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Кәрим Тинчурин катлаулы, 
кискен борылыш елларында 

иҗат итеп, татар совет драма-
тургиясен, театрын үстерүгә зур 
өлеш керткән каләм иясе. XX га-
сырның 10 нчы елларында каләм 
тибрәтә башлап, 30 нчы еллар 
уртасына кадәр дәвам иткән иҗат 
юлында ул бай мирас калдырган 
шәхес. К. Тинчурин, күпкырлы 
әдәби һәм иҗтимагый эшчәнлек 
алып барса да, киң җәмәгатьче-
леккә, беренче чиратта, татар 
драматургиясенең иң күренекле 
вәкиле буларак билгеле. Ул бер-
бер артлы «Хәләл кәсеп» (1910), 
«Шомлы адым» (1912), «Беренче 
чәчәкләр» (1913), «Назлы кияү» 
(1915), «Ач гашыйк» (1916), 
«Җил куарлар» (1916), «Соңгы 
сә лам» (1917), «Йосыф белән Зө-
ләйха» (1918), «Сакла, шартла-
масын!» (1918), «Казан  сөлгесе» 
(1923), «Американ» (1924), «Хик-
мәтле доклад» (1928), «Сүнгән 
йолдызлар» (1923), «Зәңгәр шәл» 
(1926), «Җилкәнсезләр» (1925) 
«Ил» (1927) пьесаларын әдәби-
ят мәйданына чыгара. Драматург 
иҗатында илне якты киләчәккә 
өметләндергән көрәш рухы, ха-
лык ның яшәү рәвеше, гореф- 

гадәтләре, авыл кешесенең өмет- 
хыяллары чагылыш таба. К. Тин-
чурин пьесаларында тормышта 
үз урыныңны табу, халыкка 
хезмәт итү, искелек белән яңа-
лыкның, өлкән буын белән яшь-
ләрнең, шәхес белән җәмгы-
ять нең үзара каршылыгы үзәк 
урынны били. Авторның «Берен-
че чәчәкләр», «Зар», «Ил», «Соң-
гы сәлам» әсәрләре заман белән  
бәйле фикри-әхлакый кыйммәт-
ләр, дөньяга карашлар үзгәрешен, 
татар кешесенең киң бо ры лыш-
лар чорындагы гыйбрәтле дә, 
шул ук вакытта фаҗигале дә яз-
мышын тарихи контекстта тер-
гезүе белән үзенчәлекле. Драма-
тург иҗатында даими рәвештә 
халкыбызның милли язмышы бе-
лән бәйле булган актуаль мәсьә-
ләләр күтәрелеп тора. Мәсәлән, 
«Беренче чәчәкләр» драмасының 
үзәк герое Хәмит, мәдрәсәдә ал-
ган белем, тәрбия белән канә-
гатьләнмичә, русча укырга алы-
на. Киләчәктә халыкка хезмәт итү 
теләген тормышка ашыру макса-
ты белән университетка укырга 
керә, врач булырга тели. Кызга-
ныч ки, укуы өчен түли алмый, 
шул сәбәп белән уку  йортыннан 
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куылачагын белгәч, авыруы 
көчәеп, туберкулездан үлә. Го-
мумән, К. Тинчурин пьесаларын-
да шәхес иреге, социаль тигезсез-
лек, мәхәббәт һәм бәхеткә хокук, 
милләт язмышы, үткән тормыш-
ның фаҗигале яклары тасвирла-
на.Татар кешесенең гаять авыр 
шартлардагы яшәеше, кыерсы-
тылуы алгы планга чыга. М. Арс-
ланов билгеләгәнчә: « Күпкырлы 
иҗади шәхес буларак, аны иң 
беренче милли проблемалар, та-
тар кешесенең эше, яшәеше, Рус-
сия җирлегендәге башка милләт 
вәкилләре белән мөнәсәбәте кы-
зыксындыра» [Арсланов, 2007, 
б. 9]. Мәсәлән, әдипнең «Соңгы 
сәлам» (1917) драмасында яшь 
сәүдәгәр Вахит рус кызы Ольгага 
гашыйк була. Ольганы сайлау – 
аның өчен гаиләсеннән китү 
генә түгел, ә милли яшәешеннән, 
милләтеннән ваз кичү белән бер. 
Ләкин герой тормыш иптәшен, 
авыру баласын, карт анасын, 
үзен чорнап алган милли яшәеш-
не ташлап китми. А. Әхмәдуллин 
сүзләре белән әйткәндә, драмада 
хис һәм акыл бәрелешендә шәхес 
ялгызлыгы калкып чыга [Әх-
мәдуллин, 2002, б. 92 ]. Ике ут 
арасында калган, яшәү мәгънәсе 
хакында уйланган, әрнү, газапла-
ну кичергән Вахит рухи газапта – 
килеп туган каршылыкны чишә 
алмау, якыннарыннан читләшү, 
үз эченә йомылу аны үз-үзенә 
кул салуга этәрә. Биредә шәхес, 
гаилә трагедиясе милләт фаҗи-
гасе буларак ачыла. Әсәр башын-
да драматург тарафыннан телгә 
алынган Вахитның авыру баласы 
да, егет күңелендә барган хисләр 
бәрелешен, әрнү, газаплану халә-
тен белдерә. 

К. Тинчуринның мәхәббәт 
өч почмагына нигезләнгән «Сүн-
гән йолдызлар» фаҗигале дра-
масында вакыйгалар Беренче 
бө тендөнья сугышы вакытында 
бара. Ф. Бәширов сүзләре бе-
лән әйткәндә: «Драматург бу 
әсәр ләрендә үзенең геройла-
рын катлаулы тарихи шартлар-
да тасвирлый. Шуңа да әлеге 
әсәр ләрне халык драмасы дип 
атау, һичшиксез, дөрес булачак» 
[Бәширов, 2007, б. 7]. «Сүнгән 
йолдызлар»да геройлар фаҗи-
гасе ил фаҗигасе белән бергә 
үрелеп бара. Бу вакыйга Җиһан-
ша карт сүзләрендә дә чагы-
ла: «Кемгә кирәк соң бу сугыш, 
кемгә кирәк?..» [Тинчурин, 
2007, б. 188]. Автор бөтендөнья 
сугышының халыкка никадәр 
чит булуын, кешеләргә нинди 
фаҗигаләр китерүен ача. Авыл 
егетләренең бер өлеше сугышка 
алына, икенче төркеме исә төрле 
юллар белән солдаттан калу юл-
ларын эзли. Әлеге вакыйгаларда 
авыл яшьләре Исмәгыйль белән 
Сәрвәрнең бәхетсез мәхәббәте, 
һәлакәте сурәтләнә. «Сүнгән йол-
дызлар» пьесасының исеме дә – 
геройларның үлемен аңлата. Дра-
мада Исмәгыйль күргән төш тә 
булачак фаҗигале вакыйгаларга 
ишарә итә: «...аждаһа төсле бер-
нәрсә сызгырды да, йолдызларны 
сүндерә башладылар. Минем йол-
дызым да сүнде, мәхдүмнең дә, 
синең йолдыз да сүнде...» [Тин-
чурин, 2007, б. 86]. Мәгълүм ки, 
мифологик ышанулар ни гезендә 
төш киләчәк язмышны күрү, яисә 
теге яки бу вакыйгаларны хәл итү 
чарасы буларак карала. К. Тинчу-
рин пьесасындагы Аҗдаһа, бо-
лыт – сугыш,  йолдызлар – бәхет  
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ролен башкара. Шул рәвешле 
әсәр дә матур хыяллар белән 
яшәү че, бәхеткә тулы хокуклы 
ге рой ларның ва кытсыз үлеменә 
сә бәпче булган сугышка, тормыш 
гаделсезлегенә басым ясала. 
Драмада табигать тарафыннан 
ким се телгән, бөкре, ямьсез кыя-
фәтле мәхдүм Надир образы да 
игътибарга лаек. Пьесада ул рухи 
яктан көчле, горур, саф күңел-
ле, әмма үзенең гариплегеннән 
авыр лык лар, күңел газабы ки-
черүче шәхес буларак ачыла. 
Надирның төп эчке конфликты, 
фаҗигасе – аның теләге һәм чын-
барлык арасында. Авылның иң 
чибәр кызы Сәрвәрне ярату аңа 
яшәү көче бирә, тормыш мәгъ-
нәсенә әйлә нә. Герой хыялын-
да туган бә хе тен акылдан язган 
Сәрвәр бе лән аралашуда таба. 
Хыялында гына булса да бәхетле 
булу өметен җи мергән чынбар-
лыкка карата про тестын Надир 
үлеме белән раслый. Шул рәве-
шле, К. Тинчурин укучыга тирән 
газапланулар ки чергән фаҗигале 
язмышлы ялгыз кеше образын 
тәкъдим итә. «Надир мәх дүм ке-
бек гаять киеренке тет рәнүләргә, 
көчле психологик кичерешләргә 
ия герой татар драматургиясен-
дә юк иде әле. Бу, һичшиксез, 
Тинчуринның зур табышы, театр 
сәнгатенә керткән зур яңалыгы 
иде» [Бәширов, 2007, б. 11].

Драманың һәр герое үз бәхе-
тенә омтыла, ләкин аларның ба-
рысын да реаль тормышның кы-
рыс чынбарлыгы чолгап алган. 
Күренә ки, К. Тинчурин мәхәб-
бәт, гаилә мәсьәләсен ярлылар 
һәм байлар каршылыгы аша бир-
ми, ә гашыйклар фаҗигасе ил 
күләмендә барган вакыйгаларга 

бәйләп аңлатыла. Иҗтимагый- 
сәяси шартлар хыялларны тор-
мышка ашырып яшәргә ирек бир-
ми. Татар яшьләренең бу хәлен 
драматург фаҗига буларак бәяли. 
Әлеге мәсьәләләр К. Тинчурин-
ның «Ил» (1927) драмасында да 
күтәрелә. Вакыйгалар ерак үткән-
не – алпавытлар, мирзалар хөкем 
сөргән, гади халык кол хәлендә 
яшәгән заманны үз эченә ала. 
Сыйнфый каршылыкларга ко-
рылган бу әсәрдә гомумкешелек 
кыйммәтләре, заман фаҗигасе 
би релә. Мәхәббәт өчен көрәш 
сыйнфый тигезсезлеккә үрелеп 
китә, югары катлам вәкилләре-
нең гади халыкны ни рәвеш-
ле җәфалавын ачуга юнәлтелә.  
Халык азатлыгына, матур килә-
чәккә омтылу, ил бәхете өчен 
кө рәшү әсәрнең үзәген тәшкил 
итә. Автор гади халык азатлыгы, 
бәхете, бәйсезлеге өчен акрынлап 
көрәшкә күтәрелүче геройлар-
га өстенлек бирә. К. Тинчурин 
ил агасы Туктамыш карт, Юлау-
чы Айтуган, Касыймхан образ-
ларына Җиһангир, Гаделгәрәй 
мирза кебек мәрхәмәтсез хаким 
сыйныфларны каршы куя. Дра-
мада Туктамыш күпне күргән, 
акыллы, зирәк, кискен сүзле, шул 
ук вакытта изелү һәм төрлечә 
мәсхәрәләүләрне кабул итә ал-
маган ил агасы буларак тәкъдим 
ителә. Туктамышның бал корт-
ларының тынычсызлануы, корт 
иленең күчеп китүе турындагы 
хәбәре крестьяннар арасында 
башланган уянуга, күтәрелү-
гә ишарәли. Сыйнфый көрәшне 
тирәнәйтеп күрсәтү өчен автор 
Юлаучы образын файдалана. Ул 
үзенең «чалгы хикәясе»ндә изел-
гән авыл халкына кораллы көрәш 
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тәртипләрен, ил күлә мен дә азат-
лык өчен башланган хәрәкәтләр-
нең активлашуын аң лата, корал-
лы күтәрелешкә чакыра. Пьесада 
Габделгәрәй мир заның, аның при-
казчигы Җан тимернең төрлечә 
мәсхәрә ләү лә ренә протест рәве-
шендә Ка сыйм ханның алпа-
выт утарына ут төр түе геройны  
бунтарь-көрәшче дәрәҗәсенә кү-
тәрә. Шушы хәл ләрдән соң авыл 
кешеләре сыйнфый изүгә каршы 
оешкан төстәрәк протест бел-
дерә башлыйлар. Бу бәрелешләр 
халык арасында социаль көрәш-
нең тууын хәбәр итә, ул дөнья-
га караш, әхлакый кыйм мәт ләр 
яссылыгында да бара. Айтуган, 
Касыймхан кебек ярлы ха лык 
вә кил ләре, үзләрендә кө рәшкә 
җи тәр лек көч булмавына кара-
мастан, кыю рәвештә гаделсез-
леккә каршы чыгалар. Ләкин Тук-
тамыш карт кулга алына, Айтуган 
күтәрелеш вакытында үтерелә. 
Биредә фаҗигалелек очраклы 
рәвештә, аерым бер шәхескә бәй-
ле генә түгел, ә гаделлеккә каршы 
куелган явызлыкның көчлерәк 
булуыннан килеп туа. Айтуган-
ның үлеме тормыш һәм язмыш 
изүе, байлык хуҗаларының га-
делсезлеге нәтиҗәсе буларак 
бәяләнә. Әлбәттә, протест пассив 
характерда. Социаль киртәләрнең 
билгеле бер моментта көчлерәк 
булуы геройның фаҗигасен ту-
дыра. Драматург аерым кешеләр-
нең шәхси язмыш лары аша халык 
тормышының давыллы елларын, 
өмет чаткыларын, хезмәт кешесе-
нең хыял- омтылышларын таби-
гый җирлектә сурәтли. 

К. Тинчуринның шигъри 
формада язылган бердәнбер сәх-
нә әсәре «Зар» (1922–1923) тра-

гедиясендә яшәеш, яшәү мәгъ-
нәсе турында фәлсәфи караш 
тәкъ дим ителә. Үз вакытында 
Г. Гали әсәргә «идеологический 
яктан зарарлы» дигән мөһер суга 
[Гали, 1924]. Әсәрдә Газраил, Га-
зазил, Әҗәл, Һава, Адәм кебек 
образларга яңа мәгънә салына. 
Трагедиядә, мәсәлән, Газазил – 
иреккә, бәхеткә омтылыш симво-
лы буларак тәкъдим ителсә, Дәҗ-
җал аңа каршы куела.

«Га з а з и л.
Янсын гомергә
Чын дуслык, ирек!
Һәм саф матурлык
Яшәгән чакта,
Яшәмәс коллык», – 

ди ул [Тинчурин, 1986, б. 420].
Шәйтан исә җиһанда золым 

өстенлек итүен тели, Бәдбәхеткә 
бәла-казалар, хәсрәт, байлыкка та-
бынучы Яэҗүҗгә (Капиталга) тә-
хет кирәк, Мәхәббәт иреккә омты-
ла, матурлыкны юкка чыгаручы 
Мәэҗүҗ (Милитаризм) сугыш 
тели, Ирек исә азатлык сорый.

Шул рәвешле, оҗмах халкы 
ике төркемгә – Газазилны куәт-
ләүчеләргә һәм Дәҗҗал яклылар-
га аерыла. Адәм яратылгач исә 
хакимлеккә омтылган Дәҗҗал 
белән Газазил арасындагы кар-
шылык тагы да кискенләшә. 
Дәҗҗал һәм аның тарафдарлары 
Адәмне үз максатларында фай-
даланып, явызлыкка өндиләр. 
Газазил Алла яраткан Адәмгә ак 
мәрмәрдән эшләнгән, матурлык 
символы булган Һаваны каршы 
куя. Мәхәббәтләре өчен Адәм 
белән Һава оҗмахтан куылгач, 
җирдә ачлыктан җәфа чиккән 
Адәм, Шәйтан котыртуына бире-
леп, кыр кәҗәсенең башына таш 
белән бәрә, кан коя. Кан коюның 
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нәтиҗәсе буларак, кешеләрнең 
гомере чикләнә. Кызганыч ки, 
җирдә дә матурлык табылмый. 
Адәмнәрне бер-берсенә кар-
шы котыртып, Шәйтан йөри. 
Фән һәм техника казанышлары 
да Дәҗҗалга хезмәт итә. Әй-
ләнә-тирәдә коллык, ачлык хө-
кем сөрә. Акрынлап җир өстендә 
«Төрле шахта һәм приискалар-
ның галәмәтләре күренә. Уртада 
адәм сөякләреннән өелгән зур 
тау. Газраил шул тауның башын-
да басып тора» [Тинчурин, 1986, 
б. 502].Техника белгече Мөһән-
дис «бер сулышта йөз мең адәм 
кыра торган» корал уйлап таба. 
Әмма Мөһәндиснең яңа кора-
лы җирне юк итәргә өлгергәнче, 
изелгәннәр хакы өчен көрәшү-
че Газазил халыкны явызлык-
ка каршы көрәшкә күтәрә. Тра-
гедия ахырында бары Шәйтан 
гына богаулы урынын калдырып 
кача. Димәк, азатлык, ирек өчен 
көрәш дәвам итә. А. Әхмәдуллин 
билгеләгәнчә, әсәрнең беренче 
өлешендә шәхеснең азатлык-

ка омтылышына, аның фәлсәфи 
якларын барлауга игътибар ител-
сә, икенче өлештә изелүчеләрнең 
изүчеләргә каршы көрәше алга 
чыга [Ахмадуллин, 2012, б. 223]. 
Авторга мифологик образларга 
таяну отышлы нәтиҗәләр бирә: 
иҗади фикерләү колачын киңәй-
тә, чор үзенчәлекләрен үтем-
лерәк бәян итү мөмкинлеген ача. 
Трагедиядә инкыйлаб мотивлары 
конкрет чагылыш таба.

К. Тинчурин заман кеше-
ләрен, чорга хас үзенчәлекләрне 
эволюцион үсештә сурәтли. Тема 
һәм күтәрелгән мәсьәләләрнең 
күп булуы әдипне төрле жанр 
формаларына мөрәҗәгать итүгә, 
аларның мөмкинлекләрен иҗа-
ди файдалануга этәрә. Аның 
иҗатында якты киләчәккә өмет-
ләндергән көч, халык рухының 
үлемсезлеге алгы планга чыга. 
Әсәрләрендә шәхес һәм ил фаҗи-
гасе җәмгыятьтәге тәртипләр аша 
ачыла. Пьесалар үзәгендә аерым 
бер кеше яшәеше генә түгел, ә 
халык, милләт язмышы.
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