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Туган көнең белән, Язучы! 

Балалар язучысы Госман Бакировның тууына 125 ел тулуга 
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Госман Бакиров (1896 – 1982) 

    Хөрмәтле укучылар! 12 мартта балалар язучысы 

Госман Бакировның тууына 125 ел тула. 

     Госман Бакиров – озак еллар дәвамында балалар 

әдәбияты өлкәсендә эшләгән фронтовик язучы. 

Беренче иҗат нәтиҗәләре буларак ул «Беренче 

җиңү» (1928), «Яшәсен яшьләр» (1934), «Безнең 

рапорт» (1936), «Сафа балалары» (1935) дигән сәхнә 

әсәрләрен иҗат итә, 1930 елда «Урак өсте» дигән 

хикәяләр җыентыгын бастыра.  

     Язучының «Партизан малай» (1952), 

«Классташлар» (1954), «Укытучым» (1963), «Утлы тегермән» (1965) 

повестьлары, «Мыеклы бикә», «Кадерле бүләк» кебек мәктәпкәчә яшьтәге 

балалар өчен язылган китаплары сугыштан соңгы татар совет балалар 

әдәбияты хәзинәсенә лаеклы өлеш булып керде. 

 

Язучының басылып чыккан китаплары 

     Беренче җиңү: пьеса 3 пәрдәдә, 4 күренештә. - Казан: Татарстан дәүләт 

нәшрияты, 1928. - 32 б.  

    Урак өсте: хикәяләр. - Казан: Татиздат, 1930. - 39 б.  

     Беренче җиңү: 3 пәрдәдә, 4 картинада. - Төзәт. 2-басма. - Казан: Татиздат, 

1931. - 30 б.  

    Яшәсен яшьләр: балалар өчен пьеса. 5 пәрдәдә. - Казан: Татгосиздат, 1934. 

- 37 б.  

     Сафа балалары: балалар өчен 4 пәрдәлек сәхнә әсәре. - Казан: Татгосиздат, 

1935. - 39 б.  

     Безнең рапорт: балалар өчен 4 пәрдәлек пьеса. - Казан: Татгосиздат, 1936. 

-52 б.  

    Кар йорт: шигырь. - Казан: Татгосиздат, 1947. - 12 б.  

    Сиртмәле кое: хикәяләр. - Казан: Татгосиздат, 1949. - 60 б. 

    Сугышчы көндәлегeннән: хикәя. - Казан: Татгосиздат, 1949. - 108 б.  

    Партизан малай: повесть. 1-кисәк. - Казан: Татгосиздат, 1953. -130 б.  



     Классташлар: хикәяләр. - Казан: Таткнигоиздат, Яшьләр - балалар 

әдәбияты редакциясе, 1955. - 98 б.  

    Урта яшьтәге мәктәп балалары өчен мәктәптә уза торган көндәлек хәлләр 

турында хикәяләр. Китапның рәссамы  - М. Х. Самакаев. 

 

     Мыеклы бикә: хикәя. - Казан: Таткнигоиздат, Яшьләр - балалар әдәбияты 

редакциясе, 1955. - 20 б.  

   Мыеклы Бикә кушаматлы песи турында күңелле хикәя. Ул мәктәпкәчә 

яшьтәге балалар өчен. Китапның рәссамнары – М. Рәхимов һәм П. Григорьев. 

  

     Укытучым: хикәяләр. - Казан: Татарстан китап нәшрияты, 1964. - 60 б. 

     Кече яшьтәге балалар өчен Рөстәм белән Азатның дуслыгы, Асиянең 

чебиләре һәм Шамил, Әлфия, Хәсән, Ринат, Бәдри исемле малай – кызлар 

турында маҗаралы хикәяләр тупланган. 

     Пьесалар. - Казан: Татарстан китап нәшрияты, 1965. - 66 б.  

     Утлы тегермән: хикәяләр. - Казан: Татарстан китап нәшрияты, 1966. - 80 

б. 

     Урта һәм кече яшьтәге мәктәп балалары өчен авыл тормышы турында 

хикәяләр.  

 

     Кадерле бүләк: хикәяләр. - Казан: Татарстан китап нәшрияты, 1968. - 26 б. 

    Китапка тизрәк зур булып үсәргә теләгән Сания һәм Лалә исемле кызның  

песие турында хикәяләр кергән. Алар кече яшьтәге мәктәп балалары өчен. 

 

     Укытучы апам: повесть һәм хикәяләр. - Казан: Таткитнәшрият, 1976. - 168 

б.  

    Китапта авыр сугыш елларында яшүсмерләрнең тылда һәм фронтта 

булышлыклары сүрәтләнә. Ул урта яшьтәге мәктәп балаларына уку өчен 

тәкъдим ителгән. 

 

    Бормалы юллар: повесть. - Казан: Татарстан китап нәшрияты, 1982. - 224 

б. 

    Илебезгә фашистлар басып кергәч, Володя әтисе белән партизаннар янына 

китә. Бу китап әнә шул батыр, куркуны белмәгән малай һәм аның дуслары 

турында. Повесть урта һәм олы яшьтәге мәктәп балалары өчен. Рәссам – Р. 

Сафиуллин. 

 

Язучы турында мәкаләләр 

 

     Шамова, Ә. Сезнең язмыш сугыш уты белән үрелгән / Ә.Шамова // Казан 

утлары. – 2015. – № 2. – 162-173 б. 

     Балалар язучысы Госман Бакировның сугыш еллары турында, аның 

сугыштан язган хатлары. 



 

    Шамова, Ә. Фронт хатлары: Бөек Җиңүгә 70 ел / Ә. Шамова // Мәдәни 

җомга. – 2015. – №21 (5 июня). – 8 б. 

    Бөек Ватан сугышта катнашкан язучыларның хатлары. 

 

    Шамова, Ә. Фронт хатлары / Ә. Шамова // Мәдәни җомга. – 2015. – №19 (22 

мая). – 8 б. 

    Фронтовик язучылар Ф.Кәрим, И.Гази, М.Максуд, Г.Бакирның 

каләмдәшләренә язган хатлары. 

 


