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Кереш 

 

 

Уку ярдҽмлегенең максаты – ―031300 Журналистика (бакалавр 

дҽрҽҗҽсе)‖ ҽзерлек юнҽлешеннҽн белем алучы студентларны ҽдҽбият 

теориясендҽге методологик һҽм теоретик мҽсьҽлҽлҽр белҽн 

таныштыру, ҽдҽби ҽсҽр анализлауга ҿйрҽтү.  

Ҽдҽбият теориясендҽ сҽнгатьнең асылы һҽм аның бер тҿре 

буларак матур ҽдҽбият үзенчҽлеге, образ, ҽдҽби ҽсҽрнең эчтҽлеге һҽм 

формасы, ҽдҽби тҿрлҽр һҽм жанрлар, тема, проблема, идея, сюжет һҽм 

композиция, шигырь тҿзелеше, тезмҽ һҽм чҽчмҽ ҽсҽрдҽ ҽдҽби сҿйлҽм, 

иҗат тибы һҽм методы, ҿслүб, ҽдҽби барыш, ҽдҽбиятның 

халыкчанлыгы кебек тҿп тҿшенчҽлҽр аңлатыла. Ҽдҽби жанрлар аеруча 

тирҽнтен ҿйрҽнелҽ.  

Һҽрбер бүлекчҽ ахырында тҿп ҽдҽбият һҽм темага караган ҿстҽмҽ 

ҽдҽбият, ҽ һҽр бүлек азагында студентның белемен тикшерү ҿчен 

сораулар һҽм мҿстҽкыйль эшкҽ биремнҽр бирелҽ. 

Казан ҽдҽби-теоретик мҽктҽбе галимнҽре Хатип Госман (Татар 

шигыре. К., 1964), Азат Гыйльмулла улы Ҽхмҽдуллин (Ҽдҽбият белеме 

сүзлеге. К., 1990), Тҽлгат Нҽби улы Галиуллин (Шигърият 

баскычлары. К., 2002. Ҽдҽбият – хҽтер хҽзинҽсе. К., 2008. Шигъри җан 

аһҽңе. К., 2009), Фҽрит Миргалим улы Хатипов (Ҽдҽбият теориясе. К., 

2002), Марсель Хҽернас улы Бакиров (Шигърият бишеге: гомумтҿрки 

поэзиянең генезисы-яралуы һҽм иң борынгы формалары. К., 2001. 

Татар фольклоры: монография. К., 2009), Резеда Кадыйр кызы Ганиева 

(Татарская литература: традиции, взаимосвязи. К., 2002), Хатыйп 

Йосыф улы Миңнегулов (Татарская литература и Восточная классика. 

К., 1993. Этапы развития тюрко-татарской, античной и русской 

литератур. К., 2014) хезмҽтлҽренҽ, Т.Н.Галиуллинның фҽнни 

редакторлыгында Дания Фатыйх кызы Заһидуллина, Венера Рудольф 

кызы Ҽминева, Марсель Илдар улы Ибраһимов, Нурфия Марс кызы 

Йосыпова, Ҽлфҽт Мҽгъсүм улы Закирҗанов, Таһир Шҽмсегали улы 

Гыйлаҗев, Гҿлфия Расил кызы Гайнуллина тҿзегҽн ―Ҽдҽбият белеме: 

терминнар һҽм тҿшенчҽлҽр сүзлеге‖нҽ (К., 2007), шулай ук Мҽскҽү 

ҽдҽби-теоретик мҽктҽбе вҽкиллҽре А.Б.Есин (Принципы и приѐмы 
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анализа литературного произведения. М., 2000), В.В.Кожинов 

(Размышления об искусстве, литературе и истории. М., 2001), 

В.Е.Хализев (Теория литературы. М., 2002), Т.Т.Давыдова, 

В.А.Пронин (Теория литературы. М., 2003) концепциялҽренҽ таяндык. 

Ярдҽмлек гаммҽви коммуникация бүлеге студентларына, 

аспирантларга, гомумҽн, ҽдҽбият теориясе белҽн кызыксынучыларга 

юллана.  
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I бүлек. Сҽнгатьнең асылы турында 

 

1.1. Танып белү эшчҽнлеге буларак сҽнгать 

 

 

Сҽнгать тормышны сҽнгати танып белҽ. Иҗат ҽһеле яшҽешнең 

мҽгънҽле, гыйбрҽтле күренешлҽрен нечкҽ зҽвык белҽн сурҽтли. Танып 

белү принцибы эстетика фҽненең охшату һҽм символ теориялҽре 

нигезенҽ салынган. 

Охшату теориясе борынгы грек фҽлсҽфҽчелҽре Платон, 

Аристотель хезмҽтлҽрендҽ үк аңлатыла. Платон хис дҿньясын беренче 

образга, телне нҽрсҽдер белдерергҽ телҽгҽн сүзлҽргҽ, сҽнгатьне үз 

предметына охшата. Платонның табигать тҿрле формалар ясаган кебек 

сҽнгать тҽ образлар тудыра дип уйлавы эстетиканың килҽчҽк үсеше 

ҿчен нҽтиҗҽле була. 

Аристотель охшату теориясе (грек. mimesis – мимесис) тудырып, 

остазы карашын үстерҽ. Аныңча, һҽр сҽнгать охшатуга корыла. Үз 

фикерен шагыйрьне тарихчы белҽн чагыштырып аңлата: шагыйрь 

булырга мөмкин әйбер турында, ҽ тарихчы булган әйбер хакында яза, 

шуңа күрҽ ―поэзия күбрҽк гомуми, тарих – берҽмтеклҽп сҿйли‖ [1]. 

Димҽк, охшату теориясе сҽнгатьнең әдәби гомумиләштерү дигҽн 

тҿп сыйфатына таяна, табигать һҽм билгеле бер кешенең натураль 

күчермҽсен кулланмый. 

Натуралистик сурҽтлҽүгҽ тиңлҽнүгҽ һҽм тасвирлау предметына 

автор нык бҽйле булуга карамастан, охшату ҿйрҽтмҽсе XVIII г. кадҽр 

файдаланылган, ҽ XIХ-ХХ йҿзлҽрдҽ тҽнкыйтьлҽнгҽн.  

Эстетикада хҽзер В.В.Кожинов охшату теориясенең тҿп 

нигезлҽмҽлҽрен эшлҽде [2]. 

Символ (грек. sumbolon – билге, танырга ярдәм итә торган 

сыйфат) яки символлаштыру теориясе – сҽнгатьтҽ танып белүнең 

башкарак концепциясе. Аның нигезендҽ символ хакындагы ҿйрҽтмҽ 

ята. Символ эстетикада шул ук билге сыйфатларын, сҽнгатьтҽ үз 

билгесе астында кинаяле, күпмҽгънҽле ҽдҽби образны белдерҽ. 

―Символ – иң элек ниндидер билге ул‖ [3].  
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Символ теориясе антик эстетикада барлыкка килгҽн. Сҽнгатьне 

табигатькҽ охшату турындагы Платон (б.э.к. 427-347) идеясен арытаба 

неоплатониклар үстергҽн. Яңа платончылар фикере V гасырда яшҽгҽн 

христиан галиме Дионисий Ареопагитка зур йогынты ясаган, ул күз 

күргҽн барлык ҽйберне Аллаһның ―күзгҽ күренмҽс, яшерен һҽм 

билгелҽп булмый торган‖ асылының символы буларак аңлаткан.  

Алман шагыйре И.Гѐте символлар күп нҽрсҽ хакында сҿйли, алар 

тормышчан табигыйлек белҽн бҽйле дип санаган [4].   

Алман романтизм мҽктҽбен оештыручы Ф.В.Шеллинг символда 

идея һҽм образның табигый тиңдҽшлеген раслаган. Аныңча, символ – 

гомумилек белҽн аермалыкның кушылмасы, ҽмма тегесе дҽ, бусы да 

абсолют бердҽм [5].  

Алман романтигы А.-В.Шлегель поэтик иҗатны ―мҽңгелек 

символлаштыру‖ дип аңлаган.  

Рус романтизмында символ, немец романтизмында шикелле, 

мистиканы чагылдыра. В.А.Жуковский беренче булып символга 

билгелҽмҽ бирҽ. Аның фикерен рус символчылары үстерҽ.   

Һҽр символ – образ, лҽкин һҽрбер образ да символ түгел. Символ 

эчтҽлеге һҽрчак бай, гомумилҽшкҽн, ҽмма символга аның эчтҽлеге 

белҽн бҽйле булмаган идея кирҽк. Символда образ үз чигеннҽн читкҽ 

чыга, чҿнки аңарда образ белҽн кушылган, тик аңа тиңдҽш булмаган 

ниндидер мҽгънҽ бар. Символ тҿзелешендҽ предметлы образ һҽм тирҽн 

мҽгънҽ бер-берсеннҽн башка булалмый, лҽкин үзара аерылган да. 

Символ чынбарлык турында ачыктан-ачык сҿйлҽми, ҽ аңа ишарҽ генҽ 

ясый. Символ – ―чынбарлыкның чиксезлеккҽ таркалырга тиешле 

функциясе ул...‖ [6]. Мҽс.: М.Фҽйзинең Галиябануы – саф сҿю, 

Г.Бҽшировның Нҽфисҽсе – намус, А.Гыйлҽҗевнең Бибинуры ана 

мҽхҽббҽте символлары санала. 
Тҿп ҽдҽбият 

1. Аристотель. Сочинения: в 4 т. Т. IV. М.: Мысль, 1984. С. 646-655. 

2. Кожинов В.В. Художественный образ // Размышления об искусстве, литературе и 

истории. М., 2001. С. 52. 

3. Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М., 1993. С. 711-754.  

4. Аверинцев С.С. Символ // Краткая литературная энциклопедия: в 9 т. Т. VI. М., 1971. 

С. 826-831.  

5. Шеллинг Ф.В. Философия искусства. СПб., 1996. С. 106. 

6. Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М., 1995. С. 130. 

Ҿстҽмҽ ҽдҽбият 

Аверинцев С.С. Символ // Литературная энциклопедия терминов и понятий. М., 2001. 

С. 976-978. 
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1.2. Сүз сҽнгатендҽ образ 

 

Образ (грек. эйдос – йөз, битлек, сурәт) сҽнгатьтҽ, иҗат эшендҽ 

киң мҽгънҽгҽ ия тҿшенчҽ. Бербҿтен сҽнгать ҽсҽре дҽ образ дип атала, 

мҽс., скульптура һҽм рҽсем яшҽешнең билгеле бер сыйфатын сурҽтли. 

Моннан тыш, сҽнгати бҿтен буларак әдәби әсәр дҽ образ санала. 

Гносеология фҽне ҽдҽби образны, гомумҽн, образ тҿре, ягъни кеше 

аңының ҽйлҽнҽ-тирҽ чынбарлыкны үзлҽштерү нҽтиҗҽсе итеп аңлата. 

Образның хисси (сизү, кабул итү, күзаллау) һҽм рациональ (тҿшенчҽ, 

фикер йҿртү, идея, концепция, теория) тҿрлҽре бар. Алар ярдҽмендҽ 

кеше кҿндҽлек тормышны аңлый. Мифологик, дини, фәнни, 

фактографик һҽм әдәби образлар билгеле.  

Ҽдҽби образга хисчән характер, тасвирлау бөтенлеге, шәхсилек, 

хиссилек, тормышчанлык, иҗат хыялының роле кебек сыйфатлар хас. 

Образ дип әдәби әсәр бөтенлеген дҽ атыйлар. Мондый образның үз 

эчке тҿзелеше бар, мҽсҽлҽн, Г.Тукайның ―Су анасы‖ поэмасы эчке 

тҿзелеше берничҽ катламнан тора: яңгырашлы ритмик һҽм сҽнгатьле 

сҿйлҽм; сюжет; ҽсҽрдҽ Су анасы, карак малай, аның ҽнисе образлары 

үзара хҽрҽкҽттҽ. Бу образлар аша укучы аларның характерын белҽ, 

бҿтен поэманы укыгач кына сҽнгати идеясен аңлый. Образның һҽр 

катламы эчтҽн оеша, үз композициясенҽ ия. 

Ҽдҽби образ фҽлсҽфи һҽм эстетик аңлатмаларны да үзенҽ 

сыйдыра. Фҽлсҽфҽ аны кеше аңындагы образ, ди. Эстетика исҽ 

дҿньядагы җан иялҽре һҽм табигатьнең образын язучы аңы ҿр-яңадан 

тудыра дип аңлата.  

Ҽдҽби образга ҿч үзенчҽлек хас: күрү, ишетү, тою. Аны иҗат итү 

ҽдиптҽн осталык талҽп итҽ. Тимер акча идҽнгҽ тҿште дигҽн җҿмлҽдҽ 

бернинди образ юк. Л.Н.Толстой исҽ бу фразаны үзгҽртеп, ҽдҽби образ 

тудырган: ―Көмеш акча идҽнгҽ чылтырап тҿште дҽ, сикерә-сикерә 

тҽгҽрҽп китте‖. Димҽк, биредҽ акчаның тҿсен күрҽбез, идҽнгҽ тҿшкҽн 

тавышын ишетҽбез һҽм ничек тҽгҽрҽп киткҽнен тоябыз. 

Образлылык эстетик тҽэсир кҿченҽ ия, сүз сҽнгатенең йҿзен 

билгели, ҽ матур ҽдҽбият кеше яшҽешен ҽдҽби сүз ярдҽмендҽ сурҽтли. 

Ҽдҽби образ чынбарлыкны күзаллау белҽн чиклҽнҽ, шуңа күрҽ 

геройлар укучы алдына тормыштагыча килеп баса. Димҽк, язучы 

образлар аша персонажларны җанлы гҽүдҽлҽндерүгҽ ирешҽ. 
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Образда индивидуальлек типиклаштыру законы белҽн бергҽ яши. 

Ҽдҽби ҽсҽрдҽ чынбарлык закончалыкларын ҽдип үзенчҽлекле тҿсмер 

һҽм шҽхси бизҽклҽр ярдҽмендҽ кабатланмас итеп сурҽтли. Гомумилек 

шҽхсилек аркылы белдерелҽ. Шул рҽвешле, бер образда ике хасият 

берлҽшҽ.  

Язучы эшчҽнлегендҽ нигездҽ ике иҗади этап күзҽтелҽ: образ 

тууга кадәрге тарих, образ тудыру тарихы [1, 9]. Беренче этапта ҽдип 

үзе туплаган тормыш материалын ҿйрҽнҽ, тҿп фикерен ачыклый, 

геройларының образын уйлый, язачак ҽсҽренең планын тҿзи, 

персонажларны һҽм алар яшҽячҽк урынны чамалап куя, ишеткҽн-

күргҽннҽрен терки, сурҽтлҽү чаралары эзли. Уен кҽгазьгҽ тҿшергҽч 

кенҽ чын иҗат эшчҽнлеге башлана.  

Икенче этапта инде язучы яңа образ тудыра. Лҽкин кайвакыт 

камил ҽдҽби образны тиз генҽ тудырып булмый, шуңа күрҽ берничҽ 

каралама языла, тҿрле вариантлар иҗат ителҽ.  

Язучы ҽдҽби ҽсҽрдҽ сурҽтле (образлы) фикер йҿртҽ, еш кына герой 

психологиясен ачу чарасы итеп деталь (фран. detail – җентеклелек, 

җентекле сурәтләү) куллана [2, 45]. Мҽс.: 

―Гайшҽтти исҽ башын саклый иде. Күз алдына китерегез: кыш 

кҿне ҿегезгҽ ҽкрен генҽ бер чүмҽлчек килеп керҽ. Бҿтен йорт аякка 

баса, ду-чат килҽ: 

– Ҽби килгҽн! Гайшҽ ҽби килгҽн! 

– Үземнең ҽби килгҽн! Кендек ҽбием килгҽн! Лҽкин ―ҽби‖ үзе юк 

ҽле: ҽлегҽ чүмҽлчек кенҽ бар. Һҽм бала-чага теге чүмҽлчекне сүтҽргҽ 

керешҽ. Чүмҽлчек эчендҽ Гайшҽтти барын бҿтен кеше белҽ. Лҽкин 

сүтҽргҽ, шуны табарга кирҽк. 

Гайшҽттине тапканчы, ҽлбҽттҽ, байтак эш бар ҽле. Башта яшел 

шакмаклы, юрган хҽтле зур шҽлне чүмҽлчек ҿстеннҽн аласы. Ҽлеге 

шҽл астында колакчынлы бүрек. Бүрекне аласы. Шуннан аста кҽҗҽ 

мамыгыннан бик яхшы шҽл. Нафталин исе килеп тора. Аны да аласы. 

Шуны алгач, бҽрҽн тиресеннҽн тегелгҽн бер түгҽрҽк бүрек чыга. 

Гайшҽттигҽ хҽтле ҽле ерак! Бҽрҽн бүректҽн соң зур алсу чҽчҽкле 

шҽлъяулык. Аны сүтеп аласың. Зур чҽчҽкле шҽлъяулыктан соң гына 

гадҽти баш яулыгы күренҽ һҽм җыерчыклы мҿлаем йҿз хҽрҽкҽткҽ килҽ: 

– Хҽерле бҽрҽкҽт бирсен йортка, исҽн-сау торамсыз? – дип, 

Гайшҽтти елмая. Андый елмаю! Андый самимилек! Андый якынлык!‖ 

[3, 120]. 
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Монда автор чүмәлчек дигҽн ҽдҽби деталь, персонажның баш 

киемен берҽмтеклҽп сүтү сыман кҿлкеле метафора ярдҽмендҽ Гайшҽ 

ҽби образын тудырган. 

Ҽдҽби образ гомумилҽштерү сыйфатына ия. Ул – гомумилекнең 

шҽхсилектҽ тупланган чагылышы. Образның мҽгънҽсе характердан 

киңрҽк: аның тормыш юлын да тасвирлый, тышкы кыяфҽтен дҽ күздҽ 

тота. 

―Характер‖ тҿшенчҽсе (грек. charakter – аерып торган сыйфат) 

ҽдҽби геройга хас социаль, тарихи, милли, психологик һ.б. шҽхси 

сыйфатлар җыелмасын белдерҽ.  

Характер шҽхсилекне, шҽхесне аңлата. Ҽсҽр персонажына карата 

―характер‖ тҿшенчҽсе дҽ кулланыла.  

―Характер‖ сүзе Аристотельнең ―Поэтика‖ китабында ук телгҽ 

алына. Лҽкин матур ҽдҽбиятта характер тҿзелеше мҽдҽниятнең теге 

яки бу чордагы үсешенҽ бҽйле, мҽсҽлҽн, антик ҽдҽбиятта шҽхес 

тасвирланмый. Шҽхес Христианлык белҽн бергҽ барлыкка килҽ. Инде 

кылган гамҽллҽре ҿчен кеше җаваплылык хисе тоя башлый, ҽмма аның 

гомере бу гҿнаһлы дҿньяда бик кыска. Адҽм баласының иман 

ныклыгы Аллаһка инануы белҽн үлчҽнҽ. 

Ренессанс дҽверендҽ җиһан картинасы үзҽгендҽге Аллаһ урынын 

Кеше ала. Ҽйтик, Уильям Шекспир, Франсуа Рабле, М. де Сервантес 

геройлары характерына кешенең төрле сыйфатлары хас: түбҽн яки 

югары ҽхлаклы, имансыз-иманлы, игелексез-мҽрхҽмҽтле.    

Классицизм тарафдарлары характерны күпьяклы сурҽтлилҽр, 

кешенең тҿп вазыйфасы – җәмгыятькә хезмәт итү дип аңлыйлар. 

Классицистлар аеруча драмада характерның бер сыйфатын тулырак 

чагылдыралар.  

Романтизм методы, киресенчҽ, кеше белҽн җҽмгыять арасындагы 

каршылыкны тасвирлаган.  

ХIХ г. фҽнни ачышларына таянган реализм алымы характерны 

социаль тирҽлек, тарихи шартлар, биологик факторлар белҽн бҽйлҽп 

гҽүдҽлҽндерҽ.  

ХХ г. рус һҽм татар ҽдҽбиятларында үзенчҽлекле, гадҽти булмаган 

характерлар сурҽтлҽнҽ, мҽс.: М.Горькийның Клим Самгин, Фома 

Гордеевлары, А.Платоновның ―халык фҽлсҽфҽчелҽре‖, В.Распутинның 

Настя-Андрее; Г.Исхакыйның Зҿлҽйхасы, Ф.Ҽмирханның Хҽяты, 

М.Фҽйзинең Галиябану-Хҽлиле, Г.Бҽшировның Нҽфисҽсе, 
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А.Гыйлҽҗевнең Мирвҽли-Бибинуры, М.Мҽһдиевнең Ҽркҽшҽ, 

Гыйззҽтуллин, Зҿлфиялҽре.  

Характер ҽсҽр сюжеты дҽвамында яктыртыла, персонажның 

шҽхси сыйфатларын киңрҽк ача. 

―Типиклаштыру‖ (гомумиләштерү), ―типиклык‖ (гомумилек) 

тҿшенчҽсе тормышның охшаш якларын һҽм кешенең тҿп 

сыйфатларын яктырта.  

Социаль катлауга, миллҽткҽ хас типик үзенчҽлеклҽр асылда һҽр 

шҽхестҽ бар, шуңа күрҽ язучы геройның гомуми хасиятлҽренҽ 

игътибар итҽ. Ул ҽдҽби образ иҗат иткҽндҽ кешелҽрнең яшҽү рҽвешен, 

шҿгылен, рухын, холкын, сҿйлҽмен, мҿнҽсҽбҽтен җентеклҽп күзҽтҽ 

һҽм иң ҽһҽмиятлелҽрен ҽсҽрдҽге образга күчерҽ. Шулай итеп, ҽдип 

гомумилҽштерү китереп чыгара.  

Ҽдҽбият теориясендҽ социаль катлау яки тҿркем, миллҽт, һҿнҽр 

иясенҽ хас сыйфатларны үзендҽ туплаган образга тип (грек. tupos – 

үрнәк), дилҽр.  

Типиклаштыру алымнары ҿч тҿрле: 

Типик (гомум, җыелма) образ. Бу очракта язучы кеше характеры 

билгелҽренең иң кирҽклесен бер геройга туплап бирҽ: Фатыйх 

Хҿснинең ―Җҽяүле кеше сукмагы‖ романында Сҽфҽргали-Зҽйтүнҽ, 

―Йҿзек кашы‖ повестендҽ Айдар-Вҽсилҽ – җыелма образлар [4, 152].  

Прототип (беренче образ) алымын кулланып, ҽдип таныш 

шҽхеслҽр хакында яза, алар катнашкан вакыйгаларны сайлап ала. 

Болай сурҽтлҽгҽндҽ ҽсҽр каһарманнары тормышчан килеп чыга. Мҽс., 

Борис Полевой ―Чын кеше турында повесть‖ герое Маресьевның 

прототибы – данлыклы очучы Мересьев белҽн фронтта очраша.  

М.Мҽһдиев прототипны иҗат ҿчен мҿһим шарт дип санаган. 

Ҽйтик, ―Торналар тҿшкҽн җирдҽ‖ лирик-документаль повесте 

геройлары Гайшҽ, Хҽдичҽ, Мҽрфуга ҽбилҽрнең прототиплары 

язучының туган авылы Гҿберчҽктҽ яшҽгҽннҽр.  

Прототип булып язучы шҽхесе дҽ тора ала, чҿнки бу очракта 

тормыш материалы аның үзендҽ бар, мҽсҽлҽн: ―Онытылмас еллар‖ 

роман-трилогиясендҽ Хҽлимнең прототибы – Ибраһим Гази үзе. Ҽдҽби 

ҽсҽрдҽ прототипның исеме генҽ үзгҽртелҽ. 

Тарихи шҽхеслҽрнең ҽдҽби образы. Шҽхеснең исеме, туган җире 

үзгҽртелми. Ҽдип хакыйкатьне, герой биографиясендҽге фактларны 
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саклый, холкын, аның катнашында булган хҽллҽрне чынбарлыктагыча 

яктырта. 

М.Мҽһдиев ―Ачы тҽҗрибҽ‖ китабындагы ―Ялта‖, ―Пицунда‖ 

эсселарында фольклорчы-галим Хҽмит Ярми, күренекле рус 

язучылары Самуил Маршак, Михаил Шолохов, татар ҽдибе Рабит 

Батулла һҽм ―Тарих сакалын юа‖ очеркында патша Россиясендҽ үк 

җҽмҽгать эшлеклелесе булып танылган тарихчы Виталий Шулигин 

образлары белҽн таныштыра. 

Совет чоры татар ҽдҽбиятында иҗат эшчҽнлеге коммунистик 

идеологиягҽ туры килгҽн тарихи шҽхеслҽрнең генҽ ҽдҽби образлары 

сурҽтлҽнде, мҽс.: Ҽ.Фҽйзи ―Тукай‖, Ш.Маннур ―Муса‖ романнары, 

А.Расихның беренче татар большевигы, журналист Хҿсҽен Ямҽшев 

хакындагы ҽсҽре, Гҿлсем Мҿхҽммҽдова ―Сикҽлтҽле туры юл‖ 

(Г.Ибраһимов т-да), Р.Фҽйзуллин ―Сҽйдҽш‖ поэмасы (С.Сҽйдҽш х-да), 

Рашат Низамиев ―Кызыл кар яугач‖ (композитор Фҽрит Яруллин т-да). 

Лҽкин рҽсми идеология Казан ханы Олугъ Мҿхҽммҽд, Кол Шҽриф, 

Сҿембикҽ-ханбикҽ, шагыйрь Мҿхҽммҽдъяр, милли-азатлык кҿрҽше 

җитҽкчелҽре Батырша, Канкай углы Бҽхтияр, Ислам дине галимнҽре 

Габденнасыйр Курсави, Шиһабеддин Мҽрҗҽни, Ризаеддин Фҽхреддин, 

Ҽхмҽдһади Максуди, Муса Биги, иганҽчелҽр Шакир Рҽми, Камил 

Мотыйгый, язучы-мҿхҽррирлҽр Заһир Биги, Гаяз Исхакый, Фатыйх 

Кҽрими, Ярулла Зариф, Мҽхмүт Галҽү, Россия империясенең Дҽүлҽт 

Думасы депутатлары Закир Рҽми, Садри Максуди, Йосыф Акчура 

исемле атаклы миллҽттҽшлҽребезнең якты образларын күлҽгҽдҽ 

махсус тотты. 

90 елларда исҽ ҽдҽбият гаделсезлекне тҿзҽтте: Җҽмит Рҽхимов 

―Батырша‖, Рабит Батулла ―Сҿенбикҽ‖, Флүс Латыйфи ―Хыянҽт‖, 

Мҿсҽгыйт Хҽбибуллин ―Иван Грозный һҽм Сҿембикҽ ханбикҽ‖ 

романнары, Вахит Имамов ―Татарлар Пугачѐв явында‖ очеркы, ―Сҽет 

батыр‖ тарихи повесте, Таһир Нҽбиуллинның ―Качкын‖, ―Мҽрҗан 

убасы‖ повестьлҽре, Ҽхмҽт Рҽшит ―Сҿембикҽнең Казан халкы белҽн 

хушлашуы‖, ―Кол Шҽриф‖ поэмаларын иҗат иттелҽр.  

Типиклаштыру формалары ҿчҽү:  

Романтик типиклаштыру – геройның гамҽлен, сҽлҽтен, хисен 

күпертеп бирү. Аның беренче ҿлгелҽре мифологиягҽ корылган антик 

ҽдҽбиятта ук очрый, мҽс.: Гомер ―Илиада‖сында баш герой Ахиллес 

ярымалла, ярымкеше кыяфҽтендҽ сурҽтлҽнҽ, чҿнки аның ҽтисе Җир 
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кешесе, ҽнисе – алла. Ҽсҽрдҽ Ахиллес барлык кешелҽрдҽн кҿчле итеп 

күрсҽтелҽ. 

Фарсы шагыйре Фирдҽүсинең ―Шаһнамҽ‖сендҽ Рҿстҽм 

баһадирның куҽте сҽнгатьчҽ сурҽтлҽнҽ.  

Романтик типиклаштыру ―гиперболаштыру‖ (―гиперболизация‖) 

тҿшенчҽсе белҽн бҽйле. Романтик гомумилҽштерү геройны 

илаһилаштыра, ҽдҽби ҽсҽрнең эстетик тҽэсирен арттыра. 

Фантастик типиклаштыру – тормышта булмаган хыялый 

күренешлҽрне чагылдыру. Еш кына ҽдҽби фантазия белҽн дини һҽм 

фольклористик хыял бергҽ үрелҽ. Мисал ҿчен А.Дантеның ―Илаһи 

комедия‖се тҽмуг, җҽннҽт һҽм арафны (оҗмахка керер алдыннан 

гҿнаһлардан чистарыну урынын), ―Кисекбаш китабы‖ исҽ җир 

астындагы Дию билҽмҽсен тасвирлый. К.Галинең ―Йосыф кыйссасы‖, 

Мҽҗлисинең ―Сҽйфелмҿлек китабы‖ шикелле дҿньяви ҽсҽрлҽргҽ 

фантастик күренешлҽр (бүренең кешечҽ сҿйлҽшүе, Зҿлҽйханың 

яшҽрүе, Сҽйфелмҿлекнең пҽри кызына гыйшык тотуы, эт башлы 

кызларның очравы) ҽдҽби элемент буларак килеп керҽ. Дж.Свифт 

―Гулливер сҽяхҽтлҽре‖ романы, К.Насыйри ―Ҽбүгалисина‖, 

Ф.Ҽмирхан ―Фҽтхулла хҽзрҽт‖, Г.Кутуйның ―Рҿстҽм маҗаралары‖ 

повестьлҽре дҽ фантастик гомумилҽштерүгҽ нигезлҽнҽ. 

Сатирик типиклаштыру – явыз ниятле, хҽйлҽкҽр, мҽкерле 

кешелҽрдҽн яки уңышсызлыкка китергҽн иҗтимагый-сҽяси 

күренешлҽрдҽн ачы кҿлү. Сатирада ике үзенчҽлек үзара үрелеп бара: 

тәнкыйтьләү, көлү. Язучы тҽнкыйтьлҽп кҿлҽ һҽм кҿлеп тҽнкыйтьли. 

Мисалга С.Сервантес, Ф.Рабле, Дж.Свифт, Н.В.Гоголь, М.Е.Салтыков-

Щедрин, Г.Тукай, Ф.Ҽмирхан, Г.Афзал, Ш.Галиев, Ф.Баттал сатирик 

ҽсҽрлҽрен ҽйтергҽ мҿмкин. Монда да гиперболаштыру ҽһҽмияткҽ ия. 

Гомумҽн, типиклаштыру шигърияттҽ үзенчҽлекле тҿсмер ала: 

шагыйрь уен чагылдыра, I заттан сҿйлҽтҽ, лирик герой укучыны 

дулкынландырган уртак хислҽрне белдерҽ, мҽс., Тукайның 

―Китмибез!‖ шигыре. Димҽк, типиклаштыру (типиклык) законы, ягъни 

гомумилек белән шәхсилекнең берләшүе ҽдҽби ҽсҽрнең барлык 

ҿлешлҽрен колачлап ала. 

 
Тҿп ҽдҽбият 

1. Давыдова Т.Т., Пронин В.А. Теория литературы: учеб. пособие. М.: Логос, 2003. 232 с. 

2. Ҽдҽбият белеме: терминнар һҽм тҿшенчҽлҽр сүзлеге / тҿз.-авт.: Д.Ф.Заһидуллина, 

В.Р.Ҽминева, М.И.Ибраһимов, Н.М.Йосыпова, Ҽ.М.Закирҗанов, Т.Ш.Гыйлаҗев, 
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Г.Р.Гайнуллина. Фҽн. ред. Т.Н.Галиуллин, Д.Ф.Заһидуллина. Казан: Мҽгариф, 2007. 231 

б.  

3. Мҽһдиев М.С. Сайланма ҽсҽрлҽр: 5 томда / тҿз. Г.М.Хҽсҽнова. III т.: повесть, роман. 

Казан: Татар. кит. нҽшр., 2009. 480 б. 

4. Хатипов Ф.М. Ҽдҽбият теориясе: югары уку йортлары, педагогика кҿллиятлҽре 

студентлары ҿчен кулланма. Тулыл. икенче басма. Казан: Раннур, 2002. 352 б.  

 

Ҿстҽмҽ ҽдҽбият 

Арсланова А.А. Остались книги от времѐн былых...: персидские исторические 

сочинения монгольского периода по истории народов Поволжья. Казань: Татар. кн. изд-

во, 2002. 239 с. 

Роднянская И.Б. Образ // Литературная энциклопедия терминов и понятий. М., 2001. С. 

669-674. 

 

1.3. Иҗат хыялы. Тормышчанлык һҽм шартлылык 

 

Иҗат хыялы (ингл. fantasy, рус. творческая фантазия) 

ярдҽмендҽ язучы персонажның гамҽл һҽм кичерешлҽрен яшҽештҽгечҽ 

сурҽтли. Кайбер геройлар ҽсҽрдҽ дистҽ еллар яши, вакыйгалар зур 

чорны колачлый. Ҽдип тормышта кешелҽрнең сүз-фикерлҽрен ишетеп 

гомер кичерҽ. Дҿньяны күзҽтҽ белү сҽлҽте аңа образ тудырганда 

булыша. Чынбарлык талҽбен саклап, күзҽтүлҽрен, уйларын язучы үз 

иҗат фантазиясе аша уздыра һҽм ҽдҽби эшкҽртҽ.  

Тарихи ҽсҽрдҽ исҽ иҗат хыялы азрак, чҿнки язучы кешенең 

тҽрҗемҽи хҽле белҽн турыдан-туры эш итҽ, геройны шартлы рҽвештҽ 

тормыштагы сыман хҽллҽргҽ куеп тасвирлый [1, 163]. 

Ҽдҽби геройлар образын тудырганда иҗат хыялы зур урын ала. 

Аның белҽн сҽнгати типиклаштыруның ике тҿре бҽйле: 

тормышчанлык, шартлылык. 

Тормышчанлык принцибы сҽнгатьтҽ күптҽн бар, ҽйтик, классик 

эпопеялҽргҽ, рус ―натурализм мҽктҽбе‖ вҽкиллҽре Николай Некрасов, 

Иван Тургенев (―Аучы язмалары‖), Александр Островский (―Яшен‖), 

Иван Гончаров (―Обломов‖), реалист язучылар Лев Толстойның ―Анна 

Каренина‖, Фѐдор Достоевскийның ―Бҿек инквизитор турында 

легендалар‖, Антон Чеховның ―Чия бакчасы‖ ҽсҽрлҽренҽ, француз 

натуралисты Эмиль Золяның ―Западня‖, ―Жерминаль‖ романнарына 

хас. Хҽтта фҽнни фантастикадан да тормышчанлык чалымнарын 

табарга мҿмкин [2, 21]. 

Ҽдҽби гомумилҽштерүнең шартлылык тҿре ике мҽгънҽдҽ йҿри: 

беренчел, икенчел. 
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Чынбарлыкның ҽдҽбиятта һҽм сҽнгатьнең башка тҿрлҽрендҽге 

сурҽтлҽнеше белҽн туры килмҽве беренчел шартлылык дип атала. 

Моңа махсус кагыйдҽлҽрдҽн оешкан сҽнгатьле сҿйлҽм һҽм геройлар 

образы аша яшҽешне чагылдыру керҽ. 

Ҽдип тормышчанлык талҽбенҽ буйсынып чынбарлыкны 

тасвирлый, персонажлар образын тулаем күзаллый, мҽс.: Ибраһим 

Газиның ―Онытылмас еллар‖ында Хҽлим, Шҽйхи Маннурның ―Муса‖ 

романында Муса, Ҽхмҽт Фҽйзинең ―Тукай‖ романында Апуш 

образлары.  

Башка язучылар читлҽтеп ҽйтү ысулын, ягъни икенчел 

шартлылыкны ҿстен күрҽ. Бу очракта яшҽеш чынлыгы бозып 

күрсҽтелҽ, тормышчанлык кире кагыла: Николай Гогольнең Җен, 

Шайтан, Борын, Антон Чеховның кара монах, Габдулла Тукайның Су 

анасы, Шүрҽле образлары.     

Икенчел шартлылык ҽсҽрнең поэтик сурҽтлҽү мҿмкинлеген 

киңҽйтҽ, фҽлсҽфи күпмҽгънҽлелек ҿсти. Гомумҽн, тормышчанлык һҽм 

шартлылык принцибы ҽдҽби ҽсҽрдҽ сҽнгатьчҽ гомумилҽштерүнең 

ҽһҽмиятле формалары санала.  

Сүз осталары тормышны ҽдҽби типиклаштыруның гротеск, 

фантастика тҿрлҽренҽ дҽ мҿрҽҗҽгать итҽ: Михаил Салтыков-Щедрин 

―Бер шҽһҽр тарихы‖нда, Н.В.Гоголь ―Петербург повестьлҽре‖ндҽ, 

Г.Тукай ―Печҽн базары, яхуд Яңа Кисекбаш‖ поэмасында гротеск 

кулланганнар. 

ХХ гасырда гротескның модернистик (сюрреализм, 

экспрессионизм, абсурд театры) һҽм реалистик (гротеск реализмы, 

халык мҽдҽнияте) тҿрчҽлҽре аерылып чыга [3].  

Совет чоры рус ҽдҽбиятында фантастика (хыялыйлык) еш кына 

эзоп теле булып хезмҽт итҽ, чынбарлыкны тҽнкыйтьлҽүгҽ булыша, 

аерым алганда, бу күренеш роман-антиутопия (Евгений Замятин ―Без‖ 

романы), повесть-легенда, повесть-ҽкият жанрларында чагыла. ―Без‖ 

романында автор фантастиканың ике тармагын – социаль-фҽлсҽфи 

эчтҽлек белҽн сциентизмны (динсез мифологияне) янҽшҽ куеп сурҽтли. 

Сциентистик миф (уңышсыз фәнни тәҗрибә, ягъни этнең Кешегә 

әверелә алмавы) Михаил Булгаковның ―Эт йҿрҽге‖ повестендҽ бар [2, 

25].  

Фантастика татар ҽдҽбиятына ХХ й. башында килеп керҽ, мҽс.: 

Ф.Ҽмирханның ―Фҽтхулла хҽзрҽт‖ (1909), ―Балалар атавы‖ (1919) 
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ҽсҽрлҽре. 1958 елда Атилла Расих ―Хҽвефле сынау‖ повесте, Адлер 

Тимергалин ―Роберт, уян, сҿеклем!‖ фантастик хикҽясен бастыралар. 

80 елларда Рабит Батулла ―Алып батыр маҗаралары‖ дигҽн повесть-

ҽкият иҗат итҽ.  

ХХ г. ҽдҽбиятында ҽкияти фантастика да яшҽвен дҽвам иткҽн: 

Антуан де Сент-Экзюпери ―Кечкенҽ принц‖ повесте, Д.Р.Толкиен 

―Балдаклар патшасы‖ эпопеясе, Михаил Пришвин иҗаты, Евгений 

Шварц драматургиясе. 

А.Тимергалинның ―Күрешү‖, ―Кабул булсын телҽгең‖, ―Адашкан 

йолдыз‖, ―Кайтыр юллар‖, ―Кибернетикларның хыялы‖, ―Фермада‖ 

һ.б. хикҽялҽренҽ, ―Таш Алиһҽ‖ повестенҽ фҽнни фантастика, Валентин 

Распутин ҽсҽрлҽренҽ мифологизм, Чыңгыз Айтматов прозасына 

сциентизм хас.  

 
Тҿп ҽдҽбият 

1. Хатипов Ф.М. Ҽдҽбият теориясе. Казан: Раннур, 2002. 352 б.  

2. Давыдова Т.Т., Пронин В.А. Теория литературы. М.: Логос, 2003. 232 с. 

3. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и 

Ренессанса. М., 1965. С. 53.  

 

Ҿстҽмҽ ҽдҽбият 

Борев Ю.Б. Эстетика. М.: Искусство, 1988. С. 188-189. 

Лотман Ю.М. Семиотика // Литературный энциклопедический словарь. М., 1987. С. 

373-374. 

Якобсон Р.О. Семиотика: в 2 т. Т. I. Благовещенск, 1998. С. 101-115. 

 

Белемнҽрне тикшерү ҿчен сораулар, мҿстҽкыйль эшкҽ биремнҽр 

1. ―Образ‖ тҿшенчҽсенҽ аңлатма бирегез. 

2. Ҽдҽби образлылык нҽрсҽ ул?  

3. Образда индивидуальлекне ничек аңлыйсыз? 

4. Типиклаштыру законы турында сҿйлҽгез.  

5. Типиклаштыру алымнары ничҽ тҿрле була?  

6. Типиклаштыруның нинди формалары бар? 

7. Тормышчанлык һҽм шартлылыкны аңлатыгыз.  

8. Иҗат хыялыгызны файдаланып, парча яки хикҽя язып карагыз. 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

 

II бүлек. Сҽнгать тҿре буларак матур ҽдҽбият 

 

2.1. Сҽнгать тҿрлҽре бүленеше 

 

 

Сҽнгать системасы тормышның бҿтен якларын да чагылдырып 

бетерҽ алмый. Һҽр сҽнгать тҿре яшҽешнең аерым ҿлкҽсен генҽ сурҽтли, 

моның ҿчен үзенҽ яраклы тҿзү материалын файдалана. Чынбарлыкның 

кайсы тарафын нинди материал ярдҽмендҽ тасвирлауга карап сҽнгать 

берничҽ тҿргҽ бүленҽ: күрү, ишетү, күз алдына китерү сәнгате.  

Күрү сҽнгатен (архитектура, скульптура, рҽсем) пространство 

сәнгате дип тҽ атыйлар.  

Ишетү сҽнгатенҽ музыка керҽ. Бию, театр тҿрлҽрендҽ күрү-ишетү 

мҿмкинлеге берлҽшҽ.  

Күз алдына китерү сҽнгате дип матур ҽдҽбиятка ҽйтҽлҽр. Җырда 

ишетү һҽм күз алдына китерү чаралары бергҽ кушыла.  

Сҽнгатьнең динамик һҽм статик тҿрлҽре дҽ бар. Динамик тҿргҽ 

бию, музыка, ҽ статикка архитектура, скульптура, рҽсем сҽнгате карый. 

Ҽдҽбият, театр, кино, телевидение шушы ике тҿр арасында тора. 

Сынчы яки рҽссам образны тормыштан күчереп ясый. Лҽкин образ 

хасил булгач, инде ул сҽнгать ҽсҽрендҽ мҿстҽкыйль яши башлый. Җыр, 

бию, театр дигҽн сҽнгать тҿрлҽре исҽ скульптура һҽм рҽсемнҽн 

беркадҽр аерыла. Бу очракта кеше үзе – сәнгать объекты.  

Байтак тҿрлҽр (рҽсем сҽнгате, скульптура, ҽдҽбият, кино, ТВ) 

форманы тормыштан ала. Музыка, архитектура исҽ яңа форма тудыра. 

Кыскасы, һҽр тҿрнең үзенҽ генҽ хас билгелҽре бар. Сҽнгатьнең 

тҿрлҽргҽ бүленүе дҿньяның чиксезлегеннҽн килҽ. Матур ҽдҽбиятның 

сҽнгать системасындагы урынын билгелҽү ҿчен сҽнгать тҿрлҽрен 

аерым карарга кирҽк. 

 

2.2. Сҽнгать тҿрлҽре рҽтендҽ матур ҽдҽбиятның урыны 

 

Матур ҽдҽбиятның тҿзү материалы – сүз, шуңа күрҽ аны сүз 

сәнгате дип тҽ атыйлар.  
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Ҽдҽбият кешелек тудырган рухи байлыктан файдалана. Сүз һҽм 

язу – кеше акылының югары үсеш нҽтиҗҽсе.  

Сурҽтлҽү чараларына ия булуы ҽдҽбиятның тасвирлау мохитын 

киңҽйтҽ. Сүз сҽнгате яшҽешнең инсан ҿчен мҿһим, кызыклы, 

аңлаешлы барлык якларын да сурҽтли ала. Ҽдҽбият аша күз алдыбызда 

кешелек дҿньясы тарихы, ил һҽм халык тормышы гҽүдҽлҽнҽ, лҽкин 

җҽмгыятьтҽге вакыйгалар аерым кешелҽр язмышы аркылы күрсҽтелҽ. 

Шуна күрҽ ҽдҽбиятның сурҽтлҽү предметы – Кеше. Болай раслау сүз 

сҽнгатенең табигатен беркадҽр тарайтып аңлауга китерҽ кебек дип яза 

Ф.М.Хатипов. Галим фикеренчҽ, ҽдҽбиятның сурҽтлҽү объектын кеше 

тормышы, аның тирҽлек белҽн бҽйлҽнеше тҽшкил итҽ [1, 326]. Бу 

фикер белҽн килешми мҿмкин түгел.  

Ҽдҽби ҽсҽрлҽрдҽ бҿтен чынбарлык чагыла, тик язучы үз ҽсҽре 

ҿчен тормыш күренешлҽреннҽн иң кирҽклесен сайлый, 

персонажларның характер сыйфатларын уйлый. Шул рҽвешле, ул үз 

аңында тҿзегҽн тормышны күзҽтеп яза башлый. Аны тасвирлау ҿчен 

сүзлҽрне хҽтердҽн ала.  

Матур ҽдҽбиятның тҿзү материалы җисемсез булганлыктан, ул 

чынбарлыкны предметлы сурҽтлҽми. Һҽр сүз нҽрсҽнедер аңлата. Аны 

ишетү, уку белҽн үк берҽр күренешне, билгене, гамҽлне аңлыйбыз. Һҽр 

миллҽт үз яшҽешенең барлык якларын да сүз белҽн билгелҽгҽн, ҽмма 

монда тагын күзаллау сҽлҽте дҽ катнаша.  

Матур ҽдҽбиятның формасы турында сҿйлҽгҽндҽ галимнҽр, 

гадҽттҽ, форманың эчтҽлеккҽ ярашуын раслау белҽн чиклҽнҽлҽр, ҽ аңа 

билгелҽмҽ бирмилҽр. Форманы хасил итүдҽ тел-бизәк чаралары, 

жанр, сюжет, композиция, строфа, ритм, рифманы искҽ алалар, тик 

болар гына форманы колачлап бетерми. Алар – форманың 

компонентлары. Ҽдҽбиятның формасы сүзлҽрдҽн тҿзелгҽн китап дип 

тҽ ҽйтеп булмый [1, 328-329]. 

Борынгы грек фҽлсҽфҽчелҽре сҽнгатьнең формасын чынбарлыкка 

охшатуда күргҽннҽр. Н.Г.Чернышевский исҽ ―сҽнгать формасы – 

тормыш формасы‖ дигҽн, ягъни яшҽеш нинди булса, аның сҽнгатьтҽге 

кыяфҽте дҽ шундый. Моны бигрҽк тҽ рҽсем, скульптура ҽсҽрлҽрендҽ 

күрергҽ мҿмкин. Бу караш бүген дҽ ҽһҽмиятен югалтмаган. Димҽк, 

матур ҽдҽбиятның формасын ҽсҽрдҽ сурҽтлҽнгҽн тормыш белҽн 

бҽйлҽнештҽ карарга кирҽк. Язучы аңында тҿзелгҽн персонажлар 

язмышын һҽр укучы шҽхси кабул итҽ. Ҽдип күңелендҽге чынбарлык 
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та, укучы кичерешлҽре дҽ күзгҽ күренми. Димҽк, ҽдҽбиятның формасы 

предметсыз. ―Матур ҽдҽбият формасы – ул сүзлҽр ярдҽмендҽ укучы 

күз алдына китереп бастырылган тормыш рҽвеше‖ [1, 329]. 

Матур ҽдҽбият сҽнгатьнең бер тҿрен тҽшкил итҽ. Ҽдҽби ҽсҽрлҽр дҽ 

кешене сокландыра, күңелгҽ, аңга йогынты ясый. 

Матур ҽдҽбиятның үзенчҽлеге сҽнгатьнең башка тҿрлҽре белҽн 

янҽшҽ караганда ачыграк күренҽ. Сҽнгать нигездҽ тормышны 

чагылдыра. Ҽдҽби ҽсҽр ҿчен тҿзү материалын да, форманы да 

чынбарлык бирҽ. Шуңа күрҽ сҽнгатьнең яшҽешкҽ мҿнҽсҽбҽтен 

ачыклаганда тормыш – беренчел, сәнгать – икенчел, дилҽр. Тик бу 

очракта иҗатчы читтҽ кала. Дҿрес, яшҽеш сҽнгатькҽ турыдан-туры 

күчми. Аны иң элек акыл кабул итҽ. Тышкы дҿнья нинди булса, аңда 

да шундый ук образ барлыкка килҽ. Баш миендҽ чагылган күренеш 

сҽнгатькҽ күчҽ. Шулай булгач, чынбарлык – беренчел, аң – икенчел, 

сәнгать – ҿченчел. Сүз сҽнгатендҽ тормышның язучы аңындагы 

образы чагыла [1, 308]. 

Архитектура (бина төзелеше) пространство сҽнгатенҽ керҽ, йорт, 

корылма, күпер тҿзү белҽн шҿгыльлҽнҽ. ―Архитектор‖ сүзе исҽ 

грекчадан өлкән балта остасы дип тҽрҗемҽ ителҽ, ягъни хҽзерге телдҽ 

баш тҿзүче дигҽнне аңлата. Бинада кеше яши, эшли, ял итҽ. Йортны 

җил-яңгыр һҽм эссе-салкынга бирешмҽсен ҿчен чыдам материалдан 

тҿзилҽр, мҽс.: сазлыклы җиргҽ урнашкан Санкт-Петербургта затлы 

биналар тҿзегҽндҽ кызыл гранит, ак, зҽңгҽр, кара мҽрмҽр күп 

кулланылган. Алар бинага күркҽмлек бирҽ. Җир тетрҽгҽн урыннарда 

дивар-түшҽм тимер арматура белҽн ныгытыла, ҽйтик, Япониядҽ 

махсус амортизация – эластик фундамент – кулланыла. Тҿньяк 

дҽүлҽтлҽрдҽ стенаны калын итеп, кҿньякта кояш нурлары тҿшмҽслек 

итеп, Балтия иллҽрендҽ ҿй түбҽсен текҽ итеп тҿзилҽр. 

Архитектураның формасы гамҽли максатка, бинаның һҽр ҿлеше 

табигать кануннарына буйсына. Корылманың функциясе аның 

күлҽмен, тышкы кыяфҽтен, бүлмҽлҽрнең зурлыгын, пропорциясен 

билгели. Йорт тҿзелешендҽ халыкларның яшҽү рҽвеше, милли 

бизҽклҽре (орнамент) исҽпкҽ алына, мҽс.: татар архитектурасында 

лалҽ чҽчҽге бизҽге, карлыгач, сандугач, күгҽрчен сурҽте еш кулланыла. 

Биналар бер-берсенҽ туры килеп гармония тудырса, матур күренҽлҽр.  

Крит сарайлары, авыл-шҽһҽрлҽре үзҽклек талҽбе буенча тҿзелгҽн. 

Бу талҽпнең асылы: ҿйлҽр бер үзҽк – баш кешенең йорты янына 
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тупланган. Шуңа күрҽ ҿйлҽр яки бүлмҽлҽр чуалчык тҽртиптҽ 

урнашкан. Атаклы Кнос сараен фҽнни ҽдҽбиятта ―лабиринт‖, ягъни 

―чуалчык‖, дилҽр. Критта казып табылган борынгы ҿйлҽр күзгҽ 

күренмҽс түгҽрҽк яки ярымтүгҽрҽк рҽвешендҽ урнашканнар.  

Күчмҽ һҽм утрак тҿркилҽрнең авыл-шҽһҽр булып утыру тҽртибе 

дҽ үзҽклек талҽбенҽ нигезлҽнгҽн. ―Бик күп татар авылларының иске 

планнарын анализлап караганнан соң, В.В.Егерев ... тҿрле ягына 

йортлар урнашкан, ат белҽн керү ҿчен бер аралыгы – еш кына очракта 

тупик рҽвешендҽ тҽмамлана торган аралыгы булган түгҽрҽкне элекке 

татар авылының тҿп күзҽнҽге булып тора дигҽн нҽтиҗҽгҽ килҽ‖ дип 

яза этнограф Н.И.Воробьѐв. Татарда авыллар гына түгел, аерым 

йортлар да үзҽклек принцибына салынган, ҿйнең алгы ягы урамга 

чыгарылмаган; урам яктан ҿйне койма-киртҽ каплап торган. Баерак 

кешелҽрнең ҿйлҽре, дини корылмалар бҿтенлҽй диярлек ишегалды 

уртасына (курсив безнеке. – И.Ф.) салына торган булган.  

…Атлантида башкаласы да, Фест дисбесе дҽ һҽм иске татар 

авылларының планировкасы да... бҿгҽрлҽнеп яткан җыланны күз 

алдында тота! Бик борынгы тҿркилҽрдҽ бҿгҽрлҽнеп яткан җылан исҽ 

Кояш символы исҽплҽнелгҽн. Тҿркилҽр гомер-гомергҽ Кояшка 

табынганнар‖ [2, 327-328]. 

Архитектура тормыштагы ҽзер формаларны күчерми, шуңа күрҽ 

архитектор жирнең рельефы тигез яки таулы булуын истҽ тотып 

проект тҿзи, мҽс.: урта гасырларда Европада замокны кыя читенҽ 

матурлык һҽм дошман явыннан саклану ҿчен салганнар, Тҿньяк һҽм 

Кҿньяк Кавказда таулы урынны шҽһҽр тҿзелеше ҿчен файдаланганнар.  

Табигатьтҽге матур элементларны архитектура да гүзҽллек үрнҽге 

итеп сайлый: органик һҽм тереклек дҿньясында симметрия, пропорция 

законы киң таралган. Симметрия белҽн лҽззҽтлҽнү сҽлҽте безгҽ 

табигать тарафыннан бирелгҽн, дигҽн Георгий Плеханов [1, 316]. 

Симметрия, пропорция талҽбе архитектурада тулысынча саклана, мҽс.: 

Казан (Идел буе) федераль университетының тҿп бинасы уртасында 

унике колонна, як-яктагы канатларында алтышар.  

Бина тҿзелешендҽ колонна зифа агачны хҽтерлҽтҽ. Колоннаның 

югары очы мендҽр күк капитель белҽн тҿгҽллҽнҽ, кырыйлары аска 

таба каратып бҿтерелгҽн. Мисыр архитектурасында хатын-кыз яки ир-

ат гҽүдҽсе рҽвешендҽге колонналар – кариатида, атлантида – очрый.  
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Архитектурада сызыкларның турылыгы да мҿһим, шунлыктан 

йорт, юл, күперлҽр күркҽм күренҽ.  

Чиркҽү гҿмбҽзлҽре, мҽчет манаралары Адҽм баласының җиде кат 

күклҽргҽ, Илаһи кҿчкҽ – Аллаһка – таба омтылуын чагылдыра.  

Корылмалар бизҽлешендҽ яфрак, чҽчҽк, җилҽк-җимеш, җҽнлек 

сурҽте, эш кораллары формасы, дҽүлҽт символлары файдаланыла. 

Архитектура тарихында антика, роман, готика, ренессанс, рококо, 

барокко, классицизм, ампир, конструктивизм һ.б. стильлҽр мҽгълүм. 

Казанда да бик матур биналар бар: Иске Татар бистҽсендҽ ―Ҽҗем‖ 

мҽчете, Кремль урамында ―Кол Шҽриф‖ җҽмигъ мҽчете, Милли музей, 

Милли китапханҽ, Ирек мҽйданында классик стильдҽ салынган 

М.Җҽлил исемендҽге опера һҽм балет дҽүлҽт академия театры, 

А.Н.Туполев исем. КДТУ (КАИ), К.Маркс урамында КДТУ (КХТИ), 

Сынлы сҽнгать музее, Бауман урамында модернизм стилендҽге элекке 

Матбугат йорты, Пушкин урамында Россия Пенсия фондының 

Татарстан филиалы, Тукай мҽйданында ―Боҗра‖ (―Кольцо‖), Н.Ершов 

урамында ―Корстон‖ күңел ачу-мҽдҽни үзҽклҽре һ.б.ш. 

Скульптура (сынлы сәнгать) латинча кыру, юну дигҽнне аңлата. 

Мҽсҽлҽн: сҿяк, мҽрмҽрне кырып, агачны юнып сын ясыйлар.  

Осталар тҿзү материалының затлылыгын югары бҽяли. Классик 

сҽнгать осталары фил сҿяген, мҽрмҽр, бронзаны файдаланган. Оста 

сынчы кулында җансыз металл яисҽ таштан җанлы образлар хасил 

булган. Хҽзер сынлы сҽнгатьнең тҿзү материалы да шактый 

тҿрлелҽнде. Металл пластинка белҽн сынның каркасын оештыралар, 

аннары кирҽкле сурҽт килеп чыкканчы шуңа балчык, пластилин яки 

гипс сылыйлар. Шуңа күрҽ скульптураны пластик сәнгать дип тҽ 

йҿртҽлҽр. 

Сынлы сҽнгать чынбарлыктагы күлҽмле предметларны 

гҽүдҽлҽндерҽ. Борынгы кеше тау куышында ау күренеше сурҽтлҽгҽн, 

чҿнки ул ерткыч хайваннар белҽн тыгыз бҽйлҽнештҽ яшҽгҽн: алар 

азык, киенү чыганагы да, соклану объекты да, ярдҽмче дҽ булган. 

Шуңа күрҽ хҽзер дҽ ат, эт, бҿркет, бүре, арыслан, фил сынын яратып 

ясыйлар. Мҽс.: С.-Петербургта Пѐтр Беренче, Уфада Салават Юлаев 

һҽйкҽллҽрендҽ кеше белҽн ат тыгыз бҽйлҽнештҽ күрсҽтелҽ. Казанның 

М.Горький урамындагы ―Су каналы‖ дҽүлҽт унитар предприятиесе 

каршында скульптур, Г.Тукай исем. дҽүлҽт бүлҽге иясе Асия 

Миңнуллина су кисмҽге беркетелгҽн арбага җигүле ат белҽн янгын 



26 

 

сүндерүче сыннарын эшлҽде. Нурлатта шҽһҽр исемен 

символлаштырып, Атка һҽйкҽл куйдылар. Татарстан башкаласында 

дҿнья талҽплҽренҽ җавап бирерлек яңа ипподром тҿзелде. Гомумҽн, 

тҿрки халыкларда ат изге образ санала. Атка мҽхҽббҽт, аңа мҿкиббҽн 

китү хисе бездҽ бик кҿчле. Татарстанның беренче президенты 

М.Ш.Шҽймиев тҽ ат ярата, чҿнки ҽлеге күркҽм гадҽт ата-бабайлар 

каныннан килҽ, инде ул геныбызга салынган...   

―Борынгы Крит сарай калдыклары арасыннан археологлар тапкан 

тҿрле сыннарга һҽм диварларга ясалган рҽсемнҽргҽ карап, Крит-

Атлантида кешелҽренең йҿз-кыяфҽтен, кием-салымын күзаллап була. 

Бу сыннарда ир-ат та, хатын-кыз да озын чҽчле. Ирлҽр ярымшҽрҽ, 

чҽчлҽре үреп куелган. Хатыннарның да чҽче үрелгҽн, чигҽлҽрендҽ 

бҿдрҽ чҽч бҿртеклҽре тырпайган, бит-иреннҽренҽ кызыл сҿртелгҽн, 

изүлҽре ачык, күлмҽк җиңнҽре кыска, ҽмма киң, озын итҽклҽре аяк 

йҿзен каплап тора. Ир-ат та, хатын-кыз да муенса такканнар. Алиһҽлҽр 

кыска алъяпкыч япкан, җиде балаитҽкле озын күлмҽк кигҽн, 

башларында хикмҽтле баш киеме. Берсе биек конуссыман баш киеме 

кигҽн, аның ҿстендҽ сары шар бар. Урта гасырларда яшҽгҽн кыпчак 

кабилҽсенең таш сыннарында ир-ат та, хатын-кыз да тасвирланган. 

Кыпчак хатынының баш киеме Крит сарайларында табылган 

алиһҽлҽрнекенҽ охшаган. Ирлҽрнең чҽч үстерүе борынгы тҿрки йола 

саналган. Ҽле ХХ йҿзнең 30 елларына хҽтле кайбер тҿрки халыкларда 

(кыргыз, казах) ир-ат озын чҽч үстергҽн, үреп йҿргҽн. Сугышчы 

кыпчак сыннарында да чҽч толымнары күренҽ. Яки К.Галинең ―Йосыф 

кыйссасы‖нда тҿп каһарман озын чҽчле итеп һҽм аның чҽчен Зҿлҽйха 

үрүе сурҽтлҽнҽ‖ [2, 326-327].    

Антик скульптура алла образын иң чибҽр кеше кыяфҽтендҽ 

сурҽтлҽгҽн. Греклар кеше анатомиясен генҽ түгел, тҽн, мускул 

хҽрҽкҽтен дҽ камил белгҽн.  

Икона – изгелҽр рҽсеме – ясауны Носарыйлык рҿхсҽт итҽ.  

Бҽндҽлҽр Адҽм пҽйгамбҽргҽ, аның балаларына табынмасын ҿчен 

Ислам дине кеше сурҽте ясауны тыйган, чҿнки дин тарихы буенча 

атабыз Адҽм гҽлҽйһиссҽлҽм Аллаһның тҽүге илчесе, гомумҽн, Җир 

планетасында беренче ир-ат, ҽ анабыз Һава аның хҽлҽл җефете булган. 

Дини фикер йҿртсҽк, кешелек алардан башланган. 

Акрынлап дини-мифологик типларны җир кешесе, падишаһ, 

император сыннары алыштыра. Аларда патшаның гади кешедҽн ҿстен 
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булуы күрсҽтелҽ, мисал ҿчен, С.-Петербургтагы Екатерина Икенче 

һҽйкҽле: иң югарыда ―ҽби‖ патшаның мҽһабҽт образы, ҽ түбҽндҽ 

түгҽрҽк пьедесталга ярдҽмчелҽренең барельефы беркетелгҽн. 

ХХ г. Россия скульптурасында илебез тарихында эз калдырган 

шҽхеслҽр урын алган: Мҽскҽүдҽ Пушкинга, Ломоносовка, 

Маяковскийга, Гогольгҽ, Жуковка һ.б., Петербургта Пѐтр Беренчегҽ, 

Пушкинга, Ленинга, Кировка, Тукайга һ.б., Казанда шул ук Ленин 

белҽн Кировка, Пушкинга, Тукайга, Җҽлилгҽ, Мулланур Вахитовка, 

1552 елның 14 октябрендҽ башкалабыз диварларын дары белҽн 

шартлаткан инженер немец бабайсының оныкчасы химик Александр 

Бутлеровка һҽйкҽллҽр, Казан университеты ректорлары бҿек геометр 

Николай Иванович Лобачевский һҽм профессор Михаил Тихонович 

Нужин, физик Завойский бюстлары куелган.  

ХХI йҿздҽ Казанда Бакый Урманче (Зур Кызыл урамы), Салих 

Сҽйдҽш (Татарстан ур.), Гавриил Романович Державин сыннары 

(М.Горький ур.) мҽңгелҽштерелде. Соңгысына ХIХ гасырда ук хҽзерге 

опера һҽм балет театры урынындагы шҽһҽр бакчасында бакырдан 

ясалган һҽйкҽл торган, шуңа күрҽ аны татарлар ―бакыр бабай‖ дип 

йҿрткҽн.  

Совет идеологиясе революцион тематикага зур игьтибар биргҽн. 

Һҽр шҽһҽрдҽ, һҽрбер район үзҽгендҽ, эшчелҽр бистҽсендҽ Владимир 

Ильич Ленинга һҽйкҽл салу гадҽти күренешкҽ ҽйлҽнгҽн. Иосиф 

Виссарионович Сталинга үзе исҽн чагында ук һҽйкҽллҽр куелган, 

ҽйтик, Ростов шҽһҽрендҽге Идел-Дон су юлы каналы капкасы янында 

Сталин монументының биеклеге 20 метр (!) булган. 

Кайчак скульптура архитектура белҽн кушылып, бердҽм 

композицион система хасил итҽ, мисал ҿчен: Мамай курганында 

Сталинградны саклаучылар истҽлегенҽ салынган монумент 

композициясе халкыбызның Бҿек Ватан сугышындагы батырлыгы 

турында сҿйли. Скульптура ҽсҽрен урнаштырганда тирҽлек 

үзенчҽлеген истҽ тоту да мҿһим. Һҽйкҽлне, гадҽттҽ, һҽр тарафтан 

күренердҽй урынга куялар, тик ул тирҽ-яктагы биналар белҽн 

композиция бердҽмлеге тудырырга тиеш. 

Рҽсем сҽнгате (рус. живопись) скульптура шикелле күренеш, 

предмет, пространствоны чагылдыра. Шул ук вакытта сынлы 

сҽнгатькҽ караганда аның сурҽтлҽү кыры киңрҽк. Гҽүдҽ белҽн 

беррҽттҽн ул ҽйлҽнҽ-тирҽне, үсемлеклҽр, хайваннар дҿньясын, 



28 

 

җҽмгыятьнең табигать белҽн мҿнҽсҽбҽтен тасвирлый, мҽсҽлҽн, 

заманында аучылык рҽсем сҽнгатенең тҿп объекты саналган. Ата-

бабайларыбыз иген үстерҽ башлагач, рҽсем сҽнгатенҽ үсемлеклҽр 

орнаменты килеп керҽ. Иҗтимагый-социаль мҿнҽсҽбҽтлҽр үскҽн саен 

алгы планга кеше сурҽте чыга. 

Рҽсем сҽнгате кечкенҽ мҽйданда зур пространствоны сыйдыра. 

Яңарыш чорында рҽсем сҽнгатенҽ пространство, күк йөзе, офык 

килеп керҽ: кеше, хайван образыннан тыш авыл, шҽһҽр, табигать 

күренешлҽре дҽ урын ала. Рҽсем сҽнгате яшҽешне чагылдыру ҿчен 

төсләр контрастын файдалана. Тҿсле картиналар ясау кешенең 

матурны таный белүдҽ югары баскычка менүен раслый, чҿнки инде 

рҽсемдҽ форма гына түгел, тҿслҽр дҽ күренҽ. Рҽссамнар майлы буяулар 

куллана башлагач, яңа тҿслҽр чуарлыгы туа. 

Картинада буяулар бары тик киндер, тукыма, кҽгазь ҿстенҽ генҽ 

тҿшҽ. Лҽкин предметларның формасын, тҿсен, күлҽмен тормыштагыча 

күрҽбез. Тҿслҽр гаммасы аша яссылыктагы ҽйберлҽр ҿч үлчҽмле 

сыман бирелҽ. Алгы планда предметлар контрастлы буяулар, ҽ еракта 

һҽм арткы планда сыек тҿслҽр белҽн сурҽтлҽнҽ. Аерым күренешкҽ яки 

кешегҽ игътибар юнҽлдерү ҿчен дҽ рҽссам тҿслҽр каршылыгыннан 

файдалана, үз картинасында күзҽтү ноктасыннан күренгҽн ҽйберне 

генҽ чагылдыра. ―Рҽсем формасы – ул контраст тҿслҽр ярдҽмендҽ бер 

яссылыкта ҿч үлчҽмдҽгедҽй чагылган тормыш формасы‖ [1, 314]. 

Музыка – кҽеф, рухи халҽт белҽн бҽйле сҽнгать. Ул йҿрҽк хисен, 

дҽрт, телҽк, уйны белдерҽ. Кеше моңын чагылдыруда музыканың 

мҿмкинлеге зур, шуңа күрҽ ул һҽркемгҽ сердҽш. Сагышланганда яки 

шатланганда Адҽм баласы җырдан юаныч таба. Матур милли кҿй 

ишетү җанга рҽхҽтлек бирҽ, инсанны сҿендерҽ, тормышны бизи. 

Миллҽт яшҽешендҽ музыканың роле ҽһҽмиятле. Җыр кешене Туган як, 

Ватан, Туган җир белҽн бҽйли, халкына, ата-анасына карата ярату, 

хҿрмҽт хислҽре тҽрбияли, Туган илнең табигатенҽ соклану уята. 

Музыка – кеше рухының кадерле бер ҿлеше. 

Татар җыры моңлы. Моң – татар музыкасына гына хас тҿшенчҽ, 

тҽрҗемҽ ителми. Моң – милли кҿйлҽребезнең җаны. 

Музыкада табигать тавышлары, бизҽклҽре элемент хҽлендҽ генҽ 

урын ала, мҽс.: инсанны кҽккүк тавышы шомландыра, сыерчык 

сайравы куандыра, сандугач сайравы сокландыра, хислҽр дулкынын 

кҿчҽйтҽ. Композиторлар да кош сайравына охшатып музыкаль ҽсҽрлҽр 



29 

 

иҗат итҽ. Димҽк, кеше табигать моңнарын тыңлап кҿйлҽр тудыра. 

Шул ук вакытта кеше организмы кҿй язарлык дҽрҽҗҽдҽ камил дҽ – 

ишетү, тыңлау сҽлҽте искитҽрлек.  

Музыка матурлык дҿньясы тҿзи, шуңа күрҽ кешенең рухи халҽтен 

тасвирлый, кҽефен күтҽрҽ. Җыр – музыкаль жанрларның киң таралган 

тҿре. Аны профессиональ җырчылар да, үзешчҽннҽр дҽ яратып 

башкара. Соңгылары, яңгырдан соң тишелеп чыккан гҿмбҽлҽр күк, 

безнең заманда аеруча артып китте, эстрадада ―йолдызлар‖ берьюлы 

күплҽп кабынды, нҽтиҗҽдҽ тамашачының зҽвыгы түбҽнгҽ кинҽт 

тҽгҽрҽде, югары профессиональ музыканы аңлаучылар кискен кимеде. 

Халкыбызның озын җырларында (―Олы юлның тузаны‖, ―Ҽдрҽн 

диңгез‖, ―Иске карурман‖, ―Зилҽйлүк‖, ―Салкын чишмҽ‖, ―Тҽфтилҽү‖, 

―Ҽпипҽ‖, ―Җизнҽкҽй‖, ―Ончы Фҽхри‖ һ.б.) фҽлсҽфи, эстетик фикер 

ярылып ята, татар халкының фаҗигасе чагыла, безнең миллҽткҽ генҽ 

хас моң саркый.  

Музыка – тавышларның тибрҽнеше, калынаюы, нечкҽрүе ул. 

Аның тҿзү материалы – тҿрле югарылыктагы авазлар. Алар бер 

тҽртиптҽ килеп, гади тавыш сыйфатын югалта. Тҿрле калынлыктагы 

тавышлар хҽрҽкҽте музыкаль ҽсҽр тудыра. Димҽк, музыка сҽнгатьнең 

динамик тҿренҽ керҽ, ягъни авазлар яңгырап торганда гына җыр яши. 

Шул ук вакытта җырны күңелдҽн дҽ кҿйлҽп була, бу очракта кҿй 

тышкы дҿньяга ишетелми. Ҽмма кҿйлҽүче авазлар тҽртибен, 

озынлыгын тҿгҽл саклый, җыр белҽн юана. Күңелдҽн кҿйлҽү ҿчен 

кҿйне белергҽ кирҽк. 

Хҽзерге заман музыкаль системасы 7 тавыштан һҽм алар арасында 

як-яктан яртышар тонга, яртышар интервалга аерыла торган 5 

югарылыктагы аваздан – барысы 12 тавыштан тҿзелҽ. Пианино, 

аккордеон, баянда ҽлеге 7 баскычлы, диатоник гамманы – ак теллҽр, 5 

тавышлы пентатониканы каралары аңлата. Татар-башкорт кҿйлҽре 

пентатоникага нигезлҽнҽ, ягъни янҽшҽ торган 2-3 тавыштан соң килгҽн 

берҽр аваз кҿй чыгаруда катнашмый. Аны калган 5 тавыш оештыра, 

мҽс.: ―Ҽдрҽн диңгез‖, ―Иске карурман‖, ―Зилҽйлүк‖, ―Салкын чишмҽ‖, 

―Тҽфтилҽү‖ татар халык җырлары, Рҿстҽм Яхин иҗат иткҽн ―Китмҽ, 

сандугач!‖, ―Керим ҽле урманнарга‖ музыкаль ҽсҽрлҽре. Бу система 

кытай, япон, корея, шотланд музыкасында да кулланыла [1, 320]. 

Пентатоника ябык музыкаль система түгел, ул алтынчы, җиденче 

авазларның килеп керүенҽ дҽ мҿмкинлек бирҽ. ―Олы юлның тузаны‖, 
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―Гҿлҗамал‖, ―Ах, җаныем, җанашым‖ халык җырлары, Салих Сҽйдҽш 

―Без кабызган утлар‖, Сара Садыйкова ―Җидегҽн чишмҽ‖, Мҽсгуд 

Имашев ―Кыр казлары артыннан‖, Фасыйл Ҽхмҽтовның ―Иркҽм 

буласым килҽ‖ ҽсҽрлҽре – алтышар тавышлы; ―Каз канаты‖, ―Син 

сазыңны уйнадың‖, ―Ай былбылым‖ халык кҿйлҽре, Рҿстҽм Яхин ―Ак 

җилкҽн‖, Нҽҗип Җиһановның ―Ҿзелгҽнсең сиреньнҽн‖ җырлары – 

җидешҽр авазлы. Алар кҿйгҽ берникадҽр башка яңгыраш бирҽ, тик 

активлык күрсҽтмилҽр. Шул рҽвешчҽ, алты, җиде тавышлы җыр 

эчендҽ пентатоника үз йҿзен саклап кала.  

Калын-нечкҽ тавышлар җырда бер эзлеклелектҽ тезелҽ, шуңа 

карап авазлар бер күтҽрелҽ, бер тҿшҽ. Музыканы үзлҽштерүдҽ, 

башкаруда вакыт зур ҽһҽмияткҽ ия, кеше аны сҽгать тҿгҽллеге белҽн 

тоя. Тавышлар тҿрле озынлыкта була, тҿрле вакыт аралыгында агыла. 

Бербҿтен тавыш озынлыгы шуның яртысына, чирегенҽ, сигездҽн, 

уналтыдан, утыз икедҽн бер ҿлешенҽ бүленҽ. Тҿрле озынлыктагы 

авазлардан ритм ясала, лҽкин озын-кыска авазларның гомуми күлҽме 

һҽр ритмда тигез була. Музыкаль ритм кҿйне оештыруга хезмҽт итҽ, 

җырда хореографик, шигъри ритм белҽн кушыла. Җырлаганда кҿй үз-

үзе белҽн идарҽ итҽ, башкаручы җыр артыннан ияреп кенҽ бара [1, 321-

322].  

Полифония – күп тавыш белҽн җырлау, мҽсҽлҽн: рус, грузин 

кҿйлҽре. Полифоник музыкада тҿрле югарылыктагы берничҽ тавыш 

бер үк вакытта яңгырый. Полифония нигездҽ бер-берсенҽ каршы 

килми торган авазлардан хасил була, ҽмма арага үзара ярашмаган 

тавышлар кереп диссонанс тудыра. 

Опера һҽм симфония музыканың катлаулы тҿрлҽре санала. Шуңа 

карамастан татар профессиональ музыка сҽнгатендҽ беренче мҽртҽбҽ 

композитор Солтан Габҽши ―Башмагым‖, ―Сания‖ операларын яза. 

С.Сҽйдҽш ―Совет Армиясе маршы‖, ―Без кабызган утлар‖ дигҽн 

атаклы симфониялҽрен иҗат итҽ. ―Шүрҽле‖, ―Кырлай‖ балетларына 

Фҽрит Яруллин, Нҽҗип Җиһанов язган симфоник музыкада да 

халкымның илаһи моңы агыла. М.Җҽлил милли фольклорыбызны 

ҿйрҽнеп, ―Алтынчҽч‖ либреттосын яза. 

Музыканың формасы – предметсыз, пространствосыз. ―Музыка 

формасы – ул калын-нечкҽ авазларның мҽгьлүм бер эзлеклелектҽ тҿрле 

вакыт аралыгында эстетик лҽззҽт, соклану тудырырлык кҿйле ритмик 

яңгырашы‖ [1, 322].  
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Бию сҽнгате (рус. искусство танца) кешенең хис, гамҽллҽрен 

сурҽтли. Биегҽндҽ лирик, драматик, эпик образ хҽрҽкҽт аша күрсҽтелҽ. 

Бию сҽнгатьнең динамик тҿренҽ керҽ. Биюдҽ вакыт дҽвамындагы, 

пространстводагы хҽрҽкҽт тасвирлана. Элекке кеше авыр эшне җай 

белҽн – ритмга салып башкарган, җыр кҿйлҽгҽн. Бу исҽ эш оештыруга 

булышкан, күмҽк кҿчкҽ бердҽмлек биргҽн. Борынгы биюлҽр 

тормыштагы хҽрҽкҽтне күзҽтү, аның кабатлануы нигезендҽ барлыкка 

килгҽн, мҽс.: хайван йҿреше, ау күренеше, эш, сугыш барышы [1, 323]. 

Халык биюлҽрендҽ (―Каз ҿмҽсе‖, ―Печҽнчелҽр биюе‖, ―Уен‖, 

―Күбҽлҽгем‖) хезмҽт сурҽтлҽнҽ. Мҿнҽсҽбҽткҽ карап, биюлҽр лирик 

(―Сигезле бию‖, ―Чишмҽ буенда‖, ―Бүлҽк‖, ―Җиде кыз‖), юмористик 

(―Шаяру‖, ―Кияү‖, ―Ҿч туган‖); драматик-сатирик (―Батраклар‖, 

―Мҽдрҽсҽдҽ булган бер вакыйга‖) тҿрлҽргҽ бүленҽ.  

Байтак бию мҽхҽббҽт хисен чагылдыра. Хҽзер күмҽк биюлҽр һҽм 

хореографик алымнар тарихи-сҽяси вакыйгаларны да гҽүдҽлҽндерҽ. 

Мисалга ―Казан‖ бию ансамбле (сҽнгать җитҽкчесе Чулпан Закирова) 

репертуарын китерергҽ була.  

Сюжетлы биюлҽрнең иң катлаулысы – балет. Биредҽ тормыш 

агышы, мҿнҽсҽбҽтлҽр бию аша белдерелҽ. Балетта хҽрҽкҽт тҿрлелҽнҽ, 

шҽхси тҿс ала, классик традициялҽр иҗади үзлҽштерелеп, милли 

бизҽклҽр белҽн баетыла.  

Биюнең тҿзү материалы – фигуралы ритмик хәрәкәт. Ритм 

биюнең драматик характерын билгели. 

Биючегҽ музыка да ярдҽм итҽ, чҿнки ул тактны музыкадан гына 

ала. Музыка биюгҽ нҽфислек ҿсти. Бию сҽнгате музыка белҽн бергҽ 

генҽ яши ала. Бию килеп чыксын ҿчен фигуралы хҽрҽкҽт кирҽк. 

Үзенчҽлекле, дҽртле, кҿчле хҽрҽкҽтлҽр милли биюнең йҿзен билгели. 

Театр, кино, телевидение. Матур ҽдҽбиятка таянып, драматик 

ҽсҽр һҽм сценарийлар җирлегендҽ сҽнгатьнең театр, кино, ТВ дигҽн 

тҿрлҽре дҽ барлыкка килде. 

1906 елдан татар театры мҿстҽкыйль иҗат эшчҽнлеге башлый 

(Казан шҽһ, ―Сҽйяр‖ (тат. ―Юлчы‖) труппасы, режиссѐры – 

Татарстанның хҽзерге Нурлат районы Колбай-Мораса авылында туган 

Габдулла Кариев).  

Текстның эстетик жегҽре, сҽнгатьлелек дҽрҽжҽсе спектакль, 

фильмнарның да уңышын билгели. Шуның белҽн бергҽ реализмга 

ирешүдҽ аларның үзлҽренҽ генҽ хас мҿмкинлеклҽре дҽ бар. Биредҽ 
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чынбарлык үзенең аеруча тормышчан, тҿгҽл, җанлы, охшаш 

чагылышын таба. Ҽйтерсең лҽ, яшҽештҽ булган берҽр хҽл бҿтен 

чынлыгы, детальлҽре белҽн тамашачы алдында яңадан кабатлана, 

чҿнки монда реаль кеше үзе хҽрҽкҽт итҽ, сҿйлҽшҽ, кичерҽ. Театрда 

җанлы шҽхес, аның бҿтен сыйфатлары: буй-сыны, чырае, сҿйлҽшү 

рҽвеше, тавышы, җырлау, бию сҽлҽте – һҽммҽсе сҽнгать объектына 

ҽйлҽнҽ. Лҽкин ул үзе булып хҽрҽкҽт итми, башка бер инсан булып 

уйный, билгеле бер тип кабыгына керҽ, барлык хасиятлҽре ҽнҽ шул 

образны гҽүдҽлҽндерүгҽ хезмҽт итҽ. Шҽхес, гүяки, вакытлыча үз 

асылыннан аерылып тора, бүтҽн бер адҽмгҽ ҽверелҽ. 

Биредҽ герой яши торган мохит детальлҽре тулы саклана. Моңа 

ирешүдҽ тамаша сҽнгатенҽ рҽсем һҽм архитектура ярдҽмгҽ килҽ, 

чынлык иллюзиясе тудырыр ҿчен спектакль, фильм аларның 

мҿмкинлеклҽреннҽн файдалана. Тамаша сҽнгатенең идея-эстетик 

йогынтысын кҿчҽйтүгҽ музыка да булыша. 

ХХ г. башында яңа сҽнгать – кино – барлыкка килгҽн, ҽ 60 

еллардан ул ТВдҽ даими яши башлады. Техника казанышлары 

нигезендҽ туган кино сҽнгате яңа эстетик биеклеклҽр яулап алырга 

сҽлҽтле икҽнен раслады. Яшҽеш чынлыгын бирүдҽ театрның 

мҿмкинлеге никадҽр генҽ зур булмасын, тик ул диварлар белҽн 

чиклҽнгҽн. Хҽрҽкҽт сҽхнҽдҽн ары китҽ алмый. Кино исҽ киң мҽйданга, 

тормыш киңлеклҽренҽ чыга, ҽйлҽнҽ-тирҽне, табигатьне декорация 

белҽн түгел, натурада күрсҽтҽ ала. Спектакльдҽ сҽхнҽгҽ сыярдай 

предметлар гына хҽрҽкҽт итсҽ, кино андый чиклҽүлҽрне белми. 

Кыскасы, театр, киноның үзлҽренҽ генҽ хас сурҽтлҽү предметы бар. 

Үзгҽрешсез рҽвештҽ кинотасмага күчергҽн драматик спектакль бездҽ 

канҽгатьсезлек хисе тудыра, чҿнки бу очракта театр мҿмкинлеге белҽн 

генҽ эш ителгҽн, вакыйгалар сҽхнҽ кысасы эченҽ куелган, кино 

мҿмкинлеге файдаланылмаган була. Тамашачы моны һҽрдаим сизеп 

тора [1, 332]. Димҽк, һҽр сҽнгать тҿренең үз йҿзе, вазыйфасы бар. 

Ҽсҽрлҽр сҽнгатьнең үз стихиясендҽ иҗат ителгҽндҽ генҽ иркен сулыш 

белҽн яшилҽр, уңышка ирешҽлҽр.  
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2.3. Ҽдҽбият теориясенең ҿйрҽнү предметы 

 

Ҽдҽбият теориясе (грек. theoria, гар. нәзария) – 

гомумилҽштерүлҽр җыелмасы, матур ҽдҽбиятка гына хас сыйфатларны 

туплап, гомуми нҽтиҗҽлҽр чыгара, сүз сҽнгате кануннарын аңлата.  

Ҽдҽбият нҽзариясе ҽдҽбият белеме фҽненең мҿһим кисҽге 

исҽплҽнҽ, ҽдҽби тҽнкыйть, ҽдҽбият тарихы белҽн дҽ тыгыз мҿнҽсҽбҽттҽ 

тора. Ҽдҽбият теориясенең предметы: әдәби әсәр, әдәби хәрәкәт, 

матур әдәбиятнең үзенчәлеге. Ҽдҽби ҽсҽрнең ―форма-эчтҽлек‖, 

―сюжет-композиция‖, ―образ‖, ―образлы тел‖ тҿшенчҽлҽрен, шигырь 

тҿзелеше, типиклаштыру законын, ҽдҽби тҿрлҽрне һҽм жанрларны, 

иҗат ысулларын, матур ҽдҽбиятның хасиятен, сурҽтлҽү предметын, 

иҗат процессын сҽнгатьнең бүтҽн тҿрлҽре белҽн чагыштырып, 

ҽдҽбиятның уртак яки үзгҽ якларын тикшерҽ. 

Ҽдҽбият нҽзариясенең ҽһҽмияте сүз сҽнгатенең асылын тҿгҽл 

аңлатуда. Нҽзария ҽдҽбият тарихын анализлаганда туа, ул гомумилек 

эчендҽ шҽхсилек барлыгын да таный. Мҽсҽлҽн, бҿтен халыкларның да 

шигыре ритмлы, тик ритм тҿрле чаралар ярдҽмендҽ хасил була. 

Ҽдҽбият нҽзариясе шул тҿрлелекнең тел үзенчҽлеклҽреннҽн килеп 

чыгуын исбатлый, ҽдҽби тҽнкыйть нҽтиҗҽлҽрен дҽ файдалана.  

Ҽдҽбият нҽзариясендҽ гомумилҽштерү дҿнья классикасын ҿйрҽнү 

нигезендҽ ясала. Идеологиясез фҽн генҽ дҿреслеккҽ ирешү юлында яңа 

мҿмкинлек ача. 

Ҽдҽбият теориясе бҿек галимнҽр фикере хисабына тулылана, 

мҽсҽлҽн: грек фҽлсҽфҽчесе Аристотель ―Поэтика‖ ҽсҽрен [1] б.э.к. IV 

гасырда антик ҽдҽбият үрнҽклҽренҽ таянып иҗат иткҽн, ҽдҽбиятның 

тормышны сурҽтлҽвен раслаган, лирик, эпик, драматик тҿрлҽргҽ 

бҽялҽмҽ биргҽн, сюжет тҿзү үзенчҽлеклҽрен тикшергҽн, реалистик, 

романтик иҗат ысулларын аңлаткан. 

XVII г. классицизм тҽгълиматчысы, итальян галиме Никола Буало 

(1636-1711) шигъри формада 1674 елда язган ―Поэтик сҽнгать‖ (L`Art 

poe`tique) трактатында Аристотель, Гораций карашларын үстергҽн. 

Анда безнең заман ҿчен дҽ мҿһим киңҽшлҽр бар.  
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XVIII г. француз мҽгърифҽтчесе Дени Дидро ―Салоннар‖, 

―Драматик поэзия хакында‖, ―Актѐр турында парадокс‖, алман галиме 

Генрих Лессинг ―Лаокоон, яки Рҽсем сҽнгате һҽм поэзия чиклҽре 

турында‖ [2], ―Гамбург драматургиясе‖ хезмҽтлҽрен иҗат иткҽннҽр. 

―Лаокоон, ...‖ ҽсҽрендҽ автор бер үк теманы яктырткан поэзия, рҽсем 

сҽнгатен чагыштырган, аларга хас сыйфатларны тапкан. ―Гамбург 

драматургиясе‖ндҽ трагедия хасиятлҽрен ҿйрҽнгҽн. 

XIX гасырның I яртысында алман фҽлсҽфҽчесе Г.В.Ф.Гегель 

―Эстетика‖ трактатын иҗат итҽ [3]. Сҽнгатькҽ, аның тҿрлҽренҽ 

сыйфатлама бирҽ. Кыю фикерлҽр системасы, тикшеренү объекты 

белҽн Гегель хезмҽте нҽфасҽт фҽне үсешенең иң югары баскычы 

санала. 

Рус фикер иялҽре Виссарион Белинский ―Поэзиянең тҿрлҽргҽ һҽм 

жанрларга бүленеше‖ [4], Николай Чернышевский ―Сҽнгатьнең 

чынбарлыкка эстетик мҿнҽсҽбҽтлҽре‖ [5], Николай Добролюбов ―Рус 

ҽдҽбиятының үсешендҽ халыкчанлыкның катнашу дҽрҽҗҽсе‖, Георгий 

Плеханов ―Адрессыз хатлар‖ында ҽдҽби тҿрлҽрне, жанрларны, 

ҽдҽбиятның халыкчанлыгын, сҽнгать тууны аңлаталар. 

Карл Маркс, Фридрих Энгельс, Владимир Ильич Ульянов (Ленин) 

матур ҽдҽбиятка, реализмга югары бҽя биргҽннҽр, ҽдҽби ҽсҽрдҽ 

психологизмның зур ҽһҽмияткҽ ия булуын ҽйткҽннҽр. Сүз сҽнгате 

социаль революциягҽ генҽ хезмҽт итҽргҽ тиеш дип уйлап 

ялгышканнар.  

―Тарихи аң татар ҽдҽбиятының бҽхетле, дҽүлҽтле дҽверлҽрен 

хҽтерли, татар кешесе тар кысаларда да эзлҽнҽ, белемгҽ омтыла, йорт 

сала, иген игҽ, сата, ала. Бу гамҽли тырышлык, яшҽүгҽ, яктыга, 

матурлыкка тартылу ҽдҽбиятка да уңай тҽэсир ясый. ХХ гасыр башы 

яңарышы, күтҽрелеше башлануга, милли ҽдҽбиятны үстерү гаме белҽн 

янып-кҿйгҽн, моның ҿчен фҽнни нигез булдыру кирҽклеген аңлаган 

зыялылар Гареб фҽненҽ, рус ҽдҽбият белеменҽ мҿрҽҗҽгать итҽлҽр. 

Халыкның рухи, тҽрҽккый үсеш дҽрҽҗҽсенең чагылышы булып милли 

ҽдҽбият нҽзариясе фҽне аваз сала. Бу фҽн ХХ гасыр башында югары 

дҽрҽҗҽле ҽдҽбият тудыруга үз ҿлешен кертҽ‖, – дип яза галим 

Т.Н.Галиуллин [6, 4].  

Милли ҽдҽбиятның сҽнгатьлелек дҽрҽҗҽсен күтҽрергҽ тырышу 

татар ҽдҽбият нҽзариясендҽ яңа мҽктҽп оешуга этҽрҽ. Рус ҽдҽбият 

белемендҽге психологик мҽктҽпнең байтак талҽплҽрен үзенҽ алган 
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рухиятчелҽр мҽктҽбенҽ дҽ миллилек хас була. Аның концепциясе 

Н.Хҽлфин, Галимҗан Ибраһимов, Җамал Вҽлиди, Г.Баттал 

(―Нҽзарияте ҽдҽбия‖, 1913), Газиз Гобҽйдуллин (―Ҽдҽбият дҽреслҽре‖, 

1916) хезмҽтлҽрендҽ эшлҽнҽ. 

1917 елдан соң бу концепция кире кагыла. Г.Ибраһимов, 

Галимҗан Нигъмҽти һ.б. мҽдҽният-тарих мҽктҽбе ҿйрҽтмҽсе белҽн янҽ 

кызыксына башлыйлар һҽм формаль-тарихи мҽктҽп (П.Сакулин) 

принципларына охшаш бер агым барлыкка килҽ.  

30 елларда татар ҽдҽбият нҽзариясендҽ марксистик-ленинчыл 

эстетика дигҽн фҽн формалашып бетҽ (Габдрахман Сҽгъдинең 

―Ҽдҽбият теориясе‖, 1939). 

40-50 елларда бу ҿлкҽдҽ катып калганлык, торгынлык сизелҽ. 

Хрущѐв ―җепшеклеге‖ башлангач, фҽкать 1958 елда Нур Гыйззҽтуллин 

448 битлек ―Ҽдҽбият белеме сүзлеге‖ чыгаруга ирешҽ. 70 елларда гына 

зур җанланыш күзҽтелҽ (Ҽдҽбият теориясе: 3 томда / Авт. 

И.З.Нуруллин, Х.Госман, М.С.Мҽһдиев, З.Мҽҗитов, Ф.Ҽ.Ганиева. К., 

1977-1980).  

1987 елда проф. Ибраһим Нуруллин редакциясендҽ ―Ҽдҽбият 

теориясенҽ кереш‖ хезмҽте дҿнья күрҽ. Игътибар үзҽгенҽ шигырь 

тҿзелеше (Хатип Госман, Хҽлҽф Курбатов, Марсель Бакиров), иҗат 

ысуллары (Гали Халит, Резеда Ганиева, Тҽлгат Галиуллин, Азат 

Ҽхмҽдуллин) мҽсьҽлҽсе куела [6, 34]. 

1990 елда ―Ҽдҽбият белеме сүзлеге‖ (тҿз.-ред. А.Г.Ҽхмҽдуллин), 

2000 елда Ф.М.Хатиповның ―Ҽдҽбият теориясе‖, Д.Ф.Заһидуллинаның 

―Ҽдҽбият кануннары һҽм заман (Татар ҽдҽбият нҽзариясенең барлыкка 

килүе һҽм үсеш баскычлары)‖ кебек фундаменталь хезмҽтлҽре 

басылып чыга. 

Һҽм, ниһаять, 2007 елда ―Ҽдҽбият белеме: терминнар һҽм 

тҿшенчҽлҽр сүзлеге‖ (тҿз.-авт.: Д.Ф.Заһидуллина, В.Р.Ҽминева, 

М.И.Ибраһимов, Н.М.Йосыпова, Ҽ.М.Закирҗанов, Т.Ш.Гыйлаҗев, 

Г.Р.Гайнуллина. Фҽн. ред. Т.Н.Галиуллин, Д.Ф.Заһидуллина) дигҽн 

концептуаль хезмҽт басыла.  

Бүген ҽдҽбият нҽзариясе алдында матур ҽдҽбиятның тҿп 

мҽгънҽсен дҿрес аңлату бурычы тора. Ул соңгы унбиш елда сизелерлек 

үсте. Гомумҽн, ҽдҽбият белеме фҽнендҽ ясалма каршылыклар 

бетерелгҽч, ҽдҽбият теориясендҽ дҽ фикер тҿрлелеге, бҽялҽмҽ, 
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карашлар бҽрелеше артты. Бу телҽсҽ кайсы фҽндҽ үзгҽреш һҽм ачыш 

булсын ҿчен табигый хҽл исҽплҽнҽ.  
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Хҽсҽнов М.Х. Татар ҽдҽбияты тарихын ҿйрҽнүнең кайбер методологик мҽсьҽлҽлҽре // 
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Белемнҽрне тикшерү ҿчен сораулар 

1. Сҽнгать тҿрлҽре бүленешен аңлатыгыз. 

2. Сҽнгать тҿрлҽре арасында матур ҽдҽбиятның урыны нинди? 

3. Ҽдҽбият теориясенең ҿйрҽнү предметы нҽрсҽ? 
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III бүлек. Ҽдҽби ҽсҽрнең эчтҽлеге һҽм формасы 

 

3.1. “Эчтҽлек”, “форма” тҿшенчҽлҽре 

 

 

Эчтәлек, форма чынбарлык күренешлҽренҽ хас. Бу терминнар 

ҽдҽби ҽсҽрнең эчке-тышкы үзенчҽлеген аңлата. Алар форма, эчтҽлек 

дигҽн гомумфҽлсҽфи категориялҽргҽ таяна, аеруча ҽдҽбиятта ачык 

чагыла. Сҽнгать тҿрлҽрендҽ эчтҽлек һҽм форманың үзара мҿнҽсҽбҽте 

форма-эчтҽлекнең органик туры килүендҽ күренҽ. Шулай да ―эчтҽлек‖ 

ҽйдҽп бара торган тҿшенчҽ исҽплҽнҽ. Мондый гармониядҽн мҽхрүм 

ҽсҽр сҽнгати яктан камил түгел.  

1810-1820 елларда Г.В.Ф.Гегель сҽнгать ҽсҽрендҽ форма һҽм 

эчтҽлекнең аерылгысызлыгы хакында яза. Аның уенча, тҿгҽллек 

―сҽнгатьнең ике ягына, сурҽтлҽнҽ торган эчтҽлеккҽ дҽ, сурҽтлҽү 

формасына да хас‖ булырга тиеш, ―алар бер-берсенҽ туры килерлек 

нҽкъ менҽ шундый нокта санала‖ [1]. Ул ҽдҽби ҽсҽрне бердҽм, бҿтен 

―организм‖га охшата.  

Моңа аваздаш фикер В.Г.Белинскийда очрый. Аныңча, Пушкин 

ҽсҽрендҽ идея – ―гомуми фикер түгел, үле форма түгел, ҽ тереклек 

иясе, аңарда... теккҽнне яки ябыштырганны күрсҽткҽн сызык юк, – 

идея һҽм форма арасында чик юк, лҽкин тегесе дҽ, бусы да бҿтен һҽм 

бердҽм органик тереклек саналалар‖ [2]. Тҽнкыйтьче ҽдҽби ҽсҽрдҽ 

гармония сакланмаган очракларга, эчтҽлек-форма каршылыкларына да 

игътибар иткҽн, мҽсҽлҽн, Баратынский поэзиясендҽ дисгармония 

барлыкка килүне авторның табигать фҽннҽре ачышына ышанмавында 

күргҽн, ҽмма ―ул, натурасы буенча, фикер шагыйре булырга тиеш‖ [3].  

Белинский карашын бүтҽн мисаллар белҽн дҽ ныгытырга мҿмкин. 

―Корыч ничек чыныкты‖ романында Н.А.Островский эчтҽлеккҽ күбрҽк 

таянган, ҽ стиль бердҽмлегенҽ ирешҽ алмаган.  

Ияреп язылган ҽсҽрдҽ иске форма механик рҽвештҽ яңа эчтҽлеккҽ 

күчҽ. Пародиядҽ ҽсҽр формасына туры килмҽгҽн эчтҽлек уйлап 

чыгарыла, форма һҽм эчтҽлек дисгармониясе күзҽтелҽ (Тукай ―Печҽн 

базары, яхуд яңа Кисекбаш‖). 
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Бер ҽдҽби юнҽлешне икенчесе белҽн алыштырганда, гадҽттҽ, 

форма эчтҽлектҽн артка калыша, ягъни яңа эчтҽлек иске форманы 

җимерҽ. Нҽтиҗҽдҽ башка ҽдҽби юнҽлеш ҿчен шартлар туа. Мҽсҽлҽн, 

XVIII-XIX г. башы рус ҽдҽбиятында классицизмны сентиментализм 

алмаштырганда форма һҽм эчтҽлек бердҽмлеге бозылу хҽтта 

Д.И.Фонвизин, Г.Р.Державин поэзиясенҽ хас. 

Европа эстетикасында форманың сҽнгатьтҽ эчтҽлектҽн ҿстенлеге 

турында фикерлҽр дҽ бар. Иоганн Кант идеялҽрен алга таба Фридрих 

Шиллер ―Кешене эстетик тҽрбиялҽү хакындагы хатлар‖да үстергҽн. 

Чын ҽсҽрдҽ ―барысы да формага, һәм һичнәрсә – эчтәлеккә бәйле 

булырга тиеш, чҿнки форма гына гомумҽн бҿтен кешегҽ, эчтҽлек бит – 

фҽкать аерым кҿчлҽргҽ тҽэсир итҽ‖ [4].    

Ҽлеге карашны формалист (формачы) В.Б.Шкловский тагын да 

киңҽйткҽн, ―эчтҽлек‖ һҽм ―форма‖ны ―материал‖, ―алым‖ 

тҿшенчҽлҽре белҽн алмаштырган. Эчтҽлек – сәнгатьтән тыш 

категория, шуңа күрҽ форманы ҽсҽрнең бердәнбер сәнгатьлелек 

үзенчәлеге дип бҽялҽгҽн (―Алым буларак сҽнгать‖ мҽкалҽсе, 1919) [5].    

 Ҽдҽби ҽсҽрнең формасына игътибар итү уңай нҽтиҗҽ дҽ биргҽн.  

Формачылар һҽм алар яклылар шигырьнең форма үзенчҽлеклҽрен 

(Ю.Н.Тынянов, В.М.Жирмунский, Б.В.Томашевский, Б.М.Эйхенбаум), 

сюжетны (В.Б.Шкловский), сҿйлҽм һҽм телнең стилистик формаларын 

(В.В.Виноградов), стилистик семантиканы (Р.О.Якобсон) һҽм 

тылсымлы ҽкият системасын (В.Я.Пропп) ҿйрҽнделҽр. Совет 

психологы Л.С.Выготский да Ф.Шиллер һҽм формачыларның идеялҽре 

белҽн мавыккан [6]. Ул И.А.Бунинның ―Җиңел сулыш‖ новелласын 

анализлап, аның тормыш материалын ҽсҽр формасы белҽн 

чагыштырган [5].    
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3.2. Эчтҽлек ҿлешлҽре 

 

Ҽдҽби ҽсҽрнең эчтҽлек ҿлешлҽре: тема, проблема, идея, пафос, 

сюжет; форма ҿлешлҽре: әдәби образ, деталь, пейзаж, предметлар 

дөньясы, әдәби сөйләм, композиция, ритм; эчтҽлек-форма ҿлешлҽре: 

стиль, жанр, фабула, конфликт. Бу тҿшенчҽлҽрнең күбесенҽ уку 

ярдҽмлегенең алдагы бүлеклҽрендҽ билгелҽмҽ бирелҽчҽк. 

Европа теллҽрендҽ киң кулланыла торган ―тема‖ яки ―тематика‖ 

тҿшенчҽсе (грек. thema – нигезенә салынган әйбер) чынбарлыктагы 

вакыйга, характерларны, кеше белҽн тирҽлекнең үзара бҽйлҽнешен 

бҽян итҽ. ХХ г. башы татар ҽдҽбият белемендҽ теманы гарҽпчҽ мәүзугъ 

дип атаганнар, аның мҽгънҽсе киңрҽк – сюжетны да аңлаткан. Матур 

ҽдҽбиятта ҽсҽрдҽ тасвирланган тормыш күренешен тема дип атыйлар. 

Тематик материал ҽсҽр эчтҽлегенең нигезен тҽшкил итҽ. Шуңа күрҽ 

ҽсҽрне анализлаганчы ук темасын билгелилҽр. Моның аша ҽсҽрнең 

яшҽешкҽ мҿнҽсҽбҽте ачыклана. Тема нәрсә дигҽн сорауга җавап бирҽ. 

В.Е.Хализев фикеренчҽ, ҽдҽбият белеме фҽнендҽ тема дип ҽдҽби 

тҿзелешнең зур ҿлешлҽрен, форма аспектларын, таяну ысулларын 

атыйлар [1, 40]. 

Уку ҽсбабы, белешмҽлек, сүзлеклҽрдҽ, хҽтта фҽнни ҽдҽбиятта 

―тема‖ атамасы турында фикер бердҽмлеге юк. А.Б.Есин теманы 

сәнгатьлелек чагылышының объекты итеп, тормышчан характерлар 

һҽм ситуациялҽр (характерларның үзара мҿнҽсҽбҽте, шулай ук 

кешенең, гомумҽн, җҽмгыять, табигать, кҿнкүреш һ.б. белҽн) 

чынбарлыктан ҽдҽби ҽсҽргҽ күчҽлҽр, эчтҽлекнең объектив ягын хасил 

итҽлҽр дип аңлый [2, 34-35].  

Кайчак тема хҽтта ҽсҽрнең идеясе белҽн тҽңгҽллҽштерелҽ, 

терминологик яктан мондый күпмҽгънҽлелеккҽ М.Горький нигез сала: 

―Тема – ул авторның тҽҗрибҽсендҽ туган, тормыш аңа ҽйткҽн, лҽкин 

аның тҽэсирлҽре дҿньясында ҽле формалашып бетмҽгҽн килеш яши 

торган идея‖ [3]. Күрҽсең, язучы буларак, Горький иң элек эчтҽлек 

ҿлешлҽренең бүленмҽс бҿтенлеген сизгҽн.  

―Берҽүлҽр сурҽтлҽү ҿчен алынган тормыш материалын, башкалар 

ҽсҽрдҽ куелган тҿп иҗтимагый проблеманы тема дип аңлыйлар‖, – дип 

яза Г.Л.Абрамович соңгы шҽрехлҽүне яклап, ҽмма беренчесен дҽ кире 

какмый [4].  
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Бу очракта ―тема‖ терминына ике мҽгънҽ берлҽшҽ. Ҽлеге 

мҽгънҽлҽр ―Ҽдҽби энциклопедик сүзлек‖тҽ тагын да ачыграк аңлатыла, 

тҿшенчҽлҽрне бутау кире кагыла [5].  

Хҽзерге татар ҽдҽбиятының тематикасы киң. Ҽсҽрлҽр арасында 

сугыш, авыл, мҽхҽббҽт, тарихка караганнары күбрҽк. Тематик киңлек 

милли ҽдҽбиятның бүгенге үсешен күзалларга мҿмкинлек бирҽ. Совет 

чорында ҽдҽбиятыбызга татар халкының дҿрес тарихын яктырту 

тыелган иде.  ХХ гасырның 90 елларында ябык темалар ачылды.  

Сугыш турындагы ҽсҽрлҽрдҽн хиснең тҽэсир кҿче, сҽнгатьчҽ 

камиллек ягыннан Миргазиян Юнысның ―Шҽмдҽллҽрдҽ генҽ утлар 

яна... (Биектҽ калу)‖ повесте үз вакытында киң яңгыраш ала. Бу ҽсҽр 

аның кыю фикерле язучы икҽнлеген раслый, чҿнки татар ҽдҽбиятында 

беренче тапкыр кырым татары очучысы Сҽлҽховның образын сурҽтли, 

хҽрби-патриотик теманы яңа биеклеккҽ күтҽрҽ.  

Ҽдҽбиятыбызда авыл темасы 1970-1980 елларда аеруча киң 

яктыртыла, мҽсҽлҽн:  Аяз Гыйлҽҗев ―Җомга кҿн, кич белҽн...‖, ―Ҽтҽч 

менгҽн читҽнгҽ...‖, Мҿхҽммҽт Мҽһдиев ―Торналар тҿшкҽн җирдҽ‖, 

―Исҽнме, Кҽшфи абый!‖, ―Бҽхиллҽшү‖, Вакыйф Нуруллин ―Җавап бир, 

кеше!‖, Ринат Мҿхҽммҽдиев ―Истҽлек ҿчен – Гыйлемханга...‖, ―Ак 

кыялар турында хыял‖, Марсель Галиевнең ―Нигез‖ повестьлҽре – 

болар авылны үзҽккҽ алган ҽсҽрлҽр. 

1960-1970 елларда ук рус язучылары Василий Шукшин (―Ана 

йҿрҽге‖, ―Кҿзен‖, ―Кояш, карт һҽм кыз‖, ―Якташлар‖), Валентин 

Распутин (―Янгын‖), Виктор Астафьев (―Кайгылы детектив‖) һ.б. урыс 

авылы бетҽ дип чаң кагалар. Бу теманы яктыртуда зур тҽҗрибҽ 

җыялар. Аларның иҗатын ҽдҽби тҽнкыйть авыл әдәбияты, авыл 

прозасы, үзлҽрен авылчы-язучылар дип атый.  

Тора-бара татар ҽдиплҽре дҽ авылдагы үзгҽрешлҽрнең асылына 

ныграк тҿшенҽ, хезмҽт кешесенең фикерлҽү рҽвешен, катлаулы 

кичерешлҽре дҿньясын тасвирлау ҿчен алар кулланган ысуллар 

тҿрлҽнҽ. Язучыларны шул чор авыл реформасының социаль-

иктисадый ягы түгел, ҽ фҽлсҽфи-ҽхлакый юнҽлеше күбрҽк борчый. 

Ҽсҽрлҽрендҽ татар авылына ҽдҽп-ҽхлак ноктасыннан бҽя бирү кҿчҽя. 

Ҽхлак темасы алгы планга чыга. Язучыны шҽхеснең җҽмгыять, 

коллектив каршында җаваплылыгы, матди-рухи байлыклар 

арасындагы бҽйлҽнеш, гуманистик кыйммҽтлҽр, крестьянның җиргҽ, 

табигатькҽ мҿнҽсҽбҽте мҽсьҽлҽсе кызыксындыра. 
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Җҽмгыять алдында кешенең җаваплылык хисе арту ҽдиплҽрдҽн 

ҽхлак кагыйдҽлҽренең чыганагын эзлҽүне талҽп итҽ. Нҽтиҗҽдҽ 

язучылар ҿлкҽн буын язмышын ҿйрҽнҽ. Буыннар бҽйлҽнеше яңа 

эчтҽлек белҽн байый, мҽсҽлҽн, М.Мҽһдиев сугышка кадҽр, сугыш 

вакытындагы авыл яшҽешен кат-кат тасвирлый. Ул ҿлкҽн буыннан 

рухи матурлык эзлҽп тапкан. Бүгенге авыл кешесендҽ исҽ бу хасият 

юк, ул – рухсыз дигҽн нҽтиҗҽ ясаган. Ҿлкҽннҽр тҽҗрибҽсен яшь 

буынга тапшыру ҿчен язучы үзе яхшы белгҽн 1930-1940 еллар татар 

авылын еш чагылдырган. 

Ҽдҽбиятта Мәхәббәт-Нәфрәт, Тугрылык-Хыянәт, Батырлык-

Куркаклык, Уңганлык-Булдыксызлык, Яхшылык-Явызлык, Киң 

күңеллелек-Көнчелек, Ирек-Коллык, Сугыш-Илсөярлек, Яшәү-Үлем, 

Гүзәллек-Ямьсезлек шикелле мҽңгелек, фҽлсҽфи темалар ҽдиплҽрне 

иҗатка илһамландыра. Биредҽ бер үк теманының яңа ягын ачу 

хакында сүз бара. Кешенең мҽхҽббҽт хисен һҽр шагыйрь үзенчҽ 

яктырта, мҽс.: күренекле словен шагыйре Франц Прешерн утыз дүрт 

яшендҽ чиркҽүгҽ кергҽч, Юлия Примич исемле чибҽр яшүсмер кызны 

күреп, гашыйк булган. Кайчан да булса үзенҽ кияүгҽ чыгуын ҿмет 

итеп, ул аңа шигырьлҽр багышлап язган. 

 Юлия – эре буржуй кызы. Ҽгҽр чиркҽүдҽге читтҽн генҽ очрашуны 

санамаганда, Прешерн аны башка күрми. Лҽкин бердҽнбер күрешү 

шагыйрьне иң яхшы сҿю шигырьлҽре язарга рухландыра һҽм исемен 

легендага ҽйлҽндерҽ. Словения башкаласы Люблянаның үзҽк 

мҽйданында Прешернга һҽйкҽл куелган, ҽгҽр аның күз карашын 

игътибар белҽн күзҽтсҽң, мҽйданның икенче ягындагы бер йорт 

диварында чокып ясалган хатын-кыз йҿзе күрергҽ мҿмкин. Юлия нҽкъ 

менҽ шунда яшҽгҽн. Хҽтта үлгҽч тҽ, шагыйрь үз мҽхҽббҽтенҽ ҽнҽ 

шулай карап тора икҽн [6, 84]. 

Тематика дҿнья сулышына сизгер. Иҗтимагый-сҽяси, икътисадый, 

идеологик, рухи катаклизмнар ҽдҽби ҽсҽрлҽрдҽ (Константин Симонов 

―Терелҽр һҽм үлелҽр‖, Александр Солженицын ―Архипелаг Гулаг‖, 

Аяз Гыйлҽҗев ―Йҽгез, бер дога!‖, Айдар Хҽлим ―Татар вакыты‖, 

Тҽлгат Галиуллин ―Сҽет Сакманов‖, Камил Кҽримов ―Ком сҽгате‖ һ.б.) 

тиз чагыла. Аларның нинди дҽрҽҗҽдҽ тулы тасвирлануы җҽмгыятьтҽге 

демократиягҽ бҽйле. Демократик үсеш белҽн бергҽ ҽдҽбиятның 

тематикасы да үзгҽрҽ.  
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Язучының гражданлык җаваплылыгы тормыштагы мҿһим 

хҽллҽрне, кешенең холык сыйфатларын оста сурҽтлҽве белҽн үлчҽнҽ. 

Ҽдҽбият һҽрвакыт Ватан, Кеше, Милләт мҽнфҽгатьлҽрен чагылдыра.  

Тема сайлаганда язучы типиклаштыру законын куллана, ягъни 

ҽсҽренҽ кеше характерының гомумилҽштергҽн үзенчҽлеклҽрен, охшаш 

күренешлҽрне ала, мҽс.: Зҿфҽр Фҽтхетдинов ―Ачылган серлҽр‖, ―Ак 

―Жигули‖ эз югалта‖, ―Кем – кемне?‖, Мҽгъсүм Насыйбуллин 

―Ярканат‖, ―Алтын алка‖ детектив повестьлҽрендҽ кешегҽ хас 

караклык, җинаять кылуны тасвирлыйлар. 

Димҽк, яшҽешнең күп якларын яктыртуга карап, тема 

чынбарлыкны тҿрлечҽ колачлый. 

 
Тҿп ҽдҽбият 

1. Хализев В.Е. Теория литературы: учебник, 2-е изд. М.: Высш. шк., 2000. 398 с.  

2. Есин А.Б. Принципы и приѐмы анализа литературного произведения: учеб. пособие, 

2-е изд., испр. М.: Флинта, Наука, 1999. 248 с.  

3. Горький М. Собр. соч.: в 30 томах. Т. XVII. М., 1963. С. 214. 

4. Абрамович Г.Л. Введение в литературоведение. М., 1970. С. 122-123.  

5. Литературный энциклопедический словарь. М., 1987. С. 437. 

6. Коэльо Пауло. Вероника решает умереть / Перев. с португ. О.Домашевского. Киев: 

―София‖; М.: ИД ―София‖, 2003. 264 с. 

 

―Проблема‖ тҿшенчҽсе (грек. problema – алга ыргытылгын әйбер) 

ҽдҽби ҽсҽрдҽ хҽл итҽсе мҽсьҽлҽ дигҽнне аңлата. Фҽнни-публицистик 

хезмҽтлҽрдҽ тҿгҽл бер проблема тикшерелҽ. Матур ҽдҽбиятта исҽ 

проблема ҽсҽрнең бҿтен эчтҽлегеннҽн аңлашыла. ―Безнең миллҽт 

үлгҽнме, ҽллҽ йоклаган гынамы?‖ мҽкалҽсендҽ ҽдҽбият халыкны 

уятырга тиеш, диде Тукай. Татарның милли үзаңын торгызу, тарихи 

хҽтерен яңарту мҽсьҽлҽсен хҽл итү ҿчен XX г. башында Г.Исхакый 

―Ике йҿз елдан соң инкыйраз‖, ―Сҿннҽтче бабай‖, ―Олугъ Мҿхҽммҽд‖, 

―Зҿлҽйха‖, Г.Тукай ―Китмибез!‖, ―Сорыкортларга‖, Ф.Ҽмирхан 

―Хҽят‖, С.Рҽмиев ―Таң вакыты‖, ―Уку‖, Ш.Камал ―Акчарлаклар‖, 

―Хаҗи ҽфҽнде ҿйлҽнҽ‖ һ.б. ҽсҽрлҽр иҗат иттелҽр.  

Яки ХХ й. ахырында басылган Вакыйф Нуруллинның бестселлер 

санала торган ―Җавап бир, кеше!‖ повестендҽ [1] безнең заманның 

мҿһим проблемалары берьюлы күтҽрелгҽн: 

Кечкенҽ авыллар проблемасы. Ҽсҽрдҽ 11 йортлы Куралык 

авылының язмышы тулы яктыртыла. Мҽктҽпне колхоз председателе 

Хҽйретдинов Ханҽфи Хҽйретдинович (үзебезнең манкорт татар!) 
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яптыра, балалар укырга Укмас авылына (онытылган татар шагыйре 

Миргазиз Укмасыйның туган ягы), ҽти-ҽнилҽре кҿн саен алты 

чакрымдагы Үшемкҽ ПМКсына эшкҽ йҿрилҽр. Ҽдип Советлар Союзы 

Коммунистлар партиясе (КПСС) Үзҽк Комитетының кечкенҽ 

авылларны күчерү турындагы карарының тискҽре нҽтиҗҽсен – 

СССРда яшҽгҽн миллҽтлҽр ҿчен нинди фаҗигагҽ китерүен, кыскасы, 

бу гамҽлнең файда урынына зыянын ачып бирҽ алган. Ханҽфи 

кебеклҽр ҿстҽн тҿшкҽн фҽрманны заманында тырышып үтҽп йҿргҽн. 

Түрҽлҽрнең үз халкына карата кылган явызлыклары ҽсҽрдҽ дҿрес 

тҽнкыйтьлҽнгҽн. Язучы кечкенҽ авылларны бетерү идеясенҽ каршы 

чыккан, шҽхси фикерен ҽйткҽн. 

Эчкечелек проблемасы. Җитҽкчелҽр эчкҽч, халык та эчҽ, ди язучы. 

Ханҽфи образында сҽрхушлек чиренең күп тискҽре сыйфатларын 

җыйган ул. Автор татар авылларына үтеп кергҽн ―урыс аракысы‖ның 

начар йогынтысын тулаем ачкан, бу афҽт үз тамырларын бүген тагын 

да тирҽнрҽк җибҽрҽ дип чаң суга. 

Җенси бозыклык проблемасы. Язучы аны эчкечелек белҽн бҽйлҽп 

аңлата. Аның герое тотнаксыз, салып алгач ирлек хислҽренҽ хуҗа була 

алмый, хатын-кызлар янында чуала, кайнар кочакларга еш керҽ. 

Хҿсниҗамал, Фҽйрүзҽ, Мҽрфуга – Ханҽфинең кайбер сҿяркҽлҽре. 

Мҽсҽлҽн, Хҿсниҗамалның аңардан Гҿлинҽ исемле кызы туа. Усал 

теллҽр гайбҽтен сҿйли, шул рҽвешле җитҽкче үз дҽрҽҗҽсен тҿшерҽ. 

Димҽк, түрҽлҽрнең ҽхлагы пычрак, рухый мҽдҽнияте түбҽн, 

күңеллҽрендҽ җил уйнап тора. Юкка гына халык ―балык – башыннан 

чери‖, димҽгҽн. Җҽмгыятьнең ҽхлакый нигезен какшата торган 

мҽсьҽлҽгҽ дҽ автор тискҽре мҿнҽсҽбҽт белдерҽ. 

Белем алуга омтылмау проблемасы.  Җҽмгыятькҽ югары белемле 

инженер-техник белгечлҽр кирҽк дигҽн фикер хҽзер дҽ актуаль. 

Ханҽфи – авыл хуҗалыгы ҿлкҽсендҽ надан кеше. Шуңа күрҽ язучы 

авылга да һҿнҽри белгечлҽр кайтсын дигҽн позициядҽ торып, 

Ханҽфигҽ капма-каршы булган уңай җитҽкче – Гыйлемхан образын 

мҿнбҽргҽ менгезҽ. 

Колхоз байлыгын тарату, дҽүлҽт милкен талау мҽсьҽлҽсе. ―Үзем 

тапкан мал түгел, дҽүлҽтнеке жҽл түгел‖ ҽйтеме белҽн эш йҿртҽ 

Ханҽфи дҽ. 
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Яшьлҽрнең ҿлкҽн буынга ихтирамсызлыгы – аталар һҽм балалалар 

проблемасы. Халкыбызның ―Олыны олы ит, кечене кече ит!‖ дигҽн 

күркҽм гадҽте онытылу авторны бик борчый. 

В.Нуруллин авылда яшь гаилҽлҽр юклыгы, яшьлҽрнең шҽһҽргҽ 

китүе, ахыр чиктҽ татарларның рус миллҽтенҽ охшашлануы 

(ассимиляциялҽнүе) проблемасын да күтҽрҽ.   

Димҽк, проблема – ҽдҽби ҽсҽрнең мҿһим ҿлеше. 

 
Тҿп ҽдҽбият 

1. Нуруллин В. Сайланма ҽсҽрлҽр: 2 томда. Т. II. Казан: Татар. кит. нҽшр., 1991. 431 б. 

 

Ҿстҽмҽ ҽдҽбият 

Мулярчик А.С. Бестселлер // Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под 

ред. А.Н.Николюкина. М., 2001. 

 

 

Идея (грек. idea – күренеп торган төшенчә) – тормыш 

күренешлҽрен тасвирлаудан туган гомуми, хисле, сурҽтле фикер. 

Ҽдҽби ҽсҽр фикер тирҽнлеге белҽн сокландыра, яңа идея ҽйтү ҿчен 

язучыдан акыл байлыгы талҽп ителҽ. Ҽсҽр идеясе эмоциональ дҽ, 

чҿнки аны йҿрҽк аша уздырабыз, күңелдҽ киеренке уй-кичерешлҽр 

кузгала. 

Идея – проблеманың хҽл ителеше дҽ, дилҽр. Мҽсҽлҽн, халык 

шагыйре Илдар Юзиев ―Таныш моңнар‖ поэмасында заман 

яшьлҽренең тормышта үз урынын табу проблемасын кузгата. Резедҽ 

бҽхетне югары уку йортына керү дип кенҽ аңлый, ҽмма бҽйгедҽн 

тҿшеп кала. Мҽсьҽлҽне автор кызны тҿзелешкҽ урнаштырып, кичке 

мҽктҽптҽ тҿзүче белгечлеге буенча белем алу идеясе ярдҽмендҽ чишҽ.  

Яшҽешнең кайсы ягын, нинди характерны сурҽтлҽүгҽ карап идея 

раслый яки инкарь итә. Раслау идеясе уңай күренешне тасвирлаган, ҽ 

кире кагу идеясе тискҽрене тҽнкыйтьлҽгҽн ҽсҽрлҽргҽ хас. Лҽкин 

инкарь итү дҽ яхшыны раслау хакына эшлҽнҽ, начар күренешне язучы 

уңай идеал югарылыгыннан тҽнкыйтьли. 

 

3.3. Сүз сҽнгатендҽ вакыт һҽм пространство 

 

Алман фикер иясе Г.Э.Лессинг матур ҽдҽбиятны вакыт сәнгате 

итеп күзаллаган булса да, ҽдҽби ҽсҽрдҽ вакыт һҽм пространство 
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мҽсьҽлҽсе чагыштырмача күптҽн түгел ҿйрҽнелҽ башланды. ХIX 

гасырда математика, табигый фҽннҽрнең үсеше аркасында бу 

проблеманы гыйльми тикшеренү мҿмкинлеге туды. Рус геометригы 

Николай Иванович Лобачевскийның эвклидча булмаган геометрия 

ачышы, алман физигы Альберт Эйнштейнның чагыштырмалык 

тҽгълиматы пространствоның күп һҽм асимметрияле булуын аңларга 

ярдҽм итте. Гуманитар галимнҽргҽ дҽ ҽлеге фикерлҽр йогынты ясады. 

Халык авыз иҗатында, матур ҽдҽбиятта вакыт һҽм пространство 

хакындагы тҿп фикерлҽрне М.М.Бахтин, Д.С.Лихачѐв, Б.А.Успенский, 

Ю.М.Лотман ҽйткҽннҽр. Мҽс., М.М.Бахтин вакыт һҽм пространствоны 

роман жанрын төзү кануны, дип исҽплҽгҽн. Аныңча, вакыт һҽм 

пространство берлеге романның тҿп вакыйгаларын оештыру үзҽге 

санала, шуңа күрҽ аларга сюжет төзү вазыйфасы хас [1].   

Б.А.Успенский вакыт һҽм пространство тҿшенчҽлҽрен композиция 

белҽн бҽйлҽп аңлаткан. Бахтин һҽм Успенскийның вакыт, 

пространство категориялҽрен ике тҿрле анализлавы дҿрес, чҿнки ҽдҽби 

ҽсҽрнең сюжеты һҽм композициясе үзара тыгыз бҽйлҽнгҽн.   

М.М.Бахтин геройның ―вакыт‖ һҽм ―пространство‖ формасы 

турында да язган. Вакыт һҽм пространство берлегендҽ вакыт мҿһим 

урын алып тора, пространство исҽ вакытка бәйле рҽвештҽ яши, дигҽн 

ул.  

Структурачылар Ю.М.Лотман, С.Ю.Неклюдов, В.Н.Топоров 

пространствога игътибар күбрҽк бирҽлҽр. 

Матур ҽдҽбият тормышны катып калган (статик) хҽлдҽ түгел, 

табигый агышында күрсҽтҽ. Аның сурҽтлҽү объекты вакыт һҽм 

пространство белҽн генҽ чиклҽнми. Ҽдҽбият мизгел эчендҽге вакытны 

тасвирлаудан гасырларны чагылдыруга да тиз күчҽ ала. Беренче 

очракта вакыт тыгызлана, икенчесендҽ вакыт хҽрҽкҽте тизлҽтелҽ – 

язучы хҽтта үткҽн һҽм килҽчҽк чорларны үз ҽсҽренҽ сыйдыра, мҽс.: 

Г.Исхакыйның ―Ике йҿз елдан соң инкыйраз‖ фантастик-публицистик, 

Ф.Ҽмирханның ―Фҽтхулла хҽзрҽт‖ сатирик повестьлҽре, 

Ч.Айтматовның ―Гасырдан озын кҿн‖ романы.    
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Белемнҽрне тикшерү ҿчен сораулар 

1. Ҽдҽби ҽсҽрнең формасы һҽм эчтҽлеген шҽрехлҽгез. 

2. Ҽдҽби ҽсҽрнең эчтҽлек ҿлешлҽренҽ нҽрсҽ керҽ?   

3. ―Тема‖ тҿшенчҽсен аңлатыгыз. 

4. Проблемага билгелҽмҽ бирегез. 

5. Идея нҽрсҽ ул?  

6. Ҽдҽби ҽсҽрдҽ ―вакыт‖ һҽм ―пространство‖ тҿшенчҽлҽре. 
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IV бүлек. Ҽдҽби тҿрлҽр һҽм жанрлар 

 

4.1. Ҽдҽбиятның тҿрлҽргҽ бүленеше 

 

 

Ҽдҽбият тҿрлҽргҽ хикҽялҽү формасы нигезендҽ бүленҽ. Аларның 

хасил булуында сҿйлҽмне ничек оештыру да ҽһҽмияткҽ ия. 

Сүз сҽнгатенең тҿрлҽргҽ бүленешендҽ Аристотель ҽдипнең 

сурәтләү предметына карата мөнәсәбәтен тҿп талҽп итеп ала. Аның 

фикеренчҽ, бер очракта язучы үзеннҽн читтҽ булган күренешне 

тасвирлый, икенче юлы кешене кылган гамҽле аша күрсҽтҽ  [1].  

Г.В.Ф.Гегель ҽдҽбиятның тҿрлҽргҽ бүленүендҽ сурҽтлҽү 

предметын хҽлиткеч фактор дип саный. Аның карашынча, эпик поэзия 

чынбарлыкны, вакыйга һҽм характерларны чагылдыра [2]. 

Ҽдҽби тҿр – кеше тормышының билгеле якларын үзенчҽлекле тел-

сурҽтлҽү чаралары ярдҽмендҽ чагылдырудан килеп чыккан эчтҽлек 

һҽм форма берлеге [3].  

Ҽдҽби тҿрлҽр ҿчҽү: эпос, лирика, драма. 

Эпос (грек. epos, тат. сүз) – кешенең гамҽлен, рухи дҿньясын, 

холкын вакыйгалар барышында чҽчмҽ рҽвештҽ хикҽялҽгҽн зур күлҽмле 

ҽдҽби тҿр. 

Эпосның тасвирлау предметы – күз алдыбызда бара торган 

тышкы вакыйга. Вакыйга исҽ кешелҽрнең гамҽл-мҿнҽсҽбҽтеннҽн туа. 

Эпос авторы тирҽлектҽге хҽллҽрне күзҽтүче шаһит булып сҿйли. 

Биредҽ сурҽтлҽү предметы белҽн хикҽялҽүче арасындагы бҽйлҽнеш 

күзҽтүдҽн ары китми. Автор ―мин‖ исеменнҽн үз тормышы хакында 

гына сҿйлҽргҽ мҿмкин, ҽмма бу очракта да ул вакыйгалар турында 

объектив хикҽялҽүче булып кала, хис-кичерешен бҽян итү белҽн генҽ 

чиклҽнми. Ул аларны сюжет агымы дҽвамында белдереп бара. Эпик 

ҽсҽрлҽрнең күпчелеге III затта яки персонаж карашына нигезлҽнеп 

хикҽялҽнҽ. Эпик тҿргҽ объективлык хас. Бу уңайдан Г.Флобер: язучы 

Аллаһ кебек үзе күренми, лҽкин табигать дҿньясына, кешелҽргҽ җан 

ҿрҽ, дигҽн [3, 166]. 
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Драма персонажлары исҽ үзара сҿйлҽшкҽндҽ үзлҽре хакында 

ҽйтеп бирҽлҽр. Диалог аша характер сыйфатларын ачу мҿмкинлеге 

эпоста да бар, тик герой холкы хикҽялҽгҽндҽ генҽ күренҽ.  

Эпос фольклорда формалашкан. Борынгы грек ҽдҽбиятында 

Гомерның поэмалары, халык авыз иҗатындагы сҿйлҽклҽр (былина) 

тезмҽ формада иҗат ителгҽн. Хҽзер эпик хҽллҽр чҽчмҽ рҽвештҽ языла, 

чҿнки эпос объектына – тышкы вакыйгага предметлык, тҿгҽллек хас.  

Эпик тҿрдҽ тҿп урынны автор хикҽялҽве, аннары диалог били. 

―Эпиклык‖ тҿшенчҽсе ҽдҽбият теориясендҽ масштаблылык мҽгънҽсен 

белдерҽ. Хислҽр даирҽсе яки сҽхнҽ кысалары белҽн чиклҽнмҽгҽнгҽ 

күрҽ эпос киң планлы хҽрҽкҽтне дҽ тасвирлый ала.  

Эпик тҿр герой характерын вакыйга, мҿнҽсҽбҽт, эш барышында 

тулырак яктырта. Психологизм аның бу мҿмкинлеген тагын да үстерҽ. 

Лирика (грек. лира – кыллы уен коралы) – күңел дҿньясын лирик 

―мин‖ исеменнҽн автор үз кичерешлҽре аша тезмҽ рҽвештҽ сурҽтлҽгҽн 

кече күлҽмле ҽдҽби тҿр.  

Лириканың тасвирлау предметын кешенең күңел дөньясы: уй-хис, 

кичереш, халҽт, моң, сагыш, кҽеф, хыял һҽм телҽк-ният тҽшкил итҽ.  

―Лирика‖ тҿшенчҽсе борынгы грекларның ―лира‖ дигҽн кыллы 

уен коралы исеменнҽн килеп чыккан. Греклар җырны шушы музыкаль 

инструментка кушылып башкарган. Лира тора-бара музыка, шигърият, 

илһам символы булып киткҽн һҽм матур ҽдҽбиятта термин буларак 

хислҽрне чагылдыра торган ҽдҽби тҿргҽ карата ҽйтелҽ башлаган. 

Сҿйлҽмдҽ лиризм уй-кичерешлҽр муллыгын аңлата. 

Лирика борынгы ҽдҽби тҿр санала, ул халык җырларында 

барлыкка килгҽн. Лириканың сурҽтлҽү объекты – кешенең эчке 

дөньясы – предметсыз, аның тҿсе дҽ, кыяфҽте дҽ юк. Абстрактлы, 

формасыз булганга, шагыйрьлҽр уй-хиснең бер генҽ күзҽнҽген 

тасвирлый. Бу үзенчҽлеге буенча мҽкаль, табышмаклардан кала лирика 

– иң җыйнак тҿр. Лирик ҽсҽр нигездҽ хис-фикернең бер буыны белҽн 

чиклҽнҽ, ҽмма ҽлеге факт лирика предметының тарлыгы хакында 

сҿйлҽми. Адҽм күңелендҽ бара торган үзгҽрешне халык эчке дөнья дип 

атаган. Асылда кеше күңеленҽ яшҽеш йогынты ясый һҽм аның үзендҽ 

дҽ барлык җиһан чагыла. Шигърият ничҽ гасырлар буе бҽндҽнең эчке 

дҿнья серлҽрен тасвирласа да, тулысынча ачып бетерҽ алмый, чҿнки 

психологик халҽт инсан тормышында мҿһим урын били.  
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Лирика телнең сүзлек байлыгыннан да үзенчҽлекле файдалана, 

чҿнки шигырь кануннары буенча тҿзелгҽн ритмик сҿйлҽм шагыйрьгҽ 

ҽдҽби детальлҽрне тҽфсиллҽп тасвирларга ирек бирми. Шигъри сҿйлҽм 

– тыгыз сурҽтле, эмоциональ, күчерелмҽ мҽгънҽгҽ аеруча бай.  

Лирик ―мин‖ исеменнҽн хикҽялҽү шагыйрьдҽн табигыйлек, 

ихласлык, үзең кичергҽнне сурҽтлҽүне талҽп итҽ. Лирикада сүз 

остасының шҽхси тойгылары бик мҿһим. Субъективлыкны 

Аристотель, Гегель лирика табигатенҽ хас сыйфат дип санаганнар. 

Моңа карап шигырьнең фҽлсҽфи яңгырашы һич кимеми. Сҽлҽтле 

шагыйрь – шҽхес, фикер иясе, нечкҽ хисле кеше ул. Үз халҽтеңне 

тасвирлау ҽсҽрнең эстетик кҿчен арттыра. Шул ук вакытта шагыйрь 

тойгысы укучыны да хислҽндерергҽ тиеш. Чын шигырьне һҽркем үз 

кичереше кебек кабул итҽ. Моңа сүз остасы типиклаштыру аша ирешҽ, 

ягъни лирик ҽсҽр кешелҽр кичергҽн хислҽрне, ил тормышындагы 

аеруча мҿһим вакыйгаларны кыю чагылдыра. Шагыйрьнең шҽхси 

кичереше белҽн халык тойгысы бергҽ кушыла, алар арасында даими 

бҽйлҽнеш яши. Талантлы шагыйрь чорның иң җитди идея, 

проблемаларын курыкмыйча яктырта. Бу исҽ авторның сҽнгатьчҽ 

фикерлҽү дҽрҽҗҽсен билгели.  

 Драма (грек. drama, тат. хәрәкәт) – характерлар арасындагы 

конфликтны диалог аша тасвирлаган, театр ҿчен язылган урта күлҽмле 

ҽдҽби тҿр.  

Күп фҽнни хезмҽтлҽрдҽ драма лирика белҽн эпос арасындагы 

ҽдҽби тҿр дип карала, ҽмма бу фикер бик үк ышандырып бетерми. 

Пьеса персонажның сҽхнҽгҽ кереп чыгуы, үз-үзен тотышы һҽм тышкы 

кыяфҽте турындагы җыйнак аңлатма (ремарка) белҽн генҽ чиклҽнҽ. 

Спектакльдҽ исҽ ул да тҿшеп кала, чҿнки персонажның хҽрҽкҽт-

кыяфҽте сҽхнҽдҽ үзе күренҽ. 

Драманың тҿп үзенчҽлеге – диалог (грек. dialogos – cөйләшү, ике 

яки берничә кешенең аралашуы). Болай тасвирлау башка бер ҽдҽби 

тҿрдҽ дҽ юк. Драмада диалог белҽн реплика кинҽт кенҽ сурҽтлҽү 

объектына ҽйлҽнҽлҽр. Кара-каршы сҿйлҽшүнең эчтҽлегенҽ килсҽк, 

вакыйганы тулаем хикҽялҽми, хис-кичерешне тоташ тасвирламый, ҽ 

кара-каршы сҿйлҽшүчелҽрнең үзара мҿнҽсҽбҽтен чагылдыра. Бу – 

драманың мҿһим сыйфаты.  

Драманың тасвирлау предметы – кеше мөнәсәбәтләре. Диалог 

шул мҿнҽсҽбҽтне белдерү ҿчен иң уңышлы форма исҽплҽнҽ. Драма 
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җанлы сҿйлҽмнҽн оста файдалана, чҿнки драма теле халык сҿйлҽменҽ 

бик якын тора. Диалог симпатия һҽм антипатияне чагылдыра. 

Драма аеруча кискен конфликтны сайлап ала. Киеренкелек драма 

табигатеннҽн – кеше тормышының үзенчҽлекле ягын яктыртудан килҽ 

(Софокл ―Эдип-патша‖, Шекспир ―Гамлет‖, Ибсен ―Ҿрҽклҽр‖). 

А.С.Пушкин дөреслеккә иң туры килмәгән ҽдҽби тҿр дип драманы, 

ҽ драматик ҽсҽрлҽрдҽн трагедияне санаган [4]. ―Борис Годунов‖ 

авторы ясалмалык трагедиянең тезмҽ рҽвештҽ язылуыннан, вакыт-

урын-хҽрҽкҽт бердҽмлеге була торып, вакыйгаларны тизлҽтүдҽн туа 

дигҽн. Бу фикергҽ аны, мҿгаен, классицизм чорында Пьер Корнель 

иҗат иткҽн ―Сида‖ трагедиясе этҽргҽн.  
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Белемнҽрне тикшерү ҿчен сораулар 

1. Белинскийның ҽдҽби тҿрлҽр теориясенҽ Гегель нинди яңачалык кертте? 

2. Ҽдҽби тҿрлҽрне ҽйтегез.  

3. Драманы эпос белҽн лириканың кушылмасы (синтезы) дип карап буламы? 

4. Драма бу ике тҿрнең нинди үзенчҽлеклҽренҽ ия? 

 

4.2. “Жанр” тҿшенчҽсе 

 

  Жанр (фран. genre, тат. төр, төркем) матур ҽдҽбиятта 

тормышның типик күренешлҽрен тотрыклырак рҽвештҽ чагылдыру 

ҿчен кирҽк. Аның турында киң таралган фикерлҽр белҽн танышып 

китик. 

Жанр сҽнгатьнең матур ҽдҽбият, музыка, скульптура һ.б. 

тҿрлҽрендҽ күп мҽгънҽгҽ ия. ―Жанр тҿшенчҽсендҽ кайсы да булса 

дҽвердҽ, миллҽттҽ яки бҿтендҿнья ҽдҽбиятындагы зур тҿркем 

ҽсҽрлҽргҽ хас сыйфатлар гомумилҽштерелҽ. Ҽдҽбият белемендҽ жанр 

ҿч яктан билгелҽнҽ: 1) уртак эстетик сыйфатлары нигезендҽ нинди дҽ 
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булса ҽдҽби тҿргҽ керүе белҽн (сатирик, патетик, трагик тҿрлҽр); 2) 

ҽсҽрнең күлҽменҽ карап; 3) образлар тҿзү ысулларына карап 

(символик, аллегорик, документаль жанрлар)‖ [1]. 

Жанрлар табигатен ҿйрҽнүгҽ ҽдҽбиятчы, фҽлсҽфҽче, лингвист 

Михаил Михайлович Бахтин (1895-1975) зур ҿлеш керткҽн, ул аларны 

матур ҽдҽбият үсешенең эчтәлекле формалары дип бҽялҽгҽн [2].  

Мҽгълүм ки, традицион системада жанрлар бүленеше шактый 

дҽрҽҗҽдҽ шартлы. Категория буларак, жанр ―сафлык‖ка гына түгел, 

бҽлки, бер-берсен тулыландыруга да яки ―баету‖га да (ягъни бүленүгҽ 

генҽ түгел, кушылуга да, үсүгҽ дҽ) нигезлҽнҽ‖ [3].  

Бу җҽһҽттҽн М.М.Бахтин болай дигҽн: ―Жанр бүгенге белҽн яши, 

лҽкин һҽрчак үзенең чишмҽ башын, үзе узган юлны хҽтерли. Жанр – 

ҽдҽби үсеш процессында иҗат хҽтеренең вҽкиле‖ [4].  

Г.Н.Поспелов фикере югарыда ҽйтелгҽннҽрне тулыландыра: 

―Ҽдҽбиятчыларга, стихияле рҽвештҽ барлыкка килгҽн жанр 

исемнҽренең кайберлҽрен ташлап, икенчелҽрен саклап калып 

ниндидер билгеле яисҽ шартлы мҽгънҽле булган фҽнни тҿшенчҽлҽргҽ 

ҽйлҽндерү белҽн шҿгыльлҽнергҽ кирҽк. Кайвакыт, күрҽсең, ниндидер 

яңа тҿшенчҽлҽр дҽ тҽкъдим итҽргҽ туры килер‖ [5]. Ҽсҽрлҽрне 

типологик проблематика буенча бүлгҽндҽ, галим үз терминологиясен 

куллана: ―әхлакый һәм экологик‖, ―романик‖, ―милли-тарихи‖ һ.б. 

Шулай да һҽрбер жанрның ―үз‖, аңа гына хас закончалыклары бар. 

Жанр ―форма белҽн эчтҽлекнең конкрет бердҽмлеге‖ [6] буларак 

билгелҽнҽ. ―Жанр үз органик логикасына ия‖ [4]. Шуңа күрҽ тҿп 

традицион жанр канвасы яңа иҗат ителгҽн ҽсҽрлҽрнең телҽсҽ 

кайсысында теге яки бу дҽрҽҗҽдҽ сакланып, фҽкать башка жанр 

моделенҽ күчҽ, билгеле жанр конфигурациялҽре белҽн ҽдҽби үсештҽ 

яңара, ―жанрның һҽр яңа тҿре, һҽр яңа ҽсҽре гел аны нҽрсҽ белҽндер 

баета, жанрның теле камиллҽшүгҽ ярдҽм итҽ‖ [4]. Чынбарлыкның 

тҿрле күренешлҽрен ҽдҽби нигездҽ тикшергҽндҽ ҽдҽбиятчыларга 

―натуральлек һҽм гротеск, реальлек һҽм фантасмагория чигендҽ дҿнья 

образы тҿзелешенең законнарын саклаучы иске жанрлар булыша‖ [7].  

И.К.Кузьмичев жанрлар хҽрҽкҽтен хуплый, аны уңай сыйфат дип 

саный: ―Аңлашылганча, эзлекле кысалардан чыга торган һҽр ҽсҽр жанр 

формасын нҽрсҽ белҽндер баета, ҽмма бу нҽтиҗҽлҽр индивидуаль 

стиль чиклҽреннҽн чыгалар, читлҽшҽлҽр, күмҽк иҗатның уңышына 

ҽйлҽнҽлҽр. Жанрлар телгҽ охшаш: алар жанрның тарихи яктан 
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формалашкан, даими үсҽ торган телендҽ сҿйлҽшүче художникларны 

аермыйлар, вакламыйлар, бҽлки, берлҽштерҽлҽр‖ [8].     

Ҽдҽби тҿрлҽр жанрларга бүленҽ. Моның нигезенҽ дҽ кеше 

яшҽешенең тҿрле ягын, тормыш материалын сурҽтлҽү талҽбе 

салынган. Һҽр жанрда тасвирланган чынбарлык ҽсҽрнең масштабын, 

формасын, образлы сурҽтлҽү чараларын билгели. Жанр шуларның 

даими бердҽмлегеннҽн туа. Жанр – тормыш күренешенең ҽсҽр 

эчтҽлегенҽ һҽм формасына күчеше ул. Һҽрбер жанр – тотрыклы, 

мҿстҽкыйль, һҽркайсының үз мҿмкинлеге бар.  

 
Тҿп ҽдҽбият 

1. Ҽдҽбият белеме сүзлеге / тҿз.-ред. А.Г.Ҽхмҽдуллин. Казан: Татар. кит. нҽшр., 1990. Б. 

52. 

2. История Мордовии в лицах: биогр. сб. / сост. В.С.Лунин. Саранск: Мордов. кн. изд-во, 

1994. С. 25-29. 

3. Уэллек Р. и Уоррен О. Теория литературы. М.: Прогресс, 1978. С. 252. 

4. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979. С. 122, 182-183. 

5. Поспелов Г.Н. Проблемы исторического развития литературы. М., 1972. С. 153. 

6. Кузьмичев И.К. Введение в теорию классификации литературных жанров // Жанры 

советской литературы: Вопросы теории и истории. Горький: изд-во Горьк. ун-та, 1968. 

С. 21. 

7. Липовецкий М. Свободу от чѐрной работы: Об артистической прозе нового поколения 

// Вопросы литературы. 1989. № 9. С. 19. 

8. Кузьмичев И.К. Литературные перекрѐстки. Горький: изд-во Горьк. ун-та, 1983. С. 35. 

 

Ҿстҽмҽ ҽдҽбият 

Кожинов В.В. К проблеме литературных родов и жанров // Теория литературы. 

Основные проблемы в историческом освещении. Роды и жанры. Т. II. М., 1964.   

Поспелов Г.Н. Типология литературных родов и жанров //  Г.Н.Поспелов. Вопросы 

методологии и поэтики. М., 1983.  

Тамарченко Н.Д. Методологические проблемы теории рода и жанра в поэтике ХХ века 

// Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. М., 2003. 

Чернец Л.В. Литературные жанры  (проблемы типологии и поэтики). М., 1982. 

 

Белемнҽрне тикшерү ҿчен сораулар 

1. ―Жанр‖ тҿшенчҽсенҽ характеристика бирегез. 

2. Аны кайсы галимнҽр ҿйрҽнгҽн? 

 

4.3. Лирика жанрлары 

 

Антик ҽдҽбиятта, Яңарыш һҽм классицизм чорында лириканы вак 

жанрларга бүлгҽннҽр. Тасвирланган хиснең үзенчҽлеге бүленештҽ тҿп 

талҽп булган.  
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Эпиграмма (грек. epigramma) – сугышчы киеме һҽм коралында, 

сыннарда, каһинның (жрец, ягъни мҽҗүси дин башлыгының) табыну 

ҽйберлҽрендҽ, йорт кирҽк-яракларындагы язма.  

Мондый язмалар һҽр халыкта очрый, мҽсҽлҽн: кувшинга ―Напейся 

– не облейся‖, кечкенҽ стаканга ―Чай-кофе не по нутру, была бы водка 

поутру‖ дигҽн рус эпиграммалары язылган. Урын аз һҽм материал 

каты булгач, уючылар кыска язмаларны кулай күргҽн, лҽкин кыскалык 

осталыкны, сҽнгатьлелек һҽм канатлы сүзлҽрне талҽп итҽ, нҽтиҗҽдҽ 

эпиграмма мораль укуга тартым. 

Ренессанс дҽверендҽ бу жанрга Франциядҽ Клеман Маро, 

Англиядҽ Томас Мор, Алманиядҽ Ф.Меланхтон, Италиядҽ Анджело 

Полициано мҿрҽҗҽгать иткҽннҽр. 

Т.Мор эпиграмманы бик оста пропагандалаган. Ул бер йҿзлҽп 

грекча эпиграмманы латин теленҽ тҽрҗемҽ иткҽн, шулай ук латинда 

ике йҿз илледҽн артыкны үзе язган.   

К.Маро 297 эпиграмма иҗат иткҽн, аларның кайберлҽре – 

борынгы Рим шагыйре Марциалдан ирекле тҽрҗемҽ. Ул сигез 

(абаббвбв) һҽм ун юллы (абаббввгвг) эпиграмма строфасын махсус 

уйлап тапкан. Бу калыпны XVIII г. мҽгърифҽтчелҽре элҽктергҽн, ―style 

marotique‖ дип атаганнар.  

Гомумҽн, эпиграмма Ренессанс шагыйрьлҽре иҗатында еш 

күзҽтелми. ―Эпиграмма‖ тҿшенчҽсенҽ билгелҽмҽне дҽ Никола Буало 

биргҽн: 
   ―Менҽ эпиграмма – ул аңлаешлы, тыгыз булса да: 

Бер пар рифма үткенлеге – менҽ шул кирҽк аңарда. 

Эпиграмма ҿчен безгҽ кирҽкми тавыш яздыру, – 

Аңа кирҽк акылның якты чагылышы – шунда ҽсир итҽ ул.‖  

      (Тҽрҗемҽ безнеке. – И.Ф.) 

Шул заманда ук эпиграмманың композицион тҿзелеше ныгыган, 

аны битараф күзҽтүдҽн яки раслаудан башларга, ҽ кҿтелмҽгҽн үткенлек 

(фран. pointe, нем. spitz) белҽн тҽмамларга кирҽк булган. 

 XVIII гасырда эпиграмма жанрын рус классицистлары ҽдҽби 

бҽхҽстҽ кулланганнар. А.П.Сумароковны ямьсез тышкы кыяфҽте ҿчен 

бүген кабере билгесез саналучы рус шагыйре Василий Кириллович 

Тредиаковский тиргҽгҽн: 
―Кем җирҽн, пелҽш, күз кысучан, тотлыгып сҿйлҽүче һҽм сакау, 
Булырга мҿмкин түгел андыйда берничек тҽ яхшы холык.‖  

(Тҽрҗемҽ безнеке. – И.Ф.)  
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Россия империясендҽ классицистик эпиграмма аерым затны түгел, 

ҽ нинди дҽ булса типны (сатирик типажны) гҽүдҽлҽндергҽн. 

А.П.Сумароков, Г.Р.Державин, В.Л.Пушкин, И.И.Дмитриев 

эпиграммалары иҗтимагый гадҽтлҽрне чагылдырган, ҽ эпиграмма 

объекты булып явызлыкның гомумилҽштерелгҽн иясе саналган. 

Мҽсҽлҽн, В.Л.Пушкин эпиграммада елан һҽм аның корбанын 

урыннары белҽн алмаштыра, һҽм укучыны мҽкер иясе Маркелнең кара 

еланнан чистарак булуына ышандырырга омтыла: 
  ―Елан чакты Маркелне. 

―Ул үлдеме?‖ – ―Юк, елан, киресенчҽ, үлде.‖ (Тҽрҗемҽ безнеке. – И.Ф.) 

Сүз уңаеннан ҽйтик, фикерсез диалоглар эпиграммада еш очрый. 

Россиягҽ эпиграмма украин ҽдҽбияты аша Европадан традицион 

жанр юлы белҽн үтеп кергҽн. Теоретик трактатларында Феофан 

Прокопович аны телгҽ алган, жанрның беренче русча үрнҽклҽрен үзе 

үк иҗат иткҽн. 

Рус ҽдҽбияты тарихына күз салсак, эпиграмма башта матбугат 

битлҽрендҽ күренҽ, аннары шигъри кичҽлҽрдҽ (салоннарда) яңгырый. 

Мҽсҽлҽн, Евгений Онегин ―кҿтелмҽгҽн эпиграммалар уты белҽн 

ханымнарда елмаю тудыру‖ осталыгына ия булган. А.С.Пушкин 

эпиграммада булырга тиешле мҿһим сыйфатларны ҽйткҽн: шушы 

минутта ук иҗат ителү, тапкыр сүзлелек, әдәплелек. Эпиграмма озак 

яшҽми, бераздан үлҽ яки гаҗҽплҽндерми башлый, аңа тупаслык ят, ул 

кычкырып кҿлүгҽ түгел, елмаюга корыла. 

Лириканың бер тҿре буларак рус эпиграммасы нигездҽ Пушкин 

чорында барлыкка килҽ. Даһи шагыйрь иҗатында эпиграмма 

чалымнары байтак, алар аңардан соңгы рус поэзиясендҽ эпиграмманың 

тҿп сыйфатына ҽверелҽ.  

Эпиграмма еш кына фҽлсҽфи уйланудан башлана. Автор 

медитациясе чынбарлык ҿстенҽ җҽелҽ, лҽкин бу бары тик поза булып 

чыга. Антологик эпиграммага охшаган рус эпиграммасы үз юнҽлешен 

кинҽт үзгҽртеп, көтелмәгән үткенлек белҽн тҽмамлана. Мҽсҽлҽн, 

З.А.Волконская салон-кичҽсендҽ гипстан катырылган Аполлон 

Бельведерский статуясының кулын сындырган А.Н.Муравьѐвка 

А.С.Пушкин эпиграмма багышлый: 
   ―Җҽя зыңлый, ук калтырый, 

Һҽм, бҿтерелеп, җан бирде Пифон; 

Һҽм йҿзең җиңүле ялтырый, 

Бельведерский Аполлон! 

Кем соң яклады Пифонны, 



55 

 

Кем ватты синең кулны? 

Син, Аполлон кҿндҽше, 

Бельведерский Митрофан.‖ (Тҽрҗемҽ безнеке. – И.Ф.) 

Эпиграмма ахырында Фонвизинның Митрофаны күренү антик 

образларның гомуми дҽрҽҗҽсен тҿшерҽ, антитеза ярдҽмендҽ кҿлке 

хасил итҽ. 

Биредҽ антологик форма эпиграмма жанрының уйдырма 

сыйфатын гына үти. Аны алга таба рус шагыйрьлҽре М.Л.Михайлов, 

Д.Д.Минаев, В.Я.Брюсов һ.б. ҽһҽмиятле эчтҽлек белҽн баетачак. 

Сатирик поэзиянең бер тҿре буларак эпиграммага усал тел, 

тапкырлык, сурҽтлҽү тыгызлыгы хас. Вольтер, А.Пушкин, Н.Некрасов 

эпиграммаларында чорның охшаш кимчелеклҽре кҿленҽ.  

Эпиграмма еш кына телдҽн ҽйтелҽ торган экспромтка ҽйлҽнҽ яки 

мизгел эчендҽ барлыкка килҽ. Чыннан да, кҿннҽр буе эпиграмма язган 

сүз остасын күз алдына китерү кыен. С.А.Соболевский, Ф.И.Тютчев, 

А.С.Пушкин эпиграммалары киң тарала. С.Соболевский, ҽйтик, 

А.Пушкин текстларының соңгы вариантларын шагыйрь үзе 

тҿзҽткҽннҽре белҽн бутап бетергҽн җавапсыз редактор Г.Н.Геннадига 

эпиграмма багышлый: 
   ―Тҽмугтагы ике бҽндҽнең и мескен корбаны:‖ 

Сине үтерде Дантес һҽм бастыра Геннади.‖   

     (Тҽрҗемҽ безнеке. – И.Ф.) 

Димҽк, ҽлеге мисалдан аңлашылганча, эпиграмма – ―очраклы хәл 

шигыре‖, ул, гомумҽн, намуссыз мҿхҽррир уңаеннан уйланылмый, 

бҽлки, аерым кешедҽн, иҗтимагый күренештҽн кҿлеп языла. 

Эпиграмма жанры ярыш, уен, бҽйрҽм рухы сеңгҽн махсус мохит 

талҽп итҽ. Эпиграмма авторы ялгызлыкта иҗат итҽ алмый, аңа 

кҿндҽшлҽр, фикердҽшлҽр булуы кирҽк, эпиграмма язу – фикер алышу, 

бҽхҽслҽшү ул. Аерым алганда, эпиграммаларда ―Арзамас‖ һҽм ―Рус 

сүзен яратучылар ҽңгҽмҽсе‖ җҽмгыятьлҽре арасындагы бҽхҽс үз 

чагылышын тапкан. Пушкин яшҽгҽн чорда И.А.Крылов, А.А.Дельвиг, 

Е.А.Баратынский, А.А.Вяземский һ.б. эпиграмма иҗат иткҽннҽр. Шуңа 

карамастан күп эпиграмма – иясез. Моңа охшаш хҽл рус шигъриятенең 

Кҿмеш гасырында да күзҽтелҽ: 1908-1914 елларда С.-Петербургта 

чыккан ―Сатирикон‖ атналык рус журналы (редакторы – мҽшһүр 

сатирик Аркадий Аверченко. Бу журналны заманында Тукай да укыган 

икҽн. ―...Тукайның ―Сатирикон‖нан дип искҽрмҽ бирелгҽн ҽсҽрлҽре дҽ 

бар. ―Сатирикон‖ны укып карасаң, Тукайның татар фельетонына каян 
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ҿйрҽнгҽнен аңлыйсың. Дҿрес, яшь Тукай кҿнчыгыш акылын, 

кҿнчыгыш мҽзҽклҽрен дҽ яхшы белгҽн. Ҽмма ―Сатирикон‖ аңа үрнҽк 

булган, остаз булган. Тукай язган фельетоннарда Аркадий Аверченко 

стиле бик нык сизелҽ. Безнең ҽдҽбият гыйлемендҽ бу юнҽлештҽ бер 

генҽ тикшеренү, ҿйрҽнү булмады кебек.‖ [1]) тирҽсенҽ тупланган 

тапкыр сүзле шагыйрьлҽр үзара һҽм 1905 елгы беренче рус 

инкыйлабыннан соң чыга башлаган ―Зритель‖, ―Сигнал‖, ―Жало‖, 

―Пулемѐт‖ сатирик журналлары хезмҽткҽрлҽре белҽн ярышканнар. 

Хҽер, ХХ г. башы рус сатирасында эпиграмма зур урын алып 

тормаган, ҽ иронияле һҽм жанрдан тыш лирикада эреп югалган. 

1860 елларда ҽдҽби бҽхҽс, сҽяси вакыйгалар белҽн бҽйле 

эпиграмма киң тарала. Бу дҽвер эпиграммасы пушкинлы чор 

шагыйрьлҽре эпиграммасыннан шактый аерыла. Аңардан акрынлап 

шҽхсилек, лирик герой юкка чыга, ул шҽхси мҿнҽсҽбҽтне түгел, 

җҽмҽгать фикерен белдерҽ. Мҽсҽлҽн, Н.А.Некрасовның ―Анна 

Каренина‖ авторына‖ эпиграммасыннан хатын-кызга шул заман 

җҽмгыяте мҿнҽсҽбҽтен чамаларга мҿмкин:  
―Толстой, син исбатладың сабырлык һҽм сҽлҽт белҽн, 

Хатын-кызга ―йҿрергҽ‖ ярамаганны 

Ни камер-юнкер белҽн, ни флигель-адъютант белҽн, 

Ул хатын һҽм ана булганда.‖ (Тҽрҗемҽ безнеке. – И.Ф.) 

Г.Тукайның ―Яшь бала‖ шигыре эпиграмма талҽбенҽ туры килҽ: 
―Яшь бала ул нҽрсҽ белсен – бер тиенгҽ ат ала; 

Нҽкъ шулай безнең Шҽһид – тҽҗвид язып шҿһрҽт ала‖ [2].  

Жанрдан шҽхсилекне тора-бара иҗтимагыйлык кысып чыгара. Бу 

күренеш Гражданнар сугышы вакытында да, аннан соң да күзҽтелҽ. 

1930 елларда эпиграмма яңадан активлаша. Аңа М.Исаковский,  

В.Лебедев-Кумач, А.Жаров, М.Голодный, А.Сурков, И.Уткин, 

М.Светлов, А.Безыменский, А.Архангельский һ.б. мҿрҽҗҽгать итҽлҽр. 

Кызганыч, эпиграмма үч алуга ҽйлҽнҽ, шагыйрьлҽр бер-берсе ҿстеннҽн 

эпиграмма язалар. Аңа пародия үтеп керҽ, сатирачы тҽнкыйтьлҽгҽн 

авторның ҽсҽреннҽн эпиграф итеп сылтама ала. Бу яңа алым үзе начар 

түгел, лҽкин ул кҿчлҽп тагылган, кайвакыт тупас кулланылган. Ахыр 

чиктҽ эпиграмма сҽяси гаеплҽүгҽ ҽйлҽнгҽн, эпиграмманың корбаны 

ҿчен күңелсез нҽтиҗҽ кичекмҽстҽн ясалган. Ҽйтик, 1932 елда 

―Пролетариат ҽдҽбиятының яңа китаплары‖ сериясендҽ С.Швецов 

―Пост сыбызгысы‖ дигҽн сатирик китап чыгарган. Аның эпиграммалар 

бүлегендҽ автор рҽхимсез ярсып, хезмҽттҽшлҽрен сҽяси гаепли, мҽс., 
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―Торналар янында кунакта‖ җыентыгы авторы С.А.Клычковка мондый 

эпиграмма юллый: 
―Чҽчлҽреңне ҿзмҽ, 

Маңгаеңны диварга бҽрмҽ 

Һҽм ―И Русь, изге Русь!‖ дип бҿгелмҽ. 

Без синең ―торналарга‖ белдек бҽяне, 

Кулак казы!‖ (Тҽрҗемҽ безнеке. – И.Ф.) 

Шул рҽвешле, шигърият ҽлҽклҽүгҽ алыштырылган. 1937 елда 

С.Клычков кулга алынган. 

С.Швецов Н.А.Заболоцкийга да аңлаешсыз, ҽмма мыскыллы 

эпиграмма багышлаган: 
   ―Сҽламлҽү нотыклары тавышы астында 

Туган – һҽм бик вакытсыз –  

Кҽмитче-шагыйрьлҽр гаилҽсендҽ 

Урта кул шпага йотучы.‖ (Тҽрҗемҽ безнеке. – И.Ф.) 

Эпиграммалар еш кына телдҽн сҿйлҽп таралган. Ҽйтик, 1937 ел 

ахырында Мҽскҽүгҽ алман язучысы Лион Фейхтвангер килгҽн. Аңа 

кадҽр француз ҽдибе Андре Жид кунак булып, күп нҽрсҽгҽ гаҗҽплҽнеп 

киткҽн. Тик аннары СССР хакында бик зҽһҽр памфлет язган. Билгесез 

автор Л.Фейхтвангерне түбҽндҽге эпиграмма белҽн сҽламлҽгҽн:  
   ―Лион Фейхтвангер ишек тҿбендҽ 

Басып тора чын советча кыяфҽт белҽн. 

Лҽкин мин куркам, бу яһүд дҽ 

Шулай ук Жид булып чыкмасын.‖ (Тҽрҗемҽ безнеке. – И.Ф.) 

Кызганыч, СССРда Л.Фейхтвангерның ―Мҽскҽү, 1937 ел‖ китабы  

Андре Жид очерклары кебек тиздҽн тыелган.  

Сугыштан соң эпиграмма официозга ҽйлҽнгҽн, совет хакимияте 

карар чыгарып эшчҽнлеклҽрен тыйган мҽдҽният эшлеклелҽре 

тҽнкыйтьлҽнгҽн. Сҽяси эпиграмма акрынлап кулланылыштан тҿшеп 

калган, чҿнки юлбашчылардан кҿлү үлемгҽ тиң булган.  

Бүгенге ҽдҽбиятта эпиграмма сизелерлек урын тотмый. Ул 

сатирик юнҽлештҽге кече лирик жанр булып оешты. Хҽзер бу жанрда 

иҗат уңышы сирҽк, чҿнки зур шагыйрьлҽр эпиграмма язмый, ҽ үткен 

теллелҽр генҽ файдалана.  

Эпитафия (грек. epitaphios, тат. ташъязма) – кабер ташына 

уелган язма, борынгы грек ҽдҽбиятында эпиграмманың бер тҿре 

саналган. Ренессанс шагыйрьлҽре җыентыкларында еш күзҽтелми. 

Ул чын һҽм уйдырма, кайгылы һҽм иронияле була алган. Жанрга 

нигез салучы Симонид Кеосский (б.э.к. 556-467) грекларның 

фарсыларны җиңүенҽ дан җырлаган, каһарманнар батырлыгын, һҽлак 



58 

 

булучылар истҽлеген мҽңгелҽштергҽн язмалары шактый күп 

сакланган.  

Эллинистик дҽвердҽ эпитафия эпиграмманы алыштыруын дҽвам 

итҽ, тик Феокрит һҽм Каллимах ташъязмалары хисси яктан тҿрлелҽнҽ, 

гадҽттҽ, аерым кешелҽргҽ һҽм танышларга багышлана. Кайбер очракта 

эпитафия ироник яңгырый, мҽсҽлҽн, Каллимах автоэпитафиясендҽ: 
―Баттов улы каберен узып барасың син, юлчы. Ул  

Җыр чыгара белҽ иде, ҽ кайчак шҽрҽбне дҽ сагына белми иде.‖ 

(Тҽрҗемҽ безнеке. – И.Ф.) 

Ярамаган урында – кабер янында – кҿлемсерҽү эпитафиянең 

килҽчҽктҽ эпиграммага якынаюын дҽлилли, бу инде борынгы Рим 

поэзиясендҽ: Сенеки, Катулл, Марциал иҗатларында күзҽтелҽ.  

Марциал яраткан лирик жанрның үзенчҽлеклҽрен бҽялҽп, латин 

текстларын иң яхшы белүче Ф.А.Петровский болай яза: ―Болар 

барысы да эпиграмма, ҽмма бу сүзнең чын мҽгънҽсендҽге 

эпиграммалар, ягъни ҽйберлҽрдҽге язмалар, алар ясалган ҽйберлҽр 

белҽн аерылгысыз бҽйле. Ҽлеге язмалар күбрҽк кабер ташларында 

(эпитафиядҽ), статуялар пьедесталында (багышлаулы язмалар) һҽм 

хуҗалык тормышындагы ҽйберлҽрдҽ (кашык, тҽлинкҽлҽрдҽ һ.б.ш.) 

уелган. Аерым тҿр язмалар – дивардагы шигырьлҽр, бик сирҽк очракта 

гына алар уелган ҽйбергҽ мҿнҽсҽбҽтле. Мондый язмаларга бизҽкле 

(мозаикалы) идҽннҽрдҽге кайбер язулар да һҽм башкалар керҽ‖ [3].  

Тикшеренүче-галим дивардагы язуларны болай тасвирлый: 
  ―Мин гаҗҽплҽнҽм сиңа, стена, ничек син җимерелмҽдең, 

Ҽ күпме начар язуларны күтҽреп торуны дҽвам итҽсең‖ [3]. 

(Тҽрҗемҽ безнеке. – И.Ф.)  

Эпиграмма һҽм эпитафия чиклҽре пушкинлы чорда билгелҽнҽ. 

Беренчесе ҽдҽбиятта хакимлек итсҽ, икенчесе – үлгҽннҽн соң. 

Эпитафия тҽмам чынга аша һҽм заман талҽплҽренҽ туры килерлек итеп 

ныгый. Мҽсҽлҽн, Пушкин ―Евгений Онегин‖ ҽсҽрендҽ үрнҽк эпитафия 

иҗат итҽ: 
   ―Гҿнаһлы юаш кеше, Дмитрий Ларин, 

Ходай колы һҽм бригадир, 

Бу таш астында дҿньяны тоя.‖ 

   2 бүлек, ХХХI. (Тҽрҗемҽ безнеке. – И.Ф.) 

 Искҽ алу язмасында мҽрхүмнең исеме, дҽрҽҗҽсе, вазыйфасы, 

диндарлыгы, ихласлыгы, фанилыктан бакыйлыкка күчүе ҽйтелергҽ 

тиеш.  



59 

 

 Киев Русе 1088 елда Христианлыкны рҽсми кабул иткҽч, беренче 

искҽ алу язмалары пҽйда була. Тик шигъри язмалар шактый соң – Пѐтр 

I чорында барлыкка килҽ. Эпитафия баштан ук элегиягҽ (мәрхүмне 

юксыну) һҽм панегириккҽ (мәрхүмгә мактау сүзе) тартым була. 

Романтизм дҽверендҽ шигърияттҽ заказ буенча эпитафиялҽр иҗат итү 

башлангач, поэтик эпитафия киң тарала (А.Е.Измайлов, П.И.Шаликов, 

Б.М.Фѐдоров). 

 Яшьлек елларында, алдан ук үз-үзеңҽ эпитафия язу күренеше дҽ 

шул чакта күзҽтелҽ, мҽсҽлҽн, А.С.Пушкин ―Минем эпитафия‖ (1815): 
   ―Монда Пушкин күмелгҽн; ул яшь муза белҽн, 

Үткҽрде күңелле тормышны сҿю, ялкаулык белҽн, 

Кылмады яхшылык, лҽкин бит җаны белҽн, 

Валлаһи, игелекле кеше иде.‖ (Тҽрҗемҽ безнеке. – И.Ф.) 

Еш кына эпитафия билгеле кешегҽ түгел, ҽ гомумилҽштерелгҽн 

затка – сҽлҽтсез артистка, алдакчы табибка, спиритка (мҽетнең рухы 

белҽн сҿйлҽшү мҿмкин дигҽн мистик караш тарафдарына), ялагайга, 

кыланчыкка һ.б.ш. – багышланган. Асылда бу инде эпитафия түгел, ҽ 

адрессыз эпиграмма. 

XIX гасырның II яртысында эпитафия ябылган газета-

журналларга, тыелган сҽяси оешмаларга карата чыгарыла. Бу очракта 

эпитафиянең башламы яки бүлек исеме мҽрсиягҽ охшый, бу исҽ 

асылда бер үк нҽрсҽ. Ҽйтик, А.М.Жемчужников ―Весть‖ газетасына, 

цензурага, дҿньяви арадашчылар институтына багышлап эпитафиялҽр 

язган [4]. 

Антик ҽдҽбият традициясе рус ҽдҽбиятында да саклана – эпитафия 

хайван, кошларга да багышлана. Рус фольклорында ―Попның эте 

булган...‖ дигҽн шигъри юллар бик еш кабатлана, тик жанр тарихында 

бу форма сирҽк очрый. 

Татар шигъриятендҽ дҽ эпитафия жанрында калҽм тибрҽткҽннҽр, 

мисал ҿчен, хҽзерге Киров ҿлкҽсенең Нократ авылында 1552 елда 

һҽлак булган Сҽйтҽк угълы Җиһанша кабере ҿстенҽ куелган ташка 

мондый юллар уелган: 
―Үлем куанчысы йитте, 

Безем куанчымыз китте. 

Мҽгҽр шоңкар булыб очты, –  

Табулмас эстҽгҽнемез...‖ 

(Үлем куанычы җитте, 

Безнең куанычыбыз китте. 

Лҽкин лачын булып очты, - 

Табылмас эзлҽребез... Тҽрҗемҽ безнеке. – И.Ф.)  
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―Бала оҗмахта‖ шигыренҽ Г.Тукай мондый искҽрмҽ биргҽн:  

―Үземҽ таныш бер кешенең күңелемҽ якын баласы үлгҽч, мҽрхүм 

баланың кабер ташына нҽкыш итҽргҽ дип язган идем. 
Мин хҽзер оҗмах түрендҽ – бер матур хур иркҽли;  

Мин җуанмыймын, җылыймын, син түгелсең, дим, ҽни! 

 

Ай тҿсендҽ нурлы гыйльманнар миңа ташлый тҽти,  

Егьлыймын, алмыйм аларны, сез түгелсез, дим, ҽти!‖ [2]  

Хҽзер эпитафия ҽдҽбият барышында зур роль уйнамый, тик 

искҽрмҽлҽр дҽ бар. Мҽс., шигъриятнең Ленинград мҽктҽбе вҽкиле 

С.Л.Кулле (1936-1984) бу жанрда иронияле, ямансу шигырьлҽр күп 

язган. Үзенчҽлекле эпитафиялҽре бүгенге укучыга аз мҽгълүм: 
   ―Ҽйдҽгез, мин үлим. 

Ҽ анда карарбыз, – 

килҽчҽктҽ барысы ничек буласын.‖ [5] (Тҽрҗемҽ безнеке. – И.Ф.) 
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1. Тукай нилҽр укыган? (Мҿхҽммҽт Мҽһдиев архивыннан) // Идел. 2009. № 4. 42 б. 

2. Тукай Г. Сайланма ҽсҽрлҽр: 2 томда. I т.: шигырьлҽр, поэмалар / тҿз.: Н.Хисамов, 

З.Мҿхҽммҽтшин. Казан: Татар. кит. нҽшр., 2006. 221 б.  

3. Петровский Ф.А. Латинские эпиграфические стихотворения. М., 1962. С. 5.  

4. Давыдова Т.Т., Пронин В.А. Теория литературы. М.: Логос, 2003. С. 79. 

5. Стихи С.Л.Кулле // Литературное обозрение. 1991. № 5. 

 

Ҿстҽмҽ ҽдҽбият 

Немецкая эпиграмма (Литературное наследие) // Иностранная литература. 1994. № 3. 

Русская стихотворная эпитафия. СПб., 1998. 

Русская эпиграмма XVIII – XIX вв. Л., 1958. 

Русская эпиграмма (XVIII – начало XX в.). Л., 1988. 

Царькова Т.С. Русская стихотворная эпитафия XIX-XX вв. СПб., 1999. 

Эпиграммы греческой антологии. М., 1999. 

 

Белемнҽрне тикшерү ҿчен сораулар, мҿстҽкыйль эшкҽ биремнҽр 

1. Лирика нинди жанрларга бүленҽ?  

2. Эпиграмма жанрын үстергҽн авторларны санагыз. 

3. Н.А.Некрасовның ―Анна Каренина‖ авторына‖ эпиграммасын аңлатыгыз. 

4. Г.Тукайның ―Яшь бала‖ шигыре эпиграмма талҽбенҽ туры килҽме? 

5. Хҽзерге татар матбугатыннан эпиграммалар табыгыз. Алар жанр үлчҽмнҽренҽ җавап 

бирҽме? 

6. А.С.Грибоедов каберташына нинди эпитафия уелган? Аңа тарихи-биографик, 

стилистик шҽрехлҽү бирегез.    

7. Тукайның ―Бала оҗмахта‖ шигырен сҿйлҽгез, аны эпитафия дияргҽ мҿмкинме? 
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Элегиянең (грек. elegeia – зар җыры) чишмҽ башы антик 

ҽдҽбияттан килҽ, ул җырны белдерҽ, кешенең кайгылы халҽтен 

чагылдыра. Ҽгҽр пластик сҽнгатьлҽр белҽн чагыштырсак, элегия кабер 

ташына охшар иде.  

Аның тҽүге үрнҽклҽре борынгы грек, гарҽп, кытай лирикасында 

сакланган. Элегия үлгҽн инсанга багышлап чыгарылган, кешене 

күмгҽндҽ флейтада уйнап башкарылган. Соңрак аны сый 

мҽҗлеслҽрендҽ җырлый башлаганнар. Шуның белҽн бергҽ элегиянең 

эчтҽлеге дҽ үзгҽргҽн: сҽяси, фҽлсҽфи темалар, яшҽеш турында 

уйланулар яңгыраган. 

Грек ҽдҽбиятының эллинистик чорында элегиягҽ гыйшык 

тематикасы үтеп керҽ. Грек шагыйре Каллимах һҽм аның дҽвамчылары 

мифологик образлар кулланып, сагышка батып, җавапсыз мҽхҽббҽт 

ҿчен сыкраналар.  

Рим элегиясе авторлары Катулл, Овидий бу теманы элҽктереп ала, 

ҽмма алар иҗатында элегия башка жанр формалары рҽтендҽ тора. Гай 

Корнелий Галл (б.э.к. 69-68 – б.э.к. 26 елда үз-үзен үтерҽ) элегия 

жанрын иҗат итүче санала, сҿеклесенҽ багышлаган элегиялҽренең 

дүрт китабы белҽн таныла. Нҽкъ менҽ Галл аркасында элегия 

мҽхҽббҽтсез мҽхҽббҽткҽ, шатлыксыз газапларга дан җырлый башлый. 

Рус поэзиясендҽ элегияне В.Жуковский, К.Батюшков, А.Пушкин, 

М.Лермонтов, Н.Некрасов, С.Есенин иҗат иткҽннҽр. Пушкин 

элегиялҽре 1820 елларда басыла, һҽркайсы жанрның җҽүһҽре 

исҽплҽнҽ: ―Сүнде кҿн яктырткычы...‖, ―Сирҽклҽнҽ болытларның 

очучан ҿеме...‖ (1820), ―Мин кичердем үз телҽклҽремне...‖ (1821), 

―Гафу итҽрсеңме кҿнчелекле хыялларны...‖ (1823), ―Диңгезгҽ‖ (1824), 

―Андрей Шенье‖, ―Дан телҽге‖ (1825) һ.б. 

Бу чакта Пушкин элегиясе үзгҽреш кичерҽ. Патша Авылы 

лицеендҽ укыганда язган ―моңлы элегия‖гҽ алмашка Аллаһтан бүлҽк 

буларак иңдерелгҽн тормышны бҿтен яктан кабул иткҽн уйчан, 

фҽлсҽфи элегия килҽ. Даһи шагыйрь жанрның кысасын киңҽйтҽ. 

―Сүнде кҿн яктырткычы...‖ элегиясендҽ балладага хас рефреннар 

куллана, кайберлҽре дусларча язылган шигъри хатка 

(―В.Ф.Раевскийга‖), башкалары романска якын (―Мин кичердем үз 

телҽклҽремне...‖), ―Диңгезгҽ‖ элегиясендҽ урыны белҽн ода 

интонациясе сизелҽ. ―Элегия‖се (―Акылсыз елларның сүңгҽн 

күңеллеге...‖) шигъри юллар саны буенча сонетка тартым. 
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Жанр кысасын киңҽйткҽн һҽм аны бүтҽн жанрлар белҽн 

катнаштырган Пушкинның традициясе гадҽттҽн тыш нҽтиҗҽле килеп 

чыккан һҽм алдагы унъеллыкларда шагыйрьлҽр тарафыннан 

үстерелгҽн. 

Лермонтов фҽкать ике шигырен ―Элегия‖ дип атаган: ―Их! ҽгҽр 

кҿннҽрем үтсҽлҽр икҽн...‖ (1829), ―Ваклан, ваклан, тҿнге дулкын...‖ 

(1830). Лҽкин яшүсмер чагындагы ҽлеге тҽҗрибҽлҽреннҽн тыш, аның 

жанр ягыннан элегиягҽ якын шигырьлҽре шактый (―Уй‖, 1838; ―Еш 

кына чуар тҿркем белҽн чолганган...‖, ―Кызыксыз да, ямансу да‖, 

1840): 
  ―Кызыксыз да, ямансу да, беркемгҽ дҽ кул биреп булмый 

Җан сыкраган минутларда... 

Телҽклҽр!.. юкка һҽм мҽңге телҽүдҽн ни файда?.. 

Ҽ еллар узалар – иң яхшы еллар! 

 

Сҿяргҽ... лҽкин кемне соң? вакытлыча – авыр түгел, 

   Ҽ мҽңге сҿю мҿмкин түгел. 

Үзеңҽ күз салсаңмы? – үткҽннең эзе дҽ юк анда: 

Шатлык та, газап та, барысы да бик ҽһҽмиятсез анда... 

  

Дҽртлҽр нҽрсҽ? – иртҽме яки соңмы бит аларның татлы авыруы 

Акыл сүзен ишеткҽндҽ юкка чыгачак; 

Һҽм тормышка, тирҽ-юньгҽ салкын караш белҽн карасаң, –  

Шундый буш һҽм акылсыз шаярту...‖ (Тҽрҗемҽ безнеке. – И.Ф.) 

Лермонтов иҗатында элегия үсешен күзҽтү шигърияттҽ элегия 

жанры белҽн беррҽттҽн кҽеф һҽм уйны чагылдырган элегик шигырьлҽр 

аз түгел дигҽн фикергҽ этҽрҽ. 

ХIХ гасырда элегия жанры яшҽвен дҽвам итҽ. Некрасов элегиядҽ 

разночинецнең (Россиядҽ ХIХ йҿздҽ дворян булмаган сыйныфлардан 

килеп чыккан зыялының) социаль активлыгын, тормыш шартларына 

якынаюын күрсҽтҽ. ―Соңгы җырлар‖ авторы элегия рухында 

биографияне язмыш буларак аңлата. Некрасовның ―Элегия‖се (―Сҿйли 

бирсен безгҽ үзгҽрүчҽн мода...‖) үзенҽ күрҽ жанрның антологиясе 

санала, чҿнки шагыйрь бер шигырьгҽ образ системасын да, элегиянең 

Россиядҽге эволюциясен дҽ сыйдыра алган. 

Кҿмеш гасыр шагыйрьлҽре В.Брюсов, Иван Бунин, Игорь 

Северянин, Юргис Балтрушайтис элегия жанрын яңадан терелтҽлҽр. 

Үзенҽ күрҽ охшашландыру (пастиш), маньер элегиясе барлыкка килҽ. 

И.Северянинның ―Гҽрҽбҽ элегиясе‖ннҽн (1911) ҿзек:  
―Сез хҽтерлисезме ямьле почмакны –  
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  Гҽрҽбҽ-кызылсу тҿстҽге кҿзге паркны? 

Һҽм бокал рҽвешендҽге мҽрмҽр чүп савытларын 

Салам тҿсендҽге юллар чатында? 

Сез хҽтерлисезме дерелдҽвек пыяланы 

Керкҽ балыгы инешенең яшел агынтыларын?..‖ 

(Сүзлек: керкҽ – форель. Тҽрҗемҽ безнеке. – И.Ф.) 

1920 еллар совет поэзиясендҽ В.Ходасевич, А.Введенский, 

С.Есенин, А.Әхмәтованың (Ахматова) зарлы элегик җыры яңгырый. 

Европа лирикасында элегиягҽ шагыйрьлҽр Б.Брехт, Н.Гильен, 

Томас Элиот, Уистен Хью Оден, Иосиф Бродский мҿрҽҗҽгать итҽлҽр. 

Татар шигъриятендҽ Г.Тукай (―Кҿзге җиллҽр‖, ―Актык тамчы 

яшь‖, ―Кыйтга‖), М.Җҽлил (―Соңгы үпкҽ‖, ―Соңгы җыр‖), Ф.Кҽрим 

(―Сибҽли дҽ сибҽли‖), X.Туфан (―Кайсыгызның кулы җылы?‖, 

―Тамчылар ни дилҽр?‖) Н.Хисамов (―Шҽһри Болгар – минем Элладам‖ 

[1]) һ.б.лар элегия жанрында да язганнар.  

Тукайның ―Ҿзелгҽн ҿмид‖е (1910) шулай ук элегия рухында: 
   ―Күз карашымда хҽзер үзгҽрде ҽшьялар тҿсе;     

Сизелҽ: үтте яшь вакытлар, җитте гомрем яртысы.   

 

Күз тегеп баксам ҽгҽр дҽ тормышымның күгенҽ,    

Яшь һилал урынында анда тулган Айның яктысы.   

 

Нинди дҽрт берлҽн калҽм сызсам да кҽгазь ҿстенҽ,   

Очмый ҽүвҽлге җүлҽр, саф, яшь мҽхҽббҽт чаткысы.   

 

И мҿкаддҽс моңлы сазым! уйнадың син ник бик аз?   

Син сынасың, мин сүнҽмен, айрылабыз, ахрысы! 

    

Очты дҿнья читлегеннҽн тарсынып күңлем кошы,    

Шат яратса да, җиһанга ят яраткан Раббысы.  

 

Күз яшең дҽ кипмичҽ егълап вафат булган ҽни! 

Гаилҽсенҽ җиһанның ник китердең ят кеше?! 

 

Үпкҽнеңнҽн бирле, ҽнкҽй, иң ахыргы кҽррҽ син, 

Һҽр ишектҽн сҿрде угълыңны мҽхҽббҽт сакчысы. 

 

Бар күңеллҽрдҽн җылы, йомшак синең кабрең ташы, –  

Шунда тамсын күз яшемнең иң ачы һҽм татлысы!‖ [2]  

(Сүзлек: өмид – ҿмет, әшьялар – ҽйберлҽр, һилал – яңа туган Ай.) 

Шагыйрьнең ―Кҿзге җиллҽр‖ элегиясеннҽн (1911) кыска ҿзек: 
  ―Кҿзге тҿн. Мин йоклый алмыйм. Ҿй түрендҽ җил җылый, 

Җил җыламый, ач үлемнең куркусыннан ил җылый. 
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Бер сынык юктан гына үлгҽн таза ирлҽр күреп, 

Җан алырга кызганудан анда Газраил җылый.‖ [2]  

 

Тҿп ҽдҽбият 

1. Хисамов Н.Ш. Хҽтер сагында: ҽдҽби-фҽнни мҽкалҽлҽр, иҗат портретлары һҽм 

публицистика. Казан: Мҽгариф, 2004. 7 б. 

2. Тукай Г. Сайланма ҽсҽрлҽр: 2 томда. I т. Казан: Татар. кит. нҽшр., 2006. 196, 211 б.б.    

 

Ҿстҽмҽ ҽдҽбият 

Русская элегия XVIII – начала XХ века. Л., 1991. 

Французская элегия XVIII-XIХ веков в переводах поэтов пушкинской поры. М., 1989. 

Фризман Л.Г. Жизнь лирического жанра. Русская элегия от Сумарокова до Некрасова. 

М., 1973. 

 

Белемнҽрне тикшерү ҿчен сораулар, мҿстҽкыйль эшкҽ биремнҽр 

1. Каллимах, Гай Корнелий Галл, Пушкин, Лермонтов элегиялҽре хакында сҿйлҽгез. 

2. К.Н.Батюшковның элегия жанрында язылган шигырьлҽрен табыгыз. Шагыйрь фикере 

ничек үзгҽргҽн, элегия үсешендҽ ни рҽвешле чагылган? 

3. Ф.И.Тютчев элегиялҽрен А.Ламартин, Г.Гейне шигъриятеннҽн аның тҽрҗемҽлҽре 

белҽн чагыштырыгыз. Проблематика, сурҽтле чаралар охшашлыгын билгелҽгез. 

4. Н.А.Некрасов элегиягҽ нилҽр ҿсти? 

5. Элегияне җанландырган Кҿмеш гасыр шагыйрьлҽре кемнҽр? 

6. Европа лирикасында элегия жанрына мҿрҽҗҽгать иткҽн шагыйрьлҽрне ҽйтегез. 

7. Г.Тукай, М.Җҽлил, Ф.Кҽрим, X.Туфан элегиялҽрен атап чыгыгыз.  

8. Тукайның ―Ҿзелгҽн ҿмид‖ элегиясен ятлагыз. 

9. Тукайның ―Кҿзге җиллҽр‖ элегиясен шҽрехлҽгез. 

 

Ода (грек. odѐ – мактау җыры) антик ҽдҽбиятта туган, шулай ук 

җырны аңлаткан. Ҽмма ул башка юл узган, жанрның үзбилгелҽнүе 

тизрҽк барган.  

Квинт Гораций Флакк б.э.к. I гасырда ―Одалар‖ исемле ҿч китап 

язган. Үзен кайгырткан ҿчен ул император Октавиан Августны 

данлаган, бҽйрҽм, тантана уңаеннан одалар иҗат иткҽн.  

Ода героик вакыйгага яки кешенең батырлыгына, яки табигатьтҽге 

гүзҽл күренешкҽ багышлана, гомумҽн, күтҽренке хҽллҽрне сурҽтли, 

аңа тантаналылык хас. 

Ода – борынгы жанр, мҽсҽлҽн, ҽдҽбият галимнҽре мисыр 

шигъриятендҽге ―Нил елгасын мактау‖ шигырен ода, дилҽр. Борынгы 

Грециядҽ хор башкарган бию җырын ода дип атаганнар. Грек шагыйре 

Пиндар спорт бҽйгелҽрендҽ җиңүчелҽрне мактаган.  

Яңарыш чорында Ронсар, Дю Белле бер-берсе белҽн ярышып ода 

иҗат иткҽннҽр. Алар кешегҽ куаныч китерҽ торган табигатьне, 
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шҽрҽбне, мҽхҽббҽтне зурлый. Ронсар одалардан тупланган биш китап 

яза, ҽмма аларның кайберлҽре генҽ жанрның хҽзерге аңлатмасына 

туры килҽ. Аның одалары тематикасы буенча элегиягҽ бик якын, 

аларда тормышның тиз үтүе, бҽхетне кулдан ычкындырмау турындагы 

Ронсар фикере кҿчле яңгырый (ода строфасының схемасы – ааБввБ):  
  ―Бир инде яшьлегеңне уен-кҿлкегҽ, – а 

Ҽле кыш куганчы хҿҗрҽгҽ,   а  

Ҽле син бар яктан чҽчҽк атканда,  Б 

Тот оча торган мизгелне, –   в 

Салкын буран исүне,   в 

Үтергҽнче гҿлҽп кебек гүзҽллекне.‖ Б 

(Сүзлек: хөҗрәгә – монах бүлмҽсенҽ. Тҽрҗемҽ безнеке. – И.Ф.) 

Соңрак классицизм вҽкиле Франсуа Малерб алты юллы ода 

строфасын унъюллыкка үзгҽрткҽн: АбАбВВгДДг. Монда юл хҽрефлҽре 

ир-ат рифмасын, ҽ баш хҽрефлҽр хатын-кызныкын белдергҽн. Ода дүрт 

стопалы ямб белҽн язылган. Француз классицистлары монархиягҽ, 

корольгҽ, гаскҽр башлыкларына дан җырлаган. 

Ода белҽн элегия кебек ҽйдҽп барган лирик жанрларны Никола 

Буало ―Поэтик сҽнгать‖ хезмҽтендҽ беренче мҽртҽбҽ теоретик яктан 

капма-каршы куя. Икесен дҽ шҽхсҽн язып карап, бер-берсенҽ бҿтенлҽй 

охшамаган итеп сурҽтли. Элегия – хҽсрҽтле: 
―Тол хатыннарның кайгы киемендҽ, кҿрсенеп, сагышлана, 

Элегия табут ҿстендҽ күз яшьлҽре агыза. 

Аңарда бҿркүлек юк, булса да, тоны югары. 

Ул җырлый ике гашыйкның кайгысын һҽм шатлыгын...‖  

(Тҽрҗемҽ безнеке. – И.Ф.) 

Ода горур, үтҽ тҽвҽккҽл, югары жанр санала, тантаналы стильгҽ 

ия: 
  ―Менҽ Ода күклҽргҽ очарга үзе омтыла; 

Тҽкҽббер купшылыгы һҽм кыюлыгы тулы, 

Аллалар белҽн сҿйлҽшҽ үз юлларында ул...‖ (Тҽрҗемҽ безнеке. – И.Ф.) 

Оданың элегия белҽн бҽхҽсе фҽлсҽфи рухта, бу лирик жанрлар 

Адҽм баласы яшҽешенең ике тҿп сыйфатын белдерҽ: галәмдәге кеше, 

социумдагы инсан. Элегия шҽхескҽ үзенең Космоста вакытлыча 

торуын аңларга булыша. Ода бҽндҽнең иҗтимагый-сҽяси, социаль 

элемтҽсен чагылдыра. 

Ода – хакимияткҽ мактау сүзе ҽйтү түгел, бҽлки, хҽер-фатиха 

бирү. Акыл иясенең тҽхеткҽ менүен чагылдырган ода һҽрчак бераз 

утопик. Ул җҽмгыятьтҽ яхшы үзгҽрешлҽр булуын яклый.  
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Ода кеше яшҽеше закончалыкларын аңлау чарасына ҽйлҽнҽ. 

А.Н.Радищев, Г.Р.Державин, яшь В.Гюго, иҗатының беренче этабында 

А.С.Пушкин, П.Б.Шелли, Адам Мицкевич – һҽрберсе ода жанрын 

шулай аңлый башлый.       

Россиядҽ ода элегиягҽ кадҽр үк пҽйда булган, рус поэзиясендҽ бу 

жанрның тҽүге үрнҽклҽрен Тредиаковский, Ломоносов, Сумароков, 

Державин тудыралар. Ломоносовның ―Елизавета Петровна тҽхеткҽ 

менгҽн кҿнгҽ ода‖сы (1747) жанрның кануни үрнҽге исҽплҽнҽ. Одага 

хас гипербола, мифологема кулланып, шагыйрь патшабикҽнең Ватан 

алдында кылачак гамҽллҽрен мактый, шигъри юлларда законнарның 

кешелекле булырга тиешлеген, тынычлык сҿю, сҽнгать, һҿнҽрчелек, 

фҽнне кайгырту һҽм аларга мул ярдҽм кирҽклеген ҽйтҽ: 
―Ялкынлы авазлар, эндҽшмҽгез,  

Һҽм яктылыкны тирбҽтүдҽн туктагыз: 

Монда дҿньядагы фҽннҽрне үстерергҽ 

Боерды Елисавет. 

Сез, оятсыз ҿермҽлҽр, омтылмагыз 

уларга, лҽкин кыска хҽбҽр таратыгыз:  

Матур безнең заманнар. 

Тынлыкта тыңла галҽм: 

Хҽзер йҿри лира сокланып 

Бҿек исемнҽрне хҽбҽр итеп.‖ (Тҽрҗемҽ безнеке. – И.Ф.) 

Державин 1784 елда язган ―Аллаһ‖ (―Бог‖) одасы жанр тарихында 

зур ҽһҽмияткҽ ия. ―Тҽүрат‖ китабындагы персонажларга жанрның 

традицион мҿрҽҗҽгать итүен шагыйрь тҿп Христиан образында 

табигый рҽвештҽ күрсҽтҽ алган. Аллаһ һҽм Адҽм кара-каршы 

мҿнҽсҽбҽттҽ, монда сүзгҽ кеше ия, ҽ Аллаһ баштан ук аңа рҿхсҽт 

ителгҽн ҽйберлҽрне дикъкать белҽн тыңлый. Оданың идеясе – ирешҽ 

алмаслык илаһилыкка ирешүдҽ, аның аша шагыйрьнең үз-үзен танып 

белүендҽ.  

Державин лирикасында барыннан бигрҽк ода һҽм элегия 

башлангычлары үзара кушыла. Бу күренеш инде ―Князь Мещерский 

үлеменҽ‖ шигырендҽ үк (1779) күзҽтелҽ: монда кайгы һҽм мҽетне 

данлау бер-берсен үзара тулыландыра. Ул ―Карабүрек‖ исемле оданы 

(1801) дусты, бҿек полководец А.В.Суворов вафатына багышлаган. 

И.А.Крыловның (1769-1844) ―71 нче псаломнан сайланган ода‖, 

―93 нче псаломнан сайланган ода‖, ―Ялгызлык одасы‖ мҽгълүм.  

Иҗатының башлангыч чорында А.Пушкин ―Патша Авылындагы 

хатирҽ‖ дигҽн ода язган.  
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ХIХ гасырда ода шигъри җыентык, альманах битлҽреннҽн югала. 

1920 еллар совет поэзиясендҽ ода жанрын тергезү омтылышы 

күзҽтелҽ. Октябрь инкыйлабы юлбашчылары Ленин, Троцкий, 

Свердлов, гражданнар сугышы каһарманнары Чапаев, Фрунзе, 

Будѐнный, Котовский, халык комиссарлары Дзержинский, Сталинны 

мактап В.Маяковский, В.Брюсов, Э.Багрицкий, Г.Шенгели, дагыстан 

шагыйре Гамзат Цадаса (Рҽсүл Гамзатовның ҽтисе) һ.б. ода язалар. 

Шунысы кызык: ода да, элегия дҽ ярсулы антагонист (килешҽ 

алмаслык дошман) кебек чыгыш ясыйлар. Ода тора-бара кадерсезлҽнҽ, 

чҿнки авторлар социаль заказ үти. Вакыйгаларда шҽхсҽн катнашу 

күренеше одадан юкка чыга.  

Фарсы һҽм тҿрки шигъриятендҽ мактау җыры күптҽн билгеле. 

Шаһ, хан, солтан, гадҽттҽ, шагыйрьгҽ кушып, үзенҽ мҽдхия яздырткан. 

Акыллы ҽдип патшаны данлау белҽн беррҽттҽн дҽүлҽт җитҽкчесендҽ 

булырга тиешле күркҽм сыйфатларны да ҽйтергҽ онытмаган.  

Бу гадҽт татар шигъриятендҽ дҽ бар. ―Олугъ юбилей мҿнҽсҽбҽте 

белҽн халык ҿмидлҽре‖ одасын (1913) Г.Тукай Россия империясендҽ 

Романовлар династиясенең патшалык итүенҽ 300 ел тулуга багышлый: 
  ―Кардан ак, сҿттҽн дҽ аграк, актан ак 

Падишаһ ачты ―Мҿнафис‖ нам канат. 

Җыйла халкы шул канатның астына, 

Тулды ҿч йҿз ел Романов нҽсленҽ. 

 

  Рус җирендҽ без ҽсҽрле, эзле без, 

  Тарихында бер дҽ тапсыз кҿзге без. 

  Рус белҽн тормыш кичердек сайрашып, 

  Тел, лҿгать, гадҽт вҽ ҽхлак алмашып. 

  Бергҽ тормыш, бергҽлек чиктҽн ашып, 

  Без шаярыштык, вакытлар алмашып.‖ [1] 

(Сүзлек: ―Мөнафис” нам канат – ―Манифест‖ бирде.) 

Одада шагыйрь Россия тарихында татарларның тоткан урынын 

югары бҽяли, лҽкин падишаһ тарафыннан халкыбызга лаеклы бҽя 

бирелергҽ инде вакыт җитте, ди. Рус белҽн татарның бер дҽүлҽт тҿзүен 

ҽйтҽ. Татар халкы мҽнфҽгатен дҽ кайгырткан хокуклар (патша 

―Манифесты‖н) даулый. Миллҽтебезнең тарихи бергҽлеккҽ һичкайчан 

тап тҿшермҽгҽнен, уртак Ватанда хокукка хакыбыз шактый ук булуын 

белдерҽ. Ода жанры талҽбеннҽн бераз тайпылып, татарларның 

дҽүлҽтчелек турындагы якты хыялын ҽйтеп бирҽ. 

М.Гафуриның ―Себер тимер юлы‖, Ш.Бабичның ―Яшҽсен 

эшчелҽр!‖ ҽсҽрлҽре дҽ – ода.  
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Тулаем алганда, элегия һҽм ода лирик жанрларның уртак 

язмышын бүлешҽ – аларны жанрдан тыш лирика кысып чыгара. 

Элегия һҽм оданы элегик, одик поэзия алмаштыра. 

 

Тҿп ҽдҽбият 

1. Тукай Г. Сайланма ҽсҽрлҽр: 2 томда. I т. Казан: Татар. кит. нҽшр., 2006. 242 б.  

 

Ҿстҽмҽ ҽдҽбият 

Аренштейн Л.М. Пушкин. Непричесанная биография. М., 1999. 

Борухович В.Г. Квинт Гораций Флакк: поэзия и время. Саратов, 1993. 

Гуковский Г.А. К истории русской оды XVIII в. // Поэтика. Т. III. Л., 1927. 

Крылов И.А. Избранное / Вступит. ст. и прим. Н.Степанова; илл. Н.Бочаровой. М.: 

Правда, 1986. 400 с., илл. 

 

Белемнҽрне тикшерү ҿчен сораулар, мҿстҽкыйль эшкҽ биремнҽр 

1. Квинт Гораций Флакк, Ронсар, Дю Белле, Франсуа Малерб ода жанрын үстерүгҽ 

нинди ҿлеш керткҽннҽр? 

2. Никола Буалоның элегия белҽн одага мҿнҽсҽбҽте нинди? 

3. Ломоносов, Державин, Крылов одаларын укыгыз. 

4. ―Олугъ юбилей мҿнҽсҽбҽте белҽн халык ҿмидлҽре‖ одасын Тукай кем юбилеенҽ 

багышлаган? 

5. М.Гафури, Ш.Бабич одаларын сайлап ҿйрҽнегез. 

 

Дифирамб ода белҽн бер үк нигездҽ барлыкка килгҽн. Антик 

поэзиядҽ Дионис исемле алла хҿрмҽтенҽ мактау җырлары 

җырлаганнар, андый җырларны дифирамб дип атаганнар. Дифирамб 

Кҿнчыгыш шигъриятендҽ мәдхия дип йҿртелҽ. 

Гимн – борынгы грекларда аллалар, баһадирлар, җиңүчелҽр, 

күренекле вакыйгалар турында башкарыла торган тантаналы җыр 

(мҽсҽлҽн, ―Афродита гимны‖). Ул, гадҽттҽ, мактала торган күренешкҽ 

мҿрҽҗҽгать итҽ, аның мҽһабҽт якларын тасвирлый.  

Безнең чорда гимн дҽүлҽт, иҗтимагый хҽрҽкҽт, сҽяси 

фиркаларның тҿп фикер-омтылышын чагылдыра, мҽсҽлҽн: 

―Интернационал‖ гимны, ―Демократик яшьлҽр гимны‖, Россия 

Федерациясе гимны (Александр Александров кҿе, Сергей Михалков 

сүзлҽре), Татарстан гимны (Рҿстҽм Яхин кҿе, Рамазан Байтимеров 

сүзлҽре). 

1990 елларда РФ гимнының музыкасы башка (Римский-Корсаков 

кҿе, ―Боже, царя храни!‖) иде. В.В.Путинның президентлык чорында 

ил гражданнары үтенече нигезендҽ элекке СССР гимнының кҿе кире 

кайтарылды һҽм бу дҿрес гамҽл булды.  
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Гимнның ихласлылык үлчҽме җҽмгыятьтҽ демократия үсешенҽ, 

вҿҗдан, сүз һҽм матбугат ирегенҽ, шигъриятнең тормышны дҿрес 

сурҽтлҽү дҽрҽҗҽсенҽ бҽйлҽнгҽн. Лҽкин Ҿченче Рейх гимнында 

фашизмны яки СССР гимнында тоталитар режимны ирекле җҽмгыять 

үрнҽге дип раслау идеясе ярылып яткан. Ҽйтик, Яңа 1944 елны 

каршылаган тҿндҽ беренче тапкыр радиодан яңгыраган һҽм шул ук 

елның 15 мартыннан бҿтен ил буенча башкарыла башлаган СССР 

гимны нигездҽ ―ҿлкҽн туган‖ны – рус халкын данлаган, ―халыклар 

атасы‖ Сталинны мактаган.  

1943 елда радио СССР гимнының сүзлҽрен һҽм кҿен язу ҿчен 

бҽйге игълан ителү турында хҽбҽр биргҽн. 13 декабрьдҽ исҽ матбугатта 

Дҽүлҽт гимны тексты басылган. Советлар Союзы гимнының кҿе – 

композитор Александр Александровныкы (аның ―Большевиклар 

партиясе гимны‖ мелодиясен К.Е.Ворошилов җитҽклҽгҽн хҿкүмҽт 

комиссиясе ―илнең тҿп җыры‖на музыка итеп файдаланырга кушкан 

һҽм гимн текстларының конкурска җибҽрелгҽн 223 вариантын 

тикшергҽн). Сүзлҽре чынлыкта Эль-Регистанның беренче хатыныннан 

Ташкентта туган улы – 19 яшьлек Гарольдныкы (Джон Байрон герое 

хҿрмҽтенҽ шулай аталган) булса да, рҽсми рҽвештҽ Сергей 

Михалковныкы һҽм Эль-Регистанныкы (бу әрмәннең чын исем-

фамилиясе – Габриэль Аршалуйшович (Аркадьевич) Уреклян) саналса 

да, үзенҽ ошаган текстны И.В.Сталин бераз үзгҽрткҽн: ―Славься, 

советское наше Отечество‖ дигҽн юлны ―Славься, Отечество наше 

свободное‖ дип [1]. 

Хҽтта Туган ил азатлыгы ҿчен барган канкойгыч сугыш турында 

гимн язылган. Бҿек Ватан сугышында дошманны җүңүгҽ халкыбызны 

рухландырган ―Изге сугыш‖ (―Священная война‖) гимны 1944 елның 1 

гыйнварында җырлана башлый. Ата-бабайларыбыз аны дҽртлҽнеп һҽм 

елап башкарган.  

 
Тҿп ҽдҽбият 

1. Фитц А. Тайны ресторана ―Регина‖ // ЗВЕЗДА Поволжья: незав. газ. 2011. 17-24 февр. 

 

 Сонет (итал. sonetto, тат. җыр, прованс. sonet, рус. песенка) 

лирика жанры санала, аның тҿп сыйфаты – текст күлҽме. Сонет 

һҽрвакыт 14 юлдан тора. Сонет иҗат итүнең ―һҽр строфа нокта белҽн 

бетҽ, бер сүз дҽ кабатланмый‖ кебек башка кагыйдҽлҽре гел 

сакланмый. Сонетның 14 юлы ике тҿрле урнаша: яки ике катрен һҽм 
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ике терцет, яки ҿч катрен һҽм дистих. Катреннарда барысы ике рифма, 

ҽ терцетларда йҽ ике, йҽ ҿч рифма уйланылган. 

Сонетның барлыкка килүе бҽхҽс уята. Ихтимал, ул башта 

провансаль лирикада аерым строфа булган һҽм урта гасырларда кҿньяк 

Франциядҽ яшҽгҽн җырчы-шагыйрьлҽр иҗатының бер ҿлешен тҽшкил 

иткҽн. Лҽкин бу фараз гына. Сонет Италиядҽ, тҿгҽлрҽге, Сицилия 

утравында XIII гасырда формалашкан. Король Фридрих II заманында 

яшҽгҽн сарай шагыйре Джакомо да Лентино (XIII й. башы) cонетның 

беренче авторы санала. Жанрның тиз таралуы аркасында тҽүге cонет 

кайчан язылганын билгелҽү кыен.  

―Сонет‖ тҿшенчҽсенең үзендҽ аның ―яңгырап торган‖ шигъри 

форма булуы сизелҽ. Бу уңайдан сонетның кҿйлелегенҽ аерым 

игътибар ителҽ. Заманында моны жанрның серлҽрен бик оста белүче 

Л.Г.Гроссман махсус ҿйрҽнгҽн: ―Бу шигъри тҿрне билгелҽгҽн термин 

үзе аның югары поэтик сыйфатка – шигырь яңгырауга ия булуын 

күрсҽтҽ. Италиядҽ ул sonare сүзеннҽн хасил булган, Германиядҽ аны 

берара Kliggedicht дип атаганнар. Сонетның яңгырау сыйфаты, аның 

ритмик тҿзеклеге, рифмалар яңгырашы һҽм строфа күчешлҽренең 

җанлы кҿе – болар һҽммҽсе дҽ бу кече шигъри системаның башлангыч 

билгесе белҽн билгелҽнгҽн инде‖ [1].  

Димҽк, аһәңлелек – сонетның аерылгысыз билгесе. Аңа ир-ат һҽм 

хатын-кыз рифмалар чиратлашуы аша ирешелҽ. Ҽгҽр шагыйрь 

сонетны ир-ат рифмасы белҽн башласа, хатын-кызныкы белҽн 

тҽмамларга тиеш һҽм, киресенчҽ, дип ҿйрҽткҽн кагыйдҽ. 

Иҗекләр билгеле санда кулланылган. Иң камил үрнҽктҽге сонет – 

154 иҗекле, шул ук вакытта катрен юлларындагы иҗек саны терцетка 

караганда бергҽ артык булырга тиеш. Сонет үлчҽмнҽрен ҿйрҽнеп, 

Гроссман болай дигҽн: ―Дҿрес сонет поэтикасы асылда гадҽттҽн тыш 

гади. Аның практикасы гына катлаулы һҽм алдан уйлап 

авырлаштырылган‖ [1]. 

Жанрның мҽгълүм ясалма авырлыкларына карамастан, сонет 

лириканың иң тормышчан тҿрлҽреннҽн берсе исҽплҽнҽ. Ҽдҽби 

ҽйлҽнешкҽ ул ―татлы стиль‖ шагыйре Гвидо Кавальканти тарафыннан 

кертелгҽн. Аны Данте Алигьери ―Яңа тормыш‖ автобиографик 

повестендҽ кулланган.  

Ренессанс чорында сонет лириканың хаким жанрына ҽйлҽнгҽн. 

Аңа  Яңарыш шагыйрьлҽренең барысы да мҿрҽҗҽгать иткҽн: П.Ронсар, 
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Ф.Петрарка, Ж. Дю Белле, Лопе де Вега, Сервантес, Л.Камоэнс, 

У.Шекспир, Микеланджело, Мария Стюарт. Алар поэзиясендҽ сонетка 

хас эчтҽлек сыйфатлары: автобиографиячелек, акыллылык, лириклык 

тулысынча чагыла. Сонетларда авторның лирик герой белҽн мҿмкин 

хҽтле күбрҽк якынлашуы сизелҽ. Шагыйрь кичергҽн хҽллҽргҽ карата 

сонет аваз сала. Сонетта  автобиографиячелек фактографияне исҽпкҽ 

алмый, вакыйгалар уйланыла һҽм атала, ҽмма һҽрчак сҿйлҽнми. Сонет 

чынбарлыкны үзенчҽ фикерлҽп кабул итҽ [2]. 

Ф.Петрарка ҿч йҿздҽн артык сонет иҗат итҽ. Классик итальян 

сонеты дүртҽр юллы 2 куплеттан һҽм ҿчҽр юллы 2 куплеттан 

рифмалаша: абаб абаб вгв гвг (яки вгд вгд). Петрарка кулланган схема: 

абба абба вгв гвг.  

Француз сонетына аермалык хас, чҿнки катреннарда боҗралы 

рифмаланыш, ҽ терцетларда 3 рифма кулланыла: абба абба ввг ддг. 

Инглиз сонеты, рифмалар саны артуның шактый гадилҽшүе 

сҽбҽпле, киң тарала, ул болай языла: абаб вгвг деде жж. У.Шекспир 

сонетны үзенчҽ тҿзегҽн: дүртҽр тезмҽле 3 куплет һҽм ике юллы 1 

куплет. 

Сонет эчтҽлеге фикер үсеше эзлеклелегенҽ корыла: тезис (тема) – 

антитезис (каршы тема) – синтез (ике теманың кушылуы) – чишелеш. 

Лҽкин бу талҽп тҽ гел үтҽлми.  

Рус поэзиясендҽ беренче сонетны В.К.Тредиаковский, француз 

шагыйре де Барро сонетына ияреп, 1735 елда яза. А.П.Сумароков 

Пауль Флеминг сонетларын тҽрҗемҽ итҽ [3]. И.А.Крылов бу жанрда 

калҽмен сынап карый: ―Нинага сонет‖ яза [4]. Сонетны үстерүгҽ 

А.С.Пушкин зур ҿлеш кертҽ. Ул сигез юлны арадаш, ике юлны янҽшҽ, 

соңгы дүрт юлны чиратлаштырып рифмалаштыра. ―Евгений Онегин‖ 

шигъри романында бу үлчҽм кулланыла, ягъни ―Онегин строфасы‖ 

даими кабатлана. 

XIX й. башында романтик шагыйрьлҽр Г.Гейне, А.-В.Шлегель, 

П.Б.Шелли, А.Мицкевич, В.Гюго сонет күп иҗат итҽлҽр. Романтизм 

чорында сонет лирикасы темаларыннан берсе – жанрның үз-үзен 

табуы, авторлар сонетка мҿрҽҗҽгать итүне эстетик максат белҽн 

бҽйлҽп  аңлата [2]. Алман телендҽ иҗат иткҽн Австрия шагыйрҽсе 

Райнер Мария Рильке (1875-1926) сонетлары билгеле, мҽсҽлҽн: 

―Алхимик‖, ―Сонет‖ һ.б. [5].   
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Сонет тҿрле дҽвердҽ Франциядҽ (символчылар А.Рембо, 

Ш.Бодлер, парнасчы Хосе Мари де Эредиа), Россиядҽ (Кҿмеш гасыр 

шагыйрьлҽре В.И.Иванов, М.А.Волошин, В.Ю.Брюсов, К.Д.Бальмонт, 

С.И.Кирсанов, И.Л.Сельвинский, П.Г.Антокольский, В.А.Солоухин 

йҿз иллегҽ якын сонет веноклары язганнар), Германиядҽ (фашизм 

белҽн кҿрҽшкҽн чорда Бертольт Брехт, Иоганнес Р.Бехер) киң тарала. 

XX г. шигъриятендҽ алты йҿзлҽп сонет тҽлгҽшлҽре иҗат ителгҽн [6].  

Хҽзерге татар шигъриятендҽ Лена Шагыйрьҗан сонетлар яза, ул 

соңгы елларда ―Шигърият галҽмендҽге дҽрвиш (Рилькега сонет)‖ 

бастырды [5]. 
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Белемнҽрне тикшерү ҿчен сораулар, мҿстҽкыйль эшкҽ биремнҽр 

1. Сонетка билгелҽмҽ бирегез. 

2. Сонет генезисы бҽхҽслеме? 

3. Ренессанс поэзиясендҽ сонет язган шагыйрьлҽрне атагыз.  

4. Классик итальян сонеты (Ф.Петрарка). 

5. Франуз сонеты үзенчҽлеге. 

6. У.Шекспир сонетны ничек тҿзегҽн? 

7. А.С.Пушкин сонетларының тҿзелешен аңлатыгыз.  

8. Кҿмеш гасыр поэзиясендҽ кайсы рус шагыйрьлҽре сонет иҗат иткҽн? 

 

Мадригалга беренче билгелҽмҽне Никола Буало биргҽн, 

мадригалны баллада белҽн чагыштырып, ―Поэтик сҽнгать‖ хезмҽтендҽ 

болай аңлаткан: 
  ―Ул гадирҽк – Мадригал, лҽкин күркҽм иҗек аңарда: 

Сҿю һҽм йомшаклык шигъри юллар арасында сулый аңарда.‖ 
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(Тҽрҗемҽ безнеке. – И.Ф.) 

Яңарыш дҽверендҽ Д.Боккаччо, Ф.Петрарка, Ф.Сакетта, П.Ронсар 

мадригаллары мҽхҽббҽт һҽм фикерне чагылдырган.   

―Мадригал‖ тҿшенчҽсенең барлыкка килү фаразлары бҽхҽсле, 

mamdra – көтү, димҽк, көтүче җыры. Ҽмма итальян телендҽ 

madrigale термины бер испан шҽһҽре исеменнҽн ясалган һҽм 

А.Квятковский фикеренчҽ, matricale дигҽн латин сүзеннҽн хасил 

булган, бу очракта комплиментны белдергҽн. 

Мадригал мәхәббәт аңлату, шаян шигырь дип тҽ тҽрҗемҽ ителҽ. 

Мҽсҽлҽн, аның жанр үзенчҽлеклҽре А.С.Пушкинның ―Евгений 

Онегин‖ шигъри романында ачык чагыла. Геройларның хис-

мҿнҽсҽбҽте мадригал һҽм элегия жанрлары капма-каршылыгын 

тудыра. Ленскийның нык борчылуы һҽм телҽге альбомга җавапсыз 

мҽхҽббҽт турында элегия язарга аны мҽҗбүр итҽ, җиңел акыллы 

чибҽркҽй ахыр чиктҽ шагыйрьнең сҿюенҽ җавап бирер дип ҿметлҽнҽ: 
  ―Мадригаллар Ленский язмый микҽн  

Яшь Ольга альбомына; 

Аның калҽме мҽхҽббҽт белҽн сулый, 

Үткенлек белҽн бик ялтырамый; 

Ни күрсҽ, ни ишетсҽ 

Ольга турында, ул шул хакта яза да. 

Һҽм тере хакыйкать белҽн тулы 

Элегиялҽр елга булып ага.‖ 

     (4 бүлек, XXXI строфа. Тҽрҗемҽ безнеке. – И.Ф.) 

Яки Ольга белҽн мазурка биюче Онегин: 
  ―Аны йҿртҽ, кадерсез шудырып, 

Һҽм бҿгелеп, аңа йомшак пышылдый 

Ниндидер ямьсез мадригал.‖  

(5 бүлек, XLIV строфа. Тҽрҗемҽ безнеке. – И.Ф.) 

 Мадригал җиңел шаяртканда ҽйтелҽ, ул кыска, юллар саны 

уникедҽн артмый. Аңа ихласлык бҿтенлҽй кирҽкми, җилбҽзҽккҽ матур 

сүз яңгыравы мҿһим. Комплимент яшь кызга ошый, лҽкин ул үзенҽ 

багышланган мадригалны тҿпле кабул итми. Мадригалга зирҽклек һҽм 

гипербола, шаянлык һҽм бераз сагыш хас, шуңа күрҽ автор, күрҽсең, 

үзара аңлашуга ҿметлҽнми, ханымның игътибарына үзен лаек түгел 

дип хис итҽ. Кыскасы, дҿньяви җилбҽзҽклек, гыйшык уены хҿкем сҿрҽ. 

Ҽмма мадригал ни ҿчен ―ямьсез‖ соң? Барлык альбомнарга 

мадригал язып тутыргач, яңа күркҽм сүзлҽр уйлап табу мҿмкин түгел 

чҿнки. Бу сорауга җавап шул ук ―Евгений Онегин‖да бар: 
  ―Кайчак күркҽм шагыйрьлҽр 
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Дан һҽм мактаулар ҿмет итеп 

Юка мадригал яздылар  

Яки зирҽк акыллы куплетлар... 

Бик чибҽр ханым 

Миңа үзенең  in quarto биргҽндҽ, 

Һҽм калтырау, һҽм усаллык мине били, 

Һҽм селкенҽ эпиграмма  

Минем күңел түрендҽ, 

Ҽ мадригаллар яз аларга!‖ (4 бүлек, XXX строфа. Тҽрҗемҽ безнеке. – И.Ф.) 

Мадригал Пушкин чорында киң кулланылган, чҿнки шигъри 

кичҽлҽрдҽ поэтик комплимент еш яңгыраган. Шагыйрь мадригалны 

данлаган, тик мактауны бераз гына кҿлемсерҽү белҽн аралаштырган. 

Мадригал XIX гасырның I чирегендҽ югары дҽрҽҗҽле ҽдҽбиятка 

кертеп каралган. Рус ҽдҽбиятында аны, француз үрнҽклҽренҽ ияреп, 

тҽүге мҽртҽбҽ А.П.Сумароков, В.Л.Пушкин, И.И.Дмитриев иҗат 

иткҽннҽр. Лицейдҽ укыганда А.С.Пушкин да Вольтер мадригалларын 

тҽрҗемҽ итеп, калҽмен үткенлҽгҽн. 

Мадригал – француз аксҿяклҽренең яраткан жанры, чҿнки ул 

ихласлык, табигыйлек яратмаучы француз байлары яшҽешенҽ туры 

килгҽн. Мадригал күпертеп мактауны тасвирлау чарасы, 

эпиграмманың капма-каршысы саналган, лҽкин артык күккҽ чҿюлҽр 

кайвакыт мактауны чамасыз бозган. Мадригал – кҿтелмҽгҽн бетем 

белҽн укучы игътибарын җҽлеп итҽ торган бизҽк. Эпиграммада 

шикелле аңарда ―үткенлек‖ (фран. pointe) булу мҽҗбүри. 

Мадригал һҽрвакыт гүзҽл хатын-кызга багышланмаган, ул телҽсҽ 

кемгҽ, шҽхси затка яисҽ дҽүлҽт эшлеклесенҽ мактау буларак иҗат 

ителгҽн. Шулай да дҿнья гүзҽленҽ мадригал еш адресланган. Мҽсҽлҽн, 

А.С.Пушкин мадригалларына куркыныч фикер дҽ хас – шагыйрь 

җҽзалап үтерелгҽн декабрьчелҽр (декабристлар) турында уйланган. 

1827 елда С.-Петербургка китҽр алдыннан ул 18 яшьлек чибҽр кыз 

Ек.Н.Ушаковага атап мадригал язган: 
  ―Сездҽн еракта 

Сезнең белҽн аерылмамын, 

Сагышлы иреннҽр һҽм моңсу күзлҽр 

Истҽлеге белҽн җҽфаланырмын; 

Сыкранып тынлыкта, 

Телҽмим тынарга мин, –  

Сез бит минем хакта авыр суларсызмы, 

Ҽгҽр асылсам мин?‖ (Тҽрҗемҽ безнеке. – И.Ф.) 

 Мадригал Россиядҽ Пушкиннан соң кҿчсезлҽнҽ, 1860 елларда 

бҿтенлҽй югала [1]. 
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Эпиталама жанры антик ҽдҽбиятта барлыкка килгҽн, билгелҽмҽсе 

мондый: ―Эпиталамий – борынгы грек телендҽ мелике – никах тҿненҽ 

(грек. thalamos) керер алдыннан яшьлҽргҽ телҽклҽр ҽйтеп яшүсмер 

егетлҽр һҽм кызлар хоры башкарган җыр. Иң беренче үрнҽклҽре 

Сапфо шигырьлҽре ҿзеклҽрендҽ сакланган. Рим ҽдҽбиятында Катулл 

(61, 62, 64 нче шигырьлҽр), ҽ соңрак чорда (IV-V гг.) Авсоний, 

Клавдиан, Сидоний Аполлинарий иҗат иткҽн эпиталамалар билгеле‖ 

[2]. 

Эпиталама хор җыры буларак язылган, туй йоласын тулысынча 

гҽүдҽлҽндергҽн. Шуңа күрҽ ул туй җыры, никахлашучыларга 

багышланган шигырь мҽгънҽсен аңлата. Лҽкин эпиталамага никах 

җыры дип билгелҽмҽ бирү дҿресрҽк булыр, чҿнки нигездҽ никах тҿне 

лҽззҽтлҽре чагылдырыла.  

Мадригал һҽм эпиталама үзара аерыла: беренчесендҽ автор 

мҽхҽббҽт алласы Амурга кычкыра, соңгысында Гименей мактала. 

Рубинштейнның ―Нерон‖ операсыннан эпиталамага бер мисал: 
  ―Сине мактыйм, о Гименей! 

Син кҽлҽшне кияү белҽн кушасың...‖ (Тҽрҗемҽ безнеке. – И.Ф.) 

Европа поэзиясендҽ эпиталама жанры киң таралмаган, чҿнки 

никах сафлыгын Католик чиркҽве (Рим Папасы) саклаган һҽм 

күзҽтчелек иткҽн. Моңа карамастан никах сҿенечлҽрен мактаган 

җырлар язылган, мҽсҽлҽн: Дешан Эсташ (XIV гасырның икенче 

яртысы), Эдмунд Спенсер (1595 ел) эпиталамалары [3].    

Рус менталитеты, татар ҽдҽбе үзенчҽлеклҽре аркасында эпиталама 

ҽдҽбиятларыбызда үсҽ алмый. Ҽмма хҽзерге рус һҽм татар 

шигъриятендҽ дҽ ҿйлҽнешүчелҽрне котлап шигырь яки җыр языла.  

 

Тҿп ҽдҽбият 

1. Давыдова Т.Т., Пронин В.А. Теория литературы. М., 2003. С. 92. 

2. Античная культура. Литература. Театр. Искусство. Философия. Наука. Словарь-

справочник / под ред. В.Н.Ярхо. М., 1995. С. 349. 

3. Хѐйзинга Й. Осень Средневековья. М., 1980. С. 119. 

 

Белемнҽрне тикшерү ҿчен сораулар, мҿстҽкыйль эшкҽ биремнҽр 

1. ―Мадригал‖ термины генезисын аңлатыгыз.  

2. А.С.Пушкинның ―Евгений Онегин‖ поэмасыннан мадригал үрнҽклҽрен табыгыз. 

3. М.Ю.Лермонтов шигъриятенннҽн мадригалга мисаллар эзлҽгез. 

4. ―Эпиталама‖ жанрына билгелҽмҽ бирегез, мисаллар ҽйтегез. 
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Мҽдхия шҽркый шигърияттҽ күптҽн мҽгълүм жанр. Татар 

ҽдҽбиятында мҽдхия шигырьнең исеменҽ үк куелган, мҽсҽлҽн, Гали 

Чокрый ―Мҽдхе Казан‖ (―Казанга мҽдхия‖).  

―Ике Кояш‖ (элекке басмаларында ―Мҽдхия‖ исемле) шигырен 

Г.Тукай милли профессиональ театрның беренче хатын-кыз артисты, 

режиссѐр С.Гыйззҽтуллина-Волжскаяга (1885-1974) багышлый: 
―Күр: ничек, иртҽ Кояш чыкса, җиһанда нур тула, –  

Һҽр күңеллҽр нурланадыр, чыкса Гыйззҽтуллина.  

Бу икҽүгҽ Тҽңре биргҽн бертигез зур мҽртҽбҽ:             

Берсе уйный Күк йҿзендҽ, берсе уйный сҽхнҽдҽ‖ [2, 151].      

Якын дусты, кайнар йҿрҽкле публицист, ялкынлы инкыйлабчы 

Хҿсҽен Ямҽшев (1882-1912) үлеме уңаеннан Тукай ―Хҿрмҽтле Хҿсҽен 

ядкҽре‖ дигҽн мҽдхия яза:  
  ―Кҿч белҽн бергҽ гүзҽллекне җыйган диңгез кеби, 

Ул иде ҿстен вҽ кул җитмҽс кеше, йолдыз кеби. 

 

Ҽүлиялҽрнең барын бер-бер китерсҽм каршыма, 

Күрмҽмен дип уйлыймын бер якты йҿз ул йҿз кеби. 

 

Бармыни бездҽ, гомумҽн, чын кеше кадрен белү?! 

Без аны кайдан белик, үлеп аңлатмагач?!‖ [2, 214]  

(Сүзлек: кеби – кебек, ҽүлиялҽрнең – изге кешелҽрнең, мискин – мескен.)  

 

Мҽрсия (гар. елау) үлгҽн кешегҽ багышлана. Мҽрхүмнең күркҽм 

сыйфатларын сурҽтли, мҽсҽлҽн: М.Акмулла ―Дамелла Шиһабеддин 

хҽзрҽтнең мҽрсиясе‖ндҽ халкыбызның рухи тормышында 

Ш.Мҽрҗҽнинең мҿхтҽрҽм зат, мҽгърифҽтче галим булуын ҽйтҽ, лҽкин 

исҽн чакта аның белҽн күрешҽ алмавына үкенҽ.  

Бүген исҽ шагыйрь, публицист Ленар Шҽех мҽрсия жанрында да 

калҽм тибрҽтҽ. Үз заманында Г.Тукай яшҽгҽн, ҽмма, ни кызганыч, 

безнең кҿннҽрдҽ җимерелгҽн ―Болгар‖ кунакханҽсенҽ багышлап ―Бер 

кҿлҽчҽк ҽле Кояш та...‖ исемле мҽрсия язган [1].  

 
Тҿп ҽдҽбият 

1. Шҽех Л. Бер кҿлҽчҽк ҽле Кояш та... // Казан утлары. 2010. № 2. 82-83 б.  

 

Мҿнҽҗҽт (гар. мҽгънҽлҽре: 1. Аллаһка ялвару һәм ярлыкау сорау, 

2. дини тезмә әсәр) – Шҽрыкъ шигъриятендҽ, татар фольклорында киң 

таралган лирик жанр.  
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Ул җырга якын, кҿйгҽ салына, тыңлаучыны сүзлҽренең мҽгънҽсе, 

моңы белҽн җҽлеп итҽ. Бҽеткҽ дҽ охшаш: ҿслүбе гади, җиңел 

аңлаешлы.  

Мҿнҽҗҽт үлчҽмнҽре: 7-7, 8-8, 11-11, 12-12, 16-16.  

Мҿнҽҗҽттҽ мҽңгелек ешрак, ҽ вакытлы дҿнья азрак сурҽтлҽнҽ, 

шулай ук ҽхлак сафлыгы, хис киеренкелеге тасвирлана.  

Мҿнҽҗҽт урта гасырлардагы фарсы һҽм тҿрки шигъриятендҽ, 

аерым алганда, суфый шагыйрьлҽр иҗатында актив кулланылган. 

Мҽсҽлҽн, Хҽрҽзми үз мҿнҽҗҽтлҽрендҽ Аллаһка мҿрҽҗҽгать итеп, 

хаталарын кичерүне сораган.  

XVIII г. татар шагыйре Габдерҽхим Утыз Имҽни изге 

телҽклҽренең тормышка ашуын Ходайдан ялварган.  

1990 еллар милли җыр сҽнгатендҽ мҿнҽҗҽт жанры җанланды. Аны 

кабатланмас тавышы белҽн филология фҽннҽре докторы, профессор 

Җҽмил Зҽйнуллин, мҽшһүр җырчыларыбыз Миңгол Галиев, Гҿлзада 

Сафиуллина, Зҿһрҽ Сҽхҽбиева моңлы кҿйгҽ салып башкаралар. 

 

Бҽет (гар. бәйт – тезмә әсәрнең ике юлы) – гарҽп-фарсы, тҿрки 

шигърияттҽ кулланыла торган икеюллык. Мисал ҿчен касыйдҽ, газҽл, 

мҽснҽви жанрлары нигездҽ бҽетлҽрдҽн оеша.  

Икеюллык бҽет рифмасы: аа, бб, вв, үлчҽме – 14-16. Дүртьюллык 

бҽетнеке – ааба, 7-7-8-7, 7-7-7-7 үлчҽмендҽ языла. 

Лиро-эпик жанрга кергҽн бҽет XIII-XVI йҿзлҽрдҽ бҽйсез жанр 

булып ҿлгерҽ. Бу шигъри берҽмлек фаҗига, каһарманлык, гадҽттҽн 

тыш хҽллҽр турында сҿйли, аңа фаҗигаи башлангыч хас. Ул асылда 

тарихи вакыйга, сугыш, кҿтелмҽгҽн үлемнҽн соң языла, телдҽн ҽйтелҽ 

яисҽ кҿйлҽп укыла. 

Ҽдҽбият нҽзариясендҽ бҽет берничҽ тҿргҽ бүленҽ: фаҗигале 

(―Сак-сок бҽете‖, ―Сҿембикҽ бҽете‖, ―Зҿлхҽбирҽ‖, ―Рҿстҽм бҽете‖), 

тарихи (―Казан турындагы бҽет‖), батырлык (―Рус-француз сугышы 

бҽете‖), көлкеле (―Югалган башмак бҽете‖), көнкүреш (―Урта Тигҽнҽле 

бҽете‖). 

2004 елның июлендҽ, ―Ҽтнҽ районының Комыргуҗа (Комырхуҗа 

дип укыгыз. – И.Ф.) авылында туып үсеп, Татарстан мҽдҽният 

министрлыгында эшлҽүче Гҽрҽев Рҿстҽмне үз бүлмҽсендҽ кыйнап 

үтерҽлҽр. Бу бҽетне Ябынчы авылында яшҽүче пенсионер укытучы 

Мҿршидҽ Ваһапова язган: 
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Рҿстҽм бҽете 

Мин Казанга киткҽн чакта, озаттың, ҽни, сҿеп, 

Бик сҿенеп киткҽн идем, тиздҽн кайтырмын, диеп. 

Соңгы китү булган икҽн, кайта алмадым яныңа, 

Тимер белҽн суктылар бит, килҽ алмадым аңыма. 

Бик газаплап үтерделҽр, акты минем каннарым, 

Ҽни, җаным, үз бүлмҽмдҽ чыкты инде җаннарым. 

Бик кызганам сине, ҽни, сукыр бит син күптҽн, 

Минсез авыр булыр инде, сҽламҽтлегең беткҽн. 

Белем алдым, кеше булдым, эшлҽдем зур урында, 

Мактап кына сҿйлҽделҽр һҽрчак минем турыда. 

Тиздҽн фатир алам, диеп шатланып йҿргҽн идем, 

Үз яныма сине алып килермен дигҽн идем. 

Миңа дигҽн ул фатирга кызыккан шул бүтҽннҽр, 

Шуның ҿчен генҽ мине үтереп тҽ киткҽннҽр. 

Соңгы юлга озатырга бик күп халык җыелган, 

Дусларым бик күп иде шул, күпме яшьлҽр коелган. 

Ҽтнҽ районы хуҗасы – Габделҽхҽт ҽфҽнде, 

Күмгҽндҽ зур ярдҽм иттең, бҽхетле яшҽ мҽңге. 

Габделнур белҽн Рҽфкать тҽ, чын кешелҽр булдыгыз, 

Зурлап озаттыгыз мине, якты булсын юлыгыз. 

Гҿллҽр эчендҽ ятам мин, балкып тора чардуган,  

Хҽллҽремне җиңелҽйтҽ, ҽнкҽем, синең догаң. 

Ҽни, җаным, бик елама, бик тҽ кирҽк сабырлык, 

Кҿтелмҽгҽн сҿенечлҽр торсын сиңа табылып. 

Мҽңгелек йортта мин хҽзер, хуш, ҽни, дус-туганнар, 

Килгҽлҽгез, зинһар, юлны күммҽсен җил-бураннар‖ [1].  

 

Робагый (гар. мҽгънҽлҽре: дүртле, тамыры дүрт хәрефле 

фигыль, дүрт юллы тезмә) – шҽркый шигърияттҽ урта гасырларда киң 

кулланылган дүртьюллык лирик жанр. Ул тормыш фҽлсҽфҽсен, 

мҽхҽббҽт хисен, ҽхлакны, иҗтимагый үзгҽрешне чагылдыра. Нигездҽ 

гаруз белҽн иҗат ителҽ, мантыйки тҽмамланган фикерне белдерҽ. 

Элегрҽк робагый тарона (җыр, кҿй) дип тҽ аталган, чҿнки аны музыка 

коралына кушылып та башкарганнар. 

Робагыйның рифмалашу рҽвеше: ааба яки аааа, абаб, аабб, абба. 

Робагыйның чишмҽ башы IX-X гг. фарсы шигъриятеннҽн килҽ 

(Ханзалы Бҽдгиси, Рудаки, Ҽбү Шакир Бҽлхи). XI-XII йҿзлҽрдҽ яшҽгҽн 

Иранның мҽшһүр астрономы Гомҽр Хҽйям (1048-1132) ҿч йҿз робагый 

язган, хҽзер аларны бҿтен дҿнья белҽ [2].  

Мҽхмүд Кашгарыйның ―Диване лҿгатет-тҿрк‖ (―Тҿрки теллҽр 

сүзлеге‖, 1072-1074) хезмҽтендҽге дүртьюллык шигырьлҽр – робагый 

жанрына ачык дҽлил.  
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Тҿрки-татар сүз сҽнгатендҽ робагый үрнҽклҽре: Рабгузый 

―Кыйссасел-ҽнбия‖ (―Пҽйгамбҽрлҽр тарихы‖), Сҽйф Сараи ―Гҿлстан 

бит-тҿрки‖ (―Тҿрки гҿлбакчасы‖) китаплары, Мифтахеддин Акмулла 

―Бирелдем мин яшьлегемдҽ...‖, Дҽрдмҽнд ―Күземнең тамчысы...‖, 

―Атам-анам йорты ҿчен...‖, Тукай ―Шҿһрҽт‖, ―Яшен яшьнҽгҽндҽ‖ 

шигырьлҽре.  

Аннан соң бу жанрга Ҽхмҽт Исхак, Зыя Мансур, Нури Арслан, 

Зҽки Нури мҿрҽҗҽгать иткҽннҽр.  

Хҽзер робагый Рҽдиф Гаташ [2], Гарифҗан Мҿхҽммҽтшин [3], 

Дамир Гарифуллин [4], Ҽхмҽт Саттар [5], Мҿхҽммҽт Мирза [6] 

иҗатларында еш күзҽтелҽ. Ҽйтик, Г.Мҿхҽммҽтшин сигез йҿз (!) 

робагый язды [3]. 

―Робагый жанрындагы шигырьлҽрне без ҽүвҽл русча 

тҽрҗемҽлҽрендҽ Гомҽр Хҽйямне укып, күңелебезгҽ беркеттек. Соңра 

үзебездҽ дҽ шҽрык классиклары ҽсҽрлҽрен тҽрҗемҽ итү үрнҽклҽре 

булды: Ҽ.Исхак, Н.Арслан, Х.Туфан, З.Мансур һ.б. Бер үк вакытта 

кыска шигырь формаларыннан дүртьюллыклар да күп язылды: 

Ш.Маннур (аның чын мҽгънҽсендҽ яхшы, үткен робагыйлары да бар!), 

З.Нури, Ш.Галиев, Г.Афзал шигырьлҽре. Ҽйе, шигырьлҽре, дим, ҽ 

робагыйлары түгел. Чын мҽгънҽсендҽ шҽрык классик робагыйлары 

традициялҽре белҽн, һҽм шҽкел, һҽм эчтҽлек, үткен фикер-фҽлсҽфҽсе, 

шигъри осталык, сурҽтлелек белҽн камил бер рҽвешен алган 

робагыйлар, узган гасырда – 50-60 нчы елларда уңышлы тҽҗрибҽлҽре 

булса да, минем карашка, 80-90 нчы еллар азагында гына татар 

шигыренҽ ҽһҽмиятле бер тармак булып килеп керде. Иң гаҗҽбе: 

күбебезне сокландырып, робагыйларны икенче Туфан – драматург 

Миңнуллин язып килгҽне ачыкланды, тҿрле журналларда зур-зур 

бҽйлҽмнҽре басылды, азактан матур китап булып дҿньяга чыкты. 

Аннары шушы юлларны язучы да үзенең мҽхҽббҽткҽ бҽйле лирик 

робагый шҽлкемнҽрен язды... Гарифҗан Мҿхҽммҽтшин – Балтачында, 

Дамир Гарифуллин Сарманда яшҽп, бу жанрга бҿтен җан белҽн 

бирелеп яза башладылар. Аларга Мҿхҽммҽт Мирза (Илфак Ибраһимов. 

– И.Ф.) кушылды һ.б.‖ [4]. 

 

Газҽл (гар. мҽгънҽлҽре: мәхәббәт шигыре-бәете, сөеклегә мәдхия) 

– VII г. гарҽп шигъриятендҽ барлыкка килгҽн лирик жанр. Гомумҽн, ул 

Шҽрыкъ ҽдҽбиятында киң таралган.  



80 

 

Газҽл жанрының темасы – гыйшык, шуңа күрҽ аны мәхәббәт 

җыры дип тҽ йҿртҽлҽр. Ул музыка коралына кушылып та башкарыла. 

Күлҽме 5-15 икеюллык бҽетлҽрдҽн тора. Рифмалашу рҽвеше: аа, ба, ва, 

га. Рифмадан соң рәдиф (кабатланган сүз, сүзтезмҽ) килҽ, алдагы яки 

ахыргы бҽеттҽ авторның исеме, ҽдҽби кушаматы ҽйтелҽ.   

Газҽл аеруча урта гасырлар фарсы шигъриятендҽ үсҽ (Рудаки, 

Сҽгъди, Хафиз). XIII-XIV йҿзлҽрдҽ газәлият – газҽл диваннары 

(җыентыклары) – күп языла. ―Тҿрки ҽдиплҽрдҽн Нҽсими (1369-1417), 

Нҽваи (1441-1501), Фҿзули (1494-1556) һ.б. газҽллҽр иҗат итүдҽ зур 

уңышларга ирешҽлҽр. Аларның бу жанрдагы ҽсҽрлҽре үзлҽренең 

шҽкли камиллеклҽре, эмоциональ байлыклары белҽн бүгенге укучыны 

да сокландыра. Шҽрыкъ авторларыннан үрнҽк алып, Кҿнбатыш 

Ауропа һҽм урыс ҽдҽбиятының И.Гѐте, Ф.Тютчев, А.Фет, В.Брюсов 

кебек күренекле вҽкиллҽре дҽ газҽллҽр иҗат итеп карыйлар. Ҽмма бу 

жанр гареб сүз сҽнгатендҽ ныклап тамыр җибҽрҽ алмады‖ [7]. 

Тҿрки-татар шагыйрьлҽре Ҽхмҽд Ясҽви (―18 нче хикмҽт‖), 

Сҿлҽйман Бакырганый газҽллҽрендҽ Аллаһка мҽхҽббҽт үзҽккҽ куела.  

Дҿньяви эчтҽлекле газҽлне Сҽйф Сараи (―Сҿһҽйл вҽ Гҿлдерсен‖), 

Рабгузый (―Бҽхҽрият‖), Хҽрҽзми (―Җиһанда син тик, ҽй, җанан, юк, ҽй, 

җан...‖) иҗат итҽлҽр.  

Газҽлнең матур үрнҽклҽре Габделмҽҗид, Мҽүлҽнҽ Исхак, Ҿмми 

Камал, Кол Шҽриф, Шҽмседдин Зҽки, Габделҗаббар Кандалый, 

Г.Тукай (―Сайфия‖, ―Күңел‖), М.Гафури (―Балыкчылар‖, ―Булмый‖, 

―Үзенчҽ‖), Х.Туфан иҗатларында бар.  

Бүгенге татар шигъриятендҽ Р.Гаташ газҽл жанрында күп язып, 

газҽлче буларак танылды [7]. М.Мирза да газҽллҽр иҗат итҽ [6]. 
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Белемнҽрне тикшерү ҿчен сораулар, мҿстҽкыйль эшкҽ биремнҽр 

1. Җыр, мҽдхия, мҽрсия, мҿнҽҗҽт, бҽет, робагый, газҽлгҽ билгелҽмҽ бирегез. 

2. Охшаш, аермалы якларын ҽйтегез. 

3. Фҽнни китапханҽдҽн һҽркайсын табып укырга. 

 

4.4. Лиро-эпик жанрлар 

 

Лиро-эпик жанрлар мәсәл, баллада, поэма, шигъри повесть, 

шигъри роман (эпик поэма) кебек формаларга бүленҽ.  

Мҽсҽл – тормышның гыйбрҽтле күренешлҽрен, каршылыклы 

холыкларны аллегорик сурҽтлҽр рҽвешендҽ хикҽялҽгҽн, ҽхлакый 

гомумилҽштерү белҽн тҿгҽллҽнгҽн кыска ҽсҽр.  

Кайбер галимнҽр мҽсҽлне эпик, икенчелҽре лирик жанрга кертҽ. 

Безнеңчҽ, мҽсҽл лиро-эпик жанрга туры килҽ, чҿнки аның тҿп сыйфаты 

– шигърилек. Нигездҽ мҽсҽл шигъри формада языла, аңа ҽхлакый-

фҽлсҽфи нҽтиҗҽ чыгару хас.  

Мҽсҽл юмор-сатираның бер жанры санала, чҿнки кҿлкеле 

күренешлҽрне тасвирлый. Мҽсҽлдҽ тормыш тҽҗрибҽсе, дҿнья 

серлҽреннҽн хҽбҽрдар булу, зирҽклек мҿһим. Алар бу сыйфатларның 

капма-каршы билгелҽре (аңгыралык, ахмаклык, тинтҽклек) рҽвешендҽ 

яктыртыла. Мҽсҽлдҽ шулай ук ҽхлакый сафлык, гаделлек урын ала. 

Алар антитипларның үзара мҿнҽсҽбҽте аша ачыла. Каршылыклы 

холыклар бҽйлҽнеше мҽсҽлнең парлы исемендҽ дҽ күренҽ, мҽс.: 

Г.Тукай ―Җил илҽ Кояш‖, ―Җылан илҽ Бҽрҽн‖, ―Егет илҽ карлыгач‖, 

―Умарта корты илҽ чебеннҽр‖, ―Ташбака илҽ Куян‖, ―Бүре илҽ 

Тычкан‖, ―Мҽче илҽ Сандугач‖ [1]. 

Мҽсҽлдҽ персонажлар вазыйфасын кош-корт, хайван, ҽйбер 

башкара. Җҽнлек яки кош халык аңындагы тҿп сыйфатны: тҿлке 

хҽйлҽкҽрлекне, бүре ерткычлыкны, ишҽк аңгыралыкны, арыслан 

гайрҽтлелекне, куян куркаклыкны, сандугач моңны, кырмыска эш 

сҿюне чагылдыра. 
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Мҽсҽлдҽ сурҽтлелек аллегориягҽ, метафорага нигезлҽнҽ, ягъни  

персонажлар күзгҽ күренмҽгҽн башка зат янҽшҽлегендҽ тасвирлана. 

Бер яктан, хайваннарның үзара мҿнҽсҽбҽтен, кешечҽ сҿйлҽшүен, йҽ 

зирҽк, йҽ ахмак фикер йҿртүен күзҽтҽбез. Икенче яктан, алар аша 

кешелек җҽмгыятенең яхшы, начар хасиятлҽрен күзаллыйбыз.  

Мҽсҽл жанры Борынгы Грециядҽ б.э.к. VI г. уртасында барлыкка 

килгҽн. Беренче үрнҽклҽрен Эзоп иҗат иткҽн. Хҽзер дҽ күчерелмҽ 

мҽгънҽдҽге сҿйлҽмне ―эзоп теле‖ дип ҽйтҽлҽр. Эзоп мҽсҽллҽре грек 

телендҽге шигъри күчермҽлҽрдҽ, латинча тезмҽ һҽм чҽчмҽ 

тҽрҗемҽлҽрдҽ сакланган. Бу чыганаклар Лофантен, И.А.Крылов 

иҗатларына (мҽсҽлҽн, ―Кҿзге һҽм маймыл‖ дигҽн атаклы мҽсҽленҽ) 

бҽрҽкҽтле йогынты ясаган. Рус халкының бҿек мҽсҽлчесе тугыз китап 

мҽсҽллҽр язган (―Ала карга һҽм Тҿлке‖, ―Бүре һҽм бҽрҽн‖, ―Ишҽк‖, 

―Мартышка һҽм Күзлек‖, ―Ишҽк һҽм Сандугач‖, ―Квартет‖ һ.б.), без 

сылтама ясаган хезмҽтендҽ [2] аның ҽлеге китапларга кермҽгҽн 

―Оялчан Уенчы‖, ―Уенчылар язмышы‖, ―Павлин һҽм Сандугач‖, 

―Арыслан һҽм Кеше‖, ―Мҽҗлес‖ мҽсҽллҽре дҽ басылган. 

Мҽсҽл сюжетларының икенче чыганагы – б.э.ның III-IV 

гасырларында һинд телендҽ иҗат ителгҽн ―Панчатантра‖ (―Биш 

китап‖). Бу җыентык – дидактик ҽсҽр, аң-белем бирү, тҽрбия эшендҽ 

кулланма буларак файдаланылган. Анда сабак алырдай гыйбрҽтле 

хикҽя, кыйсса, мҽсҽллҽр тупланган. Ситуациялҽрдҽ кеше генҽ түгел, 

җҽнлек, кош-корт та катнашкан. Алар сурҽтлҽнгҽн хикҽятлҽр аеруча 

тҽэсирле. Шушы китап нигезендҽ ―Кҽлилҽ вҽ Димнҽ‖ җыентыгы языла, 

аның гарҽпчҽ тҽрҗемҽсе Шҽрыкъта киң тарала. Ул тҿрки-татар 

ҽдҽбиятына да үтеп керҽ, сюжетлары К.Гали, Котб, С.Сараи, 

Мҿхҽммҽдьяр ҽсҽрлҽрендҽ чагыла. Мҿхҽммҽдьярның ―Тҿхфҽи мҽрдан‖ 

поэмасындагы ―Җеп эрлҽп сатучы ир белҽн хатын турында‖ бүлеге, 

Һибҽтулла Салиховның ―Хикҽяти фиттҿмсил‖ (XVII г.) мҽсҽл 

жанрында язылган.  

―Кҽлилҽ һҽм Димнҽ‖ хикҽятлҽрен Xҿсҽен Фҽизханов, Каюм 

Насыйри татарчага тҽрҗемҽ иткҽннҽр. Шул сюжетларны кулланып 

Г.Тукай (―Мактанчык Куян‖, ―Аю мҽҗлесе‖, ―Бҽхет‖, ―Бала Козгын‖, 

―Тавыклар илҽ Каракош‖, ―Ике сабан‖, ―Ике эт‖, ―Чүлмҽк илҽ Казан‖, 

―Ишҽк илҽ Сандугач‖, ―Бытбылдык‖, ―Яшь агач‖, ―Кеше илҽ 

Арыслан‖, ―Мҽче баласы илҽ Сыерчык‖), М.Гафури (―Ҽтҽч белҽн 

Сандугач‖, ―Үрдҽк белҽн Лачын‖, ―Балыклар һҽм Кысла‖, ―Юлҽр 
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белҽн Энҗе‖, ―Кҽҗҽ белҽн Тҿлке‖, ―Песи белҽн тычканнар‖, ―Бабай 

белҽн Аю‖, ―Кҽҗҽ тҽкҽсе белҽн Кҿзге‖, ―Чикерткҽ белҽн Кырмыска‖, 

―Үгез белҽн Бүре‖, ―Кара елан белҽн Бакалар патшасы‖, ―Ярканат 

белҽн Карлыгач‖) чҽчмҽ һҽм тезмҽ мҽсҽллҽр язганнар.  

Ҽхмҽт Исхакның ―Бюрократ һҽм хат‖ мҽсҽлендҽ бюрократ бер 

кыздан мҽхҽббҽт хаты ала, кыз очрашырга телҽге барлыгын сиздерҽ. 

Аңа бюрократ ата-анаң, балаң бармы кебек сораулар белҽн 6 битле 

анкета җибҽрҽ, кайда, ничек очрашу хакында 16 битле инструкция 

терки. Икенче кҿнне кыздан ―Ахмак!‖ дигҽн бер сүздҽн торган жавап 

ала. Шул рҽвешле, Ҽ.Исхак мҽсҽлне тагын да җыйнакландырган, ике 

яки дүрт юллы мҽсҽллҽр иҗат иткҽн [3, 206]. 
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―Баллада‖ (фран. ballade, ballet – биюле җыр, бию) тҿшенчҽсендҽ 

шигырьнең бию характерына ишарҽ бар. Балладаның килеп чыгышы 

аның баштан ук лирик жанр булуын искҽртҽ. Ул урта гасырларда 

Франциянең Провансе провинциясендҽ мҽхҽббҽт хисен белдергҽн бию 

җырлары нигезендҽ барлыкка килгҽн, аны куртуаз шагыйрьлҽр яза 

башлаган, ―баллада‖ сүзе кушымталы бию җырын аңлаткан. Соңрак 

баллада Италиягҽ күчкҽн.  

Балладаның икенче чыганагы – инглиз һҽм шотланд фольклоры, 

мҽсҽлҽн: Робин Гуд турындагы тарихи җырлар. 

Баллада – фантастик сюжетлы, тарихи эчтҽлекле, героик-романтик 

характердагы шигъри ҽсҽр. Ул XV йҿздҽ Кҿнбатышта киң тарала, 

катгый рифмалыга ҽйлҽнҽ. Ул бертҿрле рифмага ия ҿч строфадан тора. 

Строфа исҽ 8 юлдан торырга мҿмкин, рифмалашу мондый: ababbcbc. 

Строфа 10 юллы да була ала, рифмалашуы: ababbccdcd. Мҽс., бу 

рифма белҽн Франсуа Вийон язган (―Блуада шигъри ярыш балладасы‖, 

1458). Лҽкин ҽлеге форма озак кулланылмаган, XVI гасырда 

үзгҽртелгҽн.  

Баллада тҿзелеше бик катлаулы түгел. Текст күлҽме тҿрле, 

рифмалашу тҿрлҽре рҿхсҽт ителҽ, шул ук вакытта фразалар кабатлану, 

кҿй булу кирҽк. Җырлылык – баллада жанрының тҿп аермалы 
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үзенчҽлеге. Эчтҽлегенҽ карап сюжеты халык иҗатыннан алып язылган 

лиро-эпик шигырьлҽрне яки автор ҽсҽрлҽрен баллада дип атаганнар.   

Баллада фантастик, драматик, трагик күренешлҽргҽ корыла. 

Мҽсҽлҽн, алман шагыйре Ф.Шиллерның ―Кубок‖, ―Перчатка‖ 

балладаларына кискен драматизм, гади хикҽялҽү хас.  

Балладада гадҽттҽн тыш хҽллҽр дҽ хыялый күренеш буларак 

бҽялҽнҽ. ―Поликрат йҿзеге‖ балладасында Ф.Шиллер ҽйтергҽ телҽгҽн 

тҿп фикер – бҽхет белҽн бҽхетсезлек янҽшҽ йҿри. Самос утравы 

патшасы Поликрат, хҽрби җиңүдҽн соң дустының киңҽшен истҽ тотып, 

асыл ташлы йҿзеген диңгезгҽ ташлый, лҽкин икенче кҿнне йҿзек балык 

карыныннан табыла. Аллаһның корбанны кабул итмҽве патшаны 

куркуга сала. 

Балык эченнҽн йҿзек табылу күренеше Казан ханлыгы чоры 

шагыйре Мҿхҽммҽдъярның ―Тҿхфҽи мҽрдан‖ (―Егетлҽр бүлҽге‖) 

поэмасында да (1539) күзҽтелҽ. Анда ул тырыш хезмҽт, сабырлыкның 

ҽҗере рҽвешендҽ күрсҽтелҽ. 

Баллада авторлары риваятьне еш куллана, мҽсҽлҽн, Җир 

кешесенең Су патшалыгына килеп чыгуын Нҽкый Исҽнбҽт ―Түлҽк 

батыр‖ поэмасында һҽм опера либреттосында тасвирлый. 

Рус халык балладасы кышкы озын кичлҽрдҽ яки мҽҗлеслҽрдҽ 

барлыкка килгҽн, аны соло яисҽ дуэт авыл егет-кызлары хоры ярдҽме 

белҽн башкарган. Сюжет балладада сурҽтлҽнгҽн кешенең кем 

икҽнлеген акрынлап белүгҽ корылган. Кияү еш кына юлбасар булып 

чыгарга мҿмкин. Мҽсҽлҽн, рус фольклорына хас мондый типик хҽлне 

А.С.Пушкин ―Кияү‖ балладасында уңышлы файдаланган. 

XVIII й. ахыры рус поэзиясендҽ фольклор материалына 

нигезлҽнгҽн автор балладасы формалаша (күренекле остасы – 

В.А.Жуковский, ―Урман патшасы‖). 

Пушкин рус халык җырларын тыңлаган, Кирша Даниловның 

борынгы рус шигырьлҽре җыентыгын (1804) укыган. ―Суга батучы‖ 

балладасына сюжетны рус фольклорыннан алган, куркыныч вакыйга 

тасвирлаган.     

М.Лермонтовның ―Баллада‖сы, ―Һава корабы‖ ҽкияткҽ тартым. 

Шушы вакытта комик баллада туа (А.Мицкевич ―Пани Твардовская‖, 

А.Пушкинның ―Вурдалак‖ Мериме‖).  

Романтизм чорында баллада бик тҽ популяр була, чҿнки халык 

авыз иҗаты үрнҽклҽре табыла. 1765 елда Британия утравында Томас 
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Перси ―Халык балладалары антологиясе‖ бастыра, аннары Вольтер 

Скотт язып алган ―Шотланд чиге җырлары‖ чыга. Польша 

шагыйрьлҽре Адам Мицкевич, Юлиуш Словацкий поляк, литва, 

украин, беларусь халык җырларын җыеп, алардан сюжет алып 

―Романтика‖ балладасын иҗат итҽлҽр.  

XIX г. уртасында И.С.Тургенев, К.К.Павлова, А.А.Фет баллада 

язалар. Н.А.Некрасов баллада жанрын яңарта – новелла рухы ҿсти, 

аның балладаларына җырлылык хас (―Бакчачы‖, ―Сер‖, ―Туй‖, 

―Дҽвалаучы‖, ―Күмү‖). 

Европа поэзиясендҽ дҽ баллада демократиялҽшҽ, мҽс., ―Казарма 

балладалары‖нда Редьярд Киплинг солдат хезмҽтенең авырлыгын 

тасвирлый. ХХ йҿздҽ яшҽгҽн инглиз шагыйрьлҽре Уистен Хью Оден 

(―Виктор‖), Томас Стернз Элиот (―Песилҽр‖) баллада жанрында калҽм 

чарлаганнар. Алман драмачысы Бертольт Брехт ―Ҿч тиенлек опера‖ 

дигҽн пьесасында (1928) тулы бер балладалар антологиясе тудырган: 

Р.Киплингтан ―Солдат җыры‖н, Ф.Вийоннан биш баллада, Поллидан 

―Пиратчы кыз Дженни җыры‖, ―Мэкки пычагы турында баллада‖ны 

алган.  

1960 еллар рус совет поэзиясендҽ Владимир Семѐнович Высоцкий 

(―Кҿрҽш турында баллада‖, ―Ирекле укчылар турында баллада‖, 

―Вакыт турында баллада‖ һ.б.), Булат Окуджава, Борис Гребенщиков, 

Н.Матвеева, А.Башлачѐв шикелле һҿнҽри һҽм һҽвҽскҽр шагыйрьлҽр 

баллада яки аңа охшаган җыр күп иҗат иткҽннҽр һҽм үзлҽре үк 

сҽхнҽдҽ башкарганнар. 

В.С.Высоцкийның ―Мунча хакында баллада‖сыннан бер ҿзек:  
―Игелек яки хҽер-фатиха 

иңдер үз бҽндҽлҽреңҽ –  

бир аларга, Аллаһ, госел алырга, 

чумып изгедҽн изге суга!  

Барлык ялгыш, гҿнаһ һҽм борчуны, 

битарафлык, ризалык һҽм бҽхҽсне – 

ҽле генҽ салган пар, 

пуля кебек бҽреп чыгара. 

Сине җҽфалаган бҿтен нҽрсҽ, – ҽйлҽнер парга  

һҽм күтҽрелер югарыга, күклҽргҽ. 

Син бит, пакълҽнгҽч, тиеш тҿшҽргҽ – 

пар үзе гҿнаһларны юкка чыгарыр. 

Үрелмҽ вакыты җитмичҽ җанга,  

тигезлҽмҽ юынуны пакълҽнү белҽн, – 

кирҽк җанны кыйнарга миллек белҽн, 
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кирҽк аңардагы бозыклыкны пешеклҽргҽ‖ [1, 128]. 

(Тҽрҗемҽ безнеке. – И.Ф.) 

Яки аның ―Мҽхҽббҽт турында баллада‖сыннан: 
―Мин кырларны гашыйкларга җҽям – 

җырлый бирсеннҽр тҿштҽ һҽм ҿндҽ!..  

Мин сулыйм, һҽм димҽк – мин сҿям! 

Мин сҿям, һҽм димҽк – мин яшим!‖ [1, 176] 

    (Тҽрҗемҽ безнеке. – И.Ф.) 

Татар шигъриятендҽ баллада жанры 1930 елларда ныгый 

(Ш.Маннур ―Исҽнме, Байкал!‖, Ҽ.Фҽйзи ―Кара таш ник дҽшми?‖, 

―Дала һҽм кеше‖, М.Җҽлил ―Матрос Штепенко‖, Х.Туфан ―Тимеркҽй 

турында баллада‖), чҿнки ―яңа чор шигъриятенҽ халыкның үткҽнен, 

бүгенге матурын, яңа кешенең килҽчҽккҽ омтылган хыялларын 

сурҽтлҽү, тойгы белҽн хҽрҽкҽтне, фикер белҽн кичерешне диалектик 

бердҽмлектҽ чагылдыру ҿчен романтик рухлы, кискен конфликтлы 

жанр кирҽк иде‖ [2, 291].  

Балладада музыканың сихри кҿче дҽ сурҽтлҽнҽ, мҽсҽлҽн, шагыйрь 

Зҿлфҽт ―Марш‖ балладасында С.Сҽйдҽшнең ―Совет Армиясе маршы‖ 

солдатларны зур җиңүгҽ рухландырган, ди. 

Балладада шҽхес фантастик җирлеккҽ күчерелҽ. Ҽ.Исхак ―Җырчы 

һҽм үлем турында баллада‖сында Тукай, С.Баттал ―Егет һҽм үлем‖дҽ 

Н.Островский иҗатларының үлемсезлеге хакында сҿйлилҽр. 

Мҽхҽббҽт тҽ баллада жанрыннан читтҽ калмый (И.Гѐте ―Дворян 

егете һҽм тегермҽнче кызы‖, Шҽйхи Маннур ―Бибкҽй матур турында 

баллада‖). Үз балладасын Ш.Маннур Татарстанның Ҽгерҗе районы 

Тирсҽ авылында язып алынган риваятькҽ таянып иҗат итҽ, гүзҽл кыз 

Бибкҽйгҽ ҿйлҽнү ҿчен аның сҿеклесе Корбан белҽн Халит бояр 

арасындагы кҿрҽшне тасвирлый. 

―Баллада – синтетик жанр. Анда лирика да, эпика да чагылышын 

таба. Чҿнки баллада, барыннан да элек, романтик табигатьле ҽсҽр. 

Субъектив, лирик башлангычның мҿһим урын алуы һҽм вакыйганың 

куе эмоциональ буяуларда, ачык, кискен тҿслҽрдҽ бирелүе 

романтизмның тҿп сыйфатларыннан берсен тҽшкил итҽ. Балладада 

кеше һҽм лирик, һҽм эпик планда сурҽтлҽнҽ‖, – дип яза Т.Галиуллин 

―Баллада – ―ялан тизлек‖ мҽкалҽсендҽ [2, 289].  

Баллада жанры Бҿек Ватан сугышы елларында кҿчҽя, 

батырлыкның романтик биеклеккҽ күтҽрелүен тасвирлый (М.Җҽлил 

―Кошчык‖, ―Кар кызы‖, Ф.Кҽрим ―Тимер һҽм тимерче‖, ―Үлем уены‖).  
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Татар балладасын Җҽлил югары баскычка күтҽрҽ. Аның романтик 

ҿслүбтҽ язылган ―Ана бҽйрҽме‖, ―Күлмҽк‖, ―Кызыл ромашка‖, 

―Сандугач һҽм Чишмҽ‖ балладалары халкыбызның шигъри фикерлҽве 

белҽн аваздаш: 
   ― – Ҿч баламны, очар кош итеп, 

Мин очырдым иркен далага. 

Ҽйтсҽгезче, зинһар, үз итеп, 

Сагыш белҽн кипкҽн анага: 

Кайда йҿри минем улларым? 

Ана күңеле тели белергҽ: 

Кая илтҽ язмыш юлларын, 

Җиңүгҽме, ҽллҽ үлемгҽ?‖ [3, 141] 

―Яшҽде ул сҿеп, 

Һҽм үлҽр бер кҿнне 

Нҽкъ мҽгърур Сандугач 

Һҽм Чишмә шикелле‖ [4, 185]. 

1950-1970 елларда Ҽ.Исхак (―Җырчы һҽм үлем турында баллада 

(Халык шагыйре Г.Тукайга))‖, Н.Дҽүли (―Яр буенда шаулый нарат‖), 

Зҽет Мҽҗитов (―Җырлы таңнар‖), З.Нури (―Сҽгать чыңы‖), С.Хҽким 

(―Сары капкалы йорт‖, ―Ибраһим Йосфи‖), Роберт Ҽхмҽтҗанов 

(―Фидаи‖ – шагыйрь Шамун Фидаи турында, ―Ак чҽчҽклҽр‖, ―Соңгы 

танк‖), Ш.Галиев (―Кыя һҽм кеше‖ – Х.Туфанның тормыш юлы 

хакында, ―Ике дус турында баллада‖, ―Чаң турында баллада‖, ―Муса 

елмаюы турында баллада‖, ―Ленин сҽгате‖, ―Аталы-уллы солдатлар‖), 

Гали Хуҗи (―Җыр диңгез йҿзҽ‖ – Фҽнис Яруллин турында, ―Диңгез 

балладасы‖), С.Баттал (―Очучылар турында баллада‖), Ҽ.Давыдов 

(―Солдат турында баллада‖), И.Юзиев (―Егет һҽм курай‖, ―Авылым 

легендасы‖) балладаның яңа мҿмкинлеклҽрен ачалар. 

  Тормыш үзе баллада жанрына ҽзер материал бирҽ. Мҽс., атаклы 

татар диңгезчесе Ҽсхҽт Җиһаншин һҽм аның ҿч иптҽше Тын океанда 

давылга юлыккач, исҽн калу ҿчен 49 тҽүлек кҿрҽшкҽннҽр. Аларның 

батырлыгы хакында X.Туфан ―Упкыннар ҿстендҽ‖, Н.Дҽүли ―Диңгез 

һҽм солдатлар‖, К.Латыйп ―Кеше батыр белҽн диңгез батыр‖ исемле 

балладалар язалар.  

 ―Тимерче Гомҽр һҽм гомер‖ балладасында Ш.Галиев тормыш 

фҽлсҽфҽсен исбатлап, хезмҽт – яшҽеш нигезе, сҽламҽт яшҽү рҽвеше 

дигҽн фикер ҽйтҽ. Тимерче лаеклы ялга чыккач, сүнҽ башлый, ҽ 

яраткан эшенҽ кире кайткач, илһам ала. 

Бүгенге шигъриятебездҽ баллада жанры яши, мҽс., шагыйрҽ 

Рҽсимҽ Гарифуллина ―Кем кҿчлерҽк?‖ исемле поэма-баллада язып 

бастырды [5]. 
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Белемнҽрне тикшерү ҿчен сораулар, мҿстҽкыйль эшкҽ биремнҽр 

1. Баллада терминының килеп чыгышы (генезисы) нинди?  

2. ―Ана бҽйрҽме‖ балладасында фольклор белҽн бҽйлҽнеш бармы? М.Җҽлил халык авыз 

иҗатына ни ҿчен мҿрҽҗҽгать иткҽн? 

3. Шагыйрь Ана язмышын сурҽтлҽгҽндҽ җил, күгәрчен, очар кош кебек табигать 

образларын нигҽ сайлап алган? 

4. Ана образы белҽн Ватан тҿшенчҽсенең берлеге ничек тасвирланган? Фаҗига белҽн 

батырлык ни рҽвешле ярашкан? 

5. ―Сандугач һҽм Чишмҽ‖ балладасында фольклордан алынган образларны, хҽллҽрне 

ҽйтегез. Җанлы һҽм җансыз табигатьне гҽүдҽлҽндергҽн образларга бүлегез.  

6. М.Җҽлил ни ҿчен балладасын ―Сандугач һҽм Чишмҽ‖ дип атаган? 

 

Поэма (грек. poiema, тат. иҗат итәм) – вакыйгалар, хислҽр агышын 

шигъри формада хикҽяли торган урта күлҽмле лиро-эпик ҽсҽр. Ул – киң 

таралган тарихи жанр. Аның тҽүге үрнҽклҽре Борынгы Грециядҽ язылган. 

―Поэма‖ тҿшенчҽсе күчерелмә мәгънәне аңлаткан. Яңарыш чорында 

шигырь белҽн язылган барлык ҽсҽрлҽрне дҽ поэма дип атаганнар. 

Поэмада лиро-эпик жанрның сыйфатлары: вакыйгалылык, җыйнаклык, 

дәвамлылык аеруча тулы чагыла, мҽсҽлҽн, ―Граф Нулин‖ поэмасында 

А.С.Пушкин мактанчык графның кҿлкегҽ калуын сурҽтли. ―Каллы‖, 

―Качкын‖ поэмаларында М.Ю.Лермонтов берҽр генҽ вакыйга тасвирлый. 

―Таң алдыннан‖, ―Икелҽнмҽ!‖, ―Дала давы‖, ―Сахра каны‖, ―Гҿлчҽчҽк‖, 
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―Чҽчҽктҽн һҽйкҽл‖, ―Ак каен‖, ―Күк пар ат‖ поэмаларын Фҽтхи Бурнаш бер-

ике мҿһим вакыйга тирҽсенҽ җыеп бирҽ.  

Кыска поэма ҿлгелҽре дип борынгы тҿрки-татар шигъриятеннҽн 

―Кисекбаш китабы‖н (260 юл), С.Сараиның ―Сҿһҽйл вҽ Гҿлдерсен‖ (166 

юл), X.Исхакыйның ―Таз һҽм падишаһ хикҽясе‖н (103 юл) ҽйтергҽ мҿмкин. 

Шул ук вакытта күлҽмле, озын поэмалар да бар, мҽсҽлҽн: Хҽрҽзми 

―Мҽхҽббҽтнамҽ‖, X.Кятиб ―Җҿмҗҿмҽ солтан‖, Г.Тукай ―Печҽн базары, яхуд 

Яңа Кисекбаш‖, Ш.Бабич ―Газазил‖, М.Җҽлил ―Хат ташучы‖, И.Юзиев 

―Соңгы сынау‖, Р.Харис ―Һарут белҽн Марут‖. Пушкин, Лермонтов 

поэмалары исҽ 518-2257 юлдан тора [1].  

Поэма нигездҽ дулкынландыргыч, уйландырырлык хҽллҽрне сайлый, 

мҽсҽлҽн, Лермонтовның ―Литва кызы‖ поэмасында Арсений батыр 

сугышчы итеп сурҽтлҽнҽ. Литвага каршы сугышта ул Клара исемле кызны 

ҽсир итеп ала. Литва халкының туган җирен басып ала, лҽкин тоткын 

кызның аны яратуын тели. Клара качкач, князь дружиналары Литва белҽн 

кабат сугыша башлый. Яу кырында аеруча Арсений ярсып сугыша. Үз 

иленең азатлыгы ҿчен кҿрҽшүче литвалылар чигенергҽ мҽҗбүр була. Нҽкъ 

шул чакта кулына кылыч тоткан Клара килеп чыга һҽм миллҽттҽшлҽренҽ 

мҿрҽҗҽгать итҽ:  
―Кем миңа аның канын беренче күрсҽтсҽ,  

Аңа минем кул, минем мҽхҽббҽт!‖ (Тҽрҗемҽ безнеке. – И.Ф.) 

Шул рҽвешле, илбасар Арсений хурлыклы үлемгҽ хҿкем ителҽ. 

Шагыйрьлҽр миллҽтнең күренекле шҽхеслҽрен поэма ҿчен яхшы 

материал дип саный. Татар шигъриятендҽ С.Хҽким ―Шагыйрьнең 

балачагы‖, ―Кырыгынчы бүлмҽ‖, М.Ҽгълҽм ―Тукайдан хатлар‖, Р.Харис 

―Тукайның мҽхҽббҽт тҿшлҽре‖ (драматик поэма), Р.Фҽйзуллин ―Сҽйдҽш‖, 

Ҽ.Рҽшит ―Сҿембикҽ‖, ―Кол Шҽриф‖ поэмалары иҗат иттелҽр.  

Поэмада мҽхҽббҽтне сурҽтлҽү зур урын ала. Шагыйрьлҽр күп очракта 

аның конфликт белҽн бҽйлҽнешенҽ игътибар итҽ. Мҽсҽлҽн, Ф.Борнаш 

―Мҿкҽррҽмҽ‖ поэмасында черкес гүзҽле Мҿкҽррҽмҽ белҽн тау бҿркете 

Сҽлимнең саф мҽхҽббҽтен тасвирлый. Лҽкин рус гаскҽре тау илен басып 

алгач, Сҽлим һҽлак була. Җиңүчелҽрнең бҽйрҽм мҽҗлесенҽ мҽшһүр биюче 

Мҿкҽррҽмҽне дҽ китерҽлҽр, биергҽ кушалар. Полковник аны үзенең 

сҿяркҽсе итҽргҽ тели. Мҿкҽррҽмҽ үз халык биюен башкару ҿчен хҽнҗҽр 

сорап ала һҽм бию барышында полковникны кадап үтерҽ [1]. Кеше җанын 

тетрҽтердҽй бетем поэмаларда еш очрый.  

Поэма үзен бер генҽ тҿрле материал белҽн чиклҽп куймый. Ул тҿрле 

күренеш, темаларны сурҽтли. Бу аның офыкларын киңҽйтҽ, шул исҽптҽн 

хыялдагы тормышка үтеп керергҽ юл ача. Мҽсҽлҽн, К.Галинең ―Йосыф 
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кыйссасы‖, Мҽҗлисинең ―Сҽйфелмҿлек кыйссасы‖, Тукайның ―Печҽн 

базары...‖ында чын хҽллҽр белҽн фантастик вакыйгалар аралашып бара. 

Европа поэзиясендҽ эклога (авыл тормышы, кҿтүчелҽр турында), 

Шҽрык ҽдҽбиятында кобайыр (башкорт шигъриятенҽ хас), нҽзирҽ (бер 

ҽсҽргҽ ияреп язу), кыйтга (кыска шигырь) һ.б. тҿшенчҽлҽр дҽ очрый.  

Татар шигыре авыл темасын күп чагылдырса да, аны эклога жанры дип 

ҽйтмилҽр, чҿнки безнең шигърият Кҿнчыгыш ҽдҽбияты жирлегендҽ үскҽн.  

Лирика тематик яктан жанрларга аерыла: гражданлык, сәяси, күңел, 

пейзаж лирикасы, фәлсәфи лирика; форма ягыннан тҿркемнҽргҽ бүленҽ: 

шигырь-монолог, шигырь-диалог, шигырь-эндәшү. 

Гражданлык лирикасы дҽүлҽт, халык, кеше мҽнфҽгатен кайгыртып 

яза. Аны публицистик лирика дип тҽ йҿртҽлҽр. Аңа кайнар хис, кыю фикер, 

ачык мҿнҽсҽбҽт хас. ―Государственная Думага‖ шигырендҽ (1906) Тукай 

анык ҽйтҽ: 
   ―Ник куылдың син үзең соң, 

Ник кумадың үзлҽрен? – 

Ах син, Дума, Дума, Дума, 

Эшлҽгҽн эшең бума?‖ [2, 45] 

(Шҽрехлҽү: автор ―бумы‖ сүзен ―Дума‖ белҽн рифмалаштыру ҿчен ―бума‖ 

рҽвешендҽ язган.) 

Яки ―Китмибез!‖дҽ (1907) шагыйрь үз карашын ачыктан-ачык белдерҽ: 

   ―Монда тудык, монда үстек, мондадыр безнең ҽҗҽл; 

Бҽйлҽмеш бу җиргҽ безне Тҽңребез (гыйззе вҽ җҽл)‖ [2, 84]. 

(Сүзлек: гыйззе вҽ җҽл – кодрҽтле һҽм шанлы.) 

Ҽмма гражданлык лирикасында аһҽңне пафос кайнарлыгы белҽн генҽ 

чиклҽү үзен акламый. ―Калҽмгҽ хитаб‖ шигырендҽ Дҽрдмҽнд шигъриятнең 

максатын болай билгели:  
―Калҽм! Кальбеңдҽ ни сер бар — гаян ит, 

Килеп кичмешлҽр ҽхвален бҽян ит. 

Түгеп күз яшьлҽреңне бу кҽгазьгҽ, 

Ни моңлы уйларың бар – сҿйлҽ безгҽ!..‖ 

Дҽрдмҽнднең ―Кораб‖, С.Рҽмиевнең ―Таң вакыты‖ шигырьлҽре – 

гражданлык лирикасы рухында.  

―Кҿзге җиллҽр‖, ―Эштҽн чыгарылган татар кызына‖, ―Туган җиремҽ‖ 

шигырьлҽрендҽ Г.Тукай татар кешесе һҽм миллҽтебез язмышы турында 

уйлануын, Туган илгҽ мҿнҽсҽбҽтен сҽнгатьчҽ гаять тҽэсирле сурҽтли. 

―Милли моңнар‖да (1909) ул болай яза: 
―Күпме михнҽт чиккҽн безнең халык, 

Күпме күз яшьлҽре түгелгҽн; 

Милли хислҽр белҽн ялкынланып, 

Сызлып-сызлып чыга күңленнҽн‖ [2, 162]. 
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М.Җҽлилнең ―Алман илендҽ‖, ―Җырларым‖, ―Кичер, илем‖, 

Ф.Кҽримнең ―Ант‖, ―Ватаным ҿчен‖, ―Сҿйлҽр сүзлҽр бик күп алар...‖ 

шигырьлҽре дҽ гражданлык лирикасы – ватанпҽрвҽрлек, илсҿярлек хислҽре 

белҽн сугарылган. 

Бикҽ Рҽхимова ―Туган якларда‖ болай ди: 
   ―Бу – минем болгар бабамнар 

Нигезе булган урын. 

Канатын җҽйгҽн, шан алган, 

Дҽүлҽтен корган урын. 

Игелекле бабаларым 

Шҽһҽрлҽр тҿзегҽннҽр. 

Иген игүче дҽ алар –  

Куйганнар теземнҽргҽ‖ [3, 111]. 

Күңел лирикасы мҽхҽббҽт темасына зур игътибар бирҽ, лирик 

геройның сҿю хисен үтемле итеп чагылдыра. Итальян, француз, рус 

шигъриятендҽ күңелнең гашыйк булу халҽте ачыктан-ачык тасвирлана. 

Татар шигыренҽ исҽ нечкҽ хисне сурҽтлҽүдҽ тыйнаклык хас. Лирик герой үз 

мҽхҽббҽте турында тҽмен белеп кенҽ сҿйли, кайчак ишарҽ генҽ ясый яки 

яратуының кайбер билгелҽрен генҽ сиздерҽ. Моңа карап шигырьнең тҽэсире 

кимеми, ҽ хиснең кадерлелеге ачыграк тоела. Б.Рҽхимованың ―Мҽрхҽмҽт‖ 

шигырендҽ лирик герой болай сҿйли: 

   ―Искҽ алма, оныт мине, оныт. 

Хҽтеремдҽ тотыйм мин генҽ. 

Хҽбҽрлҽрем килсҽ, Күктҽн иңрҽп, 

Бу ул түгел, диген, Җил генҽ. 

 

Кайгыларым басып иелсҽм дҽ, 

Борчуларга сине салмамын. 

Мҽхҽббҽтнең бакчасында пешкҽн 

Озак сакланучы алмамын‖ [3, 128]. 

Пейзаж лирикасы табигать күренешлҽрен сурҽтли. Шигъриятнең 

башка жанрлары белҽн чагыштырганда пейзаж лирикасының сүз 

сҽнгатендҽге урыны зур түгел, чҿнки ҽдҽбият яшҽешне хҽрҽкҽттҽ күрсҽтҽ. 

Пейзаж ярдҽмче вазыйфа гына үти, шул ук вакытта кеше табигать 

карамагында яши. Табигать яшҽеш чыганагы буларак, инсан сҽламҽтлегенҽ 

байтак йогынты ясый. Г.Бҽширов ҽйлҽнҽ-тирҽнең чисталыгын кайгыртып, 

―Җидегҽн чишмҽ‖ романы һҽм шул исемдҽ атаклы җыр да яза. Г.Тукайның 

―Бала белҽн күбҽлҽк‖, ―Кҿз‖, ―Җир йокысы‖, ―Җҽйге таң хатирҽсе‖, ―Буран‖ 

шигырьлҽрендҽ, ―Шүрҽле‖ поэмасында табигать бизҽклҽре оста тасвирлана.  

Пейзаж лирикасы кешенең табигать матурлыгына, һава торышына, ел 

фасылларына мҿнҽсҽбҽтен күрсҽтҽ. Лирика, гомумҽн, табигатьне даими 
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үзгҽрештҽ сурҽтли, мисалга Б.Рҽхимованың ―Татарстан буйлап сҽяхҽткҽ 

чакыру‖ шигырен китерергҽ мҿмкин: 

―Ҽгерҗедҽ кыш озын. 

Чаңгы, чана сезоны 

Алты айга сузыла, 

Күпме юллар узыла. 

Ҽ шулай да кыш-күчмҽ, 

Кояш күзенҽ карап, 

Тҿньякка китеп бара, 

Буранлы чҽчен тарап‖. 

Фҽлсҽфи лирика дҿнья, тормыш хакындагы уйларны лирик кичереш 

рҽвешендҽ чагылдыра. Мҽсҽлҽн, ―Коръҽн‖ шигырендҽ Б.Рҽхимова фикри 

тирҽнлек белҽн шигъри нҽфислекне бергҽ куша:  
   ―И бҿек Китап икҽн бу –  

Аңлының аңы кебек. 

И моңлы Китап икҽн бу – 

Татарның җаны кебек. 

 

Ашкынып Аңа килгҽндҽ 

Булды күпме киртҽлҽр: 

Йҽ черек гҿмбҽ тузаны, 

Йҽ биеде рҽшҽлҽр‖ [3, 6]. 

(Сүзлек: Аңлы – Аллаһы Тҽгалҽ.)  
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Белемнҽрне тикшерү ҿчен сораулар, мҿстҽкыйль эшкҽ биремнҽр 

1. Поэма, шигьри повесть, шигьри роман, гимн, дифирамб, мҽдхия, мҽрсия, эпиграф, 

җыр, мҿнҽҗҽт жанрларына билгелҽмҽ бирегез, мисаллар китерегез. 

2. Гражданлык, күңел, пейзаж лирикасын, фҽлсҽфи лириканы аңлатыгыз. 

3. Ренат Харисның ―Бүре күзе‖, ―Җиңүче‖ поэмаларын укыгыз.  

 

Шигъри повесть – лиро-эпик жанрның эре формасы. Ул чҽчмҽ 

повесть белҽн шигъри сҿйлҽм мҿмкинлеклҽрен берлҽштерҽ. Элек шигъри 

повесть мҽхҽббҽт маҗараларын, уңай геройларның батырлыгын романтик 

күтҽренкелектҽ тасвирлаган. Тҿп герой итеп патша, бҽк, гаскҽр башлыгы, 

хан кызлары алынган. Конфликт шушы персонажлар тирҽсендҽ бара. Бу хҽл 

сюжетның жыйнаклыгын китереп чыгара. Ҽсҽрдҽге кешелҽрне 
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яшҽештҽгечҽ сурҽтлҽү, сынаулар аша үткҽрү шагыйрьлҽргҽ образны 

хҽтердҽ калдырырга мҿмкинлек бирҽ. 

XIX г. шагыйрьлҽре поэманың да, шигъри повестьнең дҽ сҽнгатьчҽ 

куҽте бердҽй дип исҽплҽгҽннҽр. Д.Байрон «Кяфер», «Корсар», «Лара», 

«Беппо», А.Пушкин «Бакыр җайдак», «Кавказ тоткыны» ҽсҽрлҽрен, 

М.Лермонтов күпчелек поэмаларын шигъри повесть дип атаганнар. 

Шигъри повесть поэманың бер генҽ сыйфатыннан да ваз кичмҽде, тик 

ҽлеге билгелҽргҽ тормышны дҽвамлырак яктырту, образны калкурак 

күрсҽтү, күңел дҿньясына тирҽнрҽк үтеп керү үзенчҽлеген генҽ ҿстҽде. 

Мҽс., Ш.Маннурның ―Җир-ҽнкҽнең сылу кызы‖, С.Батталның «Олы юл 

буйлап» шигъри повестьлҽре детальлҽргҽ, афоризмнарга бай.  

Шигьри роман – лиро-эпик жанрның иң эре формасы. Ул яшҽешне 

дҽвамлы хҽрҽкҽттҽ, катлаулы мҿнҽсҽбҽтлҽр бҽйлҽнешендҽ күрсҽтҽ, 

эмоциональ шигъри формада хикҽяли. Элек андый ҽсҽрлҽрне эпик поэма 

дигҽннҽр. Ул Борынгы Грециядҽ барлыкка килгҽн. Мисалга Гомерның 

«Илиада», «Одиссея» ҽсҽрлҽрен (б.э.к. VIII г.) ҽйтергҽ мҿмкин. Алар җыр 

рҽвешендҽ башкарылган.  

Шҽрыкта эпик поэмаларның иң күренеклесе – Фирдҽүсинең 

«Шаһнамҽ»се. Аның үзҽгенҽ Рҿстҽм батырның сугышлары куелган. Монда 

кҿч-куҽткҽ ия булу иң күркҽм сыйфатларның берсе дип бҽялҽнҽ. Шуның 

белҽн бергҽ ҽсҽрдҽ җиңүнең дҽ фаҗигале яклары ачыла. Бер кҿрҽштҽ 

Рҿстҽм белмичҽ үз улы Сҿхрҽбне үтерҽ. Батырлык темасы ҽхлаклылык һҽм 

тар күңеллелек, мҽхҽббҽт һҽм нҽфрҽт, тугрылык һҽм мҽкерлелек белҽн 

үрелеп бара. 

Яңа дҽвердҽге эпик поэмаларның эчтҽлегенҽ чор рухы, кешелҽрнең 

күңел дҿньясы, мҽхҽббҽт, иҗтимагый хҽллҽр килеп керҽ. И.Гетѐның 

«Фауст», Д.Байроннын «Дон Жуан» ҽсҽрлҽре «Илиада» традициясен яңача 

дҽвам иттерҽлҽр.  

Шагыйрьлҽр эпик характердагы тезмҽ ҽсҽрлҽрнең жанрын шигъри 

роман дип билгелилҽр. Мҽсҽлҽн, А.Пушкин «Евгений Онегин»ны – шигъри 

роман, С.Баттал «Чирмешҽн якларында» ҽсҽрен җыр-роман дип атаган.  

 

4.5. Эпик жанрлар 

 

Зур (эпопея, роман), урта (житие, повесть) һҽм кече күлҽмле эпик 

жанрлар (новелла, хикәя, әкият, аполог яки гыйбрәтле хикәят, очерк, эссе) 

билгеле.  

Эпопея – эпосның (эпик тҿрнең) иң эре жанры, аның сурәтләү 

предметы булып бҿтен халык ҿчен ҽһҽмиятле махсус субстанциаль 



94 

 

вакыйга тора. Эпопеянең баш геройлары халыкның үзе турындагы идеаль 

күзаллавын гамҽлгҽ ашыра. 

Эпос элек героик эпопея рҽвешендҽ булган, мҽсҽлҽн: ―Одиссея‖, 

―Илиада‖, ―Манас‖, ―Роланда турында җыр‖, ―Калевала‖. Героик эпопеялҽр 

борынгы заманда кылынган тарихи батырлыклар, дҿнья гизүлҽр турында 

халык хҽтерен тудырган. 

―Сҽнгать фҽлсҽфҽсе‖ хезмҽтендҽ Ф.В.Шеллинг Гомерның  ―Одиссея‖, 

―Илиада‖ поэмаларын ҿйрҽнеп, эпик ҽсҽрнең ике сыйфатын аерып күрсҽтҽ: 

1. субъектның (хикҽялҽүченең) теләсә кайсы вакыйгага, геройга 

игътибары; 2. форманың үзенчҽлеге (спецификасы) – хикәяләүнең халәтен, 

ашыкмаучанлыгын һәм хикәяләүченең объектив позициясен максималь 

ачыклау [1].  

Роман (фран. roman, тат. роман телендәге әсәр) – киң ҽдҽби мҽйданда 

тҿрле иҗтимагый-социаль бҽйлҽнешлҽрне, геройларның язмышын, эчке 

дҿньясын җҽмгыять, тирҽлек белҽн мҿнҽсҽбҽттҽ күрсҽтҽ торган, катлаулы 

композицияле, эре эпик жанр. 

М.М.Бахтин язганча, ―романның тҿп эчке темаларыннан берсе булып 

геройга язмышының һҽм халҽтенең туры килеп бетмҽве (адекватлы 

булмавы) темасы санала‖ [2].  

―Роман‖ тҿшенчҽсе ХII-ХIII йҿзлҽрдҽ ҽдҽби ҽсҽрнең кайсы телдҽ 

язылганлыгын аңлаткан. Борынгы Европада сҽнгать ҽсҽрлҽре рҽсми латин 

телендҽ иҗат ителгҽн. Аннары роман (француз, итальян, португал) 

теллҽрендҽ ҽсҽрлҽр язылган, аларны роман хикәясе, ягъни роман телендҽге 

хикҽя дип атаганнар. Тора-бара ―хикҽя‖ сүзе тҿшеп калган, ҽлеге теллҽрне 

аңлаткан ―роман‖ термины, сыйфат мҽгънҽсен югалтып, жанрны белдерҽ 

торган тҿшенчҽгҽ ҽйлҽнгҽн. Ул чакта роман теллҽрендҽ иҗат ителгҽн телҽсҽ 

нинди чҽчмҽ ҽсҽрне (новелла, хикҽя, повесть) роман дигҽннҽр. 

Беренче роман үрнҽклҽре б.э. башында антик ҽдҽбиятта барлыкка килҽ, 

мҽс.: Петроний ―Сатирикон‖, Апулей ―Алтын ишҽк‖, Лонг ―Дафнис һҽм 

Хлоя‖. Антик романның ике тибы билгеле: дөнья гизү романы һҽм сынау 

романы. Дҿнья гизү романының иң зур сҽнгати ачышы – персонажны даими 

хҽрҽкҽттҽ күрсҽтү. ―Алтын ишҽк‖ романында сҽяхҽтче Лукийның ишҽккҽ 

ҽверелүе, тик кешечҽ акылы сакланып калуы, шактый вакыт үз асылына 

кайта алмавы, кичерешлҽре тасвирлана.  

Сынау романының үзенчҽлеге тҿп геройларны тикшереп, сынап 

карауга нигезлҽнҽ. Ул персонажлар мҽнфҽгате һҽм чынбарлык арасындагы, 

ягъни роман жанры табигатенҽ салынган каршылыкны тоярга булыша, мҽс.: 

Ахилл Татий ―Левкиппа һҽм Клитофонт‖, Гелиодор ―Эфиопика‖, Апулей 

―Алтын ишҽк‖. Бу тҿрдҽге ҽсҽрлҽрдҽ кешенең катлаулы образы гҽүдҽлҽнҽ, 

ул романның алдагы үсешенҽ кҿчле йогынты ясый.  
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XI-XIII гасырларда Европада киң таралган рыцарь романы антик 

романның дҿнья гизү һҽм сынау тҿрлҽре  йогынтысында формалаша. Ул, 

гадҽттҽ, шигъри формада языла, аны куртуаз һҽм аноним прозаик роман 

дип тҽ атыйлар. Урта гасыр авантюр романы үзҽгендҽ  – дан-шҿһрҽт ҿчен 

тҿрле иллҽр буенча сҽяхҽт итүче, тугры һҽм сҿя белүче рыцарьлҽр яки сарай 

хезмҽткҽрлҽре. Лҽкин рыцарьлҽрнең күп тапкыр дҿнья гизүе аз-азлап яңа 

эчтҽлек белҽн тулылана башлый: роман авторлары геройларның эчтҽн 

үзгҽрүен тҿрле сынаулар нҽтиҗҽсендҽ күрсҽтергҽ тырышалар, мҽс., алман 

ҽдибе В. фон Эшенбах ―Парцифаль‖ романында Парцифаль исемле 

рыцарьне шулай сурҽтли.  

Урта гасыр язучылары мҽхҽббҽт темасына күп игътибар итҽлҽр. Бу исҽ 

антик ҽсҽрлҽр белҽн чагыштырганда романга зуррак психологизм ҿсти. 

Роман тарихында беренче тапкыр Урта гасыр авторлары бер ҽсҽр 

кысасында тҿрле тормыш позициясен күрсҽтергҽ, тҿрле персонажларның 

тавышын тудырырга омтылалар. Урта гасыр романының уңышы – аңарда 

эпик һҽм роман башлангычларының алга таба үсеше, алар арасындагы 

каршылыкны җиңеп чыгу, мҽс.: Кретьен де Труа ―Ивэйн, яки Рыцарь 

арыслан белҽн‖, Эшенбах ―Парцифаль‖ ахырында ике рыцарьнең дҽ үз 

тормышларында шҽхси ихтыяҗны социаль җаваплылык белҽн берлҽштерҽ 

алуын чагылдыралар.  

Романнарда, гадҽттҽ, егет белҽн кызның кайнар мҽхҽббҽте, кавышу 

юлында очраган кыенлыклар, бҽхетле бетем чагылган. Ҽле хҽзер дҽ 

мәхәббәт маҗараларын роман, дилҽр. Мҽсҽлҽн, Иоганн Вольфганг Гѐте 

―Яшь Вертерның газап чигүлҽре‖ исемле мҽхҽббҽт романында дҽртнең 

психологиясен, ир-ат һҽм хатын-кыз хисенең үзенчҽлеген тҿгҽл, тирҽнтен 

белеп язган. Мҽхҽббҽтне романның тҿп сыйфаты дип аңлаткан фҽнни 

хезмҽтлҽр дҽ очрый.  

Яңарыш чорыннан башлап роман геройлары язмышында, холкында 

иҗтимагый-тарихи үсешнең мҿһим мҽсьҽлҽлҽре сизелҽ башлый. Роман 

шҽхси тормыш эпосы ролен башкаруны тулысынча үз ҿстенҽ ала (Ф.Рабле, 

М. де Сервантес). Рыцарь романының кайбер традициялҽрен Сервантес 

дҽвам итҽ, лҽкин аңа үзгҽреш кертҽ, яңа тип роман – реалистик роман – 

иҗат итҽ. Рыцарь романы белҽн бҽхҽстҽ иҗат ителгҽн ―Дон Кихот‖ 

реалистик романында бай тормыш материалы тҿп геройның маҗараларын 

элеккечҽ берлҽштерҽ, тик хҽзер алар яңа мҽгънҽгҽ ия – авторга XVII й. 

башы испан чынбарлыгының бҿтен хасиятен тасвирлауга ярдҽм итҽ. Бу 

чакта романның эпик башлангычы кҿчҽя. Сервантес романнарындагы күп 

новеллалар мҿстҽкыйль сюжет сызыгына ия, бер үк күренеш тҿрле 

персонажлар күзаллавында яктыртыла. Яңарыш чоры романының иң мҿһим 

аермасы – геройларның үз карашлары чагылу. Бу, үз чиратында, яшҽешне 
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тулы итеп гҽүдҽлҽндерүгҽ нигез булды. Европа эстетикасында романга 

бирелгҽн тҿпле билгелҽмҽне нҽкъ менҽ ―Дон Кихот‖ка таянып, Шеллинг 

ҽйткҽн: ―Роман дҿнья кҿзгесе, ким дигҽндҽ үз гасырының кҿзгесе һҽм, шул 

рҽвешле, шҽхси мифология булырга тиеш‖ [1, 382]. Чынлыкта Дон Кихот, 

Санча Панса барлык мҽдҽниятле укучылар ҿчен үзенчҽ мифологик 

(мифопоэтик) геройлар санала. 

Ҽгҽр XVI-XVII гасырларда роман ҽдҽбиятның ян ботагы гына булса, 

инде XVIII йҿздҽ эпик жанрлар арасында үзҽк урынны ала. Мҽгърифҽтчелек 

реализмында роман, героик эпостагы кебек, яшҽешне бҿтен килеш 

чагылдыру сыйфатын яңадан кире кайтара. Гегель мәгърифәтчелек 

романын хәзерге буржуаз эпопея дип билгелҽгҽн: ―мҽнфҽгатьлҽр, хҽллҽр, 

характерлар, тормыш мҿнҽсҽбҽтлҽренең муллыгы һҽм күптҿрлелеге, бҿтен 

җиһанның киң фоны янҽдҽн тулысынча чагыла‖ [3].  

―Безнең заман эпопеясе роман ул‖, – дигҽн Белинский [4].  

XVIII г. романының ике тҿре нык үсҽ: 1. үзәккә омтылышлы яки 

психологик (С.Ричардсон, Ж.-Ж.Руссо, Л.Стерн, Д.Дидро, А.-Ф.Прево, 

И.В.Гѐте); 2. үзәктән йөгерешле яки социаль-көнкүреш романнары 

(Г.Филдинг, Д.Дефо, Т.Смоллет).  

XVIII йҿзнең икенче яртысында Алманиядҽ барлыкка килгҽн тәрбия 

романы бу жанрның килҽчҽк язмышында аеруча зур ҽһҽмияткҽ ия 

(К.М.Виланд, И.В.Гѐте). Гѐтеның ―Вильгельм Мейстер‖ында да роман 

шҽхси тормыш эпосы буларак кабул ителҽ. Аның ҽдҽби ачышы Стендаль, 

Отто де Бальзак, Чарльз Диккенска иҗат импульсы бирде. Бу типтагы 

роман авторларының игътибары реаль тарихи заманда үсүче кеше образына 

юнҽлгҽн: герой үзе яшҽгҽн дҿньяда тормыш белҽн бергҽ үзгҽрҽ. Шул ук 

вакытта тҽрбия романы да жанрның яңа тҿре – тарихи роман – туу һҽм үсү 

ҿчен алшарт булган. 

Романтизм дҽверендҽ тарихи роман барлыкка килҽ, ул, үз чиратында, 

реалистик романны ҽзерли. Милли тарих вакыйгаларын яңадан торгызып, 

романтиклар үткҽн заманга мҿрҽҗҽгать итеп булса да, шҽхес һҽм җҽмгыять 

арасындагы каршылыкны гына түгел (В.Гюго, А. де Виньи), аларның 

мҽнфҽгатьлҽре берлҽшүне дҽ күрсҽтергҽ тҽкъдим иттелҽр (М.Лермонтов 

―Безнең заман герое‖, Вольтер Скотт ―Айвенго‖, 1819), психологик анализ 

алымнарын үстерделҽр. Инглиз язучысы В.Скотт (1771-1832) ―Айвенго‖ 

романында ХII г. Англия тарихи чынбарлыгын сурҽтли [5].  

ХХ г. ахыры татар ҽдҽбиятында тарихи роман тҿре активлашты 

(Р.Батулла ―Сҿенбикҽ‖, Ф.Латыйфи ―Хыянҽт‖, М.Хҽбибуллин ―Иван 

Грозный һҽм Сҿембикҽ ханбикҽ‖). 

Роман тарихында аның ҿченче тибы – XVIII йҿздҽ гаилҽ-биографик 

романы рҽвешендҽ үсеш алган биографик роман да нҽтиҗҽле булды. 
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Г.Филдингның ―Табылдык малай Том Джонсон тарихы‖ ҽсҽрендҽ герой 

кризис кичерҽ һҽм яңадан туа, кешенең үзгҽрүе күрсҽтелҽ. Тарихи вакыт 

белҽн бҽйлҽнеш хисабына чынбарлыкны тагын да тирҽнрҽк реалистик 

чагылдыру мҿмкинлеге туа. 

Биографик роман чалымнары Пушкинның ―Евгений Онегин‖ шигъри 

романында да сизелҽ, ҽмма, гомумҽн, бу реалистик ҽсҽр язылу белҽн 

романның яңа чоры башлана. Роман жанрының чҽчҽк ату вакыты – XIX г. 

Роман формалашуга рус классиклары зур ҿлеш керткҽн. Толстой, 

Достоевский романнары яшҽешне мул сурҽтли, тҿрле тормыш материалын 

бик телҽп сайлап ала, мҿһим социаль һҽм гомумкешелек мҽсьҽлҽлҽрен куя, 

аларны чагылдыру ҿчен кирҽкле, органик рҽвештҽ туры килерлек тел 

катламнары, стиль тудыра. Толстой, Достоевский чынбарлык образын 

бҿтен килеш тасвирлап, шҽхес һҽм җҽмгыять мҽнфҽгатьлҽренең 

гармониялҽшү юлларын эзлилҽр һҽм кайчак табалар, мҽсҽлҽн: Михаил 

Кутузов, Андрей Болконский, Пьер Безухов, Зосима карт, Алѐша 

Карамазов. Шулай итеп, аерым романнарда булса да, ҽлеге жанрның тҿп 

каршылыгы җиңелҽ. Моннан тыш, Достоевский романның махсус, 

полифоник яки диалогик тибын иҗат итҽ. 

Рус реалистик ҽдҽбияты ҿчен хәзер персонажларның эчке үзгәреше 

буларак аңланган хәрәкәтнең иске роман мотивы гадҽттҽн тыш мҿһим 

санала. Толстой, Достоевский романнары геройларының характеры вакыт, 

тирҽлек, темперамент, милли чыгышы тҽэсирендҽ даими эволюциядҽ 

күрсҽтелҽ.  

Роман тҽмамланмаган, ахырына хҽтле формалашып бетмҽгҽн жанр 

санала, тҿрле метаморфозалар кичерҽ: ―Ул табигате белҽн кануни түгел. Ул 

– үзе сыгылмалы. Ул – үз-үзен мҽңге эзли, мҽңге ҿйрҽнҽ һҽм үзенең барлык 

оешкан формаларын кабат карый торган жанр‖ [6, 426].  

Татар ҽдҽбиятында роман жанры ХIХ й. ахырында үсҽ башлый. Аңа, 

беренче чиратта, шул гасырда югары үсешкҽ ирешкҽн рус романы уңай 

йогынты ясый. К.Насыйри, Р.Фҽхреддин, З. һҽм М.Бигиевлҽр, Г.Ильяси, 

Й.Акчура, С.Максудый, Г.Исхакый, Г.Тукай, Ф.Ҽмирхан һ.б. 

зыялыларыбыз А.Пушкин (―Евгений Онегин‖), М.Лермонтов (―Безнең 

заман герое‖), Л.Толстой (―Сугыш һҽм солых‖, ―Анна Каренина‖), 

Ф.Достоевский (―Кимсетелгҽннҽр һҽм мыскыл ителгҽннҽр‖, ―Җинаять һҽм 

җҽза‖, ―Җеннҽр‖), И.Тургенев (―Аталар һҽм балалар‖), М.Салтыков-

Щедрин (―Хҽзерге идиллия‖), М.Горький (―Ана‖) романнарын укыйлар, рус 

ҽдҽбияты аша европа романы үрнҽклҽре белҽн дҽ танышалар. Нигҽ безнең 

ҽдҽбиятта роман юк дип уйланалар, ник безгҽ роман язып карамаска дигҽн 

актуаль сорау куялар. Нҽтиҗҽсе озак кҿттерми: Тукай туган 1886 елда 

беренче татар романы – ХIХ г. ахыры татар ҽдҽбиятының күренекле 
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вҽкиле Мҿхҽммҽдзаһир Бигиевнең (1870-1902) детектив сюжетка корылган 

―Ҿлүф, яки Гүзҽл кыз Хҽдичҽ‖се (―Меңнҽр, яки Гүзҽл кыз Хҽдичҽ‖) языла. 

Безнеңчҽ, ул бер үк вакытта милли прозабызда тәүге детектив роман 

саналырга хаклы. Гаҗҽп: авторга бу чакта бары тик 16 яшь кенҽ! Ҽдҽби 

уңышы, иҗади илһамы аны тагын ҿч детектив роман иҗат итҽргҽ 

рухландыра: 1890 елда ―Гҿнаһе кҽбаир‖ (―Зур гҿнаһлар‖), 1891-1893 еллар 

аралыгында ―Мҿртҽд‖, ―Катыйлҽ‖ (―Үтерүче хатын‖). Соңгы икесенең 

кулъязма нҿсхҽлҽре югалган [7].  

Бу очракта З.Бигиевкҽ Европа ҽдҽбиятының авантюр-маҗаралы, 

детектив романнары тҽэсирен дҽ танымыйча мҿмкин түгел.  

1990 еллар татар прозасында роман жанры да җанланды. Моңа күз 

йомып булмый. Бу күренеш бигрҽк тҽ 1996-1997 елларда кҿчҽйде, мҽсҽлҽн, 

шул ук 1997 елда ―Казан утлары‖ журналының 1-8 саннарында романнар 

гына тезелеп киткҽн: Т.Галиуллин ―Элмҽк‖, К.Миңлебаев ―Бакый‖, Зҿлфҽт 

―Гҿнаһ‖, Р.Сибат ―Исабҽт‖.  

Шулар арасында Т.Галиуллин, Зҿлфҽт романнары аеруча җылы кабул 

ителде, чҿнки татар укучысы рус телендҽ басылган Александр Гуровның 

―Кызыл мафия‖, ―Мин – законлы карак‖ ҽсҽрлҽре һҽм Италия, Америка 

мафиозилары турындагы документаль китаплары, талантлы миллҽттҽшебез 

Рауль Мирхҽйдҽровның гомуми тиражы 5 миллион данҽгҽ җиткҽн ―Җҽяү 

йҿрүлҽр‖ (1988), ―Кытай императорының игезҽге‖ (1989), ―Пикалы масть‖ 

(1990), ―Мин хҿкем итҽрмен‖ (1992), ―Иртҽ килгҽн зар‖ (1996), ―Барысы 

ҿчен – акчалата‖ (1997) романнары белҽн таныш булса да, милли 

ҽдҽбиятыбызда ҽлеге мохитне үзҽккҽ алган ҽсҽрлҽр юк дҽрҽҗҽсендҽ иде. 

Шуңа күрҽ мафия, замана байлары хакында үз ана телендҽ укырга сусаган 

укучыбыз роман жанрында калҽмен уңышлы сынаган Т.Галиуллинның, 

кызган табадан тҿшкҽн кайнар коймак шикелле, ―Тҽүбҽ‖ (1996), ―Элмҽк‖ 

(1997), ―Тҿнге юллар‖ (2003) романнарын бик кҿтеп алды. Бу ҽсҽрлҽрнең 

ҽдҽби кыйммҽте – бүгенге тормышта байлыкка, акчага табыну проблемасын 

кыю яктыртуда, татар ҽдҽбиятында базар икътисады, эшмҽкҽрлек, 

эшкуарлар дигҽн яңа теманы күтҽреп чыгуда, прозабызда ҿр-яңа тип 

саналучы Сҽет Сакманов исемле замандашыбызның каршылыклы образын 

тудырып, аның характерын ачуда. Миңа калса, геройның прототибы – 

итальян, американ фильмнары үрнҽгендҽ, 1990 елларда Алабуга янында, 

―Вольво‖ машинасында атып үтерелгҽн Татарстан Дҽүлҽт Советының 

элекке депутаты, алыпсатар Сҽид Гафиатуллин [8].  

Узган гасырда эре эпик жанрның поэтикасы шактый үзгҽреш кичерде, 

мҽс.: пространство-вакыт төзелешенең трансформациясе, вакыйгалылык 

йомшару (детектив һҽм маҗаралы ҽсҽрлҽрдҽн кала), автор һәм 

документның роле арту, психологизм һәм полифониянең яңа формаларын 
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эзләү, жанрның яңа төрләре барлыкка килү. А.И.Солженицын геройларына 

дҿньяны күзаллау полифониясе хас. М.Пруст, У.Фолкнер, Д.Джойс 

(―Улисс‖) ҽсҽрлҽрендҽ шҽхеснең ҽһҽмияте үсҽ, аның җҽмгыять белҽн 

элемтҽсе югала һҽм шуның белҽн бергҽ жанрның эпик эчтҽлеге юыла. 

Каһарманның эзлҽнҽ торган фикерен, җҽмгыять халҽтенҽ бҽйлҽп аның 

эволюцион мҿмкинлеклҽрен сурҽтлҽү ХХ гасырның иң яхшы романнары 

ҿчен какшамас нигез булды, мҽсҽлҽн: Р.М. дю Гар, Т.Манн, Э.Хемингуэй, 

М.Горький ―Ана‖, ―Клим Самгин тормышы‖, А.Н.Толстой ―Пѐтр I‖, 

М.А.Шолохов ―Тын Дон‖, Г.Ибраһимов ―Казакъ кызы‖, ―Безнең кҿннҽр‖, 

Ш.Камал ―Матур туганда‖, К.Нҽҗми ―Язгы җиллҽр‖, Г.Бҽширов ―Намус‖, 

Ч.Айтматов ―Гасырдан озын кҿн (Буранлы кечкенҽ станция)‖.      

Роман жанрының иң борынгы мотивы – дҿнья гизү ХХ й. 

романнарында да саклана. Хҽзерге заман романы кеше җанының сәяхәте 

булып кала. 

Үзенең тҿрле модификация алуы һҽм эпосның гына түгел, лириканың 

да башка тҿрлҽре белҽн синтезлану сҽлҽтенҽ ия булуы сҽбҽпле, роман иң 

тормышчан, нык жанр санала. 1888 елда Ги де Мопассан ―Пьер һҽм Жан‖ 

романын бастырган, аңа ул ―Роман турында‖ дигҽн сүз башы язган. Анда 

сүз жанр буларак романның нҽрсҽ икҽнлеге һҽм күптҿрлелеге хакында бара. 

Данлыклы новеллачы, романчы сорау куя: ―Ҽгҽр ―Дон Кихот‖ роман икҽн, 

―Западня‖ романмы соң? Гѐтеның ―Сайлау охшашлыгы‖, Дюманың ―Ҿч 

мушкетѐр‖ы, Флоберның ―Бовари ханым‖, О.Фейе ҽфҽнденең ―де Камор 

ҽфҽнде‖ һҽм Золя ҽфҽнденең ―Жерминал‖ы арасында үзара чагыштыру 

үткҽреп буламы? Бу ҽсҽрлҽрнең кайсысы – роман? Күп чҽйнҽлгҽн 

кагыйдҽлҽр нинди алар? Алар каян алынган? Кем аларны ҽйткҽн? Нинди 

принцип, кемнең авторитеты, нинди уйлар буенча?‖ [9]  

Чыннан да, югарыда санап кителгҽн ҽсҽрлҽрдҽ охшашлыкка караганда 

аермалык күбрҽк. Боларга ук Ф.Кафка (―Процесс‖), М.А.Булгаков (―Оста 

һҽм Маргарита‖), В.В.Набоков (―Лолита‖) романнарын да ҿстҽргҽ мҿмкин 

булыр иде. Яңа романнар, берсүзсез, алдагыларына аз охшаган. Лҽкин 

барлык саналган романнарда автор позициясе бердәмлеген күрүе белҽн 

Мопассан хаклы булган. Ул хҽзерге дҿньяда барган хҽллҽр турында 

авторның күзҽтүлҽре, уйланулары нигезендҽ барлыкка килгҽн 

вакыйгаларның тирҽн, яшерен мҽгънҽсен танып белүдҽ чагыла.      

Димҽк, роман шактый катлаулы бүленешкҽ ия, ҽдҽбият теориясендҽ 

аның һҽр тҿрен аерым исем белҽн атыйлар. Типны билгелҽүдҽ бер принцип 

кына сакланмый. Тҿрле эпитет романның кайсы да булса бер ягын 

сыйфатлый:  

1. дҿнья гизү  романы, сынау романы (антик роман типлары); 

2. рыцарь романнары (геройның характерына карап);  
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3. авантюр-маҗаралы, детектив романнар (сюжет кору 

үзенчҽлеге); 

4. реалистик, мҽгърифҽтчелек, сентименталь, романтик, 

фантастик, натуралистик, символистик  романнар (иҗат методы); 

5. социаль-психологик, социаль-кҿнкүреш, социаль-фҽлсҽфи, 

тарихи, биографик романнар, тҽрбия, вакыйга (роман-хроника), 

характер романнары (җҽмгыять һҽм кеше эшчҽнлегенең билгеле 

бер ҿлкҽсен яктырту); 

6. лирик, сатирик романнар.  

Мондый бүленеш мҽгълүм дҽрҽҗҽдҽ типиклаштыруга нигезлҽнҽ, лҽкин 

жанрның асылы ачылмый кала. 

Романнарда сюжет сызыгы вакыйгаларны бер үзҽккҽ җыю белҽн 

башлана гына, аннары аңа бүтҽн тармаклар да кушыла. 

Роман авторы үз героен тирҽлек, җҽмгыять белҽн бҽйлҽнештҽ 

чагылдыра, алар арасындагы катлаулы мҿнҽсҽбҽтне яктырта. Роман 

композициясендҽ сюжет сызыкларының үрелеше тормыштагы үзара 

бҽйлҽнешлҽргҽ нигезлҽнҽ, сюжетның формасы яшҽеш эчтҽлеген сурҽтле 

тасвирлауга булыша. Биредҽ дҽ ҽсҽр тҿзелешенҽ йогынты ясаган чынбарлык 

– беренчел, форма икенчел булганлыгы күренҽ. 

Роман берьюлы киң пространстводагы күренешлҽрнең вакыт 

эзлеклегендҽ хҽрҽкҽт итүен тасвирлый: Л.Толстой ―Сугыш һҽм тынычлык‖, 

М.Шолохов ―Тын Дон‖ эпопеялҽре. Романда характерлар хҽрҽкҽттҽ 

күрсҽтелҽ, күп персонажларның характер динамикасы чагыла, мисал итеп  

Ш.Камалның ―Матур туганда‖ романында Мостафа, Каюм, Фҽтхи, Халикъ, 

Нҽсимҽ, Мҽдинҽ, Нҽгыйм образларын ҽйтергҽ була. 

Шулай итеп, зур эпик жанрда байтак язмышлар сурҽтлҽнсҽ дҽ, алар бер 

үзҽк тирҽсенҽ җыела. Күп тармаклы сюжетны үзҽккҽ туплау роман 

жанрында аерата мҿһим. 
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Белемнҽрне тикшерү ҿчен сораулар, мҿстҽкыйль эшкҽ биремнҽр 

1. ―Эпопея‖, ―роман‖ тҿшенчҽлҽренең билгелҽмҽсен ҽйтегез. 

2. Татар прозасында роман жанрының тарихи тҿре үстеме? 

3. Т.Галиуллинның ―Сҽет Сакманов‖ роман-трилогиясен укыгыз. 

4. Язучының бу ҽсҽре ҽдҽбиятыбызга нинди яңачалык алып килде? 

 

Урта күлҽмле эпик жанрлар булып житие һҽм повесть санала.  

Житие (тат. яшәеш), икенче исеме агиография (грек. hagios, тат. изге, 

грек. grapho, тат. язам) – урта гасырларда чҽчҽк аткан чиркҽү телле 

ҽдҽбиятның тҿп эпик жанрларыннан берсе. Аның ике тҿре бар: ―Изгенең 

җҽфалануын һҽм үлемен тасвирлый торган мартирий (газап); тууыннан 

үлүенҽ кадҽрге барлык тормыш юлын хикҽяли торган житие-биос. 

Житиенең аерым тҿрчҽсе – патерик новелла‖ [1, 268]. 

Чынбарлык житиедҽ күренә торганга (ҿлешле, фаный дҿнья) һҽм 

күренми торганга (инферналь, бакый дҿнья) бүленҽ. Күренми торган 

чынбарлык сакраль һҽм антисакраль (җенле) пространствога аерыла, алар 

хҽрҽкҽтчҽн һҽм фаный дҿньяда торучыларга күчҽ ала. Яхшылык яки 

явызлыкны сайлау хокукы булган ҽлеге яшҽүчелҽргҽ шул ук вакытта илаһи 

һҽм шайтани кҿчлҽр тҽэсир итҽ. Житие үзҽгендҽ геройның – хыянҽтсез 

яшҽүче кеше, иман ҿчен нык кҿрҽшүче, югары ҽхлак сыйфатларына ия 

булучы һҽм мҽңгелек дҿньяга омтылучы зур акыл иясенең – 

идеальлҽштерелгҽн образы тора. 

Житиедҽ изге кеше яшҽешен тасвирлауның катгый тҽртибе бар һҽм, 

гадҽттҽ, аңа түбҽндҽге ҽйберлҽр керҽ: диндар ата-анадан туу, китап белемен 

үзлҽштерү, монастырьдҽ яки кешесез урында батырларча яшҽү, дини 

кануннарны катгый үтҽү, дҽртеңне тыю һҽм телҽсҽ нинди вҽсвҽсҽгҽ, 

коткыга бирелмҽү, монастырь тҿзү, тҽкъва үлем һҽм үлгҽннҽн соң булачак 

могъҗизалар. Житие еш кына изге кешене мактый. Стиленҽ калыплашкан 

сүзлҽр хас. Агиографик ҽсҽрлҽрдҽ тышкы сюжет (герой тормышын 

сурҽтлҽү) белҽн беррҽттҽн эчке сюжет та бар. Моңа геройның рухи 

гамҽллҽре туплана, аның нияте – Күк Патшалыгына элҽгү. Тормышының 

мҽгънҽсе – Аллаһ белҽн кушылу; юлындагы маяклары – күп тыюлар һҽм үз-

үзен аскетик, дҽрвишчҽ чиклҽү бҽрабҽренҽ кылынган рухи каһарманлыклар. 
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Агиографик жанр Инҗил (Евангелие) йогынтысында хасил була. 

―Борис һҽм Глеб хакында Китап һҽм хикҽят‖, ―Феодосий Печѐрский 

яшҽеше‖, ―Киев-Печѐра Патеригендҽ яшҽеш‖, ―Александр Невский 

яшҽеше‖ – борынгы рус ҽдҽбиятының иң яхшы үрнҽклҽре. 

XVII гасырда житие жанры үзгҽрҽ: автобиографик житие (―Протопоп 

Аввакум яшҽеше‖), житие һҽм биографик повесть кушылмасы (―Юлиания 

Лазаревская яшҽеше‖) пҽйда була. 

Дҿньяви ҽдҽбиятта да житиенең жанр үзенчҽлеклҽре кулланыла, мҽс.: 

Ф.Достоевский ―Бертуган Карамазовлар‖, Н.С.Лесков ―Соборчылар‖ 

романнары, Л.Толстой ―Сергий атакай‖, Л.Н.Андреев ―Василий Фивейский 

тормышы‖, М.Пришвин ―Күренми торган боз яңгыры стеналары янында 

(Якты күл)‖, М.Булгаков ―Оста һҽм Маргарита‖, Ч.Айтматов ―Ахырзаман‖ 

повестьлҽре. 

Повесть (тат. бәян) – үзара бҽйлҽнешле күренешлҽрдҽн торган, бердҽм 

оешкан, ситуация, тема кысасында тҿгҽллҽнгҽн жанр, тормыш 

вакыйгаларын үзҽк сызык буенча тасвирлаган, аз геройлы, лҽкин 

характерларны хҽрҽкҽттҽ күрсҽткҽн, тар композицияле урта күлҽмле чҽчмҽ 

ҽсҽр. 

В.Г.Белинский: ―Повесть шул ук роман ул, кечкенҽ күлҽмдҽ генҽ‖, – 

дип язган [2, 271-272]. Чынлап та, кайвакыт повесть күлҽм ягыннан романга 

якыная. Андый очракта герой холкын да, тирҽлек халҽтен дҽ, шҽхес һҽм 

җҽмгыять арасындагы үзара мҿнҽсҽбҽтне дҽ эпик яктан тулы тасвирлый: 

Пушкин ―Капитан кызы‖, ―Дубровский‖, Гоголь ―Тарас Бульба‖. Шуңа 

карамастан эре, урта күлҽмле эпик жанрлар арасында чик бар һҽм ул 

чынбарлыкны сҽнгатьчҽ аңлау хасиятлҽренҽ нигезлҽнҽ. 

Повесть роман һҽм хикҽя яки новелла арасында тора. Европа 

ҽдҽбиятларының күбесендҽ аны аерып күрсҽтмилҽр, ―повесть‖ терминын 

бҽян итү (повествование) мҽгънҽсендҽ файдаланалар. 

Элек татар прозасында повестьне озын хикәя дигҽннҽр. Рус 

ҽдҽбиятында хикҽялҽүгҽ корылган ҽсҽрне, шул исҽптҽн хикҽялҽрне дҽ 

повесть дип йҿрткҽннҽр, ул – традицион жанр, мҽсҽлҽн: ―Повесть 

временных лет‖, Пушкин ―Белкин повестьлҽре‖, Гоголь ―Диканька 

янындагы хуторда кичлҽр‖. Бу исҽ хикҽя белҽн повесть арасындагы 

туганлыкны аңлата. Чыннан да, повесть хикҽянең кайбер сыйфатларын 

үстереп җибҽрҽ, күлҽм яңа сыйфатка күчҽ. Повесть сюжеты буйга үсҽ, 

ягъни вакыйгаларның зур тезмҽсеннҽн барлыкка килҽ. Повестьтҽ 

чынбарлык дҽвамлы хҽрҽкҽттҽ чагылыш таба, шуңа күрҽ биредҽ 

күренешнең вакыт эчендҽ барышы мҿһим урын тота. Ҽлеге мҽгънҽ бер 

повестькҽ берничҽ хикҽя материалы сыюны аңлата. Ул яшҽешнең теге яки 

бу ҿлкҽсен динамикада күрсҽтҽ, шуңа күрҽ повестьтҽ сюжет элементлары, 
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аеруча хҽрҽкҽт үстерелеше, образны сурҽтлҽүдҽ кулланыла торган 

кисҽклҽр: характер сыйфатлары, портрет, кичереш, диалог, автор хикҽялҽве, 

пейзаж иркенрҽк урнашалар.  

Димҽк, повестьтҽ образ бик җентекле тасвирлана. 

Повестьтҽ сюжетның тотрыклы булуы, геройның күп эпизодларда 

катнашуы характерны яктыртуга да йогынты ясый: Г.Кутуйның 

―Тапшырылмаган хатлар‖ында Галия башта оялчан күренҽ, лҽкин 

вакыйгалар үстерелеше аның яшҽеш турында тирҽн уйлаучы, кҿчле кеше 

икҽнлеген дҽлилли. Яки С.Батталның ―Сигезенчесе кем?‖ повестендҽ Ҽскҽр 

күңеленҽ бозыклык керү һҽм ахырда бу кешенең хыянҽтчегҽ ҽверелүе 

тасвирлана.  

Шул рҽвешле, бер повестьтҽ герой уңай якка, икенчесендҽ тискҽре якка 

үзгҽрҽ.  

Повестьтҽ сюжет нигездҽ бер сызык буенча үстерелҽ, шул ягы белҽн 

хикҽягҽ тартым. Повесть тормышның тар бер ҿлкҽсен хҽрҽкҽттҽ күрсҽтҽ. Бу 

фикерне Л.Толстой ―Хаҗи Морат‖, Ч.Айтматов ―Җҽмилҽ‖, А.Шамов 

―Рҽүфҽ‖, Ҽ.Еникинең ―Саз чҽчҽге‖ исбатлый.  

Ҽдҽбият тарихында вакыйгаларны киң планда тасвирлаган повестьлҽр 

дҽ билгеле, мҽсҽлҽн: М.Ҽмир ―Агыйдел‖, Г.Гобҽй ―Маякчы кызы‖, 

Г.Бҽширов ―Сиваш‖. Боларда баш герой сюжетыннан тыш, бергҽ үрелгҽн 

бүтҽн ярдҽмче сюжет тармаклары күзҽтелҽ.  

Ҽдиплҽр повесть жанрында нигездҽ вакыйгаларны персонаж 

исеменнҽн хикҽяли, мҽсҽлҽн: Г.Ибраһимов ―Кызыл чҽчҽклҽр‖, Ф.Хҿсни 

―Йҿзек кашы‖, Г.Ҽпсҽламов ―Дустым мҽхҽббҽте‖, Ҽ.Еники ―Йҿрҽк сере‖, 

―Вҿҗдан‖, Н.Дҽүли ―Яшҽү белҽн үлем арасында‖.   

Автобиографик повестьлҽр йҽ герой исеменнҽн, йҽ аны алмаштыра 

торган документлар ярдҽмендҽ хикҽялҽнҽ.  

Димҽк, персонаж исеменнҽн сҿйлҽүнең повесть ҿчен уңай ягы – 

күренешлҽр хикҽялҽүче персонаж тирҽсендҽ туплана, нҽтиҗҽдҽ сюжет бер 

сызык буенча үстерелҽ. 

ХХ гасырның соңгы чирегендҽ югары үсешкҽ ирешкҽн татар 

повестенең традициялҽре каян килҽ? Повесть ―агачы‖ның тамырлары 

тирҽндҽме? Ҽлеге сорауларга җавап бирми торып, повесть жанрының 

хҽзерге татар прозасындагы урынын күзаллау мҿмкин түгел. ―Ҽдҽбиятка, 

аның конкрет уңышларына тулаем дҿрес бҽя бирер ҿчен аларны бҿтен 

ҽдҽби процесс контекстында карарга кирҽк‖ [3, 318]. 

Татар повестенең тҽүге шытымнары XIX йҿзнең беренче яртысында ук 

тишелеп чыккан. XIX г. милли ҽдҽбият тарихын тулаем күзҽтсҽк, новелла, 

хикҽя, повесть, роман кебек чҽчмҽ ҽсҽрлҽрнең артуын күрербез. 

―Ҽдҽбиятның фольклор белҽн кисешкҽн ноктасында туган ―Тутыйнамҽ‖гҽ 
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мҿрҽҗҽгать итү татар ҽдҽбиятының кабат проза жанрына игътибары 

кҿчҽюне дҽ күрсҽтте. Ҽдҽбиятта яңа туган мҽсҽл, киная жанрлары 

(Һ.Салихов һ.б.) алга таба хикәя-повесть (курсив безнеке. – И.Ф.) булып 

формалашуга адым ясады‖ [4, 103].  

XIX г. азагы безнең ҽдҽбият ҿчен бҽрҽкҽтле чор санала, чҿнки 

―заманның иҗтимагый тормыш проблемаларын кузгаткан ҽсҽрлҽр күбҽя, 

күренекле татар язучыларының оригиналь иҗатлары тагын да үсҽ. Ҽдҽбията 

яңача хикҽялҽү, яңа жанр формаларын файдалану үзлҽштерелҽ: хикҽя, 

повесть (курсив безнеке. – И.Ф.), романнар, драма ҽсҽрлҽре барлыкка килҽ‖ 

[4, 7].  

XIX г. ахырында жанр талҽплҽренҽ җавап бирердҽй беренче татар 

повесте (Г.Исхакый ―Кҽлҽпүшче кыз‖, 1898) язылган, 1900 елда басылган 

[5].  

Ҽдҽбиятыбыз тарихын ҿч дҽвергҽ бүлеп ҿйрҽнгҽн Г.Ибраһимов бу 

чорны ―җҽдит ҽдҽбият‖ дип атаган [6, 290]. 

И.Нуруллин бу ҽсҽрне кечкенә повесть дип ҽйткҽн [7, 6]. Биредҽ 

искҽрмҽ кирҽк: ҽдип 1951 елда тҿзегҽн ҽдҽби ҽсҽрлҽре библиографиясендҽ 

―Кҽлҽпүшче кыз‖ны гына түгел, повесть жанрына туры килгҽн барлык 

ҽсҽрлҽрен дҽ хикҽя дип күрсҽткҽн [7, 666]. 

Авторның мондый иреклеккҽ хакы барын таныган хҽлдҽ дҽ, бу фикер 

бҽхҽс уята. XIX-ХХ й. башында повестьнең хикҽя дип йҿртелүен дҽ 

онытмыйк. Повесть теориясе ноктасыннан караганда, Г.Исхакыйның ҽлеге 

ҽсҽрлҽре, шул исҽптҽн ―Кҽлҽпүшче кыз‖ы да, жанр кысаларына сыя. Шуңа 

күрҽ ―Мирас‖ журналы аларны ―повесть‖ дип бастырды һҽм шул рҽвешле 

буталчыклыкка нокта куйды. 

Соңгы билгелҽмҽнең дҿреслеген ―Кҽлҽпүшче кыз‖ повестендҽ 

тасвирланган вакыйгаларның күптармаклы булуы, катнашучы персонажлар 

саны да раслый: Кҽримҽнең ире үлүе, яңадан кияүгҽ чыгуы, 13 яшьлек улы 

Габделҽхҽтне мҽдрҽсҽ йортына урнаштыруы, 15 яшьлек кызы Камҽрдҽн үзе 

теккҽн-чиккҽн кҽлҽпүшлҽрне кибеткҽ илттерүе һҽм үги ата ҿендҽ газиз 

анасының сүрелҽ тҿшкҽн мҽхҽббҽтен тоеп яшҽгҽн чибҽр кызның кибетче 

Вафа кармагына кабуы, аннары сутенѐр Зҿһрҽ карчык ярдҽмендҽ кулдан-

кулга күчеп йҿрүе, фҽхешханҽгҽ элҽгүе, венерик авыру элҽктерүе, 

шифаханҽгҽ керүе һҽм үлүе; кыз сафлыгын саклаганга күрҽ яхшы кешегҽ 

кияүгҽ чыккан һҽм рҽхҽт яши башлаган Васфикамалны үрнҽк итеп, Камҽргҽ 

каршы куеп сурҽтлҽү... Кыскасы, болар безгҽ ―Кҽлҽпүшче кыз‖ ҽсҽрен чын 

повесть дип ҽйтергҽ ныклы җирлек тудыра. 

ХХ г. башында исҽ татар ҽдҽбияты гҿрлҽп чҽчҽк ата. 1905 ел рус 

инкыйлабыннан соң миллҽтебез уяна. Мҽдҽният, мҽгърифҽт, китап басу, 

газета-журнал чыгару ҿлкҽсендҽ җанлы хҽрҽкҽт башлана. Бҿтен иҗтимагый 
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ҿлкҽлҽрдҽ иҗтиһад сизелҽ. Җҽдитчелек хҽрҽкҽте кҿчҽйгҽннҽн-кҿчҽя, җҽелҽ 

бара. Ҽдҽбиятыбызның чҽчмҽ һҽм тезмҽ ҽсҽр, һҽм драма тҿрлҽре 

тизлҽтелгҽн эволюцион үсеш юлын узып, сҽнгати биеклеклҽргҽ күтҽрелҽ. 

Икенче тҿрле ҽйткҽндҽ, милли мҽдҽниятебез үз үсешенең алтын чорына аяк 

баса.   

1908 елда Закир Һадинең ―Яңа ҽсхабе кҽһҽф‖, ―Җиһанша хҽзрҽт‖ 

повестьлҽре басыла. Соңгысында ―мҽдрҽсҽ, укыту-тҽрбия кебек традицион 

мҽсьҽлҽлҽрне үзҽккҽ куеп, З.Һади аларны яктыртуга инде башкачарак килҽ. 

Үзҽк геройлар ҿчен мҽдрҽсҽ хҽзер һич тҽ гыйлем, мҽгърифҽт йорты булып 

тормый. Геройлар үзлҽре дҽ гыйлемгҽ омтылучы мҽгърифҽтчел затлар гына 

түгел. Алар инде капитализм заманы кешелҽре. Заман аларның дҿньяга 

карашларына һҽм идеалларына тирҽн эз сала‖, – дип язды Ф.М.Мусин [4, 

286]. 

Безнеңчҽ, ―Җиһанша хҽзрҽт‖ повестенең темасы бүген дҽ актуаль – XX 

г. башы Россия җҽмгыятендҽ шикелле хҽзер илебездҽ яңа тормыш тҿзергҽ 

омтылган капиталистик юнҽлеш яши. 

Биредҽ 1917 елга кадҽрге иң яхшы татар повестьлҽренең исем-

авторларын атап китү дҽ ҽдҽбиятыбызның җитди үсеш юлына басуын 

күзаллауга мҿмкинлек бирҽ. Татар повесте нҽкъ менҽ шул чорда ныгый, 

ҿлгерҽ: Г.Тукай ―Исемдҽ калганнар‖, М.Гафури ―Шагыйрьнең алтын 

приискасында‖, Г.Исхакый ―Зиндан‖, ―Остазбикҽ‖, ―Сҿннҽтче бабай‖, ―Ул 

ҽле ҿйлҽнмҽгҽн иде‖, Ф.Ҽмирхан ―Фҽтхулла хҽзрҽт‖, Ш.Камал 

―Акчарлаклар‖, С.Җҽлҽл ―Дим буенда‖ һ.б.   

Татар ҽдҽбиятында 1980 елларның I яртысында ―тормыш 

проблемаларын иҗтимагый һҽм милли эчтҽлеклҽре белҽн җитди итеп 

калкытып куярга сҽлҽтле ―татар повесте‖ формалашты‖, – дип язды 

Т.Н.Галиуллин [8, 152]. Вакыт галиҗанҽплҽре галимнең татар прозасында 

повесть жанры турындагы күзҽтүенең  дҿреслеген раслады. 

Һҽр автор повесть жанры кысаларында тормыш материалын 

кабатламаска, аны укучыга җиткерүнең үзенчҽлекле ысулларын табарга 

омтыла. Жанрлык хасиятлҽреннҽн чыгып, 1980-1990 еллар татар повестенең 

үсүенҽ ныклы дҽлил буларак, жанр составы буенча ҽлегҽ мҽгълүм барлык 

тҿрлҽрен атап узыйк [9, 95-111]:  

1. лирик, ягъни моңсу уй-кичерешле (Ф.Яруллин ―Кыйгак, кыйгак каз 

кычкыра‖, 1986, М.Мҽһдиев ―Бҽхиллҽшү‖, 1985-1987, Индус Сирматов 

―Керҽшен кызы‖, 1995, Рахмай Хисмҽтулла ―Оныкларым, сез бҽхетлеме?‖, 

2000); 

2. лирик-документаль (М.Мҽһдиев ―Торналар тҿшкҽн җирдҽ‖, 1981, 

Ф.Яруллин ―Кайту‖); 
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3. документаль (Ибраһим Нуруллин ―Фатих Ҽмирхан‖, 1986, Гҿлсем 

Мҿхҽммҽдова ―Сикҽлтҽле туры юл‖ (1986, Г.Ибраһимов т-да),  М.Мҽһдиев, 

А.Гыйлҽҗев, М.Галиев ―Илгҽ – игелек‖, 1988, Г.Ахунов ―Тимерханның 

күргҽн-кичергҽннҽре‖ повесть-трилогиясе, Г.Ахунов, М.Гҽрҽев ―Арча 

җиренең ачык китабы‖, 1995,  Ҽ.Галиев ―Һҽр солдатның үз уе‖, 1991, ―Һҽр 

солдатның үз язмышы‖, 1994, Р.Фҽизов ―Узган гомер – янган күмер‖, 1996); 

4. хроникаль (Б.Камалов ―Адашкан адҽмнҽр‖, 1993); 

5. автобиографик (Г.Тукай ―Исемдҽ калганнар‖, М.Гафури 

―Шагыйрьнең алтын приискасында‖, М.Ҽмир ―Казан‖, 1981, Ҽ.Еники 

―Соңгы китап‖, 1987, Ҽ.Баянов ―Хыялда туган калам‖, 1995, Л.Ихсанова 

―Кемгҽ сҿйлим серлҽремне?‖, 1998, Т.Галиуллин ―Гомер тҽлгҽшлҽре‖, 1999, 

Ш.Галиев ―Хистҽлеклҽр‖, М.Галиев ―Догалы еллар‖); 

6. тарихи (В.Имамов ―Сҽет Батыр‖, Н.Гариф ―Мҽмеш Бирде‖, 1999); 

7. фантастик, ягъни хыялый (Ф.Бҽйрҽмова ―Күл балыгы‖, 1987, 

―Болын‖, ―Битлек‖, ―Чакырым баганалары‖, Р.Фҽизов ―Тҽңре хҿкеме‖, 1999, 

―Гаделлек иясе‖, 2000, А.Тимергалин ―Игезҽклҽр‖, 2000); 

8. фантастик-публицистик (Г.Исхакый ―Ике йҿз елдан соң 

инкыйраз‖); 

9. маҗаралы (З.Фҽтхетдинов ―Ачылган серлҽр‖, 1983, ―Ак ―Жигули‖ 

эз югалта‖, 1984, ―Кем – кемне?‖, 1985, Н.Гыйматдинова ―Ханым-

солтаным‖, 1988, ―Сихерче‖, 1990, Г.Гомҽр ―Шаһмиран‖, 1994-1998, 

―Мҿһер‖, 1996); 

10. эпистоляр, ягъни хат кулланып (Кояш Тимбикова ―Табылдык 

хатлар сере‖, 1989, Нур Ҽхмҽдиев ―Амбирак яки кара каен кыйссасы‖, 

1999); 

11. повесть-истәлек (Г.Бҽширов ―Кҿзге ачы җиллҽрдҽ‖, 1984,  

Г.Ахунов ―Йолдызлар калка‖, 1980, Тҽбриз Мҿбҽрҽков ―Хҽтер аланы‖, 

1995, К.Шҽйхетдинов ―Кышлар узар... ( Хҽрби кеше язмалары)‖, 1999); 

12. повесть-сәяхәтнамә (С.Максуди, Ф.Кҽрими ―Аурупа 

сҽяхҽтнамҽсе‖, 1902, Р.Фҽхреддин ―Исмҽгыйль сҽяхҽте‖, 1903, З.Бигиев 

―Мавҽраэннҽһердҽ сҽяхҽт‖, 1908, Ф.Кҽрими ―Истанбул мҽктүблҽре‖, 1913, 

Т.Ҽйди ―Гҿлчҽчҽклҽр илендҽ кара болыт‖, 1987-1992, ―Дунай буендагы 

кардҽшлҽр‖, 1992, ―Исҽнме, Гагаузстан!‖, 1984-1991, ―Оҗмах утравы‖, 

1993-1994,  М.Юныс ―Европа ат сагына‖, 1989, ―Тозлы җил‖, ―Телҽп алган 

давыл‖, ―Таңда Босфор аша‖, 1987, ―Табу һҽм югалту‖, ―Юлда уйланулар‖, 

М.Мҽһдиев ―Җир йҿзендҽ алты кыйтга...‖); 

13. повесть-әкият (Р.Батулла ―Алып батыр маҗаралары‖, 1986); 

14. сатирик (З.Һади ―Җиһанша хҽзрҽт‖, 1908, Ф.Ҽмирхан ―Фҽтхулла 

хҽзрҽт‖, Х.Сарьян ―Нокталы ҿтер‖, А.Гыйлҽҗев ―Ҽтҽч менгҽн читҽнгҽ...‖, 

1981, М.Ҽмирхан ―Дҿя муены‖, 1996); 
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15. юмористик (Ф.Шҽфигуллин ―Ҿй салуның ние бар?‖, 1984, 

Ф.Садриев ―Адҽм ҽүлиясе‖, 1991, А.Гыйлҽҗев ―Камыш бармак, кҿмеш 

тырнак‖, 1995); 

16. киноповесть (А.Гыйлҽҗев ―Тҽмҽкене ташладык, рҽхҽт яши 

башладык‖, 1998) 

17. детектив (М.Насыйбуллин ―Бирҽм дигҽн колына‖, ―Алтын алка‖, 

―Күктҽн иңгҽн дҽлил‖); 

18. натуралистик (Г.Ибраһимов ―Адҽмлҽр‖); 

19. символистик (А.Хҽлим ―Ҿч аяклы ат‖, Г.Гыйльманов ―Албастылар 

илендҽ‖); 

20. кечкенә яки бәләкәй (Гҿлсем Ҽдһҽмова ―Үкенечкҽ калмасын!‖, 

1982, Камил Кҽримов ―Алдавыч кҿз‖, 1983, Гҿлшаһидҽ ―Асылбикҽне 

җирлҽгҽндҽ‖, 1997). 

 

Тҿп ҽдҽбият 

1. Гладков О.В. Житие // Литературная энциклопедия терминов и понятий / под ред. 

А.Н.Николюкина. М., 2001.  

2. Белинский В.Г. О русской повести и повестях Гоголя // Полн. собр. соч. Т. 1. М., 1953.  

3. Овчаренко А.И. Новые герои – новые пути. М., 1977.  

4. Татар ҽдҽбияты тарихы: 6 томда. Т. II. Казан: Тат. кит. нҽшр., 1985.  

5. Исхакый Г. Кҽлҽпүшче кыз: повесть // Мирас. 1996. № 10. Б. 5-19.  

6. Ибраһимов Г. Ҽсҽрлҽр: 8 томда. Т. V. Казан: Тат. кит. нҽшр., 1978.  

7. Исхакый Г. Зиндан: сайланма проза һҽм сҽхнҽ ҽсҽрлҽре. Казан: Татар. кит. нҽшр., 

1991.  

8. Галиуллин Т.Н. Дҽвамлылык. Казан: Тат. кит. нҽшр., 1987. 168 б. 

9. Фҽттахов И.Ф. ХХ гасырның 80-90 елларында татар повесте (чор һҽм автор образы) // 

филол. фҽн. канд. дигҽн гыйльми дҽрҽҗҽ... диссертация. Казан: КДУ нҽшр., 2002. 169 б. 

 

Ҿстҽмҽ ҽдҽбият 

Галиуллин Т.Н. Гомер тҽлгҽшлҽре: автобиографик повесть һҽм хикҽялҽр (урта һҽм олы 

яшьтҽге мҽктҽп балалары ҿчен). Казан: Мҽгариф, 1999. 191 б. 

 

Белемнҽрне тикшерү ҿчен сораулар, мҿстҽкыйль эшкҽ биремнҽр 

1. Житие нинди жанр ул? 

2. ―Повесть‖ тҿшенчҽсенҽ билгелҽмҽ бирегез. 

3. Соңгы вакытта нинди повестьлҽр укыдыгыз? 

4. Сезгҽ ошаган повестьнең эчтҽлеген сҿйлҽгез. 

 

Кече күлҽмле эпик жанрларга новелла, хикәя, әкият, аполог яки 

гыйбрәтле хикәят, очерк, эссе керҽ.  

Новелла (итал. novella, тат. яңалык) – куркыныч яки кҿлкеле, еш кына 

гыйбрҽтле хҽлне җыйнак рҽвештҽ сҿйлҽп биргҽн кече күлҽмле чҽчмҽ ҽсҽр. 
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Кайбер ҽдҽбиятчылар [1] новелла һҽм хикҽяне бер үк жанр дип карый, 

башкалар [2] һҽркайсын мҿстҽкыйль жанр дип саный.  

Новелла нигезенҽ мҽзҽк, гадҽти булмаган вакыйга, каһарман язмышы 

һ.б. салына. Сюжеты гадҽттҽ үткен һҽм хҽрҽкҽт үстерелеше тиз була, герой 

холкын кҿтелмҽгҽн яктан ачкан чишелеш каршылыкны тасвирлаганда 

мҿһим урын тота. Телдҽн хикҽялҽү ҿстенлек ала. Новелла бигрҽк тҽ 

Кҿнбатыш Европа ҽдҽбиятларында нык үсҽ. Мҽсҽлҽн: ―Новеллино‖ исемле 

урта гасырлар җыентыгы басыла, Дж. Боккаччо йҿз новелладан торган 

―Декамерон‖ җыентыгын (1350-1353) чыгара, аннан соң Э.Т.А.Гофман, 

П.Мериме, Э.А.По, Ги де Мопассан, С.Цвейг, Т.Манн, О.Генри, 

Л.Пиранделла новеллалары дҿнья күрҽ.  

Борынгы татар ҽдҽбиятында беренче новелла үрнҽклҽрен Мҽхмүд бине 

Болгари ―Нҽһҗел-фҽрадис‖ китабына (1357-1358) туплап биргҽн. 

―Декамерон‖ җыентыгы кебек ул да кысалы, тартмалы композициягә 

корылган, ягъни тҿрле темага караган новеллалар билгеле бер кыса 

формасы белҽн ҽйлҽндереп алынган. Гарҽп, француз, грек мҽзҽклҽре 

тҽрҗемҽдҽ бирелгҽн. Алар арасында Кҿнчыгышта киң таралганнары да 

очрый, мҽс.: ханга сыңар аяклы торна, каз бүлҽк итү. Биредҽ мҽзҽкчел 

материалны язма ҽдҽбиятта файдалану күренеше ҽһҽмияткҽ ия. Бу исҽ мҽзҽк 

һҽм новелла жанрларының үзара туганлыгын исбатлый. 

XIX гасырның II яртысында К.Насыйри новеллалар иҗат итҽ. Аның 

―хикҽят‖лҽре дҽ борынгы традицияне дҽвам итҽ: сатирик, юмористик 

яңгырашлы кыска мҽзҽклҽрне дҽ үз җыентыкларына кертҽ. Аларда вакыйга, 

хикмҽтле сүз иң мҿһим ҿлеш исҽплҽнҽ. 

А.С.Пушкинның ―Белкин повестьлҽре‖ндҽ, И.А.Бунинның ―Җиңел 

сулыш‖, И.Э.Бабельнең ―Атлы армия‖ ҽсҽрлҽрендҽ новелла чалымнары 

чагылса да, рус прозасында күбрҽк хикҽя таралган. 

А.П.Чеховның ―Җҽен‖, ―Ат фамилияле‖, ―Ванька‖, Ш.Камалның 

―Уяну‖, ―Сулган гҿл‖, ―Буранда‖ (1909), ―Сукбай‖ (1910) психологик һҽм 

―Депутат‖, ―Сҽмруг кош‖, ―Холера вакытында‖ (1910) сатирик 

новеллалары, Шакир Мҿхҽммҽдовның ―Аз гына хата булган‖, ―Судта‖, 

Ф.Ҽмирханның ―Хҽзрҽт үгетлҽргҽ килде‖ (1912), ―Сҽмигулла абзый‖ (1916), 

Г.Гобҽйдуллинның ―Исерек‖, ―Шомлы кҿн‖, ―Хатыным җҽдит булды‖ 

(1913), ―Хҽзрҽт икегҽ бүлҽ‖ (1914), ―Вҽсвҽсҽ‖ (1915), Шҽрҽф Ҽхмҽдиевнең 

―Ай алдады‖ новеллалары элекке хикҽятлҽрдҽн шактый аерыла: тапкыр 

сюжет белҽн бергҽ характер күрҽбез, ҽмма алар арасында уртаклык та бар. 

Аларны мҽзҽкчел хҽл, җыйнак күренеш, кҿтелмҽгҽн бетем берлҽштерҽ.  

 

Тҿп ҽдҽбият 

1. Карагыз: Эккерман И.П. Разговоры с Гѐте в последние годы его жизни. М., 1981. 

Шкловский В.Б. Повести о прозе. Размышления и разборы. Т. I. М., 1966.  
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2. Карагыз: Чехов А.П. Полн. собр. соч. и писем: в 20 т. Т. XIII. М., 1948.  

Утехин Н.П. Жанры эпической прозы. Л. 1982. 

 

Ҿстҽмҽ ҽдҽбият 

Миннегулов Х.Ю. Татарская литература и Восточная классика. Казань: изд-во Казан. 

ун-та, 1993. 

Миңнегулов Х.Й. Гасырлар ҿнен тыңлап...: уйлану-күзҽтүлҽр, язмалар. Казан: Мҽгариф, 

2003. 335 б. 

Миңнегулов Х.Й. Гасырлар арасында уйланулар: фҽнни мҽкалҽлҽр җыентыгы. Казан: 

Татар. кит. нҽшр., 2010. 319 б.; фоторҽс. б-н. 

Миннегулов Х.Ю. Записи разных лет (Татарская литература: история, поэтика и 

взаимосвязи): сборник докладов, отзывов, статей. Казань: «Идел-Пресс», 2010. 407 с. 

Миннегулов Х.Ю. Этапы развития тюрко-татарской, античной и русской литератур: 

монография. Казань: «Ихлас», 2014. 288 с. 

Таҗеддин Ялчыгол. Рисалҽи Газизҽ / тҿз. Х.Й.Миңлегулов. Казан: «Хозур» нҽшр., 

2014. 492 б. 

Хатыйп Миңнегулов турында. О профессоре Миннегулове: отзывы, рецензии, 

статьи, очерки, стихи, библиография / тҿз. Х.Й.Йосыпов. Казан: «Идел-Пресс», 2009. 484 

б. 

 

Белемнҽрне тикшерү ҿчен сораулар, мҿстҽкыйль эшкҽ биремнҽр 

1. Новелла хикҽядҽн нҽрсҽ белҽн аерыла?  

2. Новеллалар укыдыгызмы? 

3. Бер новеллага ҽдҽби анализ ясагыз. 

 

Хикҽя – кече күлҽмле эпик жанр. Сурҽтлҽү материалы итеп 

тормышның тҿрле характердагы, лҽкин ҽһҽмиятле бер күренешен ала. 

Вакыйгаларны ҽсҽр үзҽге тирҽсенҽ җыеп, тар һҽм кыска ситуация чиклҽре 

эчендҽ тасвирлый.   

Ҽдҽбият белемендҽ хикҽяне күп тҿрлҽргҽ бүлҽлҽр: тематика (ау, 

тарихи, производство һ.б.), проблематика буенча (социаль-кҿнкүреш, 

ҽхлакый-психологик), жанр таләбе (лирик, драматик, эпик), сәнгати 

гомумиләштерү ягыннан (сатирик, фантастик). 

XIX г. кҿнбатыш, рус ҽдҽбиятларында хикҽя жанры киң тарала. 

Классик хикҽя хикҽялҽү куертылышы, вакыйганы ҽсҽр үзҽге тирҽсенҽ 

җыеп, тар һҽм кыска ситуация чиклҽре эчендҽ тасвирлавы белҽн аерыла. 

А.Чехов, И.Бунин (―Чаша жизни‖), М.Горький (―Коновалов‖, ―Мальва‖), 

В.М.Гаршин, Л.Н.Андреев (―Василий Фивейский тормышы‖, ―Иуда 

Искариот‖), А.Н.Толстой хикҽялҽре шулай язылган. Хикҽядҽ сурҽтлҽү, 

кагыйдҽ буларак, кыска була, ҽдҽби деталь актив кулланыла. ХХ г. 

хикҽясендҽ ҽдҽби деталь еш кына әхлакый-фәлсәфи мәгънәле җыйнак 

символга ҽйлҽнҽ.  
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XIX йҿзнең икенче яртысы рус ҽдҽбиятында хикҽя жанры оешып бетҽ, 

мҽсҽлҽн: А.Чехов ―Ионыч‖ (1898), ―Футлярдагы кеше‖ (1898), 

―Җанкисҽгем‖ (1899).   

Татар ҽдҽбиятына хикҽя жанры XX й. башында килеп керҽ. Хикҽянең 

сҽнгать югарылыгына ирешүе Г.Исхакый (―Солдат‖, 1908; ―Кияү‖, 1911; 

―Сҿннҽтче бабай‖, ―Кҽҗүл читек‖, 1912), Ш.Камал (―Шҽкерт‖, 1909), 

Ф.Ҽмирхан (―Гарҽфҽ кич тҿшемдҽ‖, 1907; ―Бер хҽрабҽдҽ‖, 1912; ―Ул үксез 

бала шул!‖, ―Корбан‖, 1913; ―Нҽҗип‖, 1914; ―Март каһарманы‖, 1917), 

Г.Ибраһимов (―Зҽки шҽкертнең мҽдрҽсҽдҽн куылуы‖, ―Гыйшык 

корбаннары‖, ―Яз башы‖, ―Диңгездҽ‖, ―Уты сүнгҽн җҽһҽннҽм‖, ―Карак 

мулла‖, 1911; ―Карт ялчы‖, 1912; ―Кҿтүчелҽр‖, 1913), шулай ук К.Нҽжми, 

М.Галҽү, А.Шамов, М.Ҽмир, И.Гази, Г.Кутуй, Ф.Хҿсни, Ҽ.Еники, 

Г.Бҽширов, Ф.Шҽфигуллин, М.Хуҗин, М.Галиев исемнҽре белҽн бҽйле. 

Хикҽянең тар мҽйданы аңа тормышның киң картиналарын тасвирлауга 

мҿмкинлек бирми, ҽмма берничҽ эпизодны эченҽ алган хикҽялҽр дҽ бар. 

Гадҽттҽ, күлҽм язучының иҗат манерасы белҽн билгелҽнҽ. Мҽсҽлҽн, бездҽ 

Ф.Хҿсни кыска, Ҽ.Еники күлҽмле хикҽялҽр язарга яраткан, рус ҽдҽбиятында 

А.Чехов иң җыйнак хикҽя иҗат итүче саналган: 1880 еллардагы хикҽялҽре 

нигездҽ 2-3 биттҽн артмаган, лҽкин 1890 елларда озын хикҽялҽр дҽ язган. 

Сурҽтлҽгҽндҽ хикҽя сюжетның барлык ҿлешлҽрен дҽ сыйдыра алмый, 

шуңа күрҽ кыска һҽм урта күлҽмле хикҽялҽрдҽ хҽрҽкҽт үстерелеше тҿшеп 

кала. Хикҽя жанрында сюжет ҿлешлҽре дҽ җыйнак була. 

 

Ҿстҽмҽ ҽдҽбият 

Давыдова Т.Т., Пронин В.А. Теория литературы. М.: Логос, 2003. 232 с. 

 

Белемнҽрне тикшерү ҿчен сораулар, мҿстҽкыйль эшкҽ биремнҽр 

1. Хикҽя жанрын аңлатып китегез. 

2. Нинди хикҽялҽр белҽсез? 

3. Кыска яки озын хикҽя иҗат итегез. 

 

Ҽкият – кече күлҽмле эпик жанрларның киң билгеле тҿре, новелла, 

хикҽя белҽн тугандаш. Ул ике тҿрдҽн тора: әдәби әкият, халык авыз иҗаты 

әкияте.    

Ҽдҽби ҽкиятне язучылар (Г.Х.Андерсен, Э.Т.А.Гофман, О.Уайльд, А. 

де Сент-Экзюпери, В.А.Жуковский, А.С.Пушкин, С.Т.Аксаков, 

М.Е.Салтыков-Щедрин, М.Горький, Г.Тукай, А.Алиш, Р.Батулла һ.б.) иҗат 

итҽ, аңарда уйдырма, фантастика, дидактика ҿстенлек ала. Аңа бер-ике 

каһарман язмышын сурҽтлҽү, проблематика һҽм сҽнгати вакыт-

пространствоның гомумилҽштерелгҽн характеры, телдҽн сҿйлҽү, 
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куертылган хикҽялҽү хас. Ҽкияттҽ булмас хҽллҽр тасвирлана, ҽкият – чиста 

уйдырма, ҽкиятче аны яшерергҽ тырышмый да. 

Дҿнья халыклары ҽкиятлҽрен халык шагыйре Р.И.Вҽлиев русчадан 

татарчага тҽрҗемҽ итеп, ―Ялкын‖ балалар журналында даими бастыра килҽ, 

мҽс.: француз язучысы Антуан де Сент-Экзюперинең (1900-1944) ―Нҽни 

принц‖ ҽкиятен тҽрҗемҽ итте һҽм аның авторын ―балачак илчесе‖ дип 

атады [1, 94]. 

Халык авыз иҗаты ҽкиятенең тылсымлы, көнкүреш, авантюр, сатирик 

тҿрчҽлҽре новелла, хикҽягҽ кадҽр үк барлыкка килҽ, аларның бер 

чыганагына ҽйлҽнҽ.  Тылсымлы ҽкият барлыкка килүне борынгы заманда 

тотемга табыну (берҽр кабилҽ яки гаилҽнең табына торган хайваны, 

үсемлеге, ҽйбере) белҽн аңлаталар. 

Ҽкият, гадҽттҽ, кечкенҽ күлҽмле. Салтыков-Щедрин сатирик 

ҽкиятлҽренең күлҽме тҿрле булса да, жанр талҽплҽренҽ тулысынча җавап 

бирҽ, мҽс.: ―Бер мужикның ике генералны ашатуы турындагы повесть‖ 

(җиде бит), ―Кыргый алпавыт‖ (5 б.), ―Каклаган вобла‖ (11 б.), ―Бҿркет-

меценат‖ (8 б.), ―Табан балык-идеалист‖ (10 б.), ―Сары чыпчык кайгысы‖ 

(15 б.), ―Юлҽр‖ (10 б.), ―Либерал‖ (5 б.), ―Хҽтерлҽми торган тҽкҽ‖ (5 б.), 

―Кесҽл‖ (1 б.) [2]. 

Ҽкияттҽ яхшылык һҽм явызлык ачык аерыла, кагыйдҽ буларак, ахыры 

якты ҿмет белҽн тҽмамлана. Моннан тыш, ҽкиятнең новелладан тагын бер 

аермалы ягы – гыйбрҽт, сабак алу, ягъни дидактик характерда булуы.  

 Утопия белҽн туганлыгы ҽкиятнең сҽнгати үзенчҽлеклҽреннҽн берсе 

санала – ҽйлҽнҽ-тирҽ чынбарлыктан аермалы рҽвештҽ ҽкиятлҽрдҽ ниндидер 

камиллекне, гаделлекне эзлҽү бара. Ҽкияттҽ мҿнҽсҽбҽтлҽр еш кына 

карнавал демократизмы рухы белҽн сугарыла, ягъни итекче дҽ, тегүче дҽ 

король белҽн аралаша ала, кайчак крестьян малае король кияве була ала. 

Ҽкиятнең утопиялелеге тагын дҿнья гармониясен, тереклек һҽм чынлыкның 

бердҽмлеген сизүдҽ чагыла. Ҽкият каһарманнарының явыз кҿчлҽр 

һҿҗүменҽ, бҽлҽ-казага дучар булуы – болар идеаль халҽттҽн вакытлы 

чигенешлҽр генҽ. Хҽер, бҽхеткҽ ирешү юлында авырлыклар кичерү – күп 

эпик ҽсҽрлҽрнең сюжет йҿреше. 

Халык авыз иҗаты һҽм ҽдҽби ҽкиятлҽрдҽ хикҽялҽү зур гомумилҽштерү 

белҽн аерыла, чҿнки каһарман образларына гадҽттҽ типик, гомумкешелек 

сыйфатлары хас.  

 

Тҿп ҽдҽбият 
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Ҽсирлектҽн кайткан ҽкиятлҽр: татар халык ҽкиятлҽре / тҿз. Л.Җамалетдин. Казан: 

Татар. кит. нҽшр., 2002. 343 б. 

 

4.6. Драма жанрлары 

 

―Драма‖ тҿшенчҽсе ҽдҽбият тҿрен дҽ, жанрны да белдерү ҿчен 

кулланыла. Драма тҿре нинди характердагы тормыш материалын 

сурҽтлҽүгҽ карап трагедия, комедия, драма жанрларына бүленҽ. Аерым 

тҿрчҽлҽрен мелодрама, водевиль, фарс дип атыйлар. 

Трагедия – герой язмышындагы һҽлакҽтне сҽнгатьчҽ яктырткан 

фаҗигале сҽхнҽ ҽсҽре. Трагедия грекча кәҗә тәкәсе, җыр сүзлҽрен аңлата. 

Борынгы греклар Дионис исемле виноград алласы хҿрмҽтенҽ кҽҗҽ тҽкҽсен 

корбан итеп чалганнар, Дионис кичергҽн газаплар турында моңсу җырлар 

җырлаганнар. Термин кәҗә җыры дигҽнгҽ туры килҽ. Жанр буларак 

трагедия Борынгы Грециядҽ б.э.к. V гасырда формалаша, аның күренекле 

осталары: Эсхил, Софокл, Эврипид. 

Трагедия герое зур кҿчкҽ каршы кҿрҽшкҽ чыга. Эсхилның 

«Богауланган Прометей» трагедиясе конфликты аллаларның үзара 

мҿнҽсҽбҽтенҽ корылган. Прометей Зевска хакимияткҽ утырырга ярдҽм итҽ. 

Зевс, аллалар патшасы булгач, бҿтен властьне аллаларга ҿлҽшҽ, ҽ 

кешелҽрне кырып бетерергҽ тели. Прометей исҽ моңа каршы килҽ. Ул Адҽм 

балаларына акыл бирҽ, һҿнҽрлҽргҽ ҿйрҽтҽ, күңеллҽрендҽ ҿмет уята, камыш 

эченҽ яшереп ут китерҽ. Шуның ҿчен Зевс аны богаулап, күкрҽген кыяга 

кадаклап куя. Ҽсҽрдҽ Прометейның газаплары, түземлеге күрсҽтелҽ. Димҽк, 

каршылык кешелек язмышы жирлегендҽ оеша. 

Хҽзерге трагедиялҽрдҽ мифологик-дини сюжетлар кулланыла: Газраил, 

Фҽрештҽ, Газазил, Иблис, Демон, Җҽбраил һ.б. сурҽтлҽнҽ. Байронның 

«Каин» трагедиясендҽ Каин Аллаһка тугрылыклы туганы Авельне үтерҽ, 

ҽти-ҽнисе аны каргап кешелҽр арасыннан читкҽ сҿрҽ. Такташның «Җир 

уллары» трагедиясендҽ Кабилнең Аллаһка каршы баш күтҽрүе, һҽлак булуы 

сурҽтлҽнҽ. 

Мҽхҽббҽт хакында трагедиялҽр күп иҗат ителгҽн, мҽсҽлҽн: 

У.Шекспирның «Ромео һҽм Джульетта», Ф.Бурнашның «Таһир-Зҿһрҽ».  

Трагедия геройлары кискен каршылыкларга элҽгҽлҽр, лҽкин 

чигенмилҽр (Н.Исҽнбҽтнең «Спартак» трагедиясе).  

Димҽк, шҽхси телҽкнең объектив мҿмкинлеккҽ туры килмҽве 

трагедиянең нигезен тҽшкил итҽ. Ҽмма моны фаҗигале конфликтның 

бердҽнбер жирлеге дип карап булмый, мҽс., У.Шекспирның «Макбет», 

«Отелло» трагедиялҽрендҽ Макбет та, Яго да кара ниятлҽрен тормышка 
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ашыралар. Макбет король булгач, Яго Дездемонаның үлеменҽ ирешҽ. 

Димҽк, хикмҽт кылган гамҽлнең нҽтиҗҽсендҽ. 

Еш кына геройлар үз ихтыярларыннан тыш трагик ситуациядҽ калалар. 

Дездемонаның тугрылыгы, Ромео-Джульеттаның, Таһир-Зҿһрҽнең 

мҽхҽббҽтлҽре берҽүгҽ дҽ каршы юнҽлмҽгҽн, ҽмма башка кешелҽр ихтыяры 

алар язмышын фаҗигале юлга борып җибҽрҽ. Алар ситуациядҽн исҽн-сау 

котыла алмыйлар. Бу уңайдан Шекспирның «Антоний һҽм Клеопатра» 

трагедиясе дҽ үзенчҽлекле. Баш геройларның ҿчесе дҽ: дҽүлҽт җитҽкчелҽре 

Антоний да, Цезарь да, Мисыр патшабикҽсе Клеопатра да – бҿек затлар. 

Һҽркайсының бик мҿһим уңай сыйфатлары бар. Монда тискҽре белҽн уңай 

кҿч бҽрелешми. Соңгы сугышта Антоний белҽн Клеопатра җиңелҽлҽр һҽм, 

хурлыктан башны горур тотып чыгу юлын күрмичҽ һҽлак булалар, ҽмма 

мҽхҽббҽтлҽренҽ тугры калалар. Бу – аларның трагик бҿеклеге. 

Трагедиялҽрдҽ кайчак мҽхҽббҽт белҽн гражданлык бурычы бҽрелешҽ. 

Классик трагедия материалны тарихтан ала. Пушкинның иң талантлы 

ҽсҽрлҽреннҽн берсе ―Борис Годунов‖ тарихи трагедиясе үзҽгендҽ – рус 

халкы, ул тҿзегҽн күпмиллҽтле дҽүлҽт язмышы, халык бҽхете проблемасы. 

Автор үзе ―Борис Годунов‖ язылуны, ―Евгений Онегин‖ кебек, ―әдәби 

батырлык‖ дип атаган. Трагедияне Н.М.Карамзин истҽлегенҽ багышлый,  

чҿнки шул чор күренекле тарихчысының ―Россия дҽүлҽте тарихы‖ дигҽн 

сигез томлы монументаль хезмҽтен яшь шагыйрь ―комсызлык һҽм игътибар 

белҽн‖ [1] укып чыга. Димҽк, Пушкинның тарихи уйланулары, аңарда 

―Борис Годунов‖ трагедиясен язу фикере Карамзин ―...тарихы‖ 

йогынтысында формалаша.  

―Зҿлҽйха‖ трагедиясендҽ Г.Исхакый татар халкының ачы язмышын 

чагылдыра. Зҿлҽйханы гаилҽсеннҽн аерып, рус кешесенҽ кияүгҽ бирүне һҽм 

кҿчлҽп чукындыруны автор миллҽт тормышында зур фаҗига дип бҽяли [2].  

―Кол Гали‖ трагедиясендҽ Н.Фҽттах дҽүлҽт бҽйсезлеге мҽсьҽлҽсен 

атаклы шагыйрь, гаскҽр башлыгы Гали язмышы аша сурҽтли. Болгар 

дҽүлҽтенҽ монголлар һҿжүм иткҽч, Гали кҿчлҽрне берлҽштерҽ, җиңүгҽ 

ирешҽ. Болгар дҽүлҽте унҿч ел монгол гаскҽрлҽрен тоткарлап тора [3].  

Трагедия бетеме, гадҽттҽ, һҽлакҽт белҽн тҿгҽллҽнҽ, лҽкин ул кеше 

рухын чыныктыруга хезмҽт итҽ, укучыны югары идеаллар белҽн 

канатландыра, бҿеклек алдында баш ияргҽ, явызлыктан гыйбрҽт алырга 

ҿйрҽтҽ. 

Комедия – кызыклы хҽллҽрне, шаян характерларны сурҽтлҽгҽн 

кҿлкеле сҽхнҽ ҽсҽре. Жанр буларак комедия грекларда б.э.к. V гасырда 

барлыкка килгҽн. Комедиянең дҽ тууы борынгы грекларның Дионис 

хҿрмҽтенҽ уздырылган тамашасына барып тоташа. Дин ҽһеллҽре үткҽргҽн 

рҽсми бүлектҽн соң халык уен-кҿлке оештырган, бер-берсенҽ тҿрттерүле 



114 

 

җырлар башкарган. Грекча комедия күңел ачучылар компаниясе, җыр 

дигҽнне аңлата.  Тҿркилҽрдҽ дҽ халык уеннары борынгы заманда ук 

үткҽрелгҽн. Аларда осталык, зирҽклек, үткен кҿлү югары бҽялҽнгҽн. 

Комедия яшҽешнең кҿлкеле хҽллҽренҽ игътибар итҽ. Кҿлке 

чынбарлыктагы табигыйлек һҽм нормадан тайпылыш турындагы карашлар 

бҽрелеше җирлегендҽ туа. Мҽсҽлҽн, сабыйларның сҽер сүзлҽре үзлҽре ҿчен 

табигый күренҽ, тик олылар гына кҿлкегҽ ҽйлҽндерҽ.  

Гыйбрҽтле хҽллҽр ҽдҽбиятның тҿрле жанрларында тасвирлана ала. 

Моның үрнҽклҽрен мҽзҽклҽрдҽ күрҽбез. Аларны кечкенә комедия дип атарга 

була. Мҽзҽклҽргҽ комик характерларны сайлау, тапкыр ситуация, 

кҿтелмҽгҽн чишелеш, җыйнаклык хас. Аларның поэтикасы, элементлары 

язма ҽсҽрлҽргҽ дҽ үтеп керҽ. Н.Исҽнбҽтнең «Хуҗа Насретдин» 

комедиясендҽ тҿрки халыклар фольклорында танылган мҽзҽкчел характер 

тасвирлана. Х.Насретдин табигатендҽ капма-каршы ике сыйфат берлҽшҽ: 

тапкырлык-ахмаклык. Автор Насретдин зирҽклегенҽ дан җырлый.  

Комедиянең беренче үрнҽклҽре татар ҽдҽбиятында XIX гасырда 

язылды. Инде XX й. башында ул сҽнгатьчҽ камиллеккҽ иреште. Бу 

юнҽлештҽ Г.Камал, Г.Исхакый, Ш.Камал, К.Тинчурин, Н.Исҽнбҽт һ.б. 

нҽтиҗҽле эшлҽде. Г.Камал комедия жанрында иҗат итте: ―Банкрот‖, ―Бүлҽк 

ҿчен‖, ―Беренче театр‖. Ш.Камалның «Хаҗи ҽфҽнде ҿйлҽнҽ», 

Г.Исхакыйның «Җан Баевич» комедиялҽре басылды.  

Коммунистик идеология 1917 елга кадҽрге дҽверне кешелек 

җҽмгыятенең үткҽн чоры дип карады. Татар совет драматурглары элекке 

заман вҽкиллҽреннҽн ачы кҿлделҽр (К.Тинчурин ―Җилкҽнсезлҽр‖, 

―Американ‖, Н.Исҽнбҽт ―Һиҗрҽт‖). Алар гражданнар сугышы елларында 

дин ҽһеллҽре, сҽүдҽгҽрлҽр, зыялыларның кызыл террордан качып, Себергҽ 

китүлҽрен, юлда килеп чыккан каршылыклы хҽллҽрдҽ кешелҽр 

характерының тҿрлечҽ ачылышын җанландырды.  

Н.Исҽнбҽтнең «Портфель» комедиясендҽ персонажлар үзлҽрен сүзлҽре, 

эш-гамҽллҽре белҽн фаш итҽлҽр.  

Кҿлү – үзҽккҽ үткҽреп тҽнкыйтьлҽү ул. Аның аша сурҽтлҽнгҽн 

күренешкҽ автор бҽясе чагыла, мҽсҽлҽн, «Ревизор», «Банкрот» 

комедиялҽрендҽ уңай геройлар юк. Аның вазыйфасын монда кҿлү башкара. 

Сҽнгатьчҽ камил комедия мҿһим фҽлсҽфи гомумилҽштерүлҽр ясый. 

Драма – кискен конфликтлы үзара мҿнҽсҽбҽтлҽрне диалоглар аша 

сурҽтлҽгҽн киеренке сюжетлы сҽхнҽ ҽсҽре. Бу сыйфаты белҽн ул трагедиягҽ 

охшаш, ягъни драма да тамашачыны киеренке хҽлдҽ тота, хҽтта үлемне 

сурҽтли. Мҽсҽлҽн, А.Н.Островскийның «Яшен», Г.Камалның «Бҽхетсез 

егет», М.Фҽйзинең «Галиябану» драмалары үлем белҽн бетҽ. 

Р.Ишморатның «Үлмҽс җыр»ында да, Н.Исҽнбҽтнең «Муса Җҽлил»ендҽ дҽ 
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Җҽлил батырлыгы тасвирлана. Ҽмма Ишморат үз ҽсҽрен – драма, Исҽнбҽт 

трагедия дип атаган.  

Драма яшҽешнең күп ҿлкҽлҽрен, тҿрле мҿнҽсҽбҽтлҽрне колачлый. 

Дҽүлҽт күлҽмендҽге вакыйгалар белҽн беррҽттҽн кҿнкүреш хҽллҽрен дҽ 

иркен тасвирлый. Бу исҽ драмага тормышның барлык почмакларына үтеп 

керү мҿмкинлеге бирҽ. 

Драма тҿзелешендҽ комик бизҽклҽр дҽ катнаша, җитди күренешлҽр 

кызык хҽллҽр белҽн аралаша. Лҽкин драма юмористик картиналардан гына 

тормый. Бу яктан ул комедиядҽн дҽ аерыла.  

Драма жанры трагедия, комедиядҽн шактый соң барлыкка килҽ. Аның 

беренче үрнҽклҽре Яңарыш чорында иҗат ителҽ, мҽсҽлҽн: У.Шекспир, Лопе 

де Веганың кайбер ҽсҽрлҽре. XVIII йҿздҽ ул тагын да үсҽ.  

Драма демократлашкан саен гади халык вҽкиллҽрен ешрак сурҽтли. Ул 

тҿп материалны үз заманынан ала, диалогларны гади сҿйлҽм рҽвешендҽ 

тҿзи. Алман мҽгърифҽтчесе Г.Лессинг 1767-1768 елларда Гамбург 

сҽхнҽсендҽ куелган барлык спектакльлҽргҽ дҽ рецензия яза, классик 

драматургия казанышлары югарылыгыннан карап бҽя бирҽ. Драма 

жанрының үзенчҽлеклҽре француз мҽгърифҽтчесе Д.Дидроның ―Драматик 

ҽдҽбият турында‖, ―Никахсыз туган малай‖ турында ҽңгҽмҽлҽр‖ 

хезмҽтлҽрендҽ чагыла.  

Татар ҽдҽбиятында драманың мҽгърифҽтчелек идеясе белҽн сугарылган 

тҽүге үрнҽклҽре XIX йҿздҽ языла, XX г. башында жанр буларак 

формалашып бетҽ. М.Фҽйзи тырышлыгы белҽн музыкаль драма барлыкка 

килҽ. Аны үстерүгҽ драмачылар К.Тинчурин, Т.Гыйззҽт, композитор 

С.Сҽйдҽш зур ҿлеш кертҽлҽр.  

Музыкаль драманың бер тҿре мелодрама (тат. җыр, хәрәкәт) дип 

атала. Ул – ясалма фажигане тирҽн кичереш белҽн үреп биргҽн сҽхнҽ ҽсҽре 

(ҽйтик, К.Тинчуринның ―Зҽңгҽр шҽл‖е). Уңай һҽм тискҽре персонажларны 

бер-берсенҽ кискен каршы кую, сюжетта очраклылыкка киң урын бирелү дҽ 

мелодраманың бер сыйфаты санала, лҽкин мелодраманың тҿп мҽгънҽсе – 

фаҗигалелек белҽн чамадан тыш хиссилекнең берлҽшүендҽ. 

 

Тҿп ҽдҽбият 
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Белемнҽрне тикшерү ҿчен сораулар, мҿстҽкыйль эшкҽ биремнҽр 

1. Драма жанрларына сыйфатлама бирегез.  

2. Драма трагедия, комедия жанрларының нинди сыйфатларына ия? 

3. Сез яраткан трагедия яки комедия, яки драмаларны атагыз.   
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V бүлек. Ҽдҽби ҽсҽрнең сюжеты, фабуласы, композициясе 

 

5.1. “Сюжет” тҿшенчҽсе 

 

 

Сюжет (фран. sujet, тат. предмет) – тормышны сҽнгатьчҽ җанландыру, 

образлы чагылдыру чарасы. Ҽсҽрдҽ сюжет мҿһим урын тота. Ҽсҽр сюжеты 

берничҽ ҿлешкҽ бүленҽ: эчке-тышкы хәрәкәт, лирика  сюжеты үзенчәлеге, 

конфликт, эчке каршылык, сюжет элементлары. 

Эчке-тышкы хҽрҽкҽт. Кеше яшҽешендҽге хҽрҽкҽт ике тармактан тора: 

эчке уй-хислҽр; тышкы эш-гамҽллҽр. Мҽсҽлҽн, борынгы ҽкиятлҽрдҽ нигездҽ 

персонажның тышкы хҽрҽкҽте, ягъни ҽкият каһарманы кылган гамҽллҽр еш 

тасвирланган.  

Уй-хислҽр инсанның күңел дҿньясына карый, күзгҽ күренми, 

җисемсез, формасыз яши.  

Лирика сюжеты үзенчҽлеге. Сюжет лирик ҽсҽрдҽ буламы? Бу сорауга 

җавап бирү ҿчен татар шигъриятенең горурлыгы саналучы М.Җҽлилнең 

―Кызыл ромашка‖ шигырен мисалга китерергҽ мҿмкин. 1941 елның 22 

июнендҽ башланган Ватан сугышы китергҽн афҽтне шагыйрь болай 

чагылдыра:  

―Ҽйтте кызыл ромашка: 

―Тҿнлҽ минем яныма 

Ятып батыр сугышчы 

Атты дошманнарына. 

 

Ул берүзе сугышты 

Унбиш укчыга каршы; 

Чигенмҽде, тик таңда 

Яраланды кулбашы. 

 

Аның батыр ал каны  

Тамды минем чукларга. 

Минем кызыл күлмҽгем  

Бик ошады Чулпанга. 

 

Егет китте, мин калдым. 

Канын саклап чугымда, 

Кҿн дҽ аны сагынып 

Балкыйм мин таң нурында.‖» [1; 140 б.] 

Шигырьдҽ Туган илне ярату фикере белдерелгҽн, ватанпҽрвҽрлек хисе 

чагылган, димҽк, сюжет бар. 
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Конфликт (лат. conflictus, тат. каршылык) – капма-каршы карашлар 

бҽрелеше. Ҽдҽбият теориясендҽ коллизия дигҽн синонимик термин да 

кулланыла, ул шул ук мҽгънҽне аңлата. Гегель карашынча, коллизия 

нигезендҽ табигый халҽтнең бозылуы ята [2], ягъни тышкы фактор аңа 

каршы кҿчне кузгата: беренчедҽн, гармоник хҽлне үзгҽртү ҿчен, икенчедҽн, 

шул нормаль хҽлне саклап калу ҿчен кҿрҽш башлана [3].  

Антагонистик коллизия җҽмгыятьтҽ инкыйлаб (революция) китереп 

чыгара. Ҽдҽбиятта идеологик, иҗтимагый-сҽяси һ.б. конфликтлар кешелҽр 

мҿнҽсҽбҽте аша чагыла. Язучылар үз ҽсҽрлҽрендҽ чорның зур 

каршылыкларын тасвирлый: Гомер ―Илиада‖, Шота Руставели ―Юлбарыс 

тиресе ябынган батыр‖, Кол Гали ―Кыйссаи Йосыф‖, Эмиль Золя 

―Жерминаль‖, Михаил Шолохов ―Тын Дон‖. 

Героик характерлар киеренке бҽрелештҽ ачыла. Сҽлҽтле язучы 

тормыштан үткен конфликтны сайлый белҽ, ҽйтик: Уильям Шекспир 

трагедиялҽре, Таҗи Гыйззҽт драмалары, Туфан Миңнуллин комедиялҽре. 

Бу ҽсҽрлҽрдҽ каршылык драматик киеренкелектҽ үстерелҽ. Башкаларында 

исҽ тыныч хҽрҽкҽтле, ҽмма эчке кҿчкҽ ия коллизиялҽр сурҽтлҽнҽ, эпик 

масштаблылык психологик тирҽнлек белҽн үреп бирелҽ, мҽс.: Виктор Гюго, 

Онаре де Бальзак, Эдуард Войнич, Лев һҽм Алексей Толстойлар, Фѐдор 

Достоевский, Г.Ибраһимов, И.Гази, Ф.Хҿсни, Н.Фҽттах, М.Хҽбибуллин, 

Ф.Латыйфи, Р.Батулла романнарын атарга мҿмкин. 

Эчке каршылык сюжет киеренкелегенҽ шактый йогынты ясый, 

хҽрҽкҽтне кискенлҽштерүгҽ ярдҽм итҽ. Мҽсҽлҽн, Г.Колҽхмҽтов ―Ике 

фикер‖дҽ капма-каршы фикерлҽрне кешелҽштерү аша сурҽтли.  

Күп ҽсҽрлҽрдҽ уй-хис даими бҽрелешлҽр нигезендҽ бара. А.Гыйлҽҗев 

кеше рухын табигый катлаулылыкта күрсҽтҽ, ҽйтик, Мирвҽли-Бибинур 

киеренкелек нҽтиҗҽсендҽ тҿпле фикергҽ килҽлҽр. 

Ҽдҽби ҽсҽрдҽ эчке каршылык персонажлар холкының тҿрле булуы 

аркасында туа, мҽсҽлҽн, Г.Исхакыйның ―Зҿлҽйха‖ трагедиясендҽ 

характерлары белҽн бер-берсеннҽн кискен аерылган Зҿлҽйха һҽм аның урыс 

ирен, татарлар һҽм русларны үзара бҽйлҽнешкҽ кертү бҽрелеш, дини низаг 

китереп чыгара.    

 

Тҿп ҽдҽбият 

1. Җҽлҽлиева М.Ш., Ҽдһҽмова Г.М., Сибгатуллина Д.Ш. Ҽдҽбият: дҽреслек-

хрестоматия. Казан: Мҽгариф, 1995. 239 б.  

2. Гегель Г.В.Ф. Соч. Т. XII. М., 1938. С. 208. 
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5.2. Сюжет элементлары 

 

Ҽдҽби ҽсҽр кеше тормышындагы тҿгҽллҽнгҽн этапларны сурҽтли, 

каршылыкларның барлыкка килүен, үсүен, кискенлҽшүен һҽм чишелешен 

чагылдыра. Мондый ҿлешлҽр сюжет элементлары дип атала. 

Ф.М.Хатипов фикеренчҽ, бу термин нигездҽ конфликтка карата кулланыла, 

аның буыннарын аңлата, шуңа күрҽ аны конфликт элементлары дип 

ҽйтергҽ киңҽш итҽ.  

Сюжет элементларына экспозиция, төенләнеш, хәрәкәт үстерелеше, 

кульминацион нокта һҽм чишелеш керҽ. Кайбер ҽсҽрлҽрдҽ пролог һҽм 

эпилог була. 

Экспозиция (лат. expositio, тат. тасвирлау) вакыйганың нинди 

җирлектҽ барачагын хҽбҽр итҽ, геройларның характер сыйфатларын 

күрсҽтҽ. Ҽсҽрдҽ герой тормыш законнары буенча яши, алга таба аның 

гамҽле, мҿнҽсҽбҽте нинди юнҽлеш алачагын экспозиция билгели. 

А.Гыйлҽҗевнең ―Ҽтҽч менгҽн читҽнгҽ...‖ повестен укый башлагач та 

вакыйганың татар авылында, ике күрше арасында баруына тҿшенҽбез.    

Тҿенлҽнеш (рус. завязка)  – конфликт барлыкка килгҽн нокта. ―Ҽтҽч 

менгҽн читҽнгҽ...‖ ҽсҽрендҽ тҿенлҽнеш ике күршенең ҽтҽчлҽре сугышудан 

башланып китҽ. Кемнеке җиңҽр? Фҽлҽннҽрнең җиңгҽн ҽтҽче читҽнгҽ менеп 

кычкыра. Тик аны күршесе бҽреп тҿшерҽ. Менҽ шул урында конфликт туа. 

Детектив ҽсҽрлҽрдҽ сюжет үзенчҽлекле тҿзелҽ: каршылык яшҽештҽ 

кылынган ниндидер җинаять белҽн тҽмамлана, ул башта укучы ҿчен сер 

була, аннары ачыла. Мҽс.: З.Бигиев ―Меңнҽр, яки гүзҽл кыз Хҽдичҽ‖, 

Г.Ибраһимов ―Тирҽн тамырлар‖ романнары, М.Насыйбуллин ―Бирҽм дигҽн 

колына‖, ―Алтын алка‖, ―Күктҽн иңгҽн дҽлил‖ повестьлҽре. 

Хҽрҽкҽт үстерелеше (рус. развитие действия) – сюжетка киеренкелек 

бирҽ торган дҽвамлы бҽрелешлҽр чылбыры. Кайбер галимнҽр аны 

вакыйгалар үстерелеше дип атый. Ф.М.Хатипов исҽ хҽрҽкҽт үстерелешен 

конфликт үстерелеше дип йҿртү ягында. Ул сюжетның иң зур ҿлешен алып 

тора. Хҽрҽкҽт үстерелешендҽ ҽсҽрнең эчтҽлеге ачыла, характер үсеше 

күренҽ, персонаж күз алдыбызга шҽхес булып килеп баса, образ буларак 

формалаша. 

Кульминацион нокта (лат. culmen, тат. иң югары нокта) – 

конфликтның шартлау хҽленҽ җитүе. Ул ҽсҽр сюжетында зур урын алмый, 

ҽмма кискенлеге белҽн укучыны киеренке хҽлдҽ тота. ―Ҽтҽч менгҽн 

читҽнгҽ...‖ повестендҽ кульминацион нокта булып күршенең машина белҽн 

авария ясавы санала. 

Чишелеш (рус. развязка) – кискен бҽрелеш нҽтиҗҽсендҽ 

каршылыкның хҽл ителүе. Монда конфликтка катнашкан кҿчлҽрнең берсе 



120 

 

җиңелҽ. ―Ҽтҽч менгҽн читҽнгҽ...‖ ҽсҽрендҽ кара хҿсетлек, байлык җыюда 

нҽфесе чамасыз булуы аркасында күршелҽр авыр хҽлдҽ кала.  

Детектив ҽсҽрдҽ исҽ чишелеш җинаять ачылудан башлана.  

Кайбер ҽсҽрлҽрдҽ ҿстҽмҽ кисҽклҽр – пролог, эпилог кулланыла.  

Пролог (грек. prologos, тат. алгы сүз) дип борынгы Грек илендҽ 

трагедияне башлаганчы тамашачыга мҿрҽҗҽгать итеп, аны тыңларга 

ҽзерлҽүне атаганнар. Хҽзер прологта тҿп вакыйгага хҽтле булган хҽллҽр 

языла: Сент-Экзюперинең ―Нҽни принц‖ ҽкияте ―Леон Вертка‖, 

Мопассанның ―Пьер и Жан‖ романы ―Роман турында‖, Г.Исхакыйның 

―Кҽлҽпүшче кыз‖ повесте ―Хҿрмҽтле укучым!‖, К.Нҽҗминең ―Язгы 

җиллҽр‖ романы ―Тигҽнҽле тарихыннан‖ прологы белҽн башлана, 

М.Ҽмирнең ―Тормыш җыры‖ ҽсҽре пролог белҽн ачыла.  

Эпилог (грек. epilogos, тат. ахыргы сүз) чишелешнең кайтавазын 

хҽтерлҽтҽ. Монда тҿп вакыйга тҽмамланып, шактый еллар узгач булган 

хҽллҽр тасвирлана, мҽсҽлҽн: Г.Кутуй ―Тапшырылмаган хатлар‖ повестен  

―Автордан‖ ахыргы сүзе белҽн йомгаклый, Ф.М.Достоевский 

―Кимсетелгҽннҽр һҽм мыскыл ителгҽннҽр‖ ҽсҽрен эпилоглы дүрт кисәктән 

торган роман дип атый. 

Ситуация (фран. situation, тат. шарт, сәбәп) – билгеле хҽллҽр 

җыелмасын тудырган шарт. Ситуация хҽрҽкҽт үстерелешенең чиген 

ачыклауда ҽһҽмиятле вазыйфа үти: вакыйгаларның колачын, эчке 

бҽйлҽнешен билгели. Тормыш күренешлҽреннҽн язучы үзенҽ кирҽклесен 

күзгҽ күренмҽстҽй чик белҽн ҽйлҽндереп ала. Ҽдҽби ҽсҽрнең жанрына, 

темасына карап, ситуация кечкенә яки дәвамлы була. Ҽмма чик ҽсҽрне тҿзек 

итүдҽ хҽлиткеч роль уйный: Бальзак ―Шигрин күн‖, А.Дюма ―Граф Монте-

Кристо‖, Н.Гоголь ―Үле җаннар‖. 

Ситуация эчендҽге күренешлҽр үзара нык бҽйлҽнҽ. Ҽдҽби ҽсҽр 

тукымасы тыгыз була. Г.Э.Лессинг ―Лаокоон, ...‖ хезмҽтендҽ шул исемдҽге 

борынгы грек сынын ҿйрҽнҽ: ата кешене, балаларын чорнап алган еланнар 

кискен драматизм тудыра,  бу үз чиратында скульптура композициясенең 

тышкы чиген дҽ билгелҽвен һҽм сҽнгать ҽсҽрен композицион берлҽштерү 

вазыйфасын үтҽвен дҽ искҽртҽ. Димҽк, охшаш язмышлы геройларны 

предметлы чара белҽн уратып алу – скульптура кебек пространсво 

сҽнгатенҽ хас уртак сыйфат. 

Перипетия. Кайбер сюжетлар герой язмышындагы кискен борылышка 

нигезлҽнҽ. Персонаж башта тискҽре, ахырдан уңай сыйфатлары белҽн яки, 

киресенчҽ, сурҽтлҽнҽ. Бу үзгҽреш эстетик эффект барлыкка китерҽ. Мондый 

күренешне антик ҽдҽбиятта перипетия (грек. peripeteia) дип атаганнар. 

Перипетия язучыдан психологик осталык, сҽнгатьчҽ тҿгҽллек, чама хисе 

талҽп итҽ, чҿнки герой холкының күркҽм һҽм начар ягына укучыны бердҽй 
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ышандырырга тиеш, мҽсҽлҽн: Г.Тукайның ―Су анасы‖ поэмасы, 

М.Хуҗинның ―Каңгый илендҽ‖ хикҽясе, М.Мҽһдиевнең ―Без – кырык 

беренче ел балалары‖ повесте геройлары. 

 

5.3. “Фабула” тҿшенчҽсе 

 

Фабула лат. fabula, тат. мәсәл, хикәят, хикәяләү, тарих дигҽнне аңлата. 

Ҽдҽбият теориясендҽ сюжетка синоним итеп ―фабула‖ тҿшенчҽсе дҽ 

кулланыла. Аристотель фабуланы хҽрҽкҽткҽ охшаткан, фактлар күренеше 

дип уйлаган [1].  

Фабула хакында ҽдҽбият галимнҽре В.Б.Шкловский, В.Кожинов, 

Г.Абрамович, Л.Тимофеев тҿрле фикердҽ торган. 1920 елларда ―Форма 

мҽктҽбе‖нең тикшеренүчесе В.Б.Шкловский фабуланы ―сюжет 

формалаштыру ҿчен материал‖ дип санаган [2, 150].  

 В.Кожинов ―фабула‖ тҿшенчҽсен ҽдҽби ҽсҽрдҽ эпизодлар схемасы, ҽ 

сюжетны вакыйгаларның тулысына сүрҽтлҽнүе дип карый. 

Г.Абрамович исҽ сюжетка да, фабулага да аерым мҽгънҽ сала. Аныңча, 

фабула – вакыйгаларның хронологик эзлеклелектҽ агышы, ҽ сюжет – 

аларның ҽсҽрдҽ урнашкан тҽртибе.  

Л.Тимофеев фикеренчҽ, фабуланы кулланмаска кирҽк, чҿнки ул 

синонимик термин буларак сюжет белҽн бутала [3, 37].  

 

Тҿп ҽдҽбият 
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2. Давыдова Т.Т., Пронин В.А. Теория литературы. М.: Логос, 2003. 232 с. 

3. Хатипов Ф.М. Ҽдҽбият теориясе. Казан: Раннур, 2002. 352 б.  

 

5.4. “Композиция” тҿшенчҽсе 

 

Композиция (лат. compositio) – тҿзү, урнаштыру. Ҽдҽби ҽсҽр 

композициясе кеше тормышын тасвирлауга хезмҽт итҽ. Чынбарлыкта инсан 

нинди сыйфатларга ия булса, язучы аларны ҽсҽргҽ дҽ күчерҽ. Ҽдҽби ҽсҽр 

киңрҽк булган саен аның композициясе дҽ катлаулана. Образны 

чагылдыруда кулланыла торган бу сурҽтлҽүне композиция берәмлекләре 

дип атыйлар. Алар ике тҿркемгҽ бүленҽ:  

1) динамик хикәяләү;  

2) статик тасвирлау.  

Динамик хикҽялҽү тышкы эш-гамҽлдҽн, бҽйлҽнеш-мҿнҽсҽбҽттҽн, рухи 

үзгҽрештҽн барлыкка килҽ.  

Статик тасвирлау вакыйгаларны хронологик эзлеклелектҽ бирҽ, ҽйтик: 

Л.Леонов ―Рус урманы‖, Ч.Айтматов ―Хуш, Гҿлсары‖, С.Баттал 
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―Сигезенчесе кем?‖, А.Гыйлҽҗев ―Ҿч аршын җир‖ ҽсҽрлҽрендҽ ике дҽвер 

вагыйлары янҽшҽ сурҽтлҽнҽ.  

Ҽсҽрнең композицион тҿзеклегенҽ ирешүдҽ симметрия һҽм пропорция 

зур ҽһҽмияткҽ ия.  

Симметрия – як-яктагы ҽйберлҽрнең тигез ераклыкта урнашуы, 

бердҽй күлҽмле һҽм тигез авырлыкта булуы.  

Ҽдҽби ҽсҽрдҽ симметрия предмет рҽвешендҽ күзгҽ күренми. Мҽс.: 

Алексей Толстойның ―Иван Явыз‖, Илья Ильф белҽн Евгений Петровның 

―Унике урындык‖ дилогиялҽрендҽ, Ш.Камалның ―Матур туганда‖ 

романында, И.Газиның ―Онытылмас еллар‖ һҽм А.Расихның ―Елларны 

чигерсҽм‖ автобиографик трилогиялҽрендҽ (―Ишан оныгы‖, ―Кҽгазьдҽгелҽр 

һҽм хҽтердҽгелҽр‖, ―Тыныч еллар күлҽгҽсендҽ‖) геройлар бер-берсеннҽн 

симметрик ераклыкта тасвирланган.  

Пропорция – кисҽк күлҽменең бҿтен күлҽменҽ буйсынуы. Ҽйтик, 

татар прозасында Мҽхмүт Галҽүнең ―Болганчык еллар‖, ―Мҿһаҗирлҽр‖ һҽм 

Мирсҽй Ҽмирнең ―Ялантау кешелҽре‖, ―Саф күңел‖ дилогиялҽрендҽ 

симметрия дҽ, пропорция дҽ тулысынча сакланмый. 
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Николюкин А.Н. Дилогия // Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. 
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Белемнҽрне тикшерү ҿчен сораулар, мҿстҽкыйль эшкҽ биремнҽр 

1. ―Сюжет‖ тҿшенчҽсен аңлатыгыз. 

2. Эчке-тышкы хҽрҽкҽт нҽрсҽ ул? 

3. Лирик ҽсҽрдҽ сюжет бармы? 

4. М.Җҽлилнең ―Кызыл ромашка‖ шигырендҽ тҿп фикер нинди? Шигырьнең сҽнгатьчҽ 

эшлҽнешен аңлатыгыз. Кҿрҽшче образының бирелешен ачыгыз? 

5. Конфликт ничек барлыкка килҽ? 

6. Эчке каршылык нинди тҿшенчҽ?   

7. Сюжет элементларына нҽрсҽ керҽ?  

8. Ситуацияне аңлатыгыз. 

9. Перипетия нҽрсҽ ул? 

10. Фабула ни дигҽн сүз? 

11. Композиция нинди тҿшенчҽ? 

12. Симметрия нҽрсҽ ул? Симметрия законы үтҽлмҽгҽн нинди ҽсҽрлҽрне белҽсез? 

13. Пропорция ничек ясала? Пропорцияне бозу очрагына мисаллар табыгыз. 



123 

 

 

 

VI бүлек. Тезмҽ һҽм чҽчмҽ ҽсҽрдҽ ҽдҽби сҿйлҽм 

 

6.1. Шигырь тҿзелешенең тҿп тҿшенчҽлҽре 

 

 

Шигырь – тезмҽ ҽсҽр, хисле сҿйлҽм, уй-хисне, телҽк-кичерешне 

сурҽтли. Күңел дҿньясын тасвирлау ҿчен шагыйрь рифма, строфа, туган 

телнең сурҽтле бизҽклҽре кебек эстетик чаралар куллана. Алар тҽртипле 

сҿйлҽм барлыкка китерҽ: шигырь юллары гына түгел, иҗеклҽр дҽ билгеле 

бер санда килҽ, сүзлҽр бер-берсенҽ аваздаш була. Мондый талҽп фҽкать 

сҽнгати камиллек ҿчен кирҽк. ―Шигырьнең кҿе, аһҽне тҿрледҽн-тҿрле 

чаралар белҽн, шул исҽптҽн тын, сулыш, авазларның милли ҽйтелеше, татар 

ритмы, рифмасы чаралары белҽн ирешелҽ‖ [1, 146].  

Ҽ.Атнабайдан кайбер шигъри үрнҽклҽр: 

―Иртҽлҽрдҽ зәңгәр күзле 

Иркҽмнең иркәләве. 

 

Күңелдҽ калды сагыш, 

Кагыла күрмҽ ялгыш... 

Алга барыш булган кебек, 

Булды артка да калыш...‖ [1, 146] 

Шигърилек тудырган һҽр сыйфат сҿйлҽмгҽ күркҽмлек ҿсти, 

кичерешлҽрне образлы итеп күз алдына китерҽ. Бу шигъри сыйфатлар 

арасында ритм һҽм рифма мҿһим санала. 

Ритм – капма-каршы күренешлҽрнең тигез вакыт дҽвамында 

кабатлануы. Мҽсҽлҽн, шигырь – ритмлы сҿйлҽм, анда сүзлҽр, иҗеклҽр ритм 

талҽбенчҽ урнаша. Ритм ихтыяҗын үтҽү ҿчен шагыйрь парлы сүзлҽргҽ дҽ 

мҿрҽҗҽгать итҽ, мисал ҿчен, Ҽ.Атнабай аларны еш кулланган: ―сап-сары, 

тап-таза, чүп-чар, телем-телем; Ул кайдадыр бик-бик якында; Ара-тирҽ 

сирҽк-мирҽк кенҽ...‖ [1, 143]  

Ҿзеклек белҽн аралашкан хҽрҽкҽтне ритм, дилҽр. Ул капма-каршы 

күренешлҽрдҽн барлыкка килҽ.  

Ритм чҽчмҽ ҽсҽр сҿйлҽмендҽ дҽ күзҽтелҽ: сүзлҽр җҿмлҽ кисҽклҽре 

тирҽсенҽ җыела, тҿркемнҽр арасында пауза ясала, басым тҿшҽ. Ҽмма 

прозада ритм тҽртибе тҿп шарт түгел.  

Тезмҽ ҽсҽрдҽ исҽ ритм ачык саклана, чҿнки эстетик мҽгънҽгҽ ия. 

Шигърияттҽ ритмны тою ҿчен эстетик сизгерлек талҽп ителҽ. Ритм барлык 

халыклар лирикасына хас, лҽкин авазлар хасиятенҽ карап, ул милли 

поэзиялҽрдҽ тҿрле чаралар ярдҽмендҽ хасил була. Бу яктан шигырь ике 
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тҿркемгҽ бүленҽ: квантитатив (антик һҽм гарҽп шигырь тҿзелеше, ягъни 

гаруз) һҽм квалитатив шигырь. 

Квантитатив шигырь. ―Квантитатив” термины күләмле дип 

тҽрҗемҽ ителҽ. Антик шигырь борынгы Грециядҽ б.э.к. VIII йҿздҽ, ҽ Рим 

империясендҽ б.э.к. III гасырда барлыкка килгҽн. Гаруз нигезлҽрен гарҽп 

теле һҽм музыка белгече Хҽлил ибн Ҽхмҽт ҽл-Фҽрҽхиди (718-791) ―Китап 

ҽл-гайн‖ хезмҽтендҽ аңлаткан.  

Борынгы грек, латин, гарҽп теллҽрендҽ кайбер сузыклар кыска, 

икенчелҽре озын ҽйтелешле булган, ягъни озын иҗек сузыбрак ҽйтелгҽн, 

аны белдерер ҿчен кыска иҗеккҽ караганда ике мҽртҽбҽ күбрҽк вакыт 

киткҽн. Кыска иҗекне махсус берҽмлек – мора – белҽн үлчҽгҽннҽр. Ритм 

озын, кыска иҗеклҽрнең билгеле тҽртиптҽ кабатланып килүеннҽн хасил 

булган. Бу системаны метрик шигырь дип атаганнар. Ул да күлҽмле дигҽн 

мҽгънҽне белдергҽн. Бу теллҽрдҽге сузыкларның озын, кыска ҽйтелеше 

музыкаль тавышларның озынлыгын, кыскалыгын да хҽтерлҽтҽ. Шигырь 

кҿйлҽп башкарылган. 

Кабатланып торган озын, кыска иҗеклҽр тҿркемен стопа дип атыйлар. 

Стопа грек. pous – аяк, лат. pes – табан сүзлҽрен аңлата. Гарузда бу 

мҽгънҽне белдерү ҿчен ―афаил‖ термины кулланыла. Шигырьдҽ 2, 3, 4-шҽр  

иҗекле стопалар булган, алар озын, кыска иҗеклҽрнең кайсы урында 

килүенҽ карап, тҿрле исемдҽ йҿргҽн. Озын иҗек сызык, кыскасы чалкан 

яткан дуга белҽн билгелҽнгҽн. Кыска иҗеклҽр урынына озыны килү 

спондей, озын иҗек урынына кыскасы килү пиррихий дип аталган. Мҽсҽлҽн: 

антик шигырьдҽ 5 дактиль, 1 хорей тҿркеменнҽн оешкан тезмҽне гекзаметр 

дип йҿрткҽннҽр. Аристотель гекзаметрны метрик шигырьнең иң нык тҿре 

дип атаган [2]. Бу үлчҽм белҽн Гомерның ―Илиада‖, ―Одиссея‖, 

Вергилийның ―Энеида‖, Овидийның ―Метаморфоза‖ ҽсҽрлҽре язылган.  

Ачык иҗекле татар шигыре. Гаруз классик татар шигырендҽ 

үзенчҽлеклерҽк кулланыла. Бездҽ ритмны ачык, ягъни сузык авазга беткҽн 

иҗеклҽрнең эзлекле тҽртибе барлыкка китерҽ. Татар шигыренең бу 

сыйфатын профессор Хатип Госман тапкан, гарузның тҿрки шигырьлҽргҽ 

хас булуын ҽйткҽн [3]. 

Мҽс.: 
―Фәгыйләтен, фәгыйләтен, фәгыйләт, 

Ҽй, бу студент халкының күңеле шат!‖ [4, 5] 

Ачык иҗеккҽ корылган ритм – катлаулы күренеш.   

Беренчедҽн, бу системада ачык иҗеклҽр сүзнең беренче яки икенче 

иҗегендҽ килҽ.  

Икенчедҽн, алар басымсыз була, басымлысы аның белҽн янҽшҽ: йҽ 

алдан, йҽ ахырдан урнаша.  
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Ҿченчедҽн, басымсыз ачык иҗек кыска ҽйтелҽ, аның алдындагы 

басымлы иҗеклҽр – озын ҽйтелешле. Бу хасиятне шагыйрь күңеле ачык тоя. 

Ҽдҽбият галиме Марсель Хҽернас улы Бакиров тҿрки-татар шигырендҽ 

иҗеклҽрнең вакыт ягыннан озынлыгын, кыскалыгын эксперименталь ысул 

ярдҽмендҽ ҿйрҽнҽ һҽм аларның тҿрле микъдарда икҽнлеген ачыклый [5]. 

―Ул бигрҽк тҽ Хатип Госман лекциялҽренҽ мҿкиббҽн була. Диплом эшен дҽ 

остазының юнҽлешеннҽн сайлый – татар шигыре тҿзелешен тикшерҽ һҽм 

шунда җитҽкчесе белҽн бҽхҽскҽ кереп, татар шигыренең силлабик 

тҿзелешле булуын исбатлый‖ [6, 99]. 

Квалитатив шигырьдҽ ритм иҗеклҽрнең сыйфатына таяна, шуңа күрҽ 

аны сыйфатый шигырь, дилҽр. Бу шигырь системасы үз эчендҽ берничҽгҽ 

аерыла: силлабик, силлабо-тоник, тоник, цезуралы шигырь, дольник. 

Силлабик шигырь иҗек дигҽнне аңлата, ягъни иҗекле шигырь дип 

йҿртҽлҽр. Иҗеклҽрнең тезмҽдҽ (шигырь юлында) тигез микъдарда 

кабатлануы ритмга тҽэсир итҽ, мҽсҽлҽн: тезмҽнең күлҽме, иҗеклҽр саны 

шигырь темпын билгели. Кыска юллы шигырь җитезрҽк, озын юллысы 

салмаграк укыла. Такмаклар җыйнак була. Иҗеклҽр санының ҽһҽмиятен 

исҽпкҽ алып, бу үлчҽмне элек бармак шигыре, ягъни иҗеклҽре бармак белҽн 

санап язылган шигырь дип атаганнар. Хҽзерге шигърияттҽ 10-9 һҽм 8-7 

иҗекле шигырьлҽр күбрҽк очрый, ҽйтик, беренче тезмҽдҽ – 10, икенчесендҽ 

9 иҗек килҽ, строфаның икенче яртысында алар шул ук үлчҽмдҽ кабатлана. 

Шигърият тарихында үлчҽмнҽр күп тҿрле, мҽсҽлҽн, Тукай 20-лҽп шигырь 

үлчҽме кулланган. 

Силлабо-тоник шигырьдҽ ―силлабо‖ сүзе иҗекне, тоник (tonos) 

грекча басым дигҽнне аңлата, ягъни иҗекле-басымлы шигырь дип 

йҿртҽлҽр. Монда ҿч шарт үтҽлергҽ тиеш:  

1. иҗеклҽр билгеле күлҽмдҽ кабатлану;  

2. басымнар тигез санда булу;  

3. бу басымнар билгеле урында килү.  

Ҽлеге система гаруздан мең елга яшьрҽк. Алман поэзиясендҽ силлабо-

тоник шигырьгҽ XVII г. башында Опиц, русларда XVIII йҿз башында 

В.К.Тредиаковский нигез сала һҽм шигъри үрнҽклҽр иҗат итҽ, соңрак 

М.В.Ломоносов камиллҽштерҽ. Рус телендҽ сузыклар озынга, кыскага 

бүленми, лҽкин басымлы, басымсыз иҗеклҽр үзлҽренең кҿче белҽн бер-

берсеннҽн аерыла. Басымның урынын алыштыру сүзнең мҽгънҽсен дҽ 

үзгҽртҽ. Силлабо-тоник шигырь телнең шушы үзенчҽлегенҽ яраклаша, 

басым мҿһим урын тота. Тезмҽлҽрдҽ басымлы иҗек басымсызы белҽн 

чиратлашып, ритм барлыкка китерҽ.  

Тоник шигырь, ягъни басымлы шигырь рус поэзиясендҽ күзҽтелҽ, 

аның тамыры рус халык җырларыннан килҽ. Андый шигырьне 



126 

 

В.Маяковский күп язды, үрнҽклҽрен А.Блок, С.Есенин иҗатларында да 

табарга мҿмкин. Биредҽ ритмны оештыра торган тҿп чара – шигырь юлында 

басымнарның тигез санда кабатлануы. Тоник шигырьдҽ басымсыз 

иҗеклҽрнең саны мҿһим түгел. Маяковский ҿстҽмҽ паузаларны кҿчҽйтте, 

аларны күрсҽтер ҿчен шигырь юлларын бүлгҽлҽп, баскычлап тезде, ягъни 

бер баскычтан икенчесенҽ тҿшкҽндҽ ярым пауза ясап шигырь укыла. 

Нҽтиҗҽдҽ кҿйлҽү шигыреннҽн аерылып торган басымлы (акцентлы) сөйләү 

шигыре туа. 

Цезуралы шигырь. Басым рус телендҽ куҽтле, татар телендҽ алай ук 

кҿчле түгел. Шуңа күрҽ татар, башкорт, казах, француз, итальян, испан, 

поляк, грузин, ҽрмҽн шигъриятендҽ шигъри юлларны ритмик буыннарга 

бүлүне цезура башкара. Пауза юл ахырында ясала, ярым пауза юл эчендҽ 

килҽ, график рҽвештҽ ―|‖ билгесе – вертикаль сызык – белҽн билгелибез. 

Ярым пауза кыска арада гына була, ҽмма ул эзлекке тҽртиптҽ килеп, 

шигырь юлларын тигез кисҽклҽргҽ бүлеп бара, сҿйлҽмне ритмлы итҽ. 

Димҽк, биредҽ капма-каршы күренешлҽр күзҽтелҽ: хҽрҽкҽт белҽн тукталыш, 

дҽвамлылык белҽн ҿзеклек аралаша. Цезураның урыны тыныш билгелҽренҽ 

карап билгелҽнми, күп очракта пауза тыныш билгесе куелмаган урында 

ясала яки, киресенчҽ. Ярым паузаны сүзлҽрнең урнашу тҽртибе билгели. 

Цезура шигъри юлларны, стопа (афаил) кебек, ритмик тҿркемнҽргҽ бүлҽ, 

ике пауза арасындагы ритмик тҿркемнҽр 2, 3, 4, сирҽк очракта 5, 6, 7 

иҗектҽн оеша [7].  

Дольник шигырьдҽ 2, 3 иҗекле стопалар аралашып килҽ. Бер үк 

строфада ритм тҿрле ҿлешлҽргҽ бүленҽ, бер очракта озын, икенчесендҽ 

кыска стопа ритмнары берлҽшҽ, шигырьдҽ ритм тҿрлелеге барлыкка килҽ. 

Бер строфа эчендҽ тҿрле стопаларның чиратлашып килүе дольник дип атала. 

Гадҽттҽ, охшаш тҿзелешле стопалар, мҽсҽлҽн: хорей белҽн дактиль, ямб һҽм 

анапест үзара җайлы яраша. 

Ак шигырь рифмасыз тезмҽлҽрдҽн оеша. Шигъри ҽсҽрлҽрен Дҽрдмҽнд 

классик шигырь кануннары нигезендҽ иҗат иткҽн, бары тик берничҽ 

рифмасыз шигыре бар. Мҽсҽлҽн: 
―Илдҽ бер дуст булмаса гәр, 

Ил бөтен – дошман түгел.‖ [8, 93] 

Шагыйрь шушы ике юлга мҽкальгҽ тиң мҽгънҽ салган, бер үк вакытта 

шигырьнең башка талҽплҽрен дҽ тҿгҽл үтҽгҽн, 8-7 үлчҽме белҽн язган.    

Ирекле шигырь (верлибр) – шигырь юлларында буыннар саны 

тҿрлечҽ, ирекле сандагы басымлы-басымсыз иҗеклҽрдҽн тора, иҗек 

арттыруга яки кыскартуга нигезлҽнҽ. Аны алман шагыйре Һейне һҽм 

француз символчысы Уитмен уйлап чыгаралар, ул ХХ г. шигъриятендҽ киң 

кулланыла. Рус шагыйрьлҽре А.Блок, М.Кузьмин, татарның ―даһи 
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җырчысы‖ Һ.Такташ иҗатында ирекле шигырь калыбы үстерелҽ. 

―Мҽхҽббҽт тҽүбҽсе‖ поэмасыннан мисал:  

―Ана –  

Бҿек исем.       6 

Нҽрсҽ җитҽ ана булуга?    9 

Хатыннарның бҿтен матурлыгы,    10 

Бҿтен күрке – ана булуда...‖ [9, 120]     9 

10-9 үлчҽме белҽн иҗат ителгҽн, беренче юл 6 гына иҗектҽн тора, 

нҽтиҗҽдҽ ―Ана‖ дип ҽйткҽч, зур пауза ясала. Моның белҽн Такташ ―Ана‖ 

сүзенҽ игътибар иттерҽ, уйланырга мҽҗбүр итҽ. Строфаның бүтҽн 

юлларында басым эзлекле тҽртиптҽ – 4, 2, 4, 4, 2, 3 рҽвешендҽ  килҽ.  

Ирекле шигырь С.Рҽмиев, Ҽ.Давыдов, Х.Туфан (―Һҽрбер бүген – 

бҿресе ул гҿлнең‖), Р.Фҽйзуллин (―Була минутлар...‖, ―Авылда. Елга 

буенда‖), Р.Харис, Р.Гаташ иҗатларында күзҽтелҽ. 

Осетин шагыйре, ҽдҽбият галиме Джусойты Нэфи (Нафи) Григорьевич 

Р.Фҽйзуллинның ирекле шигырьлҽрен укыгач, аңа телҽктҽшлек йҿзеннҽн 

хат язган:  

―Мне нравится, что ты прибегаешь к верлибру не от неумения владеть 

строгой дисциплиной классического рифмованного стиха, а по богатсву 

возможностей. Когда-то (в 50-ые годы) я начинал пробовать опыт стих на 

осетинской почве и посыпались упрѐки… Но я продолжал писать и 

обычным стихом, при этом усложнял его формальные  возможности. Я 

хотел доказать, что верлибром имеет право пользоватьсы только тот, кто 

отлично владеет всеми возможностями традиционного стиха, умеет их 

разнообразить, что-то к ним добавить… и прибегает к сободному стиху для 

обогащения возможностей национального стиха, а не от того, что и многие 

иноязычные поэты это делают. 

С тех пор своб. стих утвердился у нас и ныне и в голову никому не 

приходит оспаривать его право на существование. Сам я ныне прибегаю к 

нему редко (нахожу, что возможности классического стиха далеко ещѐ не 

только не исчерпаны, но и не освоены), но молодые поэты (твои ровесники) 

пишут им и довольно успешно‖ [10]. 

Рифма – сүзлҽрнең шигырь юлларында аваздаш яңгырашы. Мондый 

охшаш аһҽң барлыкка килсен ҿчен ике сүз кирҽк. Алар, гадҽттҽ, строфа 

ахырына урнаша, мҽсҽлҽн: 

―Шаулый диңгез... 

Җил ҿрҽдер... 

Җилкҽнен киргҽн кораб! 

Тҿн вҽ кҿндез  

Ул йҿрҽдер: 

Юл бара ят ил карап...‖ [8, 79] 
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Бу стофаның юл азагында диңгез, көндез, өрәдер, йөрәдер, кораб, карап 

сүзлҽре тҿгҽл рифмалашкан.  

Рифма шигырьгҽ яңа бизҽк, нҽфислек, гади сҿйлҽмдҽ сакланмаган 

тҽртипле тҿзелеш алып килҽ. Бер строфаны укып чыгуга күңелебез рифмага 

җайлаша, аваздаш яңгыраш эстетик лҽззҽт бирҽ. Халык шагыйре Гамил 

Афзалның ―Ҽй, авыл‖ шигыреннҽн ҿзек: 

―Ҽй, авылым, ҽдҽпле син, канҽгать син бик азга да, 

Саф күңеллҽр сокланырлык җыр чыгардың буразнада. 

 

Синдҽ туган ҽдҽп-ҽхлак, бер-береңҽ ярдҽмлҽшү, 

Якын итеп, уйнап-кҿлеп, эшкҽ дҽшү, туйга дҽшү. 

 

Искҽн җилгҽ башын чайкый наратларың, чыршыларың, 

Таһир-Зҿһрҽ җырын җырлый туксан яшьлек җырчыларың.‖ [11, 109] 

Строфа – рифма ярдҽмендҽ тҿзелгҽн шигырь юллары тҿркеме, берничҽ 

тезмҽдҽн оешкан оя. Аның иң кечкенҽ тҿре – ике юллык. Биредҽ аваздаш 

сүзлҽр янҽшҽ юлларда килҽ, ҽмма катлаулы рифмовка да очрый (газҽл һҽм 

касыйдҽ). Бу очракта алдагы строфа үзара, ҽ калган строфаларның икенче 

юллары беренче строфа белҽн рифмалаша. Рифма рҽвеше: а а, б а, в а, г а, д 

а.... Мҽсҽлҽн, Тукай шушы үлчҽмдҽ ―Ҿзелгҽн ҿмид‖ газҽлен язган [12].  

Рҽдиф Гаташ даһи шагыйрьдҽн үрнҽк алып, газҽллҽр иҗат итте. 

Аңардан кайбер шигъри мҽрҗҽннҽр: 
―Аңладым, ниһаять! Сез – күз бугансыз,    а 

Кара китаптан дҽрес укыгансыз!    а 

 

Югыйсҽ, акыл җуйдырган сихерне –    б 

Шундый сүзлҽрне каян Сез алгансыз?!   а 

 

Аһ, ул җырлар! Чын булмагач наз, уты –   в  

Икейҿзлелектҽн сез кҿч тапкансыз!   а 

 

Фҽрештҽ канаты белҽн сыйпагач,    г 

Күз дҽ йоммый чын Иблискҽ саткансыз!‖ [13, 71] а  

Беренче строфадагы бугансыз, укыгансыз башка строфалар 

ахырындагы алгансыз, тапкансыз, саткансыз сүзлҽре белҽн 

рифмалашкан. Мондый ике юллыклар 12 булса – газәл, 12 дҽн артса, 

касыйдә дип атала. 

Яки Р.Гаташның ―Күңелгҽ газҽл‖ен укып, гыйбрҽт алыйк: 

―Ҽй-йа, күңел! сиңа ҽйтҽм, саңгырау булма, 

―колагыңны‖ борып ҽйтҽм, аңгыра булма: 

 

Картны олыла, яшьлҽр юлына таяк тыкма – 

нигилист, йҽ консерватор булып куйма! 
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Хислҽреңнең булмасаң да оптимисты, 

максатыңның оппортунисты син булма. 

 

Булма кешелексез кешелҽр тарафдары, – 

берүк Иблис шайкасында да син торма! 

 

Җыйна акыл, онытма уй-хыялны, тик 

чынлыкта, тормышта фантазѐр булма. 

 

Максатын-идеалын җуйганнардай, 

флюгер күк ҽйлҽнергҽ ҽзер торма! 

 

Солтаны бул нҽфесеңнең, түгел колы, 

шҽп рифма бул, иярчен сүз-рҽдиф булма. 

 

Бакчачы бул гомер багына, карак түгел... 

дҿньяга да читтҽн генҽ карап торма. 

 

...―Булма‖ сүзен күп ишеттең, куркам, күңел: 

бернҽрсҽ дҽ була алмый харап булма!‖ [13, 81] 

Калмыкстанның халык шагыйре, совет ҽдҽбияты классикларының 

берсе Кҿгелтинов Давид Никитич (1922-2006) Р.Фҽйзуллинның кыска һҽм 

12 юллык шигырьлҽрен укыгач, болай язган:  

«―Короткие стихи‖ напомнили японские танки. Мне нравится. В своѐ 

время я тоже написал довольно большое количество двухстиший. А 

двенадцатистрочные ―полусонеты‖ – я так условно назвал, неполные 

сонеты, продолжаю писать и сегодня. Так что ваши поиски близки. Более 

того, неделю тому назад я выслал в Татарское издательство рукопись 

―Избранного‖. Включил в него довольно большое количество 12 строчных 

стихов из цикла ―Жизнь и размышления‖» [10]. 

3  юллы строфа терцина дип атала. Анда баштагы, соңгы юллар үзара 

рифмалаша, уртадагы юл икенче строфаның беренче, ҿченче юлы белҽн 

рифмалаша.   

Бүгенге татар шигыре нигездҽ 4 юллы куплет белҽн языла. 

Г.Афзалдан шигъри энҗелҽр: 

―Кирҽк уку, кирҽк белем,  8 

Кирҽк, кирҽк, дибез.   6  

Йа Ходай, Сократ белҽн мин  8 

Берни дҽ белмибез.‖ [11, 88]  6  

 

―Давыллы юлларда, хҽвефле борылышта  13 

Дҽртлҽндереп хҽтҽр җиллҽр исҽ.   10  

Тып-тыныч тормышта йҿрҽккҽ мүк үсҽ,  12 

Гҿл үсҽргҽ тиеш югыйсҽ.‖ [11, 86]   9 
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Бишенче юл да ҿстҽлергҽ мҿмкин: 

―Минем кулга кулай иде тимер кҿрҽк,    12 

Юк, иптҽшлҽр, миңа шагыйрь булу кирҽк.   12 

Китап-журнал караштырдым сирҽк-мирҽк.   12 

Акыл да юк, белем дҽ юк, һҿнҽр дҽ юк,    12 

Алтмыш ел алдашып йҿрим сҿлемсерҽп...‖ [11, 85]  12 

 

―Бүтҽннҽрне дҽ, үзен дҽ алдады кеше,   13 

Авызы белҽн кош тота алмады кеше,   13 

Алтын яңгырда коенып туймады кеше,   12 

Даһи түгел икҽнлеген тоймады кеше,   13 

Биек коймалы кеше.‖ [11, 88]    7 

Г.Афзалның бу шигырьлҽрендҽге бишенче юл ритмның тигез агымын 

кинҽт үзгҽртҽ, поэтик фикерне кҿчле басым белҽн, каршылыклы тҿстҽ 

белдерҽ. 
―...Елак чҽчбилҽрен тезеп 

Утырта тезлҽренҽ. 

Таш эретерлек мҽхҽббҽт 

Ягымлы йҿзлҽрендҽ, 

Чем-кара күзлҽрендҽ. 

 

Юри генҽ юлҽрлҽнеп, 

Кҿнлҽшеп йҿргҽн була. 

Синнҽн чибҽр берҽү дҽ юк, 

Ҽнкҽсе, дигҽн була, 

Чҽчемнҽн сҿйгҽн була.‖ [11] 

6 юллы строфага (схемасы – аабввб) Г.Афзалдан бер мисал: 

―Ил эш кҿтте, хатын акча кҿтте,   10 

Эш уңмады, план тулмады.    8 

Буш докладлар сҿйлҽп гомер үтте,   10 

Рҽтле кеше булып булмады.    9 

Кулдан тотып, хатын артка типте,   10 

Мораль-фҽлҽн укып тормады.‖ [11, 85]  9 

Мондый үлчҽм җырда еш очрый, арадаш рифма кулланыла.  

М.Җҽлилнең ―Тик булса иде ирек‖ шигырендҽ 7 юллы строфа 

файдаланыла. Схемасы: ааббввб. 

Кҿнбатыш Европа шигъриятендҽ Италиядҽ барлыкка килгҽн октава – 

8 юллы шигырь – кулланыла, строфа бҿтен шигырьне иңлҽп ала. Монда 

алты юл арадаш килҽ, соңгы ике юл янҽшҽ рифмалаша: абабабвв. 

А.Пушкинда да үрнҽклҽре бар. 

Шулай итеп, без шигырьнең катлаулы тҿзелешен ҿйрҽндек. Аның һҽр 

элементы уй-хисне сҽнгатьчҽ сурҽтле, лирик ягымлы, аһҽңле итҽ.  
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Белемнҽрне тикшерү ҿчен сораулар, мҿстҽкыйль эшкҽ биремнҽр 

1. Шигырь ничек языла? Шигырь язып карагыз. 

2. Ритм нҽрсҽ ул? 

3. Квантитатив шигырь нинди була? 

4. Квалитатив шигырь ничҽ тҿргҽ бүленҽ?  

5. Рифма дип нҽрсҽгҽ ҽйтҽбез? 

6. Строфа ни рҽвешле ясала? 
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6.2. Ҽдҽби ҽсҽрнең сурҽтле (образлы) теле 

 

Халык сөйләме. Туган тел һҽр халыкның рухи кҿзгесе санала, һҽрбер 

миллҽтнең яшҽешен тҽэмин итҽ. Ана теле – миллҽтнең ―җаны‖. Шул ―җан‖ 

булса,  миллҽт яши. Туган телнең мҿһим вазыйфасы – сҽнгатькҽ хезмҽт итү. 

Матур ҽдҽбият, театр, җыр, радио, кино, телевидение дигҽн сҽнгать тҿрлҽре 

тормыш вакыйгасын, хис-тойгыны тасвирлау ҿчен туган телдҽн файдалана. 

Ҽдҽби ҽсҽрдҽ сүз – тҿп тҿзү материалы, чҿнки сүз ярдҽмендҽ образлар иҗат 

ителҽ, ҽсҽр бинасы тҿзелҽ. Бу очракта язучы туган тел хҽзинҽсе белҽн эш 

итҽ, ул аны бик яхшы белергҽ тиеш. Һҽр милли ҽдҽбиятның язмышы да шул 

телдҽ язылган ҽсҽрлҽрне халыкның даими укуына бҽйле. Ҽсҽрне 

кызыксынып уку, аңлау, хислҽнү ҿчен иң элек ана телен белү кирҽк. 

Аеруча Н.С.Хрущѐв, Л.И.Брежнев чорында, СССРда яшҽгҽн башка 

миллҽтлҽрнеке кебек, татарларның да милли мҽгариф системасын 

җимерергҽ тырышу, тоталь рҽвештҽ рус телендҽ укытуга күчерү, советча 

тҽрбиялҽү татар ҽдҽбиятын укучылар санын тора-бара киметте. Совет 

милли сҽясҽтенең ачы нҽтиҗҽлҽрен бүген татыйбыз. Инде миллҽтебез 

рухсыз калу куркынычы алдында тора. Россия Федерациясендҽ яшҽүче 

халыкларның туган теллҽрен ҿйрҽнү проблемасы хҽзер дҽ уңай хҽл ителми.  

Ҽдип ҽсҽргҽ тҿзү материалын халыкның тел байлыгыннан сайлап ала. 

Халык сөйләменә тҿгҽллек, җанлылык, үткенлек, аһҽңлек, сурҽтлҽү 

чараларының барлык тҿрлҽре дҽ хас, грамматик кагыйдҽлҽр дҽ халык 

теленҽ нигезлҽнҽ.  

Язучы үз ҽсҽрендҽ халык сҿйлҽмен эшкҽртҽ, ҽдҽби телнең грамматик 

нормаларын саклый, туган телнең куҽтен тулысынча кулланырга тырыша, 

тел сурҽтлҽү чараларын үзенчҽлекле бизҽклҽр белҽн баета. Матур ҽдҽбият 

халыкның тел, сҿйлҽм мҽдҽниятен үстерҽ, милли телнең күркҽмлеген тоярга 

булыша. Миллҽтнең рухи яшҽеше табигый үсештҽ булганда, халык сҿйлҽме 

һҽм ҽдҽби тел үзара бҽрҽкҽтле тҽэсир итешҽлҽр.  

Әдәби тел – киң мҽгънҽле тҿшенчҽ. Мҽс.: ҽдҽби ҽсҽр, газета-журнал 

мҽкалҽсе, гыйльми хезмҽт, һҿнҽри-техник кулланма, белешмҽлек, рҽсми эш 

кҽгазе – барысы да ҽдҽби телдҽ языла. 

 

Ҿстҽмҽ ҽдҽбият 

Якобсон Р.О. В поисках сущности языка // Семиотика: в 2 т. Т. I. Благовещенск, 1998. С. 

101-115. 

 

Матур әдәбият теле – сурҽтле һҽм хисле тел. Үзенҽ генҽ хас 

үзенчҽлеклҽре: образлы, бизҽкле, җанлы булуы белҽн аерылып тора. Матур 

ҽдҽбият яшҽешне аерым кешелҽр язмышы аша күрсҽтҽ. Шуңа күрҽ биредҽ 
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образларның шҽхси сыйфатлары зур ҽһҽмияткҽ ия. Ҽдҽби геройлар 

сҿйлҽмендҽге таныш, гади сүзлҽр дҽ җҿмлҽ тҿзелешендҽ кҿтелмҽгҽн нҽтиҗҽ 

хасил итҽ. Мҽс.: Ф.Хҿсни, М.Ҽмир, И.Гази, Ҽ.Еники, М.Мҽһдиев, 

А.Гыйлҽҗев, А.Хҽлим, Р.Сибат, Н.Гыйматдинова ҽсҽрлҽре теле – оста, 

тыгыз сурҽтлҽү үрнҽге.   

Матур әдәбият теленең өслүбләре (стильләре).  

Драма ҿслүбе (стиле) – халык сҿйлҽменҽ иң якыны. Ул диалог, 

реплика һҽм персонаж сҿйлҽменнҽн тора, аңарда монолог сирҽк очрый. 

Драматург (драмачы) чынбарлыктагы кешелҽрнең сҿйлҽмен бҿтен 

интонациясе, тел бизҽклҽре сакланган хҽлдҽ үз ҽсҽренҽ күчерҽ. Биредҽ сүз 

сурәтләү объектына ҽйлҽнҽ. Драматик ҽсҽрдҽ автор сүзлҽре (ремарка) аз 

урын ала. Ул, гадҽттҽ, сҽхнҽ бизҽлешен, катнашучыларның сҽхнҽгҽ чыгып 

керүен, күренешлҽр тҽртибен аңлата. Драма ҿслүбенең икенче мҿһим 

үзенчҽлеге – герой теле мөстәкыйль түгел. Мҽс.: Зҿлфҽт Хҽким, Аманулла, 

Илгиз Зҽйниевнең сҽхнҽ ҽсҽрлҽре. 

Чҽчмҽ ҽсҽр ҿслүбе автор хикҽялҽве, персонажлар сҿйлҽменнҽн 

барлыкка килҽ. Прозада персонаж сҿйлҽме язучы бҽясенҽ тҿреп бирелҽ, 

драма ҿслүбе белҽн чагыштырганда азрак күлҽмдҽ була. Чҽчмҽ ҽсҽрдҽ тҿп 

урынны автор хикәяләве тҽшкил итҽ, ул сҽнгатьчҽ сурҽтлҽү чараларын 

тулысынча куллана (Гҿлчҽчҽк Галиева, Камил Кҽримов, Ринат 

Мҿхҽммҽдиев, Рашат Низамиев һ.б.). 

Шигырь ҿслүбе халык сҿйлҽменнҽн аерыла, махсус кагыйдҽлҽргҽ 

нигезлҽнҽ: строфада юллар, тезмҽ эчендҽ ритмик буыннар, иҗеклҽр саны 

билгеле бер нормада килҽ, рифмалашу талҽбе саклана. Мисалга Дҽрдмҽнд, 

Тукай, Рҽмиев, Такташ, Җҽлил, Туфан, Хҽким, Фҽйзуллин, Зҿлфҽт, Ҽгълҽм, 

Гаташның шигъри ҿслүблҽрен ҽйтер идек.  

Балалар ҽдҽбияты ҿслүбе дҿньяны сабыйларча тану, нҽнилҽрчҽ 

фикерлҽүдҽн оеша. Мҽсҽлҽн: Бари Рҽхмҽт, Шҽүкҽт Галиев, Роберт 

Миңнуллин, Резеда Вҽлиева, Илсҿяр Иксанова, Рафис Корбан, Флѐра 

Тарханова, Рафаил Газизуллин һ.б.ның балаларга багышлап язылган 

шигырьлҽре, Нҽби Дҽүли ―Караборынның дусты‖, Лҽбибҽ Ихсанованың 

―Милиционер малае‖ повестьлҽре.  

Ҽдҽбият белеме ҿслүбендҽ анализ, дҽлил, нҽтиҗҽ ясау, фикерне 

эзлекле үстерү, мисаллар белҽн ныгыту, телнең аңлаешлы булуы талҽп 

ителҽ (ҽйтик, Ф.М.Хатипов, А.Г.Ҽхмҽдуллин, Т.Н.Галиуллин, 

Д.Ф.Заһидуллина хезмҽтлҽре). 

Хат ҿслүбе чҽчмҽ һҽм тезмҽ ҽсҽрлҽрдҽ кулланыла. ―Эпистола‖ сүзе 

грекчадан хат дип тҽрҗемҽ ителҽ. Кҿндҽлек, истҽлек, хат рҽвешендҽ иҗат 

ителгҽн ҽсҽрлҽрне эпистоляр әдәбият дип атыйлар.  
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XVIII г. европа ҽдҽбиятында хатлар ярдҽмендҽ романнар язылган, мҽс.: 

Жан-Жак Руссо ―Юлия, яки Яңа Элоиза‖, Жорж Санд ―Жак‖.  

XIX й. татар ҽдҽбиятына хат стиле килеп керҽ: Г.Кандалый ―Шҽфига‖, 

―Сҽхибҗамалга‖ мҽхҽббҽт поэмалары. XX гасырда Ш.Камал ―Сердҽшлҽр‖, 

Г.Тукай ―Ана мҽктүплҽре‖, Һ.Такташ ―Килҽчҽккҽ хатлар‖, Г.Кутуй 

―Тапшырылмаган хатлар‖, Ҽ.Еники ―Вҿҗдан‖, В.Нуруллин ―Ҽгҽр син 

булмасаң‖, Ш.Галиев ―Ҽткҽйгҽ хат‖, Н.Ҽхмҽдиев ―Амбирак, яки кара каен 

кыйссасы‖. Бу ҽсҽрлҽрдҽ каһарманнар эчке серлҽрен хат аша ачыктан-ачык 

сҿйлилҽр.  

Документ ҿслүбе хатныкына якын, язма материалны файдалана. Ул 

татар прозасына XX гасырның II яртысында керҽ. Мҽс.: ―Сигезенчесе кем?‖ 

шигъри повестендҽ С.Баттал васыять, белешмҽ, истҽлек, телеграмма, 

кҿндҽлек, мҽкалҽ, карар, гариза, хат куллана. Шагыйрь бу документлар 

ярдҽмендҽ Рҽфикъ Баймурзин гаилҽсенең ачы язмышын сурҽтли. Кайбер 

рҽсми кҽгазьлҽр ―Баймурзин – сатлыкҗан‖ дигҽн уйга этҽрҽ, лҽкин күп 

документлар аның илсҿяр кеше булуын дҽлилли. Ҽсҽрен рҽсми 

документлар рҽвешендҽ язып, автор ҽдҽбият хакыйкатьне эзлҽнү аша 

табарга тиеш дигҽн. 

Персонаж сөйләме.  ―Персонаж‖ термины – фран. personage, лат. 

persona, тат. йөз, бит. Персонаж сҿйлҽме ҽдҽби геройның характерын 

күрсҽтергҽ ярдҽм итҽ. Язучы персонажны тасвирлаганда аның холкын, 

белемен, ҽхлагын, социаль катламын, туган телгҽ мҿнҽсҽбҽтен һ.б.ш. 

билгелҽрне исҽпкҽ ала. Ҽдип персонажны ҽсҽрендҽ тормыштагыча 

сҿйлҽштерҽ.  

Автор хикәяләве. ―Автор‖ атамасының (латинчадан au(c)tor – хҽрҽкҽт 

субъекты, нигез салучы, тҿзүче, остаз һҽм, аерым алганда, ҽсҽр иҗат итүче) 

сҽнгать ҿлкҽсендҽ берничҽ мҽгънҽсе бар.  

Беренчедҽн, сҽнгать ҽсҽре иҗат итүчене язмышына, биографиясенҽ, 

холкына хас шҽхси сыйфатлары белҽн реаль зат буларак кабул итү. 

Икенчедҽн, ҽдҽби текстта бирелгҽн автор образы, ягъни язучының үз-

үзен сурҽтлҽве.  

Ҿченчедҽн, үз ҽсҽрендҽ тулаем катнашучы художник-иҗат итүче. 

Автор (сүзнең бу мҽгънҽсендҽ) чынбарлыкны (яшҽешне һҽм аның 

күренешлҽрен) билгеле бер рҽвештҽ бирҽ һҽм яктырта, үзен сҽнгати 

эшчҽнлекнең субъекты сыйфатында күрсҽтеп, аларны уйлый һҽм бҽяли [1]. 

Ҽдҽби ҽсҽр белҽн эш иткҽч, безнең ҿчен ―автор‖ сүзенең икенче 

мҽгънҽсе мҿһимрҽк. Автор субъективлыгы, ―авторлык рухы‖ ҽсҽрне 

оештыра һҽм хҽтта аның сҽнгати бҿтенлеген тудыра дип ҽйтергҽ мҿмкин. 

Ул сҽнгать ҽсҽренең иң ҽһҽмиятле, универсаль, аерылмас ҿлешен тҽшкил 

итҽ [1].  
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Соңгы ике гасырда авторлык характеры сизелерлек үзгҽрде. Бу исҽ 

алга таба сентиментализмны һҽм, аерым алганда, традиционализм 

принцибын кыскан һҽм хҽтта аны арткы планга күчергҽн романтизм 

эстетикасы хҽлиткеч роль уйнаган: ―Ҽдҽби процессның үзҽк ―персонажы‖ 

булып канунга буйсынган ҽсҽр түгел, ҽ аны иҗат итүче, поэтиканың тҿп 

категориясе – стиль яки жанр түгел, ҽ автор санала башлый‖ [2].  

Ҽгҽр ХIХ г. кадҽр автор күбрҽк авторитет (жанр яки стиль) традициясе 

исеменнҽн вҽкиллек иткҽн булса, хҽзер ул кыю рҽвештҽ үзенең иҗат иреген 

күрсҽтҽ. Бу очракта автор субъективлыгы активлаша, яңа сыйфат ала. Ул – 

шҽхси инициативалы, бай, күппланлы. Сҽнгати иҗат иң элек ―авторлык 

рухы‖ның тормышка ашуы буларак аңлашыла. Шулай итеп, автор 

субъективлыгы сҽнгать иҗатында бар. Ҽдҽби ҽсҽрдҽ авторның катнашу 

формалары гаять тҿрле.    

Автор хикҽялҽве кеше образын тасвирлый. Язучы геройның яшҽешен 

эше, мҿнҽсҽбҽте, характеры, тышкы кыяфҽте аша сурҽтли һҽм тагын авыл, 

шҽһҽр табигатен чагылдыра.  

Автор хикҽялҽвен берничҽ тҿркемгҽ бүлҽлҽр: 

– III затта объектив хикҽялҽү. Автор карашы герой яшҽешендҽге 

вакыйгаларны колачлый, хҽтта бер персонажны яктыртудан тиз генҽ 

башкаларына күчҽ. Монда язучы үзен иркен тота (М.Мҽһдиевнең ―Торналар 

тҿшкҽн җирдҽ‖, ―Кеше китҽ – җыры кала‖, ―Бҽхиллҽшү‖ һ.б. ҽсҽрлҽре). 

– Прозада, мҽсҽлҽн, повестьтҽ ике алым киң кулланыла: персонаж 

карашына нигезлҽнеп, автор исеменнҽн бҽян итү; персонаж теле белҽн 

сҿйлҽтү (хикҽялҽү, истҽлек, хат, рҽсми эш кҽгазе). Моннан тыш, уртак 

сҿйлҽм дҽ очрый. Ҽлеге алымнар повесть табигатенҽ җайлы яраша.  

Геройның карашына нигезлҽнеп һҽм позициясендҽ торып сурҽтлҽү язучыга 

иркенлек бирҽ: күзҽтү объектын алыштыра, башка персонажлар фикерен 

яклый, III затта сурҽтли, ҽмма бер персонаж күргҽннҽрне генҽ тасвирлый. 

Бу ысул хикҽя, повесть ҿчен кулай (Ҽ.Еникинең ―Матурлык‖ хикҽясе, 

―Гҿлҽндҽм туташ хатирҽлҽре‖ повесте).  

– Персонаж исеменнҽн хикҽялҽү алымы, ягъни I заттан сҿйлҽү татар 

прозасында киң таралган. Сурҽтлҽү стиле персонажның тел байлыгына 

яраклаша, тик аңа автор үз сҿйлҽменҽ хас сурҽтлҽү чараларын да 

сиздермичҽ куша (М.Гафуриның ―Кара йҿзлҽр‖, Ф.Хҿснинең ―Йҿзек кашы‖ 

повестьлҽре).  

Кайбер ҽсҽрлҽрдҽ хикҽялҽүче дҽ, геройлар да вакыйгаларга тигез 

катнаша, мҽс.: Г.Ибраһимов ―Кызыл чҽчҽклҽр‖, М.Ҽмир ―Агыйдел‖, 

Ҽ.Еники ―Без дҽ солдатлар идек‖. 

Автор баш геройдан читтҽрҽк торырга, башка язмышны алгы планга 

чыгарырга да мҿмкин (Г.Ахуновның ―Чиклҽвек тҿше‖ повесте). 



136 

 

Тҿп ҽдҽбият 

1. Хализев В.Е. Теория литературы. М.: Высш. шк., 2000. С. 54. 

2. Аверинцев С.С., Андреев М.Л. и др. Категория поэтики в смене литературных эпох // 

Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. М., 

1994. С. 33.   

 

Ҿстҽмҽ ҽдҽбият 

Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности // М.М.Бахтин. Литературно-

критические статьи. М., 1986. 

Корман Б.О. Избранные труды по теории и истории литературы. Ижевск, 1992. 

Лихачѐв Д.С. Заметки и наблюдения из записных книжек разных лет. М., 1989. 

 

Белемнҽрне тикшерү ҿчен сораулар, мҿстҽкыйль эшкҽ биремнҽр 

1. Халык сҿйлҽме һҽм ҽдҽби телнең аермасы нидҽ? 

2. Матур ҽдҽбият теле нинди тел ул?  

3. Матур ҽдҽбият теленең стильлҽрен санагыз. 

4. Персонаж сҿйлҽмен кулланып хикҽя языгыз. 

5. Автор хикҽялҽвен кертеп, очерк яки эссе иҗат итегез.  

 

6.3. Күчерелмҽ мҽгънҽле сүзлҽр (троплар)  

 

Ҽдҽбият нҽзариясе тропларны предметлы сурҽтлҽү чарасы, 

образлылык дҿньясын тҿзү принцибы буларак ҿйрҽнҽ. Троплар (тат. 

күчерелмә мәгьнәле сүзләр) ассоциатив сурәтләү чаралары дип тҽ йҿртелҽ. 

Аларның тҿрлҽре шактый күп. 

Аллегория (грек. allegoria, тат. читләтеп әйтү) – тормыш күренешен 

үз кыяфҽтендҽ түгел, бүтҽн образ ярдҽмендҽ сурҽтлҽү.  

Аллегорияне киңәйтелгән метафора дип тҽ атыйлар, чҿнки бер 

күренеш икенчесе белҽн алыштырыла. Аллегория бҿтен ҽсҽрне иңли, аның 

аша башка күренешне аңлыйбыз. Мҽсҽлҽн: ―Мҽскҽү татары, чыннан да, ат 

врачы дигҽн фикергҽ килдек.‖ (М.М. ―Без – кырык беренче ел балалары‖) 

Шҽрехлҽү: Арча педагогика училищесендҽ рус теле укыткан сҽлҽтле 

педагог, сҽяси репрессиялҽр корбаны Хҽлим Искҽндҽревне студентлар 

―Мҽскҽү татары‖, ―ат врачы‖ дип йҿртҽлҽр. 

Аллегория рҽвешендҽ тулаем иҗат ителгҽн ҽсҽрлҽр дҽ билгеле: 

М.Гафури ―Алтынчы елның җиденче елга васыяте‖, ―Җиденче елның 

җавабы‖, Г.Колҽхмҽтов ―Ике фикер‖, ―Уалган мол‖. 

Гипербола (грек. huperbole, тат. арттыру) – эш-күренешне чамасыз 

арттырып сурҽтлҽү чарасы.  

Гипербола борынгы татар ҽдҽбиятында шигъри сурҽт буларак киң 

кулланылган, мҽсҽлҽн, К.Галинең ―Йосыф кыйссасы‖нда (XIII г.) егетнең 

чибҽрлеге, Зҿлҽйха мҽхҽббҽтенең илаһилыгы гипербола ярдҽмендҽ 

тасвирланган:  
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―Йосыф таба борылып бер карадылар,  

Гүзҽллеген күреп аны таң калдылар.           

Һҽммҽсе дҽ күз алалмый карап аңар,            

Әфлисун дип, бармакларын кисәр имди.‖ 

―Гренландия бик зур җир кисҽге, – дип алып китте ул. – Андый зур 

җир кисҽге бик сирҽк очрый. Анда бик суык, анда аюлар, жирафлар, кыр 

кҽҗҽлҽре һҽм моржлар яши... Гренландиядҽ хуш исле тҽмҽке үстерелҽ.‖ 

―Гыйззҽтуллин бу мизгелдҽ ике сыер ботарлап ашар хҽлдҽ иде, аның 

күзенҽ зоология укытучысы зур бер ит түшкҽсе сыман күренде.‖ (М.М. 

―Без – кырык беренче ел балалары‖) 

Шҽрехлҽү: соңгы мисалда тамагы бик ачкан, шимбҽ кҿн тизрҽк авылга 

– ҽнисе янына – кайтып кайнар күмҽч ашарга хыялланучы студент турында 

сүз бара. 

―Моның белҽн эчеп исерер ҿчен кырык тапкыр күтҽрергҽ кирҽк‖, 

―Бер дҽрестҽ кырык-илле тапкыр ―Иосиф Виссарионович Сталин‖ сүзен 

телгҽ алабыз.‖ (М.М. ―Ачы тҽҗрибҽ‖, 39 б.)  

Гротеск (фран. grоttе, итал. grоttа – тау куышы). XV-XVI гасырларда 

Борынгы Рим хҽрабҽлҽрен ҿйрҽнгҽндҽ рҽссам Рафаэль Микеланджело һҽм 

аның шҽкертлҽре тҿрле кош, хайван, үсемлек, кеше сурҽтлҽре бергҽ 

катнашып ясалган сҽер рҽсемле җир асты куышлары табалар. Ҽлеге 

рҽсемнҽр ясалган җирне халык грот дип атый. Шул сурҽтлҽрне гротеск, 

дилҽр.  

Гротеск – усал кҿлеп гомумилҽштерү чарасы, чҿнки образ чын йҿзен 

югалта. Ҽйтик, М.Е.Салтыков-Щедрин шҽһҽр хуҗасының башын шарманка 

дигҽн музыка коралы итеп тасвирлаган, атаклы поэмасында Г.Тукай 

Кисекбаш образын гротеск ярдҽмендҽ сурҽтлҽгҽн. 

Василий Аксѐновның ―Кырым утравы‖ романында маҗаралар, 

гротесклы яшҽеш хҽллҽре күп [1, 479].  

Ирония – бик нечкҽ кҿлү, тышкы мактау аша хурлауны чагылдыра.  

Ирония эчтҽлеккҽ каршы килҽ, чҿнки кҿлүче кеше ҽңгҽмҽдҽшен 

йомшак җҽеп катыга утырта. Сҿйлҽүчедҽн ирония кҿлү осталыгы, ҽ 

тыңлаучыдан ҽйбҽт зиһен талҽп итҽ. Һади Такташның ―Тун 

трагедиясе‖ннҽн бер ҿзек: 

―Кем теккҽндер, рҽхмҽт тҿшкҽн нҽрсҽ, 

Шундый ҽйбҽт теккҽн иңнҽрен – 

Бүген эштҽн кайтып килгҽн чакта    

Тҿшеп кала язды җиңнҽрем.‖  

Литота (грек. litotos, тат. гадилек) – кечерҽйтү чарасы.  

Литота сҿйлҽмдҽ, фольклорда очрый, мҽсҽлҽн: Уку – энҽ белҽн кое 

казу. Ай китте, ел китте, энҽ буе җир китте. 
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Матур ҽдҽбиятта литота стилистик сурҽтлҽү чарасы буларак 

кулланыла:  

―Үзе ҿчен генҽ язганда хҽрефлҽрне ул тары бҿртеге кадҽр генҽ 

зурлыкта яза.‖ (М.М. ―Без – кырык беренче ел балалары‖)  

―Балтыйк диңгезе – ул бака күле.‖ (М.М. ―Ачы тҽҗрибҽ‖)  

Метафора (грек. metapfora, тат. күчерү) – күренеш, гамҽлне үз исеме 

белҽн ҽйтмичҽ, икенче сүз белҽн белдерү чарасы.  

Аристотель фикеренчҽ, метафора – чагыштыруның бер тҿре. 

Метафорада сҿйлҽм объекты – чагыштырыла торган чара башка сүз белҽн 

алыштырыла. Тик барыбер сҿйлҽм объектын күзаллыйбыз. Мҽсҽлҽн: ―– Ҽ 

бездҽ, ҽ бездҽ... Моннан да усал иде химиядҽн берҽү. Рогаткадан ―шалт‖ 

тегенең күзлегенҽ бер малай. Шуннан соң майлагандай булдык…‖ (М.М. 

―Без – кырык беренче ел балалары‖) 

Шҽрехлҽү: ―майлагандай‖ сүзе башка мҽгънҽдҽ килеп, уртак тел 

таптык дигҽнне аңлата. 

―Директорның йҿзе чырагач кебек кипкҽн, каткан. Лҽкин ул агач 

елмаюы белҽн елмайды.‖ (М.М. ―Без – кырык беренче ел балалары‖, 62 б.), 

―Без ―Кыскача курс‖тан имтихан биргҽндҽ, училище ҿстендҽ ―халыклар 

атасы‖ның кылычы нык уйнап алды.‖ (М.М. ―Ачы тҽҗрибҽ‖, 17 б.) 

Кешенең рухи кичерешен тҿгҽл тасвирлауда метафора шигъри 

фикерлҽүнең уңышлы алымы исҽплҽнҽ. Бу мисал большевиклар режимы 

тарафыннан хаксызга рҽнҗетелгҽн инсанның җылы карашка мохтаҗ булуы 

турында: 

―Бирде дҿнья кирҽкне, 

Еламаска ҿйрҽтте... 

Кайсыгызның  кулы җылы? 

Бәйлисе бар йөрәкне...‖ (X.Туфан. ―Кайсыгызның  кулы җылы?‖) 

Шигърияттҽ  метафора – сурҽтлелек чарасы дип кенҽ аңлату 

дҿреслеккҽ туры килеп бетми. Метафораның ике тҿре билгеле: 

а) гади метафора гомумобраз хасил итҽ: 

―Тургай чыгып арыш арасыннан 

Ҽйтҽ гүя: ―Яусаң, ҽйдҽ, яу!‖  

Атлыгып ул ҿскҽ, кага шуннан 

Киңлеклҽргҽ көмеш кыңгырау.‖ (Ҽ.Баян) 

Шҽрехлҽү: шагыйрь тургай сайравын көмеш кыңгырау кагу белҽн 

белдерҽ.  

б) катлаулы метафора:  

―Ҽ юеш тҿн шулай йөзен юа  

Миңа күренҽсе көннәрнең.   

Кҿзге яңгырдан соң шытып чыгар  
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Яз чыкмаган сөенеч гөлләрем.‖ (Р.Мингалим) 

Метонимия (грек. metonymia, тат. исем үзгәртү) – туры мҽгънҽле 

сүзне алыштырган, аның белҽн ҿлешчҽ бҽйлҽнгҽн образлы чара.  

Туры мҽгънҽле сүз тҿшеп калу нҽтиҗҽсендҽ метонимия фикерне азрак 

сүз белҽн белдерҽ. Аның ҽлеге үзенчҽлеге иң элек сҿйлҽмдҽ барлыкка килҽ. 

Сурҽтлҽү предметына метонимия күп яклары белҽн бҽйле, мҽсҽлҽн, 

журналистның каләме үткен. Димҽк, журналистик осталык белҽн мҽкалҽне 

яза торган эш коралы арасындагы бҽйлҽнеш күздҽ тотыла. Калҽмнең 

үткенлеге журналист иҗатының камиллеген аңлата. 

Метонимиянең бу сыйфаты татар ҽйтемнҽрендҽ чагыла: Башыңа 

тҿшсҽ, башмакчы булырсың. Йөргән таш шомара. 

Ҽсҽр атамасын язучы исеме белҽн алыштыру да метонимия санала: 

―Без инде Гогольне, Пушкинны, Лермонтовны, Толстойны, Некрасовны 

ҿйрҽндек... Гыйззҽтуллин инде йоклаганда Некрасов белҽн саташа.‖  

 ―Ике пыяла безне гипнозлагандай итте‖, ―Сары күлмәкле дҽ безгҽ 

ошый башлады.‖ (М.М. ―Без – кырык беренче ел балалары‖) 

―Лҽкин шул вакыт кара күзлекле хҽрҽкҽткҽ килде. Берҽүгҽ дҽ исе 

китмҽгҽн кыяфҽттҽ ул читкҽ караган кҿе генҽ кулын сузды да биючедҽн теге 

сигарет пачкасын алды‖ [2, 375]. 

Шҽрехлҽү: биредҽ ҽдип завучны ике пыяла, ҽ алман теле укытучысын 

сары күлмәкле, вак сҽүдҽ белҽн кҿн кҿрүчене (―милли буржуа‖ны) кара 

күзлекле дип атаган. 

Оксюморон (грек. oxymoron, тат. үткен, мәгънәсез сүз) – каршылыклы 

халҽтне аңлаткан сурҽтлҽү чарасы. Сыйфат, сыйфатланмышны кире каккан 

сүзлҽрдҽн оксюморон оеша. Эчке каршылык сҿйлҽм тҿзелешенҽ үтеп керҽ, 

мҽсҽлҽн: 

―Осталыкның шундый иң югары алымы Атнабайның да кулыннан 

килҽ:  

―Без тилелҽр булсак мҽхҽббҽттҽ, 

Алар – мәхәббәтсез акыллы.‖ [3, 144] 

Оксюморон чҽчмҽ ҽсҽрдҽ капма-каршы сыйфат белҽн исем 

янҽшҽлегеннҽн барлыкка килҽ: ―Ул кыз, күзлҽрендҽге бҿтен гүзәл 

зәһәрлекне бергҽ туплап, миңа карады.‖ (Ф.Х. ―Йҿзек кашы‖ повесте) 

Перифраз (грек. periphrasis, тат. алыштырып әйтү) – ҽйбер-

күренешнең атамасын алыштырып ҽйтү чарасы. Мисал:  

―Президента выкатили из ―священной коровы‖ бледным, с тѐмными 

подглазьями, что называется, не жилец. Среди военных и журналистов в 

Ялте ходили разговоры, что Сталин совсем перестал считаться с больным 

американцем‖ [1]. 
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Монда ―священная корова‖ сүзтезмҽсе Ялта конференциясенҽ АКШ 

президенты Франклин Рузвельт утырып килгҽн самолѐтны аңлата. 

«… однако, всѐ было, как положено; даже «ленинский уголок» с 

соответствующей литературкой, чтоб подзаправить агитбаки усилиями 

капитана Смугляного» [1]. 

Биредҽ «ленинский уголок» сүзтезмҽсе ―красный уголок‖ны (―кызыл 

почмак‖ны) шҽрехли. 

Сарказм – ачы кҿлү чарасы. Мҽсҽлҽн, ―Сорыкортларга‖ шигырендҽ 

(1906) халыкны талап баеган берише намуссыз, надан, хҽйлҽкҽр татар 

сҽүдҽгҽрлҽреннҽн Тукай ачы кҿлгҽн: 

―Аристократ-сорыкортлар, калын корсак, кечек башлар;  

Ашыйлар соң бирҽн булган кешелҽр, ну гаҗҽп, ай-яй!‖ [4] 

Синекдоха (грек. synekdoche, тат. мөнәсәбәт) – грамматик 

формаларны гадҽттҽгечҽ файдаланмау чарасы, ягъни берлек сан урынына 

күплек һҽм, киресенчҽ, III зат тартым кушымчасы, бҿтен, туры сүз тҽртибе 

урыннарына II зат тартым, кисҽк, кире сүз тҽртибе кулланыла.  

Берлек сан урынына күплек килү фольклорда да, ҽдҽбиятта да очрый: 

―Уфаларга баруларым 

Гҿлсирин ҿчен генҽ.  

Януларым-кҿюлҽрем 

Гел синең ҿчен генҽ‖. (Татар халык җыры) 

―...Укып бетергҽнче миндҽ рус теле өйрәнсәң – үкенмҽссез.‖ (М.М. ―Без 

– кырык беренче ел балалары‖) 

Шҽрехлҽү: күплек сан берлектҽ килгҽн, чынлыкта ―өйрәнсәгез‖ 

булырга тиеш.  

―Ярославналар, Онегиннар, Левинсоннар онытылды.‖ дигҽндҽ, 

киресенчҽ, автор берлек санны күплеккҽ куйган. 

Сынландыру (грек. prosoponpoieo, рус. олицетворение, тат. бит 

ясыйм) – җансыз предметны җанландыру чарасы.  

Сынландыруны фҽндҽ прозопопея дип тҽ йҿртҽлҽр. Бу очракта ул 

метафораның бер кисҽген тҽшкил итҽ. Сынландыруның бер тҿре 

җанландыру (персонификация) дип атала, бусы табигатьне, ҽйберне 

бҿтенлҽй кешелҽштерҽ. 

Сынландыру кешелекнең тирҽлекне танып белүдҽге бер тарихи чорын 

хҽтерлҽтҽ, шуңа күрҽ фольклорда еш очрый. Мҽсҽлҽн: Кояш кҿлҽ, елмая. 

Җил уйный. Кҿлке кҿлҽ килҽ, артыңнан куа килҽ. Ертык тишектҽн 

кҿлгҽн.  

―Шул арада бу сүзлҽр барысы да вак-вак кисҽклҽр булып оча 

башлыйлар.‖ (М.М. ―Без – кырык беренче ел балалары‖)  
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Чагыштыру (лат. сomparatio, рус. сравнение) – ҽйбер-күренешне 

икенчесе янына куеп, охшатып сурҽтлҽү чарасы. Чагыштыру ҿчен таныш 

предмет алына. Охшату нҽтиҗҽсендҽ сурҽтлҽү объекты җанлы булып күз 

алдына килҽ. 

Чагыштыру ясау ысуллары: -тай, -тәй, -дай, -дәй, -рак, -рәк, -ча, -чә 

кушымчалары (аффикслары); кебек, шикелле, төсле, мисле (мишҽр 

сҿйлҽшеннҽн), сыман, күк бҽйлеклҽре; рәвеш, дәрәҗә, кыяфәт бҽйлек 

сүзлҽре; бул, ит ярдҽмче фигыльлҽре; гүя, әйтерсең теркҽгечлҽре, әйтерсең 

лә теркҽгеч сүзе; ничек, шулай мҿнҽсҽбҽтле сүзлҽре.  

Чагыштыру язучы сҿйлҽменҽ хислелек бирҽ, автор хикҽялҽвенҽ 

сурҽтле тҿсмер ҿсти. Мҽсҽлҽн: 

―Шуның ҿстенҽ укытучысы – нечкҽ аяклы, чандыр яңаклы, Шүрәле 

бармагыдай нҽзек озын бармаклы ир уртасы бер кеше. Уң кулындагы озын 

урта бармагын күзеңә терәгәндәй чукый-чукый белем бирҽ.‖ 

 ―Гыйззҽтуллин питон авызына үз ихтыяры белҽн кереп барган 

гипнозланган куян шикелле берни аңламыйча аның артыннан кабатлый.‖ 

(М.М. ―Без – кырык беренче ел балалары‖) 

Шҽрехлҽү: автор ҽдҽби геройны гипнозланган куян белҽн 

чагыштырып кҿлке хҽленҽ куя. 

 М.Мҽһдиевнең ―Ачы тҽҗрибҽ‖сеннҽн кайбер мисаллар:  

―Һай, бу ачлыкның күңелсезлеге! Рҽссамнар скелет рәвешендә итеп 

бик дҿрес сурҽтлилҽр аны...‖ (52 б.) 

―Дҿресен ҽйтим, гомерем буе пижамага нҽфрҽт белҽн карадым, ул миңа 

үлемгҽ хҿкем ителгҽннҽрнең камера киеме кебек күренҽ.‖ (123 б.) 

―Орловның, мари егете Уткинның (җиденче елы) иртҽн ашаулары: 

троллейбус билете кадәр ипи ҿстенҽ чыпчык борыны кадәр атланмай 

сҿртеп, чҽйгҽ бер шакмак шикҽр салалар да, шуның яртысын эчеп, торып 

китҽлҽр.‖ (96 б.)  

―Әйтерсең, кичтҽн тозлы ит салып пешерелгҽн щи ашалган. Әйтерсең, 

бер таба каз бҽлеше ашалган.‖ (63 б.) 

Василий Аксѐнов исҽ солдатларны шүрҽле, питон белҽн чагыштырган: 

―Проехали первый КП отряда. Акульев и Рысс вышли из дупла дуба словно 

два шурале. На втором КП Верещагин и Досаев свисали с ветвей, как два 

питона в маскхалатах‖ [1]. 

Юмор – йомшак кҿлү чарасы, җиңелчҽ елмаю белҽн ҽйтелҽ, шаян 

мҿнҽсҽбҽтне белдерҽ. Мисал ҿчен Г.Тукай ―Кызык гыйшык‖, ―Кызыклы 

шҽкерт‖, ―Таз‖, ―Шаян песи‖, ―Сҿткҽ тҿшкҽн тычкан‖ [5], М.Җҽлил 

―Томаулы гыйшык‖, ―Ишек тҿбендҽ‖, ―Табут‖, Г.Афзал ―Ҿф-ҿф итеп‖, 

Р.Миңнуллин шигырьлҽре, М.Мҽһдиев ―Без – кырык беренче ел балалары‖ 

повесте, Ф.Шҽфигуллин хикҽялҽре һ.б.  
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Казан ханлыгын Иван IV буйсындыргач, шактый татар морзалары җан 

саклау ҿчен урыска сатылган: Ислам диненнҽн Носарыйлыкка күчеп (Камай 

морза һ.б.ш.), үз исем-фамилиялҽрен алыштырганнар. Моның ҿчен алар 

Иван Явыздан зур ташламалар, ҽйтик, җир билҽмҽсе, салымсыз яшҽү 

хокукы алган. Тора-бара калада байтак татар морзалары һҽм сҽүдҽгҽрлҽре 

урыслашкан. ХХ г. башында ук андыйлардан кҿлеп, Дҽрдмҽнд болай язган:  

―Урысча күп сүзең, азы татарча, 

Белалмыйм, кем син – урысмы, татармы? 

Ничектер белмҽдек исме шҽрифең: 

Хҽсҽнме, юкса Иванмы, Макармы?.. ‖  [6] 

―Авызлары, борыннары җимерелгҽн сүзлҽрне яклап‖ шигырендҽ 

Һ.Такташ Казанда яшҽгҽн татар җаваплы хезмҽткҽрлҽренең урыс сүзлҽрен 

бозып куллануын шаян тҽнкыйтьлҽү аша татар теленең дҽ аяныч хҽлен 

күрсҽткҽн һҽм, ҽйтергҽ кирҽк, бу күренеш безнең заманга да хас бит: 
        ―Сүз юк –  

Урыс телен белү кирҽк нҽрсҽ, 

Лҽкин  

Кирҽклеген аның бутыйлар, 

Татарларга, татар була торып, 

Урысчадан доклад укыйлар (курсив безнеке. – И.Ф.). 

Ответработниклар! 

Бҽлки, 

Урыс теле шҽп тел икҽнлекне 

Күрсҽтүдер сезнең уегыз, 

Яхшы эш ул,  

Тик шулай да, зинһар, куегыз! 

Ответ дигҽн сүзнең ―в‖сын ашап, 

―Ҽтбит‖ дигҽн булып йҿрисез, 

―Моя‖ белҽн ―мой‖ның муенын борып, 

Үтерергҽ, ахры, телисез. 

―Совсем‖ сүзен, ―чҽпчим‖ чҽпчеттегез, 

Урыс аңламаслык иттегез. 

Бу ни хҽл бу, ―ҽтбитработниклар‖, 

Бу нинди юл белҽн киттегез?! 

Татар газетына, урысчалап, 

Мҽкалҽлҽр язып бирҽсез, 

(Секретарьга кушып яздыруны, 

Сизмилҽр дип ахры белҽсез.) 

Урыс теле инде урыс белән 

Сөйләшергә әйтик яраса, 

Татар теле ул бит татар белән 

Аңлашырга ярый лабаса...‖ (курсив безнеке. – И.Ф.) [7, 135-136] 

1960-1980 елларда Казан кебек зур шҽһҽрлҽргҽ күчеп киткҽн шактый 

татарлар бермҽлне ана телендҽ дҿрес итеп сҿйлҽшми һҽм авылда торып 
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калган ҽти-ҽнилҽренҽ хат яза белми башлаганнар. ―Бҽхиллҽшү‖ повестендҽ 

исҽ М.Мҽһдиев туган телен оныткан Габделхҽмитлҽрдҽн кҿлгҽн:  

“Көннәр эчендә чираттагы ялымны алырга уйлыйм... Моннан өч атна 

арттан яңа квартирага күчтек, дүрт бүлмәлегә... Әле ун көн генә арттан 

туйда булдык: минем шефның малае гаилә теркәде...‖ 

... Менҽ бит хҽзер ничек сҿйлҽшҽсе икҽн. Менҽ бит культуралы кеше 

ничек шҽп сҿйлҽшҽ ул. Һай, һай, һай, һай... Идрит-кудрит...‖ [2, 105] 

Халык шагыйре Ш.Галиев шигырьлҽре юмор хисенҽ гаять бай. 

―Сҽүдҽ ханым‖ (1988): 

―Авызын ачса, үпкҽсе  

Күренҽ торган иде, 

Хҽзер теше дҽ күренми – 

Алтыннан тулган инде!‖ [8, 204] 

―Урманчы Былтыр‖ (2000): 
―Яши аулакта 

Ул тыныч кына. 

Авылда бер кыз 

Былтыр кочканга  

Быел кычкыра: 

Җылый баласы, 

Кая барасы?!‖ [8, 214] 

―Хҽйлҽң шул булыр!‖ (2000): 
―Кемгҽ – бҽйрҽм,кемгҽ – вҽйран. 

Кемгҽ – каймак, кемгҽ – ҽйрҽн. 

Заманыңның хутын ҿйрҽн –  

Май тҿшҽрлек булып ҽйлҽн. 

Шушы булыр синең хҽйлҽң!‖ [8, 202] 

―Авырткан урын‖ (1989): 
―– Трамвайда урын бирмилҽр, 

Яшьлҽр тҽртип белми һич! 

– Эштҽ картлар үзлҽре дҽ 

Урыннарын бирми ич!‖ [8, 208] 

Юмор тудыруга парлы сүзлҽр дҽ булыша. Кҿлке тҿсмерен белдерү 

ҿчен Ҽ.Атнабай алардан оста файдалана, мҽсҽлҽн: ―пыран-заран, кыек-

мыек, алпан-тилпҽн, яман-ятлар, чатыр-чотыр, ордым-бҽрдем, малай-шалай 

һ.б.‖ [3, 143] 

Эвфемизм (нәзакәтле, әдәпле сөйләм) тупасрак сүзне үз исеме белҽн 

түгел, йомшак сүз белҽн ҽйтү. Мисал ҿчен ―Үле җаннар‖ ҽсҽрендҽ 

Н.В.Гоголь ―Сюда не ступите, здесь нехорошо‖ дип язган. Димҽк, ―лужа‖ 

сүзен автор башкача атаган. 

Эвфемизмны язучы һҽр очракка карата шҽхсҽн үзе иҗат итҽ. 

Эпитет (грек. epiteton, тат. кушымта) ачыклый торган сүз ярдҽмендҽ 

образ тудыра. Предмет, күренешнең тҿп сыйфатын белдерҽ.  
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Сурҽтлҽү чаралары арасында аеруча эпитет еш кулланыла. Нҽкый 

Исҽнбҽт эпитет татар мҽкальлҽрендҽ еш очрый дигҽн. Мҽсҽлҽн: Үткен 

каләм – үткер күз. Үтмәс пычак кул кисҽр. Колакка кергҽн салкын сүз 

йҿрҽккҽ җитсҽ, боз булыр. Сөяксез тел ни димҽс.  

Ҽдҽби ҽсҽрдҽ эпитет мантыйки сыйфатлау белҽн генҽ чиклҽнми, хисне 

дҽ, күренешкҽ мҿнҽсҽбҽтне дҽ чагылдыра. ―Ак‖ сүзе күчерелмҽ мҽгънҽгҽ ия: 

Ак акча кара кҿн ҿчен (тат. мҽк.); ―Ҽйтелмҽгҽн васыять‖тҽ Ҽ.Еники 

Акъҽбинең иң мҿһим сыйфатын ак эпитеты белҽн белдергҽн.  

Эпитет ике тҿрле була: 

Метафорик эпитет – сыйфатны белдерҽ торган сүзне метафора белҽн 

сурҽтлҽү. Сыйфатлау вазыйфасын күчерелмҽ мҽгънҽле сүз башкара: 

―Җитеп килҽ инде аның җитмеш яше,  

Җем-җем итҽ җитен сакал, көмеш чәче.‖ (Г.Тукай) 

Даһи шагыйрь җитен сакал, көмеш чәче эпитетларын юбилярның йҿз 

кыяфҽтен сурҽтлҽү ҿчен кулланган. 

― – Садись, друг! Некуда садиться? Да садись на койку, пень с ушами!‖ 

[1, 384] 

―Пень с ушами‖ дип монда разведчик Борис Градовка аның командиры 

Волк Дремучий, ягъни майор Гроздев яратып эндҽшҽ. 

Гиперболик эпитет – ҽйбер-күренешне гадҽттҽн тыш арттырып 

тасвирлау, мҽсҽлҽн:  

―Кибән чалма кибҽк башта...‖ (Г.Тукай)  

Димҽк, бҿек сүз остасы надан мулланың чалма дигҽн баш киемен 

печҽн кибәне кадҽр зурайткан, аның наданлыгын шул рҽвешле сыйфатлаган. 
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Белемнҽрне тикшерү ҿчен сораулар, мҿстҽкыйль эшкҽ биремнҽр 

1. Ҽдҽби ҽсҽрдҽ тропларның кайсы тҿрлҽре очрый? 

2. Татар халык мҽкальлҽреннҽн эпитет табыгыз. 

3. Чагыштыруның тышкы билгелҽрен санагыз. М.Мҽһдиевнең ―Без – кырык беренче ел 

балалары‖ повестеннҽн чагыштыруга мисаллар китерегез. 

4. Ф.Хҿсни, Ҽ.Атнабай, Р.Гаташ нинди оксюморон кулланганнар?  

5. М.Мҽһдиевнең ―Без – кырык беренче ел балалары‖ннан, Х.Туфанның ―Кайсыгызның 

кулы җылы?‖ шигыреннҽн метафора ҽйтегез.  

6. Татар халык ҽйтемнҽреннҽн метонимия эзлҽгез. 

7. Татар халык җырларыннан синекдохага мисал табыгыз. 

8. К.Галинең ―Кыйссаи Йосыф‖ поэмасыннан гипербола китерегез.   

9. М.Мҽһдиевнең ―Ачы тҽҗрибҽ‖ истҽлеклҽр китабыннан литота ҽйтегез. 

10. Һ.Такташ поэмаларыннан ирония табыгыз.  

11. ―Без – кырык беренче ел балалары‖нда М.Мҽһдиев нинди аллегория куллана? 

12. Сынландыруга фольклордан мисал ҽйтегез. 

13. Перифраз нҽрсҽ ул? 

14. Үзегез белгҽн юмористик ҽсҽрлҽрне санап чыгыгыз. 

15. Н.В.Гогольнең ―Үле җаннар‖ ҽсҽрендҽ нинди эвфемизм кулланылган? 

16. Тукайның ―Печҽн базары, ...‖ поэмасында нинди образ гротеск аша сурҽтлҽнгҽн? 

17. Тукайның ―Сорыкортларга‖ шигыреннҽн сарказм ҽйтегез. 

 

6.4. Стилистик чаралар 

 

Стилистик чаралар – образлылык тудыру максатыннан җҿмлҽлҽрнең 

үзенчҽлекле тҿзелешенҽ корылган сурҽтлҽү чаралары. Аларны ҽдҽбият 

нҽзариясе поэтик синтаксис дип тҽ атый. Матур ҽдҽбият милли телнең 

бҿтен синтаксик мҿмкинлеген файдалана. Язучы, гадҽттҽ, тулы җҿмлҽлҽр 

белҽн яза. Бу аеруча чҽчмҽ ҽсҽрдҽ, драмада күренҽ. Ҽдип гади синтаксик 

тҿзелешнең дҽ шигъри җегҽрле булуын раслый ала, лҽкин фикерне сҽнгати 

тҽэсирле итү ҿчен җҿмлҽ корылышына үзенчҽлеклҽр ҿсти. 

Стилистик чаралар дүрт тҿркемгҽ бүленҽ:  

- кабатлау чаралары; 

- сөйләм тәртибен үзгәрткән чаралар; 

- мәгънә каршылыгын тудырган чаралар;  

- автор мөнәсәбәтен белдергән чаралар. 

Кабатлау чаралары хикҽялҽү интонациясенҽ күркҽм яңгыраш бирҽ. 

Нинди урында килүенҽ карап, алар берничҽ тҿрле була: 

Амплификация (лат. amplificatio, тат. киңәю) яки плеоназм (грек. 

pleonasmos, тат. артыклык) – күпсүзлелек термины, характер тудырганда, 

психологизмны сурҽтлҽгҽндҽ ҽдип күп кулланган сүзлҽр. Мҽсҽлҽн: ―Миңа, 

иртҽгҽ Гаеткҽ киеп барырга, ҽби чапан тегҽ, минем чапан җем-җем итеп 

тора. Ҽби ҽйтҽ: ―Мондый чапанны бохар патшасының угылы гына киядер‖, 

– ди... (Г.Исхакый ―Кҽҗүл читек‖ хикҽясеннҽн.) 
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Плеоназм мҽсҽл жанрында явыз каһарманнар сҿйлҽмен белдерҽ. 

Анафора (грек. anaphora, тат. алда килгән) – шигырь юлында, җҿмлҽ 

башында кабатланган сүз яисҽ сүзтезмҽ. Халык җырларында еш очрый: 
―Алсу гөлем, алсу гөлем,  

Алсу гөлләрем сиңа,  

Алсу гөлем, саф күңелем  

Бүлҽк итҽм мин сиңа.‖ 

Анафора татар шигъриятендҽ стилистик фигура буларак киң 

кулланыла:  
―Салкын карга басып Алсу килҽ, 

Үзе кҿлҽ. 

Үзе сҿйкемле; 

Үзе усал, 

Үзе болай бер дҽ 

Усал түгел кебек шикелле‖. (Һади Такташ. ―Алсу‖ поэмасыннан) 

Эпифора (грек. epiphora, тат. ахырда килгән) – сүз яки сүзтезмҽнең 

жҿмлҽ, строфа ахырында кабатлануы. Мҽсҽлҽн:  
―Син генә, бҽгърем, һаман да 

Яндыручым син генә,  

Җан бирүчем дҿньяда,  

Шатландыручым син генә‖. (Фҽтхи Борнаш) 

Шҽрехлҽү: ―син генҽ‖ сүзлҽрен кабатлау ярдҽмендҽ персонажның 

кадерле булуына басым ясала. 

Анэпифора (анафора + эпифора) – сүз, җҿмлҽ башта яисҽ ахырда 

кабатлану. Ҽлеге мисалда баштагы шигъри юл азакта строфаны тҿгҽлли: 

―Агыла да болыт агыла 

Таулар аша Казан ягына; 

Тҽрҽзҽгҽ чиртер дҽ яңгыр,                      

Нҽрсҽ ҽйтер туганнарыма?! 

Агыла да болыт агыла…‖ (X.Туфан. ―Агыла да болыт агыла‖ шигыреннҽн) 

Анэпифора нигездҽ персонаж сҿйлҽменҽ хас, автор сҿйлҽмендҽ дҽ 

катнаша. Анэпифораның үзенчҽлекле тҿзелешен М.Мҽһдиевнең ―Торналар 

тҿшкҽн җирдҽ‖ повестендҽ очратырга мҿмкин: 

―– Таймаган бу, балам, тайса мин аны тартып урынына утыртыр идем, 

– диде ул, аякны сабын белҽн уа-уа, – таймаган бу…‖ 

―…Җылы, парлы ҿйдҽн башына бер генҽ кат шҽл бҿркҽнеп, бер генҽ 

бүрек кигҽн Гайшҽтти килеп чыккан. Ул, гаепле кеше сыман, башын түбҽн 

игҽн дҽ ҽтигҽ карамыйча гына: 

– Анысы инде Ходай эше… Ҽһ-һемм… Ие, анысы Ходай эше. Берҽү – 

улдан, берҽү – кыздан. Ие. Берҽү – улдан, ие, берҽү – кыздан. Ие. Ходай эше 

ул…‖  

Градация (лат. gradatio, тат. акрынлап күтәрелү) – эзлекле рҽвештҽ 

кҿчҽйтеп яки, киресенчҽ, йомшартып кабатлау. Ҽкият, дастан, мҽкальлҽрдҽ 
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стиль чарасы буларак кулланыла: ―Килен килҽ, килен килҽ, бәләкәй сәкегә 

киле килә, киле сабыдай теле килә.‖ (Тат. мҽк.) 

Парисон яисҽ изоколон – тулы (абсолют) янҽшҽлек, бер-берсенҽ 

охшаш сүзлҽр, җҿмлҽ корылмаларының янҽшҽ килүе. Мҽс.:  

―Кыз бала яка кайый, 

Кызарып Кояш байый. 

Кайый да тагын сүтҽ, 

Яшьлеге сагынып үтҽ.‖ (Х.Туфан) 

Рҽдиф (гар. җайдак артына утырып баручы, иярчен) – Шҽркый 

шигърияттҽ строфа ахырында кабатланган сүзлҽр.  

Рҽдиф урта гасырлар һҽм ХХ й. башы поэзиясендҽ еш очрый. Ул 

эпифорага да якын тора, лҽкин аңа тҿрле куплетлар азагында кабатлану хас. 

Мҽс.: 

―Кайда син, кҿткҽнем, җаныма ут ягучым, кайда син?  

Күземнең нуры син, тиңсез байлыгым, кайда син? 

 

Иреннҽреңнең тҽме һҽр шҽрабтан татлы синең, 

Күрмимен күптҽннҽн, йҿрҽккҽ кан саудырдың, кайда син?‖ (Рҽдиф Гаташ) 

Рефрен (фран. refrain, тат. кушымта) – шигырьдҽ кабатланып килгҽн 

строфа һҽм куплетлар. Мҽс.:  
―Их син, яшьлек, 

Их син, тиле яшьлек! 

Шундый кыска булып тоелдың,  

Кичен чҽчҽк аткан булдың, 

Ә таңында…  

Ә таңында инде коелдың…‖ (Һ.Такташ. ―Мҽхҽббҽт тҽүбҽсе‖ннҽн) 

Рефрен җырларда да очрый: сүзлҽр ритм талҽбе белҽн үзгҽрешсез 

кабатлана, ҽмма шигырь эчендҽ строфадагы юллар, тезмҽдҽге иҗеклҽр саны 

тҿрле була.  
―Алма бакчасына керҽм,  (8) 

Үргҽн чҽчемне сүтҽм.  (7)                             
:
                 

Сине кҿтҽм, сабыр итҽм,  (8) 

Кирҽкми миңа бүтҽн.  (7) 

К у ш ы м т а: 

Мин сине яратам, яратам, яратам, (12) 

Мин сине барыбер үземә каратам.‖  (12) 

Тавтология (грек. tautologos, тат. шул ук сүз) – ҽдҽби ҽсҽр телендҽ еш 

һҽм урынсыз кулланыла торган бер үк сүзлҽр. 

Хиазм яки хиазма (грек. hiasmos, тат. алмаштыру, хи хәрефе 

тәртибендә тезелү) – фразаның икенче яртысында җҿмлҽ кисҽклҽренең 

урынын алмаштырып кую белҽн билгелҽнҽ торган синтаксик янҽшҽлек. 

Мисал ҿчен: зарлана да елый, елый да зарлана.  

―Ул учаклар ҽле исҽндер бит,  
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Исәндер бит әле учаклар.‖ (Зҿлфҽт) 

―[Параллелизм һҽм хиазмнар] шигырь ритмына җанлылык һҽм вакыты-

вакыты белҽн ―гасабилек‖ кертҽлҽр‖, – дип язган Г.Нигъмҽти [1, 336]. 

Ялгау (грек. anadiplosis, sumploke, рус. анадиплосис, симплока, 

эпанафора: эпифора + анафора, тат. кабатлау, уралу) – җҿмлҽ, строфа 

ахырында, икенчесенең башында кабатланып килгҽн сүзлҽр. Ике тезмҽ яки 

җҿмлҽ ялгап куела. Ялгау – стилистик фигура, эпифора белҽн анафора 

арасында тора. Ялгау үрнҽклҽрен XIX г. татар фольклорыннан җыеп, 

С.Р.Рыбаков ―Урал мҿселманнарының кҿе һҽм җырлары‖ җыентыгына (С.-

Пб., 1897) туплаган: 
―Нечкҽ билнең анасы 

Килсен минем үземә, 

Килсен минем үземә, 

Туры ҽйтермен йҿзенҽ.‖ 

 Ҽнгам Атнабайдан мисал: 

―Җиллҽргҽ башын ия   

Күлләрдә сары камыш. 

Күлләрдә сары камыш, 

Шыбырдый таныш тавыш.‖ [2, 146]  

Янҽшҽлек (грек. parallelos, рус. параллелизм) – тиңдҽш күренешлҽрнең 

охшаш синтаксик корылышларда чагылышы. Параллелизм нигезендҽ 

охшашлык ята, бу яктан чагыштыруга якын тора. Тҿрле ҽйбер-күренешлҽр 

янҽшҽ куеп карала. Ҽйтик: ―Эт өрер, бүре йөрер. Агач беленә җимешеннән, 

адәм – кыланышыннан. Агачына күрә алмасы, анасына күрә баласы. Адәм 

фәрештә булмас, әрекмән кәбестә булмас. Ат менмәгән ат менсә, чаба-

чаба үтерер, тун кимәгән тун кисә, кага-кага бетерер.‖ (Тат. мҽк.) 

Сөйләм тәртибен үзгәрткән чаралар.  

Асиндетон – сүзлҽрне, җҿмлҽлҽрне теркҽгечсез бҽйлҽү чарасы. 

Нигездҽ шигырьдҽ темпны арттыра яисҽ акрынайта. Мисал:  

―Тик кенҽ торганда капланды томанга бар һава, 

Кар оча, кар себерелә, кар котырына, кар ява‖. (Г.Тукай) 

Гипербат яки гипербатон (грек. huperbaton, тат. чамасыз үзгәртү) – 

янҽшҽ килҽ торган сүзлҽрне аерып кую. Мҽсҽлҽн:  

―Күтәр мине, канат, биеккәрәк, 

Янчы, кичке Кояш, яктырак.‖ (Зҿлфҽт) 

Инверсия – сҿйлҽмнең йогынтысын арттыру ҿчен жҿмлҽдҽ сүзлҽрнең 

гадҽти тҽртибен үзгҽртү. Латинчадан алыштыру дигҽнне аңлата. Инверсия 

бигрҽк тҽ шигърияттҽ киң кулланыла. Поэзия ритмлы, рифмалы сҿйлҽм 

саналса да, барлык сүзлҽрнең күлҽме, иҗек саны, басымнары бертҿрле 

түгел. Ачык, ябык иҗеклҽр дҽ бер эзлеклелектҽ генҽ тезелми. Аларны 



149 

 

тҽртипкҽ салу, ритмик буын һҽм рифма тудыру ҿчен шагыйрь инверсиягҽ 

мҿрҽжҽгать итҽ – сүзлҽрне үзе телҽгҽнчҽ урнаштыра. 

Полисиндетон – сүз вҽ җҿмлҽлҽрне күптеркҽгечле бҽйлҽү чарасы. 

Шигърияттҽ, гадҽттҽ, ритмик хҽрҽкҽт барлыкка китерү ҿчен кулланыла. 

Мҽсҽлҽн: 

  ―Монда бульварлар, клуб һәм танцевальная, цирк та шул, 

  Монда оркестр, театрлар да шул, концерт та шул.‖ (Г.Тукай) 

Эллипсис (грек. elleipsis, тат. төшеп калу) – җҿмлҽлҽрне тулы итеп 

тҿземҽү, сүзлҽрне тҿшереп калдыру чарасы. Мисал ҿчен:  

―Китсҽң, ҽйдҽ, кит... – диде дҽ 

Булат кире борылды. 

– Булат, тукта... китмҽ ҽле, 

Йҽ, бир ҽле кулыңны...‖ (М.Җҽлил. ―Хат ташучы‖ поэмасыннан) 

Мәгънә каршылыгын тудырган чаралар.  

Алогизм – тормыш күренешлҽренең эзлеклелеге югалу. Мҽс.: ―Иртә 

килеп соңардым.‖ (Зҿлфҽт) 

Антитеза (грек. antithesis, тат. каршы кую) – cүз, тҿшенчҽ, образ, 

күренешлҽрнең капма-каршы куелуы. Антитеза күп вакыт антонимнар 

белҽн белдерелҽ, ҽмма алар тҿрле җҿмлҽлҽрдҽ урнаша. Халык иҗатыннан 

мисаллар: ―Хезмәтнең үзе ачы да, җимеше татлы. Берәү туеп сикерә, 

берәү туңып сикерә. Ач кадерен тук белмәс. Бар яраштырыр, юк 

талаштырыр. Ана күнеле балада, бала күңеле далада. Яхшы дус – җан 

азыгы, яман дус – баш казыгы.‖ (Тат. мҽк.) 

Ҽ.Атнабай иҗатыннан кайбер антитезалар: 
―Утларына салып яндыра. 

Бозларына салып туңдыра. 

Берҽү булса агу бирер иде, 

Ҽ син миңа дару эчердең. 

Йөз хыяллар белҽн йоклап китҽм, 

Мең хыяллар белҽн уянам. 

Ҽл дҽ түзҽ бу йҿрҽклҽр, 

Бер янды да бер туңды.  

Тик дошманның алтын тауларыннан  

Кыйммҽт минем чуер ташым да. 

Сугышта да күз яшьләрен түгел, 

Хәләл канын түгеп сугышкан. 

Туган җиргҽ кеше киләмени, 

Туган җиргҽ кеше кайта ул.‖ [2, 144] 

Парадокс – антитезаның инкарь итү дҽрҽҗҽсенҽ җитүе. Мҽсҽлҽн: ―Их 

син, сҽях дустым, нәни гигант...‖ (Зҿлфҽт) 

Софизм ялгыш фикер дигҽнне аңлата. Мисал: ―Ишетелә тәрәзәдән 

шомырт чәчәк атканы.‖ (Зҿлфҽт) 
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Автор мөнәсәбәтен белдергән чаралар.  

Стилистик чараларның бу тҿрен риторик фигуралар – риторик 

мҿрҽҗҽгать яки эндҽш, риторик сорау, риторик ҿндҽү тҽшкил итҽ. Алар 

автор ихтыярын һҽм мҿнҽсҽбҽтен белдерҽ. 

Риторик мҿрҽҗҽгать – хикҽялҽүче яки лирик геройның укучыга, 

ҽсҽрдҽге образга эндҽшүе. Сурҽтлҽүне җанландыру, күренешкҽ игътибар 

юнҽлдерү, хисне тҽэсирле итү ҿчен кулланыла. Ул күп нҽрсҽгҽ юнҽлҽ. 

Шигърияттҽ персонажга мҿрҽҗҽгать итү еш очрый, ҽйтик, Бакырганидан: 

―Ни кылырсың, мескен Адәм, тотса Газраил якаң?  

Ничек җавап бирерсең син, тотса Газраил якаң?‖ (Тҽрҗемҽ безнеке. – И.Ф.) 

Риторик сорау ҽсҽрдҽ кҿчле интонация белҽн ҽйтелҽ, җавапсыз да 

калырга мҿмкин, укучы дикъкатен билгеле бер мҽсьҽлҽ тирҽсенҽ туплый. 

Мҽсҽлҽн:  

―И матур! Мин янмас идем, яндыручы булмасаң; 

  Таммас иде җиргҽ яшьлҽр, тамдыручы булмасаң.‖ (Г.Тукай) 

  ―Зөбәйдә! 

  Ҽйт, кемне болай, 

  Кемне болай сагынып кҿтҽсең?‖ (Һ.Такташ) 

Риторик ҿндҽү кисҽтү һҽм соклануны белдерүгҽ хезмҽт итҽ [1]. 
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Белемнҽрне тикшерү ҿчен сораулар 

1. Ҽдҽби ҽсҽрдҽ нинди стилистик фигуралар булырга мҿмкин? 

2. Кабатлау чараларының тҿрлҽрен аңлатып китегез. 

3. Сҿйлҽм тҽртибен үзгҽртүче чараларны ҽйтегез. 

4. Мҽгънҽ каршылыгын тудырган чараларны атагыз. 

5. Автор мҿнҽсҽбҽтен белдергҽн чараларны ачыклагыз. 

 

6.5. Лексик чаралар 

 

Лексик чаралар – ҽдҽби образ тудыра торган сүзлҽр. Аларны ҽдҽбият 

нҽзариясендҽ поэтик лексика, поэтик сүзлек дип тҽ атыйлар. Ҽдҽби ҽсҽр 

теленең күп ҿлешен туры мҽгънҽле сүзлҽр – лексик берәмлекләр – тҽшкил 

итҽ. Сҽлҽтле язучы гади сүзне дҽ урынлы куллана белҽ. 
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Лексик чаралар образлы фикерлҽгҽндҽ ешрак күзҽтелҽ. Дҿньяны танып 

белү нҽтиҗҽсендҽ алар язма һҽм ҽйтмҽ сҿйлҽмдҽ, халык авыз иҗатында 

күптҽн хасил булган. Шул рҽвешле, ҽдҽби ҽсҽр теленең образлылыгы 

барлыкка килгҽн. 

Үзенчҽлегенҽ карап, сүзлҽр ике тҿркемгҽ бүленҽ:  

мәгънәдәш һәм капма-каршы мәгънәле лексик чаралар (омоним, 

синоним, антоним, сүз уйнату);  

сүзнең тарихына, географиясенә бәйле лексик чаралар (тарихи, 

искергҽн, яңа, һҿнҽри, диалекталь, алынма сүзлҽр (варваризм, калька) һҽм 

гади сҿйлҽм сүзлҽре (жаргон, арго, вульгаризм)). 

Мәгънәдәш һәм капма-каршы мәгънәле лексик чаралар. Омоним 

(грек. homosonyma, тат. бердәй исем) – бер үк яңгырашлы һҽм язылышлы, 

лҽкин тҿрле мҽгънҽле сүзлҽр. Омоним дүрт тҿргҽ бүленҽ: 

Абсолют (саф) омоним – ҽйтелеше, язылышы белҽн бер-берсенҽ туры 

килгҽн сүзлҽр. Ҽ.Атнабай шигъриятеннҽн ике мисал: 

―Сандугач сары дидем, 

Карлыгач кара дидем;  

Күңелемнең кемдҽлеген 

Күземнҽн кара дидем.‖ [1] 

 ―Язар юлларымны юлларга 

Озатыгыз мине юлларга. 

Үзегезгҽ булсын бүлмәгез, 

Юлларымны берүк бүлмәгез.‖ [2, 145] 

Омофон – язылышы тҿрле, ҽмма яңгырашы охшаш булган сүзлҽр. 

Г.Тукайның ―Татар кызларына‖ шигыреннҽн (1906) уңышлы мисал: 

―Яратмыйм бер дҽ остабикәләрне,  

Сезне алдарга оста бикәләрне.‖ [3, 36] 

Омограф – бер тҿрле языла, тик икенче тҿрле ҽйтелҽ торган сүзлҽр. 

Алар алфавитта үз хҽрефлҽребез җитмҽү сҽбҽпле ясала: бак (уңга бак, кара) 

– бак (бензин багы), капкан (тҽбе) – капкан (ризык) һ.б.  

Омоформа – язылыш һҽм ҽйтелеш ягыннан аерым бер очракта гына 

туры килҽ. Мҽсҽлҽн:  

―Телем-телем киссҽлҽр дҽ,  

Яшҽрсең ана телем!‖ (Рҽшит Ҽхмҽтҗанов) 

Шулай итеп, омоним тезмҽ ҽсҽрдҽ кҿтелмҽгҽнлек нҽтиҗҽсенҽ 

нигезлҽнеп сүз уйнату рифмасы ясый, мҽсҽлҽн: 

―Атланганчы шигъри чия атларга, 

   Бик күп кирҽк тҽпи-тҽпи атларга.‖ (Мҿдҽррис Ҽгълҽм) 

Синоним (грек. synonymos, тат. бер  исемле)  – ҽйтелеше тҿрле, лҽкин 

мҽгьнҽдҽш сүзлҽр. Күренешнең хасиятлҽрен тҿгҽлрҽк белдерү ҿчен 

кулланыла. Синоним бер сүзне кабатлаудан котылырга ярдҽм итҽ. 
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Ана телебез синонимга искиткеч бай, мҽсҽлҽн, ―матур‖ сүзенең 

мҽгънҽви парлары: гүзәл, чибәр, сылу, зифа, күркәм, сөйкемле, нурлы, ямьле, 

асыл, нәфис (кеше яки зат турында ҽйткҽндҽ).  

Язучы яисҽ журналисттан синонимны урынлы файдалана белү талҽп 

ителҽ, чҿнки теге яки бу тҿшенчҽне белдерер ҿчен синонимик 

вариантларның кайберлҽре генҽ кирҽкле мҽгънҽ тҿсмерен бирҽ.  

Иҗат ҽһеле парлы сүзлҽр ярдҽмендҽ яңа синоним уйлап таба, ягъни ике 

сүзнең берлҽшүеннҽн ҿр-яңа мҽгънҽ туа (ҽйтик, буянган-ясанган). Мисал 

ҿчен Ҽ.Атнабай иҗат иткҽн мҽгьнҽдҽш сүзлҽр: ―эш-дәрәҗә, сөелү-сөю, 

озын-озак, күз-баш, сугыш-үлеш, кәгазь-китап, мирас-варислык, ялкын-

нур‖.  

Шагыйрь кушымча, ярдҽмче фигыль кебек грамматик чаралардан да 

оста файдалана: ―изгеләрдән-изге, елдан-елга һ.б.‖ [2, 143] 

Антоним (грек. antionyma, тат. каршы исем) – каршылыклы күренешне 

белдергҽн капма-каршы мҽгьнҽле сүзлҽр.  

Ҽсҽр яки мҽкалҽдҽ капма-каршы билгелҽрне янҽшҽ куеп, язучы яисҽ 

журналист үз фикеренҽ ҿстенлек бирҽлҽр.  

Антоним халык мҽкальлҽрендҽ күп: Аз сҿйлҽ, күп эшлҽ. Каты агачны 

йомшак корт ашар. Күңел – куркак, кул – батыр.  

Матур ҽдҽбиятта тормышның тҿрле ҿлкҽлҽрен чагылдырган антоним 

да очрый. Бу алым антонимик янәшәлек (параллелизм) дип атала, мҽсҽлҽн: 
― – Кайт!.. – дип хатлар килделҽр… 

Юллар… озын иделҽр… 

Кайттым. 

– Бусы – алкалары, 

Бусы – кабере… – диделҽр.‖ (X.Туфан) 

Шҽрехлҽү: ―алкалары‖, ―кабере‖ сүзлҽре каршылыклы мҽгънҽгҽ ия, 

чҿнки алка – гүзҽллекне, ҽ кабер гомер ахырын аңлата. Антонимик 

янҽшҽлек ярдҽмендҽ шагыйрь тҽэсирле психологик образ тудырган. 

Антонимның сҽнгати кыйммҽте – янәшә килүендә. Шул чакта гына 

фикер каршылыклы була. 

Сүз уйнату (каламбур) –  охшаш сүзлҽр ярдҽмендҽ яңа мҽгънҽ 

белдерү. Сүз уйнатуга Ш.Галиевнең ―Килер заман‖ шигыреннҽн (1999) 

бер ҿзек:   
―Ҿметлҽндек, хыялландык, 

Нинди булыр килер заман? 

Кара битлек киеп килде 

Гел кҿтмҽгҽн ―киллер” заман!‖ [4, 211] 

 ―Оялчан кыз...‖дан (1988): 
―Егет үрелмҽкче булды... 

Кыз карышты: 
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– Тимҽ! – диде. 

Күзлҽренҽ карады да 

Ҽкрен генҽ: 

– Ти... Мҽ! – диде.‖ [4, 213] 

Фразеологизм – дҿнья халыкларының мҽкаль-ҽйтемнҽре, канатлы 

сүзлҽр, фразеологик ҽйтелмҽ яки гыйбарҽлҽр (афоризмнар) җыелмасы. 

Мҽсҽлҽн, Ҽ.Атнабай шигырьлҽрендҽ алар еш очрый: 
―Бүлҽгемне алдың алуын да,  

Лҽкин аны санга сукмадың. 

Типсә тимер өзәр башы белҽн 

Тырай тибеп йөргән ир-ат бар. 

 Күз күреме җитмәс яклар; Үстек бер ҽнигҽ баш терәп; Башны иеп, йөз суымны 

түгеп һ.б. 

   Замана тудыра шагыйрьне, 

Шагыйрьләр күтәрә заманны.  

Җирдҽ кайгы күптҽн бетҽр иде, 

Бетерә алса аны күз яше. 

Үзе килгән бәхет бәхет түгел,  

Эзләп тапкан бәхет кадерле. 

Бер ялгызлык – мең явызлык. Мәңге көтеп булмый. Ник туйдырмый икән бу дөнья. 

Ә мәхәббәт дәвам итә ярамыйга карамый. Тик күңелләр кара булмасын. 

Гомерлҽр ике килми шул, 

Сагынып җырласаң да. 

Телне тешлҽп, тешне кысып,  

Ирләрчә еласаң да.‖ [2, 145-146] 

Сүзнең тарихына, яшәешенә бәйле лексик чаралар. Язучы һҽр 

чорны тасвирлаганда тарихи сүзлҽргҽ таяна: патша, император, 

тархан, ишан, ахун, ярлык, алпавыт, айбалта, үрәтник һ.б.ш. ―Без – 

кырык беренче ел балалары‖нда М.Мҽһдиев тарих сҽхнҽсеннҽн аяк 

киеменең үзе белҽн үк тҿшеп калган ―чабата‖ сүзен куллана. 

Архаизм (грек. archaios, тат. борынгы) – хҽзерге ҽдҽби сҿйлҽм 

ҿчен искергҽн сүз. Ул узган заман рухын тоярга булыша, элекке 

сҿйлҽм үзенчҽлеген чагылдыра. Мҽсҽлҽн, Н.Фҽттах ―Итил суы ака 

торур‖, ―Сызгара торган уклар‖ романнарын язар алдыннан тҿркилҽр 

яшҽешен, борынгы тҿрки телне махсус ҿйрҽнҽ. Мҿстҽкыйль 

концепциягҽ корылган ―Шҽҗҽрҽ (тарихи-лингвистик эзлҽнүлҽр)‖ 

хезмҽтендҽ, тарихи мҽгълүматка искиткеч бай ―Атлантида‖, ―Саба‖, 

―Шумерча дингир, татарча тҽңре‖ мҽкалҽлҽрендҽ дҽ архаик сүзлҽрне 

еш куллана: батман – авырлык үлчҽве, белек – китап, битек – хат, битекче 

– секретарь, буза – исерткеч эчемлек, дөңгер – барабан, йолык – корбан 

чалу, кам – ыруның дин башлыгы, катау – крепость, тора – шҽһҽр, тотык 

– тоткын, төмән – ун мең, чирү – гаскҽр һ.б.ш. 
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―Шүрҽле‖ поэмасында Г.Тукай ―гаскәри Чыңгыз кеби‖ дип яза. 

Инде бүгенге татар ҽдҽби теле ҿчен гаскҽр (армия) сүзе, кеби (кебек) 

бҽйлеге архаизм санала. 

Неологизм (грек. neoslogos, тат. яңа сүз) – яңалыкны аңлата 

торган сүз. Ул тормыштагы ҿр-яңа күренеш яки фҽнни ачыш белҽн 

бергҽ туа, мҽсҽлҽн: сайт, блог, блогер, инновация, биотехнология, 

биомедецина, модернизация, нанотехнология, наноматериал, нанонаука 

(нанофҽн), наноиндустрия, нанофорум, нанофронт, наностранствие 

(наносҽяхҽт), айфон... Сҿйлҽмдҽ актив кулланылганнан соң неологизм 

үзенең яңачалыгын югалта (космос, компьютер, интернет һ.б.)  

Диалектизм (грек. dialektos, тат. җирле сөйләм сүзе) – аерым 

тҿбҽктҽ генҽ очрый торган, ҽдҽби телгҽ кермҽгҽн сүз. Ул персонаж 

сҿйлҽмендҽ кулланылып, аның кайсы яктан булуын ачыклый. Хҽзер 

ҽдҽбиятта, матбугатта татар теленең кҿнбатыш диалектына караган 

мишҽр сҿйлҽшен оста файдалану күзҽтелҽ. Ҽдип-публицист 

Т.Галиуллиннан берничҽ мисал:  

―Икътисад фҽннҽре докторы булуы ҿстенҽ һҽр ҿлкҽдҽн хҽбҽрдар, 

теленҽ ―шайтан тҿкергҽн‖ Фатих Сҽүбҽн улын язучы халкы, ҽнилҽре алып 

кайткан тәгамне кабул итүгҽ ҽзерлҽнеп торган кош балалары мисле, 

авызларын ачып тыңладылар, кызыклы мҽгълүматларны зиһен 

шҽрифлҽренҽ сеңдерҽ бардылар. Фҽлҽненче еллар термины белҽн ҽйткҽндҽ, 

илләм конструктив сҿйлҽшү булды.‖ [5] 

Сүзлек: тҽгам – ризык,  мисле – шикелле,  иллҽм – бик яхшы. 

М.Мҽһдиевнең ―Без – кырык беренче ел балалары‖нда Казан арты 

(Арча тҿбҽге) сҿйлҽше чагыла: бирчәйгән куллар, күшәү. 

Һҿнҽрчелек сүзе (рус. профессионализм) – билгеле бер һҿнҽр иясе 

сҿйлҽменҽ караган сүз. Язучы кайчак аны кҿлү максатында да, 

каһарманның үз һҿнҽре белҽн горурлануын сиздерү ҿчен дҽ файдалана.  

М.Мҽһдиев иҗатында колхозчы сҿйлҽменҽ генҽ хас һҿнҽри сүзлҽр 

очрый: көлтә кертү, үгез туару, тәртә. 

Профессионализмны ҽдҽби ҽсҽрдҽ кулланганда чама хисе сорала, 

чҿнки ҽдип аңа чикле күлҽмдҽ генҽ урын бирҽ ала. 

Алынма сүзләр. Варваризм (тат. кыргый, алынма сүз) – матур 

ҽдҽбиятта киң кулланыла торган чит тел сүзе. Ул сҽясҽт, дин, 

мҽдҽният, сҽүдҽ аша ҽдҽбиятка кергҽн. Элек миллҽтебез тугандаш 

тҿрки халыклар белҽн тыгыз аралашкан. Татар язучылары алар 

тормышын чагылдырган ҽдҽби җҽүһҽрлҽр иҗат иткҽн, мҽсҽлҽн: 

Г.Ибраһимов ―Казакъ кызы‖, Ф.Бурнаш ―Дала давы‖, М.Ҽмир 
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―Агыйдел‖, Ҽ.Еники ―Ҽйтелмҽгҽн васыять‖ ҽсҽрлҽрендҽ 

геройларының казахча, башкортча сҿйлҽшүен дҽ сурҽтлҽгҽннҽр.  

922 елның май аенда Идел буе Болгар дҽүлҽтендҽ Ислам дине 

рҽсми кабул ителгҽч, болгарлар яшҽешенҽ гарҽп мҽдҽнияте, Ислам 

фҽлсҽфҽсе зур йогынты ясый. Иске татар теленҽ күплҽп гарҽпчҽ сүзлҽр 

керҽ. Мҽс.: Г.Курсави, Ш.Мҽрҗҽни, Р.Фҽхреддин һ.б.лар тарихи 

хезмҽтлҽрен гарҽп фҽнни телендҽ язганнар, Г.Тукай шигъриятенең 

башлангыч чорында гарҽп-фарсы алынмалары 80-90 % тҽшкил иткҽн. 

Шигърият, дин, сҽүдҽ йогынтысында фарсы сүзлҽре дҽ кергҽн: 

сөрмә, падишаһ, дәрман, дәһшәт, гәрәбә, баһадир, дошман, былбыл, 

абруй, бәхет, гүр, шәһәр, кәгазь һ.б.ш. 

1552 елда Мҽскҽү князьлеге Казан ханлыгын яулап алгач, рус 

белҽн татар арасында сүзлҽр алмашу тагын да арткан: салам, эскерт, 

эскәмия, ат дирбиясе, камыт, түбәтәй кебек тҿрки-татар сүзлҽре рус 

теленҽ солома, скирда, скамейка, сбруй, хомут, тюбетейка; шляпа, 

боты, калоша, кирпич, печь шикелле урыс алынмалары туган 

телебезгҽ эшләпә, бутый, галош, кирпеч, мич булып күчкҽн. 

Рус теле аша безгҽ алман, француз, итальян, испан алынмалары да 

бераз кергҽн, аларның күпчелеге – грек, латин теллҽреннҽн. Фҽндҽ 

варваризмның кайбер тҿрлҽре болай атала: арабизм – гарҽп; полонизм 

– поляк; германизм – алман; галлицизм – француз сүзлҽре.  

Галлицизм аеруча XIX г. рус ҽдҽбиятында (Пушкин, Толстой 

ҽсҽрлҽрендҽ) еш очрый. Бу чорда рус дворяннары французча 

сҿйлҽшкҽн, ягъни французлашу күзҽтелгҽн. Русча сҿйлҽшкҽндҽ 

француз сүзлҽрен ҽйтү мәдәниятлелек саналган. 

Хҽзерге заманда укыту-тҽрбия, хезмҽтне оештыру, рҽсми эш 

кҽгазьлҽре язу нигездҽ рус телендҽ алып барыла, шуңа күрҽ татар 

теленең кулланылыш даирҽсе тар. Хҽтта байтак миллҽттҽшлҽр ҽйтҽсе 

килгҽн фикерен башта русча уйлый, аннары ана теленҽ тҽрҗемҽ итҽ, 

рус сүзлҽре кыстырып җибҽрҽ. Тормышта теллҽрне бутау сыман 

ямьсез күренешне ҽдҽбиятыбыз тиз тотып ала, ҽйтик, М.Мҽһдиевнең 

―Торналар тҿшкҽн җирдҽ‖ ҽсҽрендҽ рус алынмалары катнашкан татар 

такмагы китерелҽ:  
―Ҽнҽ килҽ автомобиль, 

Тҿягҽннҽр дрова. 

Кеше хҽлен тикшерергҽ                       

Каян алдың права?                           

Ҽнҽ килҽ автомобиль,                           
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Тҿягҽннҽр семечка. 

Яр ҿстенҽ яр сҿясең,  

Бу нинди привычка?‖  

―Без – кырык беренче ел балалары‖нда да автор варваризмны еш 

куллана: коридор, заготзерно, фронт, колхоз... 

Соңгы егерме елда депутатлар лексиконында, газета-журнал 

телендҽ, радио-телевидение сҿйлҽмендҽ европа терминнары күп 

очрый. Алар кайбер рус сүзлҽрен актив кулланылыштан кысрыклап 

чыгарды: парламентарий – депутат, парламент – ГосДума, спикер – 

председатель, инаугурация – вступление в должность, презентация – 

представление, менеджер – организатор, эйфория – благодушное 

настроение. Бистро, бутик кебек француз сүзлҽре һҽм мини-, супер-, 

гипермаркет дигҽн инглиз тҿшенчҽлҽре кибетлҽрне генҽ түгел, туган 

телебезне дҽ басып китте. 

Калька (фран. calque, рус. копия, тат. күчермә) – чит телдҽн 

турыдан-туры алынган яки бүтҽн телдҽге үрнҽккҽ охшатып ҽйтелгҽн 

сүз. Ана телебезгҽ гарҽп, фарсы, грек, латин теллҽреннҽн кергҽн 

калькалар вакыт узган саен үзара алышына, мҽсҽлҽн: ХХ г. башы татар 

ҽдҽбият белемендҽ теория – нәзария, тема – мәүзугъ, шул чор татар тел 

белеменең грамматика тармагы – сарф, синтаксис – нәхү, стилистика – 

өслүбият, стиль – өслүб дип аталган.  

Гади сөйләм сүзләре. Жаргон (жаргонизм) яки арго (арготизм) 

– тар социаль катлам гына куллана торган, башкалар ҿчен аңлаешсыз 

шартлы сҿйлҽм. Икесе дҽ бер максатка хезмҽт итҽ. Арго серлелек 

саклый, тирҽ-юньдҽгелҽр аңламаска тиешлекне искҽртҽ. Жаргон да 

билгеле бер тҿркем кешелҽренҽ генҽ аңлашыла. Мҽсҽлҽн:  

―Шуннан китте чит телдҽ сатулашу. ―Багана ярым‖га бирҽм, – диде 

кҿмеш тешле. – Мҽгҽрич сездҽн, пальто башына берҽр ―динар‖ ҿстҽмичҽ 

булдыра алмассыз... – Ике пальтога бер ―почмак‖ җитмҽгҽнмени?..‖ 

(М.Мҽһдиевнең ―Фронтовиклар‖ романыннан) 

―Кҿймҽнең уртасында банкага баскан (диңгезчелҽр телендҽ ―банка‖ – 

―утыра торган урын, урындык‖ мҽгънҽсендҽ) шактый ук шҽрҽ, чалмалы бер 

егет, безнең теплоход бортындагы кешелҽргҽ карап, дҿньяның барлык 

теллҽрендҽ диярлек, товар тҽкъдим итҽ‖. [6, 374-375] 

Диңгезче-язучы (маринист) М.Юныстан жаргонга мисал:  

―Янына килдем: 

– Нихҽл, Тайгин? Бүлек ачылганын кҿтҽсеңме? – дип сорадым. 

– Ике ай резервта утырам. Балалар замазка ашый башлады‖. [7]  
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Монда ―замазка‖ сүзе диңгезчелҽр жаргонында хҽлнең чиктҽн 

тыш авыр икҽнлеген аңлаткан метафора санала.  

―В феврале маршал Градов как член группы военных экспертов летал в 

Крым на совещание Большой Тройки. На аэродроме в Саки вместе с 

союзническим top brass* встречал Рузвельта‖. 

* Здесь: верхушка, шишки (амер. воен. жаргон)‖. [8] 

Вульгаризм татарча тупас, ямьсез сүз мҽгънҽсендҽ йҿри. 

Диңгезчелҽр вульгаризмына бер мисал:  

―– Инде түзҽр хҽлем калмады. Билгелҽмилҽр корабка, җаннарын шулай 

итим! – дип, Тайгин ачы итеп сүгенеп алды.‖ [7] 
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Белемнҽрне тикшерү ҿчен сораулар, мҿстҽкыйль эшкҽ биремнҽр 

1. Ҽдҽби ҽсҽрдҽ нинди лексик чаралар кулланыла?  

2. Омонимнар кертеп кыска хикҽя языгыз. 

3. Синонимнар кулланып эссе иҗат итегез. 

4. Антонимнар белҽн фельетон язып карагыз. 

5. Каламбур ярдҽмендҽ юмореска сҿйлҽгез. 

6. Тарихи сүзлҽрне искҽ тҿшерегез. 

7. Архаизмнар уйлап языгыз. 

8. Неологизм ҽйтегез.  

9. Диалектизмнар табыгыз. 

10. Журналист һҿнҽренҽ хас сүзлҽр ҽйтегез. 

11. Чит теллҽрдҽн кергҽн варваризмнарны атагыз. 

12. Рус теленнҽн татарчага калька ясагыз. 

13. Жаргон һҽм арго уйлагыз.   

14. Вульгаризм ҽйтегез. 
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6.6. Фонетик чаралар 

 

Фонетик чаралар ҽдҽби ҽсҽр телендҽ авазларның яңгырашына 

таянып сүзлҽрне махсус сайлау ҿчен кирҽк. Алар башкача фоника дип 

атала. Фоника – стилистик максатта аерым авазларның җҿмлҽдҽ, 

шигырьдҽ еш яңгырашы. Аны рифманың чагылышы дип тҽ карыйлар.  

Фоника нигезендҽ сүз уйнату рифмасы ята, строфа башында эчке 

рифма барлыкка килҽ, мҽсҽлҽн:   
―Аттым карга, тҿште карга, 

Карга тҿште ак карга; 

Шул карганы карар ҿчен  

Карга жыелган карга.‖ (Такмак.) 

Гадҽттҽ билгеле бер сузык белҽн тартык бергҽ кабатлана. Фоника 

татар халык мҽкальлҽрендҽ шактый очрый, алдагы мисалда ―о‖, ―а‖ 

сузыклары, ―т‖, ―р‖ тартыклары күп ишетелҽ: 
―Тик торган – оттырган,  

Тик тормаган – тук торган.‖ 

Фоника нинди авазлар кабатлануга карап, ике тҿргҽ бүленҽ:  

Ассонанс (фран. assonance, тат. охшаш яңгыраш) – аерым 

сузыкларның күп кабатлануы аркасында барлыкка килгҽн сурҽтлелек.  

Ассонансны – эвфониянең бер кисҽге, ҽдҽби ҽсҽр телен, сҿйлҽмне 

сузык авазлар ярдҽмендҽ оештыру тҿре. Ул рифма тудыру, охшаш 

яңгыраш чарасы булып хезмҽт итҽ: 
Курыкканның җаны чыкмый калса, (а / ы сузыклары)  

Куа килҽ арттан коткысы...         (а / ы) 

Бу миллҽтнең менҽ, күреп торам, 

Нидҽн качкан икҽн йокысы.              (а / ы) (Ф.Яхин. ―Татарым‖) 

Аллитерация (лат. alliteratio, тат. яңгыраш) – гадҽттҽ тезмҽ 

ҽсҽрдҽ, кайвакыт чҽчмҽ ҽсҽрдҽ тартыкларның актив яңгырашы. Ҽдҽби 

ҽсҽр телен һҽм сҿйлҽмне тартык авазлар ярдҽме белҽн оештыруның 

бер тҿре санала.  

Аллитерация борынгы тҿрки, алман шигъриятендҽ тҿп ҿлеш 

булган. Шуңа күрҽ хҽзерге ҽдҽбият теориясендҽ ―аллитерацион 

шигырь‖ тҿшенчҽсе дҽ кулланылышта йҿри. Гарҽп-фарсы классик 

поэзиясендҽ ҽлеге фонетик чара иштикак дип атала. Татар 

ҽдҽбиятында аллитерация яңгыраш матурлыгына ирешү, рифма 

барлыкка китерү ҿчен хезмҽт итсҽ, рус поэтикасында ҽһҽмиятле 

сүзлҽрне аерып кую максатында кулланыла. Мҽсҽлҽн: 
Карасалар карасыннар (к / р / с тартыклары) 

Кашларың карасына,    (к / р / с) 
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Ят күз укларын үткҽрмҽ 

Керфеклҽр арасына.      (к / р / с) (Р.Фҽйзуллин. ―Кашларың карасына‖) 

 Эвфония (грек. eufonia, тат. аһәңлелек, матур яңгыраш) – ҽдҽби 

ҽсҽр телендҽ сузык, тартык авазлар чиратлашу нҽтиҗҽсендҽ барлыкка 

килгҽн аһҽңле яңгыраш.  

Мҽсҽлҽн, антик ҽсҽр сюжетында артык ҿлешлҽр юк, бер ҽйбер 

турында сҿйлҽүдҽн икенчесенҽ кискен сикереш ясалмаган. Эвфония 

ҽдҽби ҽсҽрнең эстетик гүзҽллеген раслый торган тҿшенчҽ исҽплҽнгҽн.    

Какофония (грек. kakofonia, тат. ямьсез яңгыраш) – эвфония 

бозылу күренеше. 

Аны тагын хиатус (лат. hiatus, тат. ертык) дип атыйлар. Антик 

ҽдҽбият белемендҽ язучы осталыгы җитмҽүне, ҽсҽр камил булмауны 

аңлаткан. Тора-бара какофония ямьсезлек тҿшенчҽсе итеп кулланыла 

башлый. Ҽсҽрдҽ куркыныч хҽллҽрне тасвирлауга күчү, аларга карата 

авторның тискҽре мҿнҽсҽбҽтен һҽм геройның каршылыклы хислҽрен 

белдерү ҿчен эвфонияне бозу талҽп ителгҽн. Какофония образ тудыру 

чарасы буларак, ХХ г. башы татар романтиклары С.Рҽмиев, Н.Думави, 

1920-1930 еллар шигъриятендҽ исҽ Һ.Такташ, К.Нҽҗми, Г.Кутуй 

тарафыннан файдаланылган. Хҽзер аны 2010 елда Тукай бүлҽгенҽ лаек 

булган Ркаил Зҽйдулла яратып куллана. 

 Бразилия язучысы Пауло Коэльо ―Вероника үлҽргҽ карар кыла‖ 

романында геройның күңел халҽтен сурҽтлҽгҽндҽ какофониягҽ 

мҿрҽҗҽгать итҽ: ―Вероника холл ишеген тҿртеп ачты, пианино янына 

килде һҽм, капкачны күтҽргҽч, бҿтен кҿченҽ клавишаларга сукты. Акылсыз, 

бҽйлҽнешсез, ятышсыз аккорд буш зал буенча кайтаваз булып яңгырады, 

диварларга бҽрелеп һҽм, ҽйтерсең, аның җанын телеп, колагын ярып кергҽн 

гҿрелте сыман аңа кире кайтты. Лҽкин нҽкъ менҽ бу, мҿгаен, хҽзерге 

вакытта аның күңел халҽтен оста чагылдырган портрет иде. 

Ул яңадан клавишаларга сукты, һҽм яңадан колак түзҽ алмаслык 

какофония барлык тирҽ-юньне яңгыратты һҽм тутырды.‖ [1, 98-99] 

(Тҽрҗемҽ безнеке. – И.Ф.) 

Аналепсис (грек. analepsis, тат. яңгырашта кабатлау) – шигырь 

юлларында янҽшҽ торган сүзлҽрнең яңгырашта кабатлануы. Мҽсҽлҽн: 
―Сыркыдыда сыкрап торганым бар 

Хҽйрүш ҽзи Такташ нигезендҽ.‖ (Г.Морат. ―Нигез‖) 

Охшату – берҽр күренешне авазлар аркылы күзаллау. 

Бу фонетик чара ҽдҽби ҽсҽрдҽ тасвирланган күренешне күз алдына 

китерүгҽ ярдҽм итҽ:  
  ―Җиде кат боз астыннан чыгар бака, 
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  Баткакларга, балчыкларга бата-бата; 

  Куе камыш арасыннан бака-бака: 

  ―Бака-кака, бака-кака‖, – дияр инде.‖ (Г.Тукай. ―Яз галҽмҽтлҽре‖) 

Паронимия – охшаш яңгырашлы сүз, кушымчалар куллану 

нҽтиҗҽсендҽ яңа мҽгънҽ хасил булу. Мҽсҽлҽн:  
  ―Күпме генҽ кызганса да, 

Һҽр телҽгҽн Алып булмас. 

Җанда ялкын кҿчҽйсҽ дҽ, 

Янган кадҽр янып булмас.‖ (Р.Фҽйзуллин) 

 
 

Тҿп ҽдҽбият 

1. Коэльо П. Вероника решает умереть. Киев: ―София‖; М.: ИД ―София‖, 2003. 264 с. 

 

Ҿстҽмҽ ҽдҽбият 

Заһидуллина Д.Ф. Мҽктҽптҽ татар ҽдҽбиятын укыту методикасы. Казан, 2004. 

Сҿнгатов Г.М. Татар теленең фонетик закончалыклары: теоретик мҽгълүмат, күнегүлҽр 

һҽм биремнҽр. Казан: ТР ФА Тарих институтының күбҽйтү үзҽге, 2006. 58 б. 

Татар ҽдҽбияты: Теория. Тарих / Д.Ф.Заһидуллина, Ҽ.М.Закирҗанов, Т.Ш.Гыйлаҗев, 

Н.М.Йосыпова. Тулыл. 2 нче басма. Казан: Мҽгариф, 2006. 319 б. 

 

Белемнҽрне тикшерү ҿчен сораулар, мҿстҽкыйль эшкҽ биремнҽр 

 

1. Ҽдҽби ҽсҽрдҽ нинди фонетик чаралар була? 

2. Фоника нҽрсҽ ул?  

3. Ассонанс дип нҽрсҽгҽ ҽйтҽбез? 

4. Аллитерация нҽрсҽне аңлата?  

5. Эвфониягҽ билгелҽмҽ бирегез. 

6. Какофонияне аңлатыгыз.  

7. Аналепсис нҽрсҽ ул? 

8. Охшату ничек хасил була?  

9. Паронимиянең кагыйдҽсен ҽйтегез.  

10. Татар яки рус шигъриятеннҽн фонетик чаралар табыгыз. 
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VII бүлек. Иҗат тибы 

 

 

 ―Иҗат тибы‖ тҿшенчҽсе матур ҽдҽбиятның чынбарлыкны 

чагылдыру үзенчҽлеклҽренҽ нигезлҽнгҽн уртаклыкны, гомумилекне 

аңлата.  

Иҗат тибы милли ҽдҽбият белҽн бергҽ үсҽ. Дҿнья ҽдҽбиятында ҿч 

иҗат тибы бар: романтизм, реализм, модернизм. Һҽр ҿчесендҽ 

тормышка сҽнгати мҿнҽсҽбҽт тҿрле. Мҽс., ―Яшь йҿрҽклҽр‖ романын 

Галимҗан Ибраһимов 1917 елның Октябрь инкыйлабына кадҽр 

романтизм рухында, аннары реализм ысулында үзгҽртеп язган. 

 

7.1. Романтизм 

 

Романтизм – тормышны хыялдагыча күпертеп сурҽтлҽү.  

Романтизмда ҽдип яшҽешне үзенчҽ аңлый, шуңа күрҽ аңа 

шҽхсилек хас. Шҽхси мҿнҽсҽбҽт тҿрле карашлы романтик язучыларны 

берлҽштерҽ. Автор фикере ҽсҽр рухын колачлый. Романтик ҽдип иҗат 

эшендҽ илһам, хыялны югары бҽяли, фикер хҿрлеген яклый. Бу бигрҽк 

тҽ XVIII й. ахыры – XIX г. башында классицизм талҽплҽрен тискҽре 

бҽялҽүдҽ сизелҽ. 

Язучы романтик геройның уй-тойгысын, дҽрт-дҽрманын арттырып 

сурҽтли. Романтик ҽсҽр хисле, моңсу була.  

Персонаж холкын тҽэсирле тасвирлау ҿчен романтик ҽдип 

каршылыкка мҿрҽҗҽгать итҽ. Бу үзенчҽлек В.Гюгоның ―Собор 

Парижской богоматери‖ романында бҿкре Квазимодоның чибҽр 

Эсмеральдага мҽхҽббҽтен сурҽтлҽүдҽ ачык күренҽ. Автор 

Квазимодоның тҽн ямьсезлегенҽ күңел матурлыгын каршы куя. 

Романтизм хакында тҽүге фикер Кҿнбатышта XVIII й. азагы – XIX 

г. башында ишетелҽ, шуңа күрҽ Европа, рус ҽдҽбият белеме 

романтизмны XVIII – XIX г.г. күренеше дип бҽяли. 

Борынгы татар шигърияте романтизм юнҽлешендҽ үсҽ. Бездҽ 

романтик мҽхҽббҽтне тасвирлау чордан чорга дҽвам итҽ: Йосыф-

Зҿлҽйха, Лҽйлҽ-Мҽҗнүн, Таһир-Зҿһрҽ хислҽре халкым күңеленҽ 

сеңгҽн. 
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Романтизм аеруча шигърияттҽ кҿчле, мҽсҽлҽн, балладада 

романтик күренешлҽр сурҽтлҽнҽ (М.Җҽлил ―Сандугач һҽм Чишмҽ‖, 

Ш.Галиев ―Тимерче Гомҽр һҽм гомер‖).  

Романтизмның драма һҽм прозада урын алуын, мисал ҿчен 

В.Скотт, В.Гюго, Ж.Санд иҗатлары, А.Пушкин ―Дубровский‖, 

С.Җҽлҽл ―Дим буенда‖, Ҽ.Еники ―Гҿлҽндҽм туташ хатирҽсе‖, 

Т.Миңнуллинның ―Ҽлдермештҽн Ҽлмҽндҽр‖ ҽсҽрлҽре раслый. Димҽк, 

романтизм күп милли ҽдҽбиятларга хас.  

 

7.2. Реализм 

 

Реализм – тормышның һҽм кеше табигатенең асылын дҿрес 

сурҽтли торган иҗат тибы.  

Реализм яшҽешнең чын картинасын җанлы образлар аша тудыра. 

Реализмда дөреслек сҽнгати матурлык күрсҽткеченҽ ҽйлҽнҽ.  

Реализм ҽдипкҽ тормыш хҽллҽрен тасвирлауга булыша. Объектив 

дөреслек – реализмны субъектив романтизмнан аера торган сыйфат, 

чҿнки ул язучыга иҗат иреге, актуаль тема сайларга, катлаулы 

проблема яктыртырга мҿмкинлек бирҽ.  

Реализм автор мҿнҽсҽбҽтен дҽ чиклҽми. Ҽдип бҽясе лирик 

чигенештҽ, автор уйлануында, персонаж сҿйлҽмендҽ чагыла, ҽмма 

вакыйгаларның объектив юнҽлешен үзгҽртми. 

Реализм кешене мохит белҽн бҽйлҽнештҽ күрсҽтҽ, иҗтимагый 

шартларның инсан язмышына йогынты ясавын чагылдыра. Яшҽештҽге 

сҽбҽп-нҽтиҗҽ бҽйлҽнешен детерминизм, дилҽр. Реализмга социаль-

психологик детерминизм хас, ягьни биредҽ типның гамҽле, яшҽү 

шарты тормыш мантыйгы белҽн исбатлана. Тҿрле мҿнҽсҽбҽтлҽр хасил 

булу персонажның холкы, карашы, кичереше нҽтиҗҽсе исҽплҽнҽ.  

Реализмда тышкы кҿч белҽн эчке дҽлил бергҽ яши. Бу халҽт 

ҽсҽрнең инандыру куҽтен арттыра. 

Реалист язучы тискҽре типның да хҽрҽкҽтен сҽнгати исбатлый. Бу 

очракта эчке дҽлил зур ҽһҽмияткҽ ия, мҽс.: Г.Камалның ―Банкрот‖ында 

Сираҗи, Ш.Камалның ―Матур туганда‖ романында Садыйк хаҗи 

нияте – баю, Ҽ.Еники ―Саз чҽчҽге‖ повестендҽ Шакир Мостафинның 

рухи сазлыкка батуын психологик дҽлилли. 

Реалистик ҽдҽбиятта сҽнгати дҽлиллҽү мантыйки фикерне 

кҿчҽйтҽ, ихтыярлы кеше тирҽлеккҽ дҽ тҽэсир итҽ (Г.Ҽпсҽламов 
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―Газинур‖, Н.Островский ―Корыч ничек чыныкты‖, Д.Дефо ―Робинзон 

Крузо‖). 

Реалистик ҽсҽрдҽ сюжет чынбарлык кануннары буенча үстерелҽ, 

сҽнгатьчҽ тҽэсирле сурҽтлҽү чаралары кулланыла. Реализм – сҽнгати 

ачышка ирешкҽн иҗат тибы.  

 

7.3. Модернизм 

 

Модернизм (фран. moderne – ҿр-яңа, иң яңа) – ХХ г. башы Европа 

ҽдҽбияты һҽм сҽнгатендҽ барлыкка килгҽн иҗат юнҽлеше. Модернизм 

футуризм, экспрессионизм, сюрреализм, экзистенциализм, символизм, 

кубизм һ.б. авангард агымнарны берлҽштерҽ.  

Футуризм (лат. futurum – килҽчҽк) – ХХ й. башы Гареб 

сҽнгатендҽге модернистик агым (термин авторы – Габриэль Аломар, 

―Футуризм‖ мҽкалҽсе, 1905).  

Экспрессионизм (лат. expressio – белдерү) – ХХ гасырның 

беренче чирегендҽ Гареб сҽнгате һҽм ҽдҽбиятында барлыкка килгҽн 

авангард агым. Германиядҽ формалаша, термин авторы – Х.Вальден, 

―Штурм‖ журналы (1911).  

Сюрреализм (фран. sur realisme – гадҽттҽн тыш реализм) – ХХ 

гасырның 20-30 елларында Кҿнбатыш сҽнгате һҽм ҽдҽбиятындагы 

агым. Франциядҽ барлыкка килҽ (тҿшенчҽ авторы – Андре Бретон, 

―Сюрреализм манифесты‖, 1924). 

Экзистенциализм (лат. existentia – яшҽү) – ХХ йҿзнең беренче 

яртысында яралган фҽлсҽфи юнҽлеш, 1940-1960 елларда француз, 

америка ҽдҽбиятларында ныгыган иҗат агымы.  

Импрессионизм (фран. impression – тҽэсир) – XIX г. ахыры 

авангард иҗат агымы (термин рҽссам Клод Моненың ―Impression‖ 

(―Тҽэсир‖) картинасы исеменнҽн алынган, Париждагы сҽнгать салоны, 

1867 ел күргҽзмҽсе).  

Фовизм – ХХ й. башы Европа сҽнгате һҽм ҽдҽбиятында 

формалашкан авангард агым. 

 
Белемнҽрне тикшерү ҿчен сораулар, мҿстҽкыйль эшкҽ биремнҽр 

1. Иҗат тибын аңлатыгыз. 

2. Аның ничҽ тҿре бар? 

3. Романтизм, реализм, модернизм белҽн сугарылган ҽсҽрлҽрне ҽйтегез. 
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VIII бүлек. Иҗат методы 

 

 

 ―Иҗат методы‖ (грек. mеthodos, рус. метод творчества, тат. 

ысул) тҿшенчҽсе дҽ гомумилекне аңлата, лҽкин иҗат тибы белҽн 

чагыштырганда, ул – таррак гомумилек. Шул ук вакытта иҗат методы 

башка гомумилеклҽрдҽн аерыла, ҽйтик, борынгы грек ҽдҽбияты белҽн 

хҽзерге реалистик ҽдҽбият арасында җитди аерма күзҽтелҽ. Иҗат 

методын иҗат практикасы барлыкка китерҽ. Язучының ҿслүб 

үзенчҽлҽген ҿйрҽнгҽндҽ аңа хас уртак сыйфатлар табыла. Шуларны 

гомумилҽштерү иҗат методының асылын аңлауга булыша.  

Иҗат методы да милли ҽдҽбият кысалары белҽн генҽ чиклҽнми, 

мҽс.: XIX г. классик реализм методы инглиз, француз һҽм рус 

ҽдҽбиятларында ачык чагыла, XX й. башында ул татар ҽдҽбиятына 

килеп керҽ. Кайвакыт иҗат методының үсеше гасырлар белҽн үлчҽнҽ. 

Иҗат методы – хҽрҽкҽтчҽн күренеш. Иң элек үз җирлегендҽ үсҽ, 

иҗади ачышлар хисабына байый. Идея-эстетик карашларның үзгҽрүе 

сҽбҽпле яңа иҗат методлары туа. Яңару элеккесен бҿтенлҽй кире 

какмый. Тҿрле иҗат ысуллары арасында ныклы бҽйлҽнеш саклана. 

Иҗат методлары хҽрҽкҽте иҗади ярышуга нигезлҽнҽ.  

Метод – чынбарлык күренешлҽрен тасвирлау ул. Хҽзер метод 

фҽлсҽфҽдҽ танып белү (рус. познание) мҽгънҽсендҽ йҿри.  

Метод иҗатның яшҽешне сҽнгатьчҽ үзлҽштерүен аңлата, теге яки 

бу чор ҽдҽбиятының тормышны сурҽтлҽвен билгели. Метод үзе генҽ 

ҽсҽрнең сҽнгатьчҽ камиллеген тҽэмин итми, чҿнки бер үк метод белҽн 

иҗат итүче, лҽкин тҿрле сҽлҽткҽ ия ҽдиплҽрнең ҽсҽрлҽре яхшы, 

уртакул яки зҽгыйфь булырга мҿмкин. Язучы иҗат методын үзе 

сайлый.  

Бер үк чорда яшҽү хокукын тҿрле методлар ҽсҽрлҽрнең сҽнгатьчҽ 

дҽрҽҗҽсенҽ, эстетик тҽэсир кҿченҽ карап яулый. Сҽламҽт ярышу 

гомуми үсешкҽ генҽ китерҽ. Иҗат методы тҿрле була.  

Мифологик метод. Антик ҽдҽбият Европада бик борынгы санала, 

ягъни язма ҽдҽбиятны б.э.к. VIII гасырда грек халкы башлап җибҽрҽ. 

Мифологик метод миф һҽм риваятьлҽргҽ таяна, аллалар образын актив 

сурҽтли. Греклар табигать күренешлҽрен аллалар ихтыярына бҽйле 

дип уйлаганнар.  
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Б.э.к. VIII йҿздҽ тарихчы Гесиод ―Теогония‖ (―Аллаларның килеп 

чыгышы‖) поэмасын яза. Мифларга нигезлҽнеп аллалар шҽҗҽрҽсен 

аңлатып бирҽ. Аллаларның патшасы – Зевс (болыт, яшен белҽн идарҽ 

итҽ). Гера – Зевсның хатыны, балалары: Аполлон – сҽнгать алласы, 

Артемида – хайваннар алласы, Афродита – матурлык алласы, Афина 

– гыйлем, һҿнҽр алласы, аксак Гефест – тимерчелек, ювелир алласы,  

Арей (Арес) – сугыш алласы. Зевсның туганы Посейдон – диңгез 

алласы, Аид – җир асты дҿньясының хуҗасы, Тифон – җирне селкетҽ 

торган куркыныч алла, Пан – урман һҽм ҽрҽмҽлҽр алласы. 

―Грекларда туфан калкып, дҿньяның асты ҿскҽ килүе, тау-ташлар 

җимерелүе, диңгезнең ярларыннан чыгуы һҽм җир аллары белҽн күк 

аллаларының сугышы турында тҿрле мифлар сҿйлҽнелгҽн. ... Тифон 

авызларыннан ут-ялкын бҿрки торган йҿз башлы җылан кыяфҽтле. Аның 

тавышы ҽле аллалар тавышын хҽтерлҽтҽ, ҽле ул эт булып ҿрҽ, арыслан 

булып ырылдый һҽм җылан булып сызгыра. Тифон бҿтен нҽрсҽне җимерҽ 

ала. Тифон татарча Туфан дигҽн сүз. Вулкан атканнан соң җиргҽ коела 

торган кҿл грекча ―тефра‖, вулкан кҿле катканнан соң хасил булган таш 

―туф‖ дип атала. Тефраның да, туфның да ҽүвҽлгечҽ ҽйтелеше – туфра, 

ягъни безнеңчҽ туфрак‖ [1, 325]. 

Һҽр алланың вазыйфасы барлык ҽсҽрлҽрдҽ дҽ саклана. Антик 

ҽдҽбиятта, сынлы сҽнгатьтҽ аллалар гүзҽл кеше кыяфҽтле, Олимп 

тауларында мҿстҽкыйль яшҽүлҽре, гаилҽ мҿнҽсҽбҽтлҽренең 

буйсындыру-буйсынуга корылуы тасвирлана. Мҽс.: ―Атлантида 

турындагы хҽбҽрендҽ Платон нигездҽ ―Атлантида‖ дип аталган утрауны 

һҽм башкаланы сурҽтлҽгҽн. Утрауның үзҽгенҽ 1 км диаметрлы тау 

урнашкан, шул тауда беренче Адҽм балалары – ир белҽн хатын яшҽгҽн, бер 

кызлары булган. Ҽти-ҽнисе үлгҽч, кызга Посейдон гашыйк була, ҿйлҽнҽ һҽм 

аларның биш пар игезҽк уллары туа. Диңгез алласы ун улын да үстерҽ, 

утрауны унга бүлеп, һҽркайсына җир бирҽ. Ҿлкҽн улы Атлантны 

энекҽшлҽре ҿстеннҽн патша итеп билгели. Посейдон һҽм уллары үзлҽре 

яшҽгҽн үзҽнне, шушы тауны бик ныгыталар...‖ [1, 323-324] 

Мифологик методның тҿп үзенчҽлеге – ҽдҽби ҽсҽрдҽ аллалар тигез 

хокуклы геройлар кебек катнаша. Мисал ҿчен, ―Богауланган 

Прометей‖ трагедиясендҽ (б.э.к. VI-V г.г.) Эсхил каршылыкны 

аллаларның үзара мҿнҽсҽбҽтенҽ нигезли.  

Аллалар бҽйлҽнеше Гомерның ―Илиада‖, ―Одиссея‖ эпик 

поэмаларында киң чагыла (б.э.к. VIII г.), сюжетлары Троя сугышына 

барып тоташа. Чын хҽллҽр мифологик могҗизалар белҽн үрелҽ. 
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―Илиада‖да хҽрби вакыйгалар, ―Одиссея‖дҽ кҿнкүреш хҽллҽре, 

маҗаралар тасвирлана. Аллалар мҿнҽсҽбҽтендҽ кеше психологиясе дҽ 

чагылып китҽ. Мҽс., Гера мҽхҽббҽтле күренер ҿчен ире Зевс янына 

бизҽнеп бара.  

―Мифологиядҽ, этнографиядҽ, телдҽ, фольклорда грек-тҿрки 

уртаклыкларын күплҽп табарга мҿмкин. Мҽс., канатлы атлар тҿркилҽрдҽ дҽ, 

грекларда да була. Грек мифларында сыңар күзле циклоплар турында 

сҿйлҽнелҽ. Татар ҽкиятлҽрендҽ диюлҽр, дию пҽрилҽре, убырлы карчык 

Җалмавыз еш кына сыңар күзле була. Грек мифларында Прокна һҽм 

Филомена дигҽн бертуган кызларның кошка ҽйлҽнүе турында ҽйтелҽ. Сак-

Сок бҽетендҽ кошка ҽйлҽнгҽн бертуган балалар турында сүз бара. 

Грекларның Персей белҽн Даная турындагы мифының сюжеты ―Таһир-

Зҿһрҽ‖ сюжетына охшаш. Гомерның ―Одиссея‖се белҽн тҿркилҽрнең 

―Алпамыш‖ (―Алпамша‖) дастаны шулай ук охшаш сюжетка корылган‖ [1. 

328]. 

 Грек аллаларының генезисы күбесенең тҿрки икҽнлеген раслый, 

мҽсҽлҽн, Зевс, имеш, Крит утравында туа. ―Тарих атасы‖ Геродот 

антик аллалар Мисырдан алынган дип яза. Бу күренеш Мисыр-

Атлантида уртаклыгына ишарҽ итҽ. ―Зевс сүзенең ҽүвҽлгерҽк формасын 

без Җҽбҽс (Җҽфҽс яки Йҽфҽс) дип белҽбез. Йҽфҽс – тҿрки халыкларның ата-

бабасы, Нух пҽйгамбҽрнең улы. Грекларның иң атаклы алиһҽлҽре 

Афинаның исеме дҽ тҿрки. Бу сүзне Аф (аб) инҽ яисҽ Н (ҽф) инҽ дип 

белҽбез. Һҽр ике очракта бу ―изге инҽ‖ дигҽнгҽ туры килҽ. Ҽйтергҽ кирҽк, 

грек исемнҽрендҽ ана-она, ина (инҽ), апа-опа, ага сүзлҽре еш очрый‖ [1, 

329]. 

Б.э.к. V гасырда үзҽк урынны драма ала. Ул хор җырларына, 

фольклор уеннарына таяна. Драмага эпик поэманың йогынтысы зур 

була. Байтак трагедиялҽр шушы поэмалардагы тематиканы, 

эпизодларны дҽвам иттерҽ. Прологта трагедия конфликтына кадҽрге 

тарих бҽян ителҽ. 

Б.э.к. VI йҿздҽ трагедияне бер генҽ актѐр башкара. Эсхил, Софокл, 

Эврипид трагедиялҽрендҽ катнашучылар саны 2-3 яки 4-5 кешегҽ 

җиткерелҽ, драматик мҿнҽсҽбҽтлҽр катлауландырыла, диалог 

активлаштырыла, хор җырлары кыскартыла. Образлар табигатендҽ 

гомумилек ҿстенлек ала. Моны ҽсҽрлҽрнең исемнҽре дҽ ҽйтеп тора. 

Мҽс.: Эсхил ―Ялваручылар‖, ―Фарсылар‖, ―Мҽрхҽмҽтлелҽр‖, Софокл 

―Тархиянлылар‖, Эврипид ―Елена‖, ―Финкиянлылар‖, ―Троянлылар‖. 
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Грек шагыйрьлҽре шигъри сҿйлҽм матурлыгын яхшы тойган, бҿтен 

ҽдҽби тҿрлҽрне дҽ тезмҽ формада кулланган. 

 ―Фарсылар‖ трагедиясендҽ Эсхил сурҽтлҽгҽн охшаш вакыйга ике 

мең ел узгач татар халкы тарихында кабатлана. Автор Ксеркс 

патшаның Элладага һҿҗүм итүен тасвирлый, лҽкин грекларның 310 

корабы Ксерксның бик зур флотын тар-мар итҽ. Безнең Олугъ 

Мҿхҽммҽд хан да ҿч меңлек сугышчысы белҽн князь Владимирның 

40 меңлек гаскҽрен җиңҽ, ҽ патшаны ҽсирлеккҽ ала [2, 249]. 

Антик ҽдҽбият Европада рухи мҽдҽниятнең беренче баскычы 

исҽплҽнҽ. Аның ҽсҽрлҽре килҽчҽк сҽнгатькҽ нык йогынты ясый, хҽзер 

дҽ эстетик кыйммҽтен югалтмый.  

 
Тҿп ҽдҽбият 

1. Фҽттах Н. Сайланма ҽсҽрлҽр: 5 томда. V т. Казан: Татар. кит. нҽшр., 2002. 400 б. 

2. Хатипов Ф.М. Ҽдҽбият теориясе. Казан: Раннур, 2002. 352 б.  

 

Яңарыш реализмы. Антик дҽвердҽн соң Европаның рухи 

тормышын урта гасырлар караңгылыгы каплый. Иҗтимагый яшҽештҽ 

Католик Чиркҽүнең тоткан урыны ныгый. Лҽкин тормыш алга бара. 

Икътисадый, гыйльми, фҽлсҽфи, һҿнҽрчелек, сҽүдҽ ҿлкҽлҽрендҽ 

яңалыклар барлыкка килҽ. Табигать кануннарын, борынгы грек 

ҽдҽбиятын ҿйрҽнү, ҽдҽби-мҽдҽни кулъязмаларны эзлҽү кҿчҽя, 

сҽнгатьтҽ гүзҽллек турындагы антик караш торгызыла. Инсан үзенҽ, 

тирҽ-юньдҽгелҽргҽ, рухи ихтыяҗларга, дҿньяга игътибарлырак карый. 

Ҽдҽбият антик фҽлсҽфҽчелҽрнең гуманистик фикерлҽрен яңа 

шартларда үстерҽ, кешенең физик кҿчен, акылын, сҽлҽтен, хислҽрен 

ихтирам белҽн сурҽтли. Бҿек үзгҽрешлҽр Яңарыш чоры (Ренессанс) 

дип атала. Аның асылына кешене олылау хисе салынганга күрҽ 

гуманизм яңарышы дип тҽ йҿртҽлҽр (ХIV-ХVI гг.). 

Язучылар антик чор сүз осталарына, ҽдҽби персонажларына 

мҿрҽҗҽгать итҽ, аларны ҽсҽрлҽрендҽ абруйлы дҽлил итеп китерҽ. 

―Илаһи комедия‖дҽ Дантега тҽмугны грек шагыйре Вергилий күрсҽтеп 

йҿри. ―Гаргантюа һҽм Пантагрюэль‖ романында Рабле бҿек фҽлсҽфҽче 

Сократны телгҽ ала. Нҽваинең ―Фҽрхад һҽм Ширин‖ поэмасында 

Сократ Фҽрхадның язмышын юрый. ―Дон Кихот‖ романында 

Сервантес грек тарихчысы Гораций фикерен китерҽ, Аристотель, 

Платон, Гомер исемнҽрен атый. 
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Яңарыш рухындагы шигърият һҽм фҽлсҽфҽ Кҿнчыгышта VI-VIII 

гасырларда туа, ҽ тҿрки-татар шигъриятендҽ ХII-ХIII йҿзлҽрдҽ 

барлыкка килҽ. Ҽдҽбият белгечлҽре фикеренчҽ, Шҽрыкъ яңарышы 

антик чорның рухый байлыгы белҽн тыгыз бҽйлҽнгҽн. Борынгы грек 

фҽлсҽфҽсе гарҽп теленҽ тҽрҗемҽ кылына, соңрак гарҽп мҽдҽнияте 

тҿрки дҿньяга зур йогынты ясый. Шҽрыкъның фикер иялҽре Ҽл-

Фҽраби, Ҽбүгалисинҽ, Рудаки, Фирдҽүси, Йосыф Баласагунлы, 

Низами, Хҽйям, Кол Гали, Җҽлҽледдин Руми, Сҽгьди, Котб, Хафиз, 

Нҽваи, Физули, Мҿхҽммҽдьяр гаделлек, зирҽклек, намус, юмартлык, 

батырлык, хезмҽт фидакарьлеге, азатлык, мҽхҽббҽтне кешедҽ иң 

мҿһим сыйфатлар дип санаганнар. Фирдҽүсинең ―Шаһнамҽ‖ (Х-ХI гг.) 

ҽсҽрендҽ патша кешелҽрне тимер эшкҽртү, корал ясау, су каналы казу, 

иген игү, ут кабызуга, ҽ аның варисы Тахмурес язуга ҿйрҽтҽ. 

Ҽсҽрлҽр IX г. кадҽр Персиядҽ, Урта Азиядҽ гарҽпчҽ, IX й. башлап 

фарсыча иҗат ителҽ. ХIII-ХIV гасырларда К.Гали, Нҽваи борынгы 

тҿрки телдҽ язалар. Шҽрыкъ ҽдҽбиятында кешенең сҿю хисен 

чагылдырган күлҽмле поэмалар иҗат ителҽ, мҽхҽббҽт гүзҽллек, 

батырлык, тугърылык белҽн бҽйлҽнештҽ карала.  

Европада Яңарыш чоры Данте, Ф.Петрарка, Дж.Чосер, 

Дж.Боккаччо иҗаты белҽн башлана. Яңарыш прозасында күңел 

дҿньясы беренче тапкыр махсус сурҽтлҽү объектына ҽйлҽнҽ. Мҽсҽлҽн, 

Боккаччоның ―Фьяметта‖ повестендҽ, Сервантесның ―Дон Кихот‖ 

романында мҽхҽббҽт җентекле тасвирлана. Итальян язучысы 

Боккаччоның ―Декамерон‖ новеллалары, Рабленең ―Гаргантюа һҽм 

Пантагрюэль‖ ҽсҽре чынбарлыкка юмористик мҿнҽсҽбҽтне чагылдыра.  

Зирҽклек Яңарыш ҽдҽбиятында шҽхес бҿеклеген күрсҽтүгҽ хезмҽт 

итҽ (У.Шекспир. ―Венециан сҽүдҽгҽре‖). Яңарыш реализмы геройны 

фикер йҿртүче, гуманистик идеал ҿчен кҿрҽшүче итеп сурҽтли. 

Сервантес ҽсҽренең тулы исеме – ―Хҽйлҽкҽр Идальго Дон Кихот 

Ламанческий‖, ягъни бу исемдҽ каһарманның тапкырлыгы чагыла. 

Автор ҽлеге персонаж аша ҽхлак, намус турындагы карашны уздыра. 

Яңарыш чоры ҽдиплҽре милли телдҽ яза. Шҽрыкъ Ренессансы 

мҽгърифҽтчелек ҿчен нигез ҽзерли. Яңарыш реализмын XVII г. Европа 

ҽдҽбиятында классицизм алыштыра. 

Классицизм. Бу тҿшенчҽ методның үзеннҽн алдарак дҿньяга килҽ. 

Сервий Туллий, мҿлкҽт күлҽменҽ карап, Рим гражданнарын биш 

класска бүлҽ. Беренче сыйныфка кергҽннҽрне классиклар дип атыйлар. 
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Шундый эшне ҽдҽбият белемендҽ Аристарх башкара. Ул антик 

ҽсҽрлҽрне сҽнгатьчҽ кыйммҽте ягыннан барлап чыга. Соңрак 

«классик» эпитеты, гомумҽн, ҽдҽбият үсешендҽге күркҽм ҽсҽрлҽргҽ 

карата кулланыла башлый. Классицизм үрнҽк итеп антик ҽдҽбиятны 

ала. Бу чор язучылары Гомер, Эсхил, Софокл иҗатына ияреп язалар, 

борынгы Греция, Рим чынбарлыгындагы зур вакыйгаларны, тарихи 

шҽхеслҽрне тасвирлыйлар, тирҽн каршылыклар уятырдай хҽллҽрне 

сурҽтлилҽр. Шуңа күрҽ бу ысулга классицизм исеме бирелҽ.  

Классицизм теоретиклары XVI йҿзнең II яртысында урын, вакыт, 

хҽрҽкҽт берлеге теориясен уйлап табалар. Сарай драматурглары 

хакимият ихтыярын, аксҿяклҽр яшҽешен чагылдыралар. Бу 

тҽгълиматта халыкны санга сукмау сизелҽ. Ҿч берлек нормасына 

трагедия, комедия ҿстҽлҽ. Француз теоретигы Пеллетье карашынча, 

комедиядҽ түбҽн катлам вҽкиллҽре, трагедиядҽ югары затлар 

тасвирланырга, комедия халыкчан тел белҽн, трагедия күтҽренке 

стильдҽ язылырга тиеш була. Классицизм нормалары ҽсҽрлҽрнең 

эчтҽлегенҽ үтеп керҽ. Иҗатта рухи азатлыкның роле кире кагыла. 

Классик теориягҽ дҽүлҽт органнары закон кҿче бирҽ. Франция Фҽннҽр 

Академиясенҽ классицизм рухында сүзлек, грамматика, риторика, 

поэтика тҿзү бурычы йҿклҽнҽ. 

Лҽкин иҗат ҽһеллҽре һҽр очракта да норманы тулысынча 

сакламый. Алар шагыйрьнең фикер азатлыгын яклый, ҽсҽрнең халыкка 

охшавы барча кануннардан да мҿһимрҽк дип белдерҽ. Норматив 

кысынкылык П.Корнельнең «Сид» трагедиясе мисалында ачык күренҽ.  

Классицизм ҽсҽрлҽрендҽ байтак вакыйгалар сҽхнҽдҽн читтҽ бара. 

Алар турында аерым персонажлар гына, антик трагедиялҽрдҽге кебек, 

сҽхнҽгҽ кереп хҽбҽр итҽлҽр.  

XVII йҿзнең 40 елларында классицизм теориясе эшлҽнеп бетҽ. 

Н.Буало «Поэтик сҽнгать» хезмҽтендҽ шушы карашларны берлҽштерҽ. 

Автор аны, антик трагедиялҽр күк, шигырь белҽн яза.  

Ж.Расин (1639-1699) классик талҽплҽрне тҿгҽл үтҽргҽ омтыла, 

ҽсҽрлҽрен гомумидея, логика буенча тҿзи. Ул ҿч берлеккҽ стильне 

ҿсти. Аның барлык персонажлары да дҿрес тел белҽн сҿйлҽшҽ. 

Мольер (1622-1673) классицизм кануннары белҽн килешми, 

аныңча, тҿп үлчҽм – тамашачыга ошау. Лҽкин аристократик 

принциплардан бҿтенлҽй үк читлҽшми. Үз комедиялҽре белҽн сарай 

ҽһеллҽре, шҽһҽр кешелҽренең күңелен ачарга тели. Комедиялҽрдҽ урта 
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катлам вҽкиллҽре, дворяннар сурҽтлҽнҽ. Биредҽ тезмҽ сҿйлҽм белҽн 

проза аралаша. Мольер комедия жанрында җитди сүз ҽйтҽ. 

Классицизм трагедиялҽрендҽ сугышчан батырлык, патшага тугры 

хезмҽт мактала. Моның ҿчен темалар антик чор тарихыннан алына. 

Патшалар тормышы драматургка сарай интригаларын мул бирҽ. 

Классицизм ҽдиплҽре аеруча дҽүлҽт, король алдындагы бурыч белҽн 

шҽхси хислҽрнең бҽрелешен яратып сурҽтлилҽр. Хатын-кызлар 

кешелекле, туган җанлы итеп тасвирлана. Ир-атлар дҽүлҽт, король 

каршындагы бурычын үтҽүне шҽхси мҽнфҽгатьлҽрдҽн ҿстенрҽк куя 

(Корнельнең «Гораций» трагедиясе). 

Дҽүлҽт алдындагы бурычны үтҽүнең шҽхси мҽнфҽгатьтҽн югары 

булуы турындагы идея рҽсми идеологиягҽ туры килҽ: феодаль 

таркаулыкны бетерү, бердҽм милли дҽүлҽт тҿзү, абсолют монархия 

режимын ныгыту ихтыяҗларына җавап бирҽ. Сүз сҽнгате бу эшкҽ 

буйсындырыла.  

XVII г. ахырында классицизмны ясалма чаралар ярдҽмендҽ яшҽтү 

омтылышы сизелҽ башлый. XVIII й. башында Франциядҽ сҽүдҽ, 

сҽнҽгать кҿчҽю сҽбҽпле, җҽмгыятьне инде корольлҽр трагедиясе 

канҽгатьлҽндерми. Ул сҽхнҽдҽ ҿченче катлам вҽкиллҽрен – 

мещаннарны – күрергҽ тели. Язучылар классицизм нормаларын 

тҽнкыйтьли. Классицизм ысул буларак яшҽүдҽн туктый.  

Сентиментализм. Бу тҿшенчҽнең исеме хислелек сүзеннҽн 

алынган, ягьни ҽлеге ысул тарафдарлары кешенең кичерешлҽрен 

аеруча тирҽн сурҽтли.  

Бу методның исемен теоретиклар инглиз язучысы Л.Стерн иҗаты 

белҽн бҽйлилҽр. Ул 1768 елда «Сентименталь сҽяхҽт» повесте яза. 

Автор аның тҿп героен хискҽ бирелүче сҽяхҽтче дип тҽкъдим итҽ. Ул – 

нечкҽ күңелле, сизгер табигатьле кеше. Сҽяхҽт вакытында аны тирҽ-

юньдҽге күренешлҽрдҽн дҽ бигрҽк кешелҽрнең холыклары 

кызыксындыра. Лҽкин монда без классик сентименталь ҽсҽрлҽргҽ хас 

булган хислҽр ташкынын күрмибез. Методның чишмҽ башын 

«Сентименталь сҽяхҽт»тҽ күрү повестьнең исеменнҽн килҽ, ахрысы.  

Бу метод нигезен Яңарышның тҽүге адымнарыннан эзлҽү кирҽк. 

1343 елда Дж. Боккаччо ―Фьяметта‖ повестен яза (ҽсҽрнең тулы исеме 

– ―Мадонна Фьяметта элегиясе‖).  

Кичерешлҽрне яктырту аша укучының йҿрҽгенҽ тҽэсир итү –  

сентиментализмга хас сыйфат. 
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Ҽдҽбият теориясендҽ «Фьяметта» Европа прозасында беренче 

психологик повесть дип йҿртелҽ. Бу җҽһҽттҽн психологизм белҽн 

сентиментализмның үзара бҽйлҽнеше игътибарга лаек. Аны бҿтен 

белҽн кисҽк арасындагы мҿнҽсҽбҽт рҽвешендҽ күз алдына китерергҽ 

мҿмкин. Психологизм киңрҽк, сентиментализм – таррак күренеш, 

ягъни барлык сентименталь ҽсҽрлҽр дҽ кеше күңелен җентекле 

чагылдыра. Ҽмма бҿтен психологик ҽсҽрлҽр дҽ сентименталь аһҽңле 

булмый. Сентиментализм метод буларак XVIII йҿздҽ формалаша. 

Монда киеренке кичерешлҽр күбесенчҽ мҽхҽббҽт драмасы 

жирлегендҽ барлыкка килҽ. Бҽрелешлҽр социаль тигезсезлектҽн килеп 

чыга. Ҽсҽрдҽ геройлар үзлҽренең кешелек сыйфатлары, тойгылар 

тирҽнлеге белҽн тигез, ҽмма ижтимагый тигезсезлек иң саф хислҽрне 

газап чыганагына ҽйлҽндерҽ.  

Француз язучысы Жан-Жак Руссоның «Юлия, яки Яңа Элоиза» 

романына (1761) нигез сыйфатында борынгы дҽвердҽ, җиде гасыр элек 

булып узган бер хҽтҽр вакыйга – дин галиме Пьер Абеляр белҽн 

укучысы Элоиза арасындагы үкенечле мҽхҽббҽт – хезмҽт иткҽн. Алар 

үзлҽренең никахын яшерергҽ мҽҗбүр булганнар, чҿнки дин галименҽ 

ҿйлҽнү тыелган була.  

Социаль тигезсезлек җирлегендҽге мҽхҽббҽт драмаларын Николай 

Карамзинның «Бичара Лиза» (1792), Мирхҽйдҽр Фҽйзинең 

«Кызганыч» (1913) ҽсҽрлҽрендҽ очратабыз. Күпчелек сентименталь 

ҽсҽрлҽрнең ахыры үлем белҽн тҿгҽллҽнҽ («Фьяметта», «Яшь 

Вертерның газап чигүе», «Бичара Лиза»).  

Сентиментализм халыкка якынрак ысул. Классицизм ҽсҽрлҽрендҽ 

король, принц, гаскҽр башлыгы сурҽтлҽнсҽ, сентименталистлар аеруча 

авыл дворяннарын, зыялыларны, руханиларны, крестьяннарны 

тасвирлыйлар.  

Персонажлар үз башларыннан узган хҽллҽрне беренче заттан – 

«мин» исеменнҽн – хикҽяли яки ҽсҽр хат формасында языла. Язучылар 

хат стилен актив куллана, нҽширлҽр сакланып калган хатларны җыеп 

бастыра. Хат иялҽренең тел мҽдҽнияте югары булганлыгы күренҽ: 

катлаулы җҿмлҽ, риторик сорау һҽм эндҽшлҽр белҽн язалар.  

Хат рҽвешендҽге ҽсҽрдҽ тышкы вакыйгалар хҽрҽкҽте күзгҽ 

күренми, сюжет хис-кичерешлҽрдҽн оеша. Сентименталистик ҽсҽрлҽр 

чҽчмҽ рҽвештҽ языла, ҽ поэзиядҽ мҽхҽббҽт лирикасы, элегия ҿстенлек 

итҽ. Мҽс., М.Фҽйзинең «Кызганыч» драмасында сентиментализм белҽн 
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уртаклыкны күрергҽ мҿмкин. Ҽсҽр ахырында геройлар Гҽүһҽр, Заһид 

үз-үзлҽрен үтерҽлҽр. Сентименталь аһҽң М.Фҽйзинең «Ак калфак» 

ҽсҽрендҽге морза кызы Хҽмдия монологында да яңгырый. 

Сентиментализм тормышны колачлау максатын куймый. Сюжет 

гаилҽ кысасыннан читкҽ чыкмый.  

Мҽгьрифҽтчелек реализмы. XVIII г. Европа ҽдҽбиятында 

мҽгърифҽтчелек дигҽн иҗат ысулы барлыкка килҽ. Мҽгьрифҽтчелек 

реализмы шҽхеснең аеруча акылына, ҽхлагына игътибар итҽ. Ул 

кешенең гүзҽллеген аның белемендҽ, тҽрбиялелегендҽ күрҽ. Моны 

сҽнгатьчҽ дҽлиллҽү ҿчен ҽдиплҽр үз геройларын авыр сынау алдына 

куя (мҽс., Д.Дефоның ―Робинзон Крузо‖ романы, 1719).  

Англиядҽ Д.Дефо, Дж.Свифт, Г.Фильдинг, Франциядҽ Вольтер, 

Д.Дидро, Ж.-Ж.Руссо, Германиядҽ И.Гѐте, Г.Лессинг, Россиядҽ исҽ 

Н.Новиков, Д.Фонвизин мҽгърифҽтчелек реализмының күренекле 

вҽкиллҽре санала. 

Татар ҽдҽбиятында мҽгьрифҽтчелек реализмы XIX йҿзнең икенче 

яртысында башлана. Аң-белем нурларын Ш.Мҽрҗҽни, Г.Кандалый, 

К.Насыйри, 3.Бигиев, М.Акъегетзадҽ, Ф.Кҽрими, Р.Фҽхреддин, 

М.Акмулла, Ҽ.Курмаши, Я.Емельянов һ.б. тарата. Мҽгърифҽтчелек 

рухы XX г. башында да үзен нык сиздерҽ. Байтак шагыйрьлҽр 

иҗатында мҽгърифҽтчелек идеалы Ислам мҽдҽнияте белҽн бҽйлҽнештҽ 

карала. 

Бу ысул акыл куҽтен раслауга ҽһҽмият бирҽ. Моңа танылган 

мҽгърифҽтче К.Насыйри иҗаты – ачык мисал. 1872 елда ул 

―Ҽбүгалисинҽ кыйссасы‖н гарҽпчҽдҽн тҽрҗемҽ итҽ, чҿнки бу ҽсҽр 

авторның мҽгьрифҽтчелек карашларына туры килҽ.  

Мҽгърифҽтчелек реализмы реалистик принципларга нигезлҽнҽ. 

Халыкны агарту нияте белҽн сугарылган роман буш хыялны, 

мҽгънҽсез күренешне түгел, без яши торган чынбарлыкны тасвирларга, 

кешелҽрнең характерын гҽүдҽлҽндерергҽ, чорның ҽхлакый йҿзен дҿрес 

детальлҽр ярдҽмендҽ чагылдырырга тиеш, дип ҽйткҽн француз 

мҽгьрифҽтчесе Д.Дидро (мисал ҿчен, аның ―Монахиня‖ ҽсҽре 

тормышчан сюжеты белҽн укучының игътибарын җҽлеп иткҽн). 

Инглиз язучысы Г.Фильдинг кешелҽр холкындагы уртак һҽм 

үзенчҽлекле якларны сурҽтлҽгҽн. Аның «Табылдык Том Джонсон 

тарихы», Д.Дидроның «Монахиня» романнары геройларының чын 

прототиплары булган.  
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Европа һҽм татар мҽгърифҽтчелеге арасында охшашлык та, 

аермалык та бар. Татарларда укыту-тҽрбия мҽсьҽлҽсе аеруча кискен 

торган, шуңа күрҽ ҽдҽби ҽсҽрлҽрдҽ аңа җитди дикъкать юнҽлтелгҽн. 

Кешене тҽрбиялҽүдҽ ҽдиплҽр китапка ҿметлҽнгҽннҽр. Укыту 

мҽсьҽлҽсен сурҽтлҽү ике юнҽлештҽ барган: 

1. кадимчелек ысулын тҽнкыйтьлҽү;  

2. җҽдитчелек ысулының кирҽклеген раслау.  

Искечҽ укыту турында Фатих Кҽрими ―Җиһангир мҽхдүмнең авыл 

мҽктҽбендҽ укуы‖ (1898), ―Бер шҽкерт белҽн бер студент‖ (1900), 

Закир Һади ―Җиһанша хҽзрҽт‖ (1906) ҽсҽрлҽрен язганнар.  

Мҽгърифҽтчелек ҽдҽбияты уңай образлар да иҗат иткҽн. Ҽйтик, 

Муса Акъегетзадҽнең ―Хисаметдин менла‖ повестендҽ (1886) баш 

геройның яңача (җҽдитчҽ) белем бирүе тасвирланган. 

Ризаеддин Фҽхреддиннең ―Сҽлимҽ, яки Гыйффҽт‖ повесте (1898), 

Фатих Халидинең ―Морат Сҽлимов‖ драмасы (1905) чит иллҽрдҽ 

белем алучы татар яшьлҽрен сурҽтли.  

Язучылар чит җирлҽрдҽ гыйлем туплаган милли яшьлҽрнең 

тормышта югары күтҽрелүен искҽртҽлҽр. Мҽсҽлҽн, Ф.Халидинең 

―Морат Сҽлимов‖ исемле романтик рухлы ҽсҽрендҽ хҽерче гаилҽдҽ 

туып үскҽн Моратның Париж университетында укып кайткач, 

Франция Фҽннҽр Академиясеннҽн профессор вазыйфасы тҽкъдим 

ителгҽн хат-чакыру алуы, гаилҽсе белҽн шунда китүе, аңа аена 1000 

франк хезмҽт хакы түлҽнүе сурҽтлҽнҽ.  

Мҽгьрифҽтчелек кешенең дингҽ мҿнҽсҽбҽте һҽм диннең кеше 

күңеленҽ үтеп керүе мҽсьҽлҽсенҽ ҽһҽмиятле урын бирҽ. Дин кешенең 

рухы белҽн бҽйлҽнгҽн. Кҿнбатыш ҽдҽбиятында диннҽрнең тигезлеге 

турындагы фикер үткҽрелҽ, дини дошманлык тҽнкыйть ителҽ, мҽсҽлҽн: 

Вольтер «Заира», Г.Лессинг «Зирҽк Натан». Лҽкин кайбер 

руханиларның кимчелекле яклары, мҽгънҽсез бҽхҽслҽре тҽнкыйтьлҽнҽ 

(3.Һади «Җиһанша хҽзрҽт», 3.Бигиев «Зур гҿнаһлар», Ф.Кҽрими «Бер 

шҽкерт белҽн бер студент»).  

Европада мҽгьрифҽтчелек реализмы сҽнгатьлелек ягыннан 

сизелерлек уңышларга ирешҽ. Кҿнбатыш язучыларының казанышлары 

белҽн татар мҽгърифҽтчелҽре дҽ таныш була (Ф.Кҽриминең «Салих 

бабайның ҿйлҽнүе» хикҽясе, Р.Фҽхреддиннең «Сҽлимҽ, яки Гыйффҽт» 

повесте). 
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Мҽгьрифҽтчелек ысулына кадҽр татар ҽдҽбияты Шҽрыкъ 

традициялҽрен дҽвам итҽ. Сүз сҽнгатенең үзҽгендҽ шигырь, поэмалар 

тора. Ҽмма милли проза һҽм драмада бу багланыш зур булмый. 

Прозада XIV йҿздҽ Мҽхмүд Гали «Нҽһҗел-фҽрадис» хикҽятлҽрен иҗат 

итҽ, соңрак «Кҽлилҽ һҽм Димнҽ» кебек ҽсҽрлҽр тҽрҗемҽ ителҽ.  

Миллҽтебезнең мҽдҽни тормышында мҽгърифҽтчелек реализмы 

ҽһҽмиятле эш башкарган.  

Классик реализм. XIX й. Европа ҽдҽбиятында җитди сыйфат 

үзгҽрешлҽре күзҽтелҽ. Ул сурҽтле фикерлҽү юнҽлешендҽ уңышка 

ирешҽ. Моның ҿчен ҽдҽбият талантлы ҽдиплҽргҽ бурычлы. Алар шул 

чор сүз сҽнгатенең элекке иҗат ысулларыннан аерылып торуын ачык 

тоя, реализмның яңа этабын күрҽ. И.Тургенев, Н.Некрасов, 

И.Гончаров, А.Островский, Ф.Достоевский, Л.Толстой үзлҽрен 

реалист дип атыйлар.  

Классик реализм тормышның тискҽре якларын тҽнкыйтьлҽү 

юнҽлешендҽ үсҽ. Ул элеккеге иҗат ысулларын сҽнгатьчҽ камилрҽк 

дҽрҽҗҽдҽ дҽвам итҽ.  

Классик реализм ҽсҽрлҽре тҽнкыйть белҽн генҽ чиклҽнми, 

кешелеклелек кыйммҽтлҽре, азатлык, мҽхҽббҽт идеялҽрен дҽ сурҽтли. 

Бу ысул уңай образлар тудыра, мҽсҽлҽн, татар ҽдҽбиятында: Тукай 

шигъриятендҽге X.Ямҽшев, С.Гыйззҽтуллина-Волжская, сабыйлар 

образы яки Ф.Ҽмирханның Хҽят, Ш.Камалның Газизҽ, Гариф, 

Шҽрҽфи; Г.Ибраһимовның Арыслан-бай, Карлыгачсылу; М.Фҽйзинең 

Галиябану, Хҽлил образлары. 

Классик реализм методы чынбарлыкны, кеше холкын, эш-

гамҽллҽрен киңрҽк яктырта. Шҽхес белҽн тирҽлекне, кеше һҽм 

җҽмгыятьне үзара тыгыз бҽйлҽнештҽ тасвирлый.  

Тҽнкыйди реализм XIX гасырда Германиядҽ барлыкка килҽ. XIX 

йҿзнең 20 елларыннан башлап Англиядҽ (Б.Шоу, Ч.Диккенс), 

Франциядҽ (О. де Бальзак, Стендаль), Россиядҽ (Достоевский, Гоголь, 

Чехов) иҗат ысулы буларак таныла. Аның кысасында сатира, комедия 

жанры үсеп китҽ. Кҿлү ярдҽмендҽ җҽмгыятьтҽге кимчелеклҽр 

тҽнкыйтьлҽнҽ.    

Тҽнкыйди реализм мондый асыл сыйфатларга ия:  

1. караңгы җҽмгыятьтҽ яшҽүче караңгы, надан кешене тасвирлау; 

2. рухи байлыкка һҽм кыйммҽтлҽргҽ йҿз тоткан шҽхесне күрсҽтү; 
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3. тарихилык (кеше – тарихи чор җимеше), социальлек (кеше 

тирҽлектҽ яши), психологизм (шҽхеснең уй-фикере җҽмгыять 

белҽн бҽйле) принциплары бердҽмлеге; 

4. типик характерларны типик шартларга куеп сурҽтлҽү һ.б. 

Тҽнкыйди реализм татар ҽдҽбиятында ХХ г. башында пҽйда була. 

Кешене ҽхлакый камиллеккҽ ҿндҽве, башкаларга игелек кылырга 

чакыруы ягыннан безнең ҽдҽбият бүтҽннҽрдҽн нык аерылып тора, 

чҿнки миллҽттҽшне ―йокысыннан уятырга‖ омтыла, аның мҿшкел 

хҽленҽ дҿрес бҽя бирҽ, татар җҽмгыятендҽге иске тҽртиплҽрне – 

кадимчелекне – тҽнкыйтьли. Мҽс., шул рухта язылган кайбер ҽсҽрлҽр: 

Г.Камалның ―Бүлҽк ҿчен‖ (1909), ―Безнең шҽһҽрнең серлҽре‖ һҽм 

―Банкрот‖ комедиялҽре (1911), Г.Исхакыйның ―Җҽмгыять‖ һҽм 

―Кыямҽт‖ пьесалары (1909-1910), Ф.Ҽмирханның ―Фҽтхулла хҽзрҽт‖ 

повесте (1909), ―Яшьлҽр‖ (1909), ―Тигезсезлҽр‖ (1913) драмалары. 

Социалистик реализм. Совет ҽдҽбият белемендҽ социалистик 

реализм тҽнкыйди реализмга караганда югарырак ысул дигҽн фикер 

яшҽгҽн. Мондый бүленеш социаль-тарихи принципка нигезлҽнгҽн. 

Совет чорында гына иҗат ысулын иҗтимагый формация исеме белҽн 

атаганнар.  

1930 еллар башында совет ҽдҽбиятының иҗат методы 

социалистик реализм дип игълан ителҽ, аның эстетик нормалары 

гамҽлгҽ кертелҽ: ул совет ҽдҽбиятына хуплау вазыйфасын йҿкли, 

классик реализмга исҽ кимчелеклҽрне тҽнкыйтьлҽү бурычы кала.  

Ҽдҽбиятның офыгы социалистик чынбарлык, коммунистик 

идеология белҽн чиклҽнҽ. Иске тормышны сүгү, сыйнфый кҿрҽш, 

сугышлар, Иван Явыз, Петр I кебек патшаларны сурҽтлҽү рҿхсҽт 

ителҽ, ҽ тарихның ак таплы темаларын яктыртырга ярамый.  

Совет хакимияте кылган золымны, Сталин үткҽргҽн сҽяси 

репрессиялҽрне ҽдҽбиятның тасвирларга хакы булмый. Мҽсҽлҽн, 

Садри Җҽлҽлнең «Дим буенда» романына татар морзалары мҽхҽббҽтен 

чагылдырганы ҿчен генҽ укырга яраксыз ҽсҽр дигҽн тамга сугыла. 

Ҽдҽбиятта рҿхсҽт ителгҽн темалар да хакимият бҽясе күзлегеннҽн 

карап сурҽтлҽнҽ. Мисал ҿчен, гражданнар сугышының башлану 

сҽбҽплҽре аңлатылмый, кызыл террор романтик тҿслҽргҽ генҽ буяп 

күрсҽтелҽ. Авыру ишанны Г.Ибраһимовның «Тирҽн тамырлар» 

романында гражданнар сугышы елларында бер гаепсезгҽ, лҽкин тирҽ-

юньдҽ абруйлы булганы ҿчен генҽ кызыллар судсыз ата, ҽсҽрдҽ бу 

кансызлыкка законнан статья эзлҽп торырга вакыт юк иде дигҽн 
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аңлатма бирҽ автор. Коммунистик сҽясҽт ҽдҽбияттан шул рҽвешчҽ 

кешелеклелекне куып чыгара. 

СССР Язучылар берлеге уставы тормышны революцион хҽрҽкҽттҽ 

чагылдырырга киңҽш итҽ. Асылда бу хҽл сүз остасының тҿп 

игътибарын «коммунистик яралгылар»га туплауны, аларны киң 

таралган типик күренеш итеп гҽүдҽлҽндерүне аңлата. Нҽтиҗҽдҽ ҽдҽби 

ҽсҽрлҽрдҽ уңай геройлар, аеруча коммунистлар сурҽтлҽнҽ. Ҽсҽргҽ 

партия җитҽкчесен, ―ҿлкҽн туган‖ның уңай вҽкилен кертү мҽҗбүри 

шартка ҽйлҽнҽ.  

Соцреализмлы ҽдҽбият, совет кешелҽре кебек, партияле булырга, 

фҽкать коммунистик карашны пропагандалауга хезмҽт итҽргҽ тиеш 

иде. 

Соцреализмны социаль-ижтимагый тҽртиплҽр генҽ түгел, 

ҽхлакый-эстетик нормалар да чикли. Уставта беркетелгҽн чиклҽүлҽр 

ҽдҽбиятның табигый үсешен тоткарлый. 

Классик реализмнан соң ҽдҽби мҽйданга килгҽн ысул буларак, ул 

матур ҽдҽбиятның бай тҽҗрибҽсенҽ таяна. Совет чорында талантлы 

язучылар тырышлыгы белҽн сҽнгатьчҽ фикерлҽү дҽрҽҗҽсе шактый үсҽ. 

Күренекле татар совет язучылары иң яхшы ҽсҽрлҽрен сҽнгатьлелек 

ягыннан дҿнья ҽдҽбияты классикасы үрнҽклҽре үлчҽмендҽ иҗат 

итҽлҽр, мҽс.: И.Гази «Онытылмас еллар», Ф.Хҿсни «Йҿзек кашы», 

«Җҽяүле кеше сукмагы», Г.Бҽширов «Туган ягым – яшел бишек», 

Ҽ.Еники «Ҽйтелмҽгҽн васыять», Н.Фҽттах «Итил суы ака торур», 

«Сызгыра торган уклар» повесть-романнары. 

Кеше рухындагы кайбер мҿһим сыйфатларны ҿнҽмҽве, милли 

яшҽештҽге күп кенҽ җитди темалардан читлҽшүе белҽн соцреализм сүз 

сҽнгате тарихында чигенеш тҽ булды.  

Байтак ҽсҽрлҽрдҽ яшҽү рҽвешен үзгҽртүнең драматизмы объектив 

гҽүдҽлҽнҽ. Мҽс., Г.Ибраһимовның ―Тирҽн тамырлар‖, М.Ҽмирнең 

―Агыйдел‖, Г.Ахуновның ―Идел кызы‖, А.Гыйлҽҗевнең ―Ҿч аршын 

җир‖ кебек колхозлаштыру турындагы ҽсҽрлҽрендҽ игенчене шҽхси 

мҿлкҽтеннҽн – аты, җиреннән – аеруның ни дҽрҽҗҽдҽ фаҗигале 

булуы сурҽтлҽнҽ.  

 
Ҿстҽмҽ ҽдҽбият 

 

Закирҗанов Ҽ.М. Яңарыш юлыннан (хҽзерге татар ҽдҽбият белеме мҽсьҽлҽлҽре): 

монография / Фҽнни мҿхҽррире Р.К.Ганиева. Казан: Татар. кит. нҽшр., 2008. 303 б.    
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Белемнҽрне тикшерү ҿчен сораулар, мҿстҽкыйль эшкҽ биремнҽр 

 

1. Иҗат методы нҽрсҽ ул? Аның нинди тҿрлҽре бар? 

2. Мифологик ысулны аңлатыгыз. 

3. Яңарыш реализмы нинди метод? 

4. Классицизмга аңлатма бирегез.  

5. Сентиментализм турында сҿйлҽгез. 

6. Мҽгърифҽтчелек реализмы нинди ысул?  

7. Классик реализмны шҽрехлҽгез. 

8. Тҽнкыйди реализмга билгелҽмҽ бирегез. 

9. Социалистик реализмны аңлатыгыз. 

10. Һҽр иҗат ысулына мисал итеп берҽр ҽсҽр атагыз. 
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IX бүлек. Ҿслүб (стиль)  

 

 

―Ҿслүб‖ (лат. stylus, грек. stylos, рус. стиль) тҿшенчҽсе ҽдҽбият 

нҽзариясендҽ берничҽ мҽгънҽ белдерҽ. Ул шҽхсилекне аңлата. Бу 

сыйфат гомумилек чиклҽрендҽ генҽ яши ала. Иҗат ысулы (методы) 

гомумилекне белдерсҽ, ҿслүб гомумилек эчендҽге аерымлыкны 

күрсҽтҽ. 

Борынгы греклар бер башы очлы, икенче башы яссы таякны стиль 

дип атаганнар. Таякның очлы башы белҽн балавыз тактага язганнар, 

җҽлпҽк башы белҽн язуны бетергҽннҽр. Тора-бара почеркны стиль дип 

йҿртҽ башлаганнар. Аннан соң бу термин тел, сҿйлҽм үзенчҽлеклҽренҽ 

күчкҽн. Хҽзер исҽ ―стиль‖ тҿшенчҽсе тагын да киңрҽк мҽгънҽдҽ 

кулланыла. 

―Стиль – язучының тормыш тҽҗрибҽсе, яшҽешне аңлау дҽрҽжҽсе, 

характеры, фикерлҽү рҽвешеннҽн барлыкка килгҽн һҽм ҽсҽрлҽрнең 

тематикасында, сюжет-композициясендҽ, образлы телендҽ чагылган 

үзенчҽлеклҽр бердҽмлеге‖ [1, 285]. 

Кайбер галимнҽр ―ҿслүб‖ тҿшенчҽсенҽ киң мҽгънҽ салганнар. 

Мҽс.: ―Стиль – ул форма һҽм эчтҽлек‖, – дип язган  В.Ковалѐв [2]. 

О.Лармин ―сҽнгать стиле‖ тҿшенчҽсенҽ эчтҽлекне кертеп караган [3]. 

Аныңча, стиль эчтҽлектҽн дҽ киңрҽк була. 

Ҿслүб форма белҽн эчтҽлеккҽ яңа тҿсмер бирүдҽ катнаша. Ул 

тема, идея, сюжет, композиция, герой характеры, сҿйлҽм 

үзенчҽлеклҽрен берлҽштерҽ һҽм алар иҗатның оригиналь йҿзен 

билгели.  

Һҽр язучы – кабатланмас индивидуум. Ҿслүбтҽ иҗатчының холкы, 

тҽҗрибҽсе, психологиясе, дҿньяга карашы, таланты, сҿйлҽме чагыла. 

Кешенең нинди социаль катлаудан булуын тану – аның 

индивидуальлеген кире кагу түгел. Җҽмгыятьтҽ күпме инсан булса, 

шулкадҽрле үзенчҽлекле характер бар. Ҿслүб – тормыштагы 

күптҿрлелекнең чагылышы ул. 

Матур ҽдҽбият – язучы аңы аша формалашкан бер дҿнья. Ҽдип  

фикерлҽгҽндҽ шҽхсилеге үз ҽсҽренҽ күчҽ, уйлаганда характер 

үзенчҽлеге чынга аша.  ―Стиль – художникның сҽнгатьле фикерлҽү 
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үзенчҽлеге‖, – дигҽн Гали Халит [4], ягъни ҿслүбнең нигезендҽ 

фикерлҽү үзенчҽлеге ята. Ҽ.Еники моны иҗат тҽҗрибҽсенҽ нигезлҽнеп 

аңлаткан [5].  

Ҿслүб – нечкҽ күренеш. Мҽс.: балны ис, тҿс, тҽменнҽн белеп, бу 

карабодай яки чҽчҽк, яки юкҽ балы дип тҿгҽл ҽйтеп бирҽ алган 

умартачы кебек язучыдан да ҿслүб үзенчҽлеклҽрен тою, югары зҽвык, 

һҿнҽри ҽзерлек талҽп ителҽ. Ҽдҽбият кануннарын, дҿнья серлҽрен 

тирҽнрҽк ҿйрҽнү барышында ҽдип иҗатында теге яки бу сыйфатлар 

үсеп китҽргҽ мҿмкин. 

Шҽхсилек ярдҽмендҽ генҽ бертҿрлелектҽн котылып була. Ҽгҽр 

аерымлык булмаса, ҽдҽбиятны күңелсез охшашлык басып алыр иде. 

Ҿслүб язучы ҽсҽрен тирҽнрҽк аңларга, аны башка ҽсҽрлҽре белҽн 

бҽйлҽнештҽ карарга, дҽвамлылык, яңалыкны тоярга ярдҽм итҽ. Мҽс.: 

М.Мҽһдиевнең гыйбрҽтле язмышларны сурҽтлҽгҽн ―Торналар тҿшкҽн 

җирдҽ‖, ―Фронтовиклар‖, ―Исҽнме, Кҽшфи абый!‖, ―Мҽңгелек яз‖ 

ҽсҽрлҽре.  

Ҽдҽби агым – билгеле бер иҗтимагый-сҽяси, эстетик фикердҽ 

торган язучылар иҗатының стиль ягыннан бер-берсенҽ охшаш булуы. 

Мисалга XIX й. рус ҽдҽбиятындагы ―натураль мҽктҽп‖ ҽдҽби агымын 

ҽйтҽ алабыз. Аңа Гоголь, Достоевский, Гончаров, Тургенев, Панаев, 

Григорович кергҽннҽр.  

Ҽдҽби мҽктҽп – ҽдҽби агымны күренекле ҽдип исеме белҽн атау. 

Мҽс.: XIX г. рус ҽдҽбиятында ―натураль мҽктҽп‖не Н.В.Гоголь 

оештырган.  

XX й. башы татар ҽдҽбиятында ―Тукай мҽктҽбе‖нҽ нигез 

салынган. Ибраһим Зиннҽт улы Нуруллин фикеренчҽ, башында 

Г.Тукай торган ҽдҽби мҽктҽп Мҽҗит Гафури, Зыя Ярмҽки, Сҽгыйть 

Сүнчҽлҽй, Гаяз Исхакый, Ҽ.Сҽгыйди иҗатларыннан оешкан [6]. Бу 

ҽдиплҽр сүз сҽнгатендҽ Тукай юлын дҽвам иткҽннҽр, шигърилек 

талҽплҽрен тормышка ашырганнар. Һҽркайсы милли ҽдҽбиятыбызда 

тирҽн тамырлар җибҽреп, үз туфрагында яхшы үсеп, нҽтиҗҽдҽ ―Тукай 

мҽктҽбе‖н уңышлы үткҽннҽр. Алар бит һҽммҽсе дҽ Тукайны халык 

шагыйре буларак таныган, теге яки бу дҽрҽҗҽдҽ аның таланты алдында 

башын игҽн.  

―Татар поэзиясе тарихында ―иң кҿчле шигъри мҽктҽп, һичшиксез, 

Тукай мҽктҽбе ул. Унлаган һҽм унлаган яшь шагыйрьлҽрнең тҿрле 

басмаларда дҿнья күргҽн шигырьлҽренҽ күз салсак, Тукай ритмнары, аңа 

хас мотив һҽм аһҽңнҽр ярылып ятканын тоемларга мҿмкин‖, – ди Тҽлгат 
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Нҽби улы Галиуллин ―Тукай – яңа гасыр шигъриятенҽ нигез салучы‖ 

мҽкалҽсендҽ, һҽм бу фикерен Тукай шигъри мҽктҽбеннҽн күтҽрелгҽн күп 

санлы мисаллар белҽн дҽлилли.‖ [7, 111] 

―ХХ йҿз башында куҽтле Тукай шигъри мҽктҽбе хасил була. Аның иң 

кҿчле вҽкиле, ҽлбҽттҽ, Шҽехзадҽ Бабич. Ярсу һҽм камил шигъри ритмда 

булсын, иман һҽм инсани кичерешлҽрдҽ булсын, ул турыдан-туры Тукайдан 

үсеп чыга. Яшь Исҽнбҽтнең дҽ башлангыч чор шигърияте тулысынча Тукай 

шигъри тылсымы эчендҽ үсҽ‖, – дип яза Нурмҿхҽммҽт Хисамов [8, 260]. 

Хҽзерге татар шигъриятендҽ ―Равил Фҽйзуллин мҽктҽбе‖ 

тҿшенчҽсе барлыкка килде. ―...Равил Фҽйзуллин – ―фҽлҽн мҽктҽп‖ 

шагыйре генҽ түгел. Дҿресрҽге, хҽзер ул үзе мҽктҽп. Аның шигъри 

чалымнарын 60 нчы еллар мохитеннҽн тыш күз алдына китереп булмый. Ул 

– татар шигъриятендҽ чын мҽгънҽсендҽ ―алтмышынчылар‖ сафын 

башлаучы.‖ [8, 410]  

Бу мҽктҽпнең күренекле вҽкиллҽре итеп ҽдҽбиятыбызга 1960 

елларда килгҽн Зҿлфҽт (Дҿлфҽт Маликов), Ренат Харис, Рҿстҽм 

Мингалим, Роберт Миңнуллин, Разил Вҽлиев, Рҽдиф Гаташ, Мҿдҽррис 

Ҽгълҽмне санарга мҿмкин.  
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Белемне тикшерү ҿчен сорау 

1. Стильгҽ билгелҽмҽ бирегез. 
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X бүлек. Иҗат барышы (процессы) 

 

 

―Иҗат барышы‖ тҿшенчҽсе. Ҽдҽбият нҽзариясендҽ ҽсҽр язылуны 

ҿйрҽнү поэтика, иҗат лабораториясе яки иҗат психологиясе дип 

атала. 

Галимнҽрне бу мҽсьҽлҽ элек-электҽн кызыксындырган. Язучының 

тормышны аңлавындагы үзенчҽлеклҽр, иҗат эшендҽ хыял, илһамның 

урыны, гомумҽн, ҽдип эшчҽнлегенең сыйфатлары, этаплары хакында 

шактый хезмҽтлҽр язылган. Мҽсҽлҽн, Платон иҗатны илаһи затларга 

Аллаһы Тҽгалҽ иңдергҽн илһамият нҽтиҗҽсе дип караган. Ул һҽм аның 

фикердҽшлҽре иҗат барышы аң катнашлыгыннан башка бара дип 

уйлаганнар. Аристотель исҽ шагыйрь яшҽешне сурҽтлҽгҽндҽ сҽнгать 

тҽжрибҽлҽренҽ таяна, уй-ниятне күздҽ тота, дигҽн. Материалистик 

фҽлсҽфҽ аңның ролен беренче планга куя. Ҽмма кайвакыт язучы 

ихтыярыннан тыш, аның аң тҿпкелендҽ эчке сиземлҽү (интуиция) 

ярдҽмендҽ ниндидер идея, сурҽт-бизҽклҽр барлыкка килүен танымый 

мҿмкин түгел. Руслар моны подсознание, дилҽр. Баш мие 

күзҽнҽклҽрендҽ безгҽ сизелмичҽ генҽ бара торган яшерен процесс аңлы 

иҗаттан алдарак йҿри.  

Яшҽеш – киң тҿшенчҽ. Ҽсҽр язганда язучы аның игътибарны 

җҽлеп итҽрдҽй бер кисҽген сайлый. Кайсын сайлау ҽдипнең шҽхесенҽ, 

сҽлҽтенҽ, яшҽү шартларына, хҽтта очраклы хҽллҽргҽ бҽйлҽнгҽн. 

Сҽнгатьчҽ фикерлҽү нигезендҽ язучы теге яки бу ҽдҽби тҿрне, жанрны 

үз итҽ. Тормыш эзлҽре аеруча автобиографик ҽсҽрлҽрдҽ калку чагыла, 

автор күргҽн-кичергҽн вакыйгалар хикҽялҽнҽ.  

Һҽр ҽсҽрнең язылу тарихы бар. Язучылар ҽсҽрлҽрнең тормышта 

булган вакыйгалар йогынтысында, аларны баштан кичерү, күрү яки 

шулар хакында сҿйлҽгҽнне ишетү нҽтиҗҽсендҽ иҗат ителүен 

искҽртҽлҽр. Ҽдиплҽр арасында тема уртаклашу күренеше дҽ күзҽтелҽ. 

Мҽсҽлҽн, Ҽ.Еникигҽ ―Ҽйтелмҽгҽн васыять‖ сюжетын башкорт язучысы 

Баязит Бикбай сҿйлҽгҽн. 

Тарихи ҽсҽрлҽр ҿчен документларның (истҽлек, белешмҽ, 

беркетмҽ, телеграмма, хат, карар, кҿндҽлек) кыйммҽте бик зур. Мисал 

ҿчен Ҽ.Фҽйзи «Тукай», Н.Фҽттах «Итил суы ака торур», «Сызгыра 
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торган уклар», Р.Батулла «Сҿенбикҽ» романнарын язганда тормышны 

фҽнни яктан да, эстетик яктан да ҿйрҽнделҽр. Фольклор да (риваять, 

легенда, мҽзҽк, ҽкият, дастан) иҗади ниятнең тууына бҽрҽкҽтле җирлек 

була ала, мҽсҽлҽн: Г.Тукай «Шүрҽле», «Су анасы», М.Җҽлил 

«Алтынчҽч», Н.Исҽнбҽт «Хуҗа Насретдин», Ҽ.Рҽшит ―Сҿембикҽ‖, 

―Кол Шҽриф‖ поэмалары, Р.Фҽйзуллин ―Сҽйдҽш‖ поэмасы, С.Хҽким 

―Кырыгынчы бүлмҽ‖, М.Ҽгълҽм ―Тукай хатлары‖ һ.б.  

Язучылар ишеткҽн-күргҽнне, тҽэсирне ышанычлы саклау чарасын 

күрҽлҽр. Мҽс.: М.Фҽйзи, Һ.Такташ, С.Баттал, Ҽ.Фҽйзи, С.Хҽким, 

Ҽ.Еники, Н.Фҽттах, Ш.Галиев, Г.Ахунов, А.Гыйлҽҗев тормыш 

хҽллҽрен, детальлҽрен кҿндҽлеккҽ язып барганнар, аннары ҽсҽрлҽрен 

иҗат иткҽндҽ файдаланганнар. 

Илсҿярлек темасында аеруча актив эшлҽгҽн Ш.Рҽкыйповка аерым 

тукталу урынлы булыр. Ул ҽсҽрлҽренҽ материалны архивлардан, үз 

герое турындагы мҽгълүматны аның туганнарыннан, күргҽн-

белгҽннҽреннҽн тапкан. Язучы җыйган күп материалдан иң кирҽген 

генҽ сайлап алып, иҗат хыялы аша уздырган, ҽдҽби эшкҽрткҽн. ―Кайда 

син, Жан?‖ (1969), ―Таңнар һаман матурмы? (1970), ―Кипарислар 

җыры‖ (1976), ―Кызлар-йолдызлар‖ (1977) повестьлҽрен шул нигездҽ 

язган. Кыскача ҽйткҽндҽ, Ш.Рҽкыйпов бҿтен иҗатын Бҿек Ватан 

сугышы батырларының якты истҽлеген мҽңгелҽштерүгҽ багышлады. 

Кайбер ҽдиплҽр иҗатында ҽсҽрлҽрнең вариантлары сакланган. 

Аларга карап, ҽсҽрнең ничек язылуын ҽйтеп була. Мҽс., С.Хҽким 

кҽгазьгҽ язып уйлаган. Күлҽмлерҽк ҽсҽр язарга җыенганда ул аерым 

дҽфтҽргҽ тҿрле материалларны, ҽсҽргҽ караган фикерлҽрен, каралама 

хҽлендҽге язмаларын теркҽп барган. С.Хҽким хислҽрен яңартырга, 

каһарманнары яшҽгҽн якларга (Курск дугасына, Кушлавыч, Кырлай 

авылларына) барырга, вакыйгаларның шаһитлары белҽн очрашырга, 

сурҽтлҽнҽсе кичерешлҽрне кабат йҿрҽге аша үткҽрергҽ яраткан. 

Иҗат эшенҽ Ҽ.Еникинең үз карашы бар: ―Иҗат иткҽндҽ мин үз 

алдыма берничҽ максат куям, – ди ул. – Беренчедҽн, ҽсҽр логик эзлекле, 

бҽйлҽнешле булсын, икенчедҽн, укучыны ышандырсын, ҿченчедҽн, анда 

балласт, буш сүз булмасын.‖ [1, 292] 

Романтик, фантастик ҽсҽр дҽ сҽнгать талҽплҽре буенча языла: 

укучыны мавыктыра, ышандыра, дулкынландыра, кичерешлҽренҽ 

тҽэсир итҽ. Геройларның яшҽеше шулай ук иң элек ҽдип күңелендҽ 

уйланыла, лҽкин биредҽ шартлылык зур урын ала, ҽдип тормыш 
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кануннары белҽн иркен эш итҽ. Күңелдҽ тҿзелгҽн тормышны кҽгазьгҽ 

тҿшерү – иң җаваплы баскыч. Ҽсҽрнең уңышлы чыгуында илһамның 

роле бик зур. Ул язучыга иҗади табышлар китерҽ. Лҽкин байтак 

язучылар иҗатка рухландырган тҿп чыганак дип илһамны гына 

санамыйлар. Мҽс., Г.Бҽширов, Ҽ.Еники, Н.Фҽттах кебек һҿнҽри 

ҽдиплҽр илһам килгҽнен кҿтеп тормаганнар. Ҽсҽр язар ҿчен һҽр кҿн 

ҿстҽл янына килеп утырганнар.  

Язучылык – җиңел эш түгел, ҽмма чын күңелдҽн язу иҗатчыда 

башка хислҽр уята. ―Язу сҽгатен элекке вакытта кызлар белҽн очрашуга 

бару сҽгатен кҿткҽн кебек кҿтеп алам, – дип сҿйлҽгҽн Н.Фҽттах. – Бҿтен 

шатлыгым шул: яза торган вакыт җитүен кҿтеп уздырам. Шул хҽтле 

бҽхетлемен дип ҽйтҽсем килҽ минем. Яза алу — иң зур бҽхет. Кҽгазь белҽн 

очраштым исҽ икҽүдҽн-икҽү генҽ калабыз. Иң бҽхетле минутлар шул. Язучы 

ҿчен шуннан зуррак бҽхет юктыр, күрҽсең.‖ [1, 294] 

Ҽсҽр иҗат итү нигездҽ ике талҽпне күздҽ тота:  

а) күңелдә геройлар тормышын төзүне;  

б) аны сүзгә күчерүне.  

Иҗат барышында акыл катлаулы эш башкара: каһарманнар 

яшҽеше дҽ аңда яши; аны күзҽтүне дҽ шул ук уй үти; персонажлар 

тормышын сурҽтлисе тҿгҽл сүзлҽр, гыйбарҽлҽр, җҿмлҽлҽр баш миендҽ 

саклана. Ҽдҽби ҽсҽрдҽ ҽдип үз рухи байлыгын да чагылдыра. Матур 

ҽдҽбият, гомумҽн, хҽятне сүзлҽр ярдҽмендҽ күзаллый торган уйлану 

сҽнгате.  

Язу тизлегенҽ килгҽндҽ, ул һҽр язучының бердҽй түгел. Онаре де 

Бальзак, Эмиль Золя, Ги де Мопассан тиз язганнар. Стендаль ―Парм 

монастыре‖ ҽсҽрен ҽйтеп торып 42 кҿндҽ яздырган, И.Тургенев 

«Рудин»ны 49 кҿндҽ, «Беренче мҽхҽббҽт»не ике ай чамасы язган. 

Татар ҽдҽбиятында Г.Ахунов, А.Гыйлҽҗев, М.Мҽһдиев калҽменҽ 

йҿгереклек хас. Мҽһдиев бу хакта болай сҿйлҽгҽн: ―Кайбер вакытта түл 

җыясың. Берничҽ кҿннҽр буе бер нҽрсҽ язмыйсың. Ҿстҽлдҽ кҽгазьлҽр шул 

кҿе ята. Укыйсың, укыйсың… Мин моңа бер дҽ борчылмыйм. Ҿч-дүрт кҿн, 

атна буе ҿстҽл янына утырып булмый. Лҽкин барыбер эш эшлҽнҽ. Бервакыт 

бҿтен газета-журналны бер читкҽ ташлыйсың да ҿстҽлгҽ килеп утырасың. 

Ҽнҽ шул атна буе эшлҽнмҽгҽннең, ҽйтик, үчен аласың. Куллар талганчы 

язасың. Ул этеп алып бара, хҽтта ҿлгереп булмый. Кул тала, ручканы 

алыштырасың. Бер-ике-ҿч кҿн шулай эшлисең дҽ яңадан күпмедер 

дҽрҽҗҽдҽ энергия, түл җыярга кирҽк була». [1, 299-300] 
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Г.Бҽширов, Ф.Хҿсни, Ҽ.Еники, Н.Фҽттах һҽр сүзне уйлап, үлчҽп, 

акрын язганнар. ―Мин гомумҽн авыр язам, кат-кат язам, – ди Н.Фҽттах. – 

Кулдан биш-алты мҽртҽбҽ язам.‖ [1, 300] 

Иҗат эшендҽ ҽдҽбият нҽзариясенең тоткан урыны нинди? 

Язучылар, гадҽттҽ, ҽсҽр теориягҽ нигезлҽнеп язылмый, дилҽр. Алар 

нигездҽ хаклы. Теория ятлап кына яхшы ҽсҽр иҗат ителми. Тик биредҽ 

мҽсьҽлҽнең икенче ягы бар. Теоретик гомумилҽштерү – күренешнең 

закончалыгын ачу. Яшҽешнең барлык ҿлкҽлҽрендҽ күк ҽдҽбиятның да 

үз кануннары бар. Ҽдҽбият белемендҽ теория ҽсҽрлҽрне ҿйрҽнү, иң 

мҿһим сыйфатларын җыю җирлегендҽ барлыкка килҽ. Теориянең 

кирҽксезлеге турында ҽйткҽндҽ, ҽдиплҽр шул кулланмаларны махсус 

ҿйрҽнеп утырмауны күздҽ тоталар. 

Иҗатта традиция дҽ зур ҽһҽмияткҽ ия. Буыннан буынга күчҽ 

торган тотрыклылыкны традиция дип атыйлар. Мҽсҽлҽн, ҽдҽбиятта 

мҽхҽббҽт темасы эзлекле яктыртыла. Традицияне дҽвам итү гади 

кабатлауны күздҽ тотмый. Бҿек язучылар иҗатында ул табышлар 

белҽн үрелеп бара. Ҽйтик, талантлы шагыйрьлҽр мҽхҽббҽтнең яңа 

үзенчҽлеклҽрен ачалар. Шуңа да ул тема укучыны дулкынландыра.  

Һҽр сҽлҽтле язучының ҽсҽр язу рҽвеше, шҽхси сыйфатлары 

кабатланмас иҗат мҽктҽбен хасил итҽ. Шуңа күрҽ сүз осталарыннан үз 

иҗат тҽҗрибҽсе белҽн ихлас уртаклашу, аны матбугат аша укучыга 

җиткерү сорала. Күренекле ҽдиплҽрнең иҗат лабораториясен ҿйрҽнү 

ҿлкҽсендҽ студентка, аспирантка, фҽнни тикшеренүчегҽ, галимгҽ 

мҽйдан киң ҽле. 
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XI бүлек. Ҽдҽбиятның халыкчанлыгы 

 

 

Ҽдҽбиятның халыкчанлыгы мҿһим эстетик категория санала, 

шуңа күрҽ ҽдҽбият галимнҽрен күптҽн кызыксындыра. Чор үзгҽргҽн 

саен бу тҿшенчҽне аңлату да үзгҽрҽ бара, хҽзерге ҽдҽбият теориясендҽ 

аны тарайтып аңлау сизелҽ, хҽтта кайбер мҽскҽү дҽреслеклҽреннҽн 

(мҽс., Давыдова Т.Т., Пронин В.А. Теория литературы. М., 2003) 

бҿтенлҽй тҿшереп калдырылган. 

Иң элек ―халык‖ сүзенең мҽгънҽсен ачыклау кирҽк. Совет ҽдҽби 

белешмҽлеклҽре ―халык‖ тҿшенчҽсенҽ фҽкать хезмҽт иялҽрен генҽ 

керткҽн. Берише хезмҽтлҽрдҽ ул эшче сыйныфы, крестьян белҽн генҽ 

чиклҽнгҽн. Бер яктан караганда, хезмҽт иялҽре илнең икътисадый 

үсешен булдыралар, икенче яктан, шул гади халыкның хокуклары 

тулысынча якланмый, аларны еш кына дҽүлҽт түрҽлҽре боза.   

Совет власте елларында ―халык‖ тҿшенчҽсе эченҽ милли 

буржуазия – һҽр миллҽтнең уңган-булган, тырыш ул-кызлары – 

сыймаган. Милли фикерле сҽясҽтчелҽр, мҿлкҽтле сҽнҽгатьчелҽр, 

укымышлы зыялылар халык саналмаган. Мондый гаделсезлек – 

материалистик фҽлсҽфҽнең зур ялгышы.  

Чынлыкта җҽмгыятьтҽге һҽр социаль катлау яки тҿркем халыкны 

тҽшкил итҽ. Димҽк, ҽдҽбиятның халыкчанлыгын шушы рҽвешле аңлау 

гына дҿрес була. Ҽдҽби ҽсҽр барлык кешелҽр ҿчен иҗат ителҽ. Халык 

китап укыса, ҽдҽбият яши. 

Тарихны хҽрҽкҽтлҽндерҽ торган тҿп кҿч – халык дияргҽ яратсалар 

да, ул бүген Россия Федерациясе белҽн идарҽ итүгҽ нигездҽ 

катнашмый диярлек, чҿнки дҽүлҽт хакимиятенең закон чыгару (РФ 

Дҽүлҽт Думасына яки ТР Дҽүлҽт Советына) һҽм башкарма 

органнарына халыкның чын вҽкиллҽрен үткҽрү, һҽм галим, укытучы, 

врач, китапханҽче, эшче, крестьян карашларын белдерү һҽм 

мҽнфҽгатьлҽрен яклау гаять авыр. ХХ гасырның 90 елларында РФ 

Дҽүлҽт Думасына олигархлар, ―яңа руслар‖ җырын җырлаган 

депутатлар сайланса, хҽзер исҽ асылда дҽүлҽт капитализмын тҽшкил 

итүче эре бизнес вҽкиллҽре һҽм күз буяу ҿчен генҽ чемпион 

спортчылар сайлана.   
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Россия җҽмгыятендҽ җитди сҽяси-икътисадый реформалар 

уздырганда халык фикеренҽ бик үк колак салмыйлар, чҿнки бездҽ 

сҽясҽт кеше ихтыяҗын канҽгатьлҽндерүгҽ хезмҽт итми, бҽлки, аерым 

сҽяси интригалар ясауга, шҽхси максатларга ирешүгҽ юнҽлгҽн. 

Кыскасы, хезмҽт халкы яклауга бүген аеруча мохтаҗ.  

Дҿрес, Россия Федерациясе президенты Владимир Владимирович 

Путин халык белҽн еш очраша, диалог кора: аның белҽн туры эфирда 

телекүперлҽр оештырыла. 

Ҽдҽбиятның халыкчанлыгы – иҗатның югары осталык билгесе, 

фольклорда тупланган гомумтҽҗрибҽне язучы сҽлҽте аша үткҽрү дигҽн 

сүз. Халыкчан ҽсҽргҽ фҽлсҽфи, психологик, мантыйкый фикерлҽр, 

халык зирҽклеге, юмор хисе хас. ―Шагыйрь халыкка үткҽзү максатын 

куеп яза икҽн, сҿйли икҽн, димҽк, ул халыкның күңел дулкынын, җан 

тибрҽнешен яхшы тоемларга тиеш‖, – дип яза И.М.Низамов. 

Миллҽтебезнең сулышын, телен сизгер тойган Ҽ.Атнабай иҗатыннан 

берничҽ мисал: 
―Бабай ҽйтҽ: кешелҽрнең бҽхете 

Кояш белҽн бергҽ чыга, ди. 

Кояш чыккан мҽлне күрмҽүчелҽр 

Бҽхетсезлҽр ҽнҽ шуңа, ди. 

Ялгызыңа күңелсездер, 

Клубка китҽек, ди. 

Клубка барсаң да бҽла, 

―Танцевать итҽек‖, ди. 

Җыен ялагайга җитҽ калды, 

―Ҽфҽндем‖ дип тҿче теллҽнҽ. 

―Ҽфҽнделҽр‖ исҽ шул кичҽге 

―Иптҽшлҽр‖дҽн калган күлҽгҽ. 

Алдыбызга зур авызын ачкан 

Бҿек Америка бабабыз. 

Шул авызга сыер кҿтүедҽй  

Сагыз чҽйнҽп кереп барабыз.‖ [1, 146]  

А.С.Пушкин халыкчанлыкны миллилек белҽн янҽшҽ аңлаган. Ул 

атаклы рус тарихчысы Николай Карамзинны остазы санаган, аның 

―Россия дҽүлҽте тарихы‖ дигҽн фундаменталь хезмҽтен зур кызыксыну 

белҽн укып чыккан. Шагыйрь үз ҽсҽрлҽрендҽ (―Полтава‖ поэмасы, 

―Дубровский‖, ―Капитан кызы‖ повестьлҽре) рус халкының кыюлык, 

батырлык кебек милли сыйфатларын калку чагылдырган, рус кешесе 

образын сурҽтлҽүдҽ югары сҽнгати камиллеккҽ ирешкҽн, рус 

характерын һҽм менталитетын дҿрес тасвирлаган.    
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Г.Тукай: ―Азмы какканны вҽ сукканны күтҽрдем мин ятим‖, – 

дигҽн. Ул узган зилзилҽле юл – безнең халык язмышы. Аллаһ биргҽн 

тҽкъдир аша Тукай үз миллҽтенең авыр тормышын күргҽн, ачы 

тҽҗрибҽсен аңлаган. Аның илһамлы иҗаты – чын халыкчанлык үрнҽге. 

Халыкчанлык исҽ күкрҽк сҿте имезеп үстергҽн анаңның телен яхшы 

белү, шул телдҽ камил сҿйлҽшү, нҽселеңне һҽм ҽти-ҽниеңне хҿрмҽт 

итү, туган халкыңны ҿзелеп сҿю, бҿтен гомереңне, барлык сҽлҽтеңне 

миллҽткҽ багышлау һҽм кирҽк булса, халык бҽхете ҿчен үлү. Ул 

язучыдан үткен калҽмле булуын, кыю фикер ҽйтүен, халыкчан ҽсҽрлҽр 

иҗат итүен талҽп итҽ. 

М.Горькийның тууына 120 ел тулуга багышлаган ―Давыл 

хҽбҽрчесе – Иделдҽ‖ ҽдҽби-публицистик язмасында [2] М.Мҽһдиев 

укучыны ҽдипнең халыкчанлыгы, аның татар телендҽге беренче 

тҽрҗемҽ ҽсҽрлҽре белҽн таныштыра. ―Горький иҗатыннан осталыкка, 

халыкчанлыкка, гомумҽн, сҽнгатьчҽ уйларга, фикер йҿртергҽ 

ҿйрҽнергҽ кирҽк иде. Тарих моны исбатлады.‖ 

Заман рухына аваздаш гүзҽл ҽсҽрлҽр иҗат иткҽн А.Пушкин, 

Л.Толстой, О.Мандельштам, М.Булгаков, А.Ҽхмҽтова, Л.Гумилѐв, 

М.Зощенко, А.Солженицын, В.Аксѐнов, Ҽ.Еники, М.Мҽһдиев һ.б. 

заманында урынсыз ҽйтелгҽн тҽнкыйть сүзлҽре ишеткҽннҽр. Бу фидаи 

җаннарның тормыш һҽм иҗат юлы күплҽргҽ үрнҽк була ала.   

Шул ук вакытта ялгыш сҽяси максатларга хезмҽт иткҽн, 

халыкчанлык талҽбен бозган, уртакул ҽсҽрлҽр язган калҽм иялҽре дҽ 

билгеле. 

Совет дҽверендҽ ҽдҽбиятның халыкчанлыгы дигҽндҽ миллилектҽн, 

миллҽт исемен атаудан бик курыкканнар, чҿнки миллҽтчелекнең 

тамыры нигездҽ хаксыз рҽвештҽ 1930 елларда аеруча каты 

корытылган, үз миллҽте мҽнфҽгатьлҽрен кайгырткан миллҽтчелҽрне 

кырып-себереп юк иткҽннҽр. Югыйсҽ, туган халкыңны ярату бик 

табигый хҽл. Кыскасы, миллҽтне уртак рухи мҿлкҽтле ишле гаилҽ 

рҽвешендҽ күз алдына китерергҽ була. 

Халыкчан ҽдҽбият җҽмгыять һҽм миллҽтнең уй-хислҽрен 

чагылдыра. ―Чын ҽдип – үз эшенең остасы ул. Нҽрсҽне, ничек 

сурҽтлҽргҽ икҽнен аннан да яхшырак белүче юк‖ [3, 340]. 

Димҽк, демократик җҽмгыятьнең бурычы – язучының акыл 

җегҽрен тулы куллану ҿчен яхшы мохит тудыру.  
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XII бүлек. Ирек фҽлсҽфҽсе. Иҗат мҽгънҽсе 

 

12.1. “Ирек” тҿшенчҽсе 

 

 

  ―Ирек‖ тҿшенчҽсе киң мҽгънҽгҽ ия. Ул кеше һҽм башка җан 

иялҽре (хайван, кош, үсемлек, балык һ.б.ш.), миллҽт һҽм дҽүлҽтнең 

иреген аңлата. Ходай кушканча, һҽр инсан – азат шҽхес. Мҽсҽлҽн, 

кечкенҽ сабый да иреккҽ омтыла: тотып торганны бик яратмый, аның 

бишектҽ яки караватта гына ятасы килми, торасы, йҿреп китҽсе килҽ. 

Димҽк, һҽрбер граждан иреккҽ хаклы, ирекле яшҽү ҿчен аның шҽхси 

хокуклары бар. 

Ҽмма тулы (абсолют) иректҽн тыш, физик затлар җҽмгыять 

алдында җаваплы да. Дҽүлҽт гражданнарның хокук һҽм бурычларын 

Тҿп Канунга язып куйган, шул рҽвешле, җҽмгыятьтҽ Закон 

диктатурасы урнаштырган. Бу очракта кешенең абсолют иреге 

шактый кысылган. Борынгы община строе белҽн чагыштырганда хҽзер 

инсан чын мҽгънҽсендҽ азат түгел. Димҽк, дҽүлҽт идарҽсе 

системасында ирек – чагыштырма тҿшенчҽ. 

Россиянең ―ММЧ турында‖гы федераль законында ММЧ иреген 

дҽүлҽт чиклҽми дип язылган. ―Лҽкин абсолют ирек тҽ була алмый, ул 

җҽмгыятьнең язылган һҽм язылмаган законнары, шул исҽптҽн 

журналистның һҿнҽри этика кагыйдҽлҽре белҽн чиклҽнҽ. 

Демократия ике нҽрсҽне күз алдында тота – матбугат иреге һҽм 

җаваплылык. Җаваплылык хуҗаларга буйсыну яки кемгҽ дҽ булса ярарга 

тырышу мҽгънҽсендҽ түгел, ҽ бҽлки, кеше шҽхесенҽ, җҽмгыятькҽ зыян 

китермичҽ, үзеңнең һҿнҽри бурычыңны үтҽүдҽн гыйбарҽт. Шуңа күрҽ дҽ 

журналист ирегенең этик һҽм хокукый кагыйдҽлҽр белҽн чиклҽнүе – ул 

җҽмгыять файдасына. Ирек никадҽр күбрҽк булса, журналистның җҽмгыять 

каршындагы җаваплылыгы  да шулкадҽр зуррак.‖ [1, 75] 

Хайваннар, кошлар, үсемлеклҽр дҽ ирекле. Алар, бҽлки, безгҽ 

караганда, иреккҽ күбрҽк иядер, ҽмма бу беренче карашка гына шулай. 

Кече туганнарыбызның иреген исҽ шул ук кеше чиклҽгҽн, аулаган, 

үзенҽ буйсындырган, кулга иялҽштергҽн, мҽсҽлҽн: йорт хайваннары 
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(ат, сыер, сарык, кҽҗҽ һ.б.); йорт кош-кортлары (ҽтҽч, тавык, үрдҽк, 

каз...); йорт үсемлеклҽре (бҽрҽңге, помидор, кишер, чҿгендер, чҽчҽк, 

гҿл...). Бик борынгы заманнарда ҽлеге җан иялҽре, яшелчҽлҽр кыргый 

булган бит. 

Дҿрес, кыргый тҿрлҽр йортныкылардан иреклерҽк. Чүп 

үлҽннҽренең (эт эчҽгесе, билчҽн, алабута) ҽрсез булуына, телҽсҽ кайда 

тишелеп, үсеп утыруына гаҗҽплҽнҽбез. Аптырыйсы юк – алар кыргый, 

тамыры тирҽндҽ, яшҽү ҿчен кҿрҽшҽлҽр. Тик Адҽм баласы аларны 

бҽрҽңге, яшелчҽ бакчасыннан йолкып ата. Бераздан теге алабайлар 

тагын баш калкыта. Табигатьнең мҽңгелек законы бу. 

Без язын кыр казы һҽм торналарның Туган иллҽренҽ очып 

кайтуын, ҽ кҿзен аларның җылы якка китүен сокланып күзҽтергҽ 

яратабыз. Бала чакта кош сыман очсаң иде дип хыялланабыз. Нигҽ 

кешегҽ Аллаһы Тҽгалҽ канат куймады икҽн дип уйланабыз. Яки 

ерткычлар патшасы арыслан шикелле гайрҽтле, яки юлбарыс күк 

кҿчле, яки гепарт кебек җитез булсаң, яки диңгез һҽм океан балыклары 

сыман яхшы йҿзсҽң, яки зебрдай тиз чапсаң икҽн дибез. Лҽкин 

аларның ирегенҽ дҽ ахыр чиктҽ кеше һҿҗүм итҽ: аулый, тота, ата-

үтерҽ. Димҽк, югары акыл иясе саналучы кеше яшҽгҽн бҿтен җирдҽ 

флора һҽм фауна ҿчен абсолют ирек юк.  

―Ирек‖ тҿшенчҽсенең татар телендҽ берничҽ синонимик варианты 

бар: азатлык, бҽйсезлек, мҿстҽкыйльлек. Туган телебезнең язма һҽм 

ҽйтмҽ (сҿйлҽмҽ) стильлҽрендҽ безгҽ рус теле аша кергҽн суверен, 

суверенитет кебек европа алынмалары да кулланыла. Һҽрхҽлдҽ, бу 

сүзлҽр 1990 еллар лексиконында еш кабатлана иде. Димҽк, кайбер 

терминнар да, чор сҽясҽте үзгҽрүгҽ карап, актив яки пассив 

кулланышта йҿрергҽ мҿмкин. 

Җитҽкче белҽн хезмҽткҽр мҿнҽсҽбҽтен мисал ҿчен алсак, түрҽнең 

иреклҽре аның кул астындагы хезмҽттҽшенекеннҽн чагыштырмача 

күбрҽк, ҽлбҽттҽ. Лҽкин ул да үз чиратында зур начальникка буйсына, 

димҽк, аның иреге дҽ чикле. Кыскасы, башкарма хакимият 

органнарында ―ирек‖ тҿшенчҽсе тар мҽгънҽгҽ ия, деформациягҽ еш 

дучар була. 

―Оста һҽм Маргарита‖да М.Булгаков Воланд исеменнҽн сораган: 

―Ҽгҽр кешелҽрнең гомере шулкадҽр чикле булгач, ичмасам ниндидер мең 

елга план тҿзү аларның хҽленнҽн килмҽгҽч, ихтыяр иреге турында кешелҽр 

фикер йҿртҽ алалармы?‖ [2, 12] 
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12.2. Иҗат иреге 

 

Сҽлҽтле һҽм сҽясҽттҽн бҽйсез язучы ―ирек‖, ―ирек фҽлсҽфҽсе‖ 

тҿшенчҽлҽре белҽн һҽрчак турыдан-туры эш итҽ. Аңа даими 

мҿрҽҗҽгать итеп кенҽ калмый, ирек хисен тоеп яши һҽм иҗат итҽ. 

Андый язучының рухы нык, гомерлек бҿек була. Ул һичкемнҽн 

курыкмый, хакыйкатьне бозып, матур буяуларга манып сурҽтлҽми, 

кыю фикерен ҿздереп ҽйтҽ. Аның кыйбласы билгеле, аңа һичкайчан 

хыянҽт итми. Чыннан да, азат ҽдип кенҽ кабатланмас классик ҽсҽрлҽр 

яза ала. Мҽсҽлҽн, Максим Горький шундый язучыларның берсе 

булган: ―Горький үз бүлмҽсендҽ язганда бҿтен дҿньясын оныта, бҿтен 

күңеле илҽ шул ҽсҽренҽ бирҽ‖ (―Вакыт‖, 1907, № 252)‖ [1]. 

Ҽгҽр иҗат иреге юк яки тулы түгел икҽн, сҽлҽт иясе чын ҽдип 

булудан туктый, ҽ шагыйрь шигырь язучыга гына ҽверелҽ. Зур 

талантка ирек һава кебек үк кирҽк. Киресенчҽ булса, язучы тыны 

беткҽн кешене хҽтерлҽтҽ. Аңардан гыйбрҽт алырлык яхшы ҽсҽр кҿтмҽ 

инде. Андый ҽдипнең калҽме сына, шҽхес иреге күз алдында юкка 

чыга, хҿр рухыннан коточкыч рҽвештҽ бернҽрсҽ дҽ калмый. Ул сулган 

гҿл сыман акрынлап, газапланып үлҽ. Мондый күренеш шәхес 

фаҗигасе дип атала. Моны тагын җҽмгыятьтҽге гаделсезлеклҽргҽ 

каршы шәхеснең җан авазы (протесты), дилҽр. 

Үз илендҽ иреген югалткан, талантын сҽяси хакимият, ялагай 

түрҽлҽр, хҿсетле кешелҽр җимергҽн яки аракы сындырган язмышлар 

татар халкында шактый: сҽясҽтчелҽр Г.Исхакый, З.Вҽлиди, С.Максуди, 

Й.Акчура, драматурглар Г.Камал, К.Тинчурин, композитор 

С.Сҽйдҽшев, тҽнкыйтьчелҽр Гомҽр Толымбайский, Фатыйх Сҽйфи-
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Казанлы, шагыйрьлҽр Дҽрдмҽнд (Закир Рҽмиев), Шҽехзадҽ Бабич, 

Һади Такташ, Хҽсҽн Туфан, Фатих Кҽрим, язучылар Шамил Госманов, 

Галимҗан Ибраһимов, Лҽбиб Гыйльми, Ибраһим Сҽлахов, Гадел 

Кутуй, Аяз Гыйлҽҗев, Мҿхҽммҽт Мҽһдиев, Фарваз Миңнуллин, Барлас 

Камал, Нияз Акмал...  

Рус патшасы Явыз Иван IV, императорлар Пѐтр I, Александр I, 

Николай I һҽм генераль секретарьлар Сталин, Хрущѐвның шҽхес 

культы кеше иреген кыскан, аны юкка чыгарган. Мҽс., И.В.Сталин: 

―Кеше юк – проблема  юк‖, –  дигҽн хҽтта. 

1920-1930 елларда вульгар социологизм тарафдарлары 

Г.Толымбайский, Ф.Сҽйфи-Казанлы Г.Тукайга, Ф.Ҽмирханга, Закир 

һҽм Сҽгыйт Рҽмиевлҽргҽ кизҽнгҽннҽр, аларны ―миллҽтче, буржуаз 

шагыйрь‖ дип гаеплҽгҽннҽр. Янҽсе, ―Тукай – мулла малае‖. Чеп-чи 

ахмаклык булган бу! ―Надан‖ кызыл тҽнкыйтьчелҽрдҽн тиле сүз 

чыккан.  

Дҽрдмҽнд 1921 елгы ачлыктан җан тҽслим кылган. Ш.Бабичны 

шул ук елда юньсез бҽндҽлҽр (кызыллар) ат койрыгына тагып йҿртеп 

үтергҽннҽр. 

―Черек күл‖ тҿрмҽсендҽ утырган Урта Азиядҽ басмачыларга, 

ягъни үзбҽк миллҽте азатлыгы ҿчен кҿрҽшчелҽргҽ каршы батырларча 

сугышкан татар полкы командиры, бригада комиссары Ш.Госманов 

кына, хҽрбилҽрчҽ салкынлык күрсҽтеп, ялган кҽгазьгҽ кул куярга 

бирелгҽн калҽм ярдҽмендҽ күзен тишеп агызган. Башкалар сынган... 

Хҽзер татарныкы, башкортныкы дип тарткаланган М.Гафури 

большевиклар партиясе заказы буенча ―Шагыйрьнең алтын 

приискасында‖ автобиографик повестен язып, тамагын туйдырган һҽм 

хезмҽт хакы түлҽгҽн Орск алтын прииискалары хуҗасы, иганҽче, 

нашир, шагыйрь Дҽрдмҽндкҽ аш урынына таш белҽн аткан.   

Г.Исхакый белҽн бергҽ эсерлар партиясендҽ (аның сул канаты 

тарафдары) 1919 елга кадҽр ҽгъза булып торган катлаулы шҽхес 

Г.Ибраһимовны, үпкҽсе авыру килеш, Ялтадан Казанга мыскыллап, 

―кол‖ итеп НКВД хезмҽткҽрлҽре поездда алып кайтканнар. Язучы 

кадерен дҽ белмҽгҽннҽр бездҽ. 

1937 ел башында Г.Ибраһимовны юбилее белҽн котлап Кырымга 

барган И.Сҽлахов, Х.Туфан, Л.Гыйльмине дҽ шул ук елның ахырында 

кулга алганнар. Имеш, алар да ―халык дошманы‖ икҽн, икесенҽ – унар 

ел, соңгысына үлем җҽзасы биргҽннҽр. 
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―Халык дошманы‖ баласы, мулла малае дигҽн булып М.Мҽһдиев 

күпме кыен ашаган, язылып беткҽн докторлык диссертациясен 

профессор Х.Госман сүттергҽн...  
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XIII бүлек. Матур ҽдҽбият һҽм гаммҽви мҽгълүмат чаралары 

 

13.1. Ҽдҽбият һҽм газета-журналлар 

 

 

 Ҽдҽбият дҿньясындагы, шул исҽптҽн татар ҽдҽбиятындагы 

яңалыкларны халыкка җиткерүдҽ, сҽнгати яктан камил ҽдҽби 

ҽсҽрлҽрне пропагандалауда гаммҽви мҽгълүмат чараларының (алга 

таба – ГМЧ), аерым алганда, милли матбугатның роле зур. Шул ук 

вакытта матур ҽдҽбиятның язма матбугатка йогынтысы һҽрвакыт 

булган, бар һҽм булачак.  

Хҽзерге ―Ватаным Татарстан‖ (элекке исемнҽре: ―Эш‖ (1918-

1920), ―Татарстан хҽбҽрлҽре‖ (1920-1922), ―Татарстан‖ (1922-1924), 

―Кызыл Татарстан‖ (1924-1951), ―Совет Татарстаны‖ (1951-1960), 

―Социалистик Татарстан‖ (1960-1992)) газетасында ҽдҽбиятыбыз 

классиклары Г.Ибраһимов, М.Гафури, Һ.Такташ, Г.Кутуй, М.Җҽлил, 

М.Ҽмир, Г.Бҽширов, Ф.Хҿсни, И.Гази, Г.Ахунов һ.б.ның хикҽя, 

шигырь-поэмалары һҽм хҽтта повесть-романнарыннан ҿзеклҽр дҿнья 

күргҽн. Мондый гадҽт ҽлеге басма чыга башлаганнан бирле килҽ, мҽс.: 

Г.Ибраһимовның ―Адҽмлҽр‖ повесте (1922) ―Татарстан‖ газетасының 

1923 елгы берничҽ санында тулысынча басылган. 

Бүген дҽ ―В.Т.‖ (баш мҿхҽррир Миңназыйм Сҽфҽров), ―Мҽдҽни 

җомга‖ (Зиннур Мансуров), ―Татарстан яшьлҽре‖ (Исмҽгыйль 

Шҽрҽфиев), ―Шҽһри Казан‖ (Гҿлнара Сабирова) газеталары матур 

ҽдҽбиятка игътибарлы: иң яхшы татар хикҽясенҽ, очеркка, фельетонга 

бҽйге үткҽреп, юмор-сатирага да шактый урын бирҽлҽр. Мҽс.: ―М.җ.‖ 

язучы Вакыйф Нуриевнең конкурста җиңү яулаган ―Матуркай‖ 

хикҽясен бастырды, ҽ ―Т.я.‖ сатирик язучы, журналист Дамир 

Гыйсметдиннең (Дамир Минсәгыйр улы Гыйсметдинов) 

юморескаларын даими чыгарып тора.  

Татар халкының бай традицияле, саллы ―Казан утлары‖, 

―Сҿембикҽ‖, чагыштырмача яшь, лҽкин популяр ―Идел‖, ―Мҽйдан‖ 

исемле ҽдҽби-нҽфис һҽм иҗтимагый-сҽяси журналларында ҽсҽрлҽр 

даими басыла. Бу басмаларга Татарстанның Г.Тукай исемендҽге 

дҽүлҽт премиясе иясе Илфак Ибраһимов (ҽдҽби тҽхаллүсе – Мөхәммәт 
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Мирза), журналист Лҽйсҽн Юнысова, яшь язучы Рҿстҽм Галиуллин 

һҽм 2014 елда Г.Тукай бүлҽгенҽ лаек булган күренекле ҽдип Вахит 

Имамов мҿхҽррирлек итҽлҽр. 

―Т.я.‖дҽ Риман Гыйлемханов шактый еллар нҽтиҗҽле эшлҽде: 

миллҽт җанын борчыган мҿһим мҽсьҽлҽлҽр турында күп язды, 

Миңназыйм Сҽфҽров, Флѐра Низамова (Зҿлҽйха Кыдашева) кебек 

үткер күзле, үткен калҽмле журналистлар тҽрбиялҽде. 

―Сабантуй‖ (1924-1990 елларда ―Яшь ленинчы‖) газетасы 

битлҽрендҽ балалар һҽм үсмерлҽр иҗатына зур урын бирелҽ. Бер үк 

вакытта алар ҿчен Татарстанның халык шагыйре Роберт Миңнуллин, 

күренекле сүз осталары Лҽбиб Лерон, Рафис Корбан, Рафис 

Газизуллин, Флѐра Тарханова, Илсҿяр Иксанованың татарча фикер-

тҽрбиягҽ корылган шигырьлҽрен, Рабит Батулла, Мҿсҽгыйт 

Хҽбибуллинның тарихи хҽтерне торгызуга, милли үзаңны кайтаруга 

шактый ҿлеш керткҽн романнарыннан ҿзеклҽр бастыра.  
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13.2. Ҽдҽбият һҽм радио 

 

Миллҽтебезнең кыю фикерле язучысы, каһарман улы, гражданнар 

сугышы елларында Урта Азиядҽ басмачыларга, ягъни үзбҽк 

миллҽтчелҽренҽ каршы сугышкан данлыклы татар бригадасы 

командиры Шамил Госманов (1898-1937) Татарстан АССР Халык 

Комиссарлары Советы каршындагы Радиолаштыру һҽм 

радиотапшырулар комитетын оештыручыларның берсе санала [1]. Ул 

1927-1928 елларда бу җаваплы эшнең башында торган. 

 Бҿек Ватан сугышына кадҽр радиокомитет рҽислҽре булып 

Сҽгыйть Фҽйзуллин (1928-1933), язучы Гариф Гобҽй (1933-1934), 

Касыймов (1934), Котдус Шҽфыйгуллин (1935-1937) эшлҽгҽннҽр. 

Сугыш чорында радиода атаклы ҽдиплҽр – рҽис вазыйфасында икенче 

тапкыр Гариф Гобҽй, 1942-1944 елларда нҽфис тапшырулар 

редакциясенең баш мҿхҽррире һҽм рҽис урынбасары Гомҽр Бҽширов 

һҽм фронтка киткҽнче бераз вакыт ҽдҽби-драматик тапшырулар 

мҿхҽррире вазыйфасында Мирсҽй Ҽмир, Гадел Кутуй, Газиз Иделле, 

Гамир Насрый, ҽ сугыштан соң Ҽмирхан Еники хезмҽт куйганнар.  

Сугыш елларында классик язучы Кави Нҽҗми (1901-1957) 

радиокомитетта агитация һҽм пропаганда бүлеге мҿдире булып бик 

зур эшлҽр башкарган. Аның тҽкъдиме белҽн 1943 елның март аенда 

―Фронтовик татарларга татар халкыннан сҽлам хаты‖ язылган. Менҽ 

шул хаттан кайбер ҿзеклҽр:  

―Татар халкының курку белмҽс, артка чигенмҽс намуслы уллары һҽм 

кызлары! Сезне хҽлҽл сҿте белҽн туендырган, җылы кочагына сыендырган 
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шҽфкатьле аналарыгыз, сезгҽ үзлҽренең иң яхшы сыйфатларын биреп 

тҽрбиялҽгҽн аталарыгыз, туктаусыз алга барырга һҽм явыз дошманнан 

рҽхимсез үч алырга үзлҽренең фатихаларын биреп, изге язгы Кояш кебек 

якты сҽламнҽрен тапшыралар... 

 ...Кадерле туганнарыбыз! 

Барлык татар халкының ҿмете сезгҽ текҽлгҽн. Халык йҿрҽге сезнең 

белҽн тибҽ...‖ 

Ул хатка халкыбыз исеменнҽн Татарстанның күренекле 48 шҽхесе кул 

куйган. ―...сҽлам хаты‖ 1943 елның март башында республиканың һҽммҽ 

шҽһҽр-район газеталарында бастырылган. Хатны русчага язучы Константин 

Федин тҽрҗемҽ иткҽн. Бу хат тҿрле фронтларда сугышучы татарларга бик 

кҿчле тҽэсир ясаган, хҽтта Сталинга да ошаган, ул аны хуплаган [2].  

Заманында ҽдҽбият ҽһеллҽре Юныс Ҽминов, Азат Ҽхмҽдуллин, 

Рим Кҽримов, Зиннур Мансуров, Җҽүдҽт Дҽрзаман һ.б. илһамланып 

эшлҽп, республика радиосы тарихында якты эз калдыралар. 

Яраткан радиобызда һҿнҽри журналист, ТР мҽдҽниятенең 

атказанган хезмҽткҽре Рҽзин Нуруллин кырык елдан артык армый-

талмый хезмҽт куя: туры эфирда уздырган ―түгҽрҽк ҿстҽллҽре‖ дҽ 

бихисап, һҽр дүшҽмбе иртҽнге тапшырулар да алып бара, ―Пар 

канатлар‖ы инде күпме гаилҽлҽр турында никадҽр гыйбрҽтле тарих 

сҿйлҽде.   

Музыкаль тапшырулар редакциясе баш редакторы, ТР халык 

артисты Рафаэль Ильясовны үз һҿнҽренең остасы дияргҽ мҿмкин, 

чҿнки җаваплылык хисен тоеп, татар профессиональ музыкасын 

радиоэфирдан бик үтемле итеп пропагандалады. Шулай ук музыка 

белгече, музыкаль тапшырулар ҿлкҽн мҿхҽррире, ТР сҽнгатенең 

атказанган эшлеклесе Сиринҽ Латыйпова, шагыйрҽ Шҽмсия 

Җиһангирова, Г.Камал исем. академик театр актѐры, ТР халык артисты 

Ирек Баһман үзлҽреннҽн зур ҿлеш керттелҽр. 

Гадилҽ Нургалинең ―Балкыш‖ы радиотыңлаучылар ҿчен һҽр 

җомга иртҽсендҽ балкыды. 

Яшьлҽр редакциясендҽ рус һҽм татар теллҽрендҽ тапшырулар 

ҽзерлҽгҽн Милҽүшҽ Айтугановага (―Яңа гасыр‖ радиосын җитҽкли), 

ТР мҽдҽниятенең атказанган хезмҽткҽре Рҽкыйп Гаффарга (―Иртҽнге 

нур‖ җомга программасын алып бара) радиодулкыннар уңыш китерде.  

―Азатлык‖ радиосының Казан бүлеге мҿдире Римзил Салих улы 

Вҽлиев оештырган ―Дҿнья‖ студиясендҽ канат чыгарып, журналистика 
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күгендҽ очарга ҿйрҽнгҽч кенҽ, Наиф Акмал Прагага – ―Азатлык‖ның 

татар-башкорт редакциясенҽ – китеп барды. 

90 елларда балалар тапшырулары редакциясен РФ мҽдҽниятенең 

атказанган хезмҽткҽре Эльза Гариф кызы Гобҽйдуллина җитҽклҽде. 

Сабыйларга татарча радиотапшыруны журналист, рҽссам Дания 

Гайнетдинова элек Фаил Гыймадов белҽн бергҽ ҽзерлҽде, хҽзер аңа 

шҽкертебез Гҿлнара Мҿхҽммҽтшина булыша. 

Татарстан радиосында иң озак эшлҽгҽн шҽхес – танылган диктор, 

музыкаль тапшырулар редакторы, ТР мҽдҽниятенең атказанган 

хезмҽткҽре Зҽйнҽп Шҽйхулла кызы Хҽйруллина. Шулай ук дикторлар 

Камал II Габдрахман, Шҽриф Рахманколов, Кҽшифҽ Тумашева, 

Марзия Камалова, Ҽнвҽр Мортазин, Маһинур Хҽбибуллина, Рҽйсҽ 

Волкова, Ришат Садриев, Камал Саттарова, Мҽрьям һҽм Айрат 

Арслановлар, Наил Иртуганов, Фоат Галимуллин, Данил Ибраһимов, 

ТРның атказанган артистлары Фҽйрүзҽ Исхакова һҽм Тҽлгат 

Хҽмҽтшин, Фирдҽүс Гариф кызы Ганиева, Николай Игнашов, Наталья 

Гуляева, Милҽүшҽ Насыйбуллина һ.б., тавыш режиссѐрлары Ҽминҽ 

Шаһиҽхмҽтова, Асия Бикбау, Ҽлфия Гыйлҽҗева, тавыш операторлары 

Сания Хамматова, Айсылу Гыйлҽҗетдинова, Гҿлсинҽ Дҽүлҽтшина, 

Зҿлфирҽ Мҿхҽммҽдиева, Гҿлнара Хикмҽтуллина, Эльвира Зарипова 

һ.б. намуслы хезмҽт иттелҽр һҽм кайберлҽре бүген дҽ Татарстан, ―Яңа 

гасыр‖ радиоларында эшлҽүлҽрен дҽвам итҽлҽр. 

Нҽфис тапшырулар редакциясенең баш мҿхҽррире 1990 елларда 

шагыйрь, ТР сҽнгатенең атказанган эшлеклесе Ҽхмҽт Рҽшит булды. 

Аннары бу вазыйфаны язучы, ТР мҽдҽниятенең атказанган хезмҽткҽре 

Җҽүдҽт Дҽрзаман башкарды.  

Республика радиосында 1950-2000 елларда эшлҽгҽн алтын куллы 

режиссѐр, ТР сҽнгатенең атказанган эшлеклесе Госман Ҽхмҽтҗанов 

милли тарих, ҽдҽбият, сҽнгатькҽ багышланган ҽдҽби-драматик яки 

―Тел күрке – сүз‖ кебек фҽнни-популяр тапшырулар, яки Г.Камалның 

―Банкрот‖, ―Беренче театр‖, К.Тинчуринның ―Зҽңгҽр шҽл‖, 

―Американ‖, ―Кандыр буе‖, Н.Исҽнбҽтнең ―Хуҗа Насретдин‖, 

А.Гыйлҽҗевнең ―Ҿч аршын җир‖, Шҽриф Хҿсҽеневнең ―Ҽни килде‖, 

Т.Миңнуллинның ―Ҽлдермештҽн Ҽлмҽндҽр‖ һ.б. драматургларның 

пьесалары буенча радиоспектакльлҽр, Ш.Камал, М.Мҽһдиев, 

А.Гыйлҽҗев, Ф.Шҽфигуллин һ.б.ның хикҽя-повестьлҽре нигезендҽ 

радиопостановкалар бик күп яздырып калдырды.  
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Ҽдҽби-драматик тапшырулар редакциясендҽ ТР мҽдҽниятенең 

атказанган хезмҽткҽре Рҿстҽм Габдрахман улы Фҽйзуллин (Акъегет), 

Нҽсим Акмал бүген дҽ эшлилҽр. Моннан кырык ел элек филология 

фҽннҽре докторы, Казан университетының мактаулы профессоры, ТР 

фҽненең атказанган эшлеклесе Вахит Хҿҗҗҽт улы Хаков оештырган 

―Тел күрке – сүз‖ тапшыруына ана телебез турындагы материалларны 

хҽзер КФУ профессоры Илдар Мҽлик улы Низамов ҽзерли, 

радиотыңлаучыларның хатларына тҿпле җавап бирҽ.    

 
Тҿп ҽдҽбият 

1. Тыңлагыз, Казан сҿйли! / автор-тҿз. Җ.Дҽрзаман. Казан, 1998. 208 б.  

2. Зҽйнуллин З. Кави Нҽҗми дигҽн язучы... // Казан утлары. 2008. № 8. 76-77 б. 

 

13.3. Ҽдҽбият һҽм телевидение 

 

1959 елның ноябрь башында Казанның Шамил Госманов 

урамында телестудия ачылгач, ҽдҽбият-сҽнгать ҽһеллҽре ҽдҽби-нҽфис 

тапшыруларда актив катнаша башлыйлар. (2009 елның ноябрь аенда 

Татарстан башкаласында ТВ оешуның 50 еллыгы билгелҽп үтелде.)  

Бу хҽл шул чор кешелҽре кҿнкүрешендҽ телевизорның ныклап 

урын алуы, ТВнең совет җҽмгыятендҽ роле елдан-ел артуы, Хрущѐв 

―җепшеклеге‖нең уңай нҽтиҗҽсе буларак СССРда демократия бераз 

үсү, коммунизм тҿзү ҿчен илнең барлык иҗат кҿчлҽрен туплау белҽн 

аңлатыла. Мҽсҽлҽн, 1960 еллар башында Казан университетында 

милли журналистикага нигез салучы танылган журналист, кыю 

публицист, кырыс тҽнкыйтьче Гази Кашшафны, язучылар Г.Ахунов, 

А.Гыйлҽҗев, Ҽ.Еники, шагыйрьлҽр С.Хҽким, Х.Туфан, ҽдҽбият 

галимнҽре Х.Госман, И.Нуруллин, Г.Халитны күпчелек телетамашачы 

ул чакта беренче мҽртҽбҽ зҽңгҽр экран аша күргҽн яки композиторлар 

Җҽүдҽт Фҽйзи, Александр Ключарѐв, Нҽҗип Җиһанов, Рҿстҽм Яхин 

музыкасының телеэфирда яңгыравын ишеткҽн.  

60 елларның I яртысында ―Татарстан‖ дҽүлҽт телевидениесендҽ 

иҗат күтҽрелеше аеруча сизелгҽн. Бу урында ТВдҽ татар ҽдҽбиятын 

пропагандалауда титаник хезмҽт башкарган ТР сҽнгатенең атказанган 

эшлеклесе Ҽхтҽм Зариповның режиссѐрлык эшчҽнлеген, ҽдҽби-

публицистик һҽм документаль сценарийлар язуын аерым билгелҽп 

үтҽм. Ул Г.Камалның ―Беренче театр‖, ―Банкрот‖, К.Тинчуринның 

―Зҽңгҽр шҽл‖, Ш.Камалның ―Хаҗи ҽфҽнде ҿйлҽнҽ‖ һ.б.ның пьесалары 
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буенча беренче телевизион спектакльлҽр эшлҽгҽн. Ҽ.Зарипов 80 

елларның II яртысында Г.Ахуновның ―Идел кызы‖ ҽсҽре, И.Газинең 

―Онытылмас еллар‖ трилогиясе, А.Гыйлҽҗевнең ―Ҿч аршын җир‖ 

повесте нигезендҽ телефильмнар тҿшерде.   

80 еллар ахыры – 90 елларда Татарстан ТВсе икенче мҽртҽбҽ 

иҗади күтҽрелеш кичерде. М.С.Горбачѐвның үзгҽртеп кору сҽясҽте 

гражданнарга вҿҗдан, сүз һҽм матбугат иреге биргҽч, язучы-

депутатлар Р.Мҿхҽммҽдиев, Т. һҽм Р.Миңнуллиннар, Ф.Бҽйрҽмова, 

Р.Фҽйзуллин, Р.Харис, Р.Вҽлиев ТВне сайлау алды кампаниясендҽ һҽм 

сайлаудан соң да татар халкының милли проблемаларын, ҽйтик, ―тел‖, 

―тарих‖, ―дҽүлҽтчелек‖, ―бҽйсезлек‖ тҿшенчҽлҽрен аңлатканда рупор 

итеп оста файдаландылар. 

ТВдҽ Роберт Миңнуллин (мҽс., халык язучысы, Сталин премиясе 

лауреаты Г.Бҽширов турында ҽдҽби-документаль тапшыру), Ҽхтҽм 

Зарипов белҽн Рҽсим Мҽһдиев (чишмҽлҽр хакында тапшырулар 

циклы), журналистлар Риман Гыйлемханов (―Уйнагыз, гармуннар!‖), 

Инсаф Абдулла (―Татар җыры‖), Васил Гарифуллин һҽм Илфат 

Фҽйзрахманов (―Яңалыклар‖) нҽтиҗҽле эшлҽп алдылар.  

Риман Солтан улы Гыйлемханов – милли матбугатыбызда озак 

еллар эшлҽүче тҽҗрибҽле журналист, туры сүзле публицист, яшь 

калҽмдҽшлҽренең остазы. Ул ТВдҽ редактор булып эшлҽгҽн чакта кече 

һҽм үсмер яшьтҽге балалар ҿчен татар рухы, ватанпҽрвҽрлек хисе 

тҽрбияли торган телепрограммалар ҽзерлҽде. Сҿекле халкыбыз 

арасында популярлашкан ―Уйнагыз, гармуннар!‖ тапшыруын башлап 

җибҽрде. Аның ҽлеге иҗат проекты иң уңышлысы булды. Күпсанлы 

тамашачылар мҽхҽббҽтен яулаудан тыш, Татарстанның авыл һҽм 

шҽһҽр урамнарында кыңгыраулы яшел гармун тавышы бик матур 

чыңлады, бу күркҽм аһҽң якын һҽм ерак чит иллҽрдҽ яшҽүче 

миллҽттҽшлҽргҽ дҽ барып ишетелде һҽм бҿтен җиһанга таралды. 

Татарлар 1990 елларда тальян гармун моңына уянды. ―Уйнагыз, 

гармуннар!‖ телетапшыруы гомумхалык бҽйрҽме статусы алды һҽм ел 

саен 30 августта зурлап уздырыла. 

Җырчылар, ватанпҽрвҽрлҽр, дин ҽһеллҽре белҽн беррҽттҽн күп 

кенҽ ҽдиплҽребез һҿнҽри журналистлар Эльмира Хамматова һҽм 

Индус Сирматов оештырган ―Җомга кҿн кич белҽн‖ ҽдҽби-популяр 

тапшыруының даими кунаклары иде.  
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Тележурналистлардан беренче булып Хҽйдҽр Гайнетдинов Ислам 

дине, аерым алганда, Казан мҽчетлҽре тарихына багышланган 

тапшырулар ҽзерлҽде. Аннары бу ҿлкҽдҽ Рҿстҽм Гҽрҽев (―Дин һҽм 

тормыш‖, ―Рухи хҽзинҽ‖ программасы) байтак еллар эшлҽде. 

Язучы Ҽхҽт Мушинскийның ―Яшел мич янында‖ (―У зелѐного 

камина‖) авторлык программасы татар ҽдиплҽре һҽм галимнҽре 

катнашында ҽдҽбият, сҽнгать, мҽдҽният мҽсьҽлҽлҽре хакында сҿйлҽшү 

һҽм фикер алышу рҽвешендҽ барды. 

1990 елларда Нҽкый Исҽнбҽтнең ―Мырау батыр‖ ҽкияте буенча 

кинорежиссѐр Эдмас Үтҽгҽнов куйган телеспектакль яшь 

тамашачылар арасында зур уңыш казанды.  

2000 еллар башында оештырылган ―Яңа гасыр‖ (ТНВ) телеканалы 

татар миллҽтенең мҽнфҽгатьлҽрен кайгыртып, аның мҽгълүмати 

ихтыяҗын канҽгатьлҽндерергҽ омтылып эшли. ―Татарлар‖ 

тапшыруын, ―Мҽдҽният дҿньясында‖, ―Кара-каршы‖ ток-шоуларын 

мисал итеп ҽйтергҽ мҿмкин. Балалар һҽм яшьлҽр ҿчен ―Яшь ТНВ‖ 

проекты эфирда уңышлы эшли. 

 
Ҿстҽмҽ ҽдҽбият 

Баканов Р.П. «Книга жалоб» на телевидение: эволюция газетной телевизионной 

критики в Российской Федерации 1991-2000 гг. Монография. Казань: изд-во Казан. ун-

та, 2007. 298 с. 

Даутова Р.В. Телевидение Татарстана: от прошлого к настоящему. Монография: изд. 2-

е, доп. Казань: ЗАО ―Новое знание‖, 2010. 280 с. 

 

13.4. Журналист фикерлҽвендҽ ҽдҽбият теориясенең урыны 

 

Авыр сугыш елларында ―Татарстан‖ радиокомитетына татар 

телендҽ оста сҿйли белүче һҽм ҽдҽби-патриотик тапшырулар ҽзерли 

алучы журналистлар кирҽк булгач, фронтка бронь аркасында гына 

китми калган язучылар К.Нҽҗми, Г.Бҽширов, М.Ҽмир чакырылганнар. 

Болар – инде ул вакытта ук халыкка билгеле ҽдиплҽр. Алар ҽдҽбият 

белеме фҽненең ҽдҽбият теориясе, тарихы һҽм ҽдҽби тҽнкыйть дигҽн 

тармаклары белҽн шактый дҽрҽҗҽдҽ таныш булганнар дип уйлыйм. 

Ҿстҽвенҽ, Г.Бҽширов – гражданнар сугышында (1918-1922) генерал 

Врангельгҽ каршы Перекоп хҽрби операциясендҽ катнашкан солдат, 

атаклы ―Сиваш‖ повесте авторы, димҽк, сугышның нҽрсҽ икҽнен яхшы 

белгҽн. Шуңа күрҽ бу язучылар татар халкы күңелендҽ сакланган 
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Ватанны ярату һҽм Туган ил ҿчен корбан булу кебек изге хисне уята 

алганнар. Алар оештырган радиотапшыруларны халкыбыз яратып 

тыңлаган.     

―Ялкын‖ балалар журналының элекке баш мҿхҽррире Җҽүдҽт 

Дҽрзаман студент елларында ук калҽмен радиожурналистикада чарлап 

караган. Соңыннан да аны радио үзенҽ тарткан. 

Матур ҽдҽбиятның сҽнгати ҽһҽмиятен тирҽн аңлаган язучылар 

Ф.Бҽйрҽмова, А.Хҽлим, Т.Галиуллин, Р.Фҽйзуллин һ.б. ҽдҽби-

публицистик эшчҽнлектҽ дҽ ҽдҽбият теориясе терминнары, эстетика 

категориялҽре белҽн эш итҽлҽр. 

Гуманитар юнҽлешле югары уку йортларында журналист, 

редактор, китап белгече, мҽдҽният белгече, китапханҽче белгечлеклҽре 

буенча белем алучы студентларга ―Ҽдҽбият теориясе‖ дисциплинасы 

да укытыла. Алар ҽлеге фҽннең методологик һҽм теоретик мҽсьҽлҽлҽре 

белҽн таныша, ҽдҽби ҽсҽрне анализлауга ҿйрҽнҽ. Гомумҽн, югары 

мҽктҽп системасында бу курсны укыту ҿлкҽсендҽ шактый бай 

гыйльми, фҽнни-теоретик һҽм методологик тҽҗрибҽ тупланган инде.   

Казан (Идел буе) федераль университетының Социаль-фҽлсҽфи 

фҽннҽр һҽм гаммҽви коммуникация институтында да ―Ҽдҽбият 

теориясе нигезлҽре‖ укыту программасына күптҽн кертелгҽн. Студент-

журналистка ҽдҽбият нҽзариясенең сҽнгатьнең асылы һҽм аның бер тҿре 

буларак матур ҽдҽбият үзенчҽлеге, образ, ҽдҽби ҽсҽрнең эчтҽлеге һҽм 

формасы, ҽдҽби тҿрлҽр һҽм жанрлар, тема, проблема, идея, сюжет һҽм 

композиция, шигырь тҿзелеше, тезмҽ һҽм чҽчмҽ ҽсҽрдҽ ҽдҽби сҿйлҽм, иҗат 

тибы һҽм методы, ҿслүб, ҽдҽби барыш, ҽдҽбиятның халыкчанлыгы кебек 

тҿп тҿшенчҽлҽр аңлатыла.  

Булачак журналист уку, бигрҽк тҽ иҗат практикасы вакытында 

шушы ҽдҽби терминнарны, эстетик категориялҽрне үз һҿнҽри 

эшчҽнлегендҽ теге яки бу дҽрҽҗҽдҽ куллана, газета-журнал 

редакциялҽрендҽ эшлҽүче калҽм иялҽре Зиннур Мансуров, Газинур 

Морат, Илфат Фҽйзрахманов, Илфак Ибраһимов, Ркаил Зҽйдулла, 

Вакыйф Нуриев, Рҿстҽм Галиуллин, Йолдыз Миңнуллина, Ленар Шҽех 

һ.б. белҽн таныша, аралаша, үзара фикер алыша һҽм тҽҗрибҽ җыя. 

Студент халык шагыйрьлҽре Р.Фҽйзуллин, Р.Миңнуллин, Р.Харис, 

Р.Вҽлиев, Р.Гаташ һҽм халык язучылары М.Хҽбибуллин, М.Галиев 

белҽн дҽ сирҽк кенҽ очраша, аларның ҽдҽби ҽсҽрлҽрен укып, сүз-уй 

һҽм сҽнгати фикерлҽү осталыгына ҿйрҽнҽ. Нҽтиҗҽдҽ ҽдҽбият теориясе 

нигезлҽрен үзлҽштергҽн, теоретик белем туплаган студент-журналист 
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гамҽли яктан да иҗади үсҽ: аның үз стиле формалаша, иҗат алымы 

камиллҽшҽ һҽм мҿстҽкыйль фикерли белүче шҽхес булып ҿлгерҽ. 
 

 

Белемнҽрне тикшерү ҿчен сораулар, мҿстҽкыйль эшкҽ биремнҽр 

 

1. Матур ҽдҽбиятның газета-журналларда яктыртылышын бҽялҽгез. 

2. ―Ватаным Татарстан‖, ―Шҽһри Казан‖, ―Мҽдҽни җомга‖, ―Мҽгърифҽт‖, ―Татарстан 

яшьлҽре‖ газеталары ҽдҽбиятка игътибарлымы? 

3. ―Казан утлары‖, ―Мҽйдан‖, ―Сҿембикҽ‖, ―Идел‖ журналларыннан яңа ҽдҽби ҽсҽрлҽр 

белҽн танышыгыз. Быел ничҽ китап укыдыгыз? 

4. Матур ҽдҽбиятның радио белҽн үзара бҽйлҽнешен аңлатыгыз.  

5. ―Татарстан‖, ―Яңа гасыр‖ радиоларыннан ҽдҽби-драматик тапшырулар тыңлыйсызмы? 

Кайсылары нинди үзенчҽлеге белҽн сезгҽ аеруча ошый? Күренекле татар 

радиожурналистларын атагыз. 

6. Матур ҽдҽбиятны телевидение ничек пропагандалый? 

7. Ҽдҽбият-сҽнгатькҽ багышланган нинди телевизион тапшыруларны яратып карыйсыз? 

Атаклы милли тележурналистлардан кемне белҽсез? 

8. Интернетта матур ҽдҽбият сайтларына керҽсезме? Кайсыларын кулланасыз?  

9. Журналист фикерлҽвендҽ ҽдҽбият теориясенең урыны бармы? 
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Татарча-русча ҽдҽби терминнар һҽм тҿшенчҽлҽр сүзлеге 

 

 

―Дҽүлҽтсез ҽдҽбият – сҿекле шагыйребез Тукай шикелле ятим, 

кагылган, сугылган, имгҽтелгҽн рухи байлык, ул ҿстен халыкның бҽясен, 

мҿһерен кҿтҽргҽ мҽҗбүр ителҽ. Озак гасырлар дҽвамында татарча әдәбият 

төшенчәләре сүзлекләре төзелә алмау (курсив безнеке. – И.Ф.) факты да – 

фаҗигале тарихның моңсу күрсҽткечлҽреннҽн. Миллҽт буларак юкка чыгу 

куркынычы үткен кылыч тҿсле баш очында эленеп торганда, ҽдҽбиятны 

тикшерү кайгысы калмый.‖ (Ҽдҽбият белеме: терминнар һҽм тҿшенчҽлҽр 

сүзлеге. К., 2007. Б. 3.) 

Т.Н.Галиуллин 

ТР ФА академигы, филология фҽннҽре докторы, профессор 

 

А 

алман (немец) ҽдҽбияте – немецкая литература 

алым – приѐм, способ 

аңлы сурҽт (тҿшенчҽ, уйлау, тҿп фикер, карашлар җыелмасы, тҽгълимат) – 

рациональный образ (понятие, мышление, идея, концепция, теория)  

атама; ҽдҽбият, лингвистика, техника ...ы – термин; литер., лингв., 

технические ...ы 
арттырып гомумилҽштерү (романтик типиклаштыру) – романтическая 

типизация  

Ауропа (Европа) ҽдҽбияте – европейская литература  

 

Ҽ 

ҽдҽби алым – литературный приѐм 

ҽдҽби ҽсҽр – литературное произведение 

ҽдҽби ҽсҽр бҿтенлеге – целостность литературного произведения 

ҽдҽби гомумилҽштерү – литературное (художественное) обобщение 

ҽдҽби (поэтик) иҗат – литературное (поэтическое) творчество 

ҽдҽби сурҽт (образ) – литературный образ  

ҽдҽби сыйфат – литературное качество  

ҽдҽби үзенчҽлек – литературная особенность 

ҽдҽбият белгечлеге – филология 

ҽдҽбият белеме – литературоведение 

ҽдҽбият нҽзариясе (теориясе) – теория литературы 

ҽдҽбият тарихы – история литературы  

ҽдҽби тҽнкыйть – литературная критика 

ҽдҽби термин – литературный термин 

ҽдҽби тҿшенчҽ – литературное понятие 
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ҽйберле сурҽт (предметлы образ) – предметный образ 

ҽйберле (предметлы) сурҽтлҽү чарасы – средство предметного изображения 

 

Б 

башлам – эпилог 

бҽет (халык авыз иҗаты жанры) – баит (жанр устного народного 

творчества) 

бҽян – повесть 

бетем – финал  

беренче сурҽт (... образ) – прототип 

билге – знак  

бина тҿзелеше – архитектура 

бию сҽнгате – искусство танца  

Борынгы Юнания (Греция) – Древняя Греция 

борынгы юнан (грек) фҽлсҽфҽчесе – древнегреческий философ  

 

Г 

газҽл (гарҽп-фарсы шигъри жанры) – газель (арабо-персидский поэтический 

жанр) 

галим, голҽмҽ – учѐный 

гҽүдҽлҽндерү – отображение  

гиперболаштыру – гиперболизация   

гомум, җыелма (типик) образ – общий, собирательный, типический образ  

гомумилек, уртаклык, тулы охшашлык (типиклык) – общность, типичность 

гомумилҽштерү, охшашландыру (типиклаштыру) – типизация  

гомумилек һҽм аермалык кушылмасы – синтез общего и особенного  

гомумилек (типиклык) белҽн шҽхсилек (индивидуальлек) берлҽшү кануны – 

закон объединения общности (типичности) с частностью 

(индивидуальностью), закон объединения общего и индивидуального 

 

Д 

дини сурҽт – религиозный образ  

динсез мифология – сциентизм  

драмачы – драматург  

 

Җ  

җентеклелек, җентекле сурҽтлҽү – деталь (фран. detail)  

 

И 

идея (тҿп фикер); повестьнең ...е – идея; ...я повести 

иҗади уйдырма – творческий вымысел 

иҗат – творчество, поэтика 

иҗат итү – творить  

иҗат ысулы (методы) – творческий, поэтический метод 



206 

 

изгелҽр рҽсеме – икона  
Инҗил – Евангелие 

инкыйлаб – революция 

 

К 

кабул итү, аңлау; дҿньяны ...ү, тормышны ...у – восприятие; ...мира, 

...жизни 
каноник бҽйрҽм – канонический праздник  

канун – закон 

кануни (законлы) яклары; тормышның ...ы – законные стороны; ... жизни  

канун (закон) кушканча хҿкем итү – казнить по закону  

канунча (законча) яшҽү – жить по закону  

канунчалык (закончалык); ҽдҽби, тормыш ... – закономерность; 

литературная, жизненная … 

касыйдҽ (гарҽп-фарсы шигъри жанры) – касида (арабо-персидский 

поэтический жанр) 

карашлар җыелмасы (системасы) – концепция (система) взглядов   

каршылык – конфликт, коллизия 

каһармани (героик) бҽет – героический баит 

кешелек (гуманистик, гуманизм) кыйммҽтлҽре – человеческие, 

гуманистические ценности; ... гуманизма  

кҿлдерүчҽнлек (комиклык) – комизм  

кҿлдерүче; ... артист – комик; комический артист 

кҿлке (юмор) – смех, юмор 

кҿлкеханҽ – юмор-шоу  

кҿлкеле хикҽя – юмористический рассказ 

кҿлкеле, кызыклы холык (характер) – смешной, интересный характер  

күзаллау; ҽдҽби, фҽлсҽфи, психологик ... , үткҽнне яңадан кичерү – 

представление; литер., филос., психолог. ... , пережить заново   

кыйсса; “Кыйссаи Йосыф” – сказание; повесть “... о Юсуфе”  

 

 

М 

мҽснҽви (гарәп-фарсы шигъри жанры) – маснави (арабо-персидский 

поэтический жанр)  

мҽүзугъ – тема  

мифологик сурҽт – мифологический образ  

моңсу бҽян – лирик повесть  

моңсу каһарман (лирик герой) – лирический герой 

моңсу каһарман хисе, кичереше – чувство, переживание лирического героя 

моңсу каһарманның хисси дҿньясы – чувственный мир лирического героя 

моңсу каһарман хиссилеге – чувственность лирического героя  

моңсу (лирик) шагыйрь – лирический поэт, лирик 
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Н 

натураль күчермҽ; табигатьнең яки билгеле бер кешенең ...се – 

натуральная копия; … природы или конкретного человека  

нҽзари (теоретик) хезмҽт – теоретический труд 

нҽзария – теория  

нҽфасҽт – эстетика  

нҽфасҽт (эстетика) кыйммҽтлҽре – эстетические ценности 

нҽфасҽти (эстетик) тҽэсир – эстетическое влияние 

нҽфасҽти (эстетик) матурлык – эстетическая красота 

нҽфасҽти (эстетик) тҽрбия – эстетическое воспитание 

никахланучыга багышланган шигырь – эпиталама 

Носарыйлык – Христианлык  
 

О 

образ; мифологик, дини, фҽнни, фактографик, ҽдҽби ... – образ; мифол., 

религ., науч., фактограф., литер. ...   
образга кадҽрге тарих – дообразная история 

образ тудыру тарихы – история создания образа 

очлам – пролог  

охшату тҽгълиматы – теория подражания (грек. mimesis – мимесис)  

 

Ҿ 

ҿйрҽнү ҽйбере – предмет изучения  

ҿйрҽтмҽ – учение, теория 

ҿслүб – стиль 

ҿслүби (стилистик) кагыйдҽ, хата, талҽп – стилистическое правило, ...-ая 

ошибка, норма  

ҿслүбият – стилистика   

 

П 

постулат (исбат ителмичә нигез итеп алынган фикер) – постулат 

прозачы – прозаик 

 

Р 

рҽдиф (гарәп-фарсы шигъри жанры) – радиф (арабо-персидский 

поэтический жанр) 

рҽсем сҽнгате – живопись  

робагый (гарәп-фарсы шигъри жанры) – рубаи (арабо-персидский 

поэтический жанр)  

робагыйят, робагыйлар тҽлгҽше – рубаит, цикл рубаи 

 

С 

сан; ҽдҽби газета ...ы – номер; ... литературной газеты 

санлы (номерлы); икенче ...лы гимназия – номерной; гимназия номер два 
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саф (абсолют) бердҽмлек – абсолютное единство 

сҽнгати бҿтен (мҽс., ҽдҽби ҽсҽр) – художественное целое 

сҽнгать ҽсҽре (мҽс., яхшы эшлҽнгҽн һҽр матур ҽйбер) – произведение 

искусства 

сҽнгать объекты (мҽс., кеше) – объект искусства 

сҽнгати сурҽтлелек (художестволы образлылык); ҽдҽби ҽсҽрнең ...ге  – 

художественная образность; ... литературного произведения 

социаль-фҽлсҽфи эчтҽлек – социально-философское содержание 

структурачы – структуралист 

сурҽт (мҽс., бербҿтен сҽнгать ҽсҽре) – образ (грек. эйдос)  

сурҽтлҽү – изображение   

сурҽтлҽү колачлылыгы (масштаблылыгы)  – масштабность изображения 

сурҽтлҽр, сурҽтлелек (образлылык) дҿньясы – мир образов, образности 

сурҽтле фикерлҽү – образное мышление   

сурҽтнең хисси тҿрлҽре – чувственные формы образа 

сурҽттҽ шҽхсилек (образда индивидуальлек) – индивидуальность в образе 

сүз башы (кереш сүз) – предисловие  

сүз ахыры (ахыргы, соңгы сүз) – послесловие  

сынлы сҽнгать – скульптура  

 

Т 

табигать (пейзаж) тҿрлелеге – пейзажное разнообразие 

табигый (органик) тиңдҽшлек – естественное (органичное) тождество 

табигыйлек – естественность, гармоничность, гармония 

табигый халҽт – гармоничное состояние   

талҽп – принцип, норма, требование  

тамга – символ (грек. sumbolon) 

тамгачы (символчы) – символист  

тамгалаштыру (символлаштыру), тамга (символ) тҽгълиматы – теория 

символизации, символа 

тасвир чаралары – отобразительные средства    

тасвирлау – отображение   

тасвирлау бҿтенлеге – целостность отображения 

тасвирлау ҽйбере (предметы) – предмет отображения  

тҽгълимат – учение, теория 

тҽнкыйди ҽдҽбият – критическая литература 

тезмҽ ҽсҽр – поэзия, лира, лирика 

тикшеренү алымы – метод исследования  

тойгы – ощущение 

тормышчан табигыйлек – жизненная органичность, гармоничность 

тормышчанлык – жизнеподобие  

тҿзелеш – структура  

тҿр – вид  

тҿп фикер – идея   
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тҿшенчҽ – понятие  

 

У 

уй-кичерешлҽр муллыгы – лиризм 

уңышсыз фҽнни тҽҗрибҽ (мәс., М.Булгаковның “Эт йөрәге” повестендә 

этнең Кешегә әверелә алмавы) – сциентизм, сциентистический миф 

усал кҿлеп гомумилҽштерү (сатирик типиклаштыру) – сатирическая 

типизация 

утка табыну (борынгы Иранда яралган һәм киң таралган дин) – Зороастра, 

зороастризм (древнейшяя религия, зародившая и широко распространѐнная 

в Персии) 

 

Ф 

фаҗигале (трагик) бҽет – трагический баит 

фаҗигале холык (характер) – трагический характер 

фактографик сурҽт – фактографический образ 

фҽлсҽфҽ – философия 

фҽлсҽфҽче, фҽйлисүф – философ 

фҽнни сурҽт – научный образ 

дини җыр – псалом 

формалашу – формирование   

формачы – формалист  

фикер тҿрлелеге – плюрализм  

фиркалы (партияле) ҽдҽбият – партийная литература   

 

Х 

хасият; ҽдҽби... – специфика; литературная ...  

хис – чувство 

хисси сурҽт (сизү, кабул итү, күзаллау) – чувствительный образ (обояние, 

восприятие, представление) 

хиссилек – чувственность 

хисчҽн холык – чувственный характер 

хыялый гомумилҽштерү (фантастик типиклаштыру) – фантастическая 

типизация 

холык – характер  

холык сыйфаты – свойство характера 

 

Ч 

чагылдыру – отражение 

чагылдыру бҿтенлеге – целостность отражения  

чагыштырма анализ ысулы – метод сравнительного анализа  

чҽчмҽ ҽсҽр – проза 
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Ш 

шаян шигырь – мадригал  

шҽхси ҿслүб (индивидуаль стиль) – индивидуальный, личный стиль 

шҽхси сурҽт – индивидуальный образ 

шҽхсилек (индивидуальлек); каһарман ...ге – индивидуальность; ... героя 

шигъри (поэтик) синтаксис – поэтический синтаксис 

шигъри (поэтик) сурҽтлҽү – поэтическое изображение 

шигъри (поэтик) шҽхсилек – поэтическая индивидуальность 

шигъри хат – послание 

шигърият – поэзия 

 

Ы 

ысул – метод  

 

Ю 

юнан (грек) ҽдҽбияте – греческая литература  

 

Я 

Язучылар Берлеге (Союзы) – Союз писателей  

язучы иҗаты – творчество писателя  

яктырту; каһарман тормышын ... – осветить; … жизнь героя 

ялангач (натуралистик) сурҽтлҽү; чынбарлыкны ... – натуралистическое 

изображение; ... действительности  

яңа платончы – неоплатоник 

Яңарыш – Возрождение, Ренессанс 

яралу; сҽнгать ... – зарождение; ... искусства  
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Кыскартмалар исемлеге  

 

 

б.э. – безнең эра 

б.э.к. – безнең эрага кадҽр  

Г.Ибраһимов исем. ТҼСИ – Галимҗан Ибраһимов исемендҽге Тел, 

ҽдҽбият һҽм сҽнгать институты 

гар. – гарҽпчҽ  

г. – гасыр 

грек. – грекча 

ингл. – инглизчҽ   

итал. – итальянча 

й. – йҿз  

К. – Казан 

лат. – латинча 

мҽс. – мҽсҽлҽн 

М.М. – Мҿхҽммҽт Мҽһдиев 

нем. – немец 

португ. – португал  

прованс. – провансаль 

рус. – русча  

тат. – татарча 

тат. мҽк. – татар мҽкале 

т-да – турында 

Ф.Х. – Фатыйх Хҿсни 

фран. – французча 

һ.б. – һҽм башкалар 

һ.б.ш. – һҽм башка шундыйлар 
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Учебное издание 

 

 

Фаттахов Ильгам Фаилевич 

 

 

Основы теории литературы  

 

 

Учебное пособие 

для студентов отделения массовых коммуникаций  

 

 

Второе издание, 

исправленное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


