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Сәнгать белеме өлкәсен киң 
колачлаган махсус җыентык-
ның дөнья күрүе республикабыз 
мәдәни тормышына яңа сулыш 
өрде. Мондый басмалар басылып 
чыгу яңалык түгел әлбәттә, ә 
бусы тирән эчтәлекле һәм кон-
цепцияләренең гаять киңлеге 
белән аерылып тора. «Альма-
нах»ның бурычы ватан һәм дөнья  
сәнгать киңлегендә Татарстан  
Республикасы сәнгать тормы-
шындагы заманча юнәлешләр не 
ачыклау гына түгел, ә, Рауза Сол-
танованың «Редактор сүзе»ндә 
тәфсилле әйтелгәнчә, сәнгать бе-
леме фәне горизонтларын киңәй-
тү, яңа идеяләрне, кураторлык 
проектларын фәнни яктан дөрес 
бәяли белүне дә үз эченә ала.

Чыннан да, «Альманах» сән-
гать белеме өлкәсендәге әлегә 
кадәр туплаган күнекмәләребез-
не бөтенләй киңәйтеп җибәрә, 
төрле юнәлештәге киң катлау 
белгечләрне фикер алышуга, 
бәхәсләшүләргә, хәтта тәнкый-
ди чыгышларга этәрә. Һәм болар 
барысы да объектив анализлау 
осталыгын камилләштерергә 
ярдәм итә, шулай ук арт-концеп-
цияләргә төшенергә һәм сәнгати 
практикаларга юл ача.

«Альманах»ның әлеге чы-
гарылышы сәнгать белеме өлкә-
сендәге күп төрле юнәлешләр-
не ачыкларга мөмкинлек бирә. 
Басмада урын алган бүлекләрне 
атап үтү генә дә аны төзүчеләр-

нең фикри тирәнлеген дәлилли: 
әйтик, мирас, иҗади портретлар, 
сәнгать белеме бирү өлкәләрен 
җитди өйрәнүдән башлап, яңа 
басмаларны рецензияләүгә һәм 
арт-хроникаларга кадәр тема-
тиканы эченә ала. «Альманах»-
ны горизонталь яссылыклардан 
торган пирамидаларга тиңләп 
була: нигезендә – аерым сәнгати 
катламнар (арт-хроника, күргәз-
мәләр, пленэрлар, иҗади сәяхәт-
ләр); аннан өстә – «Зур Идел» 
һәм «Болгарлар. Миф. Чынбар-
лык» проекты, «Урман-арт» эт-
нофутуристик симпозиум кебек 
елның үзенчәлекле вакыйгалары. 
Иҗади портретлар. Юбилярлар. 
Сәнгатьтә – яшьләр. Дүртен-
че яссылыкта – Сәнгать белеме 
бирү. Һәм, ниһаять, пирамида-
ның иң югары өлешендә – Ми-
рас. Ул бүлектәге Динә Хисамо-
ваның «Формирование кадров 
скульпторов-монументалистов 
Татарии», Светлана Червонна-
яның «Истоки и генезис искус-
ства исламской эпиграфики. Рез-
ные надгробия крымских татар» 
хезмәтләре материалны чыганак-
лар ярдәмендә тирәнтен өйрәнеп 
язылганнар. Ольга Улемнова «Та-
тарский левый фронт искусств» 
өлкәсен, 1920 еллардагы совет 
сәнгате темасының дәвамы рәве-
шендә, һәркемне җәлеп итәр-
лек итеп яктырткан. Николай 
Фешин иҗаты буенча әйдәп ба-
ручы белгеч Галина  Тулузакова  
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күренекле нәкышьче турында 
күңелләрне күтәреп җибәрердәй 
мәкалә белән чыгыш ясый, автор 
мәгълүмати яктан гына түгел, те-
ле-стиле буенча да югары кимәл-
дә яза белүе белән аерылып тора. 
Илебездә бүген сәнгать белеме 
үсеше картинасын Рауза Солта-
нова, сәнгатне һәм мәдәниятне 
өйрәнү юнәлешләренең мөһим-
легенә басым ясап, кыска гына, 
әмма оста итеп тасвирлаган.

«Альманах»ның әһәмияте 
аның сәнгати практикага йогын-
тысы белән бәяләнә. Татарстан-
ның көньяк-көнчыгыш регионы 
сәнгать белгечләре һәм гомумән 
сәнгать сөючеләр җәмәгать-
челеге әлеге басманы рухланып 
кабул иттеләр. Иҗади интелли-
генция вәкилләре өчен үз эшчән-
лекләрен Татарстан сәнгатенең 
бүгенге үсеш дәрәҗәсеннән чы-
гып бәяләргә, ягъни иҗатыңа 
тәнкыйть күзлгеннән карап, аны 
сәнгать белеменә нигезләп, үзең-
нең күргәзмәлелек тупламаңны 
күздән кичереп, яңа оригиналь 
проектлар эшләргә, күңелеңә 
якын темаларга башка ракур-
стан карарга, шулай итеп, иҗа-
ди импульсыңны җанландырып 
җибәрергә мөмкинлек туды. 
Иҗатчы-рәссам өчен иң мөһи-
ме – әсәрләреңнең чын мәгъ нә-
сендәге сәнгать белгечләре та-
рафыннан анализлануы. Уңай 
яктан яки реклама характерында 
гына түгел, ә объектив якын ки-
леп, кирәк икән, конкрет тәкъ-
димнәр күрсәтелгән анализ ясалу 
зарур. Бүгенге сәнгать белемен-
дә мондый анализлар онытыл-
ды диярлек, чөнки сәнгати кон-
цепцияләрнең төрлелеге чиктән 
ашты, ә аларның гәүдәләнеше 

сыйфатына карата сүз әйтер-
гә хәзер бөтенләй батырчылык 
итмиләр. Ә инде яңа «Альма-
нах»та басылган материаллар-
га таянып, сәнгать әсәрләренә 
тәнкыйди күзлектән чыгып бәя 
бирүгә, фикерләр каршылы-
гын ачыктан-ачык белдерүгә юл 
ачылды. «Зур Идел» («Большая 
Волга») X һәм XI күргәзмәсенә 
карата белдерелгән бәяләмәләр 
һәрчак көнүзәк темаларның 
берсе булып кала бирә. Владимир 
Кошаевның күләмле мәкаләсендә 
2008 елгы күргәзмәләрнең про-
грамма тезислары белән рәсем 
сәнгатенә карата булган таләп-
ләр һәм тәкъдимнәр тәңгәллеге 
хакындагы мөһим идеяләр кү-
тәрелә. Автор сәнгатьнең эчтә-
леге белән кызыксыну көчәюен 
билгеләп үтә. Ул гомумсәнгать 
һәм, аерым алганда, провинциядә 
яшәп иҗат итүче авторларның 
күбесе өчен актуаль саналган 
милли-тарихи бердәмлеккә, Рос-
сия дә сәнгатькә караш һәм за-
манча сәнгати фикерләү пробле-
маларына киң урын бирә. Ә менә 
2013 ел күргәзмәләрен яктырту-
га саерак туктала. Бу өлеш, ни-
гездә, анда катнашучылар хакын-
да констатацион характердагы 
шәрехләмәләрне генә хәтерләтә.

Басманың «Творческие пор-
треты (художник о своем творче-
стве)» бүлеге сәнгать осталары  
турында автор поэзиясе – «За кру-
гом бытия» – рәссам нар игъти-
барын аеруча җәлеп итә. Әлбәт-
тә, алар арасында урын алу өчен 
үзенчәлекле талантка ия булырга 
кирәк, ә ул һәркемгә бирелмәгән, 
әмма андый шәхесләр безнең 
якларда да бар. «Альманах»ның 
әһәмияте тагын шунда – аның 
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аша без рәссамнар гына түгел, ә 
сәнгать белгечләре һәм сәнгате-
безнең тарихчылары хакында да 
шактый мәгълүмат алдык. Мин 
үзем, мәсәлән, киң белемле тик-
шеренүче Динә Вәлиева турын-
дагы мәкаләне бик рәхәтләнеп 
укыдым. «Альманах»ның алдагы 
чыгарылышларында әйтеп үтел-
гән темалар тагын да тирәнрәк 
күтәреләчәгенә ышанып кала-
быз. Мондый басманың бурычы 
да бит мәдәни-сәнгати киңлектә-
ге һәр вакыйганы җәһәтлек белән 
яктырта бару.

Мәдәният, сәнгать белгеч-
лә рен, тарихчыларны, крайны 
өйрә нүче һәм музей хезмәткәр-
ләрен, галереялар оештыручы 
һәм педагогларны дисциплина-
ара фәнни диалогка җәлеп итү 
максаты белән даими уздырыла 
торган фәнни-гамәли конферен-
цияләр, беренче чиратта, сәнгать 
белеме өлкәсендә, республика 
белгечләреннән тыш, Россиянең 
төрле регионнары һәм башка ил-
ләр сәнгатькәрләрен турыдан-ту-
ры актив фикерләүгә тарту өчен 
оештырыла. Анда күтәрелгән һәр 
проблеманың һәм аларның чише-
леш юлларының «Альманах»ның 
алдагы чыгышларында яктыр-
тылып баруы зарур.

Сәнгать белеме өлкәсендә 
күтәрелгән проблемалар, тик-
шеренү барышында килеп туган 
оригиналь идеяләр, өйрәне лә 
торган тема буенча гамәли хез-
мәткәрләрне генә түгел, регион 

сәнгате теоретикларын да яңа-
ча фикерләүгә этәрергә мөмкин. 
Мин үзем күп еллар дәвамында 
Татарстанның көньяк-көнчыгыш 
төбәгендә сынлы сәнгать үсеше-
нең төп юнәлешләрен ачыклау, 
ватан һәм дөнья сәнгате үсешенең 
гомум агымы контекстында аның 
аерым вәкилләре иҗатын барлау 
өстендә эшлим. Ә инде «Аль-
манах»ның әлеге басмасы белән 
танышып чыгу миңа башла-
ган эшемне дөрес планлашты-
рып алып барырга ярдәм итте, 
аның файдасызга югалып әрәм  
булмасына ышанычым артты.

Басманың авторлар коллекти-
вы искиткеч зур һәм профессио-
наль яктан югары дәрәҗәдәге эш 
башкарган. Татарстанның көньяк- 
көнчыгыш төбәгендә сәнгати 
эшчәнлек алып барган барлык 
хезмәттәшләрем исеменнән шушы 
«Альманах»ны төзеп- туплап чы-
гаручы иҗади коллективны чын 
күңелдән котлыйм. Менә дигән 
белгеч, сәнгать өлкәсендә гадәттән 
тыш актив эш алып баручы Рауза 
Солтановага аеруча рәхмәтлебез. 
Ул, әлеге басманың һәм башка күп 
кенә проектларның фәнни җитәк-
чесе һәм авторы, республика сән-
гать тормышын җанландыруга зур 
көч кую белән бергә, үзенең фи-
кердәшләрен иҗади эшкә рухлан-
дыручы да.

«Альманах» басмаларын 
туп лап чыгару дәвам итәчәгенә, 
аның һәр санына ихтыяҗның зур 
булачагына ышанычыбыз зур. 

Горюнова Нина Михайловна,  
сәнгать белгече, Лениногорск музыкаль сәнгать-педагогика  

көллияте укытучысы


