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Татарлар яшәешенең рухи башлангычын гәүдәләндерә торган гүзәл халык
бәйрәме Сабантуйның гаҗәеп тасвирлы, күппланлы образы Татарстан һәм
Россия сынлы сәнгатендә күп дистә еллар дәвамында урын ала килә.
Лотфулла Фәттахов һәм Абрек Абызгилдин, Әнәс Тумашев һәм Рифкать
Вахитов, Шамил Шәйдуллин һәм Равил Заһидуллин үз картиналарында халык
бәйрәме сурәтен тудырдылар, Бакый Урманче һәм Нәүфәл Адылов, Игорь
Башмаков һәм Асия Миңнуллина шушы темага багышланган скульптур
композицияләр иҗат иттеләр. Сабантуйны сәнгати шәрехләү үрнәкләре гаять
күп, аларның һәрберсе сәнгатьтә олы милли теманы баетуга үзләреннән зур
өлеш кертәләр.
Сынчылар династиясе – Рада Нигъмәтуллина, Изабелла Рогожина, Марина
Нигъмәтуллина тарафыннан иҗат ителгән композиция, һичшиксез, аерым
әһәмияткә ия, ул бөек татар бәйрәме образын тудыруда үзгә урын били.
Осталарның скульптур композицияләрендә истә калырдай гаҗәеп образлар
сурәтләнгән, халык типажлары һәм персонажларының гаять нечкә һәм зур
мәгънәле үзенчәлекләре ачылган. Композицияләр манзарасында авторлар татар
халкына хас булган барлык сыйфатларны: хезмәт сөючәнлек, ачык күңеллелек,
дустанә мөнәсәбәт, рухи юмартлык, киң күңеллелек, башка диннәргә уңай
мөгамәлә һәм толерантлыкны иңләп ала алган һәм бер бөтенгә туплауга
ирешкән.
Берничә өлештән торган «Сынчылык әсәрләрендә Сабантуй» сериясендә
әсәрнең төп идеясе чагыла: татар халкы образын тудыру, аның матди һәм рухи
мәдәниятен чагылдыру, шулай ук берләштерүче башлангычлар үзәге, барлык
халык һәм милләтләр бергәлеге символы буларак Сабантуйның үзен күрсәтү.
Шуңа күрә «Сабантуй» скульптур композициясен иҗат итүнең республикабыз
сынлы сәнгате, аның күпмилләтле мәдәнияте өчен әһәмияте бик зур.

Сабантуй – прекрасный народный праздник, олицетворяющий духовную
составляющую ментальности татарского народа, – многие десятилетия
является объектом красочного, многопланового воплощения его образа
в произведениях изобразительного искусства Татарстана и России.
Изображению народного праздника посвящали свои полотна Лотфулла
Фаттахов и Абрек Абзгильдин, Анас Тумашев и Рифкат Вахитов, Шамиль
Шайдуллин и Равиль Загидуллин, скульптурные композиции в этой теме
создавали Баки Урманче и Науфаль Адылов, Игорь Башмаков и Асия Минулина.
Богата палитра художественных интерпретаций Сабантуя, каждая из кото
рых вносит весомый вклад в иконографию большой национальной темы в ис
кусстве.
То, что создано творением творческой династии скульпторов – Радой
Нигматуллиной, Изабеллой Рогожиной, Мариной Нигматуллиной – безоговороч
но подлежит особой роли, особому месту в создании всеобъемлющего образа
великого татарского праздника. В скульптурных композициях мастеров
ваяния созданы запоминающиеся, красочные образы, очень точные и ёмкие
характеристики народных типажей и персонажей. В панораме композиций
авторы охватили и собрали воедино всё то, что характерно татарскому
народу – трудолюбие, открытость, дружелюбность, душевная щедрость, ра
душие, веротерпимость и толерантность.
В многочастной серии «Сабантуй в скульптуре» отражена главная, ключевая
идея произведения – создать образ татарского народа, запечатлеть его духовную
и материальную культуру, а также показать сам Сабантуй как центр
объединяющих начал, символ единения всех народов и национальностей. Поэтому
создание скульптурной композиции «Сабантуй» имеет непреходящее значение
для изобразительного искусства республики, её многонациональной культуры.
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Предисловие
!

Кешелек тарихында, аның катлаулы, киңкырлы,
күптөрле яшәешендә олы вакыйгалар булып торган,
әлеге драматик һәм фаҗигале вакыйгалар хакимлек,
акча һәм сугыш ялкыны белән чолгап алынган,
табигать стихияләре белән көрәш һәм аны үзеңә
буйсындыру теләге белән сугарылган. Әмма инде
борынгы дәверләрдән үк кеше үзенең тормышында
һәм җанында бәйрәм рухы, күңел ачу, физик һәм
рухи гармония өчен урын булырга тиешлеген аңлаган.
Һәр халык (зурмы ул, кечкенәме) мәдәниятенең
меңьеллык үсешендә үзенчәлекле гореф-гадәтләре,
йолалары, бәйрәмнәре барлыкка килгән. Шуларның
иң күренеклесе – грекларның антик заманнардан
ук мәгълүм Олимпия уеннары: бөек грек сәнгате
кеше тәненең матурлыгын моңарчы күрелмәгән
югарылыкка күтәрә һәм данлый. Сәламәтлек, көчгайрәт, җитезлекне күздә тоткан физик матурлык
рухи эчтәлек белән бәйләп карала1. Классик антик
уеннар белән беррәттән, соңрак төбәк милли
уеннары, бәйрәмнәре, йолалары барлыкка килә,
алар да рухи һәм физик башлангычлар бергәлегенә
нигезләнә. Шуларның берсе – Идел һәм Чулман
ярларында туган борынгы Сабантуй бәйрәме.
Сабантуй – әүвәлгедә табигатьнең уянуы һәм
язгы кыр эшләре башлану белән бәйле календарь

На протяжении всей истории человечества, его
сложного, многообразного, неоднозначного бытия
происходили глобальные события – драматические
и трагические, окрашенные страстями, в которых
преобладали стихии власти, денег и войн, борьбы
с природными явлениями, подчинения их своей воле.
Но ещё с древности человек осознал, что в его
жизни и душе необходимо место празднику, ве
селью, существованию паритета физического и ду
ховного. У каждого народа – большого или малого, –
родились за тысячелетия существования своей
культуры самобытные обычаи, обряды, праздники,
ритуалы. Наиболее яркими стали греческие Олим
пийские игры, известные с античной эпохи, и ве
ликое греческое искусство подняло на небывалую
высоту и воспело красоту человеческого тела. Фи
зическая красота, подразумевавшая здоровье, силу,
ловкость, не мыслилась без духовного содержания1.
Наряду с классическими античными играми позднее
возникали региональные, национальные игры, празд
ники, ритуалы, также связанные с единством ду
ховного и физического начал. Одним из них явился
рождённый на берегах Волги и Камы древний празд
ник Сабантуй.
Сабантуй – в древности календарный обряд
в честь пробуждения природы и начала весеннего

1

1

йола – татар халкының төп милли бәйрәме,
яшәешенең аерылгысыз өлеше. Югары эмоциональ
рухы, тормышка мәхәббәт белән сугарылган
берләштерү көченә бәйле, ул Татарстан һәм Россия
халыкларының уртак бәйрәменә әйләнде. Татар
халкы өчен Сабантуй – тормыш мәгънәсе, хезмәт,
табигать белән бердәмлек – кыскасы, милләт
асылында яткан барлык төшенчәләр гәүдәләнеше
ул. Бәйрәм йолалары һәм гореф-гадәтләре буыннар
бәйләнешенең эмоциональ һәм эстетик формасын,
аның рухи эчтәлеген хасил итә.
Халыкның күпгасырлык традицияләре, шул
исәптән төрки халыкларның шушы асыл
бәйрәме борынгы бәйрәм йолалары һәм гореф-га
дәтләреннән, мәсәлән, борынгы төрки кабиләләре
һәм халыклары яшәешенә барып тоташкан
җыен бәйрәменнән килеп чыккан. Болгарларда
җыен бәйрәме турында Ибн-Фадлан язмаларында
әйтелә2. Соңрак җыеннар хакында урта гасырларда
иҗат ителгән «Идегәй» гомумтөрки дастанында
искә алына3. XIX йөз ахыры – XX йөз башы татар әдәбияты вәкилләре: Габдулла Тукай, Шә
риф Камал, Каюм Насыйри, Фатих Әмирхан та
2

Путешествие Ибн-Фадлана на реку Итиль (в переводе Султана
Шамси). – М., 1992. – С. 41.
3

Mens sana in corpore sano (лат.) – Сәламәт тәндә – сәламәт
акыл (Ювенал).

Mens sana in corpore sano (лат.) – В здоровом теле здоровый
дух (Ювенал).

Идегәй. Татар халык дастаны. – Казан, 1988. – Б. 70; Идегей.
Татарский народный эпос. (Перевод С. Липкина). – Казань, 1990. –
С. 62

сева, – является главным национальным праздником
татарского народа, составной частью его образа
жизни. Благодаря своей высокой эмоциональной сос
тавляющей, жизнеутверждающему объединитель
ному содержанию, он давно стал и общим празд
ником народов Татарстана и России. Сабантуй для
татарского народа – это воплощение самой сути
жизни, труда, единения с природой, всего того
важного, что составляет основу нации. Обычаи
и обряды праздников становятся эмоциональной
и эстетической формой связи поколений, их ду
ховного содержания.
Многовековые традиции народа, в том числе
и исконный праздник тюрков, происходят из древнейших праздничных обрядов и обычаев – напри
мер, джиен, – праздник, уходящий своими корнями
к бытованию у древнетюркских племён и наро
дов. О распространении его у булгар писал в своих
записках Ибн-Фадлан2. Позднее о джиенах упо
минается и в средневековом общетюркском эпо
се «Идегей»3. Татарская литература и поэзия кон
ца XIX и XX вв. не обходит своим вниманием
празднества татар: Габдулла Тукай, Шариф Камал,
Каюм Насыри, Фатих Амирхан.
2

Путешествие Ибн-Фадлана на реку Итиль (в переводе Султана
Шамси). – М., 1992. – С. 41.
3
Идегэй. Татар халык дастаны. – Казан, 1988. – Б. 70; Идегей.
Татарский народный эпос. (Перевод С. Липкина). – Казань, 1990. –
С. 62.
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тарларның бу бәйрәмен шулай ук игътибардан
читтә калдырмый.
Тел белгечләре, тарихчылар, төбәкне өйрәнү
челәр, этнографлар, фольклорчылар, сәнгать һәм
мәдәният белгечләре – төрле галимнәр бәйрәм
феноменын төрле ноктадан өйрәнәләр һәм аның
борынгы әби-бабаларыбыз яшәгән урында үткәрелүе,
атамаларында җир эшкәртү йолалары чагылыш
табуы турында нәтиҗәгә киләләр4.
Бәйрәмнәр – өлкәннәр хөрмәтләгән нәсел-ыруның
төрле буыннары очрашуы өчен сәбәп тә, җыр һәм
көй белән үрелеп барган йолалар һәм уеннар да,
милли аш-су осталыгын күрстәү урыны да.
Ат чабышлары, көрәш – төрки халыклар бәй
рәмнәренең төп өлеше. Сабантуйның борынгы та
мырлары, аның асылы татар халык авыз иҗа
тында формалашкан мәкаль-әйтемнәрдә чагылган5.
Көрәш, батырлар алышы татар әкият, дастанна
рында да сурәтләнгән. Сабантуй батырын билгелә
гән көрәш сурәте күчмә төркиләрнең иң борынгы
истәлекләрендә очрый.

Учёные – филологи, историки, краеведы, этногра
фы, фольклористы, искусствоведы, культурологи –
исследуют феномен праздника с различных точек
зрения, приходя к выводу о том, что он, как
правило, проводился на месте древнего обитания
предков, и в его названиях достаточно устойчиво
отразилась земледельческая обрядность4.
Праздники – это встреча представителей ро
дов и их разных поколений с ярко выраженным
почитанием старших, это были обряды и игры,
сопровождавшиеся песнями и музыкой, это было
и торжество национальной кухни.
Конные состязания, курэш (борьба) являлись обя
зательными компонентами праздников тюркских
народов. Древние корни Сабантуя, его сущность от
ражены в многочисленных пословицах и поговорках,
которые сложились в устном народном творчест
ве5. Описание борьбы курэш, схваток батыров нашло
отражение в татарских сказках, дастанах. Изобра
жения сцен борьбы, победитель которой становился
батыром Сабантуя, встречаются и в древнейших
памятниках тюркских кочевников.

4

4

Мәсәлән: Бурганова Н. О системе народного праздника джиен у ка
занских татар // Исследования по исторической диалектологии
татарского языка. – Казань, 1982. – С. 25.
5
Бу хакта җентеклерәк: Шарафутдинов Д. Р. Традиционная куль
тура татарского народа XIX – начала XXI вв. Юность древнего
Сабантуя. – Казань: Эхо веков – Гасырлар авазы. – 2004. – С. 121.

Например: Н. Бурганова О системе народного праздника джиен
у казанских татар // Исследования по исторической диалектологии
татарского языка. – Казань, 1982. – С. 25.
5
Подробнее: Шарафутдинов Д. Р. Традиционная культура татар
ского народа XIX – начала XXI вв. Юность древнего Сабантуя. –
Казань: Эхо веков – Гасырлар авазы. – 2004. – С. 121.
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Риваять һәм легендаларда батыр чын каһарман,
халыкның үзеннән чыккан һәм аның яраткан герое
булып күзаллана. Ашин, Аттила, Камыр батыр,
Таңбатыр гомумиләштерелгән образларында аңа
гайрәтле көч, җиңелмәс рух, намуслылык һәм
киң күңеллелек, батырлык һәм гаделлек хас.
Көрәш батырына бирелгән бүләк һәм бәйрәм ат
рибутлары – тәкә, чигүле сөлге һ. б. – Сабантуй
символлары булып тора. Аларга сакраль мәгънә дә
хас: тәкә әүвәлгедән кояш һәм күк белән бәйле,
корбанга китерелә торган хайван булган. Төрки
мифологиядә каешка да аерым мәгънә салына: анда
кендек – тәннең галәм белән бәйле үзәген күргәннәр.
Каеш талисман рәвешендә кабул ителгән һәм
яшүсмерлектән җитлеккәнлеккә күчүне, өлкәнлек
һәм батыр исеменә ия булуны аңлаткан, сугышчы
итеп кабул иткәндә дә, каеш мәҗбүри атрибут
булып торган.
Ат чабышы – бәйрәмнең иң популяр сюжетла
рыннан берсе, һәм ат образы да символик эчтә
лек белән сугарыла. Ул – тотем, яклаучы образ,
борынгыларда өермә, яшен, күк күкрәү, атылган
йолдыз, учак очкыны, шарлавык, таудан атылган
елга, сызгыра торган ук образлары белән тәңгәл
ләшә6.
Бәйрәм феноменын беренче тикшеренүчеләр7
грек Олимпия уеннары белән тәңгәллек табалар,
белгәнебезчә, аларда спорт бәйгеләре генә түгел,
шулай ук җыр, музыка, бию, шигърият тә чәчәк ата.
Башкача әйткәндә, физик һәм эмоциональ, матди
һәм рухи якларның гармониясенә ирешелә. Бу – тән
матурлыгы, аның мөмкинлекләре камилләштерелә,
мәдхия объектына әйләнә торган антик сәнгатьтә
чагылыш таба.
Сабантуй тирән символик мәгънәгә ия күренеш
булып тора, аның һәр өлеше үзгә эчтәлек һәм
мәгънә белән сугарылган.
Гаҗәеп матур, сюжет һәм мәгънә ягыннан бай
эчтәлекле, күтәренке эмоциональ рух, уңай киче
решләр тулы бәйрәм буларак, Сабантуйның та
мырлары, үткәне һәм бүгенгесе рәссам, язучы,
шагыйрь, композиторларның игътибарын элек-элек
тән җәлеп иткән.

В преданиях и легендах батыр ассоциировался
с настоящим героем, любимцем народа, который
сам был выходцем из него. Ему в обобщённых
образах Ашина, Аттила, Камыр батыра, Тан баты
ра приписывались могучая сила, несокрушимая воля,
благородство и широта души, храбрость и спра
ведливость. Символами Сабантуя являются подарки
победителю борьбы и атрибуты праздника –
баран, тканое татарское полотенце и другие
аксессуары. Эти символы несли в себе сакральное
значение: баран издревле был жертвенным жи
вотным, связанным с солнцем и небом. В тюркской
мифологии особое значение придавалось поясу,
он наделялся семантическим смыслом, в кото
ром видели аналог пуповины – телесного цент
ра, связанного с космосом. Пояс приобретал зна
чение талисмана и обозначал переход юноши
к совершеннолетию, зрелости и приобретение им
статуса батыра; пояс был обязательным атри
бутом посвящённого в воины.
Скачки на конях – один из самых популярных
сюжетов празднества, и конь, его образ заключал
в себе символическое значение. Конь был тотемом,
покровителем, ассоциировался у древних с образами
бури, молнии, грома, падающей звезды, искры от
костра, водопада, низвергающейся с гор реки,
свистящей стрелы6.
Первые исследователи праздника7 проводили парал
лели с греческими олимпийскими играми, в которых
процветали не только спортивные состязания,
но и песни, музыка, пляски, танцы, поэзия. Други
ми словами, достигалась гармония физического
и эмоционального, материального и духов
ного. Это
отразилось в античном искусстве, где красота тела,
его возможности возводились в степень совершенства,
становились предметом его воспевания.
Сабантуй как феномен сам является глубоко
символичным действом, каждая составная часть
которого наполнена особым содержанием и смыслом.
Поскольку Сабантуй необыкновенно красочный
и богатый по сюжетам и смыслам, наполненным
повышенной эмоциональностью, заряжен позитив
ной энергетикой, его истоки, прошлое и настоящее
издавна становились объектом внимания худож
ников, писателей, поэтов, композиторов.

6
Липец Р. С. Образы батыра и его коня в тюрко-монгольском
эпосе. – М.: Наука, 1984. – С. 228 – 229.
7
Спутник по Казани. Год первый. 1895 – 1896. Иллюстрированный
указатель достопримечательностей и справочная книга по горо
ду / Под ред. Н. П. Загоскина. – Казань: Типо-литография Имп. ун-та,
1895. – С. 619; Семёнов Н. Сабан-туй. – Казань: Татполиграф, 1929. –
С. 13 – 14.

6

Липец Р. С. Образы батыра и его коня в тюрко-монгольском эпо
се. – М.: Наука, 1984. – С. 228 – 229.
7
Спутник по Казани. Год первый. 1895 – 1896. Иллюстрированный
указатель достопримечательностей и справочная книга по горо
ду / Под ред. Н. П. Загоскина. – Казань: Типо-литография Имп. унта, 1895. – С. 619; Семёнов Н. Сабан-туй. – Казань: Татполиграф,
1929. – С. 13 – 14.
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Сабантуй в скульптуре

Рада Нигматуллина • Изабелла Рогожина • Марина Нигматуллина

«Изображать простой народ,
его жизнь, его чаяния…»
!

Рада Нигъмәтуллина һәм аның автордашлары –
Изабелла Рогожина һәм Марина Нигъмәтуллинаның
күп планлы, күп фигуралы һәм берничә өлештән
торган сериясе татар халкы тормышының төп
темаларына багышланган. Олы милли халык бәйрәменең шулкадәр киң күләмле образлар пано
рамасы илебез сынлы сәнгате тарихында беренче
тапкыр хатын-кыз сынчылар тарафыннан гәү
дәләндерелә. Р. Х. Нигъмәтуллина иҗаты һәрвакыт
та да үзенчәлекле фикерләү рәвеше, үз ка
рашы,
сәнгатьтә автор сүзенең берлеге белән аерылып
тора. «Сабантуй» дип исемләнгән гаять күләм
ле скульптур композиция – тиңе булмаган һәм
яңача эшләнгән әсәр, Татарстан Республикасы
һәм Россиянең хәзерге заман сәнгатендә эпохаль
күренеш.
Асылда, «Сынчылык әсәрләрендә Сабантуй» – ул
үзенә күрә бер спектакль, һәм бу очракта авторлар –
бердәм тема һәм ният белән берләштерелгән
образлар һәм персонажларны тудыручылар гына
түгел, ә бәлки шушы тиңе булмаган вакыйга –
бәйрәм, карнавал, җаннар һәм йөрәкләр берләшү
сәхнәсенең режиссёрлары да. Уртак кисешү нок
таларына ия композицияләр үзара күренмәс җепләр
белән бәйләнгән. Бу бәйләнешләр теге яки бу
сюжетны төрлечә шәрехләү, мизансценаларны ирекле
урнаштыру сәләтенә ия, ә табигый мохит бөтен
композицион төзелешнең, әсәрнең күптавышлы

«Сынчылык әсәрләрендә Сабантуй»
ны эшли башлау. Күп фигуралы
композицияне пластилинда иҗат
итеп карау. 2007
Начало «Сабантуя в Скульптуре».
Проба многофигурной композиции
в пластилине. 2007

Многоплановая, многофигурная и многочастная
серия Рады Нигматуллиной и её соавторов – Изабеллы
Рогожиной и Марины Нигматуллиной – посвящена
основным темам жизни татарского народа. Впервые
в истории отечественного изобразительного искус
ства столь масштабная панорама образов большого,
родного праздника в скульпту
всеобъемлющего на
ре воплощена татарскими женщинами-ваятелями.
Творчество Р. Х. Нигматуллиной всегда отличалось
самобытностью мышления, собственным видением,
един
ством авторского слова в искусстве. Гран
диозная скульптурная композиция «Сабантуй» –
уникальное и новаторское произведение, знаковое
и эпохальное явление в современном искусстве
Республики Татарстан и России.
По сути, «Сабантуй в скульптуре» – это своего
рода спектакль, и авторы в данном случае – не
только ваятели, создатели образов и персонажей,
объединённых единой темой и замыслом, но и ре
жиссёры этого уникального действа – праздника,
карнавала, апофеоза единения душ и сердец. Компози
ции имеют между собой невидимые внутренние
связи, параллели, точки пересечения… Эти свя
зи обладают свойством гибкой и разнообразной
трактовки того или иного сюжета, свободного
выстраивания мизансцен, а природная среда ста
новится частью всего композиционного строя,
полифонического звучания всего произведения. Мел

яңгырашының бер өлеше булып китә. Вак пластика
монументаль фикерләү кануннары – табигать һәм
иркенлек мохите, силуэт һәм форма, төс һәм ритм
эффектлары эшли торган декоратив-монументаль
сынчылык аһәңнәренә ия була башлый.
Сынчы Рада Нигъмәтуллина – күренекле иҗади
династиягә нигез салучының – аңа кадәр бөтен
иҗаты татар халкының рухи матурлыгын дан
лауга юнәлгән була. Бу – театр куелышларыннан
күренешләрдә, Габдулла Тукай тормышын һәм
иҗатын сурәтләгән композицияләрдә гәүдәләнә.
Аларда сынчы йола һәм бәйрәмнәргә (каз каклау,
киндер агарту, Гает һәм Мәүлед бәйрәмнәре), аулак өй һәм җыр башкару күренешләренә мөрәҗә
гать итә.
Күп фигуралы полифоник цикллар иҗат итү –
Нигъмәтуллиннар-Рогожиннар династиясенә хас
үзенчәлекле сыйфат. Тиңе булмаган талантлы
сынчылар гаиләсе инде күп еллар дәвамында иҗади
автордашлыкта эшлиләр.
Вак пластикада әсәрләр иҗат итүгә Р. Х. Нигъ
мәтуллина 1980 еллар ахырында керешә. Үзгә
бер сокландыргыч һәм кабатланмас иҗатының
төп темасы итеп ул театр һәм татар халык
авыз иҗаты, Салих Сәйдәшев һәм Габдулла Тукай
шәхесе һәм иҗаты, аларның музыка һәм шигърият
дөньясын, татар милли бәйрәмнәре һәм йолалары,
гореф-гадәтләре темасын сайлый.

кая пластика начинает приобретать звучание де
коративно-монументальной скульптуры, где действуют законы монументального мышления – рабо
та природного и воздушного окружения, эффекты
силуэта и формы, цвета и ритма.
Всё предшествующее творчество скульптора
Рады Нигматуллиной, родоначальницы известной
творческой династии, было направлено на вос
певание духовной красоты татарского народа. Это
воплощалось в сценах из театральных постановок,
композициях, отражавших жизнь и творчество
Габдуллы Тукая. В них скульптор обратилась
к обычаям и праздникам (вяление гусей, беление
холста, праздники Гаит и Маулид), сценам посиделок
и исполнения песен.
Создание пластических полифонических циклов
многофигурных композиций – характерная черта
творческого почерка династии Нигматуллиных-Ро
гожиных. Уже многие годы уникальная талантливая
семья скульпторов работает в творческом соав
торстве.
К созданию произведений в мелкой пластике
скульптор Р. Х. Нигматуллина приступила в конце
1980-х годов. Главной темой стало воплощение
в скульптуре темы театра и татарского фольк
лора, личность и судьба Салиха Сайдашева и Габ
дуллы Тукая, их музыка и поэзия, татарские на
циональные праздники, обычаи и обряды.

Рада Нигъмәтуллина • Изабелла Рогожина • Марина Нигъмәтуллина

Бөек Ватан сугышы елларында сынчының балачагы
XVI йөздән билгеле Балчыклы дигән татар авылында
үтә. Бу җирләр аның өчен, чын мәгънәсендә, образлар,
мотивлар чишмәсе, бөтен иҗаты өчен сюжет
чыганагы була. Халык җырлары, бәйрәмнәре һәм
йолалары, киемнәр һәм бизәнгечләр, гармун һәм
биюләр белән үрелеп барган кич утырулар авылда
әле беренчел, үзгәртелмәгән килеш яши, һәм бу
манзараларның барысын да булачак рәссам күңеленә
сеңдерә. Соңрак бу кичерешләр һәм мотивлар ос
таның төрле чорларда иҗат иткән тиңдәшсез
композицияләрендә чагылыш таба – «Кич утыру,
«Җыр-биюләр», «Сабантуй», «Май атлау», «Каклаган
казлар», «Чишмә янында», «Яучы», «Самовар янында
кыз», «Чәкчәкле бию», «Кайгы», «Авыл җыры», «Гар
мун» һ. б.
1970 елларда, агач эшләнмәләр белән бергә,
сынчы вак пластикага да мөрәҗәгать итә.
Р. Нигъмәтуллина иҗатында әлеге жанрның чынчынлап үсүе һәм камилләшүе 1980 еллардан башлана.
Ул авыл кичерешләре һәм образлары бе
лән бәйле
балачак хатирәләренә мөрәҗәгать итә: милли
типажлар, авыл тормышыннан аерым сурәтләр,
нечкә һәм җылы юмор белән кушылып, фольклор,
җыр традицияләре, халык әкиятләре белән үрелеп
китә. Шунда ук күз камаштырырлык костюмнар,
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Во время Великой Отечественной войны дет
ство будущего скульптора прошло в татарской
деревне Балчыклы (в переводе с татарского Гли
няная), известной в крае с XVI века. Эта земля
стала для неё поистине колыбелью, источником
образов, мотивов, сюжетов для всего творчества
художника. Народные песни, праздники и обряды,
костюмы и украшения, девичьи посиделки с гар
монью и плясками, которые ещё в первозданном,
нетронутом виде существовали в те годы в деревне, – все эти картины жизни жадно впитывала
в себя будущий художник. Позднее эти впечат
ления и мотивы стали основой для создания
непревзойдённых композиций мастера, выполненных
в разное время («Посиделки», «Песни и пляски»,
«Сабантуй», «Маслобойка», «Вяленые гуси», «У родни
ка», «Сваха», «Девушка с самоваром», «Танец с чакчаком», «Скорбь», «Деревенская песня», «Гармонь»
и другие).
В 1970-е годы параллельно с разработками
в дереве мастер обращается к мелкой пластике.
Истинный взлёт и мастерство этого жанра
у Рады Нигматуллиной пришлись на период
начиная с 1980-х годов. Скульптор обратилась
к детским воспоминаниям, вынесенным ею из
деревенских впечатлений и образов: национальные
колоритные типажи, запечатлённые сценки из
жизни деревни, подмеченные с тонким и добрым
юмором, органично сочетаются с фольклором,
песенными традициями, народными сказками. Здесь
же соединились и мотивы театральных сюжетов
с яркими костюмами, выразительными жестами
и мимикой, запомнившиеся ей ещё с юности, когда
она жила в театрально-артистическом кругу.
Всё это гармонично перемешалось в празднич
ный калейдоскоп жизни и театра, и получился
радостный мир, целый каскад разных характеров
и судеб. Художник в мелкой пластике работала
с разнообразным материалом – глиной, керамикой,
шамотом, мастикой – это был эксперимент,
поиск наибольшей выразительности характеров,
заострение типических черт. В этих произведениях
декоративность наряду с цветом подчёркивается
театрализацией изображения, введением интерьерных и пейзажных мотивов. Скульптор выплёски
вает на композиции свои живописные возможности
и органическую потребность в цвете. Цвет
и форма подчёркивают живописность фактуры,
выявляют строение и выразительность. Тональ
ность скульптур Нигматуллиной то пастельнонежная, то феерически-насыщенная. В её цветовой
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тәэсирле ишарә һәм мимика белән театр сюжетла
ры мотивлары кушыла, алар сын
чы күңелендә
яшүсмер вакытыннан, театраль-ар
тистлар мо
хитендә яшәгәндә үк урын ала. Боларның барысы
да, гармонияле кушылып, тормыш һәм театрның
бәйрәм калейдоскобын барлыкка китерә, һәм
шатлык тулы дөнья, төрле характер һәм язмышлар
агышы туа. Вак пластикада рәссам төрле материал
(балчык, керамика, шамот, мастика) куллана, экс
периментлар ясый, характерларны мөмкин кадәр
тәэсирле итү юлларын эзли, типик сыйфатларны
калкыта. Р. Нигъмәтуллина скульптурасында төс
һәм декоративлык сурәтнең театральләштерелүе,
интерьер һәм пейзаж мотивлары кертелү аша асцияләренә сән
сызыклана. Сынчы үзенең компози
гатьлелек мөмкинлекләрен һәм төскә органик их
тыяҗын сыйдыра. Төс һәм форма фактураның
гын ассызыклый, төзелешен һәм тәэсир
матурлы
лелеген күрсәтә. Р. Нигъмәтуллина скульптурасын
да әле нәзакәтле пастель, әле гаҗәеп матур куе
төсләр өстенлек итә. Ул сайлаган төсләрдә татар
гамәли бизәлеш сәнгате буяулары белән охшашлык
күренә. Милли үзенчәлекләр тышкы атрибутларда,
стильләштерелгән мотивларда гына түгел, ә бәлки
сизелер-сизелмәс кул хәрәкәтләрендә, башны июдә,
карашта, гәүдә торышында, татар рухының ка
батланмас моңында да чагылыш таба. Еш кына
сынчы үз композицияләренә интерьер яки пейзаж
фрагментларын өсти. Бу деталь – автор ниятен
ачарга ярдәм итәрдәй символ яки тамга гына түгел,
ул композициягә масштаблылык һәм пространство
рухы кертә. Әлеге сериягә кергән эшләрдә силуэт,
фигуралар ракурсы, кием сырлары гармониясе урын
ала. Сырлар теле – әвәләүнең иң оста телле һәм
тәэсирле чараларыннан берсе, һәм сынчы аның
белән иркен һәм виртуозларча эшли.
Рада Нигъмәтуллина иҗатында зур тема – Габ
дулла Тукай шигърияте, аның әсәрләре мотивлары,
шулай ук шагыйрьнең балачагы. Шамот һәм
гән «Апуш», «И туган тел»,
мастикадан эшлән
«Бишек җыры», «Асрамага бала бирәм, кем ала?»,
«Ишек артында», «Әни белән саубуллашу», «Кырлай»,
«Шүрәле», «Әллүки», «Таз», «Мәдрәсә», «Бәйрәм бү
ген», «Татар кызлары» әсәрләрендә бу мотивлар
үзара үрелеп китә, бер-берсен тулыландыра һәм
сынчы иҗат иткән композицияләрдә бердәм яң
гыраш ала. «Мин гомерем буе Тукайга таба
бардым, бүленеп-бүленеп, ашыкмыйча һәм салмак
кына. Аның шигырьләрен еш һәм рәхәтләнеп
укыдым, үз сүземне әйтергә әзерләндем... Мине

«Сынчылык әсәрләрендә Сабантуй» сериясе өстендә эш: Рада
Нигъмәтуллина, Изабелла Рогожина, Марина Нигъмәтуллина
Работа над серией «Сабантуй в скульптуре»: Рада Ниг
матуллина, Изабелла Рогожина, Марина Нигматуллина

Рада Нигъмәтуллина • Изабелла Рогожина • Марина Нигъмәтуллина

14

Сабантуй. 1982
Сабантуй. 1982

Исемдә калганнар. Ташаяк ярминкәсе. 1996
Воспоминания. Ташаякская ярмарка. 1996

Кырлай. 1986
Кырлай. 1986

палитре наблюдается созвучие с красками та
тарского декоративно-прикладного искусства. На
циональные черты отражаются не столько во
внешних атрибутах, стилизованных мотивах,
сколько в неуловимых движениях рук, наклоне
головы, взгляде, ракурсе и повороте фигуры, не
повторимости и аромате татарской души. Часто
скульптор вводит в свои композиции фрагмент
интерьера или пейзажа. Эта деталь не простой
символ или знак, помогающий раскрыть замысел;
в композицию вводятся масштаб и ощущение
пространства. В работах этой серии выявляется
гармония силуэта, ракурсов фигуры, складок
одежды. Язык складок – одно из красноречивых
и выразительных средств ваяния, и этим языком
скульптор владеет свободно и виртуозно.
Большой темой в творчестве Рады Нигматул
линой становится поэзия Габдуллы Тукая, мотивы
его произведений, а также детство самого поэта.
В созданных произведениях в шамоте и мастике – «Апуш», «И туган тел» («Родной язык»),
«Бишек жыры» («Колыбельная»), «Кто возьмёт
ребёнка на воспитание?», «За дверью», «Прощание
с матерью», «Кырлай», «Шурале», «Эллу
ки», «Таз»,
«Медресе», «Байрам буген» («Сегодня праздник»),
«Татарские девушки» – эти мотивы переплетаются
между собой, органично дополняют друг друга
и приобретают единое звучание. «Всю жизнь я шла
к Тукаю, периодами, не спеша и размеренно. Много
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бигрәк тә аның балачагы дулкынландыра, мин
язмышларыбызда күпмедер охшашлык тоям. Инде
шагыйрьгә багышланган егермедән артык әсәр
иҗат ителгән, әмма йөрәктә, уйларда, мөгаен,
тагын шуның кадәр җыелырдыр...», – дип фикерли
автор. Чыннан да, соңрак кызлары – сынчылар
Изабелла Рогожина һәм Марина Нигъмәтуллина
белән автордашлыкта күп фигуралы «Тукайга
мәхәббәт илә…» пространстволы сериясе иҗат
ителә1.
Габдулла Тукай темасы, аның шигъри әсәр
ләренең эчтәлеге халык бәйрәмнәре, төрле кат
лаулар (руханилар, сәүдәгәрләр) тормышыннан сатирик күренешләр белән табигый рәвештә ке
решеп китә. Сынчылар булачак шагыйрьнең да
һи иҗаты чыганаклары сизелеп, күренеп торган
балачагы темасын, үзенчәлекле, мөлаем, үзәккә үтә
торган, дулкынландыргыч итеп ачалар. Тукайга
багышланган циклда халыкка, аның холкына хас
булган этнографик типажлар, йөз хәрәкәтләре,
ракурслар һәм ишарәләр тәэсирлелеге, персонажлар
арасындагы диалог чагылыш таба.

и с удовольствием читала его стихи, готовилась
и к своему слову… Меня особенно трогает его
детство, я ощущаю некое созвучие с собственной
судьбой. Уже создано более двадцати произведений,
посвящённых поэту, но в сердце, замыслах наберётся,
наверное, ещё не меньше…», – размышляла автор.
Действительно, позднее, в соавторстве с дочерями,
скульпторами Изабеллой Рогожиной и Мариной
Нигматуллиной, была создана пространственная
многофигурная серия «С любовью к Тукаю…»1.
Тема Габдуллы Тукая, содержание его поэти
ческих произведений органично и естественно петири
рекликаются с народными праздниками, са
ческими сценами из жизни разных сословий (ду
ховенства, купечества). Скульпторы раскрыли поособому, нежно, пронзительно, трогательно тему
детства Тукая, из которого становятся понятны,
видимы и осязаемы истоки гениальных творений
будущего поэта. В ёмких образах, соз
данных ав
торами, воплощены этнографические типажи,
ха
рактерные для ментальности народа, мимика,
выразительность ракурсов и жестов, выстроенный
диалог между персонажами.

1
Тукайга мәхәббәт илә… Рада Нигъмәтуллина, Изабелла Рого
жина, Марина Нигъмәтуллина: Альбом-каталог / Текст авторы
Р. Г. Шаһиева. – Казан: Заман, 2011. – 128 б.

1
С любовью к Тукаю… Рада Нигматуллина, Изабелла Рогожина,
Марина Нигматуллина: – Альбом-каталог / Автор текста Р. Г. Ша
геева. – Казань: Заман, 2011. – 128 с.
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Цикл «Сабантуй»
!

«Сабантуй» үзенең табигате белән Тукай циклыннан үсеп чыга һәм тагын да күләмлерәк, тә
мамланганрак төс ала. Ул үзенә Рада Нигъмәтулли
на тарафыннан элгәрерәк иҗат ителгән аерым
әсәрләрдәге һәм театр, фольклор, Тукай һ. б. се
рияләрдәге идея һәм фикерләрне үз эченә ала, монда
театр темасы да керә; авторлар күңелендә озак
еллар дәвамында җитлеккән, үскән ниятләр, иҗат
ителгән эшләр – шушы катлаулы иҗади хезмәт

«Сабантуй» вышел своей органической при
родой, своим естеством из тукаевского цикла
и стал более объемлющим, завершённым. Он
включил в себя все идеи и замыслы, которые
разрабатывались Радой Нигматуллиной раньше,
как в отдельных произведениях, так и в сериях,
таких как театральная, фольклорная, тукаев
ская; всё, что создавалось многие годы, зрело,
росло в умах и душах авторов – эта сложная,
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искиткеч зур «Сабантуй» сериясенә кадәр үсеп
җитә.
Рада Хөсәен кызы Нигъмәтуллина һәм аның
автордашлары Изабелла Рогожина һәм Мари
на Нигъмәтуллина тарафыннан иҗат ителгән
«Сабантуй» циклы күп катламлы, күп өлешле
әсәр булып тора, авторлар биредә бәйрәм
сюжетларын халыкның бөтен асылына, рухына
үтеп кергән ритуаль, символик хәрәкәт кебек
шәрехли.
Тасвирлы, хәрәкәт һәм яшәү тулы, берләшү идеясе
белән сугарылган әсәрләр күптөсле скульптура,
күпбуяулы, жанрлы этнографик материал буларак
кабул ителәләр.
Халык бәйрәменең образлы дөньясы иҗади ди
настиянең таланты ярдәмендә күп өлешле эпос
дәрәҗәсендә ачыла; аның скульптур чишелеш диа
пазоны тасвирлы, дәртле һәм хәрәкәт тулы кү
ренешләрдән лирик салмак композицияләргә ка
дәр киң һәм күпкырлы, аларның һәрберсе халык
ментальлеге гәүдәләнеше булган халык бәйрәме
панорамасын торгыза. Бәйрәм феериясе җигүле ат
лар юыртуында, җилдә җилфердәгән кызыллыаклы сөлгеләр һәм очкандай тоелучы арбаларда,
музыка һәм чая гармунчы бии-бии уйнаган көйгә
башкарылган җыр авазларында күз алдына килеп
баса.

творческая работа вылилась в грандиозную серию
«Сабантуй».
Цикл «Сабантуй», созданный Радой Хусаиновной
Нигматуллиной и её соавторами Изабеллой Ро
гожиной и Мариной Нигматуллиной, включает
в себя многоуровневое, многочастное произведение,
в котором авторы интерпретируют сюжеты
праздника как некие ритуальные, символические
действа, пронизывающие всё существо народа, его
органику и душевный строй.
Произведения, красочные, наполненные движением
и жизнью, смыслом единения, представляют собой
полихромную скульптуру, пластику многокрасочно
го, жанрового этнографического материала.
Образный мир народного праздника воплотился
талантом художественной династии в многочаст
ный эпос, диапазон скульптурных решений которого
широк и многогранен: от красочных, энергичных
и полных динамики сцен до лирических напевных
композиций, каждая из которых воссоздаёт в целом
панораму народного праздника, олицетворяющего
ментальность народа. Феерия праздника зримо
встаёт в ощущении бега запряжённых лошадей, вихре летящих повозок с развевающимися на ветру
красно-белыми полотенцами, звуках музыки и песен
под распустившиеся меха баяна залихватски при
плясывающего гармониста.
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Сабантуйга озату

Проводы на Сабантуй
!
Сабан туе бүген.
Авылыбызга
Йөзләп кунак кайткан бер көнгә.
Җырлый-җырлый бергә бөтенебез
Тауга күтәрелдек – иркенгә.
		Рәшит Әхмәтҗанов
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«Сабантуйга озату» һәм «Сабантуйга барабыз!»
композицияләре бәйрәмнең башлам өлеше булып
тора. Халык бәйрәменә әзерлек күренешләре күз
алдына килеп баса, аларда олысы-кечесе барысы
да катнаша. Барысы да бәйрәм ыгы-зыгысына
чумган, күңел ачу, тәмле сыйларны уйлап кинәнә,
тылсымлы мизгелләр, күрше-тирә авыллардан
җыелачак туганнар һәм дуслар белән очрашуларны
көтә.

Прологом к празднику являются композиции –
«Проводы на Сабантуй» и «Едем на Сабантуй!».
Зримо встают сцены приготовления к народному
празднику, в котором принимают участие все
от мала до велика: дети, взрослые, старики.
Все пребывают в какой-то праздничной суете,
в предвкушении веселья, вкусных угощений, ожида
ния чуда, предстоящих встреч с родственниками
и друзьями из соседних селений.

Рада Нигъмәтуллина • Изабелла Рогожина • Марина Нигъмәтуллина
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Тукылган чуар келәм җәелгән арбада ирле-ха
тынлы гаилә утыра: хатыны бөрмәле иң матур
күлмәген кигән, күкрәге изү белән бизәлгән,
башында – калфак, ә янында сабыр, җитди ире
урын алган. Алар самовар куелган сандыкка
таянганнар – бәйрәмгә бар нәрсә дә әзер. Башкалар
әле әзерләнеп ята: яшь егет бизәлгән атның
иярләрен инде ничәнче мәртәбә карап, рәтләп куя;
малайлар аяк астында чуала; башка бер хатынкыз чуар тукымага төрелгән кайнар һәм хуш исле
бәлешләрен арбага урнаштырырга ашыга; ике күрше
хатын үзара ашыгып кына нәрсә турындадыр
сөйләшә... Бөтен сурәт хәрәкәт һәм бәйрәм көтү
рухы белән сугарылган.

На телеге, застеленной домотканой пестрядью,
сидит супружеская чета: женщина, нарядно
одетая в самое лучшее платье с оборками, грудь
украшена изю, на голове калфак, а рядом с ней
расположился её степенный супруг. Они оперлись
на сундук с самоваром – всё готово к отправлению
на праздник. Другие пока пребывают в процессе
приготовлений: молодой джигит поправляет кон
скую упряжь наряженной лошади, в который раз
проверяя её на прочность, мальчишки крутятся
тут же, «под ногами»; другая женщина торопится
уложить в повозку завёрнутые в пестрядь пироги,
ещё горячие и ароматные; две соседки договариваются
о чём-то спешно, на ходу… Вся картина наполнена
движением и атмосферой ожидания праздника.

Сабантуйга барабыз!»
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«

«Едем на Сабантуй!»
!

«Сабантуйга барабыз!» композициясе автор
лар тарафыннан бәйрәмнең иң әһәмиятле миз
гелләреннән берсе сыман сурәтләнгән, биредә –
төрле төстәге тасмалар белән бизәлгән шөлдерле
олауга җигелгән ат, олау тулы бәйрәмчә киенгән,
арбадан аякларын салындырып, үзара күңелле
итеп сөйләшеп утыручы кешеләр. Киемнәрдә,
бөтен композицияне әйләндереп алган, төгәл
сурәтләнгән антуражда ике гасыр чиге яки совет

Композиция «Едем на Сабантуй!» решена авторами
как один из знаковых моментов всего праздничного
действа, где оживает картина запряжённой в повозку
лошади, украшенной разноцветными лентами, бубенцами, полную празднично одетых, весело переговари
вающихся людей – они расположились по периметру
телеги, свесив ноги. В костюмах, одежде, в аутен
тичности антуража, который окружает всю ком
позицию, ощущается эпоха рубежа веков или первые

властенең беренче еллары – ХХ йөзнең 20 нче яки
30 нчы еллары, татар авылы әле үзенең асылын,
үзенчәлеген саклап калган чор сизелә. Үзәк фигура –
олауга менеп басып, гармунын бөтен көченә ачып,
җил, бәйрәм, кояшка таба ашкынган гармунчы
образында чаялык, тәвәккәллек, төрле авазлар
бәйләме чагыла... Җырлар, сызгырган тавышлар,
атларны ашыктырган камчы чыжылдавы ишетелә,
һәм ат бөтен көченә алга чаба...

советские годы – 1920-е или 30‑е, – когда татарская
деревня ещё оставалась в глубокой архаичности и са
мобытности своего пространства, своей менталь
ности. Удаль, лихость, вихрь звуков – в центральной
фигуре гармониста, который, стоя на повозке во весь
рост, развёл меха гармони на полную амплитуду –
навстречу ветру, празднику, солнцу… Слышатся
песни, свист, звуки хлыста, которым подгоняют бег
лошади, и она несётся во всю свою прыть…

Рада Нигъмәтуллина • Изабелла Рогожина • Марина Нигъмәтуллина

Әйдә уйныйк әле тальян моңын
Тальян бит ул безнең кулларда,
Тальян моңын яраткан кызларны
Дәртләндерсен Сабан туе да.
Маһирҗан Нигъмәтҗанов
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Сабантуй кунаклары
Гости Сабантуя
!
Сабантуйлар! Бәйрәм хөрмәтенә
Табигать тә шундый яшәргән.
Авылдашлар кайткан Сабантуйга,
Авылдашлар кайткан шәһәрдән.
		Роберт Миңнуллин
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Күппланлы композициянең үзәге булып бәй
рәмнең төп өлеше – кунак өстәле, самоварлы,
сыйлы, татар халык милли ризыклары ясалган
натюрморт тора.

Центром всей многоплановой композиции является ядро праздника – стол для гостей, натюр
морт с самоваром, яствами, произведениями та
тарской национальной кухни.

Рада Нигъмәтуллина • Изабелла Рогожина • Марина Нигъмәтуллина
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Вакыйгалар барган урын булып сиземләнгән таби
гать сериянең композицион төзелешендә тоемлана.
Ап-ак эскәтер белән капланган озын өстәлдә төрле
ризыклар – чәкчәк, тәмле камыр ашлары урын алган,
агачлар астында салкынча күләгәдә урнаштырылган
өстәл өстендә чәй сервизы һәм самовар тора. Аның
ян кырыйларын һәм өстен чигелгән һәм тукылган
сөлгеләр урап алган, алар өстәл бизәлешенең бай бизәге
булып торалар. Күп фигуралы композиция мактаулы
кунакларны да үз эченә ала: Россия һәм Татарстан
президентлары, Республиканың беренче президенты,
татар әдипләре һәм артистлары, министрлар, хөр
мәтле аксакаллар һәм абыстайлар, гармунчылар.
Шунда ук бөтен җиргә дә өлгерүче фотокорреспондент
әһәмиятле шәхесләрне төшереп йөри. Барлык кешенең
карашы мәйданга төбәлгән – анда төп вакыйгалар
бара. Композициядәге пространстволы силуэт һәм
рельефлар барлыкка китергән барлык сыннар бердәм
яңгыраш, ритм, атмосфера тудыра торган күренмәс
җепләр белән пластик берләшкән. Композиция үзен
әйләндереп алган сөлгеләр, басып һәм утырып торучы
фигуралар ритмы белән тигезләнә, бу, үз чиратында,
уртак гармония тудыра.

Природное окружение, которое только угадывается
как неотъемлемая среда совершаемого действия, незримо
присутствует во всём композиционном строе серии.
Длинный стол, покрытый белоснежной скатертью,
уставлен угощениями – здесь чак-чак, вкусная выпечка,
стол сервирован чайным сервизом и самоваром, – он
установлен прямо на траве, в прохладной тени деревьев.
По краям и сверху его обрамляют вышитые и тканые
полотнища полотенец, которые являются богатым
украшением в оформлении стола. Многофигурная
композиция включает в себя персонажи почётных
гостей – российского и татарстанского президентов,
первого президента республики, татарских писателей
и актёров, министров, уважаемых аксакалов, гар
монистов. Здесь же рядом фигура вездесущего
фотокорреспондента, снимающего главных лиц. Взо
ры всех присутствующих обращены к майдану,
площади, где происходит основное действие. Все
фигуры композиции пластически объединены между
собой теми невидимыми нитями, которые образуют
единую тональность, ритм, атмосферу, образуя
пространственные силуэты и рельефы. Композиция
уравновешена фланкирующими её развешенными
полотенцами, ритмом стоящих и сидящих фигур, что
создаёт общую гармонию.
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Онытылмас очрашулар
Незабываемые встречи
!
Сабантуйларның саны юк!
Юк Сабантуйның яше...
Сабантуй һәрбер татарның
йөрәк түрендә яши.
		Ренат Харис
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Сабантуйның әһәмияте бәйгеләр, уеннар,
күңел ачулар, көндәлек хезмәттән ял итү генә
түгел, ә туганнар, дуслар, нәсел-ыру очрашу
белән дә билгеләнә. Бу – яшәреп килгән хуш исле табигать кочагында, елга бер мәртәбә
туганнар һәм якыннар бер-берсе белән аралашып,
җәмгыятьтәге һәм гаилә яңалыклары турында
сөйләшеп утырырдай бердәнбер бәйрәм. Ба
лачагы сугыш елларына туры килгән Рада
Нигъмәтуллина өчен авыл Сабантуе турындагы
хатирәләр шул чорның иң якты һәм шатлыклы
мизгелләре булып кала. Композициядә мәйданга
куелган һәм төрле төстәге сөлгеләр, тасмалар
белән бизәлгән колга үзәк урынны били. Бу –
бәйрәмнең төп үзәге. Бәйрәмнең гомуми шавында
очрашу һәм сәламләшү мизгеле – аралашу һәм
кешеләр шатлыгының әһәмиятле өлеше.

Одним из важнейших значений Сабантуя, самого его
проведения были не только состязания, игры, развлече
ния и веселье, отдых от повседневных трудовых
работ, но и встречи родственников, друзей, встреча
поколений. Это был единственный праздник в году,
когда на приволье благоухающей возрождающейся при
роды родные и близкие могли насладиться общением
друг с другом, обсудить новости, общественные и семейные. Для Рады Нигматуллиной, чьё детство пришлось на трудные военные годы, воспоминания о де
ревенском Сабантуе всегда были как один из самых
светлых и радостных жизненных эпизодов той поры.
До
минантой композиции является традиционно ус
танавливаемый на майдане шест, украшенный разно
цветными полотенцами и лентами. Здесь – основ
ной нерв праздника, его эпицентр. В общем же гуле
праздника момент встреч и приветствий – это важ
ная составляющая общения и людской радости.
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Авторлар композицияне камера музыкасы, лиризм
белән өретәләр. Аның үзәгендә – үлән өстенә җәелгән
келәм, келәмгә төрле сыйлар төзелгән, бер генә
Сабантуй да камыр ризыклары, чәкчәк, самоварлы
чәйдән башка үтмәгән.
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Авторы трактуют композицию как камерную,
наполненную лиризмом. В центре её постеленный
на траву ковёр, на нём уставлены угощения – ни
одно действо Сабантуя не обходится без выпечки,
чак-чака, самовара с чаем.
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Сабантуй – село гуляет,
Сыпь, тальянка, пой, курай!
Видишь, как оно бывает,
не журись, гармонь, играй!
		Гарай Рахим

Рада Нигъмәтуллина • Изабелла Рогожина • Марина Нигъмәтуллина
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Яңрап-чыңлап тора
Гармун тавышлары:
Кавышу шатлыклары,
Сагыну сагышлары...
Лена Шагыйрьҗан
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Гармунчылар халык көйләрен уйный, ирләр
шатланышып, ашкынып кочаклашалар, хатынкыз
лар мөселманнарча күрешә, шул рәвешле берберсенә ихтирамын, хөрмәтен күрсәтә. Колыны
белән сурәтләнгән ат образы бөтен сурәткә җы
лылык һәм дулкынландыргыч хис өсти – ана һәм
бала арасындагы гаҗәеп җылылык беркемне дә
битараф калдыра алмый.

Гармонисты наигрывают народные мелодии,
мужчины радостно и порывисто обнимаются,
женщины по-мусульмански здороваются, обе руки
беря обеими ладонями: в этом жесте – и почтение,
и уважение, и знак приятия друг друга. Живость
и трогательность всей сцене придают фигуры
лошади с жеребёнком – воплощение материнства
и нежности, которые никого не могут оставить
равнодушным.

Камал театры Сабантуйда
Камаловский театр на Сабантуе
!
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Рада Нигъмәтуллина тарафыннан аеруча яра
тып сурәтләнгән һәм аерым эчтәлек белән ту
лыландырылган тема – Галиәсгар Камал театры, бу
очракта – театр актёрлары Сабантуйда. Сынчының
бөтен иҗаты балачактан ук шушы тетар рухы
белән сугарыла1.
Рада Нигъмәтуллинаны татар сынчылыгына
тере экспрессия, күзәтүчәнлек, нечкә юмор хисе,
персонажларның характерын бирүдә психологик тирәнлек, импрессионистик әвәләү алымнары, фак
тура һәм силуэт тәэсирлелеге алып килгән новатор дип атарга мөмкин. Аның иҗатында та
тар
шигърияте, татар милли характерының кабат
ланмас эзе саклана, ул татар мәдәниятенең тирән
тамырлары һәм хәзерге үсеш үзенчәлекләре белән
табигый бәйләнгән.

Тема, наполненная особым содержанием и горячо
любимая Радой Нигматуллиной, – это театр Га
лиаскара Камала, в данном случае – создание образов
актёров театра, присутствующих на Сабантуе.
Всем своим существом творчество скульптора
проникнуто духом этого театра с самого детства1.
Раду Нигматуллину для татарской скульптуры
по праву можно назвать новатором, привнёсшим
живую экспрессию, наблюдательность, тонкое
чувство юмора, психологическую глубину в раз
работке характеров персонажей, приёмы импрес
сионистической лепки, богатую выразительность
фактуры и силуэта. Творчество Нигматуллиной
несёт в себе яркий отпечаток неповторимой
татарской поэтики, татарского национального
характера, органично связано и с глубинными

1

1
См. подробнее: Рада Нигматуллина. Альбом-монография / Автор
Д. Д. Хисамова. – Казань: Заман, 2005. – С. 31 – 57.

Карагыз: Рада Нигматуллина: Альбом-монография / Автор Д. Д. Хисамова. – Казань: Заман, 2005. – С. 31 – 57.
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Сынчы иҗатында театр темасы – закончалыклы
күренеш. Театраль күренешләр рухы, әверелешләр
тылсымы, костюмнарның һәм декорацияләрнең
матурлыгы һәм бизәлеше, ниһаять, спектакльләрне
татар милли рухы белән сугарган музыка була
чак сынчыны балачактан ук үзенә тарта. Рада
Нигъмәтуллина шәхес буларак та, рәссам буларак
та театр мохитендә тәрбияләнә. Аның гаиләсе
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истоками национальной культуры, и с её современ
ными тенденциями.
Тема театра в творчестве скульптора зако
номерна. Атмосфера театрального действа, волшебства преображения, яркость и декоративность
костюмов и декораций, наконец, музыка, наполнявционального та
шая спектакли торжеством на
тарского духа, притягивали бу
дущую художницу
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«артистлар йорты»нда, Камал театры ишегалдында яши2. Шушында ук бик күп классик спектакльләр
гә көй язган композитор Салих Сәйдәшев тә гомер
кичерә, бу спектакльләргә нәкъ менә көй милли
мотив романтикасы өсти һәм татар рухының
үзенчәлекле асылын тоярга мөмкинлек бирә.

с детства. Нигматуллина сформировалась как
личность и как художник в стенах и атмосфере
театра. Её семья в Казани жила в «доме ар
тистов», во дворе Камаловского театра2. Здесь
же жил и композитор Салих Сайдашев, на музыку
которого были поставлены многие классические

2

2
Улица Горького, 13 – ныне в этом доме располагается музей
Салиха Сайдашева.

Горький урамы, 13 нче йорт – хәзер бу йортта Салих Сәйдәшев
музее урнашкан.
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Сабантуйлар җитсә, күңелләрем
Яшел аланнарга ашкына.
Язгы чәчәкләрнең хуш исләрен
Иснәп туя алмыйм һич кенә.
Сабантуйлар җитсә, күңелләргә
Шатлык хисе, җыр һәм моң тула.
Түзә алмый йөрәк читлегендә,
Ерак-еракларга омтыла.
Сабантуйлар җитсә, яшьлек хисе
Үтеп керә барлык йортларга.
Көрәш дәрте белән яна башлый
Җитмеш-сиксән яшьлек картлар да.
Сабантуйлар җитсә, горурланам,
Чиксез көчен күреп халкымның,
Илтер халкым ерак гасырларга
Сабантуйлар биргән ялкынын.
		Әнвәр Шәрипов
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Рада Нигъмәтуллинаны театр белән туганлык
җепләре дә бәйли: булачак сынчының әтисенең
апасы – күренекле актриса Галия Нигъмәтуллина
ның тормыш иптәше шулай ук танылган актёр
Хәким Сәлимҗанов була, ә аларның уллары – Раданың
туганнан туган энесе Марсель Сәлимҗанов –
киләчәктә бу театрның атаклы режиссёры һәм
татар мәдәнияте эшлеклесе булып китә. Аларның
театрда үткән балачагы уртак була. «Көзен,
кышын – һәр көн театр, – дип искә ала Рада Нигъ
мәтуллина. – Театр безнең тормышыбызда һәрвакыт булды, ул безнең туган өебез иде! Безне
язмыш үзе шулай киләчәк һөнәрләребезгә әзерләде:
Марсельне – режиссёрлыкка, мине – рәссамлыкка.
Башкача була да алмый иде: без балачактан ук шушы
тылсымлы хәят – театр белән сихерләндек. Юкка
гына минем иҗатымда иң яраткан темаларның
берсе театр булмады…»3.
3

Шунда ук. – Б. 17.

спектакли – именно музыка придала им то оча
рование и ро
мантику национального мотива, ко
торое особенно трогает и заставляет чувствовать
особый настрой татарской души.
С театром Раду Нигматуллину связывали
и кровные, родственные узы: тётя будущего скульптора – знаменитая актриса театра Галия Ниг
матуллина была женой не менее известного актёра
Хакима Салимжанова, а их сын – двоюродный брат
Рады Марсель Салимжанов – впоследствии стал вы
дающимся режиссёром этого театра и деятелем
татарской культуры. Их детство в театре бы
ло общим: «Осень, зима – каждый день театр, –
вспоминала Рада Нигматуллина. – Театр с нами был
всегда, он был нашим родным домом! Так готовила
нас судьба к нашей будущей профессии: Марселя –
в режиссуру, меня – в художники. И не могло быть
иначе: мы с детства были пронизаны этим волшебным
действом – театром. Не случайно затем одной из
моих любимых тем в творчестве стал театр…»3.
Татарский театр, основанный в 1906 году вы
дающимся актёром, режиссёром, драматургом, ху
дожником Галиаскаром Камалом, пронёс через многие
годы и десятилетия тот дух и аромат национальной
классики, с которой начиналась ис
тория театра.
гов
первой
Спектакли
татарских
драматур
трети ХХ века, напоенные народным фольклором,
3

Там же. – С. 17.
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1906 елда күренекле актёр, режиссёр, драматург,
рәссам Галиәсгар Камал тарафыннан нигезләнгән
татар театры театр тарихының башлангычы
булган милли классика рухын еллар аша саклап
килә. ХХ йөзнең беренче чирегендә иҗат иткән
татар драматургларының халык авыз иҗаты,
халык хыялы, аһәңлелеге белән сугарылган спек
такльләре бүген дә репертуарның нигезен тәш
кил итә. Г. Камалның «Банкрот» һәм «Беренче
театр», К. Тинчуринның «Сүнгән йолдызлар», «Ка-
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сказочностью, музыкальностью народа, составляют
и поныне основу репертуара театра: «Банкрот»
и «Первый театр» Г. Камала, «Угасшие звёзды»,
«Казанское полотенце» и «Голубая шаль» К. Тин
чурина, «Галиябану» М. Файзи, «Зулейха» Г. Исхаки,
«Потоки» и «Наёмщик» Т. Гиззата, «Хаджи эфенди женится» Ш. Камала, «Судьба татарки» Г. Иб
рагимова, «Ходжа Насретдин» Н. Исанбета и дру
гие. Многие из этих спектаклей, наполненных красочностью образов, разнообразием характеров, ти-
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зан сөлгесе» һәм «Зәңгәр шәл», М. Фәйзинең «Га
лиябану», Г. Исхакыйның «Зөләйха», Т. Гыйззәтнең
«Ташкыннар» һәм «Наёмщик», Ш. Камалның «Хаҗи
әфәнде өйләнә», Г. Ибраһимовның «Татар хатыны
ниләр күрми», Н. Исәнбәтнең «Хуҗа Насретдин»
әсәрләре һ. б. – шундыйлардан. Образларның тасвир
лыгы, характер, типажларның төрлелеге, көнкүреш
детальләре, костюмнар, XIX – XX йөзләр чигендә
татар халкының тормыш мохите тәэсирле
леге – болар барысы да сынчыны киң тематик

пажей, выразительностью деталей быта, костю
мов, окружения и атмосферы жизни татар рубе
жа XIX – XX веков, – всё это вдохновило скульпто
ра на создание обширного тематического цикла.
Эта тема вызревала долгие годы, постепенно накапливались воспоминания и впечатления, опреде
лялись пластические замыслы. Певучий ритм
пластики, выразительность силуэта, характер
ность жеста работают на характер и образ
в скульптуре Нигматуллиной. Её творчеству
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цикл иҗат итүгә этәрә. Бу тема озак еллар буе
җитешә, истәлекләр һәм тәэсирләр белән һәр
даим тулыландырылып тора, пластик ниятләр
билгеләнә. Пластиканың аһәңле ритмы, силуэтның
тәэсирлелеге, ишарәләрнең характерлыгы Рада
Нигъмәтуллина скульптурасында характер һәм
образ тудыруга хезмәт итә. Аның иҗатына рус
сынчылыгындагы импрессионизм юнәлеше якын –
бизәклелек, сәнгатьлелек, эшләрнең яктылык һәм
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близко импрессионистическое направление в рус
ской скульптуре – декоративность, живописность,
насыщение работ богатой свето
тенью. Однако
в ранний период её творчество тяготело к класси
ческой завершённости, когда были созданы многие
произведения в мраморе, бронзе, дереве.
В композициях мелкой пластики, созданных
по мотивам спектаклей Камаловского театра,
выявились черты национальной самобытности,

57

Сабантуй в скульптуре

Рада Нигматуллина • Изабелла Рогожина • Марина Нигматуллина

күләгәләргә байлыгы. Шулай да аның иҗатының
башлангыч дәвере, мәрмәр, бронза һәм агачтан күп
кенә әсәрләр эшләнгәндә, классик төгәлләнгәнлеккә
омтыла.
Камал театры спектакльләре мотивлары буенча
иҗат ителгән вак пластика композицияләрендә
милли үзенчәлекләр, халык характерларының ти
рәнлеге һәм ачыклыгы, нечкә юмор, ситуация
һәм сюжетларның тормышчанлыгы, образларның

глубина и яркость народных характеров, жиз
ненность ситуаций и сюжетов, узнаваемость обра
зов. Жанровые композиции создаются в мастике –
здесь прослеживается близость в использовании
материала народной игрушки с использованием
цвета. Все скульптуры Нигматуллиных-Рогожиных
раскрашены в яркие, сочные цвета, наиболее близко
и органично передающие стихию народной жизни
и народного искусства.
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танылуы күренә. Жанрлы композицияләр мастикадан ясала – монда халык уенчыклары материалы
һәм төс куллануның якынлыгы күзәтелә. Нигъмә
туллиннар-Рогожиннарның бөтен скульптуралары
халык тормышы һәм халык иҗаты стихиясен
мөмкин кадәр төгәл һәм органик рәвештә тап
шырган ачык, янып торган төсләргә буялган.
Осталар тарафыннан иҗат ителгән күп кенә
образлар персонажларның конкрет сыйфатларын
һәм татар типажына хас гомуми милли үзен

Многие образы, созданные руками мастеров,
соединяют в себе конкретность черт персонажей
и обобщённые национальные черты, присущие
та
тарскому типу, а также поиск определённо
го идеала, константы национального характера. Произведением, создание которого вдохновле
но
ещё одним знаковым спектаклем театра, является
скульптурная группа «Альмандар из Альдермыша»,
созданная Р. Х. Нигматуллиной в 1980 году. Гар
мо
нично уравновешенная, симметрично построенная
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чәлекләрне үзләрендә берләштерәләр, шулай ук
билгеле бер идеал, милли характерның тотрыклы
сыйфатларын эзләүне чагылдыралар. Театрның
тагын бер әһәмиятле спектакле тәэсирендә туган
әсәр – «Әлдермештән Әлмәндәр» скульптур төркеме.
Гармоник тигезлеккә ия, симметрик төзелгән
композиция өч фигурадан корылган: төп герой –
зирәк Әлмәндәр карт, пьесаның авторы Туфан
Миңнуллин һәм режиссёры Марсель Сәлимҗанов.
Өч персонаж чәй артында тыныч кына сөйләшеп
утыралар. Бу әңгәмәдә төп катнашучы – Әлмәндәр,
әңгәмәдәшләре аны тыңлый, аның белән килешә,
бәлки, бәхәсләшәдер дә, әмма йөзләре күтәренке
рухлы, тыныч, игелекле. Реаль шәхесләр сурәтләнүгә
карамастан, композициянең төрле категорияләр
не – вакыт, пространство, сәнгатьләр бердәмлеге,
театр һәм тормышның үзара бәйләнешенең мө
нәсәбәтләре аллегориясен чагылдыруы ачык. Әлмәндәр үзе – халык акылы гәүдәләнеше, әхлаклы
лык, рухи сафлык символы. «Сабантуй» сериясендә
Әлмәндәр һәм пьеса геройлары темасы тагын да
үстерелә: биредә сынчылар спектакльнең иң югары
ноктасы – фәлсәфәче карт һәм Әҗәл арасындагы
диалог-көрәш сәхнәсен – әхлакый яктан көчле, саф
асыллы халык акылы җиңүен гәүдәләндергән образ
ларда сурәтли. Спектакльнең башка персонажлары – Әлмәндәрнең кечкенә дусты (карт бу малайны
алма һәм бал белән сыйлый), картның улы һәм
килене – төп герой өчен борчылулары белән сурәтне
тулыландыралар.
Сабантуй сериясендә останың моңа кадәр театр
темасына багышланган эшләре белән бәйле образлар
туа. Биредә бу тема киңәя, татар театрының
йөзен билгеләгән әһәмиятле шәхесләрне үзенә
җыя: режиссёрлар Марсель Сәлимҗанов һәм Фәрит
Бикчәнтәев, драматург Туфан Миңнуллин, җиңелә
белмәс Әлмәндәрнең җыелма образы. Фигуралар
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композиция состоит из трёх фигур – главного
героя старика-мудреца Альмандара, автора пьесы
Туфана Миннуллина и режиссёра-постановщика
Марселя Салимжанова. Три пер
сонажа встре
тились за чашкой чая, в минуты досуга за не
спеш
ным разговором. Главное лицо в этой беседе – Альмандар, его слушают собеседники, с ним
соглашаются, а может быть, спорят, но лица
их одухотворены, спокойны, доброжелательны.
При всей конкретности и узнаваемости реальных
личностей композиция несёт в себе вполне
ясно читаемую аллегорию соотношения и соот
несения различных категорий – временных, про
странственных, единства искусств, взаимопроникновения театра и жизни… Сам Альмандар –
это воплощение народной мудрости, символ нравственности, душевной и духовной чистоты.
В серии «Сабантуй» тема Альмандара и героев
пьесы находит своё дальнейшее развитие: здесь
скульпторы сцену самого сильного, кульминацион
ного момента спектакля – диалог-борьбу между
стариком-философом и Смертью – воплотили
в образах, в которых побеждает нравственно
сильная, чистая в своей сути народная мудрость.
Другие персонажи спектакля – мальчик, маленький
ло
друг Альмандара, которого старик угощал яб
ками и мёдом, его сын со снохой – дополняют
сцену своей сопричастностью, переживаниями за
главного героя.
В сабантуйной серии рождаются образы, на
веянные всей предыдущей работой мастера
в театральной теме. Здесь она ширится, набирает
вес, собирает ключевые фигуры, с которыми
в первую очередь ассоциируется татарский театр:
режиссёры Марсель Салимжанов и Фарит Бик
чантаев, драматург Туфан Миннуллин, собиратель
ный образ всепобеждающего Альмандара. Фигуры
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Должен жить!
Всех приглашает
наш весёлый сабантуй,
И когда он наступает,
каждый празднуй и ликуй!
РенатХарис,
перевод В. Валиевой
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«Зәңгәр шәл» һәм «Казан сөлгесе» спектакле
геройлары һәм татар халык авыз иҗаты образлары
белән әйләндереп алынган – монда Булат белән
Мәйсәрә дә, хәзрәтнең – ирләре каршында өстен
булырга тырышып, һәрвакыт бәхәсләшеп торган
бәйләнчек хатыннары да, милли фольклор геройла
ры да бар. Бер пространствода шушы образларны
берләштерү асылында татар театрының милли
тамырлы булуы, халык тормышыннан үсеп чыгуы
турындагы идея ята, шул рәвешле сынчылар театр
һәм халыкның генетик, рухи бәйләнешен билгелиләр.

окружены героями спектаклей «Голубая шаль»
и «Татарское полотенце» – здесь Булат и Майса
ра, и сварливые жёны хазрата, которые без ус
тали выясняют отношения и соревнуются друг
с дру
гом в первенстве перед своим мужем, герои
национального фольклора. В соединении в одном
пространстве этих образов лежит идея того, что
татарский театр своими истоками происходит
из народных основ, из самой народной жизни,
тем самым скульпторы обозначают и выявляют
генетическую, духовную связь театра и народа.
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Дистәдән артык фигураны үз эче
нә алган композиция – Сабантуй ярмин
кәсендә – гаять матур манзара ачыла.
Анда катнашучылар төркеме вакыйгалар
үзәгендә кайный. Монда авторлар мәңге
сүнмәс чыганаклар – халык әкиятләре,
риваятьләре, йолалары һәм гореф-гадәт
ләреннән, халык традицияләре, мәкальәйтемнәре, шигърияте, татар әдипләре
һәм композиторлары әсәрләреннән, хати
рәләр һәм тормыш кичерешләреннән алган
барлык фольклор, халык образлары бергә
җыелган. Киндер агарту, кич утыру, каз
каклау, читек каю, чәй эчү, җыр-бию,
суга бару сюжетлары бер фикер астында
берләшә: халык рухын күрсәтү, кайгыда,
шатлыкта, мәхәббәттә, бәйрәмдә һәм
көнкүрештә бергәлекне ачу.

Красочная феерия разворачивается
на ярмарке Сабантуя – многофигурной
композиции, вместившей в себя более десятка фигур. Группа персонажей-участ
ников оказывается в эпицентре события,
водовороте действия. Здесь собрались все
фольклорные, народные образы, которые
авторы черпали в неиссякаемом источни
ке – народных сказках, легендах, обрядах
и обычаях, народных традициях, пос
ло
вицах и поговорках, поэзии, в сочинениях
татарских писателей и композиторов,
воспоминаниях и жизненных впечатлениях.
Сюжеты беления холста, вечерних по
сиделок, вяления гусей, тачания ичигов,
чаепитий, песен, танцев, хождения по воду
собрались под покровом единого замысла –
показать дух народа, единение в печали
и радости, в любви и заботах, в стихии
празднества и в быту.
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Ярминкәдә элек-электән төрле халыклар вә
килләре җыелган, үзләренең эшләнмәләре белән
алмашкан, төрледән-төрле товар белән сату иткән
кызу сәүдә һәм гармун көенә җыр, әйлән-бәйләннәр,
карусель, чәй өстәлләре янәшә булган. Монда әзер
эшләнмәләр генә алып килеп калмаганнар, бәлки
аларны шунда ук җитештергәннәр дә: җэрләгәннәр,
тукыганнар, чиккәннәр, пешергәннәр, бизәгәннәр...
Шуңа күрә сынчылар иҗат иткән композициядә самовар белән чәкчәк, сурәтле фарфор, хох
лома белән бизәлгән савыт-саба, көянтәләргә эленгән татар каюлы читекләре, рус шәлләре, как
ланган казлар янәшә урын ала. Скульптур төр
кем композициясе яссылыкта ярымәйләнә булып
урнашкан, шул рәвешле бөтенлекле, тулы, ритмик
төзелгән пластик ансамбль барлыкка китерә.
Ракурслар төрлелеге, персонажларның гәүдә торышы, милли киемнәрнең матурлыгы, төсле тап
ларның һәм фигураларның билгеле бер ритмда
урнашуы барысы бергә күптавышлы аһәң тудыра.
Сынчылар Рада Нигъмәтуллина тарафыннан элег
рәк, 1980 – 1990 елларда, вак пластика алымы белән
балчыктан, шамоттан, мастикадан иҗат ителгән
һәм шул чорда аның иҗатының нигезен тәшкил
иткән образларга мөрәҗәгать итә1.

Ярмарка испокон веков была местом, куда
съезжались представители разных народов, обме
нивались своими изделиями, где рядом соседствовали
бойкая торговля самым разнообразным товаром
и развлечения с песнями и хороводами под игру
гармони, каруселями и чайными застольями. Сюда
свозили не только готовый товар, но и изготав
ливали его тут же – пряли, ткали, вышивали, пекли, украшали… Поэтому в композиции скульпторов
рядом – самовар с чак-чаком, расписная фарфо
ровая и деревянная хохломская посуда, на коро
мыслах живописно развешенные мозаичные татарские сапожки, русские павловские платки, вяленые
гуси… Композиция скульптурной группы рассре
доточена на плоскости полукругом, создавая та
ким образом целостный пластический ансамбль,
ритмически выстроенный. Разнообразие ракурсов,
поз персонажей, красочность национальных кос
тюмов, распределение цветовых пятен и самих
фигур в определённом ритме создают во всём
действии многоголосое звучание. Скульпторы
в соз
дании композиции опирались на созданные
в 1980 – 1990-е годы Радой Нигматуллиной образы
в мелкой пластике в керамике, шамоте, мастике,
составлявшие базис её творчества в тот период1.

1

1

Рада Нигматуллина: Альбом-монография / Автор Д. Д. Хисамова. –
Казань: Заман, 2005.
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Саумы, олуг Бәйрәм,
Саумы, Сабан туе!.
Көтеп алдык сине,
Сагынып ел буе.
***
Тәмле таба исе
Чыккан һәрбер өйгә.
Җырлый самавырлар
Син яраткан көйгә.
Синең хакка пешә
Бәлеш, коймаклары.
Сиңа башын ия
Хуҗа, кунаклары...
Лена Шагыйрьҗан
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Состязания и игры Сабантуя
!
Яланнарда сабантуйлар гөрли.
Бәхетлесе илнең бүген мин.
Хәтфә кебек яшел яланнарга
Ачып салган халкым күңелен...
			Харрас Әюп
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Бәйрәмнең иң югары ноктасы – бәйгеләр, төрле
авыллар, районнардан килгән кешеләр шушы
ярышлар хакына – көч сынашырга, җитезлектә
һәм чаялыкта хәл алышырга, көчле лидерларны
һәм Сабантуй батырын билгеләргә дип җыелалар
да инде. Мондый бәйрәмнәр – иң беренче чиратта,
күңел ачу, азарт, уен-көлке, шаяртулар, һәркем өчен
шатлык ул, теләгән һәрбер кеше катнаша алган
ярыш җиңү шатлыгы, физик сәламәтлеккә куану,
туганнар һәм дуслар белән очрашу шатлыгы, рухи
бергәлек шатлыгы...
Классик Сабантуй үзенә төрле бәйгеләр бәй
ләмен ала, аларның күбесе күпгасырлык үсеш
нәтиҗәсендә милли йөз алган, күбесе уртак тер
ритория һәм мәдәният уртаклыгы яссылыгында
башка халыклардан үзләштерелгән – Идел буе халыклары мәдәниятләре үзара керешеп, бер-бер
сен
геләр мари,
баетканнар. Күп кенә уеннар һәм бәй
удмурт, башкорт, мордваларның язгы бәйрәм
нәренә хас. Чын татар ярышлары булып ат чабышы, көрәш, капчык киеп йөгерү, йомырка куелган
кашыкны авызга кабып йөгерү, көянтә-чиләк белән
йөгерү, колгага менү, капчык бәрешү санала. Һәр
авылда бәйрәмнәр әлеге җирлек өчен традицион
булган теге яки бу ярышлар белән тулыландырыла.
Әйтик, аркан тартышу, чүлмәк вату, кыз куу,
катыктан акча эзләү һ. б. бик күп бәйгеләр гадә
тигә әйләнгән.
Сабантуйда традицион бәйгеләр булып көян
тә-чиләк белән йөгерү, капчык киеп йөгерү, йо
мырка куелган кашыкны авызга куеп йөгерү,
тизлеккә һәм каршылыклар аша йөгерү санала.
Нәкъ менә шушы бәйгеләр ХХ йөз башындагы
бәйрәмнәрдә искә алына1. Төп бүләккә бизәкле
тукылган яки чигелгән сөлге бирелә: «…Староста,
колганы авыштырып, читләренә мул кызыл бизәк
чигелгән зур сөлге элеп куйды – бусы беренче
килгән йөгерешче өчен, кечкенәрәк сөлге – икенче
йөгерешчегә…»2.

И всё же кульминацией праздника являются
его состязания, то, ради чего собираются жители
многих деревень, районов – помериться силой,
ловкостью и удалью, выявить лидеров-силачей
и батыров Сабантуя. Такие праздники – это,
прежде всего, веселье, азарт, смех, шутки, радость
для каждого: радость процесса самого соревнования,
в котором принимает участие любой желающий,
радость победы, радость физического здоровья,
радость встреч с родственниками и друзьями, ра
дость духовного единения…
Классический Сабантуй включает в себя целый
букет различных состязаний, многие из которых
в результате многовекового генезиса развития
стали национальными, многие на пространствах
единой земли и общности культур были переняты
народами друг у друга – происходило взаимообо
ние культур народов Поволжья. Многие игры
гаще
и соревнования присущи традиционным весенним
праздникам марийцев, удмуртов, башкир, мордвы.
Исконно татарскими считаются такие виды
соревнований, как скачки, борьба, бег в мешках, бег
с яйцами, бег с вёдрами на коромысле («водоноски»),
лазание на шест, бой мешками. Праздники в каждой
деревне могли дополняться какими-либо другими
соревнованиями, традиционными для данной местности. Так, привычными стали состязания в пере
тягивании каната, битьё горшков, скачки «Догони
девушку» («Кыз куу»), доставание монеты из пиалы
с катыком и многое другое.
Традиционными видами соревнований на Сабантуе
является бег: с вёдрами на коромыслах, в мешках,
с яйцами, а также бег на скорость и выносливость,
через препятствия и другие. Именно эти виды
состязаний отмечены в проведении праздников
в начале ХХ века1. Главным призом было нарядное
тканое или вышитое полотенце: «…Староста, на
клонив шест, повесил на его верхушку большое
полотенце с богатой красной вышивкой по краям –
для бегуна, пришедшего первым, полотенце помень
ше – для второго бегуна…»2.

1

1

Шарафутдинов Д. Р. Традиционная культура татарского народа
XIX – начала XXI вв. Юность древнего Сабантуя. – Казань: Эхо веков, 2004. – С. 444
2
Гали М. Сайланма әсәрләр. – Цит. по: Шарафутдинов Д. Р. Тради
ционная культура татарского народа XIX – начало XXI вв. Юность
древнего Сабантуя. – Казань: Гасырлар авазы – Эхо веков, 2004. –
С. 445

Шарафутдинов Д. Р. Традиционная культура татарского народа
XIX – начала XXI вв. Юность древнего Сабантуя. – Казань: Эхо
веков. – 2004. – С. 444
2
Гали М. Сайланмаәсәрләр. – Цит. по: Шарафутдинов Д. Р. Тради
ционная культура татарского народа XIX – начала XXI вв. Юность
древнего Сабантуя. – Казань: Гасырлар авазы – Эхо веков. – 2004. –
С. 445
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«Капчык киеп йөгерү» композициясе биш фи
гурадан тора. Олысы-кечесе, ирләр дә, хатын-кызлар да бу бәйгедә катнаша. Сынчылар төп басым
ны ритм һә төскә ясый. Гармония фигуралар
ритмы бер омтылышлы хәрәкәт, карашларның
бер тарафка юнәлгәнлеге, тамашачыларны хис-кичерешләр өермәсенә алып керүче мавыктыргыч
азарт аша җиткерелә. Сыннар һәм аларның бө
гелеш, хәрәкәт ракурслары табигый. Төс аерым
мәгънәгә ия: шушы бик тыйнак һәм нәзакәтле күп
төслелектә сынчылар татар сәнгатенең – милли
кием, тукымалар, бизәнгечләрнең рухи төзелешен
бирергә омтыла.
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Скульптурная композиция «Бег в мешках» со
стоит из пяти фигур. И стар, и млад, женщины
и мужчины, подростки – все участвуют в этом
соревновании. Основной акцент скульпторы сосре
доточили на ритме и цвете. Гармония вно
сится
ритмом фигур – движение в едином порыве, ус
тремлённость взглядов, захватывающий зрителя
азарт, вовлекающий в гущу эмоций. Фигуры и ракурсы
их наклонов и движений органичны и естественны.
Цвет несёт особую нагрузку: в этой полихромнос
ти, очень скромной и деликатной, художники стремятся выразить духовный строй народного ис
кусства – костюма, тканей, аксессуаров.

83

Сабантуй в скульптуре

Рада Нигматуллина • Изабелла Рогожина • Марина Нигматуллина

Рада Нигъмәтуллина • Изабелла Рогожина • Марина Нигъмәтуллина

84

85

Сабантуй в скульптуре

Рада Нигматуллина • Изабелла Рогожина • Марина Нигматуллина

«Көянтә-чиләк белән йөгерү» – җиде фигуралы
композиция. Бу композициягә авторлар гомуми
хәрәкәт контекстына хәзерге заман типажларын
һәм заманча киемнәрне кертәләр, композиция
нигезен хис-кичерешләр һәм шатлыкның бай
төсмерләре чагылган персонажлар портретлары
алып тора. Татарча итеп бәйләнгән чәчәкле
яулык, түбәтәйле яшүсмернең кызыл билбавы,
суларып чайпалып торган бизәкле чиләкләр
һәм көянтәләр әсәргә милли рух, матурлык
тойгысы өстиләр. Бәйрәмнең интренациональ
рухы башка халык һәм милләтләргә хас этник
типажларны кертү аша бирелә: әйтик, биредә
кара тәнле егетләр һәм кызлар, бәйрәмне та
маша гына кылмыйча, бәйгеләрдә үзләре дә актив
катнашалар.

«Бег с вёдрами на коромыслах» – семифигурная
композиция. Авторы вводят в контекст общего
действа современные типажи и современный кос
тюм, одежду; основной акцент скульпторов
сосредоточен на портретах персонажей, в которых
выражена богатая, насыщенная гамма эмоций и ра
дости. Акценты вносят в композицию аромат национального духа, красоты – по-татарски повязан
ный цветастый платок, красный пояс на талии
юноши в тюбетейке, расписные вёдра и коромысла
с расплёскивающейся водой. Дух интернациональнос
ти праздника выражается авторами через введение
в его канву этнических типажей, характерных
другим народам и национальностям, – например, чернокожие юноши и девушки, которые не просто
являются сторонними наблюдателями, а его ак
тивными участниками.

Рада Нигъмәтуллина • Изабелла Рогожина • Марина Нигъмәтуллина

Су ташыйлар, чүлмәк вата кызлар,
Бәйге бара мәйдан түрендә.
Сабантуйда алган яшәү дәрте –
Ел буена сүнмә, сүрелмә.

Сабантуйлар гөрли, Сабантуйлар!
Колач җәя татар бәйрәме!
Безнең көчтән, уен, җыр-биюдән
Тетрәп торсын дөнья мәйданы!
			Мирһади Разов
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Сай агач кашыкларга
чи йомыркалар салып,
җир җимерер ун егет,
кашыкның сабын кабып,
әкрен генә ашыга,
карап кашык башына.
		Ренат Харис
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Тагын бер традицион бәйге – йомырка салынган
кашыкны авызга кабып йөгерү, Нигъмәтуллин
нар-Рогожиннар тарафыннан иҗат ителгән күп
фигуралы скульптур сериядә өлкәннәр дә, балалар
да, хәтта хуҗалары яныннан шатланып өреп
чапкан этләр дә катнашкан дәртле бәйге урын
ала.

К ещё одному виду традиционных соревнова
ний относится бег с яйцами – в многофигурной
скульптурной серии Нигматуллиных-Рогожиных
запечатлено азартное состязание, в котором
принимают участие и взрослые, и дети, и даже
любимые питомцы с радостным лаем несутся
рядом со своими хозяевами.

Рада Нигъмәтуллина • Изабелла Рогожина • Марина Нигъмәтуллина
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Һич тынмаган әле колакларда
Үткән елгы тояк чыңнары;
Яши әле, яши күңелләрдә,
Халкыбызның милли моңнары.
Тагын җитте ямьле Сабан туе;
Тагын ярыш, бәйге, уеннар.
Сүрелмәсен күңел, ялкын көче,
Суынмасын гына куеннар.
		Дилә Әхмәдиева
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Бой подушками
!

Шунда ук янәшәдә бүрәнәгә менеп атланган
малайлар җанатарларның шаяртулы тавышлары
астында ярыша, алар бер-берсен салам тутырган
мендәр белән «кыйный», һәркайсы иптәшенә бәреп
кенә калмыйча, аны бүрәнәдән егып төшерергә
тырыша, чөнки бүрәнәдә утырып калган малай
җиңүче санала. Малайлар ачык төстәге күлмәк
һәм түбәтәйдән, алар шатланып көлә. Сыннарның
сыгылмалылыгы таң калдыра һәм вакыйгаларның
чынлыгына ышандыра.

Здесь же под шутливые крики и поддержку бо
лельщиков состязаются оседлавшие бревно под
ростки – «бьют» друг друга подушками, набитыми
соломой, каждый стремится не просто «ударить»
противника, а свалить его с бревна – кто ос
таётся на бревне, тот считается победителем.
Мальчики одеты в яркие рубахи и каляпуши, они
радостно смеются. Пластика фигур завораживает
и создаёт подлинность события и сопричастность
происходящему.
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Перетягивание каната
!

Аркан тартышу һәм колгага менү, көч һәм
җитезлектә сынашуның иң популяр бәйгеләрнең
берсе буларак, һәрвакытта да күп сандагы кат
нашучылар һәм тамашачыларны үзенә җәлеп итә.
Ун персонаж – яшүсмерләр һәм ир-атлардан торган

Перетягивание каната и лазание на шест – одни
из самых зрелищных и популярных состязаний в силе
и ловкости, они традиционно и привлекают к себе
большое количество участников и зрителей. Зах
ватывающе азартно изображена сцена перетягивания

скульптур төркемдә аркан тартышу күренеше бик
мавыктыргыч итеп сурәтләнгән. Капма-каршы якка
авышкан сыннарның төгәл ритмына бәйле рәвештә
композиция тигез һәм симметрик килеп чыккан.
Дәрт һәм чаялык хәрәкәтләрдә үтәли күренә.

каната в скульптурной группе, состоящей из десяти
персонажей – юношей и мужчин. Композиция урав
новешена и симметрична благодаря чёткому ритму
фигур, наклонённых в противоположные стороны.
Задор и удаль сквозят в движениях.

Рада Нигъмәтуллина • Изабелла Рогожина • Марина Нигъмәтуллина
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В Сабантуе – дух работы,
труд прославил отчий край,
покажи себя, каков ты,
в грязь лицом не ударяй!
Ренат Харис, перевод Р. Бухараева
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Кыз куу
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Догони девушку
!

Җилдәй җитез, җилбер яллы атлар,
Муеннары — аккош муены!
Изге йола: көч сынашыр өчен
Атлар чыга Сабан туена...
		Салисә Гәрәева

Актив хәрәкәтне белдергән сыгылмалылык
гармониясен тою хисе «Кыз куу» композициясендә
дә туа. Бу матур гадәт халыкның абруен, бөеклеген,
ниятләренең чисталыгын, традицияләрне зурлавын
чагылдыра. Йолада яшь егетнең булдыклылыгы,
җитезлеге, хисләренең көчлелеге сынала. Инкыйлабка
кадәрге Сабантуйларда бу уенда яшьләр парлашкан.
Ә ат чабышы үзе мавыктыргыч һәм гаять матур
тамашага әверелгән: матур бәйрәм киемнәре кигән
яшь егетләр һәм кызлар атларын иярләп узыш
каннар.
Скульптур төркемдә авторлар чабышның га
дәттән тыш тизлеген, сызгырып торган җилне
(аны кызның җилфердәгән яулыгы һәм күлмәге
дә раслый), атлар траекториясе бормаларын, хай
ваннарның кискен борылыш ясавына хас авышуын,
аларның җилдә җилфердәүче ялларын сурәтләүгә
ирешкәннәр. Фигураны тагын бер персонаж фигу
расы – кулына камчы тотып, егетләр һәм кызлар
артыннан бөтен көченә очучы җайдак яшүсмер
тулыландыра. Аның вакыйгада катнашуы бөтен
композициягә дәрт һәм чаялык өсти.

Эти же ощущения гармонии пластики, выра
жающей активное движение, рождаются в компо
зиции «Догони девушку». В этом красивом обычае
запечатлены понятия достоинства народа, его
стати, чистоты помыслов, почитания традиций.
собВ этом обряде заключалась демонстрация спо
ностей молодого джигита в удали, ловкости, си
ле, устремлённости своих чувств. В традициях
дореволюционного Сабантуя здесь, в этих играх, обретались пары.
Сами скачки становились захватывающим и эс
тетически красивейшим зрелищем: молодые юноши
и девушки, одетые в праздничные яркие национальные
костюмы, седлали лошадей, устраивали скачки.
В скульптурной группе авторам удалось запе
чатлеть небывалый ритм скачки, свистящий ветер,
ощущение которого подчёркивают развевающийся
платок и платье девушки, вираж траектории
лошадей, характерный наклон при резком пово
роте фигур животных, их развевающиеся гривы.
соДополняет композицию фигура ещё одного пер
нажа – всадника-подростка с кнутом в руке, не
сущегося во весь опор за парнем и девушкой. Он
своей причастностью к происходящему добавляет
всей композиции чувство азарта и удали.

Доньяда тынычлык кына булсын...»

«

«Был бы мир на Земле...»
!
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Сабантуйда балалар уеннары һәм күңел ачулары,
әниләр һәм сабыйлар өчен дә урын булырга тиеш,
алар да, шулай ук мавыгып, уйнап-шаярып, бәйгеләрдә
көч сынаша, әйтик, көрәшергә, йомырка салынган
кашыкны авызларына кабып йөгерергә яки капчык
киеп сикерергә мөмкин... Әмма, авторлар фикеренчә,
иң мөһиме – бу урын үзенчәлекле куркынычсыз
балалар мәйданчыгы булырга тиеш: саф һавада,
табигать кочагында аланлыкта балалар уйный,
әниләр һәм әбиләр аралаша.
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На Сабантуе должно быть место для детских
игр и забав, для мам и маленьких детей, которые
также азартно, с шутками и играми, могли бы
посоревноваться в состязаниях – побороться в од
ном из видов единоборств «куреш», побежать с ложкой и яйцом, или попрыгать в мешках… Но самое
важное, по замыслу авторов – скульпторов Нигматуллиных-Рогожиных, – это место должно
стать своеобразной безопасной площадкой: на све
жем воздухе, среди природы, на поляне играют ма
лыши, общаются между собой мамы и бабушки.

Рада Нигъмәтуллина • Изабелла Рогожина • Марина Нигъмәтуллина

Гомуми Сабантуй бәйрәме фонында бу мәйдан
чык тынычлык, күңел ачу, тыныч аралашу почмагы
булып тоела. Әсәр нигезенә Рада Нигъмәтуллина
тарафыннан 1980 елда иҗат ителгән һәм соңрак
бронзадан коелган шул исемдәге композиция са
лынган1. Күп фигуралы фигуралар иҗат итү – сын
чы өчен кыен мәсьәлә, монда композиция өлкәсендә
1

Р. Х. Нигъмәтуллинаның «Дөньяда тынычлык кына булсын»
композициясе (1980, бронза, 68,5 х 214 х 56,2) ТР Дәүләт сынлы
сәнгать музее җыелмасында саклана һәм хәзер музей паркында
даими рәвештә экспозицияләнә.
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На фоне феерии общего Сабантуя эта площад
ка – уголок умиротворения, забав и негромкого
общения. В основу композиции положена одно
имённая скульптурная группа, созданная Радой
Нигматуллиной в 1980 году и отлитая позднее
в бронзе1. Создание многофигурной композиции –
сложная задача для скульптора, здесь нужно об
ладать талантом в области композиции, даром
1

Произведение Р. Х. Нигматуллиной «Был бы мир на земле» (1980,
бронза, 68,5 х 214 х 56,2) находится в собрании ГМИИ РТ и ныне на
постоянной основе экспонируется в парке музея.
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талантка, масштаблы фикерләү сәләтенә ия булыр
га, ният һәм аны тормышка ашыру бердәмлегенә
ирешә белергә кирәк. Материал – бронза яки агач –
фактураның матурлыгын тәэмин итә; гомумән,
әсәрдә силуэт – монументаль сынчылыкның төп
критерийларыннан берсе – әһәмиятле роль ала.
Аналар һәм балалар темасы Рада Хөсәен кызы
Нигъмәтуллинаның бөтен иҗатына хас. Аның
«Бишек җыры» (1957 һәм 1979), «Беренче сыйныф
балалары» (1963), «Таган» (1968), «Уйнап туйгач»
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масштабного видения, создания единства замысла
и его реализации. Материал – бронза или дерево, –
создаёт красоту фактуры; в целом в произведении
важную роль приобретает силуэт – один из ос
новных критериев монументальной скульптуры.
Тема материнства, детская тема органична для
всего творчества Рады Хусаиновны Нигматулли
ной. Её «Колыбельная» (1957 и 1979), «Первоклашки»
(1963), «Качели» (1968), «Доигрался» (1969) стали
классикой татарского изобразительного искусства
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(1969) әсәрләре татар сынлы сәнгате классикасына
әйләнә һәм республиканың станок сынчылыгында
әһәмиятле казаныш була. Р. Нигъмәтуллинаның нәкъ
менә «Беренче сыйныф балалары» әсәре турында
Харис Якупов 1964 елда РСФСР Рәссамнар берлегенең
Татарстан бүлегенең Хисап докладында Куйбышев
(хәзер Самара) шәһәрендә «Зур Идел» беренче зональ
күргәзмәсендә сынчы Е. Ф. Белашова тарафыннан
махсус билгеләп үтелгән эш буларак искә ала2.

и значительным достижением станковой скульп
туры республики. Именно о произведении Р. Ниг
матуллиной «Первоклашки» говорил Харис Якупов
в Отчётном докладе Татарского отделения Союза
художников РСФСР как о работе, специально
отмеченной выдающимся советским скульптором
Е. Ф. Белашовой на первой Зональной выставке
«Большая Волга», прошедшей в Куйбышеве (ныне
Самара) в 1964 году2.

2

2 НА РТ. Ф. 7064, оп. 3, ед.хр. 36, л. 6

ТР МА. 7064 ф., 3 тасв., 36 эш, 6 б.
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«Дөньяда тынычлык кына булсын» компози
циясенең темасы, Р. Нигъмәтуллина иҗаты өчен
хас булганча, беренче карашка бик гади: без бер
караганда бу гади, күнегелгән, гадәти поза һәм
ракурсларны күкрәк балаларын кулларына алып
утырган аналарны, аларның итәкләренә сыенган
өлкәнрәк сабыйларны очратканда бик еш күрәбез.
Һәр сын пространствода аерым «яши» ала, әмма шул
ук вакытта алар уртак идея белән берләштерелгән: кеше тормышы, тыныч күк, балалар бәхете,
әни булу шатлыгы, буыннар арасындагы бәйләнеш
ләр өзелмәүдән дә кадерлерәк нәрсә юк.
Гәүдә торышлары гади һәм табигый, образ
лар
типиклаштырылган, һәм без аларда замандаш
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Тема композиции «Был бы мир на земле», как
характерно для Нигматуллиной, проста на первый
взгляд, «жизненна»: как часто мы видим эти
простые, привычные, обыденные на первый взгляд
позы и ракурсы, когда встречаем сидящих женщин
с малышами-грудничками на руках, с прильнувшими
к их подолу «старшенькими». Каждая фигура мо
жет «жить» в пространстве отдельно, но в то
же время они объединены единой идеей: ничего не
может быть дороже человеческой жизни, мирного
неба, счастья детей, радости материнства, преем
ственности поколений…
Просты и естественны позы, типизированы
образы, и в них читаем мы лица наших современ
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ларыбызны таныйбыз – алар кичә яшәгән, бүген
дә арабызда гомер кичерәләр: «Бу – ты
нычлык,
җирдә бәхетле яшәү турында бетмәс теләккә
монумент, иң изге хискә һәйкәл», – дип яза
Р. Нигъмәтуллина иҗаты турында үзенең эссесында
З. Р. Вәлиева3.
Сабантуйда балалар бәйрәмен гәүдәләндергән
шул ук исемдәге композициядә сынчылар аның
пространство һәм төс чишелешен башкача күз
аллыйлар. Сынчылар алдында хәзер башка бурыч
тора: гомуми бәйрәм контекстына тыныч бер
почмак кертергә, аны – төп өлешләрнең берсе,

ников – они жили вчера, они и сегодня живут среди
нас: «Это монумент неистребимому желанию ми
ра и покоя, земного счастья, памятник самому
священному чувству», – писала в своём эссе о творчестве Р. Х. Нигматуллиной З. Р. Валеева3.
В композиции, олицетворяющей детский праздник на Сабантуе, с тем же названием, скульп
торы иначе создают её пространственное и коло
ристическое решение. Перед скульпторами в данном
случае стояла другая задача: ввести в контекст
общего празднества этот камерный уголок, сделать
его одной из составных частей, а детей и их

3

3

Валеева З. Нежный голос камня // Советская Татария. – 1982. –
9 апр.

Валеева З. Нежный голос камня // Советская Татария. – 1982. –
9 апр.
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Яше-карты килгән
Сабан туен зурлап.
Берсе котлый биеп,
Берсе – җыру җырлап.
Лена Шагыйрьҗан
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Сабантуй – он состязанье,
Аргамак в пыли летит,
Эй, скакун, твоё призванье –
Ворох искр из-под копыт!
		Гарай Рахим
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ә балалар һәм аларның әти-әниләрен вакыйга
ларның тулы хокуклы катнашучылары итәргә.
Мастикадан ясалган бу жанрлы композиция халык
типажларына басым ясый, үзенең күптөслелегенә
бәйле рәвештә күпкә гадәтирәк, без гадәтләнгәнчәрәк булып тоела. Әгәр дә Сабантуйда катнашучылар
ның башкалары өчен бәйгеләр, уеннар, җыр-бию
мөһимрәк булса, монда исә беренче урында балалар,
аларның теләкләре, ихыяҗлары (ә алар һәрвакытта
да гомуми вакыйгага сыешып бетмәскә мөмкин)
тора. Балаларны ашатырга, йоклатырга яки алар
артыннан бик нык игътибар белән күзәтергә кирәк,
һәм болар барысы да бик тормышчан, тормышта

родителей – полноправными участниками всего
происходящего. Созданная в мастике, композиция
в сабантуйной серии жанровая, с акцентом на
народных типажах, более приземлённая, более
домашняя, также благодаря своей полихромности.
Если для всех остальных персонажей-участников
Сабантуя главным являются происходящие состязания, игры, пляски, песни, то здесь перво
степенным являются дети – их желания, их потребности, не всегда согласующиеся с общим дейст
вом. Детей нужно накормить, уложить спать или
внимательно и ответственно приглядывать за ни
ми: и это всё тоже очень «жизненно», в реальности

Рада Нигъмәтуллина • Изабелла Рогожина • Марина Нигъмәтуллина

барысы да нәкъ шулай бара. Рада Нигъмәтуллина
һәм аның автордашлары Изабелла Рогожина белән
Марина Нигъмәтуллина сыннары үзенең чынлыгы,
эчкерсезлеге, вакыйгаларга үзеңнең дә катнашуыңны
тою хисе тудыра алу белән көчле. Ясалма, табигый
булмаган бер генә әйбер дә юк, әмма шул ук вакытта
сынчылар натурализм яки гиперреализмнан да
ерак торалар. Бу әсәрләрдә һәрвакытта да үзеңчә
күрү, автор хыялы, «оста кулы», беркем белән
дә бутамаслык автор стиле чагылыш таба. Ба
рысы бергә алар әсәрләрнең югары сәнгатьчә
дәрәҗәсе турында фикерләргә мөмкинлек бирәләр.
Композиция кечкенә балалар арасында шаярулы
көрәшү күренешләре белән тулыландырылган: алар,
олыларга охшарга тырышып, үзара көч сынашалар,
ә аталары һәм бабалары алар өчен «чын-чынлап»
җан аталар, кычкырып көч бирәләр, хисләрен
белдерәләр.
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всё так и происходит. Чем сильна скульптура Рады
Нигматуллиной и её соавторов – дочерей Изабеллы
Рогожиной и Марины Нигматуллиной – так это сво
ей правдивостью, душевностью, сопричастностью,
собственным «присутствием». Нет ничего на
рочитого, противоестественного, но в то же
время эти скульптуры далеки от натурализма
или ги
перреализма. В них всегда присутствуют
собственное видение, авторская фантазия, «рука
мастера», ни с чем несравнимый авторский стиль.
Всё вместе это даёт представление о высокой
художественности этих произведений.
Композиция дополнена сценами шуточной
борьбы между малышами, которые, подобно взрос
лым, меряются своими детскими силёнками, а их
отцы и дедушки «по-настоящему» болеют за
них, подбадривают выкриками, громко выражая
эмоции.

Сабантуйда
Кызык анда:
Кеп-кечкенә малайлар,
Сөлге салып билләргә,
(Биттән ага тирләр дә),
Көрәшеп маташалар,
Пыр тузып атышалар.
Авып китәләр уңга,
Авып китәләр сулга.
Сөлгегә уралалар,
Гөрс килеп авалар.
Сикерешеп торалар,
Сөлгегә тотыналар.
Бу инде уен түгел,
Сыек бил, муен түгел –
Чын көрәшче малайлар,
Шаккаталар агайлар:
Кеп-кечкенә малай булып
Мәйданга керделәр дә,
Татар егетләре булып,
Чыгып киләләр менә.
		Факил Сафин
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Хоровод дружбы
!
Шатлыклар – күңелебездә,
Ал кояш – күгебездә.
Килегез, дуслар, кунакка,
Сабантуй бүген бездә.
Иң уртага утыртканнар
Иң озын бер колганы –
Колганың да бик тиз генә
Менеп булмый торганы.
		Роберт Миңнуллин
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Тальян күрегеннән ургып чыга
Балачакта җанда калган моң...
Шундый сагынылган!..
Җырлый-җырлый,
Сабан туен күрми калганмын.
		Роберт Миңнуллин
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Поистине, Сабантуй – праздник, объединяющий
все народы, почитающийся и любимый все
ми. Нет
никаких преград для желающих участвовать в нём:
ни возрастных, ни национальных, ни конфессио
нальных. Здесь, на этом празднике – торжество гос
теприимства, доброжелательности, толерантнос
ти, черт, присущих в целом народам Татарстана.
Хоровод дружбы, по замыслу авторов, – это куль
минация праздника, его апогей, наивысшая точка, где
рядом все гости и участники, молодое и старшее
поколение, простой народ и именитые гости. С ними
в одном кругу и герои татарского фольклора, сказок

Сабантуй – чын мәгънәсендә барлык
халыкларны берләштерә торган, бөтен
кеше дә ярата торган бәйрәм. Анда
катнашучылар өчен бернинди киртәләр
дә юк: яшенә, милләтенә, диненә карамас
тан, һәркем уеннарда көч сынаша ала.
Бу бәйрәмдә Татарстан халыкларына хас
булган кунакчыллык, яхшы мөгамәлә, то
лерантлык сыйфатлары чагылыш таба.
Авторлар нияте буенча, дуслык әйлән-бәй
ләне  – бәйрәмнең иң югары ноктасы, монда
барлык кунаклар һәм катнашучылар,
яшьләр һәм өлкән буын, гади халык һәм
күренекле кунаклар янәшә. Алар белән бер
әйләнәдә татар халык авыз иҗаты, әкият
һәм спектакльләр геройлары – Шүрәле һәм
Шүрәлинә (авторлар Шүрәленең дус кызын
шулай дип атаганнар), горур кыяфәт белән
баш өсләрендә «зур бәлеш» күтәреп килүче
һәм атланмай белән төбе сөт татып
карарга чакыручы биюче татар кызлары.
Шунда ук – Әлмәндәрнең кунакларны чәй
белән сыйларга ашыгучы килене, көянтәгә
каклаган казлар аскан зифа буйлы татар
чибәре һәм Тинчуринның «Казан сөлгесе»
музыкаль комедиясе геройлары – алар бары
сы да ниндидер матур, йола гамәлләрен яки
самовар тирәсендә шаярулы ыгы-зыгыны
хәтерләтә...

Сабантуй в скульптуре

и спектаклей – Шурале и Шуралесса (как назвали
авторы подругу лесного лешего), исполняющие танец
татарские девушки, с гордой осанкой несущие на голове национальный «зурбэлеш», зазывающие отве
дать «атланмай» и «тобе сот» (топлёное молоко).
Здесь же – сноха Альмандара, спешащая угостить гостей чаем, и грациозная красавица с коромыслами
и вялеными гусями; танцующие татар
ский танец
«Жизнэкэй» и герои тинчуринской музыкальной ко
медии «Казанское полотенце» – напоминающие некие
красивые и символические ритуальные действа, или
шуточная суматоха вокруг самовара…
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Мәйданда чыгыш ясарга, җыр яки бию башкарырга
килгән һәркем бәйрәмнең кадерле кунакларына һәм
катнашучыларына әверелә. Кунаклар арасында –
Россия шоу-бизнесының һәркемгә мәгълүм вәкилләре
Алла Пугачёва, Филипп Киркоров, күренекле «Бу
ранлы әбиләре» удмурт фольклор коллективы,
бөтен теләүчеләрне кымыз белән сыйлаучы баш
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Дорогими гостями и участниками праздника
становятся все, кто приехал выступить на его
майдане, исполнить песни и танцы. Среди гостей –
узнаваемые образы российского шоу-бизнеса: Аллы
Пугачёвой, Филиппа Киркорова, известный удмуртский
фольклорный коллектив «Бурановские бабушки», баш
кирские гости, угощающие всех желающих кумы
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корт кунаклары, рус һәм татар халык биюләрен
башкаручы һәм түгәрәктә әйләнүче милли киемле
ансамбльләр. Бөтен халыкның дуслыгы һәм бер
дәмлегенең шушы тантанасында сынчылар бәйрәмнең
төп асылын чагылдырганнар: ул – кешенең дәрәҗәсен
төшерми, киресенчә аны югары күтәрә торган, бар
лык халыклар өчен уртак бәйрәм.

сом, ансамбли в национальных костюмах, исполняющие русские, татарские, марийские, мордовские на
родные танцы и хороводы. В этом апофеозе всеобщей
дружбы и единения скульпторы отразили основную
объединяющую сущность праздника – праздника для
всех народов, не ущемляющего достоинства человека,
а, напротив, возвышающего его.

Башкорт кунаклары. Кымыз
Башкирские гости. Кумыс
!
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Карасагыз – бәйрәм бар,
Сусасагыз – әйрән бар.
Ял итәрсез – арсагыз,
Үкенмәссез – барсагыз.
		Фәнис Яруллин
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Татарские красавицы
с коромыслами
!
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Вак-вак атлап биегән кызлар ялгыш
Йөрәгеңә басар кебекләр.
Җаен табып кына сылуларга
Каш сикертеп уза егетләр.
		Харрас Әюп
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Казан солгесе

Казанское полотенце
!

– Әй бүләге-бүләге,
Атлас икән күлмәге
Шул бүләкне алам дип,
Тибә батыр йөрәге!..
Мактыйлар бүләкләрне,
Уены-чыны бергә.
Без ияреп йөрибез,
Калу юк инде бер дә.
Галимҗан Латыйп
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Җилферди чиккән сөлгеләр,
Бүләкләр — күбебезгә!
Көрәшик тә, узышыйк та —
Сабантуй бүген бездә!
		Роберт Миңнуллин
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Бурановские бабушки
у нас на Сабантуе
!
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Не напрасно, видно, эти
Игры выдумал народ,
Устоять ли тут на месте,
Когда водят хоровод!
Ренат Харис, перевод В. Валиевой
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Мәйдан өсте – яшел келәм,
Гөжли халык.
Ял итә ул, Сабантуйдан
Ләззәт алып.
Килсен язлар, Сабантуйлар
Үтсен гөрләп!
Була барсын иде халкым
Кадерлерәк!
		Разил Вәлиев
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Йомгаклау

Послесловие
!

Нигъмәтуллиннар-Рогожиннар гаиләсе таланты
белән иҗат ителгән «Сынчылык әсәрләрендә
Сабантуй» күп фигуралы скульптур сериясе –
бәйрәмнең генә түгел, ә бәлки татар халкының
үзенчәлекле, пластика һәм сәнгати алымнар белән
иҗат ителгән тиңе булмаган энциклопедиясе ул.
Серия ике йөздән артык сынны үз эченә ала, шул
рәвешле бер әсәрдә төрле вакытка һәм төрле
урынга караган категорияләр һәм төшенчләр бер
ләшә, үткән белән бүгенге, әдәбият һәм халык
авыз иҗаты геройлары белән реаль персонажлар,
реаль һәм автор хыялы белән бизәлгән уйланма
вакыйгалар оста итеп үрелә.
Сынчылар гаиләсенең тиңе булмаган иҗатының
иң төп нәтиҗәсе – бу уникаль сериясен иҗат итүгә
Рада Нигъмәтуллина үзенең бөтен иҗат дәвере,
йөрәк һәм җан хезмәте аша килүе. Останың иҗат
асылын тәшкил иткән шушы ук рухи сыйфатлар
аның кызлары – сынчылар Изабелла һәм Маринаның
төп максаты булып китә. Рада Нигъмәтуллинаның
аңа кадәрге иҗаты «Сабантуй» сериясенә үзенең
барлык чорлары һәм киң темалары белән үтеп
керә һәм шушы идеядә бер мантыйкый һәм рухи
бөтенгә әйләнә.
Татар сынлы сәнгатенең күп кенә осталары
Сабантуйга, халык бәйрәме рухын чагылдыруга
багышлап әсәрләр иҗат иткән, әмма нәкъ менә

Многофигурная серия «Сабантуй в скульптуре»,
созданная творением таланта семьи Нигматулли
ных-Рогожиных, – своеобразная, уникальная энцик
лопедия не только самого праздника, но, думается,
авторским коллективом с помощью пластических
и художественных средств создана своеобразная,
энциклопедия татарского народа. Серия включает
более двухсот фигур – различных персонажей,
соединив в одном произведении раз
новременные
и разнопространственные категории и понятия,
тоящее, ге
талантливо совместив прошлое и нас
роев литературно-фольклорных и реально сущест
вующих, события реальные и вымышленные, ок
рашенные авторской фантазией.
Самый важный итог беспрецедентного творения
семьи скульпторов – это тот факт, что к созданию
уникальной серии Рада Нигматуллина шла всю свою
творческую жизнь, через собственную огромную
внутреннюю работу души и сердца. Эти же духовные
составляющие творческого кредо мастера стали
и делом жизни её дочерей, скульпторов Изабеллы
и Марины. Всё предшествующее творчество Рады
Нигматуллиной вошло своими вехами и обширными
темами как составные части в серию «Сабантуй»,
которые сплелись в этой идее в одно логически
и духовно единое целое.
Многие мастера татарского изобразительного
искусства посвящали свои произведения Сабантую,
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Файдаланылган әдәбият
Литература
Рада Нигъмәтуллина һәм аның кызлары иҗаты
бу тема үсешендә гаять әһәмиятле роль уйный.
Сынчылар иҗаты халык үзаңының рухи төзелешен
киң һәм тулы гәүдәләндерә, аның йола һәм гореф-гадәтләре традицияләрен чагылдыра, татар сәнга
тендә халык рухын ачучы төп теманы ача,
ә бәй
рәм үзе дөнья сурәтен чагылдыруның бөтен
нәрсәне иңләүче категориясе буларак карала.
Авторларның «Сабантуй» циклын иҗат итүенең
иң төп әһәмияте шунда: алар бәйрәмнең эчтәлеген
һәм мәгънәсен күңелләре белән аңлый алганнар һәм
форма, төс, фактура символикасы аша җиткерүгә
ирешкәннәр.
Нигъмәтуллиннар-Рогожиннар тарафыннан иҗат
ителгән скульптур серия контекстында «Сабантуй»
темасын шәрехләү Татарстанның сынлы сәнгате
өчен татар халкының менталитеты, рухи сый
фатлары һәм мәдәниятенең асылын иң тулы ча
гылдырган үрнәк буларак әһәмиятле.

выражению духа национального праздника, но имен
но творчество Рады Нигматуллиной и её дочерей
сыграло выдающуюся роль в развитии иконографии
Сабантуя. Творчество скульпторов наиболее полно
и ёмко олицетворяет духовный строй народного
самосознания, его обрядовой, ритуальной традиции,
подчёркивает в татарском искусстве одну из главных
тем, в которой раскрывается народный дух, а сам
праздник наделяется всеобъемлющей философской
категорией выражения картины мира. Непревзойдённое
значение создания авторами цикла «Сабантуй»
в том, что они смогли внутренне прочувствовать
и передать через символику формы, цвета, фактуры,
через пластику содержание и смысл праздника.
Для изобразительного искусства Татарстана
интерпретация темы «Сабантуй» обрела в кон
тексте скульптурной серии Нигматуллиных-Ро
гожиных зримое, наиболее полное отражение
сущности ментального и духовного содержания татарского народа и его культуры.
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