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Р.Р. Солтанова

ПЛАКАТ СӘНГАТЕНДӘ ТАТАР ТЕАТРЫ ТАРИХЫ  
(1906–1930 еллар)

Впервые на основе коллекции музеев (НМ РТ, ОРК КФУ, ЦП и МН ИЯЛИ 
и др.) воссоздается история возникновения и становления плакатного искусства 
в татарском театре. Анализируются содержание и стилистика афиш и плакатов 
с начала XX века до середины 1930-х гг. Акцентируется внимание на авангард-
ных явлениях в искусстве плаката в конце 1920-х гг. Театральная афиша, в отли-
чие от спектакля, продолжает жить автономной жизнью, полностью сохраняя 
свою самодостаточность во времени и пространстве, является ценным докумен-
том эпохи, повествующим о репертуарной политике театра, об авторах поста-
новки, исполнителях; о вкусах зрителей и эстетических потребностях времени, 
т.е. о театральной политике своей эпохи. 
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Тасвири сәнгатьнең үзенә бер 
төре саналган Казан плакаты 

турында күп кенә әдәби хезмәт-
ләр бар [Корнилов; Улемнова, 
2014; Улемнова, 2005; Червон-
ная]. Реклама белән сәнгатьнең 
мөстәкыйль әсәрләре чигендә 
балансланган үзенчәлекле жанр 
ул – тулы кыйммәтле художство 
образы. Әмма ул әлегә тиешен-
чә өй рәнелмәгән һәм тулысынча 
җыеп бетерелмәгән.

Сәнгать тарихчысы, сәяси 
плакатларны өйрәнеп тикшерүче 
П. Корнилов Казанда плакат бар-
лыкка килүне Февраль инкый-
лабы һәм рәссам К. Чеботарев 
[Корнилов, с. 4] исеме белән бәй-
ле, аның 1920 елларда Ф.П. Гав-
рилов җитәкләгән Дәүләт сәнгать 
остаханәләрендә югары үсеш-
кә ирешүен болай дип белдерә: 
«Как никогда этот вид изобра-
зительного искусства как вели-
чайшего социального фактора и 

средства воздействия в массы» 
[Корнилов, с. 1].

Рус театр плакаты тарихын 
өйрәнүгә беренче адымнарны 
Ю. Благов белән Е. Ключевский 
ясый [Благов, Ключевская, с. 89–
99]. 2002 елда «Казань» журна-
лында бастырып чыгарган мә-
ка ләләрендә алар ике йөзьеллык 
дәвамындагы (1836 елдан алып 
бүгенге көнгә кадәр) театр афи-
шаларына гомуми күзәтү ясый-
лар, аннан мәгълүм булганча, 
иң якты үрнәкләр Казан шә һәр  
театры һәм Казан Зур теат рына 
карый.

Хәзерге вакытта татар театр 
плакатын анализлауга багыш-
ланган махсус тикшеренүләр, 
Б. Гыйззәтнең газетада басыл-
ган мәкаләсеннән кала [Гиззат], 
юк дәрәҗәсендә. Бүгенге театр 
плакаты казанышлары беренче 
тапкыр 2003 елда «Современная 
сценография Татарстана» рес-
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пуб лика күргәзмәсендә күрсә-
телде, аның нәтиҗәләре шул ук 
исемдәге каталогта басылып та 
чыкты [Султанова, 2003].

ХХ гасыр башыннан хәзерге 
көнгә кадәр тупланган йөзләрчә 
данәдәге афишаларның уникаль 
үрнәкләре театр архивларында, 
ТР Милли музеенда, С. Сәйдәшев 
музеенда, Казан федереаль уни-
верситеты китапханәсендә, ТР 
ФАнең Г. Ибраһимов исем. Тел, 
әдәбият һәм сәнгать институты 
(алга таба – ТӘһСИ) Язма һәм 
музыкаль мирас үзәгендә  саклана.

Аларны Татар дәүләт акаде-
мия, Татар художество эшчеләр 
(«Эшче»), Колхоз-совхоз (күч-
мә) театрлары афишалары тәш-
кил итә. Афишалар Казандагы 
И.Н. Харитонов типографиясен-
дә, «Татполиграф»та 100, 200, 
250 (гастроль спектакльләре өчен 
си рәк кенә 500) данәдә басыл-
ган. Бу плакатлар зур форматта 
(48×72, 97×75, 76×108) эшләнгән.

Спектакльләр Сәүдәгәрләр 
собраниесе, Зур театр, Шәрык 
клубы, «Рус Швецариясе» бина-
ларында һәм башка йортларда 
куела. Татар театры формалашу 
чорында Казандагы театр тор-
мышының турыдан-туры шаһиты 
булган афишалар аеруча кызык-
сыну уята. Күп кенә афишалар 
үзешчән дәрәҗәдә генә бизәлгән 
булсалар да, ул чорның плакат 
сән гате татар театры тарихының 
гаҗәеп кызыклы сәхифәлә рен ача.

Шуңа да игътибар итәргә 
ки рәк, плакат материалларын 
өй рәнгәндә җитди генә кыен-
лыклар белән очрашырга туры 
килә: әйтик, даталары куелмау, 
үлчәмнәре, тиражлары, авторла-
рының билгесезлеге, нәшриятла-

ры күрсәтелмәү – болар барысы 
да плакатларда күтәрелгән те-
маларны тулырак ачыклау өчен 
таләп ителгән библиографияне 
төгәл эшләргә комачаулый.

Булган хәтле материалларны 
анализлау күрсәткәнчә, плакат 
авторлары үз эшләрен яхшы бел-
гәннәр һәм, тамашачы зәвыгын 
истә тотып, реклама продукция-
се булган афишаларга карата ку-
елган төп таләпләрне үтәргә ты-
рышканнар.

Беренчедән, һәр плакатка 
хас булганча, театр плакатына да 
күпсүзлелек рөхсәт ителми. Ла-
конизм, кыскалык – бу жанрда 
иҗат итүче рәссам өчен закон. 
Театр плакатын катлаулы ребуска 
әйләндерергә ярамый, шулай да, 
һәр сәнгать әсәрендәгечә, мон-
да да тамашачыны җәлеп итү 
өчен ниндидер серлелек булырга 
 мөмкин.

Сәнгатьнең синтезга нигез-
лән гән төре буларак, тасвири һәм 
сәхнә сәнгате плакатының әдә би 
образлылыгы түбәндәге таләп-
ләргә җавап бирергә тиеш: ком-
позиция осталыгы, график һәм 
сынлы тәэсирлелек, полиграфик 
таләпләрне истә тоту. Шул ук 
вакытта афиша спектакльнең идея 
һәм сәнгати үзенчәлеген, конкрет 
бер коллективта аның стилистик 
гәүдәләнешен, ягъни театр поста-
новкасының эстетик рухын тама-
шачыга җиткерә дә алсын.

XIX гасыр ахырында әле 
гаи лә спектакльләре рәсми бел-
дерүләрсез һәм билетлар сатыл-
мыйча гына уздырыла. Алар 
турында тар даирә кешеләре 
генә белә.

Татар театр афишасы форма-
лашу беренче театр труппалары 
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«Сәйяр» (1907) һәм «Нур» (1912) 
эшчәнлеге белән бәйле.

Татар театрының беренче 
афишасы 1905 елда гомум ин-
кыйлаби күтәрелеш чорында 
барлыкка килә. Б. Гыйззәт яз-
ганча, ул төсле бизәлештә һәм 
рус телендә була [Гиззат]. Анда 
Россиядә беренче тапкыр мөсел-
ман артистлары труппасының 
рус һәм татар телләрендә спек-
такль күрсәтүе игълан ителә. 
Программада: А. Грибоедовның 
«Горе от ума» һәм Н. Гогольнең 
«Ревизор», шулай ук А. Остров-
скийның «Свет и тьма» (ирекле 
тәрҗемәсе – «В чужом пиру по-
хмелье») комедияләреннән кү-
ренешләр.

Бу, чыннан да, зур форматта-
гы һәм тамашачы зәвыгы, ихтыя-
җы һәм үзенчәлеге исәпкә алып 
эшләнгән реклама афишасы була. 
Спектакльне оештыручылар та-
тар хатын-кызы спектакльгә бар-
мас, чөнки анда аңа бөркәнчек-
сез, чит ирләр арасында утырыр-
га туры киләчәк дип, газетада 
басылган белдерүләрдә дә, афи-
шада да бельэтажның фәкать 
хатын-кыз тамашачы өчен генә 
билгеләнүе, теләгән мөселман 
хатын-кызлар өчен анда нәфис 
вуаль битлек тә булуы махсус 
күрсәтелә. Бельэтажга керү, ко-
ридор һәм тышкы киемне саклау 
өчен көйләнгән элгечләр ир-ат-
лар үтеп кермәслек итеп көйләнә. 
Хезмәт күрсәтүчеләр руслар була 
[Кумысников, с. 35].

Оренбургта беренче про-
фессионь труппаны оештыручы 

И. Кудашев-Ашказарский, тама-
шачыларны күбрәк җәлеп итү 
өчен, афишалар бизәлешендә 
татар публикасы яратып карый 
торган цирк программалары афи-
шасы рәвешендәге кабарынкы 
(катлаулы) итеп эшләнгән фор-
малардан файдалана1. И. Куда-
шев-Ашказарскийның «Надан-
нар илә галимнәр», А.П. Чехов 
хикәяләре буенча сәхнәләште-
рел гән «Хирургия» һәм «Гый-
лем тәшрих, касыйд» спектакль-
ләреннән соң кичә программа-
сына, төп спектакльгә өстәмә 
рә вешендәге декламация, җыр, 
бию кебек номерлардан тыш, 
фейер верк та кертелә.

Дин әһелләре театр эшчән-
легенә фанатикларча каршы чык-
салар да, беренче татар труппа-
сын оештыручылар, үзләре дә 
кайчандыр мәдрәсә шәкертләре 
булганлыктан, исламга хөрмәт 
белән карыйлар. Мөселман бәй-
рәмнәре уңае белән төрле урын-
нарда спектакльләр күрсәтәләр. 
Мәсәлән, 1913 елның 28 октяб-
рендә Корбан бәйрәме хөрмә-
тенә Мөселман драма артист-
лары ширкәтенең «Нур» күчмә 
труппасы Оренбургның шәһәр 
театрында Кавказ мөселманнары 
көндәлек тормышын яктырткан 
«Мусибәт Фәхретдин» трагедия-
сен (Н. Вәзир-Задә әсәре, Г. Ну-
гайбәк тәрҗемәсе) күрсәтәләр. 
Анда труппадагы һәркем катна-
ша. Афишасы нәсех стилендә 
эшләнгән.

ТР ФА Г. Ибраһимов исем. 
ТӘһСИнең Язма һәм музыкаль 

1 Цирк в Казани ведет свое начало от цирка братьев Никитиных, для которого в 
1890 году было построено специальное здание [Татарстан: иллюстрированная энцик-
лопедия, с. 772].
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мирас үзәгендә сакланган тагын 
бер афиша бар. Анда И. Куда-
шев-Ашказарский труппасы та-
рафыннан «Луна-парк» бакчасы 
театрында зур кичә оештырыла-
чагы, «Әдәпсезләр» спектакле 
күрсәтеләчәге, шулай ук 1918 ел-
ның 30 июнендә Ураза бәйрәме 
хөрмәтенә «Мескен Фатих» спек-
такле куелачагы хәбәр ителә.

1920 еллар ахырына кадәр 
афишаларда цирк тамашалары 
эле ментлары кулланыла.  Мәсә лән,  
1918 елның гыйнварында Г. Мо-
насыйповның «Ирем кайтты», 
«Имчеләр корбаны» спек такль-
ләре өчен чәчәк орнаментлары 
чигелгән кулъяулык рә вешендә 
бизәлгән афиша программасын-
да «На вечере дивертисмент, 
танцы, лотерея, американский 
аукцион, серпантин и др.» дигән 
сүзләр дә язылган [Г. Камал теат-
ры  архивы].

Гастроль афишаларын бизәү-
дә дә цирк элементлары кулла-
ныла. Мәсәлән, Г. Камалның 
«Бә хетсез егет» спектакле поста-
новкасы өчен әзерләнгән афиша 
текстына диагональ буенча рус 
телендә һәм нәсех стилендәге 
(гарәп язуының бер төре) татар 
вариантында болай дип язылган: 
«Зал һәм киосклар көнчыгыш зә-
выгынча бизәлә. Антракт вакы-
тында оркестр милли көйләр 
башкарачак. Спектакльдән соң 
биюләр, конфетти көрәшләре, 
серпантин, бомбачыклар, очучы 
почта булачак» («Казан» милли 
мәдәни үзәгенең даими экспо-
зициясе).

Театр афишасының берен-
че рәссамы дип бик хаклы рә-
вештә драматург Галиәсгар Ка-
мал исемен атый алабыз. Татар 

шрифтларының утызлап яңа 
төре (аларның егермедән арты-
гы 1909 еллардан И Харитонов 
типографиясендә китаплар басу-
да кулланыла) барлыкка килүдә 
дә аның хезмәте зур [Каримул-
лин, с. 52]. Плакат сәнгатен-
дә татар театр афишаларының 
мөстәкыйль график жанры бу-
ларак формалашуы да Г. Камал 
исеме белән бәйле. Л. Аитов искә 
алганча, афишаларны, типогра-
фиядә бастырудан бигрәк, кул-
дан эшләргә тырышалар. Гарәп 
каллиграфиясен яхшы белүче 
Г. Камал үзенең улы Әнәс белән 
һәр спектаклгә 40–50 шәр афиша 
эшли [Аитов, б. 105–106]. Алар 
хәрефләрдән генә төзелмиләр, ә 
Г. Камал рәсемнәре төп урынны 
биләгән чын сәнгатьчә компози-
ияләрне тәшкил итәләр. Автор-
ның үз бенефисы афишасы ае-
руча матур бизәлгән була. Про-
фессионал каллиграф буларак, 
Г. Камал афишаларда төрле тип-
тагы һәм үлчәмдәге хәрефләрне 
төрле декоратив орнаментларга 
охшатып эшли. Әйтик, 1914 ел-
ның 22 де кабрендә Яңа клубта 
куелган «Уйнаш», 1916 елның 
15 августында күрсәтелгән «Кеч-
кенә сугыш», «Җилкуарлар» 
спектакльләре постановкалары 
өчен әзерләнгән афишалар, нәсех  
стилендәге бизәкле каллиграфик 
иҗат үрнәге булып хезмәт итәләр 
(болар Татарстан Республикасы 
Милли музеенда саклана). Шу-
нысы да мөһим, баштагы дис-
тә елларда театр аерылып тора. 
Аларда, спектакль исеменнән, 
анда катнашучылар һәм баш-
каручылар исемлегеннән тыш, 
спектакльдән соң уздырыла тор-
ган музыкаль кичәләр яки башка 



132 ФӘННИ ТАТАРСТАН. 2016. № 4

чараларның программалары да 
күрсәтелә. Мәсәлән, 1908 елның 
24 ноябрь датасы куелган афиша-
да түбәндәгеләр язылган: «Поиск 
жениха, или беда позорного объ-
явления». Затем литературный 
вечер и танцы. Прочее: С. Рами-
ев и Г. Тукаев будут читать свои 
последние стихи. Оркестр та-
тарской молодежи будет играть 
национальные мелодии. В спек-
такле участвуют: Гиззатуллина, 
Булгарская» (нәсех почеркы; 
ТӘһСИ Язма һәм музыкаль ми-
раз үзәге архивы).

Тамашачыларны күбрәк җә-
леп итү максаты белән кайчак-
та спектакль исеменә аңлатма 
бирелә. Мәсәлән: «1914 елның 
22 де кабрендә Яңа клубта А. Ка-
риев җитәкчелегендәге Мөсел-
ман драма артистлары ширкәте 
«Уйнаш» спектаклен күрсәтә». 
Шунда ук аста кириллица хәреф-
ләре белән болай дип тә өстәл-
гән: «Каенана өйдә булса, өйнең 
асты өскә килә». «Керү реко-
мендация буенча түгел. Антракт 
вакытында Фишкин җитәкчеле-
гендә оркестр уйный».

Беренче Бөтендөнья сугышы 
чоры мәгълүматларга байлыгы 
һәм почеркларының төрлеле-
ге белән аерылып тора. ТӘһСИ 
Язма һәм музыкаль мирас үзә-
гендә күфи һәм нәсех стилендә 
эшләнгән плакатлар бар. Алар-
ның да аскы өлешендә тамашачы-
ны җәлеп итү максаты белән  
яки алдагы спектакльне анонсла-
ган өстәмә мәгълүматлар урнаш-
тырылган. Мәсәлән: «1. “Май 
мәсьәләсе”. 2. “Казанга сәяхәт”. 
Гомумроссия һавада йөзү фло-
ты файдасына хәйрия спектакле 
(1913 ел, 14 июнь)». 1914 ел, 

14 февраль датасы куелган икен-
че плакатта мондый юллар бар: 
«“Бер сәгатьлек хатын” спек так-
ле. 12 яшьлек җырчы Фатыйма 
Го мәрова концерты. Х. Гомәров 
башкаруында декламация. Бию-
ләр. Биюләр вакытында Кар-
гапольский полкы оркестры 
 уйнаячак».

1914 елдан башлап, афиша-
ларда театр эмблемалары кулла-
ныла башлый. Алар сәхнәнең ян 
декорацияләре рәвешендәге рам-
када бирелә, башына такыя ки-
дерелгән хатын-кыз рәсеме (элек 
аның урынында саз (лира) гына 
булган) эшләнә, нәсех стилен-
дә спектакль исеме күрсәтелә: 
мәсәлән, А. Чеховның «Аю», 
Г. Камал куйган «Анасы кабере 
өстендә».

1918 елның 15 гыйнвары да-
тасы куелган, инкыйлаби дәвер 
өчен типик саналган афиша: 
«Хәрби патриотик кичә. «Ден-
щик Гали» спектакле. Дивер-
тисмент (шигырьләр, музыка, 
җыр лар, биюләр, балет, хикәя, 
декламацияләр; кавалеристлар, 
эскадроннар җырлый, курай-
да уйный, гимнастлар чыгышы, 
хәр би уеннар). Биюләр» ( ТӘһСИ 
Язма һәм музыкаль мирас 
 үзәгеннән).

Мондый плакатларда, ин-
кыйлаби романтикадан тыш, 
ура-патриотизм элементлары һәм 
гади кешеләрнең газаплы тор-
мышы, сугыштан соңгы җимерек-
лекләр авазы да чагылыш тапкан.

ХХ гасырның беренче дис-
тәләрендә эшләнгән афишалар 
стилистика ягыннан үзләренең 
ачыктан-ачык декоративлыгы, 
гарәп язуының катлаулы форма-
ларын куллану, үз заманы сти-
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ленә (модерн) якын милли орна-
ментлар куллану белән аерылып 
торалар, шуның өстенә алар 
инкыйлабка кадәр басылып чык-
кан татар китаплары бизәлешенә 
(китап бите өстендәге орнамент, 
кайма, виньетка һәм зигзаг, ромб 
һ.б. рәвешендәге бизәкләр) дә 
 охшашлар.

Шушындый төрлелеккә дә 
карамастан, ул чор афишалары 
реклама характереындагы поли-
график продукция булып кына 
саналалар, 1920–30 еллар плакат 
сәнгате кебек сәнгати кыйммәткә 
дәгъва кылмыйлар.

1920 елларда татар театр 
афишалары бизәлешендә кон-
структивлык һәм массакүләм 
агитация сәнгате эзләре күзәтелә. 
Бу очракта, беренче чиратта, 
эксприменталь театр (КЭМСТ) 
йогынтысына игътибар итәргә 
кирәк. Анда М. Барашов, К. Че-
батарев, В. Фоминых, С. Хромов 
кебек афиша турындагы гадәт-
ләнгән күзаллауларны юкка чыга-
рырга омтылган рәссамнар эшли. 
Афишалар артык күпсүзлелектән 
арындырыла, анда театрның һәм 
спектакльнең исемнәре куела, 
авторы күрсәтелә, куючыларның 
(режиссер, рәссам, композитор, 
балетмейстер, төп рольләрне 
башкаручыларның) исем-фами-
лияләре языла. Тагын бер үзенчә-
леге – спектакльнең исемен эре 
итеп фигуралы хәрефләр белән, 
төп фонга контраст төстә язу (го-
мумән, текстны фоннан нык ае-
рып торган төсләр белән бирү).

Рәсем графикасын кулла-
нудан ваз кичеп, типографик 
алымнарга күчү текстны яңа-
ча урнаштыруга юл ача: сүзләр 
өлеш ләргә бүленә, диагональ бу-

енча яки баскычлап һәм түгәрәк 
рәве шендә аркылы-торкылы ур-
наштырыла. Конструктив пла-
катларны өйрәнеп тикшерүчеләр 
«1917 елга кадәр театр афиша-
ларында моның беркайчан да 
булганы юк иде», дип язалар  
[Лапина, с. 57].

Моңа мисал итеп Ш. Камал-
ның «Ут», К. Тинчуринның «Ил» 
пьесалары буенча сәхнәләште-
релгән спектакльләр афишала-
рын китерергә була. «UT» һәм 
«IL» сүзләре аларда ак фонга эре 
итеп кызыл хәрефләр белән языл-
ган. «Отелло» спектакле плакаты 
да шундый кыскалыкка ия. Аның 
беренче хәрефе – О плакат кәга-
зе биеклегенә сузылган. «ODVA» 
(Одва) сүзенең хәрефләре кызыл 
флаг фонындагы визуаль орна-
ментны хәтерләтә. Спектакльнең 
исемен стильләштерелгән хәреф-
ләр белән бирү – аның рухын һәм 
характерын чагылдыра (мәсәлән, 
Т хәрефе чүкечне хәтерләтә). Та-
гын бер характерлы үзенчәлек – 
контраст төсләрдә (кара – ак, 
кызыл – кара, ак – кызыл) эре 
хә рефләр белән өчпочмаклап 
һәм квадрат рәвешендә стан-
дарт хәрефләрдән җыелган афи-
ша текстлары татар тукучылык 
бизәкләрен күз алдына китерә. 
Хәрефләрдән тупланган гадәти 
типтагы афишаларда бер яки 
ике төстәге буяулар кулланылса, 
гастроль спектакльләре афиша-
лары өчен берничә төс (сары, 
көрән, бронза төс) файдаланыла. 
Күфи стилендәге хәрефләр кул-
ланылу эксперименты аеруча кы-
зыклы, алар конструктив ачык-
лауга мохтаҗ.

К. Тинчуринның «Амери-
кан» пьессасы буенча 1924  елның 
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19 мартында сәхнәләштерелгән 
спектакльнең афишасы чәчәкле 
күфи стилендәге бормалы хәреф-
ләр белән бизәлгән булса, ә инде 
кичәнең 14 февраль датасы куел-
ган 1929 елның көнчыгыш клуб-
тагы афишасы нә сех почеркы-
на охшатылган геомет рик күфи 
белән матур һәм зә вык лы итеп 
эшләнгән. Театрның 20 еллыгына 
(1926 ел) багышланган тантаналы 
кичә  афишасы бик зур форматта 
һәм, шулай ук, аның бизәлешендә 
дә күфи стиле кулланыла.

Биредә беренче тапкыр ба-
лалар труппасы репертуары 
(«Тычканга үлем, мәчегә көлке») 
һәм Театр техникумы студентла-
ры чыгышы («Беренче адым») 
хакында да белдерелә.

Һәркемгә мәгълүм булганча, 
1920 елларда татар театрында 
куелган беренче авангард спек-
такльләр – татар театр технику-
мының Р. Ишморат һәм КЭМСТ, 
шулай ук актер, режиссер Әсхәт 
Мәҗитов (1900–1946) оештырган 
һәм үзе үк иҗатка рухландыр-
ган «Бомба» [Султанова, 2010, 
с. 549–560] коллективы белән 
хез мәттәшлектә алып барган эш-
чәнлеге нәтиҗәсе.

Кызганычка каршы, аван-
гард спектакльләр плакатлары әз 
сакланган. КФУ коллекциясендә 
андый тамашаларның характеры 
һәм эчтәлеге турында күзаллау 
тудырырга ярдәм итә алган бер-
ничә афиша бар. Мәсәлән, сән-
гать техникумының театр бүлеге 
әзерләп чыгарган беренче төр-
кемнең педагоглары М. Мәһдиев 
җитәкчелегендәге күрсәтмә спек-
такле бию номерлары белән ба-
етылган хор, оркестр катнашын-
да уза. Рәссам Никандров (исе-

ме күрсәтелмәгән) тарафыннан 
бизәлгән афишада тамашаның 
катнашучылары – татар театры-
ның булачак артистлары: Үтә-
шев, З. Бикбулатова, Х. Гыйль-
манов, Ф. Нагаева, Г. Мансуров, 
Г. Хәкимовлар күрсәтелгән.

Нәкъ менә сулф (сул фронт) 
юнәлеше рәссамнары һәм режис-
серлары афишалар эшләүдә бе-
ренче булып киномонтаж алым-
нары, цирк элементлары кулла-
налар. Мәсәлән «58» спектакле 
афишасында шундый мәгълүмат-
лар бирелгән: С Вәлиева-Сульва 
иҗаты, 4 пәрдәдә, 16 күренештә, 
режиссеры – К. Тин чурин, музы-
каль бизәлеш авторы – С. Сәйдә-
шев, рәссамы – П. Сперанский 
(латин хәрефләре белән татар 
һәм рус телләрендә язылган).

Театрның художство җитәк-
челегенең, актерларның фотогра-
фияләре төрле конфигурациядә 
(җилпәзә рәвешендә, диагональ 
яки вертикаль буенча) урнашты-
рылган коллаж барлыкка килә, 
шунда ук алдагы репертуар (клас-
сика, оригиналь әсәрләр, тәр-
җемә спек такльләр) санап үте лә, 
хәтта спек такльнең макеты ур-
наштырыла.

1920 еллар ахырында – 
1930 еллар башында афишаларда 
әйдәүче актерларның фотографи-
яләре бирелә башлый. Мәсәлән: 
1927 елның 27 гыйнварында ку-
елган «Таһир – Зөһрә» спекта-
кле исеме афишада диагональ 
буенча нәсех стилендә язылган, 
ике як читендә Ф. Ильская белән 
М. Мәһдиев фотографияләре ур-
наштырылган (ТР Милли музее).

1932 елның 16–17 ноябре 
датасы куелган афишада төп 
рольләрне уйнаучы актерлар янә-
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шә сендә артистка Нәфига Ара-
пованың да катнашуы турында 
өстәмә мәгълүмат җиткерелә. 
«Отелло» спектакленең яңартыл-
ган куелышында Отелло ролендә 
Мөхтәр Мутин уйнаячагы белде-
релә. Халык артистлары С. Гыйз-
зәтуллина-Волжская белән 
Г. Бол гарская, атказанган артист 
К. Тинчурин исемнәре афиша-
ларда еш кабатлана.

Бу афишаларны бизәүче рәс-
сам-авторлар турында фикер 
йөртеп булмый, чөнки алар им-
заланмаган. Ул елларда бу эшне 
«Татполиграф» типографиясе 
хәреф җыючылары, хәреф кас-
саларындагы мөмкинлектән чы-
гып, эксперимент рәвешендә 
үзләре башкаралар.

XIX гасыр рус театры афи-
шаларында киң кулланылганча, 
көчле индустриаль үсеш алган 
дәвер үзенчәлекләрен характер-
лый торган элементлар да бар-
лык ка килә башлый. Ул эмбле-
малар күп төрле. «Үлмәс ханым» 
спектакленең 1926 ел, 5 февраль 
датасы белән эшләнгән афиша-
сында эклектик формада гына 
Татар дәүләт академия театры 
эмблемасы урнаштырылган. 
Гадәттәгечә ул өстә уртага, икегә 
аерылган тешле тәгәрмәч фонын-
да битләренә каурыйлар ясалган 
ачык китап рәвешендә бирелгән, 
театрның исеме рус һәм гарәп 
графикасында вак хәрефләр 
белән татар телләрендә язылган. 
Ә өстә – РСФСР гербы.

С. Сәйдәшев музеенда безгә 
1920 еллар ахыры – 1930 еллар 
башында эшләнгән афишаларда 
тасвири элементларга бай эм-
блемаларны да очратырга туры 
килде. Беренче планда төзелеш 

вышкалары, биек-биек йортлар 
белән гәүдәләндерелгән инду-
стриаль пейзаж, аның фонына за-
манча символлар: уңда трактор, 
сулда – китаплар урнаштырыл-
ган. Композициянең үзәгендә, 
теш ле тәгәрмәч фонында битлә-
ренә каурыйлар һәм урак белән 
чүкеч фонында – театр маскасы. 
Шунда ук ТДТ (Татар дәүләт те-
атры) аббревиатурасы бирелгән. 
Татар дәүләт эшчеләр театры 
эмблемасы игътибарга лаек, ул 
К. Че ботарев линогравюрала-
ры рухында иҗат ителгән, аның 
җилфердәп торган байрак фо-
нында пролетариат фигурасы 
калкып тора. Режиссер Ә. Мәҗи-
тов тарафыннан 1935 елда ку-
елган «Саклан, шартламасын!» 
спектакленең премьерасында 
рәссам А. Си ланть ев исеме бе-
ренче тапкыр искә алына (аңа 
кадәр ул исем театрга багышлан-
ган хезмәтләрдә очрамый).

1920 еллар ахыры – 1930 ел-
лар башындагы театр афишала-
ры яңа пролетар тамашачы бар-
лыкка килү турында гына түгел, 
ә сәнгатьнең яңа төре саналган 
театрга халыкны күпләп җәлеп 
итү максаты белән дәүләт һәм 
театр җитәкчелеге күргән чара-
лар хакында да хәбәр итә. Гади 
тамашачыны театрга тарту ди-
гәндә, аның үз-үзен тотышында 
этик һәм эстетик гадәтләр форма-
лаштыру күздә тотыла. Мәсәлән, 
афишада спектакль исеменнән 
тыш, тагын шундый киңәшләр 
дә тәкъдим ителә: «Өченче зво-
ноктан соң тамаша залына керү 
тыела. Тышкы өс киемен салу 
мәҗбүри. Билет бәясе 50 тиеннән 
алып 1,5 сумга кадәр. Ташлама-
лы билетлар сатыла».
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Абонемент системасы кул-
ланыла башлый. Мәсәлән, «Кан-
дыр буе» спектакле афишасында 
мондый юллар бар: «предпри-
ятиеләр заявкалары буенча 30–
40% ташлама ясала, 3, 5, 8 сум-
лык абонементлар сатыла». «Үз 
өлкә бүлекләре гаризасы буенча 
килешү төзегән профсоюзларга 
һәм фабзавместкомнарга билет-
лар кредитка бирелә» (1932 ел-
ның 6–9 декабре датасы белән 
Ф. Борнаш пьессасы буенча «Ту-
кучы Әсма» спектакле премьера-
сы өчен эшләнгән афишадан. Ул 
КФУ коллекциясендә саклана).

Театрларга махсус рәвештә 
эшчеләр культпоходы оештыры-
ла. Мәсәлән, Г. Минский пьес-
сасы буенча С. Вәлиева-Сульва 
сәхнәләштергән «Одва» спек-
такле (рәссамы П. Сперанский) 
1931 елның 11 мартында Проле-
тар районы эшчеләре өчен генә 
күрсәтелә. Ә 1933 елда К. Нәҗ-
ми пьессасы буенча режиссер 
К. Тинчурин куйган «Булат ба-
бай семьясы» спектакле (рәсса-
мы П. Сперанский, балетмей-
стеры Г. Таһиров) «Социалистик 
кырлар һәм терлекчелек» удар-
никларының һәм колхозчылар-
ның II съездында күрсәтелә. Ка-
занның хезмәт ударникларына 
һәм яхшы җитештерүчеләренә 
театр билетлары барлык сезонга 
да 40%лы ташлама белән сатыла, 
алар өчен даими урыннар калды-
рыла. 16 яше тулмаган балалар 
театрга кертелми. (К. Тинчурин 
пьесасы буенча куелган «Берен-
че чәчәкләр» спектакле премье-
расының 1935 ел, 14–16 февраль 
датасы белән эшләнгән афишасы 
латин хәрефләре белән язылган. 
Рәссамы М. Абдуллин.)

Татар афишалары һәм пла-
катлар театрларның репертуар-
ларын ачыкларга, әсәрне сәхнә-
ләштерүчеләрнең (режиссер-
лар, рәссамнар, композиторлар 
һ.б.ның) элеккеге белешмәләрдә 
искә алынмаган һәм мәгълүм 
басма китапларга кертелмәгән 
исем нәрен торгызырга да яр-
дәм итә.

Күчмә колхоз-совхоз теат-
ры спектакльләре афишалары 
беренче елларыннан ук профес-
сиональ рәссамнар тарафыннан 
бизәлә. Әйтик, 1935 елның 5 де-
кабрендә режиссер С. Өметбаев 
куйган «Шартлау» постановкасы 
афишасында Грибков фамилиясе 
(инициалы юк) бар. «Вөҗдан» 
спектаклен (режиссер С. Вәлие-
ва-Сульва, композиторы С. Сәй-
дәшев) афишасын рәссам Ю. Ан-
тонычев эшләгән. Тагын шундый 
формалар да булган: афишалар-
да төп репертураны санап чыгу 
белән бергә, алдагы коцертта 
Ә. Камал җитәкчелегендә атаклы 
комик Х. Шөнкәр белән гармун-
чы Г. Шәүлеханов катнашачагы 
турында гына түгел, ә театр ал-
дында торган төп бурычлар, әй-
тик, пролетар сәнгать социализм 
төзүдә, ленинчыл коммунистлар 
партиясе директиваларын тор-
мышка ашыруда һ.б.да иң көчле 
корал булып саналуы да әйтелә. 
(КФУ коллекциясеннән). 

Н. Островскийның 1938 елда 
сәхнәдә татарчалаштырып ку-
елган «Корыч ничек чыныкты?» 
спектакле (режиссеры Б. Ферди-
нандов, музыкаль бизәлеш авто-
ры Б. Виноградов, хормейстры 
В. Красковский) афишасында бе-
ренче тапкыр А. Лугарев исеме 
очрый.
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1930 еллар уртасында татар 
театры даирәсенә беренче про-
фессиональ рәссам М. Абдуллин 
килгәч, афишаларда куелышта 
катнашкан техник персоналның 
да төп составын (монтаж өлеше 
мөдирен, сәхнә машинистын, ко-
стюмнар цехы мөдирен, парик-
махерны) күрсәтә башлыйлар. 
Элек күзәтелмәгән бу күренеш 
профессионализмның дәрәҗәсе 
күтәрелүен, кадрларның шәхси 
җаваплылыклары артуны дә-
лилли торган факт. Безгә татар 
театры спектакльләренә тәүге 
профессиональ рәссамнары-
ның берсе саналган П.Т. Спе-
ранский тарафыннан бизәлгән 
афишаларны ачыкларга на-
сыйп булды: алар – «Рабиндар» 
(Х. Вафа, 1930 ел), «Камиль» 
(Һ. Такташ, 1931 ел), «Кара 
күләгәләр» (А.-Т. Рахманкулов, 
1931 ел), «Одва» (Г. Минский, 
1931 ел), «Таулар» (Ш. Камал, 
1931 ел), «Сөрем» (Х. Җәми, 
1931 ел), «Өермә» (А. Зөлкар-
нәев, 1932 ел), «Тургай» (К. Тин-
чурин, Р. Ишморат, 1932 ел), 
«Мәкер һәм мәхәббәт» («Ко-
варство и любовь». Ф. Шиллер, 
1932 ел). Спектакль афишала-
ры бизәлешендә төгәлсезлекләр 
киткән булган. Мәсәлән, Ф. Бор-
нашның 1934 елда сәхнәләште-
релгән «Яшь йөрәкләр», К. Тин-
чуринның 1935 елда куелган 
спектакльләренә афишаларны 
П. Сперанский түгел, ә М. Аб-
дуллин эшләгән булган.

Татар театры тормышы ту-
рында, аның афишалары һәм пла-
катлары гына түгел, шул чор мат-
бугаты битләрендә дә кызыклы 
гына белешмәләргә тап буласың. 
Мәсәлән, «Йолдыз» газетасы  

үз укучыларына 1915 елның 
18 де кабрендә Г. Кариев җитәк-
челе гендә «Сәйяр» труппасының 
«Гаепсездән гаеплеләр» («Без 
вины виноватые») спектакле ку-
елачагы, аның өчен махсус де-
корация эшләнүе турында хәбәр 
итә. 1923 ел ның 15 апрелендә 
куелачак. «Күк палас» («Голу-
бой палас) спектаклендә Үзбәк 
ролен К. Тинчурин уйнаячагы, 
махсус декорация һ.б. эшләнү-
не хәбәр ителә. Г. Девишевның 
«Адашкан кыз» постановка-
сы куелган көнне – 1927 ел ның 
13 нояберендә татар сәхнәсендә 
әйләнмә түгәрәк эшли башлый, 
диелгән (ТР Милли музее). 
1927 елда «Хөсәен Мирза» (ре-
жиссеры – Г. Девишев, рәссамы –  
П. Беньков) спектакле барганда 
беренче мәртәбә прожекторлар-
дан файдаланыла (С. Сәйдәшев 
музее).

Анализлар күрсәткәнчә, 
КЭМСТ эшен туктатуга һәм 
авангардчы рәссамнарның күбе-
се таралып бетүгә карамастан, 
афишалар бизәлешендәге стиль-
дә давыллы дәвер чаткылары 
1930 еллар уртасына кадәр сакла-
нып кала: әйтик, спектакльләр-
нең исемнәре чиктән тыш эре 
хәрефләр белән яки диагональ 
буенча бирелә, я булмаса афиша 
читләре буйлап урнаштырыла. 
Ә инде 1930 еллар ахырында 
афишаларның конструктивистик 
концепциясен татар китапла-
ры би зәүдәге бертөрлелек һәм 
шаб лон системасына йөз тоткан 
«неоклассицистик тенден ция-
ләр» алыштыра [Улемнова, 
2005,  с. 26].

Шулай итеп, театр афишасы, 
спектакльдән аермалы буларак, 
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Солтанова Рауза Рифкать кызы, 
сәнгать фәннәре кандидаты, Г. Ибраһимов исемендәге  

Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының  
тасвири һәм декоратив-гамәли сәнгать бүлеге мөдире

вакыт һәм пространство аралы-
гында үз әһәмиятен саклаган 
хәлдә, үз дәверенең кыйммәт-
ле шаһиты булып яшәвен дәвам 
итә; афишаларда театрның ре-
пертуар сәясәте, постановкалар 
авторлары, рольләрне башка-
ручылар, тамашачылар зәвыгы 
һәм заманның эстетик ихтыяҗы 
хакында күп төрле мәгълүматлар 
саклана. Минемчә, бүгенге театр 
җитәкчелә ренә, менеджерларына 
алардан үрнәк алырлык мисаллар  
аз түгел.

Соңгы елларда республи-
када театр эше киңрәк колач 
ала барган саен афишалар һәм 
плакатларның роле дә, реклама 
продукциясе сыйфатында гына 
булмыйча, зур кыйммәткә ия сән-
гать әсәре дәрәҗәсенә күтәрелә. 
Шуңа күрә барлык афишалар 
коллекциясен бер урынга туп-
лау, алар белән кызыксынучы 
тамашачылар өчен дә, аларны 
тикшереп өйрәнүчеләр өчен дә 
бу хәзинәгә юлны ачу максатка 
ярашлы булыр иде.
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