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Күренекле ғалим, әҙәбиәт белгесе, тәнҡитсе, педагог Ким 

Әхмәтйәновтың ғилми мираҫы күп яҡлы. Башҡорт әҙәбиәт ғилеменә Ким 
Әбүзәр улы әҙәбиәттең, шиғриәттең быға тиклем тикшерелмәгән, 
өйрәнелмәгән теоретик нигеҙҙәрен, образлылыҡ, поэтика мәсьәләләрен 
сағылдырған фундаменталь хеҙмәттәр ҡалдырҙы.  

Ким Әбүзәр улы Әхмәтйәнов 1932 йылдың 5 февралендә Башҡорт 
АССР-ының Әбйәлил районы Әлмөхәмәт ауылында тыуған. Үҙ ауылында ете 
йыллыҡ мәктәпте тамамлағас, Темәс педагогия училищеһында уҡый. Өфөлә 
Башҡорт дәүләт педагогия институтын тамамлай. СССР Фәндәр 
академияһының Башҡортостан филиалы аспирантураһында уҡый, башҡорт 
шиғриәте буйынса кандидатлыҡ диссертацияһы яҡлай.  

Тарих, тел һәм әҙәбиәт институтында, аҙаҡ Башҡорт дәүләт 
университетының башҡорт әҙәбиәте кафедраһында эшләй. «Әҙәбиәт 
теорияһы» китабы өсөн Башҡорт АССР-ының Салауат Юлаев исемендәге 
республика премияһына лайыҡ була.  

Ким Әхмәтйәновтың фундаменталь хеҙмәттәре башҡорт шиғриәте 
тарихын, теорияһын, шағирҙарҙың әҙәби оҫталығын, поэтик образлылыҡ, 
сюжет-композиция һәм башҡа актуаль мәсьәләрҙе өйрәнеүгә бағышланған: 
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«Башҡорт поэмаһының композиция мәсьәләләре», «Әҙәбиәт ғилеме һүҙлеге», 
«Шиғриәт иленә сәйәхәт». «Назар Нәжми – шиғыр оҫтаһы», «Ғ. Сәләм. 
Тормошо һәм ижады», «Матурлыҡ. Батырлыҡ. Шиғриәт», “Поэтик 
образлылыҡ” һ. б. китаптары - бөгөн дә әҙәбиәт белгестәре, уҡытыусылар, 
студенттар өсөн кәрәкле һәм мөһим хеҙмәттәр. «Башҡорт поэмаһының 
композиция мәсьәләләре» хеҙмәтендә ХХ быуаттың тәүге яртыһындағы, 
анығыраҡ әйткәндә, ХХ быуаттың 20-30-сы йылдарынан алып 60-70-се 
йылдарына тиклемге осорҙа башҡорт яҙыусыларының поэма кеүек ҡатмарлы 
лиро-эпик жанрҙа ирешелгән уңыштары, табыштары, ҡаҙаныштары, 
яңылыҡтары барлана.  

Мәҫәлән, К.Әхмәтйәнов Ғ.Сәләмдең поэма жанрында композиция 
ҡороу оҫталығын бик ентекле тикшерә һәм ҡыҙыҡлы һығымталар яһай. 
Ғ.Сәләмдең “Шоңҡар” поэмаһын ғалим “кульминацион нөктәһеҙ” поэма тип 
атай, ә әҫәрҙең структур ҡоролошо композицион эллипсисҡа ҡоролған, ти.  

20-30-сы йылдар шиғриәте өсөн яңылыҡ булған күренештәр аша 
ғалим был осор әҙәби процесс, поэтик табыштар хаҡында картинаны күҙ 
алдына баҫтыра. 

ХХ быуаттың тәүге яртыһы башҡорт поэма жанрын үҫтереүгә ҙур 
өлөш индергән Ғ.Сәләм, Р.Ниғмәти, Б.Ишемғол, М.Тажи, Д.Юлтый, Н.Нәжми, 
Х.Ғиләжев, Ғ.Рамазанов, М.Ғәли һәм башҡа шағирҙар әҫәрҙәре ентекле 
анализлана.  

Утыҙынсы йылдар поэмалары заман ваҡиғаларын кеше күңелдәре, 
психологик кисерештәре аша һүрәтләүҙә яңы аҙымдар яһаһа, һуғыштан һуңғы 
йылдар әҫәрҙәре быуындар бәйләнеше, кешенең тормоштағы урыны, 
йәшәүенең мәғәнәһе һ.б. фәлсәфәүи, әхлаҡи-этик проблемаларҙы ҡуҙғатты. 
Ошо һәм башҡа яңылыҡтарҙы Ким Әхмәтйәнов тотоп алды һәм яҙыусылар 
ижадына юғары баһа бирҙе.Ким Әхмәтйәнов әҙәби терминдар һүҙлеген 
эшләүҙә лә башҡорт әҙәбиәт ғилемендә тәүге ҡарлуғас булды, бихисап 
башҡорт шағирҙарының ижади портреттарын тыуҙырыу өҫтөндә эшләй.  

Автор Ғ.Сәләм һәм Н.Нәжми ижадтарын монографик планда 
өйрәнеүгә ҙур көс һалды. Монографиялар традицион хронологик принципҡа 
ҡоролған. Ғалим яҙыусыларҙың башланғыс ижадынан алып һуңғы йылдарға 
тиклемге шиғриәте эволюцияһын күҙ алдына баҫтыра. Уларҙың ижад 
баҫҡыстарын әҙәби процесс менән берлектә ҡарай.Ғалимдың әҙәби процестың 
һәм әҙәби күренештәрҙең теоретик мәсьәләләрен күтәргән “Әҙәбиәт теорияһы” 
фундаменталь хеҙмәте башҡорт әҙәбиәте ғилемендә бындай характерҙағы тәүге 
хеҙмәт булды. Хеҙмәт 8 бүлектән тора.  

Беренсе бүлектә автор художестволы әҙәбиәт, уның предметы, 
ижтимағи-эстетик әһәмиәте хаҡында һүҙ йөрөтә, әҙәбиәттең халыҡсанлығы 
мәсьәләләрен күтәрә. 

Икенсе бүлек әҙәбиәтттә художестволы йөкмәтке һәм форма 
мәсьәләләрен өйрәнеүгә бағышланды, әҫәрҙең темаһы, идеяһы, йөкмәтке һәм 
форма араһындағы диалектик бәйләнеш кеүек әһәмиәтле аспекттары асылды.  

Өсөнсө бүлек әҙәби әҫәрҙә типиклыҡ һәм типиклаштырыу 
проблемаларын асыуға арнала. Герой, образ, персонаж, характер һ.б. 
терминдарға асыҡлыҡ индерелә.  
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Дүртенсе бүлек фабула, сюжет, композиция, бишенсе бүлек һүрәтләү 
саралары, алтынсы бүлек шиғыр, строфа төҙөлөшө, етенсе бүлек әҙәби төрҙәр 
һәм жанрҙар, һигеҙенсе бүлек художество методтары, стиль йүнәлештәре 
мәсьәләләренә бағышланды. 

Ким Әхмәтйәновтың әҙәби тәнҡиттәге һәр сығышы һәм әҙәбиәт 
ғилемендәге фундаменталь хеҙмәттәре әле башҡорт әҙәбиәтендәге 
өйрәнелмәгән өлкәләрҙе тәүбашлап ғилми әйләнешкә индереүҙәре менән дә 
әһәмиәтле булдылар. 1979 һәм 1980 йылдарҙа сыҡҡан, 2 китаптан торған 
“Поэтик образлылыҡ” хеҙмәте – шундай уңышлы өлгөләрҙең береһе. 

“Унда ғалим башҡорт фольклорындағы поэтик образлылыҡтан 
башлап бөгөн М.Кәрим, Н.Нәжми әҫәрҙәре менән билдәләнгән юғары 
кимәлдәге яҙма поэзияла шиғырҙы шиғыр итә торған бөтә мөһим 
компоненттарға тиклем ентекле анализ яһай, поэтик традицияларҙың 
үҙенсәлеген һәм уларҙың бөгөнгө көндә йәшәү законлылыҡтарын аса, 
шиғриәттә барлыҡҡа килгән новаторлыҡтың асылын яҡтырта”. 

Беренсе китап 3 бүлектән тора. Ғалим унда поэтик образлылыҡ 
тыуҙырыу формаларын халыҡ ижады һәм шағирҙарҙың шиғри өлгөләре аша 
теоретик яҡтан өйрәнеп, шиғри образды биреү формаларын системаға һала. 
Автор: “Шиғырҙы абстракт дөйөм һүҙҙәр түгел, ә конкрет образ шиғриәтле 
итә”, ти. Образ менән һүҙ араһындағы төрлө ҡаршылыҡ формаларынан тыуған 
образлылыҡты конкрет миҫалдарҙа күрһәтә.  

Мәҫәлән, образдың конкретлығы менән дөйөм һүҙлелек араһындағы, 
әҙәбиәттең гносеологик вазифаһына бәйле, грамматиканың теүәллеге менән 
образдың иреклелеге, образ-һүҙ менән образ-күренеш, автология менән 
металогия, һүҙ менән образдың йөкмәткеһе араларындағы, һүҙ менән образдың 
күләме йәһәтенән ҡаршылыҡҡа ҡоролған поэтик образлылыҡ категориялары 
һ.б.  

Бик ҡыҙыҡлы күҙәтеүҙәр нигеҙендә дәлилле миҫалдар килтерә. 
Мәҫәлән, бер генә категорияһын алып ҡарайыҡ: грамматиканың теүәллеге 
менән образдың иреклеге араһындағы ҡаршылыҡ. Граммматик теүәллек 
шиғриәттә прозалыҡҡа алып килер ине , ти автор. Бының менән килешмәй 
булмай. Сөнки, ысынлап та, һөйләмдәрҙә грамматик ҡағиҙәләрҙе теүәл үтәү 
шиғриәтте прозаға әйләндерер ине, ә шиғриәт юғары художестволылыҡ, 
аһәңлелек, ҡыҫҡалыҡ, образлылыҡ, ритм һәм рифма гармонияһы һ.б. 

Өсөнсө бүлекте ғалим образдарҙың үҙ-ара мөнәсәбәтенә нигеҙләнгән 
формаларҙы өйрәнеүгә бағышлаған. Поэтик ҡушарлауҙар һәм поэтик 
аймылыштырыуҙар төп тикшеренеү объекты итеп алынған. Поэтик 
ҡушарлауҙар, билдәле булыуынса шиғриәттә йәнәшәлек, сағыштырыуҙар, 
метафора, төпкөл метафора һәм башҡа фигураларҙың нигеҙендә ята. Ошо 
поэтик ҡушарлауҙарҙың жанрҙар формалашыуында ла йоғонтоһо бар. 
Шиғриәттәге был күренештәр ентекле анализлана. 

“Поэтик образлылыҡ”тың 2-се китабы образлылыҡтың тарихи 
аспекттарына, типиклаштырыу мәсьәләләренә, мифтарҙың художестволы 
фекерләүҙә тотҡан урынын өйрәнеүгә бағышланған. 

Шулай итеп, С.Сафуанов билдәләүенсә: “Ким Әхмәтйәнов был 
хеҙмәтендә дөйөм әҙәбиәт белеменең мөһим проблемаларының береһе булған 
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образ һәм образлылыҡ мәсьәләләрен күтәрә, шиғри образлылыҡҡа ҡарата, 
татар әҙәбиәте белгесе Нил Юзеев билдәләүенсә, үҙ концепцияһын тыуҙыра, 
поэзиялағы образлылыҡтың теоретик нигеҙҙәрен асырға ынтыла, эске бер сәм 
һәм ҡыйыулыҡ менән бөгөнгө (1960-1980 йылдарҙағы – Р.Д.Мостафина) 
эстетиканың ҡатмарлы “төйөн”дәрен үҙенсә сисергә уҡтала, шуның менән 
донъя күләмендә барған дөйөм бәхәскә, дөйөм эҙләнеүҙәргә туранан-тура 
ҡушылып китә”. 

Шулай уҡ С.Сафуанов хеҙмәткә юғары баһа ла бирҙе: “Үҙ предметын 
ул (Ким Әхмәтйәнов – Р.Мостафина) һәр ваҡыт комплекслы тикшерә, бөтә 
аспекттарын асырға ынтыла ине”. Ғалим мәктәптәр һәм юғары уҡыу йорттары 
өсөн дәреслектәр, хрестоматиялар әҙерләүҙә лә даими ҡатнаша, башҡорт 
әҙәбиәте ҡаҙаныштарын киң офоҡтарға сығарыуҙа күп көс һала. “Башҡорт 
совет әҙәбиәте тарихы” (Өфө, 1967), “История башкирской советской 
литературы” (Мәскәү, 1977) тигән коллектив хеҙмәттәрҙең айырым бүлектәрен 
яҙа.  

Мәскәүҙә рус телендә баҫылып сыҡҡан башҡорт әҙәбиәте тарихы 
буйынса хеҙмәттә башҡорт әҙәби тәнҡитенең шул осорҙағы ҡаҙаныштарын 
барлап сығыш яһай. 

Ким Әхмәтйәновтың төрлө йылдарҙа сыҡҡан әҙәби тәнҡит 
мәҡәләләрендә башҡорт шиғриәтенең төрлө проблемалары, бигерәк тә яҙыусы 
оҫталығы, поэтик образлылыҡ кеүек мәсьәләләр йыш күтәрелеүе күҙгә 
ташлана. Ғалим һәр ваҡыт әле күтәрелмәгән сиҙәмде, әҙәбиәт ғилеме фәнендә 
өйрәнелмәгән өлкәләрҙе үҙләштереүгә күп көс һала. 
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РОБЕРТ БАЙЫМОВТЫҢ ҒИЛМИ ХЕҘМӘТТӘРЕНДӘ БАШҠОРТ 
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Аннотация. В статье исследуется научное наследие 

литературоведа, писателя, критика, педагога Р.Баимова. Проводится 
подробный и глубокий анализ трудам ученого, посвященным актуальным 
вопросам башкирской прозы, критики, литературоведческой науки.  
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ISSUES OF BASHKIR LITERATURE IN THE SCIENTIFIC WORKS OF 
ROBERT BAIMOV 

 
Summary. The article examines the scientific heritage of the literary 

critic, writer, critic, teacher R. Baimov. A detailed and in-depth analysis of the 
scientist's works devoted to topical issues of Bashkir prose, criticism, literary science 
is carried out. 

 
Keywords: Robert Baimov, modern prose, Bashkir literary criticism, 

criticism, Oriental studies. 
Башҡорт әҙәбиәт ғилеме фәнен үҫтереүгә баһалап бөткөһөҙ ҙур хеҙмәтен 

һалған билдәле шәхес Роберт Нурмөхәмәт улы Байымов хаҡында егәрле ғалим 
тип әйтеү генә аҙҙыр. Уның эшмәкәрлеге күп яҡлы. Яҙыусы, тәнҡитсе, 
Башҡортостан Фәндәр академияһы органы булған “Йәдкәр” журналы мөхәррире, 
мәктәп уҡыусылары һәм юғары уҡыу йорто студенттары өсөн дәреслек-
хрестоматиялар авторы, актив йәмәғәт эшмәкәре. Роберт Нурмөхәмәт улы 
Байымов 1937 йылдың 10 ғинуарында Ҡырмыҫҡалы районы Үтәгән ауылында 
тыуған. Үҙҙәренең ауылында 6 йыл уҡығандан һуң, белемен Биш-Унғар урта 
мәктәбендә дауам итә. Мәктәпте тамамлағандан һуң, 1 йыл Иҫке Ҡыйышҡы һәм 
Биштәкә мәктәптәрендә физика һәм математиканан уҡыта. Унан һуң армия 
сафына алына. Хәрби хеҙмәтте тамамлап ҡайтҡас, Башҡорт дәүләт 
университетының филология факультетына уҡырға инә. Студент йылдарында уҡ 
университеттың йәмәғәт эштәрендә актив ҡатнаша, комсомол комитетының 
беренсе секретаре була. Университетты “ҡыҙыл” дипломға тамамалаған йәш 
белгесте башҡорт әҙәбиәте һәм фольклоры кафедраһы ассистенты итеп эшкә 
ҡалдыралар. 1965-1968 йылдарҙа Мәскәү дәүләт университетының совет әҙәбиәте 
тарихы кафедраһы аспиранты була, “20-30-сы йылдар башҡорт әҙәбиәтендә 
тарихилыҡ принцибының формалашыуы” тигән темаға кандидатлыҡ 
диссертацияһы яҡлай.1982 йылда Р.Байымов докторлыҡ диссертациһы яҡлай. 
1991 йылдан ғалим Башҡортостан Республикаһы Фәндәр академияһының ағза-
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корреспонденты булды. 1981 йылдан 2010 йылға тиклем башҡорт әҙәбиәте һәм 
фольклоры кафедраһы мөдире вазифаһын башҡарҙы. 1986 йылда “Башҡорт 
АССР-ның атҡаҙанған фән эшмәкәре”, 2005 йылда “Рәсәй Федерацияһының 
атҡаҙанған фән эшмәкәре” тигән маҡтаулы исемдәргә лайыҡ булды. 1997 йылда 
яҙыусының “Сыбар шонҡар” романы республикабыҙҙың Салауат Юлаев 
исемендәге юғары наградаһы менән билдәләнде. Роберт Нурмөхәмәт улы 
Башҡортостан Фәндәр Академияһының органы “Йәдкәр” ғилми журналы 
мөхәррире вазифаһын да башҡарҙы. Роберт Нурмөхәмәт улы тәүге мәҡәләләре 
менән студент саҡтарында уҡ сығыш яһай, армия сафтарында хеҙмәт иткәндә лә 
ҡулынан ҡәләмен ташламай. Роберт Байымовтың ғилми хеҙмәттәрендә 
күтәрелгән проблемалар, тикшеренеүҙәр ҙә күп яҡлы. Уның фундаменталь 
хеҙмәттәре аша башҡорт прозаһының актуаль мәсьәләләре, үҫеш юлдары, 
табыштары, ҡаҙаныштары, яңылыҡтары, етешһеҙлектәре, ғөмүмән, тотош милли 
әҙәбиәт тарихы күҙ алдына баҫа.Роберт Нурмөхәмәт улының 1975 йылда рус 
телендә баҫылып сыҡҡан “Шаг в зрелость” хеҙмәте 20-30-сы йылдар башҡорт 
әҙәбиәтендә тарихилыҡ принцибы формалашыуын күҙәтеүгә бағышланған. 
Хикәйәләр, повестар, тәүге башҡорт романдары – А.Таһировтың “Һалдаттар”, 
“Ҡыҙылгвардеецтар”, “Ҡыҙылармеецтар”, Д.Юлтыйҙың “Ҡан”, И.Насыриҙың 
“Күҙәй” аша автор был осорҙа әҙәбиәттә тарихилыҡҡа өлгәшеүҙәге, уның 
формалашыуындағы тәүге тәжрибәләргә ҡараш ташлай. Автор тарихилыҡтың 
художестволы ижадҡа, яҙыусының индивидуаль ижад оҫталығына, талант 
үҙенсәлектәренә бәйле булыуын билдәләй. Яҙыусының ижади методының 
тарихилығы ысынбарлыҡты художестволы һынландырыу процесында 
формалаша, шуға күрә лә ысын тарихилыҡҡа ижадсы тиҙ килмәй, баҫҡыстан-
баҫҡысҡа, әҫәрҙән-әҫәргә оҫталығы тәрәнәйә һәм арта, донъяны киң аңлауға 
өлгәшә барған һайын һәм шунда ғына ирешә тигән фекергә килә.“Ижади 
биҙәктәр” хеҙмәте проблематик, тематик төрлөлөгө, тикшеренеү офоҡтарының 
киңлеге менән айырылып тора. Беренсе бүлек ижади портреттарға бағышланған. 
З.Биишева, Ф.Иҫәнғолов, Р.Низамов, Я.Вәлиев, И.Ғиззәтуллин, Н.Мусин, 
Ғ.Ибраһимов, В.Исхаков ижадтарына арналған мәҡәләләрҙә 60-80-се йылдар 
прозаһына киң баһа бирелһә, А.Ғирфанов һәм С.Кулибай әҫәрҙәренә анализдарҙа 
башҡорт сатираһының йөҙө асыла. Х.Ғиләжев, Х.Кәрим, Ғ.Рамазановтарҙың 
шиғри өлгөләренә күҙәтеүҙәрҙә шул йылдар поэзияһының ҡаҙаныш, табыштары 
барлана. Икенсе бүлектәге әҙәби күренештәрҙе тематик йәһәттән дөйөмләштереп 
анализлаған мәҡәләләрҙә башҡорт әҙәбиәтенең тарихи үҫешенең бер этабы күҙ 
алдына баҫа. “Поискам нет конца” (1980) китабында 70-80-се йылдар повесть һәм 
романдарына баһаларҙа башҡорт прозаһының милли йөҙө асыла. Шул осор 
башҡорт прозаиктары ижадындағы яңы йүнәлештәр, табыштар хаҡында ентекле 
күҙәтеүҙәр урын алған был хеҙмәттә. Автор 80-се йылдар повестарының жанр һәм 
стиль сиктәренең киңәйеүен билдәләй. “Повестарҙа хикәйәләү лирик, романтик 
буяуҙар менән байый бара, публицистика философик уйланыуҙар менән 
алмашына, характерҙар хаҡында ябай һөйләү уларҙы һынландырыу, психологик 
анализ менән алмашына бара”, “... бөгөнгө повестар роман жанрына ҡарағанда 
замандың актуаль проблемаларына оперативыраҡ үтеп инеүе, ысынбарлыҡты 
тематик һәм проблематик күп ҡырлылығында һүрәтләүе һәм жанр-стиль 
эҙләнеүҙәренә бай булыуы менән айырылып тора” тигән һығымталар яһай. 
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Хеҙмәттә М.Кәримдең “Оҙон-оҙаҡ бала саҡ” повесына ике мәҡәлә бағышланған. 
Был әҫәргә авторҙың айырым туҡталыуы аңлашыла ла. “Оҙон-оҙаҡ бала саҡ” 
повесы хаҡында фекерҙәр алда әйтеп үтелгәндәрҙе ҡеүәтләй. “Повесть 
композицияһы, стиль тәбиғәте, ижади алымдары йәһәтенән өр-яңы, үҙенсәлекле 
күренеш булды, характерҙарҙы һынландырыу принциптары ла фәһемле”, - ти 
тәнҡитсе.Ғалимдың “Башкирский историко-революционный роман” һәм “Судьба 
жанра” хеҙмәттәре башҡорт тарихи-революцион романдарының үҫеш 
эволюцияһын өйрәнеүгә бағышланды. Автор башҡорт романдары 
формалашыуының өс этабын билдәләй. Беренсе этап – утыҙынсы йылдар: 
А.Таһировтың “Һалдаттар”, “Ҡыҙылгвардеецтар”, “Ҡыҙылармеецтар”, И. 
Насыриҙың “Күҙәй”, Д.Юлтыйҙың “Ҡан” әҫәрҙәре аша башҡорт роман жанрының 
ысынбарлыҡты киң эпик һүрәтләргә ынтылышының тәүге тәжрибәләре барлана. 
Икенсе этапты Һ.Дәүләтшинаның “Ырғыҙ” романы билдәләй, ти ғалим. Өсөнсө 
этапҡа З.Биишева, Ф.Иҫәнғолов, Я.Хамматов трилогияларын индерә. Һәр этапҡа 
ентекле анализ бирелә, һәр осор үҫешенең үҙенсәлектәре асыла. Шулай итеп, 
Р.Байымовтың был тикшеренеүҙәрендә башҡорт романы үҫеше хаҡында тулы 
картина күҙ алдына баҫа.1993 йылда баҫылып сыҡҡан “Истоки и устья” китабы 
башҡорт әҙәбиәтенең алтмышынсы йылдарҙан алып туҡһанынсы йылдарға 
тиклемге “...үҫеше хаҡында тулы картинаны күҙ алдына баҫтыра”, “ ... З.Биишева, 
Ф.Иҫәнғолов, Я.Хамматов хаҡында материалдар, уларҙың романдары бөгөнгө көн 
позицияһынан ҡайтанан ҡарап сығыла, башҡорт милли хәрәкәтенә ҡағылышлы 
идеологик моменттар аңлатыла”. Хеҙмәттә ғалим башҡорт әҙәбиәтенең 
яңылыҡтарына, ҡаҙаныштарына күҙәтеүҙәрендә шундай һығымталар яһай: “... 
прозала тарихи-революцион тема традицион булып ҡалһа ла, яҙыусылар көн 
темаһын үҙләштереүгә лә ҡыйыуыраҡ тотона башланы, заман проблемаларына 
бағышланған бик күп хикәйә, повестар, романдар ижад ителде. Ауыл, эшселәр, 
һуғыш, нефть, диңгеҙ темаларын үҙләштереүҙә, форма өлкәһендәге эҙләнеүҙәрҙә 
ныҡышмалылыҡты билдәләп үтергә кәрәк, тарихи-революцион роман 
традицияларын тарихи романдар дауам итә”.Р.Байымов – башҡорт әҙәбиәте 
ғилемендә өр-яңы йүнәлештәге тикшеренеүҙәрҙе башлап ебәргән ғалим. Шәреҡ 
әҙәбиәте тарихын киң һәм концептуаль өйрәнгән “Восточная литература” (1999), 
“Литература Востока” (2001, тулыландырылған 2-се баҫма), “Великие лики и 
литературные памятники Востока” (2005) хеҙмәттәре баҫылып сыҡты. Был 
хеҙмәттәрҙә ғалим таджик, иран, һинд һ.б. әҙәбиәттәр һәм уларҙың күренекле 
вәкилдәренең ижадтары хаҡында ентекле тикшеренеүҙәр үткәрә, бай материалдар 
туплай.2007 йылда баҫылып сыҡҡан “Төрлө йылдарҙа тыуған уйҙар” һәм 
“Гармония многообразия” әҙәби-тәнҡит мәҡәләләр йыйынтыҡтарында башҡорт 
әҙәбиәте тарихы, яҙыусылар ижадтары буйынса фәнни мәҡәләләрендә, әҙәби 
портреттарҙа ғалим актуаль мәсьәләләрҙе күтәреп сыҡты. Шулай итеп, 
Р.Байымовтың һәр фундаменталь хеҙмәте, ғилми тикшеренеүҙәре – башҡорт 
әҙәбиәте ғилеменең оло ҡаҙаныштары рәтендә күренекле урындарҙы биләй.  
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йорто студенттары өсөн уҡыу әсбабы. – Өфө: БашДУ нәшриәт үҙәге, 2015. – 82 бит. 
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РОБЕРТ БАЙЫМОВ ӘҪӘРҘӘРЕНДӘ ФИҘАКӘР  
ГЕРОЙҘАР ГАЛЕРЕЯҺЫ 

 
Аннотация. В статье анализируются особенности 

сюжетосложения и композиционногостроения рассказов лауреата 
Государственной премии Республики Башкортостан имени С.Юлаева 
Р.Н.Баимова, художественные средства и приемы раскрытия характеров. 
 

Ключевые слова: Р.Баимов, башкирская литература, проза, жанр, 
рассказ, сюжет, композиция 
 

FEATURES OF THE COMPOSITION OF ROBERT BAIMOV 'S SHORT 
STORIES 

 
Summary. The article analyzes the features of the plot structure and 

compositional structure of the stories of the laureate of the State Prize of the 
Republic of Bashkortostan named after S.Yulaev R.N.Baimov, artistic means and 
techniques of revealing characters. 

Keywords: R.Baimov, Bashkir literature, prose, genre, story, plot, 
composition 

 
Роберт Нурмөхәмәт улы Байымов – уҡытыусыларҙың Уҡытыусыһы, 

талантлы педагог, башҡорт әҙәбиәте ғилемен формалаштырыуға һәм үҫтереүгә 
тос өлөш индергән, тотош Рәсәй һәм элекке союздаш республикаларҙың ғилми 
даирәләрендә киң танылыу тапҡан абруйлы ғалим, күренекле прозаик һәм 
тынғыһыҙ йәмәғәт эшмәкәре, оло йөрәкле ҙур шәхес булып меңәрләгән 
уҡыусыларының, замандаштарының, ҡәләмдәштәренең хәтерендә мәңгегә 
уйылып ҡалды, исеме милли әҙәбиәтебеҙ һәм әҙәбиәт ғилеме тарихында алтын 
хәрефтәр менән яҙылды. 

Роберт Байымовтың бер-бер артлы донъя күргән һәм киң ҡатлам 
яҙыусыларҙың оло һөйөүен яулап алған «Сарсау» (Өфө: Башҡортостан китап 
нәшриәте, 1980), «Бикле хазина» (Өфө: Башҡортостан китап нәшриәте, 1982,), 
«Һалдат булып ҡайтырбыҙ» (Өфө: Башҡортостан китап нәшриәте, 1986), 
«Позднее раскаяние » (Москва: Советский писатель, 1988), «Яуап бирер көн» 
(Өфө: Башҡортостан китап нәшриәте, 1989), «Төштәр ҡабатланмай» (Өфө: 
Китап, 2007) китаптарына ингән тиҫтәләгән хикәйәләрендә, повесть һәм 
романында ғәҙәти көнкүреш эсендә йәшәүсе ябай кешеләрҙең – оло һәм йәш 
быуын замандаштарыбыҙҙың тормошон рухи бөйөклөгендә психологик тәрән 
асыу оҫталығы күренә. Эске тәбиғәте менән ҡайнар тойғоло был әҫәрҙәрҙә 
милли характерҙарҙы геройҙарҙың үткән ғүмерҙәрен, күңелдәрендә тәрән эҙ ҡалдырған 
иҫтәлекле ваҡиғаларҙы хәтерләү яҡтыһында психологик нескәлек менән асыу хас.  
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Яҙыусы геройҙарының күңел донъяһын, холоҡ-фиғелен өҙлөкһөҙ 
үҙгәреп, ҡапыл алмашынып тороусы кеше кәйефенең иң күтәренке һәм иң 
төшөнкө мәлдәрендә һиҙгер тотоп алып һүрәтләү маһирлығы менән ота. 
Геройҙар күберәк диалогтар аша түгел, ә уйланыуҙар, тормош хаҡында төплө 
фекер йөрөтөү, фәһемле һығымта сығара белеү аша, эске монологтар 
ярҙамында асыла. 

Роберт Байымовтың күп кенә хикәйәләрендә ябай кешенең һөйөнөү 
ҙә, көйөнөү ҙә тулы ғәҙәти тынғыһыҙ тормошо һүрәтләнә. Бына, мәҫәлән, 
«Ҡуҙғатылған намыҫ» хикәйәһендә Хәлилгә көтмәгәндә милициянан саҡырыу 
ҡағыҙы килеп төшөүе геройҙы илле йыл эсендә йәшәгән ғүмерен, ярты быуат 
дауамындағы эш-ҡылығын намыҫ күҙлегенән барлап сығырға мәжбүр итә. 
Намыҫ алдындағы ҡаты һынауҙы ул кешелек бәҫен төшөрмәй үтә, күңеленең 
төбөндә ятҡан серҙәрҙе, онотолған гонаһтарын урап үтмәй, ир уҙаманы 
булараҡ, тура ҡарап яуап тота, үҙ ҡылыҡтарына ғәҙел баһа бирә. 

Һөҙөмтәлә, уҡыусы алдына фиҙаҡәр, эшһөйәр, халҡы, иле өсөн 
бирелеп хеҙмәт иткән, тормошсан, йәнле кеше образы килеп баҫа. «Газон 
сәскәһе», «Баҙлауыҡ», «Һуңламаһын ине моңдарым» һ.б. хикәйәләрендә лә 
яҙыусы кешеләр араһындағы мөнәсәбәттәрҙә ихласлыҡты, тәбиғилекте раҫлай. 
Әҙип күңел сафлығын алға ҡуя, ябай кешенең рухи күркәмлеген асып һала, 
гражданлыҡ намыҫының паҡлығын, халыҡ һәм ил алдындағы тоғролоғон, 
хеҙмәттәге ҡаһарманлығын ябай кешене бөйөк иткән аҫыл сифаттар тип 
баһалай, был фекер-ҡараш бөтә әҫәрҙәрендә лә ҡыҙыл еп булып һуҙыла килә. 

Р.Байымовтың байтаҡ хикәйәләрендә ҡатын-ҡыҙҙар ғәҙәти тормош 
шарттарында рухи күркәмлектәре, паҡ намыҫтары, юғары маҡсаттар ҡуйып 
йәшәүҙәре, тоғролоҡтары менән балҡып асылып китәләр. «Сарсау» хикәйәһенең 
героиняһы Хәлимә тәү ҡарашҡа ҡырыҫ күренһә лә, уның ғорур тәбиғәтле, хискә 
бай булмышы, нескә тойғо-кисерештәр менән тулы күңел донъяһы асыла. Элек 
ирҙәргә лә ал бирмәй, емереп эшләгән, тормош рәхимһеҙлеген күп күргән, хәҙер 
иһә аяҡтары кипкән ағасҡа оҡшай башлаған, һаулығы тамам ҡаҡшаған, 
һыҙланыуҙан ыҙаланған героиня кеше кисерештәренә үтә иғтибарлы, һиҙгер 
күңелле булыуы менән ғәжәпләндерә. 

Күтәрмәгә һалынған түмәр аҫтынан үҫеп сыҡҡан кескәй генә зәп-
зәңгәр нәфис сәскә күреп тә Хәлимә апайҙың ҡараштары йылынып, йөҙө 
алсаҡланып китә. Яҙыусы ошо сәскә менән героиня араһында көтөлмәгән 
поэтик сағыштырыу үткәреп: «Хәлимә апай үҙе лә бүрәнә араһынан ярып 
сыҡҡан әлеге сәскә кеүек бит!Ауыр йылдар уны ҡыҫырыҡларға тырышһа ла, 
ул үҙ нәфислеген, йәшәү көсөн, рухи күркәмлеген юғалтмаған!.. тормош йәмен 
ғазаптар аша ла татый белә», тигән тәрән фәлсәфәүи һығымта сығара. 

Һуғыш алдынан ғына мөхәббәтен, ысын бәхетен табып та ғәрәсәтле 
йылдарҙа йәшләй генә тол ҡалған һәм шул осор ауырлыҡтарын ирҙәрсә 
күтәреп, рухи ныҡлығын, эске матурлығын һаҡлап ҡалған Хәлимә һымаҡ 
героинялар авторҙың башҡа байтаҡ әҫәрҙәрендә лә урын ала. «Бикле хазина» 
хикәйәһенең героиняһы, ас, етем балаларға үҙ тамағынан өҙөп ризыҡ бүлгән 
Саимә, мәҫәлән, нәҡ ана шундайҙарҙан. 

Р.Байымов «Һуңлап килгән моң» повесында гуманистик проблеманы 
ҡалҡыуыраҡ яҡтыртыу, кешеләргә ҡарата кешелекле мөнәсәбәт кәрәклеге 
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мәсьәләһен үткерерәк сағылдырыу өсөн, торғонлоҡ осоронда ҡырҡыулашҡан 
рухи-әхлаҡи һаңғыраулыҡҡа ҡаршы көрәш рухын көслөрәк яңғыратыу 
маҡсатында, ирекле композиция ҡоролошона мөрәжәғәт итә. Адвокат Хәләф 
Гәрәевичтың хәтерләүҙәрендә һуғыш йылдарында Хәбеш-Хәбибулланың 
власть исеменән башбаштыҡлыҡтар ҡылыуы, кешеләрҙе закон исеменән 
яфалауҙары, ҡыйырһытыуҙары күрһәтелә. Был ретроспектив алым бөгөн хөкөм 
алдына баҫҡан Сәмиғулланың енәйәт яһауға барған аҙымын психологик яҡтан 
тәрән дәлилләүгә, уның сәбәптәрен асыуға ярҙам итә. 

Р.Байымовтың «Алданыу» повесының төп геройы Хәсән образы, 
уның драматик яҙмышы халыҡ–ара, милләт–ара мөнәсәбәттәр системаһында, 
гуманизм принциптарына бәйләнешле тәрән психологизм менән һүрәтләнә. 
Бер–береһенә үлеп ғашиҡ булған, әле генә вуз тамамлаған, патриотик эштәргә 
ашҡынып торған Хәсән менән Айһылыуҙың яҡты уй–хыялдары, маҡсаттары 
бөйөк державаның алдаҡҡа ҡоролған сәйәсәтенә бәрелеп юҡҡа сыға. Афған 
еренә «гуманитар ярҙам күрһәтергә» тип ебәрелгән офицер Хәсән 
ысынбарлыҡтағы фажиғәләрҙе күреүҙән оло тетрәнеү кисерә, йәшәүенең 
мәғәнәһен тапмай, тормоштан төңөлә. Уның күңел ғазаптары, имгәнгән рухы 
эске монологтарҙағы яуапһыҙ ҡалған һорауҙарҙа, тормошоноң шундай 
һәләкәтле боролош алыуының сәбәптәрен эҙләүҙә, үҙе сикһеҙ ышанған 
идеологияның буш, фиҙаҡәр хеҙмәт иткән йәмғиәт ҡоролошоноң алдаҡ 
икәнлеген төшөнөүҙә, үкенеүҙәрҙә сағылыш таба. 

Совет идеологияһында тәрбиәләнгән, иле хаҡына бөйөк эштәр 
атҡарырға ашҡынған, киләсәккә оло пландар ҡорған, һөйгәне менән яҡты, 
бәхетле тормош хаҡында хыялланған Хәсән, Афғанстанға интернациональ 
бурыс үтәргә килгән мәленән алып, тау-таш илендәге ысынбарлыҡ менән 
СССР тигән ҡеүәтле державала алып барылған сәйәсәт араһында упҡын 
ятҡанын күреп тетрәнгәндән һуң, ҡорбашы Ҡадир ғаиләһенең фажиғәһенә 
шаһит, ҡатнашсы, хатта уларҙың ышанысын яулап, аҙаҡ хыянатсы булғандан 
һуң, төҙәлгеһеҙ ҡаты күңел яраһы ала.  

Геройҙың йәмғиәт ҡоролошона, уның сәйәсәтенә, совет илендәге 
тормош ағышына, тәртип-ҡанундарға ҡырҡа ҡарашы үҙгәреүен, күңелендәге 
ҡыйралышты яҙыусы психологик анализдың төрлө саралары аша тәбиғи һәм 
ышандырғыс итеп аса. Был фажиғәнән герой бик оҙаҡ арына алмай, уның 
тотош тормошо ҡап уртаға ярыла.  

Йәшәүенең бер мәғәнәһе лә ҡалмаған, тәрән психологик конфликт, 
эске ҡаршылыҡ кисереп йәшәгән герой, бөгөнгө Рәсәйҙең ҡыҙыу нөктәһендә, 
чечен ҡыҙының ғүмерен үҙ ғүмере иҫәбенә ҡотҡарып, ғазапланған йәненә, 
ниһайәт, тыныслыҡ таба: «Кешелек бурысын үтәгән, ғорурлығы һынмаған, 
донъяһы теүәлләнгән һымаҡ тыныс ята. Намыҫына тоғро кешеләрҙә генә ҡала, 
моғайын, үлем алдындағы ошондай тыныс матурлыҡ». 

 
© Гәрәева Г.Н., 2022 
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Аннотация. Авторы статьи рассматривают подходы России и ФРГ 
к противодействию экстремизму и практику их применения в СМИ. 
Отмечается, что в российских законах понятия экстремизм и 
экстремистские действия не различаются и это приводит к тому, что 
журналисты, освещающие случаи экстремизма, также становятся 
участниками дел об экстремизме. Авторы констатируют несовершенство 
правового механизма проверки подлинно экстремистских материалов в 
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and Germany to countering extremism and the practice of their application in the 
media. It is noted that in Russian laws the concepts of extremism and extremist 
actions do not differ, and this leads to the fact that journalists covering cases of 
extremism also become participants in cases of extremism. The authors state that the 
legal mechanism for verifying truly extremist materials in Russia remains imperfect. 
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Экстремизм на сегодняшний день является поистине глобальной 

транснациональной проблемой. Известно, что экстремисты стремятся 
использовать различные каналы распространения информации для 
транслирования своих идей обществу, поэтому роль СМИ в деле 
противодействия экстремистской деятельности огромна. Регулирование потока 
информации в средствах массовой коммуникации входит в задачу любого 
государства [11]. 

Без преувеличения процесс противодействия экстремизму в СМИ 
можно назвать информационной войной. Экстремизм за первые 20 лет XXI 
века приобрёл огромный размах благодаря интегрированности сети Интернет в 
общественную жизнь и опасность распространения экстремистских 
материалов (в том числе через интернет-СМИ) существенно возросла [10]. Как 
отмечал глава МВД Владимир Колокольцев в своём докладе на расширенном 
заседании коллегии МВД 3 марта 2021 года: «В прошлом году 
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Роскомнадзором по инициативе МВД было заблокировано свыше 100 тыс. 
интернет-ресурсов, содержащих экстремистские призывы, удалено более 7,5 
тыс. материалов» [1].  

Поэтому пресечение экстремистской деятельности со стороны 
государства стало задачей первостепенной важности.  

Согласно памятке СМИ «О соблюдении законодательства РФ о 
противодействии экстремизму», которая доступна на официальном сайте 
Роскомнадзора: «В Российской Федерации запрещаются распространение 
через средства массовой информации экстремистских материалов и 
осуществление ими экстремистской деятельности. Ответственность средств 
массовой информации за распространение экстремистских материалов и 
осуществление экстремистской деятельности предусмотрена статьей 8 
Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности». 

С правовой точки зрения принципы антиэкстремистского 
регулирования деятельности СМИ сводятся к той же задаче, что и задачи 
государства в целом: не допустить пропаганды любых форм экстремизма в СМИ 
[9].  

Российский журналист и публицист, директор информационно-
аналитического центра «Сова» Верховский А.М. в докладе 
«Антиэкстремистское законодательство и его применение», говоря о структуре 
антиэкстремистского законодательства придаёт особое значение тому, что, во-
первых, определение экстремизма в ФЗ - № 114 даётся не через конкретную 
дефиницию, а через перечень деяний, который неоднократно претерпевал 
изменения с 2002 по 2006 гг., во-вторых, деяния, перечисленные в законе, 
сильно варьируются по степени тяжести [2].  

Проблемы формулировок в ФЗ-№114 «О противодействии 
экстремистской деятельности», о которых рассказывает журналист, проистекают 
как раз из-за структурной неоднородности понятия «экстремизм» и его форм. 
Давно идут разговоры экспертов о необходимости юридического определения 
экстремистской деятельности, которое надо закрепить в нормативно-правовых 
актах, придав его трактовке чёткую однозначность. Недостатки законов 
приводят к разного рода эксцессам. Под удар могут попасть не только идейные 
экстремисты, но и журналисты, целью которых является только освещение тех 
или иных случаев экстремизма.  

Например, как об этом пишет К.В. Дементьева, журналисты также 
становятся участниками дел об экстремизме. Так, «архангельского журналиста 
оштрафовали за цитату в материале поста, унижающего мусульман («В 
Архангельске журналиста Вареника оштрафовали за материал о местном 
жителе, обвиненном в экстремизме», «Новая газета», 11.03.2020), хотя сам он 
утверждал, что автором записи не являлся» [3]. Подобные случаи, как этот, 
демонстрируют несовершенство законов, регулирующих деятельность СМИ.  

В Федеральном законе от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности», в его последней редакции, понятия «экстремизм» и 
«экстремистская деятельность» тождественны, что является не очень корректным. 
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Преступление и намерение – безусловно противоправные действия, но в законах 
они чётко различаются, а экстремизм и экстремистские действия – нет.  

Несомненно, решение обозначенных выше проблем заключается: 
– в доработке существующих законодательных актов; 
– в упразднении тех законодательных актов, которые усложняют 

понимание сущности экстремизма и принципов регулирования деятельности СМИ;  
– в выработке единых официальных рекомендаций для СМИ по 

вопросу противодействия экстремизму. 
Что касается особенностей освещения экстремизма в СМИ, то следует 

отметить чисто журналистский подход к этой теме с одной стороны, 
неоднозначное толкование положений указанного закона со стороны 
надзорных органов – с другой.  

На наш взгляд, можно выделить три глобальных журналистских 
подхода к борьбе с экстремизмом: сентиментализация жертв экстремистов, 
гиперболизация и без того негативного образа экстремистов и более 
рациональный, смешанный, условно экспрессивно-нейтральный подход к 
освещению темы экстремизма.  

В первом случае, целью публикации является создание у аудитории 
сочувствие к пострадавшим, определённый эмпатийный ответ и, таким 
образом, противодействовать деструктивной повестке экстремистов. Во 
втором случае – цель вызвать отвращение к личности экстремиста, упредив, 
таким образом, возможную заинтересованность адресанта в деятельности 
экстремистов и их идеологии.   

Особенно интересен подход к противодействию экстремизму и его 
классификации в Федеративной Республике Германия, который можно отнести 
к смешанной, третьей группе.  

Стоит отметить, что дефиниция понятия «экстремизм» отсутствует в 
УК ФРГ, как и классификация экстремизма вообще. Однако, это не означает, 
что в Германии не ведётся борьба с проявлениями экстремизма. А. Розэ 
поясняет на этот счёт: «В соответствии с немецким уголовным кодексом, 
составами уголовного преступления, по обвинению в которых могут быть 
закрыты организации и запрещены их веб-сайты, СМИ и символы, являются 
«натравливание одной части народа на другую», «призыв к уголовным 
преступлениям», «публикация или ношение запрещенных символов, например, 
свастики или знак «СС», «основание террористической организации или 
объединения, членство в таковых», а также «сбор денег на их нужды и 
распространение их рекламы» [4].  

Конечно, отсутствие понятия «экстремизм» в правовом поле Германии, 
однако, не означает отсутствие проблем с экстремизмом в принципе. По 
данным «Deutsche Welle», только в 2007 году в Германии проживало порядка 
38600 правых экстремистов [5].   

Журналисты международной телерадиокомпании «Deutsche Welle» 
этой страны придерживаются нейтральной экспрессивности в сообщениях об 
экстремизме. Подход журналистов «Deutsche Welle» к противодействию 
экстремизму можно охарактеризовать, как рациональный и комплексный. Так, 
например, говоря о годовщине массового теракта, совершённого на почве 



16 

религиозной ненависти в кальянной г. Ханау 19 февраля 2020 г., в результате 
которого было убито 11 человек, журналисты ТРК «Deutsche Welle» старались 
дать объективную оценку правого экстремизма в Германии, как социальному 
явлению. В этой статье также отмечается, что численность предполагаемых 
экстремистов в Германии значительно снизилась по сравнению с оценками 
2007 года, однако, угроза экстремизма по-прежнему остаётся острой 
социальной проблемой в ФРГ. Поэтому, неудивительно, что 
антиэкстремистское законодательство ФРГ является одним из самых жёстких в 
мире. Н.В. Стариков, в аналитической статье об уголовном кодексе Германии, 
сравнивая одиннадцать его статей со сходными статьями уголовного кодекса 
Российской Федерации, отмечает, что многие статьи УК ФРГ предполагают 
гораздо более суровые наказания за схожие деяния [6].  

Что касается деятельности российских СМИ в вопросах борьбы с 
экстремизмом, нельзя в первую очередь не отметить её нестабильность. 
Нестабильность проявляется в том, что контроль деятельности СМИ со стороны 
государства, степень вовлеченности государственного аппарата в процесс 
регулирования СМИ постепенно увеличивается. Со стороны оппозиционных 
СМИ всё чаще звучат обвинения в скрытой цензуре со стороны властей РФ.  

В последние годы увеличилось количество уголовных и 
административных дел по статьям УК 280 «Публичные призывы к 
осуществлению экстремистской деятельности», 280.1 «Публичные призывы к 
осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной 
целостности РФ», и 282 «Возбуждение ненависти либо вражды» (по содержанию 
ближе к ним и нарушения гражданами статьи 20.3.1 КоАП РФ).  

Практика возбуждения уголовных дел на пользователей за лайки и 
репосты в социальных сетях – не редкость. Хотя за неосторожный лайк или 
репост в первый раз пользователя привлекают по статье 20.3.1 КоАП, а второй 
раз уже по УК [7]. 

Прецедентом для судебного разбирательства может стать сам факт 
размещения в сети изображения нацистской символики, при этом мотивация 
пользователя не учитывается.  

Есть и другие крайности. Так, например, в статье на сайте «Человек и 
Закон», описывается случай штрафа за одобрение (лайк) публикации в 
социальной сети кадра из фильма, разрешённого к показу на территории 
Российской Федерации, на котором изображена свастика.  

В статье Артёма Андриянова «Реальный срок за «лайк» или репост» [8] 
отмечается, что главной проблемой законов РФ, которые направлены на 
регулирование информационных потоков и за нарушение которых гражданину 
РФ может грозить срок, является размытость понятий статей 280., 280.1, 282 
УК РФ. Очевидно, в рамках рассмотрения дел по статьям УК 280, 280.1, 282 
нужно учитывать заключение медиаэкспертов о содержании лайков и репостов 
в сети, и соответственно, возникает необходимость обеспечения ими 
объективности рассматриваемого контента на предмет призывов к 
осуществлению экстремистской деятельности или действиям, направленным 
на нарушение территориальной целостности Российской Федерации. 
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Таким образом, практика СМИ показывает, что юридический механизм 
верификации действительно экстремистских материалов в России остаётся 
несовершенным. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу драмы «Нездешний сад», 

написанной башкирским драматургом Азатом Абдуллиным, в которой 
представлены картины последнего периода жизни Рудольфа Нуриева.  
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THE DRAMA OF PERSONALITY, REFRACTED IN A DRAMATIC WORK 

 
Summary. The article is devoted to the analysis of the drama "The 

Waylander Garden", written by Bashkir playwright Azat Abdullin, which presents 
paintings of the last period of Rudolf Nureyev's life.  
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В последние десятилетия ушедшего столетия башкирскими 

драматургами созданы произведения для сцены, которые стали важным 
событием в жизни литературы и искусства. Эти пьесы получили высокую оценку 
со стороны специалистов, завоевали всеобщую любовь зрителей, отмечены 
высокими правительственными наградами.  К таким относится пьеса «Бибинур, 
ах, Бибинур!...» Ф. Булякова, удостоенная Государственной премии Российской 
Федерации. Драматическая трилогия «Валиди», созданная Н. Асанбаевым об 
ученом-востоковеде и политическом деятеле Ахмет-Заки Валиди Тогане, стала 
этапным произведением в творчестве самого автора и поистине творческим 
открытием в современной башкирской сценической литературе. Следующим 
актом признания творческих достижений башкирских авторов стало сценическое 
воплощение ( …) московским режиссером Романом Виктюком произведения 
«Нездешний сад» Азата Абдуллина.В этой пьесе представлены картины 
последнего периода жизни Рудольфа Нуреева и авторский замысел реализован в 
жанре психологической драмы. В ней разрабатывается тема творчества, которая 
в ходе действия поднимается до уровня проблемы, обозначающей величие 
человеческого духа, преданность высоким идеалам служения искусству. 
Структура действия в пьесе выстроена таким образом, что диалоги персонажей в 
перемежаются с авторским повествованием, напряженные мысли и переживания 
главного героя передаются в тесной связи с иносказанием, эзоповым языком. 
Такие свойства помогли произведению достичь драматического накала. В 
контексте произведения значительна, например, функция традиционного образа 
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«Тау» (гора), который занимает особое место в башкирском фольклоре. В 
данном случае символическое значение образа подтверждается словами жены 
Рудольфа, обращенными к нему: «Мне кажется, что ты находишься все время на 
вершине горы, которая доступна взору со всех сторон». Слова, подтверждающие 
истину, что искусство Рудольфа насыщено вдохновением, высоко 
профессионально, овеяно добротой, оптимизмом. Судьба главного героя, как в 
жизни, сложна. Но герой не разочарован в ней, радуется своему искусству. Хотя 
душа полна сомнений: «Поймут ли мое решение на Родине, воспримут ли мое 
искусство?». В мгновении озарения неизлечимо больной Рудольф беседует с 
Аллахом но не просит у него помощи, а выражает ему свою благодарность: «О, 
Всевышний! Ты дал всё, что у меня есть…Насколько хватало сил, я старался 
приумножить приобретенное у тебя… Хотели ли этого люди? Хотел ли этого 
Ты?..». Сцены встречи и прощания Рудольфа со своей матерью выписаны 
автором психологически убедительно, эмоционально потрясающе. Для 
Рудольфа, невозвращенца, самый высший суд, справедливый суд – суд Матери. 
Этого он сам не отрицает: «Теперь понимаю: где бы ни бывал, где бы ни 
танцевал, для меня единственным зрителем была моя мать». Композиция драмы 
«Нездешний сад» составлена из сцен, представляющих поочередно реальную и 
сценическую (перевоплощенную) жизнь героя. В финальной сцене (она 
представляет последний период жизни героя) Рудольф «выходит» из роли и, 
таким образом, как бы возвращается к окружающему его миру людей. Но 
ненадолго, т.к. он не представляет себя вне сцены, без танца. Иначе, может 
отстать навсегда в мастерстве. Характерен в этом отношении эпизод, где бомж, 
копаясь в мусорном ящике, вынимает из него сломанные часы и заявляет: «Вот!.. 
Бросили время… Сейчас оно приостановилось». Рудольф же, не раздумывая, 
успевает подтвердить сказанное – «Приостановилось». Мысли Рудольфа, 
человека, находящегося на Олимпе искусства, который в то же время 
оказывается один на один со своей судьбой в ее последние дни и часы, 
трогательны, вызывают сочувствие, сопереживание. «Что должны делать люди, 
чтобы помочь самому себе? Отчаиваясь от собственного бессилия, мне не раз 
приходилось в одиночестве проливать слезы». Ответом на вопросы, заданным 
Рудольфом самому себе, своеобразным итогом драматическому действию могла 
бы стать следующая реплика, брошенная эпизодическим персонажем – 
Незнакомцем: «Велика беда неприятия доброты божественного таланта». Таким 
образом, судьба и характер Рудольфа достигают трагического накала. Тем более 
если ставить рядом его откровение, исповедь: «Чтобы возвыситься самому себе, 
хотел делать других возвышенными». Драма «Нездешний сад» А. Абдуллина 
расширила наше привычное представление о человеке, его бытии, месте под 
солнцем. На примере жизнедеятельности главного героя автор акцентировал 
свое внимание на таком феномене – опережающем развитии человека искусства 
в интеллектуальном и гражданском плане – по сравнению с общественными 
процессами. Потому приятие или неприятие художественного образа и 
творчества Рудольфа Нуриева, составившего сенсацию XX века, вызвала у 
зрителя катарсис в истинном значении этого понятия.  

 
© Ахмадиев Р.Б., 2022  
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иметь издания на национальных языках полностью оправдана и положительно 
сказалось на сохранении этнокультурных традиций, родного языка, 
способствуя консолидации народа, укреплении толерантности. 
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Summary This article discusses the problem of the influence of 
information technology on the functioning of the media in the context of the 
consolidation of ethnic groups. Based on the content analysis, the author comes to 
the conclusion that providing the peoples living in Bashkortostan with the 
opportunity to have publications in national languages is fully justified and has had 
a positive impact on the preservation of ethno-cultural traditions, the native 
language, contributing to the consolidation of the people, strengthening tolerance. 
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Республика Башкортостан характеризуется этнической, культурной, 

языковой, конфессиональной мозаичностью. Это один из самых крупных по 
численности населения (более 4 млн.) и многонациональных (представители 
160 национальностей) регионов России. Национальный состав Башкортостана: 
русские – 36,1 %, башкиры – 29,5 %, татары – 25,4 %, чуваши – 2,7 %, марийцы 
– 2,6 %, мордва – 0,5%, удмурты – 0,5%, украинцы – 1,0 %, лица других 
национальностей – 2,7 %. Важно отметить, что совместное проживание на 
территории республики разных народов воспринимается населением как 
естественно сложившееся состояние, историческая данность и как ресурс для 
успешного развития [6, с.4]. 

Исследование развития средств массовой информации 
многонационального населения Башкортостана дает возможность дополнить 
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информационное поле о существующих проблемах этнических групп и 
раскрыть специфику ее этнокультурного развития в республике. Направления 
и модели интеграционных процессов многонационального населения в новых 
реалиях российской действительности изучены еще недостаточно и требуют 
дополнительного научного осмысления. Кроме того, актуальности изучения 
данной проблемы прибавляет и принятое Постановление Правительства РФ от 
20.08.2013 № 718 (ред. от 25.08.2015) «О федеральной целевой программе 
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 
России (2014–2020 годы)», Указ Президента РФ от 19.12.2012 N 1666 (ред. от 
06.12.2018) "О Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года" которое в качестве ключевых 
проблем в сфере состояния межэтнических отношений в современной России 
отмечает слабое общероссийское гражданское самосознание при все большей 
значимости этнической и религиозной самоидентификации, а также 
неудовлетворенность этнокультурных потребностей малочисленных народов. 
В связи с этим в последние десятилетия имеют большую актуальность вопросы 
деятельности средств массовой информации в целом и проблемы 
взаимодействия их с национальной культурой конкретного народа, в частности 
[14, с. 192-196]. Это находит свое выражение в печатных СМИ республики 
Башкортостан в освещении проблем развития национальных культур и языков, 
а также по проблемам межнациональных отношений, в разработке и 
осуществлении различных практических программ культурного возрождения: 
языка, народных традиций, обычаев, обрядов [13]. В таких условиях роль 
периодических изданий республики в формировании этнокультурных 
ценностей чрезвычайно велика [1, с. 254]. Агентству печати РБ поручено его 
переработать – мероприятия по поддержке национальных средств массовой 
информации включить их в государственную программу «Укрепление 
единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Республике 
Башкортостан». Статья 18 Закона Республики Башкортостан «О языках 
Республики Башкортостан» определяет башкирский и русский языки как языки 
издания государственных республиканских газет и журналов, передач 
телевидения и радиовещания. По усмотрению учредителей допускается так же 
издание газет и журналов на иных языках и использование в СМИ языков 
народов, составляющих большинство населения данной территории [4, с. 5; 
5,60]. По данным Роскомнадзора по РБ, по состоянию на январь 2022 года в 
Республике Башкортостан зарегистрировано 603 СМИ, из них печатных – 364, 
электронных и сетевых изданий – 63, ТВ и радио – 165, информационных 
агентств – 11. В Республике ежегодно выделяется порядка 200 млн. рублей на 
поддержку СМИ на национальных языках. Государственные печатные СМИ 
общим количеством 176 СМИ выпускаются 95 предприятиями (редакции, 
редакционно–издательские комплексы) и выходят на 6 языках народов 
Башкортостана: на башкирском – 69 (39,7%), русском – 63 (36,2%), татарском – 
32 (18,5%), чувашском – 3, марийском – 3, удмуртском – 1. На март 2022 года 
их общий тираж составляет 296,12 тысяч экз. Аудитория данных изданий 
строго сегментирована по национальному признаку и стать участниками этого 
процесса могут стать только те, кто знает язык данного народа. По состоянию 



22 

на март 2022 года сохраняется сегментация аудитории по этническому 
признаку. 154 тыс. человек выписывают бумажные газеты на национальных 
языках, которых насчитывается на сегодняшний день 88 единиц [2, с. 61]. 
Сегодня все национальные издания имеют собственные сайты, что увеличивает 
аудиторию этнической прессы в три раза. Среднемесячная аудитория сайтов 
изданий в 2021 году увеличилась на 14% и составила порядка 1,5 млн человек. 
На 157 % – до 1 855 172 возросло количество подписчиков в группах 
социальных сетей. Число пользователей сайтов на национальных языках 
составляет порядка 300 тыс. человек в год. Поэтому совокупная аудитория 
национальных СМИ не сокращается, а даже увеличивается и составляет 
примерно 450 тыс. человек в год [7]. В рамках данной статьи будут 
подвергнуты качественному и количественному анализу наиболее популярные 
и почитаемые читателями республиканские газеты на национальных языках: 
башкирском – «Башкортостан», удмуртском – «Ошмэс», чувашском – «Урал 
сасси», марийском – «Чолман». 

«Башкортостан» – республиканская общественно–политическая 
газета на башкирском языке издается с 1917 года в Уфе, форматом А2 с 
периодичностью три раза в неделю, тиражом 6500 [15, с. 197-200]. На 
официальном сайте издания выделено 12 рубрик. Все они – традиционные 
рубрики: «Йәмғиәт» («Общество»), «Сәйәсәт һәм хоҡуҡ» («Политика и 
право»), «Иҡтисад» («Экономика»), «Әҙәбиәт һәм мәҙәниәт» («Литература и 
культура»), «Спорт һәм туризм» («Спорт и туризм») и др. Также есть 
уникальные рубрики, каких нет в других изданиях: Ҡырағай мөхит» («Дикая 
среда») – публикуются материалы о дикой природе, «Рухиәт» («Духовность») 
включает в себя материалы о знаменитых людях современности и 
исторических личностях этноса [9]. Все они – разноплановые, отражающие все 
сферы многогранной жизни людей. В печатной версии они занимают одну 
полосу газеты и объединяют в себя сразу несколько материалов по одной 
тематике. Интерес вызывает специальная страница «Эшҡыуар» 
(«Предприниматель») о предпринимателях в разных сферах; «Сәләмәт 
булайыҡ» («Будем здоровы») о различных заболеваниях, о способах их 
профилактики и лечения. Детская специальная страница «Тубырсыҡ» 
(«Елочная шишка») содержит рассказы, стихотворения детей на родном языке. 
Особый интерес вызывает у читателей пятничный номер «Йома» («Пятница») 
газеты, который издается на 16 полосах форматом А3. В целях популяризации 
газеты «Башкортостан» и формирования этнокультурных ценностей у 
читателя, редакция организовывает различные конурсы. Газета 
«Башҡортостан» активно ведет работу оффлайн: без использования 
информационных технологий и ресурсов. Например, проведение встреч с 
читателями «Дни газеты «Башҡортостан» в районах и городах республики»; 
«День подписчика»; организация подписки с помощью спонсоров на издание 
для детских домов, домов ветеранов; организация встреч в редакции с 
постоянными подписчиками, выписывающими издание долгие годы, с 
чаепитием или вручение подарков; размещение презентационных материалов о 
газете в почтовых отделениях по республике; интервью, выступление, анонсы 
содержания издания в программах на спутниковых радиостанциях «Юлдаш», 
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«Спутник ФМ». Республиканская газета «Башҡортостан» в 90-х годах ХХ 
столетия выпускала приложения на чувашском и на удмуртском языках, 
периодичностью один номер в месяц. Приложения впоследствии переросли в 
самостоятельные газеты «Урал сасси», «Ошмэс» [2, с. 46]. Чувашское 
население республики объединяет «Урал сасси» (ред. Ю.Михайлов) – 
республиканская общественно–политическая газета на чувашском языке, 
издается в г. Белебей, форматом А3 (4 полосы), распространяется 1 раз в 
неделю. В 1989 году на базе Аургазинской районной газеты «Çĕршыв çулĕ» 
(«Путь Родины»), (ныне она носит название «Аургазӑ хыпарçи» (Аургазинский 
вестник») вышел первый номер чувашской газеты «Урал сасси» («Голос 
Урала»). Инициатором ее возрождения стало общество чувашской культуры 
Республики Башкортостан. Если первые три номера вышли на Аургазинской 
земле‚ то очередные номера издавались силами Бижбулякской районной 
газеты «Çутă çул» («Светлый путь») и Белебеевской объединенной газеты 
«Малалла» («Вперед»), которой ныне не существует. На основании решения 
Верховного Совета Башкирской ССР «Об издании республиканских‚ 
городских и районных газет и журналов БАССР»‚ а также постановления 
Совета Министров Башкирской ССР №218 от 3 декабря 1990 г. «Об 
утверждении временного Устава‚ сметы расходов‚ штатного расписания 
аппарата редакции и издания газеты «Урал сасси» («Голос Урала») с января 
1991 года учредителем «Урал сасси» выступают Парламент и Правительство 
Республики Башкортостан. И с того момента «Урал сасси» (ред. Ю.Михайлов) 
– республиканская общественно–политическая газета, издается в г. Белебей, 
форматом А3 (4 полосы), распространяется 1 раз в неделю. С мая 2003 года 
газета «Урал сасси» выходит в свет в полноцветном полиграфическом 
исполнении (4+1), что позволило изданию впервые участвовать на 
Международной профессиональной выставке «Пресса–2004» в г. Москве и на 
Всероссийском конкурсе прессы‚ где газета удостоена знака отличия «Золотой 
фонд прессы». За плодотворные усилия в возрождении самосознания‚ 
сохранении‚ развитии и пропаганде духовного наследия‚ укрепления дружбы 
между народами Башкортостана и Чувашии и в связи с 10–летием со дня 
выхода первого номера чувашская газета Башкортостана удостоилась премии 
Чувашского национального конгресса и Союза чувашских краеведов имени Н. 
Я. Бичурина [10]. В апреле 2010 года заработал сайт газеты: http//ursas.ru/. 
Редакция выступает инициатором республиканских культурных мероприятий‚ 
ставших традиционными: конкурса «Чăваш пики» («Чувашская сударушка»)‚ 
фестиваля детского творчества «Силпи асамачĕ» («Силпийская радуга»)‚ 
конкурса детского рисунка‚ посвященного 150–летию со дня рождения 
выдающегося чувашского просветителя И. Я. Яковлева (1848–1930). Газета 
поднимает проблемы сохранения языка, культуры; рассказывает о знаменитых 
чувашах, добившихся успехов в науке, литературе, в сфере искусства и 
культуры. Члены объединения чувашских писателей «Шуратал» регулярно 
печатаются на страницах национального издания. О тематике материалов 
говорят названия рубрик и специальных страниц– «Ăру хыççăн ăру» («Род за 
родом»), «Çемье уявĕ» («Семейный праздник»), «Аваллăх управçи» 
(«Сторожилы»), «Асра тытма» («Опираясь на прошлое»), «Асра юлнă çул 
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çÿрев» («Памятные путешествия»), «Йăла–йĕрке»(«Традиции»), «Культура 
пурнăçĕ» («Культурная жизнь»), «Паллă ентешсем» («Знаменитый земляк»), 
«Уяв» («Праздник»), «Халăх сăнанинчен» («Из наблюдений народа»), «Ырă 
тĕслĕх» («Хороший пример»), «Юратнă вĕрентекен» («Любимый учитель») 
[10]. На современном этапе своего развития газета продолжает завоевывать 
популярность не только в республике, но и за пределами: ее выписывают и в 
соседних регионах, тираж составляет 3380 экз.  

Газеты финно-угорской диаспоры Республики Башкортостан 
представлены изданиями на удмуртском языке «Ошмес» («Родник») с. 
Татышлы Татышлинского района; на марийском языке «Чолман» («Кама») – г. 
Нефтекамск. На первом учредительном Съезде удмуртов Башкортостана 20 
июля 1996 года было принято решение обратиться к руководству Республики 
Башкортостан с просьбой о создании и издании республиканской газеты на 
удмуртском языке для удмуртской диаспоры Башкортостана. Инициатива 
съезда была принята руководством республики с пониманием. В 1998 году был 
издан Указ Президента РБ «О республиканских программах национально–
культурного развития народов Башкортостана» и в исполнении которого было 
принято Постановление Кабинета Министров РБ «Об учреждении 
республиканской газеты «Ошмес» на удмуртском языке». Первый номер 
газеты увидел свет 1 июня 1999 года. Газета «Ошмес» – это общественно–
политическая республиканская газета (ред. А.Г.Зайнуков) издается в 
с.Татышлы РБ, форматом А4 (4 полосы), распространяется 1 раз в неделю 
тиражом в 1130 экз. (примерно 1 газета на 2-3 удмуртских семьи). 

Кроме нашей республики, «Ошмес» выписывают удмурты Пермской, 
Челябинской, Свердловской областей и Удмуртской Республики. 
Политическая, экономическая, социальная жизнь, быт и труд удмуртов 
освещается в рубриках: «Знаменитые удмурты Башкортостана», «Журналист 
поднимает проблему», «Вести из Удмуртии», «В мире финно-угров», «У 
соседей», «Молодая сила», «В стороне от больших дорог», «Удмуртские 
хозяйства» и др. О культуре, традициях, обрядах рассказывают рубрики: 
«Традиции и обряды», «Это вошло в нашу историю», «Кто мы? Сколько нас?», 
«Всё начинается с родного языка», «Память». Литературно-художественные 
рубрики: «Молодые голоса», «Природа и мы», «Разное, разное», «Творчество 
наших читателей», «Слово предоставляется» [11]. «Ошмес» имеет огромное 
значение и в развитии и сохранении культуры, народных обрядов и традиций, 
самобытности и фольклора удмуртов нашей республики, потому что на ее 
страницах широко освещается итоги конкурсов, выступления фольклорных 
коллективов, народные праздники и мероприятия, организованные 
Национально-культурным и историко-культурным центрами удмуртов 
республики. При подготовке фольклорно-этнографических материалов 
большую помощь оказывают земляки, доктора исторических наук Р. Садиков – 
заведующий отделом этнологии ИЭИ Уфимского НЦ и Т. Миннияхметова, 
ныне живёт в Австрии. С 2003 г. она работает в Институте европейской 
этнологии и фольклора Инсбрукского университета имени Леопольда и 
Франца. Сотрудники редакции также активно разрабатывают различные темы 
и проблемы, отражающие самобытность удмуртского народа, дают материалы 
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о проектах, призванных развивать и сохранить культурные ценности удмуртского 
народа. Публикации довольно высокого уровня и стиля. 

Республиканская общественно – политическая газета «Чолман» («Кама») 
– ред. И. Губаев на марийском языке издается в г. Нефтекамск РБ, форматом А3 на 
четырех полосах, распространяется 1 раз в неделю тиражом в 3816 экз., с июля 
2001 года. Учредители издания – Государственное собрание –Курултай, 
Правительство РБ. Распространяется по подписке в 39 районах РБ, в республиках 
Марий Эл, Удмуртия, Татарстан, в Свердловской, Калужской областях и 
Ставропольском крае [12]. «Чолман» является обладателем Знака отличия 
международной профессиональной выставки «Золотой фонд прессы» (Москва, 
2006, 2007). Сотрудники редакции имеют свою агитбригаду, и своеобразную 
группу поддержки фольклорно–этнографический и эстрадный ансамбли «Ош Виче 
сем» («Напевы реки Белой») и «Канде кава» («Синее небо»), с которыми 
организовывают различные праздники для своих читателей. На страницах газеты 
часто публикуются материалы, способствующие развитию языка, повышению 
культурного и образовательного уровня марийского народа. Пользуются спросом у 
читателей рубрики «Финно-угорский мир», «Родной язык в школе», «Закон о 
языках народов РБ – в жизнь», «Наш дом – Башкортостан», детская страничка 
«Ручеек» и др. Сегодня национальная газетная периодика в республике открывает 
для себя новые возможности: в 2017 году на платформе 1С-Битрикс появились 
новые сайты с современным функционалом на корпоративной основе. Одним из 
основных целей создания новой платформы – сделать все редакции полноценными 
мультимедийными СМИ. Этот проект реализуется в рамках Концепции 
корпоративной системы ГУП Издательский дом «Республика Башкортостан», 
предусматривающей создание единого портала, обеспечивающего 
централизованное ведение всех сайтов филиалов и формирование 
централизованного информационного продукта [6]. Сегодня все издания холдинга 
широко представлены в социальных сетях. Это 152 сайта и 574 аккаунта. По 
итогам 2021 года среднемесячное количество уникальных посетителей сайтов 
выросло до 1 млн 496 тыс. Доля аудитории сайтов изданий составляет 37% от 
количества населения республики (в 2020 году – 33%). Доля аудитории групп 
изданий в социальных сетях выросла с 18 % в 2021 и составила 46%. На 7 % 
выросли просмотры на сайтах изданий. В среднем в 2021 году ежемесячно 
материалы сайтов собирали 4,8 млн просмотров, это на 300 тысяч больше, чем 
годом ранее. Особенно заметным был рост просмотров в четвертом квартале 2021 
года – в среднем 5,5 млн просмотров. В 2021 году на портале Издательского дома 
«Республика Башкортостан» rbsmi.ru заработал агрегатор новостей 
подведомственных изданий. Все новости, производимые филиалами, стали 
доступны на одной площадке. В соцсети ВКонтакте появились агрегаторы 
новостей «Наш Башкортостан» на русском, башкирском и татарском языках. На 
его русскоязычную версию уже подписались более 50 тыс. человек. Аналогичные 
агрегаторы в скором появятся также в Одноклассниках и Telegram. Очень важно в 
этой связи, чтобы национальные издания ни на шаг не отставали на этом пути, так 
как их аудитория, как правило,двуязычна и довольно легко может переключиться 
на медиаконтент на другом языке, может оказаться потеряна для национального 
издания.  

Таким образом, основной тематической направленностью 
рассматриваемых изданий стало возрождение национального самосознания, 
сохранение традиций и обычаев своего народа, воспитание любви к родному 
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языку. В приоритете тем данных изданий сохранение родного языка, культуры и 
традиций своего этноса. Как показывают данные этносоциологических опросов, 
«языковые ориентиры населения республики направлены на дальнейшее 
сохранение и приумножение национальных языков. Установлено, что нерусские 
народы в республике заинтересованы в том, чтобы в школах республики 
осуществлялось изучение родных языков. В условиях рыночной экономики, 
несмотря на финансово-экономические трудности, население выписывает и читает 
периодическую печать на родном языке» [8, c.147]. Предоставление народам, 
живущим в Башкортостане, возможности иметь издания на национальных языках 
полностью оправдана и положительно сказалось на сохранении этнокультурных 
традиций, родного языка, укреплении толерантности, обеспечивая положительную 
межэтническую ситуацию в республике. 
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112-СЕ БАШҠОРТ КАВАЛЕРИЯ ДИВИЗИЯҺЫНЫҢ «ҠЫҘЫЛ 
АТЛЫЛАР» ФРОНТ ГАЗЕТАҺЫНДА ӘҘӘБИ ЖАНРҘАР 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы 

формирования информационной политики в годы Великой Отечественной 
войны на примере фронтовой газеты «Красные конники» 112-й Башкирской 
кавалерийской дивизии. На фоне перехода к военным условиям перед СМИ 
страны встала сложнейшая задача - сохранение боевого духа и формирование 
личности воина через литературные жанры и их формы. Автор приходит к 
выводам о том, что исследуемая газета справлялась с данными задачами. 

 
Ключевые слова: фронтовая печать, дивизионные газеты, 

башкирская кавалерийская дивизия, литературные жанры 
 

LITERARY GENRES IN THE NEWSPAPER "RED HORSEMEN" 
OF THE 112TH BASHKIR CAVALRY DIVISION 

 
Summary This article discusses the problems of information policy 

formation during the Great Patriotic War on the example of the front-line newspaper 
"Red Horsemen" of the 112th Bashkir Cavalry Division. Against the background of 
the transition to military conditions, the country's media faced the most difficult task 
- the preservation of the fighting spirit and the formation of the warrior's personality 
through literary genres and their forms. The author comes to the conclusion that the 
newspaper under study coped with these tasks. 
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112-се Башҡорт кавалерия дивизияһының «Ҡыҙыл атлылар» гәзите 
ярҙамында совет власы Ватанды һаҡлаусылар менән туранан тура әңгәмәләшеү 
алып барған. Баҫмалағы документтар һалдаттарҙы яу ҡырындағы яңылыҡтар, 
үҙгәрештәр менән таныштырып, дөрөҫ мәғлүмәттәр еткереп кенә тормаған, ә һәр 
яугирҙы рухландырған, ҡаты яуҙа еңеп сығыу теләктәрен көсәйткән [6, 447 б.]. 
«Ҡыҙыл атлылар» гәзите йөкмәткеһе үҙенең төрлөлөгө менән үҙенә йәлеп итә.  

Был мәҡәлә сиктәрендә гәзит биттәрендә сағылдырылған әҙәбиәт 
темаһына ентекләп туҡталайыҡ. Фронт баҫмаһын тикшереү гәзит биттәрендә 
йыш ҡына әҙәби материалдар ҙа баҫылғанлығын күрһәтте. Архивтарҙа 
һаҡланып ҡалған документтарға таянып эш итеү нигеҙендә 1942 йылдың – 
һигеҙ, 1943 йылдың ун һанында әҙәбиәт өлгөләре табылып, һәр һанда 
баҫылғандыр, тигән гипотезаға этәрҙе. Совет байрамдары көндәрендә махсус 
әҙәби биттәр сығарылған. Материалдарҙың жанр үҙенсәлектәренән сығып 
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анализлау ошондай һығымталарға килтерҙе:ете шиғыр,биш хикәйә,дүрт йыр - 
таҡмаҡ, бер очерк. Бөтә әҫәрҙәр ҙә үҙ жанр ҡанундарынан ситләшкән, ҡыҫҡа 
күләмле. Был, беренсенән, «Ҡыҙыл атлылар»ҙың А4 форматында 2 биттә генә 
һәм көн аша баҫылыуы; икенсенән, фронт шарттарында хәрби хикәйәләрҙең, 
очерктарҙың гәзиткә махсус тәғәйенләнеп, тиҙ ҡулға яҙылыуы менән аңлатыла. 
Авторҙар араһында ул заманға билдәле яҙыусылар, кавалерия дивизияһы 
ҡыҙылармеецтарының, йәш башҡорт әҙиптәренең ижад емештәре бар. 
Быларҙан тыш, һәр һанда тиерлек төрлө әҙиптәрҙең шиғыр юлдарынан 
рухландырғыс афоризмдар бирелгән. Мәҫәлән: 

Данһыҙ, маҡтауһыҙ ерҙә йәшәмәм мин, 
Дауыллы көс булып дошманға ташланам мин. (Фирдәүси) [1]. 
1942 йылдың һаҡланып ҡалған һандарында яугир А. 

Гималетдиновтың «Башҡорт егеттәренә» (№34, 2 июнь), «Ҡыҙыл атлылар» 
гәзитенең яуаплы сәркәтибе Ә. Ихсандың «Иркәмә» (№36,12 июнь), М. 
Әхмәдиевтың «Даһи өсөн!» (№ 39,14 июнь) шиғырҙары; 1943 йылда гвардия 
өлкән лейтенанты В. Хәмидуллиндың «Часть даны» (№ 186, 25 июль), 
“Винтовка” (№ 137, 8 апрель) шиғырҙарын табырға була. Шул йылдың 1 
майында нәшер ителгән 148-се һанында байрам уңайынан бер бит махсус әҙәби 
бит бирелә, унда гвардия өлкән лейтенанты В. Хәмидуллиндың «Май менән», 
ҡыҙылармеецтар А. Сафуановтың «Орден таҡҡанда», Ю. Кәлимуллиндың 
«Ҡыҙыл Армияға», йәш шағир Ҡадир Даяндың «Әсәләрҙең теләге» исемле 
патриотик рух, Ватанға ҡарата һөйөү, фашистарға ҡаршы нәфрәт тойғоһо 
менән һуғарылған шиғырҙары баҫыла. Ә. Ихсан “Иркәмә” шиғыры К. 
Симоновтың “Жди меня/Көт мине” шиғырына ауаздаш: 

«…Уй баҫмаһын күркәм битеңде 
Тик көт мине иркәм, 
Мин ҡайтырмын 
Ҡояш көлөп торған бер көндө… » 
«….Ҡош тауышын тыңла таң менән 
Шул саҡта ла иркәм, көт һин мине… » 
«Ҡыҙыл атлылар» мөхәрриәте яугирҙәрҙең күңел асыу мәсьәләһен дә 

күҙ уңынан ысҡындырмағандар, шуға күрә гәзиттә башҡорт халыҡ ижадына 
һәм уға нигеҙләнеп ижад ителгән әҫәрҙәргә мөрәжәғәт итеү йыш күренеш 
булған [9,264 б.]. Ҡайһы саҡта баҫмала таҡмаҡ һәм йырҙар баҫылған.  

Иртән тороп тышҡа сыҡһам, 
Күрҙем осҡан ҡырҡаҙын. 
– Бер аҙым да сигенмәҫкә! – 
Ватаныбыҙ приказы. 
Йырҙарҙың ҡайһыларының һуғыштан һуңғы йылдарҙа халыҡ 

араһында таралып, яратып йырланғанлығын әле лә хәтерләйҙәр.  
Атланып толпар аттарға 
Урал тауҙары буйлап, 
Киттек Ватанды яҡларға 
Толпарҙар бара уйнап. 
Б. Бикбайҙың «Йырҙар» (1942 йыл , №38, 12 июнь), «Бүләк тураһында 

йырҙар» исемле бер рубрика аҫтында гвардия өлкән лейтенанты Вәсим 
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Хамидуллиндың 4 шиғыры (1942 йыл, №66, 24 август), авторы медалле С. 
Гәрәев тип бирелгән «Йырҙар» (1942 йыл , №74, 10 сентябрь) гвардия 
ҡыҙылармеецы Ғәни Сырбаевтың «Йырлағыҙ йыр!» (1943 йыл, №142, 18 
апрель) әҫәрҙәре позитив нотала яҙылған; алдағы тормошта көтәсәк яҡтылыҡ, 
яҡшылыҡ, бөтмәҫ шатлыҡ тойғоһо менән һуғарылған; Ватан һаҡлаусылар 
араһында «паникер менән ҡурҡаҡтарға урын юҡ» тигән идеяны йөкләй [3;4]. 

Әҙәбиәттең прозаик жанрынан хикәйәләр осраштыра «Ҡыҙыл атлылар» 
гәзитендә. 1942 йылда йышыраҡ гәзит мөхәррире Али Карнайҙың әҫәрҙәре баҫыла, 
ул Х. Мансуров псевдонимын ҡуллана [5, 76 б.]. Уның «Дуҫлыҡ» (1942 йыл, №37, 
16 июнь), «Нисә фрицте үлтерҙең?» (1942 йыл, № 55, 2 август), «Һүнмәҫ йондоҙ» 
(1943 йыл, №7,14 ғинуар), «Урал» (1943 йыл, №145-146, 24, 26 апрель) 
хикәйәләренең күләме ҙурайғандан ҙурая барып, һуңғыһы ике һанда донъя күрә.  

А. Карнайҙың «Нисә фрицте үлтерҙең?» исемле хикәйәһенең геройы, 
икенсе эшелонда, йәғни фронт һыҙығынан арттараҡ хеҙмәт итеүсе һалдат Уралдан, 
ҡатынынан хат алған. Ә унда шундай һүҙҙәр бар: «Нисә фрицте үлтерҙең? Шуны 
айырып яҙ. Балалар ҙа ҡыҙыҡһыналар, һинең батырлығыңды белеп, беҙ 
шатланырбыҙ, ғорурланырбыҙ...» Ошо хат һалдаттың тыныслығын юғалта. Ул 
военкомға барып үҙен тиҙерәк алғы һыҙыҡҡа ебәреүҙәрен үтенә. Уның бында ла 
мөһим эш эшләүе, барыбер фронтта булыуы тураһында һөйләүҙәренә ҡаршы: 
«Шулай ҙа, әгәр бер нисә фрицте үҙ ҡулым менән дөмөктөрмәһәм, нисек итеп мин 
Ватан һуғышында ҡатнаштым, тип һөйләрмен?» – ти ул. Был әҫәрҙә ғәзиз 
кешеһенән килгән хаттың яугиргә көслө тәьҫир итеүе күренә.  

А. Карнайҙың «Һүнмәҫ йондоҙ» исемле сағыштырмаса күләмле хикәйәһе 
фашистәрҙың кешелекһеҙлектәрен фаш итеүсе күренештәр менән башлана: 
гитлерсылар фронттың аръяғында ҡалған ауылды торонбашҡа әйләндергәндәр, 
ҡулдарына эләккән өс ҡыҙылармеецты бер йортҡа бикләп тереләй яндырғандар, 
ауыл халҡын теләгәнсә мыҫҡыл иткәндәр. Яҙыусы ошондай шарттарҙа ла совет 
кешеләрендә еңеүгә ышаныстың һүрелмәүен күрһәтеүсе деталь килтерә – ҡыҙыл 
йондоҙ. Ҡыҙылармеецтәр һәләк булыр алдынан үҙҙәренең ике йондоҙҙарын ауылдың 
бер әбейенә биреп ҡалдырғандар. Әбей уларҙы һаҡлаған һәм эскадрон фашистарҙы 
эҙәрлекләп ауылға килеп инеү менән шул йондоҙҙарҙы тотоп ҡаршы сыға. Бәләкәй 
генә совет йондоҙо әбейҙең өмөтөн сағылдырһа, яугирҙәрҙең был йондоҙҙарҙы 
һәләк булған совет һалдаттарының васыяты итеп ҡабул итәләр, һәм уларҙа үс алыу 
тойғоһо тағы ла нығыраҡ тоҡанғандыр.  

«Дуҫлыҡ», «Урал» хикәйәләрендә автор йәш кенә башҡорт егеттәренең 
тыуған Уралына, Ағиҙел, Һаҡмар буйҙарында ҡалған туғандарына ҡарата кисергән 
һөйөү һәм һағыныу хистәренең дошманға нәфрәт менән үрелеп үҫеүен; яраларҙан 
ҡанһырап яу яланында ятҡанда ла ат йәнле булып ҡалғанлығын, аттарының 
яугирҙәргә – үҙҙәре менән бер ауылдан һуғышҡа алынған хужаларына тоғролоғон 
тетрәндергес итеп һүрәтләй. Шулай А. Карнай геройҙарының рухи һәм физик 
көсөн, күрһәткән батырлығын, кешелек һыҙаттарының иң яҡшыһын ғына 
сағылдырған һәм үҙе лә күҙ алдына килтерә алмаған йыраҡ кииләсәккә, улар 
яулаған тыныс тормошта көн иткән милләттәштәренә тир һәм ҡан менән 
һуғарылған гәзит биттәре аша васыятын еткерә алған.  

1943 йылда «Ҡыҙыл атлылар» гәзите биттәрендә Әхнәф Кирәй (Кирәй 
Мәргән) хикәйәләре лә күренә башлай. Бөйөк Ватан һуғышының тәүге 
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йылында К. Мәргән «Комсомольская правда» газетаһының Башҡортостан 
буйынса хәбәрсеһе итеп билдәләнә, коммунистар партияһы сафына алына.  

1942 йылдың көҙөндә Ҡыҙыл Армияның баш политуправлениеһы аша 
Башҡорт кавалерия дивизияһына ете айға командировкаға ебәрелә [5, 80 б.]. 
Дивизия гәзитендә «Мыйыҡ» (1943 йыл №141,16 апрель), «Сос егет» (1943 
йыл, №137, 8 апрель) хикәйәләре донъя күрә. Уның дивизияның яу ҡырындағы 
батырлыҡтары тураһында «Ҡыҙыл Башҡортостан» гәзитендә мәҡәләләр циклы 
баҫыла, унан «Башҡорттар» (1943), «Егеттәр» (1944), «Һуғыш фольклоры» 
(1944) исемле китаптарын нәшер итә.  

Кирәй Мәргәндең «Мыйыҡ» әҫәре «Блиндажда ишетелгән хикәйә» 
тигән рубрикала бирелә. Ике дуҫ боец Бикбулатов менән Ишбулатов бер 
райондан, бер колхоздан, икеһе лә йәш, ыҫпайҙар. Һуғышҡа килгәс, икеһе лә 
олоғайып китә һәм бер мәлде мыйыҡ ебәрәләр. Шулай бер саҡ блиндажда 
ултырғанда Ишбулатов иптәшенең мыйығына ҡарап тороп: «Шул 
мыйығыңдың бер бөртөгө өсөн күпме һорайһың? » - тип һорап ҡуя. Иптәше: 
«Ана шул ҡаршыла йөрөгән немецтарҙың береһен, бер атыуҙа үлтерә алһаң, 
ошо затлы мыйыҡтың бер бөртөгөн йолҡоп алыу шәрәфенә ирешә алырһың», - 
тип яуап бирә.Тәүге көндә үк улар берәр фрицте юҡ итәләр, икенсе көнө береһе 
– биш, икенсеһе ете немец һалдатын үлтерәләр. Шулай итеп, уларҙың ярышы 
башланып китә. Һан көн һайын арта барҙы, ә мыйыҡтар икеһенең дә һирәгәйә 
килде. Уларҙың мыйыҡтары тамам һирәгәйеп, йәмһеҙләнә башлағас, бөтөнләй 
ҡырып ташларға мәжбүр булдылар». [4].  

К. Мәргәндең «Сос егет» хикәйәһе киҫкен,текә сюжетлы ваҡиғаларҙы 
һәлмәк кенә, шул уҡ ваҡытта, ниндәйһер олпатлыҡ, юмор аша һүрәтләй. «Һис 
бер нигә аптырап тормаҫ, ниндәй генә ҡыйын һәм ҡатмарлы хәлгә ҡалмаһын, 
һис юғалмай, йылт итеп килеп сыҡҡан штаб связь офицеры Алмакаевтың» 
сослоҡтарын халыҡ әкиәте рәүешендә бәйән итеүгә ҡоролғанлығы дивизияның 
яугирҙарын халыҡ ижады батырҙарына тиң итә. «Ауыл ситендә торалар, ти 
былар, аҙыраҡ йөрөп алған булалар, ти – йәнәһе, патрульдәр инде, значит.»; 
йәки: «Аттарын атланып алалар, рәхәтләнеп дошман тылын айҡап йөрөйҙәр-
йөрөйҙәр ҙә, бик күп кәрәкле мәғлүмәттәр алып, иҫән-һау үҙебеҙҙең “Оло 
йортҡа”килеп инәләр.» [4]. 

Тағы ла әҙәби материалдарҙың авторҙары араһында ижадсы яугирҙәр 
ҙә бар: гв. лейтенанты М. Халиковтың «Нарынбаев хәйләһе» (1943 йыл,№148,1 
май) хикәйәһегәзит биттәрендә күп урынды алған дивизия атлыларының 
батырлыҡтары темаһын дауам итә. Хикәйә геройы Миннислам Нарынбаевтың 
дошман автоматсыларына яңғыҙ ҡаршы тороп, уларҙы юҡ итеүе хаҡында һүҙ 
бара. «Ул – аҡыллы һәм батыр егет. Бөтөнләй тип әйтерлек янып бөткән, ләкин 
немецтар яғында стенаһы һәм тәҙрә тишектәре тороп ҡалған өй артына 
йәшеренгән һәм шунан төтөн аша үрелеп ҡарап, автоматтан очередь бирә. 
Уның батырлығы башҡа боецтарға дәрт бирә. Дошман рубежды үтә алмай» [4]. 

Прозаик әҫәрҙәр араһында әҙәбиәт сигендәге публицистик жанр өлгөләре 
лә осрай. Ул – очерк. 1942 йылдың 57-59-сы һандарында «Красная Звезда» 
гәзитенең махсус хәбәрсеһенән рубрикаһы аҫтында К.Симоновтың “Башҡорт 
дивизияһында” очеркы башҡорт теленә тәржемәләп баҫыла. Унан һуң шул уҡ 1942 
йылда Үҙәк хәрби баҫмаларында И.Эренбургтың «Башҡорттар», ағалы-энеле 
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Турҙарҙың «Тризна» очерктарының донъя күреүе башҡорт ғалимы Р.Н. Байымов 
билдәләүенсә, «бөйөк рус халҡының кескәй генә милләттәргә эскерһеҙ 
туғандашлыҡ мөнәсәбәтен дәлилләп торһа, икенсе яҡтан, күренекле рус һүҙ 
оҫталарының ижади үрнәге башҡорт яҙыусыларына хәрби тематиканы художестволы 
үҙләштереү йүнәлешендә бурысты еңеләйтә төштө, юл күрһәтте»[7, 206 б.]. 

Шулай итеп, Башҡорт кавалерия дивизияһының «Ҡыҙыл атлылар» 
гәзитендә төрлө жанрҙар ҡулланылған. Ҡыҫҡа мәҡәләләр, репортаждар, 
иғландар, документтар, хаттар менән бер рәттән әҙәби әҫәрҙәргә лә урын 
табылыуы, хәбәрселәр һәм һалдаттарҙың да ижадын күтәрмәләп тороуы – 
барыһы ла һуғыш йылдарында ҙур мәғәнәгә эйә булған [8, 147 б.]. Улар 
ҡыҙылармеецтарҙа сәм уятҡан, үс-нәфрәттәрен арттырған, рух ныҡлығын 
көсәйткән һәм, әлбиттә, еңеүҙе, тимәк алыҫта ҡалған туғандар менән күрешеү 
көнөн яҡынайтҡан. Шул рәүешле, әҙәбиәт һуғыш мәлендә лә үҙенең тәрбиәүи, 
агитацион ролен үтәүҙән туҡтамаған. 
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МОТИВЫ ОБОРОТНИЧЕСТВА И ОБОРАЧИВАНИЯ 
В БАШКИРСКИХ ВОЛШЕБНЫХ СКАЗКАХ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются мотивы превращения и 

трансформации персонажей в башкирских волшебных сказках. Были 
проанализированы двадцать пять сказок из четвертого тома издания 
«Башкирское народное творчество». В результате были выявлены характерные 
особенности и сценарии оборотничества и оборачивания. Определены различия 
между этими мотивами.  

 
Ключевые слова: фольклор, башкирские сказки, волшебные сказки, 

оборотничество, мотив 
 

THE MOTIVES OF SHAPESHIFTING AND TRANSFIGURING  
IN BASHKIR FAIRY TALES 

 
Summary. The article discusses the motives of shapeshifting and transfiguring 

of characters in bashkir fairy tales. twenty-five fairy tales from the fourth volume of the 
bashkir folk art edition were analyzed. as a result, characteristic features and scenarios 
of shapeshifting and wrapping were identified. The differences between these motives are 
determined. 

 
Keywords: folklore, bashkir fairy tales, fairy tales, shapeshifting, motif 
 
Согласно Большому толковому словарю русского языка, в народных 

поверьях оборотень – это существо, способное превращаться в зверя или человека 
с помощью колдовских способностей или волшебных предметов [1, с.680].  

С.Ю. Неклюдов считает, что мотив оборотничества базируется на 
архаических представлениях о тотемных первопредках и культурных героях, и 
разграничивает два смысла термина: «в широком смысле – это магическое 
изменение каким-либо существом внешнего вида» [3, с.13], а «в узком, – это 
временное, произвольное или непроизвольное обретение чужого облика с 
последующим возвратом к своему первоначальному виду» [3, с.15]. 

Однако в контексте волшебных сказок, стоит разделять между собой 
понятия «оборотничество» и «оборачивание». Д.П. Пашинина в статье 
«Оборотничество и оборачивание» приходит к выводу, что в первом случае 
происходит не только смена облика, меняется сама сущность героя. В то время как 
во втором случае герой меняет внешний вид, но при этом сохраняет личность [4, 
с.84]. Мотив таких превращений встречается в фольклоре многих народов. 
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Башкирские волшебные сказки не исключение. Однако до сего времени заметных 
исследований этой темы среди специалистов, изучающих фольклор народов 
Башкортостана, не обнаружено.  

Проанализировав четвертый том Башкирского народного творчества, 
было выяснено, что в том или ином виде мотив превращения персонажей 
встречается в двадцати пяти сказках из восьмидесяти одной, входящих в состав 
сборника. Однако стоит отметить, что превращение героев фольклорных сказок, 
записанных в Башкортостане, не однотипны и имеют разнообразные вариации. 
Только в двух сказках «Плешивый и его сестра-оборотень» [2, с.115] и «Красная 
подушка» [2, с.159] мотив превращения можно отнести именно к оборотничеству. 
Название первой сказки на это указывает прямо. В обоих текстах персонажи после 
превращения не только меняют внешний облик, но и теряют свою человеческую 
сущность. Остальные двадцать три сказки корректнее будет отнести к мотиву 
оборачивания, который также имеет отдельные разновидности.  

Первый и самый распространенный вид мотива оборачивания – 
превращение героев сказки в других людей, животных и предметы по доброй воле. 
Такой мотив встречается в сказках «Умыс», «Серая ворона», «Майсарвар», 
«Биранхылу – дочь бире», «Нурхутдин», «Ултан-султан», «Девушка-змея и 
Ванюшка», «Золотое яблоко», «Молодой охотник и мяскай», «Санай-батыр». Чаще 
умением превращаться обладают волшебные помощники главных героев. 
Например, в сказке «Умыс» девушка, которую главный герой спасает из огня и 
которая помогает ему в дальнейшем, превращается по своему желанию в змею и 
обратно [2, с.54]. А в сказке «Золотое яблоко» волк-помощник превращается в коня 
[2, с.192]. Эта способность подчеркивает принадлежность персонажа к 
волшебному миру, говорит о его особом статусе и социальном положении. 

Второй мотив оборачивания, также имеющий широкое распространение, 
тесно связан с мотивом АТ 400, 425 «Чудесная супруга/супруг» (по классификации 
сказочных сюжетов Аарне – Томпсона). Жена или муж главного героя/героини 
заколдованы и имеют вид животного. Только ночью, когда их никто не видит, 
кроме избранника, они могут снимать шкуру и принимать человеческий облик. 
После того, как шкуру сжигают, чудесная супруга/супруг превращаются в птицу и 
покидают главного героя. В таком виде мотив прослеживается в башкирских 
сказках «Лягушачья шуба», «Бык», «Змей-батыр». В сказках «Кутлубика и 
Кутлуяр» и «Кукушка» также присутствует мотив женитьбы с чудесным супругом, 
однако эти сюжеты имеют свои особенности.  

Первый сюжет является вариацией широко известной волшебной сказки 
«Красавица и чудовище», которая по классификации сказочных сюжетов Аарне – 
Томпсона имеет номер 425C [2, с.132]. Вторая сказка близка к сюжету «Морозко», 
в указателе сказочных сюжетов под номером 480 «Мачеха и падчерица» [2, с.136]. 
Третий вид оборачивания – изменение внешнего вида с помощью волшебных 
предметов. В сказках «Байская дочь и Плешивый» и «Унтер-офицер» для 
превращения используются яблоки: они позволяют главному герою менять свою и 
чужую внешность на красивую или уродливую. Стоит отметить, что этот фрукт 
наиболее часто встречается в фольклорных текстах многих евразийских народов. 
По мнению Н.А. Хуббитдиновой в жизни башкир яблоко также имело особое 
значение [5, с.79], вероятно, поэтому для превращения используется именно оно.  
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В тексте «Убыр-эби» также присутствует мотив бросания предметов – 
гребешок, зеркало и точило – однако служат они не для изменения внешности [2, 
с.92]. Также как бросание яблока, бросание предметов – очень распространенный 
мотив, который встречается не только в башкирских, но и в русских сказках, а 
также в фольклорных текстах других народов. Магические предметы создают 
перед преследователем труднопреодолимые топонимические препятствия: горы, 
леса, озера. 

Если три предыдущих вида оборачивания можно условно назвать 
положительными, то есть, служащими на благо или спасения героев и 
происходящими с их согласия, то четвертый мотив скорее связан с 
принудительным превращением персонажей в животных или предметы. Этот 
мотив встречается в башкирских сказках «Фатима», «Генерал Хорка», «Хумай-
птица», «Странник». Его можно условно разделить на два типа. В первом 
невольное перевоплощение испытывает на себе главный герой, например, в сказке 
«Фатима» девушка становится скрипкой, после того, как родня отказала ей в 
защите [2, с.63], а в сказке «Генерал Хорка» [2, с.139] главного героя превращает в 
собаку жена-ведьма. Во втором случае главный герой превращает антагониста в 
наказание за обиды. Например, в сказке «Хумай-птица» муж наказывает неверную 
жену и превращает ее в ослицу [2, с.243]. А в тексте «Странник» герой превращает 
заносчивого сына бая в соловья [2, с. 260]. Необходимо подчеркнуть, что для 
мотива оборачивания вне зависимости от его типа характерно сохранение речи и 
других антропологических характеристик героя: он меняет внешность, но 
внутренне остается человеком. Только в тексте сказки «Убыр-эби» сестрица, 
превратившись в козочку, не может говорить. Впрочем, перед смертью дар речи к 
ней все же возвращается.  

Таким образом, в башкирских волшебных сказках мотив превращения 
персонажей встречается довольно часто. При этом важно понимать, что внешняя 
трансформация персонажа не однотипна. В нескольких сказках встречаются герои-
оборотни, которые при превращении меняют не только внешний облик, но и 
теряют свою человеческую сущность. Однако гораздо чаще в башкирских сказках 
встречаем мотив оборачивания, для которого характерно изменение 
первоначального вида без потери личности. Почти всегда, за единичным 
исключением, трансформировавшийся герой сохраняет возможность говорить, 
мыслить, совершать действия, характерные для человека.  
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ӘҘӘБИӘТ ҺАҠСЫҺЫ. БАШҠОРТ БЕЛИНСКИЙЫ 

 
Һаумыһығыҙ,  ҡәҙерле дуҫтар! Мин, Гөлшат Ким ҡыҙы һәм һеңлем 

Зифа, туғандарыбыҙ һеҙҙе ҡайнар сәләмләйбеҙ! Әле атайымдың, Ким Әбүзәр 
улы Әхмәтйәновтың тыуыуына 90 йыл һәм Роберт Нурмөхәмәт улы 
Байымовтың тыуыуына 85 йыл тулыу айҡанлы яҡты иҫтәллектәренә арналған 
конференция үтә. Атайым Ким Әхмәтйәнов - күренекле әҙәбиәтсе, тәнҡитсе, 
яҙыусы, ғалим, педагог. Ул беҙҙең ғорурлыҡ та, йән әрнеүе лә. Йөрәк һыҙлауы 
һаман да баҫылмай. Уға тик 48 йәш кенә ине бит. Бик үкенесле...  

Атайымдың яҡташтары ла уны онотмай. 1992 йылда Әбйәлил 
районында Ким Әхмәтйәнов исемендәге премия булыдырылды. Был премия 
йыл һайын әҙәбиәт, сәнғәт һәм журналистика өлкәһендәге иң яҡшы әҫәргә 
бирелә. 2013 йылда Әлмөхәмәт ауылы мәктәбенә төкөтмә һалына, унда Ким 
Әхмәтйәновҡа, Рамазан Өмөтбаевҡа, Рәмил Ҡолдәүләткә арналған музей 
асылды.  

Әлмөхәмәт ауылында һәм район үҙәге Асҡарҙа Ким Әхмәтйәнов 
исемендәге урамдар барлыҡҡа килде. 

Атайым ғаиләнең үҙәге ине, дөрөҫөрәк әйткәндә, атай үҙе лә һәм уның 
ижады ла. Ул бар йәнен биреп эшләне, үҙенең яҙмышын ижадҡа арнаны. Мин 
бала саҡтан уҡ атайымдың эшсәнлегенә, тырышлығына һоҡланып үҫтем: иҫ 
китмәле эшләй ине ул! Үҙенең ижадына бик талапсан ине. Беҙ уға һәр ваҡыт 
оло хөрмәт менән, ғорурлыҡ менән ҡараныҡ...  

Башҡорт дәәүләт университеты атайымдың талпыныр сағында ижад 
ҡанаттарын биргән изге белем йорто, белем һарайы ул. 

1955 йылда университетты гел бишле билдәһенә тамамлағас, уға 
башҡорт филологияһы кафедраһына ассистент булып эшләргә тәҡдим ителә. 
Талантлы педагог һәм методист булды ул. Ике йыл үткәс, ул СССР Фәндәр 
Академияһының башҡорт филиалы Тарих, тел һәм әҙәбиәт институтына 
аспирантураға уҡырға керә. Артабан үҙ ғүмерен фәнгә арнай. Башҡорт  
әҙәбиәте уның өсөн йәшәү мәғәнәһе, маҡсаты ине.  

Атайымдың һуңғы ике йылы ла университет менән бәйләнешле: 1978-
1980 йылдарҙа ул башҡорт әҙәбиәте кафедраһында доцент булып әҙәбәиәт 
теориһын уҡытты. 

Фән өлкәһендә танылыу алһа ла, атай ябай кеше булып ҡалды. Һис 
ҡасан да үҙен башҡаларҙан юғары тотманы. Яҡшылыҡ теләгән, ярҙамсыл, 
ысын мәғәнәлә интеллигент, зыялы кеше ине. Уға дан да, юғары вазифалар ҙа, 
партияла ла тороу ҙә кәрәкмәне. Ул яҙыр өсөн йәшәне. Үҙ алдына фәнни 
һорауҙар ҡуйҙы- шуға дөрөҫ яуап эҙләне, асылын тапты. 

1972 йылда Ким Әхмәтйәновҡа оло хеҙмәте  әҙәбиәт теорияһы  өсөн 
Салауат Юлаев исемендәге дәүләт премияһы бирелде. Әҙәбиәтселәр араһында 
беренсе лауреаты Ким Әхмәтйәнов булды. Уның был мөһим күркәм хеҙмәте 
күп яҙыусыларҙың өҫтәл китабына әйләнде. Юғары уҡыу йорто студенттары,  
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мәктәп уҡыусылары һәм уҡытыусыларына, әҙәбиәтте һөйөүселәргә уның 
серҙәрен асыуҙа ныҡлы терәк булды . 

Минең һәм әсәйем Рәйфә Шәйғәрҙән ҡыҙының ҡатнашлығында 2018 
йыдда был китаптың 4-се баҫмаһы сыҡты. Ғалимдың ҡиммәтле ижад емеше 
бөгөн дә әһәмиәтле, әҙәбиәт фәне  өлкәһендә үҙенсәлекле классик хеҙмәт 
булып тора.  

Ким Әхмәтйәнов ҡыҫҡа ғүмере эсендә ҙур-ҙур томдарға торорлоҡ 
ғилми хеҙмәттәрен яҙып ҡалдырҙы. 

Ул – 12 китап, урта мәктәп өсөн бер тиҫтәләп дәреслектәр, 
хрестоматиялар, 200-ҙән артыҡ мәҡәләләр  авторы. 

Атайымдың баҡыйлыҡҡа күскәненә инде 40 йылдан ашыу ваҡыт үтһә 
лә, әҙәбиәт теорияһынан башҡа уның бер китабы ла яңынан баҫтырылманы. 

Бынан мәҡәләләрҙең күпселеге 50-60 йыл элек гәзит биттәрендә генә 
баҫылып ҡалған. 

Ә ваҡытлы баҫма – ул тарихтың бер мәле генә... Һәләтле һәм 
күренекле ғалимдың бай мираҫы иғтибарға, тейешле баһалауға лайыҡ! 

Ким Әхмәтйәновтың ижадының тулы йыйынтығын баҫып сығарыуы 
– республикабыҙҙың мәҙәниәте өсөн бик мотлаҡ. Был ҙур ваҡиға булыр ине! 

Иҫән-һау сағымда был йыйынтыҡты әҙерләп, баҫтырып сығарыуыма 
өмөтләнәм. Атайым алдында был минең изге бурысым булып тора. 

Мин был һорау менән бер нисә тапҡыр республикабыҙҙың 
етәкселәренә мөрәжәғәт иткәйнем- ләкин яуап булманы. Бәлки бөгөн  был 
конференцияла хөкүмәт кешеләре мине ишетерҙәр тип уйлайым. 

Ким Әхмәтйәнов тураһында “Хәтирәләр” тигән китаптың электрон 
вариантын әҙерләнем. Был китапта уның ижады һәм тормошо тураһында 
ҡәләмдәш дуҫтары, туғандары, замандаштары мәҡәләләре һәм иҫтәлектәре 
тупланып алынды. Ләкин республикабыҙҙың китап нәшриәтенең был китапты  
баҫтырыу өсөн аҡсалары етмәй ҡалды шул...Аптырарлыҡ хәл бит был! Сөнки 
кешенең хеҙмәтенә ҡарап уны хөрмәтләйҙәр! Ә Ким Әхмәтйәнов үҙ халҡы 
алдында оло ихтирам яуларға өлгөрҙө, һоҡландырғыс ижади асыштар, 
балҡыштар мираҫ итте. Ҡәләмдәштәре уны башҡорт Белинскийы тип йөрөттө. 

Ким Әхмәтйәнов әле лә башҡорт әҙәбиәтенең тоғро һаҡсыһы, батыры 
булып ҡала. Уның тәрән мәғәнәле, үҙенә генә хас булған оригиналь ижады 
хәҙерге көн өсөн дә әһәмиәтле. Йылдар үтер, күп һыуҙар ағыр, был донъяға 
яңы һләтле кешеләр килер... Ким Әхмәтйәновтың ғилми мираҫы  улар өсөн 
гелән өлгө булып торасаҡ. 

© Ғәбитова-Әхмәтйәнова Г.К., 2022 
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АТАЙЫМДЫҢ ИЗГЕ АМАНАТЫ 

 
Уйсан ҡараш. Арыған йөҙ. Ниңәлер атайым гелән шулай күҙ алдына баҫа. 

Хатта беҙҙең – балалары менән аралашҡанда ла ул үҙ уйҙарынан арына алмаған, 
эше тураһында ғына уйлаған төҫлө ине. Беҙ быны һиҙә һәм аңлай торғайныҡ. 
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Тимәк, атай ижад киңлектәренә уй-хис елкәнен киргән, фән тигән оло, мөғжизәле 
донъяла эҙләнеүҙәрен дауам итә. Шуға ла уның теңкәһенә теймәҫкә, ваҡ-төйәк 
бала-саға һорауҙары менән борсомаҫҡа тырыштыҡ. 

Бәләкәй саҡ хәтирәләре ҡасан күңелгә уйыла башлайҙыр, уныһы һәр 
кемдең үҙенә генә хас. Әммә минең күңелгә ул атай булып һеңеп ҡалған. Моғайын, 
1961 йәки 62-се йылдар булғандыр ул саҡта. Миңә лә шул өс-дүрт кенә йәш. Ләкин 
һәр бер нәмә ҙурайғандағыса иҫтә. Бәлки, күңел – аҡ ҡағыҙға тәүге тапҡыр аң-
хәтирә булып яҙыла башлағанға ла шулайҙыр. 

Бәләкәй генә, әммә ыҡсым бүлмә. Әсәй ҡулы менән биҙәлеп тегелгән 
тәҙрә ҡорғандары, атайҙың китаптары тулы кәштә. Төн ҡараңғылығы бар донъяны 
йоҡоға сумдырғандай. Әсәй бер йәшлек Илдар ҡустымды ҡосҡан да, йоҡоноң 
илаһи көсөнә иҙрәп, тәмле төштәр күрә. Бәләкәй мейес алдындағы өҫтәлдә лампа 
яна. Атайҙың бармаҡтары етеҙ йүгереп машинка хәрефтәре өҫтөнә баҫа. Туҡ-туҡ-
туҡ... Беҙ был тауышҡа күптән өйрәнгән, күнеккән, күңелгә яҡын булып һеңгән. 
Туҡ-туҡ-туҡ... “Башҡортостан” тип аталған был ҡара төҫлө механик машинка өйҙә 
иң ҙур әйбер һанала. Ауылдарҙа әбей-бабайҙарҙың серле, үҙҙәре өсөн хазина 
һандығы нисек булған, шундайыраҡ, юҡ, унан да ҡәҙерлерәк йыһаз ул. Атай ижад 
емештәрен ҡағыҙға төшөрә тора, машинка туҡылдай бирә. Беҙ иһә был тауышты ла 
ишетмәйбеҙ, атайҙың уй-хистәре урғылыуын да белмәйбеҙ. Тик тоябыҙ ғына, үҫеп 
еткәнсе шулай буласаҡ. Был беҙҙең өсөн, ғаилә өсөн бик ябай һәм ғәҙәти хәл ине... 

Бүрәнәнән һалынған өй ҙә ҙур түгел ине. Ләкин атай йортонан да 
ҙурыраҡ, мейесе усағынан да йылыраҡ, ошо өй эсен йәмләп, нурлап тороусы әсәй, 
атай ҡарашынан да, икеһенең дә бер-береһенә ҡарата мөнәсәбәтенән дә ҡәҙерлерәк 
ни бар һуң бала өсөн был донъяла?! Атайым менән әсәйем 1953 йылда матур 
көндәрҙең береһендә осрашҡан. Ғафури исемендәге Башҡорт дәүләт академия 
драма театрында барған “Еҙнәкәй” спектаклендә Ким тигән егет һылыу Рәйфәгә 
күҙ һала. Бер нисә көндән һуң егет ҡыҙҙы эҙләп табып, танышалар. Икеһе лә йәш, 
сибәр, һылыу, икеһе лә – студент. Шулай улар осраша башлай. Беренсе ғашиҡ 
тойғолары ҙур һәм саф мөхәббәткә әүерелә. 

1955 йылда атайым университетты тамамлағас, йәштәр ғүмер юлдарын 
никах менән нығытырға була. Туғандарын саҡырып, туй яһап, өйләнешәләр. Кеше 
фатирында донъя көтә башлайҙар. Хужалары яҡшы кеше булһа ла, йәштәргә улар 
менән бер өйҙә йәшәүе ауырыраҡ булғандыр инде. Ярты йылдан һуң, тәүге 
сабыйҙары тыумаҫ борон, атайымдар күсергә була. Ғаилә кәңәшендә Әлфиә 
өләсәйем (әсәйемдең әсәһе) мунса төҙөр өсөн әҙерләнгән бүрәнәләрҙән бәләкәй 
булһа ла үҙ өйҙәрен һалырға тәҡдим итә. “Һәләтле кеше бөтә эштә һәләтле“ тигән 
һүҙҙәр тап атайым тураһында. Отпуск ваҡытында күрше ағай ярҙамы менән бура 
бурап, өй һалалар. Атай үҙ ҡулдары менән мейес сығарҙы, өйҙө йыһазландырҙы. 
Милли батырыбыҙ Салауат Юлаев (ул саҡта берҙән-бер) исемен йөрөткән бәләкәй 
генә урамдағы, Туҡай урамындағы мәсет эргәһендәге өләсәйемдең ҡураһында үҙ 
өйҙәрендә донъя көтә башлайҙар. Был изге йортта мин донъяға килгәнмен, Илдар 
ҡустым тыуған. Атайымдың, ауыл балаһының, ҡулынан килмәгән эш юҡ ине. Үҙе 
лә тынғыһыҙ булды: төндәрен ижад итә, таңдан утын яра, һыу ташый, мейескә яға – 
ғаилә усағына әленән-әле ҡуҙ өҫтәп тора. Һуңынан инде үҙе эшләгән СССР Фәндәр 
академияһының Башҡортостан филиалы Тарих, тел һәм әҙәбиәт институтына 
юллана. Ул унда ғилми хеҙмәткәр булып эшләй ине. Әсәйем иһә Башҡорт дәүләт 
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университетында ситтән тороп уҡыны, китапханаһында эшләне. Ҡустым менән 
икебеҙҙе ике балалар баҡсаһына йөрөттөләр. Береһе уның Аксаков урамында, 
икенсеһе Чернышевскийҙа урынлашҡан ине. Ҡайһы саҡта санаға ултырттылар, 
ҡайһы ваҡыт күтәреп барҙылар. Бөгөн килеп шуға аптырайым, нисек 
өлгөргәндәрҙер ҙә, ҡайҙан көс тапҡандарҙыр. Ләкин ата-әсәйем һис төшөнкөлөккә 
бирелмәне, һәр саҡ йәшәүгә сәм таба белделәр, дәрттәре ташып торҙо. Күңелдәре 
киң ине. Шуға ла бәләкәй генә өйҙән дуҫтары, туғандары өҙөлмәне. Бары менән 
һыйланылар, ҡуна ҡалдырҙылар. Урын етмәгән сағында үҙҙәре өләсәйемдәргә 
китте. Хәтер йомғағы һүтелеп барған һайын, әйтерһең, кино таҫмаһынан айырым 
мәлдәрҙе бер аҙға туҡтатып торғандай. Бына беҙҙең йорт алды, йәшеллеккә 
күмелгән ағастар. Күҙҙәрҙе ҡамаштырған ҡояш нурҙары, зәп-зәңгәр һауа. Ә ата-
әсәйҙең йөҙҙәре-е... Шундай йәш, шундай матур улар! Атай беҙҙең менән уйнай, 
әйләндерә, һауаға сөйә. Онотолғоһоҙ осоу тойғолары менән бергә уның көслө 
ҡулдары ҡабат тотоп алыуына ышаныс тәнгә, йәнгә әйтеп аңлаталмаҫлыҡ рәхәтлек 
бирә. Был сағында сикһеҙ бәхет даръяһында йөҙгәндәйһең. 

1963 йылда атайыма “Балалар шифаханаһы” (хәҙер “Госцирк”) 
туҡталышындағы биш ҡатлы панелле өйҙән фатир бирҙеләр. Атай-әсәйемдең 
бәхетенең сиге юҡ ине, сабыйҙарса шатланыуынан түбәләре күккә тейгәндәй 
тойолдо. Хәҙер бит беҙҙең ике бүлмәле фатирыбыҙ бар! Береһе уның үтеп йөрөү 
өсөн ҡулланылды, икенсеһе – йоҡо бүлмәһе. Шунда уҡ, тәҙрә ҡырында, атайҙың 
эш өҫтәле урын алды. Атай бик күп, арымай-талмай эшләне. Шулай уҡ, элекке 
өйҙәгесә, өҫтәлдә төндәрен лампа янды, төн тынлығын ярып машинка туҡылданы. 
Нисек кенә талсыҡмаһын, атай һис ҡасан беҙҙең менән уйнарға онотманы, эш 
күплеккә һылтанманы. Яҡшы атай ҙа, тоғро ир ҙә була белде. Был 1963 йыл 
икеләтә бәхетле ине: атайым кандидатлыҡ диссертацияһын уңышлы яҡланы. 

Тормош көткәндә күршенән уңыу – ярты бәхет. Был йәһәттән беҙ бик 
уңдыҡ. Күршеләребеҙ атайҙың дуҫтары, ҡәләмдәштәре ине: шағир Шакир 
Бикҡоловтың, әҙәбиәт белгесе һәм ғалим Әнүр Вахитовтың, иҡтисадсы Мәсғүт 
Бикйәновтарҙың ғаиләләре. Бик дуҫ йәшәнек, аралашып торҙоҡ, былай ғына, хәл 
белешер өсөн генә лә бер-беребеҙгә индек. Беҙ, яҙыусыларҙың балалары, бер үк 
йәштә инек тиһәң дә була. Шуға ла һүҙҙәребеҙ ҙә, уйындарыбыҙ ҙа, хатта 
уйҙарыбыҙ, мауығыуҙарыбыҙ ҙа уртаҡ, оҡшаш булды, гелән аралашып торҙоҡ. 
Шакир ағайҙың ҡатыны Сәбилә апай тәү ҡарашҡа ҡатыраҡ булһа ла, изге күңелле 
кеше ине. Балалар табибы булып эшләне. Ҡайһыбыҙ ауырып китһә лә ярҙамға 
килде, дауаларға тырышты. Әнүр ағайҙың тормош иптәше, башҡорт һылыуы 
Дәүриә апай ул саҡта яңылыҡ булған, бик һирәк һөнәр иҫәпләнгән телевидениела 
эшләне. Ә Мәсғүт ағайҙың ҡатыны Рәйсә апай киң күңелле, алсаҡ хужабикә ине. 
Ғәзиз әсәйем Рәйфә бик аҡыллы, сибәр, кеше менән аралашыусан, ҡунаҡсыл 
булды. Ҡатындар осрашһа, ғәҙәттә һүҙ балалар, көнкүреш тураһында барҙы. 
Уныһы билдәле инде – ҡатын-ҡыҙ ҡайҙа ла әсә, ҡатын булып ҡала. Ә бына 
ирҙәрҙең аралашыуын ҡарап тороуы миңә күпкә ҡыҙығыраҡ төҫлө ине: ижад, эш 
тураһында ярһып-ярһып һөйләшәләр, ҡыҙып-ҡыҙып бәхәсләшәләр, уртаҡ фекергә 
киләләр йәки һәр кем үҙ ҡарашында ҡала. Ә йөҙҙәренең, йөҙҙәренең үҙгәреүен, 
ялҡынланыуын күрһәгеҙсе: тәү ҡарашҡа етди һәм ҡәтғи Әнүр ағай ҡыҙыу-ҡыҙыу 
бәхәскә инә, атайым да – ғәҙәттә баҫалҡыраҡ кеше – унан ҡалышмай. Нәҡ бәхәстә 
дөрөҫлөктөң йөҙө асыла бит! Шакир ағайҙың киң күңеллегенә өйрәнгән инек, 
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бында иһә, киреһенсә, етдиләнә, бик һирәк кенә шаяртып ала. Ҡайһы саҡ бар 
фатирға уларҙың көлөүе яңғырай: атайҙың ихлас, Шакир ағайҙың яңғырауыҡлы, 
Әнүр ағайҙың ҡысҡырып көлөүе. Әнүр ағай көлгән саҡта бөтөнләй икенсе кешегә 
әйләнә торғайны: йөҙө балаларҙыҡы шикелле саф була, күҙҙәрендә яҡты һәм 
эскерһеҙ йәненең осҡондары сағыла. Шакир ағай алсаҡ һәм көләс ине, моғайын, 
балалар өсөн яҙған шағир шулай булырға тейештер ҙә. Йыш ҡына беҙгә Рәми ағай 
Ғарипов та инә торғайны. Ҡайһы саҡ ул ҡысҡырып һәм бирелеп шиғырҙарын 
уҡыны. Үҙе лә ут кеүек энергиялы кеше ине. 

Шуныһы ҡыҙыҡ, уларҙың дүртеһе лә 1932 – әҙәби һәләттәрҙе күпләп 
өләшеүсе йылда донъяға килгән. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, яҙмыш уларға ҡыҫҡа ғүмер 
бирҙе. Фанилыҡтан бер-бер артлы баҡыйлыҡҡа күстеләр. Рәми ағай 1977 йылда, 
уның артынса уҡ атайым беҙҙе 1980 йылда ташлап китте. Шакир Бикҡолов – 1983 
йылда, ҡатыны Сәбилә апай менән бер көндө төрлө дауаханаларҙа, бер-береһенең 
мәрхүм булғанын да белмәйенсә. Артынса уҡ, 1984 йылда иһә Әнүр Вахитов ер 
ҡуйынына инде, атайым кеүек күптән яҙылған докторлыҡ диссертацияһын да 
яҡлай алмайынса. 1983 йылда әҙәбиәтсе Вафа Әхмәҙиев (1937 йылғы) Рәми ағай 
йәшендә яҡындарын мәңгегә ҡалдырҙы. Халҡыбыҙҙың аҡыл эйәләре, ҙур һәләтле 
шәхестәре. Бик иртә, бик иртә киттеләр. Күпме әйтелмәгән һүҙҙәре, яҙылмаған 
хеҙмәттәре, ижадтары ҡалды. Людвиг Фейербах былай тип бик дөрөҫ әйткән: 
“Ысын яҙыусылар – кешелеклелек намыҫы”. Шуға ла улар халҡының үткәнен, 
бөгөнгөһөн генә белеп ҡалмай, ялҡынлы күңелдәре менән киләсәген дә тоҫмаллай, 
ошо киләсәк быуын өсөн ижад итә. 

Атайым иҫән саҡта беҙҙең фатир дуҫтарынан, ҡәләмдәштәренән 
өҙөлмәне. Әсәйем дә уларҙы ихлас ҡаршыланы. Шағирҙар Ғәлим Дәүләтов, Әсхәл 
Әхмәтҡужин, яҙыусы Ноғман Мусин, әҙәбиәт белгестәре Сафуан Сафуанов, Вафа 
Әхмәҙиев, Морат Рәхимҡолов... Йөҙҙәрендә ихласлыҡ, илаһи бер нур сағылыр, 
бәхәскә ингәндә күҙҙәрендә осҡондар уйнар ине. Фекерҙәштәрҙең аралашыуы 
шатлығын беҙ ҙә күрә, тоя инек. Бар фатир эсе мөғжизәгә тула тиерһең. Был 
мөғжизә – әҙәбиәт, үҙе бер ҙур, серле донъя! Ул саҡтарҙы, дәүерҙе “60-сы йылдар 
энергетикаһы” тип тә атарға мөмкин. Һуңынан белеүемсә, ХХ быуаттың ошо 60-сы 
йылдары бар донъяла әҙәбиәттең, фәндең күтәрелеш осоро булған икән. Нәҡ ошо 
йылдарҙа атайым “Әҙәбиәт теорияһы” тигән фундаменталь хеҙмәт тураһында 
уйлап йөрөгән һәм оло эшкә тотонған. 1971 йылда Ким Әхмәтйәновтың ошо оло 
хеҙмәте баҫылып сыҡҡан һәм шунда уҡ йәмәғәтселектең юғары баһаһын алған 
“Әҙәбиәт теорияһы” филология фәне ҡаҙаныштарының береһен тәшкил итә. Был 
китабы өсөн 1972 йылда Ким Әхмәтйәновҡа Башҡортостандың Салауат Юлаев 
исемендәге дәүләт премияһы бирелде. Әҙәбиәтселәрҙән республикабыҙҙың иң ҙур 
премияһының беренсе лауреаты Ким Әхмәтйәнов булды. Ким Әхмәтйәновтың 
“Әҙәбиәт теорияһы” күп яҙыусыларҙың өҫтәл китабына әйләнде, юғары уҡыу 
йорттарында белем алыусы студенттар, уларҙың уҡытыусылары әҙәбиәтте 
баһалаусыларға һәм һөйөүселәргә әҙәбиәтте өйрәнеү серҙәрен асыуҙа ныҡлы терәк 
булды. Быларҙан тыш, атайым, әҙәбиәттең киләсәк быуынды тәрбиәләүҙә ҙур роль 
уйнауын иҫәпкә алып, бар ғүмере буйына башҡорт мәктәптәре өсөн туған әҙәбиәт 
буйынса дәреслектәр, хрестоматиялар әҙерләүҙә ҡатнашты, оло, изге эштең 
уртаһында ҡайнаны. Шулай уҡ башҡорт әҙәбиәте уҡытыусылары өсөн 
программалар төҙөнө. 
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Атайымды гелән республика ҡалаларында балаларҙың үҙ туған телендә 
уҡый алмауы борсоно. 1965 йылдың 1 сентябрендә миңә лә беренсе класҡа 
барырға ваҡыт етте. Ул мине 1-се мәктәп-интернатына (хәҙерге Рәми Ғарипов 
исемендәге 1-се республика башҡорт гимназия-интернаты) алып барҙы. Күңелдә 
шатлыҡ урғыла. Юл ыңғайы атайым ҙур сәскә гөлләмәһе алып бирҙе. Күҙҙең яуын 
алып торған хуш еҫле сәскәләрҙе ике ҡуллап тотҡанмын. Шатлығымдың, 
хистәремдең сиге юҡ! 1965 йылға тиклем интернатта балалар тик өлкән кластарҙа 
ғына уҡыған икән. Күптән түгел генә әсәйемдән мин башланғыс кластарҙы асыуҙа 
башлап йөрөүҙә атайымдың да булғанлығын белдем. Бының өсөн уға бик 
рәхмәтлемен. Атайым, бер төркөм фекерҙәштәре менән ул саҡтағы интернат 
директоры Төхвәт Хәлим улы Аслаевҡа, үҙенең Темәс педагогия техникумында 
әҙәбиәт буйынса уҡытҡан уҡытыусыһына һәм ҡасандыр республиканың Мәғариф 
министрлығында эшләгән кешегә мөрәжәғәт итә. Шулай итеп, дөйөм тырышлыҡ 
менән беренсе класс асыла. Беренсе класта тәүге дәрес. Бала өсөн генә түгел, ата-
әсә өсөн дә тулҡынландырғыс минуттар. Урғылған хистәрҙе яҙып та, һөйләп тә 
аңлатырлыҡ түгел. Атайым, аҙ ғына булһа ла мине тынысландырырға, нисек тә 
рухи яҡтан ярҙам итергә тырышыптыр инде, иң арттағы парта артына ултырҙы. 
Минең тәүге уҡытыусым Сайра Фәрих ҡыҙы кем башҡортса шиғыр һөйләй белеүе 
тураһында һораны. Шул саҡта ғорурланып электән атай ятлатҡан Ғабдулла 
Туҡайҙың “Туған тел” шиғырын һөйләнем. 

1970 йылда Өфөлә башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытҡан тәүге урта мәктәп 
асылды. Ул 20-се мәктәп Достоевский урамында урынлашҡайны (хәҙерге Фатима 
Мостафина исемендәге 20-се Өфө ҡала башҡорт гимназияһы). Был мәктәпте асыр 
өсөн башҡорт теле, тимәк, халҡы яҙмышы өсөн янып йөрөгән кешеләрҙән бик күп 
көс талап ителде. Маҡсаттарына ирешер өсөн бик ҙур тырышлыҡ һалдылар, ҡыйыу 
булдылар, юлдарынан тайпылмайынса барҙылар. Ә бит ул заманда бының өсөн 
эшеңдән генә ҡалыу түгел, башҡа “сара” ла күрергә мөмкин ине. Хәҙер быға 
ышаныуы ҡыйын, заманалары шулай ине. Беҙ был кешеләр менән ғорурланабыҙ. 
Мин икеләтә ғорурланам: улар араһында атайым – Ким Әхмәтйәнов та бар ине! 

1966 йылда һеңлем Зифа тыуҙы. Атай-әсәйҙең шатлығының сиге 
булманы. Атайым, эшләп арыһа ла, бәләкәсе эргәһенән китмәне. Нисек тә әсәйгә 
ярҙам итте, сабыйҙы күтәреп йөрөнө, илаған сағында йыуатты. 1967 йылда атайҙың 
ижад итер өсөн ябай ғына шарттар булмауын иҫәпкә алып, Добролетная урамынан 
(Зорге урамындағы 6-сы йорт ҡаршыһында) беҙгә ҙур фатир бирҙеләр. Хәҙер иһә 
уның айырым эш бүлмәһе булды. Беҙ уны “кабинет” тип йөрөттөк. Атай был 
бүлмәне үҙе йыһазландырҙы, стенаның буйынан-буйына китап, журнал кәштәһе 
эшләне, өҫтәл өҫтөнә эленмәле лампа ҡулайлаштырҙы. Һаман хәтеремдә, ул эш 
креслоһы һатып алғайны. Дөрөҫөрәге, киң, ағас ултырғысты хәтерләтте ул. Артҡы 
яғына ағас дуға ҡуйылғайны. Унда һис кенә лә арҡа терәрлек түгел. Ә бит ул 
төндәр буйы эшләне. Үҙ-үҙенә бик талапсан ине, һис кенә лә бушарырға, 
йомшарырға ирек бирмәне – һәр минутын ҡәҙерләне. Ҡайһы саҡ атай кабинетынан 
арып, шул уҡ ваҡытта бик ҡәнәғәт булып сыға ине. Был сағында уға илһам 
килгәнлеген,уйҙары ижади уңыштар тулҡынында тибрәлеүен аңлай торғайныҡ. Беҙ 
уның уңыштарына ихлас шатлана торғайныҡ. Атай бит бар йәнен биреп эшләне, 
үҙенең яҙмышын ижадҡа арнаны. Шундай саҡтар бик йыш ҡабатланды: иртән 
мәктәпкә китәбеҙ – атай эшләй, ҡайтабыҙ – ул өҫтәле артында, ятабыҙ – тағы эш 
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өҫтөндә. Төндәр буйы кабинетынан яҡтылыҡ һүнмәй ине. Мине һәр саҡ уның эшкә 
бирелгәнлеге, һәр эште матур һәм бик йөкмәткеле итеүе һоҡландыра ине. Һәр 
ваҡыт уға оло хөрмәт менән ғорурланып ҡараным. Һәләте тынғылыҡ бирмәй тип 
уйланым. Әлбиттә, тәбиғи һәләт, характер һәм эске азатлыҡ үҙенекен иткәндер. 
Шулай ҙа бындай оло титаник эш башҡарыу һәм ныҡышмалы хеҙмәт өсөн ул ғына 
етмәйҙер. Ниндәй сихри көс көндәр, төндәр буйы атайҙың уйҙарын ҡайнатҡандыр 
ҙа, бер юлға һалып, ҡулын аҡ ҡағыҙ буйлап йөрөткәндер? Уйлап ҡараһаң, яуап бик 
ябай: донъя менән аслыҡ һәм мөхәббәт идара итә. Атай өсөн халҡы, туған теле, 
уның шиғриәте оло мөхәббәт булһа, аслығы иһә үҙенең яратҡан эшенә ҡарата 
булған мөнәсәбәт һәм яңы үрҙәргә, асыштарға ынтылыуға, үрләүгә һыуһау ине. 
Нәҡ ошолар идара итте. Был, әлбиттә, юғарыраҡ та яңғырайҙыр, әммә 
ысынбарлыҡтың асылы шулай. Изге Әбйәлил ерендә, ата-бабаһының төйәгендә – 
“Ирәндек ҡуйынында, Ҡыҙыл һыуы буйында”ғы атаҡлы Әлмөхәмәт ауылында 
тыуып, әсә һөтө менән ҡанына халҡының гүзәл туған телен, моңон һеңдергән ул. 
Әсәһенең сәңгелдәк йыры, һуңынан башҡорт халыҡ йырҙары бала саҡтан әсир итә. 
Бәләкәйҙән тыуған төйәгенең хозурлығына ғашиҡ була, ауыл кешеләрен яратып 
үҫә. Тыуған ауылында ете йыллыҡ мәктәпте “бишле”гә генә тамамлап, ун дүрт 
йәшлек үҫмер көйө генә оло юлға сыға. Һуғыштан һуңғы ауыр йыл була ул: 1946 
йылда атаһы йортонан етмеш саҡрымда ятҡан Темәс педагогия техникумына 
уҡырға инә. Үҙе өсөн әкиәттәгесә “серле һандыҡ” ҡапҡасын – Шиғриәт донъяһын 
аса. Артабан иһә ғүмерен әҙәбиәт менән шиғриәткә арнай. Техникумда әҙәби 
түңәрәктең рәйесе лә була ул. Нәҡ ошонда уның күңеленә шиғриәт матурлығының 
серҙәрен асыуға, ҡанундарын белергә ынтылыуға орлоҡ һалына ла инде. Ошондай 
ниәте шытым бирә, бөрөләнә. Яҙмышын билдәләгән йондоҙона – Шиғриәт һәм 
Әҙәбиәткә табан атлай. Былар буш, яңғырауыҡлы һүҙҙәр түгел. Әсәйем атайымдың 
шул осорҙағы дәфтәрҙәрен, конспекттарын ҡәҙерләп һаҡлаған. Уларҙы ҡарағандан 
һуң нәҡ ошондай фекергә киләһең. Тәүге ижади аҙымдар ҙа сағыла: әҙәби әҫәрҙәрҙе 
анализларға тырышҡан, беренсе шиғыр юлдарын теҙгән. Һуңынан ошо 
шиғырҙарын гәзиттәрҙә баҫтырған. Тағы бер иҫтәлек һаҡлана – фотокарточка. 
Уның артына техникумдың уҡытыусылары: “Иң яҡшы уҡыусыға” тип яҙып 
ҡуйған. Эйе, иң яҡшы. Темәс педагогия техникумын “өлгөлө” тамамлап, атайым 
юғары белем алыу өсөн К.А. Тимирязев исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия 
институтына (хәҙер Башҡорт дәүләт университеты – БДУ) юллана. 

Пединститут (БДУ) – атайымдың талпыныр сағында ижад ҡанаттарын 
нығытҡан изге белем йорто, белем һарайы. Ул “Шоңҡар” әҙәби түңәрәгендә әүҙем 
ҡатнаша. Һуңыраҡ ҡулъяҙма дәфтәрендә былай тип яҙыр: “Түңәрәктәрҙә 
бәхәсләшеп алған белемдән нығыраҡ белем булмай икән (М. Горькийҙың романтик 
хикәйәләре, З. Биишеваның “Гөлъямал”ы, Ғ. Әмириҙең хикәйәләре, Н. Нәжми 
шиғырҙары). Лекцияларға берәү ҙә ҡаршы түгел. Ләкин халыҡ бит былай тип 
әйткән: “Үҙең тапҡан икмәк тәмле була”, “Сәйнәп ҡаптырған ит тә әсе була”. 

Ул ваҡыттағы “Шоңҡар”сылар Шакир Бикҡолов, Әнүр Вахитов, Рәис 
Фәтҡуллин, Ихсан Әхтәмйәнов, Зөфәр Ғәбсәләмов, Сарьян Хәсәнов, Фәнүн 
Рамазанов, Хәниф Сафаров – фекерҙәштәр, көрәштәштәр ҙә ине. Морат 
Рәхимҡолов менән Әхәт Ниғмәтуллин да студент ваҡыттарынан уҡ атайымдың 
дуҫтары булғандар. 1955 йылда пединститутты ҡыҙыл дипломға тамамлағас, 
атайымды башҡорт әҙәбиәте кафедраһында асисстент итеп ҡалдыралар һәм ул 
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унда ике йыл уҡыта. Ҡайҙа ғына уҡымаһын, атайымдың билдә ҡуя торған 
табелендә гелән “бишле” тора. Башҡаға урын ҡалмай. Был ябай “бишле”ләр генә 
түгел, ә төплө белем алыу ҙа тигән һүҙ. Улар буласаҡ фәнни эштәрҙең нигеҙенә 
үҙенсә асҡыс та, һәләтен баһалау ҙа булып тора. 1957 йылда атайым СССР Фәндәр 
академияһының Башҡортостан филиалы Тарих, тел һәм әҙәбиәт институты 
аспирантураһына инә. Фәнни эштәренең етәксеһе БАССР-ҙың атҡаҙанған фән 
хеҙмәткәре Әхнәф Ибраһим улы Харисов була. 

Ошо уҡ йылда атайым рус һәм башҡорт фольклорында халыҡтар 
дуҫлығы тураһында тәүге фәнни эштәрен баҫтыра. Шунан башлап ғилми 
хеҙмәттәре бер-бер артлы төрлө республика журналдары, гәзиттәрендә баҫыла. 
1960 йылдан ул институттың кесе фәнни хеҙмәткәре була. Икенсе йылына Ким 
Әхмәтйәнов башҡорт әҙәбиәтендә яңы тема аса: “Башҡорт поэмаһының 
композиция мәсьәләләре”. Был теманы тулы һәм төплө итеп асып, китап баҫтыра 
(Өфө, Башҡортостан китап нәшриәте, 1962 й.). Был иһә кандидатлыҡ 
диссертацияһы темаһына әйләнә. 1963 йылда В.И. Ульянов-Ленин исемендәге 
Ҡазан дәүләт университетында диссертацияһын уңышлы яҡлай. Ошо ваҡытта 
атайым татар әҙәбиәте белгесе Нил Юзеев менән таныша, уларҙың дуҫлығы ғүмер 
буйы дауам итә. Әҙәбиәт һәм тел институтында ул Әхнәф Харисов, Ғилемдар 
Рамазанов, Ғайса Хөсәйенов, Әнүр Вахитов, Суфиян Сафуанов, Салауат Ғәлин, 
Зиннур Ураҡсин, Марат Минһажетдинов, Нур Зарипов, Рауил Бикбаев, Ғиниәтулла 
Ҡунафин, Мирас Иҙелбаев, Рәшит Шәкүров, Әхәт Вилданов һымаҡ әҙәбиәт һәм 
тел белгестәре, халҡыбыҙҙың арҙаҡлы шәхестәре менән бергә эшләй. Ниндәй ҙә 
һәләтле ғалимдар! Нәҡ улар үҙҙәренең фәнни хеҙмәттәре менән башҡорт әҙәбиәтен 
өйрәнеүҙә күп көс һалдылар, байыттылар. Һәр ваҡыт беҙ ул саҡта институтты 
етәкләүсе Әхнәф Ибраһим улы Харисовты хөрмәт менән иҫкә алабыҙ. 

1960–1970 йылдар ысын мәғәнәһендә башҡорт әҙәбиәтен өйрәнеүҙә 
“алтын быуат” осоро – ун йыллығы булды. Атайым ғалимдарға һәм уларҙың 
хеҙмәттәренә хөрмәт менән ҡараны. Ләкин аралашҡанда ҙур ғалимдар менән дә, 
өлгөргән һүҙ оҫталары, әле башлап ҡына әҙәбиәткә атлаған шағирҙар менән дә бер 
тигеҙ, ихлас һөйләште, фекерләште. Ул туғанлыҡҡа, дуҫлыҡҡа бик ныҡ ышанды. 
Атайым ғәйбәттән, һүҙ йөрөтөүҙән юғары булды, һис ҡасан башҡаларҙың 
уңыштарына көнләшеп ҡараманы, киреһенсә, ҡыуанды ғына. Бер ҡасан да кешенең 
насар яғын һөйләгәнен ишеткәнем булманы. Һәр саҡ кешегә шәхес итеп ҡараны, 
уларҙың фекеренә ҡолаҡ һалды. Әммә бүтәндәрҙең уй-фекеренән тыш гелән үҙенең 
фекере, ҡарашы булды. Бик матур, мәғәнәле итеп һөйләй белде. Аҙ һөйләп, күп 
нәмәне әйтә алды. Уның һүҙҙәре йәнгә үтеп инеп, йыш ҡына тынғы бирмәй, 
уйландыра торғайны. 

1975 йылдың июнендә мәктәптәге сығарылыш кисәһендә 300-ҙән ашыу 
кеше йыйылды (интернатты тамамлаусылар, ата-әсәләр, уҡытыусылар). Барыһы ла 
осрашыуҙан, көткән байрам өҫтәленән, хушлашыу кисәһенән геү килә. Ләкин 
атайым һөйләй башлағас, шундай тынлыҡ урынлашты: залда уның ғына тауышы 
яңғырай, барыһы ла иҫе китеп тыңлай. Шул тиклем аҡыллы, тәрән мәғәнәле һүҙҙәр 
әйтте. Һәр ҡайһыбыҙҙың йөрәгенә үтеп инде, әле лә күптәр сығышты иҫләй, 
тормош юлына барлыҡ ата-әсәләрҙең васыяты итеп алғандар.  

Фән өлкәһендә танылыу алһа ла, атайым ябай кеше булып ҡалды, һис 
ҡасан үҙен башҡаларҙан юғары тотманы. Уға дан да, юғары вазифалар ҙа, партияла 
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тороу ҙа кәрәкмәне. Быларҙың бөтәһе лә барыбер ине: ул яҙыр өсөн йәшәне, үҙ 
алдына һорауҙар ҡуйҙы – шуға дөрөҫ яуап эҙләне, асылын тапты. Виктор Гюго 
һүҙҙәре менән әйткәндә, хәҡиҡәттең юғары нөктәһе – матурлыҡ, атайым да 
матурлыҡҡа ынтылды. Ул һәр саҡ йәш һәм башлап ҡына тороусы авторҙарға 
иғтибарлы булды, әҫәрҙәрен анализланы, кәңәштәр бирҙе. Тәжрибә туплаған һайын 
үҙе лә әҙәбиәттә йәштәрҙең остазына әйләнде. 

Ниндәй генә фәнни хеҙмәт өҫтөндә эшләмәһен, ул гелән Ким Әхмәтйәнов 
булып ҡалды: йәмәғәт эштәрендә актив ҡатнашты, институттағы, республикалағы 
мәҙәни саралар унһыҙ үтмәне, республика ҡалалары, райондары буйлап күп 
йөрөнө, Башҡортостан делегацияһы менән Мәскәүгә, Ленинград, Ҡазан, 
Дүшәнбегә барҙы. Конференцияларҙа һәм секция ултырыштарында, семинарҙарҙа 
әүҙем ҡатнашты. Доклад менән съездарҙа, юбилей кисәләрендә, мәктәптәрҙә, 
республика баҫмаларында сығыш яһаны. “Ағиҙел”, “Башҡортостан уҡытыусыһы” 
журналдарында редколлегия ағзаһы булды. 1970 йылда СССР Юғары Советы 
Президиумы тарафынан “Өлгөлө хеҙмәте өсөн” миҙалы менән наградланды. 1974 
йылда СССР Фәндәр академияһы Президиумының Почет грамотаһына, ошо уҡ 
йылда уңыштары өсөн СССР-ҙың Башҡортостан филиалы Фәндәр академияһы 
Президиумының Почет грамотаһына лайыҡ булды. Республика Яҙыусылар союзы 
идараһы, Башҡортостан Юғары Советы Президиумы эргәһендәге терминология 
комиссияһы ағзаһы ине. Өфө ҡ Киров районының халыҡ депутаты итеп һайланды. 
Тәү ҡарашҡа интеллигент һәм баҫалҡы, академик йөҙлө, күҙлек аша ҡараған 
моңһоуыраҡ, арығаныраҡ ҡарашлы булыуына ҡарамаҫтан, атайым теремек, алсаҡ, 
мәрхәбәтле, тормошто яратыусан һәм матурлыҡтың баһаһын белеүсе кеше ине. 
Ғаилә менән паркка йөрөргә яратты. Әсәйем менән үҫтергән баҡсаны, үҙе бурап 
ингән, йыһазландырған баҡсалағы өйҙө яратты. Ял минуттарында футбол, хоккей 
матчтарын кинәнеп ҡараны. Бигерәк тә мотоуҙышҡа ихлас йөрөнө, мине лә алып 
барғыланы. “Уйыл”, “Шәүрә”, “Азамат” һымаҡ башҡорт халыҡ йырҙарын яратып 
тыңланы. Был йырҙарҙың драматик тарихын белгәнгә, тыңлаған сағында күҙҙәренә 
йәш эркелә торғайны. 

“Критик – ул шундай кеше, уҡый ҙа белә, ошоға башҡаларҙы ла өйрәтә”, 
– тиелә билдәле бер әйтемдә. Быны атайға ҡарата ла әйтергә мөмкин. Ул әҙәби 
әҫәрҙең бар нескәлектәренә төшөп, аңы, йөрәге менән уҡыны, авторҙың уйын, 
яҙғанда ни кисергәнен эләктереп алырға, тойорға, белергә тырышты. Әҫәрҙәрҙе 
рецензиялағанда ул үҙенең каллиграфик почеркы (Суфиян Сафуанов әйтмешләй, 
сәйлән теҙелгән кеүек яҙыу рәүеше) менән төрлө төҫтәге ручка менән билдәләп 
ҡуйыр, һәр төҫтөң үҙенең тәғәйенләнеше бар ине. Шул уҡ ваҡытта атайым һис 
ҡасан үҙ эшенән ҡәнәғәт булманы: баҫылып сыҡҡан китаптарына, ваҡытлы 
матбуғатта донъя күргән мәҡәләләренә гелән төҙәтмәләр, өҫтәмәләр индерҙе, нисек 
тә хеҙмәтен камиллаштырырға тырышты. 

Атай ғаиләнең үҙәге ине, дөрөҫөрәк итеп әйткәндә, атай үҙе лә һәм уның 
ижады ла. Әсәйем беҙгә: “Шым булығыҙ, балалар, шаярмағыҙ – атайығыҙ эшләп 
ултыра”, – тип әйтә торғайны. Ысынлап та, һәләт тынлыҡта асылалыр, илһам 
килгәндә эшләп ҡалырға кәрәктер. Атайым үҙен һәләтлемен тип йөрөмәне, үҙе 
өсөн ғәзәти эш менән шөғөлләнде, тейешлеһен башҡарҙы – ижад итте. 

Әсәй һәр ваҡыт атай өсөн тейешле шарттар тыуҙырырға тырышты. Уны 
көндәлек, ваҡ-төйәк мәшәҡәттәрҙән арындырҙы, үҙенсә ярҙам итте: ҡулъяҙмаларын 
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тәртипкә килтерҙе, хеҙмәттәренең картотекаһын төҙөнө, эштәрен иң тәү уҡыусы 
һәм баһалаусы булды, китапханаларҙан һирәк китаптар яҙҙырып алды. 

О, һеҙ, шағир һәм яҙыусыларҙың ҡатындары! Һәләтле ирҙәрегеҙ ижадына 
һеҙҙең күпме көйөүегеҙ, ныҡышмалылығыҙ, наҙлы хәстәрлегеҙ һалынған. Һеҙҙең 
алда баш эйәм. 

Атайым әсәйемде аҡыллы, үҙаллылығы, һәр ваҡыт ярҙамға килгәне өсөн 
дә хөрмәт итте, яратты. Атайым мәрхүм булғас, әсәйем уның өс китабын әҙерләп 
нәшер итергә тапшырҙы. Рәхмәт һиңә, әсәй, һин һәр саҡ тоғро, иреңде һөйгән 
ҡатын, атайыма тормошонда ныҡлы терәк булдың. 

1976 йылда атайым докторлыҡ диссертацияһын тамамланы. Темаһы 
“Поэтик образлылыҡ” тип атала ине. Ләкин, рецензенттар тарафынан яҡшы 
фекерҙәр булһа ла, докторлыҡ диссертацияһын яҡлауҙы бер нисә йыл кисектереп 
килделәр. Тема төптән тикшерелгән, тулыһынса асып бирелгән. Ә ниңә шулай 
килеп сыҡҡан һуң? Оноре Бальзак һүҙҙәре менән әйткәндә, “урта ҡулдар һәр саҡ 
үҙенән юғарыраҡ торғандар менән туҡтауһыҙ, аяуһыҙ һуғыш алып бара”. 
Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, яҙыусының был һүҙҙәре бөгөн дә мәғәнәһен, асылын 
юғалтмаған. Аҙ ғына власҡа үрләү менән атайымдан да аҡылы, һәләте өсөн бер 
әҙәм аҡтығы үс алырға ниәтләй. Ул атайҙы эҙәрлекләүҙе, уға ҡаршы ағыуын 
сәсеүҙе ойоштора. Исемен атағы, бысранғы килмәй. 

Шулай булыуына ҡарамаҫтан, атайым элеккесә үҙенең темалары өҫтөндә 
эшләүен дауам итте – аҡылды ауыҙлыҡлап та, йүгәнләп тә, кәмһетеп тә булмай. 
Ошо ваҡыт уның алдына яңы – абсурдҡа торошло тема өҫтөндә эшләү йөкләтелә: 
ғәрәп телен өйрәнеп, боронғо ҡулъяҙмалар менән шөғөлләнеү. Был йәш 
аспирантҡа, карьераһын башлаусыға түгел, ә илдә башҡорт әҙәбиәте буйынса 
үҙенең фәнни хеҙмәттәре менән танылыу алған ғалимға ҡушыла. Атайым үҙенең 
булмышын туған телһеҙ күҙ алдына ла килтерә алманы. Башҡорт әҙәбиәте йәшәү 
мәғәнәһе, маҡсаты ине. Шуға ла Тарих, тел һәм әҙәбиәт институтынан – ғүмере 
буйы тиерлек эшләгән урынынан китергә мәжбүр булды. Егерме йылдан ашыу 
бергә хеҙмәт иткән дуҫтары, коллегалары менән айырылышыуҙы әсенеп, бик ауыр 
кисерҙе. 

1978 йылда ул Башҡорт дәүләт университетына доцент булып, башҡорт 
әҙәбиәт теорияһы буйынса лекциялар уҡырға күсте. Ким Әхмәтйәновтың һабағын 
тыңларға студенттар бик теләп йөрөнө. Семинарҙарҙан, лекцияларынан бушаған 
сағында әҙәбиәт буйынса эҙләнеүҙәрен, фәнни хеҙмәттәр яҙыуын дауам итте. БДУ-
ла эшләгән сағында ысын мәғәнәһендә педагогик һәләте асылды. Үҙенең 
студенттары менән ғорурланып, һәләттәренә һоҡланып һөйләр ине. 

Атайым һәр саҡ таҙа, ныҡлы кеше булды. Хатта тымау тейеп тә һис ҡасан 
ауырыманы. Әммә 1980 йылдың йәйендә уның бик ныҡ ауырыуы күҙгә ташлана 
ине. Уға ҡарап йөрәк һыҡранды. Әсәйем тиҙерәк дауаханаға ятырға өгөтләне. Бер 
ай ятып сыҡҡас, таблеткалар менән генә дауаланып йөрөнө, ләкин һаулығы 
яҡшырманы. Ауырыһа ла БДУ-ла лекциялар уҡыны. Шулай ҙа өйҙә һирәгерәк 
эшләй башланы. Шул саҡ беҙ әсәйем менән ул үҙенә ял бирергә, һаулығы менән 
ныҡлы шөғөлләнергә ҡарар иткән икән тип уйланыҡ. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, ауырыу 
үҙенекен иткән, көсө яйлап ташлай башлаған икән. 

Атайымдың әсәһе, Йәмилә өләсәйем көйөнөп, берҙән-бер балаһының 
мәңгегә ташлап китерен йөрәге менән тойоп: “Ҡайтығыҙ, хәлем бик насар”, – тип 
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хат яҙҙыртҡан ине. Бөтә эштәрен ташлап, атайым менән әсәйем ауылға ҡайтырға 
булды. Лекцияларҙан һуң, атайым БДУ-нан автовокзалға тиклем йәйәү ҡайтҡайны. 
Сирле көйөнсә! Һуңыраҡ әсәйем: “Күрәһең, Өфө менән хушлашыуы шул 
булғандыр”, – тип әйткәйне. Мин ауылға бара алманым, ауырлы инем. 
Хушлашҡанда атайым миңә бик оҙаҡ ҡарап торҙо. Әйтерһең, оҙаҡҡа китеүе, 
күрешмәй тороуы шул ине. Ысынлап та, өйгә ул кире ҡайтманы... 

Әсәйем гелән уға: “Ким, бик күп эшләйһең, хәл йый, һаулығыңа аҙ ғына 
булһа ла иғтибар ит”, –ти торғайны. Атайым уға: “Кешенең эше күп булырға 
тейеш, эш бөтһә, тормошо ла, ғүмере лә бөтә”, – тип яуапланы. Атай мәрхүм 
булды. Тормошҡа ашмаған пландары, яҡламаған докторлыҡ диссертацияһы, 
тамамланмаған хеҙмәттәре һәм яртылаш ҡына яҙылған дәфтәрҙәре ҡалды. Ҡәләм 
теймәгән ап-аҡ биттәр һәр ваҡыт үкенес тойғолары, кире ҡайтмаҫлыҡ юғалтыу 
хистәре уята. Күпме эшләй алыр ине ул... 

Нисәмә йыл үтһә лә, беҙ уны юҡһынабыҙ. Етемлек тойғоһо эҙәрлекләп 
барған төҫлө – һаман үтмәй. Иҫтәлектәр яҙыуы ла ауыр, иҫкә төшкән һайын ҡыйын 
булып китә. Атайым – беҙҙең ғорурлыҡ та, йөрәк әрнеүе лә. Аранан китеүенә күп 
ваҡыт үтһә лә, уның һәр саҡ беҙҙең арала булыуын тоябыҙ. Балаларым, 
ейәнсәрҙәрем олаталарының кем икәнен яҡшы белә. Яҡташтары әбйәлилдәр уны 
онотмай, күренекле яҡташтарының иҫтәлеген ҡәҙерләп һаҡлай; 1992 йылда Ким 
Әхмәтйәнов исемендәге премия булдырҙылар. Был премия әҙәбиәт, сәнғәт һәм 
журналистика өлкәһендәге иң яҡшы әҫәргә бирелә. 2013 йылда Әлмөхәмәт ауылы 
мәктәбенә төкәтмә һалынып, унда Ким Әбүзәр улы Әхмәтйәновҡа (1932–1980), 
Рамаҙан Ғимран улы Өмөтбаевҡа, Ҡол-Дәүләткә (Рәмил Хөснөтдин улы 
Дәүләтҡоловҡа (1958–1998) арналған музей асылды. Әлмөхәмәт ауылында, район 
үҙәге Асҡарҙа Ким Әхмәтйәнов исемендәге урамдар барлыҡҡа килде. Асҡарҙағы 
крайҙы өйрәнеү музейында Ким Әхмәтйәновтың ижадына, тормошона арнап 
айырым стенд, мөйөш булдырылды. 

Атайым Ким Әхмәтйәнов ҡыҫҡа ғүмере эсендә (48 йәш) ҙур-ҙур томдарға 
торорлоҡ ғилми хеҙмәттәрен яҙып ҡалдырҙы, үҙ халҡы алдында оло ихтирам 
яуларға өлгөрҙө, һоҡландырғыс ижади асыштар, балҡыштар мираҫ итте. 
Ҡәләмдәштәре уны “Башҡорт Белинскийы” тип йөрөттө. 

Ким Әхмәтйәнов – 12 китап һәм 200-ҙән ашыу мәҡәлә авторы. 
Мәҡәләләрҙең күпселеге 40–50 йыл элек гәзит биттәрендә генә баҫтырылып 
ҡалған. Ә ваҡытлы баҫма бит ул тарихтың секундтай мәле генә. Һәләтле һәм 
күренекле ғалимдың бай фәнни мираҫы иғтибарға, баһалауға лайыҡ. 

Атайымдың һәләте тәбиғәттән, ирке – характерынан, халҡына һөйөүе 
ялҡынланған йәненән, күңеленән ине. Бына ошо төп сифаттар уны шәхес булараҡ 
бер бөтөн итте. Ул фән өсөн тыуғайны, уға хеҙмәт итте, бар йәнен биреп һәм үҙен 
ҡорбан итеп уйҙары, эштәре менән шунда йәшәне. Уның ижади ҡараштарының 
киңлеге, тәрән аҡыллы булыуы, уйҙарының юғарылығы, үҙенсәлекле һәм яңылыҡ 
алып килеүе, үҙ алдына юғары маҡсаттар ҡуйыуы менән һоҡландыра ла, аптырата 
ла. Йылдар үтер, күп һыуҙар ағыр, был донъяға яңы һәләттәр килер. Ким 
Әхмәтйәновтың ғилми мираҫы улар өсөн гелән өлгө булып торасаҡ. Фән 
йыһанында атайымдың йондоҙо яҡты нурҙар һибеп, юлсыларға ҡараңғы төндә юл 
күрһәтеүсе Сулпан йондоҙо һымаҡ мәңге балҡып торор. 
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Атай, ҡәҙерлем минең, тыуған халҡыңа ялҡынлы һөйөүең, ҙур һәләтең, 
киң күңелле булыуың һәм илең өсөн тоғро хеҙмәтең өсөн һинең алда баш эйәм. 

*Ким Әхмәтйәновтың әҙәби мираҫынан “Мәдхиә-и-Яйҡари” (ҡобайыр) 
© Ғәбитова-Әхмәтйәнова Г.К., 2022 

 
УДК 821.512.141.09 

Ғәбитова-Әхмәтйәнова Г.К., Өфө ҡ. 
 

УРАЛ БӨРКӨТӨ 
 
Атайым тыуған ауылы Әлмөхәмәттә ете йыллыҡ мәктәпте тамамлай. 

Артабан уҡыу өсөн Ирәндек һырттары аша ятҡан Темәс педагогия 
техникумына юлланырға кәрәк була. Шулай итеп, әсәләренән хәйер-фатиха, 
өгөт-нәсихәт алған, иңбаштарына ябай тоҡ, муҡсай аҫҡан, ҡулдарына төйөнсәк 
тотҡан бер нисә үҫмер илле саҡрымлыҡ юлға сыға. Уны уларға дүрт йыл 
буйына әллә нисәмә тапҡыр үтергә тура килә. Эйе, ауыр була белем тауына 
илткән, ауыл һуҡмағынан ғына башланған оло юл. Бигерәк тә һуғыштан һуңғы, 
ил саҡ аяғына баҫа ғына башлаған 1947 – уңыш үҫмәгән аслыҡ йылда. Хәйер, 
уның һуңғыларында ла әле һуғыштан миктәгән халыҡ ризыҡҡа туймай. Ләкин 
күңелдәрендә киләсәккә ышаныс арта, кешеләр яҡтылыҡҡа ынтыла. 

Ауылынан белем эстәргә сығып киткән үҫмерҙәр ҙә хыялында ғына 
йөрөткән һөнәрҙе үҙләштерергә ашҡына, алған белемдәрен киләсәктә башҡа 
балаларға ла биреренә ышана. Ошолар атлата белем үренә лә, мәғрүр Ирәндек 
тауына табан да. 

Хәҙер иһә күҙаллауы ла ауыр: нисек итеп саҡ малайлыҡтан ғына 
сыҡҡан үҫмерҙәр ҡара урмандар, бейек-бейек тау һырттары аша ошо саҡлы 
ерҙе яңғыҙҙары ғына үтә алды икән?! Ә бит уларға йыртҡыстар ҙа, кейек ҡош-
ҡорт та осрауы мөмкин булған. Уның ҡарауы, Ирәндек тауына менеү менән 
тирә-яҡ һиңә ҡоласын йәйә: офоҡ сикһеҙ булып киңәйә, донъяның иң оҫта 
рәссамдары ла төшөрә алмаҫтай хозурлыҡ асыла, көмөш тәңкәләй ялтырап 
ятҡан күлдәр асыҡ күк йөҙөнөң зәңгәрһыу-йәшкелт төҫөндә уйнай, бар тәбиғәт 
илаһи нурға сумған. Болоттар һуң, болоттар! Ҡулдарыңды йәй ҙә ҡоласыңа ал, 
йә булмаһа йомшаҡ ҡына мамыҡтай юрғанына төрөнөп, талғын ел ыңғайына 
ағыл да ағыл. Тыуған ерең өҫтөнән йөҙөп үт. Әкиәттәге серле кейеҙ итеп тә ос, 
сикһеҙ диңгеҙҙәге караптай елкәнеңде кир – хыялың еткәнсә илһам ал. Ана бит, 
түбәндә ғорур бөркөттәр “саңҡ-саңҡ” итеп ҡыйыла, улар ҙа Хоҙайҙан бирелгән 
бәләкәй генә ожмах илен данлап оса. Быларҙың барыһы, барыһы Ким 
күңеленең нескә ҡылдарын сиртә, ымһындыра, күкрәгендә әйтеп аңлата 
алмаҫлыҡ шиғри тулҡындар тибрәлтә. Ана шул рәссамдар һүрәтләп, сәсәндәр 
һөйләп, йырауҙар данлап бөтә алмаҫлыҡ хозурлыҡты халыҡҡа еткереү өсөн дә 
белем юлына сыҡҡан ул. 

Түбәһе күккә олғашҡан Ирәндек артабан буласаҡ ғалимдың барлыҡ 
яҙмышын хәл иткәндәй була. Тәүҙә хозурлығы менән һоҡланһа, һуңынан 
тәбиғәт матурлығы серен асырға тырыша. Был инде үҙенең дә асылын табырға 
ярҙам итә. Шиғриәте лә, әҙәбиәткә артабан хеҙмәте лә нәҡ ошо тәбиғәткә 
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һуғарылып, булмышын тәшкил итә. Ирәндек ысын мәғәнәһендә ижадының юл 
башы булып тора.  

Бик күп йылдар үткәс, үҙенең Әлмөхәмәткә һуңғы ҡайтыуында ла 
Ирәндек тауы, һырттары менән, ғөмүмән, тыуған ауылы тәбиғәте менән 
һоҡланып туймай. Йыш ҡына, эх, ошо хозурлыҡты һүрәтләргә ине, тип әйтә 
торған була. Ирәндек тауы төшөрөлгән был картина иң изге, иң ҡиммәтлеһе 
булыр ине, ти. Шулай итеп, ул үҙенең Ирәндеге менән бәхилләшкәндер. 
Һуңынан инде... мәңгелеккә уның ҡуйынында урын тапты. Ирәндек тормош 
юлының башы ла, аҙағы ла булды. Һуңғы тапҡыр күҙҙәрен йомор алдынан да, 
һөйөклөһө Рәйфәнең ҡулдарын ҡыҫып, ул Ирәндеккә баҡҡан... 

Ким Әхмәтйәновтың барлыҡ ғүмере Ирәндек һырттарын артылған 
һымаҡ үтә: оҙаҡ йылдар белем алыуы, ғилемгә ынтылыуы, алғандарын 
халҡына еткерергә тырышыуы. Ләкин ул һис ҡасан да төшөнкөлөккә 
бирелмәне. Һайлаған юлынан тайпылмайынса гелән алға барҙы. Әҙәбиәт 
фәненә ҡыйыу атлап, әлегә тиклем бер кем асмаған тема менән килеп инде, 
тамырына төшөп өйрәнде, үҙенең принципиаль, аныҡ, яңы һүҙен һоҡланғыс 
тел менән әйтә алды. Фәндә яңы офоҡтар асып, әҙәбиәт үҫешенә юл күрһәтте. 
Ул арымай-талмай алға барҙы, әҙәбиәттең матурлығының, нәфислегенең бар 
асылын күрһәтеүгә өлгәште, серен асты. Уның һуңғы китабы шулай атала ла – 
“Матурлыҡ. Батырлыҡ. Шиғриәт”. (Әйтерһең, Ирәндек тауы!) Бының өсөн 
әҙәбиәтте өйрәнеүҙә бик ҙур тәжрибә, белем туплап, тауҙай башҡорт 
шағирҙарының, яҙыусыларының әҫәрҙәрен уҡыны. Ҡасандыр тау башынан 
ҡараш ташлағандай, барыһын ошо юғарылыҡтан баһаланы, ысын мәғәнәһендә 
шиғриәт һаҡсыһы ине. 

Ғүмер буйы Шиғриәт һәм Әҙәбиәт тигән илаһи илен яратты, уның 
тоғро һаҡсыһы булды. Шуға ла китабын ул “Шиғриәт иленә сәйәхәт” тип 
атағандыр. Ошо иленең Батыры ине, ғүмерен һуңғы сатҡыһына тиклем уға 
бағышланы. Хәҙер ҙә, үлемһеҙ йәне юғарылыҡҡа күтәрелеп, Әҙәбиәт һәм 
Шиғриәт иленең күгендә бөркөттәй ғорур кәйелә, ҡанаттарын киң киреп, ап-аҡ 
болоттар өҫтөнән батырлыҡты, матурлыҡты, бар изгелекте данлап оса. 
Артынса әҙәбиәткә килгән һәләтлеләр уны күрәләр, остаздары һүҙен ишетәләр. 
Булыр шундай бер көн, мәғрүр бөркөт үҙенең ҡаурыйын ялҡынлы йөрәкле, 
халҡын, уның әҙәбиәтен ихлас яратыусы, һайлаған юлына табан 
тайпылмайынса атлаусы, булмышын әҙәбиәткә бағышлаусы ҡулына төшөрөр. 
Бирһен Хоҙай. Амин. 

© Ғәбитова-Әхмәтйәнова Г.К., 2022 
 

УДК 821.512.141.09 
Гәрәева Г.Н., ф. ф. д., БДУ профессоры, Өфө ҡ. 

 
РОБЕРТ БАЙЫМОВ ХИКӘЙӘЛӘРЕНЕҢ КОМПОЗИЦИЯ ҠОРОЛОШО 

ҮҘЕНСӘЛЕКТӘРЕ 
 
Роберт Байымовтың ғүмеренең һуңғы бер нисә йылында донъя күргән 

йыйнаҡ композициялы хикәйәләре йүгерек стилдә ижад ителеүҙәре, ярым етди, 
ярым көлөмһөрәү ҡатыш кешеләр араһындағы мөнәсәбәттәр ҡатмарлылығын, 
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ғаилә тормошондағы, ир менән ҡатын мөнәсәбәттәрендәге сетерекле мәлдәрҙе, 
тойғолар муллығын, күңел ҡайтыуҙарҙы, йөрәк ярһыуҙарын психологик нескә, 
оҫта һүрәтләүҙәре, новеллистик алым ҡулланыу юлы менән финалды 
көтөлмәгәнсә тамамлауы уҡыусылар күңеленә хуш килде, ихлас яратып ҡабул 
ҡылынды.  

Күп ирҙәрҙең, сит ҡатын – ҡыҙҙарға ымһынып, үҙ ҡатынының ҡәҙерен 
белмәүе һымаҡ ғәҙәтигә әйләнгән баналь ваҡиға Р.Байымовтың “Никах 
яңыртыу” хикәйәһендә мажаралы сюжет үҫтерелешендә тасуирлана. Әҫәрҙең 
новеллистик боролош алып, оригиналь тамамланыуы уның идея – эстетик 
тәьҫир ҡеүәһен бермә – бер арттыра.  

Автор геройҙары күңелендәге тойғолар ағышын, алмашыныуын бик 
нескә, һиҙгер тотоп ала һәм йылмайыу ҡатыш, юмор менән зауыҡлы итеп 
һүрәтләй. Төрлө һүрәтләү сараларының мөмкинлектәрен, психологик анализ 
алымдарын, айырыуса деталдәрҙе, сағыштырыуҙарҙы оҫта ҡулланыу аша герой 
алған фәһемле һабаҡтарҙың уҡыусы өсөн дә ғибрәтле булыуы оҫта еткерелә. 

“Айыу тотоп атланырлыҡ ғәййәр”, иғтибарға лайыҡ ир булған Ихсан, 
эштән ҡайтып, сисенергә лә өлгөрмәй, ишек шаҡыйҙар. Баҡтиһәң, әхирәттәре 
менән ҡунаҡҡа Зәлиә килгән икән. Үҙе инженер булып эшләгән төҙөлөш 
идараһы бер - ике ай элек эшселәр ятағында капиталь ремонт яһай, шунда 
Ихсан ут бөрсәһендәй сая ҡыҙ Зәлиә менән таныша, ул йәшәгән ҡыҙҙар 
бүлмәһенә инеп йөрөй, үҙен буйҙаҡ ирмен тип таныштыра. Зәлиәнең бүлмәләш 
ҡыҙы, ағай, һин нишләп беҙҙе ҡунаҡҡа саҡырмайһың, тип бәйләнә. Һәм бына – 
улар ҡунаҡҡа килеп инә. Ихсан табын әҙерләргә мәжбүр була. 

Табын артында кәйеф – сафа ҡороп ултырғанда, Ихсан Зәлиәгә 
шыбырлап тигәндәй “иркәм” тип өндәшә, ә Зәлиә иһә, уның наҙ тулы, нескә 
хистәр һалынған был һүҙен аңламай, ҡысҡырып көлә. Күңеле уйнаҡлаған 
ирҙең хистәр ялҡыны һүрелә төшә. Ул да түгел, Зәлиә Ихсандың ай – вайына 
ҡуймай, ҡулына гармун тоттороп, уйнарға ҡушып, үҙе ҡысҡырып йырларға 
тотона. Ир бынан һуң үҙе лә һиҙмәҫтән “иркәм”дән “һеңлем”ә күсә. Зәлиәнең 
нескә хис – тойғоларҙы аңламауы, тупаҫлығы, тупһыҙлығы ирҙе көн дә 
эргәһендә йөрөгән, уны хәстәрләгән үҙ ҡатынының иғтибар ҙа итмәй, күрмәй ҙә 
башлаған сибәрлеген дә, наҙлылығын да, нескә күңеллеген дә “күрергә” 
мәжбүр итә. Баҡһаң, Ихсандың ҡатыны “таушалып өлгөрмәгән түшле, наҙлы 
ҡарашлы, оҙон керпекле” сибәр ханым икән. Ошоғаса “бисәкәй” тип өндәшкән 
ир “кәләшкәйем”гә күсеп киткәнен һиҙмәй ҙә ҡала.  

Ҡунаҡтарҙы алдап – йолдап ҡайтарып ебәрһә лә, ҡатыны ҡайтҡансы 
фатирҙы йыйыштырып, табынды йәшереп өлгөрмәҫен аңлап, Ихсан Сәкинәне, 
Төмәндә эшләгән дуҫым килде, шуның менән байрам итеп алдыҡ , тип алдай.  

Кульминацияла Ихсан Сәкинәһе менән табынға ултырып байрам итә 
башлайҙар. Ир ҡатынынан йәш саҡта яратҡан йырҙарын йырлауҙы һорай. 
Сәкинә тәүҙә ҡарыша, һуңынан шулай ҙа йырлап ебәрә. Бергә ғүмер иткән 
ҡатынының тауышы нығынып, матурланып китеүенә Ихсан ғәжәпләнә, уның 
йырлауын күптән тыңламауын, уға иғтибар итмәүен иҫенә төшөрә. Герой оҙаҡ 
ҡына ҡатынына ҡарап, һоҡланып тора, хатта гармунда уйнауын онота. 
Көтмәгәндә ул үҙенең ҡатынының башҡа сит ҡатындарҙан күпкә сибәрерәк, 
ҡәҙерлерәк икәнлеген төшөнә.  
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Тормош ығы – зығыһында, ваҡ – төйәк мәшәҡәттәр эсендә 
Сәкинәһенә ҡарата онотола башлаған хис-тойғолары яңырған, ялҡынланған 
Ихсан, иртән торғас, ҡатынының тәмле йоҡоһон бүлмәй. Үҙе сәй ҡайнатып, 
еңелсә ҡапҡылай ҙа һаҡ ҡына баҫып эшкә сығып китә. Ә Сәкинәһе, йоҡоһо 
туйып, тәнендә ниндәйҙер еңеллек тойоп уяна.  

Һылтау табып, тулы кәүҙәһен уйнаҡлатып, киң халат итәктәрен 
ялпылдатып килеп инеүсән, кеше тормошона ҡыҫылыусан күрше ҡатынының: 
“Кисә төнө буйы ҡунаҡтар булдымы әллә? Бик матур әртискә йырлай ине?” 
тигән кинәйәле һорауына Сәкинә бик тапҡыр, ғәйбәтсенең ауыҙын 
йомдорорлоҡ яуап бирә: “Ихсаным шаулап-гөрләп йәшәйек, күршеләр 
көнләшһендәр, эстәре янһын, тип әйтте,”- ти. Күрше ҡатын үпкәләп сығып 
китә. Ә Сәкинә, иренең “шуҡлыҡтарына” ҡарата булған күңелендәге бөтә шик-
шөбһәләрен һыпырып ташлап, бар ихласлыҡ, күңел елкенеүе менән өй 
йыйыштырырға керешә.  

“Никах яңыртыу”ҙа ир кеше ҡатынына өр-яңы күҙлектән ҡарарға, 
уның ғәзиз, ҡәҙерле булыуын танырға, йәшлегендәге яратыу хистәрен 
ҡайтанан йөрәгендә ҡабыҙып ебәрергә мәжбүр булһа, “Хыянат” хикәйәһендә 
ҡатын, иренең моңһоҙ, тупһыҙ булғаны арҡаһында “хыянат” итеп, шунан һуң 
хәләленең әле лә үҙе өсөн ҡәҙерле булыуын, донъя мәшәҡәттәренә сумып 
йәшәһә лә, был тормоштоң бәхет икәнлеген төшөнөүгә килә. “Хыянат” 
хикәйәһе бик кеҫкен башланып китә: “Ҡаты талашты Хәмдиә ире менән… 
асыу быуаһы ҡапыл шартлап йырылды…” Ҡара таңдан төнгәсә баҫыуҙа ла, 
йорт – ҡурала ла эштән бушамаған, донъя йөгөн төпкә егелеп тартҡан Хәмдиә, 
иҫерек иренең “эшкинмәгән”дән һалдырып битәрләүҙәренән, үҙенә ҡәҙер – 
хөрмәт күрһәткән, ашатҡан-эсергән, рәхәт йәшәткән ҡатынының ҡәҙерен 
белмәүенән түҙемлеге шартлап, ирен ташлап китергә хәл ҡыла. 

Р.Байымов хикәйәлә ҡатын – ҡыҙҙарҙың рухи ихтыяждарын, матур 
һүҙҙәр ишетеүгә, иркәләү-наҙлауға һыуһаған күңелен тәрән психологизм менән 
бик нескә, яратып, көлөмһөрәп, фәһемле итеп һүрәтләүгә өлгәшә. Әҙип ир 
менән ҡатын тормошонда булғылап торған ҡәҙемге асыуланышыу-
боҙолошоуҙы артыҡ драматиклаштырып, ҡара буяуҙарҙы ҡуйыртып ебәрмәй. 
Еңелсә юмор менән, ирония ҡатыш Хәмдиәнең һәм уның һымаҡ яратыу, 
иркәләү һүҙҙәрен ишетмәгән, ҡәҙерләүҙе, яҡын күреүҙе көҫәп тә, ғүмер буйы 
тупаҫлыҡтан, иғтибарһыҙ-ихтирамһыҙ мөнәсәбәттәрҙән биҙрәп бөткән, ваҡыт – 
ваҡыт был ғәҙелһеҙлеккә ҡаршы дыулап – ярһып ҡаршы сыҡҡан бик күп ҡатын 
– ҡыҙҙарҙың хыялының “тормошҡа ашыуын” төш алымы аша оҫта, оригиналь 
һүрәтләй. Төшөндә Хәмдиә Америка президенты – “Әмерик батшаһы” 
Клинтондың үҙен һоратып яусы ебәреүен күрә. Артабанғы ваҡиғалар үҫеше 
һәм кульминация мәле нәҡ ысынбарлыҡтағыса “етди”, ентекле һүрәтләнеш 
алған ошо төштө тәфсирләп тағатыуға ҡорола.  

Ғорур Хәмдиә, Америка президенты тип кенә, шунда уҡ ризалығын 
биреп ташламай. Клинтон хаҡындағы газетанан, телевизорҙан уҡып – ишетеп 
белгәндәрен иҫенә төшөрә, уның ҡатын – ҡыҙҙар менән “шаярыуын” өнәмәй. 
Ҡатынға Клинтондың “эшсән бисә” эҙләүе лә оҡшамай: “Ул нәғәләт ирҙәр 
ҡайҙа ла бер, үҙ бисәһен биленән эшкә батыра ла, бәйелен ситтән эҙләй”, - тип 
тәнҡитләй. 
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Шулай ҙа героиня, ҡыҙ сағында татлы хыялдарға күмелеп көтөп тә, 
туй йолаларын еренә еткереп башҡарып, кейәү йортона килен булып төшөүгә 
өмөтләнеп тә, уй-теләктәренең ысынға әйләнмәгәнлеген әсенеп иҫенә төшөрә. 
Асыуланышҡанда Хәмәтдиненең: “Кемгә кәрәкһең һуң һин?” тип кәмһетеүҙәре 
лә өҫтәлеп, зитына тейгән Хәмдиә яусылауҙы ҡырҡа кире лә бормай.  

Героиня, үҙенең бәҫен, дәрәжәһен һаҡлап, ыңғай һәм кире яҡтарҙы 
бизмәнгә һалып үлсәп ҡарай. Иң мөһиме - йәшлегендә ҡара-сурнай тракторсы 
Хәмәтдингә үлеп ғашиҡ булып, уға кейәүгә сығып, бәхетле донъя көтөүен 
ләззәтләнеп күҙ алдына килтерергә яратҡан Хәмдиә, бөгөн килеп, бөтөн 
хыялдарын селпәрәмә килтергән иренең үкенерен, терһәген тешләрҙәй 
булырын күргеһе килеп, был көтөлмәгән тәҡдимде ҡабул итә. Йәғни, ҡатынды 
һис тә байлыҡ, шөһрәт, дәрәжә түгел, ә һаман да “бер рәхәт тә күрһәтмәгән” 
хәләл иренең үҙен юғалтыуҙан тыуасаҡ үкенесле кисерештәре тулҡынландыра. 
Кәмһетелгән күңелен иренең “терһәген тешләрҙәй” булып өҙгөләнеүе менән 
йыуатыу мөһим Хәмдиәгә. 

Яҙыусы артабан да ҡатын-ҡыҙ күңеленең нескәлектәрен, психология 
үҙенсәлектәрен оҫта һүрәтләй. Хәмәтдиндең туйһыҙ-ниһеҙ, күтәреп тракторына 
ултыртып алып ҡайтып китеүе арҡаһында тормошҡа ашмаған хыялдарын 
Хәмдиә әле Клинтонға кейәүгә сыҡҡанда шартына килтереп атҡарырға план 
ҡора, туй мәлдәрен ләззәтләнеп, ентекләп күҙ алдынан үткәрә. Бер яҡтан, 
американдарҙың ҡатын – ҡыҙға булған яғымлы мөнәсәбәте, иркә һүҙҙәре 
героиня күңеленә хуш килһә, икенсе яҡтан, ул үҙенең сит ил ҡатын – 
ҡыҙҙарынан төҫ-башҡа ла, буй-һынға ла күпкә һылыуыраҡ, зифараҡ булыуын, 
ҡәҙер-хөрмәткә лайыҡ икәнлеген белә.  

Көтөлмәгәнсә, бик динамикалы башланып киткән ғәҙәттән тыш 
сюжет үҫтерелеше шулай уҡ көтөлмәгәнсә, әммә бик ғәҙәти тамамланыш ала. 
Әммә новеллистик боролош, ҡапыл тойолған сиселеш яҙыусы тарафынан 
әҙерләнә, мотивлаштырыла. Хәмдиә, яҙмышын Америка президенты Клинтон 
менән бәйләргә тамам хәл ҡылып бөткәс, самолетҡа ултырып һауаға 
күтәрелгәс, “аҡ томан артында ятҡан хыялдағы аҡ донъяға” етергә аҙ ғына 
ҡалғас, әлеге лә баяғы, тупаҫ, эскесе, ҡатынының һис бер ҡәҙерен белмәүсе 
хәләленән айырылыу һағышына, уның менән әҙәмсә хушлашмай, ҡасып 
китеүенә түҙмәй, үкһеп-үкһеп илап ебәрә.  

Сиселештә лә иренең әрләү-битәрләүҙәренән, тупаҫ һелкетеүенән 
уянып киткән Хәмдиәнең: “Бөгөн төндә мин тәү ҡат Хәмәтдинемә хыянат 
иттем, буғай, тәү саҡырған ир артынан эйәреп киттем”,- тип күңелһеҙ 
уйланыуҙары героиня күңеленең сафлығын, фиҙаҡәрлеген, ирен эскерһеҙ 
яратыуын, уға тоғролоғон тағы бер ҡат күрһәтә.  

Эш кейемдәрен кейеп, утын ярырға сыҡҡан Хәмдиәнең донъя 
мәшәҡәттәре хаҡында уйланыуы мөғжизә көткән уҡыусыны ла тамам “ергә 
төшөрә”. Кискеһен генә ҡаты асыуланышып, айырылышырға булған ир менән 
ҡатындың “ваҡ төйәк эштәргә сумып, шаҡ та шоҡ килеп, мөкиббән китеп 
донъя йүнәтеп йөрөүҙәре” йылмайыу уята. Ябай ер кешеләренең ҡәҙимге ғаилә 
тормошо, ир менән ҡатын араһындағы ҡабынып та, һүнеп тә торған сетерекле 
мөнәсәбәттәр хаҡында яҙыусы бына шулай, новеллистик боролош алған ғәҙәти 
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булмаған сюжет үҫтерелешендә, нескә психологик һүрәтләүҙәр аша йүгерек 
стилдә бер аҙ етди ҙә, яғымлы көлөмһөрәп тә хикәйәләп бирә. 

Р.Байымовтың «Төштәр ҡабатланмай» хикәйәһенең композицияһы 
әхлаҡи проблемаларҙың кеше күңелендәге үҙенсәлекле сағылышын 
психологик тәрәнлектә, кисерештәр даръяһы рәүешендә биреүгә ҡоролған. 
Сюжет ҡоролошондағы асылып бөтмәгән серҙең аҙаҡҡаса уҡыусыны 
ҡыҙыҡһындырып, үҙенә йәлеп итеп тороуы хикәйә структураһында оҫта 
ҡулланылған подтекстар, деталдәр, йәнәшәлектәр кеүек кинәйәле һүрәтләү 
сараларын, психоанализ алымдарын яҙыусының оҫта ҡулланыуына бәйләнгән. 

Хикәйә башында гәзит мөхәррире Һөйәрғол Ишмөхәмәтовтың, дәүләт 
машинаһына түгел, үҙ кеҫәһенә ҡиммәткә төшһә лә, шәхси автомобиленә - 
“Тойота” һына ултырып юлға сығыуы һүрәтләнә. Шулай итеүенең сәбәбе 
кемгәлер бәйле булмауҙан, теләгән еренә барыу мөмкинлегенән сығып эшләүе 
менән аңлатыла. Авторҙың әйтелеп бөтмәгән, тел төбөнә йәшерелгән фекере, 
геройҙың бәйле булырға теләмәү ынтылышы уҡыусыны һағайта төшә, уның 
тормошондағы ниндәйҙер сик-ҡалыптар, рухын быуған күренештәр барлығын 
аңғарта. Был фекер артабанғы сюжет үҫтерелешендә раҫлана ла. Оҙон юлға 
сыҡҡан геройҙың уйҙары ла, тормошон күҙ алдынан үткәреп, баһа биреүе лә 
талғын ғына, ашыҡмай, ҡабаланмай ғына тағатыла. Уҡыусыға Һөйәрғолдоң 
Диана исемле ҡатыны, икенсе класта уҡып йөрөгән ҡыҙы барлығы мәғлүм 
була. Һөйәрғолдоң тормошо етеш, донъяһы түңәрәк. Үҙе кеше иғтибарының 
үҙәгендә (быны Гөлназдың һүҙҙәре раҫлай), вазифалы урын биләй.  

Тик был тәү ҡарашҡа ғына ялтыр, матур ғаилә тормошо икән. 
Уҫлаптай кәүҙәле, күркәм ир текә, ҡоро, хис-кисерештәргә бирелмәүсән 
Дианаһының бер йылы ҡарашына, бер ауыҙ йылы һүҙенә тилмереп йәшәй. 
Ҡатынының иркәләү-наҙҙарынан мәхрүм Һөйәрғол студент саҡта яратып 
йөрөгән Гүзәлен һағынып иҫкә төшөрә. Һөйгән һәм һөйөлгән Һөйәрғол, Гүзәле 
менән ғаилә ҡораһы урынға, етеш, пропискалы, фатирлы тормошто һайлап, 
димләү аша ата-әсәһе түрә булған ҡыҙға өйләнә. Ҡатыны алдында ир үҙен 
“генерал алдындағы ябай һалдат” хәлендә тоя. Бер ниҙә лә ул үҙен ысын ир-
егет итеп тоя алмай, хатта түшәктә лә.  

Диананың һөйләшеүе лә түрәләрсә, ул ирен бала һымаҡ күреп өйрәтә, 
тыя, киҫәтә. Ҙур, иркен, бай фатирҙа ир үҙен сит-ят хис итә, толҡа тапмай, 
тарһынып йәшәй. Исеме лә “Һөйәр” һәм “ҡол” шул рухын, ирлек хистәрен, 
ғорурлығын, шәхсиәтен быуған мөхиттә йәшәгән булмышына ишаралай. 

“Таҡырланып бөткән ҡәҙимге асфальт юл буйлап фаралар һыҙған тар 
яҡтылыҡ эҙенән елдерә” тигән ғәҙәти һымаҡ хикәйәләү юлдарында тәрән 
мәғәнә, кинәйәле подтекст ята. Таҡырланып бөткән ҡәҙимге юл – ирҙең 
үҙгәрешһеҙ, бер төрлө төҫһөҙ тормошона ишаралай. Фаралар һыҙған тар 
яҡтылыҡ – Диана күрһәтмәләре, тыйыуҙары, киҫәтеүҙәре буйынса йәшәүгә, тар 
мөхиткә ым-ишара – Һөйәрғол шул һыҙылған юл буйлап елдерә. Герой 
тормошон үҙгәртергә теләмәй ҙә, быға һәләтле лә түгел. Ул артабан да һөйөү-
наҙға һыуһаған, йәне өшөгән кеше булып йәшәр ине, әгәр ҙә үткән йыл 
осраҡлы рәүештә мажаралы, серле хәлгә юлыҡмаһа. 

Һөйәрғолдоң алыҫ районға юлланыуының, бесәнсе таныштарын эҙләп 
туғайға йүнәлеүенең, ашҡыныуы-болоҡһоуының, төн яҡынлашыуын йөрәге 
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елкенеп көтөүенең сәбәбен автор махсус рәүештә асып һалмай, аҙаҡҡаса 
өндәшмәү аша ҡыҙыҡһыныуҙы арттыра килә, хикәйәнең әйҙәү ҡеүәһен көсәйтә 
тора. Юҡ сәбәпте бар итеп тигәндәй, Һөйәрғол, бер йылдан һуң, тағы ла шул 
ауылға, ундағы берҙән-бер таныштары Ғәлиә менән Мансурҙарға төбәп юлға 
сыға. Эстән генә уларҙың өйҙә булмауҙарын теләп килә. Һәм өмөтө аҡлана: 
таныштары, былтырғы һымаҡ уҡ, урманда ҡуна ятып бесән эшләйҙәр икән. 
Герой эске бер ымһыныу менән Аҡҡуян төбәгенә юллана. Уҡыусы ла 
түҙемһеҙләнеп сер йомғағының, ниһайәт, сиселерен көтә. 

Бесәнселәр – дүрт-биш йәш ғаилә, «күңелсәк, шаяндар, эскерһеҙҙәр, 
татыуҙар, ярҙамсыл һәм берҙәмдәр», Һөйәрғолдо, былтырғыса, ихлас, асыҡ йөҙ 
менән ҡаршы ала, әңгәмә ҡоралар. Автор уларҙың барыһын да индивидуаль 
характер үҙенсәлектәре менән һүрәтләй. Портрет характеристикаларында, эш-
ҡыланыш, әйткән һүҙҙәрендә уларҙың рухи һыҙаттарын сағылдыра бара. 

Былтыр Һөйәрғол, редакция йомошо менән был төбәккә килгәнендә, 
«Тойота»һы менән һаҙлыҡ урында батҡан була. Мал-мөлкәтенә һәр саҡ 
иғтибарлы герой ябай ауыл халҡы менән ихлас аралашыуҙан бер мәлгә хатта 
машинаһын да онотоп тора, башҡа ир-егеттәр менән бергә һыу инә, үҙен 
иректә хис итә, күңел тыныслығы таба. Рухын баҫып, командировкаларға 
сығып китергә мәжбүр итеп торған өйөндәге тынсыу атмосферанан, тимер 
ҡоршауҙарҙан ысҡынғандай, ҡотолғандай итеп тоя. Бесәнсе ҡатын-ҡыҙҙарҙы 
Һыуһылыуға оҡшата, һоҡлана. Хистәр сафлығы, тәбиғилеге күңелен сорнап, 
геройҙы ысын, ябай һәм мәғәнәле тормошҡа ҡайтара. Тик был оҙаҡҡа бармай. 

Тәүҙән үк тормошон байлыҡҡа ҡаҙыҡһыныуҙан сығып ҡорған ир саф 
һауала, сатырҙа йоҡлауҙан баш тартып, машинаһында, бесәнселәрҙән ситтә 
ҡуныуҙы һайлай. Тар машина эсе уға иркен булып тойола: ул – тар мөхиткә 
өйрәнгән, күнгән кеше. Ҡаты машина мендәре аҡҡош йөнө тултырылған 
ҡунаҡхана яҫтыҡтарынан йомшағыраҡ тойола. Машиналарының тәҙрәләре 
заманса ҡара булыуы ла тирә-яҡта булған ихласлыҡҡа, ихтирамға, иркә-наҙға 
ҡоролған ябай ғына, үтәнән-үтә күренмәле, әммә матур, яҡты тормошта 
йәшәүселәрҙән, шул уҡ бесәнселәрҙән айырылыуына, бикләнеп йәшәүенә 
ишара итеп ҡабул ителә. 

Кульминация ғәҙәти булмаған, геройҙы тетрәндергән, уттай дөрләтеп 
ҡабыҙған, күктәргә сөйгән, шул уҡ ваҡытта ирлек зитына тейгән, һарыуын 
ҡайнатҡан, намыҫын кәмһетеп, төпһөҙ ҡара ятыуға атып бәргән ваҡиғаны 
һүрәтләүгә ҡоролған. Ҡапма-ҡаршы тойғолар дауылы уятҡан был «төнгө 
һөйөү-һөйөлөү тарихы» ирҙе елкендерә лә, ғәжәпләндерә лә, битараф, төҫһөҙ 
көнитмешенән уятып ебәреп, сағыу кисерештәр эсендә йәшәтә лә. Әлеге лә 
баяғы, төн ҡараңғы булғанға ғына түгел, тәҙрәләре ҡара булғанға ла, ул «бесәй 
балаһылай йомарлап тиерлек намыҫын кәмһеткән» ҡатындың кем икәнлеген 
абайламай ҡала. Яҙыусы йыш ҡына «былтыр», «былтырғыса» һүҙен ҡабатлай. 
Бының менән герой тормошонда Аҡҡуян төбәгендәге ваҡиғанан башҡа бер ни 
ҙә үҙгәрмәүенә, тик был ваҡиғаның ғына онотолмаҫ булып күңеленә 
уйылыуына баҫым яһай. 

Быйыл герой тирә-яҡтың ҡараңғылыҡҡа сорналыуын, төн етеүен 
тулҡынланып, сабырһыҙланып көтә. Йыл буйына бер төрлө төҫһөҙ 
йәшәйешенә яҡты нур һибеп, осҡон биреп, дәрт-илһам өҫтәп торған ваҡиғаның 
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ҡабатланырын көтөп, кисерештәр дауылында янып-көйөп, машинаһында 
яңғыҙы төн үткәрә. Ир ҡыйыу ҙа, ҡайнар ҙа, наҙлы ла ҡатын-ҡыҙ затының, 
былтырғы һымаҡ, татлы төн бүләк итеренә өмөтләнә, төш һымаҡ ҡына тойола 
башлаған ваҡиғаны тағы ла кисергеһе килә. Хикәйәлә геройҙың талпыныуҙары 
бик нәзәҡәтле, нескә буяуҙар менән бирелә. Күңел диалектикаһының һәр бер 
бәләкәй генә үҙгәрештәренә лә һиҙгер әҙип психологик процесты өҙлөкһөҙ 
ағым рәүешендә тәрән һүрәтләй. Геройҙың эш-ҡыланыштарын, бесәнселәр 
менән аралашыуын, йәйләүҙәге бер яйға һалынған тормошто хикәйәләү – бары 
тик фон ғына. Герой унда ҡатнаша ғына, ә ысын тормошо эскә, күңел 
кисерештәренә күсерелгән, сюжеттың төп һыҙығы эске хәрәкәтте, күңел 
йәшәйешен бөтә булған үҫеш-үҙгәрештәрендә биреүгә ҡоролған. 

Сиселеш, әҫәрҙең исемендә үк әйтелгәнсә, төштәр ҡабатланмауынан 
ғибарәт. Дәрт-дарманы урғылып торған ирҙең мөғжизәгә өмөтләнеп килеүе 
аҡланмай, ымһынып көткән серле төн ҡунағы был юлы килмәй. Шулай булһа 
ла, герой яҙмыш бүләк иткән ошо онотолмаҫ бер мәлгә рәхмәтле. Ул, төҫһөҙ 
тормошонан ялҡҡан, ваҡ-төйәк мәшәҡәттәрҙән арыған, йәнгә яҡын, йылы, 
наҙлы хистәргә мохтаж сағында, алыҫ бесәнселәр йәйләүендәге сихри төндө 
иҫенә төшөрөп, йөрәгенә осҡон, нур аласаҡ.  

Хикәйәлә Һөйәрғолдоң серле төн ваҡиғаһынан артабанғы 
йәшәйешенә дәрт, яҡтылыҡ, күңелен үҫтерерлек йылылыҡ табыуы, юғары 
романтика уҡыусы күңелен дә елкетеп ебәрә. Герой күңелендәге хистәрҙең 
нескә һүрәтләнеше зауыҡлы эстетик картина рәүешендә иҫтә ҡала. 

Күренеүенсә. талантлы яҙыусы Роберт Байымовтың һәр әҫәрендә 
замандаштарҙың күркәм рухи донъялары, улар күңелендәге кисерештәр 
муллығы тәрән психологизм менән оҫта һүрәтләп бирелә. 
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РОБЕРТ «БАЙЫМОВТЫҢ ЯУАП БИРЕР КӨН» РОМАНЫНЫҢ ИДЕЯ-

ХУДОЖЕСТВО ЙӨКМӘТКЕҺЕ 
 
Р.Солтангәрәевтың “Беҙ йәшәгән ер”, Д.Бүләковтың “Килмешәк”, 

“Ғүмер бер генә”, “Туҙҙырылған тамуҡ”, Н.Мусиндың “Һуңғы солоҡ”, “Таң 
менән сыҡ юлдарға” романдарында тәү сиратта ижтимағи-социаль өлкәгә 
ҡараусы киҫкен конфликт ярылып ятһа, ике ҡаршы яҡтың ҡырҡыу көрәш-
бәрелештәре күрһәтелһә, Р.Байымовтың "Яуап бирер көн" романында иһә 
бындай киҫкен алыштар, тәү ҡарашҡа, күҙгә әллә ни бәрелмәй, геройҙың 
әйләнә-тирәһендәге кешеләр, үҙ-үҙе менән конфликтҡа инеүе күберәк уның 
эске донъяһында бара. Был килешмәүсәнлек аналитик планда хәл ителә, 
шуның арҡылы геройҙың ғазаплы кисерештәре, күңел катарсисына ҡарата 
хәрәкәте реалистик дөрөҫлөктә һүрәтләнеш таба. Йәшәү мәғәнәһе, кешеләр 
араһындағы мөнәсәбәттәр ихласлығы, шәхестең тормошта тотҡан урыны 
хаҡындағы тәрән фәлсәфәүи уй-фекерҙәр романдың төп идея-художество 
йөкмәткеһен асыуҙа мөһим урын тота. 
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Романдың төп геройы – инде олоғайған, йәшәлгән ғүмеренең аҙағына 
етеп килгән ҡарт кеше. Ауыл өҫтөнән генә осоп үтеүсе самолеттарҙың 
геүләүенән маҙаһыҙланып, йоҡоһоҙлоҡтан интегеүсе Ғәлиәхмәт "иң ҙур 
начальник" янына инеп, самолеттар өсөн трассаны үҙгәртеүен үтенеп һорарға 
теләй. Тәү ҡарашҡа, ҡарттың был теләге сәйер тойолһа ла, һуңынан унда үҙенә 
күрә бер айырым мәғәнә йәшеренгәнлеге асыҡлана. 

Герой күңелендә барған психологик процесты эҙмә-эҙлекле яҡтыртыу, 
уны һәр даим тынғыһыҙлап, борсоп торған, выждан ғазаптарына һалған, 
үкендергән, әрнеткән хәтирәләр тағатылышы ҡаршылыҡлы уй-хистәр 
солғанышында йәшәүсе был шәхестең эске асылын аңларға ярҙам итә. 
Ғәлиәхмәттең аңы, хәтере аша ил үҫеше тарихындағы мөһим этаптар, халыҡ 
яҙмышындағы боролошло төрлө ижтимағи-сәйәси ваҡиғалар: Октябрь 
революцияһына тиклемге һәм унан һуңғы мәлдәр, колхоздар ойоштороу осоро, 
һуғыш һәм һуғыштан һуңғы ваҡиғалар, хәҙерге тормошо үтә.Үткән һәм 
хәҙерге, аралаша-киҫешә барып, геройҙың әлеге ваҡыттағы ҡаршылыҡлы, 
ғазаплы психологик торошон асыҡлай, рухи донъяһына яҡтылыҡ һирпә, сәйер 
ҡылыҡтарын мотивлаштыра. Ҡалаға юлланған мәленән алып герой күңелендә 
тыуған иҫтәлектәр уның үҙе яһаған хаталары, ҡылған ҡылыҡтары өсөн 
үкенестәр, ғәфү үтенеү, ярлыҡау көтөү, тәүбәгә килеү тойғолары кисереүен 
сағылдыра. Ғәлиәхмәт ғазапланып яуап эҙләй, яҡындары, ауылдаштары, 
замандаштары алдында яуап тота һәм үҙен нахаҡҡа ҡыйырһытҡандарҙан яуап 
таптыра.  

 Романда ХХ быуат башындағы бөйөк тарихи боролош мәленән алып 
хәҙерге заманғаса ваҡыт арауығында тотош сәйәси системаның халыҡ 
тормошона, шәхес яҙмышына ҡарата булған һәләкәтле тәьҫире күрһәтелә, 
шәхес менән йәмғиәт араһындағы ҡатмарлы мөнәсәбәттәр, ғибрәтле яҙмыштар 
сағылдырыла, оҙайлы осор эсендәге мөһим ижтимағи-социаль проблемаларҙың 
тамырҙары юллана, кешеләр иңенә төшкән ҡатмарлы, драматизм, трагизм тулы 
ваҡиғалар яҡтыртыла. ГПУ, үҙәк органдар менән ҡурҡытып, крәҫтиәндәрҙең 
ихтыярын һындырыу, көсләп колхозға ҡыуып индереүҙәр, оҙаҡ йылдар 
дауамында өҫтән төшөрөлгән хата күрһәтмәләрҙең, урындағы ситуацияны, 
шарттарҙы, мөмкинлектәрҙе иҫәпкә алмай төҙөлгән пландар ҡабул итеүҙең, көс 
еткеһеҙ йөкләмәләрҙе ҡурҡытыу-янау алымдарын ҡулланып үтәттереүҙең, 
колхозсыларҙың ихтыяждарын һанға һуҡмауҙың, мөшкөл хәлен аҙ ғына булһа 
ла еңеләйтеү тураһында уйлап та бирмәүҙең зарары асып һалына. Күренекле 
ғалим С.Сафуанов романды хаҡлы баһалап, былай ти: ”Башҡорт прозаһында 
беренсе булып тиерлек Р.Байымов колхоздар ойоштороуҙың ауыл кешеләренә 
көсләп тағылған хәл икәнлеген күрһәтте” [1, 59]. Автор Совет власын 
урындарҙа кәүҙәләндергән эреле-ваҡлы түрәләрҙең волюнтаристик алымдар 
менән эш итеүе һөҙөмтәһендә кешеләрҙең инициативаһын быуыуҙың, рухын, 
ихтыяр көсөн һындырыуҙың, ер кешеһен ерҙән биҙҙереүҙең, крәҫтиән 
психологияһын емереүҙең хәҙер килеп оло проблемаға әйләнеүен бар 
реаллегендә асып һала.  

Романда үҙ-ара конфликтҡа инеүсе тормошҡа ике төрлө ҡараш, ике 
төрлө гражданлыҡ позицияһы яҡтыртыла. Бер яҡта Ғәлиәхмәттең ғүмере 
буйып ярышып йәшәгән көндәше Ирдәүләт, ҡатыны Әминә, тиңдәштәре 
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Камалетдин менән Мортаза, парторг Хәҙисә Ғәзизовна, сөгөлдөрсө Бәҙәр апай, 
колхоз рәйесе Фазлетдин һәм башҡа байтаҡ башҡа замандаштары торһа, 
Ғәлиәхмәттең иһә тормошта үҙ позицияһы, һәм ул – япа-яңғыҙ. Ни өсөн яңғыҙ 
һуң ул? Ә бит ул йәш сағында иң актив комсомолецтарҙың береһе булған, 
тәүгеләрҙән булып колхозға ингән, ауылдағы беренсе тракторист данын 
яулаған, эскерһеҙ, яҡты күңелле Камалетдин менән иң яҡын дуҫтар булғандар, 
Ватан бойондороҡһоҙлоғон яҡлап дәһшәтле һуғыш юлдарын үткән, унан һуңғы 
ауыр йылдарҙа колхоз председателе йөгөн тартҡан, һуңынан да яратҡан эшенә 
– тракторына ултырған кеше. Ғәлиәхмәттең бар ғүмере хеҙмәттә үткән, намыҫ 
менән йәшәгән, халыҡ байлығына ҡул һуҙмаған, берәүгә лә яуызлыҡ 
ҡылмаған. Башҡаларҙан артыҡ та, кәм дә түгел, ғөмүмән, ул насар кеше түгел.  

Ғәлиәхмәттең ғүмер буйы яңғыҙ булыуының, ауылдаштарының 
хөрмәтенән, ғаиләһенең йылыһынан мәхрүм ҡалыуының сәбәбе - кешеләр 
йөрәгенә, сит һәм яҡындарының күңеленә асҡыс таба алмауында. Геройҙың 
кешеләргә мөнәсәбәтендә изгелек ҡылыу, иғтибар, илтифат, хәстәрлек 
күрһәтеү тигән сифаттар булмай сыға һәм кешеләр ҙә уға үҙе кеүек үк яуап 
ҡайтара. Атаһын үлтергән, әсәһен эҙәрлекләп интектергән Сәйфетдиндең 
кейәүе Мырҙабайға ҡарата нәфрәт, күралмаусанлыҡ тойғоһо Ғәлиәхмәттең 
күңелендә оҙаҡ йылдар ҡайнай. Фронтта батырҙарса һәләк булған Ирдәүләттән 
көнләшеү уны, ғүмере буйы эҙәрлекләй барып, асыҡ күңел менән йәшәргә, 
тормошто яратырға, шатлыҡтарын татырға ҡамасаулай.  

Күптән инде яҡты донъя менән хушлашҡан Ирдәүләт яңы тормош 
төҙөү өсөн янып йәшәүе менән халыҡ хәтерендә юйылмаҫ эҙ ҡалдыра. 
Ирдәүләттең ғүмере ҡыҫҡа булһа ла, сағыу була. Ә Ғәлиәхмәтте күп йылдар 
дауамында ла кешеләр әллә ни күҙгә элеп, иғтибарға алып йәшәмәйҙәр. 
Ғәлиәхмәт, үҙен колхоз рәйеслегенән төшөргәс, һыр бирмәй, күңеле ятмаһа ла, 
ҡалала эшләп йөрөгән сағын, шул мәлдәрҙә ауылдаштарының уны бөтөнләй 
тиерлек онотоуын ғазапланып иҫкә төшөрә. Һуңынан да, ауылға кире ҡайтҡас 
та, уны күҙгә-башҡа элеүсе һирәк була.  Герой әйләнә-тирәһендәге кешеләрҙең 
еңел һәм шат, тормоштан ләззәт табып йәшәүҙәрен күреп-тойоп тора. Үҙ 
ваҡытында хаталар яһап, аяуһыҙ һынауҙарға бирешкән һуғыш инвалиды 
Камалетдин тормошта үҙ урынын таба, ауылдаштарының ихтирамын ҡаҙана. 
Ғәлиәхмәттең тиңдәше Мортаза ла ғүмере буйы намыҫлы эшләп, балалар 
үҫтереп, һәр саҡ асыҡ күңел менән йәшәй, шуға ла ҡартлыҡ көнөндө лә ул 
ауылдаштары алдында абруйлы, яҡындары өсөн ҡәҙерле кеше. Ирдәүләт әле 
һаман да кешеләр күңелендә йәшәй, сөнки уның үҙенән һуң халыҡҡа изге эше 
ҡалған. Ирдәүләт, Мортаза, Хәҙисә Ғәзизовналар менән бергәләп ауылда яңы 
тормош төҙөү, уны матурлау, төҙөкләндереү өсөн, үҙҙәре төҙөгән яңы 
йәмғиәттә йәшәргә лайыҡлы граждандар тәрбиәләү өсөн уҡытыусы булараҡ та 
күп көс түккән Әминәне лә халыҡ үҙ итеп, яҡын итеп тора. Ә Ғәлиәхмәттең 
дөйөм эш өсөн, тотош ил мәнфәғәте өсөн тип тырышҡан сағында ла, баҡһаң, 
йыш ҡына кешеләр өсөн киреһе килеп сыҡҡан икән.  

Ғәлиәхмәт ғүмеренең һуңында бер кемгә лә ышаныслы таяныс 
булмағанлығын, ауылдаштарының ҡайғыларына ла, шатлыҡтарына ла битараф 
ҡалыуын, ауыр саҡта ярҙам ҡулы һуҙмауын, өмөтләндергес, күңелгә йылы 
биреүсе шифалы һүҙҙәрҙе әймәүен, йәшлек дуҫы Камалетдинды рәхимһеҙ 
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рәнйетеүен, үҙенең ғәйебе арҡаһында улының ғәрип ҡалыуын, тулы ҡанлы 
тормоштан, кешеләрҙән ситләшеп йәшәүен танырға мәжбүр була. Был - уның 
кешеләр алдында, үҙенең намыҫы алдында яуап тотоу мәле, тәүбәгә килеү мәле. 

Әминәһенең үлеменән һуң ғына Ғәлиәхмәт ҡатынының үҙе өсөн ни 
тиклем ҡәҙерле булыуына төшөнә. Бер ҡыйыҡ аҫтында үткән тормош уларҙың 
береһенә лә бәхет килтермәй, һәр кем үҙ алдына, айырым ғүмер кисерә. 
Әминәлә лә ире күңелендәге көнләшеү, ситләшеү, ышанмау тойғоларынан 
яралған боҙ һалҡынын иретеү өсөн түҙемлелек тә, йөрәк йылыһы ла, 
ҡыҙғанысҡа ҡаршы, булмай сыға. Герой өҙөлөп яратҡан ҡатынын, атай 
йылыһын, иркәләүен, хәстәрлеген күрмәй үҫкән берҙән-бер улын юғалтҡас 
ҡына (улы күптән инде ҡалала үҙ ғаиләһе, үҙ мәшәҡәттәре-борсолоуҙары менән 
йәшәй), дуҫтарынан яҙғас ҡына, үҙенең буш, мәғәнәһеҙ үткәргән тормошоноң 
асылын аңлай. Сағыу, эстәлекле тормош ҡуласаһына Ғәлиәхмәт эләгеп китә 
алмай, үҙенең үҙһүҙлелеген еңә алмайынса, ҙур, ысын тормоштан ситтә тороп 
ҡала. Йәшәлгән ғүмер хаталарҙан торһа, хәҙерге тормошто ла ул ҡабул итерлек 
хәлдә түгел, һуң инде... Ирдәүләт, Әминә, ауылдаштары менән булған 
конфликттан башҡа, герой үҙ-үҙе менән конфликтҡа инә, башҡарған 
эштәренән, йәшәү рәүешенән ризаһыҙлыҡ тойғоһо кисерә. Ләкин ҡайһа саҡта 
хаҡ, ә ҡайҙа яңылышҡанын аңларға, яҡшы яҡҡа үҙгәрергә көсөмө, теләгеме 
етмәй. Нәҡ ошо эске тарҡаулыҡ, үҙ-үҙе менән килешмәүсәнлек тойғоһо, һуңғы 
сиктә көсөргәнешле төҫ алып, өҙөк-йыртыҡ, ҡаршылыҡлы аң ағышын (поток 
сознания) уята ла инде. 

 Әммә яҙыусы шәхси-интим пландағы ҡаршылыҡтар ғына 
Ғәлиәхмәтте күңел ғазабына һалмауын, ә мөһим ижтимағи-социаль 
факторҙарҙың да шәхес характерына булған көслө йоғонтоһон һыҙыҡ өҫтөнә 
ала. Ауылдың иң күренекле активисы, тәүге комсомолец, колхоз ойоштороуҙы 
башлап йөрөүсе, утлы яу юлдары кисеп ҡайтҡандан һуң ныҡ ҡаҡшаған 
хужалыҡты көрсөктән сығарырға йән-тәслим тырышҡан колхоз рәйесе 
Байрамғоловты “шәхес культы” атмосфераһында хөкөм һөргән тәртиптәр 
ҡыпһыуырҙай ҡыҫып ала. Күптәнге дошманы Мырҙабай менән бәрелешкәндә 
осраҡлы рәүештә Сталин портретына ҡара сәсрәткәне өсөн уны төрмәгә 
ябалар. Был ғәҙелһеҙлек герой яҙмышын ҡырҡа бороп ебәрә, тормошҡа ҡарата 
позицияһын үҙгәртә, йәшәү дәртен һүндерә. Кеше рухын һындырыуға, һәр 
төрлө инициативаны быуыуға, шәхес иркен тапауға ҡоролған система герой 
тормошонда һәләкәтле эҙ ҡалдыра.  

 Ғәлиәхмәт, шәхес иркен, ихтыяждарын, хоҡуҡтарын тамсы ла 
танымаған системала йәшәгән, социаль шарттарҙа формалашҡан, етәксе 
вазифала уға тоғро хеҙмәт иткән, шул системанан үҙе үк зыян күргән, рухы 
имгәнгән кеше, тормоштоң йәмен-тәмен тойоп йәшәүҙән, яҡындары, дуҫтары, 
ауылдаштары уратымында яратыуға, ихтирамға солғанып ғүмер кисереүҙән 
мәхрүм ҡала. Ғүмере хеҙмәттә үткән, намыҫ менән йәшәгән, халыҡ байлығына 
ҡул һуҙмаған, берәүгә лә яуызлыҡ ҡылмаған Ғәлиәхмәт бик һуңлап ҡына яңғыҙ 
булыуының, ауылдаштарының хөрмәтенән, ғаиләһенең йылыһынан мәхрүм 
ҡалыуының сәбәбе үҙенең кешеләр йөрәгенә, сит һәм яҡындарының күңеленә 
асҡыс таба алмауынан икәнлегенә төшөнә. Миһырбанһыҙлыҡҡа нигеҙләнгән 
йәмғиәт ҡоролошоноң бер ағзаһы булған Байрамғоловтың үҙендә лә кешеләргә 
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булған мөнәсәбәттә изгелек ҡылыу, иғтибарлылыҡ тигән төшөнсәләр булмай 
сыға һәм кешеләр ҙә уға үҙе кеүек үк яуап бирә. 

Кешеләр алдындағы ҡылыҡтары өсөн Ғәлиәхмәт тәүбә итеү менән 
бергә, үҙен хаҡһыҙ рәнйеткән, ошолай йомолоп, йәшәү матурлығын күрмәй, 
донъяға йылмайып баға алмай ғүмер кисерергә мәжбүр иткән системанан, шул 
системаға хеҙмәт итеүселәрҙән үҙе лә яуап таптыра, намыҫ хөкөмөнә тарттыра.  

Герой күңелендә барған рухи яңырыш, һуңлап булһа ла хата тормош 
позицияһында тороуын таныу, тәүбәгә килеү һәм нахаҡҡа рәнйетелеүҙәре өсөн 
яуап таптырыу мәле тәрән аналитик планда һүрәтләнелә. Берәүгә лә шатлыҡ 
та, ҡәнәғәтләнеү ҙә килтермәгән емешһеҙ йәшәлгән йылдар хаҡында 
уйланыуҙар ауыр кисерештәр уята, күңел катарсисына этәргес була. 

Роберт Байымовтың "Яуап бирер көн" романы тәрән гуманизм 
идеяһы менән һуғарылған. Уның төп пафосы - ниндәйҙер кимәлдә сәйәси 
система ҡорбанына әйләнгән, тормоштан төңөлгән, уңышһыҙлыҡтарҙан 
өмөтһөҙлөккә бирелгән, яңғыҙлыҡҡа дусар булған кешене аңлау, ярҙам итеү, 
уның рухи мөмкинлектәренә ышаныс менән ҡарауҙа. Ерҙә, йәмғиәттә йәшәгәс, 
кешеләрҙән айырылап, тормоштан биҙеп, донъя мәшәҡәттәренә, билдәле, 
битараф ҡалыу мөмкин түгел. Әҫәр кешенең тормошта тотҡан урыны хаҡында, 
Ирдәүләт һымаҡ асыҡ, ихлас күңел менән кешеләр өсөн йәшәү кәрәклеге 
хаҡында уйландыра, әрнеүле-рәнйеүле, түбән тойғоларҙы баҫтырып, 
ауыҙлыҡлап тотмауҙан төҫһөҙ, файҙаһыҙ ғүмер үткәреүгә дусар булыу 
ихтималлығын иҫкәртә. 
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КИМ ӘХМӘТЙӘНОВ ИЛЕНӘ СӘЙӘХӘТ 
 
Бөйөк Ватан һуғышынан һуңғы йылдарҙа, беҙҙең бала саҡта, күп кенә 

ауылдарҙа электр уты булманы. Тимәк, радио ла юҡ , тигән һүҙ, телевизор 
төшөбөҙгә лә инмәй. Ә донъяны танып белер өсөн мәғлүмәт кәрәк. 
Ауылыбыҙҙа ҡайһы бер өйҙәргә “Совет Башҡортостаны” гәзите лә, бер-ике 
“Әҙәби Башҡортостан” журналы килә. Беҙ, балалар, улар ҡулыбыҙға эләкһә, 
аңламаһаҡ та уҡыйбыҙ, һис юғында тетеп ҡарап сығабыҙ. Шуларҙан аңыбыҙға 
уйылып ҡалған: үҙҙәре әҙәби әҫәрҙәр яҙмаһа ла, баҫылып сыҡҡан китаптар 
тураһында тәнҡит мәҡәләләре баҫтырған ғалимдар бар ине. Исемдәре лә 
хәтерҙә -- Ғайса Хөсәйенов, Суфиян Сафуанов, Әхиәр Хәкимов, Ким 
Әхмәтйәнов. Ул заманда Башҡортостан яҙыусылар союзында иҫәпләнгән 
әҙиптәр дүрт тиҫтәгә лә тулмағандыр, бөтәһен дә тиерлек халыҡ белә, 
әҫәрҙәрен уҡый ине. Китаптары сыҡһа, береһе лә иғтибарһыҙ ҡалмай, шунда 
уҡ тәнҡит мәҡәләһе баҫылып сыға. Авторҙары – әлеге профессиональ 
тәнҡитселәр. 
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Ким ағайҙың исеме миңә шул бала сағымдан уҡ таныш. Ә үҙен тәүге 
тапҡыр Башҡорт дәүләт университетының филология факультетында беренсе 
курста уҡып йөрөгән сағымда күрҙем. Факультет аудиторияларының береһендә 
1-се интернат-мәктәптең әҙәбиәт уҡытыусыһы С.Х. Зайлалова менән урта 
кластар өсөн “Туған әҙәбиәт” дәреслеген төҙөп ултыралар ине. Сажида 
Хәмәтйәр ҡыҙы, интернаттағы әҙәбиәт уҡытыусыбыҙ, мине күреп ҡалды ла, 
янына саҡырып алып, Ким ағай менән таныштырҙы. Был ваҡытта беҙ, беренсе 
курстар, “Әҙәбиәт ғилеменә инеш” дәрестәрендә уның “Әҙәбиәт ғилеме 
һүҙлеге” тигән китабын ҡулдан төшөрмәй файҙалана инек. Эйе, үрҙә телгә 
алынған тәнҡитселәр әкренләп үҙҙәреиең ижад офоҡтарын киңәйтә барҙы. 
Ғайса Хөсәйенов менән Әхиәр Хәкимов хикәйәләр, повестар яҙа башланы, 
Суфиян Сафуанов менән Ким ағай әҙәбиәт ғилеменә үтеп инде, һуңғыһы 
мәктәп уҡыусцлары өсөн дәреслектәр, хрестоматиялар төҙөштө. Тиҙҙән уның 
“Башҡҡорт поэмаларының композиция мәсьәләләре. “Шиғриәт иденә сәйәхәт”, 
”Назар Нәжми – шиғыр оҫтаһы”, “Ғ Сәләм. Тормошо һәм ижады”, 
“Матурлывҡ, батырлыҡ, шиғгиә” тигән китаптары донъя күрҙе, Быларҙан тыш, 
“Башҡорт совет әҙәбиәте тарихы”, алты томлыҡ ”Башҡорт әҙәюиәте тарихы” 
тигән китаптарҙы яҙыуҙа ҡатнашты. Ә иң төп хеҙмәте – “Әҙәбиәт теорияһы” 
өсөн Салауат Юлае исемендәге премияға лаайыҡ булды. Был ваҡытта Ким 
Әбүзәр улына ҡырҡ йәш тә тулмағкн булған икән.   

Башҡорт әҙәбиәте ғилемендә теорияға арналған был тәүге китап 
мәктәп уҡыусырары, уҡытыусылары, студенттар, ассистентарҙан башлап 
профессорҙар, ғалимдар һәм тағы бик күптәр өсөн баһалап бөткөһөҙ хазина 
ине. Аспирантураға ҡабул итеү имтихандары,, кандидатлыҡ миниимумы 
биргәндә, диссертация яҙғанда ул минең дә айырылмаҫ юлдашыма әйләнде, 
университетта “Әҙәбиәт ғилеменә инеш”, “Әҙәбиәт теорияһы” курчтарын 
уҡытҡанда, студенттарға курс, диплом эштәре яҙҙыртҡанда, әлбиттә, бөтәбеҙ ҙә 
уға таяндыҡ. Ким Әбүзәр улының хеҙмәте авторҙың үҙен дә бер башға күтәреп 
ебәрҙе халыҡтың уға ҡарата ихтирамы бермә-бер артты.  

Миңә Әбүзәр ағай менән осрашып, үҙенең улын ғорурланып телгә 
алыуының шаһиты булырға тура килде. Ул саҡта Башҡортостан радиоһының 
Сибай зонаһында үҙ хәбәрсеһе булып эшләй инем. Радио көнөнә биш кенә 
сәғәт тапшырыуҙар алып бара. Иртәнсәк, көндөҙ берәр сәғәи тә, кискеһен өс 
сәғәт. Бер заман шул сәғәттәрҙең бөтәһен дә тиердек берәр райоға арнап, 
радиофестиваль ойошторолдо. Миңә ҡараған зоналағы райондарҙан беренсе 
булып Әбйәлил башлап ебәрҙе. Уның ерендә дүрт-биш көн йөрөп, төрлө 
өлкәнән материал йыйҙыҡ. Башҡортостан радиоһы етәкселеге райондың 
ветерандары араһынан бер күренекле оло кешене табып, революциянан һуңғы, 
Бөйөк Ватан һуышы дәүерендәге ауырлыҡтар, аҙаҡҡы йылдарҙағы үҙгәрештәр 
тураһында һөйләтеп яҙып алырға ҡушты. Партия райкомының идеология 
буйынса секретары Мират Әхмәт улы шунда уҡ Әбүзәр Әхмәтйәнов тигән оло 
кешене тәҡдим итте. “Оҙаҡ  йылдар төрлө хужалыҡтарҙа етәксе булып эщләгән 
кеше, һөйләй белә, унан да лайыҡлыраҡ кеше табылмаҫ”, -- тине ул. 
Әлмөхәмәт ауылына барып, ветераныбыҙҙы табып алып, өйөндә өс сәғәт 
самаһы һөйләшеп ултырҙыҡ. Һуңғы йылдарҙағы ҡаҙаныштарға күскәс, Әбүзәр 
ағай йомғаҡлап әйтеп ҡуйҙы ”Эй, балалар, үткән менән бөгөнгө -- ер менән кңк 
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араһы. Шөкөр, һеҙ аслыҡтың ни икәнен белмәйһегеҙ. Донъябыҙ бөтөн. Ана, 
беҙҙең баҡсабыҙ тулы емеш-еләк, алмалар бешеп ултыра. Алманың ергә өҙөлөп 
төшкәнен тауыҡтар ҙа ашамай. Улар ҙа туҡ. Белем алам тигән йәштәргә бөтә 
юл асыҡ, теләк менән тырышлыҡ ҡына кәрәк. Минең Ким улымды ғына 
алайыҡ Егерме йылға яҡын уҡыны (мәктәп, вуз, аспирантураны күҙ уңында 
тотоп әйтә). Егерме бер йыл Өфөлә йәшәй. Хәҙер ҙур ғалим, фән кандидаты. 
Нисәмә китап баҫтырып сығарҙы”. Әлбиттә, ул “Әҙәбиәт теориһы”н да телгә 
алмай ҡалманы. 

Был хәлдәр 1972 йылдың сентябрендә булды. Шул уҡ йылда 
Яҙыусылар союзы бер төркөм әҙиптәрҙе Сибайға командировкаға ебәрҙе: 
Ноғман Мусин, Ким Әхиәтйәнов, Шакир Бикҡолов, Ғәлим Дәүләтов, Әсхәл 
Әхмәтхужин һәм комсомолдың Өлкә комитетында эшләгән Вәзир Мистафин. 
Маҡсаттары – Сибайҙа йәшәгән йәш шағирә Гөлфиә Юнысованың балалар 
өсөн баҫмаға әҙерләгән шиғри китаптарының ҡулъяһиалары буйынса семинар 
үткәреү. Уларға Сибайҙа йәшәгән шағирҙар Ирек Кинйәбулатов менән. Мәүлет 
Ямалетдинов та ҡушылып китте. Был сара Сибайҙың шиғри байрамы төҫөн 
алды. Семинарҙағы уңыщлы һөйләшеҙәрҙән һуң ҡунаҡтар ҡалала таҙы ла өс 
көнгә ҡалып, төрлө хеҙмәт коллективтарында, уҡыу йорттарында осрашыуҙар 
үткәрҙе. Шуларҙың барыһында ла миңә лә ҡатнашырға тура килде, 
ҡунаҡтарҙың һәр бер сығышын иғтибар менән тыңланым. Шағирҙар күберәк 
үҙҙәренең шиғырҙарын уҡыны, Ноғман ағай проза әҫәрҙәренең яҙылыу 
тарихын һөйләне. Ким ағайға ҡалһа, ул тыңлаусыларҙы әҙәбиәттең серле 
донъяһына алып инде. Уның һәр урындағы сығышы бер-береһен ҡабатламаны. 
Тыныс, ябай, аңлайышлы тауыш, мауыҡтырғыс һүҙҙәр менән тәүҙән үк 
халыҡтың иғтибарын яулап ала ине. 

Аҙаҡҡы көндә хушлашыр алдынан икәү бер аҙ һөйләшеп өлгөрҙөк. 
Әбйәлилгә арналған радио тапшырыуын тыңлаған икән. Өйҙәрендә булған 
саҡтағы тәьҫирҙәремде һорашты. Әбүзәр ағайға арналған ярты сәғәтлек 
тапшырыуҙы эфирға сығарғаным өсөн рәхмәт әйтте, артабанғы пландарым 
менән ҡыҙыҡһынды. Мин, тартына биреберәк, әҙәбиәт ғилеме буйынса 
аспирантура инергә теләгем барлығын еткерҙем. Был ваҡытта Ким ағай СССР 
Фәндәр академияһына ҡараған Тарих, тел һәм әҙәбиәт институтында эшләй 
ине. “Күҙ уңында тоторбоҙ”, -- тине ул етди, уйсан тауыш менән. Ике йылдан 
һуң мин шул институттың әҙәбиәт секторына аспирантураға инергә 
имтихандар биреп йөрөгәндә осратып, үҙенең эшдәгән бүлмәһенә алып инеп 
китте. Эргәһенә ултырырға тәҡдим итте лә, мөһим хәбәр буласағын белдереп 
һораны: “Тема бирҙеләрме әле әле Һеҙгә?” (Олоһона ла, кесеһенә лә һәр саҡ 
“һеҙ” тип өндәшә ине ул). “Юҡ, -- гигем мин. – Өлегә имтихан ғына биреп 
йөрөйөм”. Ким ағай йәнләнеп китте лә, диссертацияны теория буйынса яҙырға 
тегәгем бармы икәнлегем менән ҡыҙыҡһынды. Шунан да күңелгә 
яиңтышлыраҡ хәбәрҙе ишетеү мөмкинме? Ризалығымды белгәс, әҙәбиәт 
секторы мөдире Ғайса Хөсәйеновҡа еткереүемде һораны, “мин етәксең 
булырмын” тип өҫиәне. Әммә Ғайса Бытыргәрәй улының яуабы ҡәтғи булып 
сыҡты. “Башҡорт әҙәбиәтенең алты томлығын яҙырға тотонорға торабыҙ, 
аспиранттар ғына түгел, бөтәбеҙ ҙә шул эшкә йәлеп ителәсәк”. Ысынлап та, 
тиҙҙән бөтә хеҙмәткәрҙәргә лә бүлектәр тәҡдим итте, аспирантарға конкрет 
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темалар бирҙе. Алты томлыҡтың тәүге икәүһе боронғо дәүерҙән алып 
революцияға тиклемге әҙәбиәткә арналырға тейеш. Быға тиклем бөтөнләй 
эшләнмәгән өлкә. Ким Әбүзәр улына урта быуаттарҙағы Ҡотб, Хорезми, Сараи, 
Кәтиб тигән әҙиптәр тураһында яҙырға ҡушҡан. Сектор мөдире бер заман мине 
саҡыртып алды. Ул ваҡытҡа Салауат Юлаевҡа арналған диссертацияны яҙып, 
яҡлап өлгөргөйнем. “Ким ағайың ул теманан ҡырҡа баш тартты, һин яҙ”, -- 
тине. Хужаңды,етмәһә – аспирантура буйынса етәксеңде тыңламай ҡара! 
Төшөмдә лә крмәгән әлеге әҙиптәр ижадын алдым, ҡайҙа бараһың! Беренсе 
томда баҫылып сыҡты. Ким аағай тәжрибәһеҙ кещегә ҡарағанда бөтөнләй 
икенсе төрлө итеп яҙыр ине, бәлки. Үҙенең төп эшмәкәрлек йүнәлешенән – 
теориянан айырылғыһы килмәгәндер моғайын. Ысынлап та, тиҙҙән “Поэтик 
образлылыҡ” тигән өр яңы теоретик моногафияһының ҡулъҙмаһын сектор 
ултырышында ҡарау өсөн беҙгә таратып бирҙе. Институтта тәртип шулай: 
сектор ыңғай баһалаған ҡулъяҙма институт советында тикшерелә, ә ул совет 
ҡарары менән баҫмаға тәҡдим итә. 

Хәтерләйем, сектор ултырышы бик ауыр үтте. Ғайса ағай 
революцияға тиклемге теманы алмаған өсөн Ким Әбүзәр улына бик ҡаты 
үпкәләгәнме, әллә бүтән сәбәптөре булғанмы – монографияны үткәрмәҫ өсөн 
алдан уҡ хәл итеп ҡуйғандай тәьҫир ҡалдырҙы. Йәштәр араһынан бер иптәшкә 
бер нисә көн элеҡ ҡушып ҡуйған: ентекләп уҡып, әҙерлән дә, тотош тәнҡитләп 
сығыш яһа. Ул иптәштең бындай юлға барырға намыҫы етмәне. Исем өсөн бер 
нисә генә теләк әйтте лә, ыңғай баһаланы. Тәртип буйынса, сектор ағзалары 
барыһы ла алдан уҡып, ултырышта ә фекерен әйтә. Олораҡ быуын ғалимдары 
ла “Поэтик образлыыҡ”тың әҙәбиәт ғилемендә яңы күренеш булыуын, әҙәбиәт 
теорияһының арҡа һөйәге икәнлеген билдәләне. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, сектор 
мөдире сығыш яһаусыларҙың фекеренә ҡолаҡ һалманы, үҙенең йомғаҡлау 
һүҙендә хеҙмәт өлгөрөп етмәгән, әйтелгәг етешлектәрҙе (үҙенекен) 
бөтөрмәйенсә, советҡа сығармаҫҡа, тигән ҡарарын еткерҙе. Секторҙа тауышҡа 
ҡуйыу тигән тәртип юҡ ине, мөдир һүҙе хәл иткес булыуына күнегелгәйне. Уға 
ҡаршы сығыусы булманы. Ким ағай үҙе генә уға ҡаты һүҙ әйтернә батырсылыҡ 
итте. “Фәндә монополия булырға тейеш түгел; булһа яҡшыға алып бармай”, – 
тигәне хәтерҙә. Артабан уларҙың үҙ-ара мөнәсәбәте тағы ла ҡырҡыулаша 
төщкәндер, Ким Әбүзәр улы оҙаҡламай университетҡа эшкә күсергә мәжбүр 
булды. Йәл, унда оҙаҡ эщләй алманы, 1980 йылда 48 йәшендә был донъянан 
китте. Юғары уҡыу йортонда әҙ генә эшләгән дәүерендә лә студеттарҙың иң 
яраткан уҡытыусыларының береһенә әйләнеп өлгөрҙо. Ике йылдан һуң уның 
илле йәше университеттың ҙур залында бик юғары кимәлдә һағыш ҡатыш оло 
ғорурлыҡ менән үтте. 

Ә “Поэтик образлылыҡ” китап нәшриәтендә һис ниндәй үҙгәрешһеҙ 
баҫылып сыҡты. Оҙаҡламай, уның икенсе китабы ла донъя күреп, башҡорт 
әҙәбите ғилемендә һис ҡасан да иҫкермәй торғае әҙәбиәт теорияһы өлөшөн 
байытты. Ким Әбүзәо улының ғилми хҡҙмәттәре -- мәңңелек. Тимәк, уның 
үҙенең исеме лә мәңгелек. 

© Иҙелбаев М.Х., 2022 
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КҮРЕНЕКЛЕ ҒАЛИМ-ӘҘИП ҺӘМ ПЕДАГОГ Р.Н. БАЙЫМОВТЫҢ 

ИЖАДИ ЭШМӘКӘРЛЕГЕ ОФОҠТАРЫ ҺӘМ ТӘБИҒӘТЕ 
 
Башҡорт әҙәбиәт ғилемен, әҙәбиәтен һәм мәғарифен үҫтереүгә ҙур 

өлөш индергән ғалим-әҙиптәребеҙҙең һәм педагог-тәрбиәселәребеҙҙең береһе 
Роберт Нурмөхәмәт улы Байымов (1937 –2010) дүрт тиҫтә йылдан ашыу 
йылдар ошо өлкәләрҙә ең һыҙғанып эшләне. Беҙҙең хәтеребеҙҙә ул әҙәбиәтебеҙ 
офоҡтарын зиһен һәм күңел күҙе менән байҡаған күренекле ғалим һәм 
тәнҡитсе, йөҙәрләгән юғары белемле белгес тәрбиәләгән педагог-тәрбиәсе генә 
түгел, бәлки уҡымлы әҫәрҙәр ижад иткән прозаик булараҡ та ҡалған.Уның 
талантының һуңғы яғы айырыуса ғүмер юлының бишенсе тиҫтәһен 
артылғандан һуң күҙгә күренеп асылды. Тап 50 менән 70 араһын үткән осорҙа 
ул яҙыусынан ҡыйыулыҡты, ныҡышмал эҙләнеүҙе, масштаблы фекерләүҙе 
талап иткән роман жанрына мөрәжәғәт итеп, был жанрҙың төрлө төр-
формаларына ҡарар бынамын тигән киң ҡоласлы эпик әсәрҙәр яҙҙы. Уның 
"Яуап бирер көн" (1989), "Сыбар шоңҡар" (1996) һәм “Каруан килә Бағдадтан” 
(2012) романдары уҡыусы тарафынан йылы ҡабул ителде.Тәүге әҫәр [7] СССР-
ҙа колхоз-совхоздар төҙөлгән ҡаршылыҡлы замандың ҡатмарлы хәл-
ваҡиғаларын тәрән һәм тейешле художестволы кимәлдә яҡтыртып уҡ бөтмәһә 
лә, шул осорҙа ил күләмендә яһалған сәйәси “хаталарҙы, халыҡ өҫтөнә төшкән 
фажиғәләрҙе, рухи катарсис, тәүбәгә килеү мәсьәләләрен” [11, 500 б.] яңыса 
яҡтыртыуы менән ҡиммәт. Айырыуса һуңғы ике әҫәр уҡыусылар өсөн дә, 
әҙәбиәтебеҙ өсөн дә бер сағыу табыш булды. Уларҙа авторҙың образлы 
фекерләү маһирлығы ғилми-логик фекерләү ҡеүәһе менән бергә ҡушылып, өр-
яңыса балҡып китте.  

Прозаик әҙәбиәтебеҙ тарихында үҙенең юл башын урта быуаттарҙан 
уҡ алған тәуарих, сәйәхәтнамә жанры традицияларына яңы һулыш бирҙе, 
уларҙы бөтөнләй башҡа ижтимағи шарттарҙа яңыса байытып, үҫтереп ебәрҙе 
[8, с.45; 10]. Уның "Сыбар шоңҡар" романы [6], уның хаҡында ҡапма-ҡаршы 
йүнәлештәге фекерҙәр яңғырап ҡуйғылаһа ла, тарихи прозабыҙҙың 
документаль төрө тәбиғәтен билдәләшерҙәй, тарихи-документаль роман 
формаһының үҫешенә көслө этәргес бирешерҙәй, киләсәктә лә был типтағы 
эпик әҫәрҙәр кәштәһендә лайыҡлы урын алырҙай үткер зиһен, зауыҡ менән 
яҙылған әҫәр булды [9, с. 281; 10]. Роман башҡорт милли азатлыҡ хәрәкәте 
етәксеһе Әхмәтзәки Вәлиди тураһында тәү башлап объектив фекерҙе 
сағылдырыуы менән дә һиммәтле. Әҫәр башҡорт халҡының тарихи аңы 
үҫешенә, милли рухы күтәрелешенә ярайһы этәргес бирҙе. Хәтеремдә, Өфөнөң 
Пушкин урамындағы Актерҙар йортоноң Башҡортостан Яҙыусылар берлегенең 
бөтә ҙур саралары уҙғарыла торған залында романдың презентацияһы 
булғайны. Унда әҙәбиәт белгесе булараҡ миңә, тарихсы ғалим булараҡ 
И.Ғ.Аҡмановҡа төп һүҙҙе әйтергә тура килгәйне. Икебеҙ ҙә сарала 
ҡатнашыусыларға һәм, залда сараны яҙҙырып, төшөрөп йөрөгән радио һәм 
телеведение, ваҡытлы маьтбуғат журналистары булыуҙан файҙаланып, киң 
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йәмәғәселеккә был романды Салауат Юлаев исемендәге дәүләт премияһына 
тәҡдим итергә кәрәк тигән фекерҙе тәҡрирләп еткергәйнек. Эпик полотно шул 
уҡ 1996 йылда республикабыҙҙың был юғары дәүләт премияһына лайыҡ 
булды. 

“Каруан килә Бағдадтан” романына [3] килгәндә инде, ул Кирәй 
Мәргән, Ғәли Ибраһимов, Яныбай Хамматов, айырыуса Әхиәр Хәкимов, Булат 
Рафиҡов, Ғайса Хөсәйенов кеүек тарихи проза оҫталары традицияларын 
үҫтерә, эпосыбыҙҙы яңы проблемалар һәм фекер-идеялар менән байыта, уның 
ваҡыт һәм арауыҡ (пространство) поэтикаһын күпкә киңәйтә төшә [8, с.45]. 
Әҫәрҙең йөкмәткеһе канваһын, хәл-ваҡиғалар барған осорон һәм географик 
ерлеген, төп сюжет һыҙығын тарихыбыҙ төпкөлөнә киткән сәйәси-идеологик 
йүнәлешле, документаль ерлекле күренеш – Бағдат хәлифе һарайында хеҙмәт 
иткән Ибн Фаҙландың 922 йылда ғәрәп илселеге составында башҡорт илендә, 
Болғар дәүләтендә ислам динен таратыу ниәте менән Бағдадтан алып Урта 
Азия, Урал-Волга буйҙарына тиклемге ҙур географик киңлектәрҙе үтеп-иңләп 
килеүе билдәләй. Романдағы ваҡыт поэтикаһы Х быуат менән генә сикләнмәй, 
бәлки Урал-Волга буйҙарында, Урта Азияла ислам таралғанға тиклемге 
осорҙарҙы ла үҙ эсенә ала. Бында автор асылда конкрет тарихи факттар, юҡ-юҡ 
та гипотезалар менән эш итеүсе ғалим-әҙип булараҡ сығыш яһай, әҫәрендә 
дингә һәм инаныуҙарға, философияға, тарихҡа, этнографияға, телгә, әҙәбиәткә, 
мәҙәниәткә бәйле ҡыҙыҡлы һәм әһәмиәтле мәғлүмәттәр бирә [9, с.282; 12, 5б.]. 
. Шуныһы айырыуса мөһим: был мәғлүмәттәргә, башҡорт тарихына Р. 
Байымов ғәрәп илсеһе күҙлегенән түгел, ә башҡорт кешеһе позицияһынан 
сығып баһа бирә, башҡорт халҡының булмышын, йәшәйешен, донъяға 
ҡарашын үҙәккә ҡуя. Ҡыҫҡаһы, яҙыусының был һәм “Сыбар шоңҡар” 
романдары маҡсатҡа ынтылышлы эҙләнеү, яуаплылыҡ һәм тырышлыҡ 
емештәре булып тора.  

Әлбиттә, был төп китаптарын яҙыуға Р. Н. Байымов кинәт кенә 
килмәне. Прозаик булараҡ ул бығаса ярайһы ғына тәжрибә туплағайны. 80-се 
йылдарҙа уның бер-бер артлы "Сарсау" (1980), "Бикле хазина" (1982), 
"Ҡайтырбыҙ һалдат булып" (1986), “Төштәр ҡабатланмай” (2007) тигән 
повестар һәм хикәйәләр йыйынтыҡтары донъя күрҙе. Уларҙың геройҙары йыш 
ҡына ниндәйҙер кимәлдә авторҙың үҙенең холоҡ-фиғелдәрен төҫмөрләткәндәй, 
йәшәү принциптарын сағылдырғандай була. Улар хайран ҡалырлыҡ 
батырлыҡтар ҙа, иҫ китерлек фиҙакәрлектәр ҙә күрһәтмәй, һәүетемсә генә 
туҡтауһыҙ ижад иткән, көрәшкән, әүҙем эшләгән һәм йәшәгән ябай, баҫалҡы, 
аҙ һүҙле, хатта ҡырыҫыраҡ тәбиғәтле кешеләр булараҡ күҙ алдына баҫа. Уның 
ҡарауы, был кешеләр ниндәй ҡатмарлы һәм бай рухи донъяға эйә, ниндәй изге, 
маҡсатҡа ынтылышлы уй-пландар менән йәшәй! Улар араһында таң менән 
шәфәҡ араһы кеүек ҡыҫҡа, ике ярҙай яҡын ғүмер юлында яҡындарына ғына 
түгел, сит-яттарға ла күңел йылыһынан өлөш сығарырға тырышҡандары hәм 
өлгөргәндәре лә, ниндәй генә шарттарҙа ла намыҫына тап төшөрмәйенсә, үҙ 
принциптарына, оло уй-ниәттәренә, матур хис-тойғоларына тоғролоғон, 
ваҡлыҡтарҙан өҫтөнлөгөн, рухи гүзәллеген һәм ныҡлығын һаҡлап ҡалғандары 
ла тормоштоң төрлө ҡаршылыҡтарына абына-һөрөнә булһа ла үҙ юлын, үҙ 
бәхетен эҙләп тапҡандары ла, ҙур физик һәм рухи һынауҙар аша үтеп, ысын ил 
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ағаһына әүерелгәндәре лә бар [4; 5]. Ғөмүмән, Р. Байымов геройҙары, әйтәйек, 
уның “Сарсау” хикәйәһендәге кеүек [5], күпселектә көслө ихтыярлы, яҡшы 
ниәтле, дөйөм эште, халыҡ, ил мәнфәғәтен үҙ мәнфәғәтенән өҫтөн ҡуйып, 
киләсәккә өмөт итеп йәшәүсе, матурлыҡ һәм яҡшылыҡ, камиллыҡ һәм алға 
китеш өсөн көрәшеүсе рухлы кешеләр булараҡ иҫтә ҡалыусан.  

Яҙыусының күп кенә әҫәрҙәре художестволы эшләнештәре менән дә 
иғтибарҙы йәлеп итә. Улар композицион төҙөклөгө, йыйнаҡ сюжетлы, киҫкен 
конфликтлы, уй-фекер ағышының системалы, ыҡсым һәм ышандырғыс булыуы, тәү 
ҡарауға шаҡ ҡатырлыҡ күренмәгән ситуациялар ярҙамында ҙур эстәлекле әхлаҡи-
этик проблемаларҙы хәл итеүе, тәрән дөйөмләштереүҙәргә килеүе менән айырылып 
тора. Р. Н. Байымов – әҙәби ижад процесын практик рәүештә ойоштороу һәм 
йәнләндереү эшендә лә әүҙем ҡатнашҡан шәхес. Заманында төрлө ижади 
секцияларҙың, китап һөйөүселәр йәмғиәтенең етәксеһе, ә һуңғараҡ "Ағиҙел" һәм 
башҡа журналдар, нәшриәттәр мөхәрририәттәре, Рәсәй Федерацияһы һәм 
Башҡортостан Яҙыусылар берлектәре идаралары ағзаһы, Башҡортостан Фәндәр 
академияһының "Йәдкәр" (хәҙерге “Проблемы востоковедения”) исемле фәнни 
журналының баш мөхәррире булараҡ ул башҡорт әҙәбиәтен, гуманитар фәндәр 
ҡаҙаныштарын пропагандалауға ҙур көс һалды, төрлө әҙәби кисәләрҙе, ғилми-ғәмәли 
конференцияларҙы ойоштороу эштәрендә әүҙем ҡатнашты, уларҙа заманына бәйле 
етди проблемалар күтәрҙе, уларҙы тормошҡа ашырыу юлдарын күрһәтеп сығыштар 
яһаны, үҙе үк ғәмәли-практик саралар күреүгә, эштәр башҡарыуға тос ҡына өлөш 
индерҙе. Ләкин, нисек кенә булмаһын, Роберт Нурмөхәмәт улы беҙҙең 
хәтеребеҙҙә бөтәһенән дә элек юғары белемле белгестәр әҙерләүсе педагог-
тәрбиәсе, гуманитар йүнәлешле милли кадрҙар корпусын формалаштырыу 
эшенә оло яуаплылыҡ менән ҡараған ысын мәғрифәтсе, башҡорт әҙәбиәт 
ғилемен үҫтереү өсөн бөтә һәләтен биреп эшләгән ғалим булып ҡала. Хеҙмәт 
юлын үткән быуаттың 60-сы йылдарында БДУ-ла ассистент, артабан өлкән 
уҡытыусы, доцент булараҡ башлаған педагог 80-се йылдарға инде 
республикабыҙҙа башҡорт әҙәбиәтен төрлө кимәлдәге уҡыу йорттарында 
өйрәнеү эшен яйға һалыу, фәнни һәм сәйәси планда нигеҙләү өсөн әүҙем 
көрәшкән фигураларҙың береһенө әүерелә, Башҡортостандағы юғары белем 
биреү системаһында флагман булған БДУ-ның башҡорт әҙәбиәте һәм 
фольклоры кафедраһын етәкләй башлай. Университетта эшләү йылдарында ул 
төрлө лекция курстары әҙерләй һәм меңәрләгән студенттарҙың күңел 
донъяһына еткерә, нисәмә йөҙләгән диплом эштәренә, тиҫтәләгән кандидатлыҡ 
һәм докторлыҡ диссертацияһына етәкселек итә. Унын туранан-тура 
ҡатнашлығында Сыуашстан, Саха-Яҡут, Хакас, Бүрәт, Тыва, Татарстан, Ингуш 
республикалары вуздары һәм ғилми-тикшеренеү институттарының вәкилдәре 
кандидатлыҡ һәм докторлыҡ диссертациялары яҡланы. Тәжрибәле ғалим-
педагог мәктәп өсөн дәреслектәр һәм башҡа төр уҡыу әсбаптары яҙыуҙа ла 
әүҙем ҡатнашты. Уның алты томлыҡ "Башҡорт әҙәбиәте тарихы"н тыуҙырыуға 
етди өлөш индергән автор, редколлегия ағзаһы, вуздар өсөн башҡорт 
әҙәбиәтенең совет осоро һәм махсус курстар буйынса программалар, уҡыу-
укытыу әсбаптары төҙөүсе булыуын да күрһәтмәү мөмкин түгел. 

Был теҙемдәрҙе мин ғалим-әҙип Р. Н. Байымов эшмәкәрлегенең “күп 
яҡлы булыуын күҙ алдына баҫтырыу өсөн генә килтермәйм. Әлбиттә, был да 
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бик мөһим. Әммә тормошта уның бөтә яҡтарына ла ҡағылышлы булған һәм 
уларҙың йөҙөн билдәләгән йәнә бер мөһим күрһәткес бар. Ул – сифат. Ә сифат, 
йәшәйештең һәр бер өлкәһендәге кеүек үк, мәғариф, ғилем һәм әҙәбиәт 
донъяһында ла иң элек һәләтлелектән, намыҫлылыҡтан, яуаплылыҡтан, үҙ 
эшеңә бөтә күңелең менән бирелгәнлектән киләлер. Роберт Нурмөхәмәт улы 
йөҙөндә мин тап ана шундай ижад кешеһен, ҡыйыу һәм яуаплы хеҙмәт эйәһен 
күрәм “ [10]. Уҡыу-уҡытыу, әҙәбиәт һәм фән донъяһына аяҡ баҫҡан тәүге 
көндәренән үк ул уҡыусыларҙың һәм ижади йәмәғәтселектең иғтибарын йәлеп 
итерҙәй мәҡәләләр менән сығыш яһай һәм күп тә үтмәй, үҙен "әҙәбиәт хаҡында 
үҙ аллы етди һәм нескә фекер йөрөтөүсе" ("Литературная Россия", 1975) 
әҙерлекле ғалим итеп таныта. Беҙгә уның 500-ләгән фәнни хеҙмәте мираҫ 
булып ҡалған. Уларҙың күптәре доклад һәм тезистар рәүешендә Мәскәү, 
Ташкент, Бешкәк (Фрунзе), Ҡаҙан, Алма-Ата, Якутск, Екатеринбург, Сегед 
(Венгрия) ҡалаларында үткән ғилми конференцияларҙа һәм симпозиумдарҙа 
фекер алышыуға тәҡдим ителгән, "Вопросы литературы", "Дружба народов", 
"Литературная газета", "Литературная Россия" кеүек үҙәк матбуғат биттәрендә 
һәм йыйынтыҡтарҙа донъя күргән. Уның "Шаг в зрелость" (1975), "Ижади 
биҙәктәр" (1977), "Поискам нет конца" (1980), "Башкирский историко-
революционный роман" (1980), "Истоки и устья" (1993) тигән китаптары ысын 
мәғәнәһендә ғалимдың уңышлы эҙләнеү баҫҡыстары, башҡорт әҙәбиәт 
ғилеменең матур ижади биҙәктәре булды. Тикмәгә генә улар киң ҡатлам 
уҡыусыларҙа һәм фән донъяһында теләктәшлек һәм хуплау тапмай ҡалманы. Ә 
инде ғалимдың "Судьба жанра" (1986) монографияһына [2] килгәндә, уны һис 
икеләнеүһеҙ башҡорт прозаһы хаҡындағы етди тикшеренеүҙәрҙең береһе тип 
иҫәпләргә була [10]. Был хеҙмәте өсөн ғалимға ул донъя күрерҙән өс йыл алда 
(1983) филология фәндәре докторы тигән юғары ғилми дәрәжә бирелеүе үҙе үк 
күп нәмә хаҡында һөйләй. 

Һуңғы йылдарҙа, ХХ быуат аҙағы – ХХ1баштарында, профессор Р.Н. 
Байымов башҡорт әҙәбиәте тарихын өйрәнеүҙең яңы концепцияларын 
булдырыу хаҡында уйланды, эҙләнеүҙәр алып барҙы. Шул ерлектә уның 
тырышлығы менән “Боронғо һәм урта быуаттар башҡорт художестволы 
фекере”, “Башҡорт әҙәбиәте евразия әҙәбиәттере һәм мәҙәниәттәре 
системаһында” тигән темалар буйынса (айырыуса беренсеһе буйынса) 
“түңәрәк өҫтәл” артында һөйләшеүҙәр, семинарҙар, конференциялар 
уҙғарылды. Ғалимдың үҙенең БДУ–ла Көнсығыш классик әҙәбиәтен уҡытыу 
өсөн мөһим сығанаҡ булырҙай “Великие лики и литературные памятники 
Востока” (2005) тигән ғилми-методик характерҙағы күләмле хеҙмәте лә донъя 
күрҙе. Ул “Башҡортостан” гәзите тарафынан “Йыл китабы” тип иғлан ителде. 
“Егерменсе быуат башҡорт әҙәбиәте” (2003) тигән коллектив хеҙмәттең 
барлыҡҡа килеүе лә уның ойоштороу һәм фәнни эҙләнеү һәләтенең бер 
сағылышы булды. Ғалимдың үҙ хеҙмәттәрендә лә, семинарҙар, конференциялар 
материалдарында ла иғтибарға лайыҡ, артабан үҫтереп ебәрерҙәй ҡыҙыҡлы 
фекерҙәр күренгеләп ҡалды. Шулар араһынан мин Р.Н. Байымовтың боронғо 
һәм урта быуаттарҙа башҡорт һүҙ сәнғәтенең көнсығыш тибындағы идея-
эстетик система булараҡ йәшәүен һәм үҫеүен бай фактик материалдар 
ерлегендәге дәлилле фекер-ҡараштарын айырып күрһәтер инем [8; 9; 10]. 
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Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, “эшләмәгән кеше генә хаталанмай” тигәндәй, 
ғалимдың эҙләнеүҙәрендә, “көнсығышлыҡ” менән үтә мауығып китеп, һәр 
халыҡ һүҙ сәнғәтенең милли йөҙө, һыҙат-үҙенсәлектәре иң элек үҙ ерлегендә 
формалашыуын онотоп ебәреүгә, шул арҡала фольклорыбыҙҙың ижад ителеү, 
йәшәү, таралыу рәүеше менән һүҙ сәнғәтебеҙҙең ҙур традицияларға 
нигеҙләнгән милли ерлекле бер төрө булыуын онотоп ебәреүгә, инҡар итеүгә, 
“әҙәби фекер” тип аталған төшөнсә ҡыҫаһына “ҡыуып индереүгә” тартым 
ынтылыштар, шуға бәйле рәүештә хатта халыҡ күңелендә нисәмә быуаттар 
буйына һаҡланып килгән фольклор әҫәрҙәренең исемдәренә үҙгәрештәр 
индерергә тырышыуҙар булды (мәҫәлән, уның мәҡәләләрендә мәшһүр “Урал 
батыр” эпосының исеме “Урал”ға әүерелеп китте). Шул процеста бығаса 
эшләгән ғалимдарыбыҙҙың Көнсығыш классик әҙәбиәтен, башҡорт 
фольклорын һәм әҙәбиәте тарихын өйрәнеүгә арналған хеҙмәттәрен һанлап 
еткермәү, объектив баһаламау ҙа үҙен һиҙҙерте. Әйтәйек, заманында ваҡытлы 
матбуғатта Р. Н. Байымовтың Көнсығыш әҙәбиәте хаҡындағы хеҙмәте ғәрәп, 
фарсы, һинд телдәрендәге тәү сығанаҡтарға (төп нөсхәләргә) таянып яҙылыуы 
хаҡында хәбәр ителде, ниңәлер боронғо һәм урта быуаттарҙағы Көнсығыш 
әҙәбиәте буйынса урыҫ телендә дәреслектәр, уҡыу әсбаптары, хрестоматиялар, 
антологиялар төҙөгән, классик әҙиптәрҙең йыйынтыҡтарын сығарған И. 
Конрад, И. Брагинский, Е. Бертельс, Л. Позднеева, Е. Паевская, В. Никитина, 
И. Рабинович, И. Фильштинский, И. Серебрякова, И. Бромлина, Р. Левковская, 
Ю. Алиханова, Ф. Абдуллаева һәм башҡа тиҫтәләгән ғалимдарҙың, 
тәржемәселәрҙең исем-шәрифтәре лә, хеҙмәт емештәре лә күҙ уңынан 
ысҡындырып ебәрелде [1]. Ә бит Роберт Нурмөхәмәт улының ныҡышмал 
эҙләнеүҙәренә ихтирам менән ҡараған осраҡта ла, ғилми-методик пландағы 
китабының Көнсығышты өйрәнеүселәрҙең бай хеҙмәт емештәренә таянып 
төҙөлөүен күрмәү мөмкин түгел. Көнсығыштың классик әҙәбиәте менән 
ныҡлабыраҡ ҡыҫыҡһынған кешеләргә ул ярылып ята.  

Әҙәбиәтебеҙ тарихын яңы күҙлектән яҙырға кәрәк тигән идеяны 
күтәреп сығып та һәм шул маҡсатта семинарҙар, конференциялар ойоштороп 
та, уның совет дәүеренә ҡараған тарихын осорҙарға бүленешенән алып идея-
эстетик йөкмәткеһенә тиклемге мәсьәләләренең күбеһен иҫкесә яҡтыртҡан, вуз 
дәреслеге тип тәҡдим ителгән “Егерменсе быуат башҡорт әҙәбиәте” тигән ул 
яуаплы мөхәррире булған, күп кенә бүлектәрен яҙған коллектив хеҙмәт тә күп 
йәһәттән ҡәнәғәтһеҙлек тойғоһо уята. Был хаҡта заманында филология фәндәре 
докторы, профессор Ф.Т. Күзбәков та етди тәнҡит һүҙҙәрен әйткәйне. Мәҡәлә 
авторы былар хаҡында ниңә бөгөн килеп әйтергә булды әле, тип уйлаусылар ҙа 
булыуы ихтимал. Дөрөҫлөк хаҡына шуны әйтә алам: был һәм башҡа 
фекерҙәремде абруйлы ғалимдың үҙенә лә, ул ойошторған семинарҙарҙа һәм 
конференцияларҙа ла ап-асыҡ белдерә килдем [8, с. 48; 9, с. 287; 10]. Күп кенә 
коллегаларым быға шаһит. Ни генә тимә, дөрөҫлөк бәхәстә, әлбиттә, килделе-
киттеле түгел, ә ерлекле сәләмәт бәхәстә тыуа бит.  

Роберт Нурмөхәмәт улы Байымовтың күп яҡлы һәм емешле ғилми-
педагогик эшмәкәрлеге, әҙәби ижады киң йәмәғәтселек һәм хөкүмәт 
иғтибарынан ситтә ҡалманы. Ул республика баҫмаларының йыллыҡ 
премиялары, төрлө ижтимағи ойошмаларҙың, министрлыҡтарҙың маҡтау 
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ҡағыҙҙары, "СССР-ҙың юғары белем биреү отличнигы" билдәһе менән 
бүләкләнде, 1984 йылда профессор дәрәжәһенә лайыҡ булды. Ике йыл үтеүгә 
уға “Башҡортостандың атҡаҙанған фән эшмәкәре” тигән маҡтаулы исем 
бирелде. 1991 йылда инде ул Башҡортостан Фәндәр академияһының ағза-
корреспонденты итеп һайланды. Үҙенең 70 йәшен “Рәсәйҙең атҡаҙанған фән 
эшмәкәре” тигән шөһрәтле исем менән ҡаршыланы ғалим-педагог һәм әҙип. 
Улар бөтәһенән элек тәбиғәт биргән һәләтте дөрөҫ файҙалана, эшкә яуаплы 
ҡарай белеү һәм фиҙакәрлек һөҙөмтәһе. Кешегә бер генә бирелгән ғүмерҙең ана 
шулай минут-сәғәттәрен сарыф итмәйенсә фәнгә, әҙәбиәткә, йәш быуынға 
белем һәм тәрбиә биреүгә арнау, йылдар һуҙымында ҡалыр ғилми-рухи байлыҡ 
тыуҙырыу үҙе үк бер ҡаһарманлыҡ, мәғәнәле йәшәү өлгөһө.  
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БАШҠОРТ ӘҘӘБИӘТЕ ТЕОРЕТИГЫ К. ӘХМӘТЙӘНОВТЫҢ ҒИЛМИ 
ЭҘЛӘНЕҮҘӘРЕ ЙҮНӘЛЕШТӘРЕ 

 
Был мәҡәләлә һүҙ барасаҡ шәхес менән тәү тапҡыр осрашып, артабан 

бер ғилми учреждениела фекер-лөғәт алмашып бер ни тиклем ваҡыт эшләп 
йөрөгән йылдарға ярты быуатҡа яҡын ваҡыт үтеп тә киткән. Уның беҙҙе 
мәңгелеккә ҡалдырып китеүенә лә дүрт тиҫтә йыл булып киткән икән. Ғүмер 
тигәнең аҡҡан һыу кеүек шул. 1973 йылда аспирант сифатында СССР Фәндәр 
академияһының Башҡортостан филиалы Тарих, тел һәм әҙәбиәт институтының 
ишеген асып ингән сағымда, уртаса буйлы, түңәрәк ҡуңыр йөҙлө был уҙаман 
киң билдәле ғалим, өлкән ғилми хеҙмәткәр ине инде. 1978 йылда уның БДУ-ға 
уҡытыусылыҡ эшенә күсеүенә тиклем көн дә тиерлек аралашырға, ҡайһы 
берәүҙәр һымаҡ коридор, бүлмәләр буйынса кәләп һалмай, һәр саҡ баш 
күтәрмәй эшләүенең, уйланып йөрөүенең шаһиты булырға, ваҡытлы матбуғат, 
ғилми йыйынтыҡтар биттәрендә донъя күргән мәҡәләләремә ҡарата ихлас 
хуплау һәм кәңәщ һүҙҙәрен ишетергә яҙҙы. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, мин БДУ-ға 
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эшкә килер 1981 йылдан бер йыл элек кенә ул арабыҙҙан мәңгелеккә китеп 
барҙы. Был абруйлы шәхес – XX быуаттың 60 – 70-се йылдары башҡорт 
әҙәбиәт ғилеме үҫешенә ҙур өлөш индергән арҙаҡлы ғалимдарыбыҙҙың береһе 
Ким Әбүзәр улы Әхмәтйәнов. Бында мин береһе тигән һүҙҙе лә ҡулландым, 
сөнки беҙ тарихҡа оҙатып ебәргән XX быуаттың 50-се йылдары аҙағы – 60-сы 
йылдар башында һүҙ сәнғәтен өйрәнеүсе фән майҙанына көслө тулҡын булып 
Ә.Харисов, К.Мәргән (Ә.Кирәев), Ғ.Хөсәйенов, М.Ғәйнуллин, Ғ. Рамазанов 
кеүек ғалимдар килде. Артабан уларға Н.Зарипов, Ә.Вахитов, С.Сафуанов, 
М.Сәғитов, М.Минһажетдинов, Ф.Нәҙершина, С. Галиндар ҡушылды. 70-се 
йылдар башында инде уларҙың сафын Р.Бикбаев, Ә.Сөләймәнов, Р.Байымов, Т. 
Килмөхәмәтов кеүек һәләтле ғалимдар тулыландырҙы. Ошо тиҫтә йыл 
һуҙымында уларға В.Әхмәҙиев, М.Хәмиҙуллина, И.Бүләков, Ә.Вилданов, 
Ғ.Ҡунафин, М.Иҙелбаевтар өҫтәлде. Улар Ә. Харисов, Кирәй Мәргән, 
Ғ.Хөсәйенов кеүек күренекле ғалимдарҙың сафын тулыландырып, сәмләнеп, 
ярышып, янып-дәртләнеп әҙәбиәт ғилеме һәм фольклористика офоҡтарын 
бермә-бер киңәйтте, был фән тармаҡтарының ғилми-теоретик һәм тарихи 
нигеҙҙәрен бермә-бер нығытты һәм үҙҙәре ысын мәғәнәһендә ижади шәхескә 
әүерелде. Бөгөн был фән эшмәкәрҙәренең исем-шәрифтәре лә, хеҙмәт емештәре 
лә күптәргә таныш, яҡын һәм ҡәҙерле. Уларҙың ҡайһы берҙәре бөгөн дә юғары 
уҡыу йорттарында, ғилми учреждениеларҙа ҙур эштәр башҡара, яҙған 
хеҙмәттәре хәҙерге ваҡытта юғары уҡыу йорттарында, мәктәптәрҙә "тормош 
дәреслеге", универсаль белем һәм тәрбиә биреү сығанағы булған һүҙ сәнғәтен 
теоретик һәм тарихи планда өйрәнеүҙә төп ерлек ролен үтәй. Ҡыҙғанысҡа 
ҡаршы, фән, әҙәби ижад донъяһына көслө ағым булып килеп ингән был быуын 
эшмәкәрҙәре араһында К.Мәргән, Ғ.Рамазанов, М. Минһажетдинов, Ә. 
Вахитов, М. Сәғитов, Н. Зарипов, В. Әхмәҙиев, М. Ғәйнуллин, С. Галин, 
Р.Байымов, Ә.Сөләймәнов, И.Бүләков, Р.Бикбаев, Ғ. Хөсәйеновтар юҡ инде. 
Ким Әхмәтйәнов та, улар кеүек үк, яңынан-яңы идеялар күтәреп, янып-ярһып, 
илһамланып эшләп йөрөгән сағында, аҡ ҡағыҙ биттәренә төшөрөп өлгөрмәгән 
уй-фекерҙәрен үҙе менән мәңгелеккә алып китте.  

Әй, ғүмерҙең күркәм, хозур мәле! // Ник һин шулай килеп-китмәле! // 
Замандың бер кескәй атомыһың, // Ә мәғәнәң – йыһан дәүмәле [14].  

Ошондай шиғри юлдарҙы яҙған ғалим арабыҙҙан киткәндә, уға 49 йәш 
кенә ине. Әммә кеше ғүмеренең мәғәнәһе йәшәгән йылдар күплеге менән 
түгел, бәлки башҡарған эштәренең тослоғо һәм әһәмиәтлеләге менән 
билдәләнә.  

Ким Әбүзәр улының тос һәм әһәмиәтле эштәр башҡарыуға табан юлы 
Башҡортостандың хозур тәбиғәтле Әбйәлил яҡтарынан башлана. Ул 1932 
йылдың 5 февралендә Әбйәлил районының Оло Ҡыҙыл йылғаһына һыйынып 
ҡына ултырған Ҡолбаҡты – хәҙерге Әлмөхәмәт ауылында крәҫтиән ғаиләһендә 
донъяға килә. Ғаиләлә берҙән-бер бала булып, бәләкәйҙән белемгә ынтылып 
үҫә Ким. 1947 йылда, һуғыштан һуңғы ауыр осорҙа, Әлмөхәмәт ете йыллыҡ 
мәктәбен бишле билдәләренә генә тамамлағандан һуң ул бер нисә синыфташы 
менән яурынына тоҡсай аҫып, яҡты киләсәккә өмөтләнеп, уҡытыусы булам 
тигән оло маҡсаттар менән Ирәндек тауҙары аша йәйәүләп Темәс педагогия 
училищеһына юллана. Мәктәпте тик "5" билдәһенә генә тамамлаған Кимде 
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училищеға имтиханһыҙ ҡабул итәләр. Уны ул 1951 йылда тик яҡшы 
билдәләргә тамамлай һәм Башҡорт педагогия институтына уҡырға инә. 1955 
йылда вузды ҡыҙыл дипломға тамамлаған йәш белгесте башҡорт филологияһы 
кафедраһында ассисент итеп эшкә ҡалдыралар, 1957 йылда СССР Фәндәр 
академияһының Башҡортостан филиалы аспирантураһына тәҡдим итәләр. 1960 
йылда аспирант кандидатлыҡ диссертацияһын уңышлы яҡлай .  

Ана шул рәүешле белем-ғилем юлының бөтә баҫҡыстарын үтеп, фән 
донъяһына аяҡ баҫа Ким Әбүзәр улы. Унда бары ике тиҫтә йыл самаһы ғына 
эшләүенә ҡарамаҫтан, ул күп һәм тәрән мәғәнәле ғилми хеҙмәттәр ҡалдырырға 
өлгөрә. Улар – һис һүҙһеҙ ғалимдың ваҡыт ҡәҙерен белеп, көнө-төнө баш 
баҫып, ең һыҙғанып эшләүе һәм, әлбиттә, тәбиғәттән килгән таланты 
һөҙөмтәһе. Уның тырышлығына, фәнни ҡыйыулығына, оригиналь фекер 
йөрөтөүенә, яҙыу стиленең һығылмалылығына, логик фекерләү менән образлы 
фекерләү алымдарын оҫта синтезлай белеү ҡеүәһенә хайран ҡалырлыҡ. Уның 
һәр хеҙмәте уҡыусыларҙы улар өсөн бығаса билдәһеҙ ҡала килгән, бөтөнләй 
асылмаған фән һәм ижад донъяһына алып килде. Был донъяға юл алыуының 
беренсе көндәренән үк йәш ғалимдың төп иғтибарын әҙәбиәт теорияһы һәм 
поэтика мәсьәләләренә йүнәлтеүе үҙе үк күп нәмә хаҡында һөйләй. Уның 
кандидатлыҡ диссертацияһы ла шиғриәттең иң "олпат" жанры поэма 
теорияһына арналғайны. Был хеҙмәт 1962 йылда "Башҡорт поэмаларының 
композиция мәсьәләләре" тигән баш аҫтында айырым китап рәүешендә донъя 
күргәс [8], ҙур популярлыҡ ҡаҙанды, республикалағы һәм Мәскәүҙәге үҙәк 
матбуғат биттәрендә юғары баһа алды [1; 2]. Ысынлап та, унда йәш ғалим 
башҡорт поэмалары миҫалында әҙәбиәттә быға тиклем бөтөнләй тип әйтерлек 
тикшерелмәгән һүҙ сәнғәте әҫәрҙәренең, нескә поэтик "организмын" – 
художество үҙенсәлектәрен, состав элементтарын, милли һыҙаттарын 
ышандырырлыҡ итеп күҙаллауға өлгәшә. Аныҡ итеп әйткәндә, ул тәү тапҡыр 
теоретик планда башҡорт поэмаларында фольклор поэтикаһының урыны, эпик 
һәм лирик башланғыс, лирик герой, новеллизм, художество детале һәм 
уларҙың сюжет, композиция ҡоролошондағы ролдәре, сюжеттан тыш 
күренештәр кеүек мәсьәләләрҙе күтәрә һәм уларҙы бай фактик материалдар 
ерлегендә төплө яҡтырта [3, 308; 4, 44; 5, 180 – 181]. 

Тәүге уңыштарҙан ҡанатланған ғалим артабан милли әҙәбиәтебеҙ 
материалдары ерлегендә әҙәбиәт ғилеменең иң төп, ҡатмарлы тармаҡтарының 
береһе булған әҙәбиәт теорияһының бөтә аспекттарын системалы яҡтыртыу 
эшенә ең һыҙғанып тотона. Һөҙөмтәлә уның бер-бер артлы "Әҙәбиәт ғилеме 
һүҙлеге" (1965), "Шиғриәт иленә сәйәхәт" (1967) һәм шул осорҙағы ғилми 
эҙләнеүҙәренең "аккорды" булған "Әҙәбиәт теорияһы" (1971) тигән хеҙмәттәре 
донъя күрә [13; 14; 15]. Улар ғилми даирәлә хуплап ҡаршы алына, мәҫәлән, 
М.Минһажетдинов "Әҙәбиәт ғилеме һүҙлеге"н башҡорт әҙәбиәт ғилемендә үҙе 
бер яңы күренеш, тип баһалай [6]. Ғалимдың "Әҙәбиәт теорияһы" тигән 
фундаменталь хеҙмәте әҙәбиәттең йәмғиәттәге ижтимғи-эстетик ролен, 
йәкмәткеһе һәм формаһын, төрҙәрен һәм жанрҙар системаһын, һүрәтләү 
саралары типтарын һәм үҙенсәлектәрен, эпос, драма, айырыуса лирика 
төрҙәренә ҡараған әҫәрҙәрҙең художестволы төҙөлөшөн, ижад методы, әҙәби 
стиль мәсьәләрен ярайһы ентекле һәм төплө яҡтыртыуы менән айырылып тора 
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[3, 308; 4, 44; 7, 367]. Китаптың иғтибарҙы йәлеп итерҙәй новаторлығы шунда: 
бик күп әҙәби күренештәр, жанр формалары, поэтик нормалар унда әҙәбиәттең 
милли тәбиғәтен иҫәпкә алып өйрәнелә [3, 308; 4, 44]. Заманының ғилми йөҙөн 
билдәләгән был хеҙмәттең, әлбиттә, кәмселектәре лә юҡ түгел. Ғалимдарҙың 
дөрөҫ билдәләүенсә, унда әҙәбиәттең лирика (поэзия) төрөнә ҙур иғтибар 
бүленә, ә бына эпос (проза), айырыуса драма төрҙәре, уларҙың жанр йәһәтенән 
төркөмләнеше самалыраҡ яҡтыртыла, публицистика өлкәһенә бәйле мәсьәләр 
иһә төптө тәрәнерәк күҙаллауҙы талап итә [16, 591 – 593 б.]. Әммә әйтергә 
кәрәк, ғалимдың был һәм “Әҙәбиәт ғилеме һүҙлеге” хеҙмәте тиҙ арала 
студенттарҙың, мәктәп һәм вуз уҡытыусыларының, әҙәбиәт белгестәренең, 
ғөмүмән, һүҙ сәнғәте менән ҡыҙыҡһыныусыларҙың өҫтәл китабына әүерелә, 
әле лә ошо миссияны ярайһы үтәп килә. Әҙәбиәт теорияһы" тигән 
фундаменталь китаптың республикабыҙҙың Салауат Юлаев исемендәге дәүләт 
премияһы менән билдәләнеүе һәм сағыштырмаса ҡыҫҡа ваҡыт эсендә дүрт 
тапҡыр баҫылып сығыуы үҙе үк күп нәмә хаҡында һөйләй. 

ХХ быуаттың 70-се йылдарында К.Әхмәтйәнов төп иғтибарын 
башҡорт шиғриәтенең теоретик нигеҙҙәрен, тарихи поэтикаһын ентекләп, эҙмә-
эҙлекле өйрәнеүгә йүнәлтә. Шул процеста ул поэзия үҫешенә тос өлөш 
индергән ҡайһы бер ижадсылар хаҡында монографиялар яҙырға ла өлгөрә. Был 
йәһәттән уның "Назар Нәжми – шиғыр оҫтаһы" (1974) тигән хеҙмәте айырыуса 
ҡыҙыҡлы [11]. Унда ғалим халыҡ шағирының поэтик оҫталығын, күңел 
нескәлеген, донъяны фәлсәфәүи юғарылыҡта күрә һәм образлы күрһәтә белеү 
маһирлығын тәрән асып биреүгә өлгәшкән [3, 308; 7, 368].  

К.Әхмәтйәновтың айырым бер әҙиптең ижад лабораторияһын 
өйрәнеүгә бағышлаған икенсе бер хеҙмәте лә ғилми йәмәғәтселек тарафынан 
ыңғай ҡабул ителде. Үҙенең “Ғ.Сәләм. Тормошо һәм ижады” (1980) тигән 
китабында ғалим “Һәр бер иртәне йырға ҡушып йырлау”, халҡына шиғриәттең 
шифалы нурҙарын күберәк сәсеп ҡалыу өсөн ашығып, янып-ярһып ижад иткән, 
шуға ла күп кенә мәҡәләләрҙә һәм иҫтәлектәрҙә ҡараңғы төндә күк йөҙөн тирә-
йүнгә яҡтылыҡ сәсеп, бер мәлгә һыҙып үтеүсе метеор менән сағыштырылған 
шағирҙың ун йылға ғына һуҙылған ижад донъяһына киң һәм ентекле байҡау 
яһай. Ул яңы социалистик йәмғиәт төҙөү идеялары шаулатып алға һөрөлгән, 
уларҙы практик рәүештә тормошҡа ашырыу өсөн фиҙәкәр көрәш барған XX 
быуаттың 30-сы йылдарында Ғ.Сәләмдең "Йыр, йыр кәрәк!" тип, саң ҡағып, 
яңы поэтик формалар, һүрәтләү алымдары һәм геройҙар эҙләп, яңы темалар 
күтәреп килеп инеүен һәм тиҙ арала ҡәләмдәштәренең лидерына, башҡорт 
шиғриәтенең шоңҡарына әүерелеп китеүе серҙәрен бөтә нескәлегендә асып 
бирә. Ғалимдын был хеҙмәтен уҡығас, ижады бөгөн тарихилыҡ принцибын 
иҫтәренән сығарып ебәргеләгән ҡайһы бер тикшеренеүселәр тарафынан нисек 
кенә төрлөсә баһаланмаһын һәм нарыҡланмаһын, Ғ. Сәләмдең барыбер үҙ 
заманының үҫеш диалектикаһын күп кенә ҡәләмдәштәренә ҡарағанда 
тәрәнерәк төшөнә, әҫәрҙәрендә 30-сы йылдар героикаһын, ижтимағи-сәйәси 
һәм иҡтисади тормошта ғына түгел, бәлки кешеләрҙең донъяға ҡараштарында, 
психологияһында ла ҙур үҙгәрештәр барыуын, халыҡтың оптимистик рухын 
юғары художестволы кимәлдә сағылдыра, поэзиябыҙҙы идея-тематик яҡтан 
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ғына түгел, ә жанр, стиль, форма йәһәтенән дә байыта алған ҙур шағир 
булғанлығына йәнә бер инанаһың [3, 308 – 309; 5, 180 – 182]. 

Бына ошо рәүешле күренекле шағирҙарыбыҙҙың ижад емештәре 
менән уҡыусы күңелен арбау, әсир итеү серҙәрен асыҡлау, уларға эстетик баһа 
биреү өҫтөндә күп эшләй К.Әхмәтйәнов. Үрҙә телгә алынған "Шиғриәт иленә 
сәйәхәт" тигән китабында, Мәскәүҙә рус телендә баҫылған "Башҡорт совет 
әҙәбиәте тарихы" исемле коллектив хеҙмәттең айырым бүлектәрендә, ваҡытлы 
матбуғат биттәрендә донъя күргән ҙур-ҙур мәҡәләләрендә Ш.Бабич, С.Ҡудаш, 
Ғ.Сәләм, Р.Ниғмәти, М.Кәрим һәм башҡа шағирҙарҙың ижади оҫталыҡтары 
серҙәрен өйрәнеүҙе үҙәккә ҡуя. 

Ағымдағы әҙәби процесҡа, айырым шағирҙарҙың ижад емештәренә 
баһа биргән тәнҡит мәҡәләләрендә лә К.Әхмәтйәнов төп иғтибарын әҙәби 
оҫталыҡ мәсьәләләренә йүнәлтә. “Тәнҡитсе – шиғриәт һаҡсыһы” тип исемләй 
ул бер мәҡәләһен. Көндәлек тәнҡит мәҡәләләрен ул әллә ни күп яҙмай, ләкин 
уның һәр сығышы үҙе бер күренеш булараҡ ҡабул ителә, сөнки уларҙа ғалим 
үҙен һүҙ сәнғәтенең һаҡсыһы, уның юғары художество кимәле өсөн көрәшсе 
итеп тоя. Ҙур фәнни тәжрибә туплаған ғалим артабан тәнҡит мәҡәләләрендәге, 
әҙәбиәт тарихы буйынса яҙған хеҙмәттәрендәге, айырым шағирҙарға арналған 
монографияларындағы практик анализды саф теория менән тағы ла төплөрәк 
һәм тығыҙыраҡ бәйләргә тырыша. Шул ерлектә уның шиғриәттең үҫеш 
канундарын төрлө яҡлап асып биргән “Поэтик образлылыҡ” (1979) тигән 
монографияһы донъя күрә [12]. Унда ғалим төп иғтибарын шиғыр 
төҙөлөшөнөң үҫеш-үҙгәреш законсалыҡтарын һәм башҡорт ауыҙ-тел һәм яҙма 
шиғриәттәрендәге образлылыҡ серҙәрен асыуға йүнәлтә. Ул лирик аһәңлектең 
мөһим алым-сараларын, поэтик традицияларҙың үҙенсәлеген һәм бөгөнгө 
йәшәйешен, шиғриәттәге новаторлыҡтың асылын айырыуса ентекле яҡтырта. 
Тәрән, ентекле анализға, ҙур теоретик дөйөмләштереүҙәргә бай был хеҙмәт 
К.Әхмәтйәновтьң әҙәбиәт ғилеме өлкәһендә донъя кимәлендә барған 
күҙәтеүҙәр, асыштар һәм дискуссиялар юғарылығында фекер йөрөткән, 
тикшеренеүҙәре менән дөйөм ғилми-әҙәби процесҡа ҡушылып киткән ҙур 
ғалим булыуын раҫлай [5, 82]. Быға үҙе тере сағында тулыһынса әҙерләп 
өлгөрә алмауы сәбәпле тормош иптәше Р.Әхмәтйәнова менән ҡәләмдәше 
С.Сафуанов хәстәрләп сығартҡан "Матурлыҡ. Батырлыҡ. Шиғриәт" (1982) 
тигән әҙәби тәнҡит һәм әҙәбиәт ғилеме методологияһы өлкәһенә ҡараған 
мәҡәләләр йыйынтығы ла сағыу дәлил. Был китабында ла ғалим үҙенең "һүҙ 
сәнғәте үҫешенә, айырым әҫәрҙәрҙе анализлауға теоретик булараҡ яҡын килеү 
маһирлығын, художество оҫталығы мәсьәләләрен үҙәккә куйыуын һәм ана шул 
оҫталыҡтың иң нескә быуындарына тиклем үтеп инеүҙе философик 
дөйөмләштереү менән бәйләү көсөнә" [10, 6] эйә булыуын күрһәтте. Тап ошо 
һыҙаттары уның бөтә ижад юлының төп үҙенсәлеген тәшкил итте. 

К.Әхмәтйәновтың ғилми-әҙәби эшмәкәрлеген барлағанда, йәнә бер 
моментты әйтеп үтмәү мөмкин түгел. Башҡорт шиғриәтенең бай фактик 
материалдары менән эш иткән, уларҙы юғары идея-эстетик талаптар кимәленән 
күңел зиһене иләге аша үткәргән һәм етди фәнни дөйөмләштереүҙәр яһаған 
ғалим Ә. Харисов, Ғ. Хөсәйенов кеүек күренекле әҙәбиәт белгестәре менән 
берлектә ул һүҙ сәнғәтебеҙ тарихында беренсе тапҡыр иң сағыу шиғри әҫәрҙәр 
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тупланмаһын – “Башҡорт поэзияһы антологияһы”н төҙөп донъяға сығарыу 
идеяһын тормошҡа ашырыуға ла үҙенең тос өлөшөн индерҙе. Ғалим “Башҡорт 
совет әҙәбиәте тарихы” (1957) тигән фундаменталь хеҙмәтте яҙыуҙа ла әүҙем 
ҡатнашты. Был хеҙмәт 1967 йылда Мәскәүҙә рус телендә лә донъя күрә. 

Ғүмеренең һуңғы йылдарында Ким Әбүзәр улы “Башҡорт 
әҙәбиәтендә әхлаҡ мәсьәләләре”, “Фәнни-техник революция һәм поэтик 
фекерләү” тигән китаптар өҫтөндә эшләне. Бына шулай әҙәбиәт ғилеменең 
ҡатмарлы проблемалары менән мөкиббән китеп шөғөлләнеүенә ҡарамаҫтан, ул 
мәктәптәр өсөн башҡорт әҙәбиәте буйынса дәреслектәр яҙыуҙа, хрестоматиялар 
төҙөүҙә лә әүҙем ҡатнашты.  

Ким Әбүзәр улы Әхмәтйәнов әҙәбиәт ғилемендә һәм тәнҡиттә 
йәштәрҙең кәңәшсеһе һәм остазы ла булды. Был уның ғилем һәм әҙәби ижад 
донъяһында тәүге аҙымдарын яһаусыларға айырыуса иғтибарлы булыуында ла 
асыҡ күренде. Ситкә китеп тормаҫтан, үҙемдең фәнни эшмәкәрлегем менән 
бәйле бер генә сәхифәне телгә алып үткем килә. Кандидатлыҡ 
диссертациямдың авторефератын ҡаратып, тикшертеп алыу өсөн әҙерләнеп 
йөрөгән көндәрҙә Ким Әбүзәр улы Ҡырымға ялға китеп барҙы. Автореферат 
ҡулъяҙмаһының машинканан уҙғарылған данаһын уға тапшырырға 
өлгөрмәнем. Ғәжәп хәл: 2-3 көн үтеүгә көтмәгәндә Ким ағайҙан тиҙ арала 
авторефератымдың ҡараламаһын ебәреүҙе һораған телеграмма килеп төштө. 
Ике аҙна үтеүгә мин почтала уның хат итеп ебәрелгән кәңәштәре, тәҡдим-
төҙәтмәләре теркәлгән ҡулъяҙмаһын тотоп тора инем. Ә бит 3-4 көн үтеүгә 
ғалим үҙе лә ҡайтып төштө. Йылдар уткән һайын Ким Әхмәтйәнов кеүек 
ғалимдарҙың ваҡыт ҡәҙерен белгән ғилми уҙаманлыҡтары, һүҙҙәренән эштәре 
айырылмаған ир-егетлектәре күңелдә яҡты бер эҙ ҡалдырыусы хәтирә булып, 
ҡабат-ҡабат иҫкә төшә. 

Халҡыбыҙ борон-борондан үҙенең батырҙарын, ил уҙамандарын, 
арҙаҡлы шәхестәрен хөрмәт иткән. К. Ә. Әхмәтйәновтың яҙмышына ла шундай 
өлөш төшкән. Бөгөнгө көндә Әбйәлил районында ошондай арҙаҡлы 
шәхестәребеҙҙең береһе, күренекле ғалим-яҙыусы, тәнҡитсе һәм педагог Ким 
Әбүзәр улы Әхмәтйәнов исемендәге махсус премия булдырылған, Әлмөхәмәт 
ауылының матур бер урамы уның исемен йөрөтә, ул тыуып үҫкән йортҡа, 
уҡыған мәктәпкә мәрмәр таҡтаташ ҡуйылған. Мәктәп етәкселеге, 
уҡытыусылар, балалар, ауыл халҡы ярҙамы менән мәктәп музейына ғалим 
хаҡында иҫтәлекле материалдар, әҙәби ҡомартҡылар туплаған.  

Эйе, Ким Әхмәтйәнов оло йөрәкле шәхес, ҙур ғалим ине. Беҙгә ул 
ысын мәғәнәһендә ғилми гәүһәрҙәр ҡалдырҙы. Тәрән эстәлекле был хеҙмәттәр 
уның ҙур маҡсаттар, уй-ниәттәр, киң ҡоласлы теоретик проблемалар менән 
йәшәгәнлеген, юғары кешелек сифаттарына эйә булғанлығын бер туҡтауһыҙ 
хәтерләтеп тора. Уларҙың автографтар менән бүләк ителгәндәре был тойғоно 
тағы ла көсәйтеберәк ебәрә. Бына, мәҫәлән, ғалимдың “Поэтик образлылыҡ” 
монографияһына яҙған автографы: “Ғиниәт Ҡунафинға (ҡыҙыл төҫ менән 
айырып яҙған. – Ғ.Ҡ.) – фән өсөн иң кәрәк һыҙатын (баш баҫып оҙаҡ ултыра 
белеүен) хуплап һәм бөгөнгө әҙәби процеста тағы ла активыраҡ ҡатнашыуын 
теләп Ким Әхмәтйәнов. 26. Х. 79”. Шөкөр, бөгөнгө көндә олуғ шәхестең ошо 
теләктәрен бойомға ашырыусы, изге ғилми эштәре традицияларын дауам 
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иттереүсе, байытыусы һәм яңы баҫҡысҡа күтәреүсе әҙәбиәт белгестәребеҙҙең 
сафы ныҡ. Киләсәктә лә уның шулай буласағына өмөт ҙур. Бының өсөн беҙҙә 
бөтә шарттар ҙа бар. Бары, Ким Әбүзәр улы кеүек, һайлаған һөнәреңде, 
халҡыңды яратып, баш баҫып эшләй, иренмәй тырышып эҙләнә белергә генә 
кәрәк. 
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Роберт Байымов прозаға XX быуаттың һикһәненсе йылдар уртаһында 

килеп инә. “Бикле хазина”, “Ҡайтырбыҙ һалдат булып”, “Сарсау” китаптарына 
ингән әҫәрҙәре менән үҙен хикәйәләр оҫтаһы итеп таныта әҙип. Бәләкәй жанр 
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сиктәрендә художестволы әҙәбиәттә ныҡлы тәжрибә туплаған әҙип 
туҡһанынсы йылдарҙа бик етди әҫәр яҙыуға – документаль тарихи роман ижад 
итеүгә тотона. 

Р.Байымовтың “Сыбар шоңҡар” тарихи-документаль романы осор 
милли әҙәбиәтебеҙ өсөн яңы сағыу күренеш булды. Башҡорт прозаһында 
тарихи романдар донъя күрә торһа ла, ҡәтғи документаль роман жанры 
критерийҙарына яуап биргән әҫәр ижад ителгәне булмай әле. Документаль 
роман беренсе нәүбәттә үҙ өҫтөнә тарихи үткәнгә, тарихи факттарға мөнәсәбәт 
тәрбиәләү функцияһын ала. Шуға күрә лә бындай типтағы әҫәрҙәрҙә факттарға 
һәм ваҡиғаларға мөмкин тиклем күберәк урын бирелә. Документаль әҫәрҙең 
йәнә бер мөһим сифаты – бер-береһен нигеҙләп, тулыландырып килгән факттар 
теҙмәһендә авторҙың заман күҙлегенән сығып өр-яңы фәнни концепцияны алға 
этәреүенә ҡайтып ҡала. Яҙыусы үҙенең әҫәре менән теге йәки был тарихи 
ваҡиғаға ҡарата йәшәп килгән иҫке ҡараштарҙың ҡаҡшауына өлгәшә. 
Р.Байымовтың «Сыбар шоңҡар» әҫәре башҡорт халҡы тарихының иң 
сетерекле, фажиғәле, героик ваҡиғаларына – 1917 – 20 йылдарҙағы милли 
хәрәкәт осорон, замандың күренекле шәхесе З.Вәлиди эшмәкәрлеген 
һүрәтләүгә арналған. ХХ быуат башындағы Рәсәйҙәге милли һәм мосолман 
дине хәрәкәттәре оҙаҡ йылдар һуҙымында тик бер яҡлы баһалана килде. 
Р.Байымовтың «Сыбар шоңҡар» әҫәрендә ҡанунлашҡан ҡараштар тәнҡит 
ителә, тарихи дөрөҫлөктө яҡлап сығыш яһала. 

Документаль романда яҙыусы көн-күреш ваҡлыҡтарын һүрәтләүгә 
туҡталмайынса, идеялар, концепциялар юғарылығында һүҙ алып барыуҙы 
өҫтөн күрә. Бындай әҫәр заман талабы булараҡ ижад ителә.Документаль жанр 
талаптарына ярашлы “Сыбар шоңҡар” романында хәл-ваҡиғалар үтә йылдам 
һәм ҡырҡыу үҫешә. Был авторҙың роман концепцияһы дөрөҫлөгөнә 
инанғанлығын күрһәтеү сараһы булып тора, яҙыусының эмоциональ көсө 
факттарҙы асыуға, дөрөҫлөктө фашлауға йүнәлтелә. Үҙгәртеп ҡороуҙарға 
тиклем ғилем донъяһына – шәреҡ халыҡтары тарихына мөккибән булған Зәки 
Вәлидиҙең актив сәйәсмән булып китеүе әҫәрҙә тарих, заман талабы булараҡ 
сағылыш таба. 

З.Вәлиди ҡараштарын уртаҡлашып, автор Рәсәй илендә 
цивилизациялы дәүләт ҡоролошо проблемаһының һәр саҡ киҫкен тороуын 
билдәләп үтә. Р.Байымовтың «Сыбар шоңҡар» әҫәрендә Совет власе үткәргән 
синфилыҡ, партиялылыҡ сәйәсәтенең һәм Рәсәйҙәге тоталитар режимдың, 
империалистик дәүләт ҡоролошона нигеҙләнгән аппарат системаһы 
эшмәкәрлегенең башҡорт халҡын үтә лә оло фажиғәгә, һәләкәткә алып килеүен 
иҫбат итеүе осор башҡорт тарихи прозаһында художестволы концепция 
үҫешендә яңы күренеш була. Яҙыусы үҙенең тарихи-документаль романы 
менән 1930-70 йылдарҙа популяр булған халыҡ үткәнен формацион күҙлектән 
сығып өйрәнеүгә нигеҙләнгән ҡараштарҙың ҡаҡшауына өлгәшә, башҡорт 
халҡының һәм башҡа төркиҙәрҙең үҙҙәренә генә хас үҫеш законсалыҡтары 
булыуын, быға хөрмәт менән ҡарарға кәрәклеген яҡлап сыға. Документаль 
әҫәргә эмоциональ көсөргәнешлелекте арттырыусы пейзаж, лирик сигенеү 
кеүек әҙәби саралар хас түгел. Тарихи-документаль роман үҙенең жанр, стиль 
үҙенсәлектәре менән публицистикаға яҡын тора. С.Залыгин һүҙҙәре менән 
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әйткәндә, документалист «выступает в роли следователя по особым важным 
делам человечества, поэтому-то он снова и снова публицистичен» [1].  

Р.Байымовтың документаль романында һәр төрлө художестволы 
сараларҙы осратырға мөмкин. Автор фантазияһы менән тыуҙырылған 
мауыҡтырғыс сюжеттарҙың йөкмәткегә индерелеп ебәрелеүе романды уҡымлы 
итә. Бындай сюжеттар йыш ҡына роман геройҙарының кешелек һыҙаттарын, 
уларҙың эске донъяһын асыуға йүнәлтелә.    Романда 
образлы сағыштырыуҙарҙы, йәнләндереүҙәрҙе күпләп осратырға мөмкин. 
Шуларҙың бер нисәүһен күрһәтеп үтеү менән сикләнәбеҙ:  
1. «Ҡалъя еҫен һиҙгән ҡоҙғон кеүек»; 
2. «баҫҡынсылыҡ әсеткеһендә йылдан-йыл ҡабара барған дәүләттең 
аждаһалай хәрби һәм иҡтисади нәфсеһе»; 
3. «ирмен тигән ир, кәзә бәрәселәй шулай ҡойроҡ сәнсеп, тубыҡтарын 
һикертә-һикертә ырғандай буламы?»; 
4. «мондолина уның ҡулында иркәләүҙәрҙән ихтиярын юғалтҡан һөйәркәһеме 
ни?». 

Урынлы ҡулланылған һүрәтләү саралары роман идеяһын асыуға, 
әҫәрҙең эстетик тәьҫир итеү көсөн арттырыуға йүнәлтелә. Документаль әҫәр 
публицистиканан художестволылығы, образдар системаһы булыуы менән 
айырылып тора. «Сыбар шоңҡар» әҫәре йөкмәткеһенә һүрәтләнгән осорҙоң бик 
күп сәйәси эшмәкәрҙәре образдары, замандың типик персонаждары 
индерелгән. Әммә унда башҡа романдарға хас геройҙар яҙмышының тулы 
картинаһын биреү маҡсат итеп ҡуйылмай. Алда билдәләп китеүебеҙсә, 
документаль романда һүҙ башлыса концепциялар юғарылығында алып 
барылыу сәбәпле, теге йәки был герой, образ тарихи ситуацияны, асыҡлағанда 
индерелә лә, роман идеяһына ярашлы үҙ функцияһын үтәү менән йөкмәтке 
туҡымаһынан төшөрөп ҡалдырыла. Авторҙың һүҙ ыңғайында һәр бер геройын 
уҡыусы менән таныштыра барыуы, үҙенсәлекле яҙмыштарына ҡағылышлы 
мәғлүмәттәрҙе теркәй килеүе арҡылы уларҙың тарихи-художестволы йөҙөн 
асыҡ күҙалларға, иҫтә ҡалдырырға мөмкинлек тыуа. Был йәһәттән башҡорт 
милли хәрәкәте ағзалары Ә.Ҡарамышев, Ш.Бабич, Иркәбаевтарҙың трагик 
яҙмышы тәрән драматизм менән һуғарылып бирелә.
 Ш.Манатов,Ш.Хоҙайбирҙин, Ә. Мортазиндарҙың ҡаршылыҡлы 
яҙмышы уҡыусыны битараф ҡалдырмай. Башҡорт халҡының белемле, ҡыйыу 
ир-егеттәренең сәйәси упҡын эсендә мәғәнәһеҙ һәләк булыуы тарихи осор 
фажиғәһен тағы ла тәрәнәйтә төшә. 

Халыҡты борсоған, тәрән уйландырған замандың сәйәси 
проблемалары Р.Байымовтың башҡа әҫәрҙәрендә лә художестволы 
яҡтыртылыш тапты. Яҙыусының “Алданыу” повесында афған һуғышы 
ваҡиғалары философик тәрәнлектә художестволы анализлана. 

Был повестҡа социаль-сәйәси, философик повесть жанры һыҙаттары 
хас. Әҫәрҙә күпселек йәмәғәтселек өсөн асылы ҡараңғы булған, ”сәйер һуғыш” 
– афған һуғышы яңы аспекттан сығып яҡтыртыла. 

Повестың сюжет композицияһы ретроспектив алым менән ҡоролған. 
Әҫәрҙә төп герой Хәсән тормошо афған һуғышына тиклем һәм һуғыштан 
һуңғы осорға бүлеп бирелә. Ике дәүер бер-береһенә ҡаршы ҡуйыла, дәүерҙәрҙе 
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бәйләүсе һәм айырыусы көстәр философик планда анализлана. Повесть 
үҙәгендә актив фекер йөрөтөүсе, ваҡиғаларҙы тәрәндән баһаларға ынтылған 
герой тора. Ул уйҙары менән хәҙергенән үткәндәргә ҡайтып урай, үткәндәрҙә 
ҡалған тормош деталдәренән бөгөнгөһөнә яуап табырға ынтыла. Был процесс 
геройға ауыр бирелә. Көсөргәнешле фекерләү эшмәкәрлеге аша тотош быуын 
инанған дөрөҫлөктөң бары тик иллюзия ғына булғанын төшөнөү тетрәндерә 
уны. Төп герой Хәсәндең тормошон һүрәтләү арҡылы автор илебеҙ, 
йәмғиәтебеҙ тарихындағы сираттағы драматик дәүерҙе яҡтыртыуға өлгәшә. 

Роберт Байымовтың “Сыбар шоңҡар” тарихи документаль 
романының һәм “Алданыу” повесының бик мөһим уртаҡ сифаттары бар: автор 
дәүерҙең драматик хәл-ваҡиғаларын художестволы һүрәтләп,драматизмын 
күрһәтеп кенә ҡалмай, ул шул ваҡиғалар артында, конкрет фигуралар 
тороуына баҫым яһай, уларҙың меңәрләгән кешеләр трагедияһында яуаплы 
булыуҙарын фаш итә.  

Роберт Байымовтың үткер сәйәси йөкмәткеле әҫәрҙәре, һис шикһеҙ, 
хәҙерге башҡорт прозаһының ҙур ҡаҙаныштары булараҡ баһаланырға хаҡлы. 
Көнсығыш әҙәбиәтен, мәҙәниәтен, философияһын төплө өйрәнгән ғалим-
яҙыусының йәмғиәттәге хәл-ваҡиғаларға ҡарашы, баһаһы киләсәк быуындар 
өсөн дә үҙ ҡиммәтен юғалтмаясаҡ. 
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РОБЕРТ БАЙЫМОВ ИЖАДЫНДА БАШҠОРТ-ЯҠУТ ТАРИХИ –ӘҘӘБИ 
БӘЙЛӘНЕШТӘРЕ 

 
Роберт Байымовтың рухи мираҫы булып бик күп хеҙмәттәре ҡалды. 

Иғтибарҙы уның бер китабына – “Юғала барған тарих. Башҡорт-яҡут тарихи-
әҙәби бәйләнештәре” исемле уҡыу ҡулланмаһына йүнәлтергә теләйем. Донъя 
кимәлендә фекер йөрөткән, халыҡ-ара, милләт-ара мәсьәләләрҙе тәрән аңлаған 
авторҙың китабы был. Автор, ниндәйҙер жанр ҡалыптарынан ситкә китеп, 
китапта художестволы фекерләүгә лә, публицистик күҙәтеүҙәргә лә, мемуарҙы 
хәтерләткән хәтирәләргә лә, яҡут илендәге башҡорттар яҙмышын күрһәткән 
документтарға ла иркен урын бирә. Аңлауымса, был уҡыу ҡулланмаһы 
киләсәктә яҙыусы-ғалим ниәтләгән художестволы әҫәрҙең һәм ғилми хеҙмәттең 
башланғысы, нигеҙе булған.  

20-се быуат башында йәшәгән яҡут мәғрифәтсеһе Алексей 
Кулаковский фекерҙәренә таянып, Роберт Байымов халыҡтарҙың милли 
мәҙәниәте үҫеше, туған тел мәсьәләләре, йәш быуын тарафынан уның өйрәнелеүе 
тураһында уйлана. Бер быуат айырған ике дәүерҙе сағыштырып, зыялыларҙың 
һәм йәштәрҙең туған телгә мөнәсәбәте уның үҫеше өсөн төп шарттарҙың береһе 
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тип билдәләй. “Ҡасандыр рус теле “мужик” теле булып иҫәпләнгән, рус 
әҙәбиәтенең үҫеше, телдең мәҙәни төшөнсәләр менән байыуы уны донъяның иң 
бай телдәре кимәленә күтәргән”, – тип яҙған яҡут мәғрифәтсеһе. Роберт Байымов 
башҡорт теленең мәҙәни ҡатламы тураһында фекер йөрөтөп, фәндең, 
мәҙәниәттең, әҙәбиәттең туған телдә үҫеше өсөн сығыш яһай. Башҡорт теле тулы 
ҡанлы йәшәй һәм үҫә алһын өсөн, ошо шарттар мөһим, ти ул. 

Донъяла телдәрҙең юғалыуы тураһында уйланып, 21-се быуат уртаһына 
2500 телдән 500 тел ҡалыу ихтималлығы хаҡында ғалимдарҙың фараздарын 
килтереп, Роберт Нурмөхәмәт улы шундай фекерҙәр әйткән: “Телдең үлеме – беҙ 
аңлағанса, грамматик системаның юғалыуы ғына түгел, был ҡабатланмаҫ, 
үҙенсәлекле бөтөн бер донъяның үлеме, сөнки тел – донъяны тойоуҙың, донъяны 
күреүҙең бер формаһы, донъя фәлсәфәһе. Мин үҙемә шундай асыш яһаным: 
төрлө шартлылыҡтар, догмалар, ҡанундар, сиктәр менән сикләнгән халыҡтарға 
ҡарағанда, масштаблы фекерләүҙән, мифологик ҡараштарҙан айырылмаған 
халыҡ кешелектең глобаль фекерләүенең юғарыраҡ орбитаһына сығыу өсөн 
ҙурыраҡ мөмкинлеккә эйә.  

“Бөйөк” халыҡтар ҙа, “бөйөк” телдәр ҙә булмай. Һәр халыҡ, һәр тел 
үҙенсә бөйөк. Донъяуи процестар беҙ аңлап бөтмәгән ҡанундар буйынса бара: ер 
аҫтындағы тынғыһыҙ көстөң ҡайһы урындан тышҡа бәреп сығырын алдан әйтеп 
булмай. Тарихта бик йыш төп ролде тупаҫ көс тә, хатта иҡтисади фактор ҙа 
уйнамай, халыҡтың төп рухи ҡәүәтен уның этник, милли үҙаңы әйҙәй, һәм был 
халыҡтың һан буйынса күп йәки аҙ булыуына бәйләнмәгән. Ҡан ҡойош, 
башҡалар байлығы иҫәбенә үҙ-үҙен раҫлаған, ер йөҙөнән юҡҡа сыҡҡан бөйөк 
империялар (Һундар, Монголдар, Рим…) ниндәй рухи ҡиммәттәр ҡалдырған? 
Борондан мәҙәни ҡомартҡылар конкрет халыҡтар, бер милләтле дәүләттәр 
(Ҡытай, Һиндостан, боронғо гректар…) тарафынан ижад ителгән. Бәлки, шуға 
һәр халыҡ үҙаллы йәшәргә, үҙенсәлеген, быуаттан-быуатҡа тупланған 
тәжрибәһен һаҡларға һәм үҫтерергә ынтылалыр?!”. 

 Р. Байымовтың фекерҙәренән төрки халыҡтарында туған телгә бәйле 
проблемаларҙың уртаҡ булыуы күренә. Роберт Нурмөхәмәт улының фекерҙәш 
дуҫтары – төрлө төбәктәрҙән йыйылған ғалимдар ҡоронда был мәсьәләләр уртаҡ 
хәстәрҙәргә әйләнгән. 

Роберт Байымов өс тиҫтә йылға яҡын етәкләгән БДУ-ның башҡорт 
әҙәбиәте һәм фольклоры кафедраһы республика вуздары өсөн генә түгел, илдең 
төрлө төбәктәре өсөн әҙәбиәт белгестәрен үҫтерҙе. Яҡут, Хакассия, Чечен-
Ингушетия, Мордова, Сыуашстан, Ҡабарҙы-Балҡар һәм башҡа республикаларҙа 
профессор Роберт Байымовтың абруйы юғары. Ғалимдың аралашыу даирәһе киң 
булған: һүҙ барған китапта ла Яҡут (Саха) Республикаһында ойошторолған 
халыҡ-ара фәнни конференцияла уның бик күп фекерҙәш ғалим дуҫтары 
ҡатнаша. Р. Байымовтың Яҡут дәүләт университетында кандидатлыҡ 
диссертацияларын яҡлау буйынса Ғилми совет ағзаһы булыуын, яҡут ғалимәләре 
П.В. Сивцева һәм В.Б. Окорокова уның етәкселегендә докторлыҡ 
диссертацияларын яҡлауын билдәләргә кәрәк.  

Йәш ғалим И.С. Емельянов “Прозала рус-яҡут әҙәби бәйләнештәре 
(1880-1930 й.)” темаһына диссертация яҡлағанда, профессор Р. Байымов 
сығышына иғтибар итегеҙ: “Саха (Яҡутияла) күп башҡорттарҙың хатта ауыл-
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ауыл булып йәшәүе билдәле. Улар – тыуған еренән һөрөлгән башҡорттар. Юҡ, 
енәйәтселәр түгел улар, ысын ауыл хеҙмәтсәндәре, күп осраҡта, кулак тип иғлан 
ителеп, тотош ғаиләләре менән һөрөлгән алдынғы ер кешеләре. Яҡут тарихында 
уларҙан бер ниндәй ҙә яҡты эҙ ҡалманымы икән ни?” Роберт Байымовтың 
асынып биргән ошо һорауы киләсәктә был уҡыу ҡулланмаһында сағылыш 
табасаҡ ғалим эҙләнеүҙәренә нигеҙ булғандыр. Тыуған еренән китергә мәжбүр 
ителгәндәр башҡорт тарихында күпме? Ихтилалдарҙы алып ҡараһаҡ, унда 
ҡатнашыусылар юҡ ителгән йәки алыҫ төбәккә һөргөнгә оҙатылған. Азатлыҡ 
өсөн көрәшеүсе Салауат, Юлай, Зәки Вәлиди, Абдулҡадир Инан һәм башҡалар 
яҙмышы... Бөгөнгө көндә төрлө сәбәптәр арҡаһында (иң беренсе, социаль) 
республика күпме көстө, булдыҡлы йәштәрҙе юғалта?!  

Башҡорттар һәм яҡуттар араһындағы рухи туғандашлыҡ ике төрки 
халҡы яҙмышындағы уртаҡлыҡтар менән дә билдәләнә. Тирә-йүнде байҡап, яҡут 
юлдарынан уҙған саҡта уйсан ғалим был ерҙәргә һөргөнгә ебәрелгән башҡорттар 
тормошон күҙ алдына килтерә. Ҡырағай төбәккә бер ниндәй йәшәү сығанаҡһыҙ, 
киләсәккә бер ниндәй өмөтһөҙ тотош ғаиләләре, хатта кескәй балалалары менән 
мәжбүри рәүештә ҡыуып килтерелгән милләттәштәребеҙ яҙмышы ниндәй булған 
һуң?  

Р. Байымовҡа тиклем был проблемаға ғалимдар Әнүәр Әсфәндиәров, 
Мөхтәр Сәғитов мөрәжәғәт иткән. М. Сәғитов яҙмаларында Саха (Яҡутиянан) 
Сара апайҙың хәтирәләре бар: “Беҙҙең олатай-өләсәйҙәр Уралдан килгән 
башҡорттар булған. Уларҙы ни өсөндөр массалы рәүештә этап менән мәңгелек 
һөргөнгә ҡыуғандар. Айҙар буйына йәйәү барған улар. Күптәре юлда үлеп ятып 
ҡалған. Бәлки, Башҡортостанда беҙҙең туғандарыбыҙ барҙыр… Тик беҙ уларҙы 
белмәйбеҙ”.  

Роберт Нурмөхәмәт улы тапҡан мәғлүмәттәр буйынса, килмешәктәрҙең 
хәлен еңеләйтеү өсөн, яҡуттарҙан ярҙам: 10000 һум аҡса, 100 баш мал, эш 
ҡоралдары йыйылған. Урындағы халыҡтың үҙ ихтыяры менән шундай ҙур ярҙам 
күрһәтеүен уларҙың туғандаш төрки милләттенә туғандарса айырым мөнәсәбәте 
тип ҡабул итергә кәрәктер.  

Яҡуттарҙың үҙ ерҙәренә күсеп килеүселәргә ҡарашы мәсьәләһе, 
әлбиттә, бер яҡлы ғына түгел. Үҙ иленән ҡыуылып, килмешәккә әйләндерелгән 
кешеләргә йәшәүгә хоҡуҡ урындағы халыҡ иҫәбенә бирелгән бит. Һөргөн 
сәйәсәте аҫаба халыҡ һәм килмешәктәр яҙмышында ҙур ҡатмарлылыҡтар, 
социаль-көнкүреш, административ, әхләҡи-рухи һәм башҡа бик күп проблемалар 
тыуҙырған. 20-се быуат яҡут ғалимы Алексей Кулаковский яҙғанса, “Беҙ, 
яҡуттар, йәшәү өсөн көрәштә еңелеп, юҡ ителеүгә дусар ителгәнбеҙ”. Һүҙ бында 
ерле халыҡтың үҙ Ватанынан яҙыу фажиғәһе тураһында бара.  

Аңлашылыуынса, Саха (Яҡут) ерҙәренә һөрөлгән башҡорттар (1914 
йылғы мәғлүмәттәр буйынса ҡарағанда, уларҙың һаны 3000-дән артыҡ) үҙ 
ихтыярынан тыш урындағы халыҡҡа ауырлыҡ һала. Тундра, мәңгелек боҙлоҡ, 
туғыҙ айға һуҙылған ҡыш, торлаҡһыҙ, аҙыҡһыҙ, етмәһә, ауыр юлда яҡындарыңды 
юғалтҡан хәлдә был күнегелмәгән йәшәү шарттарына сыҙап, йән һаҡлап ҡара.  

Уҡыу ҡулланмаһында ғалим тәҡдим иткән документтар сит ергә 
һөргөнгә ебәрелгән милләттәштәребеҙҙең кешесә йәшәргә ынтылышын, 
үҙҙәренең, тәү сиратта, үҫер быуындың киләсәген, рухи ныҡлығын һаҡларға 
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теләген раҫлай. Балаларға белем биреү мөмкинлеген юллап, дини йолаларҙы 
башҡарыу өсөн мулла билдәләүҙе һорап сығыш яһай улар. Факттар Саха (Яҡут) 
ерендә 2000-дән артыҡ мосолманға 1 мәсет, 1 мулла, намаҙ уҡыу өсөн ике шәхси 
йорт, 72 уҡыусы уҡырлыҡ 2 рус-татар мәктәбе булыуы, уларҙа 3 уҡытыусы 
эшләүе (улар ҙа рус теле уҡытыусылары) тураһында һөйләй. Ауыл ерҙәрендә 
медицина ярҙамы бөтөнләй күрһәтелмәй. Килмешәктәрҙең хоҡуҡтары сикләнеүе 
документтар менән нығытыла. Ошондай шарттарҙа ла милләттәштәребеҙ йәшәү 
мөмкинлеген таба, йәмәғәтселек тормошонда актив ҡатнашып, үҙ кешеләр булып 
йәшәй: Р. Байымов Г.О. Баширов, Г.А. Тахватуллин, Янғуразов, Насыровтар, 
Фәйрушиндар һ.б. эшмәкәрлеген миҫал итеп килтерә, һәм, Башҡортостанда 
фамилиялаштары булыуҙы билдәләп, уларҙың нәҫел ептәре тоташыу 
ихтималлылығы тураһында яҙа. Иң мөһиме: башҡорттар сит ерҙә лә рухты 
һаҡлап, киләһе быуынды милли йола-ҡанундар нигеҙендә тәрбиәләй. Мөхтәр 
Сәғитов яҙмаларындағы яҡут ерендә йәшәгән Хәйрулла Рәхимов исемле ҡартҡа 
ғына иғтибар итәйек. Уның олатаһы Ғәлиулла – Стәрлетамаҡ өйәҙе Усман ауылы 
кешеһе был яҡтарға һөргөнгә ебәрелгән булған. М. Сәғитов Хәйрулла бабайҙан 
“Тәфтиләү”, “Минзәлә”, “Йәмле Ағиҙел буйҙары”, “Өфө” һәм башҡа йырҙарҙы 
яҙып алған. Һөргөнгә ебәрелгән башҡорттарҙың тарихи Ватаны менән мәҙәни 
бәйләнештәрҙе һаҡлауын икенсе факт та раҫлай: 20-30-сы йылдарҙа Саха 
(Яҡутияның) Олекма ҡнда башҡорт-татар драма театры эшләп килгән, унда М. 
Буранғоловтың “Ашҡаҙар”, Х. Ибраһимовтың “Башмағым”, С. Мифтаховтың 
“Зимагорҙар”, М. Фәйзиҙең “Ғәлиәбаныу” һ.б. пьесалар буйынса спектаклдәр 
ҡуйылған. Башҡорттар араһында үҙешмәкәр драматургтар ҙа булған. Уларҙың 
береһенең “Минең ҡатын” исемле ҡулъяҙма пьесаһын 1972 йылда Мөхтәр 
Сәғитовҡа тапшырғандар. Сунтар ҡ башҡорттары ла туған моңдарынан, милли 
аштарҙан айырылмаған. 

Китаптың инеш өлөшөндәге художестволы сюжетта башҡорт-яҡут 
тарихи бәйләнештәре үҙенсәлекле бирелә. Роберт Байымов яҙыусы булараҡ сит 
ергә һөргөнгә ебәрелгән милләттәштең күңел донъяһындағы кисерештәрҙе 
аңларға һәм асырға теләй. Тайга юлында аты артынан йәйәү килгән Һәүбән 
Йомабаевты ауыр тойғолар баҫҡан. Билдәһеҙлек хөкөм һөргән үле тынлыҡта ул 
ҡасандыр үҙе кеүек ватанынан яҙған ижадсыларҙың “Буранбай”, “Фатима”, 
“Зөлхизә” кеүек моңло йырҙарын, ҡылғанлы дала һауаһын һағынып килә. 
Башҡорт йырындағыса, аты менән кеше яҙмышын йәнәш бирә яҙыусы. Сит 
төйәктә үҙенә тиң айғыр таба алмаған бейә фажиғәһе кеүек, Һәүбән дә ғүмеренең 
һәр мәлендә йәшәү өсөн хоҡуҡты ҙур хеҙмәт, тәрән сабырлыҡ менән яуларға 
тейеш. Улы Сәлмән менән яҡут ҡыҙы Сардана араһындағы мөнәсәбәт яҡут 
ғаиләһе өсөн ҙур бәлә итеп ҡабул ителә. Ҡасҡан йәштәрҙе тотоп, ҡыҙҙы 
ғаиләһенә кире ҡайтаралар, ҡулдан ысҡынған егет яҙмышы уҡыусыға билдәһеҙ 
ҡала. Ике атай араһындағы ауыр һөйләшеүҙән һуң, Сардананың ҡасып, Һәүбән 
Йомабаевты ҡыуып етеүе, егете ғаиләһендә ҡалырға ҡарар итеүе башҡорт ир-
егетенә булған ышаныслы мөнәсәбәткә, ике халыҡ араһын бәйләгән мөхәббәт, 
туғанлыҡ бәйләнештәренә ишаралай.  

Ғөмүмән, китап халыҡтар араһындағы рухи бәйләнеш нескәлектәрен 
асыуға булышлыҡ итә. Роберт Нурмөхәмәт улының бөтә эшмәкәрлеге кешелекте 
бер бөтөн иткән уртаҡ рухи тамырҙарҙы юллауға бағышланды. Яҡын дуҫы, бүрәт 
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ғалимы Саян Балданов менән әңгәмәлә лә ғалим уйынлы-ысынлы шулай яуап 
биргән: “Әҙәбиәттә барлығы 14 оригинал сюжет, ҡалғандары уларҙың 
варианттары тиһеңме? Юҡ, донъяла бары тик 3 тәүсюжет бар. Йәшәү өсөн аҙыҡ, 
һәм уны табыу юлдары – бына беренсе сюжет. Икенсеһе – нәҫелеңде дауам итеү. 
Өсөнсөһө – кеше хайуандан айырылғас, уның рухи, мәҙәни талаптары. Ә 
ҡалғандары – был сюжеттарҙың төрлө өлөштәре йәки варианттары”. 

Һәр кеше, һәр быуын, һәр халыҡ үҙенсә йәшәй, был сюжеттарҙы үҙенсә 
ижад итә. Ошо урында Алексей Кулаковскийҙың яҙмаларында яҡут ғаиләһенең 
йәш быуынға тәрбиә биреүҙә туған тел моңона, рухи ҡиммәттәргә ниндәй ҙур 
әһәмиәт биреүен билдәләп китергә кәрәк: “Ҡышҡы оҙон төндә (киске ваҡыттан 
таңға тиклем 13-14 сәғәт буйы) ҡарт бабай янында әкиәт тыңлаған яҡут 
ғаиләһенә ҡарағыҙ. Эштән арыған атай менән әсәй ҙә, балалар ҙа, алыҫ юлдан 
килгән юлаусы ла әкиәт тыңлай. Байыраҡтар хатта әкиәтте ҡыҫҡа тәнәфестәр 
менән өсәр тәүлек һөйләткәндәр”. Аңлауыбыҙса, әкиәт һөйләүсе ғаиләләргә 
маҡсатлы рәүештә саҡырылған. Урындағы халыҡтың мәҙәни кимәле, 
матурлыҡҡа, һүҙ көсөнә инаныуы тип ҡабул итергә кәрәктер быны. Ә ватанынан 
китергә мәжбүр ителгән башҡорттар сит ерҙәрҙә һағыш-ҡайғыларын нисек 
баҫтылар ҙа йәшәү сығанағы – рухи көстө ҡайҙан алдылар икән? Милли 
ҡиммәттәргә тоғролоҡ, атайсал менән күңел бәйләнештәрен өҙмәү, яҡут халҡы 
менән кешелекле, туғандаш мөнәсәбәт һаҡлау – улар тормошоноң төп шарты 
булған. Китаптың йомғаҡлау өлөшөндәге Роберт Байымов һүҙҙәре бөгөн ғалим 
васыяты булып яңғырай: “Яҡут башҡорттары тормошон өйрәнеү – һис шикһеҙ, 
милли тарихты, мәҙәниәтте, телде байытыр, алыҫтағы милләттәштәребеҙҙе 
тарихи ватанына яҡынайтыр. Меңдәрсә кеше бер эҙһеҙ юғала алмай ҙа инде? 
Бының сәбәбе – иң беренсе, ғәмһеҙлек.  
Беҙ, башҡорттар, борон-борондан донъя концепцияһына ингән халыҡ. Башҡорт 
этнонимы борондан, б.э. VIII-XIX быуаттарынан, билдәле. Ибн-Фаҙлан X быуат 
башында уҡ башҡортто иң көслө төрки халыҡ булараҡ таныған. Был ҙур тарихи 
баһа, хатта милләттәрҙең гегемоны ролен уйнарға тырышҡан халыҡтар ҙа 
бындай баһаны ала алмаған. Ниндәй булыр икән инек беҙ, шул дәүерҙә үк 
башҡалар араһында айырылып торған башҡорттар, әгәр ҙә иҫәпһеҙ-һанһыҙ 
ихтилалдарҙа, башҡалар мәнфәғәте өсөн һуғыштарҙа иң көслө улдарыбыҙ башын 
һалмаһа; ауылдарыбыҙҙы ер йөҙөнән юҡ итергә юл ҡуймаһаҡ, ғаилә башлығы 
ирҙәребеҙҙе каратель язаларынан йолоп ҡала алһаҡ; төрлө замандарҙа меңдәрсә 
милләттәштәребеҙ ҡыуылып тыуған ерҙән китмәһә, меңдәрсә кешебеҙ юҡлыҡ 
тиеп үҙ ихтыяры менән донъя буйлап таралмаһа?! Үҫешкән халыҡтар һәм 
дәүләттәр үҙҙәренең ерҙәштәрен онотмай, уларҙы яҙмыш ҡосағына ташламай, 
яҡлай, улар һәр бер кеше, һәр бер сабый бала өсөн көрәшә.  

Тарихи Ватаны менән бәйләнеш һаҡланһа, яҡут ерендәге өс мең 
башҡорт та туған телен, мәҙәниәтен – этник үҙаллылығын һаҡлар, башҡорт 
ғаиләләре ишәйгәндән-ишәйер ине. Әле яҡут башҡорттарының юғала барған 
тарихын өйрәнеп өлгөрөүгә өмөт бар. Дәүләт кимәлендә фәнни 
командировкалар, фольклористарҙың, этнографтарҙың, социологтарҙың 
экспедицияларын ойошторорға мөмкин. Башҡорттар хаҡында яҡут архивы 
бөтөнләй тиерлек өйрәнелмәгән. Әгәр ҙә дөйөм көс менән һөргөнгә ебәрелгән 
башҡорттар яҙмышын өйрәнһәк, халҡыбыҙ тарихының мөһим героик-драматик 
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биттәрен тергеҙер инек. Фажиғәле-героик яҙмышлы атай-олатайҙарыбыҙға 
һәйкәл дә, киләсәк быуын өсөн тарихи һабаҡ та булыр ине фәнни эҙләнеүҙәр, 
яҙылыр роман, повестар…” 

Был юлдарҙа – ғалим-яҙыусы Роберт Нурмөхәмәт улы Байымов үҙе, 
уның халыҡ хаҡындағы борсолоу-әрнеүҙәре, хәстәрҙәре. Тап ошо фекерҙәр, 
уйланыуҙар, фараздар менән килә ул “Юғала барған тарих. Башҡорт-яҡут 
тарихи-әҙәби бәйләнештәре” китабын уҡыусы ҡаршыһына.  

© Фәтҡуллина Р.Х., 2022 
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ЕГО МИССИЯ – СДЕЛАТЬ МИР ЧИЩЕ И НЕПОРОЧНЕЕ 

 
В мире очень много талантливых людей. И каждый талантлив по - 

своему. Есть люди, которые не остаются незамеченными. В них есть 
внутренний магнетизм!  

Вот с такой удивительной энергетикой 3 апреля 1971 года в семье 
известного советского и российского литературоведа, доктора филологических 
наук Роберта Нурмухаметовича Баимова и его супруги, родился сын, которого 
назвали Тагир, что в переводе с арабского означает “чистый” или 
“непорочный”.  

Тагир удивлял родителей своей неуёмной энергией, 
самостоятельностью и стремлением объять необъятное. С легкостью заводил 
друзей. Любил спорить и всегда побеждал, с детства умел приводить весомые 
аргументы. Как и все мальчишки, любил попроказничать и конечно не упускал 
возможности поиграть в мяч во дворе. А школьная команда, где играл Тагир, 
не один раз занимала призовые места на различных футбольных 
соревнованиях. При этом он много времени уделял учебе, любил читать. Рос не 
по годам развитым и серьезным. 

С детства Тагир любил музыку. Впервые взял в руки гитару в очень 
юном возрасте и уже никогда с ней не расставался. Сначала он пел с друзьями 
популярные в то время песни. Но творческие гены не давали покоя, а желание 
донести свои мысли миру, стало складываться в первые поэтические, 
авторские строки. Даже на уроках литературы, когда все ученики писали 
сочинение, Тагиру разрешалось сочинить стихотворение и быть, так сказать 
«свободным».. Это ли не подарок для выражения своих эмоций. За короткое 
время строки ложились на тетрадный лист и счастливый парень шёл дальше 
познавать мир, ведь время бежит. А он так торопился жить!  

Становление Тагира Баимова, как личности началось не на пустом 
месте. Гены отца сыграли свою роль. Сын радовал своей неординарностью 
мышления и стремлением к познанию…  

Взрослый Тагир – это многогранная личность. Умел вдохновить, 
удивить широтой кругозора, эрудиции и тонким, но колким юмором. Будучи 
человеком творческим, мог красочно донести любую мысль, зацепить идеей и 
легко увлечь других. Тагир получил два высших образования: историк и 
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юрист. Преподавал историю и философию, работал юристом, но всегда 
находился в творческом поиске. 

«Дайте мне перо, я расскажу про небо. 
Позвольте краски взять, я напишу любовь. 
Оставьте знамя мне, вас будет ждать победа,  
Ну, а слова из песни пусть взбудоражат кровь» 
Эти строки принадлежат уфимскому поэту Тагиру Баимову. 
Тагир Баимов автор сборников стихов: Per aspera ad astra - Уфа : 

Китап, 1999. - 128 с., Memento mori - Уфа : Китап, 1999. - 128 с., O tempora, о 
mores! - Уфа : Китап, 2000. - 128 с., Omnia mea mecum porto - Уфа : 2000. - 100 
с., Erare humanum est - Уфа : 2000. - 99 с., «Наркотик» - МПЦ «Подросток» 
управления по делам молодёжи администрации г. Уфы, 2000 г., In vivo! – Уфа: 
«МДМ-АРК», 2001. – 121 с., Sine ire et studio – Уфа: БЭК, 2002. – 60 с., 
Избранное. – Уфа: ООО «Издательство «Акбузат», 2016. – 300 с., Избранное 2 
– Уфа: ООО «ПечатниК», 2020. – 268 с., Авторская поэзия XXI века. Стихи 
современных авторов. – Москва Издательский Дом «ИздатНик», 2020.  

В том числе, стихи Тагира печатались в ежемесячном общественно-
политическом и литературно-художественном журнале «Бельские просторы» и 
Республиканском научно-производственном аграрном журнале «Сельские 
узоры». 

Из материалов статьи О.Курганской «Висячий мостик над рекой», 
газета «Истоки»: «Встретившись с Тагиром в очередной раз, я получила в 
подарок только что изданную книгу под названием «Без гнева и пристрастия», 
первую страницу которой открывает новое сочинение «Война». Оно сразу 
берёт вас в плен своей динамичностью, плачем и горем матерей, получивших 
известия о гибели сыновей. Тагир не указывает конкретное место военных 
действий, он пишет вообще о войне, как о насилии, физическом и моральном 
уничтожении человека… 

Выходу в свет его произведений способствовали «Ассоциация 
ветеранов ВДВ», Госкомитет и Управление по делам молодёжи…» 

Первые песни Тагира, обрамлял мелодией Миролюбов Сергей 
Серафимович – композитор, Заслуженный деятель искусств БАССР. 

В 2000 г. Тагир, объединившись с единомышленниками (Марат 
Файзуллин – звукорежиссёр, ударные инструменты,; Александр Солуянов – 
звукорежиссёр, соло-гитара, клавиши; Сергей Вилков – бас-гитара), создал 
рок-группу «БТР». Ребята весьма успешно выступали на молодёжных 
праздниках Уфы. Значительным шагом в творчестве группы была запись рок-
оперы «Наркотик», по одноимённой поэме Тагира, музыку к которой написал 
Александр Солуянов. В газете «Комсомольская правда» тогда вышла статья Е. 
Васиной «У башкирского народа есть своя рок-опера», в которой она высоко 
оценила данное произведение.  

Под руководством Тагира Баимова в 2002 г. Детский клуб 
«Подросток» выступал со спектаклем, поставленным по рок-опере «Наркотик» 
в школах, средних и высших учебных заведениях, дворцах культуры Уфы. 

В 2013 г. Театр «Баута» с новой версией постановки спектакля, 
выступал в рамках ежегодной культурной акции «Театральная ночь» в Уфе, а 
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так же выезжал с выступлением в рамках антинаркотической акции в г. 
Благовещенск. На площадке «Яндекс. Дзен» с 2019 года существует канал 
«Жизнь в рифму. Тагир Баимов»  

В 2010 году Тагир глубоко пережил утрату отца. Ну а эмоции он 
всегда излагал стихах. 
В память об Отце 
Сегодня - День Рожденья твой, 
Всплывает память: смех и 
поздравленья … 
Сжимает сердце грусть и боль, 
Ведь в прошлом те счастливые 
мгновенья. 
Как много недосказанного мной, 
Жить без твоих советов тяжело. 
Мы часто спорили с тобой, 
Мне вспоминать об этом нелегко. 
Стараюсь жить, как ты учил, 
Теперь с тобою я согласен на все сто, 
Выкладываюсь из последних сил, 
Мне далеко не всё равно, 
Чужие беды, боль, сомненья, 
Пытаюсь помогать, не жду наград. 
Открыт в делах и в мыслях 
откровенен. 
Твоим примерам следовать я – рад. 
Как бы хотел с тобой сейчас, 
Поговорить и попросить совет. 
Как раньше выслушать родительский 
наказ, 
За что-то похвалиться, только – нет… 
Внезапно, ты покинул нас, 

Наполовину мы осиротели. 
От мамы ждём очередной рассказ, 
О том, как вместе годы ваши 
пролетели. 
«Залечит время раны»,- говорят, 
Пустое, дальше, лишь сложнее. 
Болит душа, для отведенья глаз – 
наряд, 
Я слабость показать свою не смею, 
Отвлечь пытаюсь маму, как могу, 
Сестра привыкла твердость брата 
ощущать. 
Лишь, иногда, от всех укрывшись, 
слёзы лью, 
И позволяю память оживать. 
Но ты живешь: дочь, сын, а сколько 
внуков! 
Порадуйся за нас с небес. 
Героев жизнь в твоих твореньях не 
потухнет. 
Учеников твоих, воспитанников – 
лес! 
Ты знаком чистоты семью прославил! 
И справедливым был всегда! 
Идей – достойное наследие оставил! 
Ты в памяти, ты с нами навсегда! 

В последние годы жизни, Тагир Баимов полностью погрузился в 
творчество, как будто пытаясь выплеснуть остатки мыслей, донести до людей 
всё наболевшее, сделать мир чище и непорочнее. Помните как переводится 
имя Тагир? Это, на мой взгляд и была миссия моего супруга…  

© Юнусова Э.Х., 2022 
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Айткулов А.М., декан факультета башкирской музыки,  
доцент УГИИ им.З.Исмагилова, г.Уфа 

 
КУБАГУШ И АКМУРЗА СЭСЭНЫ 

 
В сборнике «Башкирская народная поэзия» М.Бурангулова 

зафиксированы сохранившиеся импровизации сэсэнов XVI–XVIII вв. и 
бесценные сведения о них, в основе которых – легенды и предания, 
своеобразная информация из различных письменных источников. Составитель 
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этих записей, которые литературоведами и фольклористами именуются как 
«эпос», – сам М.Бурангулов, поэтому вполне уместно и логично назвать его 
автором этого эпоса.  

Единственное сведение о сэсэнах Кубагуше и Акмурзе содержится в 
этом сборнике, оно записано в 1917 году от Афлятуна ахуна [56, с.131–137]. В 
нем упоминаются имена исторических личностей Каракулумбета и Бикбау. 
Как пишут историки, «В начале XVI в. в центре Башкирии хозяйничал 
казанский князь Кара-Килимбет, известный тем, что хан Мухаммед-Эмин 
посылал его с дипломатическими поручениями в Москву» [24, с.132]. Имя 
Бикбау-бия упоминается в родословных башкир кипчакского, бурзянского, 
усерганского, тамьянского родов. В период присоединения Башкирии к 
Русскому государству он вместе Шагали Шакманом, Мишауле Карагужаком, 
Иске-бием ездил к царю Ивану IV на переговоры. Учитывая эти факторы, 
можно предположить, что Кубагуш и Акмурза жили в конце XV – начале XVI 
вв. Так же, как Шалгииз и Казтуган, Кубагуш сочетал в себе такие качества, 
как искусный сказитель и военный деятель. То, насколько высоко оценивали 
современники его импровизаторский талант, можно узнать благодаря уляну, 
записанному М.Бурангуловым от казахского акына Алсынбая. Один акын по 
имени Бисенбай на какой-то свадьбе вступил с Кубагушем в песенно-
поэтическое состязание, однако должен был признать, что потерпел от 
башкирского сэсэна такой позор, какой еще никогда не видел: 

Ҡурайын бер гөжләтеп оран салды, 
Ай-һайлап, өләңен жарып салды. 
Айтысҡанда Бисәнбайың сарсап ҡалды, 
Өне тығылып, Ҡобағостан үлеп ҡалды [56, с.312]. 
На курае сыграл он так мощно, / Эх, да спел улян проникновенно, / 

Что в Айтыскане Бисенбаю стало горько, / Ни слова не смог вымолвить в 
ответ Кубагушу. 

Сведений об Акмурзе немного, мы знаем лишь о том, что он – из рода 
усерган и достойный сэсэн.  

Если сопоставить историческую реальность и события, описываемые 
в эпосе, можно предположить, при каких условиях проходил айтыш между 
двумя сказителями. До того времени, когда казанский хан Мухаммед-Эмин 
назначил ногайского мурзу Каракулумбета уфимским князем, землями у 
побережья реки Дёмы и близ горы Торатау владел Кубагуш. После того как 
Каракулумбет (башкиры называли его ханом) стал хозяином этих земель, 
Кубагуш как мог противостоял ему, однако впоследствии вынужден был уйти 
к катайцам. Вскоре подросли его сыновья Айбагуш и Кунбагуш, которые 
начали совершать набеги на усерганские земли и разорять их владения. 
Предводитель усерганского племени Бикбау-бий (судя по контексту, он 
ратовал за интересы Каракулумбета) предложил уладить конфликт. По 
двустороннему соглашению, примирение должно было состояться на йыйыне, 
где каждый волен был сказать то, что считает нужным. В случае, если народ 
решит, что кто-либо из них виновен в междоусобных распрях, того ожидает 
верная погибель. Видимо, в результате необдуманных, вносящих смуту 
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действий представителя Казанского ханства отношения между двумя 
соседствующими племенами накалились донельзя.  

Поэтическое состязание Кубагуша и Акмурзы можно назвать 
отражением классового разделения в башкирском феодальном обществе и 
классовой борьбы. Побоявшись словесного мастерства Кубагуша, в котором 
редко кто мог противостоять ему, соперники искали повод для того, чтобы не 
давать ему слово. По предложению хана Каракулумбета, Кубагуша должен 
застать врасплох и одолеть другой сэсэн, внезапно загадав ему загадку. 
Кубагушу сэсэну об этом невдомек – он думает, что предстоит разговор между 
предводителями двух племен, то есть между ним и Бикбау-бием: «Пусть народ 
не боится ни тебя, ни меня, и пусть знает, что виноватового ожидает смерть. 
Один их моих сыновый приставит кинжал к твоей груди, а твой сын – к моей», 
– предложил он [56, с.132]. Бикбау-бий, согласившись с этим, поставил свое 
условие: «Мой сэсэн загадает загадку. Не сможешь отгадать – останешься без 
языка, а то и без головы. Что бы я ни решил – на все будет моя воля» [56, 
с.133]. Кубагуш ответил ему согласием, однако предупредил, что в противном 
случае Бикбау-бия ожидает та же участь. Бикбау-бий подозвал своего сэсэна 
Акмурзу и сказал: «Победишь Кубагуша – будет тебе слава!» 

Айтыш Кубагуша и Акмурзы отражает свойственное для мастеров 
изустной словесности направление – обращение к противнику с целью его 
морального уничтожения. Рассмотрим более подробно содержание этого 
словесного состязания. 

В своей речи Акмурза и Кубагуш (так же, как и йырау) обращаются к 
природным явлениям. Однако в творчестве йырау природа являлась лишь 
фоном для основной мысли, второй скрипкой в так называемом оркестре, а в 
речи сэсэнов она выходит на авансцену. Различные объекты родной природы, 
географические местности, томонимические названия, флора и фауна 
превращаются в своеобразные символы и приобретают традиционное 
значение, понятное только мастерам изустной словесности. В этих символах 
кроется скрытый смысл, в них – основная мысль.  

Первое слово в айтыше принадлежит Акмурзе: 
Ҡобағош – сәсән, тинеләр, 
Ҡобағош – сәсән, тинеләр, 
Илен-йортон үртәткән, 
Үҫәргәнде йөҙәткән 
Ҡобағош килә, тинеләр, 
Ҡобағош килә, тинеләр [56, с.312]. 
Сказали мне, что Кубагуш – сэсэн, / Сказали мне, что Кубагуш – 

сэсэн, / Дом и земля его сгорели в огне, / Сам он извел усерганцев в ответ, / 
Сказали, что идет Кубагуш, / Сказали, что идет Кубагуш. 

Смысл этих слов таков – после того, как хан сравнял с землей дом и 
родные земли Кубагуша, он вынуждн был уйти в чужие места, а 
предводителем племенем стал Бикбау-бий; после этого Кубагуш стал 
устраивать набеги против усерганцев.  

Акмурза задается вопросом: 
Ирәндеккә үрелгәс,  
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Улдары менән күренгәс, 
Булат ҡылыс һелтәрме, 
Һүҙен әйтеп китәрме? [56, с.311] 
Как преодолеет Ирендык, / И предстанет с сыновьями, / Булатной 

мечью ли взмахнет, / Или словом обратится? 
Данное обращение вовсе не похоже на насмешку над неприятелем, 

которую обычно произносят для того, чтобы сломить дух противника и его 
волю к победе. Далее следует цикл загадок Акмурзы, поэтические особенности 
которых мы более подробно рассмотрим в следующей главе. 

Акмурза в своей третьей загадке дает характеристику и самому хану: 
«Мин, үҙем мин – хан» тигән, 
«Бар фарманым – дан» тигән, 
Хандан ҡурҡмаҫ бар микән, 
Бейҙән өркмәҫ бар микән? [56, с.312] 
«Я есть хан», – он говорит, / «Славны мои приказы», – говорит, / 

Хана не страшится, / И бия не боится. 
По мнению Н.Т.Зарипова, служивший ханам и биям Акмурза роль 

сэсэнов в жизни понимает по-своему и их характер описывает искаженно, с точки 
зрения славы и известности. А в книге «Башкирское народное творчество» 
(издание 1954 года) данная загадка дается в несколько другом варианте и 
описываются «качества, характерные для народного сэсэна» [56, с.312]. 

Айтыш Кубагуша и Акмурзы изображает положение страны на тот 
момент, показывает народную скорбь, напоминает долг сэсэна и обязанности 
мужчины-воина, раскрывает сущность самовлюбленного хана и услужливого 
бия. В процессе поэтического состязания один сказитель дополняет речь 
другого, вносит новые, совершенно иные, нотки, тем самым они в тандеме 
дают объективную оценку сложившейся ситуации. Их можно назвать 
своеобразными «актерами», которые блестяще справились с возложенной на 
них ролью. Основная мысль Акмурзы запрятана так глубоко, что Бикбау-бий и 
те, кто служит ему, воспринимают его речь так, в каком виде и хотели 
слышать. Впрочем, согласно отведенной «роли» так и нужно, главное – чтобы 
народ понимал скрытый подтекст. А беспокоиться нет основания – Акмурза 
явно рассчитывает на то, что Кубагуш непременно даст правильный ответ. 
Ответ же предназначен для всех присутствущих, в том числе – для усерганцев 
и Бикбау-бия.  

И Акмурза, и Кубагуш прекрасно понимают, насколько важный, 
серьезный долг возложен на их плечи. Во имя справедливости и идеи свободы 
настоящий сэсэн прибегнет к самому мощному оружию – к силе слова, которая 
способна на многое: 

Ханға ҡаршы уҡ булған,  
Бейгә ҡаршы ут булған –  
Сәсән булмай, кем булһын,  
Сәсәнгә тиң кем булһын. 
Яманлыҡты яҡламаҫ, 
Дошман хәтерен һаҡламаҫ, 
Яҡшылыҡты һөйәр ул, 
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Илдең зарын һөйләр ул,  
Яуға саҡырып өндәр ул,  
Дауға саҡырып өндәр ул [56, с.313]. 
Против хана он – стрела, / Против бия – как искра – / Кто же еще, 

как не сэсэн, / Кто же еще, как не сэсэн: / Злодеяния он осудит, / И врага не 
пощадит, / Лишь добру он служит, / Скорбь страны молвой разносит, / 
Призывает весь народ / К праведному бою он. 

После айтыша Акмурзы и Кубагуша та напряженная обстановка, 
которая царила между племенами, постепенно сходит на нет. Первым знаком 
является то, что сыновья Бикбау-бия и Кубагуша убирают кинжалы в ножны. 
Впрочем, Кубагуш сэсэн счел необходимым предупредить бия о том, что в 
случае продолжения злодеяний с его стороны, противостояние будет 
продолжено: 

Толпарға менгән улдарым 
Атанан күргән юлдарын 
Ташлап, ситкә тайпылмаҫ, 
Һыныңа ҡарап аңшаймаҫ. 
Сергеһенән ҡан кисмәй, 
Арыҫландай айҡап ҡан эсмәй, 
Аттан эйәр алмаҫтар, ау, 
Ҡынға ҡылыс һалмаҫтар [61, с.42–45]. 
Сыновья мои, оседлавшие тулпара, / Не свернут с пути, что отец 

указал... / Не побоятся твоего грозного стана, / Лишь тогда снимут седло, / И 
уберут саблю в ножны, / Когда в крови будет утопать сергетыш. 

В дальнейшем разворачиваются события, которые показывают, что 
основной причиной и виновником междоусобных войн между двумя 
племенами является хан (в его лице – Каракулумбет). Когда собравшиеся свой 
выбор сделали в пользу Кубагуша, Каракулумбет «не стерпел, убежал». После 
этого Бикбау-бий заключил перемирие с Кубагушом сэсэном, а впоследствии 
вместе с другими биями ездил к «белому» царю для переговоров. 
Следовательно, айтыш Акмурзы и Кубагуша являлся важным событием в 
общественно-политической жизни и стал некой отправной точкой для 
положительных преобразований в стране. 
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САЛАВАТ ЮЛАЕВ – СЭСЭН 
 

Национальный герой башкирского народа, поэт-импровизатор 
Салават Юлаев родился в деревне Текеево Шайтан-Кудеевской волости 
Уфимской провинции. Начальные знания получил в родной деревне, затем, по-
видимому, продолжил обучение в одном из крупных медресе Башкортостана. 
С.Юлаев хорошо освоил тюркскую письменность, знал русский язык. Во время 
участия в 1771–1772 гг. отца Юлая Азналина в военном походе против 
польских конфедератов на молодого Салавата возложили обязанности 
старшины Шайтан-Кудеевской волости. Он – один из предводителей 
Крестьянской войны 1773–1775 гг., полковник пугачевской армии, затем – 
бригадир (бригадный генерал). 

Салават Юлаев сочетал в себе такие качества, как воинственность и 
талант литератора, которые были свойственны отдельным группам 
представителей изустной литературы XVI–XVIII вв. Однако его творчество 
отличается от творчества сэсэнов тем, что он опирался как на изустную, так и 
на письменную литературные традиции. Среди его произведений есть и 
импровизации, и те, которые зафиксированы на бумаге. Салават Юлаев 
является личностью, в творчестве которого мы наблюдаем симбиоз этих двух 
видов словесного искусства. 

Импровизации поэта-воина были собраны из различных источников и 
систематизированы лишь в 70-е годы прошлого столетия, далее они были 
изучены с точки зрения текстологии и введены в научный обиход; а позже 
были напечатаны в сборниках вместе с рукописными стихотворениями. 

Импровизации С.Юлаева сочинены в основных жанрах литературы: 
кубаир «Бүгәсәүгә ҡушылып, ир-батырға ҡуш булып» («С ратью Пугачёва 
слившись, в войско с ним соединившись...»), айтыш с любимой девушкой 
Зулейхой (в сборниках отсутствуют ответные речи Зулейхи), песни, 
начинающиеся со строк «Юлһыҙ ғына ерҙән юлдар ярып» («По бездорожью 
тропы пробивая...»), «Йүрүҙән, һин беҙҙең тыуған йылға» («Юрюзань, река 
души ты нашей...»), «Сәстәреңдең толом сулпылары» («Монисты твоих кос 
мне навевают...»), «Ағиҙелкәй аға ҡая аралап...» («Агидель течёт средь бурых 
скал...»), «Һауаларҙа осҡан, ай, яғылбай...» («Наброситься готов летящий 
ястреб...»), а также еще 19 песен, состоящие из четверостиший. 

Нам известно поэтическое наследие Салавата, которое охватывает 
период до его ссылки на каторгу. Следовательно, его творческая биография 
составляет каких-то 5–6 лет. Несмотря на это, можно чётко представить 
развитие художественного мышления поэта, последовательность создания 
произведений, изменения в идейно-тематическом содержании. 

В отличие от сэсэнов XVI–XVIII вв., в творчестве Салавата Юлаева 
немаловажное место занимает тема любви. Пожалуй, самые ранние 
поэтические строки были созданы им под воздействием первых любовных 
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чувств. Стихотворение «Зулейха», айтыш с Зулейхой, песня «По бездорожью 
тропы пробивая...» являются образцами ранней лирики поэта. Душевные 
переживания в импровизации отражают эмоциональное состояние автора и 
переданы так, что не могут не взволновать ее любимую: 

Уралымда ҡыҙҙар күп булһа ла,  
Йөрәгемдең сәбе һин генә. 
Мин дә һиңә шулай булам икән, 
Ҡаф тау булыр тигеҙ юл ғына [72, с.147]. 
Девушек-красавиц на Урале много, / Но мишень моего сердца – лишь ты. 

/ Если я также пригож для тебя, / Станут степью раздольной кавказские 
хребты.  

Тема любви в творчестве С.Юлаева не ограничивается начальным 
этапом его творчества, а находит продолжение в произведениях, посвященных 
семье, детям. Импровизации-четверостишия, предназначенные дочери 
Минлеязе, любимой Зулейхе, например, были сочинены позднее – в годы 
Крестьянской войны либо после того, как он был пойман и заключен под 
стражу: 

Өйөр генә йылҡы араһынан 
Һөйөп менгән атым бүртә ине. 
Күҙ нурындай ҡыҙым, Миңлеязам, 
Үкенескә икән, иркә ине. 
В табуне пасущихся коней / Караковый был сердцу милей. / Минлияза, 

дочь ненаглядная, / Ласковая ты была и приветливая. 
Ҡая ташҡа ҡарап уҡ аттым, 
Ыласын ғына ҡошто ҡолаттым. 
Таң алдынан һылыу Зөләйханы 
Йоҡоһонан йырлап уяттым. 
Стрелу направил на скалу высокую, / Подстрелил я сокола зоркого. / 

Лишь занялась алая заря, / Разбудил красавицу Зулейху песней я. 
Впоследствии, через небольшой промежуток времени, любовные 

чувства поэта сменяются высокими гражданскими идеалами. Так же, как и в 
импровизациях йырау и сэсэнов, довольно большое место отводится явлениям 
природы. Теперь поэт в своих произведениях воспевает красоту Урала с 
огромной, беззаветной любовью. Не ограничиваясь описанием пейзажа, 
вкладывает в них патриотические чувства, философские взгляды.  

Ағиҙелкәй аға ҡая аралап,  
Ул тирәлә һыуы һалҡындыр. 
Уралымдан йыраҡ киткән һайын 
Йөрәгемдә ут та ялҡындыр [72, с.147]. 
Меж скал, извиваясь, течет Агидель, / Студеная водица, видимо, 

там. / Чем дальше от Урала я отдаляюсь, / Тем жарче огонь в сердце 
полыхает. 

Пейзажная лирика Салавата Юлаева является отдельной ступенью в 
творчестве поэта, с помощью которой он выразил глубокие чувства к своему 
народу и стране, воспел свободу духа. В его поэтическом творчестве основное 
место по праву занимает героическая лирика. Робкий, застенчивый юноша 
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теперь предстает совершенно в ином образе. Духом героизма Салават проник 
благодаря средневековым рукописным агиографическим произведениям. В 
своем стихотворении он упоминает имена героев этих произведений (Гали, 
Сами, Абуталип, Нариман); идеал автора – образы батыров, которые одержали 
победу с помощью волшебных сил. Далее понятия мужества и отваги 
приобретает более существенные, конкретные очертания, некоторые черты 
лирического героя схожи с его собственными. В импровизации «Наброситься 
готов летящий ястреб...» он дает понять, что мощь одникого воина не 
безгранична: 

Ыласын да оса, күсте ҡыя, 
Ҡанаттары талғас, бер төшә. 
Ыласындай төҫлө батырҙар ҙа 
Бер төшмәһә аттан, бер төшә [72, с.148]. 
Сокол на небе парит по наклонной, / Устанут крылья – спустится 

вниз. / И батыры, как сокол ловкие, / Придет время – спешутся с коня. 
Среди текстов, относящихся к героической поэзии, особое место по 

объему и содержанию занимает кубаир «С ратью Пугачёва слившись, в войско 
с ним соединившись...». Талант военачальника, жизненный опыт 
поспособствовали совершенствованию поэтического мастерства молодого 
батыра. Теперь его лирический герой полностью отражает внутренний мир 
автора, определяет его общественную роль как отважного воина и 
талантливого сэсэна. Салават свой долг сэсэна оценивает исходя из таких 
критериев, как настоящее мужество на поле боя и соблюдение интересов 
народных масс: 

Батырмын тип кем әйтмәй, – 
Яу килгәндә йүне юҡ. 
Сәсәнмен, тип кем әйтмәй, – 
Дау килгәндә өнө юҡ [69, с.56–57]. 
Кто же не скажет, что батыр, – / На поле боя прока нет. / Кто же 

не скажет, что сэсэн, – / В нужный час коль промолчит. 
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БАШҠОРТ ӘҘӘБИӘТЕНДӘ ПОЭМА ЖАНРЫНЫҢ ФОРМАЛАШЫУЫ 

ЮЛДАРЫ 
 

Жанр, ул әҙәби төрҙәр (род) эсендә билдәләнгән сағыштырмаса 
тотороҡло структура. Был йәһәттән, М.М.Бахтиндың фекерҙәре үҙенсәлекле. 
«Жанрҙарҙа ... быуаттар һуҙымында донъяның, билдәле бер яҡтарын күреү һәм 
аңлау формалары туплана», йәки «ижадсы ысынбарлыҡҡа жанр күҙҙәре менән 
ҡарарға тейеш». М.Бахтин, әҫәрҙәрҙең жанр һыҙаттары бүленмәле берәмек 
икәнен һыҙыҡ өҫтөнә алып, ошоноң менән бергә формаль (структур) һәм 
йөкмәтке аспекттарын айыра [4]. Ошо күҙлектән ҡарағанда, языусы үҙ әҫәрен 
яҙыр алдынан иң тәүҙә тап шул структур яҡты күҙаллай.Әлбиттә, йөкмәтке 
яңылыҡтарҙы тиҙерәк ҡабул итә. Ысынбарлыҡта, тормошта барған ваҡиғалар 
нигеҙендә үҙгәрә торған йөкмәтке ахырҙа форманы ла үҙгәртеп ҡуя. Мәҫәлән, 
поэманың поэма-монолог, поэма-очерк тигән жанр формалары бар. Жанрҙа иң 
тәүҙә йөкмәтке үҙгәрә, әммә структура оҙаҡ ваҡыт үҙгәрмәйенсә, ошо 
йөкмәткегә яраҡлашып йәшәргә мөмкин. Был йәһәттән, поэма бик ҡыҙыҡлы: 
ул – лиро-эпик жанр. Ниндәй генә дәүерҙәр килһә лә, ул тап ошо һыҙатына 
тоғро булып кала. Жанрҙың, был үҙенсәлеген лирика һәм эпостың ҡушылмаһы 
тип аңларға ярамай. Эпик нигеҙҙә һәм лирик нигеҙҙә формалашыу поэманың 
төрлө типтарын барлыҡҡа килтерә. Доминант төр ниндәй булыуға ҡарамаҫтан, 
улар органик рәүештә синтезлашҡанда, үҙ-ара гармонияла булған саҡта ғына 
ысын поэма тыуа ала. Мәҫәлән, эпосты характерҙарҙан башҡа ҡарап булмай. 
Әммә поэмала геройҙар артыҡ күбәйһә, был инде шиғри повесть йә иһә 
романға оҡшай башлай. Автор тарафынан бер вакиға, йәки бер герой 
тураһында ғына һөйләп сығыуға ҡоролһа, әҫәр шиғри хикәйәләүгә, оҙон 
шиғырға әйләнә. Ә бит шиғыр менән яҙылған романдар ҙа («Евгений Онегин», 
«Ҡушҡайын» һ.б.), повестар ҙа (3.Биишева «Гөльямал» һ.б.), драмалар ҙа (М. 
Кәрим «Салауат» һ.б.) бар. Унан башҡа, хикәйәләүгә түгел, ә лирик 
уйланыуҙарға ҡоролған, эске халәтте-белдергән әҫәрҙәр ҙә була. 

В.Г. Белинскийҙың, билдәләмәһе һәр осор поэмаһы өсөн нығыраҡ 
тура килеүе менән үҙенсәлекле: «поэма тормоштоң тик поэтик, идеаль 
моменттарын тотоп ала, уның йөкмәткеһен кешелек донъяһының, тәрән 
ҡараштары һәм юғары әхләҡи мәсьәләләре тәшкил итә»[10; 4]. 

Башҡорт ғалимы Р.Бикбаев фекеренсә: «Поэманың төп маҡсаты – 
тормошто глобаль күрә белеү, халыҡ яҙмышындағы тетрәткес мәлдәрҙе, тарихи 
моменттарҙы һүрәтләү.Шуға ла бындай оло жанрҙың ваҡланырға хаҡы юҡ» 
[11; 227]. Поэма – ул бер нисә хәл-ваҡиға хаҡында,ғәҙәттә,шиғыр менән 
яҙылған ҙур күләмле әҫәр. Поэмала төрлө ваҡиғалар тураһында, ул ваҡиғаларҙа 
ҡатнашҡан кешеләрҙең эше, уйҙары, характерҙары тураһында яҙыла. 
Лирик,эпик һәм лиро-эпик поэмалар була. Ваҡиғалар, кешеләрҙең эше 
тураһында һөйләгән поэмаларҙы эпик поэма тип йөрөтәләр. Әгәр ваҡиғалар 
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һәм кешеләр тормошо хаҡында һөйләгән саҡта, шағир һәм әҫәрҙең геройы 
үҙенең уйҙарын, кисерештәрен әйтә барһа, тәбиғәт күренештрен киң рәүештә 
тасуирлаһа, бындай поэмаларҙы лиро-эпик поэмалар тип атайҙар. Әгәр инде 
поэмала шағирҙың үҙенең йәки геройының тормош күренештәре нигеҙендә 
тыуып уйҙары,кисерештәре генә һүрәтләнһә,ул лирик поэма була. 

Башҡорт шиғриәтендә поэма жанрының генезисын өс тамырҙан 
юлларға мөмкин. Бер тамыры уның башҡорт халҡы ижадындағы лиро-эпик 
жанрҙарға барып тоташа.Фольклорҙағы иртәк, ҡобайыр, эпос кеүек жанрҙар 
башҡорт шиғриәтендә поэма жанрының формалашыуына булышлыҡ иткән. 
Бигерәк тә героик эпостар үҙҙәренең жанр үҙенсәлектәре йәһәтенән хәҙерге 
поэма жанрына яҡын тора. Башҡорт поэмаһының икенсе тамырын көнсығыш 
яҙма әҙәбиәтенән килеп ингән дастан жанрынан юлларға кәрәк.”Хөсрәү вә 
Ширин”, “Ләйлә менән Мәжнүн”, “Сәфелмөлөк”, “Буҙегет” дастандары хәҙерге 
лиро-эпик поэмаларҙың тарихи формаһы ул.Жанрҙың өсөнсө тамыры 
Европа,рус әҙәбиәттәренә барып тоташа. Ғөмүмән, поэма – ул грек һүҙе,”ижад 
итеү” тигән мәғәнәне белдерә. Жанр халыҡ балладаларынан, урта быуаттар 
рыцарҙар романдарынан үҫеп сыҡҡан. С.Т.Колдридждың “Кристабель” әҫәре 
тәүге поэма булып иҫәпләнә. В.М.Жирмунскийҙың билдәләүенсә, тәүге 
романтик поэмаларҙың үҙенсәлеге булып, хикәйәләүҙә хәл-ваҡиғаларҙың 
драматик юғары нөктәһе тирәһенә иғтибар йүнәлтелә. Ғалим йәнә әҫәр 
композицияһында монолог, диалогтарға ҙур иғтибар бирелеп, автор 
эмоцияларының сағыу сағылышын билдәләй. Байрондың “Корсар”, 
А.С.Пушкиндың “Кавказ әсире”, “Баҡсаһарай фонтаны”, М.Ю.Лермонтовтың 
“Иблис” (Демон) әҫәрҙәре поэма жанрының гүзәл үрнәктәре булып тора.  

Башҡорт әҙәбиәтендә поэма жанры – ул синкретик күренеш.Үҙенең 
үҫеш процессында ул фольклор, көнсығыш, рус, Европа яҙма әҙәбиәттәре лиро-
эпик жанрҙары традициялары йоғонтоһон кисергән.Башҡорт әҙәбиәтендә XX 
быуаттың утыҙынсы йылдарында формалашҡан был жанр 60-сы-70-се йылдар 
әҙәбиәтендә яңы һулыш алып үҫеп китә. Унда публицистик пафостың 
тәрәнәйеүе образлылыҡтың артабан үҫеүе менән бергә барҙы. Һәр шағир үҙ 
заманы хаҡында борсолоп, замандаш күңелендәге үҙгәрештәр тураһында 
уйланып йәшәне һәм ижад итте.Бөтә ошо күренештәр шиғриәттәге бөтә 
жанрҙарҙа ла сағылыш тапты, поэмаларҙың үҫеш тенденцияһын билдәләне. 
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Алламоратова Р. М.,  

ф.ф.к, ГБОУ БРГИ №1 исемендәге Рәми Ғарипов 
башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы, Өфө ҡ. 

 
ЗАКИР ҺАҘИҘЫҢ «ЙЫҺАНША ХӘҘРӘТ » ПОВЕСЫН ГЕНРИХ 
МАННДЫҢ «БУЙҺОНҒАН» («ВЕРНОПОДАННЫЙ») РОМАНЫ 

МЕНӘН САҒЫШТЫРМА ПЛАНДА ӨЙРӘНЕҮ 
 

Закир Һаҙи – башҡорт мәғрифәтселек прозаһында күренекле 
урындарҙың береһен биләгән яҙыусы. М.Өмөтбаев, Р.Фәхретдинов кеүек 
әҙиптәрҙең традицияларын уңышлы дауам итеп, ике быуат сигендә Өфө 
губернаһы халҡы тормошон, көнбайыш башҡорттарының көнкүрешен 
реалистик йүнәлештә һүрәтләүе менән айырылып тора. Ул үҙе яҡшы белгән 
шәкерттәр, хәлфәләр яҙмышы тураһында яҙа, ҡәҙим типтағы мәҙрәсәләрҙең 
уҡыу-уҡытыу тәртиптәрен, элекке Бәләбәй өйәҙе башҡорт ауылдарының 
көнкүрешен, ғөрөф-ғәҙәттәрен, төрлө хөрәфәттәрҙе, ауылдың төрлө ҡатлам 
кешеләрен ентекләп тасуирлай. Әҫәрҙәрендә этнографизм, фольклор 
элементтары ла мул ҡуллана. 

XX быуат башы классик башҡорт әҙәбиәте менән танышҡанда шул 
осорҙоң билдәле прозаигы Закир Һаҙиҙың “Йыһанша хәҙрәт” повесы ла мәктәп 
программаһына индерелеүе ҡыуаныслы күренеш. Уның был әҫәрен яҙыусы 
ижадының иң юғары нөктәһе тип тә иҫәпләргә мөмкин. Үткер сатира, әсе 
ирония менән яҙылған повеста дини карьерист Йыһанша хәҙрәт образы ғына 
түгел, кешелектең типик характер һыҙаттары, һәр заманда ла актуаль яңғырар 
рухи-әхлаҡи проблемалар сағылыш таба. Уй-фекерҙәрен, теләктәрен конкрет 
тормош материалы, кешеләр образы аша тулыраҡ сағылдырыу яғынан 
яҙыусының Йыһанша хәҙрәт образы элекке рухани ишандарҙың ниндәй 
шарттарҙа етешеүен, халыҡты нисек талауын, алдауға, халыҡ аңын томалауға 
ҡоролған барлыҡ боҙоҡлоҡтарын, рухи йөҙҙәрен асып һала. 

Йыһанша хәҙрәт уртаса тормошло Дәүләтша ғаиләһендә үҫә.Сабый 
саҡтан үҙҙәренә ҡунаҡҡа килгән муллалар өлгөһөндә тәрбиәләнә ул. Зирәк һәм 
үткер малайҙы “улым мулла булыр” тип ата-әсәһе лә, Фатима абыстай ҙа 
дәртләндереп тора. Бәләкәс Йыһаншаның тәү ҡарашҡа ыңғай сифаттары күҙгә 
ташлана. Беҙгә уның ҡыҙыҡһыныусан булыуы, үҙенсәлекле фекерләүе, 
тырышлығы, маҡсатлы йәшәүе оҡшай. Ләкин башҡаларҙан өҫтөн булыу 
ләззәтен татып алған Йыһаншаның артабанғы тормошонда изгелеккә, иманға 
урын юҡ. Ул үҙ теләгенә ирешер өсөн ата-әсәһе, остазы аша атлап үтергә лә 
тартынмай. Бала сағында ниндәй тәрбиә күреүенә ҡарап, бала киләсәктә йә 
ысын кеше булып китер, йә кеше менән хайуан араһында торған бер йән эйәһе 
хәлендә тереклек итергә дусар булыр тигән иҫкәртеүҙе артабанғы ваҡиғалар 
үҫеше асып бирә. Йыһанша маҡсатына ирешә .Ул ишан дәрәжәһен ала, ләкин 
халыҡҡа иман таратмай, киреһенсә, диненән яҙҙыра, халыҡ, мәжүсиҙәргә 
оҡшап, Йыһаншаның доғаларына, уның үҙенә табына башлай. Ҡыҫҡаһы, 
башҡаларға ҡурҡыу килтереүсе тиранға әйләнә. Бына ошо күренеш беҙҙе уйға 
ҡалдыра. Ниндәй сәбәптәр йәки шарттар саф күңелле баланы, донъяла үҙ 
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урынын табырға, бәхеткә ирешергә, ғилемле булырға теләгән бәләкәс кешене 
тайғаҡ юлға баҫтыра, ялған иллюзиялар һаҙлығында йәшәргә мәжбүр итә? 

 З. Һаҙи повеста дини карьерист Йыһанша хәҙрәттең реалистик 
образын кәүҙәләндереп, ялғанлыҡҡа нигеҙләнгән ишанлыҡты фаш итеү менән 
бергә, Йыһанша хәҙрәт кеүектәргә ҡаршы торорҙай айыҡ аҡыллы, алдынғы 
ҡарашлы кешеләрҙе күрһәтеүгә лә ҙур ғына урын биргән. Шундайҙарҙың 
береһе - Йыһанша хәҙрәттең бөтөн етешһеҙлектәрен мәҙрәсәһендә уҡыған 
саҡта уҡ яҡшы күреп белгән һәм, байтаҡ донъя гиҙеп, сит ил мәҙрәсәләрендә 
уҡып ҡайтҡан - Хәсән мулла. Яҙыусы Хәсән мулланы Йыһанша хәҙрәттең 
антиподы итеп һүрәтләй. Йәш мулла иң элек халыҡтың фекерен төҙәтергә, 
фекер үҙгәрмәй тороп бер эш тә эшләнмәйәсәк, тигән ҡарашта тороп, халыҡ 
араһында ағартыу эше алып барырға тотона. Йыһанша хәҙрәт кеүектәрҙең ил 
өсөн төп зыяны – ул үҙенең артынан тирә-яҡтағы кешеләрҙе лә һөйрәй. 
Һөҙөмтәлә тотош төбәккә замандан артта ҡалыу ҡурҡынысы янай. Яҙыусының 
әйтергә теләгәнен тулыһынса аңлар өсөн, ошо уҡ осор кешеһе, немец 
яҙыусыһы Генрих Манндың әҫәренә мөрәжәғәт итергә була. Закир Һаҙи һәм 
Генрих Манндың әҫәрҙәрен түбәндәге йүнәлештә ҡарарға була: 

1. З.Һаҙи һәм Г.Манн әҫәрҙәрендә реалистик традиция. 
2. З.Һаҙи һәм Г.Манн әҫәрҙәрендә символизм һәм иҫкәртеү. 
3. З.Һаҙи һәм Г.Манн әһәрҙәрендә сатира һәм ирония. 
4. З.Һаҙи һәм Г.Манн әҙәрҙәрендә тиранлыҡ мәсьәләһе. 
Бөгөнгө заманда йәшәгән йәштәргә, кешелеккә үткән быуаттың 

фажиғәләрен аңлау яғынан һуңғы мәсьәләгә – тиранлыҡ мәсьәләһенә 
мөрәжәғәт итеү хәҙер ҙә бик актуаль торған мәсьәләләрҙең береһе. 

Г. Манндың «Буйһонған» («Верноподанный») романының тәүге 
бүлектәре I донъя һуғышы алдынан донъя күрә һәм һуғыш тамамланғас, китап 
булып баҫылып сыға, йәғни ике әҫәр ҙә бер осорҙа ижад ителә. Европа 
классигын борсоған мәсьәләләр башҡорт яҙыусыһының да ҡәләм осонан 
тамып, йөрәген һыҙып сығыуы бер яҡтан ғәжәпкә ҡалдырһа, икенсе яҡтан, тап 
ысын ижадсы шулай заман һулышын, кешелек ғәмен тойоп, хаталарҙан аралау 
юлын күрһәтә белергә тейештер. Г. Манндың геройы Дидерих та Йыһанша 
үткән юлды үтә тип әйтергә була. Атаһы геройҙы бәләкәй саҡтан уҡ 
тормоштоң ауырлығы, дөрөҫһөҙлөгө менән таныш булырға ҡуша ошо тәрбиә 
Дидерихтың яҙмышында ҙур роль уйнап тора. Сөнки һәр бала нимә күреп үҫә, 
киләсәктә шуны дөрөҫ тип, артабанғы тормошонда дауам итә. Шәкерт 
саҡтарында Йыһанша кеүек юғары үҫешергә йылы шарттар эҙләй. 

Юғары уҡыу йортонда уҡып та белемһеҙ булған Дидерих фабрика 
менән мәғәнәһеҙ һәм шәфҡәтһеҙ идарара итһә, наҙан ишан Йыһанша халыҡты 
үҙ ҡанундары буйынса йәшәтә. Әгәр ҙә Дидерих крайзерға табынып, уныҡы 
кеүек кейенеп, мыйыҡ үҫтереп йөрөһә, Йыһанша ла “холоҡто вә тәбиғәттә, 
ҡыланышта вә күренештә хәлфәһе кеүек булырға тырыша ине”.Дидерих ҙур 
тиранға табыныусы бәләкәс тиран булһа, Йыһанша үҙенән юғарыраҡ 
тороусыларҙы яйлап юҡ итә бара һәм күп мәхәлләләрҙә баш булып ала. 
Башҡалар менән һөйләшкәндә лә уртаҡ сифаттары асыла: Йыһанша хәҙрәт 
ҡайҙандыр ишеткән ғәрәп һәм фарсы һүҙҙәрен халыҡ араһында һөйләгәндә 
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ҡысҡырып, башҡаларҙан юғары күренергә тырыша, Дидерих та үҙе белмәгән 
һүҙҙәрҙе әйтеп кешеләрҙе ҡурҡыта. 

Әҫәрҙәрҙә образды асыу өсөн әҫәрҙең исеме лә ҙур роль уйнай. 
Генрих Манндың әҫәргә «Буйһонған» исеме биреү ҙә осраҡлы түгелдер. Автор 
геройының тормош юлын яҙһа ла, уға ныҡ иғтибар бүлмәй. Сөнки Дидерихтың 
кемгә әйләнеүе уны күберәк борсой. Мәҫәлән, ҡалаға килгәс, ул икенсе 
кешеләрҙең фекерен өҫтөн ҡуя, сөнки шулай дөрөҫ тип уйлай. Геройҙы робот 
менән сағыштырһаҡ та, хата булмаҫ. Ни өсөн шулай булырға тейеш? Дөрөҫмө, 
юҡмы икәнлеге тураһында ул уйланмай. Бер кешенең фекере бөтә милләтте 
үҙгәртә ала. Был әҫәрҙә автор геройҙары яҙмышы аша фашизмдың 
яҡынлашыуы һәм килеп сығыуын һүрәтләй. 

Шулай итеп, әҫәрҙәрҙе сағышытырып өйрәнгәндә геройҙарҙың 
тормошон яҡшылап аңларға була. Белем алыу, тәжрибә туплау, йәғни шәхес 
булараҡ үҫеү юлында улар үҙ йөҙҙәрен юғалта баралар.Уларҙың шундай булып 
китеүендә тик үҙҙәре генә ғәйеплеме икән? Ошондай тирандар үҫеүгә уңайлы 
шарттар булдырған йәмғиәтте нисек баһаларға? Яҙыусы заманынан бер ни 
тиклем алда бара. Ул киләсәк заман күҙлегенән бөгөнгө көндө тасуирлай, ябай 
кешеләр күрмәгәнде күрә, булыуы мөмкин булған ваҡиғаларҙы иҫкәртә. 
Генрих Манндың «Буйһонған» романы Германияла власҡа фашизм килеүен 
хәбәр итә тип иҫәпләнһә, беҙҙең ҡарашҡа, Закир Һаҙиҙың “Йыһанша хәҙрәт” 
повесы ла Рәсәйҙә коммунистарҙың диктатура системаһын ҡороуы хәүефе 
тураһында иҫкәртә кеүек. Ике әҫәр ҙә был системаның ҡыйралышҡа дусар 
икәнен күрһәтә. Дидерих Геслинг емеректәр араһында, еүеш күләүектә 
ултырып ҡалһа, Йыһанша хәҙрәт тә, кешеләр йөрәгенә шом һалып ултырған 
емерек, иҫке мәҙрәсә биналарын ҡалдырып, ғүмер ахырында ҡылған 
ҡылыҡтарының язаһын күреп, был донъянан китеп бара. Йыһанша хәҙрәттең 
системаһын үҙе үҫтергән тәрбиәһеҙ һәм булдыҡһыҙ нәҫеле юҡҡа сығара. 

Йомғаҡлап шуны әйтеп үтергә мөмкин: З.Һаҙи һәм Генрих Манн, ике 
быуат сигендә йәшәүсе яҙыусылар, һәр береһе заман заңын, буласаҡ 
үҙгәрештәрҙе һиҙеп, кешелекте хаталарҙан һаҡларға тырыштылар. Уларҙы 
сағыштырып өйрәнеү, бөгөнгө быуын йәштәренең ҡараштары араһында һәм 
үткән быуат әҫәрҙәре араһында параллелдәр үткәреү ижадына ҡарата 
ҡыҙыҡһыныу уята, йәштәрҙең шәхес булып формалашыуына ҙур өлөш индерә. 
XX быуат башында йәшәгән әҙиптәрҙең әҫәрҙәрендә күтәрелгән проблематика 
бөгөнгө заман өсөн дә актуаль. XXI быуаттың да ваҡиғалары, ер шарының 
сәйәси аренаһында барған көрәш кешелек өсөн һуғыш һәм тиранлыҡ 
ҡурҡынысы тағы ла көслөрәк яңғырауын, үткән быуат фажиғәләре һабаҡ 
бирмәүен аңлата кеүек. Тимәк, бөгөнгө мәктәп уҡыусыларына, киләсәккә ер 
яҙмышын үҙ ҡулдарына аласаҡ кешеләргә һиҙгерлек һәм яуаплылыҡ тойғоһон 
юғалтмау мөһим икәнлеген, үҙ фекереңә эйә шәхес булырға кәрәклеген 
төшөндөрөү мотлаҡ. 
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ФЛЮР ГАЛИМОВ КАК НОВАТОР ЖАНРА БАШКИРСКОГО 

«БИЗНЕС-РОМАНА» 
 
Творчество башкирского прозаика Флюра Галимова представляет 

собой значительный интерес как основателя нового в истории башкирской 
литературы жанра «бизнес-романа». С этим утверждением трудно не 
согласиться, ведь автор на собственном многолетнем примере и жизненном 
опыте в качестве предпринимателя прекрасно разбирается во всех тонкостях 
ведения бизнеса в России. Поэтому и герои его произведений – это 
представители предпринимательства среди башкир, в которых автор вложил 
свои наблюдения о новых социально-экономических и культурно-духовных 
преобразованиях в нашем обществе с 90-ых годов ХХ века. 

Уже в своей повести «Йүләр» - «Роковая ошибка” [1] (в переводе на 
русский язык) 1997 г. Флюр Галимов представляет вниманию читателей образ 
нового человека среди башкир – бизнесмена. Начиная с самого низа, герой 
поднимается в бизнесе, хотя одновременно желает прославиться и на 
литературном поприще. Его герой имеет несомненный талант писателя, но в 
погоне за миражом обогащения, в погоне за двумя зайцами терпит в итоге 
поражение.  

Дальнейшее развитие его герои бизгесмены получают в романе 
“Новый башкир” [2]. Здесь автор в продолжении темы описывает многие 
технологические премудрости ведения бизнеса, его герой достигает 
определенных материальных успехов, но это не приносит ему полного 
духовного удовлетворения.  

Далее в трилогии ”Покаяние грешника” Флюр Галимов вновь 
рассказывает о судьбе коммерсанта, который в душе и по призванию является 
художником, искателем истины и веры. 

Доктор филологических наук Р.Бикбаев отметил акткальность 
произведений писателя:”Роман Флюра Галимова "Новый башкир", 
посвященный нашим современникам, в том числе и этими качествами 
моментально приковал к себе внимание читателей. Он стал книгой, 
рассказывающей о тех проблемах общества, каковые пока еще не становились 
объектом пристального внимания наших писателей. Читательская аудитория 
смогла познакомиться с жизнью предпринимателей, о которой до Галимова в 
башкирской литературе не было сказано ни слова. Потому-то его роман сразу 
же стал популярен. Новое время диктует свои требования начинающим 
предпринимателям. Для нашего народа данные реалии особенно суровы и 
жестки. Когда среди бизнесменов из числа представителей коренной 
национальности только пять процентов составляют башкиры, возможно ли 
развитие нашей республики, полностью отвечающее вызовам и запросам 
современности? Флюр Галимов, пожалуй, первым смог показать то, сколь 
непросты, неоднозначны такого рода проблемы, причем показать сквозь 
призму вполне узнаваемых ситуаций....Как и в книге "Новый башкир", в 



96 

трилогии "Покаяняе распутника" писатель является своего рода 
первооткрывателем - в разработке темы, в постановке проблемы... В своем 
новом произведении он пишет о тех сторонах жизни, которые еще не были 
затронуты в нашей литературе, и показывает, к каким печальным 
последствиям могут привести морочащие головы многим людям явления, 
например эзотерика...Но основным достоянием произведения, о котором идет 
речь, является новый герой, находящийся в центре романа. Салават Байгазин, 
чья родословная восходит к самому Салавату Юлаеву, живет и борется на 
нашей земле, проходя сквозь многие испытания и не падая при том духом. Не 
теряется он и в предпринимательстве. И с Афганской войны возвращается 
живым, и как художник творит с вдохновением... Салават начитан, многое 
знает, способен оценить глубину современных литературных и философских 
исканий; сведущ он и в нынешней экономической ситуации. Байгазин 
убежден: чтобы преодолеть настоящие трудности, каждый должен быть не 
только образован, но и уметь ставить цели и добиваться их. А главное - быть 
вместе с такими, как он; объединить усилия.Я неплохо знаю нашу 
современную литературную среду и могу сказать, что Флюр Галимов - один из 
самых образованных на сегодня писателей со своеобразными взглядами и 
идеями. Если принять во внимание, что многие наши литераторы в 
интеллектуальной части отстают от большинства молодых читателей, то эти 
качества Флюра Галимова не просто важны, а важны чрезвычайно.Название 
трилогии "Покаяние распутника" также родилось благодаря своеобразию 
нашей жизни. Действительно, распутство растет с каждым днем, однако 
покаявшихся - мизерное число”[3]. 

Флюр Галимов – уникальный представитель писательского 
сообщества, который не с чужих слов, а из собственного опыта открывает 
читателю завесу о жизни бизнесменов.  

Литературовед Лев Анинский так написал в предисловии к книге 
Ф.Галимова: “Полтораста громких публикаций принесли Флюру Галимову 
репутацию признанного прозаика: он лауреат премий Уфы, Стерлитамака, 
Челябинска, а главное, имеет славу лучшего автора современной литературной 
Башкирии. Неудивительно, что новый его роман, первая книга которого 
названа не без загадочности: «Вкус запретного плода», – вызывает острый 
читательский интерес и неоднозначные мнения”[4]. 

Писательница Фарзана Губайдуллина выразила мнение многих 
читателей: “Идея – оригинальна, тема – грандиозна, замах и масштаб трилогии 
«Покаяние распутника» – удивительны, цели – дерзновенны. Прозаик Флюр 
Галимов поставил перед собой великие задачи: осмыслить то, что произошло 
со страной и с нами на рубеже веков, предложить народу новые идеалы взамен 
рухнувших советских, открыть и донести до людей смысл жизни человека... 
«Кто виноват?», «Что делать?», «Быть или не быть?» – эти извечные вопросы 
не дают покоя Байгазину. Более того, перед ним встают новые вопросы: «Куда 
катится этот мир?», «Как выжить?», «Как жить дальше?». Байгазин не только 
не сломался, наоборот, поднялся на новые духовные высоты, обрел любовь, 
веру, новые идеалы. 
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Трилогия Флюра Галимова «Покаяние распутника» высоко оценена 
читателями, критиками и коллегами-писателями даже ставится в один ряд с 
творениями классиков башкирской литературы – романами «Иргиз» Х. 
Давлетшиной, «Емеш» З. Биишевой, «Вечный лес» Н. Мусина, а его главный 
герой Салават Байгазин назван героем нового времени”[5]. 

Произведения Флюра Галимова развивают в новом времени жанр 
“производственного романа”, можно сказать, что автор стал созидателем 
нового для башкирской литературы жанра “бизнес-романа”. 

 “Понятие бизнес-романа существует в английском языке уже более 
ста лет, однако оно претерпело изменения, и появилась вторая, более узкая, 
трактовка этого понятия, которая в означает произведение на границе между 
художественной и нехудожественной литературой, являющееся по форме 
романом, а по содержанию и задаче обучающим текстом”[6]. 

В отличие от такого “бизнес-романа”, например в английской 
литературе, произведения Ф.Галимова это не учебные бизнес-пособия в чистом 
виде, и скорее их цель не помочь заработать миллион долларов, а книги о том, 
как сохранить при этом душу человека. 
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ХӘКИМ ҒИЛӘЖЕВ ШИҒРИӘТЕНЕҢ ИДЕЯ-ПРОБЛЕМАТИКАҺЫ 
 

Х.Ғиләжев аяуһыҙ һуғыштың утын-һыуын кискән,яугир шағир була. 
Һуғыштан ҡайтҡас ул илде аяҡҡа баҫтырыу эшенә ең һыҙғанып 
тотона.Йәмәғәт эштәрендә актив эш алып барыу менән бергә шағир ижад 
эшенә лә бик етди тотона. Хәким Ғиләжев башҡорт шиғриәтенә бик күп 
кңркәм шиғырҙар,поэмалар алып килә. Уның ижадының төп тематикаһы булып 
дәүер ваҡиғалары,һуғыштан һуң тыуған уйҙар,тыныс тормош йәмен аңлатырға 
тырышыу һәм лирик хис-тойғолар тәшкил итә.Етмешенсе йылдарҙа Ғиләжев 
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иң актив ижад иткән шағирҙарҙың береһе була.Был дәүерҙә ул бик күп 
шиғырҙарын һәм бер нисә поэмаһын ижад итә.Уның “Йәшлек мандаты” 
поэмаһы 1978 йылда ижад ителгән.Был әҫәрҙең жанры поэма тип билдәләнһә 
лә ул баллада жанрына яҡын тора.Күләме йәһәтенән әҫәр ҙур түгел,шулай уҡ 
унда ниндәйҙер хәл-ваҡиғалар ебе үҫтерелмәй.Әҫәр йөкмәткеһе лирик 
геройҙың комсомолдың шаулы тарихына һоҡланыу хистәре менән һуғарылған. 
Поэмала иҫке комсомол билеты әҫәр идеяһын асыусы художестволы деталь 
булып тора.Әҫәр композицияһы авторҙың үҙенең иҫке комсомол билетына 
ҡарап уй-хәтирләргә сумыуы рәүешендә ҡоролған: 

Минең күҙ адымда ята 
Иҫке комсбилетым. 
Биттәрен асам һаҡ ҡына, 
Асҡандай тарих битен. 
Етмешенсе йылдарға аяҡ баҫҡан әҙиптең күҙ алдында комсомол 

ойошмаһы менән бәйле ғүмере картиналары үтә: 
Утыҙ һигеҙ.Май сыуағы. 
Тантаналы Дәүләкән,- 
Комсомолец анты булып, 
 Килеп инде йөрәккә. 
Комсомолға егерме йәш. 
Ә миңә бары ун биш. 
Ил намыҫын Корчагинса 
 Мин дә һаҡларға тейеш. 
Комсомолдың идеялары,шаулы тарихы менән рухланған лирик герой 

үҙенең комсомолец булыуы менән сикһеҙ ғорурлана, яңы 
ынтылыштарға,батырлыҡтарға дәртләнә. Лирик герой комсбилетты “ҡанат 
ҡуйҙы йәшлегемә” ти. Лирик герой комсомол билеты биргән рух һәм дәрт 
менән тормошта күп еңеүҙәргә өлгәшә: 

Һин мине шағир яһаның, // Һин мине һалдат иттең, – ти ул уға 
өндәшеп. Ғөмүмән,поэмала автор комсомол менән бәйле ғүмерен юғары 
пафоста телгә ала. 

Х.Ғиләжевтың икенсе бер күләмле әҫәрендә – “Ил балаһы” 
поэмаһында һуғыш осоро балалары яҙмышы драматик планда сағылыш таба. 
Бында ауыр шарттарҙа балалар тәрбиәләү проблемалары яҡтыртыла. Поэмала 
балалар йорто тормошо һүрәтләнеш таба.Әҙип төрлө яҙмыштар менән балалар 
йортона килеп эләккән етем балаларҙың тормошон драматик планда 
һынландыра. 

Әҫәр үҙәгендә төп герой Марданов Сабирҙың яҙмышы һүрәтләнә.Ул 
ауыр характерлы,буйһонмаҫ үҫмер егет.Тәүге картинала беҙ ул үҫмерҙе 
таушалып бөткән иҫке кейемдә,матрос тельняшкаһында осратабыҙ.Малай 
балалар йортонан ҡасҡан,әсәһен эҙләй.Урамдағы ҡала кешеләренең,балалар 
йорто етәкселәренең был малайға ҡарата ҡаршылыҡлы мөнәсәбәттә булыуы 
күҙәтелә.Унан кеҫә ҡарағы тип тә шикләнәләр,тик томалға башҡа ғәйептәр ҙә 
тағып ҡуялар.Бары тик тәрбиәсе,педагог Лидия Николаевна ғына Сабирға,йәки 
башҡа етем балаларға йәлләп ҡарай.Уларҙы матур кешеләр итеп үҫтереү теләге 
менән яна.Был йәһәттән балалар йорто директоры Ҡасимов уның бөтөнләй 



99 

киреһе.Ул балаларға ҡарата бик ҡаты,үтә шиксел әҙәм. Тәрбиәләйем,тәртипкә 
өйрәтәм тигән һылтау менән балаларҙы ауыр эштәргә ҡуша,ашауҙан мәхрүм 
иткән саҡтары була. Автор был поэмала етем балаларҙың драматик тормошон 
ғына һүрәтләп ҡалмай,төрлө характерлы кешеләрҙең тормош һынауҙарын 
нисек үтеүен күрһәтеүҙе лә маҡсат итеп ҡуя. Мәҫәлән,һуғыш башланғас,ауыр 
яҙмышлы балалар йорто тәрбиәләнеүселәре ун ете йәштәрен тултырып,үҙ 
теләктәре менән һуғышҡа китә,унда ҙур батырлыҡтар күрһәтә. Ә Ҡасимов 
кеүек тыныс тормошта әллә кем булып маһайып йөрөүселәр ебеп төшә.Ошо 
рәүешле Х.Ғиләжевтың “Ил балалары” поэмаһында патриотизм,кешелеклелек 
проблемалары киҫкен ҡуйылған.Автор Ҡасимов,военюрист кеүектәрҙе тәнҡит 
уты аҫтына ала,ә Марданов,майор,Лидия Николаевна кеүек ысын илһөйәрҙәр 
менән ғорурлана. Поэмала педагогик тәрбиә мәсьәләһе 
күтәрелә.Ҡасимов,мәҫәлән,һәр ваҡыт Макаренконың китабын тотоп йөрөй. 
Ошо китап ярҙамында Марданов кеүек башбирмәҫ балаларҙы буйһондороп 
алыу уның маҡсаты.Бында автор иронияһы сағыла.Ул йәш быуынды үҙ 
эшең,характерың өлгөһөндә тәрбиәләргә кәрәк тигән идея үткәрә. Автор 
поэмала “хәрби тәртип” тип йөрөгән Ҡасимовтарҙың,военюристың яуҙа 
үҙҙәрендә дисциплина етешмәүен фаш итә.Ә инде Марданов кеүек ауыр 
үҫмерҙәр үҙҙәрен ысын патриот,ил балаһы икәнлектәрен күрһәтә. Был 
поэманың сюжеты нигеҙендә А.Матросов яҙмышы ятҡанлығы һиҙелә. 

Шулай итеп,Хәким Ғиләжев тормошта ла,ижадта ла үҙ осороноң 
ысын патриоты булып ҡала.Әҫәрҙәрендә замандың идеяларын яҡлап сыға,йәш 
быуынды патриотизм,гражданлыҡ тойғоларында тәрбиәләүгә ҙур иғтибар 
бирә. 
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ХӘҘЕРГЕ ХИКӘЙӘЛӘРҘӘ РУХИ МӘСЬӘЛӘЛӘР 
 
Таңсулпан Ғарипованың "Аҫыл ташлы муйынсаҡ" хикәйәһенең 

ваҡиғалар төйөнләнешендә һүрәтләнгән Гөлфиә менән Иршаттың туй көнөн 
билдәләү, буласаҡ ҡоҙа-ҡоҙағыйҙарҙың танышыу-күрешеү табынын – күркәм 
танатананы бер ни ҙә һөрөмләтмәҫ, боҙмаҫ һымаҡ тойола. Ҡыҙ менән егет 
икеһе лә медицина академияһының бишенсе курсын тамамларға тора, күптән 
инде бер-береһен өҙөлөп ярата. Һөнәрҙәре менән дә, күңелдәре менән дә бер-
береһенә бик яҡындар, ғәзиздәр. Ике яҡтан да ата-әсәләр ҙә бер-береһен 
оҡшаталар. Иршаттың ата-әсәһе Заман Вәхитович менән Вәсилә ханымдың 
һөнәрҙәре буйынса табип булыуҙары асыҡлана. Гөлфиәнең әсәһе, һөнәре 
буйынса шулай уҡ врач-терапевт Нәфисә ханым, табынға " үҙе ултырып та 
тормай, тиерлек: өҫтәлгә әле береһен, әле икенсеһен ҡуя, йөҙөндә - ҡәнәғәт 
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йылмайыу, бар булмышы – алсаҡлыҡ, йыраҡтан килгән ҡунаҡтарҙың кәйефе 
ҡырылып ҡуймаһын, тигән кеүек, һаҡсыл-ихтирамлы мөғәмәлә". Гөлфиәнең 
атаһы Динисламдың да күңеленә буласаҡ кейәү ҙә, ҡоҙа-ҡоҙағыйҙар ҙа хуш 
килә: «килеш-килбәтенән, ҡунаҡтар яғына һирәк-һаяҡ ташлаған ҡарашынан, 
нескә билле рюмкаларға эсемлекте айырыуса бер диҡҡәт менән һалыуынан 
уның да хәл-ваҡиғаларҙың ошондай үҫеш алыуына ҡәнәғәт икәне һиҙелә”. 

Гөлфиәнең өләсәһе Сабира Шакировнаның, алтмыш йылдан артыҡ 
дауаханала врач-рентгенолог булып эшләгән, ғүмере буйына үҙенә лә, 
коллегаларына ла талапсан, ғәҙел, эшкә намыҫ менән ҡараған, килене Нәфисә 
әйткәнсә, «ерҙең тоҙо, халыҡтың иманы” булған, «ғаиләһе, ейәндәре өсөн 
йәнен өҙөп бирергә әҙер» торған мәртәбәле оло ханымдың килеп инеүе 
табынды йәнләндереп ебәрә. Ул үҙенә тәғәйенләп ҡалдырылған кәнәфигә табан 
дәрәжәле атлап үтә, килененә лә, ҡунаҡтарға ла тейешле һүҙен итәғәтлек менән 
еткерә. Үҙ ғүмерендә тәрбиәле, зыялы кешеләр менән мәжлестәрҙә ултырыуҙы 
яратҡан һынсыл, талымлы ҡарсыҡҡа тәү мәлдә шулай уҡ килгән ҡунаҡтар 
оҡшай. Әммә Сабира Шакировнаның буласаҡ ҡоҙағыйы Вәсилә ханымдың 
муйынындағы икенселәр менән бер нисек тә бутап булмаған аҫыл ташлы 
муйынсаҡты күреп ҡалыуы менән ситуация киҫкен үҙгәреп китә. Кулонға 
бәйле фажиғәле тарих һүтелә. 

...1943 йылда Ташкентта госпиталдә эшләгән Сабираға изге күңелле 
булғаны, үҙен бик тырышып дауалағаны өсөн астма менән ҡаты сирләгән үзбәк 
ҡарты, оҫта ювелир, рәхмәт йөҙөнән затлы таштарҙан эшләп кулон бүләк итә. 
Бүләк иткәндә Мөхәмәтсадиҡ ҡарт Сабираның һөйгәне Ғимадисламға васыят 
итеп тәрән мәғәнәле фатиха һүҙҙәрен еткерә: «Алмас ҡәҙимге таш. Оҫта 
ҡулына килеп ингәс, ул гәүһәргә әүерелә. Сабира – саф алмас, унан гәүһәр яһау 
һинең ҡулда, егет». 

Һуғыштан һуң Сабира менән Ғимадислам өйләнешәләр, өс бала 
үҫтерәләр. Әммә оло улдарының ғүмере Афғанстанда ҡыйыла, ә уҡытыусы 
ҡыҙҙары Зөбәйлә, һыуға батып барған баланы ҡотҡарам тип, үҙе һәләк була. 
Сабира, бер нисә көндән һуң ғына кәүҙәһе күл төбөнән табылған Зөбәйләһен, 
үҙ муйынынан сисеп, ун һигеҙе тулғанда ҡыҙына бүләк иткән әлеге кулондан 
танырмын тип, эстән әҙерләнеп бара: «Баламдың шешенеп төҫө боҙолған 
булһа, муйынындағы кулондан танырмын. Ул кулон донъяла берәү генә». 
Әммә ҡара ҡайғынан күмерҙәй көйгән әсә ҡыҙын сәсенән таный, кулон юҡҡа 
сыҡҡан була. 

“Үҙ ғүмерендә буш һүҙ һөйләмәгән, кеше рәнйетмәгән, тейерен генә 
әйткән» Сабира Шакировна, һәр ваҡыттағыса, әле лә асыҡламай тороп, кешегә 
яла яғырға йыйынмай. Сабира ҡарсыҡтың сәнсеп йыҡҡандай быраулаусы 
үткер ҡараштары, теүәл яуап таптырыусы ҡәтғи һорауҙары, «ҡоҙа буласаҡ 
әзмәүерҙәй ирҙең ҡаушай төшөп» яуап биреүе шикләнеүҙәргә урын 
ҡалдырмай. Көмөш сылбырын ғына ҡалдырып, Зөбәйләнең муйынынан затлы 
кулонды алған бәндәнең кемлеге асыҡлана. 

«Донъя - ҡуласа, әйләндереп килеп бер баҫа» - егерме йыл элек 
моргта паталогоанатом булып эшләгән Заман Вәхитович, Зөбәйлә мәрхүмәнең 
муйынынан аҫыл ташлы муйынсаҡты һалдырып алып ҡатынына бүләк иткәне 
өсөн, выжданһыҙлығы, иманһыҙлығы, түбән йәнлелеге өсөн, бик ҡиммәт 
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түләй: «маңлайынан бәреп сыҡҡан тир бөрсөктәре инде күҙ ҡабаҡтарына 
төштө, сикәһе буйлап ағып, ап-аҡ күлдәгенең яғаһына тама башланы», улының 
яҙмышы, мөхәббәте, киләсәге хәл ителергә торған тантаналы табын түрендә, 
ҡатыны, ҡоҙалашырға тейешле кешеләр алдында ул намыҫ язаһы күтәреп 
ултыра.  

«Тыуҙырған, үҫтергән сабыйыңдың ниндәй ғаиләгә барыуы мөһим, 
бик мөһим мәсьәлә”, тип табын башланғанда Сабира Шакировнаның айырыуса 
баҫым яһап әйткән һүҙҙәренең мәғәнәһе әҫәр аҙағында асыла, ғаиләләге һуңғы, 
хәл иткес һүҙҙе әйтеүсе абруйлы кеше булған әсәй, өләсәй туйға фатихаһын 
бирмәй. Гөлсирә Ғиззәтуллинаның «Партбилет» хикәйәһенең героиняһы 
(исеме юҡ, хикәйәләү «мин» исеменән, беренсе заттан алып барыла) көслө 
рухлы заттарҙан. Үлемесле сиргә юлыҡҡан ҡатын үҙен түгел, һап-һау ирен 
йәлләй, уға терәк булырға тырыша, күңелен күтәрерлек йылы һүҙҙәре, нурлы 
ҡараштары менән сорнарға ынтыла. Иренең күнегелгән, көйлө-яйлы тормош 
ағышында артабан да йәшәүе, ҡатынының сирле булыуынан яфа, уңайһыҙлыҡ 
кисермәүе өсөн ул, түшәктә ятҡан килеш тә, барыһын эшләй. 

Әммә донъя менән аҡрынлап хушлаша барыусы ҡатынға 
яҡындарының йылыһын, мәрхәмәтен, яратыуын, хәстәрлеген күреп, тыныс 
ҡына һуңғы көндәренә етергә насип булмай сыға. Ул үлемесле ауырыуҙан да 
ғазаплыраҡ, ҡатыраҡ һынауҙар алдына баҫа: өҙөлөп яратҡан ире менән яҡын 
әхирәте героиняның күҙ алдында уға хыянат итәләр, ир кеше партбилетының 
юғалыуында ауырыу ҡатынын ғәйепләй, ҡот осҡос ауыр һүҙҙәр яуҙыра, 
ҡәбәхәт тип атай. Үлем менән бермә-бер көрәшкән героиня элек «ғорур, көслө, 
киң күңелле» тип күргән-һанаған, бәлә килеү менән меҫкен, түбән йәнле, 
ҡәбәхәт кешегә әйләнгән Талхаһы менән дә көрәшә. Ул яуызлыҡҡа ҡаршы 
изгелекте ҡалҡан итеп ҡуя. Типһә тимер өҙөрҙәй, көс-ҡеүәте ташып торган 
әзмәүерҙәй ир ҡаҡ һөйәккә ҡалған күбәләктәй генә ҡатынынан еңелә, бахыр 
йән эйәһе булып күҙ алдына баҫа. 

Киң күңелле, кешелекле,изгелекле, иҫ киткес рухи көс-ҡеүәтле 
героиня күңеле иң яҡын кешеһенең ҡот осҡос хыянатынан, ҡәбәхәтлегенән һуң 
да таш булып ҡатмай, яуызланмай. Ул кешеләрҙең сикһеҙ нәфрәтенә генә 
лайыҡ Талхаһын һаман да йәлләй, үҙен ғәйепле һиҙә. Гөлсирә 
Ғиззәтуллинаның «Ҡәҙерле бала» хикәйәһендә Гөлъямал менән ҡунаҡҡа 
килгән әхирәте Зарифа араһында барған сәйер, урыҡ-һурыҡ һөйләшеүҙәге 
әйтелеп бөтмәгән сер барлығы уҡыусының ҡыҙыҡһыныуын арттыра. Бер нәмә 
асыҡ: әлеге мәлдә Гөльямал менән уның улы бәхетле. Ете йәшлек Зариф, 
үҙенең ҡәҙерле бала булыуын белеп, ирәбе үҫеп килә.  

«Бер нисә генә йыл элек ошо балаға ғүмер бирергә хоҡуғы барлығын 
бөтә ауыл менән алыш-алыша раҫлаған», ғәйбәт һүҙҙәр ишеткән, хурланыуҙар 
кисергән Гөлъямал, рәнйеүҙәрен еңеп, улының атаһы менән осрашыу, ата-
олаталарының яратыуын тойоп үҫеү бәхетенән уны мәхрүм итмәүгә үҙендә 
аҡыл-көс таба. Ишмырҙаның улын үҙ исеменә яҙҙыртырға теләүенә, «ҡәҙерле 
баланың ҡәҙерһеҙләнеп йөрөмәүен» ҡайғыртыуына ла Гөльямал, бер аҙ 
уйланғас-икеләнгәс, ҡаршы килмәй, ризалығын бирә. 

Ишмырҙаның үҙе менән һөйләшергә теләүен ишеткән Гөлъямалдың 
тауышы «ҡапыл ҡырыҫланып китә», «тупһала уҡ туҡтап ҡырҡыу ғына 
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өндәшә», «тауышы имшемәй», «байтаҡ өндәшмәй тора». Ә Ишмырҙаның 
тауышы «йомшаҡ ҡына», «ул яҡын итеп өндәшә», ҡарашынан «улының 
аҙашына ҡарата рәхмәтле йылылыҡ һиҙелә». «Икеһе асыҡ ҡапҡаның ике яғына 
дошмандар кеүек ҡапма-ҡаршы баҫты. Урталарына сиктәрҙе тоташтырған 
кеүек улдары килеп торҙо» - геройҙарҙың тышҡы ҡиәфәттәрен, үҙ-үҙҙәрен 
тотоштарын, тауыш интонацияларын ҡыҫҡа, әммә тапҡыр тасуирламалар аша 
яҙыусы эҙмәүэҙлекле теркәй бара, был комментарийҙар диалогтарҙы оҙата 
киләләр һәм Гөлъямал менән Ишмырҙа күңелендәге хистәр ташҡынын ҡыҫҡа 
һәм шул уҡ ваҡытта тәрән итеп асып һалалар. Әҫәрҙә Гөлъямал менән 
Ишмырҙаның бер-береһен өҙөлөп яратыуы хаҡында әллә ни әйтелмәй. Йәш 
айырмаһы, береһенең күп балалы тол ҡатын, икенсеһенең йәш егет булыуы 
сәбәпле, халыҡтың аяуһыҙлығы арҡаһында, шартлы сиктәр, яҙылмаған 
социаль-әхлаҡи нормалар хөкөмө алдында рухи ихтыяждары тап килгән бай 
күңелле был ике кешенең яҙмышы бергә бәйләнмәй. «Аҙашым минән беҙ ошо 
ике балҡыу ҡараштың нурында рәхәтләнеп ҡойоноп торҙоҡ» тигән һуңғы 
һөйләм иһә Гөлъямал менән Ишмырҙаның күңелендә кеше күҙенән төпкә 
йәшерелгән йылы, яҡты хистәрҙең әле лә һаҡланыуын аңғарта. 

Гөлсирә Ғиззәтуллинаның «Йәшлектән килгән сәләм» хикәйәһенең 
героиняһы Мәүлиха ла үҙ ҡәҙерен үҙе белмәй, көнсөл, тар күңелле ире 
Мотаһарҙың, битараф балаларының һалҡынлығына күнеп, баҫылып йәшәй, 
күнегелгән тормош ҡалыбында бер яйға һәүетемсә ғүмер уҙғара. Башҡарған 
эше, вазифаһы ла ябай ғына - киоскыла һатыусы ул.  

Көтмәгәндә-уйламағанда йәшлегендә өҙөлөп һөйгән, Бөйөк Ватан 
һуғышында батырҙарса һәләк булған матур һәм батыр рухлы Уралының яҙған 
хаттарын табып алыу, уларҙы уҡыу, үҙенә ҡарата булған ихтирамлы мөнәсәбәт 
йылыһын тойоу, ҡәҙерле кеше булыуын аңлау Мәүлиханы уятып ебәргәндәй 
була. Оло йөрәкле, ынтылышлы, юғары маҡсаттар ҡуйып йәшәгән Уралдың 
Мәүлиханы ла үҙе менән бергә әйҙәүе, тормош бейеклектәренә бергә 
күтәрелергә өндәүе, шәхес итеп күреүе, һөйгән ҡыҙына кәңәшсе, таяныс-терәк 
булыуы ҡатынды бөгөнгө төҫһөҙ тормошона икенсе күҙ менән ҡарарға мәжбүр итә.  

Героиня күңелендә хистәр ташҡыны өйөрөлә, йәшлектән килгән 
хаттар уға ҡабаттан көслө рухлы, үҙен-үҙе ихтирам иткән шәхескә әйләнергә 
этәргес бирә. Мотаһарҙың, балаларының кәмһетеүле, мыҫҡыллы ҡараштары 
Мәүлиханың тәүәккәл, ҡырыҫ, ғорур ҡарашы алдында, үҙ баһаһын белерҙәй 
хәл-хәрәкәттәре алдында еңелеп ҡала. Фәриҙә, Гөлйөҙөм үҙ ҡәҙерҙәрен белеү 
кәрәклеген үтә һуң аңлаһалар, Мәүлиха ҡалған ғүмерендә үҙенең хөрмәткә, 
яратыуға лайыҡлы шәхес булыуын иҫбатлап, үҙ ҡәҙерен үҙе белеп, 
башҡаларҙан белдертеп йәшәр тигән өмөт бар. 

 
© Гәрәева Г.Н., Әхтәмова Р.Ә., 2022 
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УДК 821.512.141.09 
Гәрәева Г.Н., ф.ф.д., БДУ профессоры,  

Баһаутдинова Н.К., БДУ студенты, Өфө ҡ. 
 

ХӘҘЕРГЕ ХИКӘЙӘЛӘРҘӘ ОЛО ҺӘМ ЙӘШ БЫУЫНДАР 
АРАҺЫНДАҒЫ ӘХЛАҠИ МӨНӘСӘБӘТТӘР САҒЫЛЫШЫ 

 
Н.Мусиндың «Әйтелмәй ҡалған һүҙ» әҫәрендә хикәйәләү Ғәлләм атлы 

кеше исеменән алып барыла, ваҡиғалар больницала, ҡыҫҡа ғына ваҡыт эсендә 
бара. Ғәлләм палаталаш ауырыуҙарҙың – оло йәштәге Атаһулла ҡарттың һәм 
урта йәштәрҙәге Ғафаровтың сәйер тойолған ҡыланыштарын, ҡайһы бер 
характер үҙенсәлектәрен күҙәтә. 

Ғафаров ашау, йоҡлауҙан үҙенә рәхәтлек табып, донъялыҡтағы 
проблемаларға артыҡ бирелмәйенсә, иҫе китмәйенсә йәшәүсе бошмаҫ-көймәҫ 
кеше булып һынлана. Хикәйәләүсе герой уға әллә ни иғтибар ҙа бүлмәй. Уны 
ҡыҙыҡһындырғаны – йәше һикһәндән үткән, әммә аҡылға теүәл, зиһене асыҡ, 
бик тәрән мәғәнәле итеп һөйләшә торған, оҙаҡ йылдар үҙе лә табип булып 
эшләгән Атаһулла ҡарт. Атаһулла ғүмере буйы ғүмер оҙонлоғо ни менән 
үлсәнә тигән һорауға яуап эҙләгән. Бына хәҙер йәшәлгән ғүмер тауынан, 
күргән-кисергән тормош тәжрибәһенән сығып, кеше ерҙә күпме файҙалы эш 
эшләп китә ала, ана шул ул ғүмер, тигән фекергә килгән. Был фекер Ғәлләмде 
лә тәрән уйланыуҙарға һала, ә Ғафаров был һүҙҙәрҙең мәғәнәһенә төшөнөүҙән 
алыҫ тора, ул йәшәү мәғәнәһе, кешенең тормошта тотҡан урыны хаҡында етди 
фекер йөрөтөргә һәләтле түгел. 

Үҙ ғүмерендә Атаһулла күп файҙалы эштәр эшләгән, әле хатта ҡалала 
табиптар етешмәгән саҡта уҡ, ауылда эшләргә теләк белдергән, бик күптәрҙе 
үлем тырнағынан йолоп ҡалған, ғүмерҙәрен оҙайтҡан шәхес ул. Тик бер 
сирлегә ярҙам итә алмауы уны айырыуса тетрәндергән. Был сирле ғүмере 
буйы, үҙе теләмәһә лә, ни ҡушһалар, шуны үтәп йәшәгән, ризаһыҙлығын эсенә 
йомған. Әлеге кешенең һуңынан психик ауырыуға әйләнеүе ғибрәтле хәл 
булып табип күңеленә һеңгән. Атаһулла күптәргә ярҙам иткән, әммә үҙ улын 
тәрбиәләүҙә хата ебәргән: Ғәйнулланы гел изгелекле булырға, кешеләргә 
ышанып ҡарарға өйрәткән ата бер сифатты – яуызлыҡ тигән әшәке ауырыуҙың 
иң ямандары – аҫтыртынлыҡ менән ике йөҙлөлөктөң дә булыуын өйрәтергә 
онотҡан. Хәҙер үҙе лә, улы ла аҫтыртынлыҡ һәм ике йөҙлөлөктөң сағылышы 
булған килендең ҡорбанына әйләнгәндәр. 

Әбейе үлеп, яңғыҙы ҡалғас, хәлһеҙләнгәс, ҡартайғас, атаһын улы 
ҡалаға алып килә. Ҡасандыр ауылға ҡунаҡҡа ҡайтҡанда йылмайып-көлөп 
йөрөгән ирәбе килене ҡартты һыйҙырмай башлай, ейәндәре менән 
аралашыуҙан тыя. Быны күреп әсенгән Атаһулланың хәле тағы ла нығыраҡ 
мөшкөлләнә. Ә Атаһулланың улы, ғәзиз атаһын ҡәҙерләр, уға йылы һүҙ әйтер, 
ҡатынын тыйыр урынға, унан ситләшә, ҡатынын ғына тыңлаусы бер меҫкенгә 
әйләнә. Яһил ҡатын төрлө юлдар, танышлыҡтар аша ҡартты өйөнән 
ҡыҫырыҡлап сығарып, дауаханаға урынлаштыра, ата менән улды 
осраштырмауҙың, ирен дауаханаға ебәрмәүҙең мең төрлө әмәлен таба.  
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Атаһулла ҡарт килененең кем икәнлеген бик яҡшы белһә лә, улына 
быны еткерә алмай, улының да, теге ауырыу һымаҡ уҡ, төҙәлмәҫлек сиргә 
дусар булыу мөмкинлеген иҫкәртә алмай, зарығып ята. Ғәйнуллаһын күреү, 
туйғансы һөйләшеү, күҙҙәренә ҡарау урынына, бер-береһенә нәфрәт тойғолары 
кисергән килен менән осрашыу, уның яһалма йылмайыуын күреү, алдаҡсы 
һүҙҙәрен ишетеү ҡарттың рухын иҙә. Улына һуңғы әйтер һүҙен әйтә алмай, 
зырығып көтөп-саҡырып та, көтөп ала алмай атаның йөрәге тибеүҙән туҡтай.  

Изгелек эргәһендә һәр саҡ яуызлыҡ та һаҡлап тора, яҡшылыҡҡа 
өйрәтеүҙең, изгелек ҡылыуҙың да самаһы булырға тейеш, ти автор. Атаһулла 
ҡарт күп файҙалы эштәр эшләһә лә, улына бик мөһим, мәңгелек төшөнсәләрҙең 
береһен өйрәтә алмағаны – файҙалы эштәрен эшләп бөтөрә алмағаны, ғүмерен 
тулыһынса мәғәнәле итеп тамамлай алмағаны өсөн үкенеп донъя ҡуя. Сит 
стеналарға, ят кешеләргә ҡарап тилмереп ятҡан ҡарттың, яҡындары, улы, 
ейәндәре менән күрешә алмай зарығып ятып баҡыйлыҡҡа күсеүен яҙыусы 
ғибрәтле фәлсәфәгә төрөп бирә. 

Ноғман Мусиндың “Ҡала себене” хикәйәһендә, тәү ҡарашҡа, ғәҙәти 
генә бер тормош күренеше материалында аталар һәм балалар проблемаһы 
үткер яҡтыртыла. Ауылдан килеп, “һигеҙенсе ҡаттағы таш ҡумта кеүек 
фатир”ҙа йәшәп торорға, ҡағыҙ пакеттағы сәй эсергә һ.б. мәжбүр булған 
Ибраһим ағай, ҡыҙы менән кейәүе Әмирәттә ял иткән арала, уларҙың эте 
Мурзикты ҡарай. Өс тапҡыр ашата, “малай-шалай кеүек, эттең һейгән-
сысҡанын күҙәтеп йөрөсәле…”, тип бик һөйһөнмәһә лә, тышҡа алып сығып 
йөрөй. Күңелендәге ҡәнәғәтһеҙлекте ул мөмкин тиклем баҫтырып тота, сөнки 
ҡыҙының үтенесен кире ҡағыуы, берҙән, уңайһыҙ булһа, икенсенән, 
ауылдаштары алдында ҡыҙы менән кейәүенең бай, етеш йәшәүҙәре тураһында 
маҡтанғыһы, кәпәренгеһе килә. Һанаулы көндәрҙе ҡартлас ризаһыҙлыҡ менән 
булһа ла имен-аман үткәреп тә ебәрер ине лә, “етеҙ ҡыймылдаған, хатта 
һикереп-һикереп киткән” ҡара себендең фатирға осоп инеүе һәүетемсә барған 
хәл-әхүәлде үҙгәртеп ебәрә. Ауыл себененән самаһыҙ әрһеҙлеге менән 
айырылып торған ҡала себене менән ҡарт араһында алыш-ярыш китә.  

Себенде иҙгәнсе һуғам тип, Ибраһим сәйле сынаяғын иҙәнгә төшөрөп 
ебәрә. Былай ҙа йәне тартмаған тормош эсендә йәшәп ятҡан ҡарттың сәме 
ҡуҙғала, был хәл уның зитына тейә. Этте урамда прогулкала йөрөтөп ҡайтып 
инеүенә, әлеге лә баяғы ҡара ҡала себене ҡарттың күҙенә йәнә салына, йән-
фарман уға һелтәнеп, Ибраһим ҡыйбатлы люстраның бер суғын өҙә һуға.  

Был күңелһеҙлектәргә биодобавка һатып йөрөүсе, кешеләрҙең 
“һаулығын ҡайғыртыусы”, “хәстәрлекле” күрше ҡатындың йән биҙрәткес 
ҡыланышы ҡушыла. Өҫтәүенә, махсус аҙығы бөткән, һөт, кефир, банан менән 
туҡланырға мәжбүр булған эттең “бар донъяны бысратыуы” ҡарт өсөн ҡаты 
һынауға әйләнә. Ялдан ҡайтып төшкән ҡыҙы, атаһының хәлен һорашыр 
урынға, “өй һаҫыған, люстра ватылған. Ун көн эсендә нишләттең һин 
фатирыбыҙҙы?! …Ни хәтлем зыян!” тип әсе тауыш ҡуптара. Ғауғанан йәне 
биҙрәгән, тамағы сарсап кипкән Ибраһим, үҙенең был фатирҙа артыҡ икәнлеген 
аңлап, биргән бүләктәрен дә ҡабул итмәй, ҡайтырға йыйына. Ошо мәлдә 
Мәсғүдә атаһына ҡатылығын, таш бәғерлеген тағы ла бер күрһәтеп ҡала, әҙер 
машина була тороп, уны вокзалға оҙаттырмай. 
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Кульминацияның иң ҡырҡыу мәлендә Ибраһим ҡара ҡала себенен 
йән тәслимгә стенаға ялпаштыра һуғып сығып китһә лә, халыҡ хоҡуҡтарын 
яҡлау, уларҙың мәнфәғәтен ҡайғыртыу өсөн һайлап ҡуйылған ҡала советы 
депутаты кейәүенең, Һаулыҡ һаҡлау министрлығында эшләүсе ҡыҙының, 
алдаҡсы, ялғансы күрше ҡатындың, әҙәм балаһынан былай ҡәҙер-хөрмәт 
күргән “итек башындай” сәүек эттең донъя һаҫытып йәшәп ятыуҙарын – кеше 
ҡиәфәтендәге ҡара ҡала себендәрен ялпаштыра һуға алмай.  

Ата-әсәгә ҡарата ололау, ҡәҙерләү тойғолары булмаған, байлыҡ, 
мөлкәт тип выжданды, әҙәп-әхлаҡты онотҡан, эт ҡосаҡлап, уның тамағын, 
һаулығын, кәйефен ҡайғыртып йәшәгән, бер генә гәзит-журнал да алдырмай, 
донъялағы, илдәге хәлдәр менән тамсы ла ҡыҙыҡһынмай, әйбер ҡоло булып 
көн иткән рухи ғәрип Мәсғүдә һәм уның депутат ире кеүектәр, кеше бәләһендә 
кеҫә ҡалынайтырға, нахаҡ бәлә яғырға, бай түрәләргә ярамһаҡланырға әҙер 
торған күрше ҡатын һымаҡтар – был ҡара себендәр бөгөнгө беҙҙең тормошта 
үтә үрсегәндәр һәм уларҙан ҡотолоу мөмкин дә түгел һымаҡ, тигән фекер 
йәшеренгән был ғибрәтле тарихта. 

Нажиә Игеҙйәнованың “Өйрөлмәк” хикәйәһендә, заман тыуҙырған 
ҡырҡыу социаль, рухи-әхлаҡи проблемаларға бәйләнешле, герой коцепцияһы 
яҡтыртыла, быуындар күсәгилешлеге, әсә һәм балалар мөнәсәбәте, йәш 
быуындарҙың ололар алдындағы яуаплылығы мәсьәләләре киҫкен күтәрелә. 
Яҙыусы Нуриҙә әбейҙең яҙмышын, әлеге мәлдәге рухи халәтен, хәсрәтле, 
әрнеүле кисерештәрен ҡарт өйәңкегә йәнәшә ҡуйып һүрәтләй. Ҡарт өйәңкенән 
башҡа нәмәне әбейҙең ҡартайған, нурҙары һүрелгән, моңһоуланған күҙҙәре 
күрмәй, ҡолаҡтары япраҡтары шауынан башҡаны ишетмәй. Героиня, үткән 
тормош юлын күҙ уңынан үткәреп, яңғыҙы йылға ярында ултыра. 

Ғүмеренең аҙағында Нуриҙә әбей өйрөлмәккә ҡарап хәсрәтле уйҙарға 
тарый. Был өйрөлмәк байтаҡ кешенең башына еткән. Колхоз етәкселәре йылға 
ағышын бороп та ҡарай, тик кешеләр ғүмерен үҙенә һурыусы упҡын юғалмай, 
шул килеш ҡала. Тормошта кешене һағалаған ауырлыҡтарҙы, бәлә-ҡазаларҙы 
автор ошо ҡара ятыу, өйрөлтөп үҙенә тартыусы афәтле соҡор образы аша 
кинәйәләп һүрәтләй. Нуриҙә әбейҙең ҡыҙҙары, әсәләренең өйөн алдап-йолдап 
һаттыртып, аҡсаһын бүлешеп алалар. Әсә ҡәҙерен белмәгән, үҙ һүҙле, бәғерһеҙ 
Фәриҙәһенең өйөндәге Нуриҙә әбейҙең тормошо тамуҡҡа әйләнә. Сәғиҙәһе үҙе 
иренән туҡмалып, йәберләнеп йәшәй, әсәгә унда урын юҡ. Күҙ терәп барған 
улы Сәғит меҫкен булып, ҡатыны бойороҡтарын ҡолдарса үтәп йәшәй. Әсәһен, 
мин ҡәйнәмде ҡарайым, тип рәнйетеп ҡыуып ебәрә. Ҡарттар йортона барыуҙы 
Нуриҙә әбей иң хурлыҡлы хәл тип һанай. Бер балаһыҙ булғандар сараһыҙҙан 
унда йәшәгәндә, дүрт балаһы булып та, балаһыҙҙар, ҡараусыһыҙҙар рәтендә 
был йортта йәшәүҙән үлемде артыҡ күрә. Йәш сағында балалары хаҡына ғүмер 
биреүҙе Алланан ялбарған Нуриҙә әбей шул уҡ өйрөлмәккә, хоҙай биргән 
ғүмерен аҡтыҡҡаса йәшәп бөтөүҙең мәғәнәһен юғалтып, үҙе теләп атлай. 
Яҙыусы был хикәйәһендә йәмғиәттә һәм ғаиләлә хөкөм һөргән бәғерһеҙлек, 
рухи ярлылыҡ, һаңғыраулыҡ, әҙәп-әхлаҡ тәрбиәһе мәсьәләләрен шәхси фажиғә 
кисереүсе герой яҙмышына бәйләп киҫкен күтәрә. 

© Гәрәева Г.Н., Баһаутдинова Н.К., 2022 
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Фәхретдинова А.Ә., БДУ студенты, Өфө ҡ. 
 

ХИКӘЙӘЛӘРҘӘ ХРОНОЛОГИК ҺӘМ КОНЦЕНТРИК СЮЖЕТ 
ТИПТАРЫ 

 
Әҙәбиәтсе ғалимдар ике сюжет төрөн билдәләйҙәр. Ваҡиғалар 

араһында ваҡыт бәйләнештәре өҫтөнлөк алған сюжеттар хронологик сюжет 
тип аталалар. Ә сәбәп-рәүеш бәйләнештәре булған ваҡиғалар селтәренән 
торған сюжеттар концентрик сюжет тип йөрөтөлә. Был ике төр сюжет 
тураһында Аристотель яҙып үткән булған. Уның билдәләүенсә, беренсенән, 
«эписодик фабула» бар – ул төрлө бәйләнмәгән ваҡиғаларҙан тора һәм, 
икенсенән, ваҡиғаға нигеҙләнгән фабула була. Һәр ике төр сюжеттарҙан 
төҙөлгән әҫәрҙәр үҙенсәлекле әҙәби мөмкинселектәрҙән торалар. Сюжеттың 
хроникаллеге ул ысынбарлыҡты күппланлыҡты һәм уны бай күренештә 
күҙаллау мөмкинселеген биреүсе сара. Хроникаль сюжетлау яҙыусыға 
тормошто арауыҡ һәм ваҡыт эсендә үтә иркен һүрәтләргә мөмкинселек бирә. 
Шға ла был төр сюжет ҙур формала эпик әҫәрҙәрҙә йышыраҡ ҡулланыла. 

Хроникаль сюжеттар төрлө әҙәби функция үтәйҙәр. Беренсенән, 
геройҙарҙың инициатив хәрәкәттәрен һәм мөмкин булған мажараларын 
килтереп сығаралар. Бындай сюжеттарҙы авантюр тип атайҙар. Был төр әҫәрҙәр 
күп конфликтлы. Персонаждар тормошонда сиратлашып ҡаршылыҡтар 
барлыҡҡа килә, улар тарафынан сиселә, еңелә. Был сюжеттар бер-береһенә 
бәйләнмәгән ваҡиғалар һәм факттарҙы күҙаллайҙар. Икенсенән, бындай 
сюжеттарҙа шәхестең үҫеүе һүрәтләнергә мөмкин. 

Хроникаль сюжеттарҙа ваҡиғалар, ғәҙәттә, хронологик тәртиптә бара. 
Ваҡиғаларҙа бындай сюжетта ваҡыт бәйләй, йәғни, ваҡиғалар ниндәйҙер ваҡыт 
эсендә бер-береһен алмаштыралар һәм бер-бер артлы баралар. Хроникаль 
сюжетта күренештәр бөтөнлөк менән айырылмайҙар. Сөнки хроникаль 
сюжетта ниндәйҙер бер үҙәк конфликт асылмай. Унда төрлө ваҡиғалар һәм 
факттар беренсе ҡарашҡа бер-береһе менән бәйләнмәгән дә кеүек. Улар тик 
ваҡыт барышында бер сылбырға теҙелеп китәләр. Хроникаль сюжеттарға 
күпконфликтлылыҡ хас: конфликттар барлыҡҡа килә, сиселә, һүнә, береһенә 
алмашҡа икенсеһе килә.  

Р.Солтангәрәевтың «Тыуған йорт» хикәйәһе традицион хронологик 
сюжетҡа ҡоролоуы менән иғтибарға лайыҡ. «Тыуған йорт» хикәйәһе күләме 
яғынан әллә ни ҙур түгел, ләкин был бәләкәй генә хикәйәлә тос фекер ярылып 
ята. Әҫәрҙең темаһы – тыуған яҡ, тыуған төйәк, тыуған йорт. Экпозиция: ауыл 
осондағы тау моронона машина килеп туҡтай. Унан ике балалы йәш ғаилә 
төшә. Ғаилә башлығының бел ерҙәрҙе бик һағынып ҡайтыуы күренеп тора. Ул 
йылғаға ятып туйғансы һыу эсә, артабан бала саҡтағы кеүек, рәхәтләнеп ергә 
ятып аунай, тауҙарға ҡысҡыра. Төйөнләнеү: ҡасандыр «оҙон аҡса» эҙләп, «Был 
хәйерсе ерҙә йәшәп булмаҫ инде!» тип ауылын, яңғыҙ әсәһен, тыуған йортон 
ташлап сығып киткән Ғөбәйҙулланың бик күп йылдар үткәс, тыуған ауылына 
әйләнеп ҡайтыуы. 
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Ваҡиғалар үҫеше: ун биш йыл ситтә йөрөп ҡайтҡан Ғөбәйҙәлланың 
кисерештәре. Ғөбәйҙәлла ситтә әллә ни мандымаған, бына хәҙер тойғоһо уны 
кире ауылға тартҡан. Ғөбәйҙәлла ауылына ҡайтып төшкәс, тәүҙә уны танымай 
тора. Ауыл шул тиклем үҙгәргән: төҙөкләнгән, ҙурайған, матурайған. 
Ғөбәйҙулланың тиңдәштәре береһенән-береһе арттырып кирбес өйҙәр 
төҙөгәндәр. Ғөбәйҙулла быларҙы күреп шатлана ла, эстән үкенә лә. Бына ул 
тыуған йорто алдында баҫып тора. Йорт тамам емерек хәлдә, унда өс йыл инде 
бер кем йәшәмәй. Әсәһенең бер үҙенә йәшәүе ауырайғас, Ҡотлобирҙе ағайҙар 
уны үҙҙәренә йәшәргә алғандар. 

Ғөбәйҙәлланың ҡайтыуын ишетеп күршеләр уны күрергә йыйыла. 
Ғөбәйҙулланың үлән араһында ятҡан бер-ике сумаҙан әйберен күреп улар 
эштең ниҙә икәнен аңлайҙар, һәр береһе уларҙы үҙҙәренә ҡунаҡҡа саҡыра 
башлай, ләкин Ғөбәйҙуллан уларға һыр бирергә тырышмай. Ошо ваҡытта 
ҡапҡанан әсәһенең сал сәсле башы күренә. Әсә менән ул бер-береһенең 
ҡосағына ауа һәм икеһе лә ситкә боролоп, күҙ йәштәрен һөртә. Был 
Ғөбәйҙулланың үҙ ғүмерендә ысын күҙ йәше менән беренсе тапҡыр илауы ине. 

Кульминация: «Оҙон аҡса» эҙләп сығып киткән Ғөбәйҙулла бөгөн 
килеп ауылдаштары алдында үҙе меҫкен хәлдә тороп ҡалған. Сиселеш: сит 
яҡтарға бәхет эҙләп сығып киткән Ғөбәйҙулла күңел тыныслығын тик 
ауылдаштары янына ҡайтҡас ҡына таба. Әҫәрҙең проблемаһы – был хикәйәлә 
илебеҙҙәге хәйерселек, бөлгөнлөк заманында һәм, хәҙерге көндә лә, «Оҙон 
аҡса» эҙләп сит яҡтарға сығып киткән милләттәштәребеҙ проблемаһы күтәрелә. 

Хикәйә геройҙары – ҡарамаҡҡа ябай ғына ауыл кешеләре, уларҙы 
йәшәү дәрте, бер-береһенә кешелекле, ярҙамсыл мөнәсәбәт, тыуған төйәк 
тойғоһо матурлай. Әҫәрҙең идеяһы – бер ерҙә лә әҙерҙе һоҫоп ҡына алып 
булмай, әгәр кеше үҙе уңған, йүнсел, тырыш икән, тыуған ерендә лә матур, мул 
тормошта йәшәй ала. Яҙыусы был әҫәрендә үҙ уҡыусыһына, сит илдәргә 
китмәһәң дә, үҙ тыуған ереңдә лә бәхетле, бай, мул тормошта йәшәп буласағын 
төшөндөрә, туған еребеҙҙең ҡәҙерен белергә, уңған, тырыш булырға саҡыра, 
өндәй. 

2. Концентрик сюжет – әҙәби әҫәрҙәрҙең жанр һәм сюжет йәһәтенән 
байый барыу һөҙөмтәһендә тыуған төшөнсә. Ул хәл-ваҡиғалар араһындағы 
бәйләнштәрҙе, теге йәки был күренештең тыуыу сәбәптәрен сағылдыра. Хәл-
ваҡиғаның сиктәре бер үк конфликт ситуацияһын яҙыусыға бөтә тулылығында 
һүрәтләргә мөмкинлек бирә. 

Концентрик сюжет, шулай итеп, һәр ваҡмғаның сәбәпсеһе булып 
уның алдынан килеүсе хәл-күренеш тора. Улар хроникаль яҡтан бер үк булыуы 
менән характерлана. Конөентрик сюжетта бөтә булған хәл-ваҡиғалар 
кульминацияға табан төйөнләнә бара. Бындай сюжет формулаһын түбәндәгесә 
күрһәтеп булыр ине: а, б, с, х – концентрик сюжеттың нигеҙен булдырыусы 
ваҡиғалар. Йәмғиәт тормошоноң сафланыуы, ижтимағи-рухи атмосфераның 
йылыныуы, кешеләр араһындағы сәләмәт мөнәсәбәттәр урынлашыуы 
шарттарында тотош совет әҙәбиәтендә лә рухи-әхлаҡи ихтыяждарҙы 
сағылдырыуға иғтибар атра барҙы, психологизм көсәйҙе. К.Мәргәндең «Фирүзә 
тауы», «Һалдат хаты», «Шифалы айран» һымаҡ хикәйәләрендә геройҙарҙың 
эш-ҡылығын, уй-кисерештәрен психологик планда яҡтыртыу күҙәтелед, улар 
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концентрик сюжеттың бер өлгөһө булып тора. Тәүге хикәйәнең героиняһы – 
сибәрҙәрҙән-сибәр Фирүзә эшкә батыр, күңеле матур, әммә ҡыҙ менән 
танышып-яҡынлашып китергә ҡыйыулығы етмәгән баҙнатһыҙ тракторист 
Баймораттың хистәрен һанға һуҡмай, хат аша үҙенең һөйөүен белдергән ғәм 
халыҡ алдында оятҡа ҡалдыра. Күңел түрендәге саф, ҡәҙерле хистәре 
мыҫҡылланған ғорур, намыҫсан егет, бөтөн ярһыуын, әрнеүен, һөйөүен, күңел 
яраһын эш менән баҫа, бер аҙналыҡ эште бер төн эсендә атҡарып сыға, текә 
ҡыҙҙың текә холҡона эскерһеҙ мөхәббәте ҡаҡлығып селпәрәмә килгән 
Байморат халыҡты ыҙалатҡан текә тауҙы аҡтарып ташлай, ауылға туранан 
тигеҙ юл аса. Бер аҙҙан егәрле, уңған егет үҙенә тиң насип йәр ҙа таба, ипле 
холоҡло ҡыҙ менән матур ғаилә ҡороп, балалар үҫтереп, бәхетле йәшәй. Үҙ 
бәхетенән үҙе ҡолаҡ ҡаҡҡан, яңғыҙлыҡта ҡартайып килгән һауалы, тәкәббер 
Фирүзәнең бөтөн үкенесе, тетрәндергес кисерештәре Байморат бульдозеры 
менән аҡтарып һалған юл сатында үкһеп-әрнеп илағанын һүрәтләүҙә бирелә. 

«Һалдат хаты» - хикәйәһендә иһә хужабикә Мөнирә еңгә менән уға 
фатирға төшкән балалар баҡсаһы тәрбиәсеһе Фәнүзә араһындағы киҫкен 
мөнәсәбәттәрҙең нисек яйланыуы нескә юмор, образлы тапҡыр тел менән 
һүрәтлә бирелә. Яҙыусы башҡорт ҡатын-ҡыҙҙарына хас психологик 
һыҙаттарҙы, йөҙ йыртмай, тәмһеҙләшмәй, йәмһеҙләшмәй, сит кешеләргә һыр 
бирмәй, кешелек бәҫен төшөрмәй йәшәй белеүҙәрен, әҙәп-әхлаҡты һаҡлап, 
ғорур ҡалыуҙарын ҡәйнә менән киендең күрше-күләнгә бер-береһен маҡтап-
маҡтап һөйләүҙәре аша оҫта ғына аса ла һала. «Шифалы айран» хикәйәһендә 
Сабит исемле малайҙың алты саҡрым алыҫлыҡтағы Көтөртауҙа бесән сабыусы 
атаһына айран илткән юлының кешелек сифаттарына һынау булыуын яҙыусы 
бәләкә генә эпизодтарҙа нескә психологизм, такт менән һүрәтләп бирә. Был 
хикәйәнең күтәргән идеяһы, сюжеты, хикәйәләү алымы менән башҡорт халыҡ 
әкиәттәре традицияларына яҡын икәнлеге лә күҙгә салына.  

Иртә таңдан бесән сабырға киткән атаһынан йоҡлап тороп ҡалғанына 
эсе бошоп йөрөгән малай әсәһенең сабынлыҡҡа һалҡын йран илтергә 
ҡушыуын шатланып ҡабул итә. Самаһыҙ эҫе, бөркөү көндә колхоз баҫыуҙары 
буйлап үткән саңлы юлдан бесәнлеккә ашыҡҡан Сабиттың тирә-йүнде күҙәтеп 
китеп барыуын хикәйәләгәндә, яҙыусы әленән-әле бер фразаны ҡабатлай тора, 
кескәй геройҙың үҙ бурысын еренә еткереп үтәргә ынтылыуына баҫым яһай: 
«Ҡулында уның атаһы өсөн тип алып сыҡҡан бер көршәк айран да бар». Яңы 
ғына баш ҡоҫҡан, быуынға һикергән арыш баҫыуын үтеп, бойҙай сәселгән 
участкаларға килеп етеүгә, Сабит алдында бәләкәс кенә тракторҙа кукуруз 
культивациялап йөрөүсе тракторист килеп туҡтай. Малайҙың ҡулындағы 
көршәктә һыу түгел, ә атаһына тәғәйенләнгән айран икәнлеген белгәс, 
ымһынып ҡалған балалай, кипкән ирендәрен ялай-ялай кире машинаһына 
боролған трактористы йәлләп, Сабит уға айран эсерә. Һалҡын айранды мул 
ғына һемергән ағай рәхмәт әйтеп, атайыңа оҡшағанһың икән тип маҡтап, йәһәт 
кенә эшкә ҡуҙғала. Сабит та юлын дауам итә. Көн тағы ла ҡыҙыулана төшһә лә, 
малайҙың күңеле күтәрелә генә, әммә автор геройҙың психологик хәлен 
туранан-тура аңлатмай, белмәмешкә һалышып, кинәйә менән еткерә: 
«көршәктәге айран кәмегәнгәме, әллә бүтәнгәме, уға хәҙер барыуы ла еңелерәк 
һымаҡ». Ҡантамыр һымаҡ бүртенә биреп ҡалҡынған ҡарабойҙай ерҙәре буйлап 



109 

ашағып китеп барған герой алдында ҡапыл әбей менән бабай пәйҙә була. 
Райондан килгән машинанан төшөп ҡалып, ауылға тиклемге юлды ошондай 
эҫе көндә йәйәүләп үтергә мәжбүр булған ҡарттарҙы йәлләп, Сабит уларға ла 
айран эсерә. Кем улы булғанын белешкән бабай: «Әфләтуновтар заты икәнһең. 
Молодец, игелек күр. Олатайың да шәп кеше ине һинең», - тип рәхмәтен 
белдерә. Бынанһуң Сабиттың тирә-йүн яҡты, сағыу буяуҙарҙа күренә: «Баҫыу 
уға киң ҡоласын йәйҙе. Юлды ике яҡлап һуҙылған сәсеү ерҙәре йылмайышып 
оҙатҡан һымаҡ тойолдолар. Көршәк тә хәҙер еңеләйгәне, күңел түренә лә әллә 
ниндәй аңлатып булмай торған еңеллек килде. Көтөртау хәҙер бөтөнләй 
яҡынайып китте». 

Атаһы бесән сапҡан Көтөртау итәгенә аяҡ баҫыуға, герой алдында 
арбалы ат килеп сыға. Уттай эш өҫтөндә ҡаты ауырып киткән ҡатынын 
дауаларға алып китеп барған хәсрәтле һүҙҙәрен тыңлаған, врач хаҡында 
һорашыуҙарына яуап биргән Сабит, был ауыр хәлдә үҙенең дә ҡатнашы бар 
һымаҡ, нисек тә уларҙың хәлен еңеләйтмәксе була, арбала һуҙылып ятҡан 
еңгәгә айран тәҡдим итә. Һыуһап, тамағы кибеп ятҡан хәлһеҙ ҡатынына 
шифалы айран эсергән ағай ысын күңелдән рәхмәтен белдерә: «Рәхмәт. 
Яубакир малайы тинеңме әле? Яубүләктекеләр һәр саҡ шулай йомарт 
булдылар. Игелек күр».  

Күңелендә аңлатып биргеһеҙ бер еңеллек, матур тойғолар кисергән 
малай, бер-ике генә йотом айран ҡалған көршәкте тотоп, сарсаған, тамағы 
сатнап кипкән, улын ашҡынып, һөйөнөп ҡаршы алған атаһы янына килеп 
туҡтай, уның алдында үҙен сикһеҙ ғәйепле тойоп, тамағына төйөрултыра, ике 
күҙенә ике бөртөк йәш килеп тығыла. Юдлағы хәлдәрҙе бәйнә-бәйнә һөйләп 
биргән һәм, ниндәй генә яза булһа ла, түҙергә әҙерләнеп торған улына ҡарап, 
атаһы: «Молодец, улым, был юлы һин миңә айрандың иң тәмлеһен, иң 
ҡәҙерлеһен килтерҙең. Хәҙер мин һиңә һәр ваҡыт таяна алам. Һин ысын кеше 
булып етешкәнһең», - тигән баһаһын еткерә. Шулай итеп, Кирәй Мәргән ябай 
ғына бер ваҡиға – геройҙың атаһына айран илткән юлын хикәйәләү аша уның 
эске булмышын, иғтибарлылыҡ, намыҫ, бурыс, выждан, изгелек төшөнсәләрен 
бәләкәй йөрәгенә һыйҙырған ысын кеше булып үҫеп килеүен күрһәтеп бирә, 
яҙыусы шулай уҡ малайҙың атаһы, юлда осраған башҡа персонаждар йөҙөндә 
замандаштарының тыйнаҡлыҡ, инсафлыҡ, әҙәплелек, тәрбиәлелек бөркөлөп 
торған гүзәл кешелек сифаттарын үткер психологик деталдәр, подтекст, тос 
һүрәтләү саралары ярҙамында ыҡсым сюжет һыҙығында балҡытып асып ебәрә. 
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САТИРИК ХИКӘЙӘЛӘРҘЕҢ ПРОБЛЕМАТИКАҺЫ 
 
ХХ быуаттың туҡһанынсы һәм ике меңенсе йылдар дауамында 

яҙыусылар замандың киҫкен ижтимағи-социаль һәм әхлаҡи-этик мәсьәләләренә 
бағышланған, йәмғиәттәге рухи ғәрип күренештәрҙе фашлаған, оло һәм йәш 
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быуын замандаштарыбыҙҙың гүзәл кешелек сифаттарын, рух күркәмлеген, 
күңел байлығын данлаған тиҫтәләгән хикәйәләр яҙҙы.  

Кешеләр араһындағы мөнәсәбәттәрҙең ҡырҡыулашыуы, сит-ят ҡына 
түгел, хатта бер туғандар, ата-әсәләр менән балалар араһында тыуған киҫкен 
ҡаршылыҡтар, мал-мөлкәткә, байлыҡҡа хужа булыу теләгенең туғанлыҡ, 
мәрхәмәтлек тойғоларын юҡ итеүен әҙиптәр үтә ҡырҡыу ижтимағи-социаль, 
рухи-әхлаҡи проблема кимәлендә сағылдырҙы. Был рухи түбәнлектең 
тамырҙарының тотош йәмғиәттә урын алған негатив күренештәргә барып 
тоташыуы байтаҡ хикәйәләрҙә ҡалҡыу фашланды, ҡырыҫ реалистик 
алымдарҙа, тәнҡит күҙлеге аша үткәреп һүрәтләнде. 

М.Ямалетдиновтың “Һәйкәл“ новеллаһында Һағынбай ауылында 
Бөйөк Еңеүгә арнап яугирҙар иҫтәлегенә обелиск асырға йыйыныу тарихына 
бәйле бөгөнгө заманға хас мөһим ижтимағи-социаль проблема яҡтыртыла. 

Һағынбай ауылына килеп төшкән 40-45 йәштәр тирәһендәге олпат 
кәүҙәле, һауалы, үҙ абруйын белеп, һәр һүҙенә мәғәнә һалып һөйләүсе, үҙен 
йылғыр бүре, хәйләкәр төлкө төҫлө тотоусы, аҙна һайын бер ауылда ҡунаҡ 
булыуҙы ғәҙәт иткән Тамъяр ауыл Советының хакимиәт башлығы Күкбурин 
Фәрүәз, йыйылыш йыйып, обелиск асыу тураһында хәбәр итеп, егерме өйлөк 
ауылды ҡап уртаға – көнъяҡҡа һәм төнъяҡҡа бүлеп, дошманлаштырып ҡуя.  

Һәр ике яҡ обелисктың үҙҙәренең урамында һалынырға тейешлеген 
ярһып раҫлай, йәшереп кенә хакимиәт башлығын һыйлап, мәсьәләне үҙ 
файҙаһына хәл итергә тырыша, төндә һәйкәл урынын алмаштырып ҡуя һ.б.Ә 
Күкбурин һәйкәл менән булған был ыҙғышлы ваҡиғаны үҙ мәнфәғәтенә бора, 
хәйләкәрлек һәм мутлыҡ менән теҙгенде үҙ ҡулына алып, тегеләй-былай оҫта 
тарта. Бер көн көнъяҡ урамда Барый ҡартта, икенсе ваҡыт төнъяҡ урамда 
Мөхтәр ҡартта ҡунаҡ була, бер ҡатлы ауыл халҡы етәксегә оло ихтирам 
күрһәтә, күстәнәстәрен тейәп ҡайтара. Мәжлесте яратҡан хужа ике кәмәнең 
ҡойроғон бер юлы тота: йығылғансы һыйлана ла белә, ауылдың бар серен дә 
белә. Бер яҡ икенсе яҡты күрә алмаҫлыҡ хәлгә етеп дошманлашҡанда, 
Күкбурин, ҡойроҡто һыртҡа ҡыҫтырып, был хәлдең ни менән бөтөрөн ситтән 
генә хәйләкәр күҙәтә.  

Новеллаға хас булғанса, сиселеш көтөлмәгәнсә хәл ителә. Авторҙың: 
“Мылтыҡ үҙенән үҙе атылмай, уның тәтеһенә кем баҫыр һуң?“ тигән һорауына 
яуап кульминацияла бирелә – тәтегә Күкбуриндың ун беренсе синыфты алтын 
миҙалға тамамлаусы ҡыҙы Жанна баҫа, ҡыҙының талабын атай кеше еренә 
еткереп үтәй: һәйкәлгә тигән аҡса фейерверк аттырыуға китә.  

Был хәбәрҙән ауыл халҡы шаңҡып ҡала, шок терапияһынан телһеҙ 
Лотфулла ғына ота, ул һөйләшә башлай, һуғышта танкист булған, ҡырҡ 
йылдан ашыу тракторист булып эшләгән, артына бер ваҡытта ла әйләнеп 
ҡарамаған Мөхтәр ҡарт иһә гел артына ҡарап йөрөй башлай, “ҡуш йөрәк“ 
ҡушаматлы батыр Мөхәррәм ҡарт ҡурҡаҡҡа әүерелә, мут, хәйләкәр, тел оҫтаһы 
Барый ҡарт ҡарһүҙҙәрен һөйләүҙән шып туҡтай. 

Шулай итеп, бер бәләкәй ауыл яҙмышы аша тотош илдә барған 
халыҡты һемәйтеү, алдау, ымһындырыу, бер-береһе менән талаштырыу кеүек 
бихисап күренештәр фашлана. С.Яҡуповтың «Хәжәтхана бәләһе» хикәйәһендә 
социаль, рухи-әхлаҡи проблемалар, геройҙың күңел ҡыйралышы кисереүе 
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сатирик буяуҙарҙа яҡтыртыла. Ысынбарлыҡ күренештәрен автор бер аҙ 
ҡабартып, ғибрәт, фәһем алырлыҡ итеп тасуирлай.  

Үҙәккә ут күрше йәшәгән бер туғандарҙың йәшәйеше, көнитмеше 
ҡуйылған. Мәкәрим байлыҡ туплау, донъя артынан ҡыуыу менән мәшғүл, 
нәфсеһе ҡоторған был әҙәм оят, намыҫ, әхлаҡ тигән төшөнсәләрҙе онотҡан. Уға 
туған-ҡәрҙәшлек тойғолары ла ят. Атаһының һарығын көпә-көндөҙ йығып 
һалып һуйыу ҙа, белизналы кер һыуы түгеп, ҡустыһының ҡаҙҙарын, бал 
ҡорттарын үлтереү һәм башҡа эреле-ваҡлы яуызлыҡтарҙы балалары менән 
берлектә атҡарыуҙар ҙа уға бер ни тормай.  

Ә Мәкәримдең ҡустыһы нәҡ киреһе, уларҙың бөтөн этлектәрен ғәфү 
итеп, үҙ туғаның бит, донъя булғас ниҙәр булмаҫ, тип ярлыҡап килә. Күрше 
хаҡы – тәңре хаҡы тип түҙеп килгән сабыр туған менән байлыҡ тип күҙе тонған 
ағай араһындағы быҫҡып ятҡан конфликт яңы әбрәкәй төҙөгәс гөлтләп ҡабына. 
Ни өсөндөр, был хәжәтхананы Мәкәримдәр үҙ ерҙәрендә төҙөлгән, тип 
һанайҙар һәм төрлөсә һөжүм итәләр, ә берҙән-бер көн яһиллыҡтары хаттин 
ашҡан Мәкәрим балалары ут төртәләр. Ут ел ыңғайына Мәкәримдең бай йорт-
ҡураһын «һә» тигәнсе ялмап ала һәм көл-күмер генә ҡалдыра. 

 Барыһы менән ҡәнәғәт булып, ағай-туғандарын ғәфү итеп, ике донъя 
бер мөрйә тип йәшәгән ҡустыға нужа һурпаһы татырға, ғәйепһеҙ килеш 
төрмәлә ултырырға тура килә. Ҡотолоп сыҡҡас та, был рыяһыҙ, кәрәк 
ваҡытында тейешле яуабын ҡайтара белмәгән, кенә һаҡламаған, барыһын ғәфү 
иткән бошмаҫ бәндә тотош ғаиләһе менән‚ Мәкәрим һәм уның балаларының 
ҡыйырһытыуҙарын кисереп, иҙелеп йәшәргә мәжбүр була. Уның йөҙөндә киң 
социаль ҡатлам замандаштарыбыҙҙың психологияһы тапҡыр дөйөмләштерелә.  

Яҙыусы ҡырағай капитализм шарттарында нәфселәрен аҙҙырған, әҙәп-
әхлаҡ нормаларын тапап уҙған, байлыҡ артынан ҡыуып, шул байлыҡҡа 
таянып, донъяға һыймай, беҙ хужа тип йәшәүселәрҙең типик ысын йөҙөн бер аҙ 
ҡуйыртылған буяуҙарҙа фаш итә. Бай Мәкәрим һүҙҙәренә «ихлас» ышанған 
милиция хеҙмәткәрҙәрен дә, кемдең кем икәнлеген белә-күрә тороп та, 
Мәкәримдең нахаҡ ғәйепләүен элеп алыусы ауылдаштарҙы ла фашлай автор. 
Социаль тигеҙһеҙлек тыуҙырған ғәрип рухи-әхлаҡи атмосфераны, Мәкәримдең 
балаларына оҡшаш йәш быуындың рухи зәғифләнеп, яуызлыҡ, яһиллыҡ 
ҡылыуҙы мәртәбә һанап үҫеүен асып һала.  

Р.Ураҙғоловтың "Килмешәк" хикәйәһендә бөгөнгө көндә актуаль 
булған социаль проблемаларҙың береһе – сит яҡтарҙан күсенеп килгән 
килмешәктәрҙең Башҡортостанға ҡайтып, ерле халыҡтың ғәмһеҙлегенән, 
эскелеккә бирелеүенән, алыш-биреш, берҙе биш итеү, алыпһатарлыҡ, алдау-
йолдау "эштәренә" һәләтһеҙ булыуынан файҙаланып, хужа булып алыуҙары 
мәсьәләһе күтәрелә һәм бер аҙ ҡабартылып, шаштырылып, әммә ғибрәтле итеп, 
сатирик алымдарҙа яҡтыртыла. 

Урта Азия яҡтарынан килеп төшкән Абдулла ҙур булмаған ауылдан 
бик ныҡ иҫке өйҙө юҡ ҡына хаҡҡа биләгән ере, ихатаһы, баҡсаһы өсөн һатып 
ала. Ошо ташландыҡ өй, баҡса урынында килмешәк күп тә үтмәй ике ҡатлы 
йорт һалдыра, гөрләтеп ҙур баҡса үҫтерә. Дөрөҫөрәге, ул үҙ ҡара көсө менән 
түгел, ә ошо ауылдың араҡыға алданып һатылған халҡының түккән тире 
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хаҡына был муллыҡҡа ирешә. Сос, хәйләкәр Абдулла, еңел генә был ерҙә 
төпләнеп, байығып китеү мөмкинлеген самалап та ала. 

Милли ғорурлыҡтары, ирҙәр сәме, ғәме ҡуҙғалып алһа ла, 
ауылдаштарҙа был тойғолар ғүмерһеҙ була, килмешәк Абдулла хәмерле 
бутылканы ялтыратып күҙ алдарында күрһәтеүе менән, улар күкрәгендә 
көрәшселәр рухы былт итеп һүнә. Абдулла үҙе генә төпләнеү етмәгән, туған-
тыумасаһын саҡырып хат та сыймаҡлап оҙата Урта Азия яҡтарына: "Бөтә 
нәҫел-ырыу, таныш-белеш тиҙ-тиләмән генә йорт-кәрәктәрҙе һатып ҡайтығыҙ... 
Килгән кешегә "аһ" итеп торалар. Бер-береһен күрә алмайҙар, төрлө төркөмгә 
бүленгәндәр. Мәмит ауылды ҡулға аласаҡбыҙ".  

Был хат аша автор ауыл халҡының психологияһын, тарҡалыуын фаш 
итә. Эшһеҙлектән йонсоған, эскелек һаҙлығына батҡан ауылда ситтән килгән 
килмешәктәр хакимлыҡ итеүе, араҡынан аң-зиһендәре томаланған халыҡтың 
бар нәмәгә битарафлығы, ерҙәренән яҙа барыуы хикәйәлә бер аҙ 
арттырыбыраҡ, әммә кинәйәле итеп, сатирик буяу-төҫмөрҙә һүрәтләнә.  

© Гәрәева Г.Н., Мостафина И.А., 2022 
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РӘШИТ СОЛТАНГӘРӘЕВ ХИКӘЙӘЛӘРЕНЕҢ КОМПОЗИЦИЯ 
ҠОРОЛОШО ҮҘЕНСӘЛЕКТӘРЕ 

 
Рәшит Солтангәрәев контраст алымға нигеҙләнгән композиция 

ҡоролошонда геройҙарҙың эске булмышын балҡытып асып ебәреүе "Һиҙиәт 
ағай" хикәйәһендә лә асыҡ күренә. Хикәйәлә "бәләкәй кәүҙәле, кәгез генә" 
Һиҙиәт ағайға ҡиәфәте менән мөһабәт, "иманһыҙ таҙа кәүҙәле", кешенән 
көлөргә, мыҫҡылларға яратҡан Мырҙағәле ҡаршы ҡуйыла.  

Эскерһеҙ, артыҡ күндәм, баҙнатһыҙ, ихтыярһыҙ, бала һымаҡ бер 
ҡатлы, ихлас Һиҙиәт, үҙен-үҙен яҡлай ҙа, һаҡлай ҙа алмаған, көсһөҙ, йомшаҡ 
тәбиғәтле был кеше, шаяртыу-мыҫҡыллауҙарға тейешенсә яуап бирә алмай. 
Эштән һуң ойошторолған киске уйында йәштәр Һиҙиәткә йырларға ҡушып 
наказ бирәләр. Оло кешенең йырлауҙан баш тартып ҡаршылашыуҙары ҡолаҡҡа 
ла эленмәй, иҫкә лә алынмай. Кешеләр тын ҡалып, түҙемһеҙләнеп тағы ла бер 
кәмит булырын көтәләр, һәм ул йырлап ебәрә. Һиҙиәттең йырынан һуң 
көтөлмәгән тамамланыш - кешеләрҙең тәрән күңел тетрәнеүе тыуа.  

Йыр Һиҙиәтте бөтөнләй яңы, таныш булмаған яғынан аса, йөрәк 
төпкөлөнән урғылған иҫ киткес моңо уны мөһабәт итә, юғары күтәрә. Әле генә 
ауыҙ йырған әзмәүерҙәй Мырҙағәле кесерәйә, шиңә, халыҡ уның ыңғайына 
Һиҙиәттән көлөп, кәмһетеп ҡарағаны өсөн уңайһыҙлыҡ кисерә, күңелдәрендәге 
кәмһетеп ҡарау тойғолары селпәрәмә килә. Тышҡы ҡиәфәте менән күрекһеҙ 
генә Һиҙиәтте уның эске матурлығы, таланты, кешелеклелеге, эше өҫкә күтәрә, 
хөрмәткә лайыҡ икәнлеген күрһәтә, нескә тойғоларға бай рухи донъяһын аса. 

Был хикәйә кешеләр араһындағы мөнәсәбәттәрҙә кешелеклек, 
йылылыҡ, иғтибарлылыҡтың ҡыҫырыҡлана барыуын, шул арҡала күңелдәргә 
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төҙәлгеһеҙ яралар һалыныуын да аса. Уның композицияһы, геройҙар 
күңелендәге киҫкен рухи һынылыш һүрәтләнеүе йәһәтенән Л.Н.Толстойҙың 
"Балдан һуң" ("После бала") хикәйәһенең ҡоролошона оҡшаған. 

Бөйөк яҙыусының был әҫәре контраст ике өлөштән тора: баштан-аяҡ 
ғашиҡ булған егет әйләнә-тирәһендәге бөтә нәмәне, үҙен уратып алған 
кешеләрҙе, ғөмүмән, бар донъяны алһыу, яҡты буяуҙарҙа ғына күрә. 
Һөйгәненең атаһы - хәрби кеше, полковник уға иң изге күңелле кешеләрҙең 
береһе булып тойола. Көтмәгән-уйламаған ерҙән татар һалдатына экзекуция 
үткәреүҙе күргән, ҡанһыҙ язалауҙа етәкселек иткән полковник менән осрашҡан 
герой тәрән тетрәнеү кисерә. Был фажиғәнән һуң уның күңелендәге тойғолар 
әкренләп һүнә. 

Рәшит Солтангәрәев хикәйәһендә лә тәүҙә Һиҙиәттең артыҡ күндәм, 
булдыҡһыҙ, ихтыярһыҙ бер йән эйәһе икәнлеге тасуирлана. Уҡыусы күңелендә 
был геройға ҡарата билдәле баһалама, ҡараш, мөнәсәбәт тыуа, нығына. Шунан 
һуң ғына автор үҙе тырышып төҙөгән был характерҙы «емереп» ташлай, өр-
яңынан аса. Айырма тик шунда - Л.Толстой ыңғай геройҙы кире яҡтан ҡапыл 
асып ебәрһә, Р.Солтангәрәевта - киреһенсә. Был әҫәрҙәге тәүге өлөш булмаһа, 
икенсе өлөштәге хәл-ваҡиғалар уҡыусыға ул тиклем киҫкен тәьҫир итмәҫ ине, 
психологик һынылыш эстетик ҡеүәтле бирелмәҫ ине.  

Ябай, шул уҡ ваҡытта драматик ваҡиға кешеләрҙең бығаса булған 
күңел торошон, ауылдаштарына ҡарата өҫтән, кәмһетеп ҡарау тойғоларын 
юҡҡа сығара. Финалдың көтөлмәгәнсә тамамланышы тап Һиҙиәттең 
психологияһында, уны уратып алған кешеләрҙең күңелендә сағылыш ала. 
Әммә был көтөлмәгәнлек һиҙелер-һиҙелмәҫ ваҡ психологик деталдәр, кыҫҡа 
характеристикалар, штрихтар ярҙамында мотивлаштырылған итеп ҡабул ителә. 
Көтөлмәгән сюжет боролошо, образдарҙың өр-яңы яғынан ҡапыл асылыуы 
хикәйәне эстетик тәьҫирле, мауыҡтырғыс яһай. Көҙгөләге сағылышта бер үк 
геройҙың ҡапма-ҡаршы рухи портреты урын ала. 

Рәшит Солтангәрәевтың "Тыуған яҡҡа ҡайтыу" хикәйәһенең 
композицияһы, "Һиҙиәт ағай" хикәйәһе һымаҡ, ике контраст өлөштән, ике 
образды ҡапма-ҡаршы ҡуйыуҙан тора һәм шулай уҡ бер үк образдың ҡапма-
ҡаршы асылыуын һүрәтләүгә ҡоролған. 

Был хикәйәнең төп геройы – алдынғы мал ҡараусы, Өфөгә кәңәшмәгә 
килгән кеше. Күп төрлө һүрәтләү алымдары: портрет характеристикалары, 
автор баһаламалары, индивидуаль телмәр үҙенсәлектәре, деталдәр, 
сағыштырыуҙар,хәрәкәт-ҡылыҡтарҙағы, холоҡ-фиғелдәге айырылып торған 
һыҙаттарҙы теркәй барыу аша мал ҡараусы һәм завод инженерының үҙ-ара 
мөнәсәбәттәре, характерҙары асыла. Хикәйәләү объектив автор исеменән алып 
барылһа ла, инженерҙың – ҡала кешеһенең күҙлегенән йыш ҡына баһаланыуын 
да тойорға була.  

Тәүге һөйләмдән үк уҡыусы күҙ алдына ҡәҙимге ауыл кешеһе баҫа: 
селтәрләп үрелгән муҡсаһына һалынған әйберҙәр, (ҡатынының, ғаиләһенең 
күңелен күреүе, хәстәрләп кәрәк-яраҡ алғаны күренә) төйөнсөктәр күтәреп 
ҡайтып инә. Ҡунаҡхана бүлмәһендә ул һаҡ ҡына баҫып йөрөй, күршеһенән 
тартына, ҡыйынһына, бик һөйләшеп тә бармай, үҙе башлап һүҙ ҡушмай, 
һөйләшеүе лә, атлап йөрөшө шикелле, аҡрын, һәлкәү. Мал ҡараусы менән 
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инженерҙың исемдәре лә есемдәренә тап килә: саф башҡорт исемле Әхмәтзәки 
һәм немец антифашисы хөрмәтенә ҡушылған "ҡупшы", ябай халыҡ өсөн ят, 
тел дә әйләнеп етмәҫлек Эрнест. Эрнест малсы эргәһендә үҙен өҫтөнөрәк тота, 
уға кәмһетеберәк ҡарай. Сәнғәт тураһында, кәңәшмә тураһында, яҡшы эшләгән 
өсөн бирелгән миҙал тураһында һөйләшеүҙәрҙән Эрнест Әхмәтзәкиҙең 
үҙенсәлекле холҡо, һәр нәмәгә кире ҡаҡҡыһыҙ ҡәтғи үҙ фекере, үҙ фәлсәфәһе 
булыуын да күрә. Ҡиәфәте, үҙ-үҙен тотошо менән Әхмәтзәки күршеһенә берсә 
өңөнән сыҡҡан айыу һымаҡ та, донъяның ел-ямғыры бөгә, үҙгәртә алмаған 
затлы ағас һымаҡ та күренә. 

Миҙалын Әхмәтзәки Өфөлә саҡта кеҫәһенә һалып ҡына ҡуя, тағырға 
уйламай ҙа. Эрнестың һорау-ғәжәпләнеүҙәренә лә иҫе китмәй, "Эй, миҙал 
биргән булғайнылар ҙа" тип, хатта был ваҡиғаны бер аҙ кәмһеткән һымаҡ 6ына 
әйтеп ҡуя. Ҡара таң менән тороп йөрөүен оҡшатмаған Эрнестың 
һуҡраныуынан һуң ул уға "һеҙ", "ағай" '' тип өндәшә башлай. Эрнест үҙенең 
күпкә йәшерәк икәнлеген әйткәс, Әхмәтзәки: "Мин бит йәшкә ҡарап 
әйтмәйем... һеҙ бит ҙур кеше... һеҙ бит уҡыған кеше" тип яуап ҡайтара. 
Белемле, культуралы кешеләрҙе ихлас хөрмәт итеүе сағыла уның был бер 
ҡатлы һүҙҙәрендә.  

Ауылдың ябай көтөүсеһе сәнғәт тураһында ла үҙ аллы фекер йөрөтә. 
Театрҙа ҡараған тамаша хаҡында ул: “ гел эске күрһәтәләр. Ундайы ауылда ла 
етерлек. Үҙебеҙҙең ауылдыҡылар лутсы уйнай", - ти. Кәңәшмә хаҡында ла 
бына ниҙәр әйтә ул: "Аптыраттылар инде: һөйләйҙәр ҙә һөйләйҙәр. Хәбәр 
тыңлап ҡына шәп эшләп булһа..." Ауыл кешеһенең донъяға ҡараштарын үҙенсә 
ябай, ихлас һәм тапҡыр итеп әйтеүе, хәҡиҡәтте ярып һалыуы, инженерҙы 
ғәжәпләндерә лә, малсының күңел сафлығы үҙенә тартып, ылыҡтыра ла. Шуға 
ла Эрнест күршеһенең ҡунаҡханаға ҡайтып инеүен көтөбөрәк, уны 
һөйләндереп, мәрәкәләп, ҡыҙыҡ табырға ынтылып тора.  

"Боронғо шинель шикелле пальто, аяғына калушлы быйма, башына ел 
үткәрмәҫ күн бүрек, йөн ойоҡбаш, йәмшек торба шикелле борһаланып бөткән 
салбар" кейгән Әхмәтзәки ҡала урамдарынан йөрөгәндә фырт кейенгән 
Эрнестан бер нисә аҙымға артта ҡалып йөрөй, бының сәбәбен ул: "... бында 
таныштарың күп осрай, кем менән китеп бара икән был, тип аптырарҙар" , тип 
аңлата. Ҡупшы Эрнесты Әхмәтзәкиҙең был һүҙҙәре, ябай ғына аңлатмаһы 
оялта, уңайһыҙлыҡ кисертә. 

Хикәйәнең икенсе өлөшөндә хәлдәр ҡырҡа үҙгәрә. Йыл оҙонлоғо 
тойолған дүрт көн буйына сит ерҙә, сит кешеләр араһында баҫылып йәшәүҙән 
рухы иҙелгән Әхмәтзәки үҙен "ситлектән сығып, күккә сөйлөккән ҡош 
шикелле” тоя. 

Өфөлә саҡта Эрнест кейеме, үҙ-үҙен тотошо-ҡыланышы, һөйләшеүе 
менән "Әхмәтзәкигә "ағай", "һеҙ" булып йөрөһә, үҙен өҫтөн ҡуйһа, Әхмәтзәки 
тыуған яғында үҙен хужа итеп, ҡаласа кейенгән, өшөгән-туңған Эрнестҡа "һә" 
тигәнсе үҙе "ағай"ға әйләнә, "һин" тип кенә өндәшә. Ҡалала уның кейеменән, 
сүсинкәһенән Эрнест мәрәкәләп көлһә, хәҙер ул Эрнестың кейеме хаҡында 
“...рәзе шул кейем менән юлға сыға ҡыш көнөндә... Аяҡҡынаһына бисәләр 
шикелле итек кейгән булған. Сираҡтары ла нәҙек кенә икән" тип 
уйлай.Эрнестҡа ул "бер малайға нотоҡ уҡыған һымаҡ" ҡына итеп юл хәлен 



115 

аңлата, "үҙенең ҡатҡыл ҡулын һуҙып, арҡаһынан ҡағып ала..." "...йәпләп 
ултырығыҙ... был һиңә трамвай түгел", - тип фарман бирә, исемдәр тураһында 
һүҙ асып, үҙенсә фәлсәфә итә: "немецтар малайҙарын "Әхмәтзәки" тип 
атамайҙарҙыр әле?.. барыбер үҙ исемеңә етмәй" һ.б.Автор үҙе лә уның рухи 
хәләтен тулыраҡ сағылдырыу өсөн ҡайһы берҙә Әхмәтзәкиҙе исеме менән 
атамай, ә "хужа кеше", "тыуған яғына ҡайтып төшкән кеше", "кәңәшмәнән 
ҡайтып килгән кеше" тип исемләй. Ә Эрнест тиеү урынға "бының" алмашын 
ҡулланып, Әхмәтзәкиҙең уға ҡарата һауалы, өҫтөнлөклө ҡарашын тойҙорта: 
"Әхмәтзәки, ҡарҙан яһалған кешеләй, үҙенең ҡырт та итмәй барыуын бының 
алдында яман ҙур өҫтөнлөк итеп һанай" һ.б. 

Ҡунаҡханала бүлмәләш күршеһе булған Эрнесты Әхмәтзәки, үҙенең 
тыуған яғында хужаларса яҡты йөҙ, ҡунаҡсыллыҡ, киң күңел, хәстәрлек 
күрһәтеп, бараһы еренә оҙатып ебәрә. Тыуған яғын өҙөлөп яратҡан, үҙ ерендә 
үҙен ысын хужа итеп тойған, ерҙә ныҡ баҫып торған эскерһеҙ, ихлас, матур 
күңелле, оло йөрәкле, донъяға ныҡлы ҡарашы, баһаҺы булған, тыуған ерендә 
йәшәүҙән һәм эшләүҙән йәм-тәм тапҡан хеҙмәт кешеһе – Әхмәтзәки Эрнестың 
кешеләргә ҡарата мөнәсәбәтен үҙгәртә, рухи байыта. Был турала автор 
ентекләп һүрәтләп тормай, бер генә һөйләмдә ишаралап ҡуя: "Рәхмәт, ағай! - 
Ул үҙенең Өфө ҡунаҡханаһындағы күршеһенә беренсе тапкыр шулай етди һәм 
ихтирам менән өндәште". 

Күренеүенсә, хикәйәнең тәүге өлөшөндә кәүҙәләнгән Әхмәтзәки һәм 
уның фонында Эрнест икенсе өлөштә бөтөнләй башҡа сифатта күҙ алдына 
баҫа. Контраст был өлөштәр характерҙарҙың ҡапма-ҡаршылығын күрһәтеү 
өсөн түгел, ә киреһенсә, тулыландырыу өсөн кәрәк. Тәүге өлөштән башҡа 
Әхмәтзәкиҙең тыуған яғын, яҡындарын яратҡан ябай ҙа, бөйөк тә хеҙмәт 
кешеһе икәнлеген был тиклем тәьҫирле итеп асып еткереү мөмкин булмаҫ ине.  

© Гәрәева Г.Н., Нәжметдинова Н.М., 2022 
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РӘШИТ СОЛТАНГӘРӘЕВ ӘҪӘРҘӘРЕНДӘ ХАРАКТЕРҘАР АСЫЛЫ 
 
Рәшит Солтангәрәевтың «Шкаф», “Уны Абдрахманов тиҙәр”, 

“Йондоҙ ҡашҡа", “Яңғыҙ йорт”, “Тыуған яҡҡа ҡайтыу" һ. б. хикәйәләрҙең 
барыһында ла хеҙмәт эйәләренең характерҙары эш барышында асыла, автор 
уларҙыңобразын хеҙмәткә мөнәсәбәттәренә, шул нигеҙҙә тыуған күңел 
кисерештәренә баҫым яһап һүрәтләү аша кәүҙәләндерә. 

Бына, мәҫәлән, яҙыусының «Шкаф» хикәйәһендә хеҙмәт эстетикаһы 
бик оҫта яҡтыртыла. Клуб өсөн шкаф яһап биреүгә бик яуаплы, намыҫ эше 
итеп ҡараған, бөтөн күңелен биреп, оҫталығын һалып текемләп эшләгән, 
фиҙаҡәр хеҙмәте өсөн тейешле баһа - ихлас күңелдән рәхмәт һүҙен ишетергә, 
һоҡланыулы мөнәсәбәт күрергә хаҡлы рәүештә өмөт иткән Муллағәли ҡарт 
хикәйә үҙәгенә ҡуйылған. 
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Яҙыусы уның характерын үҙе башҡарған эшкә - шкаф яһауға 
мөнәсәбәттә сағыу, тулы итеп аса алған. Быға ул геройҙың тышҡы эш-
ҡылығына йәнәшә күңел хәрәкәтен, кисерештәр донъяһын психологик тәрән, 
ентекле яҡтырта барыу аша ирешкән. Клуб мөдире Таштимерҙең нәҡ хеҙмәткә 
булған ғәмһеҙ, йәмһеҙ мөнәсәбәте, кеше ҡулдары, күңеле тыуҙырған хеҙмәт 
емешен бөтөнләй күрә, баһалай белмәүе, таш-тимер, һуҡыр күңелле булыуы 
Муллағәлиҙең шкафты үҙендә ҡалдырыуына этәргәс була. 

Хикәйәлә геройҙар араһындағы конфликт һүҙ-бәхәстәрҙә түгел, 
ҡапма-ҡаршылыҡлы эш-хәрәкәттә динамикалы, тығыҙ асып һалына. Ғүмере 
буйына үҙе башҡарған эште еренә еткереп үтәргә күнеккән балта оҫтаһы 
Муллағәле, клуб бинаһына шкаф эшләп биреүҙәрен үтенгәс, был эште бик 
бирелеп башҡара. Ҡалаға барып, мебель эшләүсе фабрикаға ла инеп сыға, 
ундағы оҫталар менән кәңәшләшә, магазиндарынан кәрәкле сөй-фәләнен һатып 
ала. Бер-нисә ҡат яһаған шкафтарын оҡшатмайынса боҙоп ташлай.  

Ниһайәт, ауылдағы сәнғәт усағына ҡуйырға лайыҡлы шкаф әҙер була, 
"народный контроль”дең – әбейенең ыңғай баһаһын ала. Бер нисә ауылдашы 
ҡарттан шкафты ҙур ғына хаҡҡа һатыуын да үтенәләр. Әммә ҡартты аҡса 
ҡыҙыҡһындырмай. Үҙе үлгәндән һуң бер ҡомартҡы ҡалдырыу теләге, 
ауылдаштарының Муллағәлиҙең бөтөн күңелен биреп, йөрәк йылыһын сарыф 
итеп яһаған эшен - "аҡҡош йырын" тейешле баһалауҙарын ишеткеһе килеү 
теләге көслө унда. Үҙ эшенән ҡәнәғәт булып, ғорурланып, шул уҡ ваҡытта 
шкафынан айырылыуынан болоҡһоп-тулҡынланып та ул клуб мөдире 
Таштимерҙең шкафты алып китер мәлен көтә.  

Тик был тантаналы мәлде һөрөм ҡаплай: Таштимер шкафтың 
матурлығын да, Муллағәле күңелендәге кисерештәрҙе лә күрмәй-тоймай. 
Исеменә есеме тап килгән был кеше, колхоздың йөк арбаһына күҙ ҡараһылай 
ҡәҙерле шкафты. орҙом-бәрҙем тейәп, сыйҙыртып алып китергә самалай.  

Шул саҡта түҙеме сигенә еткән Муллағәле ҡарттың характеры 
гөртләп асылып китә лә инде: ул, аттың башын ҡайырып бороп, кире ихатаға 
индерә, шкафты бушатып алып ҡала. Ә Таштимер ҡарттың был ҡылығын 
аңламай. Сәнғәт өлкәһендә эшләгән, матурлыҡты баһалай белергә тейешле 
кеше әллә ни белеме лә булмаған, әммә рухы менән бай, нескә күңелле 
Муллағәле ҡарт алдында меҫкен булып ҡала. 

Рәшит Солтангәрәевтың "Үтәлмәгән васыят" хикәйәһенең геройы, 
һәләкәткә осрап больницала үлем түшәгендә ятҡанында, ошоғаса белемен дә, 
һәләтен дә, көсөн дә юҡҡа-барға сарыф итеүенә үкенә, һауыға ҡалһам, һәр 
көнөмдө файҙалы, мәғәнәле үткәрер инем тип үҙ-үҙенә васыят әйтә, выждан 
ғазабы кисерә.  

Был, һис шикһеҙ, психологик яҡтан ышандыра, Әхмәҙулланың рухи 
таҙарыныуы, катарсис кисереүе, ихлас тәүбәгә килеүе тип ҡабул ҡылына. 
Уҡыусы геройҙан вәғәҙәһен үтәүен көтә. Финалда киреһе килеп сыға: герой 
ҡайтанан ығы-зығылы тормош һаҙлығына бата, васыят үтәлмәй. Үҙ-үҙен намыҫ 
хөкөмө аша үткәргән, сафланыу кисергән Әхмәҙулла меҫкенгә әйләнә. 

“Уны Абдрахманов тиҙәр” хикәйәһененең геройы иһә ҡырыҫ эш 
шарттары эсендә производство һынауьн да, рухи һынауҙы ла ирҙәрсә ныҡлы 
күтәрә, еңеүсе булып сыға. Әгәр ҙә "Үтәлмәгән васыят" хикәйәһендә герой , 
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хатта бик көслө әхлаҡи тетрәнеүҙән, выждан ғазабын кисереүҙән, алдына ҙур 
маҡсаттар ҡуйыуҙан һуң да ҡиммәтле ориентирҙарҙы таба алмаһа, рухи 
бөтөнлөккә ирешә алмаһа, “Уны Абдрахманов тиҙәр” хикәйәһендә герой тәрән 
депрессия, күңел төшөнкөлөгө кисереп тә үҙенең эске ихтыяры, рухи 
ныҡлығы, тормош ауырлыҡтарына ҡаршы торорлоҡ һәм еңерлек көсө булыуы 
менән еңеп сыға, әҫәр башындағы битараф Абдрахмановҡа әҫәр һуңында 
ҡапма-ҡаршы көслө рухлы Абдрахманов ҡаршы ҡуйыла. 

Ғаиләләге мөнәсәбәттәрҙе, ир менән ҡатын араһындағы, мөхәббәт һәм 
хыянатҡа ҡағылышлы интим хис-тойғоларҙы һүрәтләүҙән башланған был 
хикәйә, Ф.Иҫәнғолов әҫәрҙәрендәге кеүек үк, тар сиктәрҙә генә ҡалмайынса, 
мөһим ижтимағи яңғыраш ала.  

Яҙыусының һуңыраҡ ижад ителгән "Татар менән башҡорт" 
хикәйәһендә лә Мәснәүи менән Ишмырҙа араһындағы дошманлыҡ һәм дуҫлыҡ 
мөнәсәбәттәренең мажаралы, көсөргәнешле тарихы ғына бәйән ителмәй. Улар 
үҙ милләтенә хас типик характер һыҙаттары сағылышында оҫта 
кәүҙәләндерелә. Р. Солтангәрәев ситуация тәбиғәтенә ярашлы психологик 
үҙгәрештәрҙе тәбиғи ағышында тәрән һүрәтләй. Ишмырҙа ҡылыҡтарының 
тышҡы сағылышы эске драматик һәм бер ни тиклем уның бер ҡатлы 
характерына ярашлы булған мәрәкә яңғырашлы тойғолар менән үрелеп бирелә.  

Көсөргәнешле сюжет динамикаһы ваҡиғалар төйөнләшендә һәм 
үлемесле алышты һүрәтләгән кульминацияла Ишмырҙа характерының гөлтләп 
асылып китеүенә ҡоролған.  

“Буш ҡәбер” хикәйәһендә үҙ мәнфәғәттәрен генә ҡайғыртып йәшәүсе 
геройҙың – тәүҙә район Советы рәйесе, аҙаҡ райондың торлаҡ кооперативы 
рәйесе Йәнбухтиндың, вазифаһын үҙ маҡсатында файҙаланып, ришүәтселек 
менән мауығып китеүе, аҡса, мал артынан ҡыуыуы хикәйәләнә.  

Әммә автор уны кәүҙәләндергәндә, «Хамбал» хикәйәһе геройын 
һүрәтләгәндәге һымаҡ, нәфрәт уятырлыҡ «ҡара» буяуҙар ҡулланмай. Әҙип 
геройҙың социалистик ҡоролоштағы берҙән-бер боҙоҡ кеше түгеллеген 
күрһәтә: Йәнбухтинды ҡулға алыу тураһындағы ҡарарға уның менән бер 
мәжлестә ултырған прокурор ҡул ҡуя. Бының менән яҙыусы тотош ижтимағи 
ҡоролоштоң әхлаҡһыҙлығын, етәксе вазифа биләүселәр өсөн ошондай боҙоҡ 
шарттар тыуҙырған йәмғиәттең сереклеген фашлай. 

“Шәм шикелле оҙон. Төҙ кәүҙәле, урамдан үткән сағында әллә ҡайҙан 
таныулы – кешеләрҙең башы аша ҡарап килеүсе” мөһабәт кешенең мөһабәт 
эштәр атҡараһы урынға, ғүмерен буш, ялған, ваҡ мәшәҡәттәр менән булышып 
үткәреүен, матди байлыҡ, донъя рәхәтлеге артынан ҡыуып рухи һуҡырайыуын 
буш ҡәбер образы айырыуса ҡалҡыу итеп күрһәтә. Әҙип халҡы, иле өсөн 
фиҙаҡәр хеҙмәт итәһе талантлы, энергиялы, инициативалы Йәнбухтиндың 
әлеге системала бөтөн булған һәләтен бер көнлөк фани донъя байлығына 
ҡыҙығып, шуның артынан ҡыуып бушҡа уҙғарыуын әсенеп тә, ниндәйҙер 
кимәлдә был герой фажиғәһенә теләктәшлек күрһәтеп тә һүрәтләй. 

Рәшит Солтангәрәевтың ҡырыҫ реалистик стилдәге "Көҙ" 
хикәйәһендә талантлы инженерҙың, ҙур коллективты етәкләүсе һәләтле 
белгестең йәшәп килгән йәмғиәт ҡоролошо шарттарында тотош ил буйлап 
йәйелгән, тамырҙарын тәрән ебәргән оло сиргә - эскелек сиренә һабышыуы, 
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ғүмер көҙөндә япа-яңғыҙы ошо һәләкәттән ҡотолорға тырышыуы тәрән 
психологизм менән һүрәтләнә. 

Тормоштан төңөлгән, йәшәүҙең йәмен-тәмен юғалткан кешенең эске 
хәләтен кемдеңдер онотоп ҡалдырған эшләпәһе, бысраҡ һауыт-һаба араһында 
аҙашып йөрөгән Л. Толстой китабы, берәҙәк эттәр һымаҡ тәрән мәғәнә 
һалынған деталдәр үткерерәк асырға булышлыҡ итә. Хужаһы онотоп 
ҡалдырған эшләпә сит кеше башында ныҡлы ултырмай, осоп төшә, көҙгө ел 
уны өйөртөп йөрөтә. Айытбайҙы иһә, эскелек арҡаһында тормош елдәре 
өйөрөлтөп, осортоп йөрөтә. Берәҙәк эттәрҙең үҙ ояһы булмағандай, 
Айытбайҙың да үҙ йорто, ғаиләһе юҡ.  

Л. Толстойҙың тәрән фәлсәфә, аҡыл менән һуғарылған томы һымаҡ, 
ҡасандыр юғары белемле, интеллектуаль кимәле булған Айытбайҙың да эске 
булмышы бай, ҡатмарлы. Тик уны ла, томды бысраҡ һауыттар уратҡан һымаҡ, 
эс бошорғос, күңелһеҙ, шыҡһыҙ мөхит уратҡан. Артта - үкенесле, мәғәнәһеҙ 
үткән зая ғүмер. Алда – бушлыҡ. Шулай ҙа, финалда тормоштоң яҡты, ҡояшлы 
булыуын күп һанлы әҫәрҙәрендә раҫлай килгән гуманист яҙыусы был 
хикәйәһендә лә үҙ ижад принциптарына тоғро ҡала – юлда нур булып һуҙылған 
яҡтылыҡҡа ҡарай уҡталған геройҙың әле был донъяла йәшәү өсөн үҙендә көс 
табасағына өмөт уяна. 

Р.Солтангәрәевтың “Туй көнөндә” хикәйәһендә ғүмер, йәшәү 
мәғәнәһе хаҡында уйҙарға талған ҡарттың аяуһыҙ фәлсәфәһе аша йәмғиәттең 
үҙенә фиҙаҡәр хеҙмәт иткән, уның бойондороҡһоҙлоғо өсөн ҡан ҡойған, 
батырлыҡтар ҡылған, хөкүмәттең юғары наградаларына лайыҡ булған, әле 
ҡартайып, ҡулынан эш киткән, көсһөҙ–кәрһеҙ ҡалған оло быуын вәкилдәренә 
мәрхәмәтһеҙ мөнәсәбәте асып һалына. “Буржуйҙар” хикәйәһендә сауҙа итеүгә 
уңайлы урам саты өсөн талашыусы–һуғышыусы көнбағыш һатыусы ҡатындар 
ҡырағай ҡыланышы аша «баҙар иҡтисады мөнәсәбәттәре» фашлана.  

Шул рәүешле, Рәшит Солтангәрәев ябай бер ваҡиғаны ғына 
хикәйәләгәндә лә, ҡәҙимге генә геройын кәүҙәләндергәндә лә, уны тормош 
фәлсәфәһе менән һуғара. Был бәләкәй генә ваҡиғаның ҙур тормоштоң бер 
өлөшө икәнлеген күҙ уңында тотоп, киң ижтимағи-социаль һығымта сығара, 
өлөшләтә генә күренештә, шәхси ваҡиғаларҙа, айырым яҙмыштарҙа тотош 
йәмғиәттең йөҙөн, рухи портретын сағылдыра белә. 
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Ә.Үтәбайҙың “Үрелеп алған алма“ хикәйәһендә түшәктә ятҡан 

Маһиҙә инәй, үҙе үлгәндән һуң яңғыҙ ҡаласаҡ ҡарты Ғарифулланы ҡайғыртып, 
уға тормош иптәше инселәй. Ире бынан ете йыл элек вафат булған, донъя 
йөгөн бер үҙе генә тартҡан, һәр саҡ кешегә ярҙамсыл, ихлас күңелле, йомарт, 
үҙҙәренә күрше йәшәүсе килен тейеш Сәғиҙә исемле ҡатынды һайлай ул. 
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Сәғиҙә бик ныҡ ҡаршылашһа ла, Маһиҙә инәй уның ризалығын алмай ҡуймай. 
Баҡыйлыҡҡа күскән мәрхүмәнең васыятын тереләр теүәл үтәйҙәр, ике яҡтан да 
балаларҙың ризалығын алып, Маһиҙәнең ҡырҡы көндө бата уҡыталар, 
аманатҡа бер кем дә хыянат итмәй.  

Хикәйәнең композицияһы, Маһиҙәнең бәләгә тарып, түшәккә ятҡан 
мәлендәге тормошон үткәндәр, йәшлек йылдарын хикәйәләү менән 
аралаштырып алып барыуға - ретроспективаға ҡоролған. Ун бер бала тапҡан 
Герой-Әсә Маһиҙә - ябай ауыл ҡатыны, колхоз эшендә һыпырылып эшләгән, 
етешһеҙ тормоштоң бар ауырлығын да уфтанмай күтәргән, бер өйҙә бер нисә 
ғаилә, унлап кеше йәшәгән, ҡырмыҫҡа иләүеләй мыжғып торған саҡта ла 
яратҡан йәре менән ҡауышып йәшәүенән көс алған, аҙаҡ, ире менән икәүләп 
урмандан бүрәнә ҡырҡып, үҙҙәренә айырым бәләкәй генә йорт һалып сыҡҡас, 
ожмахтай күреп, сикһеҙ ҙур шатлыҡҡа төрөнөп йәшәй белгән, мөхәббәттең, 
яҡты донъяла йәшәүҙең ҡәҙерен белгән һоҡланғыс кеше булып күҙ алдына 
баҫа. Йәшлегендәге хәйерсе, әммә мөхәббәттәре менән сикһеҙ бай, бәхетле 
мәлдәрен, икеһенең дә тау-таш аҡтарырҙай көс-ҡеүәтле, дәртле, сая саҡтарын 
героиня һағынып иҫкә ала. Маһиҙәнең бәхетле-мөхәббәтле тормошо гел тигеҙ 
генә бармай, иңдәренә ҡара ҡайғы ишелеп төшә. Әҙәм күтәргеһеҙ ауыр 
юғалтыуҙы – үҙ ҡулдары менән өс балаһын ер ҡуйынына һалыуҙы әсә тешен 
ҡыҫып, сабыр күтәрә.  

Ире Ғөбәйҙулланың уң ҡанаты Маһиҙә балаларын атай абруйы менән 
тәрбиәләй, “Атайығыҙға әйтәм“,“Атайығыҙ ни әйтер“ кеүек һүҙҙәр менән 
балаларын тыйып, йүгәнләп тотһа ла, ысынында, бар нәмә лә Маһиҙәнең 
ҡарары менән генә тормошҡа ашырыла. Ғөбәйҙулла әбейенең кәңәшен 
тотмаһа, уның ризалығынан тыш ниҙелер эшләһә, эшенең килеп сыҡмаясағын 
белеп тора. Ир менән ҡатын килешмәгән саҡтарҙа, кәмә ҡомға терәлгәндә, өйҙә 
өнһөҙ генә аңлашыу барғанда, бабай түҙмәй, үҙе һүҙ башлай.  

Ҡунаҡ-фәләнгә барғанда урам уртаһынан оҙон буйлы, киң яурынлы 
олпат Ғөбәйҙуллаһы артынан байтаҡ ара ҡалдырып юрғалаған Маһиҙәгә ҡарап 
сит кеше, бәлки, дөрөҫ һығымта ла яһамаҫ. Әммә ауылдаштар был ғаиләлә 
кеидең баш булыуын яҡшы белә. Ысынында, һәр саҡ ирен алға ҡуйып, 
абруйын күтәреп, ихтирам итеп һәм иттереп йәшәгән бәләкәй генә кәүҙәле 
ҡатынының кәңәшенә, йөпләүенә мөһабәт буй-һынлы Ғөбәйҙулла һәр саҡ 
мохтаж булып сыға. Зирәк аҡыллы ҡатын ғүмер буйы ирен маҡтап, йөпләп, 
әммә үҙе теләгәнсә эшләтә белеп йәшәй. Йәш сағынан алып баҫҡан ерендә ут 
сәсрәтеүсе, сос, етеҙ, бар эш ҡулында янып торған, уңған, сумарт, мул ҡуллы 
ҡатын ғаиләһен ел-ямғыр тейҙермәй, хәсрәткә тарытмай, тигеҙ юлдан алып 
бара, ысын мәғәнәһендә эйелеп түгел, ә үрелеп алған алма булып, ҡәҙерле, 
бәҫле булып йәшәй белә. 

Ғүмер буйы көйәнтәләп һыу ташып өйрәнгән Маһиҙә, етмеште үткәс 
тә, өйөнә үткәрелгән һыуҙы төймәгә баҫып ҡына алып булһа ла, йүгереп кенә 
шишмә юлын үткеһе килә һәм.. аяҡтарын боттан һындыра. Оло кешенең мурт 
һөйәктәре уңалмай. Гелән хәрәкәттә, гелән эш тип сабыулап йөрөгән Маһиҙә, 
биш йыллап түшәктә ятыуын ауыр кисерһә лә, яҡындарына һиҙҙермәй, хәл 
белергә килгән бихисап туғандары, күршеләре, яҡындары, ауылдаштары менән 
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донъя хәлдәре, ауыл яңылыҡтары хаҡында ихлас әңгәмәләшеп тора, тормошто 
яратыу көсөн һаҡлап ҡала.  

Йөрәгенә донъя хәстәрҙәрен һыйҙырған оло йөрәкле ҡатын, фиҙакәр 
әсә үҙенән һуң яңғыҙ ҡаласаҡ ҡартының, инде күптән ҙурайып, башҡаланып 
бөткән балаларының киләсәген уйлай. Янып-яратып ҡауышҡан, ғүмер буйы 
сөкөрҙәшеп кенә йәшәгән хәләленә ҡатын һайлауы һәм уның ҡулына 
тапшырып китеүе Маһиҙәгә ни тиклем генә ғазаплы булмаһын, оло йөрәкле 
ҡатын күптәрҙең хәленән килмәҫ эште эшләй.  

Хикәйәлә ябай ҙа, бөйөк тә ҡатын, әсә образы фәлсәфәүи тәрән 
йөкмәткеле итеп асылған, таң ҡалдырырлыҡ ысын мөхәббәттең көсө 
күрһәтелгән. М.Ҡунафиндың “Үрелеп алған алма“ хикәйәһендә лә больницала, 
яҡты донъя менән эстән генә хушлашып ятҡан Фәйрүзәнең Мәргәнен, уның 
япа-яңғыҙ ҡаласағын, нисек көн күрәсәген уйлап, хәсрәтләнеп, уға тормош 
иптәшен һайлауы тарихы тағатыла. Төҫкә иҫ киткес сибәр, бөҙрә сәсле, һомғол 
буйлы, бәһлеүәндәй кәүҙәле булһа ла, армиянан аяҡтары ғәрипләнеп ҡайтҡан 
Мәргән менән юғары белемле, тырыш, эшһөйәр, баҫалҡы, аҡыллы, абруйлы, 
әммә һипкелле, быжыр битле, ирҙәрҙеке кеүек алаптай ҡуллы, “ултырып 
ҡалған”,“үтемһеҙ тауар” Фәйрүзә, колхоз рәйесе димләүе буйынса, тормош 
ҡороп ебәрәләр.  

Тыштан ҡарағанда, береһе ғәрип, береһе йәмһеҙ булһа ла, эстән матур 
был ике кеше бер-береһенең йөрәгенә юл табалар, яратам, һөйәм тип бер-
береһенә ҡысҡырып әйтмәһәләр ҙә, тиңдәр араһында тиң булып, бик күп һау-
сәләмәттәр, гүзәл заттар һоҡланырлыҡ, көнләшерлек мөхәббәтле-бәхетле 
тормош көтәләр, ул һәм ҡыҙ үҫтереп, башҡаландыралар.  

Хәҙер инде бер-береһенең ҡәҙерен белеп, көңгөр-ҡаңғыр ғына 
йәшәйбеҙ тигәндәрендә, бәлә һағалап тора, Фәйрүзә ауырып китә. Әммә әжәл 
үҙенсә хәл итә, Фәйрүзә урынына Мәргәнде һайлай ул, яман шеш ауырыуынан 
бер нисә ай түшәктә ятып, Мәргән теге донъя менән хушлаша. Үлер алдынан 
иренең йәшлегендә өҙөлөп һөйгән Сәбиләне күргеһе килеүен ишетеп, Фәйрүзә 
тәүҙә шаңҡып ҡала, әммә көнләшеү, иренә рәнйеү хистәрен еңеп, көндәшен 
саҡырып килтерә. Матур йәшлек таңында икеһе лә һылыу, икеһе лә ут сәсеп 
торған дәртле Мәргән менән Сәбилә бер-береһенә үлеп ғашиҡ булалар, ауыл 
халҡы уларҙы һинд киноларындағы мөхәббәт геройҙарына тиңләй. Мәргән 
армияға киткәндә Сәбиләнән “Мин үлһәм, һин сати (һинд киноларында ирҙәре 
үлгәс, үҙҙәрен-үҙҙәре яндырып үлтергән ҡатындарҙы сати тип атайҙар) 
булырһыңмы ?“ тип һорай, Сәбиләнең сати булырға ризалығын ишеткәс, утҡа-
һыуға инергә әҙер мөхәббәттәре хаҡына, Сәбиләнең сати булып утта янмауы 
хаҡына Мәргән “мин үлмәйәсәкмен“ тип вәғәҙә итеп, хушлаша.  

Был хушлашыу һуңғыһы була, Мәргәндең ҡазаланыуы, аяҡтарын 
юғалтыуы хаҡында ишеткән Сәбилә ҡаты һынау алдында көсһөҙ булып сыға, 
Ҡаҙағстан яҡтарына сығып китә. Бик күп йылдарҙан һуң тыуған яҡтарына урап 
ҡайтҡан Сәбилә менән Мәргән үлем түшәгендә ятҡанында тағы бер күрешә, 
бәхилләшә, күңелендә ғүмер буйы һаҡлаған иң мөһим һүҙҙәрен әйтә, хөкөмөн 
сығара: “Һин сати булманың!”  

“Минең әжәлемде үҙеңә алдың бит”, тип үрһәләнгән Фәйрүзәһенә 
Мәргән, үҙ ҡулдары менән ҡатынын ер ҡуйынына һалмауы менән үҙенең 
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бәхетле булыуын, яңынан тыуһа, тик Фәйрүзәһе менән генә йәшәргә теләүен 
белдереп, таң алдынан һөйгәненең ҡулында йән бирә. Мәргәнде һуңғы 
сәфәренә оҙатҡандан һуң, һары һағышҡа батҡан Фәйрүзә ашҡаҙан сиренән 
түгел, ә ҡапыл йөрәге туҡтауҙан мәрхүмә була. Өҙөлөп һөйгән хәләл йәрен 
юғалтыуҙан эстән янып, эстән дөрләгән Фәйрүзә -сати ире янына баҡыйлыҡҡа 
күсә. 

© Гәрәева Г.Н., Хәйруллина Ғ.Ф., 2022 
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ӘНҮӘР БИКЧӘНТӘЕВТЫҢ “ОЖМАХ ВӘҒӘҘӘ ИТМӘЙЕМ” 

РОМАНЫНДА ПОЛЕМИК РУХ 
 

Илленсе йылдарҙың икенсе яртыһынан Ә. Бикчәнтәев тағы ла үҙенең 
бөтә иғтибарын заманға, замандаштар образына йүнәлдерә. Замандың алдынғы 
фән менән ҡоралланған хеҙмәт кешеләре тормошон яҡынданыраҡ өйрәнеү 
өсөн Ә. Бикчәнтәев 1960 йылда йәш химиктар ҡ Салауатҡа китә, йыддан артыҡ 
йәшәүе осоронда ул бындағы эшселәр менән бергә нефть химияһы 
комбинатының яңы объекттарын сафҡа индереү шатлыҡтарын да, борсолоулы 
кисерештәрен дә уртаҡлаша, кеше яҙмыштарын өйрәнә, һөҙөмтәлә 1963 йылда 
уның «Ожмах вәғәҙә итмәйем» тигән романы донъя күрҙе. Яҙыусының 
ысынбарлыҡ факттарына, документаль материалдарға таяныуы һәм шуларҙы 
художестволы дөйөмләштереп биреү үҙенсәлеге был романда ла ярылып ята.  

«Ожмах вәғәҙә итмәйем» романында нефть химияһы комбинаты 
эшселәре тормошо һүрәтләнһә лә, сюжет үҙәген теге йәки был производство 
проблемаһы һәм шуны хәл итеү тирәһендә кешеләрҙең төрлө мөнәсәбәттәргә, 
интригаларға инеүе ойоштормай. Автор үҙәккә кеше характерының 
формалашыуы, үҫеше мәсьәләһен ҡуя, тормошта, хеҙмәттә һәм көрәштә 
шәхестең үҙ урынын табыуға төрлө юлдар менән килеүен төп проблема итеп 
күтәрә. Кешенең үҫеүе, формалашыуы, тормоштоң хужаһы булыуға күтәрелеүе 
проблемаһы әҫәрҙең образдар системаһын билдәләй, барлыҡ компоненттарын 
үҙ тирәһенә берләштерә. Романда тормош юлына яңы ғына аяҡ баҫҡан, әлегә 
ниндәй ҙә булһа файҙалы эш күрһәтмәгән, шулай булһа ла донъяға 
скептиктарса ҡарап йөрөгән. ун һигеҙ йәшлек Хәйҙәр Аюдаров үҙәк герой итеп 
алына һәм уның формалашыу, ҡараштары нығыу тарихы күп яҡлы 
сағылдырыла. Ошо герой яҙмышы менән бәйле рәүештә Ә.Бикчәнтәев илдең 
шул осорҙағы социаль һәм идеологик тормошонда йәшәп килгән етди 
ҡаршылыҡтарға художестволы анализ яһай. Әйтәйек, романда һүрәтләнгән күп 
кенә тормош хәлдәре һәм бигерәк тә Хәйҙәрҙең өлкән йәштәге коммунист 
Амантаев менән ҡыҙыу бәхәсе Советтар Союзы Коммунистар партияһының 
1961 йылда үткән XXII съезында ҡабул ителгән КПСС Программаһының, ил 
тормошондағы ысын хәлдәр менән иҫәпләшмәйенсә, егерме йылдан СССР-ҙа 
коммунизм төҙөлөп бөтәсәк, тип раҫлауына ҡаршы үткер полемика булып 
яңғырай. 
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Хәйҙәрҙең нефтехимия комбинатының цех партия ойошмаһы етәксеһе 
Амантаевҡа әйткән: «һеҙ беҙгә ожмах вәғәҙә иттегеҙ!.. Сәстәре ағарғандар һәм 
ағармағандар гел генә беҙҙе бәүетеп йоҡлатырға тырыштылар, беҙҙе, бала-
сағаны, «яҙмыш һайлап алған бәхетле үҫмерҙәр» тип ҙурлаған булдылар, 
«һеҙҙең быуын өсөн беҙ, йәғни мәҫәлән, ололар, күпме михнәт күрҙек, шуға 
күрә лә йәштәрҙе ошо ауырлыҡтарҙан азат итәйек» тигән фекерҙәрҙе шаҡтай 
йыш ҡына ишеттерҙеләр. Бына һинең кеүек сафсата һатырға, туҡтауһыҙ 
өндәргә яратҡан әҙәмдәр бөтәбеҙгә лә бәхетле тормош, еңел көнкүреш вәғәҙә 
иттеләр. Әсәләр ҙә бәүетә-бәүетә беҙҙе өмөтләндерҙеләр. Хатта уҡытыусылар 
ҙа «һеҙ бәхетлеләр» тип таҡылданылар. ...Вәғәҙә ителгән ожмах әле булһа 
күренмәй, уны татып ҡарағаныбыҙ юҡ. Баланы имеҙлек менән алдаған кеүек, 
беҙҙе лә төп башына ултырттығыҙ түгелме?» - тигән һүҙҙәрендә шул осорҙа 
бәхетле балалыҡ, коммунизмда йәшәргә тейешле быуын тураһында бик күп 
осраған ҡабарынҡы һүҙҙәргә, балаларҙы тормоштоң ауырлыҡтарын, 
ҡатмарлылыҡтарын йырып сығырға өйрәтмәүгә ҡаршы авторҙың көслө 
полемикаһы ишетелә. 

 Яҙыусының илленсе-алтмышынсы йылдарҙа йәш быуынды 
тәрбиәләү, етди тормошҡа әҙерләү системаһында урын алған яңылыш 
ҡараштар менән бәхәсе лә ошо етди полемиканан айырылғыһыҙ. Урта мәктәп 
тамамлап та, әлегә тормошта ысын юлын табып өлгөрмәгән геройын реаль 
тормош менән йөҙгә йөҙ ҡуйып, уны «буталырға, һуғышырға, хаталанырға» 
мәжбүр итә һәм характеры сыныға барыуын, донъяның ожмахтан түгел, 
көрәштән тороуын аңлауға күтәрелеүен күрһәтә. Бында ысын тормош менән 
тәүге тапҡыр осрашҡан геройҙың донъяны үҙенсә асырға ынтылыуы ла 
билдәле роль уйнай. 

Амантаевтың, инженер Соленаяның, ауылдан комбинатҡа эшкә 
килгән Айбикәнең һәм үҙҙәрендә күркәм кешелек һыҙаттарын туплаған башҡа 
персонаждарҙың йоғонтоһо геройға файҙалы, һәйбәт кешеләргә осрау, хеҙмәт 
процесында ысын тормоштоң тәмен татыу, кешенең тормошта ниндәй урын 
тотоуын аңлай барыу арҡаһында Хәйҙәрҙә саф кешелек тойғолары нығыраҡ 
асыла, өҫкә ҡалҡа бара. Өлкәндәргә, йәмғиәт тәртиптәренә баш бирмәҫ төҫлө 
күренгән һәм башҡаларҙа күберәк кире сифаттарҙы шәйләргә яратҡан егет 
һуңға табан инде бөтә коллективҡа, кешеләргә дөрөҫ баһа бирерлек дәрәжәгә 
күтәрелә, үҙен коллективтың айырылғыһыҙ бер өлөшө итеп тоя башлай. Күп 
кенә уйланыуҙар, тормоштоң эсендә йөрөп, уны аңларға тырышыуҙар 
һөҙөмтәһендә Хәйҙәр «ике быуын араһында бәхәсләшер сәбәп юҡ, йылдар 
кешеләрҙе айырмай, тик ысын кеше менән буш обыватель араһында ғына сик 
уҙа» тигән һығымтаға килә. 

Хәйҙәр образының идея-художество йөкмәткеһе ҙур. Уның 
уйланыуҙары, эҙләнеүҙәре, хатта яңылышыуҙары, тиҫкәреләнеүҙәре аша ла 
автор алтмышынсы йылдар башы ысынбарлығы, киләсәк быуындың яҙмышы 
тураһында, йәштәрҙе тәрбиәләүҙә яуаплылыҡ хаҡында фекер йөрөтә. 
Хәйҙәрҙең ысын кеше булып етешеүе өсөн, әйтерһең дә, бөтә коллектив, уның 
һәр бер ағзаһы үҙен яуаплы тоя. Геройҙың: «Карбамид менән бергә был цех 
намыҫлы һәм әхлаҡле кешеләр ҙә етештереп сығарырға маташа түгелме һуң?» 
тигән һүҙҙәре ошо хаҡта һөйләй. 
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Хәйҙәр образының әҫәрҙең художество туҡымаһында композицион 
яҡтан тотҡан урыны ла ҡыҙыҡлы. Тормошто сағылдырыуҙа төп нагрузка шул 
образға төшә: бөтә ваҡиғалар, һәр картина уның күреүе һәм һөйләүе аша 
һүрәтләнә. Башҡорт әҙәбиәтендә үткәндәге беренсе заттан хикәйә ителгән 
роман һәм повестарҙың геройҙары һәр ваҡыт ыңғай ғына булһа, улар, күпмелер 
үҫештә бирелһәләр ҙә, ҡараштары автор ҡарашы менән бәрәбәр булһа һәм 
яҙыусының ыңғай позицияһын сағылдырһа, Ә. Бикчәнтәев иһә ысынбарлыҡты 
тәүҙә бөтә нәмәгә тиҫкәре ҡарашта торған, күп кенә кешеләргә, тормош 
күренештәренә яңылыш баһа биргән һәм һуңға табан ҙур үҫешкә килгән 
персонаж күҙенән үткәреп һүрәтләй. Йәш геройҙың кешеләрҙе аңлау, донъяны 
танып белеү, уның эсенә инеү процесы әҫәрҙә тулыһы менән уҡыусының күҙ 
алдында асыла, персонаждың бөтә күңел донъяһы менән танышыу мөмкинлеге 
тыуа. һөҙөмтәлә үҙәк образдың һәр фекере, һәр һүҙе, ул иғтибар иткән һәр 
ситуация, һәр деталь бер юлы бер нисә художество бурысын башҡара; уҡыусы 
күҙ алдында объектив ысынбарлыҡтың үҙенсәлекле панорамаһын да баҫтыра, 
тормош күренештәренә мөнәсәбәте, уларҙы күреү үҙенсәлеге аша Хәйҙәрҙең 
характеры, донъяны таныу һәм баһалау манераһы ла асыҡлана. 

Ғөмүмән, «Ожмах вәғәҙә итмәйем» әҫәре башҡорт әҙәбиәтендә роман 
жанры үҫешенә үҙенсәлекле бит өҫтәне. Был яңылыҡ бөтә иғтибарҙы бер үҙәк 
проблемаға – кешенең рухи үҫеше мәсьәләһенә тупланыуҙа, шул арҡала 
тышҡы хәрәкәттәрҙе һүрәтләүҙән һәм ваҡиғаларҙы логик үҫештә эҙмә-эҙлекле 
теҙеүҙән бигерәк, кешенең эске донъяһына тәрәнерәк инеүҙә, психологик 
мәлдәрҙе ҡалҡыу итеп сағылдырыуҙа. Роман геройҙарына интеллектуаллек хас. 
Улар бөгөнгө көн һәм киләсәк тураһында, йәшәүҙең мәғәнәһе һәм кешенең 
кешелек вазифаһы тураһында туҡтауһыҙ фекер йөрөтәләр. Шул арҡала бөтә 
роман кешенең асылы, донъялағы урыны хаҡында философик уйланыу булып 
яңғырай.  
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М.ӘБСӘЛӘМОВ ӘҪӘРҘӘРЕНЕҢ ҠАЙҺЫ БЕР СИНТАКСИК 
ҮҘЕНСӘЛЕГЕ (“ХӘЛФӘ” РОМАНЫ МИҪАЛЫНДА) 

 
М.Әбсәләмовтың үҙ стиле булыуы синтаксиста ла асыҡ күренә. «Тел 

динамикаһы синтаксиста айырыуса асыҡ сағыла. Теге йәки был авторҙың 
фекерләү ҡеүәһен күрһәтеүҙә, аңлатыуҙа синтаксис бигерәк тә актив роль 
уйнай», – тип билдәләй Ғ.Ғ.Сәйетбатталов [1, 5]. Ысынлап та, һөйләмдәр 
төҙөлөшөндә яҙыусының тәрән фекер йөрөтөүе тағы ла асығыраҡ сағыла. 
М.Әбсәләмовтың «Хәлфә» романында атама һөйләмдәрҙе лә, бер һәм ике 
составлы һөйләм төрҙәрен дә, теҙмә ҡушма синтаксик конструкцияларҙы ла, 
аналитик һәм синтетик эйәртеүле ҡушма һөйләмдәр менән теҙемдәрҙе лә 
осратырға мөмкин.  

М.Әбсәләмовтың үҙенә генә хас телмәр үҙенсәлеге шунда: ҡыҫҡа, күп 
һүҙлелектән арынған һөйләмдәр менән эш итеү. Хәбәрҙән генә торған бер 
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составлы һөйләмдәр бер-бер артлы ҡабатланып килгән эш-хәрәкәтте уҡыусыға 
йәнле, тормошсан итеп күҙ алдына килтерергә ярҙам итә. Миҫалдар: Тайҙы, 
эләкте, йығылды. Торҙо, ҡарһаланды, ашыҡты. Тағы абынды, тағы торҙо. 
Әйләнә-тулғана, уфылдай. Аптыраны, әйләнде-тулғанды, баш сайҡаны, тел 
сыртлатты.  

Романда атама һөйләмдәр айырым урын алып тора. Яҙыусы бындай 
һөйләмдәр арҡылы урын-ер атамаларын йәки ваҡыт төшөнсәһен белдерә, 
ваҡиғалар үҫешен, күренештәр панорамаһын уҡыусының күҙ алдынан үткәртә. 
Миҫалдар: Мәккә. Мәҙинә. Ҡәғбә. Бөтөн Ер шары мосолмандарының күҙ 
текәгән изге ере – ҡом да тау-таш! 1905-1907 йылдар! 1917 йыл. Ҡыш аҙағы...  

Төшөп ҡалған һүҙбәйләнештәр йәки һүҙҙәр уҡыусыны артыҡ 
мәғлүмәттән һаҡлай, уҡыусыға фекерҙе үҙенсә тамамларға мөмкинлек бирә. 
Миҫалдар: Уйҙарының ошо еренә еткәс, Иҙрис йәнә күҙҙәрен асты һәм... 
һикереп торҙо. Һин... (ҡайын – Ғ.Ғ) серҙе бер кемгә лә, бер кемгә лә асма, 
апаҡай. Әммә... йоҡлап китә алмай аҙаплана.  

Йыйнаҡ һөйләмдәр иһә хәл-ваҡиғаларҙы нисек бар шулай ҡабул 
итергә мөмкинлек бирә. Шау-шыу тынды.  

Яҙыусының һөйләмдәрендә шиғри аһәңлек көслө. Һәр һөйләмдә 
тиерлек ритм, рифма ярылып ята. Мәҫәлән: Ырыҫтары мөлдөрәмә ташҡан 
көндә, шатлыҡтары күккә ашҡан мәлдә! Кешене батыр ҙа итәһең һин, бахыр 
ҙа итәһең һин; ҙур ҙа итәһең, хур ҙа итәһең. Ах, шул аҡыҡ тештәр! Өтә бит 
йөрәген егеттең. Ах, шул ҡарлуғас ҡанаттары! Һушын ала бит егеттең. 

Ҡабатлау – халыҡ ижады әҫәрҙәренә хас стилистик алым. 
М.Әбсәләмов ҡабатлауҙар ярҙамында әҫәрҙең тәьҫир итеү көсөн тағы ла 
арттыра алған. Мәҫәлән: Һыуҙағы балыҡтай, ауыҙын асты ла япты, асты ла 
япты. Ата-әсә эй һөйөндө улдары ҡайтыуға: һөйләп һүҙҙәре бөтмәне, 
һорашып сөәлдәре бөтмәне. 

Персонаждарҙың телмәрендә ғәжәпләнеү, аптырау, төшөнөп етмәү 
кеүек төшөнсәләрҙе белдергән һорау һөйләмдәр; һоҡланыуҙы, хайран ҡалыуҙы 
аңлатҡан тойғоло һөйләмдәр ҙә етерлек әҫәрҙә. Миҫалдар: Минеме? Ир-атҡа 
һүҙ бирмәҫ ләпелдәктеме? Хая белмәй ырғаңлаған шаталаҡтымы?. Әбей?! Ун 
алтыла урлағандар, бында утыҙ йыл зар булған. Аһ, илле лә юҡ та баһа! 
Хайран күренеш! И, ҡөҙрәтле мөхәббәт! 

«Һорау рәүешендә булһа ла, тойғоло, эмоциональ әйтелеүе менән үк 
үҙенсә яуап булып торған поэтик һөйләмдәр» [2, 147] – стилистик фигуралар 
әҫәрҙең поэтик көсөн арттырырға ярҙам итә. Миҫалдар: Йәнә шуныһы: беҙ 
йәшәгән йәннәти Уралдан гүзәл дә, байман да урын бармы икән?! Тәбиғәте 
йәннәт бағындай был фани донъяға бер генә тыуып, саҡ ҡына йәшәп китеү 
өсөн тыуған әҙәмгә нишләп гел генә ыҙа сигергә лә ҡайғы-хәсрәт эсергә икән?  

Һөйләмдәге һүҙҙәрҙең ҡабул ителгән грамматик тәртибенән 
ситләшеүҙе – инверсия күренешен ҡулланып, прозаик юғары стиль тыуҙыра 
алған. Һөйләмдәрҙең кире тәртибе айырыуса Иҙристең телмәрендә йәки уй-
хыялдарында осрай. Шуның менән автор үҙ геройын романтик, хисле, киң 
күңелле итеп күрһәтә алған. Миҫалдар: Әллә ниҙәр уйлап таба шул әҙәмдәр. 
«Һары ... сәс!» – тип бышылдап ҡуйҙы егет, ҡыҙҙың оҫта рассәм яһаған 
шикелле матур йөҙөнә бағып ултыра торғас. Ҡолғалай нәҙек оҙон аяҡтарын 



125 

салып, ҡаҡса ғына кәүҙәһен әллә нисә ҡат өйөлгән эреле-ваҡлы мендәрҙәргә 
терәп, тап-таҡыр итеп ҡырылған бәләкәс кенә башлы шыр һөйәк, әммә 
мөләйем йөҙлө әҙәмде күреп, ғәжәпләнеп туҡтап ҡалды Иҙрис.  

Әҫәрҙең тағы бер стилистик үҙенсәлеге – тиң киҫәкле һөйләмдәрҙең 
иркен ҡулланылышы. Эйә менән хәбәрҙең, эйәрсән киҫәктәрҙең тиң булып 
килеүенә байтаҡ үрнәк килтерергә була. Мәҫәлән, аныҡлаусыларҙың тиң 
булып килеүе: Эске яҡтан ҡорһаҡлы бер бай тал сыбығындай нәҙек оҙон 
ҡатынын ҡушлап көймәле повозкала килеп төшкәс, малайҙар бер килке шул 
ғәжәп арба тирәһендә өйөрөлөштө. Рәүеш хәлдәренең тиң булып килеүе: 
Йәшкәҙәгән күҙҙәрен тултырып ҡараны ла, боролоп, мөслимәләрсә тыйнаҡ 
ҡына, һаҡ ҡына, йомшаҡ ҡына атлап китте. Сөнки ул байҙарҙы бөтөнләй 
икенсе ҡиәфәттә: мискәләй йыуан ҡорһаҡлы, ҡыҙара-бүртеп торған табаҡ 
битле, көбөләй йыуан ботло һәм күҙҙәре әҙерәйеп янып торған уҫал ҡарашлы, 
ҡыҫҡаһы, үҙҙәренең Әхмәтшаһы сифатында күҙ алдына килтерә 
торғайны.Хәбәрҙең тиң булып килеүе: берсә аптыраны, берсә һоҡланды 
уларға, бәғзе йолаларын яратты, бәғзеләренә ғәжәпләнде. 

Әҫәрҙә тамыр йәки яһалма сифат менән белдерелгән 
аныҡлаусыларҙан тыш сифат ҡылымдан килгән аныҡлаусыларҙың матур 
өлгөләре бар. Миҫалдар: Һылыу ҡыҙҙар менән шуҡ егеттәрҙе шулай 
тулҡынландырған, алҡынландырған был китап – нисәмә быуын мосолман 
йәштәренең һушын алған, үҙәген өҙгән, йәнен тетрәткән, ҡыҙҙарҙың күпме күҙ 
йәшен түктергән «Әл-ҡисса Буҙйегет» ине. 

Прозаик өҫтәлмәлектәр менән иркен эш итә һәм, улар, үҙ сиратында, 
әҫәрҙең тағы ла бер стиль үҙенсәлеген билдәләй. Миҫалдар: Яҡында ғына, аяҡ 
аҫтында, тау-таш араһынан ярһып шишмә урғылып сыға ла күҙ йәшендәй саф 
һыуын түбәнгә ҡыуа. Көсөкләү өсөн ышыҡ эҙләп яҙғыһын Урал яғына, тау-
таш араларына киткән бүреләр, йәйгә балаларын үҫтереп, хәҙер инде бында – 
ейер ризыҡ күп ергә – әйләнеп ҡайттылар. Бүлмәләге шәкерттәрҙең һәммәһе 
лә – бәләкәстәре лә, ҙурҙары ла – Ғәбсаптарҙың ауыҙына текләгән. Ә ул, эре 
сирттерергә яратҡан бәндә, борсаҡты яра ғына. Ә ҡаҙаҡ далаһынан мөйәт-
мөйәт дүрт-биш илеле йылҡы ҡаҙылары, майы һарҡып торған тоҙланған ҡуй 
осалары, телеңде йоторлоҡ ожмах ризығы – ҡаҡланған дөйә үркәстәре... 
бынау бер аяғы ерҙә, бер аяғы гүрҙәге ҡарттың – Малбайҙың – өс бисә 
тотоуын аҡылына һыйҙыра алманы. Әйтерһең дә, уны бәпәй саҡтағылай 
биләүгә биләнеләр – тик был юлы сихри моң биләүенә – бәүетә башланылар.  

Яҙыусының аналитик фекер йөрөтөүе инеш һүҙҙәрҙе, инеш 
һүҙбәйләнештәрҙе һәм инеш һөйләмдәрҙе урынлы ҡулланырға ярҙам итә: Бына 
нисмәмә көн инде (әйткәндәй, бөгөн аҙна туласаҡ) ул – аяҡ өҫтөндә. Икеһенең 
дә аяҡтарында (эҫе көнгә ҡарамаҫтан) бер иш, сигелгән ҡыҙғылт итек, 
өҫтәрендә йылтлап торған атлас күлдәк, баштарында – ҡуш ҡауырый 
ҡыҫтырылған таҡыя. Иҙрис әлеге һырылған көпөлө, ҡолаҡсын кәпәсле чалға 
(баҡһаң, есеменә бәрәбәр исеме лә бар икән уның: Житембәт) ҡуй -
һарыҡтарҙы ҡотандан сығарышып ебәрә. Бына бер заман ҙур аҡ тирмәгә 
тула башланылар (ҡаҙаҡтар уны «аҡ өй» ти икән). 

Башҡа синтаксик конструкциялар менән бер рәттән ҡушма һөйләмдәр 
ҙә әҫәрҙә әһәмиәтле урын тота. Күбәләктәрен күр: ҡалай эре, хатта сәпсек 
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ҡәҙәреләре бар. Һүҙ турғай түгел шул: осһа, тотоп булмай. Хас һүрәсәһе 
һөйләгән әкиәттәгеләй: хат еткән ергә хат ебәрҙе, ат еткән ергә ат 
саптырҙы. Эйе, көс-хәл менән ҡымғырлай ул: арып та, сарсап та әкәл сиккә 
еткән. Тик асыҡ ҡына айыра алманы: хыял донъяһының аҡҡоштай алҡынып 
йөҙгән аҡ ҡанатлы фәрештәһе һары сәсле инеме, әлл ҡара ҡашлы инеме…  

Романда теркәүесһеҙ теҙмә ҡушма һөйләмдәрҙең үҙенсәлекле төрҙәре 
осрай. Миҫалдар: Ахырҙа, шым ғына атлап, ишек янына килеп, ҡолаҡ һалып 
торҙо – шылт иткән тауыш юҡ. Һаҡ ҡына ишек япмаһын ҡайырҙы – инергә 
ҡыймай торған ҡатын-ҡыҙ заты тойолмай. 

Ҡатмарлы синтаксик конструкциялар авторҙың Күҙҙәре берҙе күреп, 
ҡолаҡтары икенсене ишетеп, үҙе өсөнсө хаҡта уйланып ултыра торғас, оҙон 
керпектәре ҡурғаш таҡҡандай ауырайып, күҙҙәре йомолоуын һиҙмәй ҙә ҡалды. 

Ғөмүмән, М. Әбсәләмовтың «Хәлфә» романында һәр һөйләм шиғри 
аһәңлек менән яңғырай. Синтаксик конструкциялар уҡыусыға психологик 
тәьҫир итеү көсөн арттыра, уның аңында тарихи ваҡиғаларҙы тормошсан итеп 
һынландырта. Улай ғына түгел, һәр персонаждың үҙенә генә хас телмәр 
байлығы һәм фразалары булыуы уларҙы индивидуалләштереүгә килтерә, 
характер һыҙаттарын асыуға ярҙам итә. 
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ЙОСОФ БАЛАСАҒУНЛЫНЫҢ “ҠОТАҘҒУ БЕЛЕК” ӘҪӘРЕНЕҢ ИДЕЯ-

ПРОБЛЕМАТИКАҺЫ 
 

Й.Баласағуниҙың “Ҡотаҙғу билик” әҫәре XI быуатта ижад ителгән.Был 
әҫәр үҙенең жанр үҙенсәлеге менән Көнсығышта популяр булған хакимдарға 
кәңәштәр дидактик жанр тибына ҡарай. Әҫәрҙең әхләҡи-дидактик идея-
йөкмәткеһе үҙәктәге дүрт персонаж әңгәмәһендә асыла. Әҫәр геройҙарының һәр 
береһе символик мәғәнәгә эйә, йөкмәткелә билдәле бер идея-эстетик фекерҙең 
образлы кәүҙәләнеше булып сығыш яһайҙар. Айтолды( ай тулды) – бәхет 
кәүҙәләнеше; Көнтоғды (көн тыуҙы, ҡояш сыҡты мәғәнәһендә) – ғәҙеллек; 
Өгдулмиш – аҡыл; Өдгүрмиш – ҡәнәғәтлелек кәүҙәләнеше булып тора. 
Геройҙарҙың диалогтарында, телмәрҙәрендә, хаттарында фәлсәфәүи, сәйәси-
ижтимағи, социаль, әхлаҡи проблемалар күтәрелә. “Ҡотаҙғу белек” поэмаһында 
гуманитар һәм тәбиғи фәндәргә ҡағылышлы урта быуаттар көнсығыш фәнни 
концепциялары бергә үрелеп, үҙенсәлекле фәлсәфәүи ҡараштар системаһын 
барлыҡҡа килтергән. Йософ Баласағунлы әҫәрендә Аристотель, Фараби, Бируни 
кеүек мәшһүр аҡыл эйәләренең философик фекерҙәре сағылышын күҙәтергә 
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мөмкин. Автор Ерҙең, донъяның яратылыуына ҡарата пантеистик ҡарашты 
яҡлай; уның фекеренсә, ерҙе Алла яралтҡан. Әммә ерҙәге тормоштоң, 
йәшәйештең үҙ үҫеш ҡанундары бар.  

Йософ Баласағунлы беҙҙе уратып алған мөхиттең дүрт матдәнән – 
ерҙән, һыуҙан, һауанан, уттан тороуын билдәләй һәм был дүрт элементтың да 
ерҙәге тормоштоң нигеҙе булыуын һыҙыҡ өҫтөнә ала. Уның ҡарашынса, ошо 
дүрт стихияның үҙәгендә ер тора. 

Әҫәрҙә кешеләрҙең ижтимағи тормошо асылы, кешенең йәшәү 
мәғәнәһе кеүек һорауҙарҙы асыҡлауға ҙур урын бирелә. “Аң”, “аҡыл”, “белем” 
төшөнсәләре хаҡында фекер йөрөтөүҙә ул үҙенең рациональ фекерләүе менән 
айырылып тора. Әҙип фекеренсә, аҡыл ул – ижади көс, материаль тормошто 
танып-белеү ҡоралы. Автор хис-тойғоларҙың да донъяны танып-белеүҙә ҙур 
әһәмиәткә эйә булыуын билдәләй. Йософ Баласағунлы фекеренсә зиһен һәм 
аҡыл кешене хайуандарҙан айырыр сифат, тап зиһенде файҙаланып, белемгә 
ынтылыуҙа әҙәмдең ҡиммәте, йәшәү мәғәнәһе. Белемдең әһәмиәтен шағир күп 
кенә юлдарҙа һыҙыҡ өҫтөнә ала: 

Белег бирде йаңлук бэдүде бу көн, //  Укуш бирде өтрү йазылды 
төген. // (Белем менән кеше был көн бөйөклөккә иреште, // Уҡыу арҡыһанда 
күп төйөндәр сиселде). // Әҙип наҙан кешеләрҙе ауырыу кеше менән 
сағыштыра: // Белексез кеше барча иглиг булыр, // Иглиг имләмәсә, кеше тәрк 
үлер. // (белемһеҙ кешеләрҙең барыһы сирле булыр, //  Сирен дауаламаһа, 
кеше бик тиҙ үлер). 

Йософ Баласағунлы кеше телмәрен уның аҡылы, эске күңеле 
сағылышы тип ҡарай: 

 Уҡыуға, белемгә тылмас ул был тел, //  Кешене нурлаған нәмә 
тел ул, бел! 

Поэмала ил менән идара итеү нескәлектәрен яҡтыртыуға ҙур урын 
бирелә. Быны беҙ бер-нисә бүлектә күрәбеҙ. “Ғәҙеллек сифаты тураһында”, 
“Айтолды”ның улы Өгдурмишкә кәңәштәре”, “Хаким кеше өсөн кәрәкле 
сифаттар”, “Өгдулмиштең хакимға белем хаҡында әйткәне” бүлектәрендә 
хаким һәм дәүләт, хаким һәм халыҡ мәсьәләләре төрлө аспекттан сығып 
анализлана. Йософ Баласағунлы дәүләт менән идара итеүҙә, ижтимағи-сәйәси 
тормошта фәнде үҫтереүгә, аң-белемде таратыуға етди иғтибар биреп, ҙур 
уңыштарға өлгәшергә мөмкин, тип иҫәпләй. Әҙип фекеренсә, дәүләт менән 
идара итеүҙә гуманистик ҡанундар системаһын булдырғанда, йәмғиәттә 
гармонияға өлгәшергә мөмкин[1].  

Йәмғиәттәге һәр ҡатлам кешеләренең дә әхләҡилеккә ынтылыуын 
теләй автор. Мәҫәлән, хан-бейҙәрҙе ябай халыҡҡа ҡарата кеселекле булырға 
саҡыра. Мохтаждар менән ризыҡ бүлешеү, саҙаҡа өләшеү, кейемһеҙҙәрҙе 
кейендереү зарурлығын әйтә.  

ӘҘӘБИӘТ: 
1. Мырҙағолова З.Ғ. Йософ Баласағунлы.”Ҡотаҙғу белек” поэмаһы.//Башҡорт 
әҙәбиәте тарихы:боронғо дәүерҙән XIX быуат башына тиклем.Дәреслек.-Өфө:БДУ-
ның РНБ,2015,33-37-се биттәр. 
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ЭПОСТОРДУ ПРЕДМЕТ АРАЛЫК БАЙЛАНЫШТА ОКУТУУНУН 
НЕГИЗИ 

 
Кыргыз дүйнө таанымында сандардын орду жогору. Күнүмдүк 

турмуш-тиричилигинен тартып кеңири, ааламдык алкактагы ой 
жүгүртүүлөрүнө чейин ичинде айрым сандар ыйык болуп эсептелет. Мисалы, 
3, 8, 7, 9, 12, 40, 70, 90. Кыргыздын жөө жомокторуна көңүл бурсак, башкы 
каармандын сөзсүз үч уулу же үч кызы болот. Улуулары анчейин, кичүүлөрү 
эстүү чыгат. Жети катар асман, жети катар жер асты сөз болот. Тогуз токоч 
баабедин жасалат. Мүчөл жаштын адам өмүрүндөгү мааниси зор. 40 күн, 40 
түн наар албай оорудан айыгышат, Манастын 40 чоросу бар, маркумдун 40 
ашын өткөрүшөт, ымыркайдын кыркын чыгарышат ж.б.  

“Эр Төштүк” эпосу “Манас” эпосу менен эки жерден кесилишет. 
Биринчиси, Көкөтөйдүн уулу Бокмурун – Эр Төштүктүн баласы. Экинчиси, 
кийин Көкөтөй ханга уулу Бокмурун айтылуу ашты бергенде ага Эр Төштүк 
дагы чакырылат. Калмактын Жолой ханына жөө жүрүшкө кимиси чыгаарын 
сураганда кыргыздын баары баш тартат. Айласы кеткен Манас атайын басып 
келип күрөшкө чыгып берүүнү суранып Эр Төштүккө кайрылганда ал:  

“Жер алдына түшкөнүм, // Жети жылча болду эле. // Жер үстүнө 
чыкканым, // Жети күнчө болду эле. // Каным калды бир кашык, //Этим калды 
көк жашык” (.13-б.) 

– деп күрөшкө чыга албасын айтып баш тартат. Мындан биз эки 
жерде “жети” деген сан учурагандыгын көрүп атабыз. Болбосо ошол эле 
аштагы эч ким аны менен күрөшкөнгө даабай аткан Жолой эпосто төмөнкүчө 
сүрөттөлөт: 

“Жети жылы жөө басып, // Жетик найза майлаган, // Жетимиш алпты 
жайлаган. // Жети батман буудай жеп, // Дан жыттанган чоң Жолой, // 
Жетимиш алпты бир союп, // Кан жыттанган чоң Жолой” (9.13-б.) 

Мындагы 7, 70 деген сандардын берилиши бир жагынан элдик 
ойлоодогу сандын адаттагы берилиши болсо, экинчи жагынан аллитерация 
катары кеткен. 

Эпосто Эр Төштүк тогуз уулдун кенжеси болуп атат: 
Тогуз экен баласы, // Тогуз уулу мал чыгып, // Токтоно албай Элеман 

// Бузулган экен санаасы, // Төгөрөктүн төрт бурчун // Төрт айлана кыдырып, // 
Тогуз уулун табалбай, // Токтоно албай Элеман // Чылгый ичи өрт жанып... 
(9.28-б.). 

Элдин дүйнө таанымында “төгөрөктүн төрт бурчу”, “төрт тарабың 
кыбыла”, “төрт көзү түгөл”, “төрт тарабы шайма-шай” деген сыяктуу 
түшүнүктөр бар. Мааниси жагынан оң маанидеги дагы, терс маанидеги дагы 
сөздөр.  

“Сандар жөн гана цифра эмес, ал – өзгөчө феномен. Айрым сандар 
өзгөчө энергетикага ээ жана кандайдыр бир код, шифрди жашырып турат... 
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«Үч» сөзү байыркы түрк тилдеринде “тууган”, “кандаш” жана “уруулаш” деген 
маанини берген. Чыгармада “Үйрүлмөнүн сазында үч күн акылдашып 
кеңешет”, үч кан (Кошой, Акбалта, Манас) “ак буудай унун чайнашып, келеме 
шарып кармашып” ант беришет, 3 жолудан достошушат, жез най үнү 
дыркырап, айзанын башы кылкылдап, «каканчылап» чуулдаган, уй түгүндөй 
эсепсиз душманга үч баатыр, үч арстан, үч берен, үч бөрү, үч туйгун, үч 
сырттан, үч эр, үч туйгун, үч кыраан кол салат. Мындай эпитеттердин 3 саны 
менен айкашып, кыргыз баатырларына карата арбын колдонулушу алардын 
биримдигин, ынтымагын, тилек-ниетинин бирдигин билдирет. Ар кайсы 
жагдайда алмашылып, башка-башкалар менен түзүлгөн үчилтик бири көмө 
коюп кетсе, экинчиси буйдалтпай сайып, үчүнчүсү башын кесип жүрүп 
отурат” (.209-б.), – деп жазат илимпоз Н.Касымбекова.  

“Элемандын тогуз уул // Айтса тилин албаган, // Айдаган жакка 
баспаган // Айбанга чалыш жан экен. // Элемандын түмөн мал // Чөптөй өсүп 
толуптур, // Элемандын тогуз уул // Адам эмес, мал эмес // Эки арада 
болуптур...” (9.27-б.). 

Ал тургай “Тоодогу жылкым тогуз сан” – деп Элеман бай ошол 
малды тутуп алаар уулдун жоктугун айтып зарлайт. Мында дагы 9 саны өзүнчө 
мааниге ээ. Ал эми дегеле кыргыз турмушунда дагы калыңга тогуздап мал 
берип, баш алган тарап баш берген тараптын “ачуусун басып”, көңүлүн табуу 
салтка айланган. Төштүк төрөлөөрдө дагы:  

“Ал кемпирдин баласы // Тогуз айга толуптур, // Тогуз айга толгондо, 
// Толгоо пайда болуптур. // Кара башыл көк койдон // Самсаалай тартып ирик 
тууду. // Эр Төштүктүн энеси – Таманы менен тик тууду” (9.37-б.) – делип, 
эненин бойдогу күмөндү 9 ай көтөрүүсү баса көрсөтүлөт. 

Ырас, чоңбу, кичинеби, кыргыз адабиятындагы эпостордун бардыгы 
тең кыргыз дүйнөсүнүн, кыргыз дүйнө таанымынын ар түркүн жактарын 
чагылдырып турат. Эпосторду окутууда студенттер тек гана сюжет кууп окуп 
кетпешин шарттап, ал эпостордогу түстөрдү, сандарды, пейзаждык 
сүрөттөөлөрдү, психологизмдик көрүнүштөрдү бөлүп суроо жана дарс 
учурунда бөлүп алып окутуу, чоң нерседен кичинени, ошол калдайган 
чыгармалардан ар бир кичине өңдөнгөн деталдарды дагы көрө билүүгө 
көнүктүрүү маанилүү. 

“Эр Төштүк” эпосу түмөндүк татарларда, казактарда, Азербайжанда, 
Алтайда жашаган элдерде дагы айтылат. Бирок аларда кара сөз түрүндө, же 
болбосо салтуу ыр формасында эмес, жөө жомок түрүндө учураары белгилүү.  

Сандык маанилерди дагы башка кенже эпостордон оңой табууга 
болот. “Эр Табылды” эпосуна кайрыла турган болсок: 

“Жесир катын бар болсо, // Жетимиштен кой берди. // Жетим бала бар 
болсо, // Жети саан уй берди. // Эл ичинде кедейге, // Эки бооз бээ берди. // Эси 
кеткен кемпирге, // Эки нарча төө берди”, – делип биз ыйык дегендердин 
катарына кошпогон “эки” саны удаама-удаа кетет. Бул жана мындан мурдагы 
мисалдардан көрүнгөндөй, кайсы бир сандарды эл дал ошол сан керек 
болгондугунан эмес, а саптардагы аллитерацияны уюштуруу үчүн колдоно 
тургандыгын байкоо кыйын деле эмес. Бул өндүү көрүнүштөрдү 
фольклористика же адабияттаануу менен математиканын же геометриянын 
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айкалышында түшүндүрүү керек болсо, адатта эпостордо кеңири жолуккан көп 
маалыматтарды тарых, этнография, этнология менен айкалыштырып окутуу 
зарылдыгы бар. Мисалы, жер аталыштары, кайсы бир уруу чабыштар, архаизм, 
историзм сөздөрү өздөрүнө тиешелүү адистиктин аныктамаларын талап кылат. 
Ал эми айрым түшүнүктөрдү ачып берүүдө психологиянын, философиянын 
жардамысыз кыйынчылык туулат. Бул түшүнүктөрдү ачып берүү болсо келип 
эле окуучулардын когнитивдик (таанымдык), көз караштык дөөлөттүк, жүрүм-
турумдук, адабий-теориялык, маданий компонененттеринин пайда болушун 
шарттайт. Өзгөчө Манастын ата-бабалары менен урпактарын айтып берүү, 
айттыруу балдардын өз ата-тегин билүүсү, жети ата, инцест, уруунун тарыхы, 
үй-бүлө түшүнүктөрүнө ылайык келет.  

Биз негизинен макалада кенже эпостордогу башка илимдердин дагы 
объектиси боло турган сөздөрдү, окуяларды көрсөтүп жатабыз. Ал эми 
“Манас” эпосунун окутулушуна келгенде ал жерде дин таануу, философия, 
этнография, этнология, антропология, тарых, медицина, биология, арифметика, 
спорт өңдөнгөн бардык илимдер менен байланыштагы маселелер, бир гана 
фольклористика аркылуу түшүндүрүп берип коюуга мүмкүн болбогон 
көрүнүштөр бар. Бул туурасында залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун: 
“Чынында да “Манас” эпосу өзүнүн кайталангыс көркөмдүк кубаты боюнча, 
нечен кылымдардын кайгылуу, оор окуяларын тулку боюнча сиңирип, 
имандык, философиялык мазмундуу жыйынтыктоолору боюнча, элдин 
тагдырына ар тараптан: жашоо-тиричилик, жоопкерчилик, үй-бүлө шарттары, 
ар түрдүү салт-санаа, социалдык-коомдук турмуш тарабынан кеңири жана 
толук камтышы боюнча, дүйнөдогү эң сейрек кездешкен дүйнөлүк поэтикалык 
эстеликтеринин үлгүлөрү жатат... Анда байыркы кыргыздардын география, 
астрономия, медицина, зергерчилик, аскер өнөрү жөнүндөгү түшүнүктөрү, 
мыскалдап жыйнаган маалыматтары топтолгон. “Манас” өткөндөгү кыргыз 
элинин келберсиген чалкар дүйнөсүн бүткүл керемет-кемели менен көз алдыга 
тартат, бул анын дүйнөлүк маданияттын панорамасындагы залкар көркөм 
полотносу” (2.7-б.) – деп жазат.  

Кайрадан “Эр Төштүккө” кайрылып келсек, анда кыргыздын каада-
салттары кеңири учурайт: жентек берүү, бешик той, уулдары үчүн атанын кыз 
издеп жолго чыгуусу, кудалашуу, калың берүү, сеп берүү, үйлөнүү үлпөтү ж.б. 
Элдик спорттун түрлөрү аталат, аталып эле тим болбостон алардын ойнолуу 
шарттары, кандай адамдар ылайык келээрлиги айкын көрсөтүлөт. Муну биз 
ошол эле Жолойго каршы жөө күрөшкө балбан изделген эпизоддон билебиз. 
Бул “Көкөтөйдүн ашындагы күрөш тууралуу” деген бөлүм.  

“Жолой жайын сурасаң, // Бука моюн, буура сан // Булкушканды 
куураткан. // Калмактардын боз кисе // Жылма болгон чоң Жолой // Жылаңач 
белге чалыптыр, // Алтымыш теке терисин // Сырттан кылган кандагай 

Аны кийип алыптыр” (9.14-б.). Мындагы боз кисе, кандагай 
түшүнүктөрү окуучуларга жакшы тааныш эмес. Ан үчүн алардын эмне болгон 
нерселер экенин, кандайча жасалаарын, элдин дүйнө таанымындагы, 
турмушундагы алардын ордун этнографтардын тыянактары, аныктамалары 
аркылуу түшүндүрүп берүү зарылдыгы бар.  
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“Кожожаш” эпосун алсак, андагы баабедин, батыны, бейиш, бешене, 
кайып, буйрук, келме, керет, куран, пир, шарыят, эшен (Сулайман 
Конокбаевдин вариантындагы), аксарбашыл, дубана, заниң, олуя, таксыр 
(Алымкул Үсөнбаевдин вариантында) түшүнүктөрү – дин таануу; кандагай, 
көнөчөк, сыяктуу түшүнүктөр – этнографиянын аныктамаларына муктаж. 
Ырас, өз көкүрөгүндөгү нерселерди ооздон оозго берип, биздин бүгүнкү бай 
кенчибизди жаратып жаткан учурларында ата-бабаларыбыз тарых үчүн муну 
кошоюн, аны кошоюн, ал унутулбасын, бул унутулбасын деп ойлонуп 
отурбаганы анык. Көзү менен көргөн, жаны менен сезген нерселерди ырга 
салып жүрүп отурушкан. Ал эми алардын ошол ырынан кыргыз маданиятынын 
көп түстүү кеңири панорамасы көз алдыга келет.  

Төштүктүн түздөн-түз уландысы болгон “Жоодарбешим” эпосундагы 
ада болуу, арам алуу, бешим болуу, даакы, жапа, кал басуу, кандыргалоо, кеп 
тон, кешик, коштук, көчкүлүү, малаан, марча, мерзийе тон, мыдыра, нашта, 
ноопаз, тогошуу, үлөкө, үшү кетүү, чүлук, шам түшүнүктөрүн; баатырдык 
эпостордун ири алды болгон “Курманбек” эпосундагы алым каскак ,казанат, 
кутман, аят, айпооч, албан, жаназа, жагдан, жадыгөй, көлбоор, дорбо, дарс, 
үпчүн, Кесирет, намарт, жегде, забын, багымдат, чарпая, жакут, ант, доолбас, 
шейит, кыса, зардап, чен тон, мала, жүлгө, басыз дүрбү, кайыр маасир, 
камырыңдын төбөсү, манат, таралга, кенизек, түлөө, кэлдэ, жойболот 
түшүнүктөрүн; “Сейитбек” эпосундагы айдар, ауренти, бурут, бурхун, дүрүйо, 
жам, залу, зардап, зекет, зуу, кайгуул, камыр, каха, көкшүн, малан, орой, 
сыйкы бани, сээр, топшур, туулга, чарайна, чиген, арик, шыргый 
түшүнүктөрүн көп башка илим тармактары чечмелеп бере алат. Ырас, көөнө 
сөздөрдү иликтөө – тили илиминин өзүнчө тармагынын иши. Бирок ошол эле 
түшүнүктөр жашаган доорлорду ачууда тарых, эл таануу менен айкалыштырып 
сабак өтүүгө туура келет. Мун үчүн кенже эпосторду окутууда окуучулардын 
ар бирине ар башка эпизод, окуяларды тапшырма катары берип, андагы салт-
санаа, сан, космостук, диний, түшүнүктөр, кийим-кече, спорттун түрлөрү, 
курал-жарак, тамак-аш, оорулардын жана дарылардын түрлөрү сыяктуу 
нерселерге байланышкан саптарды сууруп чыгуу маанилүү.  

“Мен таеже, сен жээн // Эстесем оттой мен күйөм. // Чыктым белем 
көңүлдөн // Сагынттырбай келем деп, // Айткан сөзүң бар эле, 

Сактаса ажал өлүмдөн” (7.201-б.) – деген саптар А.Үсөнбаевдин 
айтуусундагы “Олжобай менен Кишимжан” кенже эпосунда учурайт. Бул 
жерде таеже, жээн деген эки жакын туугандын сезими тууралуу соз болуп атат. 
А турмушта жакын адамдардын баш кошуусу мүмкүнбү? Буга жооп табууда, 
кыргыздагы кырк ата өтүп үйлөнүү жана медицинадагы кан аралашууга 
коюлган табудан жооп издөө максаттуу. 

Ошентип, эпосторду мейли орто мектептерде, мейли жогорку окуу 
жайларда болсун, окутуу башка эч бир дисциплина муктаж болбогон илим 
тармактарынын жардамына зарылат. Жадагалса адабияттаанунун каалаган 
жанры фольклористикадагыдай мындай предмет-аралык баланыштарга муктаж 
эмес. Бул жагынан эпосторду окутуу – предмет аралык байланышка 
негизделген, өзгөчө, кызыктуу, терең, универсалдуу багыт. Анткени эпостор 
байыркы менен бүгүнкүнү байланыштырат. 
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ДРЕВНЕТЮРКСКИЕ ПАМЯТНИКИ РУНИЧЕСКОГО ПИСЬМА 

 
Рунические памятники, связанные с историей тюркских народов, 

обнаружены на больших территориях Азии и Европы: на Лене, Байкале, 
Енисее и Алтае, в Монголии, Средней Азии, Казахстане, на Северном Кавказе 
и Дону, даже в Венгрии, Румынии и Болгарии [2, 76 -- 82]. Некоторые 
башкирские племена, которые до принятия ислама жили в Урало-Поволжском 
регионе, также пользовались руническим письмом. Одна из них – 
надмогильный камень, обнаруженный в Чекмагушевском районе 
Башкортостана. Тамга, один из атрибутов почти каждого из башкирских 
племен, своим появлением связана с буквами рунического письма. Кроме того, 
на территории нынешнего Башкортостана обнаружились археологические и 
археографические находки с руническим письмом.  

Енисейские надписи. Письменные памятники на языке тюрки, 
обнаруженные в пределах V – X вв. условно называются енисейскими, хотя 
они были распространены на обширной территории Сибири и Алтая: в 
бассейнах рек Енисей, Лена, Абакан, Кемчик, Кем, Оя, Элегест, в Красноярске, 
Хакасии, Тыве, Горном Алтае и др. Они были высечены на скалах, специально 
подготовленных песочных и гранитных камнях, на золотых и серебряных 
посудах, зеркалах, монетах. В настоящее время известно около 160 таких 
надписей. Они хранятся в музеях Москвы, Санкт-Петербурга и зарубежья. 
Первые три рунические надписи на бронзовой зеркале и каменных изваяниях 
обнаружила в 1721 г. в Сибири эскспедицией ученого-путешественника Д.П. 
Мессершмидта у рек Тесь и Ерба-- притоков Енисея, а один из ее участников, 
ссыльный шведский офицер Ф.-И. Таббер фон-Страленберг, подорбно 
исследовав, опубликовал их в 1730 году [5]. Содержания ряда енисейских 
текстов представляют собой преимущественно эпитафийный характер. Как 
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правило, сначала называется имя усопшего, затем повествуется о его 
жизненном пути, воинских заслугах, выражается сожаление о том, что он, 
оставив родственников на произвол судьбы, покинул этот бренный мир. 
Имеются тексты, где описывается, как люди, обращаясь к языческим богам 
Тенгри и Умай, читали молитвы. 

Орхонские надписи. В 80 – 90 гг. ХIХ вв. Н. Ядринцев, А.Гейкель, 
В.Радлов, Е. Клеменц и др. открыли орхонские памятники. Они являются 
художественным отражением двухвековой истории Первого (552–630 гг.) и 
Второго (681–744 гг.) Тюркского каганата. В них подробно описываются 
реальные события, маршруты военных походов, численность войск, эпизоды 
сражений, картины быта и природы. Причем, это не простая историческая 
хроника, а воплощение истории в литературно-поэтических традициях. 
Высеченные на камнях рунические тексты подчинены определенным 
литературным нормам и требованиям жанра. И.В. Стеблева определяет жанр 
орхонских памятников как «поэмы» и отмечает, что их генетические истоки 
восходят к древним и бытовавшим в тот период устным сюжетам, песням и 
преданиям о деяниях батыров [c. 95]. 

В 1893 г. датский лингвист В. Томсен находит ключ к их 
расшифровке. Из орхонских надписей до наших дней дошли четыре текста. 
Все они высечены на каменных стелах в начале YIII в. и отражают эпоху 
Тюркского каганата. Большая и Малая надписи в честь Кюль-тегина, 
военачальника, сына основателя Восточного каганата Ильтериш Кагана, 
находится в 400 км. к юго-западу от Улан-Батора и входит в погребальный 
комплекс самого Кюль-тегина.  

Большая надпись состоит из двух частей: в первой описываются 
важнейшие события из жизни тюрков и их крупные военные походы, созданы 
идеализированные образы каганов, военных деятелей, среди которых 
выделяется Кюль-тегин; во второй повествуется о жизни и деятельности Кюль-
тегина. В Малой надписи также описаны военные походы тюрков, содержатся 
размышления о причинах возвышений и падений тюркского государства и др. 
Там же находится памятник Бильге-кагану (Могуляну), правителю Восточного 
тюркского каганата в 716–734 гг. Автором обеих надписей является Йолыг-
тегин – советник, доверенное лицо кагана и предводитель войск, но здесь 
повествование ведется от имени Бильге-кагана. По содержанию совпадает с 
памятником в честь Кюль-тегина, некоторые фрагменты повторяются 
буквально. В то же время имеются сведения о битвах и походах, которые 
отсутствуют в памятнике в честь Кюль-тегина, а события, изложенные в нем 
подробно, здесь лишь упомянуты. Произведение охватывает весь период 
жизни Бильге-кагана, завершается известием о его похоронах, сообщением о 
сооружении надгробной стелы.  

Памятник в честь Тоньюкука – советника, доверенного лица и 
предводителя войск трех каганов Восточного тюркского каганата: Ильтериша, 
Капагана и Бильге, находится на правом берегу р. Селенга, в 65 км к юго-
востоку от Улан-Батора. Предположительно, автором является сам Тоньюкук. 
В тексте описаны те же события, что и в памятниках в честь Кюль-тегина и 
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Бильге-кагану, но основное внимание уделено заслугам самого Тоньюкука 
перед государством [3].  

Характерные поэтические особенности орхонских памятников 
прослеживаются в башкирской героической поэме «Акбузат» и особенно в 
знаменитом «Урал-батыре». В кубаирах о батырах, башкирские богатыри, как 
и герои орхонских поэм Кюль-тегин, Бильге-каган, Тоньюкук рассказывают о 
своих подвигах: 

В пятнадцать лет у меня // Был колчан на правом боку… // Шел я 
смело на врагов // За род свой и за страну [1, с 121]. 

В данных надписях присутствуют образы, встречающиеся в 
башкирской мифологии: Хумай, Акбузат; упоминаются названия некоторых 
башкирских племен (катай, табын, тангаур и др.). 

Генетически близки к руническим памятникам и широко 
распространенные среди башкир баиты: они также пронизаны мотивами 
трагизма смерти, сожаления об усопшем, его прощания с живыми. 

Ставшие общим наследием тюркских народов орхоно-енисейские 
надписи дают возможность выявить древнейшие корни устной и письменной 
поэзии башкир, проследить развитие этих традиций, как основы 
типологического сходства литератур ряда тюркских народов.. 

«Ырк битиг» («Гадательная книга»). Один из значительных 
рунических памятников древней общетюркской литературы – «Гадательная 
книга». Он был запечатлен на бумаге в начале IХ в. Благодаря тому, что в 
течение столетий находился замурованным в хранилище рукописей Пещеры 
Тысячи будд в Тибете, «Ырк битиг» сохранился в целостном виде. Его 
обнаружил в 1907 г. британский исследователь А. Стейн, первым изучил 
упомянутый выше датский лингвист В. Томсен. Книга в 104 страницах состоит 
из 65 главок-оракулов (исследователи называют их по-разному: разделы, 
притчи, параграфы и др.). Она действительно была предназначена для гаданий. 
Каждая из главок имеет своего оракула в лице человека, животного, птицы или 
неодушевленного предмета и реже -- абстрактного явления; обозначена 
значками в виде кружочек в различных вариантах от трех до двенадцати, 
понятных только для самих гадателей.  

В то же время «Ырк битиг» создавался и как художественное 
произведение, проникнутое глубокой философией и иносказанием, призванное 
оказывать на читателя эстетическое, познавательное и воспитательное 
влияние. Упомянутые герои-оракулы главок предстают перед ним как 
конкретные образы с ярко выраженными индивидуальными качествами 
(темпераментный мужчина, постоянно заботящийся о благополучии дома и 
семьи; гонец, который искренне радуется тому, что доставил людям приятную 
весть и др.). В памятнике затронуты вечно нестареющие общечеловеческие 
проблемы, которые имели место в мировой словесности и в будущем появятся 
в литературе тюркских народов. Например, добрый, справедливый правитель и 
благополучие страны: «Воссев на престол, хан построил столицу. Основал 
государство. Знатные и могущественные, съехавшись сюда, радуются и служат 
ее украшением. Такое предсказание считается счастливым» [4,129]. Воинская 
слава и результат сражения: «Сыны героев отправились в поход. На поле боя 
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отправлен был глашатай, чтобы сказать: «Если вернетесь в дома свои, сами 
прославитесь и коней сытыми приведут стремянные. Такое предсказание 
считается очень счастливым» [4,124]. Духовная свобода, честь и достоинство 
личности: «[Этот оракул] называется леопард. «Среди камышей я главный» [– 
говорит он]. Вот таков герой. Вот таков доблестный муж. Такой [оракул], надо 
полагать, счастливый» [4,125]. В целом, вся книга проникнута морально-
этической направленностью. Она преподносится во многих случаях при 
помощи художественной аллегории. Здесь, как и в баснях, не только герои, но 
и животные, птицы, предметы и явления изображены как существа, 
наделенные высоким разумом: способны рассуждать, общаться между собой, 
радоваться, переживать, проявлять храбрость, сомневаться. Все же главы «Ырк 
битиг»а краткостью и глубиной иносказаний больше тяготеют к восточным 
жанром парса и хикмет, чем к басне. 

Как гадательная книга, «Ырк битиг», видимо, имел огромную 
популярность среди тюркских народов. Среди башкир, например, до сих пор 
бытует обряд открытия книги для предсказания судеб. Содержание и стиль 
«Ырк битиг» тесно перекликается с кубаирами башкирских сэсэнов. 
Некоторые кубаиры наших импровизаторов через каждое дву- или 
четверостишие дают оценку тем или иным поступкам и явлениям словами: 
«это хорошо», «это плохо». По сути, башкирские йырау и сэсэны также 
обладали даром предвидения и предсказания. 

 Ставшие общим наследием тюркских племен первого тысячелетия 
нашей эры – рунические памятники (енисейские и орхонские надписи и «Ырк 
битиг», и более позднее найденные тексты) дают возможность выявить 
древнейшие корни устной и письменной словесности башкир, проследить 
развитие общих традиций, как основу генетических связей родственных 
народов. Генетически близки к руническим памятникам и широко 
распространенные среди башкир баиты: они также пронизаны мотивами 
трагизма смерти, сожаления об усопшем, его прощания с живыми. Ставшие 
общим наследием тюркских народов памятники рунического письма дают 
возможность выявить древнейшие корни устной и письменной поэзии 
современных тюркских народов и башкир, проследить развитие этих традиций, 
как основы типологического сходства многих литератур. 
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ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЫ КАК ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ПОДРОСТКОВ В ТВОРЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В наше время социальные сети являются полноправной 
медиаплощадкой. Этот феномен профессор Мичиганского университета Рассел 
Нойман назвал эпохой «новых медиа»: «доступных в любое время на 
цифровых устройствах, и подразумевающих активное участие читателей в 
создании и распространении контента» [1].  

Сегодня соцсети стали инструментом для общения с аудиторией, 
оперативного донесения информации, укрепления имиджа и получения 
обратной связи, как для государственных органов, так и для муниципальных 
учреждений. В Пойковском «Центре развития творчества детей и юношества» 
помимо веб-сайта, информирование и взаимодействие с обучающимися и 
родителями использовали на четырех медиаплатформах: Instagram, Facebook, 
Youtube и Вконтакте. Онлайн-площадки были выбраны с учетом проведения 
опроса, в котором 42% респондентов предпочли Inst, 38% – Vk и, примерно, 
равное количество по 10% – у Fb и Youtube. В целом, приоритеты югорских 
интернет-пользователей схожи с общими по стране. В 2019 году тройку 
лидеров возглавили ВКонтакте, Instagram и Одноклассники [2].  

События на Украине модифицировали медиапространство. После 
ввода западных санкций международные цифровые платформы и соцсети были 
заблокированы для отечественных онлайн-пользователей. В нашей стране из-за 
провокационных публикаций в отношении российских граждан закрыты 
Twitter, а также Facebook и Instagram. Деятельность их материнской Meta 
объявлена экстремистской и запрещена. Эти перемены способствовали 
миграции российских пользователей в другие платформы. Аналитики заявляют 
о стремительном росте Телеграм. По данным Mediascope на начало апреля 
доля аудитории, посещающая данную площадку, увеличилась до 34% и уже 
превышает 35 миллионов человек [3]. Учреждения образования также 
поспешили создать свои Телеграм-группы. Однако смогут ли они стать 
заменой многоканальных соцсетей для коммуникаций с подростками? 
Разберем вопрос в данной статье. 

Ни для кого не секрет, что подростки буквально «живут» онлайн. В 
соцсетях они общаются, влюбляются, делятся мыслями, творчеством. Все это 
можно с успехом делать и в реальности. В настоящее время Министерством 
просвещения активно реализуется федеральный проект «Успех каждого 
ребенка». Его главной задачей является привлечение к 2024 году 80% детей в 
возрасте от 5 до 18 лет в дополнительное образование [4]. Приоритет 
обозначен не случайно. Именно допобразование раскрывает потенциал 
ребенка, а также «адаптирует к жизни в обществе, способствует 
профессиональной ориентации и поддерживает детей, проявивших 
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выдающиеся способности» [5]. В маркетинге есть такое понятие как «Tone of 
Voice», проще говоря «коммуницировать с целевой аудиторией следует на ее 
же языке» [6]. Поэтому образовательным учреждениям для взаимодействия с 
подростками нужно тщательно подбирать как интернет-платформу, так и сам 
контент. Проведенное в начале апреля анкетирование среди обучающихся 
«Центра развития творчества детей и юношества» (гп Пойковский, ХМАО-
Югра) выявило, что большинство подростков (47%) в возрасте от 12 до 18 лет 
активно используют Телеграм. Причем старшеклассники применяют 
мессенджер в основном для общения со сверстниками, ученики среднего звена 
– в поисках развлекательного контента «сидят» на тематических Телеграм-
каналах.  

Первоначально проект основателя социальной сети «ВКонтакте» 
Павла Дурова представлял собой бесплатный и кроссплатформенный 
мессенджер для обмена сообщениями и файлами различных форматов [7]. В 
отличие от западных мессенджеров у отечественного есть ряд преимуществ:  

1. Секретные чаты. Истории сообщений в таких чатах хранятся 
только на устройствах отправителя и получателя.  

2. Скорость. Данные находятся в облаке, тем самым память 
устройства не заполоняется и у приложения высокая скорость работы. 

3. Размер файлов. Для передачи файлов нет ограничений по размеру.  
4. Отложенные сообщения. Сообщение можно отправлять по 

таймеру, указав дату и время.  
5. Групповые чаты. Максимальное количество человек достигает до 

200 000 участников, тогда как в WhatsApp до 256 человек, а Viber – до 250 [8]. 
Для еще большей генерации аудитории в Телеграм были созданы 

каналы/группы. По данным TGStat, в русскоязычном приложении сейчас 
больше 300 тысяч групп [9]. Многие специалисты считают, что интерфейс 
платформы удобен для ведения тематических страниц, в том числе для сферы 
дополнительного образования. И, напротив, для личного блога не самый 
подходящий вариант [10].  

В отличие от полноценных соцсетей, где контент распределяется по 
разным каналам (фото, видео, сообщения) и пользователь потребляет данные 
по интересам, в Телеграм только одно «окно» для постинга. Учитывая, что в 
информационном потоке, подписчики уделяют публикациям для 
ознакомления, в среднем, 15 секунд, материалы должны быть написаны так, 
чтобы «зацепить» читателя [11]. В пойковском Центре дополнительного 
образования для коммуникации с подростками по средствам телеграм-канала 
воспользовались правилами копирайтинга, представленные автором книг о 
редактуре, Максимом Ильяховым:  

1. Сила – в правде. 
2. Смысл важнее формы. 
3. Чем проще – тем лучше. 
4. Пиши как для себя. 
5. Читайте вслух. 
6. Приводите примеры. 
7. Польза – вперед. 
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8. От простого к сложному. 
9. Поставьте заголовок. 
10. Уважение и забота. 
Также при написании постов в Телеграм-канале нужно избавляться от 

вводных конструкций, штампов, отглагольных форм и эвфемизмов [12].  
В контенте канала локомотивом является оригинальность подачи 

информации. Для взаимодействия с подростковой аудиторией особое 
внимание стоит уделить визуальному ряду. Для «цифрового поколения» 
визуальный контент важнее вербального. Представители поколения Z 
амбициозные, открытые и творческие. По статистике 93% хоумлендеров 
«сидят» в соцсетях. Интернет-пространство они используют преимущественно 
для развлечений: играют в видеоигры, делятся мемами и интересным 
контентом [13]. В отличие от многоканальных соцсетей, где основной акцент 
был направлен на «картинки», а текст лишь наращивался к ним, в приложении 
Телеграм одиночные фото смотрятся менее эффектно. Однако, так называемые 
«живые» реальные фотографии в приоритете стоковых картинок. Если визуал 
требует корректировки, то стоит воспользоваться инструментами 
фоторедакторов (добавить яркость, увеличить контраст и т.д.) В тоже время не 
нужно захламлять визуалы лишними рамками и эффектами [14]. В качестве 
усиления визуального ряда в телеграм-канале можно «украсить» текстовую 
часть поста. К примеру, инструмент скрытый текст – материал «замыливается» 
и предложения становятся доступны к прочтению, только нажав на них. Как и 
в традиционном текстовом документе можно форматировать текст, выделяя 
слова жирным, подчеркнутым, зачеркнутым, курсивом [15].  

Продолжая тему визуального компонента, «ЦРТДиЮ» (гп 
Пойковский, ХМАО-Югра) в своем канале решили применять стикеры. 
Сегодня эти забавные картинки стали полноценным способом невербальной 
коммуникации с подписчиками. Стикеры не только экономят время на 
формулировку мыслей и написание текста, четко выражают посыл и эмоции, 
помогают преодолеть языковой и возрастной барьер в общении. К примеру, 
Сбербанк решил задачу по омоложению аудитории с помощью разработки 
стикеров, сделав персонажа СберКот всеми узнаваемым [16]. В перспективе 
команда «ЦРТДиЮ» планирует интегрировать свой стикерпак с 
изображениями педагогов Центра и отличившихся обучающихся.  

В ходе исследования возможностей мессенджера напрашивается 
следующий вывод: телеграм-канал можно использовать в качестве 
инструмента для коммуникации с подростками. Однако, работать с 
блогосферой следует, соблюдая правила. Стоит общаться с целевой 
аудиторией на одном языке, следить за трендами Сети и четко прорабатывать 
постинг. К слову, для поколения хоумлендеров «качественный контент равен 
качественным услугам» [17]. Следовательно, страница в Телеграм становится 
еще одним каналом для привлечения подростков в творческие объединения 
допобразования. Так в НРМБУ ДО «Центр развития творчества детей и 
юношества» в качестве пилотной версии для телеграм-канала был разработан 
контент-план на летний период, с учетом особенностей взаимодействия в 
соцсети с аудиторией от 12 до 18 лет. Ее результат можно будет 



139 

проанализировать в начале сентября 2022 года, с зачислением подростков в 
творческие объединения Центра.  
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klientom (дата обращения: 23.04.2022); 
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ЗАКИР ҺАҘИҘЫҢ «БӘХЕТЛЕ ҠЫҘ» ХИКӘЙӘҺЕНДӘ МУЛЛА 

ОБРАЗЫ САҒЫЛЫШЫ 
 

ХХ быуат башында башҡорт прозаһы идея-эстетик йөкмәтке һәм 
жанрҙар йәһәтенән билдәле бер үҫеш дәүерен кисерә. Был осорҙа оҙон хикәйә, 
публицистик жанр үҙенсәлектәрен берләштергән эпик әҫәрҙәр ижад ителә 
башлай. Бындай үҙенсәлектәр Р.Фәхретдинов,З.Һаҙи, М.Ғафури әҫәрҙәренә хас 
була. Быуат башы прозаһы башҡорт йәмәғәтселегендә барған үҙгәрештәргә 
мәғрифәтселек күҙлегенән сығып баһа бирә.Әҙиптәр ижадында дәүер 
кешеләренең үҙенсәлекле образдары һынланыш таба. 

Закир Һаҙиҙың тәүге әҫәре булған “Бәхетле ҡыҙ” хикәйәһендә 
муллалар образын ңҙәк геройҙар дәрәжәһендә сағылыш таба. Дин әһелдәрен 
автор төрлө позицияла яҡтырта. Замана муллаһын нисек күрергә теләүен Закир 
Һаҙи ҡапма-ҡаршылылыҡ алымы аша еткерә.  

Әҫәр Өфө губернаһы Бәләбәй өйәҙендәге алтмыш ҡына йорттан 
торған башҡорттар һәм типтәрҙәр йәшәгән ауыл тормошон тасуирлауҙан 
башланып китә.Унда наҙанлыҡ һәм ярлылыҡ хөкөм һөрә.Ә ауыл мәктәбенә 
уҡытыусы итеп ебәрелгән Ибәт мулла үҙе иҫкелеккә йәбешеп ятҡан кеше 
булып сыға.Хатта өйгә ҙур тәҙрә ҡуйҙырыуҙы ла ул «тәкәбберлек ғәләмәте», 
шәриғәт ҡушҡандарға ҡаршы эш,тип иҫәпләй,халыҡҡа: «Иҫкесә тороғоҙ,йорт 
вә аҙбарҙарҙы бик мәхкәм (ныҡлы) эшләмәгеҙ,унан-бынан һөйәштереп ҡуйһаң 
да ярар,был донъя мәңгелек түгел», – тип өгөт-насихәт уҡый.Уның өсөн 
ҡатын-ҡыҙҙар – «кәнизәк кеүек» хоҡуҡһыҙ заттар.Үҙенең ҡатыны Хәҙисә 
абыстайҙы бик йәберләп, өйҙә лә,ҡырҙа ла алһыҙ-ялһыҙ ауыр эштәр эшләтеп 
яфалай,ирҙәргә: «Ҡатындарығыҙҙың теҙгенен ҡаты тотогоҙ! Бик 
һикермәһендәр», – тип әйтеп тора. Ауылдың старостаһы Тимербулат менән 
Муллағол ҡарттар Ибәт мулланың иҫкелекте,ялҡаулыҡты ҡурсалаған 
«тәғлимәтен» халыҡтың «Иртәгә өсөн ишәк ҡайғыртҡан» кеүек мәҡәл-
әйтемдәренә таянып яҡлай. Аҡрынлап ауылда торғонлоҡто, иҫкелекте, 
ялҡаулыҡты аҡлаусы: «Мужик балаһы ни тиклем генә уҡыһа ла,ғилем вә һөнәр 
эйәһе булмаҡ мөмкин түгел,ғилем муллаларға ғына хас», «Русса уҡырға 
ярамай, русса уҡымаҡ исламдан сыҡмаҡ менән бер» һәм башҡа шундай 
мәғәнәһеҙ ҡағиҙәләр барлыҡҡа килә. 

Яҙыусы үҙ әҫәрендә бөтә был һаҙлыҡ кеүек һаҫыҡ торғон тормошҡа 
ҡаршы сыға. Тап ошо маҡсатта йөкмәткегә яңы һулышлы,яңы 
ҡарашлы,белемле йәш мулла образы индерелә лә инде. Биктимерҙең улы 
Ғәббәс бәләкәйҙән үк бик зирәк,тырыш, маҡсатҡа ынтылышлы бала була. 
Хәҙисә абыстайҙан алған һабаҡтары ла,Ибәт мулла мәктәбендәге 
дәрестәрҙә,уҡыу-уҡытыу тәртиптәре лә уны ҡәнәғәтләндермәй.Күрше 
ауылдағы Йомағол хәҙрәттең мәҙрәсәһендә һәләтле һәм тырыш Кәрим 
хәлфәнән өс йыл буйына тырышып ҡына белем алғандан һуң, ул Ҡазан 
мәҙрәсәләренең береһенә уҡырға инә.Үҙ йүнен үҙе күреп, йәйгә ял 
ваҡыттарында сауҙагәрҙәргә хеҙмәт итеп, ҡышын йәшәрлек аҡса туплап,Ғәббәс 
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Ҡазанда алты йыл буйына уҡый. Был осорҙа ул мәҙрәсәлә уҡытылған фәндәр 
менән сикләнеп ҡалмайынса,үҙ аллы география,геометрия,астрономия кеүек 
фәндәрҙе үҙләштерә,урыҫтар менән аралашып,урыҫса уҡырға һәм яҙырға 
өйрәнә.Һөҙөмтәлә,ул ауылына,автор әйткәнсә, «ҡайҙа ҡуйһаң да ярарлыҡ 
»кеше булып,яҡшы тройкала ҡайтып төшә. Закир Һаҙи үҙ әҫәрендә күп ҡатын 
алыуға ,ҡатын-ҡыҙ хоҡуҡтарын,йәштәрен саф мөхәббәт тойғоларын сикләүгә 
ҡаршы сыҡһа ла,диндең асылына тел тейҙермәй.Ул бары шәриғәт нигеҙҙәрен 
тейешенсә белмәүселәргә һәм тупаҫ боҙоусыларға ҡаршы сыға. Сәлим 
мулланың фашланыуын,төп геройҙарының тиң мөхәббәткә нигеҙләнгән ғаилә 
ҡороп ебәреүҙәрен дә ул шәриғәт ҡанундарының еренә еткереп үтәлеүенә, 
тантана итеүенә ҡайтарып ҡалдыра. 

Хикәйәнең һуңғы өлөштәрендә автор уҡысыларға бәхетле ғаиләнең 
үҙенсә бер өлгөһөн күрһәтеп бирә. Әҙәпле,уҡымышлы Ғәббәс,дин эштәре 
менән шөғөлләнергә әллә ни теләмәһә лә, ауылдаштарының үтенесен кире 
ҡаҡмай, уларҙы иҫке тәртиптәрҙән, ғөрөф-ғәҙәттәрҙән, боҙоҡлоҡтарҙан 
арындырыу, заманса йәшәргә өйрәтеү ниәте менән имам булырға ризалаша. 
Ғәббәс өсөн «муллалыҡтың маҡсаты халыҡтан файҙаланыу булмай,бәлки 
халыҡҡа файҙа ҡылмыҡ ине».Ул,ал-ял белмәй хәстәрләп йөрөп,ауылда яңы 
мәсет ,мәҙрәсә, мәктәп һалдыра,отҡорораҡ балаларҙы Ҡаҙан,Ырымбурға 
уҡытырға ебәреү хәстәрлеген күрә,ҡыштарын балалар уҡытһа,йәйҙәрен, 
«Донъя артынан йөрөмәгеҙ! Әхирәт өсөн тырышығыҙ»,тип нотоҡ уҡып 
йөрөгән Сәлим мулланан айырмалы рәүештә,иген кәсебе менән 
шөғөлләнә.Шул рәүешле,Ғәббәс мулла ҡоро вәғәз-нотоҡтары менән түгел,ә 
изге ,яҡшы эштәре менән халыҡтың күңелен яулай,уға бөтә йәһәттән үрнәк 
күрһәтә.Ауыл халҡы уға эйәреп белемгә,яңылыҡҡа ынтыла,матур итеп йорт-
ҡура төҙөй, «иген кәсебенә тырыша башлай».Ғәйшә лә унған хужабикә,өлгөлө 
ҡатын булып сыға.Ғәббәс ярҙамында белемен камиллаштырып,ауыл 
ҡыҙҙарына һабаҡ һәм тәрбиә бирерлек дәрәжәгә ирешә.Ире менән бергә ике 
улын,бер ҡыҙын башҡа балаларға өлгө булырлыҡ 
итеп,белемле,бөхтә,тәртипле,эшһөйәр итеп тәрбиәләй.Ғәббәс менән Ғәйшәнең 
татыу,бәхетле ғаиләһе өлгөһөндә ауыл халҡы күҙгә күренеп яҡшы яҡҡа үҙгәрә 
башлай.  Дөйөмләштереп әйткәндә, Закир Һаҙиҙың «Бәхетле ҡыҙ» 
хикәйәһенең төп геройҙары – яңы муллалар образдары йәмғиәтте үҙгәртеп 
ҡороуҙың,алға ебәреүҙең төп нигеҙе булып аң-белемде үҫтереү,төрлө һөнәрҙәр 
үҙләштереү,әхлаҡ төҙәтеү тора тигән мәғрифәтсел ҡарашта тора. 
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БАШҠОРТ ТЕЛЕ ҺӘМ ӘҘӘБИӘТЕ ДӘРЕСТӘРЕНДӘ “ҠАЛЫН” 
(ПРОБЛЕМАЛЫ) ҺӘМ “ЙОҠАҠ” (РЕПРОДУКТИВ) ҺОРАУҘАР 

ҠУЛЛАНЫУ 
 

Башҡорт теле һәм әҙәбиәте дәрестәрендә балалар һорау бирергә 
өйрәнеп, теге йәки был теманы төплөрәк аңларға, иҫтәрендә нығыраҡ 
ҡалдырырға мөмкинлек булдыра алалар. Уҡытыусыға бының өсөн 
уҡыусыларға һорауҙарҙы таблицаға яҙып алдан әҙерләргә тәҡдим итәм. 

“Ҡалын” һорауҙар ( проблемалы һорау) уҡыусынан төплө белем талап 
итһә, “йоҡаҡ” һорауҙар (репродуктив) күп осраҡта “эйе” йә иһә “юҡ” яуаптары 
менән сикләнә. Уҡытыусы алдан уҡыусыларға ҡулланыу өсөн терәк схема-
таблицаға һорауҙар яҙа. Мәҫәлән: Кем? Нимә?Ҡасан? Исеме?(“йоҡаҡ”-
репродуктив һорауҙар); Ни өсөн?Ни өсөн тап шулай уйлайһығыҙ? Айырмаһы 
нимәлә? Аңлатығыҙ, ни өсөн? Күҙ алдына килтерәйек, әгәр мөмкин булһа, 
нисек тамамланыр ине? Һеҙ бының менән килешәһегеҙме? Дөрөҫ булырмы? 
(“ҡалын”-проблемалы һорауҙар). Уҡыусылар уҡытыусы ярҙамы менән 
таблицаны һорауҙар төҙөп тултыралар. Был алым тәү осраҡта бер үк 
проблемаға төрлө ҡараш булғанда башҡаларҙың да уй-фекеренә иғтибарлы 
булырға, хөрмәт итергә өйрәтә. Үҙенең белемен тағы ла тулыландырырға, 
һорау биреү күнекмәләрен үҫтерә. Уҡылған текстҡа ҡыҙыҡһыныу арта, 
бәләкәй һәм ҙур төркөмдәрҙә үҙ фекереңде әйтеп, әйткән уйыңды иҫбатларға 
ярҙам итә.”Өлгөлө һүҙгә үлсәү юҡ”, “Сәмле кеше –мәлле кеше”, “Тауҙай 
талабың булғансы, энәләй яуабың булһын”, “Уйнап һөйләһәң дә, уйлап һөйлә” 
тип әйтелә башҡорт халыҡ мәҡәлендә. Таблица тултырылғас, уҡыусыларға 
төркөмдәрҙә эшләргә тәҡдим итәм. Уҡыусылар бер-береһенә һорау биреп, 
иптәштәренең яуаптарын тыңлау барышындә алған белемдәрен нығыталар.  

Был алым өскә бүленә:  
1) Балалар тәүҙә “йоҡаҡ” һорауҙар бирергә өйрәнә, унан “ҡалын” 

һорауҙар уйлайбыҙ. Башланғыс класстарҙа һорауҙарҙы дауам итергә тәҡдим 
итеү уңышлы.  

2) Әйтелгән һорауҙарҙы дәфтәргә яҙалар. 
3) Текст менән эш итеү барышында уҡыусылар бер – береһенә 

төркөмдәрҙә һорау бирәләр. Уҡытыусыға балаларға “йоҡаҡ” һәм “ҡалын” 
һорауҙарҙың үҙенсәлектәрен аңлатып, йүнәлеш биреп ебәрергә тейеш. Тәүге 
дәрестәрҙә баларға һорау биреү өлгөләрен күрһәтәм, ярҙам итәм. Бер нисә 
айҙан уларҙа үҙҙәрендә һорау биреү күнекмәләре үҫешә. Башланҡыс кластарҙа 
бары тик “йокаҡ” һорау биреү күнекмәләрен генә алам. Проблемалы һорауҙы 
дәрес темаһына ҡарап үҙем бирәм. Уларға ауырыраҡ була. Бишенсе, алтынсы 
кластарҙа “ҡалын” һорауҙарҙы төҙөүҙә йүнәлеш бирәм, кәрәк саҡта тормоштан 
миҫалдар килтереп, сағыштырып, дөрөҫ яуап табабыҙ. Дәрестәрҙә, мәҫәлән 
башҡорт теле дәресендә репродуктив һорауҙан (Нимә ул сифат?) башлап, унан 
проблемалы һорауға күсергә мөмкин (Телмәрҙә ни өсөн сифаттар кәрәк?) 
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Дәрес ваҡытында, бигерәк тә башҡорт теле дәүләт теле булараҡ 
өйрәнелгән кластарҙа һәр һүҙгә һорау ярҙамында аңлатма биреп, уға бәйләп 
миҫалдар һөйләп, Башҡортостандың билдәле шәхестәре, тәбиғәте менән 
бәйләү уларҙа ҡыҙыҡһыныу уята. Бик оҡшағандары хатта үҙҙәре теләп икенсе 
дәрескә ошо темаға бәйләнгән мәғлүмәт әҙерләп киләләр. Белем асҡысы 
үҙебеҙҙең ҡулда. Балала ҡыҙыҡһыныу уятып, шәхес тәрбиәләү барышында 
дөрөҫ йүнәлеш биреү отошло булыр тип уйлайым. 

ӘҘӘБИӘТ: 
1. Матюшкин А.М., Аверина И.С. Развитие творческой активности школьников. –
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ХИКМӘТ ЖАНРЫНЫҢ ЯҢЫ ҺУЛЫШЫ 
 

Стиль йәһәтенән афористик, күләме ҙур булмаған фәлсәфәүи 
йөкмәткеле хикмәт жанры характер йәһәтенән дә, структур төҙөлөшө яғынан 
да робағи, парса, нәсихәт жанрҙарына үтә яҡын килгән, сиктәре һиҙелер-
һиҙелмәҫ кенә ҡалған. Был күренеш шәреҡ әҙәбиәте традицияларын дауам 
итеүсе шағирҙарҙың жанр ҡыҫаларынан азатлығын, үҙенсәлекле фекерләү, 
иреклерәк ижад итеү мөмкинлектәрен асып һалһа ла, жанр сиктәрен 
билдәләгәндә байтаҡ ҡына буталсыҡлыҡтар ҙа тыуҙыра. “…хикмәтле, тапҡыр 
мәғәнәле, өгөт-нәсихәт рухлы, дини, философик йөкмәткеле ике, дүрт 
юллыҡтарҙы, ҡыҫҡа сәсмә әҫәрҙәрҙе ғәрәп, фарсы, төрки әҙәбиәттәрендә 
хикмәт тип атайҙар” [2, 123-се б.], – тип асыҡлай был хаҡта Ғ.Хөсәйенов.  

Хикмәт башлыса башҡорт әҙәбиәтендә Көнсығыштан килеп ингән 
кескәй эпик форма булараҡ танылыу тапҡан булған. Элек киң мәғәнәлә 
ҡулланылған еренән ул силлабик системаға нигеҙләнеп, күләме менән ҙур 
булмаған, өгөт-нәсихәткә тулған, фәлсәфәүи йөкмәткеле ыҡсым формалы 
шиғри жанр формаһы барлыҡҡа килтерә. Ғәрәп теленән тәржемәһе ғәжәп ҙур 
аҡыл, тәрән белем тигәнде аңлатҡан хикмәт фәһемле, хикмәтле фекерҙе 
афористик формала уҡыусыға еткереү бурысын үҙ өҫтөнә йөкләй. “Хикмәт 
европа притчаһына яҡын” [1, 23-сө б.], – тип билдәләне филология фәндәре 
докторы Р.Н. Байымов. “Хикмәт үҙе халыҡтың мәҡәл, әйтем, ҡобайыр 
традицияларын һәм формаларын ижади үҙләштереп, байығып, йәшәреп китә” 
[3, 22-се б.], – тип яҙа профессор Ғайса Хөсәйенов. XII быуатта ижад иткән 
Әхмәт Йәсәүи хикмәттәрен 4 юллыҡ строфалар (рифмалашыу тәртибе: ааба, 
аааб) ярҙамында төҙөһә, хикмәт жанрын камиллаштырыу өлкәһендә күп 
эшләгән Сөләймән Баҡырғаниҙың әҫәрҙәре аа, ба, ва… рәүешендә килеүсе 
бәйеттәргә нигеҙләнә. 

“Ҡағиҙә булараҡ хикмәттәр аҡыллы һүҙҙән башлана ла, аҙаҡтан 
миҫалдар менән нығытыла, ә йомғаҡлап ҡуйыусы мораль авторҙың үҙ-үҙенә 
мөрәжәғәтен тәшкил итеүсе поэтик клише формаһын ала” [4, 156-сы б.], – тип 
яҙҙы ғалим Ғайса Хөсәйенов. Мәүлә Ҡолой хикмәттәренең дә характерлы яғы: 
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шағирҙың һуңғы строфала башҡаларға өгөт-нәсихәт биргәндән һуң үҙ-үҙенә лә 
өндәшеүе (“Мәүлә Ҡолой, ғибрәт бел, бу эшләрне хисап ҡыл…”, “Мәүлә 
Ҡолой, сабыр эшен ғәдәт иткел…” һ.б.). Был факттарҙан күренеүенсә, XII-XVII 
быуаттарҙа башҡорт әҙәбиәтенә килеп ингән хикмәт жанрының конкрет ҡына 
рифмалашыу тәртибе юҡ, ғәзәл, мәҫнәүи рифмаһына ла, робағи ҡалыбына ла 
һ.б. мөрәжәғәт ителгән. 

Бөгөнгө башҡорт шиғриәтендә хикмәт жанрында ижад итеүселәр күп 
түгел. Быға хикмәттәрҙең әҙәбиәтебеҙҙә байтаҡ ҡына күренмәй тороуы ла 
сәбәпсе. Мәҫәл, робағиҙарҙың уңышлы өлгөләрен тыуҙырған әҙип Рауил 
Ниғмәтуллин был жанрҙағы әҫәрҙәрендә йәмғиәттең тиҫкәре күренештәрен, 
сәйәси мәсьәләләрҙе, әҙәп-әхләҡ проблемаларын асып һала. Ябай ғына тормош 
күренештәренән әллә күпме фәһем ала лирик герой. Кинәйә, тел төбө 
ярҙамында уйландырырлыҡ факттар күҙ алдына баҫтырыла: 

Эй, ҡотороп үҫкәйне лә ошо һабаҡ,  
Булып сыҡты бер ҡабаҡһыҙ ҡоро һабаҡ.  
Күкрәп үҫеп, сүп өйөмө булған “ҡабаҡ”  
Бирмәйме һуң үҙеңә лә һинең һабаҡ. 
Авторҙың телгә маһирлығы, һүҙ ҡәҙерен белеүе әйтеләһе фекерҙең 

уңышлы яңғырауына килтерә. Шағир кешелеклелек, кеселеклелекте тупаҫлыҡ 
кеүек сифат менән сағыштырып, түбәндәге һығымтаға килә: 

Торғанда ла йондоҙҙарға башы тейеп, 
Сәләм бирер башын эйеп үтә бөйөк. 
Үтә тәпәш үрләп алһа үтә бейек, 
Яратыр тик торғаныңды уға бейеп. 
Автор рухи ҡиммәттәрҙе өҫтөн ҡуя, уҡыусыла юғары кимәл, 

мәҙәнилек тәрбиәләргә ынтыла. 
Донъяның үҙе кеүек хикмәтле күренештәрен сағылдырған юлдар 

мәҡәл-әйтемдәр менән ауаздашлыҡ тапҡан кеүек тойолһа ла, авторҙың һәр 
осраҡҡа үҙ ҡарашы булыуы фекер эсендә фекер тыуҙыра: “ят арбала йырлап 
йырын ете яттың, белә алмаҫ үҙ еренең татын, затын”, “ултыртам тип үҙ арбаңа 
күпме арба – йырлар тик үҙ арбаһында тик үҙ йырын” һ.б. 12-12 үлсәм менән 
төҙөлгән строфаларҙың рифмалашыуы аааа, робағи рифмовкаһындағыса ааба 
рәүешендә. 

 “Хикмәттәрҙә, робағиҙарҙа әйтеләһе фекерҙәрҙең самимилығы, 
тормош тәжрибәһен туплаған, үҙе кисергән кешенең үҙ уйҙары менән 
уртаҡлашырға теләү моменты, уны әйтергә хаҡлылығы ла ҙур роль уйнай” [5, 
114-се б.], – тип билдәләгәйне Нил Юзиев. Оло быуын шағиры Фәйзи 
Ғүмәровтың лирик геройы үрҙә әйтеп үтелгән сифаттарға эйә. Әҙиптең хикмәт 
жанрына ылығып китеүенең сәбәбе Хафиз, Ғ.Хәйәм хикмәттәрен уңышлы ғына 
тәржемә итеүендә икәнен билдәләп үтмәй булмай. Хәстәрлекле лирик герой 
уҡыусы менән үҙ араһында иң яҡын кешең менән генә була торған рухи 
яҡынлыҡты тыуҙыра. Хикмәттәрҙә әсәйҙәрсә ҡайғыртыусанлыҡ, атайҙарса 
ҡырыҫлыҡ, талапсанлыҡ та тойолоп ҡала. Урыны менән Фәйзи Ғүмәровтың 
был жанрҙағы әҫәрҙәре файҙалы кәңәштәр йыйылмаһын да хәтерләтә. Робағи 
рифмовкаһын ҡулланып, күпселек осраҡта 12-12 үлсәм менән яҙылған 
әҫәрҙәрҙең үҙенсәлеге: хикмәттең тәүге юлында авторҙың йыш ҡына конкрет 
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кешегә мөрәжәғәт итеүе. “Егет”, “ҡустым”, “ҡорҙаш”, “йәштәр” рәүешле 
өндәшеп, шағир әйтер һүҙенең мөһимлеген, конкретлығын билдәләй, тәьҫир 
көсөн арттыра. 

Хәҙерге хикмәттәрҙә боронғо жанр ҡанундары һаҡланмаған, тиерлек. 
Автор үҙ фекерен еткерергә уңайлыраҡ алымдар эҙләй: 

Шул турала уйла, егет, һин, иң элек: 
Кешеләргә ҡылһаң әгәр һин изгелек, 
Был ҡылығың һис ҡасан да юҡҡа сыҡмаҫ, 
Һин йәшәрһең был эшеңдең тәмен белеп… 
Был хикмәттә төп фекер шиғырҙың төбөнә йәшерелгән, йәғни шағир 

әйтер һүҙен тәүҙә дәлилләп ҡуя, шунан ғына уйының айышын асып һала. 
Фәйзи Ғүмәровтың хикмәттәренең ике төрлө башланышы иғтибарҙы тарта: 
әҫәрҙең тәүге юлы йә иғтибарҙы нығыраҡ туплап, һүҙҙең айышы түбәндә 
икәнен төшөндөрә (үрҙәге миҫалдан күренеүенсә), йә төп фекерҙе шунда уҡ 
ярып һала. Тәүге башланғыс күп осраҡта “ҡустым, һин дә кәңәшемде дөрөҫ 
аңла”, йәиһә “бер нәмәгә иткем килә ныҡ иғтибар” тибында төҙөлә. 

 “Замандың “татлы” һыйын күп татыған” лирик герой: 
Дауыл ҡупһа, өйөрөлә юлда туҙан 
(Гүйә инде мине шулай һынай нужам!) 
Ел-дауылға ҡаршы барып өйрәнгәнбеҙ, 
Шуға уға баш эймәйбеҙ – беҙ бит сыҙам, – тип егетләнһә лә, 

“бәхилләшер ваҡыт етте”, “юҡҡа сыҡты бар өмөтөм”, “яҙмыш бүләк иткән 
миңә һынауҙарҙың иң яманын” тип күңел төшөнкөлөгөнә бирелгән мәлдәре лә 
аҙ түгел. Ғөмүмән, пессимистик характерҙағы хикмәттәр фәлсәфәүи 
пландағылары менән бер рәттә килә.  

Фәйзи Ғүмәровтың хикмәттәре һәр береһе бөтөн мәғәнәне тәшкил 
итһә лә, дөйөм бер фекерҙе үҫтерә. Ошо юҫыҡта шағирҙың Шәреҡ 
әҙәбиәтендәге хикмәт жанры традицияларын күҙәтеүе иғтибарҙы тарта. 

Автор үҙенең фәһемле хикмәттәре менән уҡыусының күңеленә үтеп 
инергә, уйландырырға ынтыла. Иң һуңғы шиғырында шулай өндәшә:  

Эй, уҡыусым! Иғтибар ит минең һүҙгә,  
Әйткем килә бына шуны аҙаҡ һеҙгә:  
“Юҡ-бар нәмә яҙған был!” – тип ғәйепләмә, 
Тамсыларҙан йыйыла бит ҙур диңгеҙ ҙә!  
Ғәжәп ҙур аҡыл, тәрән эске мәғәнә ята тәү ҡарашҡа ябай ғына 

тойолған дүрт юллыҡтарҙа. Донъяның үҙе кеүек серле, хикмәтле шиғырҙар 
эске формаһы, тапҡыр фекере, фәлсәфәүи-пессимистик характеры менән 
башҡорт шиғриәтендә хикмәт жанрының йөҙөн билдәләй. 
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ВЛИЯНИЕ ДРЕВНЕТЮРКСКИХ ПАМЯТНИКОВ ПИСЬМЕННОСТИ 

НА СОВРЕМЕННУЮ ТУВИНСКУЮ ПОЭЗИЮ 
  

В любой эпохе мировой истории, имеющей письменность, 
фиксируется историческая память, передаваемая следующим поколениям 
оформленными в виде литературных произведений посланиями. В их число 
входят историко-героические поэмы (по И.В. Стеблевой) древних тюрков: 
«Малая надпись в честь Кюль-тегина», «Большая надпись в честь Кюль-
тегина», «Надпись в честь Бильге-кагана» и «Надпись в честь Тоньюкука» (все 
датируются VIII в.), находящиеся на берегу рек Орхон и Тола в Монголии, и 
эпитафийная лирика древних тюрков – памятники (VII-XII вв.), обнаруженные 
вдоль верхнего и среднего течения Енисея – на территории Тувы, Хакасии и 
Минусинской котловины. 

Рунические надписи древних тюрков, являясь одним из архаических 
пластов тюркоязычной словесности, имеют художественные достоинства – 
эпический принцип построения сюжета, сложный пространственно-временной 
континуум, особенность ритмической организации, стиля и т.д. – и это, как 
заключил Р.Н. Баимов, «доказывает высокий уровень художественного 
мышления древних тюрков» [1, с.25]. 

Орхоно-енисейские письменные памятники по архитектонике, 
ритмике и стилю повествования близки к эпическим произведениям 
дописьменной словесной культуры тюрко-монгольских народов: «Манас», 
«Урал-Батыр», «Гэсэр», «Джангар», «Танаа-Херел», «Нюргун-боотур 
Стремительный», «Маадай-Кара», «Алтын-Арыг» и другие. Их общность 
заключается также в главной смысловой концепции – борьбе добра и зла.  

Фольклорная поэтика древнетюркских повествований, схожая с 
образами, мотивами и сюжетами тувинского эпоса описаны З.Б. Самдан [2, 
с.34-78]. Как напоминает Н.М. Киндикова, С.С. Суразаков в свое время, 
сопоставляя орхонские памятники с алтайскими героическими сказаниями, на 
конкретных примерах проследил стилевые особенности древнетюркской 
литературы, и нам, литературоведам, предстоит продолжить это исследование 
по отношению к историческому развитию алтайской литературы, в частности, 
выявить вопросы жанрообразования и поэтики [3, с.102]. Это касается и 
тувинской литературы. 

Рассмотрим поэтические особенности древнетюркских текстов, 
сопоставляя их с тувинским поэтическим материалом. Отличительными от 
прозы чертами древнетюркских текстов является не только стихотворная 
форма (разбивка на строки), но и стилистические и синтаксические признаки, 
присущие поэтическому произведению.  
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В отличие от современной тувинской поэзии, в древнетюркских 
эпитафиях (как и в надписях в честь Кюль-тегина, Тоньюкука, Гадательной 
книге и др.) не наблюдается силлабической равносложности. В определении 
версификации древнетюркских текстов ученые имеют разные мнения: А.М. 
Щербак относит к силлабической системе [4, с.122], Ф.Е. Корш – к силлабо-
тонической [5, с.139], И.В. Стеблева – к тонико-темпоральной системе [6, с.35-
36]. На наш взгляд, древнетюркские трехстишия являются досиллабическими, 
дисметрическими свободными стихами, состоящими из неравносложных 
строк, построенных в зависимости от художественной интонации, подобно 
структуре интонационно-фразовых стихов, т.е. являются дисметрическими 
свободными стихами. И.В. Стеблева вполне права в утверждении, что рифмы в 
древнетюркской поэзии нет, что «древнетюркский стих был стихом 
аллитерационным. …аллитерация в начале стиха выполняла ритмическую 
(фиксировала метр) и композиционную (строфическую) функции» [6, с.23]. 
Естественно, являясь первыми памятниками древнетюркской письменности, 
эти произведения не имеют рифму, как таковую, в современном понимании. 
На наш взгляд, нужно учесть особенности аллитерации и рифмы в тюркском 
стихосложении, и в этих текстах можно обнаружить зачатки рифмы. В 
тувинской поэзии рифма обозначается термином «төнчү аяннажылга» - 
«конечная рифма», а также ей присуща аллитерационная рифма «эге 
аяннажылга» - «начальная рифма». Следует также отметить, что для тюркской 
поэтической традиции характерна генетическая языковая склонность к 
параллелизму. Кроме исследований ритмико-синтаксического параллелизма 
В.М. Жирмунским, А.Н. Веселовским и другими, интересна мысль Н.С. 
Трубецкого о параллелизме в тюркской поэзии: «…параллелизм большей 
частью склоняется либо в сторону полной смысловой тавтологии, либо в 
сторону исключительно синтаксической аналогии, а более сложные образные 
сравнения сравнительно редки» [7, с.148] (подчеркнуто нами. – Л.М.). Эти 
качества тюркского стиха, на наш взгляд, характерны и для древнетюркской 
поэзии тем, что диктуют специфику древнетюркского стиха – наличие 
конечной рифмы, в основном, в форме тавтологической, глагольной. 
Характерная для тувинской поэзии (и поэзии других тюрко-монгольских 
народов) начальная рифма наблюдается в виде аллитерационной. Самая 
главная типологическая общность с современной тувинской поэзией 
заключается и в том, что в них ощущается внутренняя ритмика стиха, часто 
встречается параллелизм и тавтологическая рифма. 

Приведем характерные примеры из орхоно-енисейских надписей по 
переложению К.-М. Симчитом древнетюркских текстов на латиницу и 
переводам Монгуша Д.А. на тувинский язык с оригинала, С.Е. Малова – на 
русский:  
«ill(i)g bod(u)n (e)rt(i)m: 
il(i)m (a)mti k(a)ni: 
k(e)mke il(i)g k(a)zg(a)nur 
m(e)n… 
k(a)g(a)nl(i)g bod(u)n (e)rt(i)m 
k(a)g(a)n(i)m k(a)ni: 
ne k(a)g(a)nka iş(i)g kűç(ű)g 

«эл-чурттуг чон чордум,  
эл-чуртум ам кайыл?  
кымга эл-чурт тып бээр мен? 
…  
каганныг чон чордум.  
каганым ам кайыл?  
чүү каганга ижим-күжүм бээр 

«Я был народом, 
составляющим племенной 
союз,  
где теперь мой племенной 
союз?  
Для кого я добываю (другие) 
племенные союзы?  
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birűr m(e)n:» 
 

мен?»  
 

… я был народом, имевшим 
кагана, где мой каган?  
Какому кагану отдаю я труды 
и силы?»  
[Большая надпись в честь 
Кюль-тегина, 9]  
 

«tűn ud(i)m(a)ti 
kűnt(ű)z ol(u)rm(a)ti: 
kiiz(i)l k(a)n(i)m tők(ű)ti: 
k(a)ra t(e)r(i)m yűg(ű)rti: 
iş(i)g kűç(ű)g b(e)rt(i)m…» 
 

«… дүне удувайн,  
хүндүс олурбайн,  
кызыл ханым төгүлдүр,  
кара дерим чүгүртүр  
ижим, күжүм берип чордум»  
 

«…не спав по ночам,  
не имея покоя днем,  
проливая красную свою кровь,  
заставляя течь свой черный 
пот,  
я отдавал народу (свои) работу 
и силу…»  
[«Надпись в честь 
Тоньюкука», 51,52] 

Исходя из этих примеров, можем сказать, что для древнетюркского 
стиха характерна синтаксическая аналогия, в основном, в виде семантической 
тавтологии, наблюдаются конечная и аллитерационная рифмы. Можно 
обнаружить явление изосиллабизма: в «Малой надписи в честь Кюль-тегина» - 
стихи 1, 6, 7, 9; в «Большой надписи в честь Кюль-тегина» - стихи 2, 8, 9, 13, 
15, 16, 23, 24, 27, 29; в «Надписи в честь Тоньюкука» - стихи 14, 54 и т.д. В них 
наблюдается тяготение к силлабической системе стихосложения, которая 
характерна для стихосложения тюрко-монгольских народов Южной Сибири 
(тувинцев, алтайцев, бурятов, шорцев, хакасов, якутов). Изобилуют в 
вышеуказанных примерах метафоры, сравнения, а также фразеологические 
обороты, пословицы, поговорки. Отметим, что в этих древних текстах звуковая 
организация (ритмические повторы, ассонанс, диссонанс, звукопись и т.д.) 
близка к современной тувинской поэзии. 

К памятникам орхоно-енисейской письменности относится также 
«Ырк битиг» («Гадательная книга», IX в.), состоящая из 65 дидактических 
стихотворных текстов – 3-, 4-, 5-, 9-стиший. Например: 

Тигр вышел на охоту, но ему // Путь преградила пестрая змея, // 
Опешил тигр, но ядовитый враг // Поднялся в гору, уступив тропу, –  // Тигр, 
смерти избежав, возвеселился… // И говорят, что это – хорошо [1, с.39].  

Изучая этот памятник древнетюркской литературы, Р.Н. Баимов 
пишет: «Гадательная книга» принадлежит к разряду наставленческой, 
воспитательной литературы, представленной в ирано-арабской, индийской 
древней и средневековой литературе типа «Панчатантра», «Калила и Димна», 
«Кама-шастра», «Кабус-намэ» и т.д. Однако «Гадательная книга» древних 
тюрков, в отличие от ирано-арабской назидательной литературы («Литература 
адаба») средних веков, подверженной влиянию ислама (покорности судьбе), 
проводит идею свободы человека, идею сильной личности, полагающейся 
только на самого себя и коня: 

Темна судьба, но человеку // Подвластна все-таки она» [1, с.42] 
Древние тюрки оставили потомкам также «Стихотворения из 

Турфанского оазиса IX-XII веков» на манихейскую тему. (Манихейство – 
религия Уйгурского каганата (сер. VIII – сер. IX вв.) [8, с.108]. 
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Интересно отметить, что в древнетюркской литературе IX-XII вв. 
существовали стихотворения, основанные на буддийском мировоззрении 
(памятники уйгурской письменности) [8, с.139]. Р.Н. Баимов приводит в 
пример религиозное стихотворение Пратьяя-Шри «С почтением склоняюсь 
перед благодатью добродетели мудрости» («добродетель мудрости» – одна из 
шести буддийских добродетелей, которые необходимы на пути к достижению 
состояния будды): Ты устрашаешь глупца и невежду, о мудрость. 

Ты нерадивых и праздных караешь, о мудрость. 
Ты отрешившимся радость даруешь, о мудрость. 
Ты умудренным покой посылаешь, о мудрость [1, с 45]. 
Как известно, шедеврами тюркской классической поэзии являются 

маснави «Кутадгу билиг» («Благодатное знание») Юсуфа Баласагуни (XI в.) – 
этико-дидактические произведения, написанные под влиянием арабо-
персидской поэзии и «Диван лугат ат-турк» («Собрание тюркских слов») 
Махмуда аль-Кашгари (XI в.) – собрание морально-этических, воинских, 
лирических и других произведений. Например: 

Внемли мне, – сказал Огдюльмиш, – о элик,  
Желанно мне, чтобы ты в речь мою вник. 
Бывают и свойства, чья сущность лиха, 
Я назову тебе, мудрый, греха. 
Во-первых, бессовестный нрав нехорош, 
Второе – привычка обманывать, ложь. 
А третье – корыстная жадность скупцов, 
Три вида пороков – три рода глупцов [9, с.180]. 
В тувинской поэзии близки к ним по морально-дидактическому 

принципу произведения Народного писателя РТ Александра Даржая: поэма 
«Песни цветных речных камешков о чести человека», состоящая из 81 
четверостишия, также многочисленные двустишия, трехстишия (ожук дажы), 
5-, 6-, 8-стишия. Например:   

 Никаких монументов не нужно тому, 
Кто по совести жил, поступал по уму. 
Его имя, которое он сберег, 
Станет памятником на немереный срок. 
   * * * 
Довели ли хоть раз до добра человека 
Жадность, наглость, желание звона успеха? 
Знай же: каждая чаша имеет края. 
Ливень реку взбурлит, наводненье неся. 
    (пер. с тув. В. Евпатова) 
Небезынтересно также отметить, что некоторые миниатюры 

древнетюркской «Ырк битиг» («Гадательной книги») имеют трехстишную 
форму. Стихотворная реконструкция сделана И.В. Стеблевой, которая 
установила, что «поэтические особенности текста такие же, как в орхоно-
енисейских сочинениях. Поэтому «Гадательная книга» является важным 
звеном в цепи непрерывной традиции развития тюркских поэтических форм» 
[10, с.12]: Илиг итмиш мен          
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Эдгүси болзун тир          
Анча билиӊлер: (эдгү ол).      
Эл чуртту тургускан мен                   
Экизи болзун! – дээр. 
Мынчаар билиӊер: (экизи ол!)  
   (пер. на тув. Д.А. Монгуша) 
Я тот, кто создал народ (государство) 
Да будет ему благо! – говорят. 
Так знайте: (это хорошо). 
   (пер. И.В. Стеблевой) 
Эти миниатюры представляют собой лаконичные стихотворения с 

некоторыми особенностями стихотворной организации, присущими 
трехстишиям. Рассматривая содержательную и поэтическую сторону данных 
миниатюр, А.Л. Кошелева заключает, что «Тексты миниатюр «Гадательной 
книги» - это уже не эпитафийная лирика, и ее значение в истории 
тюркоязычных литератур определяется наличием в ней зачатков лирического 
жанра» [11, с. 207]. 

Вышеизложенное позволяет предположить, что древнетюркские 
трехстишные миниатюры могут рассматриваться как одно из звеньев в 
эволюции трехстишных форм, ярко выраженной в современной тувинской 
поэзии в виде жанра ожук дажы [12], ибо, как отмечает И.В. Стеблева, 
«достижения древней культуры народа не исчезают бесследно, но в том или 
ином виде проявляются в культурах более поздних эпох» [13, с. 145]. 

Влияние древнетюркских памятников письменности на современную 
тюркскую литературу, как памятников письменности, очевидно. Тем не менее, 
сложно утверждать, что орхоно-енисейские памятники, как памятники 
литературы, имеют прямое влияние на современную литературу ввиду того, 
что древнетюркская письменность была утеряна, просуществовав несколько 
столетий, и эволюция письменной культурной традиции была прервана. 
Сегодня можно говорить об историко-генетическом влиянии через никогда не 
прерывавшуюся устную традицию, исторической и лингвистической памяти 
тюркоязычных народов, благодаря чему, например, в произведениях тувинской 
литературы, сохранились образы и мотивы древнетюркской поэзии.  

Такие концепты, как «Көк дээр» (синее Небо), «Дээр-Ада» (Небо-
Отец), «Чер-Ие» (Мать-Земля), хүн (солнце), ай (луна) и другие, имеют место 
не только в богатой жанровой системе фольклора, шаманских алгышах 
(песнопениях), но и в современной поэзии и прозе. Однако, стоит отметить, 
что были забыты такие стилеобразующие мотивы эпитафийной лирики 
древних тюрков, как «(a)d(i)r(i)lt(i)m» (я отделился) и «bökm(e)d(i)m» (я не 
насладился) и т.д.  

Благодаря расшифровке, переводам и издании памятников орхоно-
енисейской письменности, современные тувинские писатели ощутили 
поэтическую и эстетическую близость с художественным наследием своих 
древних предков и стали заимствовать и возрождать стилеобразующую и 
жанровую особенности эпитафийной лирики, эстетику и ритмику древних 
произведений. Например, художественный опыт предков выразился в жанре 
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плача и заклинания «халак» в творчестве А. Даржая, эпитафийной лирике Ю. 
Кюнзегеша и А. Уержаа, в прославлении легендарных героических предков Ю. 
Кюнзегешем («Көк-Эл» (название местности), «Багырның хылыжы» - «Меч 
Багыра»), Э. Мижитом («Кезерниң балдызы» - «Палица Кезера») и т.д.  

Рассмотрение произведений современной тувинской литературы в 
контексте древнетюркского литературного пространства подтверждает мысль 
о непрерывности традиций художественной словесности.  
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Б.СОЛТОНОЕВ ЖАНА И.АРАБАЕВДИН КЫРГЫЗ ФОЛЬКЛОР 
ТААНУУ ИЛИМИНДЕГИ ОРДУ 

 
XIX кылымдын аяк жагынан баштап, кыргыз жарандарынын ичинен 

фольклордук чыгармаларды жыйнап, иликтөөгө аракет кылган 
изилдөөчүлөрдүн алгачкы тобу пайда боло баштаган. Белгилүү адабиятчы, 
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кыргыз фольклор таануу илиминин улуттук кыртышта кулач жая башташынын 
алдыңкы сабында турган Белек Солтонкелди уулу Солтоноевди (1878–1938) 
белгилеп өтүүгө болот. Ал кыргыз эл оозеки адабиятын алгачкы сабаттуу 
жыйноочуларынын биринчилеринин катарындагы фольклорист жана этнограф 
болгон. Ал «…эл арсында белгилүү сөзмөр, чечен, санжырачылардан ар түрдүү 
кабарларды жазып алууну 1890-жылдан баштап, тынымсыз жүргүзүп келет да, 
...кыргыз элинин маданиятын, тарыхын жана адабиятын терең үйрөнүү 
максатын коет» [9:2005;38]. «1922-жылы Жети-Суу областынын эл агартуу 
бөлүмү (Алматы шаарында) эл адабиятын чогултуу максатында уюштуруу 
иштерин жүргүзөт. Мына ушул ишке кыргыздардан биринчилерден болуп, 
Белек Солтоноев тартылат жана 1922-жылы 6-февралда атайын 
уполномочендик мандат берип, аны эл адабиятын жыйноо үчүн Каракол, 
Нарын, Пишпек уъезддерине жиберет. Мына ушул жылдары ал К.Мифтаков 
менен бирге, сандаган фольклордук, тарыхый материалдарды чогултат, 
биринчилерден болуп «Манас» эпосун атактуу манасчылардан жазып алуу 
ишин жүргүзөт» [4:1991;104]. Мындан бөлөк ал атайын тапшырма менен 
Кытай жергесине барып, элдик чыгармаларды жыйнаган. Ал белгилүү 
санжырачы катары кыргыз фольклорун алып жүрүүчү жана кагаз бетине 
түшүрүүчү катары зор эмгек сиңирген. Анын тарых китептери кыргыз элинин 
санжыралары менен мазмундук жагынан дал келишип турганы менен анын 
фольклорист жана этнограф-тарыхчы экендигинен кабар берет. Кыргыз 
тарыхына байланышкан материалдарды анын орус тилинен кыргыз тилине 
которууга аракет кылганын Бартольддун «Кыргыздар» ж.б. эмгектерин 
которуп берүүгө болгон аракеттеринен эле байкоого болот. Анын кол 
жазмаларында кыргыз эл оозеки адабиятынын элементтеринин жыш орун 
алышы кыргыз фольклорунун өнүгүшүнө тийгизген зор салымын белгилеп 
турат. Ошондой элдик оозеки чыгармалардын бир топ үлгүлөрүн Б.Солтоноев 
кыргыз тарыхы менен катар эле жыйнап өткөрүп турган. Мунун басымдуу 
бөлүгүн тарыхый уламыштар, легендалар, макал-лакаптар, эпостор, өзгөчө 
“Манас” эпосу жана айтуучулар боюнча маалыматтар ээлейт.  

Б.Солтоноев элдик оозеки чыгармаларды эпостордон тартып, майда 
жанрларга чейин жыйнап гана тим болбостон, аларга илимий көз караштан 
карап, тарыхый-салыштырма сыпатында иликтөө жүргүзүүгө далалат жасаган. 
Демек, аны фольклорист-окумуштуу катары тартынбай эле мүнөздөөгө болот. 
Муну далилдөө үчүн окумуштуу К.Байжигитовдун оюн күбөгө тартсак болот: 
“Б.Солтоноевдин кол жазма эмгегинин беттеринде калган адабиятчылык көз 
караштары жана анын мазмуну, багыты, өзгөчөлүктөрү жөнүндө айтып жатып, 
автордун фольклористтик сапаттары кандайча көрүнгөндүгүн айтпай кетүүгө 
болбойт. Себеп дегенде анын элдик оозеки чыгармалардын табиятына, 
жанрдык курамына, образдар системасына, тарых менен фольклордун карым-
катышына жасаган мамилеси, ал боюнча билдирген пикирлери өзгөчө мааниге 
ээ. Ошону менен катар, бул көрүнүштөр менен сапаттар анын адабиятчылык 
стихиясын дагы толуктап, кенен жана ишенимдүү ачканга реалдуу 
өбөлгөлөрдү түзүп берет. 

Кол жазма адабиятынын Б.Солтоноев өңдүү ири өкүлүнүн 
фольклористика боюнча пикирлери менен көз караштары эки нукта 
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өнүктүрүлгөн десек, чындыкка ылайык келер эле. Биринчиден, таза фольклор 
таануучу катарында көрүнсө, экинчиден, улуттук фольклористикабыздын 
өзүнчөлүктүү жана спецификалык салаасын түзүп турган Манастаануунун 
белсемдүү, улуттук кадрларынын ичинен анын проблемаларына кайрылган 
алгачкы изилдөөчүлөрдөн болуп саналат десек аша чаппайбыз. Бул эки сапат, 
изилдөөчүлүк эки багыт анын кыргыз эл оозеки чыгармачылыгынын табиятын, 
тарыхый-эстетикалык тагдырын, спецификалык бөтөнчөлүктөрүн үйрөнүүдө 
чоң таяныч болгонун айта кетүү зарыл” [6:2007;63-64]. Белгилүү болгондой, 
Б.Солтоноев кыргыз фольклористикасынын пайда болушундагы алгачкы 
кадамдарды шарттаганын айтпай кетүүгө болбойт. Анткени элдик оозеки 
чыгармаларды жыйнап, чогултуп жана ошол эле учурда ал кол жазма 
түрүндөгү чыгармаларга илимий-теориялык жактан илик жүргүзүү менен 
адабий көркөм чыгарманын табиятына жана ага болгон теориялык талаптардан 
түшүнүгү бар экендигин билдире алганы байкалып турат. Айрым чыгармалар 
аркылуу элдик оозеки адабияттын жанрдык түзүлүшүнө да аныктама берип, 
адабий-теориялык илик жүргүзүүгө аракет кылат, анын эмгегинде (“Кызыл 
кыргыз тарыхы”жөнүндө сөз болуп жатат-Ж.О.)“...улуттук фольклордук 
чыгармаларды жанрдык белгилери боюнча ажыратуу, жөнөкөй формада 
классификациялоо демилгеси жатканын көрөбүз. Ошондуктан китептеги 
санжыра, тарыхый жана генеологиялык уламыштар, легендалар, кошок, арман, 
керээз, санат-насыят, тарыхый ырлар, айтыштар менен макал-лакаптар, учкул 
сөздөр өз-өзүнчө ажыратылат да, алар автор баяндап жаткан окуянын 
чындыгын ырастоочу элдик факт катарында пайдаланылат. Демек, ар бир 
фольклордук фактынын жаратылышын, мазмундук жана формалык 
өзгөчөлүктөрүн, бүгүнкү изилдөөчүдөй илимий негизде эмес, жөнөкөй 
интуитивдик-практикалык деңгээлде таанып-билүү жана аны өз эмгегинде 
ылайыктуу уруна билүүнүн өзү Б.Солтоноевде фольклористтик камылга жана 
даярдык бар экендигин, ал сапатты автор кол жазмаларынын үстүндө 
иштегенде өзүнүн чыгармачылык максаттарын ийкемдүү колдонгонун 
көрсөтүүгө жарайт” [6:2007;65]. Ырасында, окумуштуу бул эмгегинде элдик 
оозеки чыгармачылыктын зор билерманы катары көрүнөт. Өз ойлорун 
далилдөөдө Б.Солтоноев бир туруп арман ырларынан мисалга тартса, бир 
туруп кошок ырларын ыктуу пайдаланат, башка бир жерде керээз ырларынын 
үлгүлөрүнө токтолсо, кээде анын ойлорун ачууга карата колдонулган айтыш 
ырларын жолуктурууга болот»[9:2005;42]. 

Б.Солтоноев майда жанрдагы гана чыгармаларды чогултуп, 
изилдебестен, ири жанрдагы элдик чыгармачылыкты жыйнап, ага илимий илик 
жүргүзүүгө аракет кылган. Анын ичинде кыргыз элинин улуу жана кенже 
эпостору да учурайт. Автор өзгөчө “Манас” эпосунун жаралышын жана анын 
тутумундагы айрым сюжеттик эпизоддорду, каармандарды тарыхый 
маалыматтар аркылуу түшүндүрүүгө аракеттенген. Мисалы, “Манас” эпосун 
XI–XII кылымдарда кара кытайлардын Жети-Сууга жүргүзгөн чабуулунан 
кийин пайда болгон деп, анын бирден-бир далили катары, эпосто сүрөттөлгөн 
Жолой аттуу каармандын прототиби катары кара кытайлардын аскер башчысы 
Елюй-Дашини мисалга тартат. Ушундай эле салыштырма-типологиялык 
ыкманы автор элдин оозунан жазып алган санжыраларга карата илик 
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жүргүзүүдө да колдонгон. Эпосту ар тараптан изилдөөгө болгон далалат 
автордун “Манас” эпосунун келип чыгышы, анын көркөм чыгарма катары 
калыптанышы, сюжеттик линиялары жана каармандары тууралуу объективдүү 
ойлорун билдире алгандыгынан көрүнөт. Автор эпосту жазып алууда бир нече 
айтуучуларга жолуккан, алардын варианттарынын көбүн бири-бири менен 
салыштырып, салыштырма-типологиялык көз караш менен карай алган. 
Эпостун келип чыгышын автор тарыхый окуялардын контекстинде карайт. 
Анын тутумундагы майда жанрлардын стилдик өзгөчөлүгү, жанрдык 
системасы тууралуу (маселен, кошоктор, керээз айтыш, макал-лакаптар ж.б.) 
ойлорун белгилеген. Б.Солтоноев мүмкүн болушунча эпостогу каармандардын, 
айрыкча Манастын түпкү ата-тегин аныктап, алардын тарыхтагы прототибин 
ачып берүүгө аракеттенген. Чыгармадагы бир нече терминдерге терминдик-
этимологиялык мүнөздөмө берет (мисалы, «мен-ус», «Ал-Манас», о.э. «чоро»), 
эпостун негизинде калган эстеликтер, географиялык-архитектуралык 
курулуштар, топонимдер тууралуу да кеп кылат.  

Демек, Б.Солтоноевди элдик чыгармаларды жазып алуу менен катар 
аларга адабий-теориялык анализ берүүгө аракет кылган алгачкы улуттук 
фольклорист окумуштуулардын биринчилеринен болгон деп айтууга толук 
негиз бар. 

Мындан соң фольклор таануу жаатындагы атактуу агартуучу, 
коомдук-мамлекеттик ишмер, өз доорунун алдыңкы адамы, чыгаан инсан 
И.Арабаевдин (1883–1938) зор баалуу эмгегин атабай кетүүгө мүмкүн эмес. Ал 
XX кылымдын 20-жылдарынан баштап, кыргыз эл оозеки чыгармачылыгын 
жыйноого ири салымдарды кошкон жыйноочу-окумуштуу болуп саналат. Ал 
ошол кездеги талап боюнча Көл жана Нарын аймагынан чогулткан 
фольклордук материалдарын Илимдер Академиясына өткөрүп турган. 
Алардын арасында санжыра, жомок, калптар, арман, кошок, секетпай 
түрмөктөрү бар.  

И.Арабаев Кыргыз Илим комиссиясынын төрагасы кызматын аркалап 
турган мезгилде оозеки чыгармаларды эл арасынан жыйнап калууга түздөн-түз 
кийлигишип, зор аракет жумшаган. Буга анын жеке сунушу менен «Манас» 
эпосунун манасчы С.Орозбаковдон жазылып алына баштаганы мисал боло 
алат. Албетте, буга 1918-жылы декабрда атайын В.И.Лениндин колу коюлуп 
жарыяланган «Илимий байлыктарды коргоо жөнүндө» деген Декрет 
[11:1918;337] түздөн-түз түрткү болгон. Мында элдин тарыхына, маданиятына 
байланышкан көөнө эстеликтерди, маданий баалуу мурастарды сактап калуу, 
коргоо, пропагандалоо идеясы көтөрүлгөн эле. Демек, жазма маданияты 
өнүкпөгөн эл катары Орто Азия элдеринде элдик бай казына катары 
фольклордук чыгармаларды сактап калуу, коргоо жана кийинки муундарга 
жеткирүү маселеси каралган. Ошондуктан өткөндүн эстелик мурасы катары эл 
арасынан элдик чыгармачылыкты жыйноо, чогултуу иши колго алынып, 
учурдун эң орчундуу проблемасы катары өзгөчө көңүл бурула баштаган. 
И.Арабаев дал ушул тарыхый кырдаалды өз учурунда эң эле натыйжалуу 
пайдалана алган. Анткени биз сөз кылып жаткан иш аракет болбосо, мүмкүн 
“Манас” эпосунун Илимдер Академиясында сакталуу турган зор кору да 
чогултулбай, сакталбай калмак беле деген ой пайда болот. «И.Арабаев 1922-
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жылы «Манас» жомогун эл оозунан жыйнатуунун биринчи уюштуруучусу, 
демилгечиси болуп, «Манасты» Сагымбай Орозбак уулунун оозунан жаздыруу 
ишин алгач Тоң районунда мугалим болуп жүргөн Каим Мифтаковго 
тапшырат. Анын бир аз жазганын текшерип көрүп, жомокчунун айткан 
сөздөрүн кыргыз тилинде таза жаза албайт экен деп, анын жазгандарын 
жаратпай, андан кийин «Манас» жомогун жазып алуу ишин Ыбырайым 
Абдырахман уулуна тапшырат» [10:1993;14-15б.]. 

И.Арабаев элдик мурастарды жазып алып гана тим болбостон, жеке 
демилгеси менен жарыялоого да зор күч жумшаган. Тоң районундагы Төрткүл 
айлынан «Курмания» мектебинде уюштурулган биринчи ийримдин мүчөлөрү 
аркылуу жыйналган чыгармаларды, ошондой эле окумуштуу өзү жыйнаган 
материалдарын ылайыгына жараша басмадан чыгарып турган. Алгач толук 
кандуу жыйнактар жарыяланбаса дагы элдик чыгармаларды мезгилүү басма 
сөз беттерине даярдоо, окуу китептерине кошо берүү практикалана баштаган. 
Буга мисал катары Э.Арабаев “Кыргыз алиппеси” (Ташкент, Орто Азия 
мамлекеттик басмасы,1924) жана К.Тыныстановдун «Эне тил» (Прунзе,1928) 
аттуу окуу китебин атасак болот. И.Арабаев менен К.Карасаевдин 1928-жылы 
жарыкка чыккан «Жаңылык» аттуу латын алфавитинде жазылган чоңдор үчүн 
алиппесиндеги мисалдардын дээрлик 80%ы элдик макал-лакаптар менен 
берилген. Улуу окумуштуу-түзүүчүлөр бул эмгектерге тематикалык жактан 
бөлүнгөн жана макал-лакаптардын адептүүлүккө, туруктуулукка, 
эмгекчилдикке, элпектикке үндөгөн үлгүлөрүн сунуш кылышкан. Тамгалар 
тууралуу маалымат бере баштаган алгачкы беттерде эле элдик макал-
лакаптарды учуратууга болот. Бул болсо жаш муундарга адеп-ахлактык тарбия 
берүүдө, эстетикалык көркөм аң-сезимин өстүрүүдө өзгөчө зор роль ойноп, 
ошондой кыска көркөм чыгармалар аркылуу окуу процессиндеги 
таасирдүүлүктү арттырууга жетиштүү шарт түзгөн. Анткени публицистикалык 
мүнөздөгү макалаларга жана ар кандай жанрдагы баяндоо тексттерине 
караганда элдик чыгармалар менен рухий азык алып өскөн элдин аң-сезимине 
мына ушул фольклордук чыгармалар алда канча жакын экендиги эч кимге 
жашыруун эмес. Окумуштуунун өзү (И.Арабаев) эл арасынан жазып алган, 
жыйнаган материалдарынын көпчүлүгүн, т.а., макал-лакап менен 
табышмактарды К.Карасаев менен бирдикте жазган кыргыз эмгекчилерин тез 
сабаттуулукка үйрөтүүдө зор кызмат өтөгөн «Жаңылык» аттуу алиппесинен да 
жыш кездештирүүгө болот [2:1928]. Бул туурасында окумуштуу өз учурунда 
1911-жылы минтип жазып кеткен пикирин келтирели: “...кыргыз, казак 
тилинде шыгыр жана өлөңдөрдү, тарыхый окуяларды, аңгемелерди бөлүм-
бөлүм кылып бастырууга аракет кылабыз. Ошентип, жоголуп бара жаткан 
тарыхый сөздөрүбүздү, адабияттарыбызды тирилтүүгө аракет 
кылмакчыбыз...”[1:1911;53] И.Арабаев элдик чыгармаларды ошол учурдагы 
болгон мүмкүнчүлүктү пайдаланып, окуу китептерине болсо да аздап 
жарыялоо менен бирге, алардын жазма маданиятта биротоло калып калышына 
кам көргөн. Бул максат окумуштуунун кыргыз эл оозеки чыгармачылыгын 
толугу менен кагаз бетине түшүрүп калууга болгон алгачкы далалаты гана 
бойдон чектелип калбастан, жыл өткөн сайын жыйынтыгын берип турган. 
Азырак мезгил өткөн соң ал чыгармаларды топтоп, жыйнак түрүндө жарыкка 
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чыгара баштаган. Мунун үлгүсү катары Тыныбек жомокчудан жазылып 
алынып, 1925-жылы басмадан чыккан «Семетейдин Айчүрөккө үйлөнүшү» 
деген китепти күбөгө тартсак болот [12:1925;184]. “Семетейдин Айчүрөккө 
үйлөнгөнүн” сүрөттөгөн “Манас” эпосунун бул эпизодун ал айтуучунун 
оозунан жазып алып, редакциялап жарыкка чыгарган. 184 беттен турган, 
жөнөкөй боз мукабалуу бул китеп 5000 даана тираж менен чыккан. Китепти 
«…жарыкка чыгаар алдында жаңы орфографияга /имлага/» [5:1997] (латын 
алфавити тууралуу сөз болуп жатат–О.Ж.) көчүрүп чыккан. Кара-кыргыз 
билим комиссиясы тарабынан жарыялоо демилгеси көтөрүлгөн, араб 
тамгасындагы «Секетпай» ырлар жыйнагын И.Арабаев Боогачы 
Жакыпбековдун эл арасында айтылып жүргөн чыгармаларын жазып алып, 
чогултуп келип, редакциялап, анан жарыкка чыгарган [8:1925].  

И.Арабаевдин эл оозеки чыгармачылыкты изилдөөчү катары да 
эмгегин белгилеп өтүүгө болот. Ал ар тараптуу окумуштуу катары кыргыз 
фольклордук адабиятын жыйноочуларга методикалык колдонмо сунуш кылган 
[3:1931]. Бул албетте, окумуштуунун терең эрудициясын жана илимий 
даярдыгынын күчтүүлүгүн дагы бир ирет бекемдей турган аргумент. Анткени 
жазып алууда зор кыйынчылык менен ишке ашып жаткан оозеки 
чыгармачылыкты жыйноо ишинин абалы илимпозду чыны менен эле 
тынчсыздандырган. Экинчиден, орус, казак жана татар илиминдеги 
практикалык изилдөө маселеси бир топ жолго коюлуп калган. Аны менен 
тааныш болуусу автордун мына ушул кыргыз фольклор жыйноосундагы иш-
аракеттердеги тоскоолдуктарды жеңүүгө көмөктөшкөн. Бул фольклор жыйноо 
тармагы боюнча жазылган илим тарыхындагы алгачкы методикалык эмгек 
болуп калды. 

Кыргыз жазма адабиятынын жана маданиятынын түптөлүшүндө 
негизги ролду ойногон кыргыз элинин тунгуч, кызыл профессору 
К.Тыныстанов оозеки чыгармаларды эл арасынан жыйнап, жаздырууга да чоң 
салым кошкон. Кыргыз жерине келген М.Ф.Гаврилов «Кыргыз 
жаңылмачтары» (1927) аттуу эмгегинде автор Ашхабад шаарында темир жол 
техникасынын кармалгандыгына байланыштуу 3 күн болуп, мына ошол учурда 
К.Тыныстанов жана акын О.Бөлөбалаев менен сүйлөшүп, бир канчалаган 
жаңылмачтарды жазып алгандыгы тууралуу маалыматтарды калтырган. Кийин 
ал мына ушул жаңылмачтардын текстин которгон. Орус транскрипциясы 
менен өз алдынча жыйнак кылып чыгарган. Ал орус фольклористикасында 
түрк элдеринин жазылып алынган жаңылмачтары өтө аз экендигин белгилеген. 
Ал бул эмгегинде кыргыз жаңылмачтарын Крым татарларындагыдай эле эки 
категорияга (Маани-мазмунга көңүл бурулбастан, уйкаш кайталоолордон 
турган жана мазмундук негизге таянган тез-тез кайталоолордон турган – О.Ж.) 
бөлүп карайт. Ошону менен катар, К.Тыныстанов окумуштуу катары элдик 
оозеки чыгармачылыкты изилдөөгө зор салым кошкон изилдөөчү деп атай 
кетишибиз керек. К.Тыныстанов элдик оозеки чыгармачылыктын башка 
тилдерге которулуп жарыяланышына бөтөнчө эмгек сиңирген окумуштуу 
болгон. “1935-жылы К.Тыныстанов “Манас” эпосун орус тилине которуу 
жөнүндө маселе козгоп, ошол жылы “Манасты” которуу боюнча 
республикалык чоң илимий кеңешмеге чакырылат. Анда “Манас” эпосунун 
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кыргыз эли үчүн баалуулугу жөнүндө негизги докладды К.Тыныстанов, 
кошумча докладды Мухтар Ауэзов, “Манас” эпосун орус тилине которуунун 
негизги принциби жөнүндө докладды Е.Д.Поливанов жасайт. “Манас” эпосу 
ошол кеңешмеден кийин гана орус тилине которула баштаган” [7:1996;39]. 

Ошентип, 20–30-жылдар аралыгындагы кыргыз фольклористикасы 
көз жарганына жарым кылымга жетпеген мезгил убактысында телчигүү 
абалында жашады. Негизинен, мурда тиешелүү илимий аспектиде изилденбей 
келген кыргыз эл оозеки чыгармачылыгынын тарыхын, татаал өнүгүү 
процессин үйрөнүү ишинин системалуу бир ыкка салынышы жана алардын 
проблемаларын конкреттүү түрдө иликтөө аракети мына ушул 20-жылдардан 
кийинки мезгилде гана колго алынганын белгилей кетүүгө тийишпиз. Ушундан 
улам 20–30-жылдар аралыгында “Манас” эпосу баш болгон кыргыз элинин 
оозеки көркөм мурасы, фольклордук адабияттын бир канча жанрлары, түрлөрү 
чогултулуп, ал турсун, элге кайра басылып, жарыкка чыккан түрдө 
кайтарылды. Өз окурмандарын табуу менен аздап болсо да, илимий-теориялык 
аспектиде карап изилдөө, иликтөө иши бышып жетилип келе жатты. 
И.Арабаевдин, Б.Солтоноевдин жана дагы К.Тыныстановдун, К.Мифтаковдун, 
Х.Карасаевдин, И.Абдырахмановдун, аракеттери менен элдик оозеки 
чыгармаларга болгон тарыхый-салыштырма анализ жүргүзүү, фольклордук 
материалдарды классификациялоо, жанрдык аныктама берүү демилгелери 
колго алынды. 
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“УРАЛ БАТЫР” ЭПОСЫНДА ОБРАЗДАР ҺЫНЛАНЫШЫ 
ҮҘЕНСӘЛЕКТӘРЕ 

 
Халыҡ аңы яуызлыҡ бөтмәгән хәлдә лә уның изгелекте еңә алмауын 

күрергә тырышҡан һәм уны үҙенең ижадында сағылдырған. Тәүге кешеләр 
итеп һүрәтләнгән Урал менән Шүлгән донъя яралтыу, кешеләр тормошон 
ҡороу кеүек эштәр менән мәшгүл. Урал батыр донъяны туфан һыуы баҫыуҙан 
ҡотҡара, тауҙар яһай, кешеләрҙе яуыз йылан, аждаһаларҙан ҡурсалап көрәшә. Ә 
уның ағаһы гел киреһен эшләй, яуазлыҡты үҙенә иш яһай. Донъя 
фольклорында, бигерәк тә мифологияла, бындай миҫалдарҙы күпләп осратырға 
мөмкин. Мәҫәлән, грек мифологияһынан ошондай уҡ классик миҫал  ̶ 
Прометей менән Эпиметей образдарын килтерергә мөмкин. Прометей Олимп 
тауынан кешеләргә ут урлап алып килә, уларҙы ут менән эш итергә, донъя 
көтөргә өйрәтә. Ул кешеләргә ярҙам итеү өсөн Олимп аллаларын алдай һәм 
шуның өсөн ҡаты язаға тарттырыла. Ә уның игеҙәк туғаны Эпиметей 
кешеләрҙе йәшәү шарттарынан мәхрүм итә, уларҙың ҡалҡандан һаҡлаған йылы 
тиреләрен, көслө, үткер тырнаҡтарын алып китә. 

Тунгус һәм Себерҙәге башҡа халыҡтар фольклорында ағалы-энеле 
Нуми-торум менән Хуль-Отыр образдары киң таралған. Нуми-торум гел генә 
игелекле эштәр эшләй, ә уның ағаһы, киреһенсә, көнләшеп, гел энеһе 
эшләгәнде боҙоп, яуызлыҡ ҡылып йөрөй. Бындай миҫалдар төрлө ҡитғаларҙа 
йәшәүсе башҡа халыҡтар ижадында ла бар.   
 “Урал батыр” эпосындағы образдарҙы ыңғай һәм кире образдарға 
бүлеп ҡарарға мөмкин. Ыңғай образдар галереяһына Йәнбикә ҡарсыҡ менән 
Йәнбирҙе, Урал батыр менән улдары Яйыҡ, Иҙел, Һаҡмар, Нөгөштө, мифик 
Аҡбуҙатты һ.б. индерергә кәрәк. Әҫәрҙең кире образдары йәки персонаждары 
булып Урал батырҙың яуыз дошмандары, башҡорт мифологияһында киң 
таралған аждаһа, дейеү, ендәр, йыландар һәм уларҙың батшалары  ̶ Ҡатил, 
Әзрәҡә, Зәрҡүм, шулай уҡ кешеләрҙең яуыз дошмандары яғына күскән Шүлгән 
батыр һ.б. сығыш яһайҙар. Ҡобайырҙа икенсе планда һүрәтләнгән ыңғай мифик 
образдар ҙа бар: күк һәм ҡоштар батшаһы Самрау, уның ҡатындары  ̶ Ҡояш 
менән Ай, ҡыҙҙары  ̶ Һомай менән Айһылыу, күк аттары һ.б. 

Һәр образ, һәр персонаж эпоста билдәле бер функция үтәй, ниндәйҙер 
идея үткәреүгә булышлыҡ итә. Мәҫәлән, ҡобайыр һәм уны ижад итеүсе 
сәсәндәр Йәнбирҙе ҡарт менән Йәнбикә ҡарсыҡ образдарына мөһим функция 
йөкмәткәндәр. Иң береңсе, улар кешелекте, ырыуҙы башлаусылар, конкрет 
алғанда, башҡорт ырыуын башлаусылар итеп һүрәтләнәләр. Йәнбикә менән 
Йәнбирҙе эпос геройҙарын ̶ батырҙарҙы тыуҙыралар. Шул уҡ ваҡытта был ике 
образға тағы ла бер моһим функция йөкмәтелә: улар кешелекте яҡлар, ил 
мәнфәғәте менән йәшәр идеаль Урал батырҙың ата-әсәһе генә түгел; уларҙан 
кешеләрҙең дошманына әйләнер яуыз Шүлгән дә тыуа. Бына ошо ике бер 
туғанда ғәҙеллек һәм яуызлыҡ образдарын һүрәләүҙә халыҡтың боронғо 
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дуалистик ҡарашы сағыла. Дуалистик ҡараш буйынса, донъя яратылғандан 
алып ике көс ̶ изгелек менән яуызлыҡ ғүмер баҡый бер-береһе менән көрәшә. 
Шулгән менән Урал ̶ ана шул ҡарашты кәүҙәләндереүсе ҡапма-ҡаршы 
образдар. 

© Рамаҙанов И.Р., 2022 
 
УДК: 821.512.141 – 2 (470.57) 

Рәхмәтуллина З.Т., РФА ӨФТҮ Тарих, тел һәм әҙәбиәт 
институтының ғилми хеҙмәткәре, Өфө ҡ. 

 
БАШҠОРТ МИЛЛИ ТЕАТРЫ ТАРИХЫНЫҢ ЮЛ БАШЫ 
 
Драматургия менән театр, билдәле булыуынса, бер-береһенә йоғонто 

яһаусы, бер-берен тулыландырыусы һәм үҫтереүсе сәнғәт төрө. Тәүҙә башҡорт 
театрының барлыҡҡа килеү юлдары, уны тыуҙырыусы шәхестәре хаҡында 
әйтеп үтеү зарур. Башҡорт театрының тарихы һәм яҙмышына күҙ һалғанда, 
уның ижад юлының киң ҡоласлы булыуы билдәле.  

Милли театрыбыҙға нигеҙ һалыусы Вәлиулла Ғайназар улы 
Мортазин-Иманскийҙың ҙур ойоштороу эше талап иткән ижади эшмәкәрлеген 
билдәләп үтмәй мөмкин түгел. Тап уның тырышлығы менән театр етди 
ауырлыҡтарҙы еңеп сыҡты, яңы репертуар булдырҙы. 

Ырымбур өлкәһенең Октябрский районындағы Иманғол ауылында 
ярлы крәҫтиән ғаиләһендә тыуып үҫкән В.Ғ. Мортазин-Иманскийҙың ижади 
эшмәкәрлеге 1905-1907-се йылдарҙағы революция осоронда башлана. Артабан 
ул йәш башҡорт интеллигенцияһына яҡынайып, улар ярҙамы менән үҙенең 
тәүге театр труппаһын ойоштора. 1916 йылдың 4 декабрендә Кесе 
Башҡортостандың баш ҡ булған Стәрлетамаҡта бөгөнгө театрҙың нигеҙен 
тәшкил иткән беренсе башҡорт дәүләт театры ойоштороу эше башлана. 
Октябрь революцияһына тиклем барлыҡҡа килгән “Сәйәр”, “Ширҡәт”, “Нур”, 
“Саях”, “Ирек” театр труппаларынан талантлы йәштәре ҡушыла, әүҙемлек 
күрһәтә. Улар араһында Ғ.Ушанов, Б.Йосопова, М.Вәлиев, Х.Ибраһимов, 
Ғ.Ҡарамышев һ.б. йәш театрҙың тәүге йондоҙҙарына әүереләләр. “Мортазин-
Иманский театры” шул осорҙағы тарихи ваҡиғалар эсендә ҡайнап, үҙ 
репертуарын булдыра. Артистар сығышында драматик миниатюралар, халыҡ 
хореографияһы, милли йолалар, уйындарҙың театрлаштырылған тамашалары 
ҡуйыла. Мәҫәлән, Мөхәммәтша Буранғоловтың “Ашҡаҙар” драмаһы, 
Хәбибулла Ибраһимовтың “Башмағым” комедияһы, Мирхәйҙәр Фәйзиҙең 
“Ғәлиәбаныу” пьесаһы һ.б. театр репертуарының беренсе нигеҙ таштарын 
тәшкил итте.  

“Был осорҙа башҡорт йәштәре өсөн театр музыка студияһы ла асыла. 
Башҡорт көйҙәрен уйнау өсөн Петроград, Мәскәүҙән килгән музыканттарҙы 
ойоштороп, симфоник оркестр төҙөлә, күп кенә башҡорт көйҙәре нотаға 
һалына”,- тип билдәләй А.Сирбаев [4, б. 140]. 

Репертуарҙа башҡорт драматургтары әҫәрҙәренән тыш, Софоклдан 
алып Шиллерға тиклем, Гоголдән һәм Островскийҙан алып А.В. 
Луначарскийға тиклем исемдәрҙе үҙ эсенә алған авторҙар пьесаларына 
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мөрәжәғәт ителде. Бигерәк тә М.Горькийҙың “Мещандар”, А.Островскийҙың 
“Йәшен”, “Ғәйепһеҙ ғәйеплеләр”, “Ете юл сатында” әҫәрҙәре заман 
талаптарына ярашлы ҡуйылып, башҡорт театрына йоғонто яһаны.  

Театр тарихындағы тағы ла бер мөһим этапҡа туҡтап китеү урынлы 
булыр. 1922 йылда элекке Өфө губерна райондарының БАССР-ға ҡушылыуы 
арҡаһында, Стәрлетамаҡ труппаһы республиканың яңы баш ҡ Өфөгә күсеп 
килә. Театрҙы киң ҡатлам халыҡҡа, ауылға йүнәлдерергә кәрәк тип табыла һәм 
артабан 1924 йылда ун ике кешенән торған башҡорт күсмә театры булдырыла. 
Театр белгесе, Һөйөндөк Сәйетов билдәләүенсә, өс ай эсендә күсмә театр 42 
тамаша күрһәтә, 55 концерт ҡуйып, 64 митинг үткәрә [5, б. 133]. Күренеүенсә, 
был ғәҙәттән тыш оло хеҙмәттә В.Ғ. Мортазин-Иманскийҙың тырышлығы 
баһалап бөткөһөҙ.  

Театр яңынан – яңы исемдәр асып, репертуары йылдан йыл байытыла 
барҙы. А.Таһировтың “Янғура”, Д.Юлтыйҙың “Ҡарағол” пьесалары оҙаҡ 
йылдар сәхнәнән төшмәне. Утыҙынсы-ҡырығынсы йылдарҙа Х.Ғәбитовтың 
“Ынйыҡай менән Юлдыҡай”, С. Мифтаховтың “Һаҡмар”, “Дуҫлыҡ һәм 
мөхәббәт”, Б.Бикбайҙың “Ҡарлуғас”, “Салауат”, Ҡ.Даяндың “Таңсулпан”, һ.б. 
сәхнә әҫәрҙәре киң танылыу алды.  

Театрҙың ижади юлында “Ғәлиәбаныу” (М.Фәйзи), “Еҙнәкәй” 
(Х.Ибраһимов), “Зәңгәр шәл” (К. Тинчурин) кеүек музыкаль әҫәрҙәр 
популярлыҡ ҡаҙанды. Музыкаль спектаклдәрҙе сәхнәләштереүҙә Х.Ибраһимов, 
С.Ғәбәши, М.Вәлиев, К.Рәхимов, З.Исмәғилев, Т.Кәримов кеүек 
композиторҙарҙың хеҙмәте ҙур роль уйнаны.  

Башҡорт театры рус драматургияһына мөрәжәғәт итеп тә оло 
уңыштарға өлгәшә. М.Шолоховтың “Күтәрелгән сиҙәм”, Треневтың “Любовь 
Яровая”, Н.Островскийҙың “Ҡорос нисек сыныҡты”, А.Пушкиндың “Борис 
Годунов” әҫәрҙәрен сәхнәгә сығарыу театр эшмәкәрлегендә ҙур ваҡиға була.  

Әммә ил өҫтөнә ғәрәсәт кеүек ябырылған репрессия дауылы милли 
театрҙың арҡа билен һындыра. 1938 йылда башҡорт театры үҙен булдырған, 
төҙөгән, уны үҫтереүгә күп көс һалған шәхестәрен юғалта: В.Мортазин, 
М.Мәһәҙиев, Д.Юлтый, А.Таһиров һәм башҡалар. Театрҙан уның беренсе 
драматургы М.Буранғолов ситләштерелә, фронтта Н.Ҡәрип, С.Мифтахов һәләк 
була, Б. Имашев фажиғәле үлеп ҡала. Милли театрҙы тыуҙырыусылар 
исемдәре һәм милли тамырҙар байтаҡ ваҡытҡа онотторола.  

Театрға ғына түгел, ә бөтә башҡорт интеллигенцияһына ҙур зыян 
килтерелеп, уның һөҙөмтәләре мәҙәниәттә, әҙәбиәттә оҙаҡ ваҡыт үҙен һиҙҙереп 
торҙо. Башҡорт театры зәғифләндерелһә лә, йәш актерҙарҙың остаздары 
өйрәткәнде күңелдәрендә һаҡлап ҡалыуҙары арҡаһында ул иҫән ҡалды.  

Бөйөк Ватан һуғышы башланыу менән милли интеллигенция, 
яҙыусылар, шағирҙар ҡәләмдәрен штыкка алыштырып, тыуған ил, тыныслыҡ 
өсөн үҙ ғүмерҙәрен аямай көрәшкә күтәрелә. Был осорҙа әҙәбиәттә, бигерәк тә 
поэзия өлкәһенә ҡараған агитацион шиғырҙар, тәрән патриотизм менән 
һуғырылған ялҡынлы публицистик характерҙағы бәләкәй жанрҙар киң 
ҡулланылыш ала.  

1941-1945 йылдарҙағы Бөйөк Ватан һуғышын Башҡорт дәүләт 
академия театры сәнғәт фронтының әҙерлекле һалдаты рәүешендә ҡаршы 
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алды. Драматургия һәм театр сәнғәте был ауыр героик осорҙа халыҡтың рухын 
күтәреүгә булышлыҡ итте, күңелдәрендә еңеүгә өмөт уятыу өсөн бар көстәрен 
һалды. Бөйөк Ватан һуғышы йылдарында академтеатр артистары ҙур эш 
күрһәтә. “Хәрәкәттәге армияға 17 бригада ебәрелә. Улар фронттың төрлө 
ерҙәрендә 1789 тапҡыр сығыш яһай”, - тип билдәләй А. Сирбаев [4, б.143]. 
Күренекле ғалим, Миҙхәт Ғайнуллин һуғыш башланған ваҡытта милли 
театрыбыҙҙың үҫешенә рус театрҙарының йоғонтоһон да билдәләп үтә. “Театр 
коллективтарында концерт бригадалары ойоштороуҙа эвакуациянан килгән 
Мәскәү, Украинанан Киев, Ленинградтың сәнғәт эшмәкәрҙәре, ғалимдары, 
артистары башҡорт милли сәнғәтенә, айырыуса Т.Г.Шевченко исемендәге 
Киев дәүләт опера һәм балет театры, Киевтың дәүләт драма театры 
коллективтары ҙур ярҙам итте”. [5, б. 120]. Был осорҙа Башҡортостан 
республикаһында музыкаль комедия, күсмә ҡурсаҡ театрҙары, Башҡорт халыҡ 
ҡатын-ҡыҙҙар хоры, сәнғәт мәсьәләләре буйынса республика лекторийы 
ойошторола. Бында сәнғәт әҫәрҙәренең һаны менән бергә сифаты ла юғары 
булырға тейеш тип табыла, һәм төп шарт итеп ҡуйыла.  

1941 йылдың башы башҡорт театр сәхнәһендә Н.Погодиндың 
“Мылтыҡлы кеше” пьесаһын сәхнәгә сығарыу менән башлана. Артабан 
илебеҙгә дошман һөжүм иткәндән һуң, театр алдына яңы бурыстар килеп баҫа. 
Бөйөк Ватан һуғышында еңеп сығыу өсөн барлыҡ көстө, оҫталыҡты фронтҡа 
ярҙам итеү өсөн тупларға, тамашасыларҙы рухи яҡтан ҡоралландыра торған 
юғары тойғолар тәбиәләү мөһим ине. [3, б.111]. 

Башҡорт театрының төп бурыстарының береһе булып һуғышсан-
патриотик репертуар булдырыу торҙо. Был осорҙа сәнғәт әһелдәре, 
драматургтар, яҙыусылар героик көрәш пафосы менән һуғарылған яңы әҫәрҙәр, 
спектаклдәр, яңы образдар тыуҙырыу өҫтөндә ентекле эшләнеләр. Был ауыр 
йылдарҙа теарт коллективы төрлө аудиторияларҙа: госпитәлдәрҙә, хәрби 
частарҙа, колхоз баҫыуҙарында, ауыл, фабрика, завод клубтары сәхнәләрендә 
сығыш яһаны. 

Милли театрыбыҙға һуғыш йылдарында хәрби частарға шефлыҡ итеү 
бурысы ла йөкмәтелә. “Театр артистары төнгө сәғәт берҙә, икелә йә иртәнге биштә, 
алтыла хәрби платформанан фронтҡа китеүсе һалдаттарҙы концерттар биреп 
оҙаттылар. Паровоз гудоктарына ҡушылып яңғыраған ҡурай моңдарын, 
В.Маяковскийҙың, Р.Ниғмәтиҙең дәртле патриотик шиғырҙарын һалдаттар “ур-ра” 
тауыштары менән ҡабул иттеләр”, - тип яҙа халыҡ артисы В.Ғәлимов [3, б.114]. 

Ғөмүмән алғанда, яу йылдарында башҡорт театр артистары, 
фронттарҙы хеҙмәтләндереүсе махсус бригадаларға бүленеп, утлы һуғыштар 
барған алғы һыҙыҡҡа килеүҙән дә тайшанманы, яугирҙар күңелендә патриотизм 
тойғоһон тәрәнәйтеүгә, дошманға нәфрәтен көсәйтеүгә күп көс һалды, еңеүҙе 
ысын көрәшсе, “мылтыҡлы кеше” рәүешендә ҡабул итте [1, б.20].  

Бөйөк Ватан һуғышынан һуң башҡорт театры яңы ижади еңеү 
шатлыҡтары кисереп үҙ стилен эҙләне. Ҡырҡынсы йылдар аҙағында һәм 
илленсе йылдарҙа, театр сәхнәһенә яңы тулҡын драматургтар аяҡ баҫа: Мостай 
Кәрим, Ибраһим Абдуллин, Зәйнәб Биишева, Мөхәммәт Хәйҙәров, Әнүәр 
Бикчәнтәев, Ғабдулла Әхмәтшин, Назар Нәжми, В.Ғәлимов, Нәжиб Асанбаев, 
Әсҡәт Мирзаһитов, Әнғәм Атнабаев һәм башҡалар.  
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“Был осорҙа театр заман темаһына нигеҙләнгән яңы репертуарын 
булдырырға тырышты. Һәләттәре асылған бындай драматургтар төркөмө дәүер 
талабына айырыуса һиҙгерлек күрһәтә алды һәм тормош ысынбарлығын заман 
рухында сағылдырыуға өлгәште”, - тип билдәләй И.Ҡ. Бүләков [1, б.20]. Театр 
сәнғәте лә яңырыу дәүерен кисерҙе, яңы осорға хас хеҙмәт геройҙарын сәхнәгә 
сығарырға тырышты, яңы форма һәм алымдар өлкәһендә туҡтауһыҙ эҙләнде.  

1945 йылдың июнь айында бер актлы пьесаларға конкурс иғлан ителә 
һәм колхоз-совхоз театрҙары, үҙешмәкәр драма түңәрәктәренең репертуарын 
байыҡтырып ебәрә. Конкурста премия алған С.Агиштың “Ҡәҙерле ҡунаҡ”, 
С.Кулибайҙың “Дуҫтың өйөндә” пьесалары, Р.Ниғмәти, Ғ.Ғүмәр, Б.Бикбай, 
Ҡ.Даян, И.Абдуллин, Н.Хафизов, Ш.Насыров кеүек яҙыусы, шағирҙарҙың 
бәләкәй формалағы драма әҫәрҙәре поппулярлашып китеп, драматургияның 
яңы шарттарға күсеү осорондағы репертуарҙы күпмелер кимәлдә тултыралар. 

Был йылдарҙа “Туй дауам итә”, “Яңғыҙ ҡайын” (М.Кәрим), “Тәрән һулыш”, 
“Беҙ айырылышмабыҙ”, “Бажалар” (И.Абдуллин), “Еҙнәкәй” (Х.Ибраһимов), 
А.Фадеевтың “Йәш гвардия” романы буйынса эшләнгән “Батырҙар”, “Яҡты йылға” 
(Ғ.Ғүмәр), “Тальян гармун”, “Юғалған хаттар” (Ғ.Әхмәтшин), “Ҡала иртәһе”, “Яу” 
(К.Мәргән), “Сәғиҙә” ( Ә.Бикчәнтәев, Р.Хайруллин), “Дуҫлыҡ” (З.Биишева), 
“Ирәндек буйында” (М.Хәйҙәров), “Яҙғы йыр” (Н.Нәжми), “Рәйхан” (Н.Иҫәнбәт), 
“Дим буйында” (Ҡ.Даян), “Салауат” (Б.Бикбай), “Туҡай” (Ә.Фәйзи) спектаклдәре 
уңышлы ҡуйылып, драматургияның һәм театрҙың идея-художество яғынан үҫешен 
билдәләнеләр. Был осорҙа репертуарҙы байыҡтырыуға, уның нигеҙе – 
драматургияны үҫтереүгә айырыуса иғтибар бирелде. Театр авторҙар менән ҙур 
эш алып барҙы. М.Кәрим, И.Абдуллин, Ғ. Әхмәтшин, Н.Нәжми, М.Хәйҙәров 
кеүек танылған авторҙарҙан тыш, театрға Ә.Мирзаһитов, Н.Асанбаев, Ә. 
Атнабаев кеүек йәш авторҙар килде.  

Күренекле ғалим Миҙхәт Фазлый улы Ғәйнуллин билдәләүенсә, 
Бөйөк Ватан һуғышынан һуңғы тыныс төҙөлөш осорондағы башҡорт 
драматургияһында колхоз ауылы тормошондағы мөһим мәсьәләләрҙең һәм 
шул осорҙоң реалистик картиналарҙа дөйөмләштерелеүенең һәйбәт миҫалдары 
бар [2, б.181]. Шулай итеп, был осорҙа ижад ителгән эшселәр тормошон, 
замандаштар характерын һүрәтләү, заман проблемаларын сағылдырыу, театр 
репертуарын байытыуҙа, үҫтереүҙә үрҙә аталып үткән сәхнә әҫәрҙәре әһәмиәтле 
роль уйнанылар.  

Ғөмүмән башҡорт театр сәнғәте ижади үҫеш, яңырыу дәүерен 
кисерҙе, яңы осорға хас геройҙарҙы сәхнәгә сығарырға тырышты, сәхнә 
сәнғәтенең яңы форма һәм алымдары өлкәһендә туҡтауһыҙ эҙләнде, яңы 
уңыштарға өлгәште. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ КОНЦЕПТ “ЯҘМЫШ (СУДЬБА)” В 
БАШКИРСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА 

 
В языковой картине мира пословично − поговорный фонд лежит на 

стыке языка и культуры, в них отражаются художественно обобщенный 
социально-исторический опыт народа, его мировоззрение, нравственные и 
эстетические идеалы. Знание пословиц и поговорок позволяет судить об 
отразившейся в них истории народа, о народном языке, национальном 
характере и особенностях культуры. Кроме того пословицы − это обобщенная 
мысль народа, выраженная в краткой поэтической форме, в них запечатлена 
народная практическая философия [1, 14] поскольку они выражают 
ценностные суждения и прескрипции [2, 37].  

Понятие судьбы в башкирском фольклоре складывается из трех его 
составляющих: 1) судьба как высшая сила над людьми (яҙмыш - юғары көс). 
Примеры: Ашау – байҙан, үлем – Хоҙайҙан; Алла биргән − туйымлыҡ, бәндә 
биргән − күңеллек; 2) судьба как данное человеку богом (алла тарафынан 
бирелгән). Примеры: Барына ҡәнәғәт ит, юғына сабыр ит; Яҙған мал 
тешеңде һындырып инер; 3) судьба как богом предназначенное/ сужденное 
(алла тарафынан алдан билдәләнгән ). Примеры: Сәскәнеңде урырһың, 
яҙғаныңды күрерһең; Тупрағың ҡайҙа яҙған булһа, үлемең шунда. Смысл 
судьбы в башкирском выражается так: «Яҙмыштан уҙмыш юҡ». 

 Судьба «высшая власть/сила над людьми» (яҙмыш - юғары көс) в 
башкирском языке «ведет себя» как живое духовное существо: яҙмыш идара 
итә, хөкөм итә, кешенең яҙмышын хәл итә. 

 Слова Тәңре, Хоҙай, Алла, Раббы, Хаҡ тәғәлә в пословицах и 
поговорках являются сверхъестественными силами, в них отражается 
представления о боге. 

Тәңре. Аты-туны бар кешегә алпамыштың көсө бар, Тамағы туҡ 
кешенең тәңрелә ни эше бар; Ике кеше бер кешенең тәңреһе; Ир хаҡы –тәңре 
хаҡы; Йүгерек атҡа менгән тәңреһен онотор; Йәне көйгән тәңреһен ҡарғаған; 
Көслөгә тәңре юҡ; Күрше хаҡы – тәңре хаҡы; Тик йөрөгәндән тәңре биҙер; 
Тәңре көнө тарынан да күп; Тәңре эше – фарман менән, бәндәнеке –дарман 
менән;  

Хоҙай. Көслө Хоҙай менән алышыр; Үҙең һаҡланмаһаң, Хоҙай 
һаҡламаҫ; Хоҙайҙың биргәненән бирмәгәне күп; Хоҙайҙың ҡөҙрәте киң; Һөҙә 
торған һыйырға Хоҙай мөгөҙ бирмәгән.  

Алла. Алла биргәнде мулла бирмәҫ; Ашау −байҙан, үлем − хоҙайҙан; 
Көслө Хоҙай менән алышыр; Тәңре эше − фарман менән, бәндәнеке − дарман 
менән; Юҡтан бар булған −Тәңре менән тиң булған, Барҙан юҡ булған −үлем 
менән тиң булған;  

Судьба как данное человеку богом «ведет себя» в текстах фольклора 
как неживое, вещь /имущество. 
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Человек получает судьбу в дар: Күркле тыума, бәхетле тыу. 
Яҙмыш распределяется «неравномерно» между людьми: одни из них 

получают счастливую судьбу (бәхетле, даланлы): Бер кеше бәхете икенсегә 
булмай; Бәхет – балыҡ түгел, ҡармаҡ менән тотоп булмай; Бәхетең булмаһа, 
тапҡан алтының да баҡырға әйләнә, ти; Бәхетленең кәмәһе ҡоронан йөрөй; 
Бәхетленең ҡунағы бергә; Кеше бәхете кешегә булмай; Кеше бәхете кешегә 
иш булмай, кеше ире ир булмай; Кешене бәхет айыра; Ҡайҙа барһаң да, 
бәхетең булһын; Кешенән кеше кәм түгел (тик бәхеткәйҙәре тиң түгел); 
Матурлығы хәжәт түгел, бәхете-тәүфиғы булһын; а другие − несчастливую 
(бәхетһеҙ, даланһыҙ ): Бәхетленең балаһы ун бишендә баш булыр, Бәхетһеҙҙең 
балаһы утыҙҙа ла йәш булыр; Бәхетһеҙгә ваҡытһыҙ; Бәхетһеҙҙе ат өҫтөндә 
эт талар; Бәхетһеҙҙең зары күп; Төҙәмәйенсә атҡан уҡ бәхетһеҙҙең башына 
төшөр;  

Судьба как богом предназначенное/ сужденное может выступать в 
виде написанного текста (синоним концепта яҙмыш – яҙыу/ яҙылған): Аш 
эйәһе аш ашай, кемгә яҙған шул ашай; Ҡарыныңа яҙғанды ейерһең, тәнеңә 
яҙғанды кейерһең; Сәскәнеңде урырһың, яҙғаныңды күрерһең; Тупрағың ҡайҙа 
яҙған булһа, үлемең шунда; Яҙған – ян башында; Яҙған мал тешеңде һындырып 
инер; Яҙмаған ризыҡ ауыҙыңдан кире сығыр; Яҙмағанды таҙ уҡыр;  

В пословицах и поговорках встречается лексема тәҡдир (рок). 
Тәҡдир, как высшая сила, наказывает, преследует, судит: Бәндә һөйләр, 
тәҡдир көлөр; Ир йыуаш булһа ла, тәҡдирҙән ҡотолмай; Әҙәм уңһа − үҙенән, 
уңмаһа тәҡдиренән күрер. 

Значительная часть пословиц и поговорок предлагает покориться 
судьбе и терпеть: Ашыҡҡан ашҡа бешкән, сабыр иткән моратына еткән; 
Барына ҡәнәғәт ит, юғына сабыр ит; Булаһы булған, буяуы һеңгән; 
Күрмәгәнгә күрһәтмәһен, күргәнгә түҙем бирһен; Сабыр иткән – моратына 
еткән; Сабыр төбө – саф алтын; Тоғролоҡтоң төбө – аҫыл таш, 
сабырлыҡтың төбө – һары алтын; Түҙгән тимер өҙгән; Түҙгән түл йыйған; 
Түҙгән түш ейер; Яҙмыштан уҙмыш юҡ; Яҡшы көндө өмөт иткән яман көнгә 
түҙер; Үкенмәгеҙ үлгәнгә, түҙем бирһен ҡалғанға; и т.п.  

В башкирском языке судьба интерпретируется как неизбежность, с 
которой бороться бесполезно; судьба неотделима от самого человека: 
Яҙмыштан уҙмыш юҡ; Тыумаҡтан ҡалмағанды, үлмәктән ҡалмаҡ юҡ; Йәрәбә 
һалынған, яҙмышҡа яҙылған; Маңлайға яҙылған юйылмаҫ. 

На внезапные удары судьбы, неприятности человек реагирует 
болезненно: Аяҡлы ҡаза күрәһе егет аяғы һыҙлау ҡатын алыр; Башҡа бәлә 
килде тип, башты ташҡа ороп булмай; Бәлә ағас башынан йөрөмәй, әҙәм 
башынан йөрөй; Бәлә аяҡ аҫтынан сыға; Бәхетһеҙгә ваҡытһыҙ; Күрәсәгең 
булһа, быйма кейһәң дә аяғың һыныр; Күрәсәгең булһа, күркә талап үлтерә; 
күрәсәк күҙ йомдора; Күрәһен күрмәй, гүргә кереп булмай; Күрәһең булһа, 
тигеҙ ерҙә абынырһың;  

Что касается общей характеристики судьбы в пословицах и 
поговорках, то мы видим всеобщую веру людей в судьбу, так как чувство 
судьбы свойственно всякому человеку, или человек живет надеждой: Аҡсаңды 
юғалт, өмөтөңдө юғалтма; Өмөт өҙөлмәһә, ризыҡ өҙөлмәҫ; Өмөтөңдө өҙмә, 
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күңелеңде боҙма; Сыҡмаған йәндә өмөт бар; Әҙәмде өмөт йәшәтә, ғәм 
ҡаҡшата; Яҡшы көндө өмөт иткән яман көнгә түҙер; Өмөтлөнөң үҙ дәүләте 
үҙендә; Өмөтһөҙ кеше – өлөшһөҙ кеше; Өмөтһөҙ – шайтан; Өмөтһөҙ 
йәшәмәҫ; Өмөтһөҙгә ризыҡ юҡ; 

Таким образом, анализ пословиц, поговорок, касающихся судьбы, 
позволяет выявить, что концепт судьба относится к числу древнейших 
ключевых слов и «в нем запечатлен опыт осмысления категорий свободы и 
необходимости применительно к человеческому бытию, попытка 
человеческого разума отыскать последние основания жизни – силы, которые 
управляют мировым порядком и человеческим поведением» [6, 35]. 
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НОҒМАН МУСИНДЫҢ «ШАЙТАН ҠУЛАСАҺЫ»ПОВЕСЫНДА 

ГЕРОЙҘАРҘЫҢ ҺҮРӘТЛӘНЕШЕ 
 

Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы Ноғман Мусин үҙенең “Шайтан 
ҡуласаһы” исемле повесын 1985 йылда ижад итә.  

Яҙыусы әҫәрҙәге ваҡиғалар аша кешеләр, туғандар араһындағы 
мөнәсәбәттәр, изгелек менән яуызлыҡ, тыуған ерҙе һаҡлау проблемаларын 
күтәрә.  

Төп герой Мохтасар, ҡустыһының ғәйебен үҙенә алып, өс йыл буйы 
төрмәлә ултырып сыға. Автор уның аяныслы, ғибрәтле тормошон һүрәтләп, 
кешеләр араһындағы бөгөнгө мөнәсәбәттәрҙе асып бирә, яҙмыш, йәшәү 
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мәғәнәһе тураһында уйланырға мәжбүр итә. Бында тормош шайтан ҡуласаһы 
менән сағыштырыла. Һин бер төрлө эш эшләргә уйлайһың, ә ул (тормош) һине 
шайтан ҡуласаһы кеүек, икенсе яҡҡа бороп алып китә. Әҫәрҙең йөкмәткеһе бик 
бай, кеше яҙмыштарынан тыш, кешенең йәшәгән еренә ҡарата булған 
мөнәсәбәттәре лә тәрән һәм мәғәнәле итеп күрһәтелгән: беҙҙән һуң килгән 
быуындарға беҙ нимә ҡалдырырбыҙ?  

Был тема хәҙерге көндә лә актуаль, сөнки кешегә бер-береһе менән 
яҡшы мөнәсәбәт төҙөй белеү генә мөһим түгел, ә бар тирә-яҡ менән 
гармонияла йәшәү кешенең ысынбарлығын билдәләй, уның иртәгәһе көнөнә 
өмөтөн нығыта. 

Әҫәрҙә образдар системаһы ҡатмарлы һәм күп түгел: яҙыусы Риза 
Ханбәков, Байым Шәйәхмәтов, Мохтасар Әбүталипов, ҡустыһы Рәсүл, 
Миңзәлә. Повестағы хәл-ваҡиғалар Риза исеменән һөйләнелә. 

Мохтасар менән Рәсүл образдары башҡаларға ҡарағанда тулыраҡ һәм 
киңерәк яҡтыртыла. Тәүгеһе яҡшылыҡтың символы булһа, икенсеһе – 
яуызлыҡтың кәүҙәләнеше булып тора, ҡара йылан булып кешеләрҙең яҙмышын 
ҡыя. Ул бик күп яуызлыҡтар эшләй. Уны бер кем дә яратмай, бөтәһе лә уны 
күрә алмай.  

Байым - Риза Ханбәковтың хеҙмәттәше. Урман хужалығында 
директор булып эшләй. Ул бик яҡшы директор, ғаилә башлығы, уңған, 
ярҙамсыл, ихлас кеше, икейөҙлөлөк уға бөтөнләй ят. Уның күңеле кешеләргә 
һәр ваҡыт асыҡ, шуға ла тормошо тәгәрәп алға бара. Байымдың шундай 
булыуында төплө итеп уйлай белеүе, аңлы, маҡсатлы эш алып барыуы, аҡыл 
енән эш итә белеүе, шәхес эшмәкәрлеге ята. 

Әҫәр аҙағында Риза Ханбәковтың Мохтасарға әйтергә теләгән уйҙары 
һорау тыуҙырҙы: «Тормошто “шайтан ҡуласаһы” тимә, был ҡуласа һинең 
ҡулда, һинең кеүек ирҙәр уны үҙе теләгән яҡҡа әйләндерә, Мохтасар» [1, 495]. 
Был бәлки дөрөҫтөр ҙә, тик тормошта һәр ваҡыт һин теләгәнсә генә булмай 
бит. Ярай Мохтасар, Рәсүлде ҡулға алып, ғәҙеллек булдырҙы, ә был ғәҙеллеккә 
килерҙән алда күпме ҡыйынлыҡтар кисерҙе ул. Ундай ауырлыҡтар еңел генә 
онотолмай, хатта бөтөнләй онотолмай, үҙ эҙен ҡалдыра. Миңә һәр ваҡыт 
ҡыҙыҡ ине, ниңә кешеләр насарлыҡ ҡылыр алдынан, «ә уның тормошо 
емерелмәҫме икән» тип уйламайҙар икән? Тәрбиәнән килә тиһәң, Мохтасар 
менән Рәсүл бер туған ағалы-ҡустылар. Бушҡа ғына башҡорт халҡында: “Бер 
ата-әсәнән ала ла тыуа, ҡола ла тыуа” тимәгәндәр бит. Был һорауға аныҡ ҡына 
яуап юҡтыр, сөнки һәр кешенең тормошҡа үҙ ҡарашы бар, тормошта үҙ юлын 
үтә: кемдер ситуацияны күҙәтеп, һығымта яһай белә, үҙенә һабаҡ ала, кемдер 
уйланыу тигән нәмәне бөтөнләй белмәй ҙә. Мохтасар менән Рәсүлде генә 
алғанда ла. Мохтасар бик төплө уйлы, ә Рәсүл фани донъя малы артынан 
ҡыуып, башҡаларға зыян килтергәнен аңламай. Ҡулға алынғас ҡына 
төшөнгәндәй булды. Тик кеше үҙгәрәме ни инде, ултырып сыҡҡандан һуң да, 
хаслыҡ эшләүен дауам итер ине ул барыбер. 

Повеста тағы ла Мохтасарҙың әйткән һүҙҙәре хәтерҙә ҡалырлыҡ: 
«Кемдер һиңә үтенес менән килә, һин уға ихлас күңелдән ярҙам итәһең, ә 
һинең ярҙамың яман эшкә барып олғаша. Бына шундай саҡта үҙемде өҙгөләп 
ташлар сиккә етәм мин. Йомшаҡмын, тим, кемдең кем икәнен айыра белмәйем, 
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тим. Уйлап ҡараһаң, ысынлап та, кешегә ярҙам итеү өсөн ваҡыт кәрәк бит 
инде. Ә ваҡыт – һиңә һанап ҡына бирелгән ғүмерҙең бер киҫәге. Һин шуны 
кире ҡайтарып алмаҫ өсөн, мәңгегә юғалтыу өсөн кемгәлер бирәһең. Ярҙамың 
тейеп, кемделер ҡыуандырһаң, ярай, ғүмер ҙә йәл түгел. Ә бына ярҙамың яман 
эшкә барып тоташһа, ул һинең ғүмереңде урлай, йәки һин үҙең, 
алабарманлығың арҡаһында, ғүмереңдең бер киҫәген бушҡа юғалтҡан булып 
сығаһың. Кеше ғүмерен урла әле – хәтәр бит!...» [1, 464].  

Әлбиттә, тормошта кешенең бер-береһенә ярҙам итмәйенсә йәшәүе 
мөмкин түгел. Ошондай ыңғай сифаттар арҡаһында кешелек үҫешә, алға бара, 
улар арһында рухи яҡынлыҡ, туғанлыҡ хистәре барлыҡҡа килә. Үкенескә күрә, 
ошо изге хистәр намыҫһыҙ кешеләр тарафынан насар маҡсаттарҙа үҙ 
мәнфәғәтенә файҙаланылалар. Шуның менән улар кеше тигән юғары исемгә 
оло зыян килтерәләр: үҙ-ара ышанмаусанлыҡ, өмөтһөҙлөк, нәфрәт кеүек кире 
күренештәрҙе булдырыуға булышлыҡ итәләр. Эйе, кешенең баштан уҡ ниндәй 
маҡсат менән һинең менән аралашыуын белеп булмай. Йылдар буйы ышанып 
йөрөгән кешең дә көтмәгәндә ауыртҡан ереңә баҫыуы ихтимал. Шуға күрә 
кешеләргә күңелеңде асыу ҡурҡыныс. 

Автор, Мохтасар менән Миңзәлә, Байым менән Раушания арһындағы 
хәлдәрҙе һүрәтләп, ғаилә мөнәсәбәттәре тураһындағы проблеманы ла күтәрә. 
Минеңсә, Мохтасар менән Минзәләнең бер-береһенә булған һөйөүе лайыҡлы. 
Икеһе лә эскерһеҙҙәр, кеше күңелен ҡыйырға тигән уй уларҙың баштарына ла 
инеп сыҡмай. Минзәләне Рәсүл мәсхәрәләгәндән һуң да, Мохтасарҙың 
Минзәләгә ҡарата булған мөнәсәбәте үҙгәрмәй. Ҡыҙҙы үҙ һағы аҫтына алыуы 
ысын ирҙәрсә, сөнки ҡатын-ҡыҙға ошондай фажиғәле хәлде кисереүе бик 
ҡыйындыр. 

Был әҫәрендә лә Ноғман Мусин үҙенең яратҡан темаһы – урман, 
тәбиғәт, уны һаҡлау проблемаһын күтәрмәй ҡалмай. Урман повеста пейзаж 
йәки ваҡиғаларҙың фоны ғына түгел, ә геройҙарҙың тормош сығанағы, йәшәү 
рәүеше. Урман уларға эш, аш бирә, уларҙы йәшәтә. Ысынлап та, аҫаба 
башҡорттар үҙҙәре биләмәһендәге тәбиғәт байлыҡтарына тулыһынса хужа 
булғандар, әммә был хоҡуҡ менән үҙҙәренә кәрәгенсә тиклем генә 
файҙаланғандар. Кәрәгенән тыш, тиктомалдан, күпләп урманды ҡырҡып 
ташламағандар, йәнлектәрен ҡырмағандар, һаҡсыл ҡарағандар, тик кәрәгенсә 
генә файҙаланғандар. Эйе, бындай һаҡсыл ҡараш уларҙа “был минең ерем, 
минең илем,” - тип ҡарауҙан киләлер, моғайын. Ошо мөнәсәбәт халыҡта 
быуындан-быуынға тапшырылған.  

Был повесты уҡып сыҡҡандан һуң, мин бик оҙаҡ уйланып йөрөнөм. 
“Дөрөҫ эшләнеме икән Мохтасар?”– тигән һорау миңә тынғы бирмәне. Дөрөҫ 
эшләгәндер, тип уйлайым. Мохтасар ҡустыһының ғәйебен үҙенә алып, өс йыл 
төрмәлә булып ҡайта. Ул ҡустыһына яҡшы булһын өсөн бөтә мөмкинлектәрҙе 
файҙаланып ҡарай. Ләкин Рәсүл быны аңламай, ағаһын һанға һуҡмай, үҙенең 
насар сифаттарын ташламай. 

ӘҘӘБИӘТ: 
1. Ноғман Мусин Һайланма әҫәрҙәр, 2 томда. Том 2. – Өфө: Китап, 1993.  
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АЙҺЫЛЫУ ЙӘҒӘФӘРОВАНЫҢ ӘҪӘРҘӘРЕНӘ ЛЕКСИК-
СТИЛИСТИК АНАЛИЗ  

 
Айһылыу Йәғәфәрованың әҫәрҙәре матур әҙәбиәт стиленә ҡарай. 

Мәғлүм булыуынса, матур әҙәбиәт стиленең маҡсаты – яҙыусы ижад иткән 
образдар (һындар) ярҙамында тыңлаусылар менән уҡыусыларҙың тойғоларына 
һәм уйҙарына йоғонто яһау. Күркәм стиль саралары алдан тел сараларын 
һайлауҙы күҙ уңында тота. Ул стилдә образдар, картиналар тыуҙырыу өсөн 
бөтә төр телмәр саралары ҡулланыла. Һүрәтләү һәм тасуирлауға эпитет, 
метафора, сағыштырыу, гипербола кеүек саралар ҡарай. Һөйләм төҙөгәндә, 
хис-тойғо биҙәктәренә киң урын бирелә, шуға күрә тойғоларҙы, төрлө 
кисерештәрҙе сағылдырыусы һүҙҙәр йыш ҡулланыла [3, 61-се бит]. Был 
йәһәттән Айһылыу Йәғәфәрованың әҫәрҙәре теле лә бик үҙенсәлекле. 

Айһылыу Йәғәфәрова әҫәрҙәренең лексик-стилистик үҙенсәлектәре 
шунан ғибарәт. Бында антоним һүҙҙәр ҡулланылған һөйләмдәр, стилистика 
теле менән һөйләгәндә, антитезалар байтаҡ осрай. Мәғлүм булыуынса, 
антонимдар тип төп мәғәнәләре буйынса бер-береһенә ҡаршы булған һүҙҙәр, 
фразеологик берәмектәр атала [2, 38-се бит]. Антитезалар тип иһә матур 
әҙәбиәттә төрлө күренештәрҙе, тормош-көнкүреште, хәл-ваҡиғаларҙы, 
характерҙарҙы ҡапма-ҡаршы ҡуйып һүрәтләүҙе (тасуирлауҙы) йөрөтәләр [3, 
103-сө бит]: 1. Инә күгәрсен тағы бер шундай уҡ йомортҡа һалыр микән, ата 
күгәрсен уның янында аҙҙыр был, аҙҙыр был, тип үпкәләп йөрөй («Күгәрсен 
йыры»). 2. Йә инде… ошоларҙы юҡ ваҡытыңды бар итеп яһап ултырҙыңмы? 
(«Күгәрсен йыры»). 3. Кеше килә, китә тора – тәбиғәт мәңгелек («Күгәрсен 
йыры»). 4. Күренеп тора: бала баҫҡан инәһе лә, ишек һаҡлап тилмергән атаһы 
ла һыуға бик ныҡ зарыҡҡандар («Күгәрсен йыры»). 5. Бахырҡайымдың күҙҙәре 
асалаҡ та йомалаҡ («Күгәрсен йыры»). 6. Бала араһына ҡыҫылыуҙан насар 
нәмә юҡ, улар бит иртән талаша, кис менән яраша («Күгәрсен йыры»). 7. 
Башта ҡайтып китергә лә уйлағайны ул, аҙаҡ кире дүнде уйынан («Гамлет – 
принц Датский»). 8. Анда йүгерҙеләр, бында йүгерҙеләр, дирекцияға барып, 
килеп Ғәндәлип менән һөйләшеүҙәрен үтенделәр («Гамлет – принц Датский»). 
9. Әсәйең һинең тауышты ишетмәй, ул алыҫта, ә һин яҡында ғына, тәмлекәй 
(«Бөҙрәкәй»). 10. Ҡапыл көҙгөнән ҡара нур балҡый, һөйләшкән тауыш ишетелә 
башлағас, аҡҡа әйләнә («Салауат батыр»). 11. Эй, әсәһе, был бала ҡыҙмы, 
малаймы? («Салауат батыр»). 12. Ҡыш буйы ҙур ҡалала уҡыған, ә йәй, атаһына 
хужалыҡта ярҙам иткән («Шамил менән Шаҡшаҡа»). 

Синоним һүҙҙәр ҡулланылған һөйләмдәрҙе лә осратырға була. Мәғлүм 
булыуынса, синонимдар ысынбарлыҡтағы бер үк предметты, күренеште, 
хәрәкәтте, билдәләрҙе төрлөсә атау йәки төрлө телдәрҙән, һөйләштәрҙән әҙәби 
телгә килеп ингән һүҙҙәр нигеҙендә барлыҡҡа килә. Улар телмәр өсөн бик 
әһәмиәтле, фекерҙе тапҡыр, тулы, эмоциональ итеп тапшырыуға булышлыҡ 
итә [4, 16-сы бит]. Күркәм әҙәбиәттә синонимдарҙың тейешлеһен һайлап алыу 
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һәм улар менән тейешле күренеште һынландырыу ҙур роль уйнай. Синонимдар 
телмәрҙә, стилдең бер сараһы булараҡ, телдең мөһим байлығы итеп ҡарала [3, 
93-сө бит]: 1. Шулай ҙа инә ҡаҙ түҙәйек, сабыр итәйек тигән кеүек йомшаҡ 
ҡына бипылданы («Күгәрсен йыры»). 2. Баяр үҙе хата яһаған, ерҙе йә алдап, йә 
хәйлә ҡороп, йә юғары хаҡ ҡуйып алалар уны! («Салауат батыр»). 3. Ошоға 
тиклем шымып йөрөһәм дә, был юлы әйтәйем инде («Бөҙрәкәй»). 

Һүҙҙәрҙе килеп сығышы, ҡулланылыу йышлығы буйынса 
анализлағанда, шундай үҙенсәлектәрҙе күҙәтергә мөмкин. Килеп сығышы 
яғынан һүҙҙәрҙе анализлағанда, рус теленән һәм рус теле аша сит телдәрҙән 
ингән һүҙҙәрҙе йыш осратырға була. Уларҙы шундай төркөмдәргә бүлеп булыр 
ине: а) ғәрәп теленән ингән һүҙҙәр: ғәйбәт, ҡағыҙ, ғәфү, тәхет, шәрбәт, яза, 
халыҡ һ.б.: 1. Грозный Батшаның ул ҡағыҙы күптән һарғайған инде! («Салауат 
батыр»). 2. Ҡояш апайҙан ғәфү үтен («Наҙлыгөл»). 3. Түрбашта – алтын 
тәхет («Салауат батыр»). 4. Шәрбәт һыуҙары гәлсәр һауыттарға күптән 
ҡойолған («Наҙлыгөл»); б) фарсы: аждаһа, батша, зиндан, дар һ.б.: 1. Беҙ яҙ 
көнө сит ил батшаһының беҙҙең хаҡта ғәйбәт һатҡанын ишеттек бит 
(«Салауат батыр»). 2. Һалдаттар саҡыртып, зинданға ташлаттым, 
Батшабикәм! («Салауат батыр»). 3. Дарға аҫырға ҡушһағыҙ – аҫырбыҙ 
(«Салауат батыр»); в) төп башҡорт һүҙҙәре: ҡылыс, көҙгө, күрәҙә, алтын, 
алмас, бығау, кәңәш, бойороҡ, һөңгө һ.б.: 1. Бер кешегә көҙгөнө йылына ике 
тапҡыр күрһәтергә ярамай – көсө бөтә («Салауат батыр»). 2. Хатта, 
болондағы ҡоштар, сәскәләр менән дә һөйләшә («Салауат батыр»). 3. Һут 
эсәм! («Наҙлыгөл»); г) рус теленән һәм рус теле аша башҡа телдәрҙән 
үҙләштерелгән һүҙҙәр: председатель, стена, эскәмйә, прилавка, түшкә, сират, 
фуражка һ.б. 1. Председатель саҡырып үҙе ҡушты («Күгәрсен йыры»). 2. 
Эсем бошоп, тәҙрә аҫтына стенаға төкәтеп яһалған эскәмйәгә барып 
ултырҙым («Күгәрсен йыры»). 3. Ғәндәлиптең һарыҡ түшкәһен сығарып 
прилавка өҫтөнә һалыуы булды – тиҫтәләрсә кеше абына-һөрөнә сиратҡа 
килеп тә баҫты («Гамлет – принц Датский»). 4. Мазһар фуражкаһын сисеп 
Ғәндәлиптең башына түңкәрҙе («Гамлет – принц Датский»). 5. Һалдаттар 
саҡыртып, зинданға ташлаттым, Батшабикәм! («Салауат батыр»). 6. Ҡулына 
кәрзин тотҡан ҡыҙыҡай күренә («Яҙ бүләге»). 7. Бына ошондай саҡырыу 
билеттарын бөтә урман буйлап таратып йөрөйөм. Сумкам бушап та бара 
(«Һаумы, һаумы, Ҡыш бабай!»). 

А. Йәғәфәрованың әҫәрҙәрендә бик күп фразеологик берәмектәр 
ҡулланылған. Фразеологик берәмек тип мәғәнәһе һәм төҙөлөшө яғынан 
ойошҡан, нығынған, телмәргә әҙер килеш алына торған, экспрессив биҙәкле, 
образлы һүҙбәйләнештәр атала [2, 77-се бит]: 1. Ана, күгәрсендәрҙең дә һиңә 
йәне көйгән («Күгәрсен йыры»). 2. Миндә, мәҫәлән, быларҙы ишеткәс, көлөү 
ҡайғыһы китте («Күгәрсен йыры»). 3. Үҙе Сәйетҡәлене лә, уның әсәһен дә 
эттән алып, беткә һалып әрләй («Күгәрсен йыры»). 4. Эй, йөрәгем өҙөлә, тип 
торам... («Салауат батыр»). 5. Эй, Күбәләк, бына баш ватып торам әле, әйт 
әле, был нимә ул? («Яҙ бүләге»). 6. Мине лә ебәрегеҙ, мин дә һүҙ бирәм!.. 
(«Бөҙрәкәй»). 7. Һеҙҙе күргәс, баштары күккә тейҙе («Кемдең күлдәге матур»). 
8. [Ҡатындар] шыбырлап Батшабикәгә аҡыл биреп торалар («Салауат 
батыр»). 9. Уның ҡурҡыуынан йөрәге тәпәйенә төшкән(«Алтын тараҡ»). 
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10. Бына, күрҙеңме, төкөрҙө ул һиңә, һүҙ менән бутҡа бешерергә, маҡтанырға 
барыһы ла ярата («Ҡайнар ҡояш аҫтында»). 

Метафоралар менән эпитеттар ҙа бик күп осрай, билдәле булыуынса, 
мәғәнәләр күсешендә предметтарҙың, күренештәрҙең оҡшашлығы ҙур урын 
тота, оҡшашлыҡҡа нигеҙләнгән күсеш метафора тип атала [2, 18-се бит]: 1. 
Үҙҙәре, етмәһә, ут күршеләр («Күгәрсен йыры»). 2. Малай нескә күңелле 
(«Салауат батыр»). 3. Көҙгөмдөң көсө бөттө... («Салауат батыр»). 4. Етмәһә, 
Ерҙең кендеге лә шул тирәлә икән («Салауат батыр»). 5. Ул ғына минең алтын 
кәңәшсем булған икән! («Салауат батыр»). 6. Ниндәй генә төҫлөһө юҡ бында: 
күк эшләпәле ҡыңғырау сәскәһе лә, аҡ күлдәк кейгән оҙон аяҡлы аҡсәскә лә, 
кәнфит еҫе сығып торған ялбыр башлы алһыу сәскә лә бар («Бөҙрәкәй»). 

Йәнләндереүгә лә миҫалдар байтаҡ осрай: 1. Ишеткәндәремде 
төшөнөп бөтә алмаһам да, инәйҙәрем һөйләгән хәбәрҙәр йөрәгемә ҡайнар 
дегет булып тамды («Күгәрсен йыры»). 2. Иртән тороуға өй эсе ҡояш нурына 
сумғайны («Күгәрсен йыры»). 3. Бөтөн ауыл, кәртә-ҡаралты нурҙа йөҙә, һәр 
өй тиерлек мөрйә эсенән аллы-гөллө ебәк яулыҡ сығарып, зарығып көткән 
ҡояшты сәләмләй («Күгәрсен йыры»). 4. Күңел күтәрелгәндә генә илһам килә, 
Наҙлыгөл! («Наҙлыгөл»). 5. Тау йылғалары һикереп, Уйнай ҡая ташында 
(«Хушлашыу»). 6. Ҡышты матур тиҙәр, балам, Күктән йондоҙҙар яуа. Иҫең 
китер күплегенә, Һәр ҡайһыһы ут яна. Ҡыш бабай баҫыу, урманға Ап-аҡ 
тунын яба, ти. Ҡурҡып һалҡын бурандарҙан Айыу өңгә ҡайта, ти. Ергә 
түшәлә үләндәр, Выжылдап ел һыҙғыра. Матур булһа ла һалҡын ҡыш, һәр кем 
яҙҙы һағына... («Хушлашыу»). 

Сағыштырыуҙар ҙа осрай Т. Ғарипованың әҫәрҙәрендә: 1. Был хис, күҙгә 
төшкән дегәнәк кеүек, йөрәкте өйкәй («Күгәрсен йыры»). 2. Ана, әле лә 
күгәрсендәр уҡалы муйындарын йылҡылдатып, йөҙөк ҡашылай һандал күҙҙәрен 
әйләндереп, тәҙрә аша беҙҙе күҙәтәләр («Күгәрсен йыры»).  

Һүрәтләү сараһы булараҡ мәҡәлдәр бигерәк күп осрай А. 
Йәғәфәрованың әҫәрҙәрендә: 1. Шулай инде: эт тә бит үҙ ояһында көслө! 
(«Күгәрсен йыры»). 2. Ҡуша инде: баҫымсаҡҡа баҡа ла айғыр («Күгәрсен 
йыры»). 3. Һағынам тип, башты ташҡа бәреп булмай («Күгәрсен йыры»). 
4. Яҡшы һүҙ – йән аҙығы, яман һүҙ – баш ҡаҙығы, – тип йомғаҡланы Фәүзиә 
инәйем («Күгәрсен йыры»).. 5. «Эйелгән башты ҡылыс киҫмәй», – тип оран 
һалған Аждаһа Хан («Салауат батыр»). 6. Ете үлсә, бер ҡат киҫ юлыңды, 
түрә! («Салауат батыр»). 7. Йәйҙең бер айы бөтә йылды туйҙыра(«Бөҙрәкәй»). 
8. Айырылғанды айыу ашар, бүленгәнде бүре быуыр, тиҙәр («Бөҙрәкәй»). 
9. Быны иҫегеҙҙән сығармағыҙ, берлектә – тереклек! («Бөҙрәкәй»). 
Афоризмдар ҙа осрай: 1. Уныһы шулай, әсәһе, һәр бала үҙ бәхете менән тыуа 
донъяға... («Салауат батыр»). 

Йомаҡтар ҙа киң урын алған: 1. Мин йүгерек ҡуянмын, Үлән ашап 
туямын. Йәйен – һоро, ҡышын – аҡ, Йәшенәм, йә, эҙләп тап!.. Туным икәү – 
һоро, аҡ!.. («Яҙ бүләге»). 2. Туҫтаҡ тулы һыу, һыуҙың өҫтө быу (күл) 3. Ҡыш 
буйы тик тора, Яҙ еттеме – ҡотора! (йылға). 4. Булмаған ере һирәк, Үҙе һәр 
ваҡыт кәрәк (һыу). 5. Еҫе юҡ, төҫө юҡ, Унан башҡа тормош юҡ! (һыу) 
(«Шүлгән батшала ҡунаҡта»). 
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А. Йәғәфәрованың әҫәрҙәрендә балаларҙың уйын фольклорына ҡараған 
һанашмаҡтар, дүрт юллыҡтар, үсекләгестәр бик күп, һамаҡтар ҙа байтаҡ: 1. 
Әбелҡасим, Әбелҡасим! Ултыр бәләкәй санаға – һөйрәтеп алып ҡасам. 
Нуретдин, Нуретдин! Йоҙроҡтай һағыҙ урлап, башҡайыңды хур иттең! 
(«Күгәрсен йыры»). 2. Кемдер был, кемдер был? Бигерәк уңған ҡыҙҙыр был! 
Тарап үргән сәстәрен – Сәскәлер был, гөлдөр был («Күгәрсен йыры»). 

А. Йәғәфәрованың хикәйәләрендә һирәк ҡулланылышлы, диалект 
һүҙҙәр ҙә бик күп осрай, мәҫәлән, үшәнләнә башлаған ат, бәпкәләрҙе ситәүкәгә 
ултыртты, ләүләп янған ут, 1. Үҙемә бер ниндәй ҙә ҡурҡыныс янамауын 
белгәс: - Сәйет-мәйет! – тигән һуңғы сәләмде лә һис ниҙән шөрләмәйенсә генә 
оҙатам оҙонтороҡ Сәйетҡәлеһенә лә («Күгәрсен йыры»). 2. Малайҙар салбар 
кеҫәләре эсендә йоҙроҡ төйнәһә, төйнәйҙәрҙер, мәгәр эш: «Сәңкелдәмә, көсөк!» 
- тип ҡырсыныуҙан уҙмай («Күгәрсен йыры»). 3. Тырмала йөрөгән малайҙарҙы 
көтәүелдәй ине («Күгәрсен йыры»). 4. Ана, әле лә күгәрсендәр уҡалы 
муйындарын йылҡылдатып, йөҙөк ҡашылай һандал күҙҙәрен әйләндереп, тәҙрә 
аша беҙҙе күҙәтәләр («Күгәрсен йыры »). 5. Мин уйымдың осон-осона ялғай 
алмай хитланып ятҡан арала инәйҙәрем йәнә һүҙгә кереште («Күгәрсен 
йыры»). Әҫәрҙәрҙә лексик ҡабатлауҙар ҙа (уларҙы икенсе төрлө «ҡабатлау-
һүҙҙәр», «редупликациялар» тип тә атайҙар [1, 23-сө бит]) бик күп 
ҡулланылған: 1. Ҡайта… Ҡайта атаҡайым! («Күгәрсен йыры»). 2. Инә 
күгәрсен тағы бер шундай уҡ йомортҡа һалыр микән, ата күгәрсен уның 
янында аҙҙыр был, аҙҙыр был, тип үпкәләп йөрөй («Күгәрсен йыры»). 3. Таш 
аҫтына шылды, төрт шунда таяғың менән, шәберәк төрт! («Күгәрсен 
йыры»).4. Йөрәге туҡтаны Ҡарағоштоң – туҡтаны! («Салауат батыр»). 5. 
Бына шулай, яҙ килде, шатлыҡ килде, ас, ас күҙеңде, ҡурҡма! («Яҙ бүләге»). 
6. Нисек асыуланмаҫҡа ла, нисек мырылдамаҫҡа, ти! («Пушкин имәне 
янында»). 7. Уянырмын... уянырмын... Саҡ ҡына. Саҡ ҡына... («Һаумы, һаумы, 
Ҡыш бабай!»). Матур әҙәбиәт стиле өсөн хас булған геройҙың уй-
кисерештәрен көсәйтеп күрһәтеү маҡсатында ҡулланылған синтаксик 
параллелизмға (икенсе төрлө әйткәндә, синтаксик ҡабатлауҙарға) ла 
миҫалдарҙы бик күп табырға була ҡаралған әҫәрҙәрҙә: 1. Ҡайҙа бындағы 
кешеләр? Ҡайҙа Юлай старшина? («Салауат батыр»). 2. Башҡорт илендә 
батыр тыуҙы! Батыр тыуҙы! («Салауат батыр»). 3. Бына был, минең 
ҡулымдағы күмер киҫәге – әле генә мейестән сыҡҡан күмер түгел! Был – 
яндырылған ауылдың күмере! Олатайымдың өйөнөң күмере!.. («Салауат 
батыр»). 4. Тимәк, барыһына ла Салауат ғәйепле! Батшабикә үҙе Бөйөк 
Килешеүҙе боҙа – Салауат ғәйепле! Һалған һалымын халыҡ күтәрә алмай – 
Салауат ғәйепле! Баярҙары башҡорт ерен тапай – Салауат ғәйепле! 
(«Салауат батыр»). 5. Яу килә! Көнсығыштан яу килә! Яу килә! Яуға 
әҙерләнегеҙ! Яу килә! («Пушкин имәне янында»). 

А.Йәғәфәрованың әҫәрҙәрендә хикәйәләү, хөкөмләү (фекер йөрөтөү), 
тасуирлау тибындағы текстарға миҫалдар ҙа осратырға була. Хикәйәләү – теге 
йәки был ваҡиға (эш, уйын, ярыш һ.б.) тураһында хәбәр итеү [2, 586-587-се 
бб.]: Бына ошондай тирмәлә йәй көнө ата-әсәһе, ағалары, туғандары менән 
Салауат батырыбыҙ йәшәгән. Икһеҙ-сикһеҙ яландары, урман-тауҙары, йылға-
күлдәре булған башҡорт халҡының. Болондарҙа утлап, өйөр-өйөр аттары 
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йөрөгән, көтөү-көтөү эркелгән һыйыр-һарыҡтары менән туғайҙары тулған. 
Бик бай көн күргәндәр, күршеләре менән алыш-биреш иткәндәр, хатта сит 
илдәрҙән … йөк тейәгән карауандар Башҡорт иленә юлланғандар…(«Салауат 
батыр»). 

Хөкөмләү (фекер йөрөтөү) тибындағы текст, мәғлүм булыуынса, 
билдәле тема буйынса фекер йөрөтөүҙе, үҙ фекереңде иҫбатлауҙы, дәлилләүҙе, 
һығымта яһауҙы талап итеүсе телмәр [2, 586-587-се бб.]: Бала күтәргән 
Сәйетҡәленең бер уңарып, бер ҡыҙарып тороуын күргәс, уның был сабыйҙарҙы 
тәү ҡат ҡулына алыуын төшөндөм. Йылға буйында, Алтынсәсте күргәс, уның 
ҡапыл тоҡанып ярһыуы күҙ алдыма килде шул саҡ. Минәнме, әллә ошо 
сабыйҙарҙан үс алыуы булдымы уның? Уларға ылығыу өсөн шулай уҡ сит 
кешеләрҙең – минең, инәйҙәрҙең – сабыйҙарға башлап ҡул һоноуы кәрәк 
булдымы икән? Бына бит: ҡарындаштарын килешһеҙ булһа ла күтәреп тора, 
үҙе лә һиҙмәҫтән йылмайып күкрәгенә ҡыҫа... («Күгәрсен йыры»).  

Тасуирлау тибындағы текстың маҡсаты – билдәле бер предметты, 
урынды, йәнлекте, ҡошто, тәбиғәт күренештәрен, кешенең ҡиәфәтен һ.б. эҙмә-
эҙ тасуирлап яҙыу, һөйләү [2, 586-587-се бб.]: Сығыу менән әлеңге Ҡаф тауына 
үрмәләй башланым. Ул тауы, ул ҡары… Ялтлап торған бынамын тигән ҡаты 
ҡар! Был тау, Фәүзиә инәйем менән беҙҙең өйҙө ҡыйығы-уты менән типә-тиң 
итеп тоташтырған. Бәлки, быны буран өймәгәндер? Бәлки, был Ҡуҙыйкүрпәс 
көҙгөһөнән яралған күперҙер? Тауҙың башына менгәс, тирә-йүнгә күҙ һалдым: 
бөтөн ауыл, кәртә-ҡаралты нурҙа йөҙә, һәр өй тиерлек мөрйә эсенән аллы-
гөллө ебәк яулыҡ сығарып, зарығып көткән ҡояшты сәләмләй. Ирәндек 
битендәге ҡарағайҙар, алышта еңеп сыҡҡан батырҙай, мөһабәт тыныслыҡ 
һаҡлай («Күгәрсен йыры»).  

Шулай итеп, Айһылыу Йәғәфәрованың әҫәрҙәренең лексик-стилистик 
үҙенсәлектәренә синонимдарҙы, антонимдарҙы, үҙләштерелгән һүҙҙәрҙе, 
йәнләндереүҙәрҙе, метафораларҙы, эпитеттарҙы, лексик ҡабатлауҙарҙы, 
синтаксик ҡабатлауҙарҙы, хикәйәләү, тасуирлау, хөкөм йөрөтөү тибындағы 
текстарҙың булыуын индерергә була. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГЛАГОЛОВ В ГЕРМАНСКИХ 

И ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ 
 
Настоящая статья посвящена описанию немецких и татарских 

глаголов в сопоставительном плане. В ней рассматриваются некоторые 
грамматические признаки глаголов и принадлежность конкретных глаголов к 
тому или иному разряду в обоих языках с целью привлечения внимания к 
дальнейшей разработке методов их объяснения учащимся татарской 
национальности. 

Краткая характеристика глагола 
Глагол – это часть речи, выражающая действие или состояние 

Упорядочение сложной системы значений, форм и категорий глагола как в 
немецком, так и п татарском языке может быть произведено по различным 
признакам. 

По лексико-семантическому значению глаголы в обоих языках 
подразделяются на: 

a) Глаголы действия - schreiben –язу, «писать, написать»  
б) Глаголы движения – schreiten – атлау[1] «шагать»  
в) Глаголы состояния - sitzen - утыру «сидеть» 
r) Глаголы психологического состояния, физиологического действия 

– weinen - елау «плакать»  
д) Глаголы чувственного восприятия – fühlen - тою «чувствовать»  
e) Глаголы мышления – denken - уйлау «думать»  
ж) Глаголы зова, крика, речи – schreien - кычкыру «кричать» 
По грамматическо-семантическому значению глаголы в обоих языках 

бывают: 
a) Знаменательные - schlafen - йоклау «спать»  
б) Вспомогательные.  
Как в татарском, так и в немецком языке некоторые глаголы 

неполнозначные [2, c.94], они выражают не действие или состояние, а только 
отношение к нему. К таким глаголам в немецком языке относятся, например, 
модальные глаголы (müssen, sollen, können, dürfen, mögen, wollen и глагол 
lassen [2, c.94-95]. 

Многие полнозначные глаголы могут стать в речи, в зависимости от 
их употребления, неполнозначными, например, в качестве связки в именном 
сказуемом или в устойчивом словосочетании, как, например, глаголы: bleiben, 
heißen, stehen, liegen, in Bewegung setzen, Hilfe leisten, ins Auge fallen. 

В татарском языке тоже довольно много таких глаголов, которые, не 
имея вещественного значения, применяются только для образования 
различных составных форм глагола. Некоторые же глаголы употребляются в 
различных словообразовательных или модальных функциях, имея в то же 
время и свое вещественное значение [1, c.850], например: карар кылу 
«решить», дучар булу «подвергаться», тын алу «дышать», уйлап табу 
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«изобретать», килеп чыгу «возникать», укып алу «почитать», яга башлау 
«затопить», бара иде «шел» (тогда) и другие. 

С точки зрения словообразовательной формы глаголы в обоих языках 
подразделяются на: 

a) Корневые – schreiten - атлау «шагать»  
б) Производные – нем, tränken «поить», тат. канау «кровоточить»  
b) Сложные – нем. ausbessern «поправлять», тат, саубуллашу 

«прощаться».  
Кроме вышеперечисленных трех типов в татарском языке имеются 

также: 
1) Парные глаголы – ялыну-ялвару «просить, умолять» 
2) Составные глаголы – тын алу «дышать»  
Производные глаголы в немецком языке могут быть образованы от 

следующих частей речи [3, c.114]: 
l) От корней имен существительных – das Zimmer zimmern «столярничать» 
2) От корней имен прилагательных – nah - sich nähern «приближаться»  
3) От корней глаголов – fallen - fällen «срубать, рубить»  
4) От корней междометий – ach - ächzen «охать, стонать» 
В татарском языке производные глаголы образуются, как и в 

немецком языке, от разных частей речи и корневых глаголов при помощи 
аффиксов [1, c.837], например:  

 уйла - «думать», матурай - «стать красивым», тазар - «стать 
здоровым», башкар - «выполнять», ялтыра «блестеть» и др.  

Составные же глаголы в татарском языке представляют собой 
лексикализованные словосочетания, которые в зависимости от того, чем 
выражены их составные части, делятся на три группы [1, c.837], а именно: 

Составные глаголы, состоящие из именной части и вспомогательного 
глагола - гашыйк булу «влюбиться» 

2. Составные глаголы, состоящие из имени и глагола: 
a) Имя существительное в неопределенном или винительном падеже 

плюс глагол – баш ашау «погубить»  
б) Имя существительное в дательном падеже плюс глагол – акылга 

утыру «поумнеть»  
в) Имя существительное в исходном падеже плюс глагол – акылдан 

язу «потерять рассудок»  
г) Имя существительное в основном падеже плюс глагол – гашыйк 

булу «влюбиться»  
3. Составные глаголы, состоящие из двух глаголов, первый из 

которых имеет деепричастную форму на «-п» или на «-а/-й», а второй глагол 
является спрягаемым глаголом, например: сатып алу «покупать»  

По степени проявления действия глагола различаются в обоих языках 
морфологические категории залога. 

В немецком языке глагол имеет два залога: действительный (das 
Aktiv) и страдательный (das Passiv), Залоговое значение проявляется при 
употреблении глагола в качестве сказуемого. Действительный залог 
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показывает, что само подлежащее не является действующим лицом, что от 
подлежащего исходит действие. Wir konjugieren das Verb.  

Страдательный залог показывает, что действие исходит не от 
подлежащего, а, наоборот, оно направлено на подлежащее [2, c.128-134]: Das 
Verb wird konjugiert.  

В татарском же языке глагол имеет пять залогов [1, c.837]: 
1. Действительный залог (уку «читать»). 
2. Страдательный залог (язылу «быть написанным»). 
3. Возвратный залог (куркыну «бояться»). 
4. Взаимно-совместный залог (юышу «мыть друг друга»). 
5. Понудительный залог (ашат «кормить»).  
В татарском языке, кроме значений времени, залога и накло- нення, 

глаголу свойственно н обозначение характера протекания действия, В 
татарском языке, в отличие от немецкого, глаголы могут выражать различную 
степень интенсивности проявления действия, что составляет специфику 
морфологической категории вида [1, c.838]. 

1) Общий или некратный вид (не имеет особого морфологического 
показателя), например: 

бар - «идти, сходить» 
2) Краткий вид (имеет ряд морфологических показателей), например: 
баргала - «хаживать, ездить»  
3) Ослабленный вид (имеет суффиксы), например:  
йокымсыра «дремать»  
По морфологической изменяемости (спрягаемости по лицам и 

числам) глаголы в обоих языках подразделяются на: 
1) Спрягаемые, личные формы глагола. 
2) Неспрягаемые, нелочные формы глагола.  
Формы глагола, являющиеся в предложении преимущественно 

сказуемым и спрягающиеся по лицам и числам, называются личными 
формами, В свою очередь, они объединяются в ряд наклонений. 

В немецком языке к спрягаемым формам наклонений относятся: 
1) Изъявительное наклонение (der Indikativ), 
2) Конъюнктив (der Konjunktiv). 
3) Повелительное наклонение (der Imperativ). 
В татарском же языке к спрягаемым формам наклонений относятся: 
1) Повелительное наклонение. 
2) Изъявительное наклонение. 
3) Условное наклонение. 
4) Желательное наклонение.  
Формы глагола, не спрягаемые по лицам и числам, называются 

неличными. 
В немецком языке к неспрягаемым формам глагола относятся 

инфинитивы и причастия, которые называются именными формами [2, c.169-184]. 
Носителем именных качеств является, главным образом, инфинитив 

действительного залога. Он выражает глагольное действие, не связанное, с 
понятием лица, абсолютного временн, числа, что сближает его по значению с 



176 

именем существительным, выражающим действие. Поэтому инфинитив легко 
субстантивируется, например :  

leben - das Leben 
Причастия, как и инфинитив, обладают именными и глагольными 

особенностями. В то время как инфинитив по своим именным свойствам 
сближается с существительным, причастие родственно прилагательному. 

В татарском же языке неличные формы, глагола подразделяются на: 
1. Именные формы: 
a) Имя действия –алу «брать», б) Имя деятеля –уручы «жнец»  
2. Инфинитивные формы: 
a) Инфинитив цели алырга «чтобы взять, брать», б) Инфинитив на -

мак алмак «брать»  
3. Причастные формы: 
a) Причастие настоящего времени -ага торган су «проточная вода», 

б) Причастие будущего времени – барасы юл «предстоящая дорога» 
в)Устарелое причастне прошедшего времени булмыш министр 

«бывший министр». 
4. Деепричастные формы: a) Деепричастие соединительное - алып 

«взяв»  
б) Деспричастие временно-причинное алгач «после взятия, когда 

взял»  
b) Деепричастие предельное – картайганчы «до старости»  
r) Деепричастие длительное – ала-ала «получая постепенно», 
По связи с подлежащим глаголы в обоих языках подразделяются на 

личные и безличные.  
Личные глаголы выражают состояние или действие, с кото рым 

связано представление о носителе этого состояния или действия, например: 
Der Knabe schläft. - Малай йоклый. «Мальчик спит».  
Безличные же глаголы, в отличие от личных, выражают состояние, не 

связанное с каким-либо предметом (носителем), например: 
es dämmert - яктыра «светает». По связи с дополнением глаголы 

делятся на переходные, требующие прямого дополнения, и на непереходные, 
не требующие прямого дополнения, например; 

Er geht ins Kino. - Ул кинага бара. «Он идет в кино».  
Некоторые глаголы в обоих языках могут употребляться как 

переходные, так и непереходные. Так, например, в немецком предложении 
«Der Redner beginnt seinen Vortrag um 10 Uhr.» глагол «beginnen» является 
переходным, нов предложении «Der Vortrag begann um 10 Uhr.» этот же 
глагол является непереходным[3, c.119]. 

Личные и безличные глаголы 
Подавляющее большинство глаголов в обоих сопоставляемых языках 

личные глаголы, т. е. глаголы имеющие все формы лица (1, 2, 3) и числа 
(единственное и множественное): 

Ich esse. Мин ашынм. «Я ем, кушаю».  
В немецком и татарском языках лишь незначительное число глаголов 

употребляется безлично, г. е. как безличные глаголы, например: 
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dän dämmern - яктыру «смеркаться».  
Некоторые совпадения глаголов по признаку безличности в обоих 

сопоставляемых языках отмечаются среди глаголов, обозначающих 
метеорологические (природные) явления и состояния человека. 

Немецкие безличные формы личных глаголов типа «es geht ihm gut» 
не имеют соответствия в татарском языке в безличной форме, что обусловлено, 
по-видимому, специфическими особенностями каждого из сопоставляемых 
языков. 

Необходимо отметить, что как в татарском, так и и немецком языке 
некоторые глаголы могут употребляться лично и безлично, причем значение 
глагола часто меняется, например: Er gibt ein Buch. «Он дает кннгу». - личный 
глагол. Da gibt es ein Buch. «Здесь (имеется) книга». - безличный глагол. 

Грамматические категории глагола 
Глаголы немецкого и татарского языков имеют следующие общие 

грамматические категории: 
1) категория лица (1, 2, 3); 
2) категория числа (единственное и множественное); 
3) категория времени (настоящее, прошедшее, будущее): 
4) категория залога.  
Все вышеперечисленные грамматические категории глагола 

совпадают в основном своем содержании в обоих сопоставляемых языках, но 
имеют они и ряд специфических особенностей объеме значений и в сфере их 
употребления. 

Кроме вышеуказанных общих для немецкого и татарского языков 
грамматических категорий, татарский глагол имеет пять залогов: 

1) основной залог: бару; 
2) возвратный залог: киен; 
3) страдательный залог: китаплар балаларга бирелде; 
4) взаимно-совместный залог: шаулаш; 
5) побудительный залог: туктат.  
Говоря об общих грамматических категориях глагола, следует 

отметить, что категория наклонения в татарском языке значительно шире, чем 
в современном немецком языке. Так, например, кроме общих с немецким 
языком двух наклонений (изъявительного и повелительного), татарский глагол 
имеет еще условное и желательное наклонения. (В татарском языке 
сослагательное наклонение отсутствует). 

В обоих сопоставляемых языках категория наклонения показывает, 
происходит ли указанное действие пли оно только возможно или желательно. 

Как в немецком, так и в татарском языке изъявительное наклонение 
показывает, что известное действие или состояние действительно происходит, 
происходило пли будет происходить, например: 

Ich schreibe - Мин язам. «Я пишу»,  
В отношении повелительного наклонения также отмечается почти 

полное соответствие в обоих сопоставляемых языках, как в объеме значений, 
так и в сфере употребления с незначительными отклонениями: 

Schreibe! - Яз! «Пиши!»  
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В данной статье ставилась задача наиболее полно описать лексико-
семантические и грамматико-семантические разряды глаголов в 
сопоставляемых языках, усвоение которых представляет определенные 
трудности. 
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Сыдыкова Р., ф.и.к., И. Арабаев атындагы КМУ профессору  
 

КЕНЕШБЕК АСАНАЛИЕВ В КЫРГЫЗСКОМ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ 
 

Кыргыз профессионалдуу адабиятынын баштапкы булагы же анын 
башаты кыргыз элинин байыртадан өнүгүп келген бай жана көп тармактуу 
оозеки чыгармачылыгы болгон. Бул бүгүнкү күндө жалпыга маалым болсо да 
ардайым биз тарыхка кайрылганда, илимий иликтөөлөрдү жүргүзгөн 
учурларыбызда, бизге айныксыз туура жолду баштап берүүчү булагыбыз 
болуп саналат. Анткени элибиз өзүнүн тарыхын да, салтын да, жашоо 
тиричилиги менен келечектеги ой-тилектеринин баарын ушул оозеки 
чыгармаларда сактап келген. Улуттук адабият жазма түрүндө өнүкпөгөндүктөн 
биз ар дайым элдик оозеки чыгармаларга факты катары таянып келебиз. 
Антүүгө биз биринчиден муктажбыз, экинчиден биздин кыргыз элинин 
фольклордук чыгармалары чындыгында эле эбегейсиз зор маданий, адабий 
материалды камтыган энциклопедиялык байлыгыбыз.  

Бул туурасында алгачкы адабият таануучу окумуштуу М.Богданова 
өзүнүн эмгегинде эң туура баа берип жана абдан туура багыттагы изилдөөсүн 
ишке ашырганына күбө болдук. Ал эми К. Асаналиев бул тууралуу өзүнүн 
жыйынтыктарын андан ары улунтып жана аны проза жанрынын жагдайында 
кандайча болгону менен толуктап кетет.  

Изилдөөчү К. Асаналиев да башка эч бир элде мынчалык көп кырдуу 
жана ар тармактуу, адам баласынын бүткүл жашоо шартынын,турмуш-
тиричилигин, анын эрежелерин, моралдык –этикалык жагдайларын деги 
бардык жазма адабияттарда болуучу, кай бир учурларда жазма адабияттар да 
камтый албаган уникалдуу жактарды камтыган ашкере мүмкүнчүлүгү бар бай 
элдик чыгармачылыкка туура баа берүү менен проза жаратуунун булагы да 
ушул эле фольклордук чыгармалар. Элдик оозеки чыгармаларга негизделгенин 
дагы бири ирет баса белгилөө менен бекемдейт. 

Кыргыз адабияты туурасында, кыргыз тилинде жазып, анын ичинде 
проза жанрын иликтеп, жалпылаган адабият таануучу изилдеген алгачкы 
адабиятчылардын бири – кыргыздын чыгаан уулу, чоң окумуштуу Кеңешбек 
Асаналиев 1957-жылы Фрунзеден чыккан «Кыргыз совет прозасынын очерки» 
аттуу эмгегинде кыргыз адабиятынын башкы булагы фольклорго орундуу баа 
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берүү менен кыргыз профессионалдуу жазма адабиятына кандайча келүү 
жолуна сереп салат. 

Бул орчундуу проблеманы чечүүдө автор оз алдына реалисттик проза 
кыргыз адабиятына кантип, кайсы жолдор, багыттар менен келип кирди? 
Айрым жазуучулар прозага жомок ыкмалары аркылуу келсе, айрымдары 
улуттук поэзиянын алдыңкы салттарын өздөштүрүү аркылуу жетишкенин, 
айрымдары башка элдин адабияттарынын тажрыйбаларына таянуу менен 
келгенин изилдөө аракеттерин жасаган. Кыргыз прозасына, дегеле кыргыз 
адабиятына, социалисттик реализимдин метод катары кириши, ошол методду 
ишке ашыруудагы кандай көркөм чеберчиликтин иштелиш маселеси тууралуу 
орчундуу ой-пикирлерин береген.  

Бул маселе кыргыз адабиятынын тарыхындагы эң проблемалуу, эң 
оор маселенин бири болгону белгилүү. Бул проблема ушул изилдөөдөн, ушул 
чу деген жерде башталып, совет өкмөтү аяктаганга чейин ар кандай ой-
пикирди туудуруп келгени да анык. Социалисттик реализмдин адабиятка 
киришй маселеси кыргыз адабияты эле эмес, орус адабиятынын өзүндө да көп 
талаш-тартыштуу маселе болгон,. ал туурасында ошол кезде жалпы союздун 
катарындагы улуттардын адабияттарында да талаш-тартышты туудуруп 
келбедиби.  

Биз сөз кылып жаткан эмгекте изилдөөчү пйроза жанрын кыргыз 
элиндеги бул жаңыча түрдөгү адабият дейт. Бул жаңы адабияттын жаңы 
турмушту, жаңы маданиятты, жаңы өзгөрүштөрдү ар тараптан кеңири жана 
реалдуу сүрөттөө керектиги шарт экенин ачык эле көрсөтөт да, дал ушул проза 
жанры гана кыргыз турмушундагы жаңы адамдардын толук баалуу типтерин 
жана образдарын түзүүгө ийгиликтүү мүмкүнчүлүктөрдү ачмак экенин 
далилдөө аракетин жүргүзөт.  

Ошондуктан, бул жаңы түрдөгү жанрды, тим эле өздөштүрүү эмес, 
аны социалисттик реализмдин принциптеринде өздөштүрүү негизги шарт 
экенин тастыктайт. Жана ушул өздөштүрүү жолдору менен аны кабыл алуу 
процесстери кандайча өткөнүн көрсөтүү азыркы мезгилдин адабиятчыларынын 
негизги жана орчундуу, керек болсо баштапкы милдети экенин айтат. 

Албетте, изилдөөчү иликтөөнүн ошол учурдагы эц актуалдуу деген 
маселесине карата туура талап койгон. Бул талаптар кай бир учурда катаал 
талап катары да көрүнүп кетээрин моюнга алышыбыз керек. Анткени 
изилдөөчү бул талаптарды жен эле койбостон, аны ишке ашырууга жана аны 
ишке ашыруу жолдорун ачууга бардык адабиятчыларды да милдеттендирет. 

Ошону менен катар эле адабият таануудагы абдан чоң маселелердин 
бири болгон «Чыгармачылык метод» жана «Чыгармачылык чеберчилик» деген 
маселени чаташтырбай оз орду менен жана бул экөөнү бири-биринен 
ажыратпай бирдиктүү байланышта кароо керек экенин айтып, дал ушул 
маселени чечүүдө, маселен, «Ажар» ацгемесининин тегерегиндеги талаш-
тартышты ачып берүү аракетин жасаган. Ошону менен бирге окумуштуу 
кыргыз адабиятында «Ажар» чыгармасы алгачкы прозалык чыгармага болгон 
биринчи кадам деп белгилейт. Мына ушул маселенин тегерегинде жана кыргыз 
адабиятындагы социалисттик реализдин кириши, анын маани-мацызы жана 
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кайсы чыгармадан бул принципти ачык көрүүгө боло тургандыгы жөнүндө да 
сөз болмокчу. 

Китептин авторунун прозалык чыгармалардын жанрга бөлүнүш 
маселеси боюнча караган жагдайларын алгылыктуу десек болот. Изилдөөдөчү 
алгачкы аңгемелер, жанытмалар, фельетондор сыяктуу «майда жанр» аталган 
аңгеме очерктерден улам өөрчүп, тажрыйба топтоп өмүр баяндык жанрга 
чейин өсүп жеткен жолду ырааттуу да, терец да иликтеп жүрүп отуруп, М. 
Элебаевдин «Бороондуу күн» очеркине (бул туурасында да, кийинчерээк соз 
болот жана ага удаа-удаа жаралган автобиографиялык чыгармалардын 
катарына кирген «Узак жол» романына К.Асаналиев ошол мезгилде абдан 
катаал мамиле кылат.  

Аны натуристтик чыгарма катары карайт. Бирок кийинки 
жылдардагы изилдөөлөрүндө адабиятчы «Узак жол» романына карата 
адилеттүү баа берген. К. Жантошевдин «Каныбек» романына да бир топ катуу 
талаптар коюлат. К. Маликовдун «Азаматтар», Т. Сыдыкбековдун «Кең-Суу» 
чыгармалдарынын бирдей учурда жазыла баштап, бир учурда бүтүшү кыргыз 
прозасынын эпикалык жанрдын башталышы эле эмес, (анткени ал бирөө менен 
эле башталган эмес) анын кандайдыр бир бөтөнчөлүгү катарында карайт. 
Албетте, бул изилдоо жалац гана үстүрт санактоо менен жүргүзүлбөстөн, ар 
бир чыгармага мүмкүнчүлүгүнө жараша токтолуп, айрым чыгармаларга кецири 
анализ жүргүзүү менен ачылып берилет. 

К. Асаналиев андан ары «Жомоктон реалисттик прозага карай» деген 
теманын үстүндө иш жүргүзөт. Бул бөлүм К. Баялиновдун «Түлкү менен 
суур», «Чабалакей менен жылаан» сыяктуу прозалык чыгармалардын – майда 
ангемелердин жаралышы жана К.Жантөшевдин «Каныбек» романынын 
тегерегинде романдын, тарыхый чыгарманын жана реалисттик сүрөттөө менен 
жазуучунун ойдон чыгаруучулук мүмкүнчүлүктөрүнүн чектеринин 
айланасында сөз жүрөт.  

Натыйжада, «Каныбек» романы кыргыз прозасында социалдык 
теманы козгогон курч окуялуу жанрга негиз салганын деген тыянакты баса 
көрсөтүү менен роман кантсе да, жомоктон реалисттик прозага өтүүдөгү 
көпүрө сыяктуу көрүнүш деген тыянагы бир топ негиздүү.Кийинки 
бөлүмдөрдө автор А.Токомбаевдин прозаларына кеңири токтолот да, кыргыз 
прозасындагы романтикалык көтөрүңкү маанайдагы стилдик 
өзгөчөлүктөрүнүн басымдуулугун баса белгилөө менен лирико- романтикалык 
аңгеменин жаралашын таамай баамдайт («Күүнүн сыры»). Бул иликтөөлөрдө 
орус классикалык адабиятынын таасирине бөтөнчө орун берилген.   

«Кең суу» романы – бул чыгарма К.Асаналиевдин негизги стихиясы. 
Романга автор абдан чоң симпатия менен мамиле кылуу менен бирге, Т. 
Сыдыкбеков бул романды жазуу менен өзүнүн жазуучулук почеркин тапканын 
айтып, роман кыргыз совет прозасына жаңы жол салды деген жыйынтык 
чыгарган. Т. Сыдыкбеков бул романда оң образ проблемасын, типтештирүү 
жолдорун социалисттик реализмдин негизинде чечкенин да баса белгилеп 
кетет.  

Кеңешбек Асаналиевдин аталган изилдөөсү эки китептен турат. Анын 
экинчи китеби да Кыргыз илимдер академиясынын басмасынан 1960-жылы 
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жарык көргөн. Бул китеп биринчи китептин түздөн-түз уландысы болуу менен 
кыргыз аңгемелери менен очерктеринин өсүш жолдору иликтенет жана анын 
чыгармачылык изденүүлөрү, окуянын өөрчүшү, сюжеттердин 
татаалданышынын үстүндөгү кыргыз - жазуучуларынын чыгармачылык 
изденүүлөрүнө сереп салынат. Аңгеме жанрынын көп кырдуу бөтөнчөлүктөрү 
жана дүйнөлүк адабиятта, орус классикалык адабиятындагы иштелиш 
тажрыйбаларын мисалга келтирүү менен талданат. Согуш мезгилдеги кыргыз 
адабиятынын өнүгүш маанайы, бөтөнчө драмалык чыгармалардын
 иштиктүү өнүгүшү, бул жанрдын тарыхый кырдаал менен шайкеш 
келүүсүнүн ийкемдүүлүгү туурасында да сөз жүрөт.  

Т.Сыдыкбековдун согуш темасын камтыган романы «Биздин 
замандын кишилери» романына кеңири талдоо жүрөт. Чыгарма өзүнө төп 
келген формасы менен мазмунун туура тапканы айтылат. Романдын 
көркөмчүлүгүнө, кай бир сюжеттерге, аллегорияларга башка элдердин 
адабияттарынан окшош, типтеш параллелдер келтирилет. (М.: Л.Толстой, 
«Хажы Мурат»). Роман өзүнүн бай проблематикасы, идеялык салмагы, 
көркөмдүк деңгээли менен кыргыз адабиятынын чегинен өтүп, көп улуттуу 
совет адабиятынын бай казынасына толук укуктуу өкүл болуп киргенин 
тастыктоо менен жыйынтыкталган. Бул изилдөөнүн тегерегинде кыргыз 
адабият таануусу менен адабият сынында эң көп дискуссиялар, кайчы 
пикирлер болгону белгилүү. 

© Сыдыкова Р., 2022 
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ӘХМӘТ ЙӘСӘҮИ ИЖАДЫНЫҢ ИДЕЯ-ЭСТЕТИК ҮҘЕНСӘЛЕКТӘРЕ 

 
Төркиҙәр араһында агиографик әҙәбиәттең, суфизмдың йәһәт 

таралыуы уларҙың ислам диненә тиклемге мәжүсилек,тәңрелек ҡараштарына 
бәйле.Илаһи,серле көскә ышаныу, серле донъя кеүек мистик төшөнсәләр менән 
йәшәгән төркиҙәргә әүлиә-суфыйҙарҙың әшмәкәрлеге,философияһы ятһыныу 
тыуҙырмай. Киреһенсә,ундай шәхестәрҙе төркиҙәр баба, ата исеме менән 
хөрмәтләп атар булғандар. Тәүге төрки агиографик шиғриәтенең барлыҡҡа 
килеүе Әхмәт Йәсәүи эшмәкәрлеге менән бәйле.Ул XII быуатта йәшәгән, ижад 
иткән.Әхмәт Йәсәүиҙең үҫмер сағындағы остазы киң билдәле дәрүиш Арслан-
баба була.Ә тасаввуф тәғлимәтенең тәрән теоретик һәм практик нигеҙҙәрен  
Әхмәт Йәсәүи мәшһүр мистик суфый Абу Йакуб Йософ әл-Хамаданиҙан ала. 
Йәсәүи бер ни тикле ваҡыт Бохара ҡнда йәшәй, Яҡын Көнсығыш ҡалалары 
буйлап сәйәхәт итә, шунан килеп Яса ҡнда төпләнә.Бында ул ижад итә,уҡытыу 
эштәре менән була,үҙенә мөридтәр әҙерләй.Легендаларҙа әйтелүенсә,Әхмәт 
Йәсәүи туғыҙ йөҙҙән артыҡ уҡыусы мөридтәрен төркиҙәр араһына 
суфыйсылыҡ идеяларын таратырға әҙерләп сығарып ебәргән.Төркиҙәр 
араһында Әхмәт Йәсәүиҙең авторитеты бик ҙур була.Уны Төркөстанда 
Мөхәммәт пәйғәмбәр кеүек хөрмәт иткәндәр. 
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Әхмәт Йәсәүи фәнни трактаттар яҙмаған.Ул суфизмдың теоретик һәм 
практик белемдәрен шиғри формаға төрөп бирер булған.Уның тәрән аҡыл 
туплаған хикмәттәре Төркөстанда,Урал-Волга буйында киң тарала. Йәсәүиҙең 
суфыйсылыҡтың ҡатмарлы мистик тәғлимәтен халыҡҡа аңлайышлы 
телдә,төрки шиғри традицияһында биреүе йәсәүий тәриҡәте ҡараштарының 
халыҡ араһында ныҡлап урын алыуына сәбәп була. 

Йәсәүийә – ул монотеистик йүнәлештәге тәриҡәт,ҡәтғи шәриғәт 
нормаларын күҙәтә.Ошо сәбәпле Иҙел буйы төркиҙәре араһында ул хатта рәсми 
ислам дине менән ҡушылып,тығыҙ үрелеп үҫеп китә.Был хатта улар 
араһындағы айырмалылыҡ сиктәрен билдәләүҙе ауырлаштыра. 

XII- XIII быуатта төркиҙәр араһында мосолман дине рухындағы 
шиғриәттә мистицизм өҫтөнлөк итеүен Әхмәт Йәсәүи һәм уның мөриде 
Сөләймән Баҡырғани ижадтары популярлығы менән аңлатырға кәрәк. 
Йәсәүиҙең Диуани хикмәт, Баҡырғаниҙың Баҡырған китабы йоғонтоһонда 
мистик мосолман ҡараштары йүнәлешендәге дала төрки шиғриәте сәскә 
ата.Әйткәндәй,Баҡырған китабы эсенә Сөләймән Баҡырғани ижады ғына түгел, 
ә башҡа шағирҙарҙың да әҫәрҙәре урынлаштырылған.Урал- Иҙел буйы төрки-
башҡорт халыҡтарында үҙенсәлекле йәсәүиә әҙәби мәктәбе барлыҡҡа 
килә.Әхмәт Йәсәүигә эйәреп,йөҙәр йылдар буйына бик күп төрки шағирҙары 
хикмәттәр ижад итә.Әммә улар үҙ әҫәрҙәренең авторлығын үҙ исемдәре менән 
түгел,ә рухи остаздары исеме менән күрһәтер булған. Бындай хикмәттәрҙә 
традиция буйынса,Ҡөръәнгә,Мөхәммәт пәйғәмбәргә,уның дүрт хәлифенә 
маҡтау-данлауҙар урын ала. Йәсәүи әҫәрҙәрендә күңел таҙалығына саҡырыу 
төп урында тора,автор насар уйҙарҙан,ярамаған эш-ҡылыҡтарҙан азат булырға 
өндәй.Алла алдында кристалл кеүек саф,таҙа булыу кәрәклеген әйтә. 

ӘҘӘБИӘТ: 
1. Башҡорт әҙәбиәте тарихы:боронғо дәүерҙән XIX быуат башына 
тиклем.Дәреслек.-Өфө:БДУ-ның РНБ,2015,38-50-се биттәр. 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ КАК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЙ 
И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН В ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКУ 
 
Художественный текст обладает мощным лингводидактическим 

потенциалом: смысловое восприятие средств языкового выражения, языковая 
рефлексия над ними не только дает читателю определенные знания, но и учит 
тому, каким образом получить новые, помогает изучающему язык освоится в 
новом языковом пространстве. Без чтения художественной литературы не 
может быть полноценного овладения языком. На материале художественного 
текста решаются различные учебные задачи – от практических речевых до 
формирования навыков комплексного филологического анализа 
художественного произведения.  
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Для методики преподавания русского языка, а также русского языка 
как неродного и русского языка как иностранного характерно повышенное 
внимание к проблеме отражения в языке национально-культурной семантики. 
Особая роль в этом принадлежит лингвокультурологическому анализу [1;2]. 
Задача лингвокультурологического анализа текста – показать, как в тексте 
отражается лингвокультурная ситуация, каково его общее культурное 
содержание и ценностные ориентиры. Культурный смысл текста проявляется в 
его тематике, в композиции (сюжет, фабула, персонажи) и в заглавии, поэтому 
на лексико-фразеологическом уровне выявляются единицы с национально-
культурной семантикой (безэквивалентная лексика, фоновая и коннотативная 
лексика; фразеологизмы; афоризмы, крылатые выражения; прецедентные 
тексты; изобразительно-выразительные средства) и сопоставляются с фактами 
родного языка и культуры, кроме того, выделяется общее и национально-
специфическое в языковых единицах. 

При изучении русскими и иностранными учащимися текстов 
художественной прозы, в которых отражаются культура и быт тюркского 
народа, его обычаи и традиции, этические нормы, особенности образного 
мышления, особая роль отводится тюркизмам-регионализмам [3, с. 627-628]. 
Русские писатели, в творчестве которых нашли отражение башкирские 
мотивы, умело использовали региональную лексику башкирского 
происхождения. 

Так, С.Т. Аксаков включает в текст тюркизмы при описании природы 
Башкирии, для создания реалистической картины быта башкир и других 
народов, издавна населяющих этот край: «Обильною жатвой награждается 
ленивый и невежественный труд пахаря, кое-как и кое-где всковырявшего 
жалкою сохою или неуклюжим сабаном, твою плодоносную почву! ... Уже 
поспел живительный кумыс. закис в кобыльих турсуках. и все, кто может 
пить, от грудного младенца до дряхлого старика, пьют допьяна целительный, 
благодатный, богатырский напиток. После этого исчезают недуги голодной 
зимы и даже старости...»; «Прекрасен ты, чудесный край, свежи, зелены и 
могучи стоят твои раздольные леса, и рои диких пчёл шумно населяют 
рукотворные борти твои, занося их душистым липовым мёдом...» («Семейная 
хроника»). 

У П.П. Бажова безэквивалентная региональная лексика вводится в 
текст сказов, где используются мотивы и образы башкирского фольклора: 
«Здравствуй, Айлып! ...Не возьмёшь ли меня замуж? – А какой, – спрашивает, 
– за тебя калым, платить?»; «... Дорогу примечать стал: где лесину затешет, 
где на камне свою тамгу выбьет, где ещё какой знак поставит» («Золотой 
волос»). Региональная лексика в уральских сказах помогла Бажову более полно 
охарактеризовать рассказчика – старого бывалого горщика (от его имени 
ведётся повествование), передать своеобразие горнозаводской речи, в которой 
было немало заимствований из башкирского языка: «Кому в это вникать не 
доводилось, тому – что бор, что парма, что урман, что тайга – всё лес, а на 
деле разница есть... Урман от тайги большую отличку имеет. По урману не 
то что пешему, а и конному пробираться просто, там всегда прогалы есть... 
Ну а тайга – лес слошняком. Через такой не скоро продерёшься» («Дорогой 
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земли виток»). Национально окрашенная (безэквивалентная региональная, а 
также фоновая) лексика органично вписывается в современную 
русскоязычную прозу и поэзию Башкортостана, широко и разнообразно 
представлена в переводах с башкирского языка на русский. 

Сюда относятся наименования мифических, сказочных существ: 
«аждаха», «шайтан», «ен», «юха», «шурале», «пери», «див», «тулпа»; людей 
по разным признакам: «батыр», «шакирд», «бай», «аяксы», «турэ», «сэсэн», 
«аксакал», «джигит», «мулла», «имам»; предметов домашнего обихода: 
«тамга», «аркан», «комган», «хике», «камчы», «тырма», «умарта», 
«тюбетейка», «чекмень», «палас», «казан», «бурек», «камзул», «башлык»; 
кушаний и напитков: «эремсек», «корот», «каймак», «бишбармак», «хурпа», 
«холма», «курмас», «улюш», «куллама», «тукмас», «кумыс», «катык», 
«бэлеш», «катык», «юаса», «шербет», «баурсак», «табикмак», «кыстыбый»; 
построек: «мечеть», «минарет», «медресе»; музыкальных инструментов: 
«курай», «кубыз», «донгор», «думбыра», «дыбыла»; праздников, обрядов и 
обычаев: «курбан-байрам», «ураза-байрам», «сабантуй», «каргатуй», 
«йыйын», «свадебные, родинные и погребальные обряды»; религиозная 
лексика: «ураза», «сура», «никах», «иншалла», «валлахи», «кяфыр», «минара», 
«мунажат», «азан», «муэдзин», «улемтек» и многие другие. 

Многочисленны термины родства, которые используются в речевом 
этикете башкир, например: «атай», «эткэй» (отец), «картатай», «олатай», 
«зурэтэй», «бабай» (дедушка) «эсей», «инэй», «эней», «эни», «энкэй» (мать), 
«картэсэй», «зурнэй», «инэкэй» (бабушка), «абый», «абзый» (дядя), «апа», 
«тутей» (сестра), «кызым» (дочь), «улым» (сын), «кейэу» (зять), «килен» 
(невестка), «енгэ» (жена брата, дяди), «бей анна» (свекровь), «бей ата» 
(свёкор), «кэйнеш» (младший брат жены), «балдыз» (младшая сестра жены) и 
т.п. Не обладая экспрессивной окраской, тюркизмы-регионализмы придают 
тексту особую выразительность, выполняют наряду с номинативной и 
художественно-эстетическую функцию. 

Национальная лексика участвует в образовании метафор и 
сравнений: «Месяц изогнутым медным кумганом/Цедит прохладу небес по 
плечам...» (А. Филиппов); «Издали лагерь геологов напоминал небольшое 
стойбище кочевников. На синем фоне гор белели палатки, похожие на юрты, 
покрытые кошмой. Неподалёку от палаток, как на яйлау, паслись кони» (А. 
Бикчентаев); «Между ними, будто девушки в объятиях джигитов, ... замерли 
в белых с чёрными узорами платьях берёзы, осины, чьи зелёные зиляны начали 
уже выцветать» (Н. Мусин). 

Для создания в русском тексте специфической образности 
используется и фоновая лексика, связанная с жизненным укладом башкирского 
народа (кочевой образ жизни, скотоводство, бортничество): «Мой Закир ... 
долго жил там. Больше родного аула любил он, мой жеребёночек, этот 
город...» (3. Биишева); «Сижу в одиночестве и обливаюсь слезами, точно 
верблюдица, разлучённая с верблюжонком!»  (X. Давлетшина); «Солнце 
поднялось на длину аркана» (Н. Мусин); «Недаром со всей округи самые бойкие 
джигиты возле нашего аула, как осы вокруг колоды с мёдом, вьются» (М. 
Карим); «Луна - как улей - на небе встаёт,/А звёзды - в установленном порядке 
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/ Со всей вселенной собирая мёд, / Снуя, жужжа, в тот улей носят взятки» 
(М. Карим). 

Национальный колорит художественного произведения создаётся 
также при помощи специальной этикетной лексики («ассалям агалейкум», 
«хуш», «рахим. итегез») и междометий («ай-хай», «гы», «абау»), 
традиционных формул корана («иншалла», «бисмилла», «астагфирулла»), 
передачей на русском языке башкирских пословиц и поговорок: «Едва башкир 
становится турэ, сразу вешает лапти в переднем углу», «Кумыс хорош 
пенистый, а совет - уместный», «Мужчина родится в юрте, а сражается в 
поле»; типичных оборотов речи, приветствий, пожеланий: «Слава аллаху, 
пусть пошлёт он тебе сыновей для продолжения рода! – привычным 
приветствием ответил Хаким» (Я. Хамматов); «Асылбика встретила 
невестку со всеми полагающимися почестями: – Лёгкой ногой войди в дом!» 
(Г. Ибрагимов); терминов восточного летоисчисления (год дракона, год зайца и 
т.п.). Отражение национальной специфики (быта, обычаев, самосознания, 
мировоззрения) путем использования в русской литературе и в русскоязычных 
художественных текстах разнообразных пластов лексики (историзмов, 
архаизмов, экзотизмов и др.) создает ту неповторимую картину, которая 
позволяет учащимся наслаждаться художественным произведением, понимать 
его. Уровень сопоставительного анализа текстов разных культур в аспекте 
«диалога культур» предусматривает анализ содержания текста, его 
структурной организации, лингвокультурологических концептов, языковых и 
изобразительно-выразительных художественных средств. Сопоставительное 
описание реалий культуры, лексики с национально-культурным компонентом в 
русском и родном языках и культурах позволит усвоить национально-
культурную специфику языковых средств, поможет создать когнитивную базу, 
необходимую для общения, что будет способствовать совершенствованию 
обучения не только русскому, но и родному языку, предупреждая 
межкультурную интерференцию. 
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«Следует сказать, что, в отличие от предыдущих войн, нашедших 

отражение в основном в фольклоре и изустной литературе, события Первой 
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мировой войны были объектом довольно широкого художественного 
освещения не только фольклора, но и литературы … многие поэты смотрели на 
эту войну, как на божье наказание за грехи людей, растоптавшее все их 
светлые надежды и чувства, и, не находя ответов на волнующие их вопросы, 
растерявшись, начинали апеллировать к богу, призывать людей совершать 
«благие дела»… В стихотворении «Возмездие» М. Гафури уже не говорит о 
сплошной порочности людей, а начинает выделять злодеев, заслуживающих 
посланную Богом кару. По его мнению, это трагическое событие, посланное 
богом на землю, когда-нибудь «поставит заслон злодеяниям» тех, кто 
заставляет народ проливать слезы и кровь…» [1].  

Миниатюра «Солдатка Хамида» раскрывает перед читателем картину 
жизни семьи башкирского крестьянина Гарифуллы, трудолюбивого и 
достаточно обеспеченного. Произведение является образцом описания 
дореволюционных проводов солдата в армию, автор тонко подлавливает 
настроения и отношение к войне в сельской общине. Однако он не делит 
людей села на два ненавидящие друг друга классово полярные лагеря. Все 
вдруг объединяются перед надвигающейся бедой, которая не отвечает никаким 
их интересам, а несет с собой лишь в каждую семью смерть и горе. О призыве 
Гарифу сообщают во время уборки урожая – проса. «Гафури своим реализмом 
ярко показал всю противоестественность, нелепость войны для простых людей 
труда – крестьян…Его герои вовсе не борцы, бросающие вызов 
несправедливости. Однако, само произведение с его реалистическими 
картинами, жизненными образами стоит на уровне протеста против войны» [3, 
с. 87]. Архитектоника выстроена в виде цепи последовательных рассказов 
внутри произведения, поэтапно описывающих подготовку вчерашнего 
крестьянина к уходу на фронт, превращения в другую ипостась – солдата. 
Предчувствие отбора Гарифа на войну тревожит ее жену Хамиду, она 
печальна, не отбрасывает надежду, что мужа может не возьмут. Когда Гарифу 
все-таки говорят, что берут солдатом, Хамида по сложившейся традиции тихо 
и безропотно начинает собирать своего мужа на войну. Вот эта внешняя 
тишина и безропотность, будничность происходящего, как будто ничего такого 
не произошло, в контрасте с той бурей эмоций, которая творится в душе у, 
ставшей солдаткой, Хамиды, внутренним протестом войне создается 
психологизм произведения. Происходит преобразование женщины в главу 
семьи, на которой зиждется благополучие и будущее всех, она уже привыкает 
вести хозяйство одна – без помощи мужских рук. Она постепенно привыкает к 
ситуации. Письма становятся единственными свидетельствами, что муж пока 
жив и здоров и может вернуться. Г. Н. Гареева замечает: «Женщине кажется, 
что природа, ржаное поле, где они работали и днем, и ночью, вся окружающая 
среда также пребывают в печали, и конь Гнедой в хлеву тоскует по хозяину, и 
корова Чернушка мычит не так, как при хозяине, и гуси вокруг гогочут 
тоскливо. Таким образом, пейзажная картина, окружающая среда гармонируют 
с унылым душевным состоянием персонажа» [4, с. 43]. 

Война в рассказе приходит на смену популярному в творчестве М. 
Гафури неосязаемому, но действенному образу Смерти, а точнее сливается с 
ней. Автор не случайно не опускает упоминания о том, спустя сколько дней и 
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месяцев не идут письма с фронта. Он указывает на кровопролитность 
современной войны, на то, что плохо вооруженные, неподготовленные 
новобранцы гибли иногда в первый же день вступления в бой. В последнем 
рассказе «Письма перестали приходить» автор использует элемент вещего сна: 
солдатке снится ее муж то в белом одеянии, то рядом с детьми.  

Образ Хамиды можно назвать наиболее реалистичным, естественным 
в творчестве Гафури: в отличие от ранее созданных архетипичных персонажей 
– Марьям, Фатимы, Зайнаб, не является исключением, из ряда вон выходящим. 
В образ солдатки автор уже не вплетает какие-либо миссионерские, 
нравоучительные цели, романтические и мистические начала, не добавляет 
пессимизма и беспомощности. Эпоха первой мировой войны, забирая мужчин 
на фронт, вывела в обществе на первый план женщину, хрупкую, но в то же 
время сильную, заменявших мужчин во многих сферах жизнедеятельности. 
Эти изменения особенно шокировали мусульманскую общность России. 
Поэтому М. Гафури как тонкий летописец эпохи, не мог пропустить с взора 
явную трансформацию женщины. Хамида в миниатюре такая, какая и многие в 
реальности башкирки-крестьянки, оставшиеся одни и взявшие на себя все 
тяготы домашнего хозяйства. Она терпелива, крепка физически и духовно, 
затем читатель узнает, что и смела, предельно независима в ведении 
хозяйственных работ и семейных дел. Если страдает и плачет, то делает это, 
пряча от посторонних людей, забывается работой. Созданием сильного образа 
женщины в произведении «Солдатка Хамида» М. Гафури положил начало для 
создания поэтики прозы нового времени. 
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САҒЫЛЫШЫ 
 
Башҡорт прозаһында хәрби-патриотик тема бер ҙур йүнәлеш булып 

формалаша, сөнки Бөйөк Ватан һуғышы фронттарында инде яҙыусы ҡәләме 
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шымарған Ә. Вәли, М. Кәрим, А. Карнай, К. Мәргән, С. Ханов, Ә. Чаныштар 
менән бер рәттән бик күп йәштәр ҡатнаша. Һуңынан уларҙың күбеһе башҡорт 
прозаһын үҙенсәлекле әҫәрҙәр менән байыҡтыра. Бөтә Совет әҙәбиәтенең, шул 
иҫәптән башҡорт әҙәбиәтенең дә, халыҡта юғары патриотик рух тәрбиәләү 
көсө айырыуса Бөйөк Ватан һуғышы йылдарында асыҡ күренә[1,c.65-72]. 
Хәниф Кәрим, Әкрәм Вәли, Ғәйнан Әмири, Сәләх Кулибай, Мостай Кәрим, 
Назар Нәжми, Ибраһим Абдуллин, Тимер Арслан һ.б. бик күп яҙыусылар дүрт 
йыл буйы тиерлек фронтта йөрөйҙәр. Мостай Кәрим, Әнүәр Бикчәнтәев, 
Ғабдулла Әхмәтшин, Али Карнай фронт газеталарында эшләгән, хәрби 
кореспондент була. Сәғит Мифтахов, Али Карнай, Хөсәйен Ҡунаҡбай кеүек 
яҙыусылар һуғыш яланында батырҙарса һәләк булып ҡала. Яу ҡырында ятып 
ҡалған ундай йәштәр араһында Мазһар Абдуллин, Ғайса Йосопов, Төхвәт 
Морат, Сабир Кинйәкәй кеүек өмөтлө ижади ҡәләмдәр байтаҡ була. Быны 
уларҙың мәңгелек иҫтәлегенә бағышланған «Йыр сафта ҡала» тигән йыйынтыҡ 
та асыҡ һөйләп тора. Башҡорт менталитетына хас булған ҡаһарманлыҡ, 
ҡыйыулыҡ, азатлыҡҡа ынтылыш кеүек һыҙаттар яугир-яҙыусыларҙың 
әҫәрҙәрендә сағылыш таба.  

Шулай уҡ Сыңғыҙ Ханов, Зиннәт Ғәлимов, Яныбай Хамматов, Али 
Карнай, Кирәй Мәргән кеүек яҙыусылар һуғыш темаһына арналған әҫәрҙәрҙе 
күпләп ижад итәләр. Мәҫәлән, С.Х. Хановтың «Ҡаратау партизандары» 
повесы, «Ватан саҡыра», А.Карнайҙың очерктары, К.Г.Мәргәндең 
«Хушлашыу» кеүек әҫәрҙәре Бөйөк Ватан һуғышының михнәттәрен асып һала. 
Ҡатын-ҡыҙ образы әҫәрҙәрҙә асыҡтан-асыҡ бирелмәһә лә, төп образдарҙың 
береһен биләп тора[3, c.67-80]. 

Хәрби тема һуғыштан һуңғы йылдарҙа яңы импульс алып үҫеп китә. 
Дөрөҫ, ул тәүҙә хикәйәләр һәм, әлбиттә, очерктарҙа сағыла. Был темаға бигерәк 
тә Ғ.Әмири өлөш индерә. Уның очерк һәм хикәйәләре сюжет йыйнаҡлығы, 
ваҡиғаның фәһемле булыуы менән ота. Шулай ҙа был осорҙа Ш. Насыровтың 
«Һалдатка Нурия мөхәббәте» хикәйәһе һәм Ә. Бикчәнтәевтың «Бөркөт һауала 
үлә» повесынан башҡа күләмле әҫәр сыҡмай. Тыл геройҙары хаҡында Ғ. 
Ғүмәрҙең « Тулҡын өҫтөндәге ҡала», З. Биишеваның «Көнһылыу», Ф. 
Лоҡмановтың «Бригада» повестары баҫыла. Ошонан һуң был тема бер аҙ 
һүрелеберәк тора. Һуңынан йылдам үҫеп китә. Әҙәбиәттең был дәүергә, уның 
героик һәм фажиғәле ваҡиғаларына,бөйөк еңеүҙе яулаған быуындарға, айырым 
шәхестәр яҙмышына әленән-әле әйләнеп ҡайтыуы, хатта ваҡыт үтә килә уға 
иғтибарҙың көсәйә барыуы тәбиғи тойола. Сөнки һуғыш илебеҙҙә социалистик 
йәмғиәт үҫеше һәм совет халыҡтары тарихында оло һынау була. Был һынау 
яңы йәмғиәт һәм илдең яңы кешеһенең рухи һәм идея ныҡлығын асыҡлана, 
был шәхестең йәшәү көсөн раҫлай. Ватан һуғышы темаһына яҙылған 
йөкмәткеле, ҙур күләмле әҫәрҙәр һуңғы йылдарҙа башҡорт прозаһында йыш 
сыҡты. Илленсе йылдарҙа Ғ. Ибраһимовтың «Бер полк кешеләре» тигән 
романы менән күренеп ҡалған был тема алтмышынсы, бигерәк тә етмешенсе 
йылдарҙа ҙур прозала үҙәк йүнәлештәрҙең береһенә әүерелә.  

Һуғыш хаҡында повесть күберәк яҙылған. Башҡа туғандаш 
халыҡтарҙың әҙәбиәттәрендә лә шул хәл күҙәтелә[5,c.4-148]. Һуғыш темаһы 
башҡорт прозаһында артабан камиллаша, үҙенә генә хас законлыҡтары 
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нығыраҡ асыҡлана бара. Һуғыш тураһындағы әҫәрҙәрҙең проблемалары 
киңәйә, улар жанр һәм стиль эҙләнеүҙәре яғынан байый, хикәйәләү 
структураһы төрлөләнә. 

 Д. Исламовтың «Мәскәү юлы», «Көньяҡ ҡояшы», «Зелов тауҙары», 
И. Абдуллиндың «Тол ҡатындар иламай», «Ҡош юлынан барам», 
В.Исхаковтың «Имәндәр баш эймәй», Н. Мусиндың «Һайлап алған яҙмыш», 
«Саңҡ-саңҡ итә Ирәндек бөркөтө», Ә.Хәкимовтың үткер сюжетлы повестары, 
Ғ. Аллаяров, Ә. Чаныш, Ә. Байрамовтың әҫәрҙәре башҡорт прозаһының был 
тармағының да уңышлы үҫеше хаҡында һөйләй. Һуғыш – баталь күренеш кенә 
түгел, ә кешенең кешелеген, шәхес ныҡлығын, характер һәм ихтыяр көсөн 
һынай торған киҫкен шарттар комплексы ул. Үҙенең «Күпер» повесында Ә. 
Хәкимов әйткәнсә: «ғәрәсәтле заманда, фронт шарттарында ваҡиғалар ҙа 
йылдамыраҡ сиратлашыусан, хистәр ҙә йәһәтерәк боролош яһаусан». 
Д.Исламовтың «Зелов тауҙары» повесы Бөйөк Ватан һуғышының һуңғы 
этабын – Берлин өсөн һуғыштарҙың бер хәл иткес участкаһындағы 
эпизодтарҙы сағылдыра. С. Кулибайҙың «Хәтерләү» повесында Бөйөк Ватан 
һуғышы күренештәре, хатта һуғыштан алдағы алыҫ Көнсығыштағы хәрби 
заставалағы эпизодтар, больницалағы көнкүреш менән аралаша. Тыуған ер 
символы Саҡабай инеше хикәйәләүсе яралы һалдаттың уй-хистәрен үҙенә 
тарта һәм уның күңел донъяһын яҡтыртып ебәрә. Ғ.Аллаяровтың «Хинған 
тауҙары аша» повесында ла һуғыш картиналары аяҡҡа баҫтырыла. Хатта 
уларҙа ниндәйҙер иҫтәлеккә тартым һыҙаттар ҙа сағыла. Һуғыш темаһына 
З.Хисматуллиндың «Таң алдынан», Ә. Чаныштың «Күк күкрәтеп, ер тетрәтеп», 
Ә. Байрамовтың «һуҡмаҡтағы йондоҙҙар», «Оксана», Т.Таһировтың «Ғәлиә» 
повестары ла инә.Талха Ғиниәтуллиндың «Ҡайтыу» исемле повесында 
дәһшәтле һуғыш картиналары тәрән психологик планда һүрәтләнә. Яугир 
яҙыусының «Бына һуғыш бөтөр ҙә...» повесында Бөйөк Ватан һуғышының 
1945 йылы тасуирлана. Әҫәрҙә барлыҡ һалдаттарҙы ла бер уртаҡ тойғо 
берләштерә, дәртләндерә, киләсәккә өмөт менән ҡарарға өндай: «Бына һуғыш 
бөтөр ҙә...» Ысынлап та, бөтәһе лә һуғыштан арыған, тыныс тормошта 
йәшәүгә, эшләүгә сарсаған. Һәр бер яугир һуғыш тамамланғас нисегерәк 
йәшәйесәге хаҡында пландар ҡора, хыялдарға бирелеп китә. Ошо яҡты 
хыялдарына ирешер өсөн улар һаман да алға бара ла бара, ә үлемесле һөжүмгә 
барыусылар һаман да яу ҡырында ятып ҡала тора. Һуғыш бөтөр алдынан ғына 
ғүмерҙәр өҙөлөүе ни тиклем үкенесле булмаһын, һалдаттар алға ынтыла. 
«Туннель» повесында ла Т. Ғиниәтуллин быуыны нығыныр-нығынмаҫ көйө 
һуғыш тирмәненә эләккән, һуңынан, тыныс тормошта үҙ урынын таба 
алмайынса ҡаңғырған һалдат яҙмышы тураһында хикәйәләй[4,c.15]. 

 Үрҙә ҡаралып үтелгән бөтә әҫәрҙәр ҙә башҡорт халҡының милли 
торошон, йәшәйешен сағылдырыусы менталь характарҙар сағылыш таба. 
Башҡорт халҡы өсөн ирек һөйөүсәнлек, ҡыйыулыҡ кеүек сифаттар хас. 
Шунлыҡтан һуғыш хаҡындағы әҙәби әҫәрҙәрҙә ошо архетиптар сағыла. Был 
һыҙаттар башҡорт халҡының менталитетын сағылдырып, архетипик характер 
сифаттары тураһында һөйләй. Азатлыҡ, ғәҙеллек өсөн үҙ ғүмереңде биреүҙә 
улар тормоштоң, йәшәйештең ысын мәғәнәһе итеп күргән. Ҡаһарманлыҡ 
юғары кимәлдә баһаланған. Шунлыҡтан әҙәби әҫәрҙәрҙә ҡаһарман йөрәкле 
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батыр һалдат архетибы төп урынды биләй. Ҡаһарман архетипик образ өсөн 
үҙенең ырыуы, халҡы өсөн, уның азатлығы һәм яҡты киләсәге өсөн үҙен 
ҡорбан иткән ҡылыҡ хас. Был архетипик образдар Бөйөк Ватан һуғышы 
тураһындағы повестарҙа һәм хикәйәләрҙә сағылыш таба. Был күренеш 
башҡорт халҡының милли һыҙаты, үҙенсәлектәре менән бәйле. Тематик 
проблематик йүнәлештәре, жанр төрҙәре һәм формалары менән дә айырыла 
бындай әҫәрҙәр. Үҙ ғүмерен ҡорбан итеү бәрәбәренә башҡаларға йәшәү 
килтереүсе, һуңғы һулышына тиклем дошманға ҡаршы аяуһыҙ һуғышыусы 
һалдат образының үҙәккә ҡуйылыуы, шуға ла был йылдарҙағы ижади процесс 
өсөн тәбиғи күренеш. Б. Бикбай «Ватан саҡыра», «Бер туғандар», К.Мәргәндең 
«Бер ғаиләлә», Ҡ.Даяндың «Ил батырына», Ғ. Ғүмәрҙең «Тулҡын өҫтөндәге 
ҡала», З. Биишеваның «Көнһылыу» кеүек һуңғараҡ ижад ителгән әҫәрҙәрҙән 
күренеүенсә, ошондай уҡ фиҙаҡәрлек тыл кешеһенән дә талап ителде[5, c.34-
43]. Бөйөк Ватан һуғышы ваҡиғалары Европаға азатлыҡ миссияһы Ә. 
Бикчәнтәевтың «Бөркөт һауала үлә» повесында башҡаларҙың ғүмере менән 
ҡаплаған яҡташыбыҙ Александр Матросовтың ысын бөркөттәргә торошло 
ҡаһарманлығы һәм ошо ҡаһарманлыҡҡа илткән томош юлы һүрәтләнә. 
Башҡорт әҙәбиәте үҫеш юлдарында хәрби-патриотик темаға ижад ителгән 
әҫәрҙәр тулы хоҡуҡлы урын ала. Бөйөк Ватан һуғышы һәм Башҡортостан 
егеттәренең һалдат шинелен кейеп, төрлө ҡаһарманлыҡтар күрһәтеүе 
тураһында беҙҙә бик күп төрлө әҫәрҙәре яҙылыуын дауам итә. Был күренеш 
дөрөҫ тә, сөнки халҡының хәрби традицияһын дауам иттереүселәрҙең 
батырлыҡтары бөтмәй. 

Башҡорттар электән ярым күсмә тормош менән йәшәгән. Уларҙың 
тоғро дуҫы, ярҙамсыһы ат булған. Борондан килгән мифтарҙан башҡорт 
әҙәбиәтендә сағылыш тапҡан Аҡбуҙат, Ҡара юрға, Аҡһаҡ ҡола, Ҡара ат кеүек 
архетип образдар башҡорт әҙәбиәтендә әленән әле яҡтыртыла килә. 
Шунлыҡтан Бөйөк Ватан һуғышы хаҡындағы әҫәрҙәрҙә лә ат архетибы 
айырым урынды алып тора.  

Әҙәбиәт ғалимы Ә. Вахитов билдәләүенсә: «Һуғышта ҡатын-ҡыҙҙар 
күрһәткән һәр ҡаһарманлыҡ үҙе бер китап булырлыҡ.Ә бит Бөйөк Ватан 
һуғышында Башҡортостандан әллә нисә меңдән ашыу ҡатын-ҡыҙҙар 
ҡатнашты, әҙме улар Ватан өсөн баш һалды». Әйтеп үтелгән повестарҙа 
ҡатын-ҡыҙ образы ҙур сағылыш ала тип әйтергә кәрәк. Кешелек тарихында 
быға тиклем ҡатын-ҡыҙҙар һуғыш афәттәренән яфа күреүсе ҡорбандар ғына 
булған. Ә Бөйөк Ватан һуғышында – бығаса күрелмәгән ҡот осҡос һуғышта 
меңдәрсә ҡатын-ҡыҙ Ватанды һаҡлаусылар сафына баҫа, ғәйәт, ҙур 
ауырлыҡтарҙы үҙ иңендә күтәрә. Был хәҡиҡәтте ҡатын-ҡыҙҙарҙың хеҙмәт 
фронтында күрһәткән фиҙаҡәрлеге менән раҫлап була. Һуғыш йылдарында 
эшсе көстәрҙе тулыландырыу маҡсатында йорт хужабикәләрен армия 
сафтарына саҡырыуға әле йәше етмәгән үҫмерҙәрҙе, хәрби хеҙмәткә яраҡһыҙ 
ир-атты, хатта ялға сыҡҡан ололарҙы да эшкә ҡушарға ҡарар итә. Йәш кенә 
ҡыҙҙар, ҡатындар, өйҙәрен ташлап, фронтҡа йүнәлә, батырҙарса ир-егеттәр 
менән бер рәттән дошманға ҡаршы һуғыша. Бөтә ошо яугирлыҡтары, эштәре 
башҡорт яҙыусылырының әҫәрҙәрендә урын таба. Бөйөк Ватан һуғышы 
тураһындағы әҫәрҙәр ҙә шулай уҡ доминант архетип образ булып ҡаһарман 
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йөрәкле ҡатын-ҡыҙ тора. Ул йәмғиәттә үҙенең шәхси һәм мәҙәни яҡтан үҫеш 
процесын характерлай.  

Башҡорт повестарында дөйөм кешелек архетибы ла сағылыш таба. Ул 
- рәнйетелгән ҡатын-ҡыҙ архетибы. Бөйөк Ватан һуғышы осоронда ауылдарҙа 
ҡалған ҡыҙҙар, ҡатындар, балалар бөтә ауыр эште башҡара. Был эш һөйәрлек, 
тырышлыҡ башҡорттарҙың ҡанында. Фашистар Башҡортостан ауылдарын 
баҫып кереп, халыҡты үҙенә буйһондорған, рәнйеткән, мыҫҡыл иткән. Беҙ был 
ваҡиғаларҙы төрлө әҫәрҙәрҙән уҡып беләбеҙ. Рәнйетелгән ҡатын-ҡыҙҙар 
архетибы – Бөйөк ватан һуғышы йылдарында фашистарҙан мәсхәрләнгән, 
тормоштан кәмһетелгән, яҙмыштан рәнйетелгән заттар. «Богиня в каждой 
женщине» хеҙмәтендә Джин Болен ҡатын-ҡыҙҙарҙы алиһәләр менән тиңдәш 
тикшерә. Һәр бер ҡатын-ҡыҙҙа алиһә йәшәй, тип ҡарай. Ҡатын-ҡыҙ өс 
төркөмгә бүлеп, архетиптарын тикшерә: богини-девственницы, уязвимые 
богини, алхимические богини. Уязвимые богини – рәнйетелгән алиһәләр. 
Джин Болен был төркөмгә Гера, Деметра һм Персефона алиһәләрен индерә. 
«Эти богини подстраиваются к другим и потому уязвимы. Они страдают. Их 
насиловали, похищали, подавляли и унижали боги-мужчины. И каждая из них в 
конце цонцов преодолевала свои страдания»,- тип характерлай уларҙы Джин 
Болен үҙенең хеҙмәтендә[2].  

 Бөйөк Ватан һуғышында бик күп башҡорт ҡатын–ҡыҙҙары 
рәнйетелгән, мәсхәрләнгән. Был дөйөм кешелек архетибы, йәғни бөтә 
халыҡтарҙа ла бар, тип әйтер кәрәк. Мәҫәлән, сит ил әҙәбиәтендә итальян 
яҙыусыһы Альберто Моровианың «Чочара» романында Чезара тигән төп 
героиня һәм уның ҡыҙы һуғыш осоронда бик күп михнәттәр күрә, тип 
тасуирлана. Уға хатта һалдаттар тарафынан ҡыҙының мәсхәрләнеүен дә 
кисерергә тура килә. Шулай итеп, рәнйетелгән ҡатын–ҡыҙ архетибы һуғыш 
осоро әҙәбиәттең төп архетипик образы булып торалыр. Әҙиптәрҙең бик күп 
әҫәрҙәрендә был күренеш һынланыш тапҡан. Ауыр һуғыш осоронда башҡорт 
әҙәбиәтендә Ватан төшөнсәһе Башҡортостан менән генә сикләнмәгән. 
Туғандаш булған Украина халҡы менән бергә фашистарға ҡаршы көрәшкән 
башҡорт яугирҙары. Был процесты Башҡортостан яҙыусылары үҙҙәренең 
әҫәрҙәрендә яҡтыртҡан.  

 Ғәзим Аллаяровтың «Хинган тауҙары аша» повесы Анастасия 
Петровна Борисова образы менән һуғарылған. Ауыл ҡатыны ҡыйыу бисә, 
үҙенең өйөндә унға яҡын фашистарҙы бикләп ут төртөп үлтерә. 1943 йылдың 
ҡышы. Шашынған фашистар бер ҡатындың ҡулындағы сабыйын тартып алып, 
телеграф бағанаһына бәреп үлтерәләр, үҙен мәсхәрләйҙәр. Был йыртҡыслыҡ 
Анастасия Петровна күңелендә бөткөһөҙ нәфрәт, үс алыу тойғолары уята. Был 
әҫәрҙә беҙ рәнйетелгән, кәмһетелгән ҡатын-ҡыҙҙар архетибын күрәбеҙ. 

 Әхнәф Байрамов очерктар, повестар ижад итә. Уның ижадында 
хәрби-патриотик тема ҙур ғына урын тота. Яҙыусының «Оксана», «Һуҡмаҡтағы 
йондоҙҙар» повестары уҡыусыларҙа популырлыҡ яуланы. «Оксана» повесында 
ҡыйыу, ләкин рәнйетелгән ҡыҙ образы – Оксана. Әсәһе-партизанка, аҙаҡ һәләк 
була. Героиня һуңғы һулышына тиклем фрицтарға ҡаршы тора. Иренең ишек 
алдында ҡапсыҡта ҡанһыҙ ҡалып ағарынған башын күргәс тә, әсәһенең 
аяныслы үлеме тураһында ишеткәс тә ныҡ тора, күпме ғазап сикһә лә 
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бирешмәй. Автор Оксананы нисек кенә рәнйетелһә лә, көслө рухлы булып 
ҡалыуын күрһәтә. Әҫәр Оксана сабыйын ҡосаҡлап ут эсендә янып үлеүе менән 
тамамлана.  

 «Һуҡмаҡтағы йондоҙҙар» повесы авторҙың рәнйетелгән, ләкин ҡыйыу 
Нурия хаҡында. Ун алты йәшлек ҡыҙ йәне-тәне менән фашистарҙы һөймәй. 
Уның әсәһе, Фариза инәй – партизандар отрядында. Ауылды дошман баҫып 
алған, теләһә нисек ҡарттарҙы, балаларҙы, йәш ҡыҙҙарҙы мәсхәрләп көн күреп 
яталар. Бер сабый ҡыҙҙы аҡ ҡайын янында, бөтә халыҡтың күҙ алдында 
ҡәбәхәт фашистар рәнйетеп үлтерәләр. Нурия үҙе лә фашистарға пленға төшә. 
Ике йылдан ашыу Германияла бер бай фрау имениеһында ҡара эш эшләп 
йәшәй. Уның кеүек йәш ҡыҙҙар Башҡортостандан күп бында. Улар бергә бер-
береһен йыуатып көн итәләр. Бай ҡатындың ағаһы көн дә тиерлек ҡыҙҙар 
янына килеп, мәсхәрләп, кәмһетеп йөрөй, ҡайһы бер ҡыҙҙар оятҡа түҙә алмай 
үҙҙәренә ҡул һалалар, ә ҡайһыларын оятһыҙ фриц үҙе үлтерә. Шундай ауыр 
мәлдәрҙә бирешмәй Нурия. Бер көн уйламағанда фрауҙың өйөнә килеп инә һәм 
фашист свастикаһын күреп, ярһып-ярһып тапап ташлай. Быны күрәләр һәм 
ҡыҙҙы яҙалайҙар. Ҡыҙыл йондоҙ менән табанына ҡыҙҙырып баҫалар: «ҡарайыҡ 
әле, үҙеңдең йондоҙоңдо нисек тапап йөрөрһөң икән», – тип мыҫҡыллайҙар. 
Ниндәй генә хистәр кисергәнен Нурия үҙе генә белә. Нисек итеп хәҙер 
йондоҙға баҫып йөрөргә һуң? Ауыр минуттарҙа башын эймәй, Нурия, нисек 
кенә кәмһетелһә лә фашистарға нәфрәт менән йәшәгән, яҡты тормошҡа 
ышанған, Еңеү көнөн көткән, рәнйетелгән ҡатын-ҡыҙ архетибы. 

 Рәнйетелгән башҡорт ҡатын-ҡыҙ архетибын Рәис Ғабдрахмановтың 
«Күҙ нурым» повесында күрергә була. Был әҫәр автобиографик характер 
йөрөтә. Ҡулаҡтар тарафынан атылған, фашистар тарафынан аҫылған, һуғышта 
ирен, бөтә улдарын юғалтҡан, һуғыштан һуң илде аяҡҡа баҫтырған, ас 
ваҡыттарҙа балаларына һуңғы ҡабымлығын биргән, өшөгәндә үҙ кейемен 
һалып кейҙергән, утҡа кергән, һыуға төшкән, шулай ҙа ҡайһы берәүҙәр 
тарафынан урынһыҙ рәнйетелгән, тик уны бер кемгә лә белдермәгән ҡатын-
ҡыҙҙар, әсәләр, апайҙар, ҡыҙҙар. Автор әҫәрендә Бөйөк Ватан һуғышы 
йылдарында әсәләр, ҡыҙҙарҙың кәмһетелгән тормошон күрһәтә.  

Шулай итеп, Бөйөк Ватан һуғышы йылдары хаҡындағы әҫәрҙәрҙә 
ҡыйыулыҡ, ҡаһарманлыҡ, ат, рәнйетелгән ҡатын-ҡыҙҙар архетибы сағылыш 
таба. Кәмһетелгән, мәсхәрләнгән тик аҙаҡ, баш күтәреп, ғорур ҡарап изге эш 
өсөн һәләк булған йәки яҡты тормошто дауам иткән башҡорт ҡатын-ҡыҙҙары 
улар. Тиҫтәләрсә йылдар үтеүгә ҡарамаҫтан, Бөйөк Ватан һуғышы ҡалдырған 
яралар, яу яланында ятып ҡалған туғандар әле лә бер кемде лә битараф 
ҡалдырмауын, беҙ хәҙерге повестарҙа сағылыуын ҡарап үттек. Повесть жанры 
булып үткән һәм бөгөнгө проблемалар сағылышын киң яҫтыртыусы булараҡ, 
Бөйөк Ватан һуғышы темаһын төрлө планда яҡтыртыуы, оло диапазонда 
биреүен анализланыҡ. башҡорт һәм украин дуҫлығы ла күп кенә башҡорт 
яҙыусылары әҫәрҙәрендә сағылыш таба. 
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БАШҠОРТ ФОЛЬКЛОРЫ ЭПИК ЖАНРҘАРЫНДА КОСМОГОНИК 

ҺӘМ АНТРОПОЛОГИК МОТИВТАР 
 

Космогоник мотивтар барлыҡҡа килеүҙәре йәһәтенән боронғораҡ 
осорға ҡараған фольклор әҫәрҙәренә хас.Әгәр ҙә донъя әҙәбиәтенә күҙ 
һалһаҡ,был мотивтарҙың һиндтарҙың “Ригведа”,”Рамаяна”,антик әҙәбиәттән 
Гомерҙың “Одиссея” әҫәрҙәрендә сағылышын күҙәтәбеҙ.Был әҫәрҙәрҙә 
космогоник мотив донъяның ҡоролош системаһын һүрәтләүҙә сағылыш 
таба.Мифологик күҙалллауҙарға ярашлы рәүештә донъя өс ҡатламдан 
тора.Күктәге,ерҙәге һәм ер аҫтындағы ҡатламдарҙан торған итеп күҙалллана 
донъяның ҡоролошо мифтарҙа. 

Ошондай уҡ яңғырашлы донъя ҡоролошона ҡараш “Ригведала” ерҙәге 
көстәрҙең ер аҫты көстәре менән конфликты, быға күктәге көстәрҙең тәьҫире 
рәүешендә художестволы һүрәтләнеш таба.Ер аҫты геройҙары,ғәҙәттә,ҡара 
көстәр булараҡ сығыш яһай,улар аждаһа,йылан кеүек имәнес заттар сифатында 
һынландырыла.Бындай эпик әҫәрҙәрҙә эпик герой ерҙә йәшәүҙе барлыҡҡа 
килтереүҙә хәл иткес роль уйнай,ҡара көстәрҙең үлтерелгән кәүҙәләренән ҡоро 
ер,тауҙар яһала. Шулай уҡ, ерҙең барлыҡҡа килеүе мотивы “Энума Элиш” 
вавилон поэмаһында төп урынды биләй[1]. Бында күктәге Алла Мардук 
һауаны һәм ерҙе Тиамат исемле һыу аждаһаһының кәүҙәһенән яралта. 
Библияла Алланың күп башлы аждаһаны еңеүе ерҙә йәшәүҙең барлыҡҡа 
килеүе менән ассоцияциялана. Шумер мифологияһында һыуҙағы хаосты 
сағылдырыусы персонаж Энлиль исемле дәү йылан тип бирелә. 

Алланың аждаһа-дейеүҙәр менән көрәшеп,уларҙың кәүҙәләренән 
ерҙе,һауаны барлыҡҡа килтереүҙәре мотивы боронғо кешеләрҙең донъяны бер 
тәртипкә һалып,системалаштырып күҙ алдына килтерергә тырышыуҙары 
йүнәлешендә барлыҡҡа килгән. Донъяны аңлауҙа тап ошондай 
системалылыҡҡа мохтажлыҡ төрлө халыҡтар фольклорына уртаҡ космогоник 
мотивтарҙың үтеп инеүенә,таралыуына сәбәп булған. Космогоник мотивтар 
“Урал батыр”, “Аҡбуҙат”, “Заятүләк менән Һыуһылыу” эпостарында 
үҙенсәлекле сағылыш таба. Был эпостарҙа донъяның өс өлөштән тороуы 
һүрәтләнә.Бигерәк тә,тәүге ике эпоста донъяның өс ҡатламы асыҡ 
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иллюстрациялар менән бирелә. “Урал батыр” эпосында күктәге тормош 
Самрау,уның ғаиләһе,ҡыҙҙары эш-хәрәкәте аша сағылдырыла,ерҙәге йәшәйеш 
Йәнбикә,Йәнбирҙе,уларҙың улдарының ерҙәге көн-итмешен һүрәтләү менән 
асыла.Йәнә,ер аҫтындағы тормош һыу батшалығындағы ваҡиғаларҙа сағылыш 
таба.Ошо рәүешле “Урал батыр” эпосында донъя ҡоролошо өс ҡатламда 
бирелә. “Аҡбуҙат” һәм “Заятүләк менән Һыуһылыу” эпостарында ла боронғо 
кешеләрҙең ер аҫтында ла йәшәйештең булыуына ышаныуҙары һыу аҫты 
батшалығы образы аша бирелә. 

“Урал батыр”,”Аҡбуҙат”, “Заятүләк менән Һыуһылыу” эпостарында 
сағылыш тапҡан донъяның ҡоролошо хаҡындағы күҙаллауҙарҙың нескә эске 
мәғәнәһе бар.Унда кешеләрҙең күктә үлемһеҙ Алла,фәрештәләр йәшәүе,ерҙә 
ябай әҙәми заттар,йән эйәләре,ер аҫтында тере йәндәр үлгәс барып эләгә торған 
ҡараңғы ер аҫты донъяһы булыуы кеүек ышаныуҙары урын ала. 

Космогоник мотивтар легендаларҙа ла йыш осрай. Мәҫәлән, айҙағы 
таптарҙың барлыҡҡа килеүен аңлатыусы легендаларҙа реаллек шул есемдәрҙең 
ысынбарлыҡта булыуында, ә бар ситуациялар(айҙың көйәнтәле ҡыҙҙы үҙенә 
тартып алыуы һ.б.)-бөтәһе лә мөғжизә, поэтик уйҙырма. Ләкин ул ҡоро 
фантазия тыуҙырған уйҙырма түгел, ә боронғо кешенең аң кимәленә, уның 
мифологик ҡараштарына бәйле тыуған уйҙырма. Легендаларҙа тәбиғәт 
күренештәре лә йәнле итеп тасуирлана. Бында йылғалар “һөйләшә”, 
“бәхәсләшә”, “ярыша”, көнләшә” (“Ике Инйәрҙең бәхәсе”, “Ҡалым”, “Ағиҙел 
менән Яйыҡ, “Ағиҙел менән Ҡариҙел”), ай йәберһетелгән етем ҡыҙҙың 
һыҡтауҙарын “ишетә”, уны “ҡыҙғана”. Легендаларҙың геройҙары араһында 
әкиәт персонаждары (дейеү батшаһы, убыр әбейҙәрһ.б.), дини мифтарҙан килеп 
ингән иблес, фәрештәләр, пәйғәмбәрҙәр, хатта алланың үҙе лә бар (“Туфан 
ҡалҡыу”, “Етегән йондоҙ- ете ҡыҙ”, “Толобуйҙар”, “Зөһрә йондоҙ”). 

Йондоҙҙарҙың барлыҡҡа килеүен, йыһандағы хәрәкәтте төҫмөрләгән 
легендаларҙа шуллай уҡ тәбиғәт менән кеше, йыһан менән ер тормошо 
араһындағы мөнәсәбәт үҙенсәлекле сағылыш таба. Айҙың ергә төшөүе, ер 
ҡыҙының күккә күтәрелеп, шунда йондоҙ булып ҡалыуы (“Зөһрә йондоҙ”) 
тәбиғәт кешеләштерелгән, ә йәмғиәт тәбиғәтләштерелгән дәүерҙәрҙең 
алыҫтағы бер яңғырашы булып ҡабул ителә. 
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 Ч.Айтматов - дүйнөлүк адабияттын улуу даанышманы. Ансыз кыргыз 

адабиятынын өнүгүү процессин дегеле элестетип болбойт. Өзүнүн жаңычыл 
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идеялары, көркөм образды оригиналдуу бере билүү чеберчилиги жагынан ал 
кыргыз адабиятындагы жаңы формалык жана мазмундук этапты негиздеди. 

Манастан кийинки кыргыз элине келген улуу адам катары 
Ч.Айтамтов менен биз сыймыктанып келебиз. Ал таланттуу жазуучу катары 
кыргыз элин дүйнөгө таанытты десек жаңылышпайбыз. Жазуучунун 
чыгармаларын жер шарынын бүт сабаттуу элдери окушат жана кыргыз элин, 
Кыргызстанды, Ала-Тоону, Ысык-Көлдү Айтматовдун чыгармалары аркылуу 
угуп, билип калышты. Бул жөнүндө белгилүү адабиятчы К.Артыкбаев 
мындайча образдуу жазган: «Бир кезде улуу Манасты жараткан элибиздин 
азыркы учурда көркөм ойлоосунун мурда болуп көрбөгөндөй жаңы 
бийиктигин биз Ч.Айтматовдун чыгармачылык турпатынан көрүп турабыз. 
Биздин улуу тоолор дүйнөдөгү бийик тоолор менен жанаша тура калган 
сыңары, Ч.Айтматовдун бийиктиги менен кыргыз элинин маданияты жер 
шарындагы бийик маданий тоолор менен теңдешип, бир катардан орун 
алгандыгына кимдер сыймыктанбасын! Мына, “эл үмүтүн эр актайт, эр атагын 
эл сактайт» деген ушул! Чындыгында эле, Ч.Айтматовдун багындырган 
бийиктиктери менен мүлдө кыргыз эли сыймыктанат. Ал «…адамдарды өлбөс-
өчпөс каармандардын образына айлантып, кыргыз адабиятында буга чейин 
түзүлө элек, турмушка активдүү катышкан, жеке кызыкчылыгы менен коомдук 
кызыкчылыкты айкалыштыра алган, ички дүйнөсү бай, жогорку 
адамкерчиликке жана кайталангыс жекече сапатка ээ болгон залкар идея, терең 
мазмунду өзүнө камтыган эрки күчтүү каармандарды ийкем сүрөттөп, алардын 
үлгү болорлук образдарынын галереясын түзүүгө мүмкүнчүлүк берүүдө. 
Ошондой каармандарды поэзиянын ширелүү көркөм тили аркылуу образдуу 
сүрөттөө менен Ч.Айтматов адабиятыбыздын өсүшүнө жаңы этап баштады 
[1:1982;153]»: «Чынында эле бул кишини кыргыз адабиятынын сыйкырчысы 
катары карасак да болот. Анткени, дүйнө эли кыргыз тилде сүйлөгөн, кыргыз 
деген эл бар экенин алгач «Жамиладан» тааныган, анын автору азыр да биздин 
«визиткабыз» катары кабыл алынат. 

Негизинен, эле Ч.Айтматовдун калемине таандык бардык чыгармалар 
түбөлүктүүлүгү менен айырмаланат. Бир окусан да, жүз окусаң да кызыгы, 
окумдуулугу жоголбойт.» [2:1992;5] 

Талантту жазуучунун түзүп кеткен көркөм дүйнөсү – ар тараптуу, 
бекем, кылымдардан кылымдарга мурас катары кала берүүчү баалуу, нарктуу 
көркөм, кажыбас жана ажайып дүйнө экени баарыбызга белгилүү. Ага 
кайрылуу менен өзүңдүн жан дүйнөңө да рахат себесиң, анын чыгармалары ар 
дайым делебеңди козгоп, кызыктырып турат. Ошого жараша улам жаңы 
жактары, мурда байкалбаган «белестери» ачылып арбап алат. 

Мына ушул улуулуктун улуулугун ого бетер арттырып, баалуулугун 
ачып берип, жалпы окурмандарга тартуулап турган адабиятчылардын 
ишмердүүлүгү атайын сөз кылууга арзыйт. Бул өзүнчө илим тармагы. Мындай 
илим тармагынын бири Айтматов таануу илими болуп саналат. Бүгүнкү 
күндөгү илимий горизонттон алып караганда Айтматов таануу илими бир 
кыйла калыптанып калган илим тармагы экендиги талашсыз. Ч.Айтматовдун 
көркөм адабий чыгармаларын ар тараптан изилдеп, андагы көркөм-
эстетикалык маанини ачып, анын баалуулугун көргөзүп берүү милдетин 
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аркалаган бул илимдин 60-жылдардын биринчи жарымында алгачкы 
карлыгачтары адабият таануу айдыңында балкалса бүгүнкү күндө бул илимдин 
өкүлдөрү ондогон элге төбөсү көрүнгөн белгилүү адабиятчы, сынчылар менен 
толукталып келе жаткандыгына күбө болуп келебиз. 

Ошол бүгүнкү күндөгү улуттук айтматов таануу илиминин негизги 
жүгүн көтөрүп келе жаткандардын алдыңкы сабында филология илимдеринин 
доктору, академик, белгилүү адабиятчы жана сынчы А.Акматалиев турат. Ал 
Ч.Айтматовдун өмүрү чыгармачылыгын адамдык парасаты менен кошо 
талыкпай окурмандарга дааналаштырып берип келе жатат. Айтматов дүйнөсүн 
А.Акматалиевден ашыкча билген окумуштууну азырынча табуу да кыйын. Өз 
изилдөөлөрүндө Ч.Айтматовдун алгачкы аңгемелеринен тарта акыркы 
романдарына, жада калса бүткөрүүгө үлгүрбөй калган мурастарына чейин 
анализге алып кеңири публикага тартуулап келе жатканы анын кыргыз 
журтчулугу үчүн моюбас эмгек эткен жаратмандыгынан кабар берет. 

Дегеле А.Акматалиев Ч.Айтматовдун баардык чыгармаларында 
айтылуучу ойду, анын көркөмдүгүн системалуу ачып берип келе жаткан 
изилдөөчү. Муну анын жазуучунун ар бир чыгармасына болгон 
иликтөөлөрүнөн байкоого болот. Ошентсе да макаланын көлөмү мүмкүнчүлүк 
бербегендиктен бул ирет А.Акматалиевдин Ч.Айтматовдун “Кыямат” 
романынын тегерегинде жүргүзүп келген ар кыл ойлоруна гана чакан экскурс 
жасоого мажбур болдук. 

А.Акматалиев Ч.Айтматовдун “Кыямат” романына системалуу 
кайрылып келгени анын сын багытындагы жана изилдөө маанайындагы 
илимий макалаларына көз жүгүрткөнүбүздө белгилүү болду. Анткени, 
“Кыямат” темасына адабиятчы “Бөрүгө боорукер болсокпу”, “Кыяматты” 
тереңден түшүнсөк деп...”, “Эстетический опыт Чингиза Айтматова...”, 
“Творчество – это жизнь”, “Ч.Айтматовдун чыгармачылыгындагы эркиндик 
жана көз карандысыздык идеясынын берилиши”, “Эстетикалык тажрыйбанын 
мааниси жана ролу”, “Плаха” и мировая литература” деген изилдөө 
эмгектеринде кайрылып, аларда дал мына ушул “Кыямат” романынын нарк-
насилин, көркөмдүк баа-салмагын ачып берүүгө зор аракеттер жумшалган. 

Изилдөөчүнүн улуу жазуучунун “Кыямат” романына арналган 
эмгектеринин бул толук эмес тизмесинде адабиятчынын бир эле чыгармага 
кайра-кайра кайрылышын байкайбыз да, мурда ачылып берилбей калган ойлор, 
мурда камтылбай калган изилдөө тыянактары улам толукталып, 
кошумчаланып жүрүп отургандыгын көрөбүз. Улам жаңы изилдөөлөрүндө 
адабиятчынын жазуучуну улам жаңы параметрден, жаңы өңүттөн ачууга 
болгон аракети байкалбай койбойт. Демек, “Кыямат” темасынын көп 
катмарлуулугу, жалпы адамзаттык маааниси изилдөөчүнү дамамат 
кызыктырып, улам кийинки изилдөөлөрүнө мотив жаратып келе жатканын да 
боолголоого болот. 

Чыгарманын көп катмарлуугу, анын сюжеттик татаалдыгы жөнөкөй 
окурмандын түшүнүүсүнө бир топ кыйынчылыкты жаратат. Муну окурмандар 
айтып эле жүрүшөт. Ушул көйгөйдүн айрым жактарын адабиятчы өз 
иликтөөсү, романды жиликтеп талдап берүүсү, андагы символиканы, 
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подтексттик ойлорду ачыктап окурмандардын калың катмарына чечмелеп 
берүүсү менен айтматов таануу илиминдеги орчундуу жүктү аркалап келет. 

Муну менен биз Ч.Айтматовдун бул адаттагы шедеври элге 
түшүнүксүз деген ойдон алыспыз. Асыресе гений жазуучуну ой дүйнөсү, 
эстетикалык кабылдоосу күчтүү инсандар башкаларга караганда алда канча 
терең, кеңири жана ар тараптуу түшүнүп, анын айтайын дегенин толугу менен 
туюп-сезип турганын гана белгилөө менен болгону белгилүү адабиятчынын 
башкалар оңой менен байкабаган же баам салбаган эстетикалык туюму 
аркылуу улуу жазуучунун жазуучулук кеменгерлигин ого бетер ажарына 
чыгарып, анын андан да кеңири публикага түшүнүктүүлүгүн негиздеди десек 
жаңылышпайбыз. 

Адатта баардык эле адабий изилдөөчүлөр обьект кылып алган 
жазуучусун же анын чыгармасынын баа-салмагын ар дайым эле ачып бере 
алышпайт. Ал эми А.Акматалиев өз изилдөөлөрүндө “Кыямат” романынын ар 
тараптан карап, анын темасын, андагы идеяны, жазуучу тарабынан көтөрүлгөн 
проблематиканы, образдар системасын, сюжеттик өзөктүн өзгөчөлүгүн, 
композициясын жана тилин анализге алат. Баарынан баалуусу роман орус жана 
дүйнөлүк адабияттагы түспөлдөш сюжеттүү же мазмундуу чыгармалар менен 
катар коюлуп иликтенет дагы андагы айрымачылыктар менен жалпылыктар 
белгиленет. 

А.Акматалиев Ч.Айтматовдун “Кыямат” романын изидөөдө 
негизинен төмөндөгү темаларды чечмелейт: 

1. Экология маселеси жана моюнкум трагедиясы. Адам менен 
табияттын эриш-аркактыгы тууралуу маселе Ч.Айтматовдун дээрлик баардык 
чыгармаларын кызыл сызык аркылуу аралап өткөн негизги темалардан болуп 
саналат. Баардык чыгармаларында Ч.Айтматов адамдын жаратылыштын бир 
бөлүкчөсү экендигин, адам жаратылышты акыл-эси менен пайдаланып ошол 
эле учурда ага тиешелүү түрдө кам көрүүсү керек экендиги, бул өз кезегинде 
адам келечеги, кийинки муундарга көрүлгөн камкордук болорун, муундар 
ортосундагы байланыш үзүлбөшү керек экендигин айтып эле келе жатат. 

“Кыямат” романында жазуучу ушул темага кайрадан кайрылып, адам 
табиятындагы наадандыкты, күнүмдүк жашоодон бөлөк ойлонбогон кыска 
акылдыгын белгилеп келип адам менен жаратылыштын ортосундагы 
контрасттык көрүнүштөрдү Акбара менен Ташчайнардын жана Моюнкумдагы 
трагедия аркылуу көркөм деталдаштырган. Мына ушул жазуучунун 
чеберчилигин адабиятчы илгиртпей түшүнүп, жазуучунун адам табияты, адам 
менен жаратылыштын карым-катышы, экология маселесинин чыгармада 
көркөм иштелип, бөтөнчө таасир берүүчү күчү бар экендигин белгилейт да 
маселенин бүгүнкү күн үчүн да актуалдуулугун айтып, учур адамдарын 
экология маселесине аяр мамиле жасоого үндөйт. 

2. А.Акматалиев кудай же улуу ишеним да “Кыямат” романында 
бүгүнкү адам жашоосун жакшылыкка жетелөөчү маңыз катары 
көрсөтүлгөндүгүн белгилейт. “Их боги – это вера в будущее. Страстное 
желание, чтобы завтрашний день был лучше сегодняшнего, чтобы вечно 
продолжалась история человеческая, чтобы лучше стал сам человек. Для того 
чтобы эти желания превратились в реальность, человеку 
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необходимотерпение”. Бул ой Бөри-Эне образынын маңызын ачып берет. Ал: 
“... Матерь человеческая... Бюри-Ана – Мать волчица” [5:2010;828] Адамдык 
жана адамдын наадандыгы да ушул карышкырлардын туюм-сезими аркылуу 
ачылып берилет. Адам мыкаачылыгы карышкырдын жан дүйнөсүндө бааланат. 
Буга карышкырдын энелик мээрими карама-каршы коюлат. Демек, энелик 
мээрим адамда гана эмес айбанатта болот. Керек болсо ал бүтүндөй адам 
уруусунун энеси да болгон. Адам тукуму ошону унутту. Ушул таризден улам 

А.Акматалиевдин изилдөөсүндө Ч.Айтматовдун “Кыямат” романында 
баяндалган “бөрү” түшүнүгүнүн кыргыз дүйнө таанымындагы мааниси 
чечмеленип, анын семиотикалык жана герменевтикалык негизи иликтенет. 

Байыркы ата-бабалардын тотемдик культу катары түпкү башаты 
анализге алынуу менен ушул түшүнүктүн башка элдердеги көрүнүшүн да 
белгилеп бул түшүнүктүн дүйнө элдеринин дүйнө таанымындагы маанисин да 
аргумент катары мисалга тартат. Чыгармадагы Акбаранын көзү менен 
дүйнөнүн кабылданышы же карышкырдын табияты дүйнөнү аңдоонун өзөгү 
катары берилип, адам жашоосунун негизи жаныбардын жан дүйнөсү аркылуу 
чагылдырылганын, демек адам баласы жаратылыш менен эсептешүүсү керек 
экендигин, биз ойлогондой ал жөн гана макулук эмес экендигин, анын сезими- 
туюму адам иш-аракетин иргеп кароого кудуреттүү экендигин ачып көрсөтөт. 

Буга удаалаш адам менен айбандын ортосундагы баалуулуктар 
салыштырылып, адам баласынын асыл сапаттары жоголуп бара жатканын 
кабарлайт. Акбаранын күрөшчүл, өз баласы үчүн акыр аягына чейин талбай 
күрөшкөн образын анализдеп берип жатып изилдөөчү аны “атайы 
кыянатчылык кылбайт” деген бүтүмүн чыгарат. Демек, изилдөөчү адам менен 
айбанаттын табиятын иликтөөгө алып адам баласы өз табиятынан тайгандыгын 
билдирет. [3:2010;765] Адам менен карышкырдын беттеши – жашоо үчүн 
болгон күрөш экендигин жазуучу өтө ынанымдуу бергендигин айтып, ошол 
эле учурда каарышкырдын образына салыштырма-типологиялык анализ 
жүргүзөт да, “Кыямат” романындагы Акбара менен Тайчайнардын окуясы 
Т.Сыдыкбековдун “Көк серек” жана Т.Касымбековдун “Көк жал” аңгемелери 
менен салыштырылып, бөрүнүн образынын көркөм ачылышы иликтөөгө 
алынат. [4:2010;485] 

Башта айтылгандай жаратылыштын аёосуз кырылышы, экология 
маселеси жазуучунун чыгармачылыгында көп айтылып келген тема. Бул 
романда да жазуучу Моюнкум трагедиясын [5:2010;832] берүү менен адамдын 
мыкаачлыгын жана өз келечегине кам көрбөгөндүгүн, мыкаачылыгын, түпкү 
келип чыккан тарыхын тана баштагандгын кабарлайт. Ал эми адабиятчы болсо 
мына ошол чындыктын жазуучунун чыгармачылыгында негиздүү, ынанымдуу 
жана көркөм иштелгендигин белгилеп көрсөтөт. Мында да адабиятчы 
салыштырма-типологиялык илик жүргүзүп, бул эпизодду Фарли Моуте менен 
салыштырат, анда жаратылыш жана адам маселесин, адам менен табияттын 
карым-катышын жазуучу өз мезгилинде, бөтөнчө көркөм ачып бере 
алгандыгын белгилеген. [5:2010;831] 

3. А.Акматалиев “Кыямат” романындагы адам эркиндиги жана көз 
карандысыздык маселесине кайрылат да, социалисттик системадагы адамдын 
чектелген эркиндиги, Бостондун жеке тагдыры көркөм ыкма аркылуу элестүү 
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чагылдырылгандыгын белгилейт. Мында изилдөөчү сюжеттик өзөктөгү 
социализм доору же коммунисттин образын чечмелеп, автордун ошол коомго 
болгон протесттин да бөлүп көрсөтө алган. [5:2010;830] Адам насили менен 
баяндалган окуялардын мезгилдик жана мейкиндик бирдиги да изилдөөчү 
тарабынан аныкталып, окурмандарга майдаланып берилет. “Роман өз-өзүнчө 
логикалык жана аякталышка эгедер бир нече аңгеме-баяндардан турат. Алар: 

Акбара менен Ташчайнардын баяны, Авдийдин диний көз 
караштарынын тарых-таржымалы, нашакорлордун жүрүшү, Обер-Кандаловдун 
хунтасынын эт планын толтуруу үчүн Моюнкумдагы кыргын чабыты, грузин 
элинин “Жетинин бири” аңгемеси, Понтий Пилат, Иисус Назарянин жөнүндөгү 
инжил легендасы, Бостон менен Базарбайдын окуясы. Мына ушул бири-
биринен мезгилдик, мейкиндик ар кыл аралыкта турган окуяларды жазуучу 
бир проблемалык түйүнгө – башкаруучулук саясаттын, бийлик менен 
коомчулуктун ортосундагы дисгармониянын түпкү себеби болгон, адам эркин 
тушаган идеологиялык сенектик, догматизмдин кесепет натыйжаларын 
көрсөтүүгө байлайт” [6:2010;575] деп бийлик менен жеке адамдын 
ортосундагы карама-каршылыкты жана жөнөкөй адамдын керт башынын 
эркиндиги үчүн жогоруда аталган сюжеттик өзөктүн ар биринде айыгышкан 
күрөш жүрүп келгенин адабиятчы чечмелеп, жазуучунун адам эркиндигинин 
жактоочусу экендигин ачып көрсөтөт. 

4. Дин маселеси да чыгармада кеңири баяндоого алынып, ал Иисустун 
жана Абдийдин образы аркылуу анализге алынат. Адабиятчы бул маселенин 
чечмеленишин В.Тендряковдун “Покушение на миражи” чыгармасы менен 
салыштырат да андагы жалпылыктар катары азыркы учур менен инжилдин, 
библиянын байланышы тереңден иликтөөгө алынат. Бул аркылуу жазуучунун 
көркөм максаттары ишенимдүү ишке ашканын изилдөөчү сыймыктануу менен 
билдирет. Ошол эле учурда изилдөөчү жазуучу М.Булгаковду туурады деген 
айрым пикирлерди четке кагат. Ч.Айтматовдун сүрөткерлик, теманы ачып 
берүү чеберчилигин жана проблеманы коё билүү жөндөмүн жогору баалап, бул 
жазуучунун жеке ийгилиги деп бааланууга тийиш деген бүтүмдү чыгарат. 

Мындай жыйынтыкка ал Иисустун образы чагылдырылган бир нече 
чыгармаларга экскурс кылат да Иисустун образынын “Кыямат” романында 
көркөм иштелишин негизги айырмачылык катары аргументтештирип отуруп 
келет. [7:2010;654] Ошону менен катар Иисуска кайрылууда ал Фолкнердин 
“Авессалом, авессалом!”, Гарсиа Маркес “Палая листва” жана Анри 
Барбюстун [3:2010;765] чыгармаларына токтолуп образдын көркөмдүгүн, баа-
салмагын иликтөөгө алат да Ч.Айтматовдун жазуучулук кредосун бөлүп 
көрсөтөт: “Обращение писателя к евангельским сюжетам было неожиданным 
для читателей. Библейский материал Айтматов использовал для того, чтобы 
напомнить о том, что сегодня перед человечеством как никогда остро стоит 
проблема необходимости сохранить мир от ядерного апокалипсиса” 
[8:2010;654] 

5. “Кыямат” романынын жанры туурасында да А.Акматалиевдин 
изилдөөлөрүндө сөз болот. ”Айтматов бардыгынын тыйпыл болушунун 
жакындап келаткандыгы туурасындагы оптимистик эмес трагедия жазды”, - 
деп айтматов таануучу ”Кыяматка” роман-трагедия деген аныктамасын берген. 
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[8:2010;757] “Плаха” – роман-трагедия, но трагизме романа есть 
жизнеутверждающая сила, очищающая, вызывающая сострадание и гнев. Этот 
трагизм захватывает нас, и мы уже не в силах абстрактно рассуждат, быть 
сторонними наблюдателями, он овладевает нашими чувствами сердцем, душой 
с тем, чтобы мы стали чище, сильнее, яростнее. И в этом оптимизм 
трагичности, в этом ее великий урок” - деп чыгарманын жанрдык өзгөчөлүгүн 
аныктайт да Г.Гачевдин чыгарма туурасындагы “... мистерия, притча, турмуш 
да, айбанаттар жөнүндөгү эпос да, философиялык диалог да, реалисттик 
баяндоо да катышкан “синкреттүү китеп” [9:2010;654] деп берген 
аныктамасына кошулуп, анын пикирин күбөгө тартуу менен адабиятчы “автор 
романды жазуудагы идеялык-көркөмдүк максатын иш жүзүнө ашыруу үчүн 20- 
кылымдын акырындагы реалисттик романдын карамагындагы мүмкүн болгон 
конструктивдик каражаттардын баарысын пайдаланган” деп жыйынтык 
чыгарат. Муну менен ал жазуучунун чеберчилигин, стилдик жекечелелигин, 
бийик чыгармачыл дараметин белгилеп өткөн. 

Жалпылап айтканда, А.Акматалиев Ч.Айтматовдун “Кыямат” 
романынын жанрын анализге алып, андагы негизги темаларды (экология, адам 
жана жаратылыштын карым-катышы, адам эркиндиги жана көз 
карандысыздык, дин, кудай маселелери) чечмелеп, адам баласынын 
жаратылышка аяр мамиле жасоосу, ага кам көрө билүүсү, өз көз 
карандысыздыгын камсыздай алуусу, дүйнөнү, өз табиятын, тарыхын билүүсү 
керек экендиги тууралуу идеяны жар салып жатканын жана адам баласы 
адамдык табияттан тайбай жашоого милдеттүү экендигин айтып жатканын 
чечмелеп берет. Ошентип адабиятчы А.Акматалиев “Философские идеи 
романа нацелены на пробуждение в читателе активного внутреннего отклика, 
на его духовную мобилизацию на защиту подлинно человеческих ценностей. 
Отношение героев романа к жизни, природе, их раздумья, философские 
взгляды, похожие друг на другу судьбы, созвучность времени – все это не 
может не взвольновать читателя. Произведение дает почву для размышлений о 
сущности бытия, о чуждой для вашей жизни философии “все в жизни 
продается, все покупается”, о непримиримой борьбе с безнравственными 
поступками, наносящими неисчислимые беды естественному развитию 
природы, о добросовестном труде на благо общества, народа, о роде 
человеческом. Созданном для радости. Счастья и свободы” [5:2010;828] деген 
жыйынтык чыгарат. 
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Эгембердиева А.А., профессор ИГЯК КГУ им. И.Арабаева,  
г. Бишкек, Кыргызская Республика 

 
«АДАМЗАТ, КАЧЫП КАЙДА БЕКИНЕБИЗ?!.» ЖЕ АКЫН АСАН 

ЖАКШЫЛЫКОВДУН БАЛЛАДАСЫНДАГЫ ИДЕЯЛЫК ӨЗГӨЧӨЛҮК 
 
Кыргыз эл жазуучусу, акын Асан Жакшылыковдун “БҮРКҮТ уя” 

(2019) аттуу китебине кирген “Кара кулпу жана алтын ачкыч жөнүндө 
балладасы” 2018-жылы жазылган. Ал социалдык тармактарга жарыяланган 
кезде “Бул... БАЛЛАДА, бүгүнкү күндөгү бир адамдын, бир өлкөнүн эмес, 
ааламдагы адамдардын жан дүйнөсүнүн жаңырыгы, – деп кабыл алдым! 
Мындай ырды рух дүйнөсү жогорку күч менен байланышкан адам гана жаза 
алат!” (Айшеке Курманова), “Азыркы адам мүнөзүндөгү кайчылаш ой-
пикирди, өзүн-өзү тарбиялоонун бирден-бир ачкычы ар ким өзүнүн үстүнөн 
иштөө экендигин айттыңыз” (Даша Касымбекова), “Бул балладаңыз түшүнгөн 
адамды терең ойго салат. Чындыгында жашообуз, өмүрүбүз, жан дүйнөбүз 
камакта. Ачкычты ар ким өзү тапканга аракет жасаш керек” (Жыпара 
Айманбаева), “программа... эми бүттү, кайгырбаңыз, бирок ушундай 
жоопкерчиликти ар бир адам өзүнө алса тез арада, көп убакытка созулбай 
ачкыч дагы табылат жана кулпулардын баары ачылат” (Гульшан Жолбунова), 
“Илимий жана руханий мааниси терең чыгарма болуптур. Адам өзүн өзү 
таануу аркылуу ар кандай карама-каршылыктарды жеңип, аалам-жердин 
бүтүндүгүн, бир Жараткандыгын улуулугун таануунун жолуна чыгат тура. 
Ачкычың табылсын адамзат!” (Кадыр Кошалиев), “Ачкыч өзүңүздүн колуңузга 
тийип, ааламга эшик ачылсын!” (Күлсүнбүбү Соорбекова), “балладаңызга 
баракелде! Алтын ачкыч менен Сиз тынбай айтып келе жаткан Алтын доордун 
жолу ачылсын!” (Турдубек Чокиев) таризиндеги пикирлер айтылган. Булар – 
3-4 жыл мурдагы ойлор. Бул эмне болгон кулпу дагы, эмне болгон ачкыч жана 
эмне болгон программа? Муну  түшүнүү үчүн 13кө бөлүнгөн балладанын 
алгачкы бөлүгүн окуп көрөлү: 

Кулпулап салды Жанды кандай тагдыр? 
Чын эле чыккыс кылып бекем жааптыр. 
Баарынан баалуу нерсе – Тирүүлүк да, 
баалаган, барктаган ким Өмүрдү азыр?  
Ачкычын ким табалат бул кулпунун, 
Табылса, саргайтпастан эшикти ачтыр! 
Чыгышсын эркиндикке Кудай берген, 
камалбай муктаждыкка кары-жаштыр, 
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антпесе, бу турмуштун жыргалы аздыр. 
Токтотчу эй, ажылдаган ээн ооз кепти, 
мээ чарчап, башым андан ооруп кетти.  
Жашообу – туңгуюкка камалгандык 
абалым, акылыма анык жетти. 
Кай күчкө күнкор болуп жаралганбыз, 
каяктан Кулпу артына камалганбыз?.. 
Бар туруп жоктой болуп сезилебиз, 
Кулпуга мынча неге эзилебиз? 
Колубуз оозубузга жете бербей 
карангүн, кандай күндү кечиребиз? 
Коркунуч улам муунтуп келаткансыйт 
кутулуп качып кайда бекинебиз?.. [3, ] 
Кийинкилери дагы дээрлик ушул мүнөздө. Биз мисалга алган 

үзүндүдөгү сөздөргө көңүл бурсак: кулпу, жан, тагдыр, баалуулук, тирүүлүк, 
өмүр, ачкыч, саргаюу, эркиндик, муктаждык, ажылдаган эн ооз кеп, чарчаган 
мээ, ооруган баш, жашоо, туңгуюк, күнкорлук, эзилүү, коркунуч, муунтуу, 
кутулуу, качуу, бекинүү ж.б. Сөздөрдүн семантикалык маанилерин боёк менен 
көрсөтүүгө туура келсе жалаң кара түстө болгудай бул абал окуган кишиге оор. 
Мында акын адамзат жашоосунун туңгуюкка кептелген акыбалын чагылдырат. 
Ал эмне болгон туңгуюк? Ал – пейилдин бузулушу, мээримдин жоголушу, 
ынсаптын кетиши, абийирдин төгүлүшү ж.б. Мындагы ойлор акындын 1987-
жылкы ыр менен жазылган “Мээрим” романындагы ойлорду (адам баласынан 
мээримдин кетишин, балдар үйлөрү менен карылар үйүнүн көбөйүшүн – анын 
каршысында Улуу Ата мекендик согуш учурунда Ленинграддан жиберилген 
балдардын кыргыздар тарабынан багылып алынып, мээримге бөлөнүп өсүшү 
ж.б.), же болбосо 1998-жылы жазылган “Аскадагы нур” поэмасындагы 
идеяларды (турмуштан жедеп чарчап бүткөн адамдын асканын кылда учуна 
чыгып өзүнүн боюн таштамак болгондогу абалы, бирок чечкен кийимдери – 
өзүнө, жаны Теңирге тиешелүү экенин эстеп өзүн токтотуу ж.б. Ал эми бул 
поэмада: Акыры абалыма кайыл болдум. Жанымды Жаратканга берип койдум) 
деле улантат. Бирок мындагы ойлор пайгамбардыкка көбүрөөк окшойт. Муну 
аталган чыгарма жазылгандан эки жылдан кийинки дүйнөнү каптаган Ковид-
19 илдетине байланыштуу айтсак болот. Поэмада адам заты кара кулпунун 
артына камалып калганы сүрөттөлгөн. Ага чейин деле биз кайсы бир 
күчтөрдүн, батыштынбы, Американынбы, туткунундабыз деген менен, 
коронавирус баарыбызды кара кулпудан бетер оозубуздан баштап тумчулады. 
Бул заманисттердин айтканындай алдын-ала жазган көрүнүш болуп жатпайбы! 

Мындагы негизги образ – кулпу. Болгондо дагы кара кулпу! Биз 
адатта түшүнгөндөй ал – үйдү беките турган эмес, Жанды беките турган кулпу. 
Ал эми жанды кулпулоо, камоо, бекитүү мүмкүнбү? “Аскадагы нур” 
поэмасында айтылгандай, Жандын ээси Теңир го. Андай болсо, биздин азыркы 
абалыбыз – Теңирдин эркиби? 

Миллиард адамзаттын каны кайнайт, 
Жердеги бүт жашоонун көзү жайнайт. 
Бир туруп мухит толкуйт! Токой күйөт! 
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Бир туруп Жер силкинет, үйөр жүрөт, 
аба, суу алдас уруп, кулак түрөт... 
Байыган кайбарлардын көңүлү ток, 
алардын абал менен иши да жок, 
араансыз ачкөздүктөн берекет жок, 
Кулпудан кутулууга аракет жок, 
а, бирок, Кулпу бекте – Келечек жок! [3, ] 
Табият адамга сыр көрсөтүп, адам табиятты укпай калган, адамзат 

ачкөздүккө белчеден баткан абал – акыр замандын белгиси. Динде “акыр 
заман” – “аркы дүйнө”, “күнөөгө батуу”, “сурак”, “жаза”, “тозок оту” 
дегендерди эстетсе,  айтылуу заманист акындарда “тар заман”, “зар заман”, 
катары мүнөздөлөт. Аларда көбүнчө эки түрдүү маданияттын кагылышы, 
цивилизациялардын келишпестиги катары көрүнөт: эрксиздик, жат элдин 
кийлигишүүсү, үстөмдүгү, жер-суудан ажыроо, саясаттын, маданияттын 
өзгөрүшү ж.б. Ал эми дээрлик бир жарым кылымдан кийинки акын Асан 
Жакшылыковдо “акыр заман” – Жандын кулпуланышы. Маңдайдагы төбөлдөр 
эмес, алардан канча эсе кооптуу, “жер-сууңду алабыз” деген андагы 
орустардан айлакер, бүтүндөй адамзаттын жанын алабыз деп турган 
жанкечтилер. Акыр заман – табият менен адамдын ажырымы, ынсаптын 
кетиши, пейилдин бузулушу, жүрөктүн кирдеши, Айкөлдүк системасынын 
ыдырашы. 

А дегеле “кара кулпу” маңдайга качан жазылган? Кечээ жакындабы 
же алмуздактан бериби? Акындын “Адам ата баяны” поэмасында (1997-98) 
“Кудай сөзүн эки кылып” бейиштеги жемишти жеп койгон Адам өзүн да, 
болочок тукумун да бүтпөс түйшүккө, азапка кириптер кылганы, Адам ата 
балдары бирин-бири баалабай кара кулпу ошондон баштап бекий баштаганы 
айтылган сыяктуу. “Топон суу жана тайгак жол жөнүндө балладасында” (1995) 
“Кудайга бир жеринен жакпай калган” адамдын Жер турмушу топон сууга 
кабылганы, Кыргыз ата жаралган андан берки тарыхтагы адамдын жашоого, 
өмүргө ыкыбалы, Кудайга ниети ар бир жолу өз жемишин таттырганы 
философиялык өңүттө ачылып жүрүп отурат. “ХИПИК...” (2006), “Коркок 
шаар” (2005-06) поэмалары андан ары уланткан бул идея эми такыр башка 
образдарда окурмандарга тартууланып жатат. Бул жагынан “Кара кулпу жана 
алтын ачкыч жөнүндө баллада” Асан Жакшылыковдун он жылдап иштелген 
“Адамзат” концепциясынын жыйындысы катары көрүнөт.   

Мээримди жоготуу бир кезде СССРдин кыйрашы менен бүтсө, эми 
Орус-Украина жаңжалы башталып, ары жагында дүйнөлүк согуш коркунучу  
кылтыйып турат. Бул – кара кулпунун атомдук согушу! Аскадан өтөбүзбү, 
Нурга жетебизби? (“Аскадагы нур”) – бул туңгуюк.  

Поэмадагы экинчи образ – ачкыч, болгондо дагы алтын ачкыч. Кара 
кулпудан бошонуунун жолу, “жанды Жаратканга берип коюу”, ишеним, 
сөзсүз, Кудайга ишенүү.  

Кайрадан кайрат байлап күч үрөймүн. 
Аргам жок тагдырыма багынамын. 
Теңирге тынымы жок табынамын. 
Кадырын баалай албай келсем дагы, 
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Оболу Жер-энеге жалынамын! 
Абасын ууга айлантып салганыма, 
суусуна кесир сүйлөп алганыма. 
Жандуунун эч бирөөсүн аябастан, 
пайда кууп таш боорлукка барганыма. 
Жердеги жашоону бүт жалмачудай 
айыккыс ачкөз болуп калганыма. 
Акыры өзүм минтип кулпуланып 
жолумду тороп салган арманыма... [3, ] 
Демек, Ачкыч – ниетти оңдоп, табияттан кечирим суроо, дагы да 

Кудайга ишеним. Акын аталган поэмасында замандаштарын ушул жолго 
чакырат. “Өмүр поэмасындагы” “Жандын” тазаруу маселеси, лирикалык 
каармандын (бул – акын өзү) алкымына канжар такалган маалда Жандын 
денеден (кулпудан) сыртка, ааламга кетиши жана кайыптан кайра 
кайтышындагы кубаныч биз бүгүн сөз кылып жаткан поэманын башаты 
сыяктуу сезилет. Замана коогасынан дайыма сак болуп жашоо милдети – чоң 
жоопкерчилик. Замана, Арстанбек айтмакчы, устаранын мизинде турса 
(капитализм доорунун башатында алдыга озгон  англичан, француз, испан 
өңдүү элдер сыяктуу колониалдаштырууну баштаган орустардын Орто Азияга 
келиши – заманист акындар корккон анын азабынын кийин Үркүн  окуясы 
менен көзгө даана көрүнгөндүгү ж.б.), аны (кара кулпуну) ачууга арга жок 
болсо, бүт материалдык байлыгын чечип, согуштан качып, асканын учуна 
барып өлүмгө моюн сунат тура адамзат (“Аскадагы нур”). Жараткан ошондо 
барып, адам пейилине жараша корутунду чыгарып, же кайрым кылат, же 
Жашоосун үзөт. Адам атадан бери келаткан менменсинүү, мурункусун 
тоготпой, кыргын-согуш менен жашаган муун уланып келатат. Мындай 
жосундан улам адамзат КАРА КУЛПУга Тагдырын камайт.  

Дүйнөлүк диндердин бири – православие. Ал дин Киевде 
негизделген. Киев славян элдеринин кутун уюткан, эзелтен берки кутту 
кармаган жер. Тыштагы душмандар менен ичтеги душмандар биригип алып, 
эми ошо диндеги эки элдин согушуп жатканы руханий жактан алганда 
кооптоно турган жышаан, бул – кара кулпунун кесепети. Бул – 
цивилизациялардын башталып-бүтүшү. Адамзат алтын ачкыч таап, кара 
кулпуну ачууга умтулбаса, акыры Асан Жакшылыков эскертип жазган топон 
суу, үркүн сыяктуу аламаатка туш келсе, арты кандай болот? Акындын 
поэмаларындагы, анын ичинде “Кара кулпу жана алтын ачкыч жөнүндө 
балладасындагы” жалпы концепция ушундай.  Барып келип Алтын ачкычты 
таап, ааламдык кара күчтөрдүн кара кулпусунан кутулуу, же топон суу 
сыяктуу жашоо токтогон Азаптан кутулуу сыяктуу маселе турганы эскертилет. 

Индустардын “Бхагават-Гитасында” азыркы доор мээримсиз 
“Калийога” деп аталат [8], башкача так айтканда, эч кимди аябаган (жалпы 
экономикалык жана руханий бузулуу келген, адамдар эң коркунучтуу жана 
жийиркеничтүү сапаттарды көрсөткөн, алардын кайраттуулугу, акылы жана 
күчү алсыраган, адамдардын жүрүм-туруму ачуу, көрө албастык жана куру 
дымак менен көзөмөлдөнгөн, адамдар алдамчыларга айланып, жасалган 
курмандыктардын, белектердин жана анттардын тышкы көрүнүшү гана 



205 

байкалган, изгилик бузулган ж.б.) “Калийога” – бизче бул “Темир доору”.  Биз 
сөз кылып жаткан акын символдоштургандай – Кара кулпу доору. Же азыркы 
жер ааламындагы От, Суу, Аба, Жер биргелешип жараткан жалпы тирүүлүккө 
каршы, экологиялык кырсыктын негизи болгон, шаарларга мамилеси батпай 
кеткен техникалык прогресстин терс натыйжасы. Ошол техникалык прогресс 
азыр ого бетер күчөп, шайтандап, IT технологияны дагы арттырып, акын 
жазып жүргөн (“Эстутум”  китеби) “клонирование”, башкача айтканда, 
жасалма адам жаратуу (роботтоштуруу) дагы күчөп, адам менен жасалма 
адамдын кармашында Адам жеңиле турган жалпы адамзаттык тукум куруттук 
“Каракулпу” жеңиши турса кандай болот? Бул короновирус сыяктуу эле өтө 
кооптуу. Поэмада кара кулпунун образы ушинтип тирүүлүктүн жанын аябас 
көрүнүш болуп чыга келет.  

Асыл металл болуп эсептелген “Алтын ачкыч” болсо техникалык 
прогресстин жакшы жагы катары үмүттөндүрүп, тирүү жашоонун 
түбөлүктүүлүгүнө дайыма кам көрүү идеясы аркылуу Манас айкөлдүгүнө 
таянат. Ал эми Манас айкөлдүгү өзөктүк күч катары элибиздин каада-салт, 
нарктуулук системасында жатат (“Кыргыз жолу”, “Кыргызчылык” китептери). 
Кыскасы, акын ыр, поэмаларында, чакан-чоң эсселеринин ар биринде, 
массалык маалымат каражаттары аркылуу айткан кайрылуу сөздөрүндө 
доордун, мезгилдин ушул сыяктуу көрүнүштөрүн тереңден ачып, “Манастын”, 
кыргызчылыктын, ыймандын уңгу ойлорун элекке салып, а бирок каралыктан 
сактануунун жолун табуу милдетин окурмандардын өзүнө коет. Бул жагынан 
анын 2008-жылы чыккан китебиндеги (“Ыр чабыт”) ар бир поэма көтөргөн 
маселе терең ойлонууга, чечим чыгарууга чакырат. “Кара-кулпу” – анын 
уландысы. 

Бул жөнүндө көрүнүктүү саясий ишмер Жумагул Сааданбеков: 
“Киреше үчүн бүтүндөй чоң континенттер, Кытай, Индия, Африка, Америка, 
жүздөгөн мамлекеттер кулчулукка, колонияга айланган. Азыр батышта эң бай, 
көп акча таап иштеп жашайбыз деген ишенимге ээ саналуу гана адамдар жер 
жүзүндө эли жалпы 6 млрд деп атаган өлкөлөрдүн, так ошол колониялык 
элдердин көз жашын, маңдай терин, каны-жанын сууруп алганга даяр. Мисалы, 
Түндүк Америкага өз учурунда Африкадан жүз миллион эл кулчулук үчүн 
атайын алып келинген. Алардын жарымы жолдо кырылган, жарымы кече араң 
айрым укуктарга ээ болду. Капитализм – гуманизмдин душманы. Өз укугун 
сезбеген үнсүз, сөзсүз кулчулукка моюн сунган адам, чын эле кул. Асан издеп 
аткан “Кара кулпунун ачкычы” дал ушунда, бул азыркы адамзаттын эң чоң 
маселеси!” [5] – деп белгилесе, москвалык акын Валентин Устинов: “Одно 
философская проблематика меня трогает. Этот киргизский колорит и 
философское отношение к миру и одновременно очень современное 
философское осмысление мира. Он очень национален и в тоже время по-
настоящему поэт всего земного шара” [6, 329-б.], – деп жазат. Кыргыз эл 
акыны Темиркул Үмөталиев: “Асан Жакшылыков көркөм сөз дүйнөсүнө 
кеңири таанымал, философиялык ойлору терең, чыгармачылык иштин көп 
кырдуулугун, мазмунун жана формасын талдап изденген, жалпылыктарды 
ачууга өз салымын кошкон, поэзиянын туу чокусун карай тынымсыз 
аракеттенген таланттуу акын” [7, 307-б.] – деп белгилесе, Кыргыз эл жазуучусу 
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Шүкүрбек Бейшеналиев: “Мен Асанды өтө демөөрлүү, өтө уңгулуу 
акындардын бири деп эсептейм. Кыргыздын төрт-беш акыны гана ыр менен 
романга дарамети жетсе, ошонун экинчиси-үчүнчүсү болуп роман жазган. 
Романдын аты да “Мээрим”. Мында чоң философиялык ой жатат, анткени 
адамзаттын эрдиги – бул мээримдүүлүктө. Бизге ушул мээримдүүлүк жетпей 
жатат” [1, 307-б.], – деп жарым кылым мурда жазган. Бул жагынан акындын 
кечээги жазганы менен бүгүнкү жазганы туташ байланышта. Анын 
чыгармачылыгы – жалпы бир бүтүндүк.  

Акын жөнүндө көп айтылды, көп жазылды. Мааракелик 
конференцияларынын биринде адабиятчы Эсенбай Нурушев: “Менмин деген 
акындардын бири да соо болгон эмес. Өзүнүн аялынан көрө, көчөдө жолуккан, 
же болбосо көңүлү жакын аялдарды бүт мактап ырдаган, ошолорду 
идеалдаштырган. Өзүнүн аялын өмүр бою ырдап, ... бир нече поэтикалык 
түркүмдөрдү жазган кыргыздын тарыхында акын барбы? Бир акын бар экен – 
ошол Асан Жакшылыков. ...өзүнүн жанында жашап, өзү менен тиричилик 
кечирип, ысыгына күйүп, суугуна тоңгон адамды сүйүш, анан ошого арнап ыр 
жазыш бул – эрдик” [4], – деп анын арзуу лирикаларына баа бергени бар. 
Ч.Айтматов, С.Эралиев Н.Байтемиров, Т.Касымбеков, С.Жетимишев сыяктуу 
залкар акын-жазуучуларыбыз дагы Асан Жакшылыковдун  дүйнөлүк 
деңгээлдеги ой жүгүрткөн акын экендигин учурунда айтышкан. Буга ичиндеги 
бир эле поэма ушунча ойду таштаган, карапайым окурмандардан тартып 
адабият өкүлдөрү, саясатчыларга чейин  текши жогору баалаган “БҮРКҮТ уя” 
китеби айкын далил.  

Кыргыз эл жазуучусу, акын Асан Жакшылыковдун “БҮРКҮТ уя” 
китеби мекенге, сүйүүгө, табиятка болгон көптөгөн анык поэтикалык жарык 
маанайлуу, терең ойлорго ширелген, жүрөккө жагымдуу ырлары менен 
көңүлдү толкутат да, ошол эле учурда өзүнүн баа-салмагы, көтөргөн маселеси, 
концепциясы жагынан жеке сезимдерге гана чулганган лирикалык 
башталмаларга караганда жалпы адамзаттык маселени чагылдырган эпикалык 
ой өз ичине камтылгандыгы менен өзгөчө. 
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РӘҮЕФ НАСИРОВ ИЖАДЫНДА ХИКӘЙӘ ЖАНРЫ («БУРЫС» 
ИСЕМЛЕ КИТАБЫНА ИНГӘН ХИКӘЙӘЛӘРЕ ҺӘМ ПОВЕСТЬ 

БУЙЫНСА) 
 

Таылған журналист, яҙыусы, публицист һәм үҙенсәлекле рәссам, 
БАССР-ҙың һәм Рәсәй Федерацияһының атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре, 
Шәйехзада Бабич һәм Муса Мортазин исемендәге премиялар лауреаты Рәүеф 
Насиров әҙәбиәт һөйөүселәргә күптән таныш. Уны ижады күренекле 
яҙыусылар, ғалимдар тарафынан юғары баһаланды, матбуғат биттәрендә 
әленән-әле тәрән йөкмәткеле мәҡәләләр донъя күреп тора.  

Р.Насиров әҙәбиәт өлкәһендә эшләгәндә төп шөғөлө эҙләнеү булды. Ә 
жанрҙарға килгәндә, темаһына ҡарап, төрлөһөн ҡулланды. Шуға күрә лә уның 
ижадын белгестәр юғары баһаланы. Р.Насировтың киң эрудийияһын «Ҡылыс 
ҡында килешә» тигән китабына баш һүҙ яҙыусы филология фәндәре докторы 
Салауат Галин да билдәләп үтә: «Әҙәбиәтебеҙ, милләтебеҙ тарихында борон-
борондан уның төрлө-төрлө өлкәләрендә берҙәй уңышлы һәм емешле эшләгән 
әҙиптәр аҙ булмаған. Үҙҙәренең күп тармаҡлы эшмәкәрлеге менән улар фән 
тармаҡтарында ғына түгел, ә ғөмүмән йәмғиәтебеҙҙә яңыса аң-ҡараш 
формалашыуына, милли үҙаң үҫешенә булышлыҡ иткән шәхестәр. Шундай 
әҙиптәр хаҡында һүҙ барғанда, мин йыш ҡына Рәүеф Насиров эшмәкәрлеген 
иҫкә төшөрәм һәм уйға ҡалам: кәсеп-һөнәре менән кем һуң ул Рәүеф Насиров? 
Тарихсымы, фольклорсы, әҙәбиәтсе ғалиммы (ә бит уның яҙғандары, унда 
файҙаланған материалдың яңылығы, фәнни нигеҙле булыуы менән исем-
дәрәжәле ғалимдар яҙыуы кимәлендә, хатта артығыраҡ булмаһа), яҙыусымы, 
ил өйрәнеүсеме, журналистмы? » [2, 5-се б].  

Р.Насиров проза өлкәһендә актив эшләй. Уның 1992 йылда повесть 
һәм хикәйәләр туплаған «Бурыс» исемле китабы донъя күрә. Йыйынтыҡҡа 
ингән хикәйәләр тормошсан булыуҙары менән айырылып тора. Геройҙары ла 
төрлө шарттарҙа йәшәй. Әммә уларҙың барыһын да кешенең йәмғиәт 
алдындағы бурыс тойғоһо берләштерә. 

Хикәйәләр композиция төҙөлөшө яғынан үҙенсәлекле: хәтирә, 
иҫтәлек, сағыштырыу, мәҡәл-әйтемдәр һәм диалогтар урын алған. Былар 
бөтәһе лә Р.Насировтың үҙенә генә хас яҙыу стиле, һүрәтләү алымдары 
булыуын күрһәтә. 

Китапҡа ингән «Скрипка моңо» исемле повеста ваҡиғалар һуғыштан 
һуңғы йылдарҙа бара. Повестың төп геройы район газетаһында эшләгән йәш 
хәбәрсе Марат Низамов бер көндө кәштәләрен аҡтарғанда һарғайып, таушалып 
бөткән газета киҫәген табып ала. Өҙөк-йыртыҡ юлдарҙа Низамов үҙенең 
тыуған ауылы Туғай исеменә юлыға. Был һуғыш дәүеренә ҡағылышлы хат 
юлдарында эҙһеҙ юғалған ауылдашының фамилияһы күҙгә салына. Сәйфи 
һуғышта геройҙарса һәләк булғанын иҫбатлай, улай ғына түгел бергә һуғышта 
булған командирҙары Тимофей Назарович Митряшкин менән осрашыу 
бәхетенә ирешә. 
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Бында Сәйфиҙең әсәһенә, өләсәһенә һуғыштан яҙған хатары, Тимофей 
Митряшкиндың Сәйфи тураһындағы йылы хәтирәләре урын алған.  

Китаптың атамаһы менән ингән «Бурыс» исемле хикәйә осрашыу 
күренеше менән башлана. Тыуған-тыумасаһын күрергә тип ҡалаға юлланған 
Ямалетдин ҡарт менән Фәхерниса ҡарсыҡҡа поезда күптән күрмәгән 
ауылдаштары Наҙир осрай. Ул ҡалала ниндәйҙер бер складтың мөдире булып 
эшләй икән. 

Хикәйәлә геройҙарҙың диалогтары, һуғыш ваҡытын хәтерләүҙәре 
урын алған. Шулай ҙа иң мөһиме бурыс: Наҙир бала сағын иҫкә төшөрөп, 
ауылдашы Ямалетдин ҡартҡа ыштан бирәсәген иҫкә төшөрә, һәм был бурысты 
ул кисектермәй тапшырырға уйлай. Фәхерниса ҡарсыҡтың уйҙары аша автор 
Наҙирҙы бына нисек күҙаллай: «Шулай ҙа хәҙер инде ауылдашын танымаһа ла, 
ҡасандыр ас йөрөгән, туңтубыҡ булып үҫкән малайҙың оло түрәгә оҡшаған бик 
һауалы әҙәмгә әүерелеүе Фәхернисаның башына һыймай ине» (1, 151-се б). 
Һуғыш ваҡытында ҡышҡы сатлама һыуыҡта була был хәл. Наҙирҙың атаһы 
һуғышта, әсәһе сирләй. Үҫмер малайҙы колхозда фермаға һыйырҙар ҡарарға 
ҡушып ҡуялар. Шуның өсөн колхоз уға салбар бирә. Ас булыуҙан Наҙир ике 
көндән ферманан ҡасып китә. Бригадир «колхоз салбарын» систереп ала. 
Наҙир туңып үләм тигәндә, бәхетенә ҡаршы Ямалетдин ҡарт осрай һәм 
салбарын сисеп бирә. 

Салбарын сисә башлаған Наҙирҙың юлдаштары, Ямалетдин ҡарт 
менән Фәхерниса ҡарсыҡ көтөлмәгән был күренешкә хайран ҡалалар. 
Ямалетдин ҡарт Наҙирға ваҡытында түләнгән бурыстың ҡиммәтен  

аңлатып, тормошота улай бер ҡатлыраҡ булырға ярамауына 
ишаралай, мәрхүм атаһын өлгө итеп миҫалға килтерә.  

Әммә автор «бурысын иҫкә төшөрөп, салбарын сисергә әҙер торған» 
Наҙирҙың кире яғын да асып һала. Ул да булһа, билетҡа аҡсаһы етмәгән 
юлаусы ҡыҙҙың Ямалетдин ҡарт менән Фәхерниса ҡарсыҡтан аҡса һорап 
тороуы. Ямалетдин ҡарт уға аҡса бирә. «Был тамашаны күрмәгәндәй, тәҙрә 
яғына башын бороп ултырған Наҙир ауыҙын йырҙы: « – Ҡаланы белмәйһең 
шул һин, Ямалетдин аҡай. Юҡҡа бирҙең. Имеш, билетҡа етмәй. Етмәҫ! Үҙе 
ҡалай кейенеп алған. Күрмәнеңме ни? Билет, имеш!». Фәхерниса ҡарсыҡтың 
«Йә, килтермәһә… хәйерҙән булыр, – Ҡыҙ бала лаһа ул…», тип әйткән һүҙҙәре 
менән автор бурысты ваҡытында ҡайтарыуҙа ғына түгеллеген, ә һиңә көнө 
төшкәндәргә мәлендә киң күңеллелек, миһырбанлыҡ күрһәтә белергә 
кәрәклеген һыҙыҡ өҫтөнә ала(1, 158-се б). 

«Емерелгән ишек» хикәйәһендә иһә ир менән ҡатындың мөнәсәбәте 
күҙаллана. Заһир – эшенә мөкиббән бирелгән ир. Автор уның тураһында бына 
ни ти: «канторанан ҡағыҙҙарын ҡосаҡлап алып ҡайта ла, шуларға сумып, 
мөкиббән булып ултыра. Берәүһе килеп ҡамасауламаһа, счет төймәләрен 
тартҡылап, һандар донъяһында гиҙеп, ҡайҙалыр аҙашып ҡалған ике-өс тинде 
эҙләп табып алыуҙы аңлашылмаған ләззәтлек килтерә уға. Шаҡ та шоҡ һанға 
һан өҫтәлә бара. Уйға уй ялғана. Хыялдар ҙа тыуа, мәрмәр һарайҙар ҙа 
төҙөлгәндәй шунда (1, 166-сы б). Ул ҡалала ҙур төҙөлөш ойошмаһында 
хисапсы булып эшләй. Заһир тәү ҡарамаҡҡа өлгөлө ғаилә башлығы кеүек. 
әммә ваҡиғалар үҫеше, эреле-ваҡлы деталдәр, диалогтар аша уның үҙенә генә 
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бикләнеп йәшәүе асыҡлана. Әйтәйек ҡатыны Тәслимә менән шундай һөйләшү: 
– Нилектән улай сит бисәләр менән ҡыҙыҡһына башланың? 

–Һе! Сит тип ни, әхирәтең түгелме һуң? 
– Әлләсе. Яттарҙы түгел, үҙ ғаиләңде һорашырға ла форсат 

тапмағанға әйтәм. 
Өйҙә юҡ мәлдәрендә элекке ултырҙашы Бәһәттең ҡатынын, Хайфаны 

эҙләп килеп, көнләшеүенән ишектәрен емереп ташлауы Заһирҙы башҡаларҙан 
айырып торған кәртәнең ҡыйрала башлауына ишара ул. Емерелгән ишек был 
йәһәттән уңышлы тотоп алынған деталь. Хикәйәнең аҙағында Заһирҙың: « 
…Счет төймәләрен тартып ултырып ҡына тормоштағы ҡайһы бер мөһим 
нәмәләрҙе күреп етмәнем, ахырыһы», тип уйлауы, уның үткән тормошона, 
ҡатыны менән бер-береһенә ҡарата мөнәсәбәтенә үкенесен белдерә(1, 189-сы б). 

«Еңмеш» хикәйәһенең төп геройы Сәғирә. Бәләкәйҙән еңмеш булып 
үҫә Сәғирә. Уның был сифатын бер нисә характерлы һыҙат менән генә аса 
автор: «Өҫтөндә һуғыш дәүеренең мираҫы икәнен ҡысҡырып әйтеп торған 
һорғолт күлдәктән һәм ололар иңенән төшкән ҡара костюмдан башҡа бер 
нәмәһе лә булмаһа ла, «ете класты тамамламаһаммы!» – тип сәмләнде. Ул 
тирәләге ауылдарҙа иң ҙур ғилем ине ул – ете класс. Шул үрҙәрҙе ала алмай, 
тиңдәштәренең күбеһе ултырып ҡалды, ә Сәғирә еңде. 

«Туғандарымды аяҡҡа баҫтырмаһаммы!» – тине шунан. Һуғыштан 
ыҙғарланып ҡайтҡан атаһына таяныс булды, кескәйҙәрҙең тамағына табышты. 
Унан һуң: «Шул егетте үҙемә ҡаратмаһаммы, артымдан йөрөтмәһәмме! » – 
тиер сағы ла етте. Ҡаратты, артынан да йөрөттө, бер нисәһен һуғыштыртты. 
Быны тамаша итеп ситән аша ҡарап торҙо. Егеттәр ҡанҡойошоуға барып етте, ә 
ул ауыҙ йырҙы…»[1,81-се б]. 

Ҡыҙҙың кейүгә сығыуы ла ошолай сәмләшеүгә ҡорола. Әмош тигәнең 
ҡатмарлы. Һүҙеңде (үҙеңә генә ҡаратып әйтелгән булһа ла) өҫкә ҡалдырыу 
өсөн генә өҙгөләшеү яҡшыға алып бара буламы?! Сәғирә лә төшөнә төшөнөүен 
был ябай хәҡиҡәткә, тик ғүмеркәйҙәрҙең иң аҫыл мәле үтеп киткән икән шул. 

Ҡәйнеше менән тиҙ арала уртаҡ тел табып, ағата килешеп 
йәшәүҙәренә, ире Ғәбдрәхтимдең сабыр холоҡло, ни әйтһә лә күндәм 
булыуына ҡарамаҫтан, йәш килен ғаилә бәхетенә ирешә алмай. Тормош 
юлдашын оло маҡсаттарға ынтылып, ҙур эштәh менән дәртләнеп йәшәргә 
кәрәклегенә лә өгөтләп ҡарай: «Юҡлыҡ менән маҡтаныу ирлек түгел. Юҡты 
бар ит. Күпме тел сарларға мөмкин, юҡлыҡ, фәҡирлек, тип Герой! Онот шуны, 
алға ҡара әҙерәк, күҙеңде ас!. Һин бит урман ҡасҡалағы түгел. Кеше араһында 
йәшәйһең! Кешеләр, ана ҡайҙарға ғына ынтылмай! »[1, 102-се б]. 

Тыныс тәбиғәтле Ғәбдрәхим кәрәгенән тыш баҙнатһыҙ, йөк атылай, 
тирә-йүнгә күҙ ҙә һалмай үҙ арбаһын тартыуҙан башҡаны белмәй, улай ғына 
түгел, иң яҡынына ҡарата иғтибарһыҙ булып сыға. Автор һүрәтләүенсә: «Уға, 
күрәһең, бисәһен осора һуғып, шунда уҡ усында һикертә торған ир кәрәк 
булған». Дөрөҫөрәге, көслө ихтыярлы булғанға, ул үҙ эргәһендә йыбытҡыны, 
арыш боламығын түгел, ә кәрәк мәлдә ҡалҡан булырҙай, башҡаларҙың да 
эскерһеҙ хөрмәтенә лайыҡлы ир-уҙаманды күргеһе килә. Шуға ла уның, 
Ғәбдрәхимдән айырылғас, йәлләү тойғоһона бирелеп, балаларын ҡыҙғанып 
икенсе бер иргә сығыуының да уңышһыҙ тамамланыуы бик тәбиғи.  
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Шулай итеп, Р.Насиров үҙен оҫта хикәйәсе итеп тә күрһәтә. 
Үҙенсәлекле рассам булараҡ ул һүрәттәрендә портреттарҙы оҫта 
кәүҙәләндерһә, ә яҙыусы, публицист һәм дә хикәйәсе булараҡ образдар менән 
оҫта эш итә. Миҫалға алынған геройҙарҙың маҡсаттары, уй-хыялдары, 
ынтылыштары ла матур киләсәк тормош хаҡында бар. Һәм был тәбиғи лә. 
Хәтирәләрҙе урынлы ҡуллана. Бөгөнгөһө лә үҙенең күҙәтеүҙәре, һығымталары, 
фараздары, уйлыныуҙары менән тығыҙ үрелеп бара. 

Башҡа ҡәләм әһелдәре ижадында бигүк осрап бармаған мәҡәл-әйтемдәрҙең 
Р.Насиров әҫәрҙәрендә балҡып китеүе ана шул күҙәтеүсәнлек, фәһемле һығымталар 
сығара белеүгә бәйле булһа кәрәк. Миҫалға: «әйткән һүҙ оса, яҙған һүҙ ҡала; бәлә мин 
киләм тимәй; иҫәр аҡыл һорамаҫ; күрәсәк күмер ашата һ.б. 

Әйткәндәй, автор күпселек хикәйәләрендә хәтирәләр алымын ҡуллана 
һәм был, үҙ сиратында ысынбарлыҡты ретроспектив планда сағылдырыу 
геройҙарҙың формалашыу процесын тулы асырға мөмкинлек бирә.  

Йомғаҡлап шуны әйтергә кәрәк Р. Насиров хикәйәләрендә 
тормоштағы мөһим һәм көнүҙәк проблемалар күтәрә: ғаилә, әсә роле, 
мөхәббәт, изгелек, ололарға булған хөрмәт, ике йөҙлөлөк, хыянат һәм башҡа 
төшөнсәләр. Ҡатмарлы тормош ситацияларына ҡарамаҫтан, күпселек был 
хикәйәләр оптимистик финал менән тамамлана. Сөнки автор уйланыу-
борсолоуҙары аша уҡыусыны тормошта бирешмәҫкә, бәхетле йәшәргә саҡыра.  
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К ВОПРОСУ ЭТИМОЛОГИИ НЕКОТОРЫХ БАШКИРСКИХ СЛОВ 
(на основе зороастрийской литературы) 

 
Как известно, в обогащении лексического состава башкирского языка 

большую роль сыграли слова и словоупотребления персидского 
происхождения как результат культурных, торгово-экономических, 
политических взаимодействий. Башкирско-иранские взаимоотношения 
известны с древнейших времен. Об этом, к примеру, свидетельствуют 
обнаруженные и изученные археологами памятники савроматской (VII-IV века 
до н.э.) и раннесарматской культур (IV-II века до н.э.) на территории 
исторического Башкортостана – курганы и ранние коллективные захоронения 
[4, сс.174-212]. Ираноязычные племена приняли определенное участие в 
формировании башкирского народа. 

Ряд заимствований можно обнаружить и в «Авесте», в священной 
книге зороастризма, и иных старейших памятниках древнеиранской 
литературы. По утверждению исследователей, она состояла из двадцати одной 
книги и являлась сводом многосторонних знаний VI-V веков до нашей эры [1, 
с.55]. «Авеста» впоследствии была переведена на среднеперсидский язык. 
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Данный вариант получил название «Занд» (Зенд) от авестийского zainti – 
«знание», «толкование», откуда происходит распространенное название 
сборника «Зенд-Авеста» (то есть «Толкование и Канон»). Можно 
предположить, что башкирское слово “заң”, которое сегодня относится к 
разряду пассивной лексики, имеет прямое отношение к zainti. В “Словаре 
башкирского языка” данное древнее слово указано как арабское и 
употребляется в двух значениях: 1. Правило, обязательное для соблюдения; 
канон, закон. Оҙаҡламай беҙ хандарҙың бөтә заңдарына ҡаршы рәхимһеҙ 
һуғыш асырбыҙ. Ш.Шәһәр. 2. Принятое общее правило; обычай, обряд. Ҡара 
наҙан заң ҡыуып, шәриғәткә ҡарамаған. Аҡмулла. [3, с.345]. Общеизвестна 
башкирская пословица: Заман башҡа – заң башҡа. В смысле “принятых общих 
правил” употребляется и слово “заң-йола”. Әлимә ундай урынға барырға 
яратмаһа ла, халыҡтың заң-йолаһы буйынса барырға мәжбүр ине. Д.Юлтый. 
[Там же]. К данному ряду примыкает и слова “зан” в значении “мысль” или 
“предположение” и “зан итеү, зан ҡылыу” в значении “мыслить”. Насип булһа, 
икәүебеҙ бергә рәхәт-рәхәт йәшәрбеҙ.., тип зан итәмен. З.Өммәти. 

Слово “заң” или близкие по смыслу лексемы так или иначе 
обнаруживаются и в других тюкрских языках. В туркменском языке “заң” 
наличествует в следующих значениях: “звонок, колокол”; “звон, набад”. А 
башкирскому “заң” эквивалентом выступает “зант”, имеющее смысловой 
оттенок “намерение, замысел” [6, с.333]. В казахском языке “заң” имеет семь 
значений, в том числе “әдет-ғүрып, салт-сана”, что соответствует башкирскому 
“ғөрөф-ғәҙәт, йола” (рус. “обычай”). Например: “Заң [құқық] бұзылу. Р е с м и. 
Мемлекет тарапынан қорғалатын ахлақ нормалары мен нускаулардың 
орындалмауы, олардан ауытқуы» [5]. 

Значение слова “бапаҡ” в толковом словаре башкирского языка 
объясняется как “выдуманный злой дух, при помощи которого пугают детей”. 
Өҫ-башымды ла ҡарап торманым. Ҡәйнешем күрһә, танымаҫ әле. Ниндәй 
бапаҡ килгән тиер. Я.Хамматов. [3, с.114]. Данный “мифический образ в 
башкирской мифологии, предназначенный пугать детей” в разных районах 
Башкортостана называется по-разному: ҡапаҡ, ҡып-ҡып, боҡай, хаж, сейгүҙ, 
мәтүға, сипсекүтән, бишмыйыҡ. По наблюдению Ф.Г.Хисаметдиновой, слово 
“бапаҡ” в значении мифического духа в других тюркских языках не 
встречается, поэтому оно может быть башкирским либо кипчакского 
происхождения. В то же время она заключает, что оно близко слову Аҡа-
Мапаҡ из Авесты [7, с.27]. Однако название данного мифологического 
персонажа может быть связано с именем реально существовавшего 
исторического лица – Ардашира Бабакана (или Папакана), одного из 
правителей династии Сасанидов (226-651). В этом ключе весьма интересны 
наблюдения известного прозаика, исследователя восточной литературы 
профессора Р.Н.Баимова. В романе “Караван идет из Багдада” он пишет, что в 
корне “Папаҡ” стоит личность – основоположник династии Сасанидов в 
Иранской империи “Сэсэн Арташир Папакан” [2, с.52]. Только от его имени 
бросало в дрожь не только простолюдину, но и могущественных царей. 
Известно, что в течение многих веков шла непримиримая война между Ираном 
и Тураном. Туранцы (тюрки) пугали своих детей: “Если не будешь слушаться, 
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тебя заберет Бабакан”, имея ввиду войска враждебного Ардашира, что 
отражает к нему враждебное отношение тюркских народов. Вполне 
естественно, в памяти народа его образ закрепился в негативном, 
непристойном виде. С течением времени произошла деформация имени, оно 
стало нарицательным и общеупотребительным, звучало по-разному в языках и 
наречиях народов и племен. Таким образом, у башкир, как было уже сказано, 
данное слово звучит чаще всего “бапаҡ”, реже – “папаҡ”.  

Слово “сәсән” также восходит к древнейшим пластам ирано-
персидской культуры. По мнению Р.Н.Баимова, “У иранских маздаистов он – 
служащий духовности, главный религиозный деятель, тогда как башкирский 
сэсэн не является таковым, а высокодуховный мастер художественного слова” 
[2, с.52].  

В башкирских эпосах, легендах, песнях и других жанрах народного 
творчества, таварихах и родословных записях, топонимике и именах 
собственных часто встречается слово «сура». Например: Сура батыр, Сураш, 
Сурағол, Сураман, Аҡсура, Байсура, Биксура, Ейәнсура, Иҫәнсура, Ҡолсура, 
Төлкөсура, Хансура (Ҡансура) и т.п. В репертуаре национальных эпосов 
заметное место занимает “Сура батыр”, главный герой которого считается 
исторической личностью XVI в. Известно, что связанная с этим 
распространенным антропонимом названия топонимов больше встречаются в 
местах его рождения и пребывания. Сура батыр является общим для многих 
тюркских народов персонажем [8, 9, 10, 11].  

Можно с большей долей вероятности утверждать о том, что 
этимология слова “сура” восходит к древнеиранскому языку, к раннему этапу 
формирования восточно-иранской народности. Отдельные наблюдения можно 
произвести также на материале зороастрийских текстов. Скажем, пятый яшт из 
ряда гимнов, обращенных божествам и мифологическим персонажам, которым 
иранцы поклонялись еще до зороастризма, называется “Гимн Ардви-Суре”; он 
является одним из объемных гимнов в “Авесте”. Под “Ардви-Сура” (“Сильная 
Влага”) подразумеваются все моря, реки и озера, т.е. все воды земли [1, с.59]. 
Она, Ардвисура-Анахита, является богиней вод и плодородия, которую создал 
Ахура-Мазда для процветанья дома, селенья и округи.  

Как известно, учение Заратуштры основывалось на дуализме. Творец 
Ахура-Мазда (Ормузд) есть бог добра, Анхра-Манью (Ахриман, Ангра-
Майнйу) – бог зла, между ними идет вечная борьба. В башкирском языке 
имеется слово с негативным содержанием “аңра”, означающее “дурной, 
непутевый”, основа которого связано со словом “аң” –“сознание”. В то же 
время можно выдвинуть версию о том, что слово “аңра” имеет отношение к 
“Ангра-Майнйу”.  

Связи башкирской духовности с иранскими историко-культурными 
реалиями вполне осязаемы, в том числе и на языковом материале, о чем 
говорит наличие в башкирском языке имен популярных пророков, 
мифологических, демонических существ как аждаха (аждаһа), див (дейеү), 
Симург (Сәмреғош), Хумай (Һомай) и т.д. 
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