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Статья посвящена одному из ведущих художников-графиков современного 
Татарстана Диляре Ленаровне Наврозовой. Автор представляет ее творческий 
путь, начиная с истоков – профессионального художественного образования, 
полученного в Казани и Москве, отмечает основные графические жанры, в 
которых работает художник: книжная и журнальная графика, графический ди-
зайн, станковая графика, выявляет особенности индивидуальной манеры, вклад 
в татарское изобразительное искусство.
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национальное искусство.

The article is dedicated to one of the leading graphic artists of modern Tatarstan, 
Dilyara Lenarovna Navrozova. The author presents her creative career, starting from 
the origins – professional art education received in Kazan and Moscow, notes the 
main graphic genres in which the artist works: book and magazine graphics, graphic 
design, easel graphics, reveals the features of individual manner, contribution to the 
Tatar visual art.
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Дилəрə Ленар кызы Нəүрузова – хəзерге вакытта Татарстанда 
əйдəп баручы китап бизəүче рəссамнарның берсе. Республика-

бызның китап һəм журнал нəшриятларында аның иҗатына ихтыяҗ 
зур. Ул – иҗатка Татарстан рəссамнарының 1990 елларда илебезне 
чолгап алган катлаулы «үзгəрешлəр чоры»нда килгəн буыны вəкиле. 
Без күнеккəн дөнья җимерелгəн, рəссам һəм социум арасында яңа 
бəйлəнешлəр һəм яңа ихтыяҗлар туган заман иде бу. Мөгаен, яңа 
эшли башлаган яшь рəссамга базар шартларына күнегү, бер яктан, 
җиңелрəк тə булгандыр – чөнки аның хезмəттəшлек итү шаблоннары 
əле эшлəнмəгəн була, икенче яктан, катлаулырак – чөнки яшьлəрнең 
иҗат турындагы идеалистик күзаллаулары тупас чынбарлык белəн 
очраша. 

Нəкъ менə шундый шартларда Д.Л. Нəүрузованың иҗат юлы 
башланып китə. Ул 1970 елның 27 декабрендə Казанда туа, 1990 елда 
«рəссам-декоратор» белгечлеге буенча Казан сəнгать училищесын тə-
мамлый, «Казанские ведомости» газетасы, «Идел», «Салават купере» 
журналлары кебек Казан басмаларында эшли, аларны иллюстрация-
лəү һəм бизəү белəн шөгыльлəнə, ə 1992 елдан китап нəшриятлары 
белəн хезмəттəшлек итə башлый. 

Яңа иҗат эшчəнлеге белəн мавыгып, 1994 елда Д.Л. Нəүрузова 
Мəскəү дəүлəт матбугат университетына укырга керə. 2000 елда аны, 
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«рəссам-график» белгечлеге алып, уңышлы тəмамлый. Университет-
та ул совет балалар китабын бизəү өлкəсендə иң күренекле осталар-
ның берсе, РСФСРның атказанган рəссамы (1978), Россия Федера-
циясенең атказанган сəнгать эшлеклесе (2002), профессор Владимир 
Валерьевич Перцов остаханəсендə укый.

В.В. Перцов кул астында Д.Л. Нəүрузова менə дигəн һөнəри оста-
лык мəктəбе уза: графикадагы бөтен материал һəм техникаларның 
куллану үзенчəлеклəренə төшенə; күптөрле сəнгати эзлəнүлəрнең ни-
гезендə яткан натурадан ясауның китапчы рəссам өчен аеруча мөһим 
булуын үзлəштерə; китапка бердəм ансамбль итеп карарга өйрəнə, 
чөнки аның барлык элементлары үзара тыгыз бəйлəнгəн, бер идеягə 
һəм бердəм график чишелешкə буйсындырылган. 

Диплом эшендə үк – Л. Кэроллның «Алиса могҗизалар илендə» 
əкиятенə иллюстрациялəр сериясендə, – Д.Л. Нəүрузова үзен үтə сиз-
гер рəссам-график буларак күрсəтə. Н.Х. Кумысникова сүзлəре белəн 
əйткəндə, «мавыктыргыч та, матур да, җиңел дə» [Кумысникова, 
с. 78] итеп ясалган бу рəсемнəрдə рəссам, инглиз җəмгыятенең нə-
закəтлелеген һəм Кэролл текстының мантыйкка сыешмавын җиткерү 
өчен, реалистик сурəтлəнгəн предметларны һəм фигураларны тиешле 
дəрəҗəдə деформациялəп һəм стильлəштереп бирə, стандарт булма-
ган композицион чишелешлəр таба. 

Һөнəри югары уку йортын тəмамлаган дипломлы белгеч 
Д.Л. Нəү рузова 2000 – 2010 елларда Татарстанда, график-дизайнер 
буларак, зур популярлык казанды. Эш дəверендə рəссам Татарстан 
китап нəшрияты, «Мəгариф», «Рухият», «Идел-Пресс» нəшриятлары 
өчен Н. Əхмəдиев, К. Булатова, Р. Бохараев, Р. Вəлиев, Т. Миңнуллин, 
Г. Тукай, Р. Фəйзуллина, Ф. Яруллин һ. б. кебек күренекле татар язу-
чылары һəм шагыйрьлəренең 100 гə якын китабын бизəде. 

1990 – 2000 елларда Д.Л. Нəүрузова «Мəгариф» нəшрияты белəн 
актив хезмəттəшлек итə. Сəнгати формалар белəн экспериментлар 
үткəрү мөмкинлеге бирелгəнгə, яшь рəссамнар өчен «Мəгариф»тə 
эшлəү кызыклы була. Бу нəшриятта татар язучыларының (Н. Əхмəди-
ев, Р. Вəлиев, Р. Гыйззəтуллин, Р. Фəйзуллин һ.б.) китаплары, шулай 
ук чит ил классикларының (Г. Андерсен, Р. Киплинг, А. Конан Дойл) 
татар теленə тəрҗемə ителгəн əсəрлəре Д.Л. Нəүрузова бизəлешен-
дə нəшер ителə. Аларда «тасвирый рəт əдəби текстны гəүдəлəндереп 
кенə калмый, ə бəлки яңа нəфис, синтетик əсəр – китап иҗат итүнең 
тулы бер факторына əверелə бара» [Улемнова, с. 6 – 7]. 

Татарстан китап нəшрияты өчен ул татар мəдəнияте əһеллəре-
нə – актер, җырчы, язучы һəм шагыйрьлəргə (Шəриф Хөсəеновка 
(2006), Əзһəр Шакировка (2007, 2013), Ринат Таҗетдиновка (2008), 
Нəҗибə Ихсановага (2009), Зифа Басыйровага (2011), Зөһрə Сəхəби-
евага (2016)) багышланган китаплар сериясенең бизəлешен эшлəде. 
Д. Нəүрузовага еш кына республиканың җаваплы юбилей басмала-
рын бизəү эше дə тапшырыла. Күп кенə дəүлəт, җəмəгать эшлекле-
лəренең, язучы, музыкантларның юбилейлары уңаеннан чыгарылган 
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альбом- китаплар аның тарафыннан эшлəнгəн: «Балкыш. Шамил За-
кировка бер дога» (2017); «Разил Вəлиев» (2017), «Равил Фəйзуллин. 
Гомер калейдоскобы « (2018), «Хəйдəр Бигичев» (2019). 2010 елда, 
Актаныш районы хакимияте заказы буенча, Актаныш авылының – 
300, Актаныш районының 80 еллыгына багышлап, ТР Язучылар 
берлеге һəм ТР Фəннəр академиясе белəн берлектə əзерлəнгəн «Ак-
танышым – ак илем» дигəн китап-альбомны һəм «Актаныш басмала-
ры» җырлар җыентыгын да ул бизəде. Киң җəмəгатьчелек тарафын-
нан əлеге басмалар бик яратып кабул ителде. Басмаларны əзерлəү 
барышында рəссамга төрле дəверлəргə караган, төрле характердагы 
материаллар – текстлар, фоторəсемнəр, архив документлары белəн 
эшлəргə туры килə. Ул аларны китапның битлəре һəм тышлыгының 
эчке яклары бизəлешендə, заман талəплəренə туры китереп, бик оста 
файдалана. 

2014 – 2016 елларда Д.Л. Нəүрузова «Мəгариф – Вакыт» нəшри-
ятына Ə. Мотыйгуллинаның 5, 6, 7, 8 һəм 9 сыйныфлар өчен татар 
əдəбияты буенча дəреслеклəр сериясенең бизəлешен эшли. Хəзерге 
вакытта ул, А.Б. Шляпкин белəн берлектə, төп гомуми белем бирү 
оешмалары өчен ТР Фəннəр академиясе Г. Ибраһимов исемендəге Тел, 
əдəбият һəм сəнгать институты галимнəре тарафыннан əзерлəнə тор-
ган татар теле һəм əдəбияты дəреслеклəре өстендə эшли [Сафиуллина, 
б. 25]. Д.Л. Нəүрузова бизəлеш редакторы һəм техник мөхəррир була-
рак зур эш башкара. Мəсəлəн, М.М. Шəкүрова, Л.М. Гыйниятуллина 
һəм О.Р. Хисамов язган 2 нче сыйныф «Туган тел (татар теле) дəрес-
леге өчен ул балаларга ана телен өйрəнү генə түгел, ə татар мəдəнияте 
белəн танышырга да ярдəм итүче искиткеч матур рəсемнəр ясаган.

1990 елларда «Идел» һəм «Салават күпере» кебек татар жур-
налларын иллюстрациялəп, Д.Л. Нəүрузова, журнал графикасында 
да күп эшлəде. 2010 елларда ул журнал дизайны өлкəсендə хезмəт 
куйды, татар журналына заманча графика идеялəрен кертүдə аның да 
өлеше зур. «Сəхнə» (2010 – 2013), «Чын Мирас» (2012 – 2013), «Без-
нең мирас» (2014) басмалары еллар дəвамында ул эшлəгəн бизəлештə 
 басылды.

Əмма Д.Л. Нəүрузова үз иҗатында төрле рəсем техникаларында 
эшлəнə торган китап графикасына өстенлек бирə. Һəм бу яктан Та-
тарстанда аннан да нəзакəтлерəк һəм зəвыклырак рəссам-графикны 
табуы кыен. Бер китапның бизəлеш стиле эшлəнеп, аның график чи-
шелеше шулкадəр уңыш казану һəм укучыларның игътибарын җəлеп 
итү нəтиҗəсендə, берничə мəртəбə бөтен бер сериялəр барлыкка 
килгəн. «Ай юрганы» əкиятлəр җыентыгы – моның ачык мисалы. Ул 
Татарстан китап нəшрияты чыгарган «Дөнья халыклары əкиятлəре» 
сериясен башлап җибəрə. Бу сериядə Д.Л. Нəүрузова «Ак бүре» татар 
халык əкиятлəре (2012), «Мең дə бер кичə» гарəп əкиятлəре (2013), 
«Казлар-аккошлар» рус əкиятлəре (2014) җыентыкларын бизəгəн. Һəр 
китапта рəссам текст белəн параллель рəвештə мавыктыргыч вакый-
галарга, кызыклы персонажларга, төрле предмет-атрибутларга бай 



138 ФƏННИ ТАТАРСТАН. 2021. № 4                                                                              

əкият дөньясы тудыра. Укучы аларны карап туймый. Милли əкият 
китапларының график чишелеше шул халыкларның һəм иллəрнең 
мəдəни һəм географик үзенчəлеклəрен ачуга юнəлтелгəн: кабатлан-
мас пейзажлар, архитектура, костюмнар һəм геройларның тышкы кы-
яфəте, орнаментлар һəм төслəр – барысы да шуңа хезмəт итə. Шул ук 
вакытта аерым бер линеарлык, үзенчəлекле композицион корылыш-
лар, нəфис колорит авторның үз манерасы булуга ишарəли.

Д.Л. Нəүрузованың милли характерны чагылдыру өчен сəнга-
ти форма табарга омтылуы, татар тарихы белəн кызыксынуы Равил 
Бохараевның 2016 елда «Kazan-Казан» нəшриятында чыккан ике ки-
табының бизəлешендə ачык күренə: «Тень Тамерлана» һəм «Пьесы- 
сказки». Бу очракта, күрəсең, рəссамга сəнгать чараларын сайлауда 
тулы ирек бирелə, ул график тəҗрибəлəр ясау мөмкинлеге ала, һəм 
китап рəссамы буларак, бөтен осталыгын күрсəтə: тематик якынлык-
ны ассызыклаган бердəм график манерада башкарылган гармония-
ле китап ансамбльлəре пəйда була. Рəссам һəр басманы бизəгəндə, 
тышлыклар, форзацлар, титуллар, шмуцтитуллар, иллюстрациялəр, 
заставкалар һəм концовкалар өчен үзенчəлекле композициялəр иҗат 
итə. Аның буй сызык иллюстрациялəре – катлаулы күп фигуралы 
композициялəр, аларда тарихи детальлəрнең дөреслеге күпкатлы сю-
жет һəм бормалы-сырмалы пространство-вакыт бəйлəнешлəре белəн 
яраша, аларның мəгънə һəм символикаларына төшенү җиңел түгел. 
Шул ук вакытта китапларның бизəлеше бер дə артык чуар булып то-
елмый – нəзек-нəфис сызыклы рəсемнəр, нəзакəтле колористик чи-
шелешлəр, автор сүзе белəн параллель бирелгəн «акыллы» иллюстра-
циялəр рəссамга текстның һəм декоратив элементларның балансын 
булдырырга ярдəм итə.

Китап-журналларда эшлəү белəн бергə, Д.Л. Нəүрузова станлы 
картиналар язу өчен дə вакыт таба. «Ел фасыллары» (2003) – аның 
иң кызыклы сериялəренең берсе. Иҗатына хас бөтен сыйфатлар: те-
маны ачуга фəлсəфи якын килү, сюжет коллизиялəренең символик 
мəгънəсе, детальнең ышандырырлык сурəтен шартлы пространство-
лы чишелеш белəн тоташтыру, төрле график фактуралар – барысы да 
ярылып ята. Серия графит карандаш белəн эшлəнгəн, рəссам кулын-
да ул көмеш төслəр белəн балкыган графика материалына əверелə. 
Җиңелчə акварель буяулар ел фасылларына хас төслəрне ассызыклау 
өчен кирəк. 

«Шагыйрьнең соңгы көзе» (2006) картинасында Д.Л. Нəүрузо-
ва яраткан графит карандаш сызыклары əле ачык, əле куе төстə, əле 
якты һəм җиңел, əле еш итеп сызылган нечкə сызыкларга əйлəнə, əле 
бармак бите белəн таратылган нəфис томанны хəтерлəтə. Болар ба-
рысы да шəһəр пейзажы аша чагылдырылган фаҗиганы тоемларга 
ярдəм итə. Композициядə герой сурəте юк, əмма без сүзнең бөек та-
тар шагыйре, хəзерге татар əдəби теленə нигез салган Габдулла Ту-
кай турында баруын аңлыйбыз. Ул 1913 елда 27 яшендə вафат булды. 
Рəссам конкрет җирлекнең топографиясен бирми, əмма архитектура 
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корылмаларыннан һəм хөкем сөргəн гомуми атмосферадан Казанда-
гы Г. Тукай гомеренең соңгы көннəре узган Татар бистəсе образы та-
ныла. Ул шəһəр пейзажын символик детальлəр белəн баета: стихия 
басымы астында бөгелеп төшкəн куəтле агачлар, яралы сугышчылар 
кебек, бау белəн бəйлəнгəн; төшкəн тəгəрмəч юлның бетүен кисəтə; 
кара каргалар афəт килүен җиткерə; елгадагы ялгыз көймə, Лета 
 елгасындагы Харон көймəсе күк, соңгы юлга озату өчен үз пассажи-
рын көтə...

Татарстан Республикасы Дəүлəт җыр һəм бию ансамбленең 
əдəби- хореографик композициясенə иллюстрациялəрдəн торган 
«Җиде энҗе» (2009) сериясендə (серия басылып чыкмый һəм хəзер 
станлы əсəр буларак кабул ителə), Д.Л. Нəүрузова, милли көнкүрешкə 
һəм халык гореф-гадəтлəренə хас нечкəлеклəрне сəнгати манералар 
шартлылыгы белəн тоташтырып, традицион татар мəдəнияте дөнья-
сын торгыза. Бу рəсемнəрдə рəссам, геройларның хискə бирелүчəн-
леген ассызыклау өчен, пастельне сайлый. Ə кəгазь төсе, образлы 
чишелешлəрне һəм эмоциональ эчтəлекне көчəйтеп, һəр күренеш-
тə буяуларны бер-берсенə яраштыра: төп геройның юлчылар белəн 
очрашуында яшел төс үлəнне һəм агач ябалдашларын белдерə; күк 
төс – яшь ананың бишектə сабый баланы тирбəтү күренешендə төнге 
серлелекне куəтли; ə кызгылт-көрəн төс авыл йортындагы җылылык-
ны күрсəтə, анда дуслары чолганышындагы яшь гармунчы егетнең 
уйнавына кушылып, кызлар җырлый-җырлый йон эрлилəр...

Əгəр укучылар Д.Л. Нəүрузованың китап-журнал графикасы 
белəн бөтен республика һəм аннан читтə таратыла торган китап-
лар һəм журналлар аша танышсалар, аның станлы əсəрлəрен күр-
гəзмəлəрдə күрергə мөмкин. Рəссам 1990 елдан бирле төрле (төркем, 
республика, зона, бөтенроссия, халыкара) күргəзмəлəрдə даими кат-
нашып килə. Д.Л. Нəүрузова – «Ел китабы» дип исемлəнгəн укучы-
лар конкурсында Р.И. Вəлиевнең «Гөрлəвек» (2005) китабы бизəлеше 
өчен «Тамашачылар симпатиясе призы» лауреаты, «Шаян əфлисун» 
(«Заводной апельсин») төрү материаллары дизайны өлкəсендə Сту-
дентлар эшлəре халыкара конкурсының «Татлы ашамлыклар өчен 
төрү материаллары» («Упаковка для кондитерских изделий») катего-
риясендə беренче премия лауреаты (Мəскəү, 2008). 2001 елдан ул – 
Татарстан Рəссамнар берлеге, 2002 елдан Россия Рəссамнар берлеге 
əгъзасы. Д.Л. Нəүрузованың əсəрлəре Татарстан Республикасы дəүлəт 
сынлы сəнгать музее, «Казан Кремле» Дəүлəт тарихи-архитектура 
һəм сəнгать музей-тыюлыгы, Чуваш дəүлəт сəнгать музее тупламала-
рында саклана. 

Д.Л. Нəүрузова – үз иҗат манерасы булган рəссам, аны башкалар 
белəн бутау мөмкин түгел. Аның иҗатында Көнчыгыш һəм Европа 
сəнгати традициялəренең тыгыз багланышлары чагыла. Татарстан-
ның тасвирый сəнгатен үстерүгə зур өлеш керткəн өчен рəссам зур 
хөкүмəт бүлəгенə лаек булды – 2021 елның мартында аңа «Татарстан 
Респуб ликасының атказанган сəнгать эшлеклесе» дигəн мактаулы 
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исем  бирелде. Д.Л. Нəүрузованың иҗат потенциалы гаять зур, аның 
фантазиясе армый-талмый яңа образлар тудыра, аның һөнəри тоемлау 
сəлəте куелган бурычларны хəл итү өчен яңа сəнгати чаралар табарга 
мөмкинлек бирə. Болар барысы да рəссамның милли характерны ча-
гылдыру юнəлешендəге эзлəнүлəре яңадан-яңа ачышларга китерер, 
дип өметлəнергə мөмкинлек бирə. 
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