
Класстан  тыш уку дәресе  

 (11нче класс) . 

Укытучы: Хәсәнова Энҗе Гыйльмегаян кызы.  

Тема: Галимҗан Гыйльманов. Албастылар.  

 

Максат: Хыялый кыйссаның эчтәлегенә төшенү; фикерләү сәләтен 

үстерү; мөстәкыйль укылган әсәргә бәя бирергә өйрәтү; сөйләм 

үстерү; югары әхлакый сыйфатлар тәрбияләү.  

Җиһазлау: Галимҗан Гыйльманов иҗатына багышланган газета, 

китаплар күргәзмәсе (“Көмеш тарак”, “Тозлы яңгыр”, ”Гөрләвек -

Ручеек”, ”Кием агачы”, “Заман сүз сорый” һ.б.), портреты, дәрес 

эпиграфы язылган плакат, әсәргә анализ ясау тәртибе язылган 

кәгазьләр (һәр укучыда), видеотасма(“Әнием -убырлы карчык”), 

”Мәгърифәт” гәҗите (20.04.2002), ”Казан утлары” журналы 

(2001нче ел №11, 111 - 119бит), Даутов Р.Н. Балачак 

әдипләре(.Библиографик белешмәлек.  Икенче китап.  Казан: 

Мәгариф, 2004, 87-98битләр) һ.б.  

Метод: фикер алышу, әңгәмә.  

Эпиграф: Бер-беребезгә нинди бәгырьсез без,  

                  Хәтта кансыз - кемнән өйрәндек?  

                  Усаллыкка, әдәпсезлекләргә  

                  Нинди иләк аша иләндек?  

                  Ата - баба гомер юлымы бу - 

                  Без нинди соң, нинди юл алдык?  

                  Аерылдык җирдән, йолалардан,  

                  Үзебездән үзебез югалдык.  

                                                  Наҗар Нәҗми   

 

Дәрес планы . 

1. Кереш.  

а) уңай психологик халәт тудыру;  

б) яшәү мәгънәсе, шәхеснең җәмгыятьтәге урыны турында 

әңгәмә уздыру;  

2. Төп өлеш.  
Эпик әсәргә анализ үрнәге буенча “Албастылар” кыйссасына 

анализ бирү;  

а) тема, идея, проблеманы табу;  

б) конфликтларны табу (төп һәм ярдәмче);  

в) сюжет-композиция төзелеше;  

г) образлар системасы;  

д) символлар, кодлар;  

е) тел-стильүзенчәлекләре;  

ж) иҗат юнәлеше;  

3. Нәтиҗә ясау. Укучыларның чыгышларын бәяләү.  

    4. Өй эше бирү.  



Дәрес барышы . 

1.Укытучының кереш сүзе . 

- Хәерле көн, укучылар! Кәефләрегез ничек? Сезгә хәерле эш 

сәгатьләре телим. Бүгенге дәрестә без сезнең белән класстан 

тыш укылган әсәргә анализ ясарбыз. Ул - Галимҗан 

Гыйльмановның “Албастылар” хыялый кыйссасы. Әйдәгез әле, 

эпиграфка күз салыйк. (Укып күрсәтү). Әйе, иман, иманлы кеше 

булу... Халкыбыз аңына бик борынгыдан сеңгән төшенчәләр бу. 

Иманлы булу - ул динле булу, дингә табынып яшәү дигән сүз 

генә түгел, ул әхлакый кагыйдәләр буенча тормыш итүне 

аңлата. Тикмәгә генә әби-бабаларыбыз безне бөтен начар 

гадәтләрдән тыеп тормыйлар. Пөхтә, чиста, матур итеп киенү, 

сабыр гына сөйләшү, мөлаем, ярдәмчел булу - шундый күркәм 

сыйфатлар безгә борын-борыннан әби-бабаларыбыздан мирас 

булып калган. Гомумән, халкыбыз әдәп сакларга, инсафлы, 

намуслы булырга, ата-ана хакын хакларга, борынгы йолаларны 

мөмкин кадәр үтәргә тырышканнар. Кызганычка каршы, бу 

сыйфатларны бүгенге көндә бөтенләй югалтып бетердек 

түгелме? Җирдә яшәү мәгънәсен оныттыкмы, әллә аны башкада 

күрәбезме? Бу якты дөньяга ни өчен килгәнебезне белмибезме? 

Бүген дәрестә шул хакта сөйләшербез.  

     2. “Албастылар” хыялый кыйссасына анализны жанрга 

билгеләмә биреп башлыйк әле.  

1 укучы “Әдәбият белеме сүзлеге” ннән укый 

(Казан.ТКН.1990.Төзүче -А.Г.Әхмәдуллин. 77нче бит.):  

 

 Кыйсса - (гарәп сүзе. Күплек саны - кыйсас) Шәрык 

әдәбиятында һәм фольклорында  эпик (кайчак лиро-эпик) жанр 

атамасы. Ул татар әдәбиятында да күптәннән актив. Кыйссада, 

кагыйдә буларак, нинди дә булса гадәттән тыш, кызыклы, 

мавыктыргыч, драматик, гыйбрәтле вакыйгалар, хәлләр хикәяләнә, 

бәян ителә.  

Сюжет үстерелеше кайвакыт лирик кичерешләр, төрле уйланулар 

белән кушып бирелә. Кыйссада конфликт кискенлеге, кайвакытта 

трагик характерда булуы белән аерылып тора. Күп кенә 

кыйссаларда күчмә сюжетлар, төрле легендалар, риваятьләр, хәтта 

мифлар да эшкәртелә. Аларда романтик рух, гомумиләштер үләр, 

гайре табигыйлек өстенлек итә. Еш кына реаль тормыш белән 

фантастик күренешләр үреп бирелә... Кыйссада уйдырмалылык, 

маҗаралылык, сюжет катлаулылыгы, әкияти як көчле. Лириклык та 

үзен нык сиздерә. Геройлар да гайре табигыйрәк. Күләм дә 

чагыштырмача зур...  

    Укытучы:  

 - Эпик әсәргә анализ ясау схемасына нигезләнеп, “Албастылар”га 

анализны башлыйк.  



Әсәрнең темасын табыйк. (Нәрсә турында?)  

    Укучы:  

- “Албастылар”да татар тормышына нигезләнеп, урман дөньясы 

белән бәйләп, сихер-магия алымнары кулланып,  1 ел хәтерен 

югалтып торган Хәлим исемле егетнең хәтеренә кайтуы сурәтләнә. 

Шулай ук кешелеклелек, тормышта үз урыныңны табу кебек 

темалар да бар.  

   Укытучы:  

- Язучы Галимҗан Гыйльманов бу әсәре белән безгә нәрсә әйтергә 

тели?  

  Укучы:  

- Әсәрнең идеясе: һәр кеше Ак һәм Кара көрәшенә очрый, 

һәркемне Албасты сагалый, аңа каршы көрәшмәсәң, аны 

җиңмәсәң, үзең дә албастыга әвереләсең. Бүгенге җәмгыятьтә менә 

шундый албастылар бик күп (аракы, наркомания, җенси 

тотнаксызлык һ.б.ш.) Бүгенге көн  шәхесләренә җәмгыятьтә үз-

үзеңне табу бик авыр.  

Укытучы:  “Албастылар” романының проблемасы нинди соң?  

Укучы: Тормышта (җәмгыятьтә) үз-үзеңне табу кыенлыгы.  

Укытучы:  Әсәрнең төп каршылыгы дип нинди каршылыкны атар 

идегез? 

Укучы: Урман албастылары һәм Хәлим арасындагы каршылык 

төп конфликт дип исәплим, чөнки монда Ак һәм Кара көрәше ачык 

күренә. Шулай ук бу Хәлимнең үз -үзе белән көрәше дә, ягъни эчке 

конфликты.  

Укытучы:  Ярдәмче каршылыкларга нинди каршылыкларны 

кертергә була?  

Укучылар:  - Хәлим белән әнисе арасында  

                   - Хәлим белән авылдашлары;  

                   - Хәлим белән Майя;  

                   - Хәлим белән Нәфисә;  

                   - албастылар белән авыл кешеләре;  

                   - Хәлим белән Сәхап;  

                   - аң һәм хис;  

                   - яшәү  һәм үлем,һ.б.ш.  

Укытучы:  Сюжет-композиция элементларын да барлап алыйк 

әле. (Җавапларны укучылар бирә)  

Экспозиция:  яңа гына армиядән кайткан Хәлим , район үзәгеннән 

кайтышлый, ике урман карчыгына очрый.  

Төенләнеш:  Карчыклар аны үзләре белән урман утарына алып 

китәләр. Хәлим бер ел шунда “әсирлектә”  яши. Хәтерен югалта, 

берни белми.  

Вакыйгалар үстерелеше: 1нче сюжет сызыгында армиядән 

кайткан Хәлимнең әнисе, авылдашлары белән мөнәсәбәте 

күрсәтелә. 1ел хәтерен югалтып, албастылар утарыннан кайткач , 



өй салуы, өйләнүе, хатынын югалтуы бәян ителә. Реализм 

традицияләрен дәвам итүче бу сызыкта геройлар да, сурәтләнгән 

дөнья да, куелган проблемалар да чынбарлыкка охшаш, алар 

ышандыра. Хәлимнең саташуы исә уйлану-хыяллану кебек тоела. 

Хәлим, буыннар кылган хатаның, явызлыкның җәзасын күреп, 

албастылар утарына эләгә, хәтерен югалта, әтисен очрата, 

мәхәббәтен таба, хатыны һәм кызын алып бу тозактан котыла, 

җиңеп чыга, ләкин албасты сихере Хәлимгә генә түгел, аның нәсел 

дәвамына да кагыла-кызы әнисез кала.  

2нче сюжет сызыгы беренчесенең ахырына килеп ялгана: 

сихерчеләрне җиңгән Хәлим авылдашларының битарафлыгын һәм 

усаллыгын күтәрә алмый, кызын бу тирәлектә калдырмаска теләп, 

урман юлы буйлап китеп бара...  

Ике төп сюжет сызыгының бәйләнгән һәр ноктасы ПАРАДОКС  

чигенә җитә. “Тормыш төбе”ндә Хәлим рух ныклыгын, көчен 

аңлый, мәхәббәтен таба, ата булу сөенечен кичерә. Ә инде 

кешедән өстен көчне-албастылар сихерен җиңеп, аклык -матурлык, 

тынычлык оясына-авылына кайткач, яраткан хатынын да, ныклык 

нигезе булган ышанычын да югалтып, чыгып китәргә мәҗбүр! Ни 

өчен? (проблема)  

Иң югары нокта: 1)Хәлимнең авылын ташлап китүе  

                             2)Майяның үтерелүе  (әхлаксызлык чиге!)  

Чишелеш: Көрәшергә дә,  үзе артыннан башкаларны ияртергә дә 

сәләтле Хәлим олы афәттән  котылу юлын эзләп китә.  Хәлимнең 

эзләнү юлы озак булмас шикелле,  инде төгәлләнеп килә,  чөнки ул 

табигать хакыйкатен дә, иман хакыйкатен дә белә.  

Бүгенге дәрескә әзерләнгән чагында “Казан утлары” 

журналындагы әдәби тәнкыйть мәкаләсе белән дә танышырга туры  

килде. Әдәбият галиме Дания Заһидуллина анда: “Әлеге әсәр -татар 

постмодернизмындагы 1нче дулкынның югары ноктасы, аның 

үзгәреш юлын һәм поэтик үзенчәлекләрен күрергә ярдәм итүче 

берәмлек.” -дип яза. Димәк, әсәрнең язылу юнәлеше -

постмодернизм. Аның төп сыйфаты-бер әсәр чикләрендә төрле 

темалар, әдәби алымнар, стильләр, төрле әдәби -тарихи 

традицияләрнең очрашуы. Роман көзгеле композициягә нигезләнеп 

төзелгән. Постмодернизм әдәбиятында “җемелдәүле эстетика”  

дигән төшенчә бар. Ярдәмче геройларын иҗат итү барышында 

язучы нәкъ  менә шушы алымны куллана һәм геройларның да тулы 

характер булуына ирешә. (Йөнтәс атлы карт -Хозыр Ильяс-Ак 

бабай; Майя-Яшәү алласы-Нәфисәнең “игезәге”; һ.б.ш.)  

Образлар системасы: Үзәк образ-Хәлим. (1укучы сөйли) Көчле, 

матур, уңган-булган, 20 яшьләрдә. Романда аның 3 елдан артык 

гомере эзләнүдә уза. Ул яшәеш хакындагы ХАКЫЙКАТЬне эзли: 

УРМАН хакыйкатен, ИМАН хакыйкатен, КЕШЕ хакыйкатен. Аның 

көрәшергә дә, үзе артыннан башкаларны ияртергә дә сәләтле икәне 



аерымачык: кыю, тәвәккәл, үзсүзле. Кешеләр эш-гамәленең 

албастылар кылганнарга тиң икәнен аңлыйһәм шушы олы афәттән 

котылу, башкаларны коткару юлын эзләп китә...  

Дөрес, аның эзләнү юлы озак булмас кебек, чөнки ул табигать 

хакыйкатен дә, иман хакыйкатен дә белә бит.  

Сания образы (Хәлимнең әнисе)-иң уңышлы, кызыклы образ. 

Яшәүнең максатын бары тик балаларында гына күргән Ана ул. 

Ана-бала мөнәсәбәтләре шулкадәр җылы һәм илаһи бирелгән. Бу 

максаттан автор Ана тавышы, Ана күз яше, Ана кайгысы, Ана 

кулының җылысы, Ана сөенече, Ана карашы кебек детальләрне 

оста файдалана. (Саниянең сукыраюы). Ананың күзләре -улы өчен 

корбан. 

Майя, Нәфисә-игезәкләр. Әмма икесе ике төрле холыклы 

кеше.(мисаллар белән аңлатыла)  

Ике албасты карчык (Тәкыя белән Нәкыя) -им-томчы, кара 

фикерле, үчле әбиләр...  

Тәскирә (Майя белән Нәфисәнең әниләре)  

Күрше карчыклары- Мәймүнә, Вәсимә  

Йөнтәс атлы карт-Хозыр Ильяс-Ак бабай 

Кушйөрәкле Чәнти һ.б.ш.  

Укытучы:  Укучылар, романда нинди символлар белән 

очраштыгыз?  

Укучы:  

-ЮЛ,ТУПЫЛ агачы,  ТӘРЕбилгесе,  артыш таягы,  капкага дегет 

буяу күренеше, АТ(Аксай),  БҮРЕ(Аккүз,Азау),  торна Гөлби.  һ.б.ш.  

Укытучы: Һәр символ нәрсә хакында сөйли соң?  

Укучы: Вакыйгалар катламында автор Яшәеш моделен төзи, 

сюжет канвасына фәлсәфәсен яшерә. Шул модельне җыеп торучы, 

Яшәешне бербөтен итүче образ таба. Ул -юл образы. Хәлимнең 

районнан кайту юлы, албастылар утарына алып баручы юл, 

авылдан урманга илтүче юл,карчыкларны авылга алып баручы юл, 

Сания Хәлимне тапкан юл, онытылган догаларны искә төшерергә 

ярдәм иткән юл, хакыйкатьне аңлау яки албастыга әверелү юлы 

һ.б. 

Башланган урыны да, тукталган җире дә юк аның. “Юл бетү бит 

ул тормыш бетү, гомер өзелү дигән сүз”, һәр кешенең үз яшәү юлы 

бар. “Юлы ерак аның. Күпме барасын ул үзе дә белми. Бер көн 

барырмы, 1 атна, 1ай, 1 ел барырмы? Әллә гомер буе барып та 

максатына ирешә алмасмы? “Максатка ирешү юлы юкмыни? Ләкин 

аннан да зуррак юл-Яшәеш үзе: “Явызлык та, изгелек тә юлга 

ияләшүчән була. Чөнки юл-язмышлар очраша торган урын. Һәм иң 

мөһиме: ЮЛСЫЗ УРМАН, УРМАНСЫЗ ЮЛ БУЛМЫЙ. Алар 

барыбер очрашалар. Алар очрашкан чакта башлана да инде 

яманлык белән изгелек көрәше”  



Укытучы: Юл тоташтырган-берләштергән яшәешне автор 3 

дөньяга аера: 1.Табигать, урман, албасты карчыклар дөньясы;  

2.Кешеләр, авыл(җәмгыять), дөньясы;  

3.Ышану, күк, иман дөньясы;  

Шушы дөньяларда, шуларны кисеп узган юлларда яманлык белән 

изгелек көрәше бара  

Әйдәгез, тупыл агачының да нәрсәгә символ булуын ачыклыйк.  

Укучы: Үзәк идея белән бәйле символларның берсе. “Тупыл -Шул 

ук Туба агачы, оҗмах үзәгендә үсеп утыручы Мәңгелек Агач, 

Дөнья кәүсәсе, Яшәү умырткасы “Бу агач албастылар аланында да, 

Нәфисәләр өе каршында да үсә. Табигать -Иман-Кеше дөньяларын 

тоташтыручы булып тора. Явызлыкларга җәза итеп урмандагы 

агачны да, авылдагысын да яшен суга. Албастылар җиңсә, Яшәү 

умырткасы да тупыл кебек шартлап сынар дип кисәтә а втор.  

Укытучы: Тәре символының мәгънәсен кем, ничек аңлатыр иде?  

Укучы: Әсәрнең башында ук албастылар ясаган тәре, боҗра, сын 

билгеләренә игътибар итәсең. Хәлимнең үзенең дә йөрәге “жу” 

итеп китә. (13 нче биттән). Албастылар гына түгел, авылдашлары 

да Санияләрнең капкасына тәре сызып китә. Тәре -фашизмның 

да,христианлыкның да билгесе. Шулай ук бу билге вакыт 

тәгәрмәченең тиз әйләнүен дә күрсәтә. Ә гомумән, тәре - татарлар 

өчен дәүлүтчелек югалу хәтирәсе дә.  

Укытучы: Гомумиләштереп шуны әйтәсе килә: тәре сызу да, 

капкага дегет буяп китү дә-явызлык символы,кара эш тамгасы. 

Укучылар, артыш таягына игътибар иттегезме? Кем җавап бирә?  

Укучы: Хәлимгә көрәшергә ярдәм иткән догалар, Хозыр Ильяс 

кебек карт, Күктәге баш алла, артыш таягы -ислам дине 

атрибутлары. Алар һәммәсе дә Хәлимнең ышанычы, таянычы, 

өмете.  

Укытучы: Романда хайваннар-кошлар катнаша. Аларның 

ваыйфасы нәрсәдә?  

Укучы: Табигать-Яшәешне автор Кешенең Әнкәсе, ди. Хәлим -аю, 

Майя-бүре нәселеннән килеп чыккан. Шуңа күрә Хабаровск 

тайгаларында аюХәлимгә кагылмый киткән кебек, албасты 

сыерларын эзләп барган чакта бүреләр Майяга юл күрсәтә. 

Ат(Аксай), бүре(Аккүз, Азау), торна(Гөлби) образларын дә автор 

укучыга кеше белән чагыштырыр өчен бирә. (кеше -иң куркыныч 

хайван!) 

Укытучы: Әйе, хайваннар-кошлар үзләренең нәсел туганнарын 

таный. Ә кешеләр...аны ерак хәтеренә яшергән. (төшләр юрауда 

халык аны һәрчак куллана). Дөньяда һәр тереклек иясе бертуган 

дип раслый автор. Кайчандыр Күк кенә булган, кошлар гына 

булган, шуңа кеше җаны күккә омтыла икән. Коръәндә дә, 

үлгәннән  соң, безнең җаннарыбыз төрле рәвешкә (кош, чәчәк, агач 

һ.б.) кереп яшәүләрен дәвам итәләр диелә. Димәк, безнең 



аңыбызга табигать кочагына яңадан кайтырга теләү яшеренгән 

булып чыга. Авторның идеясеннән табигать законнары белән яшәү 

кирәклеге, аңа буйсыну,  аның үзеннән ярдәм табу аңлашыла.  

Укучылар, автор үзенең хакыйкатен кодлаштыру ярдәмендә 

биргән. (постмодернизм үзенчәлеге). Романда нинди кодлар күзгә 

чалына? 

Укучы: Галимҗан Гыйлманов кызыклы сюжетка, үзе әһәмиятле 

санаган законнарны үреп, эчтәлек белән  янәшәдә үк укучыга әйтә 

бара. Менә алар:(дәфтәрләргә язалар) 

1. “Кеше җиде буын бабасына кадәр бөтен хилафлыклар, гөнаһлар 

өчен җавап бирергә тиеш” (Хәлим, аның әнисе, Нәфисәләр 

гаиләсе)  

2. “Кешедән курык! Чага торган елан әллә каян чагам дип килә, ә 

чага торган кеше, сөю сулышы белән исертеп тә чагарга мөмкин...” 

(яратудан нәфрәт чигенә атлаган Нәфисә)  

3. “Изге китап белән кергән иман шартларын, Коръән образларын 

сихер-зәхмәт тә өолып, юып бетерә алмагандыр...” (Хәлимнең 

җиңү сәбәпләрен дини ышанулар белән аңлата)  

4. “Куркуны берни җиңә алмый...” (бүреләр мисалында да, 

кешеләрнең эш-гамәлләрен бәяләгәндә дә күренә һәм әсәрдәге күп 

вакыйгаларның сәбәбе курку диелә)  

5. “Сүз алдый, хәтта күз дә алдый, ә менә күңел алдамый”  

6. “Табигатьнең үз балаларына карата  бер мәртәбә дә явызлык 

кылганы юк әле!”  

7. “Кешенең асылы менә шушы ак-кара рухлар көрәшеннән тора”  

8. “Җир пычрагына буяла барган саен,кеше пәйгамбәрлектән 

ерагая, еш кына Аллаһы тәгалә биргән изге сыйфат -хасиятләрен 

бөтенләй югалта”  

9. “Хис кешенең рухын йомшарта, аны көчсез итә”  

10. “Тәкъдирне узып, язмыш бавын кисү -ай-һай зур гөнаһ бит...” 

(Нәфисә мисалында)  

11. “Күктәге Баш Алла иң хәтәр сихердән дә көчлерәк бит”  

12. “Явызлыкка каршы явызлык дөрес түгел”  

13. “Дөреслек юк ул. Бары тик шәфкатьлелек кенә  бар” 

Укытучы: Романның тел-стиль үзенчәлекләрен дә карап китик. 

Әсәрнең җиңел укылуы хикәяләү рәвешеннән килә. Беренче 

җөмләләр үк ак шигырь кебек укыла “Июль ахыры. Челлә күзе. 

Олы юл. Урман аланнарына керә-керә бормаланып сузылган бу 

таш юл, очы-кырые булмаган мари урманнарын урталай кисеп, 

алга йөгерә дә йөгерә. Барасы җир күп калмадымы әле, дигән 

кебек, ул ара-тирә үр калкулыкларга килеп менә, биегрәк таулар 

очраса, хәл-егәрен юкка сарыф тимәс өчен, иренмичә әйләнеп уза. 

Мари урманнарының шомлы көе һич  куркытмый аны...” 

Шигърилек, кабатлауларның күплеге әсәрдә ритм тудыра. 

Эпитетлар күп. (вакыт калса таптырабыз)  



Язылу юнәлеше-постмодернизм  дигән идек. Аңа нинди 

сыйфатлар хас соң?  

1нче укучы.  Бер әсәр чикләрендә төрле әдәби -тарихи: реалистик, 

мифологик, символизм традицияләренең очрашуы, берләшүе. 

Яшәеш фәлсәфәсе кысаларында табигать һәм кеше, дин, галәм 

фәлсәфәсенең кисешүе күзәтелә. Мондый төрлелек Яшәеш моделен 

тудырырга ярдәм итә дә инде.  

2нче укучы.  Конструктивизм-яңа чынбарлык уйлап табу, язучы 

һәм әсәр чынбарлыгының аерып куелган булуы. Ул әсәрне  төрле 

әзерлектәге укучыга тәкъдим итәргә, һәр укучы һ өчен аерым 

эчтәлек тудырырга мөмкинлек ача.  

3нче укучы.  Кодлаштыру,  шулар ярдәмендә автор хакыйкатен, 

әсәр чынбарлыгы хакыйкатен,  фәлсәфи-мәдәни хакыйкатьне 

укучыга тапшыру.  

4нче укучы.  “Җемелдәүче”  эстетика, ягъни образларның тышкы 

кабыгы аша башка, билгеле генотипларны күрсәтү. Бу өлкәдә 

автор шәхси иҗат алымы таба: “җемелдәүче” геройларының әсәр 

эчендә игезәген урнаштыра, көзгеле композициядән файдалана.  

5нче укучы.  Бишенче сыйфатны татар постмодернистик 

әдәбиятының милли үзенчәлеге итеп билгелик.  Ул-лириклыкка 

омтылыш.(эпитетлар һәм детальләштерү алгы планга чыга)  

Укытучы: Галимнәр фикеренчә, постмодернистик әсәрләрнең 

милли үзенчәлеге иң беренче чиратта сөйләмдә чагыла, прозада 

көчле лириклык, шигърилек күзәтелә.  

Укучылар, албастылар  сүзенең дә мәгънәсен ачыклап китик 

инде. Кемнәрдә нинди фикерләр бар?  

1нче укучы. Урман албастылары-гомерләрен явызлыкка явызлык 

белән җавап бирүгә багышлаган карчыклар, кайчандыр үзләрен 

авылдан куган нәселләрдән үч алучылар.  

2нче укучы.  Авыл албастылары-авылдагы имансызлар, дөнья 

пычрагына буялганнар төркеме.  

3нче укучы. Һәркемнең үз “албастысы”-“кешенең асылы менә шул 

ак һәм кара рухлар көрәшеннән тора.Албасты ягы җиңгән кеше 

тора-бара чынлап та явыз хәшәрәт кыяфәте алырга 

мөмкин.Фәрештә ягы җиңсә-ул Ходай тәгаләнең җирдәге рухи 

илчесенә әверелә”  

Укытучы: Димәк, язучының төп фәлсәфәсе ачык: һәр кеше АК 

һәм КАРА көрәшенә очрый,һәркемне Албасты сагалый, аңа каршы 

көрәшмәсәң, аны җиңмәсәң, үзең дә албастыга әйләнәсең. Искә 

төшерик: көнчелек албастысыннан җиңелгән Нәфисә, эчкечелек 

албастысыннан җиңелгән үтерүчеләр, битарафлык албастысынан 

җиңелгән авыл кешеләре.  

Менә романга анализ ясап чыктык та. Дәреснең ахырында автор 

турында һәм әдәби тәнкыйть өлкәсендә романга бирелгән бәя 

белән танышып китик әле.  



Укучы: Галимҗан Гыйльманов-әдәби тәхәллүсе Галим Әсәнов. 

БРның Дүртөйле районы Әсән авылында туган. 1957, 1нче 

февраль. Озак еллар дәвамында татар халкының борынгы 

мифларын, риваятьләрен, легендаларын, им-томнарын, 

юрамышларын барлау һәм җыю, ияләр -рухлар дөньясын, 

тәңречелек тәгълиматын өйрәнү юлында гыйльми эзләнүләрен 

дәвам иттерүче язучы. “Татар мифлары” 5томлык җыелманың 

авторы да ул. (әлегә икесе басылган). ТРның атказанган сәнгать 

эшлеклесе. (2003). Язучылар Берлегенең Абдулла Алиш 

исемендәге әдәби бүләге лауреаты (2002). Татарстан Язучылар 

берлеге әгъасы. (1992дән). “Албастылар”ны автор 1999елда яза.  

Укытучы: Чыннан да,  автор бөек шагыйребез Шаехзадә Бабич  

туган авылда туып үскән, “Сабантуй” газетасында, нәшриятта 

эшләгән, балалар сәхнәсе өчен әсәрләр язган. Әйдәгез әле, 

гимназиябез укучылары тарафыннан сәхнәгә куелган “Үги кыз” 

спектакленнән өзек карап китик. (видеосюжет карау. 1 -3 минут)  

“Балачак әдипләре” китабында әсәргә мондый бәяләр бирелә:  

“Албастылар”-татар әдәбиятында моңарчы күрелмәгән, яңа 

типтагы әсәр.Биредә тормыш чынбарлыгы белән мифология янәшә 

үрелеп барыла.Автор моңарчы әкиятләрдә генә телгә алына торган 

явыз көчләр, сихерчеләр, урман чытырманлыгында яшәүче 

албастылар белән укучыны йөзгә-йөз очраштыра, хәтта бераз 

куркыта,шомландыра да. Әсәрнең сюжеты шул дәрәҗәдә тыгыз 

корылган ки, һәр яңа бүлекне укыган саен вакыйгалар катлаулана 

бара табышмаклар, сәерлекләр артканнан - арта...(Алмаз 

Гыймадиев, язучы, 2001) 

“Прозада сирәк табыш-Галимҗан Гыйльмановның “Албастылар” 

романы. Әсәрне бер тында укып чыктылар. Галимҗан Гыйльманов -

татар мифларын туплап, дөньяга  чыгарып та милләткә зур хезмәт 

күрсәткән галим, әдәби тәнкыйтьтә яңа эз, яңа юнәлеш салган 

шәхес. Инде үзен прозада да уңышлы эшләрлек тормыш тәҗрибәсе 

булган, яшәеш агышындагы әхлакый -психологик моментларны 

дөрес тота һәм җиренә җиткереп тасвирлый алырлык автор итеп 

күрсәтте, образлы фикер остасы итеп танытты. “Албастылар”ны 

укыгач, гасыр башындагы Г.Рәхим,  М.Хәнәфи тарафыннан нигез 

салынган модернизм үрнәгенә якын язуга уңышлы омтылыш 

ясалды, дип әйтә алабыз. “Факил Сафин, язучы, 2002)  

  

Дәрестә катнашкан һәммә укучыга зур рәхмәт! Өй эше итеп 

иҗади эш  бирәм. Темасы: “Юкка түгел” (Яшәү мәгънәсе турында). 

Әлеге җырның музыкасы уйнатыла.  

                         (Н.Нигъмәтуллин)  
                                                                


