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XX ЙӨЗ БАШЫ ТАТАР ДРАМАТУРГИЯСЕ
ҺƏМ ТЕАТР СƏНГАТЕНДƏ МƏДƏНИ БАГЛАНЫШЛАР
Статья посвящена изучению межкультурного диалога в татарской сценической литературе и искусстве начала XX века на примере татаро-азербайджанских
культурных взаимосвязей. В ходе исследования утверждается, что совместная
творческая деятельность татарской и азербайджанской театральных трупп, постановка пьес азербайджанских драматургов на сцене татарских театров стали
в определенной степени предпосылкой для дальнейшего развития татарской
драматургии и театра.
Ключевые слова: культурные взаимосвязи; драматургия; «Товарищество
казанско-татарских артистов», трагедия, водевиль.
The article is devoted to the study of intercultural dialogue in Tatar stage literature and art of the early XX century on the example of Tatar-Azerbaijani cultural interrelations. The study asserts that the joint creative activity of the Tatar and
Azerbaijani theater troupes, the staging of plays by Azerbaijani playwrights on the
stage of Tatar theaters have become to a certain extent a prerequisite for the further
development of Tatar drama and theater.
Keywords: cultural interrelations; dramaturgy; «Partnership of Kazan-Tatar artists», tragedy, vaudeville.

Т

атар һəм азəрбайҗан халкын тарихи тамырлар, мəдəни, рухи,
дини уртаклыклар һəм төрки тел үзара берлəштереп тора. Күп гасырлар дəвамында əлеге ике тугандаш халык бер-берсе белəн тыгыз
аралашып яши. Бу җəһəттəн XX йөз башы сəхнə əдəбияты һəм сəнгате өлкəсендəге əдəби-мəдəни багланышлар аерым игътибарга лаек.
Татар-азəрбайҗан мəдəни багланышлары 1908 елда Г. Кариев
җитəкчелегендəге «Сəйяр» труппасы, Х. Араблинский оештырган
азəрбайҗан театр труппасы белəн берлəшеп, «Казан-Кавказ артистлары ширкəте» исеме астында Елизаветполь (хəзерге Ганҗə), Тимерханшур (хəзерге Махачкала), Əстерхан, Казан, Түбəн Новгород
шəһəрлəрендə спектакльлəр кую чорында аеруча ныгый. Репертуарга
татар драматургларыннан Г. Камалның «Бəхетсез егет», «Беренче театр», Я. Вəлинең «Оят яки күз яше» пьесалары, азəрбайҗан авторларыннан Н. Наримановның «Надир шаһ», Н. Вəзировның «Мосыйбəте Фəхретдин» трагедиялəре, Г. Ахвердовның «Миллəт дуслары»
комедиясе, С. Ганизадəнең «Дурсунгали һəм баллы пəрəмəч» водевиле кертелə, спектакльлəрнең азəрбайҗан телендə дə, татар телендə
дə уйналуы билгеле. Ике труппаның кушылып эшлəвенең алшарты
булып, И. Илялова билгелəп үткəнчə, азəрбайҗан һəм татар милли
театрларының эчке охшашлыгы тора, чөнки яшь театрларның икесендə дə рус реалистик сəнгатенең тəэсире ачык сизелеп тора, шул
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ук вакытта һəркайсының үз милли рухлары саклана [Илялова, с. 59].
Əлеге адымга этəргəн сəбəплəр буларак түбəндəгелəрне күрсəтергə кирəк: 1907 ел, бигрəк тə аның икенче яртысы, ике труппа өчен
дə матди планда шактый авыр уза. Нəтиҗəдə труппаларда спектакльлəр күрсəтү өчен актерлар җитмəү, яңа əсəрлəрне сəхнəлəштерү
өчен мөмкинлеклəр булмау чишелə алмаслык проблемага əйлəнə.
Шуның өстенə, цензураның көчəюе аерым бер шəһəрлəргə, сəхнəлəргə юлны яба. Матди кыенлыклар иҗади үсешкə дə тискəре
йогынты ясый.
Уртак эшчəнлек труппаларның иҗади диапозонын шактый
киңəйтə, тəҗрибə туплау мөмкинлеген тудыра. Бу чорда татар театр
сəнгате мəгърифəтчелек хəрəкəтенең көчле йогынтысы астында була
һəм «халык театры» буларак яши, үз заманы татар җəмгыятенең актуаль проблемаларын сəхнəдəн күрсəтү, тамашачы күңеленə сентименталь пафос ярдəмендə үтеп керү, үгет-нəсыйхəтчелек алга куела.
Күпкə алданрак формалашкан азəрбайҗан театры бу этапны инде үткəн була, ул «югары сəнгатькə», Европа театр əдəбиятына йөз тота.
«Татар артистлары азəрбайҗан дусларына алар өчен аз таныш булган
көнкүреш, психологик реализм театрын күрсəтəлəр, ə үзлəре күтəренке хислəр һəм героик пафос сəнгате белəн якыннан танышалар, романтик уен алымын үзлəштерəлəр» [Салихова, с. 55].
Режиссер Х. Араблинскийның татар сəхнə сəнгате үсешенə уңай
йогынты ясавы бəхəссез. Көчле тавышлы, Отелло кебек катлаулы
характерлар тудырырга сəлəтле актер булу өстенə, 1907 елдан ул
труппасында режиссерлык вазифасын да үз өстенə ала. «Аның кул
астында Г. Кариев бай тəҗрибə мəктəбе уза, артистларыбыз сəхнə
осталыкларын күтəрə, милли театрыбызга романтик рух иңə. Шулай
ук татар халкын Шекспир, Шиллер, Гете əсəрлəре белəн таныштыруда да аның өлеше аз булмый» [Ханнанов, б. 101]. Театр белгече
М. Арсланов язганча, «Надир шаһ»ның күпсанлы артистлар җəлеп
ителгəн киң сугыш күренешлəре репетициялəрендə катнашып, яшь
режиссерлар Г. Кариев һəм В. Мортазин-Иманский массакүлəм күренешлəрне сəхнəгə кую тəҗрибəсен туплыйлар» [Арсланов, с. 19].
Азəрбайҗан галиме Н. Тагиева, 1920 елларга кадəр Россия һəм
Европа театрлары белəн чагыштырганда, азəрбайҗан милли театрының позициялəрен төшереп торган һəм аның үсешенə комачаулык тудырган сəбəплəрнең берсе буларак, «милли актриса проблемасы»н,
ягъни хатын-кыз персонажларны ир-атлар яки чит ил актерлары башкаруны аерып күрсəтə [Тагиева, с. 101]. «Казан-Кавказ артистлары
ширкəте»нең берлəшеп эшлəве нəтиҗəсендə, татар театры йогынтысында азəрбайҗан хатын-кызлары сəхнəгə чыга башлый. Моны исə
азəрбайҗан театр тарихындагы бер баскыч буларак бəялəргə мөмкин.
Шул рəвешле, «Казан-Кавказ артистлары ширкəте» труппасының
гастрольлəре нəтиҗəсендə ике тугандаш халык арасында сəхнə сəнгате юнəлешендəге хезмəттəшлеккə нигез салына, əлеге эшчəнлек һəр
ике як өчен дə билгеле бер дəрəҗəдə тəҗрибə мəктəбе булып тора.

А.С. Шəрипова. XX йөз башы татар драматургиясе һəм театр сəнгатендə...

45

XX гасыр башында тəрҗемəчелəр дə, татар театр труппалары
да азəрбайҗан драматурглары пьесаларына шактый еш мөрəҗəгать
итəлəр. Бу азəрбайҗан əдəбиятында əдəби төр буларак драматургиягə нигез салыну башка төрки халыклар белəн чагыштырганда алданрак булу белəн бəйле. Драматургия белгече А.Г. Əхмəдуллин, татар
əдəбиятында яңа жанрлар барлыкка килүгə этəргеч ясаган факторларның берсе буларак, тəрҗемə əдəбиятның булуын атый; ул, башка халыкларның тəрҗемə əсəрлəренə мөрəҗəгать итүнең татар сəхнə
əдəбияты үсешендə «олы тəҗрибə мəктəбе» булуын ассызыклап, татар театры тарихында Н. Нариманов, Н. Вəзиров, Г. Ахвердов кебек
азəрбайҗан драматургларының аерым пьесалары мөһим роль уйнавы турында яза [Ахмадуллин, с. 12]. Əдəбият галимнəре Н. Ханзафаров, Ə. Закирҗанов билгелəп үткəнчə, тəрҗемə əсəрлəр драматурглар
өчен билгеле бер үрнəк ролен уйный һəм чит иллəр, чит халыклар
тормышы белəн таныштыра, бу исə башка халыклар мисалында
җəмгыятьне үзгəртү юлларын эзлəүгə дə этəрə. (...) Аларның татар
сəхнəсендə куелуы театр һəм драматургия барышына уңай йогынты
ясый, татар театры əһеллəренең иҗади үсешенə булышлык итə [Ханзафаров, Закирҗанов, б. 354 – 355; 365 – 366].
Азəрбайҗан галиме Т. Мамед азəрбайҗан əдəбиятында Н. Вəзиров, Н. Нариманов, Г. Ахвердов иҗат иткəн чорны драматик төрне
жанрлар ягыннан да, милли поэтика элементлары белəн дə баету этабы буларак бəяли, бу исə əлеге əдиплəрнең, иҗат итү белəн беррəттəн,
турыдан-туры театр тамашаларын оештыручылар да, аларда катнашучылар да, башка халыкларның театрлары тамашачылары да булып
торуы белəн аңлатыла [Мамед, с. 67]. Шунлыктан тəрҗемə итү, татар
сəхнəсендə куелу өчен нəкъ менə əлеге авторларның əсəрлəре сайлану табигый. Бу пьесалар театр труппаларының репертуарын киңəйтү
белəн беррəттəн, сəхнə əдəбиятында яңа жанрларның формалашуына
этəргеч була.
Татар театры һəм драматургиясе үсеше тарихында Нариман
Наримановның «Надир шаһ» əсəре (1899) үзенчəлекле урын били.
«Əлеге пьеса азəрбайҗан əдəбиятында тарихи трагедия жанрына
караган беренче əсəр булса, татар театры сəхнəсендə тарихи теманы
яктырткан тəүге спектакль буларак билгеле» [Шəрипова, б. 2]. Пьеса, алда билгелəп үтелгəнчə, татар тамашачысы каршында беренче
тапкыр 1908 елда «Казан-Кавказ артистлары ширкəте» тарафыннан Х. Араблинский режиссерлыгында азəрбайҗан телендə уйнала.
Соңрак Əстерхан шəһəренең «Аркадия» бакчасы театрында, Түбəн
Новгород шəһəренең «Фоли-Бержер» театрында сəхнəлəштерелə.
1913 елда пьесаны Г. Адаков татар теленə тəрҗемə итə, һəм ул Əстерхан татар театрында З. Солтанов режиссерлыгында сəхнəгə куела.
Трагедиянең Ф. Сəйфи-Казанлы тəрҗемəсендəге варианты 1917 елның 20 гыйнварында Казанда Зур театрда күрсəтелə. Əлеге пьесаның
шулай ук Уфада «Нур» театрында, 1920 елларда Беренче дəүлəт татар
драма театрында уйналуы мəгълүм.
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Татар театр труппалары арасында аеруча популярлык казанган
пьеса дип азəрбайҗан драматургы Нəҗипбəк Вəзировның «Мөсыйбəте Фəхретдин» трагедиясен атарга мөмкин. Аны тəүге тапкыр
1907 елда Казанда Г. Нугайбəк тəрҗемəсендə һəвəскəр «Яшьлəр»
труппасы сəхнəлəштерə, һəм 1908 елда тамашачы игътибарына
«Казан-Кавказ артистлары ширкəте» тəкъдим итə. Трагедия 1913 елда
«Сəйяр» труппасы репертуарына кертелə һəм 1917 елга кадəр ел саен
диярлек уйналып килə. Һ. Мəхмүтов əлеге спектакльне «яңалыкка
мəхəббəт, искелеккə нəфрəт уята торган популяр спектакльгə əверелə
һəм шул ук вакытта трагедиячел материалны тирəнрəк үзлəштерүдə
алга таба бер адым булып тора» дип бəяли [Мəхмүтов, Илялова,
Гыйззəт, б. 144]. Шулай ук спектакльнең Оренбург татар театры
белəн берлəшкəн «Нур» труппасы
тарафыннан 1913 елда сəхнəгə куелуы, алдагы сезоннарда да репертуарда калуы билгеле.
Моннан тыш, 1908 – 1917 елларда татар тамашачысы игътибарына азəрбайҗан театр җəмгыятенə һəм язучылар оешмасына
нигез салган күренекле əдип Габдрəхимбəк Ахвердовның дүрт
пьесасы тəкъдим ителə. «Миллəт дуслары» комедия-водевиле
1908 елның 13 августында Түбəн
Новгородта Фоли-Бержер бакчасында «Казан-Кавказ театр ширкəте» тарафыннан азəрбайҗан телендə уйнала. 1917 елда Казанда
Зур театр сəхнəсендə татар телендə «Ачлар» комедиясе, Əстерханда
Х. Араблинский катнашында
«Хөррият каһарманы» трагедиясе
куела. 1918 елның 15 гыйнварында Оренбург Шəһəр театрында,
труппа мөдире В. Мортазин бенефисында «Ага Мөхəммəд шаһ
Каҗар» трагедиясе күрсəтелə.
Шул рəвешле, Урта гасырлар Шəрык традициялəре йогынтысында
иҗат ителгəн азəрбайҗан трагедиялəре татар театры репертуарында лаеклы урын ала, җəмəНəҗипбəк Вəзировның «Мөсыйбəте Фəхретдин»
гатьчелек тарафыннан җылы кабул
əсəре буенча «Казан-Кавказ артистлары ширкəте»
тарафыннан куелган спектакльнең программасы.
ителə, татар драматургиясендə
Казан. 1908 ел, 7 ноябрь
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трагедия жанры формалашуга җирлек булып тора, тарихи пьесалар
язылуга юл ача.
Октябрь революциясе елларында театр труппалары тарафыннан
сəхнəгə музыкаль əсəрлəр чыгарыла башлый. 1917 елның мартында, беренчелəрдəн булып, Оренбургтагы «Ширкəт» труппасы драматург Мирхəйдəр Фəйзинең «Галиябану» пьесасын сəхнəгə куя. Əсəр
тукымасында халык уеннары, җырлар мөһим урын билəгəн, автор
идеясен җиткерүгə хезмəт иткəн əлеге пьесага Г. Ибраһимовның биргəн бəясе түбəндəгечə: «“Галиябану”ның бөтенлəй яңа хасиятлəреннəн берсе – аның бездə беренче мəртəбə сəхнəгə музыканы, җырны,
бер иттифакый зиннəт ясап кына түгел, бəлки төп матди итеп, асыл
мөндəриҗə кылып кертүедер. Буны “Галиябану” башлап йибəрде»
[Ибраһимов, б. 108].
Татар театр сəнгатенə əлеге яңалык керүдə шулай ук азəрбайҗан
драматурглары пьесаларының да өлеше бар. Мисал өчен, Əстерхан
театрында азəрбайҗан сəхнə əһеллəре белəн тыгыз аралашкан татар
артистлары Сара һəм Җəлəл Байкиннар тырышлыгы белəн күренекле
композитор, драматург, азəрбайҗан милли операсына нигез салучы
Гозəир Хаҗибəковның «Аршин мал алан», «Ул булмаса, бу булсын»,
аның туганы З. Хаҗибəковның «Хатынлы – өйлəнмəгəн» музыкаль
комедиялəре сəхнəлəштерелə. 1917 елда Оренбург татар театры труппасы репертуарына да «Ул булмаса, бу булсын» пьесасы кертелə. Шул
рəвешле, алга таба татар драматургиясендə музыкаль-поэтик элементларга мөрəҗəгать итү ешая, театр сəнгатендə музыкаль бизəлеш
традициялəренə нигез салына.
Татар драматургиясенə водевиль жанры чагыштырмача соңрак
үсеш ала, ул 1950 елларда гына сизелерлек активлашып китə. «XX гасыр башында формалашу чорын кичергəн сəхнə əдəбиятында водевильгə хас элементларны (мəзəк хəллəр, тизлəтелгəн хəрəкəт, көтелмəгəн чишелеш һ.б.) үз эченə алган пьесалар байтак булса да, алар
комедия жанры кысаларында карала» [Əдəбият белеме, б. 40]. Шул
ук вакытта татар тамашачысы əлеге жанр белəн 1908 елда ук таныша, алдан əйтеп үтелгəнчə, «Казан-Кавказ театр ширкəте» артистлары
тарафыннан азəрбайҗан драматургы, театр эшлеклесе Солтанмəҗит
Ганизадəнең «Дурсунгали һəм баллы пəрəмəч» бер пəрдəлек водевиле
Əстерханда, Г. Ахвердовның «Миллəт дуслары» комедия-водевиле
Түбəн Новгородта куела.
Азəрбайҗан-татар мəдəни бəйлəнешлəренең аерым игътибарга лаек тагын бер юнəлеше – Əстерханда татар театры труппасын
оештыруда азəрбайҗан сəнгать əһеллəренең аерым өлеш кертүе.
1909 – 1910 елларда сөргенгə җибəрелгəн Н. Нариманов, «Молла
Насретдин» журналы хезмəткəре Р. Наджафов, Каспий диңгезчелеге
эшлəре буенча Əстерханга килгəн Г. Ахвердовның Əстерхан шəһəренең мəдəни тормышында актив катнашулары билгеле. Алар татар
җəмəгатьчелеге белəн берлектə «Шураи-ислам» җəмгыяте каршында татар-кавказ театр труппасын оештырып җибəрəлəр, һəм иҗади
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коллектив азəрбайҗан һəм татар теллəрендə спектакльлəр кую белəн
шөгыльлəнə башлый. Труппаның репертуарын билгелəү, яшьлəрне
сəнгатькə тарту, спектакльлəрнең сəхнəгə куелыш сыйфатын, идеялелекне үстерү юнəлешендə əлеге шəхеслəрнең роле шактый зур. Бу турыда Һ. Мəхмүтов болай дип яза: «Əстерхан татар театры 1909 елдан
башлап аеруча җанлана. Бу, беренче чиратта, илдəге гомуми культура
үзгəрешлəре йогынтысында З. Солтанов, Җ. Байкин, Г. Адаков һ.б.
яшьлəрнең эшне активлаштыруына бəйле булса, икенчедəн, бигрəк тə
1909 – 1914 елларда Əстерханда читтəн килгəн бик күп культура эшлеклелəре яшəве белəн дə аңлатыла. Мəсəлəн, шундыйлардан күренекле революционер, драматург һəм доктор Нариман Нариманов, шагыйрь һəм драматург Сəгыйть Рəмиев, язучы Фатих Сəйфи-Казанлы,
укытучылардан Хөсни Кəрим, Касыйм Туйбахтин, Саттар Еникиев,
артист Əхмəт Кулалаев Əстерхан театры белəн тыгыз бəйлəнештə булалар, театрны оештыру, дөрес юнəлештə алып баруда күп ярдəм күрсəтəлəр. Аерым алганда, бу яктан Н. Наримановның эшчəнлеге зур
игътибарга лаек» [Татар совет театры, б. 308]. Шул рəвешле, Əстерханда татар театр труппасы эшчəнлегенə азəрбайҗан сəнгать əһеллəренең дə тəэсире була, бу исə ике тугандаш халыкның мəдəнияте
тагын да якынаюга китерə.
Йомгак ясап, XX гасыр башы азəрбайҗан-татар əдəби-мəдəни
багланышларының төп нəтиҗəсе буларак, башлангыч чорны кичергəн татар һəм азəрбайҗан театр труппаларының берлəшеп эшлəве
сəбəпле, һəр ике якның тəҗрибə туплавын, азəрбайҗан драматургларының пьесалары тəрҗемə ителеп, татар театрлары сəхнəсендə
куелуның милли сəхнə сəнгате үсешенə һəм аерым драма жанрлары
формалашуга билгеле бер дəрəҗəдə йогынты ясавын, Əстерхан татар
театр труппасын оештыруда татар һəм азəрбайҗан сəнгать əһеллəре
хезмəттəшлегенең ике тугандаш халык мəдəниятенең тагын да якынаюына китерүен атап үтəргə мөмкин.
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