
Казан дәүләт университетының татар филологиясе һәм тарихы 

факультеты Укыту-методик советы карары нигезендә басыла                 

(Прот. №7,12.04.2010) 

. . .  

Печатается по решению Учебно-методического совета факультета 

татарской филологии и истории Казанского государственного 

университета (Прот. № 7, от 12.04.2010 г.) 

 

Казан дәүләт университетының татар әдәбияты тарихы һәм теориясе 

кафедрасы тарафыннан тәкъдим ителә (Прот. № 9, 7.04.2010) 

.  .  . 

Рекомендовано кафедрой теории и истории татарской литературы 

Казанского государственного университета (Прот. № 9, от 7.04.2010 г.) 

 

 

Рецензентлар: филология фәннәре докторы, профессор А.Г. Әхмәдуллин 

                          филология фәннәре канд.,  доцент Ә.Р. Мотыйгуллина 

.  .  . 

Рецензенты: доктор филологических наук, профессор А.Г. Ахмадуллин  

                        кандидат филологических наук, доцент А.Р.Мотигуллина 

 

 

 

Закирҗанов Ә.М. 

Хәзерге татар драматургиясенең актуаль мәсьәләләре: Уку-укыту 

әсбабы.- Казан: Казан ун-ты нәшр., 2010.- 76 б. 

 

 

 

 

Хезмәттә хәзерге татар сәхнә әдәбиятының үсеш-үзгәреш 

үзенчәлекләрен, төп тенденцияләрен ачу максат итеп куела. 

Драматургларның әдәби-эстетик эзләнүләренә гомуми күзәтү ясалып, тема-

проблемалар, жанр һәм жанр формалары өлкәсендәге эзләнүләр күрсәтелә. 

Аерым авторларның сәнгати фикерләү үзенчәлеге, традицияләр 

дәвамчанлыгы, алып килгән яңалыклары билгеләнә. 

 

 

 



 2 

Э Ч Т Ә Л Е К 

 

 

 

Кереш  ..................................................................................................................... 3 

I. “Хәзерге татар драматургиясенең актуаль мәсьәләләре” курсына кереш 

Лекция 1................................................................................................................... 5 

 

II. Ике гасыр чигендә татар драматургиясе, тема-проблемалар киңлеге 

Лекция 2....................................................................................................................8 

Лекция 3...................................................................................................................19 

Лекция 4...................................................................................................................28 

 

III. Сәхнә әдәбиятында традицион булмаган алым-чаралар, форма-сурәтләр 

Лекция 5...................................................................................................................35 

Лекция 6...................................................................................................................42 

 

IV. Сәхнә әдәбиятында замандаш образы 

Лекция 7..................................................................................................................46 

 

V. Сәхнә әдәбиятында жанр һәм жанр формалары өлкәсендәге эзләнүләр 

Лекция 8..................................................................................................................54 

 

 Фәнни-теоретик әдәбият......................................................................................58 

 Гамәли дәресләр....................................................................................................61 

 Терминнар һәм төшенчәләр сүзлеге...................................................................67 

 Студентларның белем-күнекмәләренә контроль ясау......................................73 

 Курс һәм чыгарылыш квалификация эше темалары.........................................74 

 Зачет сораулары....................................................................................................75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

 

Кереш 

 

 Татар филологиясе буенча белем алучы студентларга атап төзелгән 

әлеге уку-укыту әсбабы 1985–2005 еллар татар драматургиясен әдәби процесс 

буларак өйрәнүне күздә тота. 

 Татар сәхнә әдәбияты үзенең традицияләре белән көчле. Г.Камал һәм 

Г.Исхакый, Ф.Әмирхан һәм М.Фәйзи, К.Тинчурин һәм Ф.Борнашлардан 

килүче тема һәм проблемалар киңлеге, реаль һәм романтик башлангычлар, 

жанр төрлелеге, алым һәм чаралар муллыгы - болар бүгенге драматургларның 

сәнгати фикерләү үзенчәлегенә бәйле эстетик эзләнүләрендә, заман 

сорауларына актив мөрәҗәгать итүләрендә чагыла. Махсус курсның төп 

максаты булып хәзерге сәхнә әдәбиятының үсеш тенденцияләрен, төп 

темаларын, жанр төрлелеген, аерым әдипләр иҗатына хас әдәби-эстетик 

эзләнүләрне, стиль үзенчәлеген, иҗат юнәлешләрен, сурәт чаралары 

байлыгын һәм традицияләр дәвамчанлыгы белән бергә яңалыкларын да 

билгеләү тора. 

 Хәзерге драматургия җәмгыятьтәге үзгәрешләр белән тыгыз бәйләнештә 

үсеш-үзгәреш кичерә. Егерменче гасырның сиксәненче еллары ахырында 

татар халкының милли үзаңы үсүгә бәйле үткән тарихы, олы шәхесләре белән 

кызыксыну һәм теле, гореф-гадәтләре, традицияләре, гомумән, милләт 

буларак сакланышы алгы планга чыга. Шул нигездә сәхнә әдәбиятында да 

тема-проблемалар киңлеге, жанрлар төрлелеге күзәтелә. Тәҗрибәле әдипләр 

янәшәсендә драматургиягә килгән яңа буын авторлар кыю эзләнүләргә, 

үзенчәлекле алымнарга, реалистик һәм романтик сурәтлелеккә, модернистик 

форма-чараларга омтылыш белән характерлана. 

 Сәхнә әдәбияты театр сәнгате белән тыгыз бәйләнештә яши, шунлыктан 

аерым пьесалар буенча куелган спектакльләр, режиссер-артистларның 

эшчәнлеге дә драматургның әдәби-эстетик үзенчәлекләрен ачарга ярдәм итә. 

Курсның төзелеше хәзерге драматургияне киң планда өйрәнүне күздә 

тоткан “Ике гасыр чигендә татар драматургиясенең үсеш-үзгәреше”, “Сәхнә 

әдәбиятында тема-проблемалар киңлеге”, “Драматургиядә традицион 

булмаган алым-чаралар, форма-сурәтләр”, “Сәхнә әдәбиятында замандаш 

образы”, “Драматургиядә  жанр һәм жанр формалары” кебек бүлек-тармаклар 

белән билгеләнә.  Алар, үз чиратында, аерым темаларга бүленә. Һәрбер тема 

үзара тыгыз бәйләнгән, шуңа да аларны өйрәнү һәр бүлекнең асылын ачучы 
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гомуми тенденцияләргә нигезләнә. Һәрбер теоретик проблема-сорауны 

ачыклау конкрет фактларга, төшенчәләргә таянып алып барыла.  

 Фәнне өйрәнүче студент иң беренче программа таләпләре белән таныша, 

шуның нигезендә укытучы лекциясен тыңлый. Материалны тулысынча 

үзләштерү өчен студентның мөстәкыйль эшчәнлегенә зур игътибар бирелә. 

Лекция материалына караган фәнни чыганакларны уку җитди акыл эшчәнлеге 

таләп итә. Алар белән танышу, эчтәлеген аңлау, кирәк булганда конспект ясау 

хәзерге драматургиянең үсеш-үзгәрешен тулырак аңларга, автор позициясенә 

төшенергә ярдәм итә. Фәнни хезмәтләргә мөрәҗәгать итү студенттан 

активлыкны, үз карашы булуны һәм аны яклый, дәлилли белүне дә сорый.  

Фәнне аңлап үзләштерүнең төп нигезләренең берсе булып, аны 

системалы өйрәнү тора. Ул исә лекция материалы һәм өстәмә әдәбият белән 

эзлекле танышуга, гамәли (семинар) дәресләргә җитди әзерләнеп килүгә, 

актив катнашу белән билгеләнә. Теге яки бу темага караган тест биремнәренә 

җавап бирү, сайлап алып реферат язу кебек эш төрләре дә фәнне үзләштерүгә 

һәм зачетны уңышлы тапшыруга җирлек булып тора.  

Хәзерге драматургияне өйрәнү барышында теоретик сорауларны 

ачыклау, фәнни-теоретик, методик әдәбиятны мөстәкыйль үзләштерү аша 

аерым пьеса, автор иҗаты һәм әдәби процесс турында гомуми нәтиҗәләр ясау 

мөмкинлеге туа. 
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I. “Хәзерге татар драматургиясенең актуаль мәсьәләләре” курсына 

кереш 

Лекция 1. Махсус курсның эчтәлеге һәм максаты, хронологик 

чикләре. Хәзерге татар драматургиясенең өйрәнелү дәрәҗәсе.  

 

 ХХ гасыр ахыры – ХХI гасыр башында татар әдәбияты, шул исәптән 

драматургия кызыклы да, каршылыклы да эзләнүләр чорына керә. Алдагы 

традицияләргә таянган хәлдә, ул иҗтимагый тормыштагы үзгәрешләр, шулай 

ук рус-Европа әдәби-эстетик фикеренең көчле тәэсирендә тормыш-

чынбарлыкны чагылдыруның яңадан-яңа юлларын, формаларын, алым-

чараларын барлый. Махсус курсның эчтәлеген хәзерге сәхнә әдәбиятының 

әдәби процесс белән тыгыз бәйлелеге, тематик киңлек, традицияләр 

дәвамчанлыгы һәм алым-чаралар, форма-сурәтләрдәге яңачалыклар, жанр һәм 

жанр формалары төрлелеге кебек җитди проблемалар билгели. Шуларга 

нисбәтле төп максат булып, аерым әдипләр эшчәнлегендә чагылган эзләнү-

табышлар аша, драматургиянең үсеш-үзгәрешен ачыклау, билгеле бер 

нәтиҗәләр ясау тора. 

ХIХ йөзнең соңгы чирегендә беренче адымнарын ясаган татар 

драматургиясе, әдәбиятның бер төре буларак, һәрвакыт халык мәнфәгатен 

күздә тотып, аның рухи-әхлакый ихтыяҗына җавап биреп килә. Ул үзенең 

тарихында түбәндәге чор-этаплар аша үтә: 1) драматургиянең беренче 

адымнары (1887-1905); 2) ХХ йөз башы (1905-1917); 3) 1917-30 еллар; 4) Бөек 

Ватан сугышы чоры (1941-1945); 5) сугыштан соңгы еллар (1945-1950 еллар 

ахыры); 6) “торгынлык еллары” (1950 еллар ахыры - 1985); 7) хәзерге сәхнә 

әдәбияты (1985-2005). Билгеле инде һәр чор үзенең сыйфат үзгәрешләре, 

үзенчәлекле тема-проблемалары, сәнгати эзләнүләре белән характерлана. ХХ 

гасырның 60-80  нче еллары сәхнә әдәбияты чор һәм җәмгыять белән бергә 

үсеп-үзгәреп яши. Шул еллардагы хәбәрдарлык һәм демократия 

күренешләренең уңай тәэсирендә татар драматургиясе җитди үзгәрешләр 

юлына чыга. Сәхнә әдәбиятын әйдәп баручы өлкән буын драматурглар 

Н.Исәнбәт, М.Әмир, Р.Ишморат, Г.Насрый һ.б. янәшәсендә Х.Вахит, 

Ю.Әминев, Ш.Хөсәенов, З.Шаһиморатов, С.Шәкүров, А.Гыйләҗев, 

Т.Миңнуллин, Ә.Баянов, И.Юзеев, Р.Мингалим кебек әдипләр иҗатка килә. 

Соңрак аларга Р.Хәмид, Ә.Гаффар, Ф.Садриев, Р.Батулла, Ю.Сафиуллин һ.б. 

килеп кушыла. 

 Драматурглар, сәхнә закончалыкларын тирәнрәк үзләштерә барып, 

сурәтләүнең төрле чара-формаларына иркен мөрәҗәгать итәләр. Шартлылык 

алымнарына, символларга нигезләнү, бер яктан, әсәрдәге төп идеяне тулырак 

ачуга мөмкинлек бирсә, икенче яктан, укучы-тамашачыга эмоциональ 
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йогынты ясауга, аның хис-кичерешләрен күзгатуга, сурәтләнгән вакыйгаларга 

мөнәсәбәтен белдерүгә этәрә. Бу чор сәхнә әдәбиятының төп яңалыгы 

тормышчан конфликтка йөз тоту белән бәйле. 1950 елларда күзәтелгән  

бертөрлелектән, шаблонлыктан арына барып, драматургия яшәешнең җитди 

проблемаларын, кеше характерының формалашуын, аның рухи дөньясын 

тулы тасвирлауга алына. Иң яхшы пьесаларда каршылыкның төрле төрләрен 

үзәккә  алып тасвирлау, пьесаның кызыклы, мавыктыргыч булуына,  

драматик хәрәкәтнең җанлы, тыгыз  бирелүенә таяныч булып тора. Бу чор 

сәхнә әдәбияты, яшәешнең төрле якларына мөрәҗәгать итеп, тема һәм 

проблема киңлегенә омтыла. Т.Миңнуллинның “Кырларым-тугайларым”, 

А.Гыйләҗевның “Хушыгыз, тургайлар”, Р.Хәмиднең “Синең урыныңа 

кайттым” пьесаларында авыл-колхоз тормышы, гаилә-көнкүреш мәсьәләләре, 

хезмәткә караш тормышчан ситуацияләрдә, кызыклы интрига аша бирелүе 

белән җәлеп итә. Драматурглар мөрәҗәгать иткән темаларның берсе булып  

мәктәп тормышын, укытучы хезмәтен төрле яклап ачу тора. Иң уңышлы 

үрнәкләре белән Х.Вахит (“Мәхәббәтең чын булса”), Т.Миңнуллин (“Үзебез 

сайлаган язмыш”) иҗатында очрашабыз. Яшь кешенең шәхес буларак 

формалашуы, зур тормышка килүе мәсьәләләре драматургларыбызның даими 

игътибар үзәгендә тора. Әлеге проблемаларны яшьлек, дуслык, мәхәббәт, 

хезмәткә мөнәсәбәт һ.б. сораулар белән тыгыз бәйләнештә тасвирлаган 

пьесалардан Х.Вахитның “Беренче мәхәббәт”, “Туй алдыннан”, 

Т.Миңнуллинның “Миләүшәнең туган көне”, “Ак тәүбә, кара тәүбә” һ.б. 

укучы-тамашачыларның мәхәббәтен казана һәм озак еллар сәхнәләрдә куелып 

килә. Татар әдәбияты даими мөрәҗәгать итеп килгән әхлакый мәсьәләләрнең 

берсе булган ата-ана һәм бала мөнәсәбәте гаилә ныклыгы, милләт киләчәге 

белән бәйләп карала. Бу елларда урбанизация йогынтысында кечерәк авыллар 

таркалуга, бетүгә йөз тота башлый. Шәһәрләшүгә бәйле яшәешкә чит гореф-

гадәтләр үтеп керү, ата-ана белән бала, туган белән туган арасында 

каршылыклар, үзара аңлаша алмау күренешләре әдипләрне дә тирәнтен 

борчый. Шуңа нисбәтле әлеге  мәсьәләләр бөтен кискенлеге белән куелган 

күпсанлы әсәрләр дөнья күрә: Т.Миңнуллинның “Нигез ташлары”, 

Ш.Хөсәеновның “Әниемнең ак күлмәге” (“Әни килде”), А.Гыйләҗевның 

“Ефәк баулы былбыл кош”, Р.Батулланың “Кичер мине, әнкәй” һ.б.  

 Замандашыбызның бай эчке дөньясын, рухи кичерешләрен әдәп-әхлак 

мәсьәләләренә нигезләнеп сурәтләгән (Ш.Хөсәенов “Зөбәйдә - адәм баласы”, 

А.Гыйләҗев “Көзге ачы җилләрдә”, “Әгәр бик сагынсаң”), нык ихтыярлы, зур 

хыяллар белән һәм үзенең, гаиләсенең, милләтенең язмышы өчен борчылып 

яшәүче геройларны үзәккә алган (Т.Миңнуллинның “Ай булмаса, йолдыз 

бар”ында Мәдинә, “Әлдермештән Әлмәндәр”ендә Әлмәндәр, И.Юзеевның 
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“Сандугачлар килгән безгә”сендә Хәмзин һ.б.), каршылыклы тарихыбызның 

аерым вакыйга-күренешләрен билгеле шәхесләрнең әдәби образлары аша 

чагылдырган (Н.Фәттах “Кол Гали”, Т.Миңнуллин “Канкай углы Бәхтияр”,  

“Моңлы бер җыр”) әсәрләр бу чор татар драматургиясендәге эзләнүләрнең 

юнәлешен, әдәби-эстетик табышларын билгели. 

 Сайлап алынган тормыш материалына, конфликт характерына бәйле бу 

чор сәхнә әдәбиятында түбәндәге жанр һәм жанр формалары күзәтелә: 

тарихи-биографик драма (“Т.Миңнуллин “Без китәбез, сез каласыз”), 

монодрама (Р.Хәмид “Олы юлның тузаны”), социаль-психологик драма 

(Ш.Хөсәенов “Әниемнең ак күлмәге”), публицистик драма (Ә.Гаффар “Килер 

бер көн”), интеллектуаль драма (Т.Миңнуллин “Дуслар җыелган җирдә”), 

мелодрама (Батулла “Кичер мине, әнкәй”); лирик комедия (Р.Мингалим 

“Кунак кызы гел килмәс”), иҗтимагый комедия (А.Гыйләҗев “Көттереп 

искән җил”), сатирик комедия (Р.Вәлиев “Әй машина, машина”), водевиль 

(Т.Миңнуллин “Диләфрүзгә дүрт кияү”), моңсу комедия (И.Юзеев 

“Сандугачлар килгән безгә”), музыкаль комедия (Р.Батулла “Сөйгән ярым 

ятка кала”); трагикомедия (Ш.Хөсәенов “Зөбәйдә - адәм баласы”), трагедия 

(А.Гыйләҗев “Өч аршын җир”), тарихи трагедия (Н.Фәттах “Кол Гали”) һ.б.   

Җәмгыятьтәге үзгәрешләргә бәйле, 1980 еллар ахырында драматургия 

үсешендә яңа этап башлана. Бу дәвердә сәхнә әдәбиятында Т.Миңнуллин, 

И.Юзеев, А.Гыйләҗев, Ш.Хөсәенов, Ә.Баян, Р.Батулла, Р.Хәмид, 

Р.Мингалим, Ф.Садриев, Ә.Гаффар, Р.Мингалим, Ф.Яруллин, Ю.Сафиуллин 

кебек  драматурглар актив эшчәнлек алып бара. Алар янәшәсендә 1980 еллар 

ахырында сәхнә әдәбиятына килгән авторлар уңыш белән эшли: З.Хәким, 

Г.Каюмов, Д.Салихов, М.Гыйләҗев, Р.Сәгъди, Аманулла, Ф.Галиев, 

Ш.Фәрхетдин, Р.Зәйдулла, Р.Сәлимҗанов, Л.Лерон һ.б. Хатын-кыз 

авторларның да (Р.Җиһаншина, М.Маликова, Ф.Бәйрәмова, И.Мәхмүтова 

һ.б.) заман рухында иҗат итүен билгеләп үтү кирәк. 

Бу чор сәхнә әдәбиятының торышын, табыш-югалтуларын барлау 

омтылышлары шактый булды. Җитди тикшеренүләр арасында 

Н.Ханзафаровның “Татарская комедия” (1997), Ә.Исмәгыйлевнең 

“Комедиянең жанр үзенчәлеге” (1986, 2006), Й.Нигъмәтуллинаның 

“Запоздалый модернизм” в татарской литературе и изобразительном 

искусстве” (2002), А.Саттарованың “Современная татарская драматургия 

1985-2000 гг. (Концепция личности и эпохи)” (2003), Ф.Миңнуллинаның 

“Юныс Сафиуллин драматургиясе” (2006), А.Батталованың “Мотив “дома” в 

татарской драматургии” (2006), А.Әхмәдуллинның “Күңелләрне уятыр” 

(2007) кебек хезмәтләр бар. Соңгы елларда драматургия торышына күзәтүләр 

яисә аерым авторлар иҗатына багышланган мәкаләләрне үз эченә алган әдәби 
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тәнкыйть җыентыклары дөнья күрде: А.Әхмәдуллинның “Дөреслеккә ирешү 

юлында” (1993), “Офыклар киңәйгәндә” (2002), Ә.Закирҗановның “Заман 

белән бергә” (2004) һ.б. Болардан тыш драматургия һәм театр турында 

күпсанлы тәнкыйть мәкаләләре белән чыгыш ясадылар: Д.Гыймранова, 

Н.Ханзафаров, А.Әхмәдуллин, Р.Игламов, Ә.Закирҗанов, З.Зәйнуллин, 

Р.Рахман, Р.Хәмид, Ю.Сафиуллин, А.Габәши, Н.Игламов, А.Юнысова, 

Л.Хәбибуллина һ.б. 
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II. Ике гасыр чигендә татар драматургиясе, тема-проблемалар 

киңлеге, жанр төрлелеге, сәнгати эзләнүләр. 

 

 Лекция 2. ХХ гасыр ахыры – ХХ1 гасыр башы сәхнә әдәбияты 

үзенчәлекләре.  Драматургиядә милли тематиканың алгы планга чыгуы.  

(И.Юзеевның “Ак калфагым төшердем кулдан...”, Т.Миңнуллинның Илгизәр 

плюс Вера”, “Шәҗәрә”, З.Хәкимнең “Телсез күке” драмаларында милләт 

язмышының үзенчәлекле образларда чагылышы.) 

1. 1980 елларның икенче яртысында безнең җәмгыятьтә башланып киткән 

үзгәрешләр яшәешебезгә карашны тамырдан үзгәртә. Демократия күренеше 

буларак сүз иреге, матбугат иреге яулап алыну нәтиҗәсендә, бик күп 

мәсьәләләр турында ачыктан-ачык сөйләшү мөмкинлеге туа. Акрынлык белән 

халыкның үзаңы үзгәреше, ягъни совет чоры карашларыннан арыну, дөньяга 

яңача карый, яңача фикер йөртә башлау күзәтелә. 1990 еллар башында 
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вакыйгалар аеруча зур тизлек белән үзгәреп китә. Компартиянең хакимияттән 

читләштерелүе фикер төрлелегенә юл ача. “Совет халкы” дигән атаманың 

мәгълүм идеологияне каплау, яшерү күренеше генә булуын аңлау, төрле 

өлкәләрдә милли хәрәкәтнең кискен күтәрелешенә китерә. Шәхес иреге 

мәсьәләсе милләт язмышы белән янәшә куела. СССР дип аталган империянең 

таркалуы, элекке союздаш республикаларның мөстәкыйль дәүләтләр булып 

аерылып чыгуы Татарстандагы иҗтимагый-сәяси хәлләргә дә көчле йогынты 

ясый. Татар халкының милләт буларак сакланып калу мәсьәләсе алгы планга 

чыгып, рухи-мәдәни өлкәдәге үзгәрешләрнең төп юнәлешен билгели. Аеруча 

кискен мәсьәлә буларак татар халкының туган телен әкренләп югалту 

куркынычы аеруча калку итеп куела. Ул исә үткән тарихыбызның фаҗигале 

һәм данлы сәхифәләрен объектив чагылдыру, олы шәхесләребезнең 

эшчәнлегенә тарихи дөрес бәя бирү, рус тарихчылары тарафыннан 

күрмәмешкә салынган факт-күренешләрнең халкыбыз һәм Россия 

тарихындагы урынын билгеләү һ.б. җитди сорауларны алга куюга, эзләнү-

тикшеренүләр башлауга китерә. 

 ХХ гасырның сиксәненче еллары уртасында башланып киткән 

үзгәрешләр татар драматургиясенә дә җитди йогынты ясый. Бу чор сәхнә 

әдәбиятында Т.Миңнуллин. И.Юзеев, А.Гыйләҗев, Ә.Баян, Р.Батулла, 

Р.Хәмид, Р.Мингалим, Ф.Садриев кебек үз иҗат йөзләре белән танылган 

драматурглар янәшәсендә Ә.Гаффар, Ф.Бәйрәмова, Ф.Яруллин, Ф.Сафиуллин 

кебек авторлар ныклы аякка басып, драматургик процесска көчле йогынты 

ясый. 1980 еллар ахырында сәхнә әдәбиятына килгән З.Хәким. Г.Каюмов, 

Д.Салихов, Р.Сәгъди, М.Гыйләҗев, Аманулла, Р.Зәйдулла, Ф.Галиев һ.б. 

иҗаты белән дә хәзерге драматургиядәге сан һәм сыйфат үзгәрешләре бәйле. 

Татар драматургиясе, бөтен сүз сәнгате кебек үк, халык тормышындагы 

сорауларга җавап бирүне, рухи ихтыяҗларын үтәүне максат итеп куйды. 

Җәмгыятьтәге үзгәрешләр нәтиҗәсендә сәхнә әдәбиятында күзәтелгән 

яңалыкларның берсе тематик төрлелек белән бәйле. Заман сорауларына 

нисбәтле электән килгән, еш кынга мәңгелек темалар булып саналган 

сораулар чор мәсьәләләре белән кушылып, үрелеп китә һәм тема-мотивлар 

булып алга чыга. Аның иң мөһиме – милләт язмышы. Халкыбызның үткәне, 

бүгенгесе, киләчәге белән кызыксынуга бәйле, аның төрле этник катламнары 

яшәешен әдәби сурәтләрдә тасвирлаган Т.Миңнуллинның “Гөргөри 

кияүләре”, “Йөрәк маем” комедияләре, дөнья буйлап сибелгән милләттәшләр 

язмышының фаҗигале якларын ачкан И.Юзеевның “Ак калфагым төшердем 

кулдан...” драмасы - әнә шундыйлардан. Милләт язмышы яшәешнең  төрле 

якларын иңләп ала. Шуңа да авторлар сайлап алган тормыш материалы да 

күптөрле. Әгәр Т.Миңнуллин “Илизәр плюс Вера” драмасында катнаш никах 
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мәсьәләсен әхлакый-иҗтимагый проблема буларак күтәрсә, З.Хәким “Телсез 

күке”сендә халыкны милләт итеп яшәткән тел-моң төшенчәләренә 

мөрәҗәгать итә.  Морзалар катламының фаҗигале язмышына бәйле халыкның 

үткәне-бүгенгесе, гореф-гадәтләр сакланышы турында уйлану буларак 

язылган Т.Миңнуллинның “Шәҗәрә”се киң җәмәгатьчелектә зур кызыксыну 

уятып, матбугатта җитди сөйләшүләргә юл ача. 

  Данлы һәм фаҗигале тарихыбызның аерым сәхифәләрен күз алдына 

бастырган әсәрләрдә (Р.Хәмиднең “Хан кызы” трагедиясе,  Р.Зәйдулланың 

“Хан һәм шагыйрь” тарихи риваяте, Н.Фәттахның “Сармат кызы Сәринә” 

тарихи драмасы) шул чор вакыйгалары аша хәзерге заманны фәлсәфи планда 

аңлау омтылышы ясала. Күренекле шәхесләрнең әдәби образларына 

Ә.Гаффарның “Соңгы сәгать”, Батулланың “Сират күпере”, Ф.Бәйрәмованың 

“Атылган йолдыз” пьесаларында мөрәҗәгать ителә.  

Чор үзгәрешләренә бәйле килеп кергән каршылыкларның өлкән буын 

фаҗигасенә китерүе Р.Хәмиднең “Олы юлның тузаны” монодрамасында 

бөтен ачылыгы белән сурәтләнә. Әдип ике буын арасында рухи бәйләнеш 

югалу өчен борчыла һәм аның сәбәпләрен ачып, булдырмый калу юллары 

турында уйланырга этәрә. Ә менә тормышта үз урыныңны эзләү һәм 

ялгызлык-чарасызлыктан котылу юлы турында уйлану мәсьәләләре 

М.Гыйләҗевның “Бичура”, Т.Миңнуллинның “Эзләдем, бәгърем, сине”, 

“Саташу”, З.Хәкимнең “Мин төш күрдем” кебек пьесарында урын ала.  

 Бүгенге сәхнә әдәбиятында кеше шәхесенә игътибар арту күзәтелә. 

Заман алып килгән үзгәрешләр алдында кешенең еш кына көчсез булуы, җан 

тынычлыгы таба алмыйча, үз-үзе һәм әйләнә-тирәсендәгеләр белән 

каршылыкка керүе дә драматурглар игътибарыннан читтә калмый. Әлеге 

проблемалар А.Гыйләҗевның “Без унике кыз идек”, Р.Хәмиднең “Олы юлның 

тузаны”, “Диде кардәш”, И.Юзеевның “Гашыйклар тавы”, Т.Миңнуллинның 

“Сөяркә” һ.б. әсәрләрдә чагылыш таба. 

Матди һәм рухи байлыкның кеше тормышындагы урынына бәйле 

әхлакый проблемаларны калкытып кую белән Ф.Яруллинның “Бер күрешү – 

үзе бер гомер”, “Кызларның кызганнары”, Д.Салиховның “Пуля”, “Булса 

кодаң генерал” һ.б. күпсанлы әсәрләрдә очрашабыз. Драматургларны яшь 

буынның олы тормышка килүе, аның каршылыклы яклары да кызыксындыра. 

Аерым алганда, үз юлын таба алмаган, фаҗигагә дучар булган яшь геройлар 

Г.Каюмовның “Сагынырсың әле син дә бер...”, З.Хәкимнең “Шайтан 

куентыгы” кебек пьесаларда чагылыш таба. 

 Драматургиядәге үзенчәлекләрнең тагын берсе аерым авторларның 

әдәби-эстетик эзләнүләре белән бәйле. Соңгы елларда шартлылыкка, 

символик образ-сурәтләргә, метафорик күренешләргә игътибар аеруча артты. 
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М.Гыйләҗевның “Бичура”, “Баскетболист”, З.Хәкимнең “Кишер басуы”, 

“Мин төш күрдем...”, Чапты атым Казанга”, “Шайтан куентыгы”, 

Д.Салиховның “Алла каргаган йорт”, “Чукрак”, Аманулланың “Әлепле 

артистлары”, “Соңгы кырау” һ.б. әсәрләр милли эчтәлекне традицион 

булмаган алым-чаралар ярдәмендә чагылдырулары белән үзенчәлекле.   

ХХ гасырның 80 нче елларында барган әфган сугышы, 90 нчы еллар 

уртасында башланып киткән чечен сугышы Россия халкына әйтеп бетергесез 

бәла-каза алып килә. “Йөзек һәм хәнҗәр” трагедиясендә Ю.Сафиуллин сугыш 

вакыйгаларының кайтаваз буларак Татарстан җиренә килеп, кеше 

язмышларына гаять зур йогынты ясавын ышандырырлык итеп сурәтли. 

Гомумән, драматургиядәге эзләнүләрне түбәндәгечә гомумиләштереп 

була: метафора булып килгән вакыйга-күренешләр ярдәмендә җәмгыятькә бәя 

бирү (З.Хәким “Кишер басуы”, Ф.Бәйрәмова “Вакыйга юләрләр йортында 

бара”); традицион булмаган алым-чаралар, форма-сурәтләрнең киң урын 

алуы, ягъни модернизм элементлары белән баю (М.Гыйләҗев 

“Баскетболист”); сызлануга, аңсызлыкка бәйле чиктәш халәт (Т.Миңнуллин 

“Тәнзиләкәй”, З.Хәким “Шайтан куентыгы”); архетипларга, мифологемаларга 

мөрәҗәгать итү (М.Гыйләҗев “Бичура”, Р.Хәмид “Актамырлар иле”); әдәби 

алым һәм сурәтләү предметы буларак “уен”ны файдалану (Аманулла “Әлепле 

артистлары”); ике дөнья күренешләрен шартлы алымнарда сурәтләү 

(М.Гыйләҗев “Бичура”, З.Хәким “Шайтан куентыгы”); милли үзенчәлек 

буларак лиризмның көчәюе; пьесаларда фәлсәфи эчтәлек киңәю, аллегорик 

күренешләрдән файдалану, финалның ачык калуы, ягъни интеллектуаль 

драма төренә йөз тоту (Т.Миңнуллин “Хушыгыз”, Аманулла “Җәйге кырау”; 

көнкүреш хәл-күренешләре, детальләре аша яшәешнең актуаль 

проблемаларын күтәрү (Т.Миңнуллин “Шулай булды шул”), әсәрләрдә 

гаҗизлек мотивының киң урын алуы; заман героен тасвирлау, татарның олы 

характерын тудыру омтылышы; күпчелек әсәрләрдә фаҗигалелек төсмере 

персонажларга үтеп керү һ.б. 

 Гомумән, хәзерге татар драматургиясе эзләнүләр  юлында булып, 

әдипләр халкыбыз каршындагы зур җаваплылыкны тоеп, аңлап иҗат итәләр.  
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 2. Бу чор сәхнә әдәбияты алдагы традицияләргә таянып үсә. Заман 

үзгәрешләренә бәйле тематик төрлелеккә, проблема киңлегенә омтылу 

күзәтелә. Милли үзаң үсү, дәүләтчелекне торгызу идеясе йогынтысында 

драматургиядә милли тематикага игътибар арта. Татар милләтенең бүгенгесе, 

киләчәге, аның теле, яшәү рәвеше, традицияләре сакланышына  бәйле милли 

юнәлеш киң үсеш ала. Татар халкының төрле этник катламнары яшәешен 

әдәби сурәтләрдә тасвирлау ягыннан Т.Миңнуллинның “Гөргөри кияүләре”, 

“Йөрәк маем” комедияләре тамашачыларда зур кызыксыну уята һәм сәхнәдә 

озак еллар буе куелып килә. Тормыш-көнкүреш вакыйгаларында халыкның 

яшәү рәвеше, гореф-гадәтләре, әхлакый сыйфатлары, гомумән, милли йөзе 

ачыла. Шул ук вакытта, әлеге пьесаларда тормыштагы, аерым кешеләр 

характерындагы кимчелек-каршылыкларны җиңел юмор, ирония аша 

тәнкыйтьләү дә урын ала.  

 Татар халкы ил буйлап кына түгел, бөтен дөнья буйлап сибелгән. Аның 

сәбәпләре дә күптөрле. Иван Грозный яуларыннан соң башланып киткән 

көчләп христианлаштырудан качып Урал-Себер якларына, Оренбург 

далаларына киткәннәр. Х1Х гасыр ахырында социаль һәм милли изүдән 

тилмергән халкыбыз, коткы таратучылар сүзенә ияреп Төркия якларына да 

күпләп юл тоткан. Октябрь инкыйлабыннан соң урнашкан пролетариат 

диктатурасы берәүләрне Финляндиягә, икенчеләрне Төркиягә, өченчеләрне 

Кытай, Япония якларына куган. Боларга тагын икенче Бөтендөнья сугышында 
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әсирлеккә эләгеп чит илләрдә калучылар килеп кушылган. Әнә шул рәвешле 

шактый таркалган милләтебез язмышының фаҗигале яклары И.Юзеевнең “Ак 

калфагым төшердем кулдан...”(1990) әсәрендә чагылыш таба. Автор үзе 

“халык драмасы” дип атаган пьесада вакыйгалар Сан-Франциско – Казан 

телевизион күпере рәвешендәге композициядә бирелә. Бу исә күп 

мәсьәләләрне эчтән генә түгел, читтән торып күзәтергә, бәяләргә мөмкинлек 

бирә. 

Телевизион күпер, ике төрле тормыш шартларында яшәүче, яшәешкә 

төрле карашта торган бер милләт вәкилләрен очраштыра. Автор нәрсәне дә 

булса каралту яисә агарту юлыннан китми, объективлыкка омтыла. Шуңа да 

гомуми аермалык шактый ачык сизелә. Сан-Франциско ягындагыларга 

гадиек, гадәтилек, һәрнәрсәне ачык-аңлаешлы итеп әйтү һәм шуны ук каршы 

яктан ишетергә теләү хас. Казан ягындагылар исә төрле, чуар. Пьесада 

сурәтләнгән вакытның СССРда үзгәртеп корулар башланган чор икәне 

сиземләнә. Берәүләрдә, бигрәк тә өлкән буын вәкилләре Исмай Акчурин 

белән Шәмсия Ишмуллинада, чит илләрне дошман күрү, курку, шикләнү 

күбрәк сакланса, Регина Хәбиби кебек яшьрәк буын вәкиленең инде акны 

карадан аеручы, үз фикерен әйтергә һәм якларга әзер икәнлеге күренә. Совет 

системасы кеше күңелен икегә аерды, хәтта ике йөзлегә әверелдерде. Бер 

яктан, ул җитәкчеләр сүзен кабатлап, тиешлене сөйләп йөрсә, икенче яктан, 

чын дөреслекнең буш сүзләрдән кискен аерылуын да аңлаган, күргән, күңеле 

белән тойган. 85 яшьлек Шәмсия әби дә Совет илендә яшәвем белән бәхетле, 

ди һәм шунда ук күңелендәгене әйтеп сала: “Гомеремдә бер тынычлык 

күрмәдем. Сугыш та ачлык... Ачлык та сугыш... “Атаң революция дошманы “ 

дип, яшьлегемне сүндерделәр. Аннан сугышта ирем, балам ятып калды. 

Бердәнбер юанычым шул: ил өчен башларын салдылар. Уйлап карсаң, шулмы 

инде бәхет? Җитмеш ел буе рәхәт, гадәти тормыш күрмә, имеш... Үзара 

әйткәндә... Гел “давай! давай!” дигән боерыкка буйсынып яшәдек инде...” 

Мәшһүр рәссам  булып танылган Исмай Акчурин да яшь вакытта укырга 

керер өчен атасыннан баш тарткан. Хәзер инде үзенең эш-гамәлләренең 

дөреслегенә бераз шикләнеп карый.  

 Телевизион күпердә барган фикер алышуның үзәгендә, билгеле, татар 

халкы язмышы, аның бүгенгесе һәм киләчәге, теле, гореф-гадәтләре, 

традицияләре, яшәү рәвеше сакланышы тора. Татар халкы гомер-гомергә 

үзенең чисталык-пөхтәлеге, тынычлык яратуы белән танылган. Шуңа да ул 

аеруча ак һәм яшел төсләрне үз итә. Милләтебез үзенең хезмәткә мөнәсәбәте, 

ярдәмчеллеге, өлкәннәргә хөрмәте белән дә башка халыкларның ихтирамын 

яулады. Гүзәл милли бәйрәмебез Сабантуйда үткәрелә торган ат чабышында 

иң арттан килгән, хәлсезләнгән атның муенына ак сөлге салу да шуның бер 
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күренеше булып тора. Сан-Франциско ягыннан очраштыручы Сафия Нурхан 

болай ди: “Артта калган, читкә кагылган, кимсетелгән, үзен рәнҗетелгән дип 

хис иткән бичарага илтифат күрсәтү – милләтебезнең асыл сыйфаты.(...) Без 

барыбыз да – без дә, ә бәлки сез дә, читкә кагылганнар, рәнҗетелгәннәр. 

Халкыбызның күпчелек өлеше үз туфрагында яшәми. Алар Сабантуйдагы 

чабыштан, хәлсезләнеп, егылып калган атлар кебек. Әгәр халкыбыз артта 

калган атларның муенына ак сөлге бәйләү хисен югалтса, милләт буларак 

яшәүдән туктаячак”. Әнә шул рәвешле милләт яшәеше милли сыйфатлар 

сакланышы белән бәйләп карала. Фикер алышуда катнашучыларның һәрберсе 

диярлек заман үзгәрешләрен сылтау итеп, гореф-гадәтләребезнең бозылуына 

тирән үкенүен белдерә. Колгага ак сөлге урынына хәмер бәйләү, көрәш 

батырына бүләккә тәкә урынына дуңгыз бирүләре турындагы хәбәрдә бераз 

арттыру булса да, авторның тирәнтен борчылуы, укучы-тамашачы 

игътибарын да шуларга юнәлтүе ачык аңлашыла. Пьесада халкыбызның дус-

бердәм яшәве, телен саклавы кебек мәсьәләләр дә читтә калмаган. Кызганыч 

ки, Финляндиядә яшәүче аз санлы татарлар телләрен, гадәт-йолаларын 

саклаган вакытта, туган илендә яшәүче милләттәшләребезнең күбесе ана 

телендә аралашмый. Моның сәбәпләре турында уйланганда милли үзаңның 

йомшаклыгы, тотрыксызлануы да искәртелә. Татар халкы дөнья 

цивилизациясенә атаклы шәхесләрне байтак бирә. Рус дәүләтенең икътисади-

сәяси үсешенә зур өлеш керткән йөзләрчә татар милләте вәкилен беләбез. 

Атаклы физик Роальд Сәгъдиев,  композитор Суфия Гобәйдуллина, биюче 

Рудольф Нуриев исемнәре бөтен дөньяга билгеле. Әмма әлеге шәхесләр 

татарча сөйләшмиләр, әти-баба исемен, үзләренең тамырларын телгә алырга 

теләмиләр. Әсәрдә дә Р.Нуриевне хәтерләткән атаклы биюче Ратмир 

Зәкиевский милләтен инкарь итеп, “мин космополит”, ди. 

 Телевизион күпердә милләт язмышы турында сөйләшү әкренләп аерым 

шәхесләр язмышына күчә һәм без чын мәгънәсендә фаҗигале язмышлар 

белән очрашабыз. Аларның берсе – 35 яшьлек Тайфур. Үз илендә танылып 

килүче яшь рәссам яшәп килгән тәртипләр, идеологик карашлар белән 

каршылыкка керә. “Алар мине дә дошман ясадылар,- ди ул. – Үзләре кебек 

уйламаган өчен, алар кушканча иҗат итмәгән өчен”. Егетне остазы Исмай 

Акчурин да аңламый, рәсемнәрен кире кага. Тайфур яраткан эшен, сөйгәнен, 

туган җирен  калдырып, чит илгә китәргә мәҗбүр була. Бу яшь кешенең 

халкыбызга хас матур сыйфатларның, милли йөзебезнең югалуы турындагы 

каты, кискен сүзләре артында Регинага булган мәхәббәте, туган илен оныта 

алмавы ачыла. Чит илгә киткәч бер генә рәсем-картина да ясый алмавы 

күңелендәге каршылыкны, рухи кризисын күрсәтә. Тайфур бу халәтеннән 

чыга алмый һәм үзен үзе үтерә. Әнә шулай меңнәрчә гөнаһсызларның канына 
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буялган совет  системасы тагын бер талантлы шәхеснең юкка чыгуына 

китерә. 

 Исмай Акчурин язмышы да тетрәндергеч. Бала вакытта ук “дошман 

баласы” дигән хурлыклы исем күтәреп йөргән, соңрак әтисеннән баш 

тартырга мәҗбүр булган егет күңелендә курку хисе тирән урнашкан. Бары 

сугышта дошманны җиңеп чыгу, америкалы Майк Стерн белән очрашу, 

соңрак та аралашып яшәү, аның сынган канатларын турайта, көч-ышаныч 

бирә. Әмма тиздән Исмай Акчурин өстендә кара болытлар куера – “милләтче”  

буларак күзәтү астына эләгә. Болар, билгеле, эзсез калмый. Ул идеология 

рупорына  әйләнә, Тайфур Кормаш кебек талантларны яклаудан баш тарта. 

Җәмгыятьтә хәзер барган үзгәрешләргә дә бик сак килә, һәрвакыт икеләнә, 

бутала, ачык кына җавап бирми. Шулай да Исмай Саттарович күңелендә дә 

үзгәрешләр башланган. Моның сәбәпчесе әдәпле, итәгатьле улының 

Әфганстаннан психикасы бозылып, усалланып, кансызланып кайтуы дип 

уйларга нигез бар. 

 Пьесада сурәтләнгән фаҗигале язмышларның иң үкенечлесе, мөгаен, 

Жак белән Шәмсия әбидер. Жак (Габделхак) сугышта әсирлек газабын 

кичерә. Аннан котылгач, француз партизан отрядында сугышып йөрсә дә, 

туган иленә кайтмый. Ул Сталин режимының элекке әсирләрне төрмә-

лагерьларга җибәрүеннән хәбәрдар була. Америкага күчеп килеп, гомере буе 

туган илен, телен, газиз әнкәсен, җыр-моңнарын сагынып яши. Бу вакыт 

эчендә бердәнбер куанычы итеп әнисенең ак калфагын саклый. Сагынып, 

саргаеп яшәсә дә, үзе турында әнисенә хәбәр итми. “Әгәр анда минем 

исәнлекне белсәләр, әнигә дә, нәсел-нәсәпкә дә көн күрсәтмәсләр,”- дип 

уйлый. 

 Жак-Габделхакның әнисе Шәмсия әби хакимият идеологиясе белән 

шулкадәр агуланган ки, башка төрле фикер-карашны һич кабул итә алмый. 

“Әгәр инде адәм, иленнән ваз кичеп, теге якка чыккан икән, аның  исеме дә, 

җисеме дә - дошман”,- дип саный ул, Габелхагының шундый хәлдә булуын 

күз алдына да китермичә.  Улын танырга да теләмәгән ана, үзенең истәлеге 

булган ак калфак турында ишеткәч, күз алдында үзгәрә. Жак-Габделхакның 

фаҗигале язмышы  аның яралы күңелен кузгата һәм Шәмсия әби гомере буе 

җыелып килгән ачы хакыйкатьне әйтә: “Нигә соң без шулкадәр 

шәфкатьсезләр?! Улым...балам... Габделхагым...” Киселгән язмышлар... 

Боларда бит татар халкының фаҗигале язмышы чагыла. Һәр кеше – шәхес, 

җан иясе. Кеше гомере – иң югары кыйммәт. Язучы тоталитар системаның, 

торгынлык еллары идеологиясенең кешелексез якларын ача. Туган илләрен 

ташлап китәргә мәҗбүр булучыларны гаепләргә түгел, бәлки аңларга, 

мәрхәмәтлелек күрсәтергә чакыра. Әсәр исеме дә халык җырыннан алынган – 
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“Ак калфагым төшердем кулдан...” Ак алфакны кулдан төшерү ул – кешенең 

туган җиреннән китәргә мәҗбүр булуы. Әмма ул кайда да үзен халкының, 

ата-баба туфрагының бер кисәге дип саный һәм аны сагынып, күрешүләргә 

өмет итеп яши. 
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3. Хәзерге татар драматургиясендә яңачалыклар тема-жанрлар 

төрлелегендә дә, әдәби сурәтләү алым-формаларында дә күзәтелә. 

Җәмгыятьтәге үзгәрешләр нәтиҗәсендә милли үзаң үсү, дәүләтчелекне 

торгызу идеясенең киң яклау табуы әдәбиятта милли тематиканың киң 

чагылуына китерә. Милләтебезне инкыйраздан ничек коткарырга? Аның 

телен, менталитетын, яшәү рәвешен, традицияләрен ничек саклап калырга? 

Әлеге сораулар бу чор драма әсәрләренең күпчелеген иңләп үтә. 

Милләтебезнең ассимиляцияләнүен тизләткән катнаш никах мәсьәләсе – 

җәмәгатьчелекне җитди борчыган һәм бертөрле генә бәяләп булмый торган 

сораулардан. Татар һәм рус телендәге вакытлы матбугатта да катнаш 

никахларга әлегәчә төрле мөнәсәбәт чагылып килә. Т.Миңнуллин “Илгизәр 

плюс Вера” драмасы (1992)  белән җан авазы салды: “Җәмәгать, туктагыз! 

Уйланыгыз! Катнаш никах ул – милләт тамырына балта чабу!” Әлеге 

четерекле мәсьәләгә автор гаять сак килә, сәнгать чаралары ярдәмендә аларны 

үтемле, тәэсирле итеп сурәтли. 

Идел буендарак урнашкан Җикән авылында барган вакыйгалар үзгендә 

татар һәм рус халыкларының менталитетына, яшәү рәвешенә, гореф-гадәт, 

дин, традицияләр аерымлыгына нигезләнгән каршылык тора. Ике милләт 

вәкиле булган Илгизәр белән Вераның өйләнешүенә бәйле автор үткәнебез 

һәм бүгенгебез турында, яшәешебезгә заман алып килгән үзгәрешләргә, яман 

гадәтләр, әдәпсез-әхлаксыз күренешләр өчен борчыла, аларның сәбәпләре 

турында уйлана. Укучы-тамашачы күз алдыннан ике халыкның өч буыны 
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язмышы, аларның үзара мөнәсәбәте, тормыш-яшәешкә, өйләнешүгә караш-

фикерләре үткәрелә. 

Яшь буын вәкилләре Илгизәр белән Вераның эш-гамәле, дөньяга карашы, 

хыял-максатлары, ахыр чиктә яшәү рәвеше - авторның игътибар үзәгендә 

торган мөһим мәсьәлә. Табигать тарафыннан адәмгә вазифа-хокук бирелгән: 

үсеп, билгеле бер дәрәҗәдә белем-тәҗрибә туплагач, ул гаилә кора, балалар 

үстереп, нәселен дәвам итә. Әсәрнең эпилогы ролен дә үтәгән татар һәм рус 

туйлары матур гореф-гадәт буларак тасвирлана. Халык җырындагы егет 

турында “асыл заттыр сөяге”, ә кызның “эшкә уңган, төскә булган гүзәл зат” 

булуына капма-каршы  рәвештә Илгизәр белән Вера образлары калкып чыга. 

Пьесадагы беренче диалогларында ук аларның әле балалыктан чыгып 

җитмәве, олы тормышка әзер түгеллеге күренә. Өйләнешүгә яшьләр ниндидер 

бер уен, кызыклы күренеш, гадәти теләкләренә ирешү дип карыйлар. Бер-

берсенә булган хисләре дә ачыкланып бетмәгән 17 яшьлек егет белән кызның 

акылдан бигрәк хисләре алдан йөри. Иң кызганычы, Илгизәр белән Верада 

әти-әнигә, әби-бабайга хөрмәт, олы тормышка беренче адымны алар 

фатихасы белән башлау кирәклеген аңлау юк. Татар һәм рус халыкларының 

милли үзенчәлекләре, дини аерымлыклары булуны да санга сукмый алар.  

Яшьләрнең акылсыз эш-гамәлләре аркасында ике гаилә арасыннан “кара 

мәче” уза. Ә инде яңа туган балага Иван дип исем кушуларын белгәч, Дания 

хуштан язар хәлгә җитә, кая баруын белешмичә чыгып йөгерә. Шул рәвешле 

милли аерымлыклар соң чиккәчә киеренкеләнгәч, баласын күтәргән Вера 

Илгизәрне калдырып китә. Ир исә ауган карт өянке янында кала. Әсәр 

ахырында Мария түтинең “Ни булган бу өянкегә?(...) Ауган ич бу! Кара, бер 

дә авар кебек түгел иде ич. Ауган шул. Нурхәмәт белә микән? Кара син, ә, бер 

дә авар төсле түгел иде...” дигән сүзләрне кабатлап әйтүендә төп идея тагын 

да тирәнәя төшә. Әйе, һәр милләт үз кануннарына, гореф-гадәтләренә, дини 

карашларына нигезләнеп яшәргә тиеш. Аларның  бозылуы юньлегә илтми, 

киресенчә, төрле каршылыклар, хәтта фаҗигаләр туарга мөмкин.  

 Халыкның морзалар катламы фаҗигасе “Шәҗәрә” (1998) драмасында 

чагылыш таба. Вакыйгаларда тоталитар система эзәрлекләве аркасында 

таралып беткән, үзара бәйләнешләрен, туганлык җепләрен югалткан, язмыш 

тарафыннан кагылып-сугылып йөртелгән морза нәселенең фаҗигасе ачыла. 

Кинокадр чылбырын хәтерләткән күренешләрдә бөеклек һәм түбәнлекнең, 

горурлык һәм мескенлекнең гыйбрәтле мисаллары күз алдыннан үткәрелә. 

Әлеге токым язмышы татар халкы язмышын күз алдына бастыра. Әсәр 

ахырында бу нәселнең туганлык җепләре ныгуына ишарә булган кебек, татар 

халкының да берләшүенә, дус-тату яшәвенә өмет туа. 
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4. Милләт язмышы, аның үзенчәлекләре сыйфатлары турында җитди 

фикер алышуларга китергән пьесаларның берсе – З.Хәкимнең “Телсез күке” 

театраль романы. Әсәр соңгы елларда даими игътибар үзәгендә булып, 

шактый тулы бәяләнә. Беренче чиратта аның табыш-яңалыгын билгеләп үтик: 

1) башкаларны кабатламаган милли характер тудыруда; 2) катлаулы һәм 

күптөрле вакыйгаларны бер үзәккә максатчан һәм мәгънәле туплауда; 3) 

милли проблематиканы татарның рухын билгеләүче җыр-моң төшенчәсенә 

һәм асылын аңлатучы Хәтер, Намус, Тугрылык, Игелек сыйфатларына 

нисбәтле ачуда. 

Әсәрдә вакыйгалар ике вакыт үлчәнешендә барып, репродукция алымы 

ярдәмендә үзара чиратлаштырыла һәм бөтенлекле вакыйгалар тормышның 

зур бер понарамасын тәшкил итә. Күләмле әсәр милли төшенчә белән 

сугарылып, бер яктан, рус-татар, икенче яктан, шәхес һәм система 

каршылыкларына нигезләнүе белән кызыксыну тудыра, даими интригалар 

укучы-тамашачының игътибарын читкә җибәрми. Пьесада төрле жанрлар 

синтезы белән очрашабыз. Драматик күренешләр бүгенгегә бәйле 

мелодраматик хиссилек, тирән кичерешләр чагылышы белән үрелеп бара. 

 Вакыйгалар Зариф образы, аның эш-гамәлләре белән тыгыз бәйле. Әлеге 

герой, А.Габәши билгеләп үткәнчә, «чынбарлыкның рәхимсез һәм кешелексез 

кануннарын танымыйча бары тик йөрәк авазын тыңлап яшәргә күнеккән 

кеше». Ул әллә ничә кеше гомеренә җитәрлек хәлләрне үз башыннан үткәрә: 

фин сугышы, “дошман” солдаты белән очрашу, танышу, җырлашу, НКВД кул 

астында булу, штраф батальонында сугышу, офицер дәрәҗәсенә ирешү, Дан 

ордены кавалеры булу, җитди куркыныч янавын белсә дә, танышын эзләп 

табу һәм коткару максатында лагерьларга баруы, шуның аркасында берничә 

ел тоткынлык газабына дучар булуы һ.б. 

Финляндиядә яшәүче Зиятдин да характеры белән аңа якын. Иң мөһиме, 

аларда милли үзаң, кешелеклелек сыйфатлары, яхшылыкны онытмау, 

игелекнең кадерен белү һәм шуның белән үк җавап кайтару теләге булу. 

Автор моның ата-ана тәрбиясе, туган тел, аның җыр-моңы аша килүен ача. 

Шуңа да әлеге ике герой сугыш шартларында да бер милләт вәкиле, 

кешелекле кеше булып калалар һәм шул сыйфатлары, эш-гамәлләре белән 

системага каршы чыгалар, аның гадел булмаган принципларын җимерәләр. 

А.Габәши билгеләп үткәнчә, ике геройның «кара-каршы атышудан, үтерүдән, 

бер-берсен сатудан баш тартуы – милли бердәмлек чагылышы гына булып 

калмыйча, җандаш кешеләрнең рәхимсез, җанкыяр системага каршы 

белдергән катгый ризасызлыгына әверелде!» 

Зимин йөзендә система моның белән килешә алмый, билгеле. Аларның 

каршылыгы һич тә ике кеше каршылыгы гына түгел, бәлки империячел караш 
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белән милли рух бәрелеше, Зарифның тормыштагы гаделсезлекләргә каршы 

чыгуы, үз шәхесен һәм милләтен яклавы һәм саклавы. Ә инде соңгысының 

гаять мәгънәле чагылышы булып Җыр-моң тора. Әлеге төшенчә ике 

милләттәшне үлемнән коткара, дуслаштыра. "Финляндия урманында фин һәм 

совет солдаты буларак күзгә-күз очрашкан ике татар кешесен нәкъ менә 

милли җыр үлемнән һәм үтерүдән саклап кала, аларны гомергә берләштерә, 

туган итә”,- дип яза Н.Ханзафаров. 

Әсәр бертөрле генә кабул ителми. Анда билгеле бер кабатлаулар, сөйләп 

аңлатулар, мәгънәви яңалык бирми торган эпизодлар бар. Әмма ул авторның 

тулы бер концепциясенә буйсындырылган һәм укучы-тамашачыны автор 

белән диалогка, әңгәмә-бәхәскә китерә. Пьесадан “һәркем үзе теләгән, үзенең 

күңеленә якын хакыйкатьне таба ала» (А.Габәши). 
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 Лекция 3. Драматургиядә тарихи һәм тарихи-биографик тематика 

 (Ф.Бәйрәмова “Атылган йолдыз”, Ю.Сафиуллин “Идегәй”, Р.Хәмид 

“Хан кызы”). Матди һәм рухи байлык турында бәхәсләр (Ф.Яруллин 

пьесалары). 

1. Татар тарихының Алтын Урда дәверенә озак еллар дәвамында “кара 

тамга” салынып киленә. Аның билгеле бер сәбәпләре бар. ХХ гасырның 30 
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нчы елларында, соцреализм иҗат методы чынбарлык күренешләрен хакимият 

идеологиясе кысаларында гына чагылдыруны таләп иткән вакытта, бер 

төркем әдипләр үткән тарих сәхифәләренә игътибар юнәлтә. М.Галәүнең 

“Болганчык еллар”, “Мөхәҗирләр” романнары артыннан Н.Исәнбәтнең 

“Спартак”, “Идегәй”, М.Җәлилнең “Алтынчәч” әсәрләре языла. Н.Исәнбәтнең 

халык дастаны “Идегәй”гә нигезләнеп язылган шул исемдәге трагедиясе 

Алтын Урда чорын тасвирлаган аз санлы әсәрләрнең берсе була. Дөресрәге, 

халык дастаны һәм Н.Исәнбәт пьесасы татар халкы тарихындагы өзеклекне 

тулыландыруга, гаять мөһим этап булган Алтын Урда чорының урынын, 

ролен тулырак аңлауга юл ача. Икенче төрле әйткәндә, Төрки каһанлыгы, 

Болгар дәүләте, Алтын Урда, Казан ханлыгы, рус дәүләте составындагы 

тормышы рәвешендә татар халкының катлаулы тарихын бер системада карау, 

аңлау һәм бәяләү мөмкинлеге бирә. Белгәнебезчә, Казан ханлыгы 

җимерелгәннән соң, рус тарихчылары татар тарихын рус дәүләте 

мәнфәгатьләреннән чыгып һәм еш кына субъектив рәвештә чагылдыралар. 

Гасырлар дәвамында сөйләнеп, язылып килгән “татар-монгол игосы” 

русларда гына түгел, хәтта татарларда да Алтын Урданы ниндидер кыргый 

халыклар дәүләте, башкаларга бары үлем-кан, җимерү, көчләү, юк итү генә 

алып килүче юлбасарлар итеп күзаллау барлыкка китерә. Шуңа да 

халкыбызның Алтын Урда составындагы чорын төшереп калдыру, аннан 

читләшү күзәтелә. Н.Исәнбәт әлеге чорлар турындагы дастанның халыкта 

милли үзаң үстерүгә йогынтысын тирән аңлап эш итә. Әмма башланып 

киткән Бөек Ватан сугышы дастанның һәм трагедиянең халык арасында 

таралышына мөмкинлек бирми. Ә инде 1944 елның  9 августында ВКП(б) 

ҮКның “Татарстан партия оешмаларында партия-масса эшләренең торышы 

турында” карары Алтын Урда чорын өйрәнүгә гомумән киртә сала. Шул 

рәвешле рус дәүләтенең басып алу сугышларын берьяклы гына аңлаткан 

шовинистик пропаганда милли тарихларны юк итү, оныттыру эшен тагы да 

җәелдерә. Бары “хрещев җепшеклеге” чорында күзәтелгән хәбәрдарлык, 

демократик хокуклар торгызылуга нигезләнеп, аерым тарихчылар, әдипләр 

(А.Халиков, Р.Фәхретдинов, Н.Фәттах һ.б.) ерак тарихыбызның аерым 

дәверләрен фәнни нигездә өйрәнүгә керешә. Бу эш акрынлап киңәя барып, 

1980 елларның икенче яртысында башланып киткән үзгәртеп коруларга бәйле 

киң колач җәя. Халык дастаны “Идегәй” 1988 елда китап булып басылып 

чыга, ә инде Н.Исәнбәтнең “Идегәй” трагедиясе А.Әхмәдуллин тырышлыгы 

белән мәктәп-вуз дәреслек-программаларына кертелә. Дастанга ияреп язылган 

пьеса сәхнәгә кую өчен тулысынча җайлаштырылмаган була. Чор, заман 

таләбе буларак бу эшкә Ю.Сафиуллин алына һәм аның тарафыннан ике 
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пәрдәлек трагедия итеп эшләнгән пьеса 1994 елда Г.Камал исемендәге театр 

сәхнәсендә уйнала. 

 Трагик жанрда язылган пьесада вакыйгалар Җүчи Олысында 14 йөз 

ахыры – 15 йөз башларында Сарай шәһәрендә һәм аның җирләрендә бара. 

Аксакал чичән Субра карт әсәрдә берничә функция үти: бердән, ул халыкның 

үлемсез Хәтерен символлаштыра, “ерак гасырлардан” килүче 

гомумиләштерелгән образ буларак, үзенең җырларында халык язмышын, 

кайгы-хәсрәтен, шатлык-куанычын чагылдыра һәм бүгенге буынга җиткерә; 

икенчедән, ул вакыйгаларда актив катнашучы, аларның тере шаһите; 

өченчедән, ул аларга бәя бирүче һәм бу яктан автор позициясен чагылдыручы 

да булып тора.  

 Пьесада вакыйгалар Хансарайдагы көндәлек хәлләр белән башлана. 

Гаять зур территориягә җәелгән Алтын Урда, билгеле инде, тыныч кына 

яшәмәгән. Әнә Болгарга Новгород уйшуйникары һөҗүм иткән, халык ясактан 

гына түгел, басып алу-талаудан да интегә, Кырымда - бунт, Әстерханда да 

тыныч түгел, шуның өстенә ниндидер идегәйчеләр активлашып, ханга каршы 

ризасызлык үсә бара. Әлеге хәл-күренешләргә бәйле әледән-әле гаскәр 

башлыгы Кобыгыл би исеме атала. Аның эш-гамәлләренә бәя-мөнәсәбәттә 

Сарай халкы шактый кискен рәвештә икегә бүленгән. Әгәр Чыңгыздан килүче 

тәхеттә утыручы Туктамыш хан гаскәр башлыгын яклавын белдерсә, ханише 

Җанәкә,  уллары Кадыйрбирде, хан киңәшчесе Җанбай дошманлыкларын бик 

үк яшермиләр дә. Шул рәвешле, аерым шәхесләр арасында шактый тирән 

каршылык ачыклана, торган саен тирәнәя бара һәм, аңлашылганча, хан 

позициясе белән бәйле булып, тиз арада төп конфликтка – трагедиячел 

конфликтка үсеп әверелә. Аның асылында нәрсә ята соң? Каршылыкка 

керүчеләрнең теләк-максаты нинди, нәрсә өчен көрәш алып баралар? 

Пьесаның төп геройлары – исемнәре билгеле тарихи шәхесләр: Туктамыш 

хан, Идегәй, Аксак Тимер, Норадын һ.б. Алтын Урда тарихында билгеле бер 

эз калдырган әлеге кешеләрнең эш-гамәлендә тарихи дөреслек белән автор 

уйланмасы үзара үрелеп бара. Билгеле булганча, Туктамыш хан Җүчи Олысы 

белән 14 гасыр ахыры – 15 гасыр башында идарә итә. Үзенең атаклы 

полководецы Идегәй белән каршылыкка керә һәм соңгысы уртак дошманнары 

булган Аксак Тимергә кушыла. Аксак Тимер яулары нәтиҗәсендә Хансарай 

җимерелә, Туктамыш хан үтерелә. Моннан соң инде Алтын Урда үзенең 

бердәм, көчле хәленә кайта алмый. Эчке каршылыклар, ханнарның еш 

алышынып торуы аның таркалуын тизләтә. 

 Туктамыш хан беренче күренешләрдә үк ил белән идарә итүне үз 

кулында нык тотучы, таләпчән, каты куллы һәм акыллы, үткән белән 

бүгенгене һәм киләчәкне үзара сәбәпле бәйләнештә карый алучы хөкемдар 
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булып ачыла. Аксак Тимер белән орышта үзен әлеге батыры саклап калуын да 

хәтерендә тота Туктамыш хан. Кобыгыл улы Норадынга карата да ул шундый 

мөнәсәбәтне саклый. Хан улы Кадыйрбирдегә Норадын белән каршылыгын 

килешеп хәл итәргә куша, чөнки үзара бәхәс-көрәшнең чит дошманнар 

файдасына булуын яхшы аңлый. 

 Аңлашыла ки, драматург Туктамыш ханны һич кенә дә идеаллаштыру 

юлыннан китми. Җырларга кереп калган тарихтан аңлашылганча, ул 18 

яшендә үк залим булган. Болгар илен талап-яндырганы, халкына кан-яшь 

алып килгәне өчен Котлыкыя, әтисе васыятен үтәп, Чыңгыздан килә торган 

ил лачынын үтерә. Моңа җавап итеп, Туктамыш хан бинең бөтен нәселен 

кылыч аша үткәрә, хәтта бишектәге сабыйны да җәлләми. Әмма әлеге затлы 

нәселнең юкка чыгуын теләмәгән Җантимер би җан дусты Котлыкыя улы 

урынына үзенең төпчек улын бишеккә салып өлгерә. Сарайдагыларга әлегә 

билгесез калган тирән сер укучы-тамашачыга ачыла: гаскәр башлыгы 

Кобыгыл батыр Җантимер улы түгел, ә Туктамыш хан үтерткән Котлыкыя 

улы Идегәй икән бит. 

 Трагедиянең төп герое буларак Идегәйнең эш-гамәлләрен, әйләнә-

тирәдәгеләр белән мөнәсәбәтен, хыял-омтылышларын, каршылыклы 

характерын ачуга киң урын бирелә. Баштагы күренешләрдә Кобыгыл белән 

Туктамыш хан арасындагы ачык күренеп тормаган каршылык шәхси 

яссылыкны гына үз эченә ала. Кобыгыл күңелендәге ачу-ярсуны  басып, 

иленә тугры хезмәт итә. Аның шәхси үчлектән өстен торуын драматург төрле 

күренешләр аша күрсәтә. Туктамыш хан да гаскәр башлыгының халкына, 

җиренә, ханына бирелгәнлеген, үз-үзен җәлләмичә хезмәт итүен югары бәяли. 

Кобыгыл би пьесада ил-халык улы буларак калка. Драматург Кобыгыл-

Идегәй күңелендәге көрәшне, каршылыкны, икеләнүле уйларын бөтен 

тирәнлегендә ача алган. Гаделсезлек, халыкның яклаучысыз калуы, бер яктан, 

шәхси үч алу теләге, икенче яктан, аны Туктамыш ханга һәм аның властена 

каршылыкка этәрсә дә, ул ашыгыч адымнан саклана. Дөрес, якыннары 

арасында Кобыгыл-Идегәй күңелендәге ачу-нәфрәтне саклап кала алмый. 

Шуңа да Алтын Урданың  төрле төбәкләрендә, аеруча Болгарда киң җәелгән 

Туктамыш ханга каршы хәрәкәт аның исемен дөреслек-гаделлекне яклаучы 

буларак файдалана. Әмма, әйтелгәнчә, ил белән идарә итүгә гаять зур 

йогынты ясаучы кеше буларак, үзенең эш-гамәле белән Җүчи Олысында 

таркаулык тудыру, аннан ил дошманнары файдалану мөмкинлеген яхшы 

аңлый. Шуңа да шәхси мәнфәгать һәм ил өчен җаваплылык мәсьәләсендә 

Кобыгыл-Идегәй икенчесенә өстенлек бирә. Әмма тормышта мәкер һәм 

хыянәт, әләк һәм золым йогынтысыннан кеше котыла алмый. Туктамыш 

ханның хаксызга гаскәр белән җитәкчелек итүдән читләштерүеннән соң, 
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Идегәй үз хәле турында уйлана башлый. Сугыш куркынычы булуга 

карамастан, сарай интригалары белән мавыккан ханнан һаман саен ерагая 

баруын аңлый. Идегәй образын романтик төсмерләрдә биреп, бер яктан, 

документларда теркәлеп калган сыйфатларына нигезләнеп, әдәби образын 

калкурак итеп күзалларга мөмкинлек тудырылса, икенче яктан, аның каршы 

як лагерьга күчүен аңларга һәм күпмедер дәрәҗәдә акларга омтылыш ясала. 

Субра карт Кобыгылның асылда Котлыкыя улы булуын әйтү белән үлем 

куркынычы тугач, Идегәй Аксак Тимергә качып китә. Туктамыш ханның 

җәбер-золымына түзеп тора алмаган халыкта ризасызлык арта бара. Төрле 

төбәкләрдә яшәүчеләрнең Идегәйне азатлык алып килүче буларак көтүләрен 

ишеткәч, ул бертөрле генә бәяләнми һәм аңлавы да, аңлатуы да гаять кыен 

булган адым ясый: Аксак Тимер гаскәре белән Алтын Урдага яу белән чыга. 

Идегәй үзен-үзе болай дип акларга омтыла: “...Бу ике дошман - Аксак белән 

Туктамыш – гаскәрләре бәрелсеннәр маңгайга – маңгай! Менә шунда без дә 

үзебезнекен итәрбез!” Ул теләгенә ирешә. Сугышта Туктамыш хан үтерелә, 

гаскәре тар-мар ителә. Идегәй улы Норадын ярдәме белән Аксак Тимерне 

куып җибәрә. Әмма әлеге җиңү аңа шатлык та, җан тынычлыгы да китерми. 

Алай гына да түгел, бер явызлык икенчесен тудыра. Идегәйнең Алтын Урдага 

яу белән чыгуын ишеткәч, Туктамыш хан руслар ярдәмендә Болгарны 

җимерә. Әмир Тимер гаскәре белән орышта меңнәрчә яугир башын сала, 

дистәләрчә шәһәр, йөзләрчә авыл җимерелә, меңнәрчә егет һәм кыз, галим-

голәмә, һөнәрче әсир ителә, казна малы талана. Эш-гамәлләренең илгә кайгы-

хәсрәт алып килүенә Идегәй тирән сызлана.  Шәхси теләк һәм ил-халык 

мәнфәгатенә нигезләнгән конфликт ата-бала каршылыгы, мәхәббәт 

коллизияләре, аерым кешеләрнең мәкер-хыянәте аша тагын да үстерелә, 

тирәнәйтелә.  

 Трагедиядә вакыйгалар дәүләтнең җимерелүе, төп геройларның бер-

берсен үтерүе белән тәмамлана. Күп газап-әрнүләр, фаҗигаләр кичергән 

халыкның ялган-мәкергә йөз тоткан Җанбай кебекләр кулына калуы 

искәртелә. Шулай итеп, XIV-XV гасырлар чигендә барган вакыйгалар һәр 

чорга, һәр заманга хас  яңгыраш ала. Драматург төрки-татарның фаҗигале 

тарихы аша сабак бирә, милли рухны уята, үзаң тәрбияли. Кешелек 

җәмгыятендә формалашкан кыйммәтләр (гаделлек, намус, миһербанлык, ил-

халык мәнфәгатен кайгыртып яшәү, дуслык-бердәмлек, шәхес азатлыгы һ.б.) 

өчен җаваплылык тойгысы тәрбияли. 

  2. Күпсанлы пьесаларында торгынлык елларының һәм үзгәртеп корулар 

дәверенең мөһим социаль иҗтимагый, әхлакый һәм милли мәсьәләләрен 

шактый кыю, үзенчәлекле вакыйга-күренешләрдә, үз бәхетләрен таба алмый 

аптыраган, туганлык мөнәсәбәтләрендә булуга карамастан, каршылык-
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бәрелешләргә кергән геройлар аша чагылдырып, Р.Хәмид җәмгыятьтәге 

эчкечелек, бозыклык, икейөзлелек кебек әхлакый түбәнлекләрнең артуы, 

милли сыйфатларның кимүе өчен тирәнтен борчыла. Татар халкының 

бүгенгесе һәм киләчәге турында уйлану, аның теленә, гореф-гадәтләренә, 

менталитетына гына түгел, гомумән яшәешенә янаган куркыныч сәбәпләрен 

ачыклау омтылышы драматургны халкыбызның ерак тарихына мөрәҗәгать 

итүгә китерә. Р.Хәмиднең “Хан кызы” (1995) пьесасында Казан ханлыгының 

фаҗигале еллары сурәтләнә. Казан ханлыгы, аның ханнары, аеруча соңгы 

ханбикәсе Сөембикә гасырлар дәвамында татар һәм рус әдипләренең, 

тарихчыларының игътибарын җәлеп итеп килә. Тарихыбызның әлеге чоры 

белән кызыксыну соңгы елларда аеруча артты. Р.Батулла, М.Хәбибуллин, 

Ф.Латыйфи һ.б. романнары, Р.Әхмәтҗанов, Ә.Рәшит, М.Әгъләмов, Зөлфәт, 

А.Хәлим һ.б. шигырь-поэмалары әнә шул турыда сөйли. 

 Сөембикә-ханбикәнең яшьлек еллары анык кына билгеле түгел. Илнең 

иминлеге өчен дип, улы белән Мәскәү патшасына тоткын итеп җибәрелгән 

ханбикәнең язмышы да билгесезлек пәрдәсе белән капланган. Болар, үз 

чиратында, Сөембикә турында төрле риваять һәм легендаларның киң 

таралуына китерә. Соңгысы исә әдипләргә ул чор вакыйга-күренешләренә 

бәйле Сөембикә образын ачуда төрле фикер-карашларга, язмышын төрле 

юнәлештә ачарга мөмкинлек бирә. Р.Хәмид, билгеле булган сюжетларны 

кабатламыйча, кызыклы ды, гыйбрәтле дә һәм фаҗига белән тулы пьеса иҗат 

итә. 

 1550-1553 елларда Мәскәүдә, Казанда һәм Касыйм ханлыгы башкаласы 

Ханкирмәндә барган вакыйгалар аша драматург, бер яктан, Мәскәү 

патшасының мәкерле эш-гамәлләрен фаш итүне, икенче яктан, Казан 

ханлыгы җимерелүнең эчке һәм тышкы сәбәпләрен ачуны максат итеп куя. 

Авторның яңалыгы шунда, ул вакыйга-күренешләрне кара халык арасыннан 

чыгып, Сөембикә язмышын үз язмышы буларак кабул иткән, алар өчен 

үлемгә барудан курыкмаган Язгөленең романтик образы белән бәйли. 

 Әсәр сюжетка салынган вакыйгаларның экспозициясе ролен үтәгән 

“башлам” белән башлана. Мәскәү патшасы Иван IV бүлмәсендә барган 

күренештә булачак вакыйгаларның тирән тамырлары ачыла, рус-татар 

каршылыгының сәбәпләре дә, Казан ханлыгын басып алуның нинди мәкерле 

сәясәткә нигезләнүе дә укучы-тамашачы күз алдына бастырыла. Әсәрдә 

Алтын Урданың һәм ханлыкларның рус дәүләтен оештыру-берләштерүдәге 

роле шактый тулы ачыла. Тарихи фаҗигагә китереп җиткерәсе 

вакыйгаларның төп өлеше Казанда барса да, автор сурәтләүне бераз читтән, 

Камай морза утарында Язгөле белән Таңайның мәхәббәттә аңлашулары белән 

башлый. Әлеге күренеш пьесаны романтик төсмерләр, лиризм белән баета. 
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Мәхәббәт утында янучы яшьләр җир тормышыннан күтәрелеп, романтик 

буяулар аша бирелә. Алар сөйләмендә халыкчан тел белән купшы стиль 

кушылып китә. Вакыйга-күренешләрдә автор халык кызы Язгөлене халыкның 

яраткан ханбикәсе Сөембикәне бербөтен буларак ачуга ирешә. Монда мәсьәлә 

аларның тышкы охшашлыгында түгел, билгеле. Гәрчә анысы да җитди роль 

уйный. Иң мөһиме - әлеге ике хатын-кызны ил язмышы өчен тирәнтен 

борчылу, аның өчен теләсә нинди кыенлыкларны үтеп чыгарга, хәтта гомерен 

дә бирергә әзер булу берләштерә. Сөембикә белән Язгөленең рухи 

бердәмлегендә, якынлыгында халыкның ханбикәгә булган мөнәсәбәте, уртак 

максатка омтылышы чагыла. 

 Сөембикә, пьесада зур булмаган эпизодларда күренсә дә, гаять акыллы, 

кыю, ханлыкка янаган куркынычны бөтен тирәнлеге белән аңлаучы ханбикә 

буларак сурәтләнә. Шуңа да ул Көнбатыштан янаган дәһшәткә каршы 

торырлык көчнең бердәмлектә, дуслыкта икәнен ачык күрә. Рус дәүләтенең 

мәкерле, астыртын сәясәте турында халыкка болай ди: “Иң куркынычы да 

шунда – безнең кан-кардәш дәүләтләр арасында төрле низаглар, ызгыш-

талашлар куптаруга иреште! Идел-йортыбызны үзе каршында япа-ялгыз 

калдыру – менә аның максаты!” Ул ватандашларын берләшергә, тупланырга, 

ил азатлыгын саклап калу өчен бөтен мөмкинлекләрне тупларга өнди. Ата-

бабаларның данлы үткәнен искә төшереп, аларның васыятенә тугрылыгын, бу 

юлда үз-үзен аямый көрәшәчәген белдерә. Кызганыч ки, хыянәтче морзалар, 

Касыйм ханлыгыннан килгән Мәскәү яклы киңәшче-ярдәмчеләр белән чолгап 

алынган Сөембикәнең мөмкинлекләре чикләнгән. Нугай, Әстерхан, Кырым 

ханлыкларына җибәргән илчеләре дә (шул ук хыянәт аркасында дип уйларга 

нигез бар) руслар кулына төшә. 

 Туган җир язмышын үз язмышлары итеп караган Сөембикә һәм 

Язгөлегә капма-каршы буларак Камай, Нургали морзалар сурәтләнә. Казан 

ханлыгының җиңелүендә аерым морзаларның  хыянәте, руслар ягына чыгуы, 

яисә ханлыкта яшертен рәвештә корткочлык алып баруы тарихи документлар 

белән дә раслана. Драматург әнә шундыйлардан берничә адәмне тирән нәфрәт 

белән сурәтли. Илне эчтән болгатучылар башында Камай морза тора. 

Вакыйга-күренешләрдә Камай морза гаять хәйләкәр, үткен булып, хезмәтче-

сакчыларына карата гадәттән тыш усал, кансыз кеше булып ачыла. Ул үзенә 

кол кебек буйсынучыларга җирәнеп, мыскыллап карый, аларны “Эттән туган 

нәмәрсә”, “сасы шакал”, “әрәмтамак”, “кабахәт” кебек сүзләр белән тирги. Ул 

туры мәгънәсендә хыянәт юлына баса: кырымлыларны куып җибәреп, 

Сөембикәне ераккарак яшерергә (ә бәлки юк итәргә) уйлый. Һәртөр гайбәт 

таратып, ыгы-зыгы куптару аркасында кырымлылар гаскәре Казанны 

калдырып киткәч, күпчелеге мәскәүлеләр ягына авышкан Диван Сөембикәне 
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һәм улын Мәскәү патшасы карамагына җибәрергә карар чыгара. Чапкан морза 

кебекләрнең “мондый хурлыкны оныкларыбыз мәңге кичермәячәк!” дигән 

сүзләрен тыңлаучы да, игътибарга алучы да булмый. Чөнки үз 

мәнфәгатьләрен генә кайгыртып, теләсә нинди юллар белән кояш астында 

урын эзләгән, байлыкларын, йогынтыларын саклап калу өчен мәкер-хыянәткә 

барудан, иленең, халкының азатлыгын сатудан курыкмаган морзалар инде 

үзләренең кара  эшләрен эшләп өлгергән.  

Сөембикә-ханбикә үзе ниләр кичерә соң? Бу сорау бик мөһим, чөнки ул, 

бер яктан, авторның әлеге катлаулы мәсьәләгә эстетик карашын белдерсә, 

икенче яктан,  трагедиянең төп идеясен аңларга да ярдәм итә. Җавап исә 

Сөембикәнең Казан ханлыгының атаклы шагыйре Мөхәммәдъяр белән 

диалогында ачыла. Чичән шагыйрь ил агаларыннан, морзалардан торган 

Диванның ханбикә белән улын иленнән җибәрү турындагы карарын түбәнлек, 

хурлык, мескенлек күренеше буларак һәм шәхси фаҗига итеп кабул итә. 

Моңа кадәр мәрхүм ире Сафагәрәй кабере янында күңеленнән аның белән 

киңәшкән Сөембикәгә Мөхәммәдъяр фикерләре соңгы этәргеч була: ул 

хәлиткеч карарга килеп, мәчет манарасыннан мәңгелеккә атлый... 

 Сөембикә үзенә үзе кул салып ватандашларының хыянәтен, аның белән 

киңәшмичә дә коточкыч карар чыгаруларын, гаделсезлекләрен кире кага, фаш 

итә. Коллыкка караганда үлемне сайлап, горур ханбикә дигән исемен югары 

күтәрә. Әгәр Сөембикә халык азатлыгы символы буларак сурәтләнгән икән, 

димәк, халык та коллыкка төшкәнче, ил азатлыгын саклап һәлак булуны 

өстенрәк күрә. Бу очракта үзеңә кул салу белән ирек өчен көрәштә һәлак булу 

тиңләшә түгелме? Мәсьәләнең икенче ягы да бар. Явыз Иван, таләбе 

үтәлмәгәч, Сөембикә үлеменнән соң ук ханлыкка яу белән килмәсме? Бу 

очракта ул үлеме белән халык фаҗигасен тизләтә генә түгелме? Әлеге 

сораулар, күрәсең, драматургның үзен дә борчыган, уйландырган. Шуңа да 

башына төшкән авырлыклардан чыгу юлы тапмаган Сөембикә вазифасын 

шактый үткен, кыю, башбирмәс кыз Язгөлегә йөкли. Моңа кадәр дә ханбикәсе 

урынына үзен корбан итәргә әзер кызның Сөембикә киемнәренә төренүе 

шулай тиеш кебек кабул ителә. Сизеп алсалар үлем янаганын, ахыр чиктә 

шуңа барганын яхшы аңлаган Язгөле әлеге адымы белән һәртөр камай-

шаһгалиләрдән бер башка өстен торуын, ил мәнфәгатенең һәркемгә бәйле 

булуын раслый. Мондый геройның үлеме халыкның үлемсезлеген, аның 

киләчәккә ышаныч-өметен билгеләү булып тора. Шуның белән трагедия 

яшәешнең иҗтимагый асылын, мәгънәсен ача. Нәкъ менә фаҗигалелек, 

югалту, кайгы хисенең якты идеалларның тормышка ашачагына бәйле өмет 

хисе белән алышынуында трагедиянең табигате чагыла да инде. 
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Тарихи эчтәлекле трагедия буларак, автор тарихи фактларга таяна, үзенең 

фантазиясе аша аларны үстерә, баета, ул чор вакыйгаларына карата яңа 

фикер-карашлар, уйланулар тудыра. Драматург тәкъдим иткән яңа легенда 

Сөембикә образын яңача күзалларга, бәяләргә, халык белән мөнәсәбәтен 

ачыграк билгеләргә мөмкинлек бирә. Трагедиянең төп идеясе халык язмышын 

үз язмышлары иткән Сөембикә һәм Язгөленең үлемсезлеген раслауда. Автор 

Казан ханлыгы фаҗигасенең сәбәпләрен ачып, аны бүгенгебезгә китереп 

тоташтыра. Трагик геройлар омтылган якты идеалларның киләчәктә җиңеп 

чыгачагына ышаныч уята. Гомумән, Р.Хәмид фаҗигале тарихыбызның бер 

чорын алып, заманча яңгырашлы, гуманистик эчтәлекле пьеса иҗат итә. 

 

 3. Заман үзгәрешләренә бәйле, драматургиядә матди һәм рухи байлык 

турында бәхәсләр җитди яңгыраш ала. Әхлакый кыйммәтләрнең кимүе, 

яшәешкә эчкечелек, әхлакый тотнаксызлык, күңел катылыгы һ.б. күренеш-

сыйфатларның үтеп керүе өчен борчылып язылган пьесалар мәйданга чыга 

(Т.Миңнуллин “Хушыгыз”(1992), Ф.Яруллин “Бер күрешү – үзе бер гомер”,  

“Кызларның кызганнары”,  И.Юзеев “Эзләдем, таптым, югалттым”(1997),   

Г.Каюмов “Сагынырсың әле син дә бер...”).  

 Ф.Яруллинның “Бер күрешү – үзе бер гомер” көнкүреш комедиясендә 

әйбер-байлыкка, акчага табыну аркасында әхлакый йөзләрен югалта баручы 

Әхмәт белән Мәрьям гаиләсенең көлү объекты итеп алына. Гротеск алымы 

ярдәмендә Мәрьямне заманның “хамелеон” тибы буларак сурәтли. Автор 

позициясен чагылдыручы  Ризван белән Халидә образлары гаять үзенчәлекле 

чагылыш таба. Шулай да комедиячел конфликт шактый җиңел – геройларның 

килешүе белән хәл ителә. “Кызларның кызганнары” комедиясендә яшәешкә 

үтеп кергән әхлаксызлык күренешләре көлкеле хәл-ситуацияләр аша 

тәнкыйтьләнә. Автор көлүе урыны белән моңсу, җитди, хәтта трагик төсмер 

ала. Пьесада, җәмгыятьтә хөкем сөргән шартларга  бәйле, иҗтимагый-

социаль, әхлакый проблемалар күтәрелә. Сатучы кызларга хас ямьсез холык-

сыйфатлар яшәеш идеалларына каршылыкта бөтен тупаслыгы белән ачыла. 

Драматургның көлүе аша яхшылык-матурлыкның, акылның җиңүенә ышаныч 

тәрбияләнә. Пьесада автор сүз уйнату, үз-үзен фаш итү, үзара бәя бирдерү, 

арттыру кебек көлү алымнардан иркен файдалана. 
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Лекция 4. Хәзерге татар балалар драматургиясе (Т.Миңнуллин, 

Ю.Сафиуллин, Р.Сәгъди һ.б.) 

 

 1. Соңгы еллар сәхнә әдәбиятында балалар өчен язылган пьесалар фикер 

ачыклыгы, акцентларның төгәллеге, әхлакый мәсьәләләрнең кыю куелышы 

белән игътибарга лаек. Т.Миңнуллинның “Авыл эте Акбай”, “Акбай һәм 

сарык малае”, “Акбай нигә күңелсез?”, Р.Сәгъдинең “Гүзәл Аппаксылу”, 

М.Гыйләҗевнең “Патша кәләше”, “Кәвеш кигән песи”, Р.Мингалимнең 

“Шүрәлеләр үч алмый”, Х.Ибраһимның “Адашкан эт”, Г.Каюмовның “Ак 

баба иле”, Ш.Фәрхетдиннең “Алтын алма”, “Әкият турында әкият”, 

Х.Җәләйнең “Шәрә бүре” һ.б. әсәрләрдә өлкәннәргә хөрмәт, миһербанлык, 

горурлык, үз шәхесеңне яклый белү, туган җиргә, телгә хөрмәт һ.б. 

мәсьәләләр уңышлы алым-формаларда чагылдырыла. 

Ю.Сафиуллинның балалар өчен язылган “Алмазбулат” пьеса-әкияте 

сәхнәдә иң күп уйналган әсәрләреннән санала. Нигезендә яхшылык һәм 

явызлык көрәше яткан пьеса – татар балалар драматургиясен тәшкил иткән иң 

яхшы әсәрләрнең берсе. Әкияти сюжет ярдәмендә автор кешелек 

җәмгыятенең мәңгелек кыйммәтләре турындагы фикер-карашларын укучы-

тамашачы алдына куя. Вакыйгалар барышында алар милләт язмышы белән 

үрелеп, рухи ядкәрләр, тел, милли сыйфатлар, гомумән, халык буларак 

яшәешебез турында җитди уйлануга китерә. Сюжет нигезенә салынган 

вакыйга-күренешләрне серле курай үзара бәйләп, тоташтырып тора. Гадел 

патша белән явыз вәзир арасындагы кискен каршылыкта аның сере ачыла. 

Сихер шарты буенча имәндәге курайны Сәләхетдин улы Алмазбулат  16 яше 

тулган көнне барып алырга тиеш була. Тылсымлы курайга ия булган кеше 

бөтен дөнья белән идарә итә алачак. Шуңа бәйле җитди көрәш башлана.  
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Курайны кулга төшерү өчен Алмазбулатның ышанычын яулап алу кирәклеген 

ике як та яхшы аңлый. Явызлык яклылар үз максатларына ирешү өчен һәртөр 

әшәкелектән, түбәнлектән, хәтта халык мифологиясендә киң чагылыш тапкан 

явызлык  дөньясыннан да файдаланалар. Шулай да алар кулындагы иң 

куркыныч корал – кешенең хәтерен алу.  

 Кешене көчсезләндерә һәм буйсынырга мәҗбүр итә торган икенче 

мәсьәлә - дөреслекне яшерү. Вәзир, Шымхан кебек явызлар Алмазбулатны 

кулга төшерү өчен һәртөр ялган-мәкергә  баралар. Алар шактый уңышка да 

ирешә. Баштагы күренешләрдә яшь егет вәзиргә тулысынча ышанучы, аның 

теләк-фикерләрен яклаучы булып кузаллана. Гаделлекне яклаучылар 

Алмазбулат күңелендә дөреслеккә, дуслыкка омтылыш хисе тәрбияләргә 

омтылалар. Әнисе Маһирә аңа: “Үзеңне тудырган, үстергән халкыңа йөз 

чөерергә  хакың юк!”- ди. Ананың бабалардан килә торган тылсымлы курай, 

атасы - җиңелмәс Сәләхетдин, явыз вәзирнең мәкерлеге турындагы сүзләре 

Алмазбулат күңелендәге бозны эретә. Ә инде миһербанлык хисләрен уятуга 

аеруча көчле этәргечне Гәүһәр мәхәббәте, аның җыры ясый. Драматург 

матурлыкның, шул исәптән сәнгатьнең эстетик категория буларак кеше 

күңеленә ясаган тәэсирен тирән аңлап эш итә. Пьесада патша һәм аның кызы 

Гәүһәр үстереп, кешеләргә тарата торган чәчәкләр кеше күңелендәге 

матурлыкны аңлатучы образ-деталь булып тора. Матурлыкны күргән, аңлаган 

кеше явыз була алмый, ди автор. Ә инде Алмазбулат һәм Гәүһәр тарафыннан 

Г.Тукай сүзләренә башкарылган җыр, гомумән, әдәбият-сәнгатьнең кеше 

рухына тәэсирен һәм матурлык-яхшылыкка омтылышны чагылдыра. 

 Пьесада явызлык дөньясын сурәтләүгә киң урын бирелә. Җен-пәриләр 

башлыгы Зих Дию кешелеккә дошмани көч буларак сурәтләнә. Ул Убыр һәм 

Кәрлә ярдәмендә адәмнәрнең хәтерен ала һәм үз дөньясына китертә. 

Чикләнмәгән властька ия әлеге мифик затның үз теләген генә кайгыртуы, күп 

аракы эчүе һәм аннан соң котыруы буйсынучыларында да ризасызлык 

тудыра. Автор җен-пәриләрне ике төрле итеп күрсәтә: берләре – чын җеннәр 

(Кәрлә, Убыр); икенчеләре исә - акыллары алынган кешеләр. 

 Пьесадагы әлеге явызлык дөньясы административ-команда системасына 

метафора булып килә. Ул чорда җитәкче постларда еш кына халык 

мәнфәгатен санга сукмаган һәртөр карьерачы утыру белән бергә, аларның 

теләген куркытылган яисә юмалап буйсындырылган, коллык психологиясе 

сеңдерелгән, үз фикер-карашы булмаган дистәләгән иярченнәре тормышка 

ашыра. Вакыйгалар барышында Алмазбулатка әнисе әйткән сихернең 

һәркемгә таныш һәм якын сүзләр булуы ачыла: “И туган тел, и матур тел, 

әткәм-әнкәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем син туган тел аркылы!”  
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 Шул рәвешле, әнисенең хәер-фатихасы белән хаклык кураен 

Алмазбулат кулына ала. Әмма явызлык-мәкер һаман көчле әле. Арып йокыга 

талган егетне үтереп, тылсымлы курайга вәзир Зәбих ия була. Ләкин ул 

курайда уйный алмый: “Менә нәләт, уйнар өчен ясалган бер кипкән кура 

кисәге бит инде үзе, әмма юк, уйнап булмый”. Әлеге уен коралы кеше 

күңелендә моң булса гына телгә килә икән. Вәзир һәм аның  якыннары исә 

моң төшенчәсен  аңлаудан мәхрүм. Чөнки халыкның күпгасырлык фаҗигале 

тарихын, кайгы-хәсрәтен, шатлык-көенечен, теләк-омтылышын, рухи 

тормышын, матурлыкка ышанычын, ямьсезлеккә нәфрәтен – барысын үзенә 

сеңдергән әлеге сүзнең мәгънәсен асылда сүз белән аңлатып булмый, аны 

тоярга, сиземләргә генә мөмкин. Ул кеше җанының төпкелендә туа һәм 

күңелнең иң нечкә кыллары аша яңгырый. 

 Пьесадагы вакыйгаларның кульминациясендә анасының күз яшьләре 

һәм сөйгәне Гәүһәрнең шат көлүе Алмазбулатка җан иңдерә. Ул тапкырлык, 

кыюлык, хәйлә белән курайны кулга төшерә һәм уйнап җибәрә. Җен-пәриләр 

тораташка әйләнсә, элек кеше булганнары чын асылына кайта. 

 Әлеге пьеса-әкият  туган телгә, туган җиргә, ата-анага мәдхия булып 

яңгырый. Кеше буыннарда сакланып калган үткәне, явызлык-гаделсезлеккә 

баш имәгән бүгенгесе һәм өмет-ышаныч тулы киләчәге белән көчле. Әкияти 

сюжетка корылган пьеса бүген дә заманча яңгырый. Яшь укучы-тамашачы 

күңелендә милли үзаң уятуы, яшәештәге матурлыкны күрергә, аңларга 

өйрәтүе, кеше көченә, рухына дан җырлавы белән киләчәккә атлый. 

2. Т.Миңнуллинның “Авыл эте Акбай” (1989) комедиясендә хайваннар 

тормышы сурәтләнсә дә, аларның эш-гамәлләре аша автор кешеләр, аеруча 

балалар яшәешен күз алдына бастыра. Әсәрнең сюжетына авыл эте Акбай 

белән мәче Тәмлетамакның шәһәргә барулары, анда урам һәм өй этләре белән 

төрле мөнәсәбәт-бәйләнешкә керүләре, ахырда аерым юллар белән туган 

авылга кайтуларына бәйле вакыйгалар салынган. Пьесаның комедиячел 

конфликты Акбай белән Тәмлетамак арасындагы каршылыкка нигезләнә. 

Вакыйга-күренешләрдә драматург заманның җитди мәсьәләләрен күтәрә. 

Мәче Тәмлетамак теләгән “рәхәт, бәхетле яшәү”нең асылын ачарга омтылып, 

автор авыл һәм шәһәр тормышы, аларның уртак һәм аермалы яклары, 

табигатьтәге җан ияләре белән кешеләрнең үзара мөнәсәбәте, халкыбызга хас 

милли сыйфатларның сакланышы һ.б. турында тирәнтен уйлана. 

Акбай белән бер йортта яшәүче, һәрнәрсәне алдау юлы белән хәл итүче 

Тәмлетамак рәхәт, җайлы тормышка ияләшкән. Әмма моңа гына 

канәгатьләнәсе килми, эче поша, күңелсезләнә, иркәләнәсе килә. Шуңа да 

шәһәр мәчеләре тормышына кызыга. Тәмлетемак бөтен нәрсәдән зарлана, 

кисәтү ясасалар, кычкырыша башлый. Әмма куркак, үзен генә яратучы, 
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үзсүзле мәчене шәһәрдә тиз акылга утырталар. Айдан артык шәһәрдә 

йөргәннән соң, ул авылга кайтып егыла. 

Авыл эте Акбай – башкаларны кайгыртып йөрүче, изге күңелле, 

“хәйләсез җан иясе”. Бүре белән каршылыгында акылы, кыюлыгы, 

тапкырлыгы ачыла. Ул авыл кешесе кебек гади, гадәти. Тәкәббер, мактанчык 

этләрне  мәсхәрәгә калдыра. Акбай сабыр, тыныч, башкаларга хөрмәт белән 

карый һәм үз дәрәҗәсен дә саклый белә.  

Пьесадагы һәр образга тирән мәгънә салынган. Ерткыч Бүре дә нәселенең 

корып-бетеп баруына борчыла. Эттән акыллы, бүредән усал ни эт , ни бүре 

түгел нәмәстәләр урманны баскан икән. Әшәкелекне дә шулар эшли. Ә бит 

табигатьтә һәр нәрсәнең, һәр затның үз урыны бар. Әлеге тигезлек бозыла 

икән, табигатькә зыян килә. 

Шәһәрдә яшәүче өй этләренең тормышы да кызыгырлык түгел. Монда 

автор авыл һәм шәһәр тормышының  аермалы якларын, ике төрле яшәү 

рәвешенә бәйле психологик аерымлыкларны ачып сала. Чарлиның кыланып 

сөйләшүе артында сәер гадәтләр, табигый булмаган яшәеш күренә. Үзен әллә 

кемгә санап, башкаларны кимсетүче Бульдогка да Акбай сабак бирә. Урам 

этләре дә Акбайны башта кабул итмиләр. Авыл этенең тынычлыгы, 

сабырлыгы, башкаларга хөрмәт белән каравы һәм үз дәрәҗәсен саклый белүе 

аларны үзара якынайта. Драматург урам этләренең авыр, еш кына фаҗигале 

язмышы белән дә таныштырып үтә. Әнә колли токымлы Муйнак хуҗасының 

кыйнавына түзә алмыйча өйдән качкан. Йолкынган, бер аяксыз, бер күзсез, 

койрыксыз Сарбай образы да аяусыз тормыш чигенә җиткән, яшәүнең ямен 

югалткан эт язмышын күз алдына бастыра. 

Вакыйга-күренешләрдә Акбай үзен көчле рухлы, ышанычлы, сүзендә 

тора торган, акыллы, көчле, кыю эт итеп таныта. Дүрткүзне үзе белән 

шәһәрдән авылга алып кайтуы да символик мәгънәгә ия, димәк, аның 

кебекләр килчәктә дә бетмәячәк. Ә Тәмлетамакның буш хыялы тормышка 

ашмый, яшәү фәлсәфәсе чәлпәрәмә килә. Акбай янына кайтуы белән ул 

үзенең җиңелүен, ә авыл этенең хаклы булуын таный. Әсәрнең төп идеясе 

нидә соң? Тормыш гел каршылыклардан, бәхәс-көрәшләрдән тора. Анда үз 

урыныңны табып, дөрес яшәү өчен салкын акыл, ихтыяр көче кирәк. Аның 

нигезе бала чакта ук  туган җиреңдә салына. Драматург пьесасы белән яшь 

дусларына болай дип эндәшә: Тәмлетамак кебек җиңел фикерле, акылсыз, 

тәрбиясез булмагыз. Үз-үзеңне генә ярату да юньлегә илтми. Акбай кебек 

акыллы, сабыр, батыр һәм кешелекле, ярдәмчел булыгыз. Тормышта авыр 

вакытта таянырдай дусларыгыз булсын. Шул вакытта теләгегезгә ирешеп, 

матур яшәрсез. Шулай итеп, Т.Миңнуллин тормышчан, ышандыру көченә, 

гомумиләштерүгә ия булган Акбай образы белән балалар драматургиясенә 
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яңалык алып килә. Авторның бала психологиясен яхшы белеп эш итүе 

әсәрнең эмоциональ тәэсир итү көчен тагын да арттыра.  

3. Р.Сәгъдинең балалар өчен язылган “Гүзәл Аппаксылу” пьесасында, 

халык авыз иҗатының гаять киң таралган һәм яратып укыла торган 

жанрларыннан берсе булган әкиятләргә хас булганча, фантастик күренешләр, 

маҗаралы вакыйгалар сурәтләнә. Сюжетка салынган вакыйгалар 

түбәндәгедән гыйбарәт: Таңбатыр белән Аппаксылу бер шәһәрдән икенчесенә 

барган вакытта Дию пәрие кызның гүзәллеген күреп гашыйк була һәм аларны 

адаштыра. Таңбатыр үзенең көче, гаскәре белән мактана, халык телендә 

йөргән дию-пәриләрне хурлый, кимсетә. Шуларга ачуы чыккан Дию пәрие 

Аппаксылуны урлап китә. Шуннан соң гына Таңбатыр акылга килгәндәй 

була, Язмыш Ана ярдәмендә үзенең хатасын аңлый һәм сөйгәнен эзләргә 

чыга. Егеткә юлда очраган шүрәле язмышы, аның бәхетсез мәхәббәте 

вакыйгаларны тагы да куертып җибәрә. Кыюлык-батырлыклары һәм изге 

күңелле булулары белән геройлар ахырда теләк-максатларына ирешә. 

 Пьесада вакыйгалар үзара тыгыз бәйләнгән әхлакый һәм фәлсәфи 

яссылыкларны иңләп үтә. Сүз сәнгатенең төп максат-вазифасы һәм әсәрнең 

балалар өчен язылуы әхлакый катламны алгы планга чыгара. Ул исә әсәрнең 

төп конфликтын тәшкил иткән яхшылык һәм явызлык көрәшенә нигезләнә 

һәм Таңбатыр белән Дию пәрие каршылыгында ачыла. Әлеге геройлар 

янында тарафдарлары туплана. Бер мөһим үзенчәлеккә игътибар итик. 

Әкиятләрдә, гадәттә, персонажлар ачык күренеп торган ике төркемгә бүленә 

һәм аларның көрәше яхшылык-дөреслекне яклаучыларның җиңеп чыгуы, 

явызлык тарафдарларының юк ителүе белән тәмамлана. Без тикшерә торган 

пьесада геройларның төркемләнүе күзәтелсә дә, алар бер төрле һәм 

үзгәрешсез, катып калган сыйфатлары белән генә бирелмиләр. Киресенчә, 

драматург Коръәннән килә торган караш-фикерләрне калкытып куя - асылы 

белән явыз булган җан иясе юк. Әсәрдәге күренешләрдә өч пар язмышы 

чагылыш таба. Укучы-тамашачы алар белән танышканда үзара гына түгел, 

әлеге парларны тәшкил иткән персонажлар бер-берсе белән дә каршылыкта 

яши.  

 Беренче күренештә үк пьесадагы хәрәкәт бик тиз үстерелеп, җитди 

төенләнеш тудырыла. Болгар батыры Таңбатыр белән Биләр гүзәле 

Аппаксылу кара урманда адашып кала. Сәхнәдә аларны алыштырган Дию 

пәрие – мафиозник Салыптаптар белән Башкортстан пәрие кызы Демони 

диалогыннан шул аңлашыла: Дию пәрие Аппаксылуның гүзәллеген күреп 

соклана һәм аны тагын күрәсе килә. Кәләше Демони сүзләренә колак та 

салмый, шуның өстенә кызның әтисе Дию пәрие Урал Ташлынский 

байлыгына кызыгып кына өйләнүен яшерми. Әлеге ике парның тагын бер 
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тапкыр очрашуы ни белән беткән булыр иде, билгесез, чөнки Таңбатыр 

үзләренең нинди хәлгә  таруларын аңламыйча, мактана-масая башлый. Алай 

гына да түгел, халык авыз иҗатында серле-сихерле һәм явыз дип сөйләнеп 

килгән тереклек ияләрен кимсетә, рәнҗетә. Егетнең әлеге масаюлы сүзләре 

Дию пәриенең ачуын китерә һәм ул Аппаксылуны урлап китә. Бу күренеш, 

пьесадагы вакыйгаларның төенләнеше булып, төп идеяне ачуда мөһим урын 

алып тора. Драматург үзе дә моны яхшы аңлап эш итә. Әсәрнең балаларга 

атап язылуына, жанр сыйфатына бәйле тәрбияви проблематика бөтен 

вакыйгаларны иңләп үтә. Каршылык-фаҗига тууның сәбәбе берничә 

персонаж тарафыннан әйттерелә. Җан ияләрен рәнҗетергә ярамый! Кешелек 

җәмгыятендә гасырлар дәвамында формалашкан әлеге әхлакый кыйммәт адәм 

затының асылын билгеләүче сыйфат буларак куела. Башкаларны рәнҗетү-

түбәнсетү үзеңә үк рәнҗү булып әйләнеп кайта, дигән карашта тора автор.  

Таңбатырның Аппаксылуны эзләргә чыгуы – бәхете, киләчәге өчен 

көрәше. Бу очракта ул бөтен кешелек җәмгыяте омтылышы булып ачыла. 

Шуңа да безнең геройлар вакыт һәм пространство чикләрен үтеп йөриләр. 

Әнә бит Таңбатырның “чыгып киткәненә айлар, еллар, гасырлар” үткән. Үз 

максатына ирешү өчен ул башкаларның ярдәменә мохтаҗ. Егетнең Шүрлебәк 

белән очрашуы вакыйгаларны тагы да җанландырып җибәрә. Автор балаларга 

яхшы таныш “Шүрәле” әкияте героен сәхнәгә чыгара. Ул башта адәм 

балаларына дошман көч булып күренсә дә, сәбәбе тиз арада ачыклана: 

Тукайның атаклы “Шүрәле”сендә Былтыр атлы егет тарафыннан кулы 

имгәтелгән Шүрәле икән ул. Шул рәвешле, драматург Былтыр-Шүрәле 

каршылыгына бәйле бәхәскә кушылып китә. Ә бит балалар, гадәттә, бер 

гаепсез Шүрәленең бармакларын кыстырып, аны хәтта үлемгә дучар итүне 

кабул итмиләр, ягъни аны җәллиләр. Пьесада әлеге әкиятнең яңача дәвамы 

бирелә: Тукай Шүрәлесе исән калып, хәзер гарип кулы белән йөри икән. 

Аның кешеләргә дошманлыгы да шуның белән аңлатыла. Таңбатыр, шифалы 

май сөртеп, Шүрлебәкне дәвалый. Әлеге күренеш ике персонаж мөнәсәбәте 

белән генә чикләнеп калмыйча, кеше һәм табигать бәйләнеше турында 

уйлануга алып килә. Акылга ия җан иясе буларак, Кеше барлык тере һәм тере 

булмаган табигатькә гаять игътибарлы булырга, аңа сакчыл һәм хөрмәт белән 

карарга тиеш. Үзара гармония бөтен цивилизациянең яшәвенә һәм киләчәгенә 

нигез булып тора. 

Таңбатырның ярдәме, итәгатьле мөнәсәбәте, әхлакый эш-гамәлләре 

Шүрлебәккә уңай йогынты ясый. Аның күңелендәге дошманлык хисе бетеп, 

кешеләргә карашы да үзгәрә бара. Шүрәледәге явызлык хисен бетерүдә 

Таңбатырның җыры зур роль уйный. Сәнгать – гаҗәп зур көчкә ия, ди 

драматург. Егетнең сөйгәнен сагынып җырлавы, күңелендәге сагыш-
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кайгының моң аша бирелүе Шүрлебәкне битараф калдырмый, күңеле 

йомшарып, ул хәтта елый башлый. Шүрәленең дә тирән борчуы бар икән – 

ничә еллар инде ул сөйгәне Пәрдия белән кавыша алмый. Сәбәбе: кызның 

әнисе Җенлебикә  Шүрлебәкне гарип, шуның өстенә һөнәрсез дип саный. 

Пьесадагы хәрәкәт Шүрлебәк, Пәрдия, Җенлебикә мөнәсәбәтенә, ике арадагы 

каршылыкка бәйле үстерелә. Җенлебикә явызлык чыганагы буларак бирелсә 

дә (ул хәтта залда утырган балаларны да кумакчы  була), яхшылык-изгелеккә 

каршы торырдай көч юк. Шүрлебәкнең моңлы итеп курайда уйнавы, хөрмәт 

билгесе итеп алып килгән бүләкләре Җенлебикә күңелендәге кирелек-

явызлыкны юкка чыгара.  Ул Шүрлебәкне кызы Пәрдиягә тиң егет буларак 

таный һәм Таңбатырга да ярдәм итәргә алына. 

 Пьесадагы каршылык иң югары ноктасына дуслары белән килгән 

Таңбатырның Дию пәрие белән бәрелешендә җитә. Сихер көченә ия булган 

Салыптаптар явызлык кылуын дәвам итә: Аппаксылуны, сихерләп, ямьсез  

карчыкка әверелдерә, Шүрлебәкне үтерә. Әмма Таңбатырга көче җитми. Егет 

күңелендәге миһербанлык-изгелек хисе, Дию пәриеннән гафу итүен соравы 

һәм, билгеле инде, яңа дусларының ярдәменә таянуы, аның көчен, үз-үзенә 

ышанычын бермә-бер арттыра. Таңбатыр сугышта өч тапкыр Дию пәриен 

җиңсә дә, ул терелә. Шунда аңа Демони ярдәмгә килә. Ул Салыптаптар 

сихеренең койрыгында булуын әйтә, ә инде сихере юкка чыккач, аны 

үтермәүне сорый. Пьесаның төп идеясен аңлауда бу мөһим күренеш. 

Вакыйгалар барышында  Демони Салыптаптарны яратуын белдерә, ә Дию 

пәриенең исәп-хисап белән яшәве, башкаларга күз салуы, һәрдаим явызлык 

кылуы сихере аркасында икән. Шуңа да кыз аны чын асылына кайтару теләге 

белән йөри. Киң планда драматург явызлык чыганагы, аңа каршы тору, 

көрәшү турындагы уйлануларын дәвам итә. Тере табигатьнең бер вәкиле 

буларак Дию пәрие дә сихере аркасында гына явызлык кыла, ягъни ул 

тормыштагы билгеле бер шартлар йогынтысында гына шундый хәлгә килгән. 

Сихереннән котылган Салыптаптар күзгә күренеп үзгәрә, хәтта үзен 

кичерүләрен сорый. Дию пәриенең сихере беткәч, Аппаксылу яшь кызга 

әйләнә, Җенлебикә, өшкереп, Шүрлебәкне терелтә. Шул рәвешле, пьеса 

бәхетле финал белән тәмамлана. Конфликт яхшылыкның явызлыкны җиңүе 

рәвешендә чишелә. 

 Пьесада җан иясенең туган җире, халкы белән горурлану фикере дә 

үткәрелә. Бер яктан, бүләк итеп китерелгән Арча итекләре, Мамадыш шәле, 

чәк-чәк кебек әйберләр  моңа ишарә итә. Әдәби деталь буларак алар төп герой 

турында мәгълүматны баета, аның үз халкы яшәү рәвеше белән бәйлелеген  

искәртә. “Гүзәл Аппаксылу” эчтәлеге белән гаять тә заманча. Автор 

традицион образларга яңа йөкләмә сала. Аллегорик формада бирелсәләр дә 
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без бүгенге тормышта очрый торган таныш типларны очратабыз. Кызына бай 

кияү эзләүче Җенлебикә, “банкларда акчасы буа буарлык куркыныч 

мафиозник” Салыптаптар, Диюнең ялагае Куштанбек һ.б. – барысы да 

бүгенге яшәеш белән тыгыз бәйле. Гомумән, фантастик күренешләр 

чынбарлык белән кушылып киткән, әкият геройлары бүгенге көнкүрештә 

хәрәкәт итәләр. Аның геройлары Тукайның “Шүрәле”сен беләләр, Айдар 

Фәйзрахманов та таныш аларга, компьютердан да файдаланалар. Шуңа да 

сәхнәдә барган вакыйгалар укучы-тамашачы күңеленә якын булып, хәзерге 

заманда, аның каршында барган кебек кабул ителә. 

 Шулай итеп, Р.Сәгъди дуслык, ярату, тугрылык, гомумән гасырлардан 

гасырларга күчеп килгән гомумкешелек кыйммәтләрен яклап чыга һәм 

һәркемгә яхшы таныш сорау-мәсьәләләрне үзенчәлекле хәл-күренешләр аша 

укучы-тамашачыга җиткерә. 
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III. Сәхнә әдәбиятында традицион булмаган алым-чаралар, форма-

сурәтләр 

 Лекция 5. Сәхнә әдәбиятында шәхеснең эчке каршылыгын ике дөнья 

сурәте аша чагылдыру (М.Гыйләҗев. “Бичура”). Драматургиядә “юләрләр 

йорты” мотивы (Д.Салихов. “Алла каргаган йорт”). 

 

 1. Аерым авторлар әдәби-эстетик эзләнүләрендә үзенчәлекле, татар 

әдәбияты өчен традицион булмаган алым-чараларга, форма-сурәтләргә 

мөрәҗәгать итә. Модернистик алымнарның җирләшүен күрсәтеп, Европа һәм 

рус сәхнә әдәбиятында әдәби күренеш буларак урын алган “явызлык театры”, 

“көлке театры”, “абсурд театры” форма һәм элементларын татар 

драматурглары да киңрәк үзләштерә бара (Д.Салихов. ”Алла каргаган йорт”; 

Аманулла. “Әлепле артистлары”, “Кылый Кирам балдагы”, Д.Салихов. 

“Пуля”; М.Гыйләҗев. “Баскетболист” һ.б.) 
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 Татар драматургиясенең модернистик алым-чараларга уңышлы 

мөрәҗәгать итүенең бер үрнәге булып М.Гыйләҗевның “Бичура” драмасы 

тора. Автор үзе, жанрын төгәл ачыкламыйча, “гыйбрәтле хәлләр” дип куйган 

пьесада кеше күңеленең ике ягын - өмет һәм өметсезлек, яктылык һәм 

караңгылык, яхшылык һәм явызлык, тугрылык һәм мәкер чагылышын 

тикшерү максат итеп куела. Кеше күңелендә мәңгелек көрәш бара. Үзара 

каршылыкта булган көчләрнең Якты ягы (Яхшылык) өстенлек алса, кешедә 

киләчәккә ышану, бәхеткә омтылыш баш калкыта, Караңгы ягы (Явызлык) 

җиңүе исә өметсезлек, ялгызлык, яшәешнең мәгънәсезлеге булып чагыла. 

М.Гыйләҗев драмада Яктылык-Яхшылыкны Бичура образы аша бирә. Бичура 

– халык мифологиясендә йорт иясен аңлатучы  мифик зат. Әлеге шартлы 

мифик образ реалистик күренешләр белән бәйләнештә тасвирлана. 

 Пьеса йорт хуҗасы Аксакның Шәүләләр – Кара җаннар белән сугышу 

күренеше белән башлана. 70 яшен тутырган картка Бичура ярдәмгә килә. Бу 

аның күңелендәге үзгәрешләр билгесе. Явызлар әле көчле, көрәш алга таба да 

дәвам итәчәк. Әмма озак гомер кичергән карт хәзер инде яшәешкә башка күз 

белән карый. Ул үткәне, бүгенгесе, киләчәге турында уйлый, борчыла. 

Пьесада тоталитар җәмгыятьнең миһербансыз йөзе калкып чыга. Кешегә йөге 

белән кайгы-хәсрәт, газаплы тормыш, кан-яшь китергән системага нәфрәт 

яңгырый. Бу тикмәгә түгел. Аксакның йорт-җирен җимерергә, нәселен 

корытырга теләгән Кара җаннар ул – кешелексез җәмгыять. Бичура 

башкарган бер зур функция булып кешене әлеге тышкы золымнан саклау 

тора. Кызганыч ки, әйләнә-тирә яшәешкә объектив бәя бирүдә карт әлегә 

ялгыз, “авылның гына түгел, тирә-якның соңгы кешесе”. Үзе әйткәнчә, 

Бичурасыз 70 ел  яшәгән Аксак, ниһаять, үз асылына кайта һәм Кара 

җаннарның күңелендәге куркаклык, битарафлык кебек начар сыйфатлар 

чагылышы  булуын тирәнрәк аңлый бара. Мифик затның икенче функциясе 

ачыклана – кеше күңелендә киләчәккә өмет, ышаныч, шатлык хисләрен 

торгызу. Шуңа да  Аксак йорт нигезен генә саклап калмый, ә хуҗалыгын 

ныгыту буенча эш башлый: ат сатып ала, йортын да яңартырга уйлый.  

 Яшәешнең мөһим мәсьәләләре турында уйлана башлаган карт 

үзгәрешләрнең башкаларда да булуын тели. Әсәрдә  метафора булып килгән 

кызыклы күренеш бар. Күршесе хуҗасы булмаган, адашып калган сарык 

табып кайта һәм, чалгы алып, печән әзерләргә керешә. Әмма әлеге эш-гамәле 

күңел, җан үзгәрешләренә китерми. Аксак никадәр генә ялынып сораса да, 

Күрше аның Бичурасы белән очрашырга теләми. Бераздан исә сарыгы да 

качып китә. Сәбәбе, ди автор, Күршенең читтән килгән булуында. Үз бәхетен, 

чын яшәешне кеше җаны-тәне белән үзе яшәгән җирне яратканда, шунда 

хезмәт иткәндә генә таба. Яңа тормышка чыгу өчен Кара җаннардан – 
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рухыбызны кысып торучы идеология сөременнән, куркаклыктан, 

мескенлектән котылырга кирәк.  

 Пьесада Аксак реаль тормыштан мифик дөньяга һәм киресенчә җиңел 

күчеп йөри. Бичура дөньясында ул Кара җаннарның капка-койманы, сарайны 

җимерүләрен күрә. Баксаң, реаль тормышта инде алар күптәннән шундый 

хәлдә икән, әмма ул аларны “күрмәгән”, акылы белән кабул итмәгән. Хәзер 

инде Аксакның идеология йогынтысында кешенең мескен хәлгә төшүен, 

коллык, куркаклык, булган белән канәгатьләнү яисә газапларга түзеп, матур 

киләчәкне көтеп яшәү психологиясе белән яшәвен аңлавы, аның әйләнә-

тирәсенә башка күз белән каравына китерә. 

 Пьесадагы хәрәкәтне тәшкил итүче конфликт ике катламда бара. Берсе – 

Аксак күңелендәге Ак һәм Кара як, ягъни Бичура һәм Шәүләләр эш-гамәленә 

барып тоташучы каршылык, ул Бичура дөньясы белән бәйле. Икенчесе исә 

реаль тормышта Аксак белән әйләнә-тирәдәгеләр арасында. Соңгысына бәйле 

эчкечелекнең артуы, кеше күңеленең катылануы, авылларның бетүе, өлкән 

буын белән яшь буынның үзара аңлаша алмавы өчен дә тирәнтен борчыла 

автор. Хатыны чакыру җибәрүгә карамастан, Аксакның шәһәрдәге уллары 

кайтмаган. Аларның хатыннары белән дә уртак тел таба алмый ул. Кече 

улыннан бала табарга җыенучы  Наилә белән генә аңлаша карт. Аксакның 

хатыны, күршеләре, киленнәре - бүгенге белән генә яшәүче, ваемсызлыкка 

баткан кешеләр. Алар күңелендә әле үз бичуралары уянмаган. Пьесада ул 

метафора булып чагылган вакыйга аша бирелә. Бичура яктыда Мосафир 

кыяфәтендә килә. Туган җир, олы тормыш, әби-баба туфрагы турында әңгәмә 

алып барган серле узгынчыны киленнәр, бигрәк тә Руфия белән Гөлнара, 

аңламыйлар һәм аңларга да теләмиләр. Киленнәр тарафыннан кимсетелгән, 

җаны пычратылган Мосафир-Бичура шактый вакытка югала. Бернинди 

каршылык күрмәгән Шәүләләр тирә-якны туздырып, әшәкелек кылып, 

киленнәр юган керләрне пычратып китә. Бу – алар күңелендәге Кара якның  

өстенлек итүе чагылышы. 

Вакыйгалар барышында пьеса геройлары билгеле бер үсеш кичерә. Озак 

вакытлар Кара җаннар белән көрәшүдә чагылыш тапкан икеләнүләрен җиңгән 

Аксакта киләчәккә ышаныч, өмет туа. Киленнәрдә дә үзгәреш күзәтелә. 

Тормыш-яшәешнең асылы турында тирәнтен уйлануга, ниндидер 

нәтиҗәләргә килеп җитмәсәләр дә, тирә-якка башкача карау сизелә.

 Шулай да шатланырга иртә әле. Бичура урынына чормага менеп 

утырган Аксакны төшерәбез дип, Күрше чорманы ишеп, йортны түбәсез 

калдыра. Аксакның Бичура вазифасын башкара алмавын автор символик 

формада күрсәтә. Хәзер инде ул күңелендәге өметне җуйган, һәрнәрсәгә 

битараф карт. Күрше карчыгы Хәмдиягә җиде улының, иренең сугышта үлеп 
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калуын, җиде бәбкә белән ата казы да булмавын әйтеп, аның күңелендәге 

соңгы өметне сүндерә. 

 Пьеса ахырында шулай да бер якты сызык килеп керә. Күрше үзенең 

бичура белән очрашуы турында Аксакка әйтә. Бу аның күңелендәге 

үзгәрешләр башлану билгесе. Гомерендә беренче тапкыр Аксакны үз өенә 

кунакка чакыра. Әмма инде соң. Хәмдия артыннан Аксак белән Хатын да 

мәңгелеккә күчә. Йортта Кара җаннар тантана итә. 

 М.Гыйләҗев үзенчәлекле сюжет-темага мөрәҗәгать итеп,  уңышлы 

эзләнүләр алып бара, традицион булмаган алым-чаралар белән бергә, яңа 

жанр формасына да омтыла. Заман кешесе турында уйлану-тикшеренүләренә 

нигезләнгән автор концепциясенең шартлылык, билге-символлар аша 

чагылуы пьесаның модернистик әдәбият элементлары белән баетылуын 

күрсәтә. Әдәби деталь буларак, Күршекәй кулындагы каз куалый торган 

чыбык аның таяныч ноктасын, күңелендәге өмет хисен аңлата. Уллары һәм 

иренең сугышта үлүе турында хәбәрне ишеткәч, Хәмдия үзен якты дөнья 

белән бәйләп торучы таяк-детальне атып бәрә. Әсәрдә йорт үзенчәлекле 

символик образ булып тора. Тар мәгънәдә ул Аксак һәм Хатын яши торган 

нигезне, аларның нәселен аңлатса, киң мәгънәдә без яши торган җәмгыятьне 

күз алдына бастыра. Аксакның күңелендәге Кара җаннарга каршы көрәше - 

гаиләсен, нәселен, милләтен һәм җәмгыятьне һәртөр явызлыктан саклау 

булып та аңлашыла. Әсәр ахырында алга чыгарылган түбәсез йорт ул – 

җимерек дөнья. Нәкъ шушы хәл Аксак күңелендәге өметне сүндерә, 

Бичурасын югалтуга китерә. Драманың әһәмияте кеше күңеленең 

психологиясен, җанының ике ягын ачып бирүдә. Драматургның укучы-

тамашачыга җиткерергә теләгән төп фәлсәфи фикере дә шуның белән бәйле: 

үзгәреш-яңарышка юл һәр кешенең күңеленнән башлана, шуңа күрә иң элек 

үз-үзеңне аңларга омтыл һәм җаныңдагы явыз рухны җиңеп, өмет-ышаныч 

белән яшә.  
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2. Заман чынбарлыгын төрле төсмерләрдә һәм бөтен тулылыгында 

сурәтләү омтылышы драматургларны эзләнүләргә этәрә. Шуның нәтиҗәсе 

буларак чорның рәхимсезлеген,  кеше шәхесенә игътибарның кимүен ачкан, 

хакимиятнең әхлаксыз йөзен фаш иткән әсәрләр – Д.Салиховның “Алла 

каргаган йорт”ы, З.Хәкимнең “Юләрләр йорты”, Ф.Бәйрәмованың “Вакыйга 

юләрләр йортында бара”сы һ.б. - дөнья күрә. 

Данил Салиховның “Алла каргаган йорт” (1990) драмасында вакыйга 

җүләрләр йортында бара. Бер оешманың генераль директоры булып эшләгән 

Айрат Харисовичның очраклы рәвештә “гөнаһлары” ачыла һәм ул, төрмәдән 

котылу өчен,  вакытлыча психбольницага кереп ятарга мәҗбүр була. Әлеге 

“ирекле” тормыш өчен Айрат Харисович баш врач булып эшләүче дусты 

Риваль Якубовичка аена бер пачка ( мең сум дип аңлашыла) исәбеннән акча 

түләргә тиеш. Дустының исә планнары башка: “авыру”дан мөмкин кадәр 

күбрәк акча суыру һәм аның яшь хатыны Зиләне сөяркәсе итү. Зилә 

Саматовна аларның икесен дә төп башына утырта. Ачудан, Риваль Якубович 

Айрат Харисович өчен түзеп булмаслык шартлар тудыра һәм үзен үзе үтерүгә 

этәрә. 

Үзәккә җәмгыятьнең гаделсезлеге темасы куелган әсәрнең конфликты 

“акыллылар” һәм “җүләрләр” каршылыгына нигезләнә. Айрат Харисович 

вакыйгалар барышында бер төркемнән икенчесенә күчеп, икесен дә эчке 

яктан характерлый, аңлата. Баштагы күренешләрдә ул “дөнья белән идарә 

итүче акыллылар” рәтендә йөри. Бу гаҗәеп үзгә мөхит. Монда бөтен нәрсә 

сатыла һәм сатып алына. Әлеге кастаны хасил итүчеләр чикләнмәгән властька 

ия булып, теләсә ни эшли алалар. Әнә Риваль Якубович телефон аша гына 

берәүне милициядән тартып ала, икенчене спецклиникага урнаштыра, 

өченчесенә затлы тун тектерә, яисә кабан атарга дип вертолет белән ауга 

чыгып китә. Әмма шунысы игътибарга лаек. Бу төркемдә әхлакый нормалар 

түгел, акча һәм биләгән урынның дәрәҗәсе генә эш йөртә. Ул “обоймадан” 

бер төшеп калсаң, синең өчен аның ишеге ябыла. Айрат Харисович язмышы – 

шуның ачык мисалы. Дөрес, дусты Риваль Якубович ярдәм итәргә алына, 

ләкин... үз максаты өчен. Алдагы вакыйгалардан күренгәнчә, ул чын йөзен 

“дуслык” маскасы артына яшергән булып чыга. Айрат Харисовичның үзенә 

кирәге калмагач, Риваль һич икеләнмичә аны сызып ташлый һәм, гадәти бер 

хәл кебек, Айрат өчен иң яхшысы үлем икәнен аңлата: “(Адәмгә) Кич җиткәч, 

үзенә галстук бирерсең. Бездән булсын изгелек!”. Аңлашылганча, бүреләр 

арасында бүре законнары хөкем сөрә. Үзе дә явызлык чыганагы булган Айрат 

моны соңарып аңлый һәм Риваль йөзендә икенче явызлык корбаны була. 

Алар яшәгән җәмгыять үзе дә явызлык дөньясы булып күзаллана. Үз-үзләрен 

саклап калу өчен бу бәндәләр теләсә нинди адымга барырга әзер. Айратның 
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“Син куркыныч кеше икәнсең” дигәненә Риваль болай җавап бирә: “Без 

икебез дә куркыныч кешеләр. Бу дөньяда, бигрәк тә бүгенге көндә, безнең 

кебекләр генә яши ала. Ә тегеләр (идәнгә төртеп күрсәтә), ике аяклылар, алар 

яшәми, алар хәрәкәт итәләр. Безнең кушуыбыз буенча”. Драмада Риваль 

явызлык символы булып тора. Ул үзе кебекләргә таяна, шуңа да бүгенгә әле 

көчле, үз дигәненә ирешә ала. Әлеге бәндә фәнни эше өчен тәҗрибәне дә 

кешеләрдә ясый. 

Айрат Харисович урнаштырылган палата – туры мәгънәсендә юләрләр 

йорты. Монда психик авырулар ята һәм хөкем сөргән тәрипләр дә үзгә. Әлеге 

палата драмада ике функция үти. Бер яктан, анда ятучыларның фаҗигале 

язмышын аңларга ярдәм итсә, икенче яктан, һәм иң мөһиме, җәмгыятьне, 

әйләнә-тирә дөньяны юләрләр палатасы белән тәңгәлләштерә, шул рәвешле 

күзалларга булыша.  

Автор төрле чор, төрле катлам кешеләрен бер палатада очраштыра. Бу 

аңа тарихыбызны, ил-халык фаҗигасен ачарга мөмкинлек бирә. “Шәхес 

культы” еллары җәллады булган Кадыйр халыкка каршы геноцидның ничек, 

ни рәвешле, кемнәр тарафыннан эшләнүен, тормышка ашырылуын аңлата, 

шуны күз алдына бастыра. Кадыйрның аңсыз эш-гамәлләрендә реаль 

чынбарлыкта булган хәлләр чагыла. Менә аның эш алымнары: “Синең 

кебекләр минем кулдан меңәрләп үттәләр. Тел яшерәсең? Халыкны сатмакчы 

идеңме, паразит?! Враг народа! На получай! (суга). Дәшмисең? Яхшы, 

телеңне тешләтеп теге дөньяга озатканны көтәсеңме? Маңгаеңа бер пуля 

утыртканны көтәсең, да (суга)”. Бу хәлләрнең үткәнен, тышта ХХI гасыр  

икәнен белсәк тә куркыныч булып китә. Чөнки бераз үзгәртелгән формада 

шуңа ошашлы хәлләр бүген дә дәвам итә. Хәзер инде палач ролен Сталин 

чоры идеологиясе көчләп яисә куркытып сеңдерелгән өч класс белемле эшче-

крестьян егетләре – кадыйрлар түгел, бәлки егерме елга якын укыган,  югары 

белем алган, ак халаттан йөрүче, үзләрен “ил белән идарә итүче” санаучы 

ривальләр үти. Автор  сурәтләвендә Кадыйр гамәлләре белән Риваль һәм 

Адәм эшчәнлеге арасындагы якынлык-охшашлыкны күрми мөмкин түгел. 

Болары – бүгенге көнебез җәлладлары. Шул рәвешле, юләрләр палатасы 

җәмгыять моделе булып күзаллана. 

Әлеге психик авырулар – үзләре шул чор, система корбаннары. Монда 

килеп эләгүләре сәбәбендә үк тирән фаҗига ята. Хәзер бала акылы кергән 

Исмайның әтисен 30 елларда алып киткәннәр һәм башка ул  әйләнеп 

кайтмаган. Садрый исә сугышта алган яраларыннан җиңеләеп калган.  

Драмада Нәгыймә әби образы белән лирик-эмоциональ катлам килеп керә. 

Идән юучы әби тормыш дулкыннары тарафыннан ярга чыгарып ташланган. 

Вакыт-вакыт авырып алучы карчык үз хәлен, кем булуын яхшы белә. Гаять 
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кызганыч язмыш кичергән ул. Тилмереп яшәүдән дә туйган. Теге дөньяда 

гына җан тынычлыгы алачагын белеп, шуны көтеп яши.  

Заман чынбарлыгын, яшәү мәгънәсен аңлауга бәйле, драматург өч төрле 

фәлсәфи караш-агымны  сурәтли. Аның беренчесе – үзләрен җирнең кендеге, 

башкалар белән идарә итүче дип санаучы Риваль белән Айратның яшәү 

фәлсәфәсе. Х1Х йөзнең танылган фәлсәфәчесе Ницшенең кайбер карашларын 

үзләренә нигез итеп алучы бу бәндәләр бүгенге һәм киләчәкләре алдан 

билгеләнгән, “язып куелган” дип саныйлар. Айрат Галин аны болай аңлата: 

“Тормыш законы шулай. Генерал баласы – генерал, көтүче баласы – көтүче 

булып үләргә тиеш. Шулай булганда гына тормыш без теләгән юлдан 

атлаячак”. Икенче төрле яшәү фәлсәфәсе Дубинкалы Адәм эш-гамәлләрендә 

ачыла. Палач ролен үтәүче бу кеше тормыштагы тигезсезлек-гаделсезлекне 

ачык күрә, аңлый. Риваль-Айрат кебекләр тарафыннан тапталмас, 

мыскылланмас өчен, ул алар кулында корал булырга ризалашкан. Ничек кенә 

булмасын, Адәм башкалар теләгенә буйчынучы, заман тәртипләренә 

җайлашып, үз шәхесен югалтучы булып күзаллана. Яшәү мәгънәсен үзенчә 

аңлап кабул иткән, язмыш тарафыннан кыерсытылган Нәгыймә әби – 

кешелеклелек, намус төшенчәләре барлыгын, яшәвен аңлатучы бердәнбер 

образ. Ул Коръәннән килә торган сабырлык һәм түземлеккә таянып яши. 

Тормышта азга да канәгать. Төрле яшәү рәвешен, тормыш фәлсәфәсен 

аңлатучы әлеге караш-фикерләргә автор мөнәсәбәте төгәл генә белдерелмәү, 

финалның ачык калуы пьесаның “явызлык театры” жанрына якынлыгы белән 

дә аңлатыла. Айрат Галин үзе кебекләр  тарафыннан юк ителеп, фәлсәфәсенең 

дөрес түгеллеген расласа да, Риваль Якубович, киресенчә,  чикләнмәгән 

властька ия булуын күрсәтә. Фәнни эше өчен маймыллар кайтарылу 

тукталгач, ул тәҗрибәне кешеләрдә ясый башлый. Дубинкалы Адәм дә үз 

карашларыннан баш тартырга җыенмый. Ә инде кеше гомерен бернигә дә 

санамаучылар арасында Нәгыймә әбинең кеше булып калырга чакырган 

сүзләре бик зәгыйфь  булып ишетелә: “Ялгышмаска кирәк, гаделлек бар һәм 

беркайчан да бетмәячәк. Кешене Ходай яраткан кебек, гаделлекне, 

намуслылыкны да Ходай үзе яраткан. Әмма аны, намусны, кешегә булган 

хөрмәтне, үзеңнән читләштерергә генә ярамый. Ул синең белән бергә яшәргә 

тиеш”. Әлеге юлларда авторның эстетик карашы да чагыла. Бу – кеше 

шәхесенә хөрмәт белән карау, аны иманга, намуслы яшәешкә чакыру. 

Гомумән, явызлык һәм изгелек бәрелешендә җәмгыятьнең “авыру” 

нокталарын ачып, автор укучы-тамашачыны үзе һәм җәмгыять турында 

уйланырга этәрә.  
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Лекция 6. Драматургиядә форма-сурәтләр, алым-чаралар байлыгы 

(Д.Салихов комедияләре). Сәхнә әдәбиятында шартлы дөнья тудыру 

алымнары  (М.Гыйләҗев. “Баскетболист”, З.Хәким. “Кишер басуы”). 

 

1. Тормыштагы һәм аерым кешеләрдәге кимчелекле якларны көлкелелек 

категориясеннән чыгып чыгылдырган әсәрләр белән уңыш казанган 

авторларның берсе – Д.Салихов. Заман үзгәрешләренә гаять игътибарлы 

драматург җәмгыятьнең «караңгы почмакларына»  үтеп кереп, икейөзлелек, 

куштанлык, наданлык, мескенлек, әхлаксызлык кебек күренешләрне комедия 

жанрына хас поэтик чаралар аша фаш итә. Тамашачыларның мәхәббәтен 

казанган «Микүләй дәдәйнең бөер ташы», «Бәйрәмгалинең сыер тышавы», 

«Капчыктагы Мәгъфия», «Пуля», «Булса кодаң – генерал» һ.б. пьесаларында 

көлкеле вакыйга-күренешләр, үзенчәлекле комедиячел конфликт, көтелмәгән 

сюжет борылышлары белән очрашабыз. Г.Камал, Г.Исхакый, И.Богданов, 

К.Тинчурин, Н.Исәнбәт, Г.Насрый, Х.Вахит, Ю.Әминев кебек комедия 

осталарыннан килүче традицияләрне дәвам итеп, ул әлеге жанрны яңа 

сыйфатлар белән баета. Пьесаларда бөеклек һәм түбәнлек, акыллылык һәм 

мәгънәсезлек янәшә килеп, тормыш күренешләренең тискәре якларын бөтен 

тулылыгында ачуга хезмәт итә. Халыкчан көлүне яңа шартларда үстерә 

барып, авторның карнавал фикерләве аерым сыйфат яки күренешләрнең 

абсурд дәрәҗәсенә җиткән мәгънәсезлеген ачып сала.  

 «Микүләй дәдәйнең бөер ташы» сатирик комедиясе үзәгендә гади җир 

кешесенә мөнәсәбәт мәсьәләсе тора. Автор гадәттән тыш арттыруга, хәтта 

әкияти төсмерләргә ия вакыйга уйлап таба: 70 яшьлек карт бөерендә, янәсе 
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бриллиантка әйләнгән таш утыра икән. Кеше ышанмастай әлеге хәл бөтенесен 

аякка бастыра. Шул рәвешле, бөер ташы «лакмус» кәгазенә әверелә. Моңа 

кадәр кадерсезлектә йөргән, район больницасында юньләп тикшермичә, 

авыртмаган хәлдә дә аппендиксына операция ясалган, үзәктәге больницага да 

ике каз биреп кенә урнашкан картка мөнәсәбәт капма-каршы якка үзгәрә. 

Нәтиҗәдә ул яхшы дәва ала, врачларның һәм район башлыкларының чын 

йөзен ачып, аларны төп башына утыртып, кайтып китә. Дөрес, автор 

мөрәҗәгать иткән тормыш күренеше өр-яңа түгел, моңа охшаш вакыйгалар 

белән Г.Исхакыйның «Җәмгыять»ендә очрашкан идек. Д.Салихов охшаш 

сюжетны заман проблемалары белән баета һәм гади кешегә, бигрәк тә авыл 

җирендә туып-үскәннәргә түбәнсетеп карап та, үзләрен җирнең «кендеге» 

итеп санаучыларны фаш итә, алардан ачы көлә. 

 «Бәйрәмгалинең сыер тышавы» комедиясе совет системасына сатира 

булып тора һәм әлеге җәмгыять тудырган мәгънәсез күренешләр, шуларга 

җайлашкан кешеләр көлү объекты итеп алына. Драматургның көлү 

эстетикасына хас тагын бер үзенчәлек шуннан гыйбарәт, ул вакыйгаларны тар 

кысаларда калдырмыйча, киңрәк мәйданга күчерә (үз вакытында мондый 

алымга беренчеләрдән булып Г.Камал мөрәҗәгать итә). Әлеге комедиядә 

геройларны Америка шартларына куеп, үзләренең үк чын асылларын, 

мәгънәсезлек-наданлыкларын ачуына ирешә. Пьеса халыкчан көлүгә 

нигезләнә, карнаваллык, ягъни һәртөр башбаштаклык, наданлык, 

мәгънәсезлек күренешләрен киң мәйданга чыгару, хәтта чит ил кешеләренә 

күрсәтү аның тәэсир итү көчен арттыра. Бәйрәмгалинең сыер тышавы, әдәби 

деталь буларак, колхоз системасын символлаштыра. Америкада калдырылган 

тышауның посылка белән кире җибәрелүе, башкаларның элеккеге СССРдагы 

яшәү рәвешен кискен кире кагуы булып аңлашыла. 

 Иҗат тәҗрибәсе арткан саен, Д.Салиховның комедиограф буларак 

осталыгы арта бара һәм ул жанрның яңадан-яңа форма-алымнарына 

мөрәҗәгать итә. Көлүнең эстетик асылы, беренче чиратта, конфликт 

характеры һәм аның чишелеше белән аңлатыла. Бу яктан драматургның яңа 

чор тудырган яңа социаль катлам вәкилләрен – алыпсатарларны һәм яңа төр 

бюрократ-чиновникларны фаш иткән «Булса кодаң – генерал», «Пуля» 

сатирик комедияләре үзенчәлекле. Беренче әсәрдә Д.Салихов үзләрен 

Алланың кашка тәкәсе санап, шул ук вакытта һәртөр чиновник, дәрәҗәле 

урын каршында баш иеп, унга бөгелеп торучылардан сарказм белән көлә. 

Исерек сукбайны авиация генералы буларак кабул итү яисә Мәскәүдәге Ак 

йортның банкет залына туйга чакырып киткән «кода»ның икенче көнне үз-

үзен аңламаслык исерек хәлдә кайтарып ташлануы кебек күренешләр әлеге 

кешеләр яшәешенең мәгънәсезлеген, абсурдлыгын күрсәтеп, көлүнең һәртөр 
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караңгылыкны, сөрсегәнлекне җиңү көчен күрсәтә. Әдипнең «Пуля» пьесасы 

герое Әсләфнең бер генераль директорның атып үтерелүе турында газетадан 

укуы тормышының астын-өскә китерә. Шуны гына көткәндәй, эченә пуля 

салынган конверт килеп төшә. Вакыйгалар барышында намуссыз юл белән 

зур байлык туплаган бу кешенең һәм хатынының әхлаксыз йөзләре, буш рухи 

дөньялары ачыла. Комедиянең төп герое байлыгын югалту, үзен үтерүләре 

куркынычыннан акылдан яза. Әсәр ахырында бу эштә хатыны Зәйтүнә кулы 

уйнаганлыгы ачыклана. Үзен 14 яшендә мыскыллаган, кияүгә чыгарга 

мәҗбүр иткән ирдән хатын шулай үч ала. Әлеге пьесаларның бер үзенчәлеге 

шунда, сурәтләнгән ямьсез, мәгънәсез күренешләргә каршы автор идеалы 

куела. Фаш итү вазифасын Көлү башкара, ягъни ул образ дәрәҗәсенә 

күтәрелеп, драматургның эмоциональ-эстетик идеалын чагылдыра. 

 Д.Салиховның комедия жанрын үстерүгә керткән өлеше турында сүз 

алып барганда әсәрләренең теле мәсьәләсен  читтә калдырып булмый. Ул 

халыкчан көлү алымнарына иң актив мөрәҗәгать иткән авторларның берсе. 

Диалог-монологларга махсус кертелгән мәгънәсезлекләр, сүз уйнатулар, 

вульгаризмнар, жаргон сүзләр, җанлы сөйләмдә очрый торган тупас, «әдәби 

булмаган» сүз-төшенчәләр пьесаларны җанландырып җибәрә, эмоциональ 

тәэсирлелекне арттыра, сөйләм телебез байлыгын актив әйләнешкә кертеп, 

алдагы буынга илтә. Нәкъ менә тел үзенчәлекләре ярдәмендә индивидуаль 

йөзе белән аерылып торган тере образлар иҗат ителә. 

 

2. Зөлфәт Хәкимнең “Кишер басуы” (1993) трагикомедиясендә  1980 

еллар ахыры – 90 нчы еллар башы татар авылы тасвирлана. Вакыйга-

күренешләр бер авыл белән генә чикләнмичә, татар тормышының төрле 

якларын ачып сала. Халкыбыз теле, гореф-гадәтләре сакланышын гомер-

гомергә авыл белән бәйләп карады. Шуңа да татар авылларының хәле, хөкем 

сөргән шартлар, заман йогынтысында барлыкка килгән үзгәрешләр 

милләтнең бүгенгесе һәм киләчәгенә дә ишарә булып тора. Пьесада, кызганыч 

ки, кара төсләр өстенлек итә. Татар авылы авыр хәлдә яши: һәркайда 

хәерчелек, кияргә юньле кием, ашарга ризык юк, эчкечелек зур бер афәткә 

әйләнеп килә, урлашу да гадәти күренеш. Иң яманы шунда, халык боларга 

гадәтләнгән, үзгәрешләргә ышанмый, бөтен дөньясы ялганга корылган дип 

саный. Әлеге караңгылык-әхлаксызлыкта якты төсмер булып Фәрит-Галия 

сызыгы килеп керә. Яшәешкә янаган куркынычны ачык күрүче әлеге яшьләр 

күңелендә өмет-ышаныч, матурлыкка омтылыш сүнмәгән. Алар изге 

төшенчәләрне саклаучы, онытылып барган гадәтләрне кайтаручы булып 

күзаллана. Башка планетадан татар кардәшләр килү вакыйгасы метафора 

булып, халкыбызга янаган куркынычны ачуга хезмәт итә.  
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Автор иҗтимагый-сәяси, әхлакый мәсьәләләрне шактый кыю укучы-

тамашачы алдына куя. Рәсәй белән Татарстан арасындагы мөнәсәбәтләргә 

карашын белдереп, илләрнең-халыкларның мөстәкыйльлеккә омтылышын, 

телләрнең сакланышын яклый. Халкыбызда милли үзаң түбән булуы өчен 

тирәнтен борчыла, суверенитет кебек изге төшенчәне ашау-эчү, кием-салым 

һәм башка кирәк-яраклар  аша аңлауга җаны әрни. Тормыш-яшәештәге 

үзгәрешләрне драматург ике мәсьәлә белән бәйләп карый. Берсе – “Ә нигә соң 

без шундый?” дигән сорау куеп, һәркем күңелендә үзгәрешләргә омтылу, 

киләчәккә ышану хисләре булдыру; икенчесе – татар халкының таркаулыгы, 

үзара мөнәсәбәтләрдә көнчелеккә, хөсетлеккә, бер-береңә ышанмауга юл 

куелу. Барлык татар халкының берләшүе генә киләчәк уңышларга нигез була 

ала. 
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IV. Сәхнә әдәбиятында замандаш образы. 

 

Лекция 7. Сәхнә әдәбиятында “югалган буын” фаҗигасе 

(Ю.Сафиуллин. “Йөзек һәм хәнҗәр”). Драматургиядә заман герое 

чагылышы (З.Хәким. “Шайтан куентыгы”, Т.Миңнуллин. “Эзләдем, бәгърем, 

сине”). 

 

 1. ХХ гасырның 80 нче еллар ахыры - 90 нчы еллар башында, 

җәмгыятьтәге үзгәрешләргә бәйле, элеккеге СССР да яшәгән күпсанлы 

халыкларда милли үзаң үсеше күзәтелеп, төрле төбәкләрдә милли-азатлык 

хәрәкәте үсә. Ул татар һәм чечня халыкларында аеруча киң колач ала. Моның 

билгеле бер сәбәпләре дә бар. Нәкъ менә әлеге халыклар гасырлар дәвамында 

Рус дәүләте тарафыннан иң көчле милли изүгә, җәберләүгә дучар ителә. 

Татарларга мөнәсәбәттә XVI гасыр уртасында Казан ханлыгының 

җимерелүен, рухи ядкәрләрнең юк ителүен, соңрак ике-өч гасыр дәвамында 

христианлаштыру сәясәте алып барылуын, совет власте елларында исә, рухи 

тамырлардан аеру өчен, гарәп алфавитының латинга, аннары кириллицага 

алыштырылуын һ.б. искә төшерү дә җитә. Азатлык сөюче чечен халкы рус 

колонизаторларына каршы Х1Х гасыр дәвамында сугыш алып бара. Бөек 

Ватан сугышы елларында әлеге халык коточкыч депортациягә дучар була – 

йөз меңнәрчә кеше туган җиреннән куыла. Билгеле инде, татар, чечен 

халыклары күңелендәге канлы җәрәхәт азатлыкка омтылыш булып калка. 

Тарихи-географик, социаль-икътисади, сәяси сәбәп-факторларга бәйле милли-

азатлык хәрәкәте Татарстанда тыныч шартларда барып, Россиянең федератив 

төзелешенә нигезләнгән хокукларны таләп итүне алга куя. Чечен 

республикасы исә тулы мөстәкыйльлеккә ирешүне максат итә. Россия 

хөкүмәте, илнең территориаль бердәмлеген саклауны нигез итеп, әлеге төньяк 

Кавказ халкына каршы сугыш башлый. Үз территориясендә, үз халкына 

каршы алып барылган канлы сугыш бер якка да тынычлык һәм җиңү китерми. 

Киресенчә, җир йөзеннән юк ителгән авыллар, меңнәрчә корбаннар чечен 

халкының кан-яшенә әверелсә, үтерелгән яисә яраланган солдат-офицерлар 

аша Россиянең үзенә дә бары афәт кенә алып килә. Әлеге вакыйгаларның 

фаҗигасе Ф.Бәйрәмованың “Сандугачның балалары”, Ю.Сафиуллинның 

“Йөзек һәм хәнҗәр”,  И.Мәхмүтованың “Син бит минем бер генәм” һ.б. 

пьесаларда чагылыш таба.   

Россиядә яшәүче күпсанлы халыкларның канлы ярасына әверелгән чечен 

сугышы темасына татар әдәбиятында беренчеләрдән булып Ю.Сафиуллин 

мөрәҗәгать итә. Драматург “Йөзек һәм хәнҗәр” трагедиясендә сугыш 

вакыйгаларының, кайтаваз буларак Татарстан җиренә килеп, кеше 
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язмышларына гаять зур йогынты ясавын үзенчәлекле вакыйгалар, 

кабатланмас геройлар аша сурәтли. 

 Беренче күренешләрдә үк, чеченнарда пленда булып, аннан 

психикалары бозылып кайткан Линар белән Рәсимнең гаять тотнаксызлыгы, 

әйләнә-тирәдәгеләр белән уртак тел таба алмаулары көрәш-бәрелеш 

интригасы тудыра. Шуның өстенә Линар белән анасы Мөслимә арасында 

җитди каршылык барлыгы ачыклана. Ана белән улның бер-берсен 

каргышулары ук гайре табигый булып, бәрелешнең әхлак нормаларыннан 

чыгуын, шактый тирәнәюен күрсәтә. Алдагы күренешләрдә Линарның чечен 

җиреннән кайткан Ханияне көчләргә омтылуы каршылыкны башка 

яссылыкка да күчерә. Шул рәвешле, бер яктан, егетләр белән әйләнә-

тирәдәгеләр арасында, икенче яктан, Россия армиясендә командир приказын 

үтәп, чечен авылларын җимергән, кулларына корал тотып каршылык 

күрсәтүчеләргә генә түгел, бәлки хатын-кыз һәм бала-чагаларга каршы да 

танк белән барган Линар һәм Рәсим белән йорт-җирләрен, сөйгәннәрен 

югалтып, туган иленнән качып китәргә мәҗбүр булган Хания һәм Разия 

арасында конфликт оеша. Боларга өченче төр каршылык – төп геройлар 

күңелендә барган рухи көрәш үрелеп бара. Авторны аеруча Линар белән 

Рәсимнең җан бәргәләнүләре, тыныч тормышта үзләренә урын таба 

алмаулары борчый. Пьесаның “Йөзек һәм хәнҗәр” дип аталуы да шуңа ишарә 

итә. Йөзек – яшәү билгесе, мәхәббәтне, тормышта тынычлыкка өстенлек 

бирүне аңлата. Хәнҗәр исә - үлем, кайгы-хәсрәт алып килүче, дошманлыкка 

илтүче төшенчәне белдерә. Үзен көчләргә теләгән Линарга каршы 

көрәшкәндә Хания сөйгәне, чечен егете Абрек бүләк иткән йөзекне югалта. 

Пьесадагы вакыйгалар әнә шул йөзекне эзләү фонында бара. Монда башкалар 

белән бергә Линар да актив катнаша. Егетнең мәхәббәт, тынычлык символын 

эзләве күңелендәге психологик тартышка, җанына тынычлык эзләвенә, 

“чечен синдромы”н җиңеп, гөнаһларыннан арынып, тыныч тормышка кайту 

өчен үз-үзе белән көрәшенә метафора булып тора.  

 Пьесадагы хәрәкәт нигезләнгән каршылыклар чор проблемаларын 

калкытып кую, аларның чишелеш юлларын эзләү белән үстерелә, баетыла. 

Сугыш афәтен, тоткын-әсирлек газап-әрнүләрен күргән егетләрнең бүгенгесе 

һәм киләчәге белән бергә, драматург милләт язмышы турында уйлана һәм 

борчыла. Сан ягыннан киметелгән, милли рух шактый йомшаган 

халкыбызның киләчәге нәрсәгә бәйле соң? Таяныч-нигез булып ни тора ала? 

Әлеге сорауларга җавап Фәрхад абзыйның эш-гамәлләрендә табыла. 

Тамырлары белән татар дөньясына бәйле бу кеше чечен кызына өйләнә һәм 

ул халык язмышын үз язмышы итә. Акылы, тырышлыгы белән сәүдә эшендә 

зур байлык туплый, хөрмәт казана. Күңелендә милли рухын саклаучы 



 48 

буларак, Линар, Рәсим кебек егетләрне тоткынлыктан азат итүгә зур ярдәм 

күрсәтә. Әмма сугыш аны барлык мал-мөлкәтеннән мәхрүм итә. Шулай булса 

да ул өмет-ышаныч хисен җуймаган. Тормыш каршылыкларына каршы 

торырдай нигез итеп үзеңә үзең хыянәт итмәүне саный. Фәрхад абзый, 

күңелендәге ачу-ярсуны басып, чечен мәхшәреннән кайткан Линар, Рәсим 

кебекләргә чын күңелдән ярдәм итү теләге белән йөри: Казахстан белән 

сәүдәне җайга сала; авылда тире эшкәртү фабрикасы ача; чечен сугышында 

катнашкан егетләрне туплый, аларның тыныч тормышка җайлаша алуына 

шартлар тудыра. Аның фикеренчә, һәр үзгәрешнең, яңарышның нигезендә 

акыл, белем, әхлак һәм байлык ятарга тиеш. Фәрхад абзый өчен байлык ул – 

ирек. Әмма мәхәббәт янында нәфрәт йөргән кебек, тыныч тормышка кайту 

юлында сугыш афәте тора. Күңелендә үзгәрешләр башланган Линарга 

дусларыннан берсе Игорьнең үлеме гаять көчле тәэсир итә. Җимерелгән 

авыл-калалар, үтерелгән гөнаһсыз кешеләр егетләрнең җанына тынычлык 

бирми. Икенче сәбәп – сугыш афәтен үткәннәрнең җәмгыять, дәүләт, яшәп 

килгән система тарафыннан читкә кагылуы, онытылуы. Алар кайгы-

хәсрәтләре, күңел яралары белән үзләре генә калдырылган. Моны Игорь 

кебек, чечен сугышыннан кайтып, үзен үзе үтергән егерме егет тә яхшы 

аңлаган. Линар белән Рәсимгә дә тынычлык бирми ул, җаннарын әрнетә. Шул 

рәвешле, пьесадагы каршылыкларны үзенә туплаган төп конфликт калкып 

чыга. Ул – шәхес һәм система каршылыгы. Әлеге вакыйга-хәлләрдән 

борчылып калган Линарга Роман белән очрашу начар йогынты ясый. Кеше 

үтерү канына сеңгән, аңында шовинистик карашлар өстенлек иткән бу кеше 

Линарның җанын айкап ташлый, сугыш вакыйгаларын күз алдына бастыра.  

 Ниһаять, Линар белән Хания һәм егетнең күңелендәге каршылык иң 

югары ноктасына җитә. Роман биргән хәнҗәрне Линар Ханиягә күрсәтә. 

Россия солдатлары тарафыннан үтерелгән сөйгән егете Абрек хәнҗәрен кыз 

тиз танып ала. Андагы язу да икеләнүләргә урын калдырмый. Гаять киеренке 

халәттә, үч алу тойгысына бирелеп, Хания хәнҗәрне Линар йөрәгенә батыра. 

Чечен сугышыннан рухи имгәнеп, яшәү шатлыгын югалтып кайткан, 

җәмгыятьтә үзенә урын таба алмаган яшь егет үлемен  шатланып ( гаять сәер 

яңгыраса да) каршы ала. “Коткардың, мең рәхмәт!- ди ул Ханиягә, җан 

газапларыннан котылуын белдереп.- Мин дә цоны һа еза! (чеченча – “сине 

ярата идем!”). Әлеге хәнҗәрне Линарга Роман бирүен ишеткәч, Хания 

ялгышлык белән кеше канын коюын аңлый һәм бу гөнаһыннан арыну юлын 

үлемдә генә күрә. Шул рәвешле тыныч шартларда ике яшь кешенең гомере 

өзелә. Драматург гаепләү актын сугышка, аны башлаучыларга юнәлтә. 

 Хәзерге татар драматургиясендә барган эзләнүләрне Ю.Сафиуллин 

иҗатыннан башка күзаллап булмый. Ул үзенең пьесалары ярдәмендә 
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кешеләрне һәм, гомумән, җәмыятьне чиста, әхлаклы, матур итү теләге белән 

яши. Аның драма һәм трагедияләрендә генә түгел, бәлки комедияләрендә дә 

яшәештәге каршылыклар, бозыклыклар өчен җан сыкравы ачык сиземләнә, 

авторның яшь аралаш көлүе алгы чыга. Пьесаларындагы эчке драматизм, 

беренче карашка ачык күренеп тормаган эчке агым драматургның иҗат 

стилен билгели. Әдип тормыш-чынбарлыкны чагылдыруның яңадан-яңа 

юлларын эзли. Әгәр аның 1970-80 елларда иҗат ителгән әсәрләрендә йорт, 

нигез образы үзәктә торса, соңгы чорда милли үзаң, татар язмышы, туган җир 

алгы планга чыга. Драматург шартлы-метафорик күренешләрне, символик 

образларны да пьесалары тукымасына уңышлы кертеп җибәрә. 

Сугыш вакыйгаларының кешеләр арасындагы мөнәсәбәтләргә 

йогынтысын, аннан да бигрәк һәркемнең чын йөзен ачуга китерүен 

чагылдыру ягыннан З.Хәкимнең “Бит” пьесасы да игътибарга лаек. Әсәрдә 

вакыйгалар бер провинциаль шәһәрдә бара һәм авторның әхлакый-фәлсәфи 

уйланулары, чечен сугышына бәйле мәсьәләләр белән үрелеп, гаять 

үзенчәлекле яңгыраш ала. Бергә үсеп, бергә укыган биш классташ әсәр 

дәвамында  дуслык, мәхәббәт, яшәү мәгънәсе, бәхет турында җитди бәхәс 

алып бара. Ул исә бөеклек һәм түбәнлек конфликтына үсеп әверелә. Әнисе 

белән генә үскән Артем тормышта матурлыкка омтылып яши, музыка ярата, 

Дарьяга булган олы мәхәббәте дә аңа ышаныч бирә. Шул хәлендә ул дуслары 

Вадим һәм Робертның хыянәтенә дучар була. Робертның военкоматтагы 

абыйсы ярдәмендә үзләренә көндәш булган Артемны, закон буенча хезмәт 

итәргә тиеш булмаса да, армиягә алдыралар. Чечен сугышында ул хәбәрсез 

югала. Ниһаять, сигез ел вакыт үткәч, сугыш машинасында янып, йөзе 

чирканыч хәлгә килгән Артем кайтып төшә. Егетнең янган, карарга куркыныч 

йөзе элекке дусларның ялган битлеген салырга, чын йөзләрен ачуга китерә. 

Авторның нәфрәте, беренче чиратта, Вадим белән Робертка юнәлгән. 

Беренчесе - «Бу дөньяда кем ничек булдыра – шулай бөтерелә, кайнаша» дип, 

икенчесе «кешеләр дөньясы – көнче һәм бирән күселәр белән тулган зур бер 

сасы яшелчә базасы» дип сөйләнүче, шуны үзләренең яшәү фәлсәфәсе иткән 

бу бәндәләр өчен изге, әхлакый кыйммәтләр юк. Алар һәркем белән, хәтта үз 

хатыннары белән дә ялган битлек киеп сөйләшәләр, яшиләр. Нэлли егетләр 

хыянәтен белсә дә битарафлык күрсәтә. Драматург мондый яшәешнең 

кешелек җәмгыяте өчен куркыныч булуын искәртә – ике гаиләнең дә баласы 

юк. Бары ялган битлекләр салынып, хатыннар үз асылларына кайткач кына 

табигать яңа тереклеккә җан өрә. 

 Шулай да фәлсәфи эчтәлекле, җитди уйлануларга этәргән пьесаның киң 

яңгыраш алмавы сәбәбе нәрсәдә соң? Берсе, күрәсең, классташларның «дус» 

булып уйнаулары кебек таныш мотив-күренешләр урын алудадыр. Икенчесе 
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һәм иң мөһиме, автор яклаган фәлсәфәнең каршылыклы булуы белән бәйле 

түгелме? Артемның «Һәрбер кеше туганда ук гаделсезлек дөньясына килә. 

Башта ук бөек гаделсезлек салынган. (...) Шуңа күрә кешенең кылган эшләре 

өчен, ясаган адымнары өчен, хәтта җинаятьләре өчен дә ул үзе генә җавап 

тотарга тиеш түгел! Бары да, барысы да, бөтенебез, бөтен кешелек дөньясы 

җаваплы!» дигән сүзләрен ничек аңларга? Кеше нинди генә гөнаһ кылмасын, 

җинаять эшләмәсен, ул гафу ителергә тиеш дигән сүзме? Бу турыда Х1Х 

йөздә рус фәлсәфәсендә, әдәбиятында җитди бәхәсләр барганын беләбез. 

Ф.Достоевский да «Җинаять һәм җәза» романында Раскольников эш-гамәленә 

бәйле бу сорауга җавап эзли. Атаклы дин галиме, тарихчы, мәгърифәтче-әдип 

Р.Фәхретдин дә ХХ гасыр башында язган «Гамәл вә җәза» әсәрендә 

«тормышта эшләгән яхшылыгың изгелек булып, кылган яманлыгың җәза 

булып әйләнеп кайтачак» дигән фикерне яклып чыга. Гомумән, яшәеш әлеге 

сорауга болай җавап бирә: һәркем җинаяте өчен үзе җавап бирергә тиеш! 

 2. Драматургиядә чагылыш тапкан геройлар бертөрле генә түгел, 

аларның күбесе нәкъ менә катлаулы, каршылыклы булуы белән игътибарны 

җәлеп итә. Өлкән буын вәкилләренең бер төре чор үзгәрешләрен аңлый 

алмаучы, шулай да әхлакый кыйммәтләрне саклаучы, буыннарның рухи 

бәйләнешенә омтылучы шәхесләр булса, икенчеләре яшәвенең 

мәгънәсезлеген, олы тормышның янәшәдән үтеп китүен соңарып аңлаган, 

җәмгыять тарафыннан онытылган типлар буларак яңгыраш ала. Андыйлар 

белән без Р.Хәмиднең “Олы юлның тузаны”, “Актамырлар иле”, 

Т.Миңнуллинның “Хушыгыз” пьесаларында очрашабыз. Сәхнә әдәбиятында 

тормышта үз урынын эзләп, чор каршылыкларында буталып калган, 

төшенкелеккә бирелгән, аракы-наркотик сазлыгына баткан яисә һәртөр 

сынауларга ныклы ихтыяр көчен куеп, үз максатына омтылган, шул ук 

вакытта һәрберсе үз рухи дөньясы, характеры белән аерылып торган яшь 

геройлар да киң чагылыш таба (З.Хәким. “Шайтан куентыгы”, Д.Салихов. 

“Яшьлек хатам – йөрәк ярам”, Т.Миңнуллин. “Саташу”, “Эзләдем, бәгърем, 

сине”, И.Юзеев. “Эзләдем, таптым, югалттым”). 

 З.Хәкимнең “Шайтан куентыгы” фаҗигасендә вакыйгалар ике образ-

символга бәйле үстерелә. Берсе – елга, әсәр исеме дә шуңа бәйле – “шайтан 

куентыгы” – елганың билгеле бер урыны. Пьесада ул яшәешне,  кеше гомерен 

аңлата. Икенче символ исә - әлеге елгадан Разим тотарга теләгән алтын 

балык. Ул кешенең хыялында тудырылган тормышка, бәхетле яшәешкә 

ирешү шарты булып аңлашыла. Әлеге елгада Шайтан куентыгы һәм 

шайтаннар да бар, ягъни кешене тормышында каршылык-киртәләр, сынаулар 

көтә. Берәүләр әлеге сынаулар аша үтеп, бәхетле яшәешкә ирешсә, икенчеләр 

өчен ул буй җитмәс хыял булып кала, гомерләре дә фаҗига белән тәмамлана. 
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 Разим белән Фәнзилә бала вакытта бергә уйнап үсәләр. Малай кызга 

алтын балык тотарга вәгъдә итә. Максатлары да изге: вафат булган әтиләрен 

кайтару; әниләренә саулык теләү һәм үскәч тә бергә булу. Соңгысына бәйле 

ант итешәләр. Үсмер вакытта да әлеге теләк-омтылыш аларга көч биреп тора. 

Үсеп җиткәч, тормыш елгасы аларны үз агымына ияртә. Гомере буе авырлык-

михнәттән әрнеп, шуңа да иркен, бай, бәхетле тормышка кызыгып яшәгән 

Мәдинә кызы Фәнзиләне шәһәргә укырга җибәрә. Бу кыз өчен олы 

тормыштагы “шайтан куентыгы”на эләгүнең беренче адымы була. Кунакка 

кайткан Фәнзиләдә зур үзгәрешләр күзәтелә. Кыз әлегә моны аңлап бетермәсә 

дә, күңеле белән тоя, сизә. Аны ялтыравыклы тормыш үзенә тирәнрәк тарта. 

Разим белән Фәнзилә арасында уртаклык, үзара аңлашу кими бара. Егет 

ачудан берничә кат “шайтан алсын” дип кычкыра. Яшьлек антларының 

бозылуы сәбәпле, Фәнзилә күңеленә шайтан оялый. Аның җанында шул 

рәвешле явызлык өстенлек ала һәм кызны үзе белән ияртә. Ир кеше 

кыяфәтендәге Шайтанны Фәнзилә генә күрә. Әсәргә ике дөнья – реаль һәм 

мифик дөньялар сурәте килеп керә. Үзенең мондый хәлгә төшүен кыз болай 

аңлата: “Тормыш катлаулырак ул, Разим, без ярдәмгә мохтаҗ кешеләр, без 

бәйсез түгел, без хөр кешеләр түгел...” Шул рәвешле, шәхеснең рухи иреге 

мәсьәләсе трагедиядә алгы планга чыгарыла. 

 Фәнзиләдәге кискен үзгәрешләргә әнисе Мәдинә Разимны гаепле дип 

саный. Ачудан ул егеткә кат-кат “шайтан алсын” ди һәм Разим хәлсезләнеп 

егыла. Аның да күңеленә шайтан оялый. Егет аракы афәтенә бата. 

 Тормышның җитди каршылыгына очраган егет белән кыз ялгыш адым 

атлауларын, нәрсәнедер үзгәртергә кирәклеген, антларына тугры калырга 

тиешлекләрен дә аңлыйлар. Әмма яшәешнең кырыс кануннарын үтеп чыга 

алмыйлар. Үзен аның белән бергә авылда калырга чакырган Разимга Фәнзилә 

болай ди: “Менә бит, ничек инде мин монда синең белән калыйм. Үзең уйлап 

кара. Бик вәхши мантыйктыр, ләкин еллар буе акча түләнмәгән авылда 

нишләргә белми каңгырап утырган егет янында ничек калыйм инде мин”.  

 Илгиз-шайтан белән чит илләрдә йөреп, дөнья гизеп кайткан Фәнзилә 

үзенә бәхет таба алмый. Алтын-көмеш белән төрелгән рәхәт тормышның 

пычраклыгын, вәхшилеген күрә. Шуңа да “күпме илләр гизеп тә алтын балык 

тота алмадым мин, Разим”, ди ул.  Үзенең хаталарын аңлап, яшьлек хыялына 

кайтырга омтылган кыз Разимда теләктәшлек тапмый. Егет Илгизә-шайтан 

өстерәгән эчкечелек сазына тирәнрәк бата бара, бераздан авылдан ук чыгып 

китә. 

 Бер-берсен яратышкан яшьләрнең бәхетле була алмаулары сәбәбе 

турында Разимның әнисе Гамирә болай ди: “Мин белмим, кайсыгыз 

гаепледер, ләкин шуны әйтәсем килә: антка тугры булмау кайчан да булса 
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бәхетсезлеккә китерә. Ант бирмәскә кирәк. Ант итү кирәк нәрсә түгел”. Разим 

да, Фәнзилә дә шайтан котыртуыннан котыла алмыйча, әтиләре кебек үк 

Шайтан куентыгында фаҗигале үлемгә дучар булалар. 

 Төп конфликт геройларның эчке каршылыгында. Аларның үзара аңлаша 

алмаулары да шуннан килеп чыга. Халык мифларында явызлык кылучы 

буларак күрсәтелгән шайтан яшьлек хыялларына хыянәт иткән егет белән 

кызның күңеленә үтеп керә. Явызлык якты як – Яхшылыкны бик тиз җиңүгә 

ирешә. Яшьләрнең рухи йомшаклыгы белән бергә, моның тагын бер сәбәбе 

итеп автор яшәештәге гаделсезлекне, шул исәптән авыл кешесенә ярдәм-

игътибар кимүен күрсәтә. Тормышка тирән үтеп кергән әхлаксызлык-

имансызлыкның чагылышы булган эчкечелек, бозыклык, җиңел тормышка 

кызыгу, миһербансызлык, ата-ана һәм бала каршылыгы кебек күренешләр дә 

шуның нәтиҗәсе. Тормыш-көнкүреш вакыйгаларына нигезләнгән пьеса 

социаль-иҗтимагый яңгыраш ала, аерым шәхесләр трагедиясе халык 

фаҗигасе булып үсә. 

 Әсәр Разим белән Фәнзиләнең бала чакта елга ярында уйнауларын 

сурәтләү белән тәмамлана. Бу күренеш автор белән укучы-тамашачы 

диалогына китерә. Кеше бәхет-шатлыкка омтылып, зур хыяллар белән үсә. 

Аның киләчәге үз кулында. Рухи азатлыкны, хөр фикерне саклап, хыял-

омтылышларга тугры калып, шайтан котыртуларына бирешмәгән көчле 

шәхес кенә тормыш елгасында үз “алтын балыгын” тота ала дигән нәтиҗәгә 

китерә безне З. Хәким “Шайтан куентыгы” фаҗигасендә. 

 Заманның яшь геройлары турында сүз алып барганда Т.Миңнуллинның 

“Эзләдем, бәгърем, сине” драмасындагы Рәхимҗан белән Нурсинә 

образларын читләтеп үтеп булмый. Драматург гаҗәеп үзенчәлекле, беркемне 

дә битараф калдырмый торган тормыш материалына мөрәҗәгать итә - төрле 

сәбәпләр аркасында инвалид коляскасына беркетелгән яшь геройларны 

сурәтли. Тормыш каршылыклары һәркем алдына кыенлык-михнәтләрне 

таудай өеп куя. Көнкүрешнең күптөрле мәшәкатьләре, эшсезлек, хезмәт 

хакын вакытында түләмәү һ.б. нәтиҗәсендә яшәү мәгънәсен, киләчәккә 

өметен югалтучылар да бихисап. Соңгы елларда үзенә үзе кул салучыларның 

артуы да шул турыда сөйли. Ә бит инвалид-авыруларга икеләтә авыр. 

Т.Миңнуллин әнә шундый геройларның җан сыкрануларын, катлаулы һәм 

каршылыклы күңел тибрәнешләрен укучы-тамашачы алдына куя. Сугыш 

афәтендә ике аягын югалтып, протез кияргә мәҗбүр булган Рәхимҗан – 

авторның табышы. Горур, үз шәхесен бәяли һәм яклый белә торган, 

авырлыкларга тешен кысып түзүче, акыллы һәм олы йөрәкле егет ул. 

Күренешләрдә Нурсинә дә ихтыяр көченә көченә ия, сабыр, тыйнак, шул ук 

вакытта башкаларны тыңлый һәм аңлый белүче кыз булып күңелдә кала. 
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Драматург, оста психолог буларак, геройларының рухи халәтен ачык тоемлап, 

белеп һәм укучы-тамашачы күңеленә эмоциональ тәэсирле итеп чагылдыра. 

Беренче күренешләрдән алып соңгысына кадәрге хәл-сурәтләрдә 

геройларның рухи эволюциясе бирелә. Автор кеше рухының көченә, 

бөеклегенә ышана, үз-үзләрен һәм бер-берсен таба алган егет белән кызга 

соклануын яшерми. Кешене өмет-ышаныч яшәтә, үзебездә һәм башкаларда 

әлеге хис-сыйфатны булдырырга, сакларга тиешбез, ди кебек драматург. 

Телефоннан гына сөйләшеп тә (бер күрүдә гашыйк булу нәрсә ул?!), 

күңелләрендә туган мәхәббәт хисе Рәхимҗан белән Нурсинәне тормышка 

башка күз белән карарга этәрә, рухларын ныгыта. Драма ахырында очрашкан 

егет белән кыз инде олы тормыш каршылыкларына каршы бергәләп атлаучы, 

чын мәхәббәтнең кадерен белүче, “аякларында” нык басып торучы һәм 

шуның белән укучы-тамашачы күңелендә дә теләктәшлек табучы яшь 

геройлар. 
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V. Сәхнә әдәбиятында жанр һәм жанр формалары өлкәсендәге 

эзләнүләр 

 

Лекция 8. Драматургиядә жанр һәм жанр формаларының баюы 

(Р.Хәмиднең “Олы юлның тузаны” монодрамасы һәм Г.Каюмовның 

“Сагынырсың әле син дә бер...” психологик драмасы). 

 

 1. Хәзерге сәхнә әдәбиятында жанр һәм жанр формаларының баюы 

күзәтелә. Татар драматургиясенең бер үзенчәлеге буларак, комедия жанры 

барлык чорларда да дип әйтерлек өстенлек итә. Соңгы елларда лирик комедия 

(Ф.Яруллин. “Сөембикә егет сайлый”), сатирик комедия (Д.Салихов. “Пуля”), 

музыкаль комедия (М.Гыйләҗев. “Казан егетләре”), иҗтимагый комедия 

(З.Хәким. “Чапты атым Казанга”), көнкүреш комедиясе (Ф.Яруллин. “Бер 

күрешү – үзе бер гомер”) кебек жанр формаларының җанлануы күзәтелә. 

Заман үзгәрешләрен, яшәешебезгә үтеп кергән ямьсез күренешләрне, аяныч 

хәлләрне, начар сыйфатларны фаш итүче әсәрләр арасында Ф.Яруллинның 

“Бер күрешү – үзе бер гомер”, “Кызларның кызганнары”, Д.Салиховның 

“Микүләй дәдәйнең бөер ташы”, “Булса кодаң генерал” һ.б. күпсанлы 

пьесалар бар. 

 Драма жанрында иҗат ителгән әсәрләрдә шәхес һәм җәмгыять, 

шәхеснең эчке, геройлар арасындагы катлаулы, еш кына бәхәсле 

мөнәсәбәтләр сурәтләнү белән очрашабыз (Т.Миңнуллин. “Саташу”, 

Г.Каюмов. “Сагынырсың әле син дә бер...”). Сәхнәдә иҗтимагый драма 

(Ф.Бәйрәмова. “Безне онытмагыз”), публицистик драма (Р.Мингалим “Дүрт 

кешелек утыргыч”), психологик драма (Т.Миңнуллин. “Эзләдем, бәгърем, 

сине”), фаҗигале драма (И.Юзеев. “Ак калфагым төшердем кулдан”) һ.б. 

жанр формалары шактый еш урын ала. 

 Хәзерге драматургия трагедия жанры активлашу белән дә аерылып тора. 

Үткән тарихыбызның фаҗигале дәверләрен, әфган һәм чечен сугышларын 

чагылдырган пьесаларда трагик шәхесләр аша халык язмышын тасвирлау 

алгы планга чыга (Ю.Сафиуллин. “Идегәй”, “Йөзек һәм хәнҗәр”,  Р.Хәмид. 

“Хан кызы” һ.б.). Шул ук вакытта трагедия-реквиум (Р.Хәмид. “Ак тамырлар 

иле”), трагифарс  (Г.Каюмов. “Упкын өстендә уен” (“Мирас”) кебек жанр 

формаларына мөрәҗәгать итү дә игътибарга лаек. 

Чор, заман үзгәрешләре еш кына шәхеснең рухи кыйбласын югалтуга, 

әхлакый түбәнлеккә төшүгә, күңел катылыгына китерә. Гасырлар дәвамында 

әхлакый кыйммәтләрнең якланышын һәм сакланышын кайгыртып яшәгән 

әдәбиятыбыз яшәешкә үтеп кергән ямьсез күренешләр турында чаң кага. Шул 

ук вакытта заман алып килгән үзгәрешләр алдында кешенең еш кына көчсез 
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булуы, җан тынычлыгы таба алмыйча, үз-үзе һәм әйләнә-тирәдәгеләр белән 

каршылыкка керүе драматургларның игътибар үзәгендә торган җитди 

мәсьәләләрнең берсе булып тора. А.Гыйләҗевнең “Без унике кыз идек”, 

И.Юзеевнең “Гашыйклар тавы”, Т.Миңнуллинның “Сөяркә” һ.б. әсәрләрдә 

шәхес фаҗигасе чор каршылыкларына бәйләп аңлатыла. Р.Хәмиднең 

сиксәненче елларда язылган “Җиде баҗа”, “Диде кардәш”, “Каен җиле” һ.б. 

пьесаларында заман һәм кеше мөнәсәбәте кызыклы, гыйбрәтле язмышлар аша 

ачыла. 

 Р.Хәмид “Олы юлның тузаны” (1988) әсәрен драматик хикәя дип атый 

һәм моның белән аның сәхнәгә куюдан бигрәк укылу өчен язылуын искәртә 

кебек. Автор үзе үк сурәтләнгән вакыйганың реаль фактларга нигезләнүен 

әйтә. Үзәктә улы янына шәһәргә китәргә җыенган Нәүхәбәр әбинең бер көне.  

Әбинең йорты, эчке бизәлеше, өй кирәк-яраклары, төрле этнографик 

детальләр гасырлар дәвамында сакланып, буыннан-буынга күчеп килгән яшәү 

рәвешен, гореф-гадәтләрне, йолаларны хәтерләтә. Бу өйгә дә заман шаукымы 

үтеп кергәнлеген сиздереп, түрдә телевизор утыра. Нәүхәбәр әби байтак еллар 

инде ялгыз яши. Белгәнебезчә, ялгызлык мотивы татар әдәбиятында киң 

чагылыш таба. Г.Кандалый, С.Сүнчәләй, Дәрдемәнд, М.Җәлил, Х.Туфан, 

А.Гыйләҗев һ.б. иҗатында һәм әхлакый, һәм фәлсәфи планда урын алуын 

күрәбез. Сәхнә закончалыкларына буйсындырылганга, драматургиядә аны 

сурәтләү шактый кыен. Шәхес ялгызлыгы, нигездә, геройның психологик 

халәтен ачу, күңел каршылыкларын, башкаларга һәм җәмгыятькә мөнәсәбәттә 

фикер-карашлар төрлелеген бирүгә кайтып кала. Мисал өчен, Г.Камалның 

“Бәхетсез егет” ендә Закир, Г.Коләхмәтовның “Ике фикер”ендә Давыт, 

Г.Исхакыйның “Мөгаллим”ендә Салих, К.Тинчуринның “Соңгы сәлам”ендә 

Вахит, Ш.Хөсәеновның “Зөбәйдә - адәм баласы”нда Зөбәйдә, 

Т.Миңнуллинның “Хушыгыз”ында Миләүшә һ.б. монологлары әнә шуңа 

хезмәт итә. Р.Хәмид пьесасында ялгызлык мотивы бөтен эчтәлекне сугара. 

Әсәр тулысынча  моңа буйсындырылган, чөнки ул монодрама, ягъни анда бер 

генә персонаж катнаша. Нәүхәбәр әбинең төрле әйбер-предметларга 

мөрәҗәгать итеп сөйләшүендә бөтен язмышы ачыла, үткән һәм бүгенгебез, 

киләчәгебез турында, ата-бабадан калган гадәт-йолаларыбызга, заман алып 

килгән үзгәрешләргә,  авыллар язмышына, гаиләдәге мөнәсәбәтләргә карашы 

чагыла. Ул ялгызлыгыннан үткәндәге хатирәләре, истәлекләре ярдәмендә 

“котыла”. Өйдәге һәр җиһаз, җанлы һәм җансыз әйбер-преметлар – мәче, 

кәҗә, казлар, бизәкле чаршау, сарафан, камзул, үзенең һәм иренең орден-

медальләре, мылтык, китаплар, фоторәсемле рамнар, бишек, сугым пычагы 

һ.б. – аңа үткән гомерен, яшьлек елларын, ирен, балаларын, якыннарын, 

фаҗигале һәм шатлыклы хәлләрне хәтергә төшерергә ярдәм итә. Әбинең 
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уйлану-сөйләнүләрендә үзенең, гаиләсенең генә түгел, бөтен халыкның 

каршылыклы, авыр, еш кына фаҗигале язмышы ачыла... 

Р.Хәмид ана-бала каршылыгын иң югары ноктага әсәр ахырында гына 

җиткерә. Баштагы өлештә Нәүхәбәр әбинең туган җиреннән китүенә 

кайгыруы ачык сизелсә дә, өстенлек улы ягында. Тәфкил анасына ялгыз яшәү 

авыр икәнен аңлап, үзләре белән бөтен нәрсәсе булган бай, матур шәһәр 

фатирында яшәргә чакыра. Әби сыкранып булса да әйберләрен җыеп 

бетергәч, Тәфкилдән телеграмма килә. Улы кайтып ала алмаганын, әнисенең 

шәһәргә үзе килүен сораган. Борчылудан болай да җаны айкалган Нәүхәбәр 

әби, бу хәбәрдән соң, түзми, күңел төбендәге ачы хакыйкатьне беренче 

тапкыр теле белән әйтә: “Нәрсә аңа газиз анасының сүзе!.. Синең кайгы-

хәсрәтең ни ди аңа, туып үскән йорт-җиреңнең кадере ни!..” Ниһаять, 

пьесаның төп идеясен ачарга, ана-бала каршылыгын аңларга ярдәм иткән 

сорау яңгырый: “Ни өчен таш бәгырьле булып үсте икән Тәфкил?” Бала 

вакытта кече җанлы, нечкә күңелле улының характеры үзгәрү сәбәпләрен 

Нәүхәбәр әби үз тормыш юлыннан эзли. Югарыда әйтелгәнчә, ана үзеннән дә 

гаепне төшерми. Шулай да төп сәбәпнең җәмгыятьтә, яшәп килгән 

тәртипләрдә икәнлеген дә ачык тоя ана. Тәфкил бик яшьли колхоздагы 

гаделсезлек, җитәкчеләрнең башбаштаклыгы белән очраша. Аларны үзгәртеп 

булмасын аңлагач, читкә китеп, сукно фабрикасына эшкә урнаша. Яшь егет 

монда эшләгәндә дә бюрократлык, әшнәлек белән йөзгә-йөз бәрелә. 

Дөреслекне яклап чыккач, аны нахакка сукно урлауда гаеплиләр һәм эштән 

куалар. Әлеге хәлләр егетнең бәгыренә каты җәрәхәт сала. Ул дөреслек 

юклыгына инана һәм үзе өчен, бары үзе өчен генә яши башлый. Хәзер инде 

аңа машина белән икмәк таптату, фермада чыккан зур пожардан файдаланып 

бер-ике сарык түшкәсе эләктерергә омтылу берни тормый. Әнә шул рәвешле, 

Р.Хәмид җәмгыятебезгә килеп кергән рухи бушлык, миһербансызлык, байлык 

артыннан куу кебек әхлаксызлык күренешләр өчен тирәнтен борчыла.  

Драматург кулланган әдәби детальләр арасында телевизор һәм мылтык та 

бар. Пьеса дәвамында телевизор кабызылмый да, әби аның белән сөйләшми 

дә. Түрдә утырган, үзеннән шыксызлык, салкынлык бәрелеп торган әлеге 

образ-деталь заман үзгәрешләрен аңлата. Әсәрдә күренмәгән, ләкин барлыгы 

һәрдаим сизелеп торган Тәфкил белән аның арасында охшашлык-якынлык 

ачык сизелә. Мылтык деталенә  дә автор тирән мәгънә салган. Кайчандыр, 

Нәүхәбәр яшь килен вакытта, биатасы аны икмәк талап йөрүчеләргә каршы 

тору өчен өйгә алып керә. Хәзер исә әби-баба  чорыннан калган мылтык бу 

өйне туздырырга – сатып алырга теләүчеләргә каршы тору өчен әбинең 

кулына алына. 
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Пьесаның исеме – “Олы юлның тузаны”. Эчтәлегенә яшьлеген сагынучы 

лирик герой хисләре салынган халык җырын хәтерләтә бу сүзләр. Әсәрдә дә 

Нәүхәбәр әбинең яшьлегенә, үткән гомеренә, хатирәләренә зур урын бирелә. 

Әсәр исемендә тирәнрәк фәлсәфи мәгънә дә сиземләнә. Ул буыннар 

арасындагы рухи бәйләнешнең өзелүе өчен тирән борчылу белән бәйле. 

 2. Г.Каюмовның “Сагынырсың әле син дә бер...” “моңсу мәхәббәт 

хатирәсе” психологик драма жанрында язылган. Пьесада мәхәббәт, гаилә 

проблемалары шәхеснең әхлакый йөзе, яшәү максаты һәм рәвеше, матди һәм 

рухи байлык, ана-бала мөнәсәбәте, бәхет төшенчәсе, бала тәрбияләү кебек 

җитди мәсьәләләргә килеп кушыла. Вакыйгаларның ике катламлылыгы 

соңгыларын бөтен тулылыгында һәм төрле яклап бәяләргә мөмкинлек бирә. 

Әсәр конфликты әхлакый кыйммәтләргә бәйле эш-гамәлләр төрлелегенә 

нигезләнә һәм, беренче чиратта, Гөлсинә белән Кәрим образларында ачыла. 

Гөлсинә рухи эволюция үтә, әсәр исеме дә аның күңел үзгәрешләре белән 

тыгыз бәйле. Драматургның әдәби-эстетик карашларын чагылдыруда Кәрим 

образы әһәмиятле роль уйный. Нәкъ менә аның эш-гамәлләрендә авторның 

идея-эстетик карашлары чагылыш таба. Драматург тормышта әхлакый 

сафлык, рухи матурлык кануннары өстенлек итүен раслый.  

  Әдәбият 
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Саттарова А.М. Современная татарская драматургия:1985-2000гг. 

Концепция эпохи и героя. Казань: Гуманитария, 2003. 150 с. 
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Мәгариф, 2007. 223 б. 
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Әхмәтова Ч. Театрда оча торган тәлинкә һәм башка берни юк // Шәһри 

Казан. 1993. 11 декабрь (З.Хәким пьесасы буенча куелган спектакль турында). 

Гыйләҗев А. Ябык капканың ачылыр чагы... / А.Гыйләҗев // Салихов Д. 

Яшьлек хатам – йөрәк ярам: Пьесалар җыентыгы. Казан: Татар китабы, 1998. 

3-8 б. 

Закирҗанов Ә. Тормыш учаклары сүнмәсен // Казан утлары. 1999. № 7. 

123-128 б.(Ю.Сафиуллин иҗаты) 
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 Гамәли дәресләр 

      

Гамәли дәресләргә әзерләнү буенча методик күрсәтмәләр 

Уку-укыту эшчәнлегенең бер формасы буларак гамәли дәресләр 

предметны өйрәнүдә зур әһәмияткә ия. Алар, бер яктан, студентларның 

мөстәкыйльлеген үстерүгә, өстәмә әдәбият белән эшләү күнекмәләрен 

арттыруга хезмәт итсә, икенче яктан, лекция материалын тирәнәйтергә, 

киңәйтергә, шуның белән студентларның белем-күнекмәләрен ныгытырга, 

тулыландырырга хезмәт итә. Гамәли дәресләр саны уку планына нигезләнә, ә 

инде аларның эчтәлеген укытучы билгели. Әлеге дәресләрдә тикшерү өчен 

әдәбият теориясенең җитди проблемалары алына һәм, гадәттә, ике өлештән 

тора. Берсе – куелган мәсьәләне теоретик планда ачыклауны күздә тотса, 

икенчесе – белем-күнекмәләрне конкрет әсәрләрне анализлауда, проблемага 

нигезле бәяләүдә файдалануны таләп итә.  

Гамәли дәресләр, гадәттә, семинар формасында үткәрелә. Әмма бу һич тә 

башка формаларны (рефератлар яклау; сорауларга язмача җавап бирү; 

төркемнәргә бүленеп эшләү һәм арадан берсе генә җавап бирү; “түгәрәк 

өстәл”; аерым проектларны яклау; семинар-бәхәс һ.б.) кире кагу түгел.  

Дәрескә әзерләнгәндә студент лекция материалы һәм дәреслек белән 

таныша. Алар темага караган һәм махсус күрсәтелгән өстәмә теоретик 

хезмәтләр белән тулылана. Эш барышында теоретик һәм тәнкыйди 

хезмәтләрдән тезислы конспект ясалып барыла. Соңыннан әдәби текстлар 

укыла һәм проблемага бәйле әдәби күренешләр билгеләнә, аерып чыгарыла. 

Әдәби әсәрне тулырак аңлау өчен, ул тикшерү объекты булып торган фәнни-

теоретик материалга да мөрәҗәгать итү үзен аклый. Текст белән эшләүгә 

җитди игътибар бирелә, аерым үзенчәлекләре, шуларга бәйле мисаллар эш 

дәфтәрләренә язып алына. Дәреснең нинди формада үткәрелүенә бәйле, 

студент алардан файдалана. 
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 Гамәли дәресләр планы 

 

1. Сәхнә әдәбиятында милли тематика ( И.Юзеевның “Ак калфагым 

төшердем кулдан.., Т.Миңнуллин “Илгизәр +Вера”, “Шәҗәрә””). 

1. Хәзерге татар драматургиясендә милли тематиканың активлашуы. 

И.Юзеевның “Ак калфагым төшердем кулдан...” драмасының композицион 

үзенчәлеге. 

2. Бүлгәләнгән милләт язмышы: уртаклыклар һәм аерымлыклар. Һәр 

якның эчке каршылыклары. Драмада образлар системасы. Фаҗигале 

язмышлар, сәбәпләре. Пьесада символик образ-детальләр, аларның әдәби 

функциясе.  

3. Т.Миңнуллинның “Илгизәр плюс Вера” драмасы конфликты. Өч буын 

язмышы.  

4. Илгизәр һәм Вераның гыйбрәтле язмышына бәйле милләт, нәсел, 

мәхәббәт, бәхет мәсьәләләре бирелеше. “Ауган тирәк” символы. 

5. Т.Миңнуллинның “Шәҗәрә”се сюжетында ике катламлылык. Морза 

нәселе язмышына бәйле вакыйгаларда ачылган конфликт, аның чишелеше. 

6. Драмада Сәет Шәрәфетдинов белән бәйле вакыйгалар. Автор идеалы. 

 

Текстлар 

Юзеев И. Ак калфагым төшердем кулдан... // Шагыйрь сәхнәсе: 

Драмалар, комедияләр. Казан: Тат.кит.нәшр., 2002. 42-80 б. 

Миңнуллин Т. Илгизәр + Вера // Сайланма әсәрләр. 10 томда. 3 том. 

Казан: Тат.кит.нәшр., 2002. 7-52 б. 

Миңнуллин Т. Шәҗәрә // Сайланма әсәрләр.10 томда. 4 том. Казан: 

Тат.кит.нәшр., 2002. 206-247 б. 

Төп әдәбият 

Әхмәдуллин А. Күңелләрне уятыр . Казан: Мәгариф, 2007. 153-184 б.; 

113-120 б. 

Закирҗанов Ә. Заман белән бергә // Заман белән бергә. Казан: 

Тат.кит.нәшр., 2004. 16-44 б. 

Саттарова А. Современная татарская драматургия (1985-2000 гг): 

Концепция эпохи и героя / А.Саттарова. Казань: Гуманитария, 2003. С. 93-97 

Өстәмә әдәбият 

Әхмәдуллин А. Кеше – дөнья тоткасы (Т.Миңнуллинның соңгы чордагы 

иҗатына бер караш) // Офыклар киңәйгәндә. Казан: Тат.кит.нәшр., 2002. 73-76 

б. 

Әхмәдуллин А. Морзалар язмышы – безнең дә язмыш // Офыклар 

киңәйгәндә. Казан: Тат.кит.нәшр., 2002. 76-80 б. 
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Хәйри Ә. “Шәҗәрә” яки җәмгыятебез көзгесе // Мәдәни җомга. 1998. 13 

ноябрь 

Зәйнуллин З. Афәрин, Туфан! // Шәһри Казан. 1999.- 9 апрель 

Игламов Р. Крылья даны всем детям человеческим // Известия 

Татарстана. 1992. 22 апр. 

Павелько С. Любовь и кровь // Звезда Поволжья. 2000. 28 дек. 

 

2. Драматургиядә тарихи һәм тарихи-биографик тема  

(Ф.Бәйрәмова “Атылган йолдыз”; Р.Хәмиднең “Хан кызы”). 

 

1. Сәхнә әдәбиятында тарихи һәм тарихи-биографик темага мөрәҗәгать 

итү сәбәпләре. Ф.Бәйрәмованың “Атылган йолдыз” драмасында конфликт 

үзенчәлеге. 

2. Һ.Такташның әдәби образы тудырылу: шәхес һәм әдип. Чорга бәя. 

Пьесада сәнгати алымнар. 

3. Р.Хәмиднең “Хан кызы”нда Сөембикә турында яңа легенда чагылышы. 

Рус һәм татар каршылыгы, сәбәпләре. 

4. Казан ханлыгында эчке каршылыклар. Сөембикә һәм Язгөле 

образлары. Әсәрнең төп идеясе.  

 

Текстлар 

Бәйрәмова Ф. Атылган йолдыз // Безне онытмагыз: пьесалар. Казан: 

Тат.кит.нәшр., 1998. 5-42 б. 

Хәмид Р. Хан кызы // Мирас. 1995. № 1-2. 102-114 б. №3. 44-50 б. №4. 52-

61 б. № 5-6. 59-72 б. 

Төп әдәбият 

Әхмәдуллин А. Күңелләрне уятыр. Казан: Мәгариф, 2007. 121-127 б.; 152-

153 б. 

Закирҗанов Ә. Заман белән бергә // Заман белән бергә. Казан: 

Тат.кит.нәшр., 2004. 16-44 б. 

Закирҗанов Ә. Онытырга хакыбыз юк // Заман белән бергә. Казан: 

Тат.кит.нәшр., 2004. 52-59 б. 

Саттарова А. Современная татарская драматургия (1985-2000 гг): 

Концепция эпохи и героя . Казань: Гуманитария, 2003. С. 63-77 

Өстәмә әдәбият 

Саттарова А. З.Хәким һәм Ф.Бәйрәмова драматургиясенең 

үзенчәлекләре // Милли мәдәният. 2001. № 1. 63-66 б. 
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Саттарова А. Яңа дулкында // Татар драматургиясе (1980-2000 еллар). 

Сайланма пьесалар: “Мәктәп китапханәсе” сериясе. Т.ХХ11 / Төзүчесе һәм 

кереш мәкалә авторы А.М.Саттарова. Казан: Тарих, 2003. 3-14 б. 

Хәмид Р. Татар драматургиясе миллиме? // Казан утлары. 2000. № 2. 123-

128 б. 

Юзеев И. Китмәскә дип килгәннәрнең берсе // Казан утлары. 2001. № 10. 

45-46 б. ( Р.Хәмид иҗаты) 

 

3. Драматургиядә традицион булмаган алым-чаралар, форма-сурәтләр 

(М.Гыйлаҗев. “Бичура”; Д.Салихов. “Алла каргаган йорт”) 

 

1. Сәхнә әдәбиятында алым-чаралар, форма-сурәтләр өлкәсендә 

эзләнүләр. 

2. М.Гыйлаҗевның “Бичура”сында сюжет һәм конфликт үзенчәлеге. 

Пьесада хронотоп бирелеше. “Ин- янь” принцибы чагылу. 

3. Бичура образ-символы аша чагылган төп идея. Автор позициясе. 

4. Д.Салиховның “Алла каргаган йорт”ында  яшәешне җүләрләр йорты 

аша сурәтләү. 

5. Пьесада урын алган өч төрле фәлсәфи-әхлакый катлам. Автор 

концепциясе. 

 

Текстлар 

Гыйлаҗев М. Бичура // Бичура : Пьесалар. Казан: Тат.кит.нәшр., 2002. 53-

93 б. 

Салихов Д. Алла каргаган йорт // Яшьлек хатам – йөрәк ярам: Пьесалар 

җыентыгы. Казан: Татар китабы, 1998. 231-280 б.   

Төп әдәбият 

Әхмәдуллин А. Күңелләрне уятыр. Казан: Мәгариф, 2007. 204-207 б. 

Закирҗанов Ә. “Бичура – җан, рух сакчысы...” // Заман белән бергә. 

Казан: Тат.кит.нәшр., 2004. 60-61 б. 

Йосыпова Н. Хәзерге татар драматургиясендә интеллектуаль тенденция: 

М.Гыйләҗев // Фәнни язмалар - 2007: сборник. Казань: Изд-во КГУ, 2008. 

135-141 б. 

Өстәмә әдәбият 

Арсланов Г. Бичура һәм кара җаннар // Соц. Татарстан. 1990.- 4 гыйнвар. 

Пивоваров Д. Маленький полюс одиночества // Сов. Татария. 1990. 4 

марта. 

Закирҗанов Ә. Заман белән бергә // Заман белән бергә. Казан: 

Тат.кит.нәшр., 2004. 16-44 б. 
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4. Шартлы дөнья тудыруның үзенчәлекле алымнары  

(М.Гыйлаҗев. “Баскетболист”; З.Хәким. “Кишер басуы”). 

 

1. Хәзерге татар драматургиясендә модернистик алым-чаралар байлыгы. 

Аларга каршылыклы мөнәсәбәт. 

2. М.Гыйлаҗевның “Баскетболист” комедиясендә гадәттән тыш 

арттыруга нигезләнгән, жанрлар синтезына хас төсмерләр белән баетылган 

вакыйгалар һәм конфликт. 

3. Образларның эш-гамәлләрендә, үзара һәм эчке каршылыкларында 

ачылган фәлсәфи идея. Аның укучы-тамашачы тарафыннан төрлечә бәяләнүе. 

4. З.Хәкимнең “Кишер басуы” трагикомедиясендә күчеш чорының 

каршылыклы яклары тасвирлану. Жанр үзенчәлеге.  

5. Пьесада метафора булып килгән һәм шартлы күренешләр. Фәрит-Галия 

сызыгында киләчәккә өмет, матурлыкка омтылыш чагылу. 

 

Текстлар 

Гыйлаҗев М. Баскетболист // Татар драматургиясе (1980-2000 еллар): 

Сайланма пьесалар. Казан: Тарих, 2003. -52-101 б. 

Хәким З. Кишер басуы // Мин төш күрдем: Пьесалар. Казан: 

Тат.кит.нәшр., 1994. 97-146 б. 

Төп әдәбият 

Әхмәдуллин А. Күңелләрне уятыр. Казан: Мәгариф, 2007. 185-207 б. 

Закирҗанов Ә. Заман белән бергә // Заман белән бергә. Казан: 

Тат.кит.нәшр., 2004. 16-44 б. 

Саттарова А. Современная татарская драматургия (1985-2000 гг): 

Концепция эпохи и героя / А.Саттарова. Казань: Гуманитария, 2003. С. 78-89 

Өстәмә әдәбият 

Зәйнуллин З. Зөлфәт Хәким драматургиясе турында уйланулар // Ват. 

Татарстан. 1994. 11 апрель 

Саттарова А. З.Хәким һәм Ф.Бәйрәмова драматургиясенең 

үзенчәлекләре // Милли мәдәният.2001.№ 1. 63-66 б. 

Әхмәтова Ч. Театрда оча торган тәлинкә һәм башка берни юк // Шәһри 

Казан. 1993. 11 декабрь (З.Хәким пьесасы буенча куелган спектакль турында). 

Килә ява... ни яуса да барыбер түгел // Шәһри Казан. 1998. 10 апрель 

(З.Хәким иҗаты) 

Саттаров А. Яңа дулкында // Татар драматургиясе (1980-2000 еллар). 

Сайланма пьесалар: “Мәктәп китапханәсе” сериясе. Т.ХХ11 / Төзүчесе һәм 

кереш мәкалә авторы А.М.Саттарова. Казан: Тарих, 2003. 3-14 б. 
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Хәмид Р. Татар драматургиясе миллиме? // Казан утлары. 2000. № 2. 123-

128 б. 

 

5. Драматургиядә заман герое  (З.Хәким. “Шайтан куентыгы”; 

Т.Миңнуллин. “Эзләдем, бәгърем, сине”) 

 

1. Сәхнә әдәбиятында  замандаш образы чагылышы.  

2. З.Хәкимнең “Шайтан куентыгы” фаҗигасенең сюжеты һәм хронотоп. 

3. Пьесада образ-символларның әдәби функциясе. 

4. Т.Миңнуллинның “Эзләдем, бәгърем, сине” драмасының конфликты.   

5. Геройларның рухи эволюциясе. Психологизм алымнары. 

 

Текстлар 

Хәким З. Шайтан куентыгы // Мин төш күрдем: Пьесалар. Казан: 

Тат.кит.нәшр., 1994. 307-346 б. 

Миңнуллин Т. Эзләдем, бәгърем, сине // Сайланма әсәрләр. 10 томда. 4 

том. Казан: Тат.кит.нәшр., 2002. 165-205 б. 

Төп әдәбият 

Әхмәдуллин А. Күңелләрне уятыр. Казан: Мәгариф, 2007. 153-203 б. 

Закирҗанов Ә. Заман белән бергә // Заман белән бергә. Казан: 

Тат.кит.нәшр., 2004. 16-44 б. 

Саттарова А. Современная татарская драматургия (1985-2000 гг): 

Концепция эпохи и героя / А.Саттарова. Казань: Гуманитария, 2003. С. 117-

122 

Өстәмә әдәбият 

Сафиуллин Ю. Сәхнә әсәрләребез нинди? // Казан утлары. 2000. № 2 156-

161 б. 

Ханзафаров Н. Драмаларда – күңел дөньябыз // Мәдәни җомга. 2002. 15 

март 

Хәмид Р. Татар драматургиясе миллиме? // Казан утлары. 2000. № 2. 123-

128 б. 

Закирҗанов Ә. Сәхнәдә әдәбиятында – замандаш... // Казан утлары. 2004. 

№ 12. 145-149 б. 
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2.4. Терминнар һәм төшенчәләр сүзлеге 

 

Автор - әдәби иҗатның субъекты, иҗат итүче. Төрләре: 1) әдәби әсәрне 

уйлап чыгаручы (биографик автор); 2) әсәрдәге автор образы, ягъни 

иҗатчының әсәрдә үзен сурәтләве; 3) әсәрдә сурәтләнгәннәргә мөнәсәбәт 

белдерүче һәм бәя бирүче. 

Архетип – теләсә нинди әдәби төзелеш нигезендә ятучы, гомумкешелек 

кыйммәтләренә ия фундаменталь башлангыч мотивлар һәм образларның 

аталышы. 

Әдәби барыш (процесс) - әдәбият тормышындагы гомумәһәмиятле 

үзгәрешләр бөтенлеге, ягъни бер тарихи вакыт аралыгында әдәбиятның 

хәрәкәте. 

Әдәби тәнкыйть – үз чорында язылган әсәрләрне бәяләү, уңай якларын, 

яңалыгын һәм кимчелекләрен дәлилле күрсәтү. Элегрәк язылган әсәрләрне 

яңа чор мәсьәләләре яктылыгында тикшерү дә тәнкыйть өлкәсе булып тора. 

Әдәбият теориясе - әдәби әсәрне һәм әдәби иҗатның төп сыйфатларын, 

закончалыкларын, шулай ук әдәби иҗатның тарихи үзгәреш кичерүен өйрәнә 

торган фән. 

Водевиль – мавыктыргыч интригага нигезләнгән динамик сюжетта 

вакыйгаларның тиз алышынуына, көтелмәгән үзгәрешләргә һәм җыр-биюгә, 

халыкчан тәгъбирләргә йөз тотып язылган сәхнә әсәре. 

Герменетика – текстны шәрехләү теориясе һәм мәгънәгә төшенү 

хакындагы фән. 

Деталь - әдәби әсәрдә эмоциональ-мәгънәви көчкә ия кисәк. 

Драма – а) матур әдәбиятның бер төре, бердәм хәрәкәт тәшкил иткән 

вакыйга-күренешләр тормышчан конфликт аша диалог һәм монологларда 

ачыла торган сәхнә әсәре; б) драма төренең катлаулы тормышчан 

вакыйгаларны җитди драматик конфликт аша сурәтләүче бер жанры. 

Жанр – тарихи барлыкка килүче, теге яки бу төр үзенчәлекләрен үзендә 

туплап, чынбарлыкны эстетик чагылдыруның билгеле бер концепциясенә 

буйсынган төшенчә. 

Идея - әдәби әсәрнең идея-мәгънәви ягын белдерү өчен хезмәт итүче 

категория. 

Интерпретация (шәрехләү) – текстның мәгънәсенә төшендерерлек итеп 

аңлату. 

Интертекстуальлек - әдәби текстта алдагы чорларда язылган әсәрләргә 

мөрәҗәгать итү, ягъни текстлар арасында билгеле бер бәйләнеш булу.  

Иҗат методы – чынбарлыкны иҗади үзләштерүнең махсус 

принципларга нигезләнгән юлы. 
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Иҗат тибы – чынбарлыкны иҗади танып белүдә, сурәтләүдә катнаша 

торган билгеле бер сыйфатлар җыелмасы. 

Иҗат юнәлеше - әдәби процесста формалаша торган иҗат бердәмлеге, 

үзенчәлекле идея-эстетик принципларга таянып, тормыш-чынбарлыкны рухи 

–гамәли танып белү, сурәтләү. 

Иҗат агымы – билгеле бер тарихи чорда яшәгән бертөркем язучылар 

иҗатындагы иҗтимагый позиция, әдәби-эстетик караш, стиль 

охшашлыгыннан туган берәмлек. 

Катарсис – эстетикада сәнгать әсәрен кабул итү нәтиҗәсе буларак ләззәт 

алу эффектын белдерүче төшенчә. 

Классика – идея-эстетик яктан камил булып, гомумтанылу алган әдәби 

әсәрләр.  

Классицизм – кешенең дәүләт алдындагы бурычы шәхси ихтыяҗлардан 

өстен булуын раслаучы концепциягә корылган иҗат юнәлеше. Классицизм 

ХVII гасырда Европа илләрендә туа. Чын әдәбият үрнәге итеп антик чор 

әсәрләрен ала. Үзәгендә “бурыч” һәм “тойгы” конфликты, ягъни дәүләт 

мәнфәгате белән кешенең шәхси мәнфәгате арасындагы каршылык тора һәм 

аның беренчесенең җиңүе белән тәмамлана. “Өч берлек” (урын, вакыт, 

хәрәкәт) принцибына нигезләнә.  

Комедия – драма төренең юмористик яисә сатирик пафоска нигезләнгән, 

тормыш-көнкүрештәге, аерым кешеләр характерындагы кимчелекле яклардан 

көлеп, конфликт һәм характерлар, вакыйга-күренешләр һәм хәрәкәт көлкеле, 

кызыклы формада сурәтләнгән бер жанры. 

Композиция - әдәби әсәрнең өлеш-компонентларын билгеле бер 

тәртиптә урнаштыру, әдәби форманың төзелеш-структурасы. Аның төп 

функцияләре: 1) әсәрнең өлеш-детальләрен бергә туплавы, 2) әсәрдәге 

образларны максатчан урнаштыру аша әдәби эчтәлекнең мәгънәләрен ачуга 

хезмәт итүе. Композиция эчке (башлам, пролог, эпиграф, эпилог һ.б) һәм 

тышкы (томнарга, бүлекләргә, пәрдәләргә, строфаларга һ.б.) катлам 

элементларыннан тора.  Аның алымнарын (кабатлау, көчәйтү, каршы кую, 

монтаж), төрләрен (тартмалы композиция, көзгеле композиция, каймалы 

композиция) һәм катламнарын (идеологик катлам, психологик катлам, тел 

катламы, урын-вакыт катламы, тышкы һәм эчке катлам, мифологик катлам, 

фәлсәфи катлам) аерып чыгаралар. 

Конфликт - әсәрдәге вакыйга-күренешләргә, образ-характерларга бәйле 

карашлар һәм тормыш принциплары бәрелеше. Төп һәм ярдәмче, эчке һәм 

тышкы, шулай ук тәкъдим ителүенә һәм чишелү мөмкинлегенә карап локаль 

һәм субстанциональ конфликтлар була.  
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Көлке – ниндидер конкрет объектка юнәлгән көлүне белдерүче эстетик 

категория. 

Кыйммәтләр - әдәби әсәрдә чагылыш тапкан, гомумкешелек 

дәрәҗәсендә әһәмиятле, бер заманда да мөһимлеген югалтмый торган 

төшенчәләр, күзаллаулар, сыйфатлар хакындагы фәлсәфи өйрәтү. 

Лейтмотив - әсәрдә яки язучы иҗатында берничә тапкыр кабатланучы, 

һәр юлы башка контекстта, үзгә вариантта, яңа як-сыйфатлары белән 

ачылучы мотив. 

Модернизм – тормыш-яшәешне яңача, үзгә әдәби-эстетик, әхлакый-

фәлсәфи кыйммәтләр яссылыгында чагылдыручы иҗат юнәлеше. Теоретик 

нигезе булып фрейдизм, прагматизм, неопозитивизм кебек шәхси аң 

проблемаларын үзәккә куйган концепцияләр санала. Алгы планга шартлылык, 

әдәби үзгәртү, алогизм, мәгънә уеннары чыга, еш кына яшәеш кануннары 

кире кагыла. Яңа алым-формаларда чагылыш тапкан югалту, кайгы, 

өметсезлек, курку мотивлары аша әлеге фаҗигалелекне булдырмау юллары 

эзләнә. Яшәешне хәрәкәткә китерүче көч буларак Өметкә йөз тотыла. 

Тормыш-яшәеш катлаулы, каршылыклы булып, анда барган Яхшылык һәм 

Явызлык көрәше аерым кеше күңелендәге матурлык һәм ямьсезлек, өмет һәм 

өметсезлек, ышану һәм шикләнү тартышы-каршылыгына килеп тоташа. 

Берәүләр, акыл көченә таянып, киләчәккә өмет белән караса, икенчеләрдә 

чарасызлык, курку, шикләнү, бетү, сүнү тойгылары өстенлек итәргә мөмкин. 

Модернизмга хас сыйфат-билгеләр: авторның индивидуаль стиле чагылу; 

хикәяләүнең эзлекле һәм тулы булуы; геройның шәхси аңны чагыдыручы, 

билгеләүче сыйфатында һәм еш кына яшәеш алдында көчсез итеп сурәтләнүе; 

киләчәккә йөз тоткан формалар эзләү; тормышта һәм сәнгатьтә күзәтелгән 

кризисны тирәнтен һәм үткен тоемлау; әдәбият-сәнгать телен үзгәртү 

омтылышы; укучы-тамашачының ролен үстерү теләге һ.б. 

Импрессионизм - әйләнә-тирә дөньяны үзгәрештә, шуннан алган кәеф-

халәт бирелеше кебек сурәтләргә омтылган иҗат агымы. Сурәтләү объекты 

итеп хәрәкәттәге мизгел матурлыгы, кабатланмаслыгы алына, ул кешенең 

халәте, кәефе, мөнәсәбәте аша тасвирланып, ниндидер серле-сихри төсмер 

ала. Яшәеш матурлыгы, яктылык, гүзәллек еш кына хәсрәт, сагыш, фаҗига 

төсмере белән кушыла. 

Интертекстуальлек - алдагы чор әсәрләренә мөрәҗәгать итү, текстлар 

арасында бәйләнеш булу. Әлеге төшенчә реминисценциядән киңрәк. 

Интертекстуальлектә алдагы чор текстына нигезләнү, заман биеклегеннән бәя 

бирү белән бергә, ул чор авторының аерым караш-фикерләрен ачу-аңлату да 

үзәктә тора.  
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Экзистенциализм – яшәүнең мәгънәсен эзләүче ялгыз шәхес фаҗигасе 

үзәктә яткан әдәби агым. Ул кешене иң югары кыйммәт итеп карый, шул ук 

вакытта үзенең уникальлеге белән аерылып торучы башкалар белән уртак тел 

таба алмый, ялгызлыкка дучар ителә. Ахыр чиктә, яшәешнең мәгънәсе юк, 

дигән фикергә киленә. Ялгызлык-чарасызлыкның сәбәбе яшәешнең камил 

булмавыннан, кешенең үзен чиксезлек, галәм каршында артык кечкенә, 

көчсез итеп сизүеннән килеп чыга. Сурәтләү объекты булып сайлау алдында 

калган кешенең чиктәш (экзистенциаль) халәте тора, ул билгеле бер максатка 

омтылып яши (эссенция), ахырда яшәешенең ялгыш һәм ялган булуын, 

тормыш мәгънәсе юклыгын (экзистенция) аңлауга килә. Агым нигезендә акыл 

көченә, дөньяны танып-белү мөмкинлекләренә шикләнеп карау 

(иррационализм) фәлсәфәсе ята.  

Экспрессионизм – бердәнбер реальлек итеп кешенең субъектив 

дөньясын, аның кичерешләрен таныган әдәби юнәлеш. Вакыйга-күренешләр 

чиктән тыш арттырылу, киеренке эмоциональлек, тиз үзгәрү, динамика белән 

характерлана, форма өлкәсендәге эзләнүләргә киң урын бирелә. Дошмани 

тирәлектә яшәүче ялгыз, гыйсъянчы шәхеснең эчке дөньясы сурәтләнә.  

Мотив – тексттагы мөстәкыйль һәм тотрыклы эчтәлек-форма 

компоненты. 

Образ – автор тарафыннан бәяләнгән күренеш, әйбер, вакыйга, кеше 

характерының башкаларга җиткерелү формасы, ягъни махсус алымнар 

ярдәмендә уйлап табылган, иҗат ителгән, кабат тудырылган тормыш 

күренеше. 

Пафос - әсәрнең эмоциональ көйләнеше, яңгырашы, хис һәм фикер 

бөтенлеге.  

Портрет – кешенең тышкы кыяфәтен, йөз төзелешен, буй-сынын, 

мимикасын, жестларын, үз-үзен тотышын тасвирлаган тышкы әдәби деталь. 

Постмодернизм – кешенең әйләнә-тирә дөньядагы урыны, менталитеты, 

дөньяга карашы үзгәрүне чагылдыручы юнәлеш. ХХ йөз башы 

модернизмыннан соң барлыкка килгән һәм күпмедер дәрәҗәдә аңа каршы 

куелган төрле агым һәм мәктәпләрнең (магик реализм, неореализм, 

неоклассицизм, “абсурд театры” һ.б.) гомуми исеме. Постмодернизмга хас 

сыйфат-билгеләр: үткән мәдәниятнең “эзләрен” яңадан тудыру; гомуми урын 

поэтикасы бирелү; авторның текстта чагылмавы (безличный текст); 

фрагментлы хикәяләү; “бүлгәләнгән аң”ны тасвирлау; күптөрле 

шәрехләүләргә урын калу; “мәдәниятне” коллаж рәвешендә бирү; хәзергене 

үткән белән бәйләү мөмкинлеге биргән синкретик формаларга омтылу һ.б. 

Поэтика - әдәби әсәрләрнең төзелеше һәм аларда файдаланылган эстетик 

чаралар системасы хакындагы фән. 
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Проблема - әдәби әсәрдә күтәрелгән төп сораулар, үткен каршылыклар, 

мәсьәләләр. 

Психологизм – персонажның эчке дөньясын, ягъни хисләрен, 

фикерләрен, кичерешләрен, теләк-омтылышларын һ.б. матур әдәбиятның 

үзенчәлекле алым-чаралары ярдәмендә мөмкин кадәр тулы, җентекле һәм 

тирән итеп сурәтләүне күздә тоткан эчтәлек-форма категориясе. Аның төп 

алымнары: а) психологик анализ, б) үзанализ, в) эчке монолог, г) аң агышы, д) 

җан хәрәкәте, е) дәшми калу.  

Реализм – яшәешнең, кешеләр табигатенең асылын төгәл, дөрес итеп 

гәүдәләндерүче иҗат юнәлеше (тибы). Анда әдипнең хыялындагы түгел, 

тормышның үзендәге хәлләр тасвирлана. Кешеләр тирәлек, мохит белән 

тыгыз бәйләнештә күрсәтелә, иҗтимагый шартларның кеше язмышына 

йогынтысы чагылыш таба. Тарихи планда мәгърифәтчелек реализмы, 

тәнкыйди реализм, социалистик реализм агымнары (методлары) билгеләнә. 

Соңгы елларда реализмның яңа агымнарын (крестьян реализмы, магик 

реализм, психологик реализм, интеллектуаль реализм, натурализм, милли 

реализм) фәнни әйләнешкә кертү күзәтелә. 

Романтизм - билгеле бер идеал яктылыгында тормышны үзгәртеп 

тасвирлауга нигезләнгә иҗат юнәлеше (тибы). Геройлар, гадәттә, социаль 

тирәлектән аерылган, гадәттән тыш шәхесләр буларак бирелә, маҗаралы 

хәлләргә куела. Үзенчәлеге булып шәхес индивидуальлегенә игътибар итү, 

субъективлыкның өстенлеге, иҗат иреген яклап тора. Романтизм агымнары: 

көнчыгыш романтизмы, идеяләр романтизмы, гыйсъянчылык, оптимистик 

романтизм, пессимистик романтизм, пассив романтизм. 

Мәгърифәтчелек реализмы – мәгърифәтчелек фәлсәфәсенә һәм 

эстетикасына нигезләнеп, чынбарлыкны акыл, белем, әхлак төшенчәләре аша 

чагылдырган әдәби агым (иҗат методы). Мәгърифәт ярдәмендә тормышны 

үзгәртеп була дигән ышану алгы планга аң-белемгә, әдәп-әхлакка, югары 

идеалларга өндәүне чыгара. Табигатьтә яшәүче кешегә тирәлекнең уңай һәм 

тискәре йогынтысы ассызыклана һәм ул образ тудыруда, конфликт 

характерында, аның чишелешендә, автор концепциясендә чагылыш таба. 

Тәнкыйди реализм – дөньяны объектив рәвештә яши торган феномен 

буларак аналитик күзаллауга нигезләнүче әдәби агым (иҗат методы). Аның 

төп принциплары булып типик характерларны типик хәлләргә бәйле 

чагылдыру, аларның тарихи, социаль һәм психологик детерминизмы (сәбәп-

нәтиҗә бәйләнеше), ягъни тарихи, социаль, психологик шартларга нигезләнүе 

тора.  

Социалистик реализм – тормыш-яшәеш күренешләрен социалистик 

идеаллар яктылыгында чагылдыручы әдәби агым (иҗат методы). Аның 
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формалашуына ХХ гасырның беренче чирегендәге тарихи, иҗтимагый, 

мәдәни сәбәпләр йогынты ясый. Вакыйга-күренешләрне тарихи нигездә һәм 

революцион үсештә бирү омтылышы, аларны бизәп, ал буяуларда сурәтләүгә 

һәм шуның белән заман чынбарлыгыннан читләшүгә китерә. Әсәрләрдә еш 

кына схематик конфликт күзәтелә, шуңа бәйле кеше характерлары, берьяклы 

һәм бертөрле генә сурәтләнеп, уңай һәм тискәрегә бүленә, үзара каршы куела. 

Нигез принципларыннан берсе буларак, кеше шәхесе иҗтимагый идеалга 

буйсындырыла һәм әлеге идеал алгы планга чыгарылып, чынбарлык буларак 

тәкъдим ителә. Икенче яктан, катлаулы һәм бай  әдәби барыш социалистик 

реализм чикләренә генә сыймыйча, тормыш-яшәешне бөтен тулылыгында, 

каршылыгында сурәтләргә омтыла. Иҗат методы буларак соцреализм 

бертөрле, катып калган монолит булмый. Үсеш-үзгәрешендә төрле чорлар 

булган кебек, аның эстетикасында төрле стиль агымнары, милли психология, 

менталитет сыйфатлары, әхлакый кыйммәтләр һ.б. урын ала. Шулай да кеше 

һәм аны чолгап алган дөньяны чагылдыруда марксизм-ленинизм карашларын 

нигез итеп алган соцреализм ХХ гасырның 80 нче елларында кризиска керә 

һәм иҗтимагый-тарихи үзгәрешләр дәверендә яңа сәнгати концепцияләргә үз 

урынын бирә. 

Реминисценция - алдагы чор әдәби фактларын файдалану. Ул текстка 

максат белән кертелә яки автор теләгеннән башка урын ала. Реминисценция 

формалары рәвешендә цитаталар кулланыла, теге яки бу әсәр телгә алына, бәя 

бирелә, әсәр сюжеты, аерым персонажлары файдалана, ирекле тәрҗемә итү 

күзәтелә һ.б.  

Сентиментализм – классицизмга капма-каршы буларак мәйданга килеп, 

урта һәм түбән катлау тормышын, кешенең шәхси яшәешен, хис-тойгы 

чагылышын максатчан алга куйган иҗат юнәлеше. 

Символ – ниндидер әйбер-күренешнең асылын, эчтәлеген күчерелмә 

мәгънәдә зур гомумиләштерү аша аңлатучы шартлы образ, билге. Әдәби 

символ идеяне һәм образны берләштерә, җир тормышын рухи яшәеш белән 

бәйли. Ул күпмәгънәле булып, чиксез күләмдә аңлатылыш вариантларын 

табарга мөмкин. Һәрбер символ чынбарлыкның тере чагылышы булып, фикри 

эшкәртүгә дучар була һәм ул әлеге чынбарлыкны танып белүнең көчле 

коралына әйләнә.  Әйбернең символы һәрвакыт аның төзелеш законы булып 

торган ниндидер идеяне белдерә. 

Символизм – мәгънәне, идеяне символ-билге аша белдерүче әдәби агым. 

Эстетик яктан матурлыкка, идеалга омтылу үзәктә тора. Матурлык 

тормыштагы барлык байлыкны, төрлелекне колачлап алырлык, кешене 

яшәеш белән килештерерлек көч кебек карала. Яшәешнең кеше күңеле кебек 

үк чиксезлеге ассызыклана. 
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Сюжет – эпик, драма, лиро-эпик әсәрләрдә вакыйга-хәлләр яки кеше 

холкы-характерының үсү-үзгәрү тарихы. Ул әдәби форманың хәрәкәттәге, 

үзгәрүдәге динамик ягын белдерә.  Сюжетның концентрик һәм хроникаль дип 

аталган төрләргә бүленә. Функцияләре: 1) вакыйгаларны бер-берсенә бәйли, 

үзәкләштерә, 2) төрле персонажларны чагылдырып, билгеле бер хәрәкәт 

тудыра, 3) тормыш каршылыклары хасил итеп, геройларны бәрелештерә.  

Тема – чикләп алынып, әсәрнең нигезенә салынган вакыйгалар һәм 

күренешләр берлеге, бөтенлеге. 

Трагедия – персонажларның трагик каршылыгына нигезләнгән һәм, 

гадәттә, фаҗига белән тәмамлана торган драматик жанр. 

Традиция – тарихи формалашкан һәм буыннан буынга тапшырыла 

торган кыйммәтләр, идеаллар, үрнәкләр, нормалар, гадәтләр, ягъни яңа 

шартларда яшәвен дәвам итүче иҗтимагый-тарихи тәҗрибә. 

Форма һәм эчтәлек - әдәбият белемендә әдәби әсәрнең асылын (эчтәлек) 

һәм шушы асылны тышкы яктан белдерүне (форма) аңлата торган фәлсәфи 

категорияләр. 

Хронотоп - әдәбиятта чагылдырылган бербөтен урын һәм вакыт 

хакындагы күзаллау. 

 

 Студентларның белем-күнекмәләренә контроль ясау 

 

 Реферат темалары 

1. Хәзерге драматургиядә Г.Камал традицияләре. 

2. Сәхнә әдәбиятында жанр өлкәсендәге эзләнүләр. 

3. Монодрама жанры: традиция һәм яңачалык. 

4. З.Хәким драматургиясенең яңалыгы. 

5. Р.Хәмид драматургиясендә герой. 

6. Т.Миңнуллин пьесаларында фольклор мотивлары. 

7. Т.Миңнуллин пьесаларының язылу тарихы. 

8. М.Гыйлаҗев иҗаты турында тәнкыйть. 

9. Сәхнә әдәбиятында документаль драма. 

10. Т.Миңнуллин иҗатында Ана образы. 

11. Ф.Яруллин пьесаларында Көлү. 

12. Аманулла драматургиясендә шартлылык. 

13. Д.Салихов әсәрләренең поэтикасы. 

14.Хәзерге драматургиядә модернистик тенденцияләр. 

15. Сәхнә әдәбияты һәм театр сәнгате. 
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 Контроль эш темалары 

1 вариант. 

1. Сәхнә әдәбиятында тарихи драма жанры (Ю.Сафиуллин. “Идегәй”; 

Р.Хәмид. “Хан кызы”). 

2. Т.Миңнуллинның “Илгизәр + Вера” драмасында конфликт үзенчәлеге. 

2 вариант. 

1. Ф.Бәйрәмованың “Атылган йолдыз” драмасында Һ.Такташның әдәби 

образы. 

2. М.Гыйлаҗевның “Бичура”сында ике дөнья сурәтләнеше. 

3 вариант. 

1. Р.Хәмиднең “Олы юлның тузаны” пьесасында образлар системасы. 

2. Д.Салиховның “Алла каргаган йорт” әсәрендә җәмгыятькә бәя. 

4 вариант. 

1. Г.Каюмовның “Сагынырсың әле син дә бер”ендә психологизм 

алымнары. 

2. Драматургиядә замандаш образы (бер-ике пьеса мисалында). 

 

Курс һәм чыгарылыш квалификация эше темалары 

 

Курс эше темалары 

1. Т.Миңнуллинның «Ай булмаса, йолдыз бар» драмасында кешенең рухи 

куәте чагылышы.  

2. Г.Камал ис. ТДАТ сәхнәсендә куелган спектакль премьерасына 

рецензия. 

3. Т.Миңнуллинның «Алты кызга бер кияү» моңсу комедиясендә «уен» 

алымы. 

4. Бер пәрдәлек пьесаларга хас үзенчәлекләр. 

5. Р.Зәйдулланың «Ашина» драмасында мифологизм.  

6. Ф.Галиевның «Тутык кыңгырау» пьесасы сәнгатьчә эшләнеше. 

7. Р.Бохараевның «Тимер борчак» әкият-пьесасында яхшылык һәм 

явызлык каршылыгы. 

8. Ф.Бәйрәмованың “Атылган йолдыз” драмасы (конфликты һәм сәнгатьчә 

эшләнеше). 

9. Ш.Хөсәенов әсәрләрендә чор проблемалары. 

10.  Ю.Сафиуллинның “Пар канат” драмасында образ-характерлар. 

11.  Ф.Бәйрәмованың “Безне онытмагыз” драмасында “шәхес культы” 

фаҗигасе гәүдәләнеше. 

12.  Р.Зәйдулланың “Саташкан сандугач” драмасында шәхес 

концепциясе. 
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13.  З.Хәкимнең “Телсез күке” сендә образ-символлар. 

14.  Хәзерге драматургиядә “юләрләр йорты” мотивы. 

15.  Ю.Сафиуллин иҗатында  “югалган буын” фаҗигасе. 

 

Чыгарылыш квалификация эше темалары 

 

1. Хәзерге сәхнә әдәбиятында проза инсценировкалары. 

2. Ш.Фәрхетдиновның балалар драматургиясе сәнгати үзенчәлекләре. 

3. И.Зәйниев драматургиясенең идея-эстетик үзенчәлекләре («Мәхәббәт 

турында сөйләшик», «Суган чәчәге» пьесалары мисалында). 

4. Хәзерге сәхнә әдәбиятында Сөембикә образы. 

5. Ю.Сафиуллин комедияләренең идея-эстетик үзенчәлеге. 

6. Р.Вәлиев драматургиясе (сурәтләнгән дөнья һәм заман проблемалары). 

7. Т.Миңнуллинның 1990 еллар иҗатында әдәби-эстетик эзләнүләр. 

8. Т.Миңнуллин трилогиясендә чор һәм шәхес. 

9. Драматургиядә психологик юнәлеш (Г.Каюмов иҗаты мисалында). 

10. Сәхнә әдәбиятында интеллектуаль юнәлеш (М.Гыйләҗев иҗаты 

мисалында). 

 

 Зачет сораулары. 

 

1. Татар драматургиясе тарихына кыскача күзәтү (төп этаплар, авторлар, 

әдәби-эстетик эзләнүләр һ.б.). 

2. ХХ гасырның 80 нче еллар ахыры - 90 нчы еллар сәхнә әдәбияты 

үзенчәлекләре. 

3. Драматургиядә милли тематиканың алгы планга чыгуы (Т.Миңнуллин, 

И.Юзеев, З.Хәким, М.Гыйләҗев һ.б.). Бер-ике әсәр мисалында. 

4. Т.Миңнуллинның “Илгизәр плюс Вера” драмасында катнаш никах 

мәсьәләсе. Карт өянке образы. 

5. Т.Миңнуллинның “Шәҗәрә”сендә морза нәселенең гыйбрәтле 

язмышына бәйле заман проблемалары гәүдәләнеше. 

6. И.Юзеевнең “Ак калфагым төшердем кулдан”   драмасында фаҗигале 

язмышлар. 

7. Хәзерге драматургиядә үткән тарих һәм тарихи шәхесләр гәүдәләнеше. 

8. Р.Хәмиднең “Олы юлның тузаны” монодрамасында Ялгызлык һәм 

Хәтер категорияләре. 

9. Р.Хәмиднең “Хан кызы” трагедиясендә Сөембикә язмышына яңача 

караш. 
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10. З.Хәкимнең “Кишер басуы”, “Шайтан куентыгы” пьесаларында 

шартлы-метафорик, символик сурәтлелек. 

11. З.Хәкимнең “Телсез күке”сендә проблематика. 

12. Д.Салиховның “Алла каргаган йорт” ы – җәмгыятьнең бер моделе. 

13. М.Гыйләҗевнең “Бичура” сында образ-символлар. 

14. М.Гыйләҗевнең “Баскетболист” комедиясендә милли-фәлсәфи 

проблемалар. 

15. Драматургиядә сугыш фаҗигасе чагылышы (Ю.Сафиуллин “Йөзек һәм 

хәнҗәр”). 

16. З.Хәкимнең “Шайтан куентыгы”нда конфликт үзенчәлеге. 

17. Г.Каюмовның “Сагынырсың әле син дә бер” пьесасы – психологик 

драма. 

18. Ф.Яруллинның тормыш-көнкүреш комедияләре (“Бер күрешү – үзе 

бер гомер”, “Кызларның кызганнары”). 

19. Д.Салиховның “Пуля” сатирик комедиясе. 

20. Балалар өчен язылган сәхнә әсәрләре (Т.Миңнуллин, Р.Сәгъди, 

Ю.Сафиуллин һ.б.).  

21. Хәзерге сәхнә әдәбиятында драма жанры (Ф.Бәйрәмова, Т.Миңнуллин, 

Г.Каюмов һ.б.). 

22. Драматургиядә трагедия жанры торышы (Ю.Сафиуллин, Р.Хәмид 

һ.б.). 

23. Комедия жанрының үсеш-үзгәреше (Ф.Яруллин, Д.Салихов, 

М.Гыйләҗев һ.б.). 

24. Аманулланың “Әле кичә генә яз иде” драмасында яшәеш фәлсәфәсе. 

25. И.Зәйниев пьесаларында замандаш образлары. 

 

 

 


