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XXI гасырга кереп барганда

Яңа гасыр җәмгыятебезгә һәм көндәлек тормышыбыз-
га күп үзгәрешләр, яңалыклар алып килде. Алар, әлбәттә, 
җәмгыятьнең елъязмасы булган әдәбиятта чагылыш таба. 
Яңалыклар язучылар иҗатына, әсәрләренең тукымасы-
на да үтеп керә. Күренекле әдәбият галиме, профессор 
Азат ага Әхмәдуллин үзенең фәнни мәкаләләрендә шул 
мәсьәләгә игътибар юнәлтә. Кайбер эзләнүләре әлеге ки-
тапта урын алган.

Галим, асылда, төп тикшеренүләрен әдәбиятыбызның 
драматургия өлкәсендә алып бара. 2014 елда аңа татар 
драматургиясе буенча язган хезмәтләре өчен Татарстан 
Республикасының фән һәм техника өлкәсендәге Дәүләт 
премиясе бирелде. Ул – татар әдәбияты буенча илледән 
артык дәреслек, хрестоматия, методик әсбап, егермедән 
артык монография һәм тематик җыентык авторы.

Драматургиядә иҗат итүче каләм әһелләренең ХХI 
гасыр алдыннан ирешкән уңышларыннан берсе итеп Азат 
Әхмәдуллин кеше шәхесенә игътибарның яңа бер югары-
лыкка ирешүен күрсәтә («Бүгенге татар драматургиясенең 
кайбер үзенчәлекләре», «Бүгенге татар драматургиясендә 
яңалык сулышы» мәкаләләре). Бу юлда үз чорында зур 
казанышларга ирешкән Туфан Миңнуллин, Аяз Гыйләҗев 
һәм Илдар Юзеевләргә алмашка килгән Зөлфәт Хәким, 
Данил Салихов, Ркаил Зәйдулла һәм Илгиз Зәйниевләр 
шәхескә, аның эчке дөньясына игътибарларын бермә-бер 
арттырдылар, аеруча аның җәмгыятьтә тоткан урынын үз 
әсәрләрендә беренче урынга куеп карауны алгы планга 
чыгардылар.

Яңа гасыр башының үзенчәлекле якларының бер-
се итеп галим әдәбиятыбызда торган саен күбрәк урын 
ала барган тарихи тематиканың активлашуын күрсәтә. 
ХХ гасырның икенче яртысында драматургиядә Туфан 
Миңнуллин, Аяз Гыйләҗев, Илдар Юзеев, Юныс Сафи-
уллин, Фәүзия Бәйрәмова, Юныс Әминевләрнең пьеса-
ларында татар тарихының аерым өлешләре, бу процесста 
урын алган тарихи шәхесләр яктыртылды. Тарихилык  
әдәбиятыбызда чын мәгънәсендә ХХI гасыр башында нык 
активлашты. Бу активлык бигрәк тә проза жанрына хас. 
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Вахит Имамов, Марат Әмирханов, Фәүзия Бәйрәмова 
һ.  б.ның романнарында һәм повестьларында күпчелек 
укучы өчен билгесез булган татар дәүләтчелеге тарихы, 
бөек ханнарыбыз тормышы яктыртыла.

Әдәбиятыбызда тематик һәм проблематик яңалыкларның 
чагылышына автор китабының күп өлешен багышлаган. 
«1960–1980 еллар татар драматургиясенең жанр һәм 
стиль үзенчәлекләре» дип аталган мәкаләсендә ул махсус 
рәвештә сәхнә әдәбиятының бу төрендәге үзенчәлекләрне 
карап үтә. «Драмада үсеш характерларны декларатив 
сурәтләүдән кеше күңеленең бай һәм катлаулы булуын 
күрсәтүгә күчү юнәлешендә бара. Сәхнә әдәбиятының 
бүгенгесе өчен сюжетны артык катлаулы төстә оештыруга 
омтылу түгел, ә тирән иҗтимагый-фәлсәфи һәм сәнгатьчә 
гомумиләштерүләргә омтылу хас», – дип яза ул.

Жанр үзенчәлекләре өлкәсендәге яңарышларның берсе 
буларак мәкалә авторы драма төренә күбрәк һәм ныг-
рак игътибар ителә башлавын күрсәтә, чөнки аңа кадәр 
драматургиядә дә, театрларда да төп игътибар комедиягә 
бирелә иде. «Ә әдәбиятның төп максатларыннан берсе  – 
уңайны раслау», – ди галим. Драматик кичерешләр 
никадәр үткен булса, эчке тетрәнү һәм яңарыш кичергән 
характерның үсешен, алга китешен күрү һәм аңлау 
шулкадәр үк гыйбрәтле. Ә моны, асылда, драма һәм тра-
гедия төрләре бирә.

ХХ гасыр ахыры – ХХI гасыр башы әдәбиятында, шул 
җөм ләдән драматургиядә дә, стильләр мәсьәләсе аерым 
игъ тибар сорый. Стильләргә байлык әдәбиятның өлгерү 
дә рәҗәсен билгели торган үлчәү булып тора. Тематик бай-
лык җәһәтеннән дә, жанр һәм стиль төрлелеге ягыннан да 
драматургиябез яңа баскычлар яулый. Бүгенге театр афи-
шаларында героик-инкыйлаби, тарихи-иҗтимагый, со циаль-
көнкүреш, психологик һәм романтик драмаларга, тра гедия, 
комедия, водевиль, трагикомедиягә дә мисаллар күбәя бара. 
Вакыйгаларны эпик иңләп алудан һич тә баш тартмастан, 
драма авырлык үзәген иҗтимагый-сәя си мәсьә ләләрдән, 
тышкы күренешләрне сурәтләүдән герой шә хе сенә, аның 
рухи дөньясына, характеры формалашу процессына күчерә 
бара. Көрәшче характерындагы кырыс аскетизмны алгы 
планга куеп, һәр көрәшнең уңы шын шуңа гына кайтарып 
калдыру, көрәшчене шәхси мән фәгатьләреннән баш тарт-
кан, көрәш өчен генә туган, шуннан башка бернәрсә турын-
да да уйламый торган аскет итеп сурәтләү кичәге эстетик 
зәвык белән бергә кала бара. Кө рәш че-герой характерын 



5

да лирик тойгылар һәм лирик җы лы лык, эчке кичерешләр 
белән баетуга игътибар арта.

Бүгенге драматургиядәге күчеш чорындагы тагын да бер 
төр пьесаларга җыентык авторы аерым туктала. Хәзерге та-
тар драмасы авыр һәм каршылыклы тормыш ситуацияләрен 
һәм характерларны, принципиаль мәсьәләләрдә бәхәсне, 
пьеса авторының эзләнүчән тынгысыз фикерен торган 
саен тулырак чагылдырырга омтыла. «Аның өчен кулай 
формалардан берсе, – ди галим, – драма-бәхәс, драма-
дискуссия». Аны башкача «фикер драмасы» дип тә атый-
лар. Бу пьесалар сәнгатьчә алымнары, язылу формалары 
һәм күтәргән мәсьәләләре җәһәтеннән бик тә төрле, хәтта 
андый әсәрләр жанрлары ягыннан да кискен аерылырга 
мөмкин. Ләкин аларны берләштергән бер уртак сыйфат 
бар: ул да булса  – интеллектуальлеккә аерата игътибарлы 
булу. Интеллектуальлек бүгенге сәхнә әдәбиятында торган 
саен зуррак урын ала, чөнки ул бүгенге кешеләрнең мөһим 
үзенчәлеге булып тора һәм заман рухын чагылдыра. Агым-
дагы тормыш активлык, фикерләүдә мөстәкыйльлек һәм 
принципиаль мәсьәләләрне хәл итүдә тәвәккәллек таләп 
итә. Ә бу үз чиратында кешенең интеллектуаль яктан ти-
ешле югарылыкта булуын сорый, баюын һәм үсүен китереп 
чыгара. Драма-бәхәстә менә шул сыйфатлар чагылу өчен 
мөмкинлекләр күп. Бәхәс кузгаткан мәсьәләләр тирән һәм 
оригиналь булганда, ул җанлы диалоглар рәвешендә алып 
барылганда, персонажларның дөньяга карашы ачык, аң-
белем дәрәҗәсе югары булганда һәм алар үзләре бәхәс 
вакытында характер буларак тулы ачылганда гына, автор 
үз максатына ахыргача ирешә ала.

Гасырлар алмашынуы вакытындагы үзенчәлекләрне 
Азат Әхмәдуллин аерым әсәрләр мисалында карый. Данил 
Салихов, Фәнис Яруллин, Эсфир Яһудин, Ләбиб Лерон, 
Әнәс Хәсәнов пьесаларын җыентык авторы махсус ана-
лизлый. Шулар арасында бүген җиң сызганып эшләүче 
драматургларның берсе Данил Салихов иҗатына караган-
нары аерылып тора. Хәзерге көндә аның өч дистәдән артык 
сәхнә әсәре бар. «Туй күлмәгем – соңгы бүлә гем», «Яшьлек 
хатам – йөрәк ярам», «Алла каргаган йорт», «Узып ба-
рышлый», «Баязит», «Өзелгән йөзем», «Өрәк» драмалары, 
«Бәйрәмгалинең сыер тышавы», «Хатын түгел  – аждаһа!..» 
комедияләре, «Чукрак» трагедиясе, «Әни буласым килә» 
мелодрамасы һ. б. Казан, Әлмәт, Яр Чаллы, Минзәлә, 
Буа, Уфа, Туймазы, Сибай, Эстәрлетамак, Оренбург 
һ.  б. театр сәхнәләрендә зур уңыш белән барды һәм бара. 



Аларның бер өлешен язучы җыентык ларда туплап биргән 
инде («Яшьлек хатам – йөрәк ярам», 1998; «Узып барыш-
лый», 2002; «Гыйләҗ тәрәзәләре», 2004; «Таш сандык», 
2008; «Комедияләр», 2015).

Данил Салихов пьесаларының күпчелеге реалистик 
стильдә язылган. Аларда тормышчанлыкка тугрылык 
өстенлек итә, ләкин драматургка ситуацияләрне оешты-
руда, образлар системасын бирүдә шартлы алымнарга, 
метафорик гомумиләштерүләргә мөрәҗәгать итеп язу да 
ят түгел. Мәсәлән, «Ак күгәрчен» дип аталган драма ту-
лысынча шартлы-мифологик алымга корылган.

Бу китапта Фәнис Яруллин, Эсфир Яһудин, Рәфкать 
Кәрами, Ләбиб Леронның сәхнә әсәрләре әдәби тәнкыйтьтә 
беренче мәртәбә анализлана. Арада Эсфир Яһудин генә 
драматургиягә тугрылыклы. Калганнар, – асылда, про-
заиклар, шагыйрьләр, балалар язучылары. Тематик төрле-
лек ягыннан да, образлар системасы белән дә алар ның 
драмалары әдәбиятка яңалык алып килде. 

Шулай ук Азат Әхмәдуллинның Акмулла турында-
гы язмасы да, фронтовик шагыйрь Фатих Кәримнең 
бердәнбер драмасына анализы да җыентыкны баета гына.

Асылда, әдәбият галиме, профессор, прозаик Тәлгат 
Галиуллинның «Сәет Сакманов» трилогиясе ике гасыр 
арасында туган күренекле әсәрләрнең берсе булды. Бездә, 
гомумән, трилогияләр еш язылмый. Ә бу – заманыбызның 
каршылыкларын, табигый матурлыгын югары сәнгати 
дәрәҗәдә сурәтләгән әсәр. Аның үзәк персонажында ча-
гылган сәяси-иҗтимагый тәрәккыяткә мөнәсәбәт һәм бәя 
ачык: ул милләт яшәеше, татар теленең язмышы турын-
да уйланулары, тарих тарафыннан рәнҗетелгән, баш-
калар тарафыннан изелгән, кимсетелгән халык баласы 
бәгыреннән өзелеп төшкәнлек сизелү белән аерылып тора. 
Сәет гади образ гына түгел, ул –  кыргый капитализм 
шартларының типик гәүдәләнеше булган герой.

Кыскасы, бу фәнни мәкаләләр җыентыгы XX һәм 
XXI гасырлар арасында татар әдәбияты, татар драма-
тургиясендәге кайбер үзенчәлекләрне билгеле бер дәрә-
җәдә күз алдына төгәл итеп китереп бастыра. Ул шул 
ягы белән белгечләргә дә, әдәбият сөючеләргә дә файдалы 
булыр дип уйлыйм.

Ленар Шәех, 
филология фәннәре кандидаты
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ТАТАР ДРАМАТУРГИЯСЕ ЯҢА ГАСЫР АЛДЫННАН
(ХХ йөз ахыры – ХХI йөз башы)

1960–1980 еллар драматургиясенең  
жанр һәм стиль үзенчәлекләре

Драматургия һәрвакыт татар әдәбиятының игътибар 
үзәгендә торды һәм тора. Аның үсеш юлында төрле чорлар 
бар. Гаяз Исхакый, Галиәсгар Камал, Фатих Әмир хан 
исемнәренә аның беренче адымнары, оешу, форма лашу 
этаплары бәйле. 1920 елларда Кәрим Тинчурин, Фәтхи 
Бурнаш, Шамил Усманов, Шәриф Камал иҗатлары белән 
бәйле төстә ул татар әдәбиятының гомуми сыйфат дәрәҗәсен 
билгеләште. 1930 елларда, биг рәк тә унъеллыкның ахы-
рында, ул Таҗи Гыйззәт, Нәкый Исәнбәт, Әхмәт Фәйзи 
иҗатлары, Муса Җәлилнең «Алтынчәч»ләре белән югары 
бәяләнде, башка жанрлардан һич түбән булмады. Сугыш 
еллары һәм сугыштан соңгы беренче чорларда «конфликт-
сызлык теориясе» дигән зарарлы концепция бу жанрның 
үсешен билгеле бер дәрәҗәдә тоткарлады. Шулай да анда 
«Миңлекамал», «Мулланур Вахитов», «Үлемсез җыр» һәм 
«Муса» кебек әсәрләр барлыкка килде. Һәм менә без сәхнә 
әдәбиятыбызның 1960–1980 елларда ирешелгәннәре ту-
рында сөйлибез.

Бүгенге драматургиябез бәрәкәтле агачның тамыр-
ларыннан тукланып, гүзәл традицияләрне дәвам ит-
тереп яши. Ләкин ничек дәвам иттерә? Үстерәме ул 
Галиәсгар Камал, Гаяз Исхакый һәм Кәрим Тинчурин 
традицияләрен? Заманга тиң адымнар белән барамы ул? 
Әллә инде артта сөйрәләме, үткәндә ирешелгәннәрне генә 
кабатлыймы? Кемнәр бу жанрны үстерә, кайсы юнәлешкә 
таба? Драматургия бүгенге көн сорауларын һәм хәзерге 
көн кешеләрен ничек чагылдыра? Нинди чаралар һәм 
алымнар бар аның арсеналында, нинди уңышлары һәм 
кимчелекләре бар? 


