
Кыскача тарих.

СССР театр эшлеклеләре берлеге карары нигезендә, 1989 елда Алма-
Ата  шәһәрендә  “Нәүрүз”нең  беренче  фестивале  узды.  Анда
Казахстанның  һәм  Урта  Азия  республикаларының  драма  театрлары
катнашты.  Театр  коллективларының  чуарлыгы  һәм  алар  фестивальгә
алып  килгән  әсәрләрнең  төрлелеге  театр  җәмәгатьчелегендә  зур
кызыксыну  уятканлыктан,  аны  оештыручылар  бу  фестивальне  ел  саен
үткәрергә  кирәк  икән  дигән  фикергә  килделәр.  Һәм  шуннан  соң
“Нәүрүз”  1990  елда  –  Бишкекта,  1991  елда  –  Дүшәмбедә,  1992  елда
Ташкент  шәһәрләрендә  узды.  Ә  1993  елда  Ашхабадтагы  фестивальдә
Әзербайҗан,  Төркия һәм Татарстанның театр коллективлары да кунак
буларак  катнашкач,  әлеге  вакыйга  форумның  географик  кысаларын
киңәйтү,  “Нәүрүз”  фестиваленә югарырак статус  бирү  һәм аның әләме
астында  бөтен  төрки  халыкларның  театр  мәдәниятләрен  берләштерү
зарурлыгын күрсәтте.

Ләкин СССР таркалу һәм элеккеге Советлар Союзы территориясендә
шуннан соңгы социаль-сәяси буталчыклар аркасында күпьеллык мәдәни
элемтәләр өзелде, күп кенә иҗади башлангычлар сүнеп калды. “Нәүрүз”
фестивале белән дә шулай булды – ул биш ел буе уздырылмый торды. 

1998  елда,  Г.Камал  исемендәге  Татар  дәүләт  Академия  театры
инициативасы  буенча  һәм  Татарстан  Республикасы  җитәкчелеге
ярдәмендә  “Нәүрүз”  фестивале  кабат  торгызылды.  Шул  елны  Төрки
халыкларның  VI  нчы  “Нәүрүз”  Халыкара  театр  фестивален  Казан
шәһәрендә  уздыру  турында  карар  кабул  ителде.  Фестиваль  Урта  Азия
республикаларының, Әзербайҗан, Казахстан, Төркиянең иң яхшы театр
коллективларын  үзенә  җыйды.  Анда  шулай  ук  Башкортстан,  Тыва,
Хакасия,  Чувашия  һәм  Якутия  театрлары  да  катнашты.  Шулай  итеп,
фестиваль  Татарстан җирендә тамыр беркетте,  Халыкара  статусы алды
һәм дүрт елга бер мәртәбә үткәрелә башлады.

“Нәүрүз”нең  VII  нче  фестивале 2002  елда  үтте  һәм  үзенең  югары
статусын раслады; Мәскәү, Санкт-Петербург, Алма-Ата һәм Истанбулның
әйдәп  баручы  театр  тәнкыйтьчеләре  аны  гомумтөрки  театр  процессы
үсешенә  йогынты  ясаучы  мәдәни  вакыйга  дип  бәяләделәр.  Әлеге
фестивальдә  гран-при  П.Мериме  әсәре  буенча  куелган  “Кармен”
спектакле өчен Кырым татар музыка-драма театрына бирелде (Украина,
Симферополь ш.).

Төрки  халыкларның  VIII  Халыкара  театр  фестивале  2005  елда
Казанның  меңьеллыгын  бәйрәм  итү  кысаларында  үткәрелде.  Анда
катнашкан  театр  коллективларының  төрлелеге,  афишаның  күренекле
шәхесләр  исемнәренә  бай  булуы  Россиянең  театр  әһелләре  арасында
“Нәүрүз”нең  сыйфаты  торган  саен  яхшыра,  дәрәҗәсе  күтәрелә  дигән
уртак фикер тудырды.  Ул фестивальдә гран-прины жюри бертавыштан



Г.Хугаев  пьесасы  буенча  куелган  “Кара  чикмән”  спектакле  өчен
(режиссеры Ф.Бикчәнтәев)  Г.Камал  исемендәге  Татар  дәүләт  Академия
театрына бирде.

IХ  (2009  ел) һәм  X  (2011  ел) “Нәүрүз”  театр  фестивальләре төрки
халыклар  мәдәнияте  өчен  аеруча  зур  вакыйга  булдылар  һәм  тагы  да
киңрәк  дөнья  күләм  мәйданга  чыктылар.  Фестивальнең  программасы
үсте, афишага төрки телләрдә уйнаучы курчак театрлары спектакльләре
һәм  традицион  мәйдан  тамашалары  керде. Шулай  ук  фестиваль
кунаклары – Европа һәм Азия милли театрлары спектакльләре тәкъдим
ителде.  Туганлык мөһите тудыру максатыннан һәм һәркем рәхәтләнеп
иҗади аралаша алсын өчен, фестиваль жюрисыз, номинацияләр буенча
призлар тапшырусыз уздырыла башлады.

Россия Федерациясе мәдәният министрлыгы ярдәме белән Татарстан
Республикасы  мәдәният  министрлыгы  һәм  Россия  Федерациясе  Театр
эшлекләре  берлеге  ярдәме  белән  Татарстан  Республикасы  Театр
эшлеклеләре  берлеге  карары  буенча  2011  елдан  башлап  “Нәүрүз”
фестивале ике елга бер мәртәбә үткәрелә башлады.

“Нәүрүз”нең  соңгы  фестивальләре практикасы  күрсәткәнчә,
спектакльләр һәм off программа чараларын бер үк вакытта оештыру зур
кыенлыклар тудыра. Шуңа күрә 2010 елның июнендә “Нәүрүз” фестивале
эгидасы  астында  I  Халыкара  театраль  белем  бирү  форумын үткәрү
турында карар  кабул  ителде,  аның кысаларында  Россия,  БДБ һәм чит
илләрдән  әйдәп  баручы  педагоглар  тарафыннан  мастер-класслар,
семинарлар  үткәрелде,  театр  сәнгатенең  актуаль  мәсьәләләре  буенча
лекцияләр укылды. Төрки дөнья өчен моңарчы күрелмәгән әлеге вакыйга
Россия Федерациясеннән һәм БДБ илләреннән килгән 22 делегациядән
250дән артык театр эшлеклесен үз байрагы астына җыйды, массакүләм
мәгълүмат  чараларында  һәм  киң  җәмәгатьчелек  тарафыннан  югары
бәяләнде.

2012,  2014,  2016,  2018  елларда  июнь  аенда  II-VI  «Нәүрүз»  театраль
белем  бирү  форумнары зур  иҗади  уңыш  белән  узды.  Аларда  театр
эшенең  барлык  өлкәләре  буенча  әйдәп  баручы  белгечләр  белем
бирделәр.

Ә 2020 елда, СOVID пандемиясе белән бәйле чикләүләргә карамастан,
“Нәүрүз” фестиваль-белем бирү хәрәкәте тарихында беренче тапкыр  VI
Халыкара  театраль  белем  бирү  фестиваль-форумы  тулысынча  онлайн
форматта  оештырылды.  Форумда  катнашучылар  өчен  онлайн-
конференцияләр  режимында  лекцияләр,  семинарлар,  театр
педагогикасы, режиссура, актерлык осталыгы, һәм курчак театры актеры
һәм  режиссеры  сәнгате,  менеджмент,  PR-технологияләр,  сценография,
театр тәнкыйте, театрның әдәби һәм сәнгать-куелыш бүлеге эше буенча
лабораторияләр узды. Фестиваль тарихында беренче тапкыр белем бирү
форумында бөтен дөньядан 700дән артык кеше катнашты. Онлайн-форум



педагоглары һәм спикерлары Россиянең һәм чит илләрнең иң танылган
һәм абруйлы белгечләре арасыннан сайлап алынды.

VI Халыкара “Нәүрүз” театраль белем бирү онлайн фестиваль-форумы
кысаларында  театр  педагогикасының  һәм  “Акыл  өчен  күнегү”
тренингының яңа юнәлешләренә багышланган халыкара фәнни онлайн-
конференция  узды. Конференцияне  оештыручылар:  AKT-ZENT
Бөтендөнья  театр  тренингы  институты,  ЮНЕСКО  карамагындагы
Халыкара  театр  институты  (ITI)  һәм Г.Камал  исемендәге  Татар  дәүләт
Академия театры.

Төрки  халыкларның  XI “Нәүрүз”  театр  фестивале  2013  елда  узды.
Фестивальнең   программасы  тагын  да  киңәйде,  шулай  ук,  төрки
халыкларның  кабатланмас  мәдәни  хәзинәсен  чагылдыручы
театральләштерелгән  концертлар  да  оештырылды.  Фестивальнең
мәртәбәле  кунаклары  сыйфатында  танылган  режиссер  һәм  педагог
Анатолий  Васильев  куйган  “Пушкин  утреннигы”  спектакле  белән
Россиянең әйдәп баручы театр коллективы “Драма сәнгате мәктәбе” һәм
дөньякүләм  танылган  режиссер  Эймунтас  Някрошюсның  “Илаһи
комедия” спектакле белән “Мено Фортас” театры (Литва Республикасы)
чыгыш  ясады.  Моннан  тыш,  фестивальдә  мәртәбәле  кунаклары
сыйфатында Европа һәм Азиядән әйдәп баручы театр директорлары һәм
режиссерлары,  театр  югары  уку  йортлары  педагоглары  да  катнашты.
Алар арасында, ЮНЕСКО каршындагы Халыкара театр институты (ITI)
генераль  директоры  Тобиас  Бианконе,  “AKT-ZENT”  театраль  тренинг
институты сәнгать җитәкчесе, педагог, профессор Юрий Альшиц кебек
танылган шәхесләр бар иде.

2015  елда  Казан  Төрки  халыкларның  чираттагы,  XII  “Нәүрүз”
халыкара театр фестивален кабул итте. Фестиваль беренче тапкыр төрки
театр хәрәкәтендә иң актив катнашучыларның берсе булган Казахстан
театр  мәдәниятенә  багышланды.  Тамашачылар  казах  театрларына  хас
театр  формаларының һәм тематик юнәлешләрнең күптөрлелеге  белән
таныштылар һәм этник коллективларның концерт программалары белән
хозурландылар.  Моннан  тыш,  фестивальдә  традицион  рәвештә  төрки
дөньяның иң яхшы спектакльләре катнашты.

Төрки  халыкларның  XIII  “Нәүрүз”  халыкара  театр  фестивале  Саха
(Якутия) Республикасы театр сәнгатенә багышланды. Катнашучылар һәм
фестиваль  кунаклары  дүрт  коллективның:  “Олонхо”  театрының  йола
күренешләре,  П.Ойунский  исемендәге  Саха  академия  театры
башкаруында  якут  классикасы,  курчак  тамашалары  һәм  балалар  өчен
спектакльләр, эстрада театры артистлары чыгышлары белән тәэсирләнде.

Төрки  халыклар  театрлары  арасындагы  элемтәләрне  ныгыту
максатыннан,  XIV “Нәүрүз” фестивале дә Россия Федерациясенең төрки
республикаларының  берсенә  –  Башкортстан  Республикасына
багышланды.  Башкортстан  театрларының  күптөрлелеге  Россия  милли



театрының үсеш юнәлешен билгели. Фестиваль тамашачылары башкорт
театрларының  зур  формадагы  тамаша  спектакльләрен  дә,  камера
спектакльләрен дә карау бәхетенә ирештеләр.

 “Нәүрүз” фестивале киләчәктә дә театрлар арасындагы элемтәләрне
ныгытуга хезмәт итәчәк. Ул иҗат тәҗрибәсе уртаклашырга, гастрольләр
эшчәнлеген  активлаштырырга,  театр  базарында  яңа  формаларны эшкә
җигәргә,  милли  драматургияне  популярлаштырырга,  төрки  халыклар
театрларына телләре һәм менталитетлары буенча якын режиссерларны
җәлеп  итәргә  юллар  ачачак.  Фестивальнең  мәгълүмати  дулкыны
Россиянең  һәм  башка  илләрнең  милли  театрларына  халыкара  театр
базарына  чыгарга,  чит  илләрнең  театр  чараларында  катнашырга
мөмкинлек  бирәчәк,  ягъни  фестиваль  төрки  халыклар  театрларының
халыкара театр процессына бердәм үтеп керүенә булышлык итәчәк.

Иҗади перспективаларны киңәйтү һәм катнашучыларны төрки дөнья
чикләреннән  тыш  иҗат  ителгән  хәзерге  заман  спектакльләре  белән
таныштыру  максатыннан  фестивальгә  Европа  һәм  Азия  илләренең,
Россия  Федерациясенең әйдәп баручы театр коллективлары чакырыла.
Э.Някрошюс  (Литва),  А.Васильев,  Л.Додин  (Россия),  А.Виднянский
(Венгрия),  А.-Г.Пуче  (Колумбия),  Ма  Джен  Хонг  (Кытай),  Р.Феодори
(Румыния) һ. б. режиссерларның спектакльләре төрле елларда фестиваль
афишасын бизәделәр һәм Татарстан, шулай ук Идел буе төбәкләре рус
телле  халкы  арасында  тамашачылар  кызыксынуын  арттыруга  ярдәм
иттеләр.  Әлеге  спектакльләрнең  күбесе  Россиядә  беренче  тапкыр
“Нәүрүз” фестивалендә күрсәтелде.

Россия  Федерациясе  Мәдәният  министрлыгы  каршындагы  бәйсез
эксперт  төркеме  бәяләве  буенча  (җитәкчесе  Ю.Большакова),  “Нәүрүз”
фестивале театраль  белем бирү  форумы  белән  берлектә  Россиянең  иң
танылган  фестивальләр  унлыгына  керә.  Фестиваль  турында
махсуслаштырылган  чит  ил  һәм  Россия  басмаларында  актив  язалар,
фестивальнең  тәнкыйтьчеләр  коллегиясе  составында  төрле  елларда
илнең һәм дөньяның әйдәп баручы театр белгечләре катнаштылар.

“Нәүрүз”  фестивале төрки  дөнья  театрлары  өчен  Россиянең  һәм
дөньяның башка фестивальләрендә катнашу өчен трамплин булып тора.
“Нәүрүз”дә катнашучы  спетакльләрне  Европа  һәм  Азия  илләреннән
сайлап алучылар һәм продюсерлар, “Алтын битлек” Россия милли театр
премиясе  һәм  башка  фестивальләр  экспертлары  актив  күзәтәләр.
Казанның географик яктан уңайлы урнашуы,  Татарстан башкаласының
үсеш алган инфраструктурасы фестивальнең бай эчтәлекле программасы
белән  берлектә  “Нәүрүз”гә  аерым  статус  һәм  үсеш  өчен  яңадан  яңа
перспективалар бирә.


