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Татар театрының  бүгенге эта-
бы, барыннан да бигрәк, 

Г. Камал исемендәге Татар дәү-
ләт академия театрының милли- 
мәдәни тәңгәллекне саклап, аның 
иҗтимагый әһәмиятен тирәнтен 
аңлап иҗат итүче баш режис-
сер Фәрит Бикчәнтәевнең тын-
гысыз эзләнүләре белән бәйле. 
Ул театр ның эшчәнлеген элекке-
ге традицияләрен кире кагу юлы 
белән түгел, ә 90 нчы елларда 
формалашкан, һәр сәхнә әсәренә 
иҗади якын килеп һәм аны бү-
генге чынбарлык белән үрелде-
реп үстерүне кыю күтәргән яңа 
буынга йөз тотып оештыра.

Бүгенге татар театры спек-
такльләрне тамашачыларга я кә-
миткә әйләндереп (Г. Камалның 
«Банкрот»ын), я җырлы-биюле 
күренешләр белән баетылган 
тамаша рәвешендә (Т. Миңнул-
линның «Диләфрүз-Remake»), 
яки геройларны радио-тамаша 
алымнары белән гәүдәләндерү 
(И. Зәйниевнең «Мәхәббәт-FM») 
аша тәкъдим итеп, «югары мәдә-
ни» чишелешле формаларга күчә 
баруын раслый.

Ф. Бикчәнтәевнең поста-
нов калары оста куелышы белән 

әсәр ләрне бик нык җанландырып 
җибәрә, алар тамашачыларга 
кәмит, ярминкә һәм цирк күре-
неш ләрен хәтерләтә. Режиссер 
Ф. Бик чәнтәев бүгенге сәхнә тор-
мышының элеккеге кысаларын 
күпкә киңәйтте, артистлар уенын 
фантазиягә баетты, образларны 
гәүдәләндерүдә кыюлык, тәвәк-
кәллек, иреклелек элементлары 
өстәп, спектакльләргә фарс рухы 
бөркеде. Г. Камалның «Банкрот» 
пьесасы буенча сәхнәләштерел-
гән спектакльдә, мәсәлән, га-
дә ти булмаган кыланышлар 
(трюклар), очышлар, киемнәрне 
үзгәртү, үтә ачык төсләр белән 
бизәнү, кинохроникалардан фай-
далану, бер-берсенә һич тә тәңгәл 
булмаган киемнәр һәм, ниһаять, 
артистизмны көчәйтеп җибә-
рерлек сәхнә бизәлеше (рәссам- 
декоратор Сергей Скоморохов) 
тамашачыларны тагын да җәлеп 
итә (Г. Камалның бу әсәре буен-
ча куелган спектакль 2011 елда 
«Алтын битлек» («Золотая мас-
ка») премиясенә тәкъдим ител-
гән иде).

Күренешләр ике киңлектә – 
сәхнәдә һәм тамаша залы бе лән 
ачыктан-ачык  аралашу аша бара. 
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Ягъни ике чорда (XX йөз башын-
да һәм бүген) яшәгән персонаж-
лар, Г. Камал идеяләрен үстерү 
белән бергә, үз образларыннан 
чыгып, актер халәтенә күчәләр, 
зал белән элемтәгә керәләр. 
 Әйтик, Сираҗетдин (Р. Бариев) 
рампа янына утыра да тамашачы-
дан газета алып укый башлый 
яки, залга төшеп, тамашачының 
телефонын тартып алып, актер 
буларак, үзен фотога төшерә 
(селфи алымы куллана). Ике ко-
дагый – Гарифә (Ф. Әкбәрова) 
белән Мә ликә (Р. Юкачева) зал-
дагы рәт ләр буйлап бүгенге бай-
ларның «Крутушка» һәм «Бәкер» 
шифа ханәләрендә типтереп ял 
итү ләре хакында гайбәт сатып 
йөри ләр. Монда «Банкрот» по-
ста новкасында тасвирланган 
көн күрешнең вакытлар циклы 
бозыла, спектакль  барышында 
ике чор кара-каршы очраша. 
Сира җетдин һәм башка персо-
нажлар залга мөрәҗәгать итеп, 
өй атмосферасыннан икенче бер 
киңлеккә күчәләр. Мондый миз-
гелләрдә сәхнә күренеше өзелеп 
тора, аннан соң яңадан җанланып 
китә. Шулай итеп һәр киңлек-
нең үз чоры, үз вакыты үзенчә 
дәвам. Өйдәге эшләр тукталып 
тора. Әйтерсең, спектакль герой-
лары арасындагы Сираҗетдин 
алар белән сәхнәдә яшәми, ә, һәр 
чорга хас уйдарма банкротлык 
белән бәйлелектә, үз тарихын 
гәүдәләндерә. Шулай итеп, төр-
ле яссылыкта – тамашачының 
да, актерларның да, партнерлар 
буларак, үзара мөнәсәбәтләрен 
яктырткан параллель күренеш-
ләрдә Сираҗетдин Туктагаев 
образы үзенә бер типтагы ге-
ройга әверелә. Чынбарлыктан,  

көн дәлек тормыштан ерак тор-
ган бу герой үзен чолгап алган 
дөньядан өстен итеп һәм кон-
кретлаштырып гәүдәләндерелә, 
чөнки ул Г. Камал дәвере вәки-
ле генә түгел: Сираҗетдинне үз 
чорыннан, бигрәк тә, бүгенге 
заман аерып тора. Сәхнә бизәле-
ше күренешләрен алыштырып, 
сәгать механизмы кебек әйлә-
неп торучы тәгәрмәч тә актерлар 
уены янәшәсендә символик әһә-
мияткә ия. Моннан тыш, Казанда 
беренче трамвай барлыкка килү-
не, басмаханәләр эшчәнлеге үсе-
шен яктырткан 1920 еллар кино-
хроникасыннан ак төстәге трам-
вайның баруын экранда күрсәтү, 
сюжетка кертелгән географик 
күчешнең (Казаннан Мәскәүгә, 
ярминкәгә һ.б.) хыялый охшаш-
лык кына булмыйча, вакытлар 
аралыгындагы сәяхәт икәнлеген 
дәлилли. Сираҗетдинның берту-
ганы 1913 елдагы акчалар кур-
сын 2013 елгы сумнарга (52 млн.) 
күчергәч, банкротлык белән 
бәйле вакыйга бүгенге заман 
характеры ала. Рельслар өстен-
дәге вагонга сәхнә артыннан ку-
рантлар тавышын, тәгәрмәчләр 
шакылдавын өстәү, стадиондагы 
ал кыш лар һ.б гөрелте ишетелү 
 театрның мөмкинлекләрен кине-
матографиянеке белән янәшә куя.

Спектакльдә сәхнә мәйдан-
чыгы, немец драматургы Б. Брехт 
методы нигезендә, актерлар уе-
нына яңача иркен хәрәкәтләр 
өстәү юлы белән баетыла. Персо-
нажлар бөтен кирәкле әйберләре 
белән трамвайда киләләр һәм 
тамашачылар күзалдында Сира-
җетдиннең өен көйли башлый-
лар: үткән гасыр шәһәре татар 
гаиләләренә хас булганча, сәгать, 
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люстра урнаштыралар, хәтта 
читлектә мәчене дә элеп куялар. 
Хезмәтчеләр төрле савытларга 
утыртылган ямь-яшел гөлләр, 
граммафон күтәреп керәләр – 
болар Г. Камал спектакльләре 
өчен хас элементлар. Рельслар 
түгәрәк буенча хәрәкәт итеп, сәх-
нәне цирк аренасына әверелдерә. 
Сәхнәгә барабан рәвешендәге зур 
өстәл тәгәрәтеп чыгаралар. Ул 
әле мәҗлескә килүчеләрнең аш 
өстәле, әле әңгәмәләшеп утыру 
өстәле вазифасын үти. «Акылдан 
шашкан Сираҗетдин», маймыл 
кыяфәтенә кереп, тамашачылар-
ны көлдерә башлый: я кәгазь 
чәйнәргә тотына, я кәгазь ертык-
ларыннан үзенә битлек ясый, 
кара савытындагы сыеклыкны 
эчә. Ул да түгел, Сираҗетдин 
маймыл кебек кыланып, үзенең 
кире беткән хезмәтчесенең алды-
на менеп утыра да аның колагын 
тешли; табибның аркасына уты-
рып, ат өстендәге җайдак сыман 
кылана. Гөлҗиһан кунаклары 
җыелгач, зур өстәл шамакайлык 
мәйданчыгына әйләнә. «Акыл-
дан шашкан Сираҗетдин»не, 
бөтенләй тыя алмый башлагач, 
кош кебек, читлеккә утыртып ку-
ялар да өстенә яулык бөркиләр. 
Спектакль ахырында Сираҗет-
дин, юләргә сабышудан туктап, 
кесәсеннән пропеллер чыгара да 
читлекне дирижабльгә әйләндерә 
һәм, очып, сәхнә өстенә күтәрелә. 
Ерактан халыкның аны алкыш-
ларга күмүе ишетелә. Ягъни ди-
рижабль Сираҗетдинне башка 
(галәми) киңлеккә тоташтыручы 
символга әйләнә.

Персонажларның характе-
рын ачуда киемнәрнең үзенчә-
лекле төс-формалары да зур роль 

уйный. Вакыйгалар башланганда 
үткән гасыр татар сәүдәгәрләре-
нең гадәти киемендәге Сираҗет-
дин, «акылдан шашкан»нан соң, 
зур-зур кесәле һәм күп төймәле, 
җиңсез, билле киемнән чыга. Ул 
инде ак күлмәкле, киң балаклы 
аксыл буйлы штанын алыш-
тырган. Персонажларның теленә 
генә түгел, киенү манераларына 
да француз темасы үтеп керә. 
Көлкеле кыяфәт тудыру максаты 
белән сайланган татар катыш ев-
ропача киенү үрнәге (париклар, 
мех-мамык шарфлар, каурыйлы 
эшләпә һ.б.) байбичәләрнең зә-
выксызлыгын күрсәтү өчен бик 
оста кулланылган.

Бүгенге татар театрының төп 
казанышы – рухи-мәдәни киңлек-
тә үз урынын дөрес сайлау, заман 
таләп иткән үзгәрешләргә тәң-
гәл җавап бирү. Театрда драма-
тургия хакындагы калыплашкан 
күзаллауларны җимерү белән 
бәйле җитди үзгәрешләр булды. 
Н. Якубова сүзләре белән әйтсәк, 
«важна заявка на некое равно-
правие или по крайней мере на 
отстутствие иерархии между раз-
ными проявлениями “пьесы” и 
спектакля» [Якубова, с. 8]. Кыс-
касы, текст, еш кына, режиссер-
ның актив катнашлыгы белән те-
атрда туа, ә кайвакытта ул спек-
такльне әзерләүнең төрле этапла-
рында актерларны да җәлеп итеп 
тормышка ашырыла. Моңа ми-
сал итеп нәкъ менә Г. Камалның 
«Банкрот»ын сәхнәләштерүне 
китерергә була. Бу спектакльдә 
режиссер белән рәссамның үзара 
аңлашуы һәм бер-берсенә ыша-
нып эшләве дә яңача образлылык 
тудыруда зур роль уйный. Баш 
режиссер Ф. Бикчәнтәев белән 
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баш рәссам-декоратор С. Скомо-
роховның әнә шундый нәтиҗәле 

хезмәттәшлеге татар театрын за-
манча яңа биеклеккә күтәрде.
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