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Əҙəбиəттең яңылығы, үҫеше герой проблемаһын хəл итеү
менəн дə бəйле. “Ысын əҙəбиəт, иң беренсе сиратта, яңы характерҙы
асыу менəн билдəлəнə”1. Ижад методының ниндəй геройҙы
һайлауына һəм хəл итеүенə ҡарап, дəүер һыҙаттары хаҡында һүҙ
йөрөтөргə мөмкин. Əҙип үҙ осороноң характерында донъяға, тирə-яҡ
мөхиткə ҡараштарын, идея-художество концепцияһын, уҡыусыһына
əйтергə телəгəн фекерҙəрен һала. Яҙыусыны замандашының күңел
донъяһы, телəк-ынтылыштары ҡыҙыҡһындыра. Шул уҡ ваҡытта əҙип
замандаш образын һүрəтлəп кенə ҡалмай, унда күрергə телəгəн
һыҙаттарҙы ла бирергə ынтыла, йəмғиəткə йоғонто яһау, уҡыусыһын
тəрбиəлəү маҡсатын да ҡуя, йəки, герой аша яҙыусының тормошҡа
актив мөнəсəбəте сағыла.
Шулай итеп, əҙəбиəттең төп һүрəтлəү объекты – кеше. Əҙип
кешене өйрəнə — шуның аша тормошто өйрəнə. “Кешенең тормошто
нəфис ҡабул итеүгə бөтмəҫ-төкəнмəҫ мохтажлығы - уны башҡа йəнле
тəбиғəттəн айырып тороусы һыҙаттарҙың береһе. Шуға күрə лə уның
үҙе тураһында һөйлəүенең сиге юҡ һəм булмаясаҡ, шуға күрə лə
əҙəбиəттең проблемалары нигеҙендə кеше проблемаһы ята”2, — ти
Сыңғыҙ Айтматов.
“Бəхəстəр
əҙəбиəттең
ниндəй
генə
проблемаһына
ҡағылмаһын, унда ниндəй генə ҡаршылыҡлы фекерҙəр əйтелмəһен,
һүҙ, аҙаҡ килеп, əҙəбиəттəге герой проблемаһына килеп терəлə, төп
иғтибарҙы барыбер заман геройы, замандаш образы, уның социаль
һəм əхлаҡи йөҙө ынтылыштары тарта”3,— тип билдəлəй
Р.Н.Байымов.
1

Гранин Д. Речь на пятом съезде писателей РСФСР // Литературная газета, 1980, 12
декабря.
2
Айтматов Ч. Ответственность перед будущим // Вопросы литературы. -1967. -№ 9. С.75.
3
Байымов Р.Н. Заман геройының заманса һыҙаттары // Ағиҙел. -1976. -№3. -12-се
бит.
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Əҙəбиəттə герой табыу һəр саҡ тура һыҙыҡ менəн генə
бармай. Заманы, йəмғиəт шарттары менəн бəйле проблемалы,
бəхəсле лə мəсьəлəлəрҙең береһе булып тора. Мəҫəлəн: ХХ быуат
башында Октябрь инҡилабы менəн килеп ингəн яңы ҡоролоштоң,
яңы эпоханың əҙəбиəте алдында “революцион дəүерҙең геройы”4
мəсьəлəһе торҙо. Яңы ҡоролоштоң геройы ниндəй булырға тейешлеге
хаҡында əҙəби тəнҡиттə төрлө-төрлө фекерҙəр булды. Тəнҡитсе
Х.Наум: “Хəҙерге əҙип иң элек ижадының ижтимағи йөкмəткеһенə,
уның социаль ҡиммəтенə ныҡ əһəмиəт бирергə тейеш. Ана шунан
һуң ул йөкмəткене, социаль ҡиммəтте яҡшы формаларға һалырға,
көслө буяуҙарға буярға, “ебəк”кə урап массаларға йотторорға
тейеш”5, — тип билдəлəне, əҙəби характерҙа ижтимағи факторҙарҙың,
социаль ҡиммəттəрҙең алғы планда һүрəтлəнеүенə саҡырҙы.
Ғ.Ғөзəйеровтың: “Лирик шиғырҙар беҙҙең заманға ҙур ҡурҡыныс
алып килə. Беҙҙең эпоха лирика өсөн түгел, сөнки лирика кешенең
кəйефе, хəсрəттəре кеүек субьективлыҡты йырлай”6,- тип белдереүе
индивидтың рух диалектикаһы, хис-тойғолар аша асылыуын инҡар
итте.
Һикһəненсе йылдар башында илдəге демократик үҙгəрештəр
əҙəбиəттə лə ижад мəсьəлəһенə баһа-критерийҙарҙы ҡарап сығыуға
килтерҙе. Был герой мəсьəлəһен дə урап үтмəне. “Ыңғай герой”,
“кире герой” тигəн төшөнсəлəр тирəһендə бəхəстəр ҡуйырҙы. “Бында
герой хаҡында бəлəкəй генə бəхəс ҡабынды. “Ыңғай” һəм “кире”
тигəн билдəлəмəлəр схематик икəне асыҡ. Минеңсə, персонажды
баһалауҙа мөһим критерий булып уның уҡыусыны яулап алыуы,
тормоштағыса ышандыра алыусанлығы булырға тейеш”7, - тип
билдəлəне А.Якубан.
“Характерҙың үҫеш диалектикаһы - ошо иң мөһиме һəм ул
бер ҡасан да юғалтылырға тейеш түгел һəм ул диалектика
психологик ышандырырлыҡ, əҙəби дөрөҫлөгөндə бирелгəн

4

Горький А.М. Собр.соч. в 30-ти томах. Том. 30. -М.: Госполитиздат, 1955. –
С.39.
5
Наум Х. Марксизм һəм сəнғəт, əҙəбиəт мəсьəлəлəре // Октябрь. -1930. -№ 1- 4. 75-се бит.
6
Ғөзəйеров Ғ. Батыр шиғырҙары // Яңылык. -1928. -№ 13-14. -16-сы бит.
7
Литературная газета, 1980, 24 декабря.
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диалектика булырға тейеш”8 кеүек фекерҙəр геройҙы һынландырыу
горизонттарының киңəйеүен, əҙəбиəттең элекке тар социалистик
сиклəүҙəрҙəн ҡотолоп, эстетик асылына ҡайта башлауын аңлатты.
Һəр заман үҙенең геройын үҙе тыуҙыра. Һəр осор
геройының характер һыҙаттары тирə-яҡ мөхит менəн билдəлəнə.
Донъя əҙəбиəте, шул иҫəптəн башҡорт əҙəбиəте геройы ла ҙур үҫеш
юлы үтте. Фольклорҙағы, боронғо əҙəбиəттəрҙəге геройҙың батыр,
ҡаһарман характеры халыҡтың яҡты идеалдары менəн бəйле. Халыҡ
үҙен бөтə төр ҡара көстəрҙəн һаҡлаусы геройҙы батырҙар образында
күргəн.
Үткəн быуаттарға күҙ һалайыҡ: XVIII быуатҡа тиклем
дəүерҙə геройҙың юғары ҡатлам вəкиле булыуы, əҙиптəрҙең
тарихтың кешеһен өҫкө ҡатлам араһынан эҙлəүе - заманы менəн
бəйле. Шекспир, Фирҙəүси, классицизм вəкилдəре юғары
ҡатламдарҙы, ҡулында власть булғандарҙы йəмғиəтте үҙгəртерҙəй
көс итеп ҡараған. Фирҙəүсиҙең “Шахнамə”һендə Кей-Хөсрəү,
Низамиҙың
“Искəндəрнамə”,
Навоиҙың
“Искəндəр
валы”
əҫəрҙəрендəге Искəндəр образы - аҡыллы, ғəҙел идара итеүсе идеалы.
Шекспирҙың Король Лир, Гамлет образдарын ғына алайыҡ. Гамлет юғары ҡатлам вəкиле, ул кешелəрҙең бөйөк аҡылына ышанған,
йəмғиəтте аҡыл менəн үҙгəртеүгə хыялланған принц. XVIII быуатта
классицизм вəкилдəренең - Европа əҙəбиəтендə - Мольерҙың, рус
əҙəбиəтендə - Кантемир, Фонвизиндарҙың əҫəрҙəренең үҙəгендə
юғары синыф вəкилдəре хəрəкəт итə. “Шахнамə” дастанының исеме
үк əйтеп тороуынса, автор иран батшаларын, Сасанидтар династияһы
вəкилдəрен үҙəк геройҙар итеп ала.
Революцияға тиклем көнсығыш əҙəбиəте үҙəнендə үҫешкəн
төрки халыҡтары əҙəбиəтендə лə яҙыусыларзың ҡарашы ҡулында
власть, көслө хакимлығы булған геройға һалынған. Ҡол Ғəлиҙең
“Йософ ҡиссаһы” əҫəренең төп геройы Йософ - тигеҙлекте, хаҡлыҡ,
дөрөҫлөктө яратыусы ғəҙел батша идеалы.
Социаль-ижтимағи шарттар ҡатмарлаша, ябай халыҡ
өҫтөнəн капиталистик мөнəсəбəттəр эксплуатацияһы көсəйə барған
һайын, герой концепцияһы ла үҙгəргəн. Башта юғары синыф
араһынан сыҡҡан геройҙарҙа йəмғиəттең төп көстəре итеп ҡаралған
8
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ҡатламдарҙың власть өсөн көрəштəре, үҙ мəнфəғəттəрен генə
күҙəтеүҙəре һүрəтлəнеп, уларҙың үҙҙəрен камиллаштырыу, халыҡ
өсөн хеҙмəт итеү ҡарашы сағыла. Фирҙəүси “Шахнамə”лə үк
геройҙарын идеаллаштырмай, шул осор феодаль йəмғиəттə власть
өсөн барған көрəште һүрəтлəп, уларҙың йəшəү асылын фаш итə.
Сасанидтар араһынан сыҡҡан Мəхмүт Солтанға панегерика уға
сатира менəн тамамлана.
Артабанғы дəүерҙə камил аҡыл, ғəҙеллек менəн йəмғиəтте
үҙгəртергə телəгəн шəхес үҙ синыфы араһында “артыҡ кеше” тибы
булып килеп инə: Грибоедовтың Чацкийы (“Горе от ума”),
Пушкиндың Евгений Онегины. Йə ул синыфтың артабан йəшəүгə
хоҡуғын юғалта барыуы дөйөмлəштерелə: Ф.Достоевскийҙың
“Братья Карамазовы”, Салтыков-Щедриндың “Господа Головлевы”,
Тургеневтың “Отцы и дети” һ.б. əҫəр геройҙары.
XIX быуат əҙəбиəтендə халыҡ мəнфəғəтен сағылдырыусы
геройҙарҙың əҫəр үҙəгенə сыға барыуын күрергə мөмкин.
Яҙыусыларҙы “кеше-йəмғиəт” мəсьəлəлəре нығыраҡ борсоған. Ябай
халыҡ араһынан сыҡҡан йəки массалар яҙмышын яҡлаусы геройҙар
рельефлырак була барған, улар тарихтың төп көстəре итеп бирелгəн.
Сөнки йəмғиəттə лə, көрəштə əле яңғыҙ булһалар ҙа, ундай геройҙар
айырылып сыға башлаған. Бер нисə генə миҫал: Чернышевскийҙың
“Ни эшлəргə?” романында Рахметов — ябай кешелəрҙең тормошон
еңелəйтергə телəгəн революционер-демократтар тибы, Некрасов
поэмаларының төп геройҙары — көслө рухлы ябай халыҡ вəкилдəре
(Гриша Добросклонов, Яким Нагой, Дарья һ.б.).
Революцияға тиклемге башҡорт əҙəбиəтенең геройы — ябай
халыҡ мəнфəғəттəрен сағылдырған, уның милли яҙмышы менəн
борсолған, социаль тигеҙһеҙлекте фашлаған герой характеры.
Салауат Юлаев, М.Өмөтбаев, М.Аҡмулла шиғриəте геройҙары —
халыҡтың иреккə ынтылышын сағылдырған образдар.
Милли ерлектə тыуған геройҙың ынтылыштарының дөйөм
халыҡ культураһы, донъя əҙəбиəте геройы менəн уртаҡ, дөйөм
яҡтары ла бар. Ш.Зəки, Һ.Салихов кеүек суфый яҙыусылар
ижадтарындағы герой урта быуат Көнсығыш аҡыл эйəлəре Сəғҙи,
Руми, Европа һəм рус əҙəбиəтендə реакцион романтизм вəкилдəре
биргəн əҙəби типтар менəн бер. Башҡорт мəғрифəтсеһе геройы
идеялары XVIII быуат Европа һəм рус мəғрифəтселек осоро
9

геройының ынтылыштары менəн ауаздашлыҡ таба. Мəғрифəтселəр
халыҡ тормошон еңелəйтеү юлдарын уҡыуҙа, камиллыҡҡа
ынтылыуҙа күргəндəр. Ун туғыҙынсы быуат, егерменсе быуат башы
башҡорт əҙəбиəтенең ыңғай герой концепцияһын белемгə,
мəғрифəткə, камиллыҡҡа ынтылған характер билдəлəй.
Шулай итеп, һəр заман шарттары үҙ дəүеренең геройын
һайлауға үҙгəрештəр индергəн.
Яҙыусы
геройҙа
дəүеренең
типик
һыҙаттарын
дөйөмлəштереү менəн бергə, уның характерын төрлө яҡлап асыу
маҡсаттарын да ҡуя.
Донъя əҙəбиəте ана шундай үҙҙəренə генə хас шəхсиəттəре
менəн айырылып торған характерҙарҙа тормошто күп яҡлы
һынландырыуҙың классик өлгөлəрен дə бирҙе.
Антик
əҙəбиəт
индивидты
бөтə
ҡатмарлығында,
коллизияларында сағылдырыуы менəн айырылып тора. “Антик
əҙəбиəттең ҡаҙанышы — кешенең эске донъяһын күп яҡлы
һынландырыу”9,— ти С.М.Петров. Эсхил, Еврипид, Софокл,
Аристофан кеүек антик əҙəбиəт трагиктары һəм комедиографтары кеше хис-тойғоларының ҙур белгестəре.
Антик əҙəбиəттə аллалар образы яратыу, ғазапланыу,
хəсрəтлəнеү кеүек ер кешелəренə хас тойғолар аша бирелгəн.
Софоклдың “Эдип батша” трагедияһында Эдип үҙ улын
үлтергəненə аталарға хас тойғолар менəн хəсрəтлəнə. Еврипидтың
Медеяһы (“Медея”) ҡатмарлы һөйөү хистəре менəн яныуы аша иҫтə
ҡала. Артабанғы дəүерҙəрҙə лə геройының психологик портретын
ҡаршылыҡлы итеп биргəн Шекспир, Пушкин, Достоевский кеүек хис
- тойғолар “инженерҙары”н атарға мөмкин. Шекспир хаҡында Гете:
“Шекспир əҫəрҙəренең бөйөк нигеҙе булып дөрөҫлөк һəм тормош үҙе
хеҙмəт итə, шуға күрə ул яҙғандарҙың бөтəһе лə көслө һəм
ышандырғыс”10, - тигəн. Шекспирҙың Король Лир, Гамлет, Отелло,
Достоевскийҙың
Раскольников,
Пушкиндың
хистəрҙең
ҡатмарлыларын, ҡаршылыҡлыларын кисергəн лирик геройҙары —
реаль ысынбарлыҡтың күп яҡлы һыҙатланышы. Ул геройҙар
9
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кисергəн тойғолар - тормош шарттары менəн, кешелəр араһындағы
мөнəсəбəттəр бəрелеше менəн билдəлəнгəн тойғолар.
Əҙип тирə-яҡ мөхитте һынландырғанда, геройының
характерында теге йəки был һыҙаттарға өҫтөнлөк биреүе уның төрлө
типтарын тыуҙыра, тормоштоң эмоциональ яғының төрлөлөгөн
билдəлəй. Мəҫəлəн, əҙəби образдың романтик һыҙаттары аша
бирелеүе. Көнсығыш əҙəбиəте геройҙарына хас һыҙаттарҙың береһе.
Навоиҙың “Фəрхəт һəм Ширин”, төрки халыҡтарында Ҡотобтың уға
эйəреп яҙған “Хөсрəү һəм Ширин” əҫəрҙəренең төп геройҙары.
Европа əҙəбиəтендə лə бар миҫалдар: шул уҡ Шекспирҙың Отелло,
Ромео һəм Джульетта, рус əҙəбиəтендə Лермонтовтың “Мцыри”,
Пушкиндың “Кавказ тотҡоно” поэмаларының төп геройҙары.
Геройҙарҙың романтик һыҙаттары ябай хис-тойғолар күренеше генə
түгел, ə заман сағылышы. Шекспирҙың Ромео һəм Джульетта
мөхəббəте — урта быуат дини фанатизмынан, кешелəрҙе ерҙəге
реаль хистəрҙəн ситлəштерергə ынтылған схоластиканан тантанаһы,
Виктор Гюгоның “Собор Парижской богоматери” романынан
матурлыҡ, гүзəллек, һөйөү кеүек хистəрҙе үҙендə йөрөткəн
Эсмеральда — дин əһеле Клод Фролдың күктəге тормошҡа ғына
табыныу идеяларын юҡҡа сығарыусы. Лермонтовтың “Мцыри”
əҫəренең төп геройының матурлыҡҡа, мөхəббəткə ынтылышы,
монастырҙан ҡасыуы — монастырь стеналарынан ғына түгел, рухи
ҡоллоҡтан ҡотолоп, иреккə, азатлыҡҡа ла ынтылышы.
Бер яҙыусының ғына түгел, теге йəки был ижад методының,
бер осор əҙəбиəтенең герой, характер тибын айырып күрһəтергə
мөмкин. ХV быуат — Ренессанс осоро — психологик тип,
сентименталистар йəки романтизм методы вəкилдəре геройҙары —
романтик, ХVIII-XIX быуат тəнҡитле һəм мəғрифəтселек реализмы
осоро — социаль-ижтимағи тип.
Əҙип
замандашы
образында
үҙенең
дəүеренең
проблемаларын хəл итергə ынтылышы менəн бергə дөйөм кешелекте
ҡыҙыҡһындырған мəсьəлəлəргə лə мөрəжəғəт итə.
“Тормошта һəм əҙəбиəттə дөйөм халыҡ өсөн, дөйөм
кешелек өсөн характерлы типтар булыуы мөмкин”11 - ти А.И.

Ревякин.
Яҙыусының ошо милли характерында һəр халыҡ үҙенең
əйлəнə-тирəһендəге күренештəрҙе лə таныһа, əҙип үҙ заманынан
юғары күтəрелеп, дөйөм кешелекте ҡыҙыҡһындырған һорауҙарға үҙ
геройы аша яуап бирə икəн - ул характер - бөтə халыҡтар өсөн дə
“уртаҡ” образ. Ундай геройҙар халыҡлашып китə, быуаттар буйына
бөтə башҡа əҙəбиəттəрҙе, халыҡтар зауығын “һуғарып тора”. Грек
мифологияһы геройы Прометейға XIX быуатта Шеллиҙың, XX
быуатта Мостай Кəримдең мөрəжəғəт итеүе быға асыҡ миҫал. Дөйөм
кешелек өсөн ҡиммəтле булған əҫəрҙəр геройҙары дөйөм халыҡтар
культураһы
ҡаҙанышына
əүерелə.
Фирҙəүсиҙең
шул
уҡ
“Шахнамə”һен генə алайыҡ. Донъя халыҡтары мəҙəниəтендə уның
ҡаҙанышы — кеше концепцияһын хəл итеүҙə гуманизмды раҫлауы,
мəңгелек ҡиммəттəр хаҡында идеяһы. Фирҙəүси үҙ заманынан юғары
күтəрелеп, ғөмүмəн камил шəхес идеяһын раҫлай. Əҙип иран
батшалары, Сасанидтар династияһын, феодаль йəмғиəттə барған
ваҡиғаларҙы һүрəтлəй, əммə уның гуманизмы шунда – ул
батшаларҙы ла, батырҙарын да ҡатламдарға ҡарап түгел, ə кешелек
сифаттарына ҡарап бүлə. Баҡый донъя алдында бөтə кеше лə бер
тигеҙ тигəн фекерҙе үткəрə. “Кей-Хөсрəү ни тиклем ҡулында көслө
власть тотмаһын, үлем кеүек “яуыз йылан”дан ул да ҡотола
алмай”12,- ти Фирҙəүси.
Ғүмəр Хəйəмдең мəжлестəрҙə əйтелер һүҙ булып, йəиһə теге
йəки был осраҡ менəн генə тыуған робағиҙары фани донъя
мəшəҡəттəренəн ваз кисеп, рəхəт йəшəргə саҡырыуға ғына ҡоролған
кеүек, сөнки баҡый донъя ғына мəңгелек, баҡый донъяға киткəс,
фани донъяла ғазапланыуҙарыңдың бер кəрəге лə юҡ идеяһын раҫлай
кеүек. Ғ.Хəйəм үҙ осороноң йəмғиəте шарттарына ҡаршы сығыусы
бунтарь лирик геройын бирə, ə ошо уйҙар, фəлсəфə артында —
гуманизм. Ирекле рухлы, азат кеше гуманизмын раҫлау - бөтə
халыҡтарҙы ла ҡыҙыҡһындырырлыҡ рухи ҡиммəттəр. Был осраҡта
геройҙың тəрəн дөйөмлəштереү ҡеүəһенə эйə булыуы тураһында,
типиклаштырыуҙың юғары өлгөһө хаҡында һүҙ бара. Гоголдең
Плюшкин (“Үлек йəндəр”) образын ғына алайык. Автор үҙ осороноң
бер помещигы тибын һүрəтлəй, əҙип уның характерын шундай
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буяуҙарҙа бирə - ул ғөмүмəн һаранлыҡ сифатын дөйөмлəштергəн тип
булып күҙ алдына баҫа.
Шулай итеп, герой концепцияһында, төрлө яҡлы
һүрəтлəнгəн герой характерында əҙип дəүергə эстетик ҡараштарын
һала. Геройҙың теге йəки был характер һыҙаты, хəрəкəте, эшҡылыҡтары һəр береһе айырым йəшəмəй, авторҙың билдəле бер
ҡараштарынан сығып һүрəтлəнə, бер фокусҡа туплана. Л.Гинзбург
билдəлəүенсə: “Əҙəби герой - уны ойоштороусы доминанталар
суммаһы түгел, ə системаһы. Уларҙы бəйлəп тороусы принцип —
автор ҡарашының фокусы булмаһа, əҙəби герой һыҙаттар
йыйылмаһы булыр ине”13.
Совет осоронда ла əҙəбиəт этаптар үтте. Совет əҙəбиəтенең
геройы М.Горькийҙың “Əсə” романының Павел Власовынан уҡ
башлана. Совет осоро əҙəбиəте лə буш ерлектə барлыҡҡа килмəне.
Революцияға тиклемге əҙəбиəт, бигерəк тə тəнҡитле реализм əҙəбиəте
геройы яңы йəмғиəттең яңы кешеһенə ерлек, нигеҙ əҙерлəне. Шəхесмасса бəйлəнештəре проблемаһында яңы əҙəбиəт ябай халыҡ
массаһы араһынан күтəрелгəн индивидты күрһəтте.
Башҡорт əҙəбиəтенең совет осоро геройы М.Ғафуриҙың
“Ҡыҙыл байраҡ” шиғырынан ҡулына революция символы - ҡыҙыл
əлəмде тоткан эшсе образынан башлана тип əйтергə мөмкин. Шулай
уҡ ул геройға нигеҙҙе шағир революцияға тиклем яҙған “Үҙем һəм
халҡым” шиғырындағы ярлылар менəн уртаҡ уйлы булған образда
һалған ине.
Егерменсе йылдар əҙəбиəте Октябрь инҡилабын тормошҡа
ашырған, яңы йəмғиəт төҙөүгə тотонған яңы кеше образының тəүге
үрнəктəрен бирҙе.
Утыҙынсы йылдарҙа яңы социалистик ҡоролоштоң яңы
кешеһен, дəүерҙең типик характерын һынландырыуҙа ныҡышмалы
эҙлəнеүҙəр барҙы.
Һуғыш осоро геройы — һалдат-яугир, патриот, азатлыҡ
һаҡсыһы. “Башҡорт яҙыусылары Бөйөк Ватан һуғышының тəүге
айҙарынан уҡ совет кешеһенең яуҙағы батырлығын күрһəтеүгə, совет
һалдатының героик образын тыуҙырыуға бик ҙур əһəмиəт

бирҙелəр”14. Фронтҡа киткəн ирҙəрҙе алмаштырған, характерҙары
фиҙаҡəр хеҙмəттə асылған ҡатын-ҡыҙҙар, ҡарттар, балалар, йəш
үҫмер ҡыҙҙар был осор əҙəбиəттең төп геройҙары булдылар. Уларҙы
берҙəм көс итеп туплаған тойғо — Тыуған илгə мөхəббəт, дошманға
нəфрəт тойғоһо.
Һуғыштан һуңғы əҙəбиəттə яуҙан еңеп ҡайтып, илде яңынан
аяҡҡа баҫтырыуға ең һыҙғанып тотонған “погонһыҙ һалдаттар”, ауыл
хеҙмəтсəндəре, девон ҡатламындағы нефть өсөн көрəшеүселəр, ауыл
менəн һаман да иҫкесə етəкселек итеүгə ҡаршы сыҡҡан новаторгеройҙар һəм башҡа образдарҙа актив герой концепцияһы асылды.
Яҙыусылар ауыр һəм оҙайлы һуғышты еңеп сыҡҡан, бөтə ер йөҙөндə
тыныслыҡ булһын өсөн һəр ваҡыт уяу булған, интернациональ
дуҫлыҡ тойғоларына тоғро совет кешеһе образын кəүҙəлəндерҙе.
60-70-се йылдар геройы — фəнни-техник революция осоро,
коммунистик йəмғиəт кешеһе. “Ул башлыса халыҡ уйынтылыштарын, уның борсолоуҙарын дөйөмлəштергəн, гражданлыҡ
йəһəтенəн өлгөргəн, ижтимағи теремек шəхес”15. Был осор замандаш
образы шуныһы менəн айырылып торҙо: яҙыусылар геройҙы
фəлсəфəүи планда бирергə тырыштылар. Əйтəйек, М.Кəрим,
Ə.Бикчəнтəев, Ғ.Рамазанов, Х.Ғилəжев, рус əҙəбиəтендə В.Шукшин,
В.Распутин, В.Астафьев, С.Айтматов əҫəрҙəре геройҙары.
80-90-сы йылдарҙа йəмғиəткə килгəн демократик үҙгəртеп
ҡороуҙар шəхестең дə активлашыуына килтерҙе. “Ул — бөгөнгөһө,
килəсəге, үткəне, тыуған еренең экологик хəле, туған халҡының
яҙмышы, милли теленең килəсəге өсөн борсолоп набат һуҡҡан шəхес
булды”16. XX быуат аҙағы XXI быуат башы геройы əҙəбиəтселəрҙең
дə, бөтə йəмəғəтселектең дə иғтибар үҙəгендə торған, борсолдорған
мəсьəлəһе булды. Матбуғат биттəрендə “ижтимағи активлыҡ,
ынтылыштар хас түгел бөгөнгө хикəйə геройына”17 тигəн ҡəтғилекте
лə, “əҙəбиəттəге яңы герой заман кешеһенең типик характерын,
халыҡтың юғары рухи-эстетик зауығын, уй-фекерҙəрен, йəшəйешен
сағылдырыр бер образ булырға тейештер, замандың алдынғы
идеяларын, яңы ҡараштарын, демократик принциптарын алға һөргəн,
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Башҡорт əҙəбиəте тарихы: 6 томда: 4- се том. -Өфө: Китап, 1993. -55-се бит.
Башҡорт əҙəбиəте тарихы: 6 томда: 6-сы том. -Өфө: Китап, 1996. -6-сы бит.
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Шунда уҡ.
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Даянова Г. Заман күҙенə ҡарап //Ағиҙел. -1992. -№ 10. -133-сө бит.
15

13

Гинзбург Л.Я. О литературном герое. -Л.: Советский писатель, Ленинградское
отделение, 1979. -С.90.

13

14

күптəргə үрнəк булып торған юғары интеллектлы һəм культуралы
шəхестер ул”18 тигəн яңы герой тураһында уйланыуҙарҙы ла күрергə
мөмкин ине.
Ысынлап та, ХХ быуаттың һуңғы йылдарында əҙəбиəттə
герой юҡ, геройһыҙ əҙəбиəт тигəн фекерҙəр йыш ишетелде. Ике
быуат алмашыныуы менəн билдəлəнгəн эпохала йəмғиəт тə күсеү
осоронда булды, əҙəбиəт тə ижади эҙлəнеү осорон кисерҙе.
Хəҙер егерменсе быуат аҙағы егерме беренсе быуат башы
геройы характеры һыҙаттары ниндəйҙер кимəлдə əҙəбиəттə
билдəлəнде лə кеүек. Хəҙерге əҙəбиəттə илдең социаль-ижтимағи һəм
башҡа проблемалары менəн янған актив герой һыҙаттары күҙ алдына
баҫа.
Һуңғы бер нисə тиҫтə йылдар йəмғиəтебеҙ, мəҙəниəтебеҙ
өлкəһендə яңырыу осоро булды. Был яңырыу һəр халыктың үҙ милли
рухи мираҫтарына иғтибарының, тарихҡа ҡыҙыҡһыныуының артыуы
менəн дə билдəлəнə. Һəр халыҡ үҙенең милли культураһын өйрəнеү,
милли ҡиммəттəргə əйлəнеп ҡайтыуы менəн бөгөнгө рухын байыта.
Бөгөнгө көндə совет осоро əҙəбиəтен, шул иҫəптəн
утыҙынсы йылдар əҙəбиəтен дə төрлө яҡлы өйрəнеү, шул осор əҙəби
күренештəрҙе əҙəби оҫталыҡ, эстетик законлылыҡ планында ҡарау
бурысы тора. Һуңғы осорҙа күп яҡлап үткəндəрҙе баһалау
критерийҙары үҙгəрҙе, шул йəһəттəн əҙəбиəттə лə. Был бурыс герой
мəсьəлəһенə туранан-тура ҡағылышлы.
Егерменсе быуаттың утыҙынсы йылдар осоро бөтə яҡлап —
идеологияла ла, əҙəбиəттə лə яңырыу дəүере, үҙенсəлекле этап. Герой
үҙгəреүендə лə бер звено. 20-се йылдарҙан айырмалы, тап 30-сы
йылдар тормош ысынбарлығын күп яҡлы солғап алыуҙың тəүге нигеҙ
үрнəктəрен бирҙе. XX быуат геройы эволюцияһында ла был дəүер
характеры айырым урын алып тора.
Утыҙынсы йылдар əҙəбиəте проблемалары, үҫеше
əҙəбиəтебеҙ ғилемендə ярайһы уҡ киң өйрəнелгəн, төрлө аспектта
яҡтыртылған. Əле шул осорҙа уҡ яҙыусыларҙың яңы əҙəбиəттең үҫеш
йүнəлештəре хаҡында, шул иҫəптəн заман геройы тураһында
бəхəстəр, фекер алышыуҙар планындағы мəҡəлəлəре матбуғат
18
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биттəрендə баҫылған.19 Ошо осорға ғына хас ижади үҙенсəлектəрҙе,
əҙəби процесс үҫешен яҡтыртҡан махсус монографиялар ҙа бар:
Р.Н.Байымовтың “Шаг в зрелость” (1975) хеҙмəте 20-30-сы йылдар
əҙəбиəтендə тарихилыҡ принцибын өйрəнеүгə бағышланһа,
З.Нурғəлиндың “Билдəлелек яҡтыһында” (1992) исемендəге əҙəбитəнҡит мəҡəлəлəрҙəн, публицистик яҙмаларҙан торған китабы ошо
осор сəйəсəткə, ижтимағи ваҡиғаларға бөгөнгө көн күҙлегенəн баһа
бирə. Был хеҙмəттəрҙə лə дəүер геройы хаҡында күҙəтеүҙəр бар.
Р.Байымов тарихилыҡ принцибын герой формалашыуы менəн
бəйлелектə өйрəнə. З.Нурғəлин хеҙмəтендə, башлыса, заманында
дөрөҫ баһа алмаған аҡ таптарға авторҙың объектив бөгөнгө ҡарашы
һалынған. Башҡорт əҙəбиəте тарихы буйынса төрлө йылдарҙа сыҡҡан
хеҙмəттəрҙə20 лə утыҙынсы йылдарға арналған бүлектəр бар. Ошо
дəүерҙə ижад иткəн яҙыусылар хаҡында монографиялар байтаҡ.21
Жанрҙарға, стиль мəсьəлəлəренə арналған хеҙмəттəрҙең,
совет осоро башҡорт драматургияһының, шиғриəтенең үҫеше
хаҡында монографияларҙың айырым бүлектəре, Ғ.Рамазановтың
башҡорт шиғриəтендə герой эволюцияһын байҡаған хеҙмəте

утыҙынсы йылдар əҙəби геройы хаҡында ла күп мəғлүмəттəр бирə.22
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Ғ.Рамазанов үҙенең хеҙмəтендə революцияның тəүге көндəренəн
алып, 50-се йылдарҙың икенсе яртыһына тиклемге осор шиғриəттə
лирик герой эволюцияһын ҡарай. 30-сы йылдар лирик һəм эпик
өлгөлəрҙəге замандаштар характерҙарына айырым бүлек бағышлаған.
Был осорҙа ижад ителгəн шиғри үрнəктəрҙе тематик төркөмлəп
күҙəтеү үткəрə.
Шулай ҙа айырым очерктарҙан торған əҙəбиəт тарихтары
əҙəби күренештəрҙе дөйөмлəштереп өйрəнеү барышында герой
мəсьəлəһенə əллə ни ҙур урын бирмəй. Яҙыусыларҙың тормош юлы
һəм ижады хронологик өйрəнелгəн монографик хеҙмəттəрҙə лə теге
йəки был əҫəр башлыса идея-тематик йəһəттəн тикшерелə.
Шуны ла билдəлəргə кəрəк: был хеҙмəттəрҙə башлыса
“ыңғай образдар” эволюцияһы хаҡында картина күҙ алдына баҫа,
башҡа тип геройҙар йыш ҡына ситтə ҡала, шул арҡала ундай
образдарға һалынған концепция ла асыҡланмай ҡала; икенсенəн, ул
тикшеренеүҙəр махсус герой мəсьəлəһен ҡарауҙы маҡсат итмəй, шуға
күрə, əҙəби образды күп яҡлы өйрəнеү бурысы ла ҡуйылмай. Был
хеҙмəт утыҙынсы йылдар башҡорт əҙəбиəте геройы концепцияһын
яңы, бөгөнгө ҡараштарҙан һəм тəрəнерəк өйрəнеү маҡсатын ҡуйҙы.
Əсбап башҡорт əҙəбиəте тарихын өйрəнгəндə, махсус курс
дəрестəрендə өҫтəмə материал булараҡ ҡулланылыуы мөмкин.

БЕРЕНСЕ БҮЛЕК
Осорҙоң социаль-ижтимағи шарттары һəм əҙəбиəттə
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Ғəйнуллин М.Ф. Башҡорт драматургияһының үҫеү юлдары. -Өфө, 1985.
Рамазанов Ғ. Башҡорт поэзияһында совет кешеһе образы. -Өфө: Башҡортостан
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яңы герой проблемаһы
Утыҙынсы йылдар XX быуат тарихында төрлө социаль
ваҡиғаларға бай булыуы менəн айырылып тора. Социаль-тарихи
шарттарҙың, сəйəсəттең, идеологияның яңы үҙгəрештəр кисергəн
осоро. Ошо һынылышлы, боролошло мəлдəрҙең төп һыҙаттары, үҙəк
тенденциялары, ысынбарлыҡтың күп яҡлы үҙгəрештəре нəфис
ижадта ла сағылышын тапты. Төрлө йүнəлештəге əҙəби əҫəрҙəр
барлыҡҡа килде: Р.Ниғмəтиҙең “Баҫыу хөкөмө”, “Йəмле Ағиҙел
буйҙары”, С.Ҡудаштың “Хат”, “Ҡушҡайын”, Б.Ишемғолдоң
“Тракторсы Айһылыу”, Д.Юлтыйҙың “Айһылыу”, “Шеф-паровоз”,
А.Таһировтың “Үрнəк”, “Машиналар ҡаны”, С.Мифтаховтың
“Һакмар”, “Ялан ҡыҙы”, Н.Ҡəриптең “Алма”, “Сəлим ҡарт”,
А.Карнайҙың “Ишембай”, “Далалағы уттар”, С.Агиштың “Егеттəр”,
И.Насыриҙың “Сибай” һ.б. бик күп ижад өлгөлəре ауылдың,
Башҡортостандың яңы үҙгəрештəренə, производство темаларына
арналды. Уларҙа заман төрлө яҫылыҡта, төрлө аспектта анализланды.
Б.Бикбайҙың “Урман артында” поэмаһында яңы тормош
өсөн көрəш трагик яҡтары менəн бирелһə, Ғ.Сəлəмдең “Ғүмер”,
Д.Юлтыйҙың “Мəйсəрə” əҫəрҙəрендə героик-романтик яғы менəн
килеп баҫты.
Осорҙоң əхлаҡи проблемаларын күтəргəн “Бала” (Ғ.Сəлəм),
“Дуҫлыҡ һəм мөхəббəт”(С.Мифтахов), тарихи-социаль үҙгəрештəр
һəм шəхес мəсьəлəлəренə арналған “Шоңҡар” (Ғ.Сəлəм), “Еңелгəн
ятыу” (И.Насыри) кеүек əҫəрҙəр ижад ителде.
Халыҡ тарихының төрлө этаптарын юллаған тəүге башҡорт
романдары, повестары ижад ителде. А.Таһировтың “Һалдаттар”,
“Ҡыҙылгвардеецтар”, “Ҡыҙылармеецтар”, Д.Юлтыйҙың “Ҡан”,
И.Насыриҙың “Күҙəй”, М.Ғафуриҙың “Тормош баҫҡыстары”,
“Шағирҙың алтын приискыһында”, А.Карнайҙың “Беҙ ҡайтырбыҙ”
əҫəрҙəре революцияға тиклем һəм унан һуңғы йылдарҙа ҙур
үҙгəрештəр кисергəн халыҡ тормошон эпик солғанышында биреүҙең
тəүге ынтылыштары булды. М.Буранғоловтың “Башҡорт туйы”,
“Ҡараһаҡал”, Б.Бикбайҙың “Ҡарлуғас”, А.Хайбуллиндың “Сурағол”,
Ҡ.Даяндың “Таңсулпан”, Д.Юлтыйҙың “Маҡтымһылыу” һ.б. əҫəрҙəр
халыҡтың тарих төпкөлөндəге милли азатлыҡ өсөн көрəш этаптарын
18

бирҙе.

Төрлө моделдəргə тулалар.

Əлбиттə, һəр əҫəрҙең үҙəгендə осорҙоң күп төрлө
тенденцияларын дөйөмлəштереүсе геройҙарҙы биреүгə ынтылыш
яһала.
Октябрь инҡилабы менəн үҙгəргəн яңы йəмғиəттең
формалаша башлаған яңы əҙəбиəтенең үҙəгендə торған мəсьəлəлəрҙең
береһе - көн геройын дөрөҫ һəм тулы һынландырыу, дəүерҙең типик
характерҙарын биреү. “Яңы, актив, маҡсатына ынтылышлы, донъяны
бөтөнлəй яңы нигеҙҙə үҙгəртеп ҡороуға һəлəтле яңы кеше
проблемаһын тарих үҙе ҡуйҙы”23,- тип билдəлəне Ə.Вахитов.
Кем һуң ул яңы кеше? Ул яңы кеше характерын əҙиптəр
ҡайһы характерҙарҙа күрҙе һəм ниндəй һыҙаттарына өҫтөнлөк бирҙе?
Утыҙынсы йылдар ысынбарлығы ваҡиғаларға бай булған
кеүек, əҙəбиəт тə күп геройлылығы, əҙəби типтарҙың төрлөлөгө
менəн айырылып тора. Яҙыусылар ысынбарлыҡтың мөмкин тиклем
киңерəк сағылышын, масштаблылығын солғап алырға ынтылды.
Тормош ни тиклем сыбар булһа, əҙəби типтар ҙа күп төрлө. “Тəбиғəт
донъяһында нисə төрлө йəн эйəһе бар, йəмғиəт тə кешенəн, ул
хəрəкəт иткəн мөхиткə ярашлы, шунса затты барлыҡҡа килтерə.
Кешелек йəмғиəтендə төрҙəр бар һəм һəр ваҡыт буласаҡ”24,- ти
О.Бальзак.
Осор башында ил тормошона килеп ингəн яңы социаль
үҙгəрештəрҙе сағылдырыу, заман һулышын йəнле образдарға һалыу
тирəһендəге эҙлəнеүҙəр тура һыҙыҡ буйынса ғына бармауы күренə.
Дəүер пафосына ярашлы яңы төҙөлөштəр менəн рухланыу əле
тормоштоң дөйөмөрəк күренештəрен һүрəтлəүгə генə алып килеүе
күҙəтелə. Əҙəби герой булып күп кенə əҫəрҙəргə йəнһеҙ предметтар
килеп инə. Был күренеш хатта тəжрибəле шағирҙар ижадын да урап
үтмəне. Мəҫəлəн, Д.Юлтыйҙың “Мəйсəрə” поэмаһынан өҙөк:
Боҙҙай һалҡын суйын, тимерҙəр,
Ҡыҙыл утлы ҡамыр булалар.
Ялҡындарын бөркөп торба буйлап
23
24

Вахитов Ə. Таланттың асылы. -Өфө: Башҡ. китап нəшриəте, 1972. -44-се бит.
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Поэмала Д.Юлтый завод күренештəрен һүрəтлəүгə күберəк
урын бирə: “…завод шаулай, уйлай шул көйгə”, “Ағиҙелдə ташҡан
боҙҙар кеүек завод таша, завод – энтузиаст”кеүек юлдарҙа поэманың
төп геройҙары Мəйсəрə, Сəлмəн ағай характерҙарына ҡарағанда,
завод хаҡындағы тасуирҙарҙың ҡалҡыуыраҡ бирелеүе, кешенең
хистəрен дөйөм завод образының эшмəкəрлеге, “уй-тойғолары”
алыштырыуы асыҡ күренə. Икенсе бер поэмаһында ла əҙип:
Бөгөн поэманың геройы –
Шундай заттар, шундай кешелəр:
Металл,
мазут,
күмер,
азот,
Гигант завод, удар эшселəр, тип билдəлəй. Авторҙың əҙəби геройҙы һайлауҙағы
ҡараштарының тормоштоң социаль əһəмиəтенə йүнəлтелеүе кеше
шəхесен артҡы планға ҡалдырған.
Кешелəргə хас ҡылыҡтарҙы йəнһеҙ предметтарға күсереү ҙə
əле уңышлы образ булып китə алмай. Р.Ниғмəтиҙең поэмаһындағы:
Молотилка
Һағыныу, ҡайғыларын
Көлтə менəн һелкеп һалды ла,
кеүек юлдарҙа ла тормоштоң яланғас социаль яҡтары сағылыш таба,
“бетон тəнле, металл йөрəкле”25 трактор, комбайн образдарының эш
еңеүҙəре һүрəтлəнə.
Шулай итеп, əлегə заман һəм герой концепцияһы
тирəһендəге эҙлəнеүҙəрҙə герой — ваҡиғалар һəм ваҡыт. Сюжетты
индивидуаль характерлы шəхес йөрөтмəй, ə ваҡиғалар һəм ваҡыт
йөрөтə. Ваҡиғалар геройҙы формалаштырыусы ерлек түгел, ə əҫəрҙə
уның үҙенең һүрəтлəнеше урын ала. Йə төп герой - массалар.
25
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Ғ.Рамазанов: “Башҡорт совет поэзияһының тəүге дəүерҙəге төп
ыңғай геройы булып айырым шəхес түгел, ə революцион халыҡ
массаһы, азат ителгəн хеҙмəтсəндəр коллективы кəүҙəлəндерелде”26, тип билдəлəй. Əҫəрҙəрҙə шуға күрə индивидты йə баталь күренештəр,
йə массалар ҡаплап китə. Бəшəр Хəсəндең “Перекоп” очеркы,
“Сурхандарья
буйында”
хикəйəһе
документаль
факттарға
нигеҙлəнгəн. Үҙəктə - граждандар һуғышы мəлендə халыҡты талап,
бала-сағаны, ҡарттарҙы йыртҡыстарса үлтереп йөрөгəн Ибраһимбəк
бандаһын ҡыйратыу ваҡиғалары, баталь күренештəр. Индивидуаль
герой характерын тотоп алыуы ҡыйын. Һалдат массалары, отрядтар
тормошо, геройҙың дөйөм йөҙө тасуирлана.
Осор башындағы бындай ижади эҙлəнеүҙəрҙең ижтимағи
ваҡиғаларҙың дөйөм пафосын ғына сағылдырыуға алып килеүе
барлыҡ совет əҙəбиəтенə хас. Тəнҡитселəр əҙиптəрҙең дөйөм образды
һүрəтлəүе, уның индивидуаль йөҙөн асмауҙары “характерҙы исемһеҙ
-типик
һынландырыуға”
(“безымянно-типовое
изображение
характера”)27 алып килеүен билдəлəй. Бының сəбəптəре, əлбиттə,
аңлашыла ла. Монументаль үҙгəрештəр кисергəн халыҡ яҙмышын
эпик, киң солғап алырға ынтылыш массалар хəрəкəтенə, уның
үҙəгендə халыҡтың дөйөм образы һүрəтлəнеүгə алып килə лə инде.
Авзал Таһировтың “Һалдаттар”, Д.Юлтыйҙың “Ҡан” романдарында
һəм башҡа шул осор күп кенə əҫəрҙəрҙə əлегə окоп тормошо,
һалдаттар яҙмышы, массаларҙы һүрəтлəү өҫтөнлөк итə. Массаларҙан
айырылып сыҡҡан индивидтың йөҙөн асыу, булып ятҡан ваҡиғалар
араһынан индивидуаль характерҙы айырып алыу - оҙайлы тəжрибə
юлы.
Күп кенə əҫəрҙəргə беренсе заттан һөйлəүсе образын
индереү, ваҡиғаларҙы уның күңеле аша биреү хас. Д.Юлтыйҙың
“Ҡан”
романы,
А.Таһировтың
“Һалдаттар”,
М.Ғафуриҙың
“Шағирҙың алтын приискыһында” һəм башҡа бик күп кенə əҫəрҙəрҙə
күренə был. Ошо “һөйлəүсе” образында шул осор геройҙы һайлап
алыуҙағы тəжрибəлəр хаҡында фекер йөрөтөргə була. «Мин»

исеменəн һөйлəүсе геройҙың аңы, ҡарашының үҙгəреүе асыҡтанасыҡ, ваҡиғаларға ҡарашы, мөнəсəбəттəре уның рухи үҫеш юлын,
характер формалашыуын сағылдыра. Был образда əле геройҙың автор
субьектынан айырылып бөтмəүе лə күренə. Герой менəн автор бер
бөтөн булып хəрəкəт итə. Был, яҙыусыларҙың сюжетты хəрəкəт
иттереүсе төрлө яҡлы типиклаштырылған геройҙы ойоштороу
тəжрибəлəренең етмəүенəн дə килəлер. Һөйлəүсе образы ул əле
ваҡиғалар шаһиты ғына, шуға күрə лə төп герой – хəл-күренештəр,
ваҡиғалар.
Ғ.Сəлəм утыҙынсы йылдар башында “Йыр, йыр кəрəк герой
тураһында” тигəн саҡырыу ташлай. Шағир: “Кеше хаҡындағы
йырҙар цех тышында бик оҙаҡ прогуллап йөрөнө, беҙҙең һəр беребеҙ
һəр геройҙы тейеш белергə, беҙгə доктор булып улар еңеүенең сирен
табырға кəрəк”,- тип, һəр индивидуаль шəхестең күңел торошон
белергə, өйрəнергə, əҫəрҙəрҙə яҡтыртырға саҡырҙы.
Беҙҙең йырҙар һаман, һаман əле
Бүлмəлəрҙə генə быҫҡыны.
Йырламаныҡ унда металсының
Йөрəк тибешен,
Көслө мускулын28, -.
ти шағир.
Əҙиптəр тормошто өйрəнергə, “…теге йəки был ваҡиғаны
ғына түгел, ə бөтəһенəн элек кешене, уның уй-кисерештəрен һəм
ынтылыштарын иғтибар үҙəгендə тоторға, индивидуаль характерҙар
күренешен кəүҙəлəндереү аша айырым синыфтарҙың һəм тотош
халыҡтың яҙмышын сағылдырырға тейеш инелəр”.29
Яңы осорҙоң яңы кешеһе образына нигеҙ, əлбиттə,
егерменсе йылдарҙа уҡ һалынған ине. Ҡулына ҡорал тотоп
инҡилапты тормошҡа ашырған большевик-революционер образын,
хеҙмəт кешеһен һынландыра был осор əҙəбиəте. М.Ғафури
“...дошмандарҙың бейек ҡəлғəлəрен тар-мар итеп ватҡан, һөйəллəнеп
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ҡатҡан ҡуллы”30 хеҙмəт кешеһен йырлаһа, А.Таһиров “Алатау”
пьесаһында быуат башы революцион ваҡиғалар мəлендə
интеллигенция яҙмышын бирһə, Ғ.Хəйри “Кооператорҙар”, И.Насыри
“Һөжүм”, Ғ.Дəүлəтшин “Зильский”, А.Таһиров “Ташҡын даръя
тармаҡтарында”, “Беренсе көндəр” повестарында ауылда барған яңы
үҙгəрештəрҙе, яңы тормош төҙөү өсөн көрəште һүрəтлəне һ.б.
Утыҙынсы йылдарҙың яңы ваҡиғалары, яңы үҙгəрештəре
ошо нигеҙ геройға, əлбиттə, яңы һыҙаттар өҫтəй. Яҙыусылар ана шул
тирə-яҡ мөхит тəьҫирендə үҙгəргəн геройҙы үҙəккə ҡуйыу, уны
рельефлыраҡ күрһəтеү мəсьəлəһен ҡуҙғата. И.Насыри үҙенең бер
мəҡəлəһендə: ”Элекке ауылдар урынына эре машиналы колхоздар
төҙөлə. Эре совет хужалыҡтары ҡалҡып сығалар. МТС-тар
ойошторола. Яландарҙы машина ҡаплай. Бына шуларҙың барыһында
ла кешелəр эшлəйҙəр. Кешелəр тəбиғəтте көрəшеп еңəлəр. Уны
үҙгəртəлəр. Шуның менəн бергə үҙҙəрен дə үҫтерəлəр. Улар һиҙелеп
үҙгəрəлəр. Лəкин был үҙгəрештəрҙең береһе лə тигеҙ генə бармай. Ҙур
синфи ҡаршылыҡтарға осрай. Бына былар беҙҙең əҙəбиəтебеҙ өсөн
бөтмəҫ-төкəнмəҫ база булып тора. Художество ҡалыбына һала
белергə генə кəрəк. Уны ябай белеү генə етмəй. Бөтə ҡаршылыҡтары
менəн белергə кəрəк”31,- тип төп иғтибарҙы кеше факторына йүнəлтə.
Əҙиптəрҙең осорҙо тəрəнерəк өйрəнə барыуы геройҙарҙың
төрлө типтарын бирҙе. Бөгөнгө көн ваҡиғалары уртаһында булған
замандаштың характеры актив көрəш эсендə асыла. Дəүеренə хас
булғанса, тəүге йылдарҙа заман геройы характерын сəйəсəтлəштереү,
идеологиялаштырыу хас. Сөнки осор идеологияһы яҙыусыларҙан
əҫəрҙə идеяның ярылып ятыуын талап итə. Х.Наум ”Тəнҡит һəм
əҙəбиəт мəсьəлəлəре” тигəн мəҡəлəһендə: “Беҙҙең заман үткен
сəйəсəт заманы, беҙҙең заман киҫкен синфи көрəш, социализм төҙөү
заманы, беҙҙең заман иҫкене емереү һəм яңыны тыуҙырыу заманы,
беҙҙең заман донъяны тамырынан үҙгəртеү, тəбиғəткə һөжүм итеү
һəм кешелəрҙе социализм нигеҙендə тəрбиəлəү заманы. Ана шуның
өсөн дə əҙəби əҫəрҙең иң элек идеологияһын асып һалырға кəрəк”32,-

тип сығыш яһай. Тимəк, яҙыусы геройының һəр бер ҡылығын, һəр
күренеште, һəр ваҡиғаны ижтимағи идеялар күҙлегенəн
сағылдырырға тейеш була. Тəнҡитсе эстетик ҡанундарҙы артҡы
планға ҡалдырып, тормош күренештəрен туранан-тура əҙəби əҫəргə
күсереү фекерен үткəрə. “...художество əҫəре үҙенең эстəлеге аша
хəрəкəт итə түгел, бəлки реаль тормош тəһиəтенең эсендəге хəрəкəт,
əҙəби əҫəрҙең мөндəрижəһендə сағыла ғына. Əҫəрҙең мөндəрижəһе үҙ
алдына хəрəкəт итə алмай, бəлки уны тормош диалектикаһы хəрəкəт
иттерə”33.,- ти тəнҡитсе. Тормош диалектикаһын əҫəргə күсереү
социаль-ижтимағи идеялар өсөн көрəшкəн социаль характерҙарҙың
дəүерҙең төп ыңғай геройҙары булыуына алып килде. Ғəллəм, Шакир
(Һ.Дəүлəтшина “Башаҡтар тулҡыны”), Ибрай, Ғилман (А.Таһиров
“Машиналар ҡаны”, “Себерəк Ғилман”), Юлай (С.Мифтахов
“Һаҡмар”), А.Бикташев (С.Ҡудаш “Ҡушҡайын”) һəм башҡа бик күп
коммунист-ойоштороусылар
типтарында
авторҙар
ижтимағи
геройҙарҙы актив хəрəкəткə килтергəн сəбəптəрҙе юллай: Ғилман
(А.Таһиров “Себерəк Ғилман”) 1905 йылғы революцияла
ҡатнашҡаны өсөн һөргөнгə ебəрелгəн, Октябрь революцияһы
һөҙөмтəһендə иреккə сыҡҡан ҡарт большевик егерменсе йылдарҙың
икенсе яртыһында уҡ ауыл хужалығын коммуналарға ойоштороуҙа
тəжрибə туплаған һəм колхоз ойоштороуҙа ла алдынғы
коммунистарҙың береһе. Ибрай (А.Таһиров “Машиналар ҡаны”) –
империалистик һуғыш уттарын кискəн фронтовик, революционер,
ҡыҙылгвардеец, коллективлаштырыуҙа, артабан ауылды социалистик
рельстарға күсереүҙə, ауыл халҡының тормошон яҡшыртыуҙа ең
һыҙғанып эшлəгəн кеше. Ғəллəм (Һ.Дəүлəтшина “Башаҡтар
тулҡыны”) – граждандар һуғышы йылдарында аҡтарға ҡаршы
һуғышып йөрөгəн ҡыҙылгвардеец. «Ул ваҡытта мылтыҡ менəн
һуғышһам, хəҙер телем менəн, эшем менəн һуғышып торам»,- ти ул.
Уларҙы “яңы тарихи шарттарҙа синфи көрəштең характерын һəм
методтарын тəрəн аңлау, һəр бер мəсьəлəне төптəн уйлап хəл ҡылыу,
кəрəк саҡта үҙ фекерен ҡыйыу, ышандырырлыҡ итеп əйтə белеү
халыҡҡа яҡын итə”34.
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Дүрт моң. Башҡортостан халыҡ шағирҙары. -Өфө:Башҡортостан китап
нəшриəте, 1976. -92-се бит.
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Шулай итеп, заман геройы – көрəштə сыныҡҡан, тəжрибəле
кисəге һалдат. Ғəллəм, Шакир (Һ.Дəүлəтшина “Башаҡтар тулҡыны”),
Ибрай (А.Таһиров “Машиналар ҡаны”), Ғилман (А.Таһиров “Себерəк
Ғилман”) күп һанлы коммунист, ойоштороусы-инициаторҙарҙың
милли башҡорт ерлегендə сағылдырылған вəкилдəре.
Юлай (С.Мифтахов “Һаҡмар”), Авзал Бикташев (С.Ҡудаш
“Ҡушҡайын”) кеүектəрҙе яңы йəмғиəт коммунист-инициатор итеп
формалаштырған. Уларҙың сəйəси, синфи аң формалашыу мəктəбе Ҡыҙыл Армияла хеҙмəт итеү йылдары. Улар ҙа Ғилман, Ғəллəм кеүек
ижтимағи геройҙар. Коммунист-инициатор итеп бирелгəн дөйөм
һыҙаттары менəн бергə һəр геройҙың индивидуаль үҙенсəлектəре был
типтарҙың теге йəки был яғын характерлай: А.Таһировтың “Үрнəк”
драмаһында колхоз председателе, яңылыҡты башлап йөрөүсе коммун
Сəлəх Исхаҡовта ижтимағи геройҙың декларативыраҡ, дөйөмөрəк
һыҙаттары асыла, индивидуаль образы əллə ни күҙ алдына баҫмай.
Уларҙан айырмалы, Юлай – индивидуаль һыҙаттары менəн иҫтə
ҡалырлыҡ герой.
“Һаҡмар” драмаһында уҡыусы əле Юлайҙың армияла хеҙмəт
иткəндə үк башҡа урындарҙа ябай халыҡ коллектив хужалыҡтарға
ойоша башлауы, уның ауылдаштарына ла шул хаҡта уйлана башлар
кəрəк тигəн фекерҙəр менəн ауылға хаттар яҙып ебəреүендə үк
инициативлыҡ күрһəтеүе күренə һəм ул ҡайтҡас та шул эштəрҙе
ойоштороп ебəрə. “Һаҡмар” колхозын төҙөү өсөн көрəш ваҡиғалары
кулактарҙың синфи ҡаршылығына осрай.
Бындай геройҙарҙың инициатор булып хəрəкəт итеүҙəрендə
икенсе сəбəп – уларҙың сығышы ярлы, ябай халыҡ араһынан булыуы.
Мəҫəлəн, Юлайҙың көрəшсе сифаттары, ҡыйыулығы атаһы
Мөхəмəтшанан күскəн.
Өсөнсө сəбəптəрҙең береһе – ябай халыҡ үҙе лə
яңылыҡтарҙың башында йөрөр етəксе көтə, шундай етəкселəрҙе үҙе
күтəрə. Улар колхоздар ойоштороуҙың башланғысында ла йөрөй,
артабан да халыҡтың тормошон яҡшыртыу өсөн алға табан хəрəкəтте
етəклəй. Мəҫəлəн: Сəйфи Ҡудаштың “Ҡушҡайын” романында
“Ҡушҡайын” колхозы күптəн инде ойошһа ла, бер ҙə мандый алмай,
өҙөклөктəн сыға алмай. Шул мəлдə Авзал, армия сафтарынан
ҡайтҡан йəш коммунист, колхозды яйға һалып ебəреүҙе етəклəүсе
һəм ҡаршылыҡтар менəн көрəш юлында ойоштороусы булып килеп
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баҫа. Алда əйтеп үтелгəн геройҙарҙың синфи, сəйəси аңы, тəжрибəһе
“ҡайҙалыр ситтə” формалашыуы, йəиһə революцион үҙгəрештəрҙең
барып сығасағына ныҡлы ышанғанлыҡ һыҙаттарының Октябрь
инҡилабы осоронан уҡ килеүе бирелə. Шуға күрə улар əҫəрҙəргə
“əҙер” геройҙар булып килеп инəлəр. Характерҙары алдан уҡ
формалашҡан, уларҙың үҫеү һəм формалашыу йылдарына экскурс
ҡына яһала.
Тормошҡа коммунистик идея күҙлегенəн ҡараш əҙəбиəттең
төп геройҙары итеп, шулай уҡ характерҙары социаль-ижтимағи
булған комсомолецтарҙы дəүер геройы итеп һүрəтлəүгə килтерҙе.
Яңы замандың яңы кешеһе концепцияһын яҙыусылар йəш быуында –
комсомолецтарҙа, артабан совет йəштəре булып формалашасаҡ яңы
быуында бирə. Сөнки тап ошо йəштəр социалистик йəмғиəт төҙөүҙə
төп көстəр булырға тейешле. Утыҙынсы йылдарҙа “... əҙиптəрҙе
тотош бер быуын, беренсе сиратта йəш быуын яҙмышы
ҡыҙыҡһындырҙы, сөнки бишектəн үк революцияға килеп кергəн һəм
яңы быуын тигəн төшөнсəне тулыһы менəн күҙ алдына баҫтырған”35
геройҙар Н.Островскийҙың “Ҡорос нисек сыныҡты” романында шул
быуындарҙың береһе Павел Корчагинда сағылыш тапһа, беҙҙең
милли əҙəбиəтебеҙҙə һəр бер əҫəрҙə тиерлек коммунистар менəн бер
рəттəн комсомолецтар тормоштоң актив төҙөүселəре итеп һүрəтлəнə.
Был тарихи яҡтан яҙыусылар тарафынан замандың дөрөҫ тотоп
алынған көн геройҙары. Сөнки тап йəш быуын – бөтə яңылыҡты тиҙ
аңлап алырға һəм шул яңылыҡ ыңғайына тиҙ үҙгəрергə, үҙе
өлгөһөндə башҡаларҙы эйəртергə, килəсəктə яңы ҡоролоштоң
хужалары буласағын аңлап эш итергə һəлəтле көс. Н.Ҡəриптең
“Алма” пьесаһында Алма, Əхтəм, А.Таһировтың “Үрнəк” пьесаһында
Ҡəюм, Осҡон, Əптерəй, Алма, С.Мифтаховтың “Һаҡмар”
драмаһында Айһылыу, С.Агиштың “Егеттəр” повесында Тимербай,
Бикмəт, Көнбикə - башҡорт ауылдарын коллектив хужалыҡтарға
ойоштороу һəм артабан халыҡтың социаль хəлен яҡшыртыу өсөн
актив көрəшеүселəр.
Заман геройының бөгөнгөһө концепцияһы алда əйтеп
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үтелгəн характерҙарҙа ла төрлө яҡлы сағылышы менəн айырылып
тора. А.Таһировтың “Үрнəк” пьесаһынан Ҡəюм, Осҡон, Əптерəй –
шул осор кешелəренə хас совет власы һəм партия идеяларына
тулыһынса үҙҙəрен бағышлаған комсомолецтар, колхоз председателе
коммунар Сəлəх Исхаковтың уң ҡулдары, “Үрнəк” коммунаһын
киңəйтеп, колхоз итеп үҫтереү өсөн халыҡтың активлығын
ойоштороп йөрөүселəр. Уларҙың характеры юғары ашлыҡ алыу өсөн
ярыштарҙа, игенде тарттырыу өсөн яңы тирмəн төҙөүҙə һəм уның
эшен яйға һалып ебəреүҙə ҡаршылыҡ күрһəткəн кулактар менəн
көрəштə бирелə. Улар дөйөм хəрəкəттə актив эшмəкəрлектəре
бирелгəн, əммə характеры индивидуаллеге менəн һыҙатланып
етмəгəн социаль-ижтимағи геройҙар. Ҡəюм, Осҡон, Əптерəй кеүек
яңы йəмғиəттең яңы быуынының эшлəгəн эштəрендə һəм
телмəрҙəрендə тормоштоң риторик яҡтары сағылыш алған. Мəҫəлəн:
Ҡəюм. Беҙҙең колхоз ударный.
Барыһы ла. Иҫкелеккə ударник.
Сəлихə. Уңға бер.
Алма. Һулға бер.
Барыһы ла. Ярыш менəн алға бар
юлдарында геройҙарҙың телмəрендə, сəхнəгə марш менəн
атлап килеп инеүҙəрендə замандың революцион рухы бирелеү менəн
бергə, яланғас социологияның сағылышын да күрергə мөмкин ине.
Был осорҙа əҫəрҙəрҙең конфликтын синфи-социаль
ҡаршылыҡҡа ҡороу геройҙың да синфи-социаль характерлы
булыуына килтерə. Нигеҙҙə геройҙар ике ҡаршы яҡ социаль
төркөмдəргə бүленде.Əҙиптəрҙең герой характерының синфисоциаль һыҙаттарына өҫтөнлөк биреүсе художество-эстетик
концепцияһы – заман тыуҙырған күренеш. Октябрь инҡилабы менəн
килеп ингəн тормоштағы икегə бүленеү – дуализмды əҫəр конфликты
нигеҙенə һалыу утыҙынсы йылдарҙа ла өҫтөнлөк ала. Геройҙың
яңылыҡты төҙөүе иҫкелекте инҡар итеүе менəн бергə барыуы
сағылдырыла.
Əҫəрҙə геройҙың социаль-ижтимағи мөнəсəбəттəр менəн
бəрелеше аҡ буяуҙарҙа һүрəтлəнеп, уның гел еңеп сығыуы йəки
ҡаршылыҡтар шымартылып бирелеүе уның статиклығына,
шаблонлығына алып килə. Уҡыусыға ул əллə ни тəьҫир яһамай.
Характерҙарҙың үҙенең алдына ҡуйған маҡсаттары өсөн көрəшен
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ҡатмарлы, ҡаршылыҡлы, хатта фажиғəле яҡтары менəн биреү
əҙəбиəтте уҡыусыға яҡынайта ғына. Əле фольклорҙа уҡ халыҡ үҙенең
геройы ни тиклем көслө, ҡыйыу, батыр, ҡаһарман булмаһын, көрəш
юлында дөйөм мəнфəғəттəр өсөн ҡорбандарҙың да мөмкин булыуына
ишара яһай: Мəҫəлəн, “Урал батыр” эпосында Урал батыр
Йəншишмəне үҙе эсмəй, тирə-яҡҡа бөркə, дөйөм мəнфəғəттəр өсөн
үҙен ҡорбан итə. Халыҡтың эстетик ҡараштарында тормош
ҡанундары нəфис һынланышын тапҡан.
Утыҙынсы йылдарҙа ла яҙыусылар яңылыҡ өсөн көрəш
геройҙарын төрлө яҡлы биреү юлдарын эҙлəне.
1933 йылда Луначарский яҙыусылар алдында сығыш яһап,
ысынбарлыҡты драматик яҡтары менəн һүрəтлəүҙең əҙəбиəттең
мотлаҡ элементы булыуына баҫым яһай. “Социалистик трагедия
булыуы мөмкинме? Мөмкин генə түгел, булырға тейеш. Маркс:
“Үткəн быуаттың бөйөк трагиктары үлемгə йөҙ тотоусы синыфтың
ғазаптарын һүрəтлəнелəр,- ти, ə яңы дəүер трагиктары яңы донъя
тыуыуының ғазаптарын бирəсəк. Беҙҙең заманда ла трагиклыҡ
элементтары юйылмаған, сөнки ҡорбандар булыуы мөмкин генə
түгел, ə мотлаҡ кəрəк”36,- ти тəнҡитсе.
Совет идеяларына һəм эшенə фанаттарса бирелгəн,
ижтимағи маҡсаттар өсөн ғүмерен ҡорбан итеүгə лə əҙер трагик
геройҙар яҙмышында яңылыҡ өсөн көрəштең ҡорбандарһыҙ ҙа
булмауы күҙ алдына баҫтырыла. Б.Бикбайҙың “Урман артында”,
Д.Юлтыйҙың “Мəйсəрə” поэмаларынан Йомағол һəм Мəйсəрə,
А.Карнайҙың “Беҙ ҡайтырбыҙ”, И.Насыриҙың “Еңелгəн ятыу”
повестарынан Ғинди Сəғиҙуллин, Камалов, һəм Фəтхи кеүек
образдарҙа тормоштоң драматик яҡтары сағылыш таба. Рус
əҙəбиəтендə А.Фадеевтың “Ҡыйралыш” романындағы Левинсон
образы типтары улар. Фадеев быға тиклем бер яҡлыраҡ һыҙатланған
коммунистарға оҡшамаған драматик яҙмышлы геройҙы – отряд
командирын бирə. Левинсон засадаға элəккəн отрядын ҡамауҙан
сығарыу кеүек кульминацион моментта оҫта тактикалы, тəжрибəле
командир булараҡ та, ҡамауҙан алып сыҡҡанда отрядын мөмкин
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тиклем əҙерəк юғалтыу өсөн күңел уйланыуҙарында, кешелеклек
һыҙаттарында ла, драматик һəлəк булыуында ла – күп яҡлы
асылышында шул осорҙоң ни тиклем киҫкен, ҡатмарлы булыуын
дөйөмлəштергəн.
Йомағолдоң бер генə көнө һүрəтлəнə. Ул колхоз мөлкəтен
һаҡлау өсөн төнгө ҡарауылға китеп бара. Герой кулактар ҡулынан
үлтерелə. Уның үлеме – яңы тормоштоң дауам ителеүе өсөн ҡорбан.
Шуға күрə лə күп кенə əҫəрҙəрҙə яҙыусылар бындай типтарҙа
трагизмдың оптимистик һыҙатлыһын бирҙе.
Был йылдарҙа əҙиптəр геройҙарҙың күңел донъяһын,
тормоштоң эмоциональ йəки романтик яҡтарын сағылдырыуҙы ла
урап үтмəне
“Романтизм – йəмғиəттең бигерəк тə күсеү дəүерҙəрендə киң
тарала торған əҙəби күренеш”,- ти Р.Бикбаев. Революцияға тиклем,
мəҫəлəн, Ш.Бабич шиғырҙарында тормоштоң эмоциональ-романтик
яғы геройының күңел эҙлəнеүҙəре, бəргелəнеүҙəре булып
характерланды. 1905 йылғы революция еңелгəс, халыҡтың артабан
яҡшыраҡ йəшəү хаҡындағы иллюзияларының емерелеүен, ул осор
замандаштың күңел бəргелəнеүҙəрен Ш.Бабич шиғырҙарында əйтеп
бирҙе. Уның “Бер минут”, “Тарҡау уйҙар”, “Аптыраған минуттарҙа”,
“Əйҙə,
күңелем”
шиғырҙарында
ер
тормошонан
күккə
талпыныуының сəбəптəре юҡҡа түгел: “Əйҙə, күңелем, бында торма,
күккə, күккə, күккə ос, бында һуғыш, бында ҡылыс”37,- ти шағир.
Шиғырҙарҙың исемдəрендə үк лирик геройҙың күңел ғазаптары,
уйҙар төрлөлөгө сағылған.
Егерменсе йылдарҙа М.Ғафуриҙың “Ярлылар, йəки өйҙəш
ҡатын”, “Ҡара йөҙҙəр” əҫəрҙəрендə геройҙарҙың тəрəн рухи
кисерештəре һүрəтлəнеше характерға ижтимағи ваҡиғалар
йоғонтоһон, патриархаль тəртиптəрҙең кешене иҙеүсе тəртиптəр
булыуын асып биреү ҡоралы булды.
Утыҙынсы йылдар геройының характерындағы романтик
һыҙат социаль-тарихи атмосфера менəн бəйле һыҙатланыш алды.
Революциянан һуңғы əҙəбиəт төп ыңғай геройҙар
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характерында М.Горькийҙың “Дауыл ҡошо тураһында йыр”,
“Ыласын тураһында йыр” əҫəрҙəрендəге геройҙар традицияларын
дауам итеп, романтиканың революцион характерҙағыһын үҙ итте.
Геройҙарының эш-ҡылыҡтарында осорҙоң революцион-оптимистик
пафосын һүрəтлəне.Ғ.Сəлəмдең “Ғүмер” поэмаһының лирик геройы,
Д.Юлтыйҙың “Мəйсəрə” поэмаһының төп героиняһы Мəйсəрə
романтик характерлы.
Ғ.Сəлəм геройының (“Ғүмер”) тиҙҙəн поезд үтəсəк тимер
юлының шартлатылыуын күреп, ғүмерен ҡорбан итеүендə юғары
гражданлыҡ һыҙаттары, ябай эштəрендə бөйөклөк, батырлығының,
фронтта һəм хəл иткес ситуацияларҙағы ҡаһарманлыктарға тиңлеге
аша замандың героик-романтик һыҙаттары сағыла. Бындай тип
геройҙарға кешенең кешелек сифаттарының көтөлмəгəн хəлситуацияла билдəлəнеүе кеүек фəлсəфəүи концепция һалынған.
Ю.Фучик: “Герой – хəл иткес моментта кешелек йəмғиəте
мəнфəғəттəрендə эшлəргə кəрəк булған эште башҡарған кеше ул”,ти. Шул фекерҙе Ғ.Сəлəм үҙ замандашының тормошондағы бер генə
эпизод аша бирə. Оригиналь, тапҡыр буяуҙар менəн эш итеп,
характерҙың героик сифаттарын аса. Бер ҡараһаң, авторҙың “кем
булғандыр егет, шахтананмы, колхозданмылыр, ул ҡайҙандыр” тип
егеттең кем һəм ҡайҙан икəнен дə “белмəүендə” ниндəйҙер тик
дөйөмлөк аша ғына бирелгəн тоноҡ характер тураһында һүҙ бара
кеүек. Ə шул дөйөмлөктə – тəрəн индивидуаллек. Ғəҙəти
замандаштың юғары əхлаҡлы шəхес булыу индивидуаллеге.
Героиканың ҡораллы көрəштəрҙə генə түгел, хəл иткес ситуацияла ла
һыҙатланышы. Төп иғтибарҙы романтиканың революцион яғына
йүнəлтеү геройҙың эшлəгəн эштəрен үҙ мөмкинселектəренəн
ҡабартыңҡырап, арттырып һүрəтлəүгə килтерə. Мəйсəрə (Д.Юлтый
“Мəйсəрə”), Ғинди Сəғиҙуллин (А.Карнай “Беҙ ҡайтырбыҙ”) кеүек
типтар ниндəйҙер кимəлдə баш етмəҫлек эштəр эшлəгəн эпос
ҡаһармандарын хəтерлəтеп ҡуя.
Биографияһы ябай ғына “етемлек”, “көрəш”, “рабфак”,
“завод”, “ячейка” кеүек штрихтарҙан торған Мəйсəрəнең заводтың
һыу аҫтында ҡаласағына хəүефлəнеп, яҙғы ташҡын һыуҙы кəмəлə
йөҙөп сығырға ниəтлəнеп, шул стихияла һəлəк булыуында яңы
геройҙың юғары рухлы, камил шəхес булыуы сағылыш тапҡан.
Д.Юлтый үҙенең төп героиняһы хаҡында: “Уның тураһында
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тасуирҙарым əкиəт геройындай булмаһын” тиеүендə ике параллель
мəғəнə ана шул шəхесте раҫлай. Беренсеһе – əкиəт геройҙары ла
халыҡтың яҡты хыялдары, идеялары нигеҙендə тыуған геройҙар,
икенсеһе – Мəйсəрə кеүектəр əкиəттəге кеүек хыялда түгел, ə
ысынбарлыҡта, күптəр араһында бар, йəшəй. Ул үҙенең ябай эше
менəн үҙен бөйөклөк, камиллыҡҡа күтəрə алырға һəлəтле.
Утыҙынсы йылдар яңы кеше характеры ижади хеҙмəткə
мөнəсəбəт яҫылығында ла асылды. Социаль-синфи көрəш героикаһы
ижади хеҙмəттə тыуған героика менəн алышынды. Яңы йəмғиəттə
яңы геройҙарҙа хеҙмəткə яңы мөнəсəбəт йəки хеҙмəткə кешене
эксплуатациялаусы көс итеп түгел, ə үҫтереүсе көс итеп ҡарау
формалаша. Геройҙар хеҙмəт процесында коллектив менəн, бербереһенə ярҙам итеп йəшəргə өйрəнəлəр, уларҙа үҙ эштəренə ҡарата
яуаплылыҡ тойғоһо, ижади ҡарау һыҙаттары барлыҡҡа килə.
А.Карнайҙың “Ишембай”, “Далалағы уттар”, С.Мифтаховтың “Ялан
ҡыҙы” əҫəрҙəренең геройҙары хеҙмəт процесында асыла.
А.Карнайҙың “Ишембай” очеркында Əхмəтгəрəй Йəнбулатов,
Бəҙретдинов, Варвара Носаль образдарында яңы йəмғиəттə хеҙмəт
йəшəү йəме, яңы тормош үҫеше булып һүрəтлəнə, шəхестең эше халыҡҡа хеҙмəт итеү, ə элекке йəмғиəттəгесə ҡул көсөн һатыу түгел.
Əхмəтгəрəйгə, мəҫəлəн, революцияға тиклем дə Ишембай ауылы
эргəһендə ер байлыҡтарын эҙлəүселəр менəн бергə эшлəп, уларҙың
үҙҙəренең кеҫəлəрен байытып ҡайтып китеүенə шаһит булырға тура
килгəн. Ə хəҙер яңы йəмғиəттə нефтселəрҙең эше – халыҡ тормошон
яҡшыртыу өсөн фиҙаҡəрлеге.
Яйыҡ йылғаһы буйындағы “Урал” совхозына яңы ғына
эшкə килгəн тракторист Хəсəн Нəғимовтың, балта оҫталары
бригадаһы бригадиры Ғəлиə Усмановаларҙың (“Далалағы уттар”)
алдында план үтəү генə түгел, халыҡтың культуралы ялын
ойоштороу, шул планды үтəү өсөн кешелəрҙең хеҙмəткə ыңғай
ҡарашын, һөйөүен тəрбиəлəү бурысы ла тора. Əҫəр башында юҡҡа
ғына автор совхоз эшселəренең тормошон деталле һүрəтлəүҙəн
башламай: казармаларҙа йəшəгəн эшселəрҙең ғаилəлелəре лə,
буйҙаҡтары ла бергə йəшəй. Казармала бысраҡ, тəртипһеҙлек,
эскелек, эшселəр мунсала йыуыныу өсөн ун биш-егерме
саҡрымдағы ауылға йөрөргə мəжбүр. Балта оҫталары бригадаһы
ойоштороп Ғəлиə Усманова, Ғəлимйəн ҡарт эшселəргə мунса
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төҙөтөп ҡуя, улар алдында клуб һалыу мəсьəлəһе лə тора. Совхозда
Апуш кеүек эшенə һалҡын ҡарау һөҙөмтəһендə үҙ тракторын һəлəк
иткəн тракторсылар ҙа, Ғəйнанов һəм Потапов кеүек совхоз эшенə
аяҡ салырға тырышҡандарҙың йоғонтоһонда булған Сафин,
Тугушевтар ҙа, Никифоров һымаҡ үҙ эшен яҡшы белгəн, дөйөм эш
өсөн көсөн ҡыҙғанмаған, əммə буш ваҡытын эсеп үткəреүгə күнегеп,
тирə-яғында барған күренештəргə битараф эшселəр ҙə бар.
Эшселəр ҡатмарлы ошондай шарттарҙы еңеп сығалар,
уларҙа үҙ эшеңə яуаплы ҡараш, производстволағы ла, көнкүрештəге
лə тормошоңа битараф булмау кеүек сифаттар формалаша.
Геройҙарҙа коллектив хеҙмəткə ылығыу, күмəк хужалыҡты үҙ
йортоң итеп тойоу тойғолары тəрбиəлəнə. Быға тиклем эскесе
ҡушаматы менəн йөрөгəн Иван Никифоров Тугушевтар электр
станцияһына ут төрткəс, дөйөм милеккə килгəн афəтте үҙенə килгəн
бəлə тип аңлай. Уның тормошҡа ҡарашы һəм характеры ла үҙгəрə.
А.Таһиров “Машиналар ҡаны” повесында Кинйəғол
Уралбаев образында индустриализация һəм нефть ваҡиғалары менəн
килеп ингəн цивилизация, машиналар дəүере эшсеһенең
формалашыуында ла ижади хеҙмəт кешеһе тыуыуын бирə. Нефтсе
Никифор Кандалов менəн осрашҡанға тиклем ул һалсы, һал
ағыҙыусы булып эшлəгəн. Эшендə алдынғы, ударник. Һал ағыҙыу
эше унан артыҡ белем талап итмəһə, башта ҡыҙыҡ тойолған нефть
быраулау эштəрендə Кинйəғол белеме етеңкерəмəүен төшөнə. Ул
ҡул һелтəп ҡуймай, Кандаловтың нефть техникаһын өйрəткəн
түңəрəгенə йөрөй, китапхананан китап алып, нефть серҙəренə
төшөнөү өсөн көндəр буйы уҡыуға бирелеп китə. Ударник-нефтсе
дəрəжəһенə барып етə. Кинйəғол Уралбаев образында милли нефтсеэшсе кадрҙарының формалашыуы мəсьəлəһе менəн бергə, уға
оҡшаш башҡа көн геройҙарында “күңеле саф, юғары əхлаҡлы,
шатлыҡты аҡса һəм байлыҡ йыйыуҙа түгел, ə мөғжизəле көс
йəшеренгəн ижади хеҙмəттə, эшен оҫта башҡарыуҙа тапҡан хеҙмəт
кешеһе”38 тыуыуы күренə.
С.Мифтаховтың “Ялан ҡыҙы” драмаһында Ярулла, Гөлшат
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образдарында азат хеҙмəт мəсьəлəлəре ҡуйыла. Ярулла көтөүсе
хеҙмəтендə революцияға тиклем дə йөрөгəн. Əммə ул байҙарға мал
көтөүҙə йөрөп, ғаилəһен аҫырау өсөн ялланһа, хəҙер яланда малдар
ҡарау - уның күңел лəззəте. Сөнки совет йəмғиəтендə хеҙмəте
тейешле баһа алыуына ышана. Уларҙа хеҙмəт кешеһенең үҙ эшенə
ҙур яуаплылыҡ менəн ҡарау, юғары гражданлыҡ, эште намыҫ менəн
башҡарыу кеүек һыҙаттары инде күптəн формалашҡан. Ярулла
менəн Гөлшат совхоз малдарын көтөүҙе ғəҙəти эш тип кенə ҡарамай,
ə бөтə күңелдəрен һалып эшлəйҙəр. Гөлшаттың, мəҫəлəн, көслө яҙғы
буранда малдарын ҡола яланда ҡалдырып китмəй, улар менəн бергə
тороп ҡалыуында яңы йəмғиəт кешеһенең үҙ-үҙенə талапсанлығы,
дөйөм мəнфəғəттəрҙе шəхси яҙмышынан өҫтөн ҡуйыуы, эшкə
яуаплы ҡарауы кеүек һыҙаттары асыла.
С.Агиш “Эш самауырҙа түгел” хикəйəһендə Хөршиҙə
образында ҡара эш күңел талабына əүерелгəн ижтимағи герой
характерын психологик планда аса. Ғүмере буйы коллектив тормош,
ҡара ер эшенə күнеккəн ауыл əбейенең ҡалала, улының йортонда
эшһеҙ ултырыуҙан күңел тынғыһыҙлығы кисереүен автор еңел юмор
аша һүрəтлəп, замандаштың бөгөнгө əхлаҡи камил характерын бирə.
Героиня əллə ни киҫкен ҡатмарлы ситуацияларға ҡуйылмай,
киреһенсə, уның ғəҙəти көнкүреше генə һүрəтлəнə. Шул ҡəҙимғе
көндəлек тормошо аша ғына С.Агиш Хөршиҙəлə тыуған йортто
яратыу һəм эштəн лəззəт табыу кеүек һыҙаттарҙың ни тиклем көслө
булыуын сағылдыра.
Билдəле бер ижтимағи осорҙа əҙəбиəттең теге йəки был
образды үҙəк герой итеп алыуы аныҡ идея-эстетик концепцияға
ҡоролоуынан: əҙипте халыҡ тормошоноң ҡайһы яҫылығы
башҡаларына ҡарағанда күберəк ҡыҙыҡһындыра. Ҡатын-ҡыҙ
образдары һəм уларҙың типтары утыҙынсы йылдарҙа бер нисə
яҙыусы əҫəренең генə түгел, тотош əҙəбиəттең үҙəк геройы булып
хəрəкəт итə. Был, əлбиттə, яҙыусыларҙың заман геройын
һынландырыуға тарихилыҡ принцибы ҡараштары менəн бəйле.
Əҙиптəрҙе революцияға тиклем хоҡуҡһыҙ ҡатлам булған ҡатынҡыҙҙың бөгөнгө хəле, үткəне, килəсəге ҡыҙыҡһындыра.
Егерменсе йылдар əҙəбиəте үк бындай герой типтарын
үҙəккə сығарҙы. Улар, С.Агиш билдəлəүенсə, “тормош күтəргəн һəм
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əҙəбиəт өсөн яңы образдар”39 булды. Ғ.Хəйриҙең “Кооператорҙар”,
Д.Юлтыйҙың “Əлимə йəки Мырҙаш ҡарт туйы” повестарынан Зөһрə
менəн Əлимə, А.Карнайҙың “Тирмəнсе ҡыҙы” хикəйəһенəн Сəғиҙə,
А.Таһировтың “Алатау” пьесаһынан Зөһрə образы һ.б. бик күп
характерҙарҙы килтерергə мөмкин.
Əммə егерменсе йылдарҙа был типтарҙы ике планда ғына
һүрəтлəү өҫтөнлөк итте: беренселəре – геройҙың бөгөнгө хəлен
сағылдырған образдар. Улар инде формалашҡан, өлгөргəн ижтимағи
тип булып бер яҡлы ғына асыла, икенселəре – М.Ғафуриҙың “Ҡара
йөҙҙəр” повесындағы Ғəлимə кеүек иҫке тəртиптəр ҡорбандары
планында бирелгəндəре. Ғəлимə кеүек характерҙар, əлбиттə, сағыу
образдар булдылар. Уларҙың күңел донъяһына психологик анализ
етерлек дəлилле бирелде, əҫəрҙəргə əҙер килеп ингəн заман
героиняларына ҡарағанда характерҙары баҙыҡ эшлəнде.
Егерменсе йылдарҙа ла заман героиняларын ике типта ғына
биреүҙəн ҡасырға, тормошто күп яҡлы бирергə ынтылыштар булды.
Мəҫəлəн, Ғ.Хəйриҙең “Боролош” романында Сəхибə, Ғариф байҙың
ҡатыны Йыһан һ.б. образдарҙа тормош төрлө яҡлы сағыла, əлбиттə.
Əммə егерменсе йылдар уҡыусыһына əҫəр таныш түгел ине.
Утыҙынсы йылдарҙа ҡатын-ҡыҙ образдарында ла яңы заман
тəрəнерəк, тулыраҡ асыла бара: Фатима, Мəхфүзə (Ғ.Хəйри
“Ҡатын”, “Өсəүҙең тарихы”), Зифа апай (К.Мəргəндең шул исемдəге
хикəйəһе) ҡатын-ҡыҙҙың бөгөнгөһөн сағылдыра. Улар - яңы тарихи
шарттар актив тормошҡа күтəргəн ижтимағи типтарының төрлө
яҡлы асылғандары. Мəхфүзə шəхси тормошон инҡар иткəн, дөйөм
эш өсөн янып йөрөгəн, ижтимағи эштəрҙə асылған, күңелендə хистойғолар коллизияһына урын ҡалдырмаған фанат-героиня. Фатима –
ижтимағи геройҙың көнкүреш картиналарында асылғаны. Урта
хəлле крəҫтиəн, колхоз эшенə əллə ни ҡатышып бармаған ҡайныһы
Сөлəймəн
кеүектəрҙе
коллектив
хужалыҡтарға
ойошоуға
ышандырыу өсөн алып барған эштəрендə күрһəтелə. Ҡəйнəһе
Гөлбиназ һəм ҡайныһы Сөлəймəн менəн мөнəсəбəттəр тирəһендə
үҫтерелгəн күренештəрҙə Фатиманың ойоштороусы, яңылыҡтарҙы
ауылға башлап индереүсе, заманының алдынғы ҡарашлы кешеһе
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булыуы бирелə. Мəйсəрə (Д.Юлтый “Мəйсəрə”) - романтик-героик
планда тасуирланғаны.
Фатима, Зифа апай типтарында ҡатын-ҡыҙҙың бөгөнгөһө
тулы бирелһə лə, яңы кеше булып формалашыу, характерҙарҙың
яңынан тыуыу һəм сынығыу этаптары күрһəтелмəй. Улар əҫəргə
тормоштан əҙер алынған геройҙар булып килеп инə, үткəндəре
концепцияһына урын бирелмəй, характерҙы актив иткəн сəбəптəр
юлланмай.
С.Мифтаховтың
“Һаҡмар»
драмаһында
Айһылыу,
Һ.Дəүлəтшинаның “Айбикə” повесында Айбикə, Д.Юлтыйҙың
“Тракторсы Айһылыу” поэмаһында Айһылыу, Н.Ҡəриптең “Алма”
пьесаһында Алма типтарында ҡатын-ҡыҙ яҙмыштарының үткəне һəм
бөгөнгөһө бер образда бирелə. Был əҫəрҙəрҙə ҡатын-ҡыҙҙар
үҙҙəренең үҫешен тотҡарлап килгəн тəртиптəрҙе аша атлап сыға.
Уларҙың был аҙымдары замандың яңы тарихи шарттарына,
боролошло мəлдəргə тура килеүе лə мөһим булыуы сағыла. Айбикə,
Айһылыу кеүектəрҙең үткəн тормошоноң əһəмиəтле яҡтарына
деталле тукталыу һəм яңы заман кешеһе характеры һыҙаттарын да
биреү төрлө-төрлө образдарҙы концентрациялап, бер кешелə
күрһəтеү яғынан отошло типтарҙы бирə. Уларҙың киҫкен ҡарарға
килеүе нигеҙле, дəлилле булып күҙ алдына баҫа. Айһылыуҙың
(С.Мифтахов “Һаҡмар”) тарихи шарттарға яҙмышы бəйле булыуы
үгəй əсə Үлмəҫбикə йорто, йоғонтоһо аша бирелһə, “Айбикə”лə иҫке
йəмғиəт тəртиптəре “тамырҙары тупраҡҡа ныҡлы береккəн”
Ҡотлояр бай аша асыла. Айһылыуҙың яҙмышын С.Мифтахов
“ҡапылыраҡ” хəл итһə, Һ.Дəүлəтшина Айбикəнең яңы тормошҡа
уяныуы оҙайлы, ҡатмарлы процесс булыуын бирə, яҙмышы
революция, граждандар һуғышы кеүек ваҡиғаларға тура килеүен
һүрəтлəй. Айһылыуҙың тормошондағы бындай мөһим этаптарҙың
асыҡ күрһəтелмəүе, əлбиттə, образдың эҙмə-эҙлеклеген йомшарта.
Һ.Дəүлəтшина Айбикəнең һəр ваҡиғаға мөнəсəбəтен күңел торошо,
психологик дəлил аша бирə. Мəҫəлəн, яңы тормош тыуғас та əле
уның Ҡотлояр йортон ҡапыл ғына ташлап сығып китергə баҙнат
итмəүе һəм йылдар буйына һеңгəн рухи барьерҙы аша атлап сыға
алмауы күренə. Комсомолдар клубҡа йыйылышҡа саҡырғас, күңеле
ҡанатланып ҡуйһа ла, унда барырға оҙаҡ ҡарар итə алмай, ҡурҡа.
Уның күңеленə коллектив тормош менəн йəшəгəн замандаштары
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тəҡдиме тынғыһыҙлыҡ алып килə. Ҡотлояр өйөнəн беренсе тапҡыр
комсомолдарҙың дөйөм йыйылышына барыуы – уның рухи
барьерҙы еңеүендəге бер аҙым да. Һ.Дəүлəтшина героиняһында
тарихи шарттар бер образ тирəһендə тупланыуы менəн дə отошло.
Ҡотлояр бай йортонда өй мəшəҡəттəренəн бушамаған, үҙен яҡлап
һүҙ əйтə алмаған Айбикəнең рухи үҫеш баҫҡыстары бирелə. Уның
коллективҡа ҡушылып алдынғы колхозсы дəрəжəһенə үҫеүе генə
түгел, рух ныҡлығының да үҫеше тракторислыҡҡа уҡып сығыуында,
партия сафына алыныуында ла, колхозсылар алдында яһаған
телмəрендə лə сағыла.
Утыҙынсы йылдарҙа яҙыусылар үҙҙəренең геройҙары
характерында милли һыҙаттарҙы һүрəтлəүгə əллə ни иғтибар
бирмəһəлəр, уларҙың интернациональ һыҙатлы булыуына баҫым
яһалар, Һ.Дəүлəтшинаның Айбикəһе – милли характер. Башҡорт
халҡы яҙмышының милли үҙенсəлектəре героиняның һəр бер
портрет штрихы, əҫəрҙəге милли тарихи шарттар менəн бəйлəнеше
аша туплана килə.
Шулай итеп, башҡорт ҡатын-ҡыҙҙары яңы тормошҡа һəм
яңы йəмғиəткə актив ҡушылып киткəн халыҡтың бер ҡатламын
сағылдырҙы. Утыҙынсы йылдар өсөн типик күренештəрҙе
дөйөмлəштереп бирҙе. Элек патриархаль ҡанундар рухи үҫешен
тотҡарлап килгəн ҡатын-ҡыҙ актив төҙөүсе, яңылыҡты яҡлаусы,
ойоштороусы, алдынғы ҡарашлы заман кешеһе, шəхси һəм
ижтимағи эштəрҙе бер кимəлдə параллель алып барыу дəрəжəһенə
үҫеп еткəн героиня булды.
Был осорҙа башҡа əҙəбиəттəрҙə лə заман геройы
проблемаһын ҡатын-ҡыҙҙар образдарында юллау күренеше хас.
Ғөмүмəн, башҡа халыктар əҙəбиəтенең дə бындай типтарға
мөрəжəғəт итеүе уртаҡ концепциялар хаҡында һөйлəй. Ғəлимйəн
Ибраһимовтың 1926-1927 йылдарҙа яҙылған “Тəрəн тамырҙар”
романында Гөлйөҙөм, Шəриф Камалдың “Ауыл матур уйлай” (1926)
хикəйəһендə делегатка ҡатын образы, “Матур тыуғанда” (1937)
романында “совет власы өсөн йəнен ҡыҙғанмаясағы өсөн һүҙ биргəн
коммунистка Мəҙинə, Ғəҙел Ҡотойҙоң “Тапшырылмаған хаттар”
(1935) пьесаһында юғары əхлаҡлығы саф мөхəббəт менəн һөйə
белеүендə, ижади хеҙмəттə, ауыл халҡының хөрмəтен, һөйөүен
яулауында сағылған Ғəлиə.
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Тимəк, “белем һəм политик аң яғынан күптəргə үрнəк
булырлыҡ актив ҡатын-ҡыҙ образы аша бирелгəн яңы геройҙар
тарихи дөрөҫ, хаҡ күренеш”40. Уларҙа революцияға тиклем иҙелгəн
халыҡтың яҙмышы асыҡ сағыла. Бөтə мосолман ҡатын-ҡыҙҙарының
яҙмышын дөйөмлəштергəн типик геройҙар. “1921 йылғы ҡараңғы
татар ауылында Мəҙинə (Ш.Камал “Матур тыуғанда”) дəрəжəһенə
күтəрелгəн ҡатындар, булған тəҡдирҙə лə, һирəк осраған, билдəле.
Һуңынаныраҡ улар, əлбиттə, күбəйҙелəр. Ш.Камал ана шул
күренештең яралғыһын тотоп алған да тулы ҡанлы образ итеп
типиклаштырып биргəн”,41- тип билдəлəне татар əҙəби тəнҡите.
Ҡатын-ҡыҙҙарҙы бөгөнгө тормоштоң актив геройҙары
иткəн сəбəптəрҙе юллау уларҙы тарихи əҫəрҙəрҙең үҙəк образдары
итеп һүрəтлəүгə килтерҙе. Айбикə, Айһылыу образдарында ҡалҡыу
ғына бирелгəн яңы осор героиняһының үткəне концепцияһы
Ҡ.Даяндың
“Таңсулпан”,
Д.Юлтыйҙың
“Маҡтымһылыу”,
Б.Бикбайҙың
“Ҡарлуғас”,
С.Мифтаховтың
“Зимагорҙар”
əҫəрҙəрендəге образдар менəн тулылана бара. Күп əҫəрҙəр төп
героиняларҙың исемдəре менəн аталыуында уҡ яҙыусыларҙың
ҡатын-ҡыҙҙар темаһын үҙəккə ҡуйыуҙары хаҡында һөйлəй.
Ҡарлуғас (Б.Бикбай “Ҡарлуғас”), Таңсулпан (Ҡ.Даян
“Таңсулпан”),
Маҡтымһылыу
(Д.Юлтый
“Маҡтымһылыу”),
Фəрхиямал, Һандуғас (С.Мифтахов “Зимагорҙар”) – М.Ғафуриҙың
“Ҡара йөҙҙəр” повесынан Ғəлимə һымаҡ уҡ социаль тəртиптəр
ҡорбаны. Уларҙа башҡорт ҡатын-ҡыҙҙарының хоҡуҡһыҙ яҙмышы
һынлана. Ғафури героиняһынан айырмалы, уларҙа халыктың,
башҡорт ҡатын-ҡыҙҙарының борондан килгəн героик һыҙаттары ла
сағыла. Үҙ яҙмыштарын саҡ ҡына үҙгəртеү өсөн булһа ла, уларҙың
ҡыйыу аҙымы, активлығы һыҙатланыш ала. Таңсулпандың (Ҡ.Даян
“Таңсулпан”), Фəрхиямал (С.Мифтахов “Зимагорҙар”) мөхəббəттə
фажиғəғə осрауҙары менəн М.Ғафури героиняһына оҡшаһалар,
Ҡарлуғастың Шатморатҡа булған саф мөхəббəте өсөн көрəше –
тигеҙһеҙлеккə ҡаршы көрəш, актив протест сатҡыһы. С.Мифтахов
бер əҫəр эсендə бер нисə типты биреп, тормоштоң эпик солғанышын
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тығыҙ биреүгə ирешə. Һандуғастың яҙмышы ла Фəрхиямалдыҡы,
Ҡарлуғастарҙыҡы кеүек “көслөлəр” ҡулында. Лавка тотҡан,
халыҡты алдап байыған, бөтə нəмəне лə аҡсаға əйлəндерергə
тырышҡан Шəғəли үҙенə туған тейешле Һандуғасты ҙур ғына
ҡалымға һатып ебəрергə ниəтлəнгəн. Һандуғас шул патриархаль
тəртиптəргə ҡаршы сығыуы, Фəсхигə булған мөхəббəте өсөн
көрəшеүе менəн Ҡарлуғас характерына оҡшаш. Һандуғас һəм
Ҡарлуғас кеүек типтарҙа башҡорт ҡатын-ҡыҙҙарының иҫке
патриархаль тəртиптəргə буйһоноп бармаған, халыҡтың героик
рухын туплаған ҡатламы сағыла.
Яҙыусылар Октябрь инҡилабы осоронда яҙмышы
революцион идеяларға мөнəсəбəте менəн билдəлəнгəн һəм хəҙер яңы
йəмғиəт төҙөүгə
ҡушылып
киткəн
герой
проблемаһын
интеллигенция типтары аша хəл итте. Уларҙың да халыктың башҡа
ҡатламдары һымаҡ уҡ революция осоронда сынығып яңы
ҡоролошҡа килеп инеүе һүрəтлəнə. Был осорҙа, заман шарттарына
бəйле, сəнғəттең үҫеше революцияға мөнəсəбəте менəн билдəлəнеүе
күп əҫəрҙəрҙең конфликт үҙенсəлеген, характерҙар бəрелешен
билдəлəне. “Башҡорт һəм татар яҙыусыларының яңы əҙəбиəттə
үҙҙəренə урын таба алмауы шағирҙың талантлы булыу-булмауы йəки
талантының һүнеү-һүнмəүе менəн түгел, ə ижадының заман
ихтыяждарына яуап бирə, яңы тормош ҡороуға күтəрелгəн эшсе һəм
крəҫтиəн массаларының зауығына ауаздаш була алмауы
революцияға мөнəсəбəте”42 ҡарашы геройҙарҙы ла шул позициянан
сығып һүрəтлəүгə алып килгəн ине. А.Таһировтың “Алатау” пьесаһы
геройҙары, А.Карнайҙың “Беҙ ҡайтырбыҙ” повесынан художник
Верхов, музыкант Вольф, А.Таһировтың “Ҡыҙылгвардеецтар”,
“Ҡызылармеецтар” дилогияһынан Нурый Саҡай кеүектəрҙең
яҙмышы революцияға мөнəсəбəттəре яҫылығында һүрəтлəнə.
А.Таһиров тəүҙə ҡандан, ҡоралдан ҡурҡҡан Нурый
Саҡайҙың əкренлəп ҡыҙылгвардеецтарға ылығып китеүен бирһə,
Али Карнай үҙенең картиналарын, һəлəтен үҫтереү өсөн юл таба
алмаған, шəхес булараҡ та иҙелгəн художник Верхов, оло оркестр
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ойоштороу хыялы менəн йəшəгəн музыкант Исаак Вольфтарҙың
коммунистар менəн осрашҡас ҡына маҡсаттары тормошҡа
ашасаҡтарына инаныуҙарын һүрəтлəй.
А.Таһиров “Алатау” пьесаһында ла төрлө интеллигент
типтарында яңы кешенең формалашыуы ҡатмарлы осорға тура
килеүе моментын үҙəккə ҡуйған. Икеһе бер үк гимназия бөтөргəн
Зөһрə
менəн
Ғəлим
икеһе
ике
юлдан
китə.
Зөһрə
ҡыҙылгвардеецтарға, большевик, коммунистарға ылыҡһа, Ғəлим
тəүҙə ҡайһы юлды һайларға белмəй, ҡораллы бəрелештəрҙə
ҡатнашмауын ҡандан ҡурҡыуы менəн аңлатып, һуңынан аҡтар яғын
һайлай, Ғази шағир революция йырын йырламағаны өсөн буржуаз
миллəтсе шағир тип атала, Ғисмəт уҡытыусы аҡтар ҙа, ҡыҙылдар ҙа
яғын һайламай, Зəки Вəлиди хəрəкəтенə ҡушыла, ҡарт врач Малахов
оло йəштəрҙə булыуына ҡарамаҫтан, ҡораллы бəрелештəрҙə
яраланған ҡыҙылгвардеец һалдаттарға ҡулынан килгəнсə ярҙам
итергə ашыға.
Ғəзиз Ғимранов (Р.Ниғмəти “Врач Ғимранов”) - яҙмышы
революция осорона тура килгəн алда əйтеп үткəн геройҙарҙы ла,
артабан, “тыныс шарттарҙа” үҙен хеҙмəттə раҫлаған геройноваторҙар образдарын да бер кешелə күрергə мөмкин булған шул
осор замандаш тибы. Революцион көрəшкə ун өс йəшенəн үк
ҡушылып киткəн Ғəзиз “социалистик тормош шарттарында уҡып,
һəлəтле врач дəрəжəһенə күтəрелгəн”43. Ғəзиздең новатор идеялары
ҡытыршы юлдар менəн медицина фəне ҡаҙанышы булып китə.
Ғəзиздең атаһын үҙ ҡулдары менəн атып үлтергəн аҡ офицер
Гвоздев шулай уҡ совет осоронда юғары белем алып, врач булып
үҫкəн. Ул Ғəзиздең уйлап тапҡан фəн ҡаҙанышын ҡулына төшөрөү
маҡсатында тəжрибə мəлендə препаратҡа ағыу ҡуша. Дөрөҫлөк
асылғанға тиклем Ғəзиз партиянан сығарыла, эшендə лə уға
шиклəнеп ҡарай башлайҙар. Ғəзиз образында хеҙмəткə һəм эшкə
новаторҙарса ҡарашлы, эҙлəнеүсəн характерлы яңы геройҙың
ҡаршылыҡтарҙы еңеп сығыу аша формалашыуы күренə. Ул геройҙа
ла һəр саҡ рухи үҫеүгə, юғары максаттарға, үҙен һəм халыҡты
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юлдары.

үҙгəртергə ынтылып тороусы шəхес һыҙатланды.
Техникум
студенты
Сəлих
Мəхмүтов
(С.Агиш
“Мəхмүтов”) яңы йəмғиəттə йылы урынға оялаған бюрократтар
Сыртланов, Əмирхановтар, материаль байлыҡ йыйып, күңелдəре
ярлыланған Урманцевтар менəн көрəштə асылды.
Шулай итеп, əҙəбиəт төрлө ҡатлам һəм төрлө тип əҙəби
характерҙарҙа утыҙынсы йылдар алып килгəн ваҡиғалар барышында
яңы тип кешенең формалашыуын күҙ алдына баҫтырҙы. Заман
геройы - үҙ маҡсаттарына һəм идеяларына бирелгəн фиҙаҡəр көрəш
һəм хеҙмəт кешеһе. Яңы тормош өсөн көрəш процесында уның
коллектив хеҙмəт, берҙəмлек, социалистик боролоштарҙың барып
сығасағына инанғанлыҡ һыҙаттары тəрбиəлəнеүе сағыла.
Геройҙың бөгөнгөһө, уның актив эшмəкəрлеге алда ҡарап
үткəн социаль-ижтимағи типтар аша асылһа, уның үткəндəре,
сынығыу этаптары, тарихилығы тарихи əҫəрҙəрҙəге əҙəби типтарҙа
төрлө яҡлы сағылышын таба:
Тарихи геройҙарҙы шартлы рəүештə ошолай төркөмлəп
бүлергə мөмкин:
– беренсеһе – социаль ваҡиғалар тəьҫирендə характеры,
аңы үҙгəреп, һуңынан яңы тормош төҙөүҙең активистары булып
киткəн геройҙар: Булат, Байғужа, Индриль (Д.Юлтый “Ҡан”), Бəкер
Бакиров (А.Таһиров “Һалдаттар”), Вəхит Йəғфəров, йəш шəкерт
(М.Ғафури
“Тормош
баҫҡыстары”,
“Шағирҙың
алтын
приискыһында”), Күдрəш (С.Мифтахов “Зимагорҙар”), Сəлих
(Х.Мохтар “Дауыл алдынан”) һ.б.
Был геройҙарҙың үҙҙəрен ике бəлəкəй төркөмгə бүлеп
ҡарарға мөмкин: Д.Юлтыйҙың “Ҡан” романының төп геройҙары
кеүек һалдат массалары, икенсеһе – Күдрəш кеүек “урындағы
ерлеккə” бəйлəп һүрəтлəнгəндəре.
Тəүҙə “Беҙҙə үҙ башыбыҙ, үҙ уйыбыҙ, үҙ аҡылыбыҙ юҡ”, тип
ихтыяр көсө булмаған, үҙҙəрен “əллə ниндəй упҡын ихтыярына
бирелгəн йəнле ҡурсаҡтар”, “йəшендəн өрккəн һарыҡтар кеүек”,
“ваҡ, бик ваҡ юнысҡылар, көслө дауылдарҙа осҡан ҡамғаҡ44 кеүек
һиҙгəн Булат, “беҙ һуғышабыҙ икəн дин өсөн һуғышабыҙ, үлһəк,
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шаһит булып, һорауһыҙ ниһеҙ ожмахҡа китəбеҙ”45,- тигəн Вəхит
Йəғфəров та (М.Ғафури “Тормош баҫҡыстары”), Бəкер Бакиров та
(А.Таһиров
“Һалдаттар”)
пассивтар.
Улар
характерын
формалаштырған ваҡиғалар, бер һүҙ менəн əйткəндə, һуғыш
ғəрəсəттəре. “Ҡан” романында, мəҫəлəн, һуғышты, ике яҡ ғəскəр
ҡара-ҡаршы тороп, команда буйынса атышып үлеү һəм яраланыу,
ҡайһы яҡ ғəскəр күп ҡырыла, шул еңелə, еңгəн яҡ “ура” ҡысҡырып
ерҙəрен ала, тип уйлаған, уларҙың ярлы ғына ғаилəһенəн ни өсөн өс
малайы ла һуғышҡа алынып, мулланың улы тороп ҡалыуын да
аңламаған Булаттың да, һуғыш – ул “алла тəҡдире”, кафырҙар һəм
мосолмандар һуғышы, тип уйлаған, дини легендаларҙа кире образ
Салсалға ташланған дөлдөл атлы, ҡылыслы Ғəли батыр кеүектəргə
һоҡланған, уларға оҡшап, батырлыҡтар эшлəргə ашҡынып торған
Вəхиттең дə, тормошта тəжрибəһеҙ Бəкерҙең дə иллюзияларынан
арынып, сəйəси аңы үҫеп, революционерҙар дəрəжəһенə үҫеп етеүе
сағыла. Геройҙарҙың күҙ алдынан үткəн, үҙҙəре кисергəн һуғыш
касафаттары əкренлəп тормошҡа күҙҙəрен аса.
Булат əле фронтҡа инмəҫ элек үк офицерҙар йөҙөндə
хакимлыҡ органдарының кешелəр ғүмере менəн иҫəплəшмəүҙəре,
тупаҫлығы менəн осраша. Фронтҡа килеп ингəс, окоптарҙағы
тормош һалдаттың һуғышҡа, офицерҙарға булған ҡарашын ыңғай
яҡҡа үҙгəртмəй. Немец һалдаттарының да үҙҙəре кеүек үк
һуғышырға телəмəүҙəрен төшөнөп, “братание” ойоштороу,
һуғыштың тик ҡалын кеҫəлəр өсөн генə икəнен аңлауға килеү, армия
тəртиптəренең һалдатҡа кеше итеп түгел, ə һуғыш ҡоралы итеп
ҡарау, бысраҡ, һыуыҡ һауа шарттарында еүеш, тубыҡтан һыу
окоптарҙа ас көйөнсə ултырыуҙарын һүрəтлəүендə авторҙарҙың
дөйөмөрəк, оҡшаш ваҡиғаларҙы – “окоп тормошон” биреүен
күрергə мөмкин. Шуға күрə бындай əҫəрҙəрҙə алғы планда күберəк
масса хəрəкəте күренə. Характерҙарҙы башҡалар араһынан “таныуы”
ҡыйын. А.Таһировтан айырмалы, Д.Юлтый шул социаль-тарихи
шарттарҙы кеше яҙмыштары, фажиғəле эпизодтар аша конкретыраҡ
биреүгə ирешə. Мəҫəлəн: рус-япон һуғышы яугиры күҙһеҙ гармунсы
ҡарт, Булат йəрəхəтлəнеп Мəскəү лазаретына элəккəс танышҡан
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һуҡыр Фəтхулла Басиров, фронтта яраланып үлгəн Буранбай кеүек
һуғыш ҡорбандары аша революцияға тиклемге тарихи атмосфера
күҙ алдына баҫа. Геройҙарҙы уратып алған тирə-яҡ мөхит ошо
образдарҙа ла һынлана. Фəтхулла Басиров һуғышҡа тиклем байҙарға
ҡаракүлдəн кейем теккəн, оҫта тегенсе булған. Уның оҫталығын
үҙлəштереп алғандар ҙа, үҙен йəмғиəттəн сығарып ташлағандар.
Бəкер Бакировтың да (А.Таһиров “Һалдаттар”) синфи аңы
формалашыу шарттары милли мөхит түгел, ə армия тəртиптəре, шул
тəртиптəргə буйһонмаған өсөн сыбыҡ менəн һуҡтырылыуҙар.
Һалдаттарҙа Тыуған илде һаҡлау, патриотлыҡ кеүек тойғолар ҙа
бөтөнлəй юҡ. Улар ”ура” ҡысҡырғанда ла “еңеү өсөн тантана итеп
түгел, ə “əле генə күкрəгеңде ҡыҫып торған бөтə нəмəнəн, бөтə
тойғонан тиҙерəк арыныр өсөн һөрəнлəү уйынан башҡалар артынан
эйəрə”46.
Д.Юлтый романында А.Таһиров əҫəренəн айырмалы,
геройҙарының милли һыҙаттарына баҫым яһап, уларҙы милли мөхит
менəн бəйлəргə тырышыу, революцион юлға баҫыуының тарихи
сəбəптəрен юлларға ынтылыш та бар. Мəҫəлəн, Булат “Буранбайҙы”
йырларға ярата, бəйеттəр сығарып, көндəлегенə яҙып бара, йыш
ҡына уйҙары менəн тыуған яҡтарына əйлəнеп ҡайта. Был шундай
эпизодта ла күренə: бала сағында Булат ауылдың Ғаяз байының
арғымағында һабантуйҙа беренселекте ала. Бай уға аҡса бирə. Əммə
атаһының был ваҡиғаға ни өсөн ныҡ асыуланыуын Булат аңламай.
Булаттың ауылдашы Байғужала автор башҡорт халҡына хас
бунтарлыҡ һыҙаттарының булыуын бирə. Шулай итеп, автор башҡа
əҫəрҙəрҙəн айырмалы, геройҙарын социаль тип булараҡ ҡына түгел,
милли характер итеп, иҫтə ҡалырлыҡ һыҙаттары менəн дə бирергə
тырыша.
Индриль образында һалдаттарҙың иреккə, тыныс тормошҡа
ынтылышы фəлсəфəүи планда асыла. Индрилдең тəү ҡарашҡа
тормош хаҡында əһəмиəтһеҙ, маҡсатһыҙ булып күренгəн
фəлсəфəлəрендə, баһаһында ошо тəртиптəрҙе үҙгəртеү, азат йəшəү
ынтылышы ята: Индриль М.Горькийҙың Ыласын, Дауыл ҡошо
тураһындағы йырҙарын яттан һөйлəргə ярата, бигерəк тə һуңғы ике
юлын ҡысҡырып һөйлəп бөтөрөп ҡуя, “кешелəр поезды, ҡоралды
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уйлап тапҡандар ҙа, ни өсөн үҙҙəренең файҙаһына эшлəүгə түгел, ə
бер-береһен үлтереүгə борғандар” кеүек һорауҙарға яуап эҙлəй.
Тəжрибəһеҙ рекруттың һалдаттан революционерға тиклем үҫеп етеү
юлы күрһəтелə. Уларҙа яңы кешенең тыуыу һəм формалашыу
баҫҡыстары асыҡ сағыла. Уларҙың һалдаттан – ҡыҙылгвардеецҡа,
ҡыҙылгвардеецтан - ҡыҙылармеецҡа əйлəнеүе - башҡорт халҡының
да типик үткəн юлы булып күҙ алдына баҫа. Булат кеүек образдар
үткəн юл Ғимай Басыров (И.Насыри “Күҙəй”), Билал Ҡадыров
(А.Таһиров дилогияһы) һ.б. кеүек яңы типтағы кешелəрҙең үткəн
юлы булып һыҙатлана. Булат һымаҡ геройҙар тирə-яҡтағы
үҙгəрештəрҙең кешенең күңел донъяһына, психологияһына
тəьҫиренең отошло бирелеүе менəн дə əһəмиəтле.
Д.Юлтыйҙың “Ҡан” романында Булат, Байғужа, Буранбай,
Новиков, Индриль образдарында, А.Таһировтың “Һалдаттар”
əҫəрендə Бəкер Бакиров характерында, М.Ғафуриҙың “Тормош
баҫҡыстары” повесында Вəхит Йəғфəровтарҙа яҙыусыларҙың
башҡорт халҡының революцияға килеү юлын күрһəтеүҙəге
ҡараштары бер социаль ҡатламға - һалдат массаларына йүнəлтелгəн.
Яҙыусылар геройҙы формалаштырыусы социаль-тарихи шарттарҙы,
социаль фонды империалистик һуғышта күрə. Ə.Вахитов:
“Яҙыусыларға социаль аңы юғарыраҡ, тормошҡа, тарихи процесҡа
активыраҡ мөнəсəбəтле геройҙы крəҫтиəн массаларынан торған
“урындағы” кешелəр араһынан ғына алыу бик үк типик булмаҫ
кеүек тойола,- ти. Шуға күрə улар үҙҙəренең геройҙарын “ситкə –
синфи аңы формалашыуы өсөн ерлек “өлгөргəнерəк” урынға –
“типик шарттарға” алып китə”47.
Башҡорт халҡының революцияға тиклемге яҙмышын
һынландырыуҙа һалдаттар араһынан айырылып сыҡҡан геройҙар
типтары – тормоштоң бер яғы ғына. Сөнки “урындағы” ауылдарҙағы
хəрəкəтте улар солғап ала алмай. Һалдаттарҙы ауылда булып ятҡан
ваҡиғалар менəн бəйлəнештə һүрəтлəү юҡ.
Йəш
шəкерт
(М.Ғафури
“Шағирҙың
алтын
приискыһында”), Сəлих (Х.Мохтар “Дауыл алдынан”), Күдрəш
(С.Мифтахов “Зимагорҙар”) образдары “ҡайҙалыр ситтə” түгел, ə
урындағы милли социаль-тарихи шарттарға бəйле формалашыуы
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менəн халыҡҡа яҡыныраҡ. Халыҡ яҙмышы һəм милли ерлек менəн
бəйле һүрəтлəнеүе был геройҙарҙы отошло итə. Һ.Дəүлəтшинаның
“Ырғыҙ” романындағы халыҡ яҙмыштарын конкрет образдарҙа
сағылдырыуға халыҡ менəн көслө булыуы монументаль, эпик иткəн
Айбулат кеүек характерҙарҙы биреүгə əҙəби ориентир улар. Уларҙа
төп ыңғай геройҙың конкрет һыҙаттары күҙ алдына баҫа.
Революцияға килеүҙəренең сəбəптəре көнкүреш аша ла, социаль
ваҡиғалар менəн бəйле лə бирелə.
М.Ғафуриҙың “Шағирҙың алтын приискыһында” повесы
менəн С.Мифтаховтың “Зимагорҙар” драмаһы ваҡиғаларҙы бер
урында – оҡшашыраҡ ситуациялар – алтын сығарыу эше, шахта
эшселəре яҙмышын биреүе менəн бер-береһенə яҡыныраҡ.
М.Ғафуриҙың “Шағирҙың алтын приискыһында” повесында
мəҙрəсəлə уҡыу барышында йыл буйына шəкерттəргə аш бешереп
үҙҙəренең тамағын үҙҙəре ҡайғыртып йəшəгəн, йəй етеп, уҡыуҙар
тамамланғас, эшһеҙ ҡалған ярлы шəкерттəр - Зиннəт һəм төп
геройҙың яҙмышы үҙəктə тора. Бирелгəн ваҡиғаларҙың
əһəмиəтлелегенə баҫым яһалһа ла, уларҙы геройҙы хəрəкəткə
килтереүсе сəбəптəр итеп дəлиллəү етеңкерəмəй. Мəҫəлəн,
“Шағирҙың алтын приискыһында” повесында йəш шəкерт ундай
күренештəр менəн приискыға китеп барған юлында уҡ осраша: төп
герой байға көтөү көтөргə ялланған ҡаҙаҡ егеттəре менəн таныша.
Ҡаҙаҡ егеттəренең береһенең моңло-зарлы тормошон оҙон көйлө
өлəңгə, икенсеһенең думбыра сыңына һалып йырлауында,
өсөнсөһөнөң уйға талып, йөҙөнə борсоулы яҙмыштан төңөлгəн кеше
сырайын хəтерлəтеп ултырыуында төп герой тормоштоң ҡайҙа ла
бер икəнен күрə. Думбыраның йырында ҡыҫынҡы тормоштан
ялығыу, икенсе бер тормошҡа талпыныу, үҙенең башҡалар менəн
тигеҙһеҙлегенəн ризаһыҙлыҡ, лəкин күкрəгендə был тигеҙһеҙлектəн
сығырлыҡ көс барлығын тойоуы сағыла. Геройҙар артабанғы
ауылдың сикһеҙ ҡомһоҙ, ярлыларҙы ҡурҡытып эшлəткəн бай исеме
менəн Яманчал тип аталыуын белəлəр. Ярлы ҡаҙаҡ өйөндə тормош
ауырлыҡтарынан миктəгəн, көндəн-көн хəйерселеккə, бөлгөнлөккə
тəгəрəгəн ярлы ҡаҙаҡ ғаилəһе менəн танышалар. Приискыға килгəс
тə, эшселəрҙең ауыр тормоштары, эштə төрлө имгəнеүҙəр, бер
эшсенең “ат башындай алтын табып та” йөҙ һум ғына аҡса алыуы,
шахтер Сəлим бабайҙың йəрəхəтлəнеүе, байҙарҙың эшлəмəһəлəр ҙə
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көндəн-көн байығыуы кеүек күренештəр менəн герой аҙым һайын
осраша. Яҙыусы ваҡиғаларҙың киң эпиклығына өлгəшə, шахтер –
эшселəр тормошонда ғына түгел, ауылдарҙа ла шундай уҡ
тигеҙһеҙлек. Əммə яҙыусы əле шул милли социаль фонды ғына бирə.
Йəш шəкерт күҙ алдына баҫырлыҡ бер асыҡ характеры менəн дə
айырылып тормай. Төп геройҙың халыҡтың социаль хəленə битараф
булмауы күренə, һəр бер деталь халыҡ яҙмышының сағылышы
булып күҙ алдына баҫа. Əммə ваҡиғалар теҙмəлелеге бар, герой
хəрəкəте юҡ. Шуға күрə Булат, Бəкер Бакиров кеүек геройҙарҙағы
һымаҡ уҡ күңелендəге эске пассив протесы ғына бар.
С.Мифтаховтың “Зимагорҙар” драмаһындағы образдарҙа
М.Ғафури повесындағы геройҙарға оҡшаш, дөйөм һыҙаттары ла бар.
С.Мифтахов дөйөм халыҡ яҙмышын, эшселəр тормошон геройының
ҡараштары үҙгəреү ерлеге итеп күрһəтеүе менəн герой һəм масса
берлеген бирə. Автор ҙур ғына алтын табып аҡса йыйып алғас,
тормошо яҡшырып китер тип, приискыға килгəн Күдрəш образында,
конкрет яҙмыштың үҫешендə улар кеүектəрҙең килəсəге үҙҙəренең
ҡулында булыуын бирə. Күдрəштең Фəрхиямалға булған
мөхəббəтенең прииск хужаларынан тапалыуын, алтын табып та
уның өсөн шул уҡ хужалар 50 һум ғына биреүен, ябай халыҡҡа
ҡарата ғəҙелһеҙлекте күргəс, революцион ҡуҙғалыштарға ҡушылып
китеүенə шик юҡ.
Х.Мохтарҙың “Дауыл алдынан” əҫəре геройы Сəлих та
революцияға тиклемге халыҡ яҙмышын сағылдыра. Сəлих кеүек
геройҙарҙа ҡала шарттарында формалашҡан революционерҙар,
революцион юлға баҫыусы эшсе образдары бирелə.
Х.Мохтар геройы үҫмерҙəргə хас тынғыһыҙ характерында,
ситуацияларҙан сығыу юлын үҙе эҙлəргə тырышыуында активлығы
менəн айырылып тора. Яҙыусы уның тормошон ҡалала күрһəтеүе
менəн дə икенсерəк юлды һайлаған. Алдағы геройҙар һымаҡ уҡ,
Х.Мохтар эшселəр араһынан күтəрелгəн геройҙы күрһəтеүҙе маҡсат
итеп ҡуя.
Автор повесын бəлəкəй генə тəҙрəле, ер иҙəнле өйҙə
йəшəгəн, тамаҡтары ашҡа, өҫтəре кейемгə туйынмаған Сəлихтəр
ғаилəһен һүрəтлəүҙəн башлай. Атаһы һуғышҡа алынғанға тиклем
бала саҡтары əллə ни ауырлыҡта үткəн кеүек тойолмаһа ла, атаһы
фронтҡа китеп, əсəһе ауырып, үлем түшəгенə ятҡас, үҫмер Сəлихты
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ғаилə тотҡаһы булып ҡалыу иртə өлгөртə. Əсəһе үлгəс, һеңлеһе
Рəшиҙə менəн кеше тупһаһында йөрөп, телəнселəргə мəжбүр
Сəлихтең эшкə урынлашып аҡса табырға ҡарар итеүенəн
яҙмышының икенсе этабы башлана тип əйтергə мөмкин. Тəмəке
фабрикаһында эшлəй башлағас, революцион эшкə ылығып китеүе,
“тимер кешелəр” менəн осрашып, көрəшсе булып үҫеп етеүе, үҫмер
саҡтары үткəн тормош шарттары ғəҙəттəге көнкүреш ваҡиғалары
ғына түгел, ə Сəлихты революцион юлға илтеүсе сəбəптəр,
тəүшарттар.
Сəлих, Күдрəш, М.Ғафуриҙың “Шағирҙың алтын
приискыһында” повесынан төп геройҙа “Октябрҙы атҡарған
быуындың типик пролетар вəкилдəре”48нең формалашыуы сағыла.
Һығымта яһап, шуны əйтергə мөмкин: əгəр Булат, Бəкер,
Вəхит кеүек һалдат массалары араһынан, Күдрəш, Сəлих, йəш
шəкерт кеүек “урындағы” халыҡ араһынан алынған геройҙарҙың
“революция булған өсөн революционерҙар”49 булып китеүҙəре
сағылһа,
боролошло
ваҡиғалар
геройҙарҙы
“революционлаштырыуы”50 күренһə, революцияға тиклем халыҡ
яҙмышының “баҫҡыстарын” бирһəлəр,
– икенселəре – шул социаль ваҡиғаларҙы үҙҙəре тиҙлəтеүсе,
үҙҙəре тарихтың актив ижадсылары: Шатморат (Б.Бикбай
“Ҡарлуғас”), Айсыуаҡ (Ҡ.Даян “Таңсулпан”), Ҡараһаҡал, Юлдыбай
(М.Буранғолов
“Ҡараһаҡал”,
“Башҡорт
туйы”),
Сурағол
(А.Хайбуллин
“Сурағол”),
Ғайса,
Фəсхи
(С.Мифтахов
“Зимагорҙар”). Был типтар шулай уҡ яҙмыштары революцион,
социаль тетрəүҙəргə тиклемге осорға тура килеүе, халыҡ араһынан
күтəрелеп сыҡҡан геройҙар булыуы менəн уларға оҡшаш. Тап шул
образдар яңы заман кешеһен биреүгə нигеҙ, ориентир булды. Улар
төрлөһө төрлө кимəлдə тарихи үткəндəрҙе тулыландырып килə:
А.Хайбуллиндың “Сурағол” тарихи хикəйəһенəн Сурағол,
М.Буранғоловтың “Башҡорт туйы” (икенсе варианты “Гөлсəсəк”)
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драмаһынан Юлдыбай – стихиялы бунтарь типтары. Юлдыбай
башта көрəштə яңғыҙ, бер үҙе. Һуңынан Үтəғол, Гөлбикə кеүек оло
быуын аҡһаҡалдарының уны көрəштең башына етəксе итеп
тəғəйенлəүен күрəбеҙ. Автор характерҙы динамик үҫештə бирергə
ынтыла: Юлдыбайҙың маҡсаттары башта бəлəкəй ҙə, тар ҙа – ул
атаһы ғаилəһен йəберлəүселəрҙəн шəхси үс алыуҙы ғына ҡайғырта,
ҡон ҡайтарыу уйы менəн генə яна. Шуға ла ул əле стихиялы
бунтарь, ə азатлыҡ көрəшсеһе түгел. Бер-береһен яҡлаусы байҙар,
ҡорал һəм власть көсөнə таянған түрəлəр менəн яңғыҙы ғына
бəрелешкəндə уңышһыҙлыҡҡа осрай. Күмəк халыҡ ҡуҙғалышын
əҙерлəп йөрөгəн кешелəр менəн аралаша башлағас ҡына, ул
ғəҙелһеҙлекте тик күмəк көс менəн еңеп буласағын аңлай. Шунан
һуң ғына ырыуҙар араһында дау сығарған түрə-байҙарға ҡаршы
күтəрелгəн Ҡатай ырыуы халҡы уны яу башлығы итеп ҡуя.
М.Буранғоловтың əҫəрҙəрендə “күп осраҡта əҫəр нигеҙенə һалынған
риүəйəт, йə йола, йə тарихи факттарҙан “ситлəшергə телəмəүе”
геройҙарын осраҡлы хəл-шарттар яйына йөрөтə, баштараҡ
төҫмөрлəнеп ҡалған социаль конфликт киҫкен бəрелеш кимəленə
еткерелмəй”51.
А.Хайбуллиндың тарихи хикəйəһендəге Сурағол образы
башта уҡ актив хəрəкəт итə башлауы менəн иҫтə ҡала. Сурағолда
автор халыҡтың үҙ байҙарына һəм колонизаторҙарына ҡаршы
көрəшен етəклəй алырлыҡ геройҙың бар сифаттарын да асып бирə
кеүек. Əҫəрҙең башында уҡ Сурағолдоң Хəби байҙа ялсылыҡта
эшлəп тə эш хаҡын ала алмауы, үҙ яҙмышының бəхетһеҙлегенең
сəбəбе Хəби байҙар ишенəн икəнен аңлап, байҙың яңағына һуғып,
өйөн ташлап сығып китеүендə бунтарь характерлы булыуы күренə.
Артабанғы яҙмышын Сурағол эшселəр тормошо менəн бəйлəй, һигеҙ
йыл ағас заводында эшлəй, үҙе кеүектəрҙең яҙмышын күрə. Былар
герой характерына йоғонтоһоҙ үтмəй. “Донъяны күргəн, əҙерлекле”52
Сурағол сходта ваҡытында байҙарҙың ысын йөҙөн асып һала, əммə
“күмəклəшергə, байҙарҙы үҙ елкəһенəн һелкеп төшөрөргə
тəүəкəллəгəн, сөңгөм-сөңгөм хəбəрҙəр”53 йөрөткəн актив халыҡтың

көрəшен ойоштороуы күренмəй. Байҙар, старшиналар Сурағолдоң
башҡаларға ҡарағанда аңы юғарыраҡ һəм бунтарь булыуынан
ҡуркып төрмəгə ябыр өсөн эҙəрлеклəй. Урманда ҡасҡын булып
йөрөүе менəн ул Шатморат, тарихи йырҙарҙағы ҡасҡындар образына
оҡшай. Əммə авторҙың шул бунтарь, стихиялы көрəшсе кимəлендə
геройын хəрəкəт итергə “мəжбүр итеүе” характерҙың үҫешен
күрһəтмəй. Сурағол эшселəр араһынан ауылға ҡайтҡас та, йəшерен
стихиялы көрəштəрҙе тоҡандырыусы ғына булып иҫтə ҡала. Ауыл
ярлыһы Түрəбайға волость писарен үлтерергə ҡушыуында ла көрəш
тактикаһының тарҡау булыуы күренə.
Əҫəрҙең финалы отошло һəм характерҙар бик оҫта ғына
ҡылыҡһырлана. Урманда ҡасҡын булып йөрөгəн Сурағолға
көтмəгəндə Ҡолморҙа старшина осрай. Йөҙгə-йөҙ, икəүҙəн-икəү генə
осрашыуҙа Ҡолморҙаның Сурағолдо күреп, ҡапыл һиҫкəнеп китеп,
ҡурҡыуы йөҙөнə сығыуында, ə Сурағолдоң, киреһенсə, үҙен
батырҙарса тотоуында геройҙың өҫтөн булыуы күренə.
Ҡолморҙаның старшинаны үлтермəй, һаҡалын ҡырҡып, кире
ебəреүендə лə ҙур мəғəнə ята: əҫəр тамамланмаған, “беренсе китап
бөттө”, тип билдəлəнгəн. Тимəк, финалдағы эпизод көрəштең киҫкен
буласағына ишара. Сурағол, Юлдыбай кеүек образдарға, фольклор
геройҙарына Айсыуаҡ (Ҡ.Даян “Таңсулпан”) əле шəхси көрəшен
халыҡтың милли-азатлыҡ хəрəкəтен етəклəүгə ҡушып ебəрə алмауы
менəн яҡыныраҡ. Был геройҙарҙа башҡорт халҡының революцияға
тиклем үҙ яҙмышы өсөн милли-азатлыҡ көрəше концепцияһы
һалынған.
Улар араһында Шатморат (Б.Бикбай “Ҡарлуғас”) - уңышлы
дөйөмлəштерелеп, ҡалҡыу итеп бирелгəн көрəшсе-геройҙар
араһында сағыу образдарҙың береһе. Шатморат та яҙмышы урманда
ҡасҡын булып йөрөүенəн һүрəтлəнə башлауы менəн Сурағолдарҙы
хəтерлəтə. Шатморат – “фольклорға, конкрет алғанда, “Йүркə
Юныс”, “Шаһибəрəк”, “Бейеш” кеүек тарихи йырҙарҙағы ҡасҡындар
- социаль тигеҙһеҙлеккə ҡаршы көрəшеүсе батырҙар образына барып
тоташа”54 - тип билдəлəй М.Хəмиҙуллина. Яҙыусының ижади хыялы
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менəн тыуҙырылған геройының, тимəк, тарихи ерлеге бар.
Фольклорҙан үҫеп сыҡҡан Шатморатты тормоштоң революцион
үҫешенең
төп
хəрəкəт
иттереүсе
көсө,
ваҡиғаларҙың
ойоштороусыһы итеп биреү уңышлы итə. Б.Бикбайҙың геройында
ла, С.Мифтаховтың “Зимагорҙар” пьесаһындағы Ғайса образында ла
беҙ халыҡҡа бəхет, азатлыҡ яулап алып бирмəйенсə, шəхси бəхеткə
ирешеп булмаясағына инанып көрəшкə күтəрелгəн милли-социаль
типтарҙы күрəбеҙ.
Əҫəр башында төп герой Шатмораттың хəрəкəтен Б.Бикбай
һөйгəне Ҡарлуғасҡа булған мөхəббəте аша һүрəтлəй башлай. Халыҡ
яҙмышының шул моменттағы хəлен яйлап əҫəр туҡымаһына герой
яҙмышы менəн параллель индерə барыуы ла характерҙы көрəшкə
күтəргəн сəбəптəр булып аңлашыла. Əҫəр башында, мəҫəлəн,
ҡыҙҙарҙың елəк йыйыу эпизоды, лирик пландағы башланыш,
социаль яңғыраш ала. Халыҡтың был ерҙəре алпауыттарға
һатылғанлыҡтан, ул территорияға инеү, елəк йыйыу тыйыла.
Артабан Рыҫҡол ғаилəһен һүрəтлəү, уның түлəмəгəн яһаҡтары өсөн
өйҙəренəн əйберҙəрен алып сығыу, ғаилə башлығы Рыҫҡолдо,
Ҡарлуғастың атаһын, төрмəгə алып китеү, бер-береһенə бəйлəнешле,
бер-береһен тулыландырып килгəн ваҡиғалар үҫтерелеше – конкрет
тарихи шарттар ул. Был күренештəр барыһы ла Шатмораттан тыш
бара кеүек. Əммə урманда ҡасҡын булып йөрөһə лə, геройҙың
əленəн-əле алғы планға сығып, ситуациялар менəн хəбəрҙар булып
тороуы Шатморатты пассив герой итмəй. Автор параллель
сюжеттарҙы ана шулай яйлап-яйлап кульминацияһына еткерə. Ул
кульминация – характерҙың үҫешенең дə юғары нөктəһе.
С.Мифтаховтың “Зимагорҙар” драмаһында ла конкрет бер
урындағы ваҡиғаларҙы тығыҙ итеп һүрəтлəүе - Ғайса, Фəсхи кеүек
Шатморат типтарының формалашыуын күрһəтеүҙең отошло ысулы.
Башҡорт сезонлы эшселəренең шахталағы эш, йəшəү шарттарын
бирə автор. Эшселəрҙең үҙен уратып алған мөхиткə битарафлығы,
йəшəүҙəренең маҡсаты булмауы, социаль инертлыҡҡа бирелеүе
күренə. Шулар араһында Ғайсаға эшселəр айырым бер хөрмəт менəн
ҡарай. Ул башҡалар һымаҡ буш ваҡыттарын кəрт уйнап үткəргəн,
эш хаҡын һуңғы тиненə тиклем эсеүгə һалған зимагор түгел.
Тормошҡа ҡараштары аныҡ булыуы менəн айырылып тора. Һөйгəне
Маруся, бəхет эҙлəп, башҡа яҡтарға сығып китергə тəҡдим иткəс,
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“ҡояш бөтə ерҙə лə бер төрлө яҡтырта”,- тип яуап бирə. Ҡотолғоһоҙ
булып күренгəн ситуацияны С.Мифтахов Ғайсаның һəм уның
кеүектəрҙең күтəрелеп сығыу сəбəптəре итеп бирə.
Шулай итеп, актив герой милли мөхит менəн тығыҙ
бəйлəнештə бирелə. Бындай характерҙарҙың үҫешендə, хəрəкəтендə
халыҡтың героик көрəш тарихы сағыла. Шундай образдар үҙҙəре
тормошто үҙгəртə алыусы, тарихты яһаусылар, Октябрь
революцияһы дауылы алды кешелəре. Д.Юлтыйҙың “Ҡан”
романындағы Булат кеүек геройҙарҙа халыҡтың азатлыҡ яулау өсөн
көрəшкə Октябрь кеүек дауыл һөҙөмтəһендə күтəрелеүе бирелһə,
тарихи əҫəрҙəр геройҙарында был көрəштең героик тарихы асылды.
Бындай характерҙарҙа авторҙар кешене прогрессив күренештəрҙең,
“бөтə ваҡиғаларҙың үҙəге һəм тəүсəбəпсеһе”55 итеп раҫланы.
Кеше – тарих хəрəкəтен тиҙлəтеүсе, үҙгəртеүсе икəне
тарихи əҫəрҙəрҙə һүрəтлəнгəн реаль шəхестəр типтарында ла күренə.
Яҙыусыларҙың тарихи шəхестəр образына мөрəжəғəт итеүе уларҙың
биографияһын һөйлəү түгел, ə халыҡтың уй-телəктəрен
сағылдырыу, ваҡиғаларҙың əһəмиəтлелеген, типиклығын биреү,
заманға бəйле актуаль яҡтарын күтəреү. Шатморат, Айсыуаҡ кеүек
образдар менəн бер үк кимəлдə “тарихи шəхестəрҙең индивидуаль
йөҙөндə дəүеренең типик һыҙаттарын туплаған ысын реалистик
характерҙар”56 асыла.
М.Буранғоловтың “Ҡараһаҡал” драмаһында Ҡараһаҡал
образында милли-азатлыҡ көрəшсеһе һынлана, Ҡараһаҡалды башта
актив хəрəкəткə килтергəн сəбəптəр социаль сығышы һəм
“урындағы шарттар” икəнлеге дəлиллəнə: “Атай, урманда ҡасҡы
булып тыуып үҫтем, ҡасҡы булып үлеп булмаҫ. Урманда булмаһа,
ҡайҙа булһа ла ошо ил талаусы баяр, тархандарға ҡаршы уҡ атыусы
барҙыр, ул минең дуҫым”57,-ти. Əҫəрҙең башында үҙен ҡаҙаҡ ханы
Зүнгерҙең улы Солтанморат тип таныштырып, ҡаҙаҡ ханы
Əбелхəйерҙəн өҫтəмə көс-ғəсҡəр һорарға барып шул рəүешле көс
туплап йөрөүендə актив хəрəкəте менəн инеп китһə лə, һуңынан
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сюжет ҡоролошо барышында образ бөтөнлəй үҫтерелмəй. Актив
халыҡ массаһы алғы планға сыға, характер асылыу логикаһының
эҙмə-эҙлеклеге һүлпəнəйə. Мəҫəлəн, бер бəрелештəн һуң, халыҡ
еңелə, шулай ҙа актив, бунтарь масса ҡабат күтəрелеү өсөн
Ҡараһаҡал кеүек етəксе көтə, əммə төп геройҙың көрəш тактикаһы
күрһəтелмəй. Шуға күрə характер һыҙаттары тулыһынса асылып
етмəй.
Халыҡтың революциянан һуңғы яңы осор тормошонда ҙур
роль уйнаған М.Ғафури (С. Ҡудаш “М.Ғафури”), Ленин, Чапаев һ.б.
кеүек шəхестəр – конкрет бер кеше образы ғына булмайынса, үҙ
яҙмыш-ынтылыштарында, уйҙарында, хəрəкəттəрендə халыҡ
яҙмышы
менəн
булыуҙарында
дəүерҙəренең
һыҙаттарын
дөйөмлəштергəн характерҙар. Ҡараһаҡалда халыҡтың көрəшсе рухы
һынланһа, М.Ғафури образында халыҡтың интеллектуаль йөҙө, рух
үҫеше һыҙатлана.
Тарихи əҫəрҙəрҙəге геройҙарҙың көрəшендə быуындарҙанбыуынға килгəн күсəгилешле героик традицияларҙың дауам ителеше
сағыла. Был геройҙы милли ерлек менəн тағы ла нығыраҡ бəйлəй.
Сөнки ана шул традицияларҙы йөрөтөүсе “элекке ҡарт боласылар”
типтары күп əҫəрҙəрҙə хəрəкəт итə. Шуға күрə уларҙың бер типик
күренеш булыуын инҡар итеп булмай. Яҙыусыларҙың һəр ошондай
образы үҙ яҡтары менəн асыла, Ҡормой ҡарт (Б.Бикбай “Ҡарлуғас”),
Сағанбай (Ҡ.Даян
“Таңсулпан”),
Көнбикə
(М.Буранғолов
“Ҡараһаҡал”). А.С.Пушкин “Капитан ҡыҙы” əҫəренə индереп
ебəргəн ҡарт боласы телһеҙ башҡорт образын башҡорт яҙыусылары
өр-яңы юҫыҡта хəл итə. А.С.Пушкин үҙенең был геройында күп
тапҡыр баш күтəргəн, имгəтелгəн башҡорт халҡын дөйөмлəштерһə,
башҡорт əҙиптəре ул геройҙарҙа бунтарлыҡ рухының һынмауын,
көрəштең эстафетаһын йəштəргə еткереүен күрһəтə. Йəш сағында
байҙа көтөү көткəн, Салауат яуында ҡатнашҡаны өсөн ҡулдары,
ҡабырғаһы
һындырылып
имгəтелгəн
Сағанбай
(Ҡ.Даян
“Таңсулпан”) Айсыуаҡҡа уның сығышын, ҡарт фетнəсе Ҡолбай улы
булыуын, уның атаһының көрəштə һəлəк булыуын еткерə.
М.Буранғоловтың “Башҡорт туйы” драмаһында Юлдыбайға
ҡарағанда ла көслөрəк рухлы итеп бирелгəн оло быуын вəкилдəре
Гөлбикə, Үтəғол халыҡтың актив, бунтарь рухын дөйөмлəштереп
килəлəр. Əҫəр башында уҡ йəшəп ятҡан тəртиптəр менəн
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килешмəүҙəре, Əлекəй кеүек йомшаҡ характерлы, байҙар тəрилкəһен
ялап йөрөүсе аумаҡайҙарҙың күҙен асырға тырышыуҙары, халыҡтың
стихиялы сығыштарын дөйөм халыҡ көрəшенə əйлəндереп ебəреүгə
кəрəклеген төшөнгəн, тəжрибəле булыуҙары менəн айырылып
торалар. Б.Бикбайҙың “Ҡарлуғас” драмаһындағы “халыҡты
ҡотортҡаны өсөн”58 биш йыл һөргөндə йөрөгəн, “яуҙар күргəн”59,
тəүəккəл, көрəшкə һəр саҡ əҙер тороусы Ҡормой кеүектəр тибында
йəш батырҙарҙың кəңəшсеһе, көрəшкə дəртлəндереүсеһе, көрəш
тактикаһына өйрəтеүсе, үҙ эштəренең дауам иттереүселəрен
күтəреүселəр дөйөмлəштерелə.
Ошо уҡ драмала тағы ла бер шундай образ бар. Ул
Көнбикə. Көнбикəнең башҡорт егеттəренə мөрəжəғəт иткəн: “Ирҙəр,
ниңə үҙ һүҙегеҙҙе əйтмəйһегеҙ? Əллə һеҙҙə намыҫ үлгəнме? Əллə һеҙ
бисəлəрегеҙҙең яуға башлап сығыуҙарын көтəһегеҙме? Нимə кəрəк,
ни етмəй? Күпме əсəлəр бөгөн ҡан-йəш түгə, ҡаты хурлыҡ
күтəрəлəр. Беҙ ни өсөн улдар үҫтерҙек, ни өсөн күкрəк һөтөбөҙҙө
бирҙек? Беҙ бит уларға бер нимəбеҙҙе лə аяманыҡ, ниңə улар үҙ
йəндəрен аяйҙар, яҡлап сыҡмайҙар беҙҙе? тигəн һүҙҙəрендə героик
рухты һаҡлаған ҡатын һəм күп яуҙар күргəн Ватан-əсə образы
дөйөмлəштерелə кеүек:
Көрəшсе-етəксе өсөн тарихи шарттар өлгөргəн һəм уларҙы
халыҡ үҙенең активлығы менəн билдəлəй, шəхескə ышаныс менəн
үҙенең
яҙмышын
тапшыра. Ул
көрəштəрҙең
диалектик
күсəгилешлегенең сағылышы геройҙы милли мөхит менəн тығыҙ
берлектə
биреүгə
алып
килə.
Б.Ҡадыров
(А.Таһиров
“Ҡыҙылгвардеецтар”,
“Ҡыҙылармеецтар”),
Ғимай
Басыров
(И.Насыри “Күҙəй”), Ғинди Сəғиҙуллин (А.Карнай “Беҙ
ҡайтырбыҙ”), Һөйөнөс, Зəлифə, Арыҫланғəле (Ғ.Дəүлəтшин
“Коммуна”), Ə.Вəлиҙең “Нам” хикəйəһе, Б.Хəсəндең “Перекоп”
циклынан очерк һəм хикəйəлəренең төп геройҙары кеүек яңы
типтарҙа халыҡ яҙмышы өсөн көрəштең яңы этабы сағыла.
Шатморат кеүек тарих төпкөлөндəге ваҡиғалар геройҙары менəн
яңы тип большевик-революционерҙарҙы һүрəтлəүҙə шундай
58
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уртаҡлык, дөйөмлөк бар. Характерҙары көрəштə асылған Билал
Ҡадыров, Ғинди Сəғиҙуллин, Ғимай Басыров кеүек геройҙарҙың
тарихи үткəне Шатморат кеүек типтарҙа һынланыш ала. Замандың
героик рухы үткəндəрҙең дə героик сағылышын талап итте. Һəм,
киреһенсə, тарих төпкөлөндəге ваҡиғалар геройҙарында Билал
Ҡадыров кеүектəрҙе көрəшсе итеп күтəргəн сəбəптəрҙең милли
тамырҙары, характерҙарҙың милли һыҙаттары юлланды. Уларҙы үҙ
синыфының ынтылыштары менəн йəшəү, “көрəш һəм ирек
идеалы”60 берлəштерə.
Замандың көрəшсе геройҙарын асыу оҫталығы төрлө
яҙыусыла төрлө булды. Улар бер-береһен тулыландырып килəлəр.
Ҡайһылыр характерҙар фронт һəм яу юлында ғына асылһа,
ҡайһыларын шəхси планда ла бирергə ынтылыш бар. Мəҫəлəн,
Билал Ҡадыров, Ғинди Сəғиҙуллин кеүек геройҙарҙы асыу юлдары
төрлө.
А.Таһиров төп геройы Билал Ҡадыровтың характерын
Ҡыҙыл гвардия ойоштороп йөрөүендə, күберəк фронт юлдары менəн
бəйле һүрəтлəй. Билал ваҡиғалар артынан “эйəреп” йөрөүсе герой
булараҡ иҫтə ҡала. Əле Стəрлетамаҡ, əле Ырымбур яҡтарында төрлө
бəрелештəрҙə ҡатнашып йөрөүендə асыла.
И.Насыри һəм А.Карнай геройҙарының эшмəкəрлеген,
ваҡиғалар ағышын бер урынға бəйлəп бирергə тырыша. Тотош
Башҡортостанда барған ваҡиғаларҙы Күҙəй кантоны һəм Күлбай
волосы кеүек конкрет бер төбəк хəлдəре аша биреүендə геройҙарҙың
хəрəкəте конкрет төҫ ала барыуы күренə, милли ерлеккə нығыраҡ
бəйле булыуҙары асыҡ һыҙатлана бара. И.Насыриҙың “Күҙəй”
романында Ғимай Басыровтың, А.Карнайҙың “Беҙ ҡайтырбыҙ”
повесында Ғинди Сəғиҙуллиндың эш-хəрəкəтен бер төбəк менəн
бəйле ваҡиғаларҙа биреү образдарҙың характер һыҙаттарына ла
конкретлыҡ. бирə. Был əҫəрҙəргə герой хəрəкəт иткəн шарттарҙы
конкрет образдарҙа, характерҙарҙа биреү, сюжетты эҙмə-эҙлекле,
киҫкен итеп үҫтереү хас. Ғимай Басыровтың, Ғинди Сəғиҙуллиндың
үҙ эштəренə фанаттарса бирелгəн коммунистарҙың эшмəкəрлектəре
совет власына ҡаршы көстəр менəн көрəшенең кульминацияһына 60
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ҡораллы бəрелештəргə барып етеүе сағылдырыла.
А.Таһиров,
И.Насыри
романдарының
конфликтын
характерҙар бəрелешенəн бигерəк, ҡапма-ҡаршы идеологиялар
көрəше барлыҡҡа килтерə. Билал Ҡадыров Ҡыҙыл гвардия отряды
ойоштороп, чех мятежниктары, Дутов, Колчак һөжүмдəрен кире
ҡағыуҙа асыла. Ғимай Басыров Күҙəй төбəгенə хəрби комиссар итеп
ебəрелгəн һəм Ҡарабаш, Зəки Вəлиди етəкселегендəге милли
идеологтар ҡаршылығы менəн осраша.
А.Карнай үҙенең повесында синфи-социаль конфликтты
характерҙар бəрелеше итеп биреү оҫталығына ирешə. Был бəрелеш
киҫкен һəм трагик яҡтары менəн асыла. Автор əҫəрҙə Ғинди
Сəғиҙуллин һəм Камалов кеүек ике тип коммунистың характерын
индереп быға тиклем ҡалыплашҡан идеологик төркөмдəр көрəшен
генə биреүҙəн ҡотолорға ынтыла. Ғинди Сəғиҙуллин – ҡыҙыу
характерлы, совет власы дошмандарына киҫкен ҡарашлы, һиҙгер
күңелле, кəрəкһə, наган менəн дə ҡурҡытып алыу тактикаһы менəн
дə эш итеүсе. Камалов – тыныс холоҡло, əкренерəк, яйлап, уйлап
эшлəргə яратҡан коммунист-етəксе тибы.
А.Карнай үҙенең геройҙарында шул осор боролошло
ваҡиғаларҙы ҡараштар бəрелеше итеп тə бирə. Ғинди
Сəғиҙуллиндың атаһы Нəрттин ҡарт менəн мөнəсəбəттəре аша
күренə ул. Нəрттин ҡарт улы Ғиндиҙы ҡалала муллалыҡҡа уҡытып,
ауылдың уҡымышлы кешеһе итеп күрергə телəгəн. Ғинди
большевик-революционер булып ҡайтҡас, атаһы уға һəр ваҡыт
асыулы ҡарашлы, ата менəн ул араһында киҫкен мөнəсəбəттəр
урынлаша.
Совет власына ҡаршы Əхмəҙулла кеүектəр менəн
большевиктарҙың бəрелешендə Ғинди Сəғиҙуллиндың һəлəкəтен
биреүендə лə автор элекке традицион концепцияларҙан тайпылып,
шул дəүерҙең трагик яҡтарын бирə. Ғимай Басыров кеүек геройҙарҙа
ваҡиғаларҙы күңел донъяһы менəн бəйлəү бөтөнлəй юҡ тиерлек,
А.Карнай йыш ҡына геройының күңел торошона ла мөрəжəғəт итə.
Повеста Ғинди Сəғиҙуллинды Галинаға булған мөхəббəте аша ла
һүрəтлəүгə ынтылыш бар. Шулай ҙа был типтарҙа геройҙың социаль
характер һыҙаттары ҡалҡыуыраҡ бирелə, яңы заман кешеһен
урындағы тарихи шарттар социаль тип итеп кенə формалаштырыуы
күренə, милли мөхит, милли тамырҙарҙы юллауға иғтибар, йəки
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геройҙы актив хəрəкəткə килтергəн сəбəптəр юлланмай. Шуға күрə
лə был осор күп кенə əҫəрҙəргə Билал Ҡадыров, Ғимай Басыров
кеүек геройҙар менəн бергə “идея етəксеһе”61 типтары килеп инə.
Был шул дəүергə характерлы күренеш булып һəр бер əҫəрҙə тиерлек
осрай.
Ғимай Басыров кеүек яңы тип большевиктарҙы “ситтəн
килгəн” тəжрибəле, политик аңы юғары коммунист революцион
көрəш тактикаһына өйрəтə. “Йыш ҡына ул рус миллəтенəн булып”62,
коммунист-етəксе булып һынлана. Революция алды йылдарын
сағылдырған мөхит йыш ҡына социаль инертлыҡҡа бирелгəн, динипатриархаль тəртиптəр менəн баҫтырылған һəм яңы геройҙа шул
инертлыҡтан халыҡты сығарып, синфи аңын үҫтереүҙə кəңəшсе,
тəжрибə туплаған рус коммунисы етəкселек итə, этəргес көс булып
бирелə. Артабанғы яңы тормошто урынлаштырыуҙа ла улар ваҡиғалар башында тороусы, ойоштороусы образдар. Мəҫəлəн,
Д.Юлтыйҙың “Ҡан” романында Надеждин, эшселəр араһында
тəжрибə туплап килгəн Новиков,
А.Таһировтың “Һалдаттар”
романында Миша Холодовский, Михаил Кирш, Кирилл Суров,
“Ҡыҙылгвардеецтар”, “Ҡыҙылармеецтар” дилогияһында Сверин,
Шадрин, Суров, И.Насыриҙың “Күҙəй” романында Путилов заводы
эшсеһе, элекке һалдат Тайнов, А.Карнайҙың “Беҙ ҡайтырбыҙ”
повесында Александр Иванович Чернявский, С.Мифтаховтың
“Зимагорҙар” драмаһында Федор идея етəксеһе булып əҫəрҙəргə
индерелгəн. Новиков башҡалар араһында тура һүҙле, килешмəүсəн
бунтарь характерлы булыуы менəн айырылып тора. Тирə-яҡтағы
ғəҙелһеҙлектəргə һалдаттарҙың күҙен аса. Ҡыйыу булғаны өсөн дə,
Надеждин, Новиков кеүектəргə Булат һоҡланып ҡарай.
Заман идеологияһының “бəлəкəй халыҡтарҙа айырыуса
ныҡ йоғонтоһо, əлбиттə, башҡа рухи, милли ҡиммəттəрҙе
тоноҡландырыуға килтерə. “Йыш ҡына был геройҙар əҫəрҙəрҙəн
“үҙенең миссияһын үтəгəс” алып ташланып, характеры үҫтерелмəй
Тайнов (И.Насыри “Күҙəй”), Федор (С.Мифтахов “Зимагорҙар”), йə
тормошсан иҫтə ҡалырлыҡ һыҙаттары менəн асылмай, уларҙы əҙəби
образ булараҡ, үҙенсəлекле сифаттар менəн йəнлəндереп еткерə

алмау əҫəргə мотлаҡ индерелергə тейешле образ”63 тəьҫире ҡалдыра.
Мəҫəлəн: А.Карнайҙың “Беҙ ҡайтырбыҙ” повесындағы Александр
Иванович Чернявский əҫəрҙең теге йəки был эпизодында ғына килеп
сығып, əҫəр сюжеты үҫтерелеше барышында əллə ни ҙур роль
уйнамай. Идея кəңəшсеһе булараҡ уйланылған образ уҡыусы
хəтерендə ҡалырлыҡ индивидуаль һыҙаттары аша асылмаған.
Башҡа əҫəрҙəрҙəн айырмалы, С.Мифтахов революцион
эштəрҙе ойоштороусы флагман типтар – рус коммунистары
концепцияһына яңылыҡ та алып инə. Икенсерəк планда хəл итə:
“Зимагорҙар” пьесаһында рус эшсеһе, машинист, тəжрибəле Федор
образын индерһə лə, Ғайса ла шул уҡ политик, синфи аңы юғары
булыуы менəн Федорға тиң. Ғайса образы менəн миллəттəн
айырылып сыҡҡан шундай көрəшсе геройҙар үҙенең халҡын
“революционлаштырыуҙа” етəксе булып тороуын сағылдыра. Тап
шундай характерҙар – “тимер кешелəрҙең” халыҡ араһында
таянысы, терəге булыуын күрһəтə. М.Ғафуриҙың “Шағирҙың алтын
приискыһьнда” повесында “Ҡан” романы һалдаттарынан айырмалы
революцион аңы формалашыуы, халыҡтың көрəшсе традициялары
йоғонтоһо күрһəтелə: ул – Сибəғəт бабай образы. Төп герой шахтала
Сибəғəт бабай менəн эш урынының тап килеүенə һөйөнөп тə ҡуя.
Сөнки ул унда терəк тапҡандай. Сибəғəт бабай бик күп шахталарҙа
эшлəгəн. Шахтерҙарҙың эштəрен ҡарап, күҙəтеп йөрөүсе
штейгерҙарҙың байҙарға ярамһаҡланып йөрөүселəр икəнен дə
төшөнгəн. Элек эшлəгəн приискыһында шуларҙың береһенə һуғып,
төрмəлə лə ултырып сыҡҡан. Приискыла коммунист егеттəрҙең
агитацияларын да ишетергə тура килгəн. Коммунистарҙың Сибəғəт
кеүек эшселəргə бергəлəшеп, үҙ байҙарына ҡаршы көрəшергə
кəрəклеген йəшерен генə рəүештə төшөндөрөп йөрөгəндəрен
һөйлəүе төп геройҙың тормошҡа күҙен аса. С.Мифтаховтың
“Зимагорҙар” драмаһында ла бəхет эҙлəп приискыға килгəн
Күдрəшкə реаль тормош ҡырыҫлығының əсе хəҡиҡəтен
төшөндөрөүсе, тормош тəжрибəһен туплаған Кинйəбай ҡалҡыу ғына
бирелə.
Тимəк, яңы тип кеше булып формалашасаҡ революция
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алды һəм унан һуңғы осорҙарға тура килгəн геройҙарҙы юллағанда
ла көрəштең милли тамырлы булыу традицияларын күрһəтеү урын
ала башлай.
Шулай итеп, тарихи əҫəрҙəрҙəге геройҙарҙа ла халыктың
эпик үткəненең төрлө яҡтары сағылыш тапты.
Утыҙынсы йылдар əҙəбиəтендə осор шарттары менəн бəйле
герой концепцияһын хəл итеүҙə шундай етешһеҙлектəрҙе лə
күрһəтергə була. Геройҙы ниндəйҙер кимəлдə идеаль образға
яҡынайтып бирергə тырышыу күҙəтелə. Ғ.Дəүлəтшиндың “Ялҡын
ҡосағында” хикəйəһендə төп герой Айбулат - тимер юл
мастерскойындағы ударсы отрядтың етəксеһе. Ул үҙ отряды менəн
срогынан биш көн элек алты паровозды ремонттан сығарырға һүҙ
биргəн. Шул бурысты үтəп йөрөгəн көндəрҙə өйөндə янғын сығып,
ғаилəһе шəхси бəлəгə тарый. Ғаилəһе бəлəнəн ҡотҡарылып ҡалыуын
белгəс, тəүге күңел реакцияһы сағылдырыла: “Ни булһа, ул булды.
Минең бригада биш көн элек үҙенең эшен бөтөрҙө. Уттан үҙебеҙ ҙə,
балаларыбыҙ ҙа ҡотолдо. Ҡалған яғына совет ташламаҫ,- ти. Үтə
сəйəсəтлəштереү, социаллəштереү, вульгарлаштырыу геройҙың тип,
индивид, характер булараҡ һынландырылыуына ҙур ғына зыян
килтерə. Мəҫəлəн: С.Мифтаховтың “Һаҡмар”, “Дуҫлыҡ һəм
мөхəббəт” драмаларында Айһылыу өсөн больницала ауырып ятҡан
улының хəл-торошонан бигерəк яҙғы сəсеүҙə тракторсылар
ярышында ҡатнашыу, Юлай өсөн икеһе бер көндə булған
ваҡиғаларҙың – һөйгəне Айһылыуҙың юғалыуы һəм колхоз
мөлкəтенең яндырылыуы – икенсеһе мөһимерəк. Геройҙа тормошто
артыҡ идеаллаштырыу, ҡаршылыҡтарын шымартып биреү ҙə
образдың эшлəгəн эштəренə артыҡ ышандырмай. Ғ.Дəүлəтшиндың
“Коммуна” романынан өҙөктəрҙə Ҡыҙыл Армия һалдаты
Арыҫланғəленең хəрби хеҙмəттə йөрөгəндə ап-аҡ икмəк ашарға
өйрəнеп, əсəһе бешереп ебəргəн күмəсте үҙһенмəй ултырыуын биреү
ваҡиғаларҙы реаллектəн айыра.
Яҙыусыларҙың
геройҙарының
социаль-ижтимағи
эшмəкəрлеген алғы планға ҡуйыуы, йыш ҡына күңел кисерештəрен
“аңлы рəүештə” баҫырып ҡалдырыуы - замандаш концепцияһын хəл
итеүҙəге бындай характерҙағы ҡытыршылыҡтар башҡа халыҡтар
əҙəбиəтенə лə хас. В.Б.Окорокова билдəлəүенсə: “Утыҙынсы йылдар
бөтə
милли əҙəбиəттəргə
лə
хас
типик
күренеш
–
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абсолютлаштырылған социаллек булды. Тулы ҡанлы тормошсан
характер булыуы өсөн мотлаҡ булған индивидуаль-психологик
һыҙаттарҙы ҡорбан итеү – шул осор бөтə совет əҙəбиəте өсөн
характерлы”64.
Тарихты кешелəр яҙмышында бөтөн ҡаршылыҡтары менəн
ҡалҡыу итеп сағылдырыу йəһəтенəн Ғ.Хəйриҙең “Боролош” романы
үҙенсəлекле. Əҫəр əле вульгар социологизм рамкаларына
ҡыҫылмаған. Əҫəрҙең төп иғтибарға лайыҡ һыҙаттары: “... айырым
кешелəрҙең яҙмышы, төрлө социаль төркөмдəр, замандың иң
актуаль проблемалары, тарих хəрəкəте менəн бəйлəп бирелеүендə,
тормош картиналарының киҫкен контрасҡа ҡоролоуында, кеше
яҙмышында ғəжəйеп боролоштарҙы һүрəтлəүендə”65 Ысынбарлыҡ
күп төрлө əҙəби типтар аша күп ҡырлы булып килеп инə: Шəмсиҙең
яңы тормоштоң социаль ваҡиғалары һөҙөмтəһендə яңы кеше булып
формалашыуы сағылһа, Баһау Нуриманов, Зəки Мəүлетов
образдарында революцион үҙгəрештəрҙе ойоштороусылар бирелə.
Зəки Мəүлетов трагедияһында яңылыҡтың еңел генə төҙөлмəүе
һүрəтлəнə. Солтандың мөхəббəтендə, Сəхибəнең яҙмышында
тормош фажиғəле яҡтары менəн дə асыла, Ғариф образына ла ул
традицион карикатур буяуҙар һалмай, тормоштағыса күҙ алдына
баҫырлыҡ индивидуаль характер итеп бирə һ.б.
Милли əҙəбиəттең милли характерлы геройын биреү
концепцияһы социалистик идеология, осор һыҙаттары менəн ныҡ
бəйле булыуы күҙгə ташлана. Яңы тип кешенең характерында милли
традицияларҙың, уй-тойғоларҙың башҡа миллəттəрҙең уй-тойғолары
менəн гармоник бергə ҡушылыуын биреү алғы пландараҡ тора.
Йəки ул милли характер булыуға ҡарағанда, күберəк
интернациональ һыҙатлы итеп һүрəтлəнə. Ошо һыҙаттар йыш ҡына
уның миллилеген күмеп китə. Шул осор əҙəбиəтенə ҡарата тəнҡиттə:
“Милли культура байлыктары социализм һəм интернационализм
диңгеҙенə батырылған булыуын граждандар һуғышы осорон
сағылдырған əҫəрҙəрҙə күрергə мөмкин”66 тигəн фекерҙəр бар. Образ
алдына дөйөм маҡсаттарҙы ҡуйыу уның милли характер булараҡ
64
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һүрəтлəнеүенə əҙ иғтибар бирелеүгə алып килə.
Яңылыҡтың еңеүен рухланып ҡаршы алған яңы кешенең
үткəндəре менəн бəйлəнеште өҙөүе, милли тамырҙарҙан айырылыуы
ҡайһы бер əҫəрҙəрҙə прогрессив күренеш итеп ҡабул ителə:
К.Мəргəндең “Ҡунаҡҡол ҡарт”, “Экспедиция” хикəйəлəре геройҙары
шулай итеп бирелгəн: Ҡунаҡҡол ҡарт ейəненə күрһəтергə һуҡа эҙлəп
йөрөй, һəр бер өйгə керə, таба алмай. “Экспедиция” хикəйəһендə
музей директоры Еникеев музей өсөн халыҡтың боронғо милли
кейемдəрен һəм башҡа экспонаттар эҙлəп сығып китə, шулай уҡ бер
кемдəн дə ул əйберҙəрҙе таба алмай. Былар, əлбиттə, тормошто
реаллектəн алыҫ итеп сағылдырыу ине: “Был осраҡта автор тормош
ысынлығы менəн иҫəплəшмəй, алдан иҫəплəнгəн схема менəн эш
итə, ул хикəйəлəрҙə үткəндəргə ҡарата нигилизм сатҡылары ла
һиҙелеп ҡала: бер-нисə генə йыл эсендə халыҡтың быуынданбыуынға
килгəн
традицияларының,
милли
йəшəйеш
атрибуттарының юҡҡа сығарылыуына ҡыуаныс ауазы ла яңғырай”67.
Шундай ваҡытлыса ҡытыршылыҡтар булыуға ҡарамаҫтан,
был осор əҙəбиəте яңы эпоханың геройына нигеҙ һалды. Утыҙынсы
йылдар күп ҡырлы ысынбарлығының герой характерында
һынланышы – оҙайлы, ҡатмарлы, əкренлəп үҫеүсе, бəхəсле процесс.
Яҙыусы ижад эшендə билдəле бер рамкаларға һалынған схема менəн
эш итмəй: кеше һəм уны уратып алған мөхитте өйрəнеү сəнғəтенең
билдəле бер ҡалыптарға һалынған рецепты юҡ. К.Федин
билдəлəүенсə: “Совет əҙəбиəтенең дөйөм картинаһы уның үҙендə –
əҫəрҙəренең эсендə. Беҙгə романтизм, символизм һəм башҡалар
хаҡында асыҡ күҙ алдына килтерерлек картина бар, тотош совет
əҙəбиəте тураһында ла дөйөм картинаны бирегеҙ, тиҙəр. Ундай
əҙəбиəтте барлыҡҡа килтереү һəр миллəттең яҙмышында һис шикһеҙ
конкрет-тарихи процесс Ул яңы кешенең үҫеше менəн билдəлəнə.
Яҙыусы үҙе үҙендə шул яңы кешене тəрбиəлəй, ул булып йəшəй һəм
сəнғəткə яңылыҡ индерə”68.
Утыҙынсы йылдарҙа яңы герой формалашыуы уның рух
диалектикаһын, эмоциональ яҡтарын һүрəтлəүгə ҡараштар ординар
67

Башҡорт əҙəбиəте тарихы: 6 томда: 4-се том: 1941-1955. -Өфө: Башҡортостан
китап нəшриəте, 1993. -368-се бит.
68
Федин К. Писатель. Искусство. Время. -М.:Советский писатель, 1957. -С.514515.

59

булмаған шарттарҙа бара. Əҙəбиəт оҙаҡ ижади эҙлəнеүҙəр осорон
кисерə. Герой характерын биреүҙə социаль детерминизм ҡараштары
өҫтөнлөк алыуын күрергə мөмкин.
Беренсе бүлек буйынса һорауҙар һəм эштəр:
1. “Һəр заман геройын тарихи-социаль шарттар тыуҙыра”
тигəндəн һеҙ нимəне аңлайһығыҙ?
2. Утыҙынсы йылдар башҡорт əҙəбиəтендə замандың яңы
ыңғай геройын биреү үҙенсəлектəре ниндəй?
3. Был осор башҡорт əҙəбиəтенең ыңғай герой типтарын
һанап сығығыҙ.
4. Утыҙынсы йылдар башҡорт əҙəбиəтендə ҡатын-ҡыҙҙар
образдарын замандың төп геройы итеп биреү сəбəптəре нимəлə?
5. Утыҙынсы йылдар тарихи əҫəрҙəрҙəге геройҙарҙы
һынландырыу концепцияһы хаҡында нимəлəр əйтə алаһығыҙ.
6. “Һ.Дəүлəтшинаның “Айбикə” повесында яңы кеше
проблемаһы” темаһына реферат яҙырға.
Икенсе бүлек
Осор ҡаршылыҡтарының əҙəби типтарҙа һынланыш
концепцияһы
Һəр тарихи эволюция ҡаршылыҡтарһыҙ булмай. Йəмғиəт,
тирə-яҡ мөхит тик ыңғай, яҙыусының күңеленə яҡын, идеалына тап
килгəн күренештəрҙəн генə тормай. Ниндəй генə быуатты алып
ҡараһаң да, тормош - ул ҡаршылыҡтар көрəше. Ҡаршылыҡтар - ул
йəмғиəттең һəм тормоштоң хəрəкəт иттереүсе көсө. Бында донъяны
ҡəтғи революцион идеяларҙан, синфи позициянан сығып бүлеп
ҡараған ҡаршылыҡтар тураһында ғына түгел, ғөмүмəн,
йəшəйештəге ҡаршылыҡтар күҙ уңында тотола. Əйткəндəй, синфи
ҡаршылыҡтар - шул дөйөм ҡаршылыҡтарҙың бер формаһы, төрө,
сағылышы. Тимəк, ул ҡаршылыҡтар һəр осорҙа, һəр йəмғиəттə
үҙенсə төҫ, төрлө форма ала. Яҙыусы үҙ əҫəрендə ыңғай идеяларҙы
яҡлау йəки уларҙың йəшəүгə хоҡуғын билдəлəү менəн бергə кире
күренештəргə лə күҙ йомоп ҡарай алмай. Мəңгелек ҡаршылыҡтар
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көрəшенең үҙ осорона хастарын дөйөмлəштереп, типиклаштырып
уҡыусы хөкөмөнə бирə. Əҫəрҙең конфликтын да ул кире
күренештəргə мөнəсəбəте, ҡараштар системаһы, концепцияһынан
сығып ҡора. Теге йəки был əҫəрҙең конфликт нигеҙендə заман
ҡаршылыҡтары һүрəтлəнеш ала.
Тормошто əҙəбиəттə күп ҡырлы итеп сағылдырыу өсөн
образдар галереяһында ыңғай геройҙар менəн бергə тормош
ҡаршылыҡтарын дөйөмлəштергəн əҙəби типтар булыуы ла мөһим.
Характерҙар ошо көрəш процесында, ҡаршылыҡтар менəн
бəрелешендə асыла. Һəр бер ыңғайға уның антиподы була.
Хəҙер əҙəбиəт совет идеологияһы осорондағы тар
сиклəүҙəрҙəн ҡотолоп, эстетик асылына ҡайтты. Тик ҡара буяуҙарҙа
ғына һүрəтлəнгəн кире геройҙар тигəн төшөнсə киңəйҙе. Ул
тормошсан ҡатмарлы шəхес булып һүрəтлəнə башланы.
Был бүлектə беҙ əҙəбиəттең заман ҡанундарына ҡаршы
килгəн,
заман
тыуҙырған
ҡаршылыҡтар
тенденцияларын
анализлаған, асыҡлыҡ индерергə тырышҡан, һорауҙарға яуап
эҙлəгəн, осор тенденцияларын тəнҡитлəгəн йəки инҡар иткəн
ҡараштар системаһын күҙ уңында тотасаҡбыҙ. Яҙыусыларҙың кире
күренештəрҙе һынландырыу, утыҙынсы йылдар дəүере тыуҙырған
ҡаршылыҡтарҙы сағылдырыу концепцияһына бөгөнгө көн
күҙлегенəн баһа бирергə ынтыласакбыҙ.
Утыҙынсы йылдар ыңғай герой типтарын ғына барлап
сығыу үҙе үк тормоштоң төрлө яҡлы сағылышын сиклəүгə алып
килер ине. Əҫəргə инеп китеүсе кире һəм ҡаршылыҡлы
күренештəрҙе дөйөмлəштергəн геройҙар - ул тормоштоң диалектик
үҫешен һынландырыусы идея-эстетик берəмек: “кире образдар
ярайһы уҡ ҙур идея йөкмəткеһенə эйə, əҫəрҙең мөһим компоненты
булып тора. Уларҙың мəғəнəһе төп персонаждарҙың характерҙарын
асыуҙа ғына түгел, улар ярҙамында яҙыусылар ысынбарлыҡты бөтə
ҡатмарлылығында, байлығында һынландыралар”69. Тимəк, улар
конкрет типтар булып билдəле бер осорҙоң социаль-сəйəси, социальижтимағи, социаль-иҡтисади, идеологик, мораль-этик, психологик
һ.б. ҡаршылыҡтарын, тенденцияларын дөйөмлəштерəлəр. Уларға
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конкрет идея асылы, концепция һалына. Шуға күрə герой типтарын
төркөмлəп, анализлап сығып, яҙыусыларҙың уларға һалынған
ҡараш-фекерҙəрен асыҡлауҙы хəл итергə тырышасаҡбыҙ.
Утыҙынсы йылдар баштарында коллективлаштырыу
ваҡиғалары ҡаршылыҡтары синфи-социаль типтарҙа һыҙатланыш
алыуы əҙəбиəттең характерлы күренештəренең береһе. 1917 йылғы
Октябрь инҡилабы донъяны ҡапма-ҡаршы ике лагерға бүлгəндəн
һуң, тормоштағы ваҡиғаларҙы синфи конфликт аша ғына һүрəтлəү
концепцияһы əҙəбиəттə оҙаҡ йылдар йəшəне. Күп əҫəрҙəрҙең
конфликты синфи көрəшкə ҡоролоп, ҡаршы яҡ позициялағы
геройҙар йəшəүгə хоҡуғын юғалтыусы концепцияһынан сығып
һүрəтлəнде. Кешене артык социаллаштырыу, ошо позициянан уның
социаль күренеш булыуына баҫым яһау əҙəбиəттə лə тормошто
социаль анализлауҙың алғы планға сығыуына килтерҙе.
Кулак тип аталған социаль төркөм кешелəре тик утыҙынсы
йылдар социалистик үҙгəртеп ҡороуҙар ғына тыуҙырған заман
геройҙары: Алаҡай кулак һəм уның малайы Əхмəт (С.Мифтахов
“Һаҡмар”), Ишкилде һəм Нурулла (Р.Ниғмəти “Баҫыу хөкөмө”),
Фəйзулла (С.Ҡудаш “Ҡушҡайын”), Һаҙый (Низам Кəрип “Алма”),
Аллаяр һəм Əүхəҙи (С.Мифтахов “Ялан ҡыҙы”), Шəкүр (А.Таһиров
“Себерəк Ғилман”). Əлбиттə, яңы замандың яңы типтары булараҡ,
кулак образын биреү, һүрəтлəү тирəһендə ныҡышмалы эҙлəнеүҙəрҙе
күрергə була. Ул типтар ҙа бер төрлө генə түгел, төрлө-төрлө
һыҙатланышлы. Мəҫəлəн: Алаҡай менəн Əхмəт образында, уларҙың
эшмəкəрлегендə - колхоз амбарҙарына ут һалыуҙарында, урта хəлле
крəҫтиəндəр хужалыҡтарын яндырыуҙарында, ауыл халҡын Юлай
башлаған эшкə ҡотортоуында коллективлашыуҙың яңы башланған
осоронда асыҡтан-асыҡ көрəшеүсе, Б.Бикбайҙың “Урман артында”
поэмаһында телəһə ниндəй көрəш алымы менəн ҡаршы торған,
активистарҙы үлтереүгə үк барған көслө дошмандар бирелə.
Дошмандың көслөлөгөн, осорҙоң көсөргəнешлеген Б.Бикбай шомло
ҡараңғы төн, урмандарҙа ҡараҡ-кулактар, юлбаҫарҙар йөрөүе
хаҡындагы хəбəрҙəр, комсомолец Йомағолдо үлтереп киткəн ҡара
шəүлəлəр образы аша аса.
С.Мифтаховтың “Һаҡмар” драмаһындағы Алаҡай менəн
Əхмəт тə – конкрет эштəре менəн иҫтə ҡалырлыҡ уңышлы
характерҙар. Низам Ҡəрип əле “Алма” пьесаһында Һаҙыйҙы тулы
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характер булараҡ асып еткермəгəн. “Һаҡмар”ҙа Əхмəттең колхозға
ҡаршы эштəре кулак ҡатламынан булыуы менəн генə түгел, Юлай
менəн
икеһе
араһында
Айһылыу
өсөн
көрəш
аша
мотивлаштырылыуы характерҙың ҡаршы эштəре логикаһын нығыта.
С.Мифтахов аталы-уллы Алаҡай һəм Əхмəттең бер үк төрлө уйҙар
менəн йəшəүҙəрен һəм ҡаршылыҡ күрһəтеүҙəрен сағылдыра.
Авторҙың бындай социаль ҡатламдарҙың тамыры менəн
ҡоротолорға тейешлеге хаҡындағы ҡараштары геройҙарҙы бер ғаилə
эсенəн һайлауға алып килгəн. Бындай тип образдарға ҡарата,
əйтергə кəрəк, күп əҫəрҙəрҙə яҙыусыларҙың позициялары,
концепциялары асыҡтан-асыҡ: бер ниндəй бəхəскə, уйланыуҙарға
урын ҡалдырмайынса, уларҙы үлемгə йөҙ тотҡан иҫке донъя
ҡалдыҡтары итеп фаш итеү. Геройҙарҙың телмəренə, монологына,
мəҫəлəн, С.Мифтаховтың асыҡ ҡарашы һалынған: “... Айһылыу
ғынамы ни, бөтəһе лə уларҙыҡы буласаҡ, бына ни өсөн яна. Ана
атайымдың барыуын ҡара, шулай инеме ни уның йөрөүе? “Мин
Алаҡай бай”, тип ер һелкетеп баҫа торғайны, уға осраған кеше алдан
уҡ хөрмəт менəн килə торғайны. Ə хəҙер ҡара: ул ояһын туҙҙырған
ҡарағош кеүек асыулы, ҡайғылы: уның йөрəге яна. Борон уның
һелкетə баҫҡан тупрағы емерелə төҫлө, атлаған аҙымында ышанысы
юҡ. Ə мин?... Мин уның улы, мин дə шулай уҡ уның хəлендə. ...Ана
улар шатланалар, ə беҙ һыҡрайбыҙ. Улар еңə – беҙ еңелəбеҙ. Улар
тауға менə, ə беҙ йəһəннəм соҡорона төшəбеҙ”70.
Заман алға тəгəрəй тора, синфи көрəш икенсе формалар ала
барған һайын был типтарҙы һынландырыу юлдары ла үҙгəрə бара.
Яҙыусылар Аллаяр һəм Əүхəҙи (С.Мифтахов “Ялан ҡыҙы”),
Фəйзулла (С.Ҡудаш “Ҡушҡайын”), Нурый һəм Ишкилде (Р.Ниғмəти
“Баҫыу хөкөмө”), Алтаев (С.Мифтахов “Дуҫлыҡ һəм мөхəббəт”),
Нурулла (Р.Ниғмəти “Һөйөү”), Нəғим, Вəлишə (Һ.Дəүлəтшина
“Башаҡтар тулҡыны”) кеүек яңы битлек кейгəн кулактарҙың
асыҡтан-асыҡ көрəштəн йəшерен дошманлыҡтар эшлəүгə
күсеүҙəрен күрһəттелəр. Улар тағы ла көслөрəк, хəйлəкəрерəк,
көрəштең төрлө юлдарын һайлап, алдан уйлап, эш итəлəр. Уларҙы
шулай сағылдырыуҙа əҙиптəрҙең был геройҙарға һалған идеяйөкмəткеһенең үҙгəрə барыуы күренə: көрəш бер-нисə көндə генə
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тамамлана торғандарҙан түгел, ул тағы ла ҡатмарлыраҡ, йəшерен төҫ
ала. Шул ҡатмарлылыҡ геройҙарҙың эш-хəрəкəте аша оҫта бирелə:
С.Мифтаховтың “Ялан ҡыҙы” драмаһында Аллаяр һəм Əүхəҙи
кеүектəр Фəррəх һымак совет органдарында эшлəгəн йəш егеттəрҙе
үҙ яғына ауҙарһа, Р.Ниғмəтиҙең “Һөйөү” шиғырында Нурулла кеүек
кулактар колхозда ялҡауҙар ҙа, көнө буйы баш баҫып эшлəгəндəр ҙə
бер тигеҙ эш хаҡы алған өсөн йəне көйөп, хужалыҡты һүккəн Ҡадир
ағайҙарҙы колхозға ҡаршы ҡоторторға уйлай. Шағирҙың икенсе
“Баҫыу хөкөмө” поэмаһында Нурый һəм Ишкилде коллективҡа
инеп, колхоз байлыҡтарын төндə урлау юлына баҫып, ҡаршы эштəр
башҡара. Заманында тирмəн тотҡан, тракторы булған Ислам
(Д.Юлтый “Шеф-паровоз”) кеүектəр коллективлашыу башланғас та,
тиҙ арала бөтə хужалығын һатып, ситкə ҡасып китһə, үҙен ярлы итеп
күрһəтһə, Нəғим кеүектəр (Һ.Дəүлəтшина “Башаҡтар тулҡыны”)
колхоз председателлегенə үрлəп, йəки хакимиəт органдарында
юғары вазифалар билəп, тормошҡа яраҡлаша. Башта ысын асылдары
күҙгə ташланып тормаған ундай типтар хəйлəкəр эш итеүҙəре менəн
ҡурҡынысыраҡ: “...ер аҫтындағы йылан көйшəгəнен белə торған,
һөйлəй ҙə белə, халыҡты ла үҙенə тарта белə, һыуға ла төшə белə,
төшкəн һыуынан ҡоро сыға ла белə, ҡатыны Мəрйəм менəн
шайтанды, иблестең үҙен алдай ала торған”71 Ислам (Д.Юлтый
“Шеф-паровоз”) шундай. Һ.Дəүлəтшинаның Вəлишə һəм Нəғим
кеүек образдарында ла үҙ хакимлығын юғалтырға телəмəгəндəрҙең
көрəше телəһə ниндəй ваҡытта телəһə ниндəй форма алып китеүе
асыла. Мəҫəлəн: “Демагогия – Вəлишəнең төп ҡоралы.
Хəйлəкəрлеге, таҫма теллəнеүе арҡаһында ул яраҡлашырға,
халыҡтың ышанысына инеп алырға һəлəтле”72. Колхоз председателе
булып алған Нəғимдең бар уйы хужалыҡты алға ебəреү түгел, ə
үҙенең тормошҡа ашмаған байыу, хаҡимлыҡты дауам иттереү
пландары өсөн халыҡтан, совет системаһынан үс алыу, атаһы
Ғилман муллалар эшен дауам иттереү. С.Мифтахов “Дуҫлыҡ һəм
мөхəббəт” драмаһында МТС директоры Алтаев йөҙөндə
ысынбарлыктың йөҙө күпкə ҡатмарлы икəнен сағылдырыу
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концепцияһынан уйланылған геройҙы бирергə ынтыла. Əммə əле
авторҙың геройының эш-ҡылыҡтарын аныҡ ҡына күҙ алдына
баҫтырып еткермəүе, ышандырырлыҡ буяуҙар таба алмауы тойола.
Трактор майҙарына ҡом һалыу кеүек яһалма ҡаршылыҡтар көрəш
киҫкенлеген биреп еткермəй. Образға тағы ла ҙурыраҡ йөкмəтке
һалып үҫтерергə булыр ине.
Ошо уҡ концепцияға ҡоролған дин əһелдəренең, мəзин,
муллаларҙың тибы ла – утыҙынсы йылдарға хас социаль
күренештəр. Утыҙынсы йылдар əҙəбиəтендəге мулла образы,
əлбиттə, 20-се йылдарҙан килгəн традицион тип. Егерменсе
йылдарҙа улар сатирик, карикатур, хатта гротеск планда фашлана:
Сабир мулла (Б.Ишемғол “Сабир мулланың ҡəберҙəн яҙған хаты”),
Хəйрулла, Сабир муллалар (И.Насыри “Заман ахыры”, “Яраплан”).
Уларҙың хатта тышҡы портреттары ла артыҡ сарказм менəн
һүрəтлəнеп, фашлау алымы итеп бирелə. Мəҫəлəн, Хəйрулла
мулланың портреты: “Мөхəммəт заманындағы фасон менəн тегелгəн
тун һымаҡ нəмə, туҙып, иҫкереп, салышайып бөткəн ситек һəм
ҡатаһы, хəҙерге кешелəргə оҡшамаған ҡиəфəт”.
Утыҙынсы йылдар баштарында дин əһелдəрен биреүҙə шул
ҡараштар, сатирик-саркастик һүрəтлəү юлдары дауам итə.
И.Насыриҙың “Еңелгəн ятыу” повесындағы Хəлил мəзинде, тарихиреволюцион романдарҙағы муллалар образдарын һүрəтлəүҙə күренə
ул. «...Оҙон буйлы, һары һаҡаллы, ике һүҙенең берендə, кантон
хəҙрəттəре ни əйтер тағы, тип ҡуя торған Ниғмəтйəн ҡарт, бына тағы
һəр ваҡыт күҙенəн йəш ағып торған Фазлый, бына тағы бөтə
ҡатнашлығы баш ҡағып ултырыуҙан ғибəрəт Ғирфан ҡарт, һаҫыҡ
ауыҙ, китек иренле Абдулла” йəки “Уныһы рəтлəп бейей белмəй
икəн. Йөнтəҫ айыу һымаҡ ырғаңларға тотондо. Күҙҙəрен йəш баҫып,
иҙəнгə йəйгəн коверҙарға һөрлөгөп, бер нисə тапкыр йығылып та
алды. Күҙҙəренəн йəш, елкəһенəн тир ағыҙып, ахылдап кире
урынына барып ултырҙы”73 кеүек портрет характеристикаларында
яҙыусыларҙың был образдарға ҡарата бөтə ҡара буяуҙарҙы, ироник
һүрəтлəүҙəрҙе йəллəмəүен күрергə була..
Революцияға тиклемге əҙəбиəттə һəм егерменсе йылдарҙа
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Ш.Бабич, М.Ғафури, Б.Ишемғол, Д.Юлтый, И.Насыри ижадтарында
фашланған “һəр фəнгə маһир” муллалар, мəзиндəрҙең типтары
утыҙынсы йылдар əҙəбиəтенə традицион һыҙаттары менəн килеп
инһə лə, яҙыусылар был образдарға яңы һыҙаттар ҙа өҫтəне, заманса
хəл итергə тырышты. Улар тормошҡа яраҡлашып, үҙенең ысын
йөҙөн йəшергəн, тағы ла көслөрəк һəм йəшерен көрəшкə күскəн,
“шартына килтереп”, башҡалар менəн бер төрлө йəшəү рəүеше алып
барған типтар итеп байытылды. Яңы тормоштоң яңы кешеһенə үҙ
алдында торған ҡаршылыҡтар менəн көрəшеү өсөн ул кəртəлəрҙең
эске хəсиəттəрен дə белеү кəрəк ине. С.Агиш “Шартына килһен”
əҫəрендə Саяф мулланы, А.Карнай “Беҙ ҡайтырбыҙ”, И.Насыри
“Күҙəй” тарихи-революцион əҫəрҙəрендə Əхмəдулла мулла һəм
Абдулов-мулла-комиссар образдарын яңы позициянан, яңы алымдар
менəн һүрəтлəнелəр. Уларҙың алдағы схематик мулла образдарынан
айырмаһы һəм уңышлы яҡтары шунда: яңылыҡ төҙөүселəргə
нəфрəтле мөнəсəбəттəре, ҡараштары асыҡтан-асыҡ белдерелмəй.
Хатта уҡыусыла ундай геройҙар башта симпатия уята. Характерҙары
эҙмə-эҙлекле, яйлап асыла, əҫəр аҙағына ике йөҙлөлөгө, аҫтыртын
тактикаһы, яраҡлашып йəшəүе күренə. Абдуловтың (И.Насыри
“Күҙəй”) мулла-комиссар тип, С.Агиш əҫəренең “Шартына килһен”
тип аталышында уҡ был геройҙарҙың ысын йөҙө битлек аҫтына
йəшеренгəнлегенə ишара яһала.
А.Карнай ҙа Əхмəдулла мулла образын əкренлəп аса,
карикатурлыҡтан ҡасып, тормошсан реаль һыҙаттарын бирə. Əҫəр
башында беренсе тапҡыр уның менəн осрашҡанда уҡ ауылда совет
органдарына байҙарҙан түгел, ярлылар араһынан Закирҙы һайларға
тəҡдим иткəндə хəйлəкəр тактика менəн эш итеүен əле Ғинди
Сəғиҙуллин һиҙеп еткермəй.
С.Агиш геройының психологик портретын тыуҙырыу өсөн
монолог, эске телмəр алымын ҡуллана. Егерменсе йылдар
əҙəбиəтендəге сатирик мулла тибының портреты эске күңел
картинаһы тулы итеп бирелгəн социаль-психологик тип менəн
алмашына. Мəҫəлəн, автор əҫəрҙең тəүге абзацынан уҡ геройының
уйҙарын һүрəтлəй: “...Шартына килһен!” Был уның төп телəктəренең
береһе. “Сөнки,- ти ул, аҙ ғына шартына килмəһə, хəүефе бар,
хəүефе булдымы – йəшəү юлына кəртəлəр төшөүсəн була. Шуға
күрə лə, ни эшлəмə, нимəгə тотонма - шартына килтереп,
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килештереп эш итергə кəрəк, майлаған кеүек булһын. Эҙе лə
ҡалмаһын”74,- был юлдар төп герой Саяфтың əленəн-əле ҡабатлап
йөрөй торған тормош девизы.
Яҙыусыларҙың геройҙарға бындай концепцияһы, шуға
бəйле һүрəтлəү алымдары дəүер идеологияһы һəм заман шарттары
менəн дə аңлатыла. Утыҙынсы йылдар аҙаҡтарына табан синфи
дошман типтары асыҡтан-асыҡ көрəш алып бармағанда, уның реаль
портретын тыуҙырыу ҙа яңыса һүрəтлəүҙəр, яңы сағылдырыуҙарҙы
талап итə.
Бындай
геройҙарға
артыҡ
сарказм,
карикатура
яҙыусыларҙың субъектив ҡарашы, əлбиттə, ҡайһы бер осраҡта
схематизмға ла алып килде. А.Таһировтың граждандар һуғышы
осорон сағылдырған “Ҡыҙылгвардеецтар”, “Ҡыҙылармеецтар”
дилогияһында, И.Насыриҙың “Күҙəй” романында Зəки Вəлиди
хəрəкəтен, хəрəкəт башында тороусыларҙы объектив һүрəтлəмəү
ҡараштары заман шарттары менəн бəйле: ике əҫəрҙə лə сəйəси
хəрəкəт ҡатнашсыларының мəжлес ҡороп һыйланырға яратыуҙары,
уҡыусыла кире мөнəсəбəт тыуҙырған тышҡы портреттары фаш
итеүҙең уңышлы бер алымдары итеп файҙаланыла: “Зəки Вəлиди бер
нисə көндəр бер туҡтауһыҙ эсеп, төрлө урында өҫтөн сисенмəйенсə
аунаған, əле пахмиленəн башы ныҡ ауыртҡан кеше ҡиəфəтендə
сығып, ялҡау ғына рəүештə керле ҡулъяулығы менəн күҙлеген
һөртөп, уны танау өҫтөнə баҫтырҙы”75. А.Таһиров Зəки Вəлидиҙең
тышҡы портретынан алып, актив хəрəкəтен дə əҫəр башынан
аҙағынаса һүрəтлəп бирһə, йəки милли хəрəкəт башлығы, Билал
Ҡадыровтар һымаҡ уҡ төп геройҙарҙың береһе булып хəрəкəт итһə,
И.Насыри романында Зəки Вəлиди образы Күҙəй кантонында уның
эштəрен башҡарып йөрөүсе Ҡарабаш һəм Абдулов һүҙҙəре аша ғына
һынлана. Зəки Вəлидиҙең бер нисə портрет штрихы ғына бирелə.
И.Насыри, А.Таһиров һымаҡ шау карикатураға бирелмəй. Образды
биреүҙə объективлыҡ сағылып ҡала. Үҙ кешелəре араһында Зəки
Вəлидиҙең абруйы ҙур. Абдулов уның хаҡында “мəҙрəсəлə бергə
уҡыныҡ, бик уҡымышлы кеше, күп һөйлəргə яратмай ине, китапты
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бик күп уҡыны. Мин мəҙрəсəлəге уҡыуҙы яратманым, шуға ябай
ғына бер мулла булдым, ə ул ана ниндəй ҙур кеше”,- тип һоҡланып
һөйлəй.
3аман ҡаршылыҡтарының күп яҡлы йөҙөн социалькөнкүреш, əхлаҡи-этик планда һүрəтлəргə ынтылыш əҫəрҙəргə
тормоштоң күп ҡырлы килеп инеүенə лə булышлыҡ итте.
Тормоштоң, тарихтың алға ынтылышында ҡамасаулаған социаль
күренештəр əҫəргə икенсе типтар аша килеп инə. Уларҙы ла əҙиптəр
йəшəүгə хоҡуҡтарын инҡар итеү концепцияһынан сығып сағылдыра.
Мəҫəлəн, патриархаль ҡалыптарҙан арына алмаған үгəй əсə, имсе
ҡарсыҡ,
ҡəйнə
образдарын
тормош
ҡаршылыҡтарын
дөйөмлəштергəн геройҙар рəтенə индереп булыр ине. Ижтимағи
геройҙарҙан айырмалы, уларҙың көнкүреш планында һүрəтлəнеүе
əҫəрҙəргə йəнлелек өҫтəй, тормошто ғəҙəттəгесə ябайлығы, уҡыусы
күңеленə яҡын яҡтары менəн аса. Уҡыусы, ысынлап та, уларҙа үҙен
уратып алған, үҙенең эргəһендə йыш осраған күренештəрҙе таный.
Егерменсе йылдарҙа уларҙың иң сағыуы М.Ғафуриҙың “Ҡара
йөҙҙəр” повесында сихырсы, өшкөрөүсе Ғилми ҡарсыҡ, Хəбибулла
Ибраһимовтың “Башмағым” комедияһында фольклорҙан башланғыс
алған, яусы, йəштəрҙе осраштырып йөрөүсе, “изге эштəр”
башҡарыусы булып күренгəн, ысынында иһə, үҙенең йəшəү
сығанағы итеп кешелəрҙе алдап, һəр ситуациянан өлөш сығарыуҙы,
элəктереүҙе генə ҡарап йөрөгəн имсе Йыһан ҡарсыҡ. Утыҙынсы
йылдар əҙəбиəтендə һүрəтлəнгəн Мөғөлөй ҡарсыҡ, үгəй əсə
Үлмəҫбикə (С.Мифтахов “Һаҡмар”), Мəликə һəм Гөлбиназ ҡарсыҡ
(Ғ.Хəйри “Ҡатын”), Ғəйшə (Һ.Дəүлəтшина “Айбикə”) – Ғилми,
Йыһан ҡарсыҡ типтарына оҡшаш. Ул характерҙар əҫəрҙəргə милли
колорит өҫтəй, социаль-патриархаль ҡаршылыҡтар системаһын да
сағыу бирə. Уларға əҙиптəр əҫəрҙəрҙə ҙур ғына урын бирə, тəрəн
идея мəғəнəһе һала. Мəликə ҡарсыҡ, Фатиманың ҡəйнəһе Гөлбиназ
менəн татыулығын боҙорға телəп, ғəйбəт тарата, Гөлбиназды
Фатимаға ҡаршы хөсөтлөк эшлəргə ҡоторта. Автор Мəликə ҡарсыҡ
образын бер нисə штрихта ғына оҫта итеп күҙ алдына баҫтыра: “Үҙ
ғүмеренə кеше өшкөрөп ғүмер иткəн, бик күптəрҙе ваҡытынан элек
үлтерергə сəбəпсе булған”76 Мəликə ҡарсыҡтың яратҡан һүҙе: “...
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мин үҙем, ғəйбəткə бирелеп, гонаһҡа бата торған кеше түгел”. “Һəр
ваҡытта дөрөҫөн һөйлəгəн” Мəликə Фатима хаҡында алдаҡ, ғəйбəт
хəбəрҙе алты кеше аша ишеткəн: “Миңə уны Шəмсеүəли ҡатыны
əйтте, Шəмсеүəли ҡатынына – Мөхəррəмə ҡарсыҡ, Мөхəррəмə
ҡарсыҡҡа – ен һуҡҡан Сабира, Сабираға – Хəлиҙə, Хəлиҙəгə –
Хəбибə”77,- ти ул. Мəликə ҡарсыҡ, Үлмəҫбикəлəрҙең яңы йəмғиəт
шарттары тыуғас, бөтə юлдар менəн үҙҙəренең хакимлығын һаҡлап
ҡалырға тырышыуҙары сағылһа, Ғəйшəнең йоғонтоһо Айбикəгə
көслөрəк (Һ.Дəүлəтшина “Айбикə”), сөнки уларҙың хаҡимлыҡ итеү
осоро дауам итə. Айбикə, үҙенең яҙмышы əлегə Ҡотлояр ҡулында
булғанлыҡтан, Ғəйшəнең урынһыҙ мыжыуҙарына, тиргəү,
əрлəүҙəренə лə түҙергə мəжбүр. Айбикəнең баш баҫып, Ғəйшəнең
һəр мыжыған эшен еренə еткереп эшлəп, өй мəшəҡəттəренəн
бушамауында, уның кеүектəрҙең азатлығы тотҡарланып килеүе,
уларҙың юлында ҡаршылыҡтарҙың əле көслө булыуы күренə.
Заман шарттары үҙгəрə барып, əҙəбиəт тормошто нығыраҡ
өйрəнə барған һайын, яҙыусыларҙың үҙ концепцияларын яңы
формаларға һалыуын, схематиклыҡтан ҡасыу юлдарын эҙлəүен
күрергə мөмкин. Утыҙынсы йылдарҙа сатираның, аллегорияның
йылдам үтеп инеүе шуның тураһында һөйлəй, ғəмəлдə иһə, ул
типтарҙа ла инҡар итеү, тəнҡит концепцияһы ята. А.Карнай ул
концепцияны аллегорик типтарға оҫта һалды. Башҡорт
əҙəбиəтендəге был новатор күренеш тормошто дөйөмлəштереүҙə
М.Горький концепцияһына яҡын. “Форма, эш булараҡ аллегория
бик ауыр”,– ти М.Горький, –идеяның “кейеме, һауыты” булараҡ
уңайлы. Аллегория аҫтына сатираны, сəнскеле, ҡыйыу телмəрҙе
еңел генə йəшереп, ҙур идея йөкмəткеһе һалып була”78.
Башҡаларҙың уңыштарына көнлəшеп ҡараған, үҙен өҫтөн
ҡуйырға тырышҡан аллегорик типтар ҡаршылыҡ күрһəтеп, яуызлыҡ
эшлəп, үҙҙəренең көслөлөгөн раҫларға тырышһалар ҙа, еңелəлəр.
Ҡараңғыла, еүештə көн иткəн Ирлəн һəм Һоро йыландың бейектə,
ағастан-ағасҡа һикергəн, ҡояшҡа, тимəк, яҡтылыҡҡа яҡын Тейенгə
(“Урманда”) башҡаларҙан үҙен өҫтөн ҡуйған Ҡарғаның ярҙамсыл,

изге уйлы Турғайға (“Турғай”), ғүмере һаҙлыҡта, бысраҡ,
ҡараңғылыҡта үткəн Тəлмəрйендең бейектə осҡан Өйрəккə (“Өйрəк
менəн Тəлмəрйен”) контраст ҡуйылыуҙарында изгелек менəн
яуызлыҡ, кешелəргə ярҙам итеү һəм көнлəшеп ҡарау, мəкерлелек
һəм яҡты уйҙар көрəше фəлсəфəлəре һалынған. А.Карнайҙың ошо
ике полюслы фəлсəфəүи төшөнсəлəрендə тормоштоң мəңгелек
көрəше диалектикаһы сағылыш таба. Күренеүенсə, тормош
ҡаршылыҡтарын əҙəби образдарҙа һынландырыуҙа яҙыусылар
социаль-синфи
концепциянан
ғына
һүрəтлəүҙəн
киңерəк
дөйөмлəштереүҙəргə күсə баралар.
Был осорҙа əҙиптəр яңы тип кеше формалашыу һəм яңы
йəмғиəт төҙөү юлында осраған бөтə төр ҡаршылыҡтарҙы ла уҡыусы
алдына сығарып һалыу бурысын ҡуйҙы. Яҙыусылар мещандар
тибын йəмғиəттең һау булып күренгəн сирҙəре итеп һүрəтлəнелəр.
Егерменсе йылдарҙа И.Насыри бигерəк тə уларҙан əсе көлə, “зəғиф
йəндəр” тип атай. Нəҫерҙəрендə ул бер-береһенə контраст тəбиғəт
күренештəре аша яңы тормош хужаларының мещандарҙан
өҫтөнлөгөн күрһəтə. “Тағы ҡалҡтылар инде” нəҫерендə автор
мещандар образын заманға хас кире күренештəр итеп һүрəтлəй.
Яңылыҡтың еңеүен ярһыу диңгеҙ, яҙғы ташҡын, боҙҙар
аҡтарылыуы, наҙлы май ҡояшы, атып килгəн сəскəлəр, иҫкелек
вəкилдəрен - айһыҙ ҡара төн, имəнес томан, илəмһеҙ ҡара болот
кеүек символик образдар сағыштырыуы аша бирə. Мещандар яҙын
һыу буйында күперҙə боҙ аҡтарылғанын ҡарай, йəштəр барабан
һуғып дəртле баҫып килгəнен күреп, улар китəлəр. “Тағы ҡалҡырҙар
əле улар. Ҡалҡа-ҡалҡа һеҙҙең һымаҡ зəғиф халыҡты баҫып, тапап
китерҙəр. Ə һеҙ, тыумыштан зəғиф халыҡтар, тештəрегеҙҙе ҡыҫып,
сигенеүҙэн башҡа бер ни эшлəй алмаҫһығыҙ”79,-тип яҙыусы бындай
типтарға ҡарата ҡəтғи позицияла тороуын əҫəр контексында уҡ
белдерə.. Бында тормошто субьектив революцион идеялар
концепцияһынан баһалау, əлбиттə, геройҙарҙы ана шулай киҫкен
контраслығында һүрəтлəүгə алып килə. И.Насыри нəҫерҙəрендə
əлегə мещандарҙың дөйөм образы ғына бар, конкрет индивидуаль
характерҙар итеп бирелмəгəн. Ə бына утыҙынсы йылдар əҙəбиəте
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уларҙың конкрет образдарын һүрəтлəп кенə ҡалманы, йəшəү
рəүештəрен дə асығыраҡ күрһəтергə тырышты. Уларҙы йəшəү
рəүештəре, көнкүрештəре, тормоштағы маҡсаттары аша фаш итте.
Был йəһəттəн Һ.Дəүлəтшина Рəйсə (“Айбикə”), С.Агиш
Наилə образдарында (“Мəхмүтов”) күңеле мүклəнгəн, кеше
елкəһендə йəшəгəн, үҙен башҡаларҙан өҫтөн тотҡан, рəхəт йəшəү
рəүеше алып барған типтарҙы оҫта һүрəтлəй. Бар тормошто матур
кейенеүҙəн, кəйеф-сафа ҡороуҙан, театр, ҡунаҡҡа йөрөүҙəн, йорт
йыһаздары йыйыуҙан тип уйлаған Рəйсəнең алдында башҡа маҡсат
юҡ, ул халыҡтан да айырылған, ябай халыҡты культураһыҙ тип,
түбəнһетеп ҡарай.
А.Карнайҙың Зиннур Əбсəлəмов кеүек геройы ла
(“Əбсəлəмовтар”) йəшəү рəүеше, тормошта барған үҙгəрештəрҙе
үҙенсə аңлауы һəм үҙ яғына бороп ебəреп, йəмғиəттə үҙ файҙаларын
ҡайғыртып йəшəүе менəн Рəйсə, Наилəнең уртаҡ тибы. Хатта
бындай төркөм кешелəрҙе утыҙынсы йылдарға ғына хас мещан тибы
тип конкрет атамайынса киңерəк планда ҡарарға мөмкин. Ундай
типтарҙы һəр йəмғиəттə лə теге йəки был ҡиəфəттə осратырға
мөмкин. С.Агиш үҙенең повесында был типтарҙың йəшəү рəүешен
бирһə, Һ.Дəүлəтшина Рəйсə, А.Карнай Зиннур Əбсəлəмов кеүек
характерҙарҙа уларҙың интеллектуаль йөҙөн асырға тырыштылар.
Рəйсə, мəҫəлəн, юғары белемле врач булыуға ҡарамаҫтан, рухи
донъяһы ярлы. Ауылдағы хеҙмəтсəн халыҡтың бер вəкиле Таймаҫ
Хайбуллинды ул культураһыҙ ауыл мужигы тип атай. Уныңса,
культуралы тормош – юғары даирəлəрҙəге мəжлестəргə йөрөү.
А.Карнай үҙенең хикəйəһендə Зиннур Əбсəлəмовтың йəшəү
рəүешен, рухи донъяһын асып характерҙы тағы ла тулыраҡ бирə.
Һəр
ваҡыт
ҡулында
китап
булған,
немец
классик
композиторҙарының əҫəрҙəрен тыңларға яратҡан ҡустыһы Сəлихтың
йəшəү рəүешен оҡшатмауында уҡ Зиннурҙың түбəн рухи донъяһы
асыла.
Системаға уңай урынлашып алған бюрократ, халтурасы,
ялағай-ялҡауҙар
тибы
алда
ҡарап
үткəн
образдарҙа
дөйөмлəштерелгəн тормош тенденцияларын, ҡатмарлылыҡтарын
тулыландыра, байыта. Ташбулат (И.Насыри “Курортта”) Мария
Петровна, Николай Кузьмич, (Ғ.Хəйри “Бүлмə”, “Өсəүҙең) –
бюрократлыҡтың уңышлы бирелгəн образдары. Ташбулат хаҡимиəт
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органдарына үрлəп алған, партияға инеп, взнос түлəп йөрөүе лə күҙ
буяу өсөн генə. Ҡатынын алдауы аша ғына ла уның тормошо
алдашыуға, ябай халыҡ аҡсаһын туҙҙырыуға ҡоролоуы күренə.
Мария Петровна, Николай Кузьмич йөҙөндə лə ҡасандыр
революцион буталыштар заманында үҙ тирелəрен һаҡлап ҡалыу
өсөн Себергə ҡасып китеп, хəҙер “тыныс” шарттар тыуғас, кире
ҡайтып, тормош ауырлыҡтарын күп татыған ябай халык вəкиле
Шəрифте үҙ бүлмəһенəн ҡыуып сығарыу өсөн, суд органдары
вəкилдəрен үҙ яғына ауҙарырға тырышҡан типтар бирелə.
Тəү ҡарашҡа совет йəштəре төркөмө эштəренең ялҡынлы
яҡлаусыһы булып күренгəн Ҡотош Əбсəлəмов (Ғ.Хəйри “Өсəүҙең
тарихы”) башта уҡыусыла ҙур симпатия уята. Ул – алда əйтеп үткəн
типтарға ҡарағанда ла “ҡурҡынысыраҡ”. Уның ысын йөҙө йəшерен
битлек аҫтында. Ул утыҙынсы йылдар ҡатмарлы тенденцияларын
сағылдырған уңышлы образдарҙың береһе, тиһəк тə, хата булмаҫ.
Төп герой Сəғитйəн Ҡотоштоң бар асылын бер-нисə һүҙ менəн тулы
ҡылыҡһырлай: “…ул таҙа бер ғаилəнең ауырыу, лəкин сəлəмəт
булып күренгəн, күренə торған ағзаһы. Ул бар, шулай булғас, ул
ниңə сəлəмəт ғаилə менəн бармаһын?! Ул бара... Ул алды менəн,
арты менəн, ҡабырғаһы менəн, əлхасил, төрлө яғы менəн бара ала,
һəм əле лə ул бөтə кешенең алдында...”80. Яңғырауыҡлы буш һүҙҙəр
һөйлəргə яратҡан, телмəрен Маркс-Ленин һүҙҙəре менəн нығытып
ҡуйып, уҡымышлы булып күренергə тырышҡан, колхозлаштырыу
башланғас кулак тип Себергə ебəрелгəн атаһынан еңел генə баш
тартҡан Ҡотоштоң девизы: “... -Кем ҡаушай, ул ныҡ ҡыйнала, ə
хəҙер замана шундай: тура килгəндə, үҙең һуғып өлгөр, юҡһа үҙеңде
иҙəлəр, төшөндөңмө? Əгəр ҙə үҙеңə ҡарата дошманлык һиҙһəң,
дуҫыңды, туғаныңды, хатта һөйгəн йəреңде лə дөмбəҫлəргə кəрəк!
Шул ваҡытта ғына йəшəү хоҡуғына эйə булырға мөмкин”81.
Йəмғиəттə, халыҡ араһында башҡа күптəр кеүек улар ҙа
йəшəүен һəм тəү ҡарашҡа уларҙың ысын йөҙөн асыу бик еңелдəн
булмағанлығын С.Агиш, И.Насыри сатира аша һүрəтлəне. Ғ.Хəйри
Ҡотоштоң ғəҙəти, ябай, башҡаларҙан айырылып тормаған
характерын бирə, схематик буяуҙар менəн дə эш итмəй, ə көндəлек
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тормошон
комсомолдар
араһында
ла
актив,
ялҡынлы
“эшмəкəрлеген” күрһəтə.
Ҡотош кеүектəр һыуға батып барғанда кеше ярҙамында
ҡотолоп үҙен ҡотҡарған кешене батырып китə торған типтар.
Мəҫəлəн, ул Мəхфүзəне мещанка тип атай, унда мещанлыҡ
һыҙаттарын табып, уға ҡарата башҡаларҙа кире мөнəсəбəт
тыуҙырырға тырыша. Ҡотошҡа эйəреп комсомолдар Мəхфүзəнең
сибəрлеген, хушбуй һөртөп, үҙен бөхтə йөрөтөүен мещанлыҡ
сифаттары итеп күрəлəр.
Əммə Мəхфүзə һəм Сəғитйəндең комсомолдар фекеренə
ҡаршы сығыуҙарында автор дəүер атмосфераһына полемика ла аса
төҫлө. Автор геройҙың үҙен тəрбиəле тотоуын, матур кейенеүен
мещанлыҡ һыҙаттары тип ироник-саркастик көлөүгə ҡаршы. Төп
герой Сəғитйəн һүҙҙəрендə лə сағыла ул: “...мещанлыҡ йəки
буржуалыҡ галстук тағыуҙан, үҙеңде тəртипле йөрөтөүҙəн, ҡатынҡыҙҙарҙы ихтирам итеүҙəн тормағанлығын бик яҡшы аңлайым.
Шулай булғас, ни өсөн миңə уларҙан оялырға? Ни өсөн таҙалыҡты
һаҡламаҫҡа”82. Мəхфүзəнең комсомол өмəлəренə көрəк тотоп эшкə
сығыуы, халыҡ тип янып йəшəүе, əлбиттə, комсомолдарҙың унан
нигеҙһеҙ мещанлыҡ һыҙаттары эҙлəүен инҡар итə.
Шулай итеп, дəүерҙең революцион, социалистик рухына
тап килмəгəн күренештəрҙə мещанлыҡ күреү был осорҙоң
характерлы яҡтарының береһе булды.
Ғ.Сəлəм үҙенең “Бала” поэмаһында Əршит образында
Ҡотош кеүек ялҡынлы “эшмəкəрҙəрҙең” һүҙҙəре менəн эштəре
араһында ҙур упҡын булған “заман активистарының” йəмғиəттə
урын табып йəшəй алыу оҫталығы менəн бергə, башҡалар улар
йоғонтоһонда ҙур хата аҙым яһауы ла мөмкинлеген иҫкəртə.
Тап Əршиттең “юғары идеялар өсөн янып йəшəү”
хаҡындағы фəлсəфəһе йоғонтоһонда Сəйҙел менəн Зəйнəп шəхси
тормошонда хаталана. Сөнки Əршит, Ҡотош Əпсəлəмов кеүектəр
замандың сирле кешелəрен үҙҙəрендə түгел, ə башҡаларҙа күрəлəр.
Улар юғары һүҙҙəр һөйлəп, “фəлсəфə һатыусы” ғына. Ысынында
иһə, улар телəһə ниндəй шарттарҙа ла яраҡлашып йəшəй алған

типтар. Авторҙар уларҙы тормошта нисек осрауҙары мөмкин,
шундай итеп бирə. Йəмғиəттə оҫта ҡулайлашып, башҡалар менəн
бер һуҡмаҡтан атлаған, “шартына килтереп” йəшəгəн Саяфта
(С.Агиш “Шартына килһен”), Ҡотошта (Ғ.Хəйри “Өсəүҙең тарихы”),
Əршиттə (Ғ.Сəлəм “Бала”), А.П.Чеховтың “Футляр эсендəге кеше”,
“Хамелеон” əҫəрҙəренең ялған ҡабырсаҡ, футляр эсенə йəшенгəн
геройҙарын танып була. А.Таһировтың граждандар һуғышы осорон
сағылдырған тарихи-революцион дилогияһында ҡалҡыу итеп
бирелгəн Гөлстан ханым образы ошо “хамелеондар” тибын
тулыландыра. Əҙип ике йөҙлө характерҙың эске һəм тышҡы
портретын да асыу өсөн бөтə ҡуйы буяуҙарҙы ла йəллəмəй: “Ебəк
күлдəкле, ынйы ҡалпаҡлы, ҡуш алтын белəҙекле, ҙур кəүҙəһен йəйеп
быумалы кеше кеүек, ауыҙҙарын мыймылдатып ултырған”, “ебəк
күлдəк, энйеле ҡалпаҡтары менəн генə бегемоттан айырыла торған
кəүҙəһен һөйрəп, өҫтəл янына баҫты, танауын йыйырып тартты, киң
йөҙөндəге бəлəкəс күҙҙəрен сыт-сыт йомғоланы”83 кеүек сағыу
һүрəтлəүҙəргə йыш ҡына мөрəжəғəт итə. Əлбиттə, əле
героиняһының тышҡы портретын биреүҙə А.Таһиров егерменсе
йылдарҙан килгəн яланғас саркастик фаш итеү концепцияһы менəн
эш итə. Ике йөҙлө, башта кем икəнлеген тиҙ генə таныу ауыр булған
характерҙар заман ысынбарлығының ҡатмарлылығын биреүҙə
уңышлы һайланған геройҙар: “Гөлстан ҡаланан Дутов китеү менəн
тағы ҡабығын алыштырҙы, ҡыҙыл гвардия төҙөлөп, совет
урынлашҡас та, “сəйəсəттəн алыҫ тороусы”, “балалар уҡытыусы
ғына булды” йəки “Гөлстан ханым бөтөнлəй йəшəрҙе. Ҡалала совет
власы осоронда уның бер туҡтауһыҙ тештəре “һыҙлай”, “баш
өйəнəге” əленəн-əле тота, йөрəге “тибеүҙəн туҡтай” торғайны.
Ҡалаға Дутов баш булғас, вəлидовсылар килгəс, бөтə ауырыуҙары
ҡул менəн алып ташлаған кеүек булды”84.
Утыҙынсы йылдар əҙəбиəтендə яҙыусылар ялағайланып
йəшəү йəки əпкəлəйлекте совет йəмғиəтендə тамырынан
ҡоротолорға тейешле күренеш булараҡ фаш иттелəр. Сабиров
(С.Агиш “Ялағай”), Ғəбхəлим Ғабсатаров (Ғ.Ғүмəрҙең шул исемдəге
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хикəйəһе) ялағайлыҡты уңышлы дөйөмлəштереп биргəн образдар
булдылар. Сабиров характеры яңы түрəһенə кем тип өндəшергə тип
оҙаҡ баш ватҡандан һуң, үҙенəн бер нисə йəшкə кесе директорға
“ағаҡайым” тип көлкөгə ҡалыуында асыла. Ғ.Ғүмəрҙең геройы
Ғəбхəлим Ғəбкəлимович Ғабсатаровтың Подхалим Алыпсатаров тип
халыҡ тарафынан үҙгəртелеп əйтелеүе уның бөтə асылына тап килə.
Ғəбхəлимдең түрəлəргə ялағайланыуы – йəшəү сығанағы: “Лəкин
минең ҡатын да кешегə минең шундай хөрмəт күрһəтеүемде яратмай
ул. Мин бит һуң, хөрмəт күрһəтəм икəн ундай-бындай кешегə
күрһəтəмме ни? Директорға, директор ҡатынына, балаларына
күрһəтəм. Ə ул кəрəк. Улай булмайынса булмай. Хөрмəт
күрһəтмəһəң, донъяла тороп та булмай. Ə ҡатын шуны аңламай.
Минең түбəнселекле булып, хөрмəт күрһəтеүем арҡаһында ебəк
шəлле, бейек үксəле ботинкалы булып йөрөүен төшөнмəй”85, -ти
Ғəбхəлим.
Утыҙынсы йылдарҙа ана шулай тормошта һəр саҡ үҙ-үҙен
генə ҡайғыртҡан, ниндəй генə шарттарҙа ла үҙенə күберəк файҙа
алырға тырышҡан əпкəлəйселек, хамелеонлыҡ, ялағайлык
тенденциялары тəнҡит ителде. Тимəк, Чехов, Д.Юлтый
геройҙарының традицияларын утыҙынсы йылдарҙа үҫтереү,
тормошто күрə белеү - ундай типтарҙың телəһə ниндəй йəмғиəттə
төрлө ҡиəфəттə осрауҙары мөмкинлеген сағылдырыу. Улар - тормош
күренештəрен дөйөмлəштергəн типтар. Д.Юлтыйҙың “Əпəш”
поэмаһындағы төп герой Əпəш - ялҡаулыҡты дөйөмлəштереүсе
образ. Уға оҡшаш геройҙар был осор əҙəбиəттə күп осрай.
Ғ.Əмириҙең “Кəмһетелгəн Шəмсетдин, трудденһеҙ Нуретдин”,
Р.Ниғмəтиҙең “Һөйөү” һəм башҡа əҫəрҙəрҙə яңы замандың
үҙгəрештəренə ҡамасаулаған күренештəр сағылдырыла. А.Таһиров
“Машиналар ҡаны” повесында башҡалар ең һыҙғанып эшлəгəндə,
еңел эш эҙлəп йөрөгəн Васька менəн Шаһиҙа ла, Р.Ниғмəтиҙең
“Һөйөү” шиғырындағы Ҡадир ағай кеүек тырыш колхозсылар ер
һөргəндə үҙенең тайын эҙлəп, көнөн бушҡа “ауҙарған”, аҙаҡ ижау
хəтле ҡалаҡ тотоп башҡалар менəн бергə ашарға килгəн”86 ялҡау
Янғолда ла əпəшлек һыҙаттарын тəнҡит итеү ҡараштары ята. Йəшəү

рəүеше менəн, характер асылы менəн улар И.А.Гончаровтың
Обломовы типтары. Эшлəргə телəмəү, йəшəүенең мəғəнəһе, алдында
маҡсаттары булмауы, рухи үҫештə артта ҡалыуҙары, үҙенең тирəяғында барған ваҡиғаларға хуш күңеллелек, ялҡаулык, апатия кеүек
һыҙаттары менəн улар һəм Обломов - образ-игеҙəктəр. Обломов –
XIX быуат йəмғиəте кешеһе, ə Əпəштəр һуңыраҡ быуатта йəшəүе
менəн генə айырыла. Əйткəндəй, XIX быуат рус əҙəбиəтендə
Обломов, Митрофанушка (Фонвизин “Недоросль”), помещик-үлек
йəндəр (Н.В.Гоголь “Мертвые души”) “артыҡ кешелəр” типтары
галереяһы традициялары 20-30-сы йылдар əҙəбиəтендə башҡа
осорҙарға ҡарағанда ла популярыраҡ икəнлеге күренə. Юғары
идеялар, яңы ҡоролош өсөн көрəш барғанда, əлбиттə, ундай
тенденцияларҙы ҡалҡыуыраҡ күрһəтеү концепцияһынан сығып эш
итеү менəн аңлатылалыр был. Обломовсылыҡ күренешен
тыуҙырыусы сəбəптəрҙе И.Гончаров бəлəкəй көнкүреш шарттары
булмайынса, крепостной тəртиптəрҙə күрһə, улар “заманының
күрһəткесе” (“знамение времени”)87 булһа, Д.Юлтый Əпəште
көнкүреш планында һүрəтлəһə лə, ул да - заман сатҡыһы. Атаəсəһенең Əпəште һəр саҡ ҡурсалап тороуҙары ун һигеҙ йəшенə
тиклем ҡулына һəнəк тə, көрəк тə тотоп ҡарамаған, уҡыуға ла артыҡ
маһирлығы, телəге лə булмаған, тиҫкəре əрəмтамакты тыуҙырған.
Комсомолға ул башҡалар ингəн өсөн генə ингəн, хəҙер
комсомолдарҙың күмəклəп өмəгə йөрөүҙəре, актив тормош менəн
йəшəүҙəре, һəр эштə лə алдынғы булыуҙары, ғəҙеллек яратыуҙары
Əпəштең “стихияһы” түгел, нисек булһа ла комсомолдан сығыу
юлын эҙлəй. Əпəш – “тормошҡа ҡулайлаша алмаған субьект, уға
сиктəн тыш ауыр, ə уның характеры менəн тормошонда ниндəй ҙə
булһа хəл иткес боролош яһау үтə лə ауыр”88,- ти Ғ.Хөсəйенов.
Коллектив ситкə типкəн, коллектив эсендə йəшəү ауыр булған
Əпəш, Васька һəм Шаһи һəм башҡа шундай ялҡауҙар образдары аша
яҙыусылар кешелə рухи күркəмлек, матурлыҡ, сифаттары
тəрбиəлəүҙе
үҙəккə
ҡуйҙылар.
Əҫəрҙəрҙə
заман
геройы
характерының хеҙмəт процесында яҡшы яҡҡа үҙгəреүе һүрəтлəнде.
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Ул осор – социалистик хеҙмəттең кешенең ҡиммəтен, йəмғиəттəге
ысын асылын билдəлəгəн йылдар. Хеҙмəткə новаторҙарса ҡараған,
ижади хеҙмəттə үҙ-үҙен раҫлай алған, бəхетен тапҡан, ныҡлы
характер тəрбиəлəгəн, кешелек ғорурлығы тойғоһо юғары булған,
күңеле саф, əхлаҡлы, бəхетте аҡсала һəм байлыҡта түгел, ə ҙур
мөғжизəле тəьҫир көсө йəшеренгəн ижади эштə, уның серҙəрен
төшөнөүҙə күреүсе хеҙмəт кешеһе утыҙынсы йылдар əҙəбиəтенең
төп геройҙары булдылар. Мəҫəлəн, Ярулла һəм Гөлшат (С.Мифтахов
“Ялан ҡыҙы”), Хөршиҙə (С.Агиш “Эш самауырҙа түгел”) һəм башҡа
бик күп геройҙар “Н.Островскийҙың “Ҡорос нисек сыныҡты”
романынан Павел Корчагин тибындағы образдар рəтен
тулыландырҙылар. Уларҙы сағылдырыу “кешенең тормоштағы
урыны – фəлсəфəүи ҡараштарына барып тоташа”89. Утыҙынсы
йылдарҙан алдағы əҙəбиəттəрҙəге традицион прообраздары менəн
бəйлəнештə һəм киң планда ҡарағанда, улар үҙ дəүеренең
күренештəрен генə һынландырып ҡалмай, ə йəмғиəттең төрлө
осорҙарында осратырға мөмкин булған типтарҙы дөйөмлəштерəлəр.
Шулай итеп, улар типиклаштырыуҙың киң характерҙағыһы. Сөнки
һəр дəүерҙең үҙенең əпкəлəйҙəре, əпəштəре, обломовтары тыуып
тора.
Кеше күңеленең байлығы, күркəмлеге, материаль байлыҡҡа
ынтылыусыларҙың рухи ярлылығы хеҙмəткə мөнəсəбəт ҡараштары
аша асылһа, алда һүҙ алып барыласаҡ геройҙарҙың һаранлыҡ кеүек
сифаттарын тəнҡит итеү, ваҡытында, күреү, иҫкəртеү, рүхи
мүклəнеүен сағылдырыу бөтə яҡлап камил шəхес тəрбиəлəү
маҡсатынан һүрəтлəнə. Кирəй Мəргəндең Майгөл əбейендə (шул
исемдəге хикəйə), Илмырҙа менəн Хөсəйен образдарында
(“Ҡорҙаштар”), Сафиуллала (С.Агиш “Икмəк”) һаранлыҡтың,
йəшəүенең мəғəнəһе донъя, мал туплауға ғына ҡоролғанлыҡтың
нимəгə алып килеүе ябай һəм ғəҙəти көнкүрештəре аша, сатирик
буяуҙарһыҙ асыла. Майгөл əбей үҙ-үҙенəн аҡсаһын ҡыҙғанып,
хəйерсе тормошонда көн күрə. Һəр саҡ ҡаткан икмəк менəн сəй эсеп,
иҫкереп бөткəн кейемдə йөрөп, үҙе үлгəс, ерлəү йолаһын
башҡарырға кəфен-фəлəне булмайынса, шул кейеп йөрөгəн иҫке
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кейемендə ерлəнеүендə, һуңынан өйөнөң нигеҙенəн тупраҡҡа
күмелгəн бер көршəккə йыйылған аҡсалары табылыуында Майгөл
əбейҙең характер асылы күҙ алдына баҫа. Хөсəйен менəн
Илмырҙаның (К.Мəргəн “Ҡорҙаштар”) күңелдəрендə тəрəнəйгəндəнтəрəнəйə барған һаранлыҡ ғүмерлек дуҫлыҡ, ҡорҙашлыҡ ептəрен
өҙə. Бəлəкəйҙəн бергə татыу, бер һыныҡ икмəкте икегə бүлешеп
үҫкəн, ғүмергə дуҫ булып, өйлəнгəс өйҙəрен йəнəш һалып күрше
булып йəшəргə һүҙ ҡуйышҡан ҡорҙаштарҙың араһын бəлəкəй генə
сəбəп боҙа. Өйҙəре һалынырға тейешле урындан Илмырҙа үҙенə саҡ
ҡына күберəк ер кəртəлəп алған, Хөсəйендең өлөшөнə сыҡҡан. Ике
ҡорҙаштың һаранлыҡтары талаш-тартышыуҙарҙан уҙып, юғары
нөктəһенə етə: береһенең бесəненə ут төрткəнлектəн, икеһенең дə
күршелəш ултырған өйҙəренəн көл өйөмө генə ҡала.
С.Агиш Сафиулла образында (“Икмəк”) алыпһатарлыҡ
итеү маҡсатында икмəкте күп итеп һатып алып, советтарға ингəн
ярлыларҙың икмəге бөткəс, уларға һатып аҡса эшлəү уйы менəн
янған һаран типты һүрəтлəй. Уйлаған эштəре барып сыҡмағас,
Сафиуллаға оҙаҡ ятыуҙан күгəргəн икмəктəрен сығарып ташлауҙан
башҡа сара ҡалмай. Үҫə барған нəфсеһен тыя алмаған геройҙар ахыр
сиктə Пушкин героиняһылай “ярыҡ кəритə” менəн тороп ҡала.
Тимəк, был геройҙарҙа кешенең таҙа, саф əхлаҡи йөҙө өсөн көрəш
концепцияһы ла ята.
Был осор əҙəбиəтендə яңы социалистик процестар кешенең
күңел донъяһына ла үҙгəрештəр алып килеүен, кешелəр араһындағы
мөнəсəбəттəрҙе психологик планда асыу ҙа сағылыш тапты. Юғары
əхлаҡлы, мəҙəниəтле заман шəхесен тəрбиəлəүгə йүнəлтелгəн
ҡараштар системаһы кеше характерындағы етешһеҙлектəрҙе еңелсə
юмор, ирония аша һүрəтлəүгə алып килде. Үҙенең белемһеҙлеге,
уҡый белмəүе, наҙанлығы менəн көлкөгə ҡалған заман геройҙары үҙ
осороноң бер күренешен сағылдырҙы. Халыҡтың беренсе тапҡыр
патефон менəн осрашыуы – (С.Агиш “Сумаҙан”) яңылыҡты, яңы
тормош ваҡиғаларын ҡабул итеүҙə грамотаһыҙлыкты бөтөрөү кеүек
утыҙынсы йылдар кампанияларының бер сағылышы: “Тирə
яҡтағылар ауыҙҙарына йөҙөк ҡапҡандай ҡатып ҡалдылар: сумаҙан аҙ
ғына тамаҡ ҡырғандай ғырылдап алды ла ҡурай уйнай башланы.
Йəштəр ике һиҙенеү уртаһында ҡалдылар. Уның береһе был серле
сумаҙанға аптырау булһа, икенсеһе көйҙөң шул тиклем оҫта, шул
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тиклем нескəлектəренə бирелеп уйнауға аптырау ине”90.
Ғ.Ғүмəр уҡый-яҙа белмəүҙəн загсҡа барғанда һөйгəненең
метрикаһы урынына ат һатып алған ҡағыҙ тотоп барған Шəрəфи
(“Мин кəлəш алғанда”) аша наҙанлыҡтан еңелсə генə көлə.
Ундай
геройҙарҙы
һүрəтлəү
нигеҙендə,
əлбиттə,
яҙыусыларҙың халыҡта белемгə, культураға ынтылыш тəрбиəлəү,
уларҙы юғары мəҙəниəтле итеү ҡараштары ята.
Осор аҙағына табан Көнбайыш Европала һəм көнсығышта
һуғыш
уттарының тоҡаныуы
яҙыусыларҙың гражданлыҡ,
патриотлыҡ тойғоларына, илде һаҡлау хистəренə иғтибарын
көсəйтте. Яңы тормошта үҙенə ирек, азатлыҡ яулап алған халыҡтың
быуаттар буйы хыял итеп килгəн яҡты телəктəренə ҡул һуҙырға
телəүселəр əҙəбиəткə сатирик буяуҙар менəн килеп инеп, инҡар
ителде. Ғ.Сəлəм балладаһындағы фрицтар, самурайҙар образы
шундайҙар. Əгəр ҙə С.Агиш, Ғ.Ғүмəр, К.Мəргəн сатирик фашлау
концепциялы геройҙарын кешелəр араһында ғəҙəти тормош менəн
йəшəгəн типтарҙы йə хəл-ҡылыҡтары, йə үҙҙəренең монологтары, йə
эске телмəре, йə психологик уйҙары, йə хəрəкəт портреттарын
гипербола, сарказм, гротеск аша күрһəтһə, Ғ.Сəлəмдең сатирик
һүрəтлəүҙəренең нигеҙендə көтөлмəгəнлек аша көлкөгə ҡалдырыу
эффекты ята. Геройҙы асыуҙағы бындай алым сатирик фашлауҙы ла,
уҡыусыға тəьҫир итеү көсөн дə арттыра. Мəҫəлəн: “Самурай һəм
уның хужаһы” балладаһында самурай үҙенең совет ерҙəрен баҫып
алырға бойороғоноң еренə еткереп үтəлеүе хаҡында регуляр
рəүештə рапорт алып тора. Беҙҙең ғəскəр ҡалған ерҙəр беҙҙеке бит
тип шатланған, үҙ-үҙенəн һəм ғəскəренəн ҡəнəғəт Хужаның
самурайҙан шундай яуап алыуында сағыла ул көтөлмəгəнлек
эффекты аша сатира тыуҙырыу.
“Хужам, ти, самурай əйтə
Түбəн эйелеп:
Ерҙең нисек билəнеүен
Аңлағыҙ элек:
Һəр һалдатҡа тик бер метр
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Ер тейҙе унда.
Ул да ер өҫтөндə түгел,
Ерҙең аҫтында91.
Халыҡтың яңы тормош төҙөү юлында осраған социаль,
идеологик, əхлаҡи, психологик, ижтимағи ҡаршылыҡтарҙы
һынландырыу яҙыусыларҙың эстетик ҡараштарының халыҡ телəге
менəн бер булыуынан, массалар ихтыяжынан килеп сыға.
Шулай итеп, алда ҡарап үтелгəн төрлө-төрлө саралар менəн
бирелгəн төрлө-төрлө типтарҙы, геройҙар характерын дөйөм бер
концепцияға берлəштерергə мөмкин: уларҙы һынландырыу
нигеҙендə яҙыусыларҙың алғы планда яңылыҡты раҫлау, яңылыҡты
төҙөү юлындағы, халыҡтың рухи үҫешендəге ҡаршылыҡтарҙы
дөйөмлəштерергə ынтылыу, тəнҡит итеү ҡараштары ята.
Алда ҡарап үткəн геройҙар типтарында шартлы рəүештə
əйткəндə тормоштоң “тышҡы” яҡтары сағылыш тапты. Яңы тип
геройҙың алдында осраған кəртəлəрҙең социаль-ижтимағи яҡтары
бирелде. Ул ҡаршы көстəр ҙə, əлбиттə, психологик, көнкүреш
планында ла һəм башҡа һыҙаттары аша ла бирелделəр, тулы ҡанлы
образдар булып күҙ алдына баҫтылар. Күпселектə был əҙəби типтар
менəн ыңғай геройҙарҙың киҫкен бəрелештəре əҫəрҙəрҙең тышҡы
конфликтын тəшкил итте.
Əҙиптəрҙе был осорҙа ваҡиғаларҙың кешенең рух
диалектикаһына, яҙмышына, психологияһына тəьҫире лə йəки
тормоштоң эске ағышы ла ҡыҙыҡһындырҙы. Эске конфликтты
һүрəтлəү замандың ҡаршылыҡлы характерлы геройҙарын да
тыуҙырҙы.
Тормош ҡаршылыҡтарын биреү был осор əҙəбиəтендə
ваҡиғаларҙы тышҡы һүрəтлəүҙəн “эстəн” тəрəнерəк һүрəтлəүгə
килеү эволюцияһы характерында барҙы.
Бер төркөм геройҙарҙа бирелгəн революцион һəм
социалистик үҙгəрештəрҙең кеше яҙмыштарының көтөлмəгəн
боролоштарына алып килеү күренештəре - утыҙынсы йылдар
əҙəбиəтендə тормоштоң күп яҡлы ҡаршылыҡтарының бер
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сағылышы ине. Күсеү осоро геройының ҡатмарлы психологик
типтары Григорий Мелехов кеүек (М.Шолохов “Тымыҡ Дон”)
яҙмыштар аҙашыуы һəм бəргелəнеүҙəре аша бирелгəн геройҙар аша
асылды. Шəрəфи, Сибай (И.Насыри “Еңелгəн ятыу”, “Сибай”),
Нурулла, Ишми (С.Ҡудаш “Ҡушҡайын”, “Хат”), Əхмəт (Ғ.Сəлəм
“Шоңҡар”), Шакир, Юлдыбай (Һ.Дəүлəтшина “Башаҡтар тулҡыны”,
“Айбикə”). Бындай геройҙар һəр береһе төрлө-төрлө ҡатмарлы
яҙмышлы, төрлө аспектлы характерҙар.
Баштараҡ дəүерҙең һынылышлы мəлдəренең ҡатмарлы ла,
аяуһыҙ ҙа яҡтары Шəрəфи тибындағы яҙмышы хосуси милек һəм
үҙгəртеп ҡороуҙар менəн бəйле урта хəлле крəҫтиəн типтарында
бирелде. Совет осоро барлыҡ əҙəбиəттəрҙə лə яҙыусыларҙың бындай
геройҙарға мөрəжəғəте совет ҡоролошо өсөн проблеманың
глобаллеген, күренештəрҙең типиклығын һəм тенденциозлығын
билдəлəне. Григорий Мелехов (М.Шолохов “Тымыҡ Дон”), Никита
Моргунок (А.Твардовский “Муравия иле”), Кондрат Майданников
(М.Шолохов “Күтəрелгəн сиҙəм”) кеүек геройҙар яҙмышы аша
сағылған дөйөм концепция Шəрəфи кеүек типтарҙа милли башҡорт
ерлегендə
сағылышын
тапты.
Производство
өлкəһендəге
үҙгəрештəрҙең тура һыҙыҡ буйынса ғына бармауын, көрəштең кеше
яҙмыштарында ла үҙгəрештəргə алып килеүен И.Насыри “Сибай”
повесында Сибай образында бирə.
Яҙыусылар геройҙарҙың күңеле икегə бүленеү сəбəптəрен
күрһəтеү, юллау аша ысынбарлыҡтың ҡорал менəн генə түгел, ə
кеше яҙмыштары менəн яуланыуын да художестволы кəүҙəлəндерə.
Герой ҡараштарының яңы үҙгəртеп ҡороуҙар менəн бəрелеше күңел
коллизиялары менəн ҡушып алып барыла.
Шəрəфи, Сибай (И.Насыри “Еңелгəн ятыу”, “Сибай”),
Нурулла, Ишми (С.Ҡудаш “Ҡушҡайын”, “Хат”) кеүек геройҙарҙың
күңелдəренең икегə бүленеүе характерҙарының ике төрлө социаль
тəбиғəтле булыуында: хеҙмəт кешеһе һəм хосуси милексе.
Милекселек “ауырыуының” сəбəбе - йылдар буйына кеше елкəһендə
түгел, ə үҙ ҡул көсө менəн, намыҫ менəн эшлəп тапҡан мөлкəт.
Революцияға тиклем алтын руднигында мастер булып, юғары эш
хаҡы алған, ҡул көсө менəн эшлəүгə күнеккəн, большевиктар
етəклəгəн заводта ла эшлəп бер ҡасан да ялҡмаған, бер ҡасан да
арыным, тип əйтмəгəн, бер тапҡыр ҙа прогул яһамаған, бөтə яҡлап
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та өлгө булырлыҡ Сибай “революцияға тиклем бай эшендə йөрөгəн,
баяр урағында бишек тартып ғүмер иткəн, Ильяс купецта батрак
булып торған, үҙенең ҡул көсөн купецҡа бушҡа һатҡан”92.
Революция ваҡиғаларында ҡатнашып, Совет власын үҙ ҡулдары
менəн урынлаштырған Нуруллала, балыҡсы һөнəрен айырым бер
күңел талабына əүерелдергəн, йорто тирəһендə үҫкəн йəшел үлəндə
бəлəкəй генə сүп ятыуын да яратмаған, балыҡ септəһенə тиклем
үҙенə бер махсус лəззəт менəн эленеп ҡуйылыуына күнеккəн
Шəрəфиҙə лə хеҙмəт кешеһенең характер сифаттары асыла.
Нурулла, Кондрат Майданников, Никита Моргунок
характерҙары Шəрəфигə ҡарағанда “йомшағыраҡ”, пассивыраҡ йəки
улар эшмəкəрлегендə дөйөм хəрəкəткə ҡаршылыҡ күрһəтеү
бөтөнлəй юҡ. Шəрəфиҙең синфи дошман юлына баҫмаһа ла, бəлəкəй
генə “тиҫкəрелектəр” эшлəүе шул актив, бирешмəҫ характеры менəн
бəйле. Автор “…һəр ваҡыт үҙ һүҙен өҫтə ҡалдырырға тырышҡан,
“Сулпан” колхозында бутап ятыусы”93 тиҫкəре Шəрəфиҙең актив,
ныҡ характерлы булыуын уны формалаштырыусы шарттарҙы
күрһəтеү менəн бергə, тышҡы ҡиəфəте аша ла “нығытып ҡуя”:
“…һуҡһа, кəртə һындырырлыҡ көслө, ҡурҡмаҫ йөрəкле, киң
күкрəкле, таҙа белəкле, уртаса буйлы, ҡалын кəүҙəле, киң яурынлы,
арыҫлан һымаҡ, йөрөгəндə һалмаҡ ҡына баҫып йөрөй торған”94
Шəрəфиҙең тышҡы һынында ла үҙ-үҙенə сикһеҙ ышанғанлыҡ,
баһадирлыҡ рухы бөркөлөп тора. Шəрəфиҙең эске күңел һыҙаттары
менəн тышҡы ҡиəфəтенең дə тап килеүе геройҙың характер
тотороҡлоғон, ҡараштар ныҡлығын һындырыуҙың еңел генə
бирелмəйəсəгенə лə ишара. Нурулла, Никита Моргунок, Сибай
кеүектəргə коллективтың өҫтөнлөклө яҡтарына ышаныу өсөн бер ни
тиклем ваҡыт кəрəк булһа, Шəрəфи трагик аҙашыуҙары менəн
Григорий Мелехов тибына оҡшаш. Тимəк, герой яҙмышының
“...трагиклығы
–
халыҡ
тормошонда
тарихи
ваҡиғалар
сағылышының һүрəтлəнеүе ул”95. Драматик бəргелəнеүҙəре
характерҙарҙы формалаштырған сəбəптəрҙең тамырҙары тəрəндə
ятыуы һəм шул осор ижтимағи сəйəси атмосфера менəн бəйле.
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Шəрəфи
характерының
ныҡлығы,
“тиҫкəрелеге”
донъяға
ҡарашының киң булыуынан, дини-патриархаль йолалар менəн аңы
томаланмауынан, кеше наҙанлығын үҙ мəнфəғəтенə борған иҫке
ғөрөф-ғəҙəттəргə баш эйеп тə бармауынан килə. Автор Ҡара ятыу
хаҡында һөйлəгəндə геройҙың бала сағынан уҡ башҡаларҙан
айырылып, үҙенə башҡа бер кеше булыуын, бар булмышын Ҡара
ятыу менəн бəйлəүен, унһыҙ йəшəүҙе күҙ алдына ла килтерə
алмауын тəфсиллəп тасуир итə. Ябай халыҡ Ҡара ятыу тураһында
үҙенең хыялы еткəн ҡəҙəр мифтар тыуҙырып, балаларҙы һыу төбөнə
алып китə торған һыу инəлəре, кеше əйтеп ышанмаҫлыҡ йəйендəр,
аждаһа, юхалар тураһында имеш-мимештəр тыуҙырып, һуңынан үҙе
шуларҙан ҡурҡа. Улар Ҡара ятыуҙың эргəһенə барырға ла шиклəнһə,
бəлəкəйҙəн маңҡаһын лыш-лыш тартып, ыштанһыҙ көйө теҙҙəн
һыуға инеп ҡармаҡҡа йөрөгəн” Шəрəфи Гут баярына ла ҡыйыулығы
менəн оҡшаған. Хəлил мəзин уға тотҡан балыҡтарының бер өлөшөн
шəриғəт закондары буйынса мəсеткə бирергə тейешлеге, шулай
эшлəмəгəндə, гонаһ аҙыҡҡа əйлəнеүе тураһында əйткəндə, “Алланың
минең балыҡтарымды һанап ултырырға ваҡыты бар, тип
уйлайһыңмы” тип яуап биреүендə Шəрəфиҙең дингə лə үҙенең ҡəтғи
ҡарашы барлығы күренə. Ə “Ҡушҡайын” романындағы Нурулла
кеүектəрҙең “йомшаҡлығы” шунан да килə: ул “яңғыҙ хужалыҡтың
ғазабын күп татыған, совет кредит биреп булышҡас, атлы-һыйырлы
булған”96. Коллектив тормош менəн йəшəүгə лə ҡаршы түгел, тик
тир менəн тапҡан малдарының изгелектəрен дə күрəһе килə. Шуға
күрə минең милкем – колхоз милке, тип һанаһа ла, атының яҡшы
ҡайыш ҡамытын систереп алып, иҫке ҡамыт кейҙереп, арҡаһынан
япмаһын алып ҡалған. Тимəк, геройҙарҙың “ике йəн” көрəшенең
сəбəбе характерҙарына ғына ҡайтып ҡалмай, йылдар буйына
нығынған тормош, йəшəү рəүеше менəн бəйлəнгəн. “Рус совет
əҙəбиəте тарихы” хеҙмəтендə билдəлəнеүенсə, утыҙынсы йылдар
тотош совет əҙəбиəтендəге бындай геройҙарҙы һүрəтлəгəндə əҙиптəр
өсөн “тарих-характер хəрəкəтен, ҡатмарлы тормош юлын, эске
конфликтын билдəлəүсе фактор”97ҙы һүрəтлəү мөһим. Геройҙарҙың
ҡаршылыҡ күрһəтеүе объектив сəбəптəр, йəмғиəт тарихы менəн

барып тоташа.
Яҙыусылар геройҙарын икелəнеүгə килтереүсе сəбəптəрҙе
уларҙы уратып алған тирə-яҡ мөхит шарттары итеп бирə. Мəҫəлəн,
Ҡушҡайын ауылында колхозлашыу күптəн тамамланған, кулактар
синыф булыу яғынан бөтөрөлөп, крəҫтиəндəр күмəк хужалыҡ булып
эшлəүгə күсеп бөткəн, халыҡҡа яҡшы тормош менəн йəшəү өсөн
юлдар киң асылған, шулай ҙа “Ҡушҡайын” колхозы алдынғылар
рəтенə баҫа алмай. Һаман да тəртипһеҙлектəр, етешһеҙлектəр хөкөм
һөрə. Халыҡтың хеҙмəткə ҡарата төрлө-төрлө мөнəсəбəте
һөҙөмтəһендə тəртип түбəн, күп кеше уттай ҡыҙыу эш миҙгелендə лə
эшкə сыҡмай, сыҡҡандары ла илке-һалҡы ғына йөрөй. Тир түгеп
эшлəгəн Саттар бабай кеүек намыҫлы эшселəр ҙə, Шəрəфи кеүек тел
биҫтəһе ялҡау колхозсылар ҙа игендең хеҙмəткə ҡарап түгел, ə йəн
башынан иҫəплəнеп бүленеүе һөҙөмтəһендə бер төрлө күлəмдə
ашлыҡ ала.
“Сибай” повесында ла И.Насыри Сибайҙың яңы йəмғиəтте
үҙһенеп етмəүенең сəбəптəрен күрһəтə. Улы Əсғəт большевиктар
ҡылысынан үлгəн. Ул эшлəгəн заводта ла прогулсылар ҙа, ялҡауҙар
ҙа бер ниндəй яуаплылыҡ тоймай. “Еңелгəн ятыу” повесында
һүрəтлəнеүенсə, “Сулпан” колхозында ла эштəр ал да гөл түгел.
Колхозсылар араһында берҙəмлек юҡ, күптəр “башта һарыҡ көтөүе
кеүек өйөрөлөп йөрөп, барыһы ла колхозға инеп, һуңынан сыҡҡан,
вəғəҙəлəр биреп индергəн колхоз, үҙе аҙыраҡ иҫкерə төшөү менəн
таралырға торған тары икмəге кеүек”98 тотороҡһоҙ. Былар бөтəһе лə
геройҙарға тəьҫирһеҙ ҡалмай, əлбиттə. Шул уҡ ваҡытта яңы
йəмғиəттə бөтəһе лə насар түгел: уларҙың үҙҙəре һымаҡ уҡ намыҫлы,
тырыш, хеҙмəт һөйөүсе, халыҡ тип янып йөрөүсе, яңы ҡоролошто
төҙөү өсөн үҙ-үҙен аямаған яңы быуын йəштəр, комсомолецтар,
коммунист-етəкселəр бар: “йөҙҙө һорағанда йөҙ иллене эшлəп бирə
торған”, дөйөм эш тип янып йөрөгəнендə фажиғəле йəрəхəтлəнгəн
Хəсəн (И.Насыри “Сибай”), “Ҡушҡайын” колхозын өҙөклөктəн
сығарып, алдынғылар рəтенə баҫтырыу өсөн үҙ-үҙен йəллəмəгəн
Афзал (С.Ҡудаш “Ҡушҡайын”), тапҡыр һүҙле, Шəрəфи ағайға
һəйбəт мөнəсəбəтле, “йəш кенə көйөнə лə идеяһы өсөн үлерлек
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юғарылыҡҡа күтəрелгəн”99 Фəтхи (И.Насыри “Еңелгəн ятыу”) кеүек
һəр ваҡыт эштең алғы сафында йөрөп, ғүмерҙəре менəн
иҫəплəшмəгəн фанаттар улар.
Геройҙарҙы “ике йəн” көрəшенə алып килгəн сəбəптəр уны
индивидуаль бунтҡа ла этəрə. Ул бунтарлыҡ мөхит шарттарына,
геройҙар характерына бəйле төрлө төҫ ала. Бер төркөм “бунтарҙар”
күңел тартҡылашыуҙарын еңеп, “…ышанмаҫ нəмəм ҡалманы”100
тип, коллектив тормош яғына сыҡһалар (Хəлəф (С.Агиш “Ышанмаҫ
Хəлəф”), Сөлəймəн (Ғ.Хəйри “Ҡатын”), Əпсəлəм, Сырлыбай
(С.Мифтахов “Һаҡмар”)), икенсе төркөмдəренə ныҡлы ҡарарға
килеү өсөн А.Твардовскийҙың геройы Никита Моргунок кеүек ситтə
йөрөп, башҡа ерҙəрҙе лə күреп ҡайтыу кəрəк булһа (Нурулла
(С.Ҡудаш “Ҡушҡайын”)), өсөнсөлəренең – Шəрəфи кеүектəрҙең
яҙмышы трагик кульминацияһына етə. Геройҙарҙың трагиклығы,
көрсөккə килеүҙəре – ҡатмарлы тарихи ысынбарлыҡ сағылышы.
Яҙыусыларҙы бына ошо ҡатмарлы ысынбарлыҡ тəьҫирендə кешенең
күңел торошо – “крəҫтиəнде ҡыҙыҡтырған да, өркөткəн дə
яңылыҡ”101 тыуҙырған күңел үҙгəрештəре, кеше яҙмыштары
мəсьəлəһе, борсой. Авторҙың “Еңелгəн ятыу” повесы геройы Фəтхи
ауыҙынан əйттергəн “үҙенең иҫкелегенə тартҡан һəр кешелə
контрреволюционер күрəлəр” тигəн һүҙҙəрендə урта хəлле крəҫтиəн
мəсьəлəһенə һаҡсыл ҡараш хаҡындағы эстетик позицияһы сағыла.
Шуға күрə бындай геройҙарҙы əҙиптəр совет яғында түгел икəнһең,
тимəк, контрреволюционер тигəн позиция күҙлегенəн түгел, ə
һынылышлы осорҙар һəм шəхес яҙмышы аспектынан яҡтырталар.
Рус яҙыусыһы М.Шолохов “Тымыҡ Дон” роман-эпопеяһын яҙғанда:
“... ҡыҙылдарҙың аҡтар менəн көрəшен түгел, ə аҡтарҙың ҡыҙылдар
менəн көрəшен сағылдырырға тырышыуын, ошонда инде ҙур
ауырлыҡ”102 тойоуын əйтə.
Тимəк, яҙыусыларҙың ҡатмарлы дəүерҙəрҙе төрлө яҡлы
сағылдырыуы – ҡатмарлы тормоштоң реаллеген урап үтмəй, ҡырыҫ
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ысынбарлығында бирергə тырышыу ине ул.
Геройҙарҙың характерындағы типологик оҡшашлыҡтар
менəн бергə, уларҙың яҙмыштарын эҙмə-эҙлекле хəл итə барыуҙа ла
айырмалыҡтар бар. Мəҫəлəн: С.Ҡудаштың “Ҡушҡайын” романында
Нурулланың яҙмышы ваҡиғалар ағышы менəн параллель сюжет
һыҙығы булып килə, төп конфликт “Ҡушҡайын” колхозын алға
ебəреү, ундағы эштəрҙе яйға һалыу өсөн көрəшкə ҡоролған, Нурулла
тирəһендəге ҡаршылыҡтар əллə ни ҡуйыртылмай. Автор бер ни
тиклем ваҡыттан һуң уның башҡаларға ҡушылып китеүен күрһəтə.
И.Насыри ҙа күңел коллизиялары кульминацион моментынан
һүрəтлəнə башлаған “Мистер Сибай” менəн “товарищ Сибай”ҙың
көрəше Хəсəн фажиғəһе һөҙөмтəһендə товарищ Сибайҙың еңеүенə
килеүен бирə. Артабан күңел конфликты тирəһендəге ваҡиғаларҙы
юғары температураға ярашлы кирбес эшлəү өсөн көрəш
конфликтына күсерə. Сырлыбай, Əпсəлəм (С.Мифтахов “Һаҡмар”)
кеүектəр яҙмышы ла артыҡ драматиклаштырылмай, күңел
тороштарына, хис-тойғоларына бик күп баҫым яһалмай. Шəрəфи,
Григорий Мелехов, Əхмəт (Ғ.Сəлəм “Шоңҡар”) кеүек типтарҙа
тормош ҡалҡыуыраҡ, трагигыраҡ, тағы ла ҡатмарлыраҡ бирелə.
Əҙиптəр тап төп геройҙарының яҙмышын əҫəрҙəрҙең башынан
аҙағынаса фокуста тота. Əхмəттең трагедияһы – “йəшəр өсөн
һуҡмаҡ эҙлəү”103 юлында тайғаҡ юлға баҫып, шəхес булараҡ юҡҡа
сығыуы, тормошо хəҙер бур Əхмəт тураһында əкиəткə яҡын
хикəйəткə əйлəнеп, “үҙен урмандар ҙа, кешелəр ҙə онотоп
барыуында”104, “үҙ илкəйе ят”105 булыуында. Шəрəфи яҙмышы ла
Əхмəттеке һымаҡ. Ул да “һөйгəн еренəн һөрөлөп”106ситкə сығып
китергə мəжбүр була, кешелек сифаты өсөн дə һынау баҫҡыстары
үтə, күңеленең йəмғиəт тəртиптəре менəн килешергə телəмəүе
һөҙөмтəһендə оҙайлы ғазаптар кисерə.
И.Насыри Шəрəфи күңелендə һəр ваҡиғаның ниндəйерəк
йоғонто яһауын һүрəтлəүгə əҫəрҙең аҙағынаса тоғро ҡала.
Характерҙың намыҫлы эш, хеҙмəт кешеһе икəнен дə иҫенəн
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сығармай. Трагик аҙашыуҙар мəлендə, бер-бер артлы кəртəлəр
“əҙерлəп”, геройын шул ситуацияларҙа һынай.
Əстрханда, Махачкалала, тыуған яҡтарынан, ғаилəһенəн
айырылып йөрөгəндə Шəрəфи “үҙен яңғыҙ ватылған, рухи иҙелгəн,
тормош тулҡындары менəн ярға ташланған юнышҡылай хис итə,
эргəһенəн шыйлап үткəн машинала үҙенең эргəһенəн үтə торған
тормошто күргəндəй, үҙен мəңгегə онотолған итеп тоя”. Еңел юл
менəн килгəн табыш күңеленə ғазаптар ғына өҫтəй.
Шулай ғазапланып уйланыуҙары, үҙен борсоған һорауҙарға
яуап эҙлəүе, трагик яңғыҙлығы һəм “йəшəү өсөн һуҡмаҡ эҙлəүе”
менəн Шəрəфи Əхмəткə (Ғ.Сəлəм “Шоңҡар”) яҡын. Улар бөтөнлəй
япа-яңғыҙ ҡалыуҙары менəн уртаҡ яҙмышлы, уларҙың яҙмыштары
көтөлмəгəн боролош алыуында йəмғиəт тəртиптəре, улар йəшəгəн
мөхит сəбəпсе. Шəрəфи көслө характерлы, үҙ-үҙенə шикһеҙ
ышанғанлығы, сəмсел, баш бирмəҫ холоҡло булғаны өсөн дə
башҡаларҙан үҙ-үҙен изоляциялай. Əхмəт рухы көслө булһа ла,
йəшəү юлын аныҡ ҡына белмəүе, эҙлəнеүҙəре һөҙөмтəһендə
Миңъянға эйəреп бурлыҡ, юлбаҫарлыҡ юлына баҫа. Ауылдаштары,
тыуған тупрағына илтер юлды үҙе киҫеүе менəн яңғыҙ. Гөлнурға
булған оло һөйөү хистəре лə ауылда ҡалдыра алмай уны. Халыҡты
дер ҡалтыратып, юлбаҫарлыҡ итеп йөрөһə лə, Əхмəт кешелек хисен
юғалтмаған. Шул кешелек хисе уның һəр ваҡыт йөрəгендə Гөлнурға
булған һөйөүен һаҡлағанда ла күренə. Əхмəт үҙенең ни өсөн шул
хəлгə төшөүен төшөнөп етмəүе менəн революцияға тиклем халык
яҙмышын яҡтырткан Тимеркəй (Д.Юлтый “Тимеркəй фəлсəфəһе”),
Булат, Байғужа (Д.Юлтый “Ҡан”), Бəкер Бакиров (А.Таһиров
“Һалдаттар”), Вəхит Йəғфəров (М.Ғафури “Тормош баҫҡыстары”),
Айбикə (Һ.Дəүлəтшина “Айбикə”) кеүек ярлылар ниңə ярлы, байҙар
ниңə бай икəнен аңламаған, көрəшеү юлдарын аныҡ белмəгəн, тик
революция һөҙөмтəһендə генə үҙ хəлдəрен төшөнгəн күсеү осоро
геройҙарын хəтерлəтə, шул геройҙар тибы. “Емерек өйөн һөйəтергə
таяу табырмын” тип уйлап Миңъянға эйəреп, киреһенсə, тормош
төпкөлөнə тəгəрəгəн Əхмəт поезда Миңъянды үлтереп китə.
Шəрəфи, Əхмəт, Григорий Мелехов, Никита Гурьянов,
Кондрат Майданников, Никита Моргунок, Нурулла һəм башҡа бик
күп шундай геройҙар яҙмыштарында йəмғиəт тəртиптəре һəм шəхес
концепцияһы алғы һыҙыҡҡа ҡуйыла. Уларҙың эске күңел
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кисерештəренə ҙур ғына урын бирелə. Мəҫəлəн, Нурулла күк
бейəһен колхозға биргəс, йоҡоһоҙ уйлы төндəр үткəрə. Ғ.Сəлəм
революция, граждандар һуғышы кеүек сəйəси ваҡиғаларҙы бөтөнлəй
“алып ташлап” Əхмəттең архитектор дəрəжəһенə үҫеп етеүен
күрһəтə, тайғаҡ юлға баҫҡас ғазапланыуҙарын алғы планға ҡуя.
Əхмəт образында капиталистик йəмғиəттең кешене рухи яҡтан
иҙеүсе ҡоролош булыуы, социалистик йəмғиəттə генə кеше үҙен
шəхес булараҡ раҫлай алыуы идеяһы үткəрелə. Айһылыуҙар
(С.Мифтахов “Һаҡмар”, Б.Ишемғол “Тракторсы Айһылыу”), Ярулла
(С.Мифтахов “Ялан ҡыҙы”), Айбикə (Һ.Дəүлəтшина “Айбикə”)
типтарында ла шул идея, концепция һалынған ине.
Шулай итеп, “…үҙенең аяҡтары аҫтындағы бөтə нəмəне
ватып-емереп килгəн йəмғиəт тəртиптəре алдында ҡоралһыҙланып
теҙ сүгергə телəмəгəн”107 кешелəр яҙмыштарында шəхес һəм йəмғиəт
араһындағы ҡаршылыҡтар, кешене тыуған яҡтарынан айырыу кеүек
гуманлыҡ проблемалары күтəрелə. Бындай тип геройҙарҙа
революция яңы йəмғиəтте төҙөү өсөн юл асыусы ғына булмайынса,
кеше яҙмыштарын емереүсе лə боролошло ваҡиға булыуын күрергə
мөмкин. Ғ.Сəлəмдең Əхмəте үҙенең яҙмышы менəн капиталистик
йəмғиəтте кешенең юлын быуып тороусы ҡоролош икəнлеген
раҫлаһа, Шəрəфи образында социалистик йəмғиəттең шулай уҡ кеше
яҙмыштарын боҙоуға алып килеүе бирелде.
Яҙыусылар Григорий Мелехов, Шəрəфи кеүек өр-яңы
типтарҙа революцион үҙгəрештəрҙе бер яҡлы ғына һүрəтлəүҙəн
арына барып, уның ҡатмарлы яҡтарын асырға, анализларға
тырыштылар. Шулай итеп, был осор əҙəбиəте заман
ҡаршылыҡтарын дөйөмлəштергəн типтарҙы һүрəтлəүҙə лə дəүерҙе
бөтə ҡатмарлылығында, киңлегендə һəм нескəлегендə биреү
оҫталығына ирешə барҙы.
Утыҙынсы йылдарҙың төп геройы, социалистик ҡоролошто
төҙөүсе өр-яңы кешенең юлында осраған тормош ҡаршылыктарын
һынландырыу, кире күренештəрҙе сағылдырыуҙа ла яҙыусыларҙың
актив, асыҡ концепцияһы бар. Əҙиптəрҙең уйҙары уның төп ыңғай
геройының телəге менəн бер: ул - халыҡ ихтыяждарын күҙəтеүсе,
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шуға күрə халыҡтың тормошон алға ебəреүҙе тотҡарлаған бар
күренештəрҙе лə асып биреүҙе үҙенең маҡсаты итеп ҡуя, уның төрлө
формаларын, юлдарын эҙлəй. Был осорҙа замана кире типтарының
оҫта итеп бирелгəн тəрəн социаль-психологик портреттары, сатирикаллегорик-гротеск типтарҙың да əҙəбиəткə йылдам үтеп инеүе шул
хаҡта һөйлəй. Тимəк, был геройҙарҙы һүрəтлəү алымдары ла,
яҙыусыларҙың был геройҙарға һалған концепцияһы ла заман талабы
менəн аңлатылалыр.
Тормоштоң
кире
күренештəрен
һүрəтлəгəндə
лə
яҙыусыларҙың герой концепцияһына ҡарашының үҙгəрə барыуын
күрергə мөмкин. Башта кулак, дин əһелдəре, мулла, мəзин һəм
башҡа типтарҙа тормоштоң социаль-тарихи, синфи яҡтарьн ғына
күреп, уларҙы ижтимағи күренеш булараҡ ҡына бирһəлəр, һуңға
табан əҙиптəрҙе бындай геройҙар концепцияһында ла тəүҙə
ижтимағи-тарихи шарттар кеше психологияһына ниндəй тəьҫир яһай
– шул ҡыҙыҡһындыра. Алғы планда – киңерəк солғап алына
башлаған күп яҡлы тормош, кешелəр яҙмышы, уларҙың күңел
донъяһы. Яҙыусылар дəүерҙең ҡаршылыҡтары яңы социаль шарттар
тыуҙырған ҡаршылыҡтар булыуын һүрəтлəнелəр.
Осор аҙағына табан тормошто тəрəн анализлау заман
геройының ҡатмарлы характерлыларының уңышлы асылыуына
килтерҙе. Əҫəрҙəрҙəге тышҡы күҙгə ташланып торған конфликт
геройҙың эске донъяһындағы психологик конфликт менəн
алышынды. Тышҡы һəм эске конфликтты бергə ҡушыу, эске
конфликтҡа килтереүсе сəбəптəрҙе лə күрһəтергə тырышыу,
схематиклыҡтан да ҡотолоу юлында ныҡышмалы эҙлəнеү – кеше
яҙмыштарын алға ҡуйыу ине ул.
Һорауҙар һəм эштəр:
1. Утыҙынсы йылдар башҡорт əҙəбиəтендə заман
конфликтын, ҡаршылыҡтарын сағылдырыу концепцияһы ниндəй?
2. Был осор кире геройҙарҙы биреү үҙенсəлектəре хаҡында
нимəлəр əйтə алаһығыҙ?
3. Был йылдар əҙəбиəтендə дин əһелдəре, мулла, руханиҙар
образдарын сағылдырыу алымдары хаҡында нимəлəр əйтə
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алаһығыҙ?
4. Утыҙынсы йылдар прозаһында сатирик типтар бирелеше
хаҡында нимəлəр əйтə алаһығыҙ?
5. И.Насыриҙың “Еңелгəн ятыу” повесындағы Шəрəфи
образына характеристика бирегеҙ
6. “Ғ.Сəлəмдең “Шоңҡар” поэмаһында йəмғиəт һəм шəхес
проблемаһы сағылышы” тигəн темаға доклад əҙерлəргə.
7. Ғ.Сəлəмдең “Бала” поэмаһына рецензия яҙырға.
ӨСӨНСӨ БҮЛЕК
Утыҙынсы йылдар геройы егерменсе быуат башҡорт
əҙəбиəте традициялары һəм новаторлығы системаһында.
Утыҙынсы йылдар осороноң ыңғай һəм ҡаршылыҡлы
тенденцияларын дөйөмлəштергəн геройҙар концепцияһын ҡарап
үттек. Утыҙынсы йылдар əҙəбиəтенең төп геройы 20-се йылдарҙан
айырылып тора, үҙенсəлекле. Ул - иҫке йəмғиəтте емереп ташлаусы
ғына түгел, яңыны төҙөүсе, актив эшмəкəр, героик-романтик
характерлы, ижтимағи һыҙатлы, патриот, теремек гражданин.
Осорҙоң ыңғай һəм ҡаршылыҡлы тенденцияларын дөйөмлəштергəн
геройҙар характерын һүрəтлəгəндə лə əҙиптəр тапалған юл, шаблон
образ менəн генə эш итмəй. Тормош төрлө яҡлы сағылышын таба.
Осор һыҙаттары төрлө яҫылыҡта һүрəтлəнə. Герой концепцияһында
идеаль образдан ҡатмарлы характерға табан һүрəтлəнеш
эволюцияһын билдəлəп булыр ине.
Əммə əле был тикшеренеүҙəрҙең бер яғы ғына. Заманалар
үҙгəрə – заңдар үҙгəрə. Һуңғы йылдарҙағы үткəндəргə яңы тарихи
баһа əҙəбиəттə лə геройҙарҙы өр-яңы яҡтары менəн асты. “Тарих үҙ
заманында “ыңғай” тип баһаланған, маҡталған геройҙарҙың
эштəренең һəр ваҡытта ла ыңғай булып та бөтмəүен күрһəтте,
“кире” критерийы менəн билдəлəнгəн əҙəби типтарға ла
концепциялар үҙгəрҙе, үткəндəрҙе юллаған əҫəрҙəргə шул уҡ
геройҙар, шул уҡ революция, граждандар һуғышы, утыҙынсы
йылдар социалистик үҙгəртеп ҡороуҙар мөхитенə бөгөнгө көн
баһаланышында, концепцияһында инеп китте”,- тип билдəлəй
Р.Н.Байымов.
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Был бүлектəге тикшеренеүҙəрҙең маҡсаты – утыҙынсы
йылдар геройын ХХ быуат əҙəбиəте геройы эволюцияһында,
фонында ҡарау. Сөнки əҙəбиəттəр үҫеше һəр саҡ үҙ-ара ижади
бəйлəнештə. Һəр новатор күренеш традициялар нигеҙендə үҫə.
Традицияларҙың һəр дəүер менəн бəйле өр-яңы аспекттары асыла.
Алдан уҡ шуны ла əйтергə кəрəк, бүлектə XX быуат башҡорт
əҙəбиəте үрнəктəренең барыһын да солғап алыу күҙ уңында
тотолмай. Фактик материал итеп ҡайһы бер əҙəби өлгөлəр генə
алынды. Беҙҙең маҡсат – совет ҡоролошоноң 30-сы йылдар əҙəбиəте
тотоп алған, əҙəби геройы аша һынландырған ҡайһы бер үҙенсəлекле
тенденцияларҙың артабанғы əҙəбиəттəрҙə үҫтерелеше ниндəй
концепциялар аша һүрəтлəнеүен ҡарау.
Утыҙынсы йылдар əҙəбиəте геройы совет осоро
əҙəбиəтенең геройы формалашыуҙа төрлө яҡлап та əҙəби ориентир,
этəргес булды. Беренсенəн: əҙəбиəттең төп ыңғай геройы – совет
кешеһе образы формалашыуҙа. Геройҙың утыҙынсы йылдарҙан
килгəн төп һыҙаттары, утыҙынсы йылдар əҙəбиəте тотоп алған совет
ҡоролошоноң үҫеше барышындағы төп тенденциялар артабанғы
əҙəбиəттə тағы ла тəрəнерəк, ҡалҡыуыраҡ сағылыш алды. Совет
йəмғиəтенең мөһим проблемалары итеп күтəрелде. Икенсенəн,
ҡаршы полюстағы кире тенденцияларҙы һүрəтлəүҙə лə əҙиптəр
үткəндəрҙəн сығып эш итте. Йəмғиəттең тарихи үҫешендəге аҡ
таптарҙы бөгөнгө көн күҙлегенəн биргəн күп əҫəрҙəр барлыҡҡа
килде. Революция, граждандар һуғышы осорондағы төрлө сəйəси
хəрəкəттəр, утыҙынсы йылдарҙағы коллективлаштырыу кеүек
өйөрмəлəр хаҡында бик күп əҫəрҙəр ижад ителде: Ə.Хəкимдең
“Өйөрмə”, Р.Солтангəрəевтың “Осто бөркөт”, М.Ямалетдиновтың
“Ҡотолоу юлҡайҙарын тапманым”, Я.Хамматовтың “Комбриг
Мортазин”, Ғ.Хисамовтың “Тамып та ғына ҡала ҡандары”,
Р.Байымовтың “Яуап бирер көн”, “Сыбар шоңҡар”, Н.Мусиндың
“Таң менəн сыҡ юлдарға”, Т.Ғарипованың “Бөйрəкəй” һ.б. əҫəрҙəрҙə
совет ҡоролошоноң теге йəки был ҡаршылыҡлы яҡтарын,
проблемаларын, заманында кире тип нарыҡланған күренештəрен
əҙəби
юллау
алып
барылды.
Мəҫəлəн,
А.Таһировтың
“Ҡыҙылгвардеецтар”,
“Ҡыҙылармеецтар”
дилогияһындағы,
И.Насыриҙың “Күҙəй” романындағы карикатур З.Вəлиди образы
Р.Байымовтың “Сыбар шоңҡар” романына киң эрудициялы, оҫта
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тактикалы, абруйлы, юғары мəҙəниəтле сəйəсмəн, халҡының һəм
иленең милли ҡаһарманы булып инеп китте.
Бөгөнгө көн баһаһы кире геройҙарға ла, тарихиреволюцион əҫəрҙəрҙəге осор сəйəсəтенең яҡтыртылышына ла
концепцияларҙы үҙгəртте.
И.Насыриҙың “Күҙəй” романында “…революция беҙгə
үҙебеҙҙең динебеҙҙе һəм миллəтебеҙҙе һаҡлар өсөн кəрəк”,- тигəн,
юғары даирəлəге муллалар менəн йыйылыштарҙа ла башҡорт халҡы
мəнфəғəте тип янып йөрөгəн Ҡарабаштың телмəрҙəре һəм эшлəгəн
эштəре уны буржуаз миллəтсе тип күрһəтеү, фашлау алымы булһа,
бөгөнгө көн уҡыусыһына ул милли характер булараҡ якын.
Яңы социалистик йəмғиəттең, совет ҡоролошоноң əле яңы
ғына тамырлана башлаған һəм артабанғы əҙəбиəттə мөһим
проблемалар итеп күтəрелəсəк башҡа төп тенцияларын яҙыусылар
əле утыҙынсы йылдарҙа уҡ тотоп алғайны. Шуларҙың бөтə совет
əҙəбиəттəре өсөн дə иң глобаль һəм үҙəк булғаны - революцион
үҙгəртеп ҡороуҙар һəм кеше яҙмыштары мəсьəлəлəре. Был
концепция Əхмəт, Шəрəфи һ.б. типтарҙа бирелеп, яңы йəмғиəттең
ҡоролошо һəм идеологияһы тыуҙырған тенденция итеп ҡуҙғатыла.
Коллективлаштырыу кеүек социалистик үҙгəртеп ҡороуҙар
һынылышлы ваҡиғалар булыуы менəн революция, граждандар
һуғышы кеүек буталсыҡлыҡтарға, ҡатмарлылыҡтарға тиң. Бер нисə
тиҫтə йылдар үткəс тə башҡорт яҙыусыларының геройҙар
концепцияһында тарихты яңынан күҙҙəн үткəреү, тарихи хəрəкəттең
кеше яҙмыштарына емергес тəьҫир итеүсе боролошло йылдар
булыуы сағылды. Ə.Хəкимдең “Өйөрмə” романында Сəлəхетдин,
Т.Ғиниəтуллиндың
“Михнəттəр”
əҫəренəн
Ғəлиəхмəт,
Т.Ғарипованың “Бөйрəкəй” романынан Диңгеҙхан-Сибəғəт кеүек бер
нисə геройҙы һанап үтеү ҙə етə.
Шəрəфи, Сибай (И.Насыри “Еңелгəн ятыу”, “Сибай”)
Ишми (С.Ҡудаш “Хат”), Сырлыбай (С.Мифтахов “Һаҡмар”) кеүек
геройҙар концепцияһында яңы йəмғиəт, яңы кеше өсөн идеологик
көрəш конкрет милли үҙенсəлекле булыуы менəн бергə, ғаилə
мөнəсəбəте аша яҡтыртылыуы менəн тағы тормошсан төҫ ала,
конкретлаша төшə, яңы аспекттары асыла. Əгəр ҙə иҫке йəмғиəттең
элекке тəртиптəрҙе яңынан тергеҙеү һəм һаҡлап ҡалыу өсөн яңы
йəмғиəт менəн идеологик көрəше Ғинди Сəғидуллин һəм Əхмəҙулла
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мулла (А.Карнай “Беҙ ҡайтырбыҙ”), Билал Ҡадыров һəм Дутов,
Колчак һ.б. (А.Таһиров “Ҡыҙылгвардеецтар”), Юлай һəм Əхмəт,
Алаҡай (С.Мифтахов “Һаҡмар”) араһындағы айырым синфи
төркөмдəр бəрелеше итеп күрһəтелһə, Шəрəфи, Сибай кеүектəрҙең
ғаилəһе менəн конфликтында яңы ҡараштар менəн “иҫке” ҡараштар
бəрелешен, революцион һəм социалистик үҙгəрештəрҙең “ата-əсəлəр
һəм балалар”, “ата һəм ул”, “ғаилəлə икегə бүленеүҙəр” кеүек
проблемаға алып килеүе лə дөйөмлəштерелə, конкрет күҙ алдына
баҫа.
“Аталар һəм балалар” – əҙəбиəт өсөн дөйөм традицион
проблема. Һəр дəүерҙə ололар һəм йəштəр ҡараштарының
конфликтка килеүе төрлө яҫылыҡта сағылышын тапҡан. Ошо
проблемаға рус əҙəбиəтендə И.С.Тургеневтың “Аталар һəм балалар”
тигəн роман ижад итеүе билдəле. Унда ике быуын ҡараштары
бəрелешкə инə. Ошо традицион проблемаға, темаға утыҙынсы
йылдарҙа яҙыусылар ҡабат əйлəнеп ҡайтты. Башҡорт совет əҙəбиəте
өсөн ул яңы күренеш. Өлкəн быуын менəн яңылыҡ вəкилдəренең
тормошҡа ҡараштарының тап килмəүе ғаилə мөхитендə бирелеп, ул
замандың тағын бер ҡатлаулы яғын аса. Был концептуаль
проблеманы А.Карнай “Беҙ ҡайтырбыҙ” повесында төп герой Ғинди
Сəғиҙуллин менəн атаһы Нəрттин ҡарт мөнəсəбəте аша ҡалҡыу ғына
итеп биреүгə ирешкəйне. Һ.Дəүлəтшинаның “Һылыуҡай-пионерка”
хикəйəһендə Төңөлдөк əбейҙең ейəнсəре Һылыукай пионер
галстугын тағып ҡайтҡас, сикһеҙ шатланыуын күреп, “ҡыҙ балаларға
килешмəгəнсə һикерəндəп йөрөүен” өнəп етмəүе аша ниндəйҙер
кимəлдə яҡтыртылғайны. Əммə Һ.Дəүлəтшина Һылыуҡайҙың
пионер булыу шатлығын мəктəп эштəрендə актив ҡатнашыуын,
мəктəптəн ҡайтҡас та, клубҡа концерт репетицияларына ашығыуын
йəш ҡыҙҙың телмəре аша бирҙе, шуға күрə хикəйə Һылыуҡай
тормошонан “ҡыҫҡа репортажды хəтерлəтеп”108, геройҙарҙың
көнкүрешен теҙеп һөйлəп сығыуға ҡоролғанлыҡтан, характерҙар
тулыһынса күҙ алдына баҫып етмəне.
Шəрəфи, Сибай, Сырлыбайҙарҙың ғаилə ағзалары менəн
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конфликтҡа килеүе “ике яҡ”тың да характер активлығынан килə.
Улар араһындағы бəрелеш киҫкен төҫ алып, геройҙарҙың
яҙмыштары ҡырҡа үҙгəреүгə алып килеүе күренə. Сибай һəм ҡыҙы
Ниса, Шəрəфи һəм улы Рəшит, ҡыҙы Саимə (И.Насыри “Сибай”,
“Еңелгəн ятыу”), Ишми һəм комсомолец улы (С Ҡудаш “Хат”),
Сырлыбай һəм ҡыҙы Айһылыу (С.Мифтахов “Һаҡмар”, “Дуҫлыҡ
һəм мөхəббəт”) араһындағы мөнəсəбəттəрҙең йəштəрҙең ата йортон
ташлап сығып китеү кульминацияһына етə. Сырлыбай Үлмəҫбикə
йоғонтоһонда ҡыҙына ҡул күтəргəндəн һуң, Айһылыу яҙмышын ата
йортонан айырһа, Шəрəфиҙең башҡаларҙан айырылып йөрөүе,
тиҫкəре холҡон ташламауы – Рəшит менəн Саимəнең ситкə сығып
китеүенə сəбəпсе. Авторҙар йəш геройҙарының бындай ҡарарға
килгəнгə тиклем оҙаҡ уйланыу-ғазаптарын деталле һүрəтлəүгə ҙур
ғына урын бирə. Башҡаларҙан уңғанлығы, егəрлеге менəн айырылып
торған, комсомолецтар менəн бергə колхоз эшенə дəртлəнеп йөрөгəн
Саимə менəн атаһы араһында киҫкен һөйлəшеүҙə, Саимəнең үҙ-үҙенə
ҡул һалырға ла уйлап ҡуйыуында күренə. Өлкəн быуындың яңы
йəмғиəт тəртиптəренə ҡарашында йəш быуынға ҡарағанда киҫкен
контраслыҡ ятыуында тəүгелəренең характерында, йəшəү
рəүештəрендə, милли һыҙаттарҙың
нығынған традицияларҙың
тотороҡло булыуы, үҙгəреүҙəргə тиҙ генə бирелмəүе күренə.
Социаль-тарихи шарттарҙың, боролошло йылдарҙың ғаилə
мөхитенə ҡырҡа тəьҫире концепцияһы туған менəн туған
араһындағы киҫкен мөнəсəбəттəргə ҡоролған ваҡиғаларҙа ла
сағылышын тапты. Асылда, бындай герой типтарында алда əйтеп
үтеүебеҙсə, революцион үҙгəрештəрҙең ғаилə мөхитендə ҡараштар
айырымлығына алып килеүенең социалистик тəртиптəр осоронда
яңынан ҡабыныуын һүрəтлəү урын алды.
Баррикаданың ике яғында торған ағалы-ҡустылы бер
туғандар образдары шулай уҡ революциянан һуңғы əҙəбиəтебеҙ өсөн
яңы күренештəр һəм яңы типтар булды. Утыҙынсы йылдарҙа ижад
ителгəн тарихты юллаған əҫəрҙəрҙə ундай геройҙар күп түгел. Хатта
Афзал Таһировтың “Ҡыҙылгвардеецтар”, “Ҡыҙылармеецтар”
дилогияһындағы Ғафар менəн Мəғəфүрҙəн башҡа осратып булмай
тиһəк тə, яңылышмабыҙ. Бер туған Ғафар менəн Мəғəфүр
граждандар һуғышы осоронда баррикаданың ике яғында ҡала, Ғафар
яңы йəмғиəт өсөн көрəш юлына баҫа, Мəғəфүр ҡаршы позицияны
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һайлай. Ошо ике герой яҙмышында дəүер ысынбарлығы ҡатмарлы
яҡтары менəн асыла. Мəғəфүр аҡтар армияһына ҡушылып китə. Ул
яңы тəртиптəр менəн бəрелешкə килеүендə Шəрəфи, Григорий
Мелехов типтарына яҡын. Əлбиттə, Афзал Таһиров дилогияла
геройҙар бəрелешен эпизодик рəүештə генə һүрəтлəй, əммə
проблема актуаллеген билдəлəп китеүгə өлгəшə. Рус əҙəбиəтендə
Л.Леоновтың “Барсуки” романында шундай геройҙар конфликтты
ойоштороуҙа ҙур урын тота. Бер туған Павел һəм Семен
Рыхлеевтарҙың ҡапма-ҡаршы позицияға баҫыу сəбəптəре менəн
күңел торошо алғы планда тора. Ғафар менəн Мəғəфүрҙең икəүҙəникəү ҡалып, улар араһындағы киҫкен диалогты һүрəтлəгəн эпизод
һəм Семендың Павел менəн туғай ауыҙында икеһе генə
һөйлəшеүендə ваҡиғалар оҡшашлығы ла бар. Əммə һəр герой
үҙенсəлекле милли колоритлы.
Геройҙарҙың яҙмыштары хəл ителеүҙə лə айырмалыҡ бар.
Ғафар ҡустыһы Мəғəфүрҙе атып үлтерə. Автор большевиклыҡ
идеяһын өҫкə сығарып, геройының күңел ғазаптарының тиҙ хəл
ителеүен бирə. Автор улар араһындағы мөнəсəбəтте биреүҙə
социалистик реализмдың тар рамкаларынан ситкə сыҡмай эш итə.
Ғафарҙы иптəштəре “унтер-офицер Мəғəфүр кеүек туғаныңдың
булмағаны яҡшы” тип йыуата. Л.Леонов был мəсьəлəгə бер яҡлы
ғына ҡарашта түгел. Павел менəн Семендың араһында туғанлыҡ
хистəре өҫтөнөрəк булыуын һүрəтлəй. Павелдың “аралар бер нисə
генə аҙым булып, атырға мөмкинселек булғанда, кире ебəреп дөрөҫ
эшлəнемме икəн?” тигəн борсолоулы уйланыуҙар кисереүен бирə.
Мəғəфүр ҡатмарлы яҙмышлы булыуы менəн Шəрəфиҙəр
һымаҡ уҡ. Уларҙан айырмалы, Мəғəфүр үҙ хосуси милеге өсөн
көрəшкə ҡорал менəн күтəрелгəн. Шəрəфиҙəрҙəн тағы ла уларҙы
шул айыра: Мəғəфүр кеүектəр көрсөктəн сығыуҙың башҡаса юлын
һайлай алмауҙары, компромисҡа ҡарағанда нəфрəт көслө булыуҙары
менəн үҙ яҙмыштарының бөтөнлəй көтөлмəгəн боролош алыуына
сəбəпселəр. Шундай типта Фəйзулла (С.Ҡудаш “Ҡушҡайын”), Хəсəн
(К.Мəргəн “Хəсəндең яҙмышы”). Улар тағы драматигыраҡ типтар:
шəхес күсеү осоронда дөйөм мөхиттəн айырылыу менəн
деградацияға килə. К.Мəргəндең “Хəсəндең яҙмышы” хикəйəһендə
төп герой “һеҙҙең колхозһыҙ ҙа йəшəй алырмын тип”, ситкə сығып
китə, алдашыу, урлашыу, алыпһатарлыҡ юлына баҫа, ахыр сиктə
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ауылдаштары алдында хурлыҡҡа ҡала. Сəйəси ваҡиғаларҙың ҡырыҫ
йоғонтоһо һөҙөмтəһендə кеше шəхес булараҡ юҡка сыға.
Əгəр ҙə Шəрəфи, Сибай (И.Насыри “Еңелгəн ятыу”,
“Сибай”), Сырлыбай (С.Мифтахов “Һаҡмар”), Сөлəймəн (Ғ.Хəйри
“Ҡатын”) бик оҙайлы, ҡатмарлы, трагик моменттарҙан һуң,
яҙмыштары эволюцияла бирелеп, улар яңы тəртиптəрҙе ҡабул итеүгə
күҙ йəштəре аша булһа ла килһəлəр, Мəғəфүр, Фəйзулла, Хəсəн
яҙмыштары мөхиттəн, халыҡтан айырылған. Был яғы менəн
Григорий Мелехов яҙмышы уларҙың характерына яҡын. Мəғəфүр,
Фəйзуллаларҙы милексе итеп формалаштырран сəбəптəр, яңы
ҡоролош шарттары кеше яҙмыштарын тамырынан үҙгəрештəргə
алып килə.
Үҙ ғүмеренə байҙар көтөүен көткəн Шиһап ҡарттың улдары
Ғафар һəм Мəғəфүрҙең тормоштарын билдəлəүсе шарттар төрлө
булһа, Ҡушҡайын ауылы кешелəре Фəйзулла менəн Нурулланың
яҙмыштары революцияға тиклем бер үк. Мəғəфүрҙең ағаһы Ғафар
старшинаға йылҡы көткəн, һабан һөргəн, бесəн сапҡан, утын
əҙерлəгəн, ҡустыһы Мəғəфүрҙе уҡытырға тырышҡан, һалдат
михнəттəрен аҙ татымаған кешенең ҡыҙылдар отрядына ҡушылып
совет власы өсөн үҙен аямай көрəшеүе осраҡлы түгел. Ə йəштəн
донъя михнəтен, байҙар ҡамсыһын күрмəй үҫкəн, һалдат һурпаһын
татымаған, империалистик һуғыш башланғас, мулла һуғыштан
йолоп алып ҡалған, мулланың сауҙалығы менəн байып киткəн, урта
хəлле, йортло, атлы, тəрəн кеҫəле, киң ҡуллы сауҙагəр Мəғəфүрҙең
үҙ мөлкəтен һаҡлау өсөн аҡтар отрядында йөрөүе лə аңлашыла.
Мəғəфүрҙəн айырмалы, Фəйзулла (С.Ҡудаш “Ҡушҡайын”) Нурулла,
Шəрəфиҙəр кеүек “аҫтан күтəрелгəн ҡатлам,...Фəйзулла ла Нурулла
шикелле үк Октябрға тиклем, нужа һурпаһын һемереп үҫкəн
крəҫтиəн”.109 Октябрь боролоштарына ҡəҙəр Нурулла ла, Фəйзулла
ла бер үк яҙмышлы: хəйерселекте үҙ елкəһендə күп татыған, “сереп
бөткəн ептəй берсə өҙөлөп, берсə ялғанып, ҡайһы ваҡыт ике арбалы
булып, ҡайһы ваҡыт бөтөнлəй бөлөп йəшəгəн” Фəйзулла Совет
власы осоронда, нэп дəүерендə ер алып хужалығын тиҙ арала аяҡҡа
баҫтырған, малын ишəйткəн, йорт-ҡураһын бөтəйткəн йəки Нурулла,
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Шəрəфиҙəр кеүек үҙ ҡул көсө менəн күтəрелгəн, “сығышы бай
ҡатламдан, йоҡанан да түгел, уртаса булған крəҫтиəн”110. Фəйзулла,
Мəғəфүрҙəрҙең яңы ҡоролошҡа ҡаршы килеүенең бер сəбəбе шул
булһа, икенсе сəбəбе - байҙар йоғонтоһоноң һаман да көслө булыуы.
И.Насыри, С.Ҡудаш шул осор шарттарҙы конкрет кеше
характерҙарында бирə. Шəрəфи Иван Иванович кеүек урыҫ байында
ныҡлы терəк тапһа, Фəйзулла Усман, Хəким байҙарға ылыға, Яҡуп
бай менəн араһын ҡоҙалыҡ ептəре менəн нығытҡан. Байҙар кəңəше
менəн улар һəр ситуацияла хəйлəкəрлек, үҙенə уңайлы юл менəн эш
итеүгə өйрəнəлəр, ə А.Таһиров Мəғəфүрҙең көслө ҡаршылығының
сəбəптəрен, буталсыҡ заман шарттарын əҫəр контексында һалдаттар
телмəрендə, Мəғəфүрҙең ағаһына əйткəн һүҙҙəрендə бирə.
– Бына һин, Тукһанбаев, үҙең ярлы кеше балаһы тиһең,
атайың һалсы икəн, атығыҙ, һыйырығыҙ ҙа бер генə икəн, шулай
булғас, ниңə Совет власына ҡаршы ҡорал күтəреп сыҡтығыҙ?- тип
һораны. Туҡһанбаев: “...-Əллə”,- тине. Икенсе берəүһе уның өсөн
яуап биргəндəй:
– Беҙҙе алданылар бит, Башҡорт автономияһы өсөн
һуғышырға кəрəк, большевиктар башҡорттарҙың ерҙəрен рустарға
бирəлəр, тинелəр...
– Өсөнсө һалдат уның һүҙен бүлде:
– Дөрөҫөн əйткəндə, беҙҙе көслəп мобилизовать иттелəр. Ул
саҡта кемгə ҡаршы, ни өсөн икəнен əйтеүсе булманы, тик
Ырымбурға килгəс кенə, автономия тип баш ҡатырҙылар,- тине.
Мəғəфүрҙең Ғафарға əйткəн һүҙҙəрендə лə халыҡтың яңы
властҡа ышанып бөтмəүҙəре сағылып ҡала. “Большевиктарға эйəреп
ил таларға, кеше малын тартып алырға сыҡҡанһығыҙҙыр бит, кем
белə, бəлки кеше малын талап байығас, һеҙҙə лə кибеттəр асып, сауҙа
итергə ниəт барҙыр, уныһы миңə ҡараңғы”,- ти Мəғəфүр.
Геройҙарҙың төрлө юлдар менəн һəм төрлө характерҙа
ҡаршылыҡ күрһəтеүе - бунтарлыҡтың төрлө юлдары ул. Шəрəфи
үҙен коммунистар балыҡсылар бригадаһына бригадир итеп ҡуйырға
тəҡдим иткəс, тəүҙə ризалашмай, һуңынан “мин ризалашмаһам,
башҡа берəүҙе ҡуйырҙар” тип үҙенə уңайлы булһын өсөн Совет

власына ҡаршы кешелəрҙəн бригада төҙөй. Балыҡтарҙы улар
колхозға тапшырмайынса йəшереп һатып йөрөйҙəр, хəйлəкəрлек
менəн эш итəлəр, ə Фəйзулла улдарын айырым хужалыҡ итеп
айырып сығара, мөлкəтен аҙ итеп күрһəтергə тырыша. Шəрəфи
шундай бунтарь булһа ла унда Шəрəкəй, Хəлил мəзиндəрҙəге кеүек
мəкерлелек, ҡороткослоҡ итеү уйҙары бөтөнлəй юҡ. Фəтхи батҡанда
ла, ул кемдəн дə булһа ҡурҡып, яуаплылыҡка тарттыраласағын
уйлап түгел, ə батып барған кешене ҡотҡарыу уйынан һыуға
ташлана. Фəйзулланың артабанғы яҙмышында автор синфи дошман
айырылып сығыуын күрһəтһə лə, актив емереү юлын һайлауы тиҙ
генə хəл ителгəн юл түгел, уның күңел тартҡылашыуҙары, оҙаҡ
ҡына ғазаптар сигеүе сағыла:
Башында һуғышҡан ике уйҙың
Береһе сығармаҫҡа тағыла.
Береһе яғаһынан тотоп һөйрəй
Буҫағаның арғы яғына.
Тимəк, геройҙарҙың ике юл сатында ҡайһы юлды һайларға
тартҡылашыуы, ахыр сиктə килеп, һəр ҡайһыһы төрлө-төрлө һуҡмаҡ
һайлауҙары – “социаль тетрəү ваҡытында синфи айырымланыуҙың
ҡотолғоһоҙ
факторҙарының”111,
яңы
ҡоролоштоң
урынлаштырылыуы ҡораллы юл менəн, кеше яҙмыштары өсөн
көрəш менəн яуланыуының художестволы кəүҙəлəнеше булып күҙ
алдына баҫа.
Бындай герой типтарын аса барыу шундай һығымталар
яһауға, үҙенсəлектəрен күреүгə килтерə: беренсенəн, абстрактсхематик образдарҙан ҡотола барып, реалистик характерҙарҙың
тормоштағыса ҡатмарлы итеп биреүгə ирешə барыу яҙыусыларҙы
һүрəтлəнгəн ваҡиғаларҙың эске логикаһын художестволы танып
белеүгə, ысынбарлыҡҡа тарихи ҡараштың үҫеүенə, нығыуына,
юғары кимəлдə сəнғəтсə оҫта бирелеүенə алып килə. Тарихилыҡ
факттарҙы, документаль материалдарҙы теркəп сығыуҙан йəки теҙеп
111
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йыйынтығы

//Төҙөүсеһе:

һөйлəп сығыуҙан геройҙың көнкүрешендə, йəшəү рəүешендə,
əйлəнə-тирəлəге мөхит атмосфераһында уңышлы асыла, ижтимағисəйəси ваҡиғалар милли ерлек аша типиклаштырылып бирелə;
икенсенəн, герой мөхит менəн айырылғыһыҙ берлектə икəнлеге
дəлилле бирелə, бөгөнгөһө менəн үткəндəре араһында диалектик
бəйлəнеш эҙмə-эҙлекле, көндəлек ябай тормошо аша асыла.
Характерҙың милли һыҙаттары ҡалҡыуыраҡ һүрəтлəнə. Мəҫəлəн:
И.Насыри “Еңелгəн ятыу” повесының башында уҡ ваҡиғаларҙы
Шəрəфи үҫкəн Ымыҡ йылғаһы буйҙарын оҙон-оҙаҡ, тəфсиллəп
һүрəтлəүҙəн башлай. Өсөнсөнəн, бындай герой концепцияһында
ижтимағи ваҡиғаларҙан кеше яҙмыштарының беренсе планда
тороуы əҙəбиəт өсөн яңы күренеш. Шəхес тормошондағы
көтөлмəгəн боролоштарҙың ижтимағи ваҡиғалар менəн билдəлəнеүе
ғаилə, шəхси мөнəсəбəттəр, милли ерлектə асыла.
А.Таһиров дилогияһында ағалы-ҡустылы Мəғəфүр һəм
Ғафар мөнəсəбəттəрендəге эпизодик рəүештə генə бирелгəн
боролошло йылдарҙың ҡатмарлы ысынбарлығы З.Биишева
трилогияһында Таибə əбейҙең улдары Хаммат, Хисбулла, Закир
яҙмыштарында конкретыраҡ һəм тулыраҡ үҫеш алды. Хаммат
Ғафар кеүек көрəшсе большевик-революционерҙар тибының
үҫтерелеше булһа, Закир ике ҡоролош, ике идеология көрəше
мəлендə үҙенең юлын таба алмаған, ошо үҙгəрештəр яҙмышына
ҡырҡа тəьҫир яһаған халыҡтың бер ҡатламын дөйөмлəштерə.
З.Биишева трилогияһындағы Хаммат һəм Закирҙың бəлəкəйҙəн
үк һалынған характер һыҙаттарын һүрəтлəү, икеһе ике төрлө юл
һайлауҙарының сəбəптəрен биреү А.Таһиров романындағы
һүрəтлəүҙəр менəн ауаздашлыҡ таба.
Заман идеологияһының кешелəрҙе хатта бер ғаилə эсендə
ҡатламдарға бүлеүен утыҙынсы йылдар əҙəбиəте тотоп алды,
артабанғы əҙəбиəттəр өсөн совет ҡоролошо эсендəге был
тенденциоз проблеманы һүрəтлəүгə нигеҙ һалды.
Утыҙынсы йылдарҙа яҙыусылар геройҙарҙың рухи
донъяһындағы коллизияларға алып килгəн башҡа сəбəптəрҙе лə
асырға тырыштылар.
Геройҙың əхлаҡи, рухи юғарылыҡҡа ынтылыуы камил
шəхес булыу өсөн көрəшеүе хаталаныуҙар, яңылышыуҙар аша
барыуы сағыла. Был, əлбиттə, замандың социаль-тарихи
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шарттарының үҙгəреүе менəн дə бəйле. Тормоштағы
конфликттың синфи айырымлыҡтары юйыла барған һайын
”тыныс шарттарҙа” кеше өсөн көрəш геройҙы башҡа
“өлкəлəрҙəн” эҙлəүгə килтерə. Əҫəрҙəрҙə конфликт та үҙгəрҙе, ул
характерҙарҙың хис тойғоларының, күңел кисерештəренең
бəрелешенə ҡоролдо, шуның менəн “рухи өлкəлə эҙлəнеүсе”
актив геройҙы һүрəтлəү əҙəбиəткə психологизмдың ныҡлап үтеп
инə башлауына ла сəбəпсе булды. Əҙиптəр геройҙар характерын
уй-монологтары, хистəр өзгөлəнеүе, үҙгəрештəре аша тормошсан
итеп бирергə тырыштылар. Сəйҙел менəн Зəйнəб (Ғ.Сəлəм
“Бала”), Юлай (С.Мифтахов “Дуҫлыҡ һəм мөхəббəт”), Сəғитйəн,
Рəшит Мазһаров (Ғ.Хəйри “Өсəүҙең тарихы”) кеүек геройҙар
шундайҙарҙан. Уларҙы Һ.Дəүлəтшинаның “Айбикə” һəм
“Башаҡтар тулҡыны” повестарындағы Юлдыбай һəм Шакир
менəн сағыштырып ҡарау утыҙынсы йылдар геройының
характерындағы оҡшаш һəм айырмалы яҡтарын рельефлыраҡ
күрһəтə. Юлдыбай ҙа, Шакир ҙа ҡораллы көрəш осоро ижтимағи
геройҙар булыуы менəн Билал Ҡадыров, Ғинди Сəғиҙуллин,
Ғимай Басыров типтарына оҡшаһа, күсеү осоронда тиҙ генə
дөрөҫ юл табып башҡаларға ҡушылып китə алмаған ҡатмарлы
яҙмышлы булыуы менəн Шəрəфигə, Нуруллаға яҡын. Асыҡтанасыҡ көрəшкə өйрəнгəн Юлдыбай тыныс тормош шарттарында
көрəш атмосфераһының үҙгəреүе осоронда хаталаныуы менəн
Сəйҙел, Зəйнəп характерҙарына оҡшаш. Төрлө-төрлө социальижтимағи характерлы, социаль-психологик, əхлаҡи-этик һыҙатлы
заман кешеһен синтезлаштырыусы, бер-береһе менəн бəйлəүсе
“арауыҡтағы” герой тибы ул. Был герой яҙмышында йəмғиəттең
тарихи хəрəкəт үҫеше тағы ла эҙмə-эҙлекле художестволы
кəүҙəлəнеш ала. Сəйҙел, Зəйнəб, Юлдыбайҙағы ҡатмарлы
коллизиялар сəбəптəрен тарихи контекстан башҡа күҙ алдына
килтереүе ҡыйын. Заман атмосфераһы Əршит (Ғ.Сəлəм “Бала”),
Рəйсə (Һ.Дəүлəтшина “Айбикə”) аша конкрет образдарҙа, конкрет
кеше йөҙөндə бирелə. Юлдыбай империалистик һуғыш осорон,
революцияны үтеп, Ҡыҙыл гвардия һалдаты булып, совет власын
урынлаштырып йөрөгəн һалдат тыныс тормошҡа күскəс үҙенең
хата юлға баҫыуын да аңлап етмəй. Зəйнəп менəн Сəйҙелдең
яңылышыуын Əршитһеҙ аңлап булмаған кеүек Юлдыбайҙың
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тормошон Рəйсəһеҙ күҙ алдына килтереп булмай. Юлдыбай
менəн Сəйҙел яңы тормоштоң камиллыҡҡа ынтылыусы, яуланған
уңыштар менəн генə тынысланырға яратмаған, хеҙмəт яратыусы,
актив геройҙар. Юлдыбай ҙа, Һ.Дəүлəтшинаның “Башаҡтар
тулҡыны” повесындағы Шакир ҙа ҡулдарына ҡорал тотоп яңы
тормош өсөн көрəшкəн кисəге һалдаттар. Ҡораллы көрəштəр
мəлендə кемдең дошман, кемдең дуҫ икəне асыҡ мəлдə актив
көрəшһəлəр, хəҙер баҙап ҡалып, хата юлға баҫалар. “Яңы тарихи
шарттарҙың ҡатмарлы атмосфераһын баһалап еткермəйҙəр”112.
Юлдыбай, мəҫəлəн, ҡан ҡойоштар туҡтағас, тап ана шул идеаль
тормош, тыуған иленə хеҙмəт итеү, бəхетле ғаилə төҙөү юлында
аҙашҡан да инде: “... Быға тиклем интектереп килгəн наҙанлығы белем менəн иҫкесə генə ҡоролған ғаилəһен “яңы культурный
семья менəн алмаштырырға”113, “ҡатыны Рəйсə доктор булып
уҡып сыҡҡас, килəсəктə бик күп эштəрҙе икəүлəп башҡарыу”
уйынан яңы юл һайлаған.
Сəйҙел менəн Зəйнəбте лə улар рəтенə ҡуйып ҡарарға
мөмкин. Уларҙы аҙашыуҙарға алып килгəн сəбəптəрҙе заман
идеологияһынан эҙлəргə кəрəк. Əршит Сəйҙелгə:
Лəкин иң ҡиммəтле - һин илеңə
Файҙалы кеше бул, туғаным...
Семьянан элек беҙҙең илгə
Герой кəрəк, данлы кешелəр.
Ə ундайҙар, иптəш,
Тыумай тар семьялар эсендə...
Ҡайҙа ул идеалдар?...114тип əйтеүе менəн дə хаҡлы кеүек.
Əршиттең тəүге осрашыуҙа Сəйҙелгə “Ҡайҙа ҙур
идеалдар?” тип “əсенеп” əйтеүе фəлсəфəүи уйланыуҙарға
этəрерлек, көслө тəьҫирле. Ул Сəйҙелгə бөгөнгө тормошонда
үҙенəн алда килгəн быуындар һымаҡ уҡ ижтимағи
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ынтылыштарҙы бөтəһенəн өҫтөн ҡуйып йəшəргə өндəй. “Ҙур
идеалдар ҙур эштəрҙə генə тыуа”, ə тар семьялар эсендə быуыла,
тип кешенең эштəренең ижтимағи яғы беренсе планда торорға
тейешлеге хаҡында Сəйҙел күңеленə ойотҡо һала. Ижтимағи
идеалдар өсөн көрəш дəүере геройҙарынан, Сəйҙел кеүек герой
типтарының характер хəрəкəтенəн тарихтың диалектик үҫеше,
көрəштең “күсəгилешлеге” күҙ алдына баҫа. Əгəр ҙə революцион
ваҡиғалар, социаль боролоштар, һынылышлы хəл иткес көрəштəр
мəлендə заман геройының эштəре ижтимағи маҡсаттар менəн
билдəлəнһə, “тыныс тормош” шарттарында кеше өсөн көрəш
башҡа төҫ ала.
Ғ.Хəйриҙең “Өсəүҙең тарихы” повесындағы Рəшит
Мазһаров үҙенең “бəхетһеҙлеге” менəн Сəйҙел менəн Зəйнəб
образына һалынған концепцияны раҫлай. Рəшит бəлəкəйҙəн үгəй
əсə ҡулында михнəттəр күреп, йəберһетеүҙəргə түҙеп үҫə.
Ҡыҙылдар менəн бергə граждандар һуғышында ҡатнаша, аслыҡ
йылдарында заводта эшлəй, Ҡазан эшселəр факультетын
тамамлай, Мəскəүҙə уҡый, тормош баҫҡыстарында сынығып,
хəҙер үҙ эшен яҡшы белгəн экономист дəрəжəһенə тиклем
күтəрелə. Яратҡан эшендə эшлəп, тормош һынауҙарын ҡыйыу
үтеп, бəхетле ғаилə ҡорһа ла, үҙен тулы бəхетле кеше итеп тоя
алмай. Ғаилə тотҡаһы, килəсəге - балалары булмау сəбəпле
Рəшиткə күңеленə йыуаныстарҙы һыраханала һыра эсеп көн
үткəреүҙə табырға ҡала.
Ғ.Сəлəм геройҙары Сəйҙел менəн Зəйнəптең яҙмышы
Рəшиттекенə оҡшаш. Улар Əршит һүҙенə алданып, хата юлға
баҫалар, аңлы рəүештə баланан баш тарталар. Эпоханың
бөйөклөгөнəн, талаптарынан сығып ҡараһаң, Əршит хаҡлы ла
кеүек. Əммə уның ысын йөҙө асыла барған һайын, “нсш-та
химиянан дəрес уҡытҡан”, итəк тулы бала үҫтергəн Вəлишин
образының, яңғыҙ ҡатын Нəзирəнең бер нигə ҡарамай балаһын
тəрбиəлəүҙə оло бəхет тойоуының бөйөклөктəре раҫлана бара.
Тимəк, кешегə тулы бəхетле булыу өсөн ижтимағи маҡсаттар
менəн генə йəшəү етмəй. Һəр кемдең тормошта үҙ урыны бар.
Шəхестең рухи бөтөнлөгө өсөн үҙен бөтə яҡлап та раҫларға
тейеш. Кешенең йəшəүенең мəғəнəһе шəхси бəхет һəм ижтимағи
маҡсаттар менəн дə билдəлəнə. Ғ.Сəлəм поэмаһының
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Бына шулай беҙҙең быуында ла
Юҡҡа сыға ҡай бер кешелəр
тигəн юлдарында “йəшəү өсөн һуҡмаҡ эҙлəү” еңел генə булмауы
сағыла. Сəйҙел менəн Зəйнəбтең, Рəшит Мазһаров кеүектəрҙең
тулы ҡанлы тормош менəн йəшəргə ынтылыштары эске күңел
конфликты аша асыла. Бындай геройҙар концепцияһында
конфликт, əлбиттə, ғаилə мəсьəлəлəренə генə ҡайтып ҡалмай, ул
тəрəндəрəк ята, заман шарттары менəн бəйле геройҙың
характерындағы əхлаҡи-этик коллизияларға ҡорола. Сəйҙел һəм
Зəйнəп, Рəшит Мазһаров кешелек һыҙаттарына һынауҙы үтеп,
эволюцияла бирелə. Финалда Сəйҙел һуғыштан орден-миҙалдар
тағып ҡайтҡан, ҡулына сабыйын ҡосҡан герой итеп һүрəтлəнə.
Зəйнəп, Сəйҙелдəрҙең характер эволюцияһын күҙəтеү шундай
һығымталар яһауға килтерə: автор ғаилə мөнəсəбəттəре аша һəр
ваҡыт актуаль булған кешенең ижтимағи һəм шəхси тормошо
кеүек мəсьəлəлəргə ҡағыла. Был осорҙа, ижтимағи маҡсаттар алға
ҡуйылған мəлдə, Зəйнəп менəн Сəйҙелдең яҙмышы дəүер
шарттарына протест та кеүек. Сөнки Сəйҙел тап дəүер
идеологияһын алға һөргəн Əршит менəн полемикаға ла инə.
“Əршитлек – ул большевизм, революция менəн тыуҙырылған
идея”115,-ти Р.Байымов. Ябай кешенең ижтимағи һəм шəхси
тормоштарының бəрелеше яҙмышында һикəлтə, боролоштарға
алып килə. Был тема кешене өйрəнеүсе əҙəбиəттə актуаллеген
юғалтмай. Шулай итеп, шағир һəр заман өсөн дə əһəмиəтле,
мəңгелек проблемаларҙың береһен күтəреп сыҡты.
Осор аҙағына табан яҙыусылар ысынбарлыҡтың
ҡатмарлы яҡтарын тəрəнерəк өйрəнə барған һайын яңы яҡтарын
астылар. Яңы ғына тыуып килгəн тенденцияларҙы осорҙоң мөһим
һыҙаты булыуына баҫым яһанылар. Былар заман геройҙарының
“яңы əҙəби тибы тыуыуын, əҙəбиəтттə проблемаларҙың һəм
конфликттарҙың яңырыуын”116 аңлатты.
Юлай (С.Мифтахов “Дуҫлыҡ һəм мөхəббəт”) тибындағы

геройҙар улар – йəшəп ятҡан системала моронлай башлаған кире
тенденцияларҙы дөйөмлəштергəн ҡаршылыҡлы характерҙар.
Бындай образдар өлгөлəрендə тəнҡитле реализм һыҙаттары
сағылышын, яҙыусының эстетик ҡараштарында алдан күреү,
күҙаллау һиҙгерлеген тойоп була. Юлай кеүек ҡаршылыҡлы
типҡа Ғ.Хəйриҙең “Өсəүҙең тарихы” повесынан Сəғитйəн
Ильясов яҡын.
Юлай, Сəғитйəн характерҙары өр-яңы яҫылыҡтағы
проблемаларҙы, осор тенденцияларын сағылдырыуҙары менəн
бер. Улар характерында йəшəп ятҡан системала тыуып килгəн
кире күренештəр тəнҡит ителə. Юлай, Сəғитйəн кеүек геройҙарҙы
һуңғы осорҙар əҙəбиəте геройҙарының “прообраздары”117 тип
əйтергə мөмкин. Бындай типтағы геройҙарға һалынған концепция
60-80-се йылдарҙа, тарихты яңы күҙлектəн баһалау осоронда,
үткəндəргə өр-яңы ҡараш ташлаған быуат аҙағында ижад ителгəн
əҫəрҙəрҙəге герой концепцияһында ҡабаттан сағылыш тапты.
Юлайҙа шəхес культы һөҙөмтəһендə барлыҡҡа килгəн Мөхип
Мөжипов (Д.Исламов “Йомарт ер”), чекист Бураншин
(Ə.Хəкимов “Өйөрмə”), Аҫылғужа Назаров (Н.Мусин “Таң менəн
сыҡ юлдарға”), Ихсанбай (Т.Ғарипова “Бөйрəкəй”) кеүек
етəкселəр образдарының һыҙаттары асыла.
Юлай тибында С.Мифтахов етəксе һəм халыҡ, шəхес һəм
йəмғиəт проблемаһын сағылдыра. Үҙенең дөйөм эш итеп янып
йөрөүе, “Һаҡмар” колхозының яҙмышы өсөн ҙур яуаплылыҡ
тойоуы менəн Юлай халыҡтың ышанысын яулаған. Ул етəксе
поста, колхоз рəйесе. Ҡаршылыҡлы ла герой ул. Халыҡҡа үҙ
принциптарын һəм ҡараштарын көслəп тағыуын, эштең ул
телəгəнсə башҡарылыуын башҡалар иҫəбенə булһа ла үтəлеүен
бойомға ашырған етəксе образына, конфликттың киңерəгенə
тартым ул. С.Мифтахов геройын көнкүреш планда асып бирһə лə,
образға тəрəнерəк йөкмəтке һалынған. Юлай ҡатыны Айһылыуҙы
ғаилə усағын ҡараусы, бала тəрбиəлəүсе итеп кенə күрергə телəй.
Айһылыуға: “Тамағың туҡ, өҫтөң бөтөн, һиңə тағы нимə етмəй”,тип бер яҡлы ҡарашта тора. Был “патриархаль иҫкелек
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ҡалдыҡтарының, ҡараштарының һаман да бөтөп етмəүе”118
булмайынса, яңы конфликттарҙың утыҙынсы йылдарҙа уҡ
билдəлəнеүелер, сөнки “Һаҡмар” драмаһының дауамы булып
ҡабул ителгəн “Дуҫлыҡ һəм мөхəббəт”кə Юлай өлгөргəн,
сыныҡҡан, үҙе үк халыҡ тормошон яҡшыртыу өсөн иҫке
тəртиптəр менəн көрəшкəн герой булып килеп инə. Шуға күрə
Юлайҙың ҡатын-ҡыҙға иҫкесə ҡараш принцибынан Айһылыу
менəн конфликтҡа инеүе характер логикаһына ҡаршы килə. Шуға
күрə лə Юлай характерының асылын шəхестең мин-минлеге,
баш-баштаҡлығы, күрһəтмəлəр менəн эш итергə яратыуы тип
баһаларға кəрəктер. Автор геройҙың шул һыҙаттары уның мораль
деградацияға алып килеүен дə күрһəтə. Айһылыуҙы бөтə халыҡ
алдында түбəн һүҙҙəр менəн кəмһетеүендə Юлайҙың əхлаҡи
тарҡалыуы, түбəнгə тəгəрəй барыуы сағыла. Юлайҙың минминлегенең көслө булыуын уның характерына ғына ҡайтарып
ҡалдырмайынса, тирə-яҡ мөхиттə уға тəьҫире көслө геройҙар
барлығын да билдəлəргə кəрəк. Мəҫəлəн: МТС директоры Алтаев
ҡатын-ҡыҙға түбəнһетеп ҡараған етəксе. Эш һорап килгəн
Айһылыуҙы ҡатын-ҡыҙға нисек кенə итеп ышанып трактор
тапшыраһың, бейə һауырға ғына булдыралар,- тип бороп
сығарып ебəргəн Алтаев Юлайҙың хаталаныуын файҙаланып,
колхоз эшенə аяҡ салырға уңайлы кеше итеп үҙҙəре яғына
ауыштырмаҡсы.
Əлбиттə, С.Мифтахов Юлай кеүек етəкселəрҙең яҙмышын
алдан билдəлəй алмай. Герой драматик хаталар эшлəп, ғаилəһе
тарҡалып, халыҡ колхоз рəйеслегенəн төшөрһə, артабан яҙыусы
геройын коллектив йоғонтоһонда дөрөҫ юлға баҫтырып,
яҙмышын заманса хəл итə.
Шəрəфи кеүек “индивидуаль бунтарсылар”, Юлай кеүек
шул осорҙа моронлай башлаған кире күренештəрҙе үҙ
характерында дөйөмлəштереүсе геройҙар концепцияларында
тəнҡитле реализм сатҡыларын тойомларға мөмкин. Сөнки
Шəрəфиҙең яңы үҙгəрештəр менəн ҡаршылыҡка инеүендə,

Юлайҙың, киреһенсə, етəксе-коммунистың, халыҡ менəн идара
итеүселəрҙең бер вəкиленең, массалар телəгенə ҡаршы килеүендə
артабан əҙəбиəт өсөн мөһим булған совет ҡоролошо мəсьəлəлəре
яҡтыртыла.
С.Мифтахов, Ғ.Сəлəм, Ғ.Хəйри геройҙары аша бирелгəн
проблемалар 60-70-се йылдар əҙəбиəтендə, конкрет əйткəндə,
Н.Асанбаевтың “Рəйсə”, “Фəйзи” дилогияһындағы төп геройҙар
яҙмышында дауам иттерелə. Автор яңы ҡоролош кешеһенең
формалашыуының ҡатмарлы ситуацияларҙа барыуын үҙ заманы
шарттарында һүрəтлəне. Фəйзиҙең “Һин ҡатын кеше, Рəйсə, һин əсə..., эйе, һин яҡшы инженер булдың. Һүҙ юҡ. Ə ҡатын, əсə була
алманың”119,- тип шелтəлəүендə Юлайҙың Айһылыуға əйткəн
һүҙҙəре яңғырай кеүек.
Ə бына Сəғитйəн Ильясов образында заманында
системаға тоғро ҡалып, халыҡ яҙмышы менəн иҫəплəшмəйенсə
эш иткəне өсөн өҙгөлəнеүсе Ғəлиəхмəт Байрамғолов, Ниғмəт
Хəкимов (Р.Байымов “Яуап бирер көн”) кеүек геройҙарҙың
прообраздарын күрергə мөмкин. Сəғитйəн яҙмышында автор
тенденцияларға уратып ишаралап тормайынса, уның социальсəйəси ваҡиғаларҙы фəлсəфəле анализлауында осор һыҙаттарын
туранан-тура уҡыусы алдына һала. Бындай геройҙар тибы
утыҙынсы йылдар əҙəбиəтендə бөтөнлəй осрамай. Повесть үҙе лə
туҡһанынсы йылдарҙа ғына уҡыусы хөкөмөнə сығарылды120,
əҙəбиəт ғилемендə лə тейешле баһаһын алып бөтмəгəн. Автор
“көрəш өйөрмəһе эсендə буталып, үҙен-үҙе һəлəк иткəн”121,
“сигенеүгə дусар булған кешене үҙəк герой итеп алған”.122
Сəғитйəндең йəмғиəт ысынбарлығы менəн килешеп етмəүендə
пассив булһа ла, күңел протесын күрергə мөмкин. Роберт
Байымовтың 80-се йылдар аҙағында яҙылған “Яуап бирер көн”
романы геройы Ниғмəт Хəкимовтың “Хаталар, хаталар... Юл
сатындағы хаталар... Ерҙең ҡайһы бер хужаларын ул саҡта ерҙəн
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көслəп айырҙыҡ”123 тигəн һуңлап үкенеүҙəрен иҫкəртə кеүек.
Ғ.Хəйри Сəғитйəн образында заман геройының əхлаҡи
һыҙаттарын шəхси хис-тойғолар аша аса.
Сəғитйəн Ильясов индивидуаль бунтарлығы, трагик
яҙмышы менəн Шəрəфигə оҡшаш та, тап крəҫтиəндəрҙе
коллектив
хужалыҡтарға
берлəштереү
кеүек
социаль
ваҡиғаларҙы үтəү барышында туранан-тура ҡатнашып, үҙ
ҡулдары менəн урта хəллелəргə, кулак тип нарыҡланғандарға
“яза” сығарыусыларҙың бер вəкиле булыуы менəн Шəрəфигə
контраст та.
Сəғитйəн – социалистик үҙгəртеп ҡороуҙарҙың башында
йөрөп, һуңынан был социаль тетрəнеүҙəр халыҡ телəгенə ҡаршы
килеүен аңлап, күңел ғазаптары кисереүсе заман геройы. Уның
күңелендəге ҡаршылыҡтар көрəшенең сəбəбе – үҙ ҡулы менəн
башҡарған эштəрҙе əхлаҡи-этик планда баһалау. Алғы планда
геройҙың күңел коллизиялары. Шуға күрə авторҙың ваҡиғалар
барышын төп геройҙың көндəлеге формаһында биреү рух
диалектикаһын эҙмə-эҙлекле күҙəтеүҙə уңышлы һайланған алым.
Сəғитйəн Ильясов яҙмышында ла Шəрəфи, Əхмəт,
Григорий Мелеховтарҙыҡы һымаҡ рухи трагедия, донъянан
изоляцияланған шəхес трагедияһы асыла. Был изоляция - билдəле
тарихи дəүер емеше. Был яңғыҙлыҡ геройҙарҙың Саяф (С.Агиш
“Шартына килһен”), Ҡотоштар һымаҡ (Ғ.Хəйри “Өсəүҙең
тарихы”) шартына килтереп, яраҡлашып йəшəргə телəмəү,
тормошта дөрөҫ һуҡмаҡ табырға тырышыу ынтылыштарының
һөҙөмтəһе. Яҙыусылар бер генə кешенең трагедияһын
сағылдырған кеүек, ə шул геройҙарҙы трагедияға алып килгəн
тарихи сəбəптəр əҫəр контексынан аңлашыла. Ул обьектив
сəбəптəрһеҙ, мөхит шарттарынан башҡа герой характерындағы
ҡапма-ҡаршылыҡтар бəрелешен аңлау ҡыйын. Шəрəфи,
Григорий Мелехов, Əхмəттəрҙең актив рухи эҙлəнеүҙəре тышҡы
хəрəкəт итеүгə лə алып килһə, Ғ.Хəйри геройы пассив. Уның
күңелендə синфи көрəшкə, заман ваҡиғаларына мораль-этик баһа
үткəрелһə лə, йəмғиəттə барған күренештəргə ҡаршы көрəше юҡ.
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Əлбиттə, уҡыусы уның “пассивлығын” аҡлай, сөнки замандың
аяуһыҙ тəгəрмəсе алдында əлегə ул көсһөҙ. Яҙыусы əле ул
утыҙынсы йылдар заманында йəмғиəттə барған тəртиптəргə
ҡаршы эске күңел протесы менəн бирелгəн геройҙы алыуы менəн
ҡыйыу аҙым яһаны. Уның геройында тəнҡитле реализм
сатҡылары бирелде.
Тəү ҡарашҡа Сəғитйəндең трагик көрсөккə килеүендə
яуапһыҙ мөхəббəт сəбəпсе кеүек. Автор əҫəрҙең башында уҡ
Сəғитйəн менəн Мəхфүзə араһындағы мөхəббəткə төп иғтибар
йүнəлтеүҙəн башлай. Əммə был яуапһыҙ мөхəббəт хистəре – төп
эске конфликтты ҡуйыртыусы ғына.
Осор һыҙаттары, шул осор ҡатмарлылыҡтары өс кеше
яҙмышы аша сағылдырыла. Повеста төп геройҙар итеп алынған
Мəхфүзə, Ҡотош, Сəғитйəн утыҙынсы йылдарҙың өр-яңы йəш
быуыны. Мəхфүзə ижтимағи маҡсаттарҙы үҙенең шəхси
тормошонан да өҫтөн ҡуйған, дəртле, ҙур фиҙакəр эштəргə əҙер
комсомолец-йəштəр, ижтимағи геройҙар тибы. “…бөгөнгө көндə
һөйөүҙəн дə əһəмиəтлерəк нəмəлəр бар”,- тиеүе уның характерын
ғына түгел, осор һулышын да сағылдыра. Сəғитйəн эргəһендə
Мəхфүзə кеүек фанаттар бер яҡта булһа, икенсе яҡта – телəһə
ниндəй шарттарға ла яраҡлаша алған Ҡотоштар ҙа бар. Һəр кем
йəшəүенең мəғəнəһен заман шарттары менəн бəйлəй. Автор
Сəғитйəн яҙмышында шəхес һəм йəмғиəт, шəхес һəм уны уратып
алған мөхит кеүек мəсьəлəлəргə төп иғтибарҙы бүлə. Мөхиттəн
айырылған шəхестең деградацияға килеүе проблемаһы сағыла.
Шəрəфи, Əхмəттəр үҙҙəре йəшəгəн мөхиттəн ситкə сығып китеп,
халыҡтан айырылһа, Сəғитйəн шул мөхит эсендə йəшəп тə
изоляцияла. Əлеге йəмғиəтте үҙ ҡулдары менəн төҙөгəн, “ярайһы
уҡ күп йылдарын, йəшлеген комсомолға биргəн комсомолец,
пролетариат юлында барыусыларҙың бер вəкиле, əммə уларға
һуҡырҙарса эйəрə алмауы, ҡараны аҡ тип ҡабул итə алмауы
менəн айырым һуҡмакта”124. Сəғитйəн коллективлаштырыу
башланғас аяуһыҙ йəмғиəт тəгəрмəсе кеше яҙмыштарына ла
аяуһыҙ икəнлеген, “йəшəһен колхоз” тигəн раҫлауҙың атаһына, үҙ
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туғандарына үлем язаһы булып яңғырауын яҡшы аңлай. Үҙенең
хатаһын танып, күңел ғазаптары кисереүе менəн йəштəштəре
Мəхфүзə менəн Ҡотоштан айырыла. Мəхфүзə дөйөм мəнфəғəттəр
өсөн, ə Ҡотош үҙ тиреһен һаҡлап ҡалыу өсөн аталарынан,
туғанлыҡ хистəренəн баш тартҡан. “Һəр нəмəлə иң элек кешелек
хисенең йəшəүе”125н күрергə ынтылған, “йыртҡыс тəбиғəтле
кешелəрҙе”126, алдашыуҙы, яраҡлашыуҙы яратмаған Сəғитйəндə
заман геройының таҙа əхлағы сағыла. Сəғитйəндең характерының
көслө ыңғай яғы - шул кешелек хисенең ҙурлығы. Ундай
сифаттарҙы “Астан үлгəн саҡта ла, урлашырға ҡул һуҙмам”127
тигəн Шəрəфиҙə лə, “Əхмəт йөрəгендə генə кешелек хисен
тапҡан”128 Гөлнурҙың ҙур һөйөүе аша Əхмəттə лə (Ғ.Сəлəм
“Шоңҡар”) күрергə мөмкин ине.
Тимəк, авторҙар сəйəси ваҡиғалар һəм кеше яҙмышы
мөнəсəбəттəрендə замандың гуманлы яҡтарын да эҙлəй. Сəйҙел,
Зəйнəп, Рəшит Мазһаров, Əхмəт, Шəрəфи кеүек геройҙар тибына
һалынған концепция Сəғитйəн образы аша тағы ла раҫланды. Ул
тормошоноң, йəшəүенең мəғəнəһе, үҙенең заманы, тиҫтерҙəре,
заманының аяуһыҙ ғəҙелһеҙлектəре, Кеше исеменə лайыҡ булыу
тураһында фəлсəфəүи уйланыуҙарға бирелə, выждан ғазабы
кисерə. Ул характерҙа ижтимағи шарттарҙы əхлаҡи-этик
күҙлектəн
баһалауы
һөҙөмтəһендə
“ҡапма-ҡаршылыҡтар
ҡолона”129 əүерелгəн замана геройын бирергə ынтылыш бар.
Заман кешеһенең, рухи-əхлаҡи тормоштоң ҡаршылыҡлы
яҡтарын сағылдырыусы герой ул.
Шулай итеп, утыҙынсы йылдарҙың заман геройы
типтарында кеше концепцияһы тик “ыңғай”, тик “кире” тигəн
критерийҙарҙан ситлəшə бара, əҙəбиəт социаль-психологик,
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əхлаҡи-этик типтар менəн байый. Əҙəбиəттең замандашты
биреүҙə ныҡышмалы эҙлəнеүҙəренең һөҙөмтəһе – шəхескə
күберəк иғтибар биреүҙəн, йəмғиəттең үҙгəрештəрен кеше
яҙмыштарында тулыраҡ сағылдырыуҙан тыуған конфликтлы,
тормошсан, ҡапма-ҡаршылыҡлы типтар. Ундай тип геройҙарҙың
хараҡтеры əҫəрҙең конфликты үҙгəреүгə лə сəбəпсе. Хəҙер инде
əҫəрҙəр үҙəгендə синфи бəрелешкə генə түгел, ə характер
ҡаршылыҡтарына нигеҙлəнгəн конфликт ята. Был тормошто бер
яҡлы ғына һүрəтлəүҙəн, схематиклыҡтан арына барыуҙың бер
күрһəткесе ине.

Һорауҙар һəм эштəр:
1. Утыҙынсы йылдар башҡорт əҙəбиəтендə Сəғитйəн
Ильясов (Ғ.Хəйри “Өсəүҙең тарихы”), Шəрəфи (И.Насыри
“Еңелгəн ятыу”) кеүек ҡатмарлы характерҙарға һалынған
концепция хаҡында нимəлəр əйтə алаһығыҙ?
2. Юлай (С.Мифтахов “Һаҡмар”, “Дуҫлыҡ һəм мөхəббəт”)
тибындағы геройҙарға һалынған концепция артабанғы осорҙар
башҡорт əҙəбиəтендə ҡайһы геройҙарҙа дауам ителде?
3. Утыҙынсы йылдар башҡорт əҙəбиəтендəге Шəрəфи
(И.Насыри “Еңелгəн ятыу”) кеүек геройҙарҙың башҡа
əҙəбиəттəрҙəге шундай уҡ типтар менəн оҡшаш һəм айырмалы
яҡтары нимəлə?
4. С.Мифтаховтың “Һаҡмар”, “Дуҫлыҡ һəм мөхəббəт”
дилогияһында Юлай образына һалынған концепцияла замандың
ниндəй һыҙаттары сағыла?
5. “Башҡорт прозаһында сəйəсмəн Зəки Вəлиди
образының бирелеше” тигəн темаға реферат яҙырға.
Һығымта
Егерменсе быуаттың һуңғы йылдары башҡорт мəҙəниəте,
ижтимағи-сəйəси тормошонда, милли аңы үҫешендə мөһим
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үҙгəрештəр осоро. Социалистик йəмғиəт ҡоролошо осорондағы
əҙəбиəттең үҫешен яңы ҡараштарҙан баһалау ихтыяжы тыуған
осор.
Совет осоронда социалистик реализм методының һəм
коммунистик партиялылыҡ принцибының тар үҙəнендə үҫешкəн
совет əҙəбиəте үрнəктəре əҙəбиəт ғилемендə лə коммунистик
идеология күҙлегенəн баһаланды.
Бөгөнгө көндə əҙəбиəт ғилеме өлкəһендə лə “совет
осоронда милли əҙəбиəт проблемаһын обьектив нигеҙҙə яңынан
баһалау мохтажлығы тора”130.Ул мəсьəлəлəргə арналған ғилми
тикшеренеүҙəр, эҙлəнеүҙəр һуңғы йылдарҙа күберəк күренə
башланы. Ниндəйҙер кимəлдə совет осорондағы əҙəбиəт үҫешенə
генə түгел, ижтимағи-сəйəси ваҡиғаларға ла обьектив ҡараштар
булдырылды ла кеүек. Тарихсылар ҙа, əҙəбиəтселəр ҙə ул
үткəндəргə ҡабат-ҡабат мөрəжəғəт итəлəр.
Үткəндəрҙе тəрəнерəк өйрəнеү, яңынан-яңы асыштар, яңы
фекерҙəр, яңы күренештəрҙе өҫкə сығарыу, барлау эштəре дауам
итə. Был эш тə ана шул маҡсаттарҙан сығып башланылған эш
булып ҡабул ителергə тейештер. Сөнки əҙəбиəтте герой
концепцияһынан айырып ҡарау мөмкин түгел. Герой - ул эстетик
һəм тарихи берəмек. Шуға күрə лə герой концепцияһы əҙəбиəт
алдында даими актуаль булған мəсьəлəлəрҙең береһе. “Əҙəбиəттə
герой концепцияһы – ижад методының төп аспекттарының
береһе”131,- ти ғалим С.Сафуанов. Яҙыусы һəм уҡыусы араһын
тоташтырыусы күпер – əҙəби əҫəр һəм уның геройы. Яҙыусы
үҙенең донъяға, тормошҡа булған эстетик ҡараштарын,
мөнəсəбəтен уҡыусыға геройы аша еткерə, үҙенең уйҙарын уның
ауыҙынан əйттерə, хəрəкəте, эш-ҡылыҡтары аша сағылдыра.
Заманының үҙен һəм уҡыусыһын борсоған мəсьəлəлəренə яуап
эҙлəй. Яҙыусыларҙың əҫəрҙəрендəге индивидуаль геройҙар
характерында əҙəбиəттең үҫеш перспективаһы, эстетик
концепцияһы, теге йəки был дəүерҙең тарихи атмосфераһы күҙ
алдына баҫа.

Билдəле бер осор əҙəбиəтенең геройы концепцияһын
күҙəтеү – ул яҙыусыларҙың ысынбарлыҡты художестволы
дөйөмлəштереүгə эстетик ҡараштар системаһын, уртаҡлығын,
дөйөмлөгөн күҙəтеү, геройҙа дəүерҙең тарихи һыҙаттарын, \типик
яҡтарын, əҙəбиəттең яңылығын юллау, асыҡлау тигəн һүҙ менəн
дөйөмлəштереп булалыр.
Төп бүлектəрҙə күтəрелгəн һəм хəл итергə ынтылыш
яһалған
проблемаларға
күҙəтеүҙəрҙəн
сығып,
шундай
һығымталар яһарға мөмкин.
Утыҙынсы йылдарҙа күп яҡлы ижтимағи-эстетик тəжрибə
туплап өлгөргəн башҡорт əҙəбиəте социалистик йəмғиəт төҙөү
эшенə тотонған яңы кеше характерын биреүгə төп иғтибарын
йүнəлтте. Утыҙынсы йылдар əҙəбиəте “яңы тормош төҙөргə
өйрəнеү өсөн ижтимағи аренаға сыҡҡан совет кешеһенең
характерын күрһəтеүҙə ҙур аҙым яһаны”132,-тип билдəлəне
Ə.Вахитов. Утыҙынсы йылдар осоро ваҡиғаларға бай булған
кеүек, əҙəбиəт тə əҙəби типтарҙың төрлөлөгө менəн айырылып
торҙо һəм ул əҙəби типтарҙа, төп геройҙың дөйөм һыҙаттарында
осорҙоң типик яҡтары сағылыш алды.
Егерменсе йылдар əҙəбиəте революцияға тиклемге
əҙəбиəт һүрəтлəгəн йəмғиəттең аҫҡы ҡатламынан булған
хоҡуҡһыҙ бəлəкəй кешене – ябай халыҡ араһынан сыҡҡан
шəхесте тормоштоң хужаһы итеп һүрəтлəне. Əҙəбиəттең төп
геройы – ана шул массалар мəнфəғəте өсөн көрəшкəн, иҫке
тормошто емереп, яңыһын төҙөү өсөн тотонған большевикреволюционер булды.
Утыҙынсы йылдар əҙəбиəте ошо көрəшсе, яңы тормош
төҙөүсе шəхес концепцияһын нигеҙ итеп алды, артабан яңы
һыҙаттар менəн байытты, төп геройҙың характеры баҙыҡлана
төштө.
Төп герой характеры инде формалашҡан “əҙер” образ
булып килеп инде. Башҡорт ауылдарын коллектив хужалыҡтарға
ойоштороуҙа, индустриаль эш участкаларында ла һ.б.
ваҡиғаларҙа ла яңылыҡты башлап йөрөүсе, синфи, ижтимағи-
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сəйəси аңы юғары яңы заман кешеһе итеп бирелде. “Əҙер” герой
булып килеп инеүенең сəбəптəрен яҙыусылар йыш ҡына уның
үткəндəре менəн, сəйəси аң формалашыуҙы революция һəм
граждандар һуғышы осоронда сынығыу этаптары менəн бəйлəне,
йə совет Армияһы “мəктəптəрендə” тəжрибə туплауын
сағылдырҙы. Һ.Дəүлəтшинаның “Башаҡтар тулҡыны” повесынан
Шакир һəм Ғəллəм, “Айбикə” повесынан Юлдыбай,
А.Таһировтың “Машиналар ҡаны” əҫəренəн Ибрай һ.б. шундай
типтар совет власын урынлаштырыу өсөн көрəштə сыныҡҡан
“кисəге” фронт һалдаты булһа, С.Мифтаховтың “Һаҡмар”
драмаһынан Юлай, С.Ҡудаштың “Ҡушҡайын” романынан Авзал
Бикташев һ.б. шундай геройҙар Совет Армияһында хеҙмəт итеп
ҡайтҡан яңы, йəш быуын. А.Таһировтың роман-дилогияһында,
И.Насыриҙың
“Күҙəй”
романында,
А.Карнайҙың
“Беҙ
ҡайтырбыҙ” повесында һ.б. əҫəрҙəрҙə геройҙың фронт юлдарында
һəм фронттан һуң совет власы өсөн “урындарҙағы” көрəштəрҙə
тəжрибə туплауы, тормошҡа ҡарашы аныҡланыуы, характеры
сынығыуы уларҙы артабанғы яңы үҙгəрештəрҙең активисы,
инициаторы итеүе һүрəтлəнде. Кисə өҫтөнə һалдат шинеле кейгəн
герой яңы тормош төҙөүгə тотоноп китте. Əммə йыш ҡына
ошондай типтағы ижтимағи геройҙың уның яңылыҡтың
инициаторы
иткəн
сəбəптəрҙе
күрһəтмəү
характерҙы
тоноҡландырҙы.
Яңы социалистик ҡоролош өсөн көрəште герой
яҙмышында трагик яҡтары менəн биреү осорҙоң киҫкен драматик
яҡтарын һүрəтлəү булып килеп баҫты. Был трагиклыҡтың
оптимистик характерҙа булыуы осорҙоң тарихи атмосфераһын
сағылдырҙы. Массалар мəнфəғəте, килəсəктең йəшəүе, дауам
ителеүе өсөн геройҙың үҙен ҡорбан итеүе образды героик
характерлы итте.
Төп ыңғай геройҙың характерындағы романтик һыҙаттар
ҙа осор шарттары менəн бəйле яңы концепцияға нигеҙлəнде.
Шəреҡ əҙəбиəтендə нигеҙҙə мөхəббəт темаһы менəн билдəлəнгəн
əҙəби образдың романтик характеры социаль йөкмəткеле булды.
Утыҙынсы йылдар башҡорт əҙəбиəте романтиканың революцион
характерҙағыһын үҙ итте. Был осор əҙəбиəттəге замандаш образы
бөтөнлəй “ҡатып ҡалған” характер түгел. Халыҡ тормошон
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үҙгəртеүгə һəлəтле булыуы менəн бергə, үҙе лə камиллыҡҡа
ынтылған, эҙлəнеүсəн характер. Уның артабан үҫеүе өсөн
алдында ҙур-ҙур перспективалар асылыуы, яңы тормош уның
характерына яңы һыҙаттар алып инеүе һүрəтлəнде. А.Таһировтың
“Машиналар
ҡаны”,
Һ.Дəүлəтшинаның
“Айбикə”
повестарындағы Кинйəғол Уралбаев, Айбикə, С.Мифтаховтың
дилогия-драмаларындағы Айһылыу һ.б. бик күп геройҙар
шундайҙар.
Утыҙынсы йылдар əҙəбиəте ҡатын-ҡыҙҙар образдарында
ла осорҙоң типик яҡтарын бирҙе. Тəнҡитле реализм əҙəбиəте
биргəн хоҡуҡһыҙ мосолман ҡатын-ҡыҙҙары типтарын яңы
йəмғиəттə алдынғы ҡарашлы, актив эшмəкəр ҡатын-ҡыҙҙар
образдары алыштырҙы. Ҡатын-ҡыҙ рухи яҡтан күпкə юғары, яңы
техниканы буйһондороусы һəм йəмəғəт эштəрендə актив
ҡатнашыусы ғына түгел, ойоштороусы ла булып күҙ алдына
баҫты. Шəхси һəм ижтимағи эштəрҙе органик берлегендə алып
барырға һəлəтле героиня булып һүрəтлəнде. (Айһылыу
С.Мифтахов “Дуҫлыҡ һəм мөхəббəт”, Фатима (Ғ.Хəйри “Ҡатын”)
һ.б.
Осор башында геройҙың характерын социаль төҙөү əҫəр
конфликтының да күп осраҡта синфи-социаль проблемаларға
ғына ҡоролоуына алып килһə лə, һуңынан геройҙың ҡылыҡтарын
социаль-психологик анализлауға күберəк иғтибар бүленə
башланы. Геройҙың тирə-яҡ мөхит, халыҡ менəн бəйлəнешенең
сəбəптəренə, күңел торошона, рухи донъяһындағы үҙгəрештəргə
баҫым яһалды. Герой ошо социалистик йəмғиəт төҙөү
барышында коллективтың ҙур көс булыуына ышанды. Коллектив
менəн берҙəм булыу төшөнсəлəренə тоғро ҡалыу кеүек һыҙаттар
менəн байыны. Инициатор, ойоштороусы, новатор булып сығыш
яһаны. Ул үҙен ижади хеҙмəттə лə тапты. Хеҙмəткə яуаплы
ҡараш, хеҙмəттең күңел талабына əүерелеүе кеүек һыҙаттарында
асылды. Социаль-ижтимағи геройҙың тынғыһыҙ характерын,
актив эшмəкəрлегенең психологик нигеҙҙəрен асып бирергə лə
ынтылыштар яһалды (С.Агиш “Эш самауырҙа түгел”).
Утыҙынсы йылдарҙа яҙыусыларҙың иғтибарын замандаш
характерының тəрəн сығанаҡтары, тамырҙары, сынығыу һəм
формалашыу этаптары йəлеп итте, халыҡтың революция
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көндəрендəге һəм совет власы, яңы тормош өсөн граждандар
һуғышы йылдарындағы көрəше, тарих төпкөлөндəге миллиазатлыҡ
хəрəкəттəре
геройҙарының
яҙмышында
һəм
характерында заманға ауаздаш һыҙаттары ҡыҙыҡһындырҙы.
Замандаштың монументаллеге һəм киң масштаблылығы, уның
ҙур ижтимағи аренаға сығыуы үҙенəн-үҙе тарихи үткəндəрен
сағылдырыуҙы талап итте. Д.Юлтыйҙың “Ҡан” романында Булат,
Байғужа, Буранбай, М.Ғафуриҙың “Тормош баҫҡыстары”
повесында Вəхит Йəғфəров, Һ.Дəүлəтшинаның “Айбикə”
повесында Айбикə образында һ.б. шундай бик күптəрҙə геройҙың
революция алды яҙмышы һəм революцияға килеү юлы асыҡ
сағылды.
Б.Бикбайҙың “Ҡарлуғас”, Ҡ.Даяндың “Таңсулпан”,
М.Буранғоловтың
“Башҡорт
туйы”,
“Ҡараһаҡал”,
А.Хайбуллиндың “Сурағол” һ.б. тарих төпкөлдəрен сағылдырған
əҫəр геройҙарының характерындағы героика, романтика, халыҡ
азатлығы өсөн көрəшкə, яҙмышын халыҡ яҙмышы менəн
бəйлəүгə һəр ваҡыт əҙер булыуы йыш ҡына идеаль образ итеп
бирелеүе уларҙы заман геройы менəн яҡын итə. Заман геройының
эштəре тарихи əҫəр геройҙары эштəренең дауамы, үҫтерелеше,
күсəгилешлеге, диалектик законлы күренеш булып ҡабул ителə.
Геройҙың тарих төпкөлөнəн алып шул осорға тиклемге көрəш
юлын барлау ул - уның тарихтың актив ижадсыһы булыуын,
халыҡ яҙмышы менəн берлегендə характерҙың монументаллеген,
массалар араһынан күтəрелгəн индивидтың мəнфəғəттəре
массалар мəнфəғəте булыуын иҫбат итеү ине.
Яҙыусы төп герой характерына һалған донъяға эстетик
ҡараштарын башҡа геройҙар менəн бəйлəнештə генə аса ала.
Йəки əҙəбиəттең төп “ыңғай геройы”на һалған концепцияһы əле
тормошто төрлө яҡлы биреүҙең бер яғы ғына.
Тормош ҡаршылыҡтарһыҙ булмай. Һəр бер ыңғайға уның
антиподы була. Һəр дəүерҙең үҙгəрештəре ҡаршылыҡтар
тыуҙыра. Яҙыусы уларҙы ситлəтеп үтə алмаған кеүек, беҙ ҙə ул
характерҙарҙы урап үтə алмайбыҙ. Сөнки улар ҙа заман
һыҙаттарын күҙ алдына баҫтырыусы, билдəле бер концепциянан
сығып, əҙəби əҫəргə индерелгəн.
Осор
башында
заман
ҡаршылыҡтары,
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коллективлаштырыу ваҡиғалары һəм идеологияла үҙгəрештəр
коммунистик идеология ҡараштарынан сығып, бер яҡлы, ҡара
буяуҙарҙа ғына һүрəтлəнде. Уларҙы сатирик, карикатур планда
биреү фашлауҙың отошло алымдары булды.
Бындай типтар артабан йəшəүгə хоҡуғын юғалтҡан,
халыҡтың тормошон яҡшыртыуға аяҡ салыусы тиҫкəре
күренештəр булараҡ һүрəтлəнде. Кулактар, дин əһелдəре,
муллалар, Зəки Вəлиди етəкселегендəге милли автономия
хəрəкəте вəкилдəре лə революция һəм унан һуңғы йылдарҙағы
ваҡиғаларҙы сағылдырған əҫəрҙəргə кире типтар булып инеп
киттелəр. Уларға ҡарата ҡырҡа инҡар итеү концепцияһынан
сығып һүрəтлəү өҫтөнлөк итте. И.Насыриҙың “Күҙəй”,
А.Таһировтың
“Ҡыҙылгвардеецтар”,
“Ҡыҙылармеецтар”
романдарынан Зəки Вəлидиҙəрҙең миллəт, дин тип янып
йөрөүҙəре лə фашлау алымы булды. Бөгөнгө уҡыусыға
И.Насыриҙың
“Күҙəй”
əҫəренəн
Ҡарабаш
тибындағы
“миллəтселəрҙең” телмəрҙəре, маҡсаттары, киреһенсə, халыҡтың
меңəр йыллыҡ милли традицияларын юғалтмаҫ өсөн көрəше
итеп, милли-азатлыҡ көрəштəренең дауамы итеп ҡабул ителə.
Ҡарабаш кеүектəр революцияны башҡорт ерлеге өсөн миллəтте,
дини традицияларҙы һаҡлап ҡалыу өсөн көрəш тип аңлайҙар.
Милли хəрəкəттең лидерҙары яҙмышында һəм хəрəкəттең үҙендə
революция һəм егерменсе йылдарҙағы ижтимағи-сəйəси
хəрəкəттең ҡатмарлылығы күҙ алдына баҫты. Шул уҡ ваҡытта
замандың был һыҙаттары тоталитар ҡоролоштоң милли
үҙенсəлектəрҙе юйыуға алып килеүе лə күренде.
Заман
үҙгəрештəре
тыуҙырған
ҡаршылыҡтарҙы
дөйөмлəштереп биреү кире геройҙар итеп инҡар итеү
концепцияһы аша һүрəтлəүгə генə ҡайтып ҡалманы. Осор
атмосфераһын тəрəнерəк өйрəнеү геройҙар яҙмышын революцион
һəм социалистик үҙгəртеп ҡороуҙар һəм кеше яҙмыштары кеүек
яңы концептуаль күҙлектəн һүрəтлəүгə лə килтерҙе.
Яңы үҙгəрештəрҙең массалар психологияһындағы
ҡаршылыҡтарға осрауы Шəрəфи, Сибай (И.Насыри “Еңелгəн
ятыу”, “Сибай”) һ.б. ҡатмарлы характерлы геройҙарҙы тыуҙырҙы.
Утыҙынсы йылдар əҙəбиəте үҙ геройының яңылыҡ
көрəшсеһе булыуын раҫлау менəн бергə, ул дəүерҙең яңы кеше
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өсөн дə көрəш булыуын осор аҙағына табан йыш ҡына əҫəр
үҙəгенə ҡуйҙы. Ҡатмарлы характерлы, тормошсан герой
концепцияһы алғы планға сыҡты. Шəхес өсөн көрəш осорҙоң
һыҙаттарына бəйле төрлө-төрлө аспекттарҙа асылды. Геройҙың
яңы тормошҡа килеүе урау-урау юлдарҙан тороуы, психологик
барьерҙы еңеүҙең тура юлдан ғына бармауы һүрəтлəнде.
И.Насыриҙың “Сибай” əҫəрендəге Сибай, “Еңелгəн ятыу”
повесындағы Шəрəфи, С.Ҡудаштың “Ҡушҡайын” романындағы
Нурулла, “Хат” поэмаһындағы Ишми, Һ.Дəүлəтшинаның
“Айбикə” повесындағы Юлдыбай, “Башаҡтар тулҡыны”
əҫəрендəге Шакир, Ғ.Сəлəмдең “Шоңҡар” поэмаһындағы Əхмəт
һ.б. шундай геройҙарҙы айырып күрһəтергə мөмкин.
Был осор əҙəбиəте замандаштың əхлаҡи юғарылығы,
камил шəхес булыуы өсөн көрəште лə һүрəтлəне. Кешелəрҙең
күңелендəге ҡаршылыҡтар уның рухи үҫеүен тотҡарлаусы,
йəмғиəттең алға барыуына ҡамасаулаусы кəртəлəр булыуы
сағылды. Д.Юлтыйҙың “Əпəш” поэмаһында Əпəш образында,
К.Мəргəндең “Майгөл əбей” хикəйəһендə Майгөл əбейҙə,
“Ҡорҙаштар” əҫəрендə Хөсəйен һəм Илмырҙала, И.Насыриҙың
“Курортта”, С.Агиштың “Ялағай” əҫəрҙəрендə Ташбулатов һəм
Сабировта һəм башҡа бик күп заман геройҙарында ялҡаулыҡ,
һаранлыҡ, ялағайлыҡ, шартына килтереп йəшəү, бюрократлыҡ,
материаль байлыҡҡа ынтылып, рухи ярлыланыу кеүек һыҙаттар
дөйөмлəштерелде,
тəнҡит
ителде.
Бындай
геройҙарҙы
һүрəтлəгəндə идеологик һəм синфи-социаль типтарҙы биргəндəге
кеүек тик ҡара буяуҙар менəн генə эш итеү юҡ, ə шул характерҙы
əкренлəп аса барыу, уны үҙ ҡылыҡтары аша фаш итеү бар.
Идеологик ҡаршылыҡтарҙы фаш итеүҙə яҙыусылар сатира менəн
генə эш итə тип бер яҡлы ғына раҫлап булмай. Мəҫəлəн:
А.Карнайҙың “Беҙ ҡайтырбыҙ” повесынан Əхмəдулла мулланың,
С.Агиштың “Шартына килһен” əҫəренəн Саяфтың һəм башҡа
шундай геройҙарҙың характерын тормоштағыса итеп биреү, оҫта
тактика менəн эш итеүҙəрен сағылдырыу хас. Ундай типтар төп
ыңғай ижтимағи геройҙарға ҡарағанда характер булараҡ оҫта
асылып, уҡыусы күңелендə нығыраҡ иҫтə ҡалды.
Утыҙынсы йылдар əҫəрҙəренең заман геройы артабанғы
башҡорт əҙəбиəтенең геройы формалашыуҙа “уның социаль117

əхлаҡи,
тормош
һəм
гражданлыҡ
позицияларын
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конкретлаштырыуҙа ҙур роль уйнаны” . Был осор əҙəбиəте əле
шул осорҙа уҡ совет ҡоролошоноң төп проблемаларын,
ҡаршылыҡлы тенденцияларын билдəлəп китеүгə өлгəшкəн ине.
Утыҙынсы йылдар геройы совет ҡоролошо əҙəбиəтенең
артабанғы үҫеш этаптарындағы үҙəк проблемаларын билдəлəүгə
лə нигеҙ һалды. Шəрəфи (И.Насыри “Еңелгəн ятыу”), Ишми,
Нурулла (С.Ҡудаш “Хат”, “Ҡушҡайын”) кеүек типтар аша
күтəрелгəн боролоштар һəм шəхес яҙмышы концепцияһына
утыҙынсы йылдарҙан һуңғы башҡорт əҙəбиəте ҡайтанан əйлəнеп
ҡайтты.
Юлай образында бирелгəн (С.Мифтахов “Дуҫлыҡ һəм
мөхəббəт”) етəксе һəм масса, ауыл хужалығы менəн етəкселек
итеү кеүек проблемалар артабан М.Кəримдең “Яңғыҙ ҡайын”,
Д.Исламовтың “Йомарт ер” һəм башҡа əҫəрҙəр үҙəгендə булды.
Шулай итеп, тормоштоң бай ижтимағи яҡтары,
мөнəсəбəттəре киң эпик характерҙың тыуыуына алып килде:
утыҙынсы йылдар геройы халыҡ яҙмышы менəн дə, тыуған
иленең үткəндəре менəн дə, үҙе йəшəгəн формацияның кире
күренештəре менəн көрəштə лə, ҡыҫҡаһы, яңы кеше күп яҡлы
тарихи
процесҡа
ҡушылып
китеүендə,
характерының
формалашыуы һəм үҫеүендə сағылды.
Тормоштоң киң планлылығы һəм масштаблылығы
утыҙынсы йылдар əҙəбиəтенең күп геройлығына алып килде. Бер
əҫəр рамкаһында ғына ла тормоштоң төрлө типтарын табырға
мөмкин ине. Утыҙынсы йылдар аҙағына табан заман геройы асыҡ
һыҙатланыш ала, киңəйə төштө.
Осор буйынса курс эше темалары:
1. Утыҙынсы йылдар башҡорт шиғриəтендə жанр
формалары.
2. Утыҙынсы йылдар башҡорт прозаһында очерк жанры.
3. А.Таһировтың “Һалдаттар”, “Ҡыҙылгвардеецтар”,
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“Ҡыҙылармеецтар” романдарында һалдат образы.
4. И.Насыриҙың “Күҙəй” романынының конфликт һəм
жанр үҙенсəлектəре.
5. Д.Юлтыйҙың “Ҡан” романында империалистик һуғыш
сағылышы.
6. Утыҙынсы йылдар башҡорт драматургияһында заман
темаһы.
7. Утыҙынсы йылдар тарихи драмаларында төп ыңғай
герой концепцияһы.
8. Сабит Суфияновтың (Əбүс) утыҙынсы йылдар
шиғриəтенең тематик үҙенсəлектəре.
9. Ғ.Шафиҡовтың “И совесть и жертвы эпохи” китабында
репрессияланған башҡорт яҙыусылары образдары.
10. А.Карнайҙың “Беҙ ҡайтырбыҙ” повесының конфликты
һəм характерҙар бирелеше.
11. С.Мифтахов драмаларында заман проблемалары һəм
заман геройы сағылышы.
12. Ғ.Сəлəм поэмаларында психологизм.
13. Утыҙынсы йылдар башҡорт əҙəбиəтендə əхлаҡи-этик
проблемалар.
14. С.Агиш хикəйəлəрендə характерҙар бирелеше.
15. Ғ.Ғүмəр сатирик һəм юмористик хикəйəлəрендə заман
сағылышы.
16. С.Агиштың утыҙынсы йылдар повестарының идеятематик һəм конфликт үҙенсəлектəре.
17. И.Насыриҙың повестарында йəмғиəт һəм шəхес
проблемаларының сағылышы.
18. Утыҙынсы йылдарҙа əҙəби тəнҡит.
19. Ғ.Сəлəм балладаларының жанр үҙенсəлектəре.
20. Д.Юлтыйҙың əҙəби тəнҡит өлкəһендəге эшмəкəрлеге.
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