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Аннотация. Изменения, происходившие в современной татарской литературе, 

объясняются переходным переодом на стыке двух веков. В этот период издаются 

произведения, выходящие за рамки традиционных методов реализма и романтизма. Уже в 

конце ХХ века татарские писатели часто обращаются к новым формам, способам создания 

художественного мира, символам, ахретипам. Все эти изменения позволяют сделать вывод о 

том, что татарская литература переживает эпоху обновления. 

Отдельные произведения Марата Кабирова, чье творчество является объектом 

исследования в данной работе, позволяют рассмтривать его творчество в рамках 

модернистской и постмодернистской литературы. Повесть «Акбабай» («День рождение 

Акбабая» также может рассматриваться как один из образцов произведений этого 

направления. 

Abstract. Changes that occurred in modern Tatar literature are explained by a transitional 

change at the turn of the century. In this period works are published that go beyond the traditional 

methods of realism and romanticism. Already at the end of the twentieth century, Tatar writers 

often turn to new forms, ways of creating an artistic world, symbols, to archetypes. All these 

changes lead to the conclusion that Tatar literature is experiencing an era of renewal.  

The separate works of Marat Kabirov, whose work is the subject of research in this work, 

allow us to consider his work in the framework of modern and postmodern literature. The story 

"Akbabay" ("The Birthday of Akbabay" can also be considered as one of the samples of works of 

this direction. 
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Галимнәр билгеләвенчә, ХХ гасыр ахыры – ХХI йөз башында татар 

әдәбияты, башка әдәбиятларга хас булганча зур үзгәрен, яңарыш чоры кичерә. 

Бер яктан милли әдәбиятыбызда традиөияләр сакланышын һәм дәвам итүен 

күзәтсәк, икенче яктан, монда ауропа әдәбиятына хас булган модернистик 

үзенчәлекләр чагылыш таба башлый. [Yusupova N.M., Sayfulina F.S. Gainullina 

G.R., Ibragimov B.Kh., 2016, Vol.12, No.1, ss. 213-222]. 

Эшнең актуальлеге – замана әдәбиятының бер үрнәге булган М. Кәбиров 

иҗатын «күчеш» чоры әдәбиятына хас булган интеллектуаль тенденцияләләрне 

ачыклау юнәлешендә өйрәнүдән гыйбарәт. Язучының «Сары йортлар сере», 

«Бердәнбер һәм кабатланмас», «Хөрмәтле мәет әфәнде» әсәрләре кебек, 

«Акбабайның туган көне» повесте дә укучылар тарафыннан зур кызыксыну 

белән кабул ителде һәм кайбер бәхәсләргә дә җирлек булды.  

Замана әдәбияты кысаларында өйрәнү өчен, «Акбабайның туган көне» 

әсәре әдәби стиле ягыннан һәм символларга мөрәҗәгать итүе белән дә аерым 

дикъкатькә лаек әсәрләренең берсе. 

Замана әдәбият белгечләре модернистик һәм постмодернистик әсәрләрдә 

гомуми үзенчәлек буларак интертекстуальлек, тарихи һәм әдәби аллюзияләргә, 



символларга мөрәҗәгать итү, киң метафоралылык кебек интеллектуаль 

әдәбиятка хас булган күренешләрне аерып чыгаралар. [Заһидуллина, 2006: 169-

179] 

«Акбабайның туган көне» әсәре башта укучыларда Ә. Еникинең 

«Әйтелмәгән васыять» әсәрен укыгандагы кебек хисләр тудыра. 99 яшьлек 

Гәрдәншакир картның истәлекләре укучыны татар авылының ХХ гасыр 

башындагы тормышына кайтара. Хәбибулла мулланың улы Мөхәммәтхәсәннең 

язмышын чагылдырган урыннар И. Газиның «Тургай каратаямы икән» 

әсәрендәге вакыйгаларны бәян итү стилен дә хәтерләтә. Ләкин әлеге 

аллюзияләр тиз арада икенче хисләр белән алышынып, язучының башка 

әсәрләренә хас булган язу стиле һәм вакыйгаларны ике катлы итеп сурәтләү 

алымы күзәтелә башлый.  

Әсәрнең төп катламын Гәрдәншакир картның хәтирәләре тәшкил итә. Күп 

очракта ул картның чынбарлыкны үзенең хәтирәләрендәге кебек кабул итергә 

омтылышы нәтиҗәсе, кайвакыт, хәттә, саташуы буларак та аңлашыла. Замана 

авылы тормышын чагылдырган реаль катлам, картның акылы тарфыннан кабул 

ителмичә, трансформацияләнә һәм үткән тарих чагылышы кебек төс ала.  

Әсәр башында Гәрдәншакир картның әле 10 ел элек кенә авыру сәбәпле 

шәһәргә, улына киткәнлеге аңлашыла. Менә ул туган авылына Акбабайның 

туган көне белән бәйле бәйрәмдә катнашу теләге белән кайтып төшә. Акбабай 

образының авыл халкын бик авыр елларда да саклап калган изге, әүлия 

дәрәҗәсенә күтәрелгән зат булуы әлеге картның истәлекләре аша нигезләнә. 

Гәрдәншакир картның хәтирәләрендә бу көннең бөтен авыл халкы өчен иң 

матур, изге бәйрәм булган заманалары тергезелә. Авылга кайтуының төп сәбәбе 

дә Акбабайның рухы алдында баш ию белән бәйле.  

Әсәрнең төп конфликты – Гәрдәншакир картның хәтирәләрендә булган 

авыл тормышы Һәм бүгенге көннең чынбарлыгы нигезендә туа. Ләкин күңел 

күзе элекке хәятне күрергә омтылган картның әлеге чынбарлыкны кабул итмәве 

– укучыда әсәр вакыйгаларын каршылыклы кабул итүне тудыра. 

Картның хатирәләре әсәрнең башында ук тарихи-реаль җирлекне тудыра. 

Бу катлам авыл мулласы Хәбибулланың улы – сәүдәгәр Мөхәммәтхәсән 

язмышына бәйле сурәтләнә. Ул үз авылында заманында мәчет, тегермән, 

остаханәләр төзеткән. Совет чорында аны да бик күпләрне сагалаган язмыш 

көтә: байлыгын талап, гаиләсен атып үтерәләр. Халык телендә, ул үзе ничектер 

качып чит илгә киткән икән, дигән хәбәр тарала. Бу хакта автор үзе дә, сатира 

көчен файдаланып, «совет иленең эзәрлекләүчеләре аның хакында 

онытмадылар, чит ил күгендә кабынган йолдызлар арасыннан Хәсән байга 

охшаганнарын эзләделәр», дип яза.  

Тегермән инде озактан юк, өстаханәләрне дә хәйваннар ябу өчен абзар 

буларак куллана башладылар, ә мәчет әле хаман да тора. Уйлап карасаң, башка 

бер тиле уй килә: остаханәне хәйван абзары итәр өчен генә шулкадәр кан 

коярга, авырлыклар кичерергә кирәк булдымы икән?!»
 
- дип фикер йөртә автор. 

[Кәбиров, 2006: 193]. Шул рәвешле, 1917 елда «яңа тормыш төзүчеләргә» 

карата булган кырыс сатира, соңрак замана идеологиясенә карата да 



кулланылып, карикатура рәвешен алып, авторның стиль үзенчәлеге булып 

әверелә. 

Әсәр Гәрдәншакир картның тормышны кабул итүе һәм реаль чынбарлык 

картиналары каршылыгына корылган. Укучы өчен ахырга кадәр әлеге 

чынбарлык һәм картның уйланулары, саташуларының чиге кайда булуы 

аңлашылмый. Вакыт-вакыт әлеге чик бөтенләй җуела һәм карт күрергә 

теләгәннәр чынбарлык булып кабул ителә башлый. Акбабайның туган көнен 

инде оныткан, гомумән, бүгенге каршылыклы заманда аның барлыгы турында 

хәтерләренә дә алмаган авылдашларының бүгенге хәятен карт, гомумән, кабул 

итми, аңламый, алар әлеге бәйрәм хакында «бераз онытканнар гына, менә хәзер 

онытканнары өчен үзләрен битәрли-битәрли, тиз генә әзерләнерләр», башкача 

булуы мөмкин дә булмавына инанып, фикер йөртүенә укучы да ышына 

башлый. Боларның 99 ел гомер кичергән картның хыяллары гына булуы 

укучыга ахырдан гына аңлашыла.  

Әлеге әсәрдә Мәчет образы – халыкның рухы ныклыгы дәрәҗәсен 

күрсәтүче символ буларак кабул ителә. Тормышны «кыек көзгедәге кебек» 

күрсәтү – әсәрнең оештыру үзәгенә әверелгән стилнең бер чагылышын тәшкил 

итә. Бүгенге чынбарлыкта замандашларының бары тик үзләренең шәхси 

тормышлары, матди кайгылары белән генә яшәгән, матди кыйммәтләр генә 

өстенлекле итеп кабул иткән заманда – Гәрдәншакир картның «күңел көзгесе» 

замананың әлеге кимчелеген «төзәтеп» укучыга тәкъдим итә. Авылының гүзәл 

киләчәге өчен башын салган йөзләрчә вә йөзләрчә авылдашларын хәтер түрендә 

саклаган карт реаль чынбарлыкны кабул итә алмый. Ишегалдын чүп үләне 

баскан, ишегенә «чучка башы кадәр» йозак эленгән мәчет, тынып калган 

мәктәп, исерек яшьләр – «замана чынбарлыгы» күңелендә авылның «чын 

картиналарын» саклаган карт күңеленә һәч сыешмый, аның тарафыннан кабул 

ителми. Ачлык, сугыш елларында да кешелеген саклап кала алган авыл, 

байлыкка туенгач кына «күңел тәрәзәләрен» томалап куюы – карт өчен һич 

аңлаешлы булмаган бер хәл.   

Әсәрдә сугыш вакытында ялгыз калган һәм ирдәүкәләргә әверелгән 

хатын-кызлар трагедиясе – бүгенгенең татарча китап укый белүчеләрен 

тетрәндергән урыннарның берсе. Бу очракта авторның хатын-кызларның 

«ирләргә охшап калуын»түгел, ә ирләргә «әверелүе» хакында язуы әлеге хәлне 

бөтен аянычлыгы белән детальләп сурәтләүгә корылган. Әлеге урында язучы 

гипербола рәвешендәге символлардан файлалануы тетрәндергеч картина 

тудыра: иртән хатыннар үзләренең кулларының көрәктәй булуын, 

күкрәкләренең юкка чыгуын, йөзләрен сакал-мыек басуын, хатын-кыз 

киемнәренең дә юкка чыгуын күрәләр. Карават янында каты тукымадан 

тегелгән ирләр киеме ятуы да хатын-кызлар тарафыннан бик гадәти кабул 

ителә. Шул рәвешле, асыл затлар эш атына әверелә. Әлеге «күчешләрне» 

авторның реалистик рәвештә сурәтләве – чынбарлыкның никадәр куркыныч 

булуын инандыруга ирешүнең үзенчәлекле ысулын тудыра.  

Шул рәвешле, М.Кәбировның «Сары йортлар сере», «Бердәнбер һәм 

кабатланмас» әсәрләренә хас булган шомлы курку хисе әлеге әсәрдә беркүпме 

яшереп, «нечкәртеп» тәкъдим ителә.  



Ачлык еллары әсәрдә вак детальләре белән, натуралистик чагылыш таба. 

Кешелек сыйфатларын югалткан җан ияләренең кылган гамәлләре күркыныч, 

шомлы картина тудыра. Мәчет, автор тарафыннан инсанга кешелек 

сыйфатларын, рухи асылын саклап калырга ярдәм итүче көч буларак тәкъдим 

ителә. «Күп иптәшләр килеп, үзләренең революцион энергияләрен» сарыф 

итсәләр дә, мәчет үз урынында кала. [Кабиров, 2006:  205] Шуның белән бергә, 

бүгенге көндә ике катлы өйләр, тимер коймалар арасында инде кечерәеп, 

манарасы да кыешая башлаган мәчет – рухи һәм материаль кыйммәтләр 

тартышында кайсы тарафның өстен калуының ачык чагылышы булып тора.  

Акбабай образының әсәрнең аерым урыннарында Хозер баба рәвешен 

алуы – «җемелдәү эстетикасы» чагылышы булып кабул ителә.  

Вакыйгаларның «бер яссылыкта» бармавы, берничә «катламнан» төзелгән 

булуы, вакыты-вакыты белән Булгаковның «Мастер һәм Маргарита» әсәренә 

охшап китүе – М.Кәбировның әләге әсәренең шактый үзенчәлекле булуы 

хакында сөйли.  

Әсәрдә символ дәрәҗәсенә күтәрелгән образлар шактый. Мәчет, Акбабай 

образларыннан тыш, әлеге повестьтә Кызыл Рәис, Чынрәис образлары да 

шундый символик мәгънәгә ия. «Хәрби киемнән һәм кулына кылыч тоткан» 

илбашының кылычы очыннан кан тамып тора. Әлеге кан диңгез рәвешендә 

бөтен илне баса. Кызыл йолдызлы командирларга әверелгән кызыл кан диңгезе 

Хәсәнбай авылына да якынлаша…». Авторның «бу халәттән илне сугыш 

коткарды» дигән фикере дә әсәр сюжеты кысасында пародокс фикер кебек 

яңгырамый. «Сугыш кешеләрнең үлемен җиңеләйтте, оят үлемнән героик 

үлемгә юл ачты...», ди автор бу хакта. [Кабиров, 2006:  241]. Шартлы-символик 

рәшвештә галлюцинация рәвешендә яктыртылган Акбабай-Кызыл Рәис 

каршылыгы – укучыда шомлы курку хисе тудыра. 

Халыкның хәтерен югалту максаныннан авылларның исемен алыштыру, 

халыкны күчереп утырту – Чынрәиснең төп эш стилен тәшкил итә. Авылны 

әлеге хәтер югалтудан саклап калган Акбабай картның туган көнен билгеләп 

үтү үзе үк халык хәтеренең ныклыгын раслый. Аның онытылуы, киресенчә, 

тамырлар коруына, хәтернең саегуы дип кабул ителә. Шул рәвешле, әсәрнең 

төп фикерен тарихи хәтерне саклауның әһәмияте, аның халыкның халык 

буларак саклануның нигезе булуын тагын бер кат дәлилләүдән гыйбарәт. Язучы 

тарихи асылы, рухы, иманы, кыйбласы юк ителгән халыкның киләчәге генә 

түгел, бүгенгесе дә куркыныч астында булуын раслый. Читләтеп әйтү, 

астексттан файдалану, замана әдәбиятына хас булганча, символлардан киң 

файдалану [Sattarova G.G., Sayfulina F.S., July 2016 Special Issue. 462-467] 

әсәрнең асылын тәшкил итә. Совет власте тәкъдим иткән яңа тормыш автор 

тарафыннан Ф. Амирханның «Фатхулла хазрат», «Шафигулла агай» әсәрләре 

дәрәҗәсендә сатирик чагылдырыла. Шул рәвешле шартлы-символик чурәтләү 

алымы әсәрнең нигезен тәшкил итә.  

Повестьнең стиль үзенчәлеге булып әверелгән тагын бер ягын әсәр 

башында ук язылган аерым фикернең бүлекләрдә кабатланып баруы һәм 

мәгънәви доминантага әверелүе тәшкил итә. Кайчандыр үзләренә гомерләрен 

саклап калырга ярдәм иткән Акбабайны «күрми, аның белән исәпләшми» 



башлаган халык, бүген 99 яшьлек аксакал Гәрдәншакир картның авылга 

кайтуын да сизми. Шул рәвешле, язучы ХХ гасыр ахыры авылы тормышы 

мисалында халыкның рухи деградациясе хакында фикер йөртә. Әлеге 

югалтуның бөтенхалык трагедиясе рәвешен алуын, халыкның мал колына 

әлерелеп, бөтен рухи кыйммәтләрне юлатлуы хакында бәян итә.  

«Ахыр заман» картинасын тудыру – тарихи тамырларга, халыкның үз 

асылына кайту мөмкинлеге булмавына ишарә. Бүгенге милли мәктәпләрнең 

абсурд халәте, Гәрдәншакирның күзалдында Казан ханарының, Сөембикә, 

Җангали, Бәхтиярләрнең, Хәсән картның, Тукай, Туфан, Акбабайларның – 

барчасының да упкынга очуы әлеге халәкәтнең котылгысыз булуы хакында 

сөйли.  

Әлеге әсәр хакында Сафуанов тарафыннан әйтелгән «әсәрдә ниндидер 

таркаулык сизелә» [Сафуанов, 2004: 42], дигән фикер, әлеге әсәрнең түгел, 

гомумән, татар халкының тарихи таркаулыгын чагылдыра, яшәвенең асылын 

тәшкил итә кебек. Әсәр башындагы авторның замана агышы, бу агышта күп 

кешеләрнең, вакыйгаларның һич эзен дә калдырмыйча юкка чыгуы хакындагы 

фәлсәфи уйланулары да әлеге фикернең хаклыгы турында сөйли. Әсәр, ахыр 

чиктә, бербөтен булып оешып җитмәгән татар халкының юкка чыгуы хакында, 

дип әйтергә нигез бар.  

Шул рәвешле, чынбарлык һәм геройның хыялы, саташулары алышынуы, 

Коръән мотивларына мөрәҗәгать, аллюзияләр, тирән мәгънәле, катлаулы 

символлардан киң файдалану, ике катлы чынбарлык тудыру – М.Кәбировның 

«Акбабайның туган көне» әсәрен замана татар әдәбиятында урын алган  

интеллектуаль тенденциянең бер чагылышы буларак кабул итергә этәреш ясый. 
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