай Сабантуйга эләксә нишләр иде икән дип 

күзаллый. Аның күңелле фикерләре аша без Сабантуй бәйрәмендә капчык 

киеп сугышу, чүлмәк вату, ат чабышы, капчык киеп йөгерү, колгага менеп 

әтәч алу, кашыкка йомырка салып йөгерү уеннары үткәрелүен белә алабыз.  

Эльмира Шәрифуллинаның һәм Фәнис Яруллинның бер исем астында 

язылган “Сабантуй”, Бари Рәхмәтнең “Сабан туенда” шигырьләрендә дә 

бәйрәмдә уйнала торган иң күңелле уеннар сурәтләнгән. Алар балаларны 

халкыбызның матур бәйрәме, анда нинди уеннар уйналуы белән 

таныштыруда зур роль уйныйлар. 

Чаптар өстендә чабып, 

Катыктан тәңкә табып, 

Колга башына менеп, 

Узышлыга йөгереп... 

Татарча бил алышып,  

Аркан белән тартышып, 

Ватмый йомырка ташып, 

Үткенлектә сөйләшеп. (Э. Шәрифуллина “Сабантуй”) 

Шунысына игътибар итәргә кирәк: шигырьләрдә Сабантуй бик 

шатлыклы, күңелле итеп тасвирлана. Бу бәйрәм белән кызыксыну, халыкның 

гореф-гадәтләрен өйрәнүгә һәм саклауга омтылыш уята. 

Карасагыз – бәйрәм бар, 

Сусасагыз – әйрән бар, 

Ял итәрсез арсагыз, 

Үкенмәссез барсагыз. (Ф. Яруллин “Сабантуй”) 

Гомумиләштереп әйтсәк, балалар өчен язылган шигырьләрдә Сабантуй 

бәйрәме бик матур итеп сурәтләнә һәм алар буенча бәйрәм турында шактый 

гына мәгълүмат та алырга мөмкин. Уеннар, ярышлар турындагы моментлар 

бәйрәм турындагы күзаллауларны тагын да киңәйтә. 
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Йомгаклау 

 

Мул уңыш теләп, язгы чәчүләр башланыр алдыннан үткәрелә  торган 

Сабантуй бәйрәме, беркадәр үзгәрешләр кичереп, безнең көннәргә дә килеп 

җиткән. Ул халкыбызның тормыш-яшәү рәвешен, тырышлык, кунакчыллык 

кебек матур сыйфатларын чагылдыра. “Сабантуй – чын мәгънәсендә милли 

рух җәүһәре, татар халкының үзенчәлекле мәдәниятының бетмәс-текәнмәс 

чишмәсе, аның рухи торышы, һәм талантларны ачу өчен бик яхшы 

мөмкинлек, җитезлектә, тапкырлылыкта көч сынашу.... Сабантуй турында 

бөтендөньяга билгеле булыр һәм ул Бөтендөнья мирасы исемлегендә лаеклы 

урынны алыр дип ышанасы килә”, - дигән бу турыда Татарстан 

Республикасының беренче Президенты М.Ш. Шәймиев. Аның өметләре 

акланды: Сабантуй бәйрәмен бүген Татарстанда, Россиядә генә түгел, хәтта 

чит илләрдә дә яратып уздыралар. 

Бу бәйрәм әдәбиятта да киң чагылыш тапкан. Шул исәптән, балалар 

өчен язылган шигырьләрдә дә. Аларда Сабантуй бәйрәменең үзенчәлекләре, 

эчтәлеге бирелеше буенча гомумиләштереп түбәндәге нәтиҗәләрне чыгара 

алабыз: 

1. Сабантуй халкыбызның иң көтеп алынган бәйрәмнәреннән берсе. 

Аңа әзерлек тә зурлап үткәрелә. Сабантуй бәйрәме алдыннан бүләк җыю 

йоласы үтәлә. 

2. Сабантуй июнь аенда урман аланында яки болында үткәрелүче бөтен 

халык күңел ача торган кызыклы, шатлыклы бәйрәм. 

3. Сабантуй көнне бөтен халык мәйданга җыела. Кемдер батыр 

көрәшчеләрне күзәтсә, кемдер үзе бил алыша, кемдер башка ярышларда көч 

сынаша.  

4. Бәйрәм көнне туган-тумача, кунаклар җыела.  
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5. Сабантуй бәйрәмендә милли көрәш, ат ярышы, колгага менү, 

кашыкка йомырка салып йөгерү, капчык сугышы, капчык киеп йөгерү 

ярышлары үткәрелә.  

6. Сабантуй турындагы шигырьләр бәйрәм белән кызыксынуны 

арттыра, халыкның гореф-гадәтләрен өйрәнүгә һәм саклауга омтылыш уята. 
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