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(Н.И. Фешин исем. Казан сәнгать училищесы мисалында)

В статье предпринята попытка проследить процесс взаимодействия тради-
ций академического художественного образования и «исламского искусства». 
Анализ работ студентов и современных художников-педагогов показывает, что 
обогащение и взаимовлияние различных эстетических систем способствует 
формированию своеобразного художественного языка, который открывает но-
вые возможности развития регионального искусства.
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Россиянең академик сәнгати 
белем бирү системасы озак 

вакытлы тарихи үсеш процес-
сында формалаша һәм үз дәве-
рендә берничә буын рәссамнар 
әзерләп чыгара. В. Ванслов фи-
керенчә, «эта школа в процессе 
развития культуры корректиро-
валась и совершенствовалась, 
впитывала в себя новые достиже-
ния искусства, и она является на-
шим ценнейшим национальным 
достоянием» [Ванслов, с. 5].

Бу – чынбарлыкны миметик 
сурәтләү мәктәбе. С. Гавриляй-
ченко билгеләп үткәнчә, «к родо-
вым чертам академической шко-
лы следует отнести почитание 
традиций» [Гавриляйченко, 2007, 
с. 241]. «Её проблемы – это про-
блемы развивающегося метода 
изображения, неизбежно требую-
щего освоения уже накопленных 
методов и умений, учета опыта 
предшественников» [Дуб рова, 
2009, с. 132]. Шул ук вакытта  
«…традиция уже в своем семан-
тическом значении «передача» 

(латинское «traditio») означает су-
ществование прошлого в новых 
условиях, а без этого обязатель-
ного значения, без своего времен-
ного, движущегося из прошлого 
в настоящее оттенка превращает-
ся в простой, никому не нужный 
склад готовых, отживших свое 
форм» [Валеева- Сулейманова, 
1990, с. 133]. Нәти җәдә, сәнгать 
мәк тәбе үзенең тотрыклылыгын 
һәм үсешен үткәндәге сәнгати ми-
раска таянып тәэмин итәргә тиеш.

Хәзерге вакытта сәнгать беле-
ме, шулай ук тасвирый сәнгать бе-
леме бирүдә ике тенденция яшәп 
килә. Беренчесе – дөньякүләм 
сәнгать агымнарына, тенден-
цияләренә һәм традициялә ре нә 
актив кушылу. Икенчесе – мил-
ли традицияләргә игътибарны 
көчәйтү. Шулай эшләгәндә генә 
мәдәниятләрне һәрьяклап баету 
мөмкин булачак. Рәссамнар үт-
кән гасырларның бөек мирасына 
мөрәҗәгать итеп, үзләрен кызык-
сындырган күп кенә сорауларга 
җавап табачаклар. 
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1895 елда Казанда ачыл-
ган сәнгать мәктәбе (хәзерге 
Н.И. Фе шин исемендәге сәнгать 
училищесы) инде зур тәҗрибә 
тупларга һәм күптөрле сәнгати 
традицияләр үзләштерергә өл-
герде. Эшли башлаган көненнән 
үк ул Сәнгать академиясенең 
киңкырлы яклавыннан файдала-
на, һәм бу мәктәпнең нигезе дә 
классик академик белем бирүгә 
юнәлдерелә2.

Мәктәпнең сынлы сәнгать 
бүлеге аеруча танылу яулый. Бу 
яктан ул үз рухындагы башка 
уку йортлары арасында зур попу-
лярлыкка ирешә. Казан сәнгать 
мәктәбендә рәсем һәм сынлы 
сәнгать белеме бирүне Н.Н. Бель-
кович, И.А. Денисов. Г.А. Мед-
ведев, Х.Н. Скорняков башлап 
җибәрәләр. Алар эшен шушы 
мәктәпне тәмамлагач, сәнгать 
академиясендә белем алып кайт-
кан Н.И. Фешин, П.П. Беньков, 
М.С. Григорьева, В.К. Тимофе-
евлар дәвам итә. П.М. Дульский 
да мәктәптә белем бирү эшчән-
леге алып бара3 [Дульский, 1914; 
1925; 1929; 1930].

1917 елгы революция, мәдә-
ният һәм сәнгать өлкәсендә-
ге башка юнәлешләр кебек үк, 
рәсем сәнгате буенча белем бирү 
эшчәнлеген дә өзә. Сәнгати бе-
лем бирүнең инде формалашып 
килгән тотрыклы системасы 
игълан ителгән «яңа сәнгать» 
тарафыннан җимерелә [Пери-
од становления..., 2004]. Мәк-
тәпнең данын тоткан күп кенә 
рәссам-педагоглар 1926 елда 
эшчәнлекләрен туктаталар, кү-
пләре республикадан ук кү-
чеп китәләр (шуларның берсе  
Н.И. Фешин була).

Бу чорның күп кенә рәссам-
нары теленә хас тасвирый үзен-
чәлек конструктив- композицион 
характердагы фикерләүгә ни-
гезләнә. Яңа сәнгатьне чагылды-
ру чаралары үсешенең билгеле 
бер юнәлеше нәкъ әнә шуннан 
гыйбарәт. «Основное значение 
в теоретических установках 
приобретают прикладные виды 
искусства, ремесленно-произ-
водственные формы творчества. 
Главными принципами объ-
являются целесообразность и 
отказ от ненужного внешнего 
украшательства, переход к но-
вой дизайнерской бездекорной 
форме» [Валеева-Сулейманова, 
1995, с. 23]. Мәктәпне тәмамлап, 
сәнгатьнең авангардизм һәм фу-
туризм тарафдарларына ияргән  
Д.Д. Бурлюк, А.М. Родченко, 
И.А. Никитин, К.К. Чеботарев, 
А.Г. Платунова кебек иҗатчы-
лар, сәнгати сәясәттә алдынгы 
идеяләргә ия булуларына кара-
мастан, яшь рәссамнар тәрбия-
ләүнең яңа системасын тудыра 
алмыйлар. Үткән традицияләргә 
кире кайтырга тормыш аларны 
үзе мәҗбүр итә.

Татар сәнгатенең үзенчәле-
ген саклау һәм «татарлардан рәс-
самнар» үстерү проблемалары 
кискен характер ала. Озак еллар 
дәвамында татарларга академик 
дәрәҗәдәге сәнгать белеме алу-
га мөмкинлек булмый, бу алар-
ның ислам кануннары нигезендә 
яшәүләре сәбәпле тоткарлана. 
«Ислам с самого начала отказал-
ся от помощи изобразительного 
искусства для пропаганды своих 
идей и этим сразу исключил воз-
можность существования тех ви-
дов искусства, которые мы знаем 
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в средневековой Европе» [Боль-
шаков, с. 142–153]. Татарлар дин-
дә исламның катгый ортодоксаль 
формасы – сөнниләр юнәлешенә 
буйсыналар. Сынлы сәнгатьтә 
кешене гәүдәләндерү – «сурәт» 
төшерү алар өчен тыелган була.

1938 елда П.М. Дульский  
Язу чылар берлегенең яңа 
идарәсенә теләк йөзеннән языл-
ган юлламасында болай дип 
белдерә «…Необходимо в бли-
жайшее время установить связь 
с Академией художеств, сделать 
запрос для привлечения молодых 
советский художников, окончив-
ших Академию, для освежения 
преподавательского состава Та-
тарского художественного учи-
лища» [Червонная, 2006, с. 37]. 
Шул ук елда Татарстанның рәс-
самнар коллективын һәм сәнгать 
училищесы укытучылары соста-
вын Ленинград сәнгать академия-
сен тәмамлаган Я.В. Ушков, 
Р.С. Зиновьев һәм Н.В. Вәлиул-
лин тулыландыра. Татар миллә-
теннән булган Н.В. Вәлиуллин 
КСУда 1938–1941 елларда белем 
бирә. Ул анда татар укучылары 
төркеме белән җитәкчелек итә. 
Һөнәри осталык һәм сәнгать 
тарихы нигезләре буенча лек-
цияләрен татар телендә укый. 
«Своим ученикам он передавал 
эстафету знаний, полученных в 
ленинградской школе, и именно 
из плеяды этих учеников нового 
поколения выдвинулись люди, 
ставшие руководителями творче-
ских союзов послевоенной поры, 
организаторами зональных вы-
ставок, лауреатами высших пре-
мий страны, первыми академика-
ми (Х. А. Якупов)» [Червонная, 
с. 37]. Укучыларының хәтерендә 

сакланганча, ул импрессионист-
лар юнәлешенә һәм В.И. Суриков 
иҗатына өстенлек бирә торган 
булган. 

1940–1950 еллар социалис-
тик реализм канунннарының иң 
кырыс чоры була. Сәнгати про-
фильдәге барлык уку йортларын-
да да белем бирү бердәм катгый 
методикага нигезләнә. Казан 
сәнгать мәктәбе педагоглары ара-
сында Ленинград һәм Мәскәүдә-
ге сәнгать уку йортларын тә-
мамлап килгән В.К. Тимофеев, 
В.К. Архипов, П.Т. Сперанский, 
М.Н. Васильев, С.А. Ротницкий, 
В.С. Подгурский да була. 

1960–1970 елларда педагог-
лар буыны алышыну училищеда 
сәнгать белеме бирүдә яңа этап-
ны башлап җибәрә. Анда В.И. Ку-
делькин, Е.В. Зуев, Р.Ф. Имашев, 
Б.М. Майоров, К.А. Нафиков, 
Р.И. Төхвәтуллин, Х.Х. Хәйда-
ров, Т.М. Юдина, А.С. Иванцев 
эшли башлый. Белем бирү сис-
темасы үзгәреш кичерә. Педа-
гогларның индивидуаль үзен-
чәлеге укучыларның стилистик 
аерымлыкларында чагылыш 
таба. Мәсәлән: Р. Төхвәтуллинга 
буяулар төшерүдә кыюлык хас 
булса, Е. Зуев декоратив чәчәкләр 
төзелеше, ә Б. Майоров катлаулы 
соры-перламутр төсләр кушыл-
масыннан файдалану алымнарын 
оста кулланалар.

Әлбәттә инде, атеистик про-
паганда көчле җәелдерелгән 
елларда милли традицияләргә, 
бигрәк тә ислам сәнгатенә игъ-
тибарны юнәлтү хакында сүз дә 
алып барып булмый. Совет ре-
жимы алар хакындагы иҗади 
эзләнүләрне һич тә хупламый, 
сәнгати белем бирү процессында 
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андый традицияләргә игътибар 
күрсәтү аеруча рөхсәт ителми. 
Рәсемнәрдә миллилек тышкы 
атрибутларда гына, әйтик, кием 
детальләрендә, татарларга хас 
йөз төзелешендә чагылыш таба. 
Татар тарихына багышланган 
темалар бөтенләй күтәрелми 
Ислам йолаларына кагылыш-
лы атрибутлар рәсем сәнгатендә 
урын алмый.

1980 еллар ахырыннан 
башлап, Казан сәнгать мәктәбе-
нең «өр-яңа тарих»ы башлана. 
Милли үзаң күтәрелә башлау 
белән бәйле рәвештә, халыкның 
үз тарихына һәм милли тамыр-
ларына омтылышы көчәя. Тас-
вирлау теленең күптөрлелегенә 
борылыш башлана. Шуны да 
билгеләп үтәргә кирәк, училище-
да Мәскәү сынлы сәнгать мәктә-
бе вәкилләре А.Г. Хәмидуллин 
белән М.А. Ваһапов эшли башла-
гач, укыту программасына яңа 
темалар өстәлә, ягъни уку йорты-
на алар «саф агым» алып килә4.

Әлбәттә, студентлар иҗаты 
да, педагоглар эшчәнлеге дә, иң 
элек, академик рухтагы сәнгать 
мәктәбенең  программаларына 
нигезләнгән була. Әмма күп кенә 
картиналарда авторларның үз 
халкы тарихы, шул ук вакытта 
дини йолалары белән табигый 
кызыксынуы да чагылдырыла. 
Рәссамнар белән студентлар ис-
ламның һәм татар мифология-
сенең бай арсеналына ешрак 
мөрәҗәгать итә башлыйлар. 
Ул чор ның сәнгати вазгыяте 
С.М. Червонная иҗатында ачык 
характерлана. Ул үзе әйткәнчә, 
эштә «большой накал патриоти-
ческих чувств при изображении 
и осмыслении всего, что соответ-

ствует понятиям «наша земля», 
«наша родина», «наша семья», 
«наш народ», «наш дом», всего 
того, что в европейской тради-
ции принято обозначать словами 
«дух места». Причем этот «дух» 
и это «место» здесь имеют непо-
вторимую исламскую специфи-
ку, соответствующую действи-
тельности, или придуманную 
художником, воплощающим та-
ким образом в художественную 
ткань свою мечту, свою любовь 
и веру» яңгыраш таба [Червон-
ная, 2008, с. 429]. Э. Әхмәтова-
ның «Кичке чәй» («Вечерний 
чай», 1995) дигән диплом эски-
зы (җитәкчесе – Ю. Бердников, 
сәнгать укутучысы – А. Хәми-
дуллин) шушы рухта эшләнгән5. 
Картинада милли киемнәрдәге 
хатын-кызлар төркеме сурәтлән-
гән. Алар кул эше белән мәшгуль: 
кайсыдыр чигү чигә, кайбер-
ләре әзер эшләнмәләрне карый, 
өлкән яшьтәге хатын йон эрли. 
Күренештәге интерьер милли 
һәм дини үзенчәлекләргә хас де-
тальләр белән баетылган: стенада 
– шамаил, чигелгән тастымаллар 
эленгән, идәндә – кулдан суккан 
паласлар. Эскизның композиция-
се горизонталь яссылыкта бирел-
гән. Йөзмә сызыкларның йомшак 
ритмыннан музыкальлек бөркелә. 
Картинада мәгънәви үзәк юк. Ак-
центлар төс һәм тоннар ярдәмен-
дә тоемлана. Кызыл һәм зәңгәр 
төсләрнең бай нюансы бер-бер-
сенә бик көйле үрелгән. Н. Ва-
хитованың «Сөембикә» әсәрендә 
(җитәкчесе Ю. Бердников, сән-
гать укытучысы – А. Хәмидул-
лин, 1995) композиция фронталь 
рухта төзелгән, анда, Көнчы-
гыш  миниатюраларындагыча, 
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 горизонт сызыкларының юга-
рыга омтылышы күзгә ташлана. 
Сөембикәнең фигурасы, башка 
персонажлар белән бербөтенне 
тәшкил итеп, өчпочмаклык бар-
лыкка китерә, картинага нинди-
дер кискенлек һәм фаҗига лелек 
өсти. Төсләр колориты төрле 
чагылыштагы кызыл төскә ни-
гезләнгән. Баш героиня шул 
фонда аерылып торган силуэт 
рәвешендәге ак төс белән гәүдә-
ләндерелгән. Әйтеп үткән ике 
эш тә «ислам сәнгате» белән 
янәшәлеккә омтылалар, аларда 
полихром һәм катлаулы ясау ма-
нерасы буенча йомшак тоннар 
күчешенә ия герат миниатюра-
лары сынлы сәнгате төзелешенә 
охшатырга тырышу сизелеп тора.

Үз картиналарында чигү, 
бизәкләп туку, гадәти милли 
тормыш рәвеше элементларын 
чагылдырып, авторлар үз халкы-
ның тарихи хәтерен яңарталар.

Мөселман дөньясын Европа 
тасвирый системасын файдала-
нып яктырткан эшләр шактый 
күп. Шулардан И. Әскәровның 
«Йосыф кыйссасы» («Сказа-
ние о Юсуфе», 2005) дигән ди-
плом эскизы (җитәкчеләре – 
О.А. Гыйльметдинова һәм 
Н.Т. Ха җиәхмәтов, сәнгать укы-
тучысы –А.Г. Хәмидуллин) Урта 
гасыр татар шагыйре Кол Гали-
нең «Кыйссаи Йосыф» әсәре 
сюжетына нигезләнгән. Картина 
станок композициясенең классик 
метод һәм алымнарын файдала-
нып эшләнгән: картинада шак-
тый гына гомумиләштерелгән 
күләгәдәге алгы план, мәгънәви 
композицион үзәк урнаштырыл-
ган икенче план һәм караңгы 
яссылыктагы арткы план би-

релгән. Автор геройларын төп 
мәгънә буенча төркемнәргә бер-
ләштереп, аларның психологик 
халәтен, эмоциональ кичереш-
ләрен чагылдырырга омтыла. 
Анда төсләр контрасты һәм 
күләгәләр көчле тасвирый чара 
булып хезмәт итә. Рәссам якты-
лык һәм күләгәләр аша сюжет-
ның мәгънәви тәэсирен көчәй-
тергә тырыша. И. Халиковның 
«Сәләхетдин» әсәре (җитәкчесе – 
А.Г. Хәмидуллин, 1999), Европа 
осталарына гына хас тасвирлау 
чаралары кулланып иҗат ителүгә 
карамастан, Көнчыгышның го-
муми колоритын хәтерләтә. Анда 
хәтта XIX гасыр башындагы те-
атральлек, тантаналы монумен-
тальлек сыйфатларын гәүдәлән-
дергән каҗар осталары стилен дә 
чамаларга мөмкин. 

Ислам дөньясы дини корыл-
малары урын алган пейзажлар 
һәм интерьерлар аеруча зур кы-
зыксыну тудыра. Бу темага ба-
гышланган барлык эшләрдә дә 
диярлек, алар урнашкан тирәлек-
не, аның табигатен тирәнтен өй-
рәнүгә омтылыш сизелеп тора.   
Андый картиналарның компо-
зициясе тантаналылыкны тас-
вирлауга юнәлдерелгән була. 
Эшләрдә, шулай ук, Европа һәм 
Россия пленэр сәнгате традиция-
ләре дә тоемлана (мисал итеп, 
М. Хәсәновның «Кол Шәриф 
мәчете» (2007), «Кол Шәриф мә-
четенең эчке күренеше» (2007) 
эшләрен китерергә була).

Әмма тагын шундый пей-
зажлар да бар – алар башка 
тас вирый телдә эшләнгәннәр: 
кайберләрен витраж фрагментла-
рына яки мозаикаларга таркатыр-
га була, икенчеләрен, әйтерсең, 
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җепләрдән үргәннәр. Мәсәлән: 
Л. Насыйбуллинаның «Кремль 
панорамасы» (2005), Р. Габ-
басованың «Казаным минем» 
(2004) әсәрләре. Аларда, «ис-
лам сәнгате»ндәгечә, декоратив 
башлангычка омтылу күзәтелә. 
Белгечләр фикеренчә, «мусуль-
манская чувствительность по 
са мой своей природе сторонит-
ся любого натуралистического 
изображения – объемно тракто-
ванной человеческой фигуры, 
трехмерной пространственной 
перспективы, иллюзорного мо-
делирования предметной фор-
мы» [Валеева-Сулейманова, 
1997, с. 63]. Авторлар, шулай 
ук, шамаилләрдә дә, мөселман 
дөньясына мөрәҗәгать итеп, мә-
четләрне, эпиграфиканы, чәчәк- 
үсемлек орнаментларын үзара 
стильләштереп сурәтлиләр6.

Натюрморт жанрында, аеру-
ча Көнчыгыш сюжетларында 
авторлар, кайбер очракларда, 
тасвирланган объектларның тәэ-
сирле бизәлешен көчәйтеп, ка-
бул итү аспектын үзгәртәләр. 
Картиналарда натура, Көнчы-
гыш миниатюраларын сурәтләү 
традицияләре һәм Европа коло-
ризмы кушылган хәлдә бирелә 
(моңа мисал итеп, Р. Габбасов-
ның «Көнчыгыш натюрморты»н 
(2005) китерергә була).

Педагог-рәссамнар иҗатын-
да да Көнбатыш Европаның ака-
демик традицияләре һәм ислам 
сәнгате традицияләренең үзара 
бәйләнеше күзәтелә.

Көнчыгыш реминисцен-
цияләр Н.Т. Хаҗиәхмәтов иҗа-
тында («Внутренний дворик 
Ханского дворца» (2003), «Хан-
ский дворик в Казани» (2003), 

«В мавзолее Сафа Гирея» (2003) 
картиналарында) чагылыш таба. 
Бу автор үзенең иҗатында деко-
ративлыкка һәм ориентализмга 
омтыла. Ул турыдан-туры та-
рихи сюжетларга мөрәҗәгать 
иткәндә дә Шәрык әкиятләрен-
дәгедәй иллюстрацияләр туды-
ра һәм шуның белән Көнчыгыш 
миниатюралары традицияләренә 
якыная. Н.Т. Хаҗиәхмәтов кар-
тиналарында орнаментларны 
күп файдалана, алар ярдәмендә 
геройлары өчен мозаик тирәлек 
тудыра. Әмма төп персонажлар-
ны гәүдәләндерүгә ул реаль якын 
килә. Бу рәссам иҗатында «ис-
лам сәнгате» чагылышын Казан 
метросындагы мозаикалардан 
да күрергә була. Аларда – төсләр 
үрелмәсе дә, кешеләр төркемен 
декоратив кабул итү дә, катнаш 
аспектларның фронталь компо-
зициясе дә.

Күп төрле жанрда иҗат 
итү че М.А. Ваһапов иҗатында 
үзенчәлекле эволюция күзәтелә. 
Башлангыч чордагы эшләрендә 
натурага аналитик караш өстен-
лек итсә, тора-бара тасвирый 
теле декоративлаша төшә, төсләр 
бирелеше байый, сурәтләгән объ-
ектларының күләме кими. Рәс-
сам үзе әйткәнчә, аның программ  
әсәре булып «Цветы. Приноше-
ние» натюрморты санала. Бу фәл-
сәфи тукыма – авторның әнисенә 
багышламасы. Тема композици-
он алымнарны һәм сәнгатьчә ма-
нераны рәссамга үзе үк тәкъдим 
итә. Тоташ орнаментлар белән 
чуарланган фон һәм аңа үрелде-
реп урнаштырылган чәчәк бәй-
ләнемнәре, шәрык келәмнәрен 
хәтерләтеп, бердәм орнамен-
таль өслек барлыкка китерә, һәм 
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чәчәккә күмелгән бакчаны, «җән-
нәтне» күз алдына китерә. 

Авторның декоративлыкка 
һәм төсле тапларны локаль ләш-
терүгә омтылышы шушы әсәрен-
дә тулы чагылыш таба. Рәсемнең 
ирекле ритмы, сурәтләүдә төсләр 
интенсивлыгы – болар һәм-
мәсе дә картинаны «җылы» тон, 
күтәренке рухтагы бер көй була-
рак кабул итүгә юнәлдерелгән. 

Рәссам А.Г. Хамидуллин 
иҗатына ачык төсләрдән гыйба-
рәт үзенчәлекле полихромия 
хас, ә нәфис төсмерләрне чагыл-
дыруында авторның объект-
ларны күләмле итеп гәүдәлән-
дерүгә, һәм киңлекне табигый 
сурәтләүгә омтылышы тоемлана. 
Аның һәр эше җентекле уйлан-
ган композициягә нигезләнгән. 
Аларда очраклылык юк, һәр сы-
зык, төсле һәр тап, күләгәле як-
тылык юнәлешләре – барысы 
да бер-берсе белән бәйләнгән. 
Күзаллауның нәтиҗәлелегенә 
ирешү өчен рәссам, еш кына, ал-
тын һәм перламутрлы акрил, кай-
чагында фольга да куллана. 

А. Хәмидуллинның «Натюр-
морт с серебристым кувшином» 
әсәре (1997) нәфис бизәкләне-
ше белән аерылып тора, аннан 
Шәрык сәнгате (орнаментлар тө-
шерелгән тукыма һәм көнкүреш 
әйберләре) рухы бөркелеп тора. 
Әлеге хезмәттә, бу авторга гына 
хас булганча, төсләрнең шигъри 
аһәңе һәм Көнчыгышның бор-
малы бизәкләрен хәтерләткән 
пумала эзләре кинетикасы ачык 
сизелә. 

А. Хәмидуллинны Шәрык 
сәнгатенә турыдан-туры омтылы-
шы булмаган эшләрендә дә аның 
эчке тоемлавы күзгә ташлана. 

«Натюрморт с фруктами на окне» 
әсәрендә (2008), мәсәлән, кышкы 
кичнең шигъри аһәңе яңгыраш 
ала. Тәрәзә артындагы пейзаж 
исә, агач кәүсәсенең ирекле ли-
нияләре белән үрелеп, үзенә бер 
хикмәтле геометрик орнамент 
барлыкка китерә. Фронталь ком-
позиция симметрияле итеп уйла-
нылган. Формаларның җиңелчә 
генә сурәтләнүенә карамастан, 
образ эчке тулы мәгънәгә ия. 
Тәрәзә рамнарын рәсемдә күр-
сәтмәү нәтиҗәсендә, тәрәзә тө-
бендәге җиләк-җимешләр һәм 
урам пейзажы тоташ бербөтен 
хасил итә.

«Натюрморт на зеленом 
ковре» әсәрендә рәссам караш-
ның берничә реаль ноктасын 
берләштереп, аларны хәрәкәттә 
тоемлауга этәрә. Натюрморттагы 
предметлар келәм бизәгенә әве-
релеп, ниндидер тылсым белән, 
аннан аерылып чыга сыман.  
Натюрморттагы сызык юнәлеш-
ләре әле кушылып, әле аеры-
лып әйләнмә хәрәкәт барлыкка 
 китерәләр. 

Авторның бу эшенә дә 
«җән нәт бакчасы» метафорасы 
аваздаш. Әйтеп үтелгән натюр-
мортта иртәнге җәйге бакча 
сурәтләнгән булса, алдагысында 
кышкы кич тасвирлана. Соңгы 
рәсемдә зәңгәр һәм яшел төсмер-
ләр кызыл, куе кызыл, алтынсу- 
кызгылт, сары бөрчекләр белән  
чуарланган.

А. Хәмидуллин пейзажла-
ры тирән шәхси үзенчәлеккә ия. 
Аларның көче – мәгънә тирән-
легендә, табигый гүзәллек ча-
гылышында. Мәчетләр сурәт-
ләнгән картиналарда аларның 
тирәлеге бербөтен булып күзал-
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лана. Аларда төп объект мәчет 
булса да, пейзаждагы гомуми 
тоны һәм төсләр сайланышы 
белән һәркайсы (мәсәлән, 
« Вечер. Бурнаевская мечеть», 
«Бурнаевская мечеть Солнечный 
день» картиналары) кабатланмас 
хис уята.

А. Хәмидуллин үз заманы 
рухындагы сәнгать тудыра, шул 
ук вакытта, аның иҗаты үз күңе-
ленә якын «ислам сәнгате»нә дә 
аваздаш. Ул авторның Көнчыгыш 
мотивларына тәңгәл бизәлеш 
ритмнарында, үзенчәлекле төс-
ләр аһәңендә чагыла.  Автор үзе 
әйткәнчә, аларда «бабаларыбыз 
хәтере» яңартыла, моны фәкать 
эчке сиземләү аша гына тормыш-
ка ашырырга мөмкин. 

Шулай итеп, студентлар һәм 
кайбер рәссам-педагоглар эшлә-
ренә ясалган анализдан мәгъ-
лүм булганча, ислам темасына 
мөрәҗәгать иткәндә, ике тенден-
циясе күзәтелә.

Аларның берсе – Европаның 
реалистик сәнгате күзлеген нән 
караганда, рәссамнар иҗа тында 
мөселман дөньясы пәйда булуга 
нигезләнгән. Андый сурәтләр-
нең тематикасы, тасви рый тел-
нең характерын үзгәртмичә генә, 
үз халкының тарихын, гореф- 
гадәтләрен, яшәү рәвешен дини 
омтылышларын хәтердә яңар-
туга юнәлдерелә. Мондый рух-
тагы картиналарда тудырылган 
образлар үткәннәргә эмоциональ 
караш уята һәм индивидның бү-
генге проблемаларга реакциясен 
 ачыклый. 

Икенчесе – Европа  сынлы 
сәнгате алымнары һәм элек- 
электән мөселман цивилизация-
сенең бер өлеше буларак үсеш 

алып, дөньяны сәнгати кабул 
итү үзенчәлеген саклап кала ал-
ган милли мәдәнияткә нигезлән-
гән. Әлеге юнәлештәге күп кенә 
эшләрдә авторлар үз идеяләрен 
«метафорик» чагылдыруга омты-
лалар. «Согласно исламской 
концепции, художник не должен 
воспроизводить внешний мир, 
сотворенный богом, поскольку 
копия его не может сравниться 
с божественным оригиналом. 
Он должен стремиться пони-
мать бога, а значит и созданный 
им мир» [Валеева-Сулейманова, 
1997]. Монда үзенә бер тасвирый 
телдә һәм композицион алым-
нар белән белдерелгән натура 
хакында сәнгати фикер-йөртү ха-
рактеры да ачыклана. Бу очрак-
та инде төгәл генә реалистик 
тас вирлау була алмый, рәссам 
дөнья ны шартлы гына кабул итә, 
ә реаль фикер йөртү авторның 
шәхси сәләтенә бәйле рәвештә 
абстракт формада гына булыр-
га мөмкин. Әйтик, «принципы 
«обобщенного реализма», кото-
рые выражаются в контурных 
реалистического характера изо-
бражениях, в их орнаменталь-
но-декоративной стилизации» 
[Валеева- Сулейманова, 2006, 
с. 595]. Шул ук вакытта ислам 
һәм милли тематика буенча иҗат 
итүчеләр интерпретацияләрен-
дәге аерманы Көнбатыш Европа 
һәм Ватан сынлы сәнгатенең иң 
яхшы казанышлары синтезын ча-
гылдырган «ислам сәнгате» тра-
дицияләре тәшкил итә.

Н.И. Фешин исем. Казан 
сән гать училищесының бүгенге 
үсеш этабында үз идея-художе-
ство системасы формалаша, ул 
үзенең күп кенә аспектларында 
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сәнгать белеме бирү өлкәсенең 
үзәген тәшкил иткән академик 
мәктәп һәм Европа колоризмы 
традицияләренә нигезләнеп, шу-
лай ук милли һәм дини традиция-
ләргә дә актив мөрәҗәгать итә.

Шулай итеп, Казан сәнгать 
мәктәбенең «үз йөзен» форма-
лаштыру төрле мәдәниятләр һәм 
традицияләрнең үзара йогын-
тысы, бер-берсен баетуы аша 
гамәлгә ашырыла.
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