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ИНЕШ
Кешелек донъяһының иң бөйөк, иң изге, иң мөғжизəле ҡаҙанышы булараҡ, тел əҙəм
балаһының уй-фекерен сағылдыра һəм бик тə һиҙгер, үтə һығылмалы һəм универсаль
аралашыу ҡоралы булып хеҙмəт итə. Бер ҡараһаң, көндəлек тормошта тел уны-быны
белдереү, ниндəйҙер маҡсатҡа өлгəшеү сараһы һымаҡ ҡына, шунлыҡтан уға артыҡ иғтибар
ҙа итмəйһең, асылына төшөнөргə тырышмайһың да. Əммə күҙ алдына килтереүе ҡыйын:
ниндəйҙер сəбəптəр арҡаһында ҡапыл... телебеҙ юҡҡа сыҡты, ти. Нишлəрбеҙ?! Кешелəр бербереһенə мөнəсəбəтен нисек
белгетер, нисек итеп тормош тəжрибəһе менəн у ртаҡлашыр, бер-береһен
хəүефхəтерҙəрҙəн ҡайһылайтып ҡурсалар?
Барыбыҙға ла мəғлүм: тел - айырым əҙəми заттарҙың көнитмешен генə түгел, ə тотош
йəмғиəттең, хатта илдəр, дəүлəттəрҙең йəшəйешен һəм артабанғы үҫешен үҙенсəлекле
ойоштороусы ҡеүəтле сара ла ул. Ə инде яҙмаға теркəлгəн һүҙҙең кешелек донъяһы өсөн
əһəмиəтен тəфсиллəп һөйлəп тораһы ла юҡ. Əгəр ҙə ҡасандыр яҙма уйлап табылмаһа, бер
ниндəй алға китеш тə, фəнни-техник революциялар ҙа тормошҡа ашмаҫ ине, тип раҫлауҙа ла
һис бер хилафлыҡ булмаҫ. Яҙмаға теркəлə башланыуы менəн һəр бер милли телде фəнни
өйрəнеүгə үҙенəн-үҙе мохтажлыҡ тыуа. Теге йəки был һүҙҙе дөрөҫ əйтеүҙең, урынлы
ҡулланыуҙың, хатаһыҙ яҙыуҙың, аңлайышлы итеп һөйлəмдəр теҙеүҙең яҙылмаған
ҡағиҙəлəрен бер тəртипкə килтереп, дөйөм ҡулланылыш нормаларын эшлəргə кəрəк була.
Орфоэпик, орфографик, йəғни грамматик йəһəттəн билдəле бер системаға һалынғас ҡына тел
əҙəби тел статусына күсə. һүҙ ыңғайында иҫкə төшөрөп китəйек: миллəтебеҙҙең мəшһүр
уҡымышлылары, осороноң сəйəси-иҡтисади кəртəлəренə ҡарамай, үткəн быуаттың
егерменсе
йылдарында
башҡорт
темлен ғəмəлгə ашырыуҙа ысын батырлыҡ һəм
фиҙакəрлек күрһəтə.
Ҡайһы ғына милли əҙəби тел булмаһын, уның иң камил үрнəктəре булып əҙəби əҫəрҙəр
тексы һанала. Быуаттар һуҙымында халыҡ хəтеренə һеңешкəн иң тапҡыр һүҙҙəр һəм
һүҙбəйлəнештəрҙе ҡулланып ижад иткəндə, яҙыусы үҙ һөйлəмдəре аша əҙəби картина, улай
ғына түгел, шəхси һүҙ оҫталығына ҡарап, тотош бер яңы художестволы донъя асыуға
өлгəшə. Шул əҫəрҙе уҡыған саҡта һəр уҡыусы эстетик матурлыҡтан кинəнес табырға өйрəнə,
уның күңелендə əҙəби зауыҡ ярала.
Кешелəргə сəнғəт художестволы образдар аша тəьҫир итə, хис-кисерештəргə юлыҡтыра:
спектакль ҡарағанда театрҙа икəнебеҙ онотола, күргəҙмəлə картиналар ҡараһаҡ та,
уйҙарыбыҙ алыҫҡа оса, китап уҡығанда ла мауығабыҙ, һөйөнəбеҙ йə көйөнəбеҙ. Тəбиғи, бəғзе
кеше бының менəн генə ҡəнəғəтлəнмəй, уларҙы сəнғəт əҫəрҙəренең нисегерəк "эшлəнеүе" лə
ҡыҙыҡһындыра. Был инде ҡатмарлыраҡ, сөнки теге йəки был рəссамдың, актерҙың йə иһə
əҙиптең ижад "лабораторияһы"на һынамсыл, ғəҙел байҡау яһалыуы мөһим.
Ижад процесын белмəй-аңламай тороп, əҙəби əҫəрҙең ысын ҡиммəтен асыҡлау мөмкин
түгел. Əҙəбиəт белгестəренəн тыш, күп һанлы китап уҡыусылары ла һəр кемгə таныш ғəҙəти
һүҙҙəрҙəн нисегерəк итеп юғары əҙəби-художестволы текст ижад итеүҙең серҙəренə
күпмелер хəбəрҙар булыуы фарыз. Фарыз тибеҙ, сөнки килəсəктə оҫта яҙыусылар, шағирҙар
тап шул əҙəби һүҙгə мөкиббəн гашиҡтар китап һөйөүселəр араһынан үҫеп сыға.
Уйсан уҡыусы əҙиптең фекерҙəрен, образдарын күңеленəн үткəреп, яҙыусының нəфис
һүҙенең ҡəҙерен баһаларға, илһам алып, үҙе лə яҙышырға өйрəнə.
Художестволы текст милли əҙəби телде өйрəнеү өсөн иң ҡулай сығанаҡ һанала. Ижад
процесында яҙыусы файҙаланған һүрəтлəү сараларын үҙлəштерə
барып, нəфис һүҙҙең һəм һүҙ сəнғəтенең серҙəренə төшөнөү мөмкинлеге тыуа. Һүрəтлəү
мөмкинлектəренең иҫ киткес күп төрлөлөгө, һығылмалылығы таң ҡалдырғыс һəм һəр кемдең
йөрəген туған телгə һөйөү һəм оло хөрмəт уятырға һəлəтле. Поэтик телмəрҙе тəрəндəн
төшөнөп, əҙəби тексты эстетик яҡтан баһалай белеү кешелəрҙең телен байыта, телмəрен
йөкмəткелерəк һəм сағыуыраҡ яһай. Əҙəби əҫəр тексын яҡшы үҙлəштереү ғəмəлдə тел
тойғоһон үҫтерə һəм дөйөм тел культураһына эйə шəхес тəрбиəлəүгə ыңғай шарттар
тыуҙыра.
Туған телде яҡшы белеү һəр шəхестə үҙенең асылына төшөнөп, үҙ булмышын раҫлау,
башҡалар араһында үҙенең кешелек дəрəжəһен иҫбатлау йəһəтенəн байтаҡ мөмкинлектəр
аса. Телде белеү -йəмғиəтебеҙҙең һəр намыҫлы ағзаһының яуаплы бурысы ул. Был эште

туранан-тура ойоштороусы һəм ысынлап тормошҡа атҡарыусы сифатында иң тəүҙə тел һəм
əҙəбиəт белгестəре сығыш яһай. Иң башта улар үҙҙəре телдең барлыҡ нескəлектəрен белергə,
теоретик белемдəн тыш, тел менəн эш итеүҙең практик күнекмəлəренə эйə булырға тейеш.
Милли телдең лексик байлығын яҡшы үҙлəштереү өҫтөнə, һүрəтлəү (тасуирлау) саралары
менəн иркен эш итергə өйрəнеү иһə буласаҡ филологтар өсөн айырыуса мөһим.
I бүлек
Белем һəм уның төрҙəре
Башҡорт халҡы борон-борондан уҡ белемдең кеше тормошонда уйнаған ролен дөрөҫ
билдəлəп, кешелек донъяһында уның ҙур əһəмиəткə эйə булыуын таныған. "Белем
алыу
— энə менəн ҡойо ҡаҙыу" кеүек мəҡəлдəрҙə уҡыу-өйрəнеү процссының бик ауыр
икəнлеге һыҙыҡ өҫтөнə алына. Əммə лəкин һуңынан белем кешегə ғүмере буйы ышаныслы
хеҙмəт итəсəк ҙур потенциаль көскə əүерелə. Юҡҡамы ни, "белəге бар берҙе йығыр, белеме
бар меңде йығыр" тип раҫланмай. Улай ғына түгел, белеме барҙың ҡəҙере лə бар, тимəк,
белем кешелек дəрəжəһен күтəрə, һəр берəүҙең йəмғиəттəге социаль статусын арттыра.
"Белем нур, белмəү - хур" тип, халыҡ белемде бəхетле килəсəккə -прогресҡа илтə торған
яҡты юл, алға əйҙəп тороусы нур сифатында данлай.
Күпмелер белем туплау, йəғни əйлəнə-тирə донъяны өйрəнеү кешелек таңында уҡ
башланған. Кешенең
ысын
мəғəнəһендə
кеше булып формалашыуын
да тап шул белем туплау процесынан һис тə айырып ҡарау ярамай. Быуаттар һуҙымында һəр
кемдең көндəлек йəшəүгə бəйле шəхси тəжрибəһе бергə өйөлөп, ниндəйҙер практик
күнекмəлəр, һынамыштар, тыйыуҙар рəүешендə быуындан-быуынға ҡəҙерлəп тапшырыла
килгəн. Ваҡыт үтеү менəн улар теге йəки был йəмғиəттə традиция, ғөрөф-ғəҙəт, йола булып
нығынған. Кешелəрҙең көндəлек тормошонан яралған бындай белем төрлө ҡитғаларҙа,
төрлө замандарҙа, һис шикһеҙ, төрлө халыҡтарҙа үҙенең тулылығы һəм характеры яғынан
ныҡ айырылған. Берəүҙəр кешенең физик ихтыяждарын тəьмин итə торған белемгə өҫтөнлөк
бирһə, икенселəр - рухи ихтыяжға...
Һəр башҡорт элек белергə тейешле белемдең йөкмəткеһе мəғрифəтсе ғалим М.
Өмөтбаевтың киң билдəле һүҙҙəрендə асып һалына: "Аҫаба башҡортҡа өс
нəмəне
белеү
мотлаҡ:
беренсеһе үҙеңдең сығышыңды, йəғни үҙ ырыуыңды белеү,
икенсеһе — йондоҙҙарҙы исемлəп аңлатыу һəм өсөнсөһө - хандар тураһындағы риүəйəттəрҙе
һəм өлəңдəрҙе белеү".1
Ни өсөн тап ошоларҙы белеү һəм артабанғы быуындарға тапшырыу үтə мөһим
һаналған һуң? Ул халыҡтың, беренсе сиратта, йəшəү рəүешенə бəйле.
Быуаттар һуҙымында башҡорт ерҙəре Азия һəм Европа ҡитғаларын тоташтырыусы ҡапҡа,
тегелəй йə былай күскенселəргə коридор ролен үтəгəн: дəһшəтле ҡыйралыштарҙа башҡорт
иленə əллə күпме мəртəбə яу яланына əүерелергə тура килгəн. Шул мəхшəрҙə башҡалар
араһында тарҡалып, берҙəмлекте ҡаҡшатмаҫ өсөн дə кəрəк булған тарихи белем. Тимəк,
килеп
сығышың аша миллəттең этногенетик йəһəттəн формалашыуын, хандар һəм батырҙарҙың
эшмəкəрлектəре аша ил тарихын белеү, йəғни милли үҙаңды һаҡлауға йүнəлтелгəн белем
барлыҡ бүтəн типтағы белемгə ҡарағанда ла өҫтөнлөклө иҫəплəнгəн. Донъялыҡта
башҡорттоң халыҡ булып йəшəүенең төп шарты булараҡ, милли үҙаң тəрбиəлəүҙе һəм ул
процестың даими, һис ниндəй өҙлөкһөҙ дауам итеүе өсөн көс түгеүҙе һəр кемдең мөҡəддəс
бурысы тип ҡараған ата-бабаларыбыҙ.
Сал тарих төпкөлөнəн миллиондарса йылдар ағышында кешелек үрҙə иҫкə алынған
көндəлек белемгə таянып ғүмер һөргəн. Тормошта ул һəр кемгə
əсə һөтө менəн тапшырылыр яҙылмаған ҡанундар, һис бер уйһыҙ-икелəнеүһеҙ механик
рəүештə башҡарылыр күрһəтмəлəр формаһын алған. Хəҙерге фəндə бындай белем
"көндəлек-практик
белем
(обыденно-практическое
знание)"
тип
йөрөтөлə. Тарих баҫҡысынан өҫкə атлаған һайын кешелектең белемгə ихтыяжы артҡанданарта барған. Ваҡыт үтеү менəн ул төрлө ҡулайламалар, приборҙар, үлсəмдəр юлы менəн
əйлəнə-тирəлəге ысынбарлыҡтың асылына төшөнөү өсөн махсус рəүештə белем эҙлəү юлына
баҫа. Махсус эҙлəнеүҙəр һөҙөмтəһендə табылып, дөрөҫлөгө, йəғни хəҡиҡəткə тап килеүкилмəүе эксперимент, тəжрибə, моделдəр ярҙамында ҡат-ҡат тикшерелеп, бер системаға

һалынған белемгə фəнни белем тип əйтəлəр. Донъяны фəнни тикшереүҙең маҡсаты —
əйлəнə-тирəлəге барлыҡ үҙгəреш-үҫеш процестарының асылына һəм үҙ-ара бəйлəнештəренə
төшөнөргə тырышыу. Тəбиғəттəге бөтə күренештəрҙең барыһын да, хатта əҙəм ышанмаҫ үтə
серлелəрен дə тыуҙырған сəбəптəр бар, уларҙың һəр береһе ниндəйҙер тəбиғи закондар
менəн аңлатыла ала тигəн аксиома фəнни эҙлəнеүҙəргə нигеҙ итеп алына. Ниндəй юлдар һəм
ысулдар менəн нисегерəк табылһа ла, ҡайһы илдə, ҡайһы телдə кем ҡулланыуына
ҡарамаҫтан, белем (ғилем) йөкмəткеһе үҙгəреп китмəй: хəҡиҡəт ҡайҙа ла хəҡиҡəт булып
ҡала.
Цивилизацияның билдəле бер үҫеш баҫҡыстарында бығаса тупланған белем
системаһының, хатта фундаменталь тип иҫəплəнгəн фəн положениеларының хəҡиҡəткə тап
килмəгəн-леген иҫбатларлыҡ яңы асыштар тыуыуы ихтимал. Шулар нигеҙендə матди
етештереү саралары, тамырынан үҙгəреп, кешенең көндəлек йəшəйешендə быға тиклем хатта
күҙ алдына килтереп булмаҫтай өр-яңы, мəҫəлəн, компьютер, цифрҙар ярҙамында төшөргəн
фотоаппарат кеүек, техника мөғжизəлəрен тыуҙыра. XX быуаттың икенсе яртыһынан донъя
кимəлендə ошондай фəнни-техник революция башланып, əле лə уңышлы дауам итə, тип
икелəнмəйенсə раҫларға мөмкин.
Фəнни белемдең кеше тормошондағы роле һəм əһəмиəте, хəҙерге йəмғиəттəрҙəге
функциялары хаҡында тау-тау китаптар яҙылған. Бөгөнгө көндə һəр бер кешенең донъяға
ҡарашы, ер йөҙөндəге ҡайһы бер илдəрҙең айырым төбəктəрен иҫəпкə алмағанда, мəктəп һəм
бүтəн уҡыу йорттарында бала сағынан уҡ фəнни белем нигеҙендə формалаша.
Фəнни белемдең йөкмəткеһе һəм сифаты теге йəки был шəхескə, йə ул һайлаған
айырым гнкшеренеү-өйрəнеү ысулына, йə булмаһа ниндəйҙер географик-территориаль
сиктəргə бəйле түгел.
Көндəлек-практик һəм фəнни белемдəн тыш өсөнсө төрлө белем дə бар: уныһы художестволы белем. Художестволы белемдең үҙенсəлектəре хаҡында һүҙ сыҡһа, ҡайһы
бер ғалимдар уны хатта фəнни белемгə ҡарағанда ла тəрəнерəк, күп яҡлыраҡ һəм кешелəргə
тəьҫир итеү йəһəтенəн көслөрəк, тип баһалай. Донъяны танып белеүҙең үҙенə бер
үҙенсəлекле формаһы булараҡ художестволы белем дə кешегə кешелəр араһында үҙ урынын
табырға ярҙам итə. Йəшəүҙең мəғəнəһен ҙурлап, уның гуманистик тəғəйенлəнешенə инанып,
изгелектең яуызлыҡты, яҡшылыҡтың яманлыҡты, ғəҙеллектең ғəҙелһеҙлекте еңеүе əсəн
хеҙмəт итергə кəрəклекте лə төшөндөрə художестволы тип аталған был белем төрө.
Художестволы белемде туплауҙа төп сығанаҡ булып сəнғəт əҫəрҙəре хеҙмəт итə.
Музейҙарҙа эленеп торған картиналарҙың, китапханаларҙа теҙелгəн китаптарҙың көндəлек
йəшəйештə артыҡ кəрəге лə юҡ һымаҡ: улар бит тəн аҙығы түгел, ə йəн аҙығы. Əммə ул
арһыҙ тормоштоң бер йəме лə булмаҫ ине. Сəнғəт əҫəрҙəре рухҡа йоғонто яһай, дөрөҫөрəге,
рухты уята, йəшəүҙе мəғəнəле итə. Кеше ҡулдары тыуҙырған сəнғəти мөжғизəлəр аша əҙəм
балаһы үҙен-үҙе өйрəтə. Ижади мөмкинлектəрҙең сикһеҙ икəненə ышаныс нығып, һəр
берəүҙə йəшəү дəрте уяна.
ХУДОЖЕСТВОЛЫ БЕЛЕМ СЫҒАНАҒЫ -СƏНҒƏТ. СƏНҒƏТ ТӨРҘƏРЕ
Кешене əйлəндереп алған донъя иҫ киткес күп яҡлы һəм бик төрлө. Көндəлек
аралашыуҙа уны, ғəҙəттə, йəнле һəм йəнһеҙ тəбиғəт тип дөйөмлəштерəлəр. Кем йəки ниндəй
илаһи көс тарафынан, ҡасан һəм нисек, ни сəбəптəн һəм ниндəй маҡсаттар менəн яратылған
— быларҙың һəммəһенə лə кешелек үҙен-үҙе белə башлағандан алып яуап эҙлəй.
Нимə ул сəнғəт тигəн һорауға асыҡлыҡ индереү өсөн, кешенең барлыҡҡа килеү
тарихынан бигерəк, уның кешелек сифаттарына төшөнөү зарур.
Кешене ер йөҙөндəге барлыҡ йəн эйəлəренəн уның ижади эшкə һəлəтле булыуы айырып
тора, шуға күрə лə фəндə, Ф.Энгельс һүҙҙəре менəн əйткəндə, "труд создал
человека"
тигəн
ҡараштар
нығынған. Иғтибарлыраҡ ҡараһаң, һəр йəн эйəһе лə үҙенсə "тир түгə":
ҡырмыҫҡа ҡатлы-ҡатлы, оҙон-оҙон юлдары булған тау хəтле илəү өйə, ҡама йылғаның
ағымына ҡаршы торорлоҡ быуалар быуып ташлай, үрмəкес ау үрə, сыйырсыҡ оя яһай
һ.б. Хайуандар һəм хатта айырым ғəжəйеп үҫемлектəр башҡарған бындай "эш" оҙаҡ
йылдар
буйына
фəндə
уларҙың
тəбиғəтенə һалынған шартлы рефлекс менəн
аңлатылды. Һуңғы ваҡытта ҡайһы бер йəн эйəлəренең физиологияһын яҡындан оҙайлы
күҙəтеүҙəр һөҙөмтəһендə сенсацион һығымталар яһала: имеш, хатта сəскəлəрҙең дə

примитив формала ғына булһа ла, аңы бар... Əлбиттə, уныһын килəсəктə фəн йə
ышандырырлыҡ дəлилдəр менəн раҫлар, йə кире ҡағыр.
Кеше эшмəкəрлеге шулай ҙа үҙенə бер башҡа икəнлеге һəр кемгə мəғлүм һəм ул бер
ниндəй ҙə бəхəс тыуҙырмай. Үрҙəге йəн эйəлəре тəбиғəттең, үҙендəге материалдарҙы, бик
булмаһа үҙҙəренең организмы бүлгəн матдəлəрҙе файҙалана, ə кеше аңлы рəүештə, үҙенең
маҡсатына ярашлы, бығаса тəбигəттə булмаған, бер ҡасан да тəбиғəт үҙе барлыҡҡа килтерə
алмаҫлыҡ өр-яңы синтетик материалдарҙы уйлап табыуға һəлəтле. Был, əлбиттə, бик ябай
сағыштырыу, тик шуныһын оноторға ярамай: кеше ундай материалдарҙы етештереү өсөн
махсус ҡорамалдар, ҙур-ҙур завод-фабрикалар төҙөй. Фəнни техник ҡаҙаныштарҙан
файҙаланып, ялҡытҡыс бер төрлө, механик рəүештə башҡарылған эштəн үҙен-үҙе
бушатып, кешене алыштырырлыҡ автомат-станоктар, роботтар уйлап сығара.
Көндəлек йəшəйештə кешенең эшмəкəрлеге көйлəнелгəн күнекмəлəр рəүешендə бара.
Тамаҡ ялғау, өй йыйыштырыу һəм башҡа шуның ише үҙеңде
ҡарауға йүнəлтелгəн эштəрҙе генə түгел, йəмəғəтселек ихтыяждарын ҡəнəғəтлəндереү өсөн
тəғəйенлəнгəндəрен дə уйһыҙ-ниһеҙ, күнегелгəнсə башҡарып була. Əммə һəр осорҙа ла
"минəн киткəнсе — эйəһенə еткəнсе" тип башҡарылған эш хупланмаған. Ундай эш ялҡаулыҡ
билгеһе тип баһаланған халыҡ тарафынан һəм ижади эшмəкəрлек уға ҡаршы өлгө итеп
ҡуйылған. Башҡорт халыҡ яҙыусыһы 3. Биишеваның 1964 йылда яҙылған "Һөнəрсе менəн
Өйрəнсек" исемле хиҡмəтле хикəйəтендə тап шундай хеҙмəт эйəлəре тураһында тасуирлана.
...Ул яҡта -ҡыҙҙар һыуҙы бик тəрəндəн. -ҡая таш итəгендəге кескəй генə шишмəнəн,
тар уңəсле көршəк һауыттар менəн ташый икəн. Саҡ ҡына яҙа баҫһа, көршəк ялп итеп
осоп төшə лə... ватыла. Етмəһə, ябай балсыҡтан арлы- бирле һупалап яһалған был
көршəктəрҙə һыу тиҙ ҙə боҙола, узенең шишмəлəге сафлығын, татлылығын да юғалта икəн.
Һыу ташый торған көршəктəрҙең тупаҫ һəм ауыр булыуы ла ҡыҙҙар өҫөн бик тə
уңайлы булмаған, əлбиттə. Көршəктəрҙең шулай килбəтһеҙ һəм бик тиҙ ватылыусан
булыуы өсөн ауылда тик бер генə кеше көйөнмəгəн. Киреһенсə, һөйөнгəн генə. Сөнки
көршəктəр ни тиклем тиҙерəк, йышыраҡ ватылһа, уға шул хəтле табыш килгəн. Был кеше
ошо ауылдың көршəк яһаусыһы Өйрəнсек булған, һумер буйы шул эш менəн көн куреп тə,
бер ҡасан да ысын оҫта була алмаған өсөн, ауыл халҡы, көлөп, уға "Өйрəнсек" тип исем
ҡушҡан.
Был ауылда Өйрəнсек менəн йəнəш тағы бер оҫта йəшəгəн, Уныһы ла шулай уҡ
балсыҡтан, ҡомдан əүəлəп сəй эсə торған касалар яһай икəн. Ауылдаштары был оҫтаны бик
яратҡан, хөрмəт иткəн. Сөнки ул үҙенең эшенə бөтə йəнен, йөрəген һалып эшлəй, ул яһаған
касалар шундай нəфис, йоҡа һəм еңел булып сыға...Халыҡ уны хөрмəтлəп "Һөнəрсе" тигəн
ҡушамат биргəн... Һөнəрсе бер ҡасан да тынғы белмəгəн, һəр ваҡыт эҙлəнгəн, өйрəнгəн.
Шуға, ахыры, ул үҙ һөйəрендə көндəн-көн үҫкəн, камиллашпкан. Һəр бер каса уның өсөн яңы
асыш, яңы уңыш булған...2
Ғөмүмəн, кешенең эске тəбиғəте бер төрлө, ялҡытҡыс хеҙмəтте үҙ итмəйҙер. Ижади
башланғыс кешенең һəр эшмəкəрлегенə үтеп инə. Ниндəй генə эш башҡармаһын, үҙенсə генə
алымдар ҡулланып, телəгəненсə һəм уйлағанынса матур итеп үтəп сығыуҙан ҡыуаныс
кисермəгəн берəү ҙə юҡтыр, моғайын. Əле антик дəүерҙə үк бөйөк аҡыл эйəһе Аристотель
ижади башҡарылған бар эшмəкəрлекте лə: дауалау, аш бешереү, дингеҙ гиҙеү һ.б. "искусство" тип билдəлəгəн.3
Бер ыңғайҙан "сəнғəт" һүҙенең мəғəнəһенə асыҡлыҡ индереү фарыз. Ул ғəрəп телендəге
"санəғə"-эшлəү, етештереү, семəрлəү, матурлап эшлəү һ. б. ошоға яҡын мəғəнəлəрҙе
белдергəн ҡылымдан яһалған һəм, ғөмүмəн, "эш, хеҙмəт" йə "яһалмалыҡ, яһалғанлыҡ" тигəн
мəғəнəлəрҙə ҡулланыла. Урыҫ телендə эквивалент төшөнсə булып хеҙмəт иткəн "искусство"
һүҙе лə бит, бер ҡараһаң, эште башҡарыу оҫталығына ишаралаһа, икенсеһе
("искусстненный") шулай уҡ теге йəки был сəнғəт осороноң кемдеңдер алтын ҡулдары һəм
аҡылы менəн яһағанлығын аңлата түгелме?
Донъялыҡта көн итер өсөн, йəғни үҙен-үҙе ҡарар һəм физиологик ихтыяждарын
ҡəнəғəтлəндерер өсөн яһалған, ҡоролған, төҙөлгəн əйберҙəрҙəн айырмалы рəүештə, сəнғəт
əҫəрҙəре кешенең күңел донъяһын байыта, илһам һəм йəшəү дəрте өҫтəй, ҡыҫҡаһы, рухи
аҙыҡ хеҙмəтен үтəй. Кешенең кеше рəүешенсə йəшəүе өсөн тəненең һəм йəненең үҙ-ара
гармонияһы зарур. XX быуат аҙағындағы сəйəси-иҡтисади үҙгəреш-түңкəрелештəр

арҡаһында рухилыҡтың юҡҡа сыға яҙыуы илдə ниндəй афəттəр тыуҙырғанын оҙон-оҙаҡ
һөйлəһе түгел.
Кешене аҡылы һəр ваҡытта үҙгəрешкə, яңылыҡҡа, ижади эшмəкəрлеккə этəрə.
Əйткəндəй, "жəддə" (яңырыу, яңылыҡ индереү) тигəн тамырҙан яһалған "ижад" һүҙе үҙе үк
бындай эшмəкəрлектең рəүешен теүəл аныҡлай. Əҫəргə кире ҡайтайыҡ.
...Эштəн ҡалған ваҡытында Һөнəрсе тауҙар, урмандар гиҙгəн. Əйлəнə-тирəне, ағасташты өйрəнгəн. Үҙен өҙлөкһөҙ борсоп торған һорауҙарға тəбиғəт ҡуйынынан яуаптар
эҙлəгəн. Алыҫ ҡалаға барып, уҙенə тиклем йəшəгəн бөйөк һөнəрселəрҙең эштəре менəн дə
танышып ҡайтҡан... Һөнəрсе эҙлəнеүен дауам иткəн. Ер ҡаҙыған, таш, аҡтарған, текə
ҡаялар аҫтына, мəмерйəлəргə төшкəн. Ахыр сиктə телəгенə ирешкəн. Берҙəн-бер көндө
Һөнəрсе тап бая көндөҙ һиңə күрһəткəн кеүек мөғжизəле көршəкте эшлəү бəхетенə
ирешкəн...
Яңы ғына тумалған томбойоҡто хəтерлəткəн был ғəжəп көршəкте мин бик оҙаҡ
əйлəндереп-əйлəндереп ҡарап ултырам. Уның нəфислеген, матурлығын, сəскə һəм
семəрҙəренең гүзəллеген маҡтау түгел, ябай ғына аңлатып бирергə лə һүҙ таба алмаҫымды
тойоп, бөтөнлəй юғалып ҡалам. Сөнки ғəҙəти көршəк түгел, ə бөйөк сəнғəт өлгөһө, кеше
аҡылы тыуҙырған ҡабатланмаҫ ижад емеше ине минең ҡулымда!..4
Көнəрсегə булған оло хөрмəттең икенсе бер хикмəте тиҙ ватылмаҫ, еңел һəм уңайлы
көршəктə генə түгел, ə уларҙың иҫ киткес матур биҙəлеүендə икəн. Кеше эшмəкəрлегенең
икенсе бер үҙенсəлеге - уның матурлыҡҡа ынтылышлы булыуында, тип таба ғалимдар
борон-борондан уҡ.
Шулай итеп, матурлыҡ ҡанундары буйынса аңлы рəүештə,
ижади башҡарылған
эшмəкəрлек һөҙөмтəһендə барлыҡҡа килгəн сəнғəт. Йөкмəткеһе һəм
формаһы яғынан өр-яңы, йəғни ҡабатланмаҫ əйберҙəр (картиналар, йорт йыһаздары,
биҙəнеү-төҙəнеү əйберҙəре, архитектура ҡоролмалары һ.б.) - барыһы ла сəнғəт əлкəһенə
ҡарай. Ниндəй генə формала булмаһын, улар ижадсының үҙе тураһында, ул йəшəгəн төбəк,
ундағы мөхит, тарихи осор хаҡында һəм башҡа мəғлүмəттəр бирə. Үрҙəге əҫəрҙə лə бит
Һөнəрсенең көршəктəренə Өйрəнсек үҙ исемен яҙып ҡуйған хəлдə лə, кешелəр ысын
оҫтаның кем икəнлегенə йөҙ йылдан һуң да барыбер төшөнə.
Матурлыҡ тойғоһона бирелеп эшлəнелгəн, башҡарылыу рəүеше һəм формаһы
йəһəтенəн уникаль ҡомартҡылар, əлбиттə, музейҙарҙа лайыҡлы урынын алып, артабанғы
быуындарға үткəндəгелəрҙең үҙенсəлекле аманаты, килəсəккə сəлəме булараҡ хеҙмəт итə.
Сəнғəт əҫəрҙəре менəн танышыу процесында алынған белем көслө ыңғай эмоциональ
кисерештəр фонында үҙлəштерелə, һөҙөмтəлə кеше үҙен яңынан тыуғандай хис итə, рухы
яңыра. Шуға күрə лə художестволы белемдең шəхес формалашыуын да, уның эстетик
зауығының сифатын һəм тотороҡлолоғон булдырыуҙа əһəмиəте əйтеп бөткөһөҙ ҙур.
Художестволы белем - донъяны танып белеүҙең үҙенсəлекле формаһы ла, айырым шəхесте
эстетик-этик тəрбиəлəү сараһы ла ул.
Төрлө осорҙарҙа əллə ҡайһы ҡитғаларҙа ижади эшлəгəн сəнғəт продукцияһы йөкмəткеһе
һəм формаһы яғынан ифрат сыбар. Сифаттары буйынса фəндə улар бер нисə күҙлектəн
төркөмлəп ҡарала.
Ағас, металл, балсыҡ, туҡыма һəм башҡа материалдарҙы файҙаланып, тормошкөнкүреш, биҙəнеү-төҙəнеү əйберҙəре, скульптура, картина, архитектура ҡоролмаһы кеүек
ҡасандыр бер яһалғандары оҙаҡ йылдар буйы үҙгəрешһеҙ ҡала бирə. Былар - статик сəнғəт
төрҙəре. Уларҙың араһындағы айырма күҙгə ташланып тора, мəҫəлəн, кешенең балсыҡ йə
металдан күсермə һыны — скульптура күлəмле (объемный) булһа, таҡтаға беркетелгəн
туҡыма йə ҡағыҙға яһалған һүрəт — бер генə яҫылыҡта. Картинала тик махсус төшөрөү
алымдары менəн күлəм эффекты тыуҙырыла.
Ə бына бейеү, йыр, балет театр спектакле, кинофильм һымаҡтар тəүгелəренəн
бөтөнлəй айырыла. Бындай
сəнғəт
əҫəрҙəре
ғəмəлдə
теге
йəки
был
башҡарыусының
билдəле
бер
ваҡыт
ағышында башҡарған музыкаль, хəрəкəт
һ.б. эшмəкəрлегенəн ғибəрəт булып, динамикала, процеста ғына ҡарала ала. Ҡайһы
бер
ғалимдар,
мəҫəлəн,
Г.Н.Поспелов,
В.Е.Хализев,5 бындайҙарҙы экспрессив сəнғəт төрҙəре, тип атау яғында. Тағы ла
шуныһы: башҡарыуға тəғəйенлəнгəн сəнғəт күренештəренең авторҙары ла бер нисə - һүҙ

авторы, көй авторы, хəрəкəт авторы һ.б. Ə уларҙы
сəхнəлəштереүселəре
һəм
туранан-тура башҡарыусылары бихисап булып, һəр ҡайһыһы үҙенсə ижад мəлен кисерə.
Һуңғы ваҡытта ижадсыларҙың
күбеһе төрлө сəнғəт мөмкинлектəрен эффектлыраҡ файҙаланыу һəм тағы ла тамашасы
өсөн тəьҫирлерəк итеү
юлдарын
эҙлəй.
Ижад
алымдарын
үҙ-ара яраштырып,
айырым-айырым түгел,
ə ҡатнашмаһынан яралған синтетик
ҡатмарлы сəнғəт төрҙəре нығына башланы һуңғы осорҙа. Мəҫəлəн, кинофильм дə һүҙ,
хəрəкəт, һүрəт, музыка файҙаланылһа, балетта - музыка һəм хəрəкəт, ҡурсаҡ театрында —
скульптуралар, көй, һүҙ, хəрəкəт, һүрəт һ.б. Хатта эстрада йырын башҡарыу процесы ла
хəҙер бейеү, пантомима, видеоһүрəт һəм башҡа алымдар менəн байытылғанына шаһитбыҙ.
Сəнғəт əҫəрҙəрен етештерəм тип, кеше үҙе телəгəн бер форманы биреү өсөн телəһə
нисек итеп эшкəртə алырлыҡ барлыҡ тəбиғи материалдарҙы (ағас, таш, балсыҡ һ.б.), хатта
үҙенең тəнен-тауышын, буй-һынын да ҡулланышҡа индергəн. Бары тик ундай материалдар
ярҙамында, башҡалар күрерлек һəм ишетерлек образдар тыуҙырып, шулар аша ниндəйҙер
фекер белдерерлек кенə булһын!
Фекер белдереү тигəндəй, сəнғəт əҫəрҙəренең тышҡы күренеше, эшлəнгəн материалы йə
булмаһа башҡарыу рəүеше йəһəтенəн төркөмлəү артыҡ ҡыйынлыҡ тыуҙырмай. Ə бына
йөкмəткеһе буйынса, йəғни формаға һалынған "йəшерен мəғəнəһе" буйынса,
классификациялау бигүк еңел эш түгел. Ошо юҫыҡтан ҡарағанда, барлыҡ сəнғəт əҫəрҙəрен
икегə бүлергə була.
Беренсе төркөмгə əйлəнə-тирəлəге донъяны, нисек бар, шул рəүешерəк күҙ алдына
баҫтырырға мөмкинлек биргəндəрен, мəҫəлəн, һынлы сəнғəт, скульптура, пантомима
кеүектəрен, "изобразительные" йəки һүрəтлəүгə, һынландырыуға ҡоролған сəнғəт
төрҙəре тип атайҙар.6
Икенселəре иһə реаль предметтың тулы күсермəһе түгел, ə уларҙың айырым
элементтарын хəтерлəткəн һəм ысынбарлыҡта булыуы мөмкин булмаған предметтар,
мəҫəлəн, орнамент, архитектура, бейеү, музыка əҫəрҙəре. Улар туранан-тура тормош
картинаһын һүрəтлəмəй, ə тəбиғəт биҙəктəрен, тəбиғəт күренештəрен үҙенсəлекле
сағылдыра. Орнаментта, мəҫəлəн, сəскə-үҫемлектəр формаһы, хайуандар профилен
ҡабатлаған биҙəктəр булыуы мөмкин. Был төр сəнғəт əҫəрҙəрендə ижадсының кисерештəре,
уй-хыялдары менəн бергə мөхиттең үҙенсəлектəре, буяу-формалар аша донъяны аңлауаңлатыу кимəле, матурлыҡ идеалы тасуирлана. Шуға ла был төркөмгə -экспрессив (латин
һүҙе "выразительный" мəғəнəһендə), йəғни эске үҙенсəлектəр аша ниндəйҙер уйкисерештəрҙе тасуирлаусы, белдереүсе сəнғəт төрө тип əйтəлəр. Сəнғəт төрҙəре
араһындағы сиктəр үтə ныҡ ҡəтғи түгел. Йыш ҡына теге йəки был төргə хас булған алымдар
ҡатнаш файҙаланыла, мəҫəлəн, ваза эшлəү һəм уны билдəле стилдə биҙəклəү, киновидеотаҫмалар төшөрөү. Хəҙерге заманда айырым кешегə генə түгел, бер ыңғайҙан
массаларҙы ҡуҙғыта-шаштыра торған яңынан-яңы художестволы саралары эшкə егелə һəм
шулар һөҙөмтəһендə бығаса булмаған сəнғəт өлгөлəре тыуыуы ихтимал.
II бүлек
Художестволы əҙəбиəт. Əҙəби текст
Ə художестволы əҙəбиəт сəнғəттең ҡайһы төрөнə ҡарай һуң?
Был һорауға теүəл яуап биреү өсөн үҙенəн-үҙе "художестволы əҙəбиəт" тигəн
төшөнсəне бер аҙ асыҡлау талап ителə. Художестволы, икенсе төрлө əйткəндə, матур йəки
нəфис əҙəбиəт күп кенə фəнни хеҙмəттəрҙə - "тормош дəреслеге",7 икенселəрендə -"донъяны
танып белеү формаһы",8 өсөнсөлəрендə -айырым сəнғəт төрө9 тип атала.
Бер ҡараһаң, уларҙың һəммəһе лə үҙенсə дөрөҫ, əммə ул билдəлəмəлəр, айырымайырым торғанда, матур əҙəбиəттең барлыҡ үҙенсəлектəрен үҙ эсенə алып бөтмəй. Был ғəжəп
түгел, сөнки художестволы əҙəбиəт тип йөрөтөлгəн күренеш бик ҡатмарлы, күп ҡырлы
сифаттарҙы үҙенə туплаған. Йыш ҡына теге йəки был фəнни тикшеренеүҙəрҙə художестволы
əҙəбиəттең ҡайһылыр яғы: йə тəғəйенлəнеше, йə функциялары, йə əһəмиəте, йə йөкмəткеһе,
йə бүтəн сифаттары ҡарала һəм шунан сығып билдəлəнə лə инде. Нисек кенə өйрəнелмəһен,
художестволы əҙəбиəт тəбиғəттəн үҙе яратылған күренеш түгел, ə башҡа сəнғəт өлгөлəре

кеүек үк кеше эшмəкəрлегенең емеше. Тап ошо юҫыҡта ҡарағанда ғына уға хас булған
фундаменталь дөйөм үҙенсəлектəрҙе айырып алырға була.
Əйткəндəй, яҙыусы "əҙəбиəт" ижад итмəй, ул яҙма яҙа. Ошоға ҡарап, уны Европала
латин телендəге "литер-хəреф" тигəн тамырҙан яһалған "литература" һүҙе менəн йөрөтə
башлағандар борондан уҡ. Шəреҡ традициялары нигеҙендə үҫешкəн халыҡтар иһə, шул
иҫəптəн башҡорттар, бындай яҙмаларҙың иң тəүҙə кешене белемгə, əҙəпкə өйрəтеүен иҫəпкə
алып, "əҙəп" тигəн ғəрəп һүҙенəн яһалған "əҙəбиəт" атамаһын үҙ иткəн. "Литература" ла,
"əҙəбиəт" тə, логика күҙлегенəн билдəлəһəк, дөйөмлəштерелгəн абстракт төшөнсəлəр, уларға
йыйылма (собирательное) мəғəнə һалынған. Əҙəбиəт тигəндə, шул уҡ фекерҙе икенсе төрлө
əйтһəк, бихисап ижадсылар тыуҙырған яҙмаларҙың - уйҙағы, аңдағы - шартлы рəүештəге
тупланмаһы к үҙ уңында тотола.
һəр берəү ҡағыҙға төшөргəн барлыҡ яҙма ла сəнғəт күренеше тип иҫəплəнə алмай.
Уларҙың күп өлөшө кешелəрҙең үҙ-ара аралашыуҙарын еңелəйтеү, көндəлек тормошон йəки
йəшəйешен көйлəү, кешелектең тормош тəжрибəһен һəм тупланған белемде теркəү əсəн
башҡарыла. Яҙыусыларҙың илһамлы ижады һөҙөмтəһендə яҙылғандары ғына сəнғəт
күренеше һəм "художестволы, матур, нəфис" тигəн сифаттар ярҙамында аныҡланып,
ғəрəптең "əҫəр" тигəн һүҙе менəн атала. Тағы ла шуны иҫəптəн сығарырға ярамай:
"художестволы" һəм "əҙəби" бер үк яҫылыҡтағы синонимик төшөнсəлəр була алмай. Сəнғəт
өлкəһенең барлыҡ өлгөлəрен дə, мəҫəлəн, кинофильмдарҙы, картинаны, художестволы əҫəр
(художественное произведение) тип əйтергə була. Һүҙ сəнғəте күренеше булғандары,
тимəк, художестволы əҫəрҙəрҙең бер өлөшө генə "əҙəби əҫəр" тип йөрөтөлə.
Һүҙ оҫталарының ижад емеше - əҙəби яҙманың фəндə тағы бер атамаһы бар. "Бəйлəнеш,
берлəшмə" тигəн мəғəнəлəге "текст" тигəн латин һүҙе күптəн инде халыҡ-ара терминға
əүерелгəн. Əҙəби яҙма тəү ҡарашҡа ябай күренеш һымаҡ, лəкин төбөнə төшə башлаһаң,
ҡатлы-ҡатлы мəғəнəлəре асыла бара. Шуның өсөн дə "текст" төшөнсəһенə теүəл билдəлəмə
биреүе еңел эш түгел. Ғалимдар раҫлауынса,10 хəҙерге фəндə "текст" төшөнсəһенə
йөҙəрлəгəн билдəлəмə бар. Уларҙың һəр береһенə туҡталып тороу беҙҙең маҡсатҡа инмəй,
бары был өлкəлəге яңы тенденциялар юҫығында бер аҙ асыҡлап китеү урынлы булыр.
XX быуаттың, 60-80-се йылдарында фəндəрҙең үҙ-ара бəйлəнештəрен тығыҙайтырға,
бигерəк тə һəр фəн өлкəһендə комплекслы тикшеренеүҙəрҙе киң йəйелдерергə юл асылғас,
əҙəбиəт ғилеме һəм лингвистика ялғамында өйрəнелгəн структур поэтикаға тағы ла
ҡыҙыҡһыныу уянды. Шул сəбəптəн "текст" төшөнсəһен аныҡлауға йүнəлтелгəн хеҙмəттəр
күбəйҙе. Айырыуса быуат аҙағында был термин актуаллəште, сөнки ул информацион
процестарға бəйле йылдам үҫешкəн яңы фəн тармаҡтарында нигеҙ булырҙай төшөнсəгə
əүерелде.
Хəҙерге ваҡытта "текст" һүҙенə үтə киң мəғəнə һалына. Мəҫəлəн, семиотика тигəн
фəнни йүнəлештə текст "шартлы тамғалар йыйылмаһы" тип ҡарала һəм текст күпмелер
информацияны хəбəр итеү-итмəү күҙлегенəн өйрəнелə.11 Ниндəйҙер тамғалар йə бүтəн төрлө
саралар ярҙамында телəһə ниндəй ысул-алым менəн, телəһə ниндəй материалдан (балсыҡ,
таш, тимер, быяла, ҡағыҙ, туҡыма һ. б.) яһалған һəр əйбер, əгəр ҙə күпмелер информация
бирһə, текст тип иҫəплəнə ала. Мəҫəлəн, шартлы тамғалар һəм буяу менəн һыҙылған
географик карта ла — үҙенə күрə текст. Ə шулай художестволы картинаның, хореографик
əҫəрҙең һəр береһе үҙенсəлекле эстетик информация бирə. Ҡыҫҡаһы, үрҙə беҙ ҡарап үткəн
сəнғəт төрҙəренең барыһы ла, семиотика күҙлегенəн ҡарағанда, "текст" менəн эш итə була.
Ёгəр ҙə беҙ ошо теорияны үҙ итһəк, нисегерəк һəм ниндəй саралар ярҙамында яһалғанлығына
ҡарап, текстарҙы икегə бүлер инек.
Һүҙһеҙ (несловесные) текстар. Бындай өлгөлəр, ҡабатлап əйтһəк, һүҙһеҙ текстар кеше
организмына хас сигналдар системаһының, атаҡлы физиолог академик И. П. Павлов
буйынса, беренсе төрөнə тəғəйенлəнə. Фəндəге статистика раҫлауынса, кеше 90% тирəһе
информацияны тап шул тыумыштан бирелгəн, йəғни тəбиғəт яратҡан, беренсе сигнал
системаһы тип йөрөтөлгəндəрҙəн - күҙ һəм ҡолаҡ аша ҡабул итə.
Һүҙҙəрҙəн төҙөлгəн (словесные) текстар туранан-тура кешенең икенсе сигналдар
системаһын барлыҡҡа килтергəн аңға тəьҫир итə. Бəхəс юҡ: өндəрҙең шартлы тамғаһы хəрефтəр ярҙамында ҡағыҙға яҙылған һүҙҙе күҙ күрə, бары күрə генə. Ə ул һүҙҙең мəғəнəһе
аң тарафынан ҡабул ителə. XIX быуаттың суфый шағиры, тыумыштан тома һуҡыр
Шəмсетдин Зəки асылда əҙəми заттың "ике" типтағы күҙе булыуы хаҡында бик дөрөҫ

əйткəн:

Күҙ кəрəктер, күҙ кəрəк, эй ир мəне,
К үҙлегə ғибрəт булыр йыһан хəле.
Күҙ түгел заһир күҙе. Батын күҙе
Булмайынса, күренмəҫ мəғəнə йөҙө.
Донъялағы хəлдəрҙе күреү əсəн маңлай күҙе -тышҡы күҙ хеҙмəт итһə, уны аңлау əсəн
эске "йəшерен( батын)" күҙ - күңел күҙенең булыуын шарт итеп ҡуйған үҙ осороноң атаҡлы
шағиры Ш. Зəки.
Һүҙҙəрҙəн ойошҡан текстарҙы үҙенсəлектəренə ҡарап,
художестволы һəм
художестволы, теүəлерəк итеп əйткəндə,
əҙəби һəм əҙəби булмаған
ике төргə
айырырға мөмкин.
Əҙəби булмаған текстар йəмғиəттəге үҙ-ара бəйлəнештəрҙə ҙур роль уйнай һəм ифрат
киң функция башҡара. Уларға фəнни һəм рəсми эш ҡағыҙҙары, журнал-газеталар əсəн
яҙылған материалдар, публицистика, ҡыҫҡаһы, информатив тип йөрөтөлгəн текстарҙың
барыһын да индерергə мөмкин. Ғəҙəттə, бындай текстар əҙер шаблон, стандарт буйынса
яҙылып, ҡалыплашҡан формаларҙа (отчет, протокол, хат, хəбəрнамə һ.б.) була.
Əҙəби текстың əҙəби түгелдəренəн айырмаһы тəү ҡарашҡа əллə ни ҙур түгел һымаҡ.
Ул да теге йəки был милли телдең лексик берəмектəренəн - айырым һүҙҙəрҙəн туҡыла,
һəм, уҡыусыға, эстетик информация белдереп, донъяны танып белеүгə, ысынбарлыҡ
тураһында белем туплауға булышлыҡ итə.
Əҙəби текстың бүтəндəренəн айырып торған төп үҙенсəлеге - уның образлылығы.
Буяуҙар ярҙамында рəссам, мəҫəлəн, берəй тəбиғəт күренешен һүрəт итеп төшөргəн кеүек,
яҙыусы ла һүҙҙəр менəн кешелəр тормошондағы хəл-ваҡиғаларҙы киноэкрандағы ише
асыҡ һəм төҫлө итеп күҙ алдына баҫтырырға һəлəтле. Əйлəнə-тирəлəге донъя — ул
объектив ысынбарлыҡ, йəғни материаль кəүҙəлəнеше булған реаллек, ə əҙəби текст - шул
реаллектең виртуаль күсермəһе. Ул кеше аңында образ-күсермə рəүешендə сағыла.
Көндəлек йəшəйеш тəбиғи рəүештə кешелəрҙə даими тəьҫораттар, уй-кисерештəр уята.
Баҡһаң, һүҙҙəрҙəн теҙелгəн əҙəби текста һүрəтлəнгəн виртуаль донъя ла шундай көслө хистойғолар тыуҙырырлыҡ эмоциональ тəьҫир көсөнə эйə икəн. Шулай итеп, яҙыусы
тыуҙырған əҙəби донъя, əгəр ҙə ысынлап та художестволылыҡ сифаттарына эйə булһа,
кешелəрҙе илата ла, йыуата ла, көлдөрə лə ала.
Бына əле беҙ яҙған фəнни, йəғни художестволы булмаған текстан юғары художестволы
əҙəби əҫəр ни яғы менəн айырыла, шуны асығыраҡ күрһəтер өсөн түбəндə
Башҡортостандың халыҡ шағиры Рəми Ғариповтың 1962 йылда ижад иткəн "Сəнғəт"
шиғырын тəҡдим итəбеҙ.
Еңелерəк кеүек шағирҙарға:
Беҙ, исмаһам, тойғо-уйҙарҙы
Күҙҙəр менəн əйтеп бирə белгəс,
Ятҡырмайбыҙ биклəп уларҙы –
Биклəр замандарҙы уҙғарҙыҡ!..
Рəссам да аса үҙ донъяһын,
Йəйғор буяуҙарға буятып.
Ə көй сығарыусы моңо менəн
Иң-иң нескə хистəр уятып,
Һөйлəй, көйлəй белə...
Ə башҡалар?
Нишлəй улар - ғашиҡ булһалар,
ҡайғырһалар,
йəки ҡыуанһалар,
Сикһеҙ бəхет менəн тулһалар!
Бəлки, əйтмəгəн уй көслөрəктер,
Хислерəктер һүҙ,
моң,
буяуҙан?
Юҡ, барыбер ғашиҡ-шағир була,

Уяуыраҡ була уяуҙан:
Ул йыр йырлай,
Ул һүрəттəр яһай,
Буяу алмаһа ла ҡулына.
Шул һөйөүҙəн тыуғандыр ҙа сəнғəт
Кешелектең изге юлына.
Тəүге шағир, рəссам йə көйсө лə, Моғайын, ул ғашиҡ булғандыр.
Мөхəббəтен, шиғри матур,
моңло итер əсəн,
ҡулын һуҙғандыр
Был ерҙəге сағыу биҙəктəргə ,
шиғри һүҙгə,
сихри моңдарга,
Кəм сəнғəтте алып сыҡҡандыр ул
Үҙе үтер оҙон юлдарға!..
Ə был оҙон, урау юлы уның
Һикəлтəле, ҡыйын булғанға,
Һəр аҙымы һайын мөхəббəтен
Ҡара көстəр быуып торғанға,
Нəфрəтен дə ҡушып мөхəббəткə,
Ҡорал иткəндер ул сəнғəтен...
Эйе!
Һин даулаштың,
һин яулаштың, сəнғəт,
Ерҙең тəүге азат сəғəтен.
Һин көс булып, Һин үс булып,
Хис уяттың, уйҙар уйлаттың.
Юлдарыңда күпме ҡорбан ятты,
Юлдарыңда күпме ҡан аҡты!..
Əй, ҡыйыу һүҙ,
тере буяу,
саф моң!
Онотмайыҡ изге ҡаныңды.
Кейгелектең саф намыҫы итеп,
Күтəрəйек һинең даныңды.
Кеше
ғашиҡ бөгөн
бар донъяға,
Мөхəббəте һыймай йыһанға.
Йондоҙло тел кəрəк бөгөн уға.
Əй, ҡанат ҡуй,
заман илһамға!12
Сəнғəттең йəмғиəттəге əһəмиəте, кешелəргə эстетик йоғонтоһо, һүҙ
сəнғəтенең тылсымлы көсө хаҡында 64 кенə шиғыр юлы аша ни тиклем тəрəн һəм
образлы əйтелгəн! Шуға ла əҫəр китап уҡыусыһының күңеленə уйыла. Уның аңында
художестволы картина-вəхшиҙəрсə үлтерелгəн Аҡмулла, Бабичтар һыны терелеп
пəйҙə булғандай, шул картина зиһенде ялмай, хислəндерə һəм йөрəкте ярһыта.
Фəнни текст иң тəүҙə, аҡылға аҙыҡ биреп, фекер даръяһын ҡуҙғытып ебəрһə,
художестволы һүҙ хис-тойғоға юл аса, кешелə дəрт уята, илһам сатҡыһын өҫтəй.
Артефакт тураһында төшөнсə
Əҙəби текстарҙың һəр береһе - ҡабатланмаҫ, берəү һəм берəгəй күренеш. Эшлəптөҙəтеп, матурлап бөткəндəн һуң скульптура, архитектура ҡомартҡыһы һəм шуның ингелəр

ҡабат яңынан үҙгəртеүҙəргə дусар ителмəй. Шулар һымаҡ уҡ əҙəби текстар ҙа, бер
ҡарағанда, статик хəлдə ҡатып ҡалған сəнғəт төрҙəре иҫəбендə йөрөргə хаҡлы. Ошо йəһəттəн
улар һынлы сəнғəт үрнəктəренə оҡшаш. Ижад ителгəндəн əҙəби əҫəр тексының автор
тарафынан иң тулы тип иҫəплəнгəн һəм уҡыусы хөкөмөнə тəҡдим ителгəн варианты автор
ихтыярынан тыш һис үҙгəртелмəй, баҫманан баҫмаға шул килеш күсерелə. Əммə əҙəби текст
менəн художестволы картина араһы, икенсе ҡарағанда, ер менəн күк кеүек.
һəр сəнғəт əҫəренең тышҡы материаль кəүҙəлəнеше һəм эске эстетик йөкмəткеһе
үҙенсəлекле уҡмашҡан бөтөнлөктө, органик берлекте барлыҡҡа килтерə. Уларҙың тышҡы
ҡиəфəтен-күренештəрен фəндə артефакт (латинса - яһалма эшлəнгəн) тигəн термин менəн
атайҙар. Əҙəби текста артефакт һəм эске йөкмəткенең үҙ-ара бəйлəнеше йəки бер-береһенə
тоташыуы башҡа сəнғəт төрҙəренəн ҡырҡа айырыла. Картина, мəҫəлəн, ниндəйҙер
материалды буяу юлы менəн эшлəгəн һүрəттəн ғибəрəт. Уның артефактын, йəғни ҡулланған
материалды, буяуҙы, айырып-алмаштырып булмай, сөнки, улай эшлəгəндə, һүрəт юҡҡа
сыға һəм картина картина булыуҙан туҡтай. Шулай уҡ архитектура ҡоролмаһының формаһы
йə бетон, йə кирбес-таш, йə быяла йəки металл ярҙамында кəүҙəлəнə. Материалдың үҙен
ҡоролманан айырып алыу - мөмкин булмаған эш, ул ҡоролманы емереү булыр ине. Тимəк,
һынлы сəнғəт төрҙəрендə артефакт һəм эске йөкмəтке ысын мəғəнəһендə бер-беренəн
айырылғыһыҙ, бергə уҡмашҡан.
Əҙəби текста иһə был бəйлəнеш бөтөнлəй икенсе төрлө. Ижадсы, ҡайһы осорҙа һəм
ниндəй ҡитғала нисек яҙыуына ҡарап, төрлө материалға (папирус, ебəк, туҡыма, тире, туҙ,
ҡағыҙ һ. б.) төрлө яйлама менəн (тимер ручка, ағас таяҡ, ҡауырһын һ.б.) төрлө типтағы
хəрефтəрҙе ҡулланып яҙыша ала. Əммə был автор
текстына һəм уның йөкмəткеһенə һис бер зыян килтермəй. Бер үк тексты телəгəн бер
хəрефтəр системаһына - графикаға күсереп була. Мəҫəлəн, "Урал" һүҙен латин, ғəрəп һəм
башҡа алфавиттағы хəрефтəр
менəн
яҙырға
мөмкин, бындай транслитерациянан
уның яңғырашы ла, мəғəнəһе лə үҙгəрмəй. Өҫтəүенə, өр-яңы сифаттарға эйə булған, йəғни
туҙмай-серемəй, оҙаҡ һаҡлана торған материалдарҙы ҡулланып, хəрефтəрҙең ҙурлығын,
шрифтын, буяу төҫтəрен йəнең телəгəнсə үҙгəртергə, төрлөлəндерергə мөмкин. XVI быуатта
Рəсəйҙə Иван Федоров, беренсе баҫыу станогын уйлап табып, əҙəби тексты баҫма рəүештə
сығарыу асышына ирешкəн. Хəҙерге көндə компьютер технологияларына нигеҙлəнгəн
ҡеүəтле полиграфик база меңəрлəгəн тираж менəн, телəгəнеңсə биҙəп, əҙəби тексты
кəрəгенсə күбəйтергə мөмкинлек тыуҙыра. Əммə шуныһы: əллə нисек, əллə күпме баҫылһа
ла, һəр данала автор тексы үҙгəрешһеҙ ҡала.
Артефакт əҙəби текстың йөкмəткеһенə нисектер зыян килтереү түгел, киреһенсə,
мəғəнəүи һəм эстетик информация өҫтəй. Артефакттың һəр бер элементы, теге йəки был
əҙəби тексҡа уҡыусы иғтибарын йəлеп иттерə, реклама ролен үтəй һəм əҙəби йөкмəткене
яҡшыраҡ аңларға ла булышлыҡ итə. Һəр заманда яңырып торған материаль-техник база
нигеҙендə артефактың туҡтауһыҙ үҙгəреүе бер-береһен алмаштырып килгəн уҡыусылар
быуынының эстетик зауығына əҙəби тексты ҡулайлаштыра, уларҙың иғтибарын ылыҡтыра.
Ҙур əһəмиəткə эйə булыуға ҡарамаҫтан, артефакт үҙенəн-үҙе генə əҙəби əҫəрҙең
"ғүмер" оҙонлоғон бер нисек тə билдəлəй алмай. Теге йəки был милли телдə ижад ителгəн
текстың əҙəби процестағы урыны һəм йəшəү һуҙымы уның художестволылыҡ кимəленə
бəйле. Юғары художестволы текстар үҙҙəре ижад ителгəн осорҙағы уҡыусыларҙы ғына түгел,
бəлки, килəһе быуындар уҡыусыһының, улай ғына түгел, башҡа миллəт вəкилдəренең
күңеленə хуш килə, ҡабат-ҡабат уҡығанда ла үҙенсəлекле эстетик тойғо тыуҙырырға һəлəтле.
Ошо йəһəттəн, Фирдəүсиҙең "Шахнамə"һе, Шекспирҙың трагедиялары ише, донъя кимəлендə
"үлемһеҙ"гə əйлəнгəн əҙəби текстар ҙа бар.
Əйтергə кəрəк, ҡайһы бер ғалимдар, мəҫəлəн, үҙ фəнни мəктəптəрен булдырған
күренекле рус филологтары М. Бахтин һəм Ю. Лотмандар айырым
миллəттең, шулай уҡ дөйөм кешелектең мəҙəни ҡаҙнаһын байытыр лыҡ, быуындан быуынға
тапшырыла килгəн рухиəт хазинаһы тип баһаларлыҡ ҡиммəтле яҙма текстарҙы ғына
художестволы текст, тип ҡарау яғында. Башлыса сəнғəт əҫəрҙəрен өйрəнеүгə йүнəлеш тотҡан
культурология фəнендə "художестволы текст" термины ошо мəғəнəлəрəк ҡулланыла.
Айырым һүҙ һөйлəмдəрҙəн туҡылып, йөкмəтке яғынан тамамланғанлыҡ (завершенность) һəм
форма йəһəтенəн эстетик бөтөнлөк (цельность) хасил иткəн һəм үҙенə күрə уникаль,

ҡабатланмаҫ əҙəби текстар ғына йəмəғəтселек фекерен ҡуҙғыта, милли əҙəбиəттəр
үҫешенə һиҙелерлек йоғонто яһай, хатта дөйөм кешелек тарихында үҙ эҙен ҡалдыра.
Əҙəби эшмəкəрлектең асылы
Ғəҙəти һүҙҙəр ярҙамында мөғжизəле һүҙ донъяһы тыуҙырыуҙы "эшмəкəрлек" тигəн
термин менəн нарыҡлау ҡолаҡҡа бигүк ятышлы түгел дə һымаҡ. Ғəрəп теленəн
үҙлəштерелгəн "ижад", рус телендəге "творчество" һүҙҙəренə, əгəр ҙə "художестволы" тигəн
аныҡлаусы ла ҡушылһа, ниндəйҙер поэтик яңғыраш һəм мəғəнəүи тəрəнлек өҫтəлгəндəй
тойола. Был аңлашыла ла, сөнки əҙəби ижад процесын ҡəҙимге эшмəкəрлеккə ҡайтарып
ҡалдырыу уның ҡатмарлы характерын үтə ябайлаштырыу һымаҡ тəү ҡарашҡа. Уйлап
ҡараһаң, көндəлек тормошта һəр кем дə - тел оҫтаһы, телəгəненсə иркен һөйлəшə, ə хəреф
танырға өйрəнеү менəн башындағы бер уйын һис бер сиклəүһеҙ ҡағыҙға ла төшөрə ала. Əммə
шул күптəр араһынан һирəктəр генə дөйөм ҡулланылышта йөрөгəн һүҙҙəрҙəн ысын
художество ҡиммəттəренə - юғары сəнғəт өлгөлəренə əүерелəсəк текст ижад итеүгə һəлəтле.
Ошо һəлəт, айырыуса шиғыр тыуҙыра алыу, йəғни шағирлыҡ "хоҙайҙан бирелмеш",
"тыуғанда уҡ бүлəк ителмеш" сифат тип аталып, уның теге йəки был кешелə булыу-булмауы
йыш ҡына ниндəйҙер илаһилыҡҡа ҡайтарып ҡалдырыла. Был хаҡта атаҡлы һүҙ оҫтаһы
Шəйехзада Бабичтан да анығыраҡ əйтеүсене табыуы ҡыйын.
Əлмисаҡтан һин шағирһың, тип
хоҙайҙың əмере бар,
Əмеренə иттең хилаф - мəлғүн
мөхиттең йəбере бар...14 тип яҙа ул 1916 йылда "Йəш
шағирға" əҫəрендə. Ғөмүмəн, шағирлыҡ тойғоһо һəм уның сығанаҡтары хаҡында
уйланмаған-яҙмаган шағирҙар элек тə, хəҙер ҙə бик һирəктер.
Халыҡ шағиры Н.Нəжми хатта "шағирлыҡты яҙыусылыҡтан" айырып ҡарай. Уныңса,
шағир булып тыуалар, ə яҙыусы булып китəлəр, əммə уларҙың уртаҡ яҡтары ла бар:
"Шағирлыҡ - ул яҙмыш, тимəк, яҙыусылыҡ та шулай".15 Үҙенең "Ғалимлыҡ һəм яҙыусылыҡ"
тигəн яҙмаһында Н.Нəжми "яҙыусылыҡ" төшөнсəһенə үҙенсəлекле градация индерə һəм
ысын яҙыусыны "ҡораусынан" айырып күрһəтə.16 Шиғыр, уйлай китһəң, һəр бер əҙəби
шедевр ҙа, йə бар, йə юҡ, тип таба əҙип. Шуға ла уларҙы тыуҙырған талант һəм оҫталығы
хаҡында оҙон-оҙон тикшереү-анализдың китап уҡыусыһы өсөн кəрəге самалы, унан тағы
еренə еткереп аңлатып та булыуы шикле, тиеберəк иҫəплəй Н.Нəжми: "Шағирлыҡты һəм
оҫталыҡты аңлата башлаһаң, аҡыл һатыуға əйлəнеп китеүе мөмкин, сөнки шиғырҙы тойоу,
уны ҡағыҙға төшөрөү процесын шағир үҙе лə аңлатып бөтə алмайҙыр - улар бит сихри һəм
ғазаплы, шатлыҡлы һəм бəхетле минуттар - үҙең дə һиҙмəй ҡалаһың".17
Халыҡ шағиры М. Кəрим əле 1958 йылда уҡ "Йөрəккə юл" уйланыуында "əҙəби
ижадтың төп хужалары тип, талант һəм тəбиғи һəлəтте"18 атап, ҡəлəм тибрəтеүсе һəр берəүҙə
мотлаҡ булырға тейешле ижад осҡоно хаҡында һүҙ алып бара. Шул осраҡта ғына "шиғыр ул,
кислородлы һауала ут гөлт итеп тоҡанған шикелле, тормош киңлектəрен күргəн шағир
күңелендə балҡып тыуа ала. Əммə был талап барыһы ла бер төрлө яҙышырға тейешлекте
аңлатмай. Киреһенсə, һəр шағирҙың үҙ темаһы, поэтик ҡарашы, ысынбарлыҡҡа ҡарата
үҙенең идея-художество баһаһы булырға тейеш, шул саҡта ғына "күңелдəн сығып күңелгə
ятҡан шиғырҙар" яҙылыуы мөмкин.
Гөлт итеп ҡабыныуҙы, зиһендəге кинəт балҡышты,
шағирҙар үҙҙəре əйткəнсə,
күңелдə
моң яралыуҙы фəндə "творческое озарение" йəки "инсайт" тип атайҙар һəм
подсознаниела барған, тап теге йəки был кешенең үҙенең аҡыл эшмəкəрлегенə, фекерлəү
ҡеүəһенə
бəйле процестар рəүешендə
аңлаталар.1 Икенсе төрлөрəк уны ижади
интуиция, хатта алтынсы тойғо (шестое чувство) тип тə йөрөтəлəр. Ижад өсөн улар мотлаҡ
кəрəк, əммə шул "шиғри осҡондо", уй-образ балҡышын тотоп алыу һəр ижадсының
сослоғона, һəлəтенə бəйле. "Шағир" тигəн шиғырында тап ошо ижад мəлен Рəшит Назаров
образлы тасуирлай:
Алыҫта!.. Алыҫта!.. Офоҡ ситендə
Бер генэ секунд тик ҡабынып ҡуя,
Тылсымлы нəмəкəй, ə уның битендə

Тылсымлы яҙыу бар — сағылып -ҡуя.
Ялп итеп... һəм тиҙ ук ябынып куя.
Өҫтөнə а-ҡ томан - юғала...
Ниндəй етеҙ, йор!
Кем укый алһа шул тылсымлы яҙыуҙы,
Ул - шағир!20
Телдəн ижад итеү - импровизация тап ошондай мəлдəргə ҡоролалыр, моғайын. Зиһен
үткерлеге, логик фекерлəү һəм белем сығанаҡтарының байлығы, информацион етеҙлек һəм
əллə күпме бүтəн ижади ресурстар нигеҙендə генə материэдгазациялана импровизаторлыҡ
һəлəте. Элек-электəн халыҡ бындай һəлəтте бик юғары баһалаған. Атаҡлы йырауҙар һəм
сəсəндəр хаҡындағы легендаларҙың һəм уларҙың ижади һүҙҙəренең һаман да халыҡ
хəтерендə һаҡланыуы - быға яҡшы дəлил.
Əммə шағирлыҡ, бигерəк тə яҙыусылыҡ, импровизаторлыҡ түгел, ул тап процессуаль
яҡтан айырыла. Зиһендəге балҡышты тотоп алыу менəн һəр һүҙ оҫтаһының реаль ижад
процесы, йəғни яҙыу-һыҙыу башлана. Иҫ китерлек: "Шиғырҙы яҙмайһың, шағир булып
тыуғандарға шиғыр үҙенəн-үҙе килə", тип раҫлаусыларға ун һигеҙ генə йəшлек талант
эйəһе Рəшит Назаров ҡаршы сыға. Ул шиғыр ижад итеүҙең, əҙəби əҫəр тыуҙырыуҙың ауыр
эшмəкəрлек икəнлегенə баҫым яһай:
Кис ултырып тағы шиғыр яҙам...
Куп ишеттем шағир халкынан —
Шағир йəшəй бары илһам менəн,
Яратылған улар ялҡындан,
Көнлəшерлек шағир хал-ҡынан...
Мин дə яҙам бына, шиғыр яҙам...
Йəшермəйем, псай саж йырымда
"Мин шағирмын", - тип тə əйшəмендер, ~
Йə рифмаға -ҡулай урында.
Йə тик былай - матур һуҙ өҫөн,
Шəп яңғырай йырҙа был исем!
ағыҙ буйлап дəртле бер моң аға:
"Шағир өҫөн төн дə, кис тə юҡ,
Шағирҙар ул таң, яҙ менəн йəшəй..."
Ə йөрəк тын - уй ҙа, хис тə ю-к...
Тик моң аға: "төн дə, кис тə ҠУҠ..."
Их!.. Мин ябай кеше, ябай ғына...
Шағир булһам икəн мин əгəр!
Кур уларҙы: шаян-наяндарҙы:
Һəр көн улар куктə йөҙəлəр,
Айҙы эйəр итеп атланалар,
Берəм-берəм йондоҙ өҙəлəр.
Ə мин бына, тып-тын башты эйеп,
Ниҙер яҙам, һыҙам тағы ла...
Эх, шулай ҙа шағир булһаң ине,
Бер ни тугел һис ни уларға...
Ауыр икəн шағир тугелдəргə
Тормошта ла, шиғыр-йырҙа ла –
Ауыр икəн... тағы шиғыр яҙам...21
Ысынлап та, кеше уҡырлыҡ əҫəр тыуһын өсөн, илһамға өҫтəп хеҙмəт-көс тə сарыф ителеүен
раҫлай халыҡ шағиры Рауил Бикбаев үҙенең «Шағирə» шиғырында:
Кешелəргə əйтер һүҙҙе эҙлəп,
Йоҡо күрмəй күпме тəн үтə...
Шағирлыҡ һəм шиғыр яҙыу хаҡында яҙылған һəр шиғырҙа үрҙəге фекерҙəр образлы

сағылыш таба һəм ижад мəлдəренең тəүгеһенə - Р.Назаров быны бик дөрөҫ тотоп алған иғтибар күберəк бүленə. Нисек кенə булмаһын, тəбиғəттəн бирелгəн һүҙ оҫталығы теге йəки
был заттың өлөшөнə тейгəн көмөш икəнлеге һəм уға йөкмəтелгəн оло миссия булыуы бер
ниндəй бəхəс тыуҙырмай.
Əҙəби ижадты өйрəнеү мəсьəлəлəренə бер байҡау
Əллə нисəмə быуат буйына бəхəстəр ҡуҙғытҡан проблема кеше аңының үрҙə беҙ телгə
алған моменты -"рухи экстаз, илһам, күңелгə үҙенəн-үҙе килə торған моң, йəғни əҙер əҙəби
образдарҙың, əҙер идеяларҙың кинəт ярал ыу ы" - кеүек моменты менəн бəйле. Кешенең
үҙенəн башҡа, дөрөҫөрəге, уның ихтыярынан тыш, тəү ҡарашҡа үҙенəн-үҙе аңға килə торған
психик хəлде аңлатыу əсəн Көнбайыштың айырым ғалимдары (Э.Гартман, З.Фрейд,
К.Юнг)23 "бессознательное" тигəн философик категорияны фəнни ҡулланышҡа индерə, һəм
философияла, психологияға айырым фəнни йүнəлешкə шулай нигеҙ һалына.
XX быуат аҙағында һəм XXI быуат башында ла кеше
мейеһендə
барған
нейропсихо логик, нейрофизиологик процестарҙы өйрəнеү яңы фəнни-техник ҡаҙаныштар
нигеҙендə өр-яңы баҫҡысҡа күтəрелə. Əммə был əлкəлə информация күбəйгəн һайын, кеше
аңына бəйле серҙəр артҡандан-арта бара. Кеше мейеһен өйрəнеү институтын нигеҙлəгəн
академик Н.П.Бехтерева тап мейе һəм уй бəйлəнештəрен хəҙерге көндəге "тайна тайн",
"барлыҡ ғалəмдəге иң серле, иң аңлайышһыҙ ҡатмарлы объект" тип атай һəм, ысынлап та,
ижад процесының ҡайһы бер моменттарын фəнни нигеҙҙə һаман да аңлатырға мөмкин
түгеллеген раҫлай.24 Шулай итеп, кеше аңының тəбиғəтен əлегə тиклем фəнни нигеҙҙə
ышандырырлыҡ дəлилдəр менəн тейешенсə аңлатып булмай икəн, кешенең "һүҙ оҫталығы"
тигəн һəлəтен асыҡлауҙа ла ниндəйҙер əйтеп-һөйлəп аңлата алмаҫлыҡ сер ҡалыуы тəбиғи.
Башҡа берəй эш барышын өйрəнгəн кеүек, ҡайһылыр яҙыусының əҫəр ижад итеүен
фəн ҡушҡанса тикшерергə булдыҡ, ти. Уның өсөн кемдер, яҙыусының эргəһенəн
китмəйенсə, күпме һүҙ-һөйлəм яҙғанына минутлап-сəғəтлəп иҫəп алып барһа ла, уның
күңелдəге уйҙар даръяһының ағышын бер нисек тə үлсəй-өйрəнə алмай. Ғалимдар дөрөҫөн
əйтəлер: "Вопросы о потаенной первичной стадии останутся при этом не вполне, а иногда и
совсем неуясненными". Быға асыҡлыҡ индерергə телəһə, бары ижадсы, бары үҙе генə
"оҫтаханаһы" менəн таныштырып, эш тəжрибəһе менəн уртаҡлаша, əҫəрҙəренең яҙылыу
нескəлектəре менəн бүлешə ала. Телəһə...
Башҡалар
ҡатнашлығынан
тыш,
шаһитһыҙ башҡарыла торған эш икəнлеге,
етмəһə, ижадсының үҙенең дə быға əллə ни ризалығы юҡлығы хаҡында яҙған
танылған
ғалим А.И.Белецкий
үҙенең "В мастерской художника слова" тигəн хеҙмəтендə. Эйе,
ғалим раҫлауынса, əҙəби ижад эшен теоретик күҙлектəн ентекле тикшереү ауыр. Ҙур
булмаған был мəҡəлəһендə А.Белецкий
яҙыусының
ижадына
ҡағылышлы ҡыҙыҡлы
күҙəтеүҙəр яһай һəм сюжет һайлау, кешелəр образын һүрəтлəү, тəбиғəтте тасуирлау
кеүек əҫəр тыуҙырыуҙың
айырым
моменттарына
туҡтала. Шуныһы мөһим: ғалим
əҙəби ижадтың үҙенсəлектəрен материалист булараҡ баһалай: "Мы теперь знаем, что
литературное творчество не следствие некоего помешательства, и деятельность разумная и
целесообразная, как и другие виды умственной деятельности".26
Үткəн быуаттың егерменсе йылдарында бындай фекерҙең яңғырауы совет əҙəбиəт
ғилеменең формалашыуына, һис шикһеҙ, үҙ йоғонтоһон яһамай ҡалмаған.
Совет власының тəүге йылдарынан уҡ əҙəби ижад сфераһы
материалистик
позицияларға ҡуйыла һəм əҙəби үҫеш партияның асыҡтан-асыҡ етəкселегендə бара.
Наҙанлыҡтан арынып, ижадҡа массовый рəүештə яңы
көстəр
ылыҡтырылыуы,
уларҙың
күбеһе, Пролеткульт
ҡаҙанында
ҡайнап,
Пролеткульт ойошторған
цехтарҙа,
түңəрəктəрҙə
ижадҡа тотоноуҙары "ижад процесын"
сорнаған
мистик ореолды юҡҡа сығара. Шулай ҙа яҙылмаған ҡанундар буйынса ижадтың тəүге этабы
- илаһи мəле - фəнни тикшеренеүҙəрҙəн ситтə ҡала бирə.
Ижадтың үтə нескə, үтə шəхси характерын иҫəпкə алып, əҙəби əҫəрҙең ижад тарихын
өйрəнеүҙең фəнни мəктəбен нигеҙлəүсе ғалим Н.К.Пиксанов үҙ ваҡытында "яҙыусы үҙе апасыҡ итеп белдермəйенсə, ниндəйҙер
əҫəргə
ҡағылышлы прототиптар,
протосюжеттар хаҡында һүҙ булыуы ла мөмкин түгел" тигəнерəк фекер белдергəн.27 Уның

был һүҙҙəре оҙаҡ ҡына ваҡытҡа текстологияла ла, əҫəр анализлағанда ла иҫəпкə алынырға
тейешле методологик күрһəтмə төҫөн ала.
Шундай ҡараштар һөҙөмтəһелер - яҙыусылыҡ хеҙмəте хаҡында 1955 йылда донъя
күргəн ҙур йыйынтыҡ ("О писательском труде")28 шул осорҙағы
күренекле əҙиптəрҙең сығыштарынан, хəтирəлəренəн, уйланыуҙарынан һəм йəш
ижадсыларға төбəлгəн кəңəштəренəн
төҙөлгəн.
Совет яҙыусылары
М.Горькийҙан
башлап
Серафимович,
Н.Погодин, К.Федин, К.Паустовский,
Д.Фурманов, К.Симонов, И.Эренбург, А.Твардовский, А.Фадеевҡа тиклем, һүҙ оҫталығы
һəм яҙыусы хеҙмəтенең айырым моменттарын асыҡлап, уның даими ауыр эш икəнлегенə
баҫым яһай. Алтмышынсы йылдарҙа
П.Медведевтың,
А.Цейтлиндың,
Т.Ермаштың монографиялары29 баҫылып сыға.
Шулай уҡ 80-90-еы йылдарҙа теге йəки был яҙыусының тормош юлына һəм ижадына тəрəн
байҡау яһалған монографияларҙа30 был проблемаға ҡағылышлы бик бай мəғлүмəтте табырға
була.
Художестволы əҙəбиəттең теоретик нигеҙҙəрен системалы яҡтыртҡан һəм əҙəбиəтсе
белгестəр əҙерлəүҙə дəреслектəр сифатында тəҡдим ителгəн хеҙмəттəрҙə31 яҙыусының
конкрет эшмəкəрлек процестары етерлек дəрəжəлə яҡтыртылмаған. Уларҙың бер төркөмөндə
авторҙың фекерлəү ҡеүəһе, донъяға ҡарашы кеүек шəхеəнə аң даирəһенə иғтибар күберəк
бүленһə, икенселəрендə теге йəки был əҫəрҙең ижади тарихын асыҡлау юҫығында
ижадсының тормош: юлына, ижад үҙенсəлектəренə бер аҙ күҙ һалына. Бары Н.А.Гуляев
дəреслегендə генə ижад тап процесс күҙлегенəн бер ни тиклем яҡтыртыла. Шартлы ғына
бүленепг икəнлегенə иҫкəрмə яһап, ғалим ижади процестың айырым фазаларын йəки
этаптарын һанап үтə: "замысел, создание плана, написание произведения, его отделка".32
Дөйөмлəштереп əйтһəк, əҙəби ижадты өйрəнеүҙə, ҡапма-ҡаршы уҡ булмаһа ла, ике төрлө
ҡараш нығынған. Ғалим И. Ф. Волков раҫлауынса, берəүҙəр ижадтың тəүсығанаҡтарын
эҙлəп төпсөнһə, икенселəр төп тикшереү объекты тип ижадтың емешен - əҙəби əҫəрҙе ала,
һөҙөмтəлə барыһы ла "мало занимаются процессом сотворения художественного произведения и текстом в его собственной художественной значимости".33
Башҡорт
əҙəбиəте
ғилемендə
яҙыусылыҡҡа ҡағылышлы мəсьəлəлəр, əйтергə
кəрəк, əҙəбиəттең үҙенəн айырып ҡаралманы. Э.Харисовтың урта
мəктəптəр өсөн дəреслек сифатында яҙылған 1944 йылда баҫылып сыҡҡан "Əҙəбиəт
теорияһы"нда яҙыусылыҡ эше башлыса тормош: материалдарын
һайлай белеүгə ҡайтып ҡала: "ул тормоштоң үҙен ҡыҙыҡһын-дырған яҡтарын, айырым
күренештəрҙе, деталдəрҙе күҙəтə, тормош "ваҡлыҡтарына" художник
иғтибарлығы менəн яҡын килə... уларҙы, ысынбарлыҡтағы
индивидуаль
формаларын,
үҙенсəлекле сифаттарын һаҡлап, бергə йыя, дөйөмлəштерə-образландыра".
Алтмышынсы йылдарҙағы совет əҙəбиəт ғилеме ҡаҙаныш-тары
нигеҙендə
яҙылған "Əҙəбиəт теорияһы"нда күренекле ғалим К.Əхмəтйəнов яҙыусы
эшмəкəрлегенең айырым яҡтарына туҡтала. Уныңса, "тормоштоң күп һанлы күренештəре
араһынан кешенең
хисен уятырҙай һəм
аҡылын камиллаштырырҙай" яҡтарҙы
ғына һайларға, уларҙы төп идеяға яраҡлаштырып үҙгəртергə, "шымартырға" булдыра
алғандарҙы ғына, йəғни ижад хыялына эйə булғандарҙы ғына, яҙыусы тип иҫəплəргə
мөмкин". Ижади хыялды К. Əхмəтйəнов һəр төрлө ижади процестың тəүшарты итеп тə,
əҙəбиəттең иң мөһим элементы тип тə билдəлəй. Ғалим шул уҡ ваҡытта ижади хыялды əҫəр
яҙыу алдынан һуҙыла торған яҙыусының хəл торошо рəүешендə ҡарай: "ижади хыял
ваҡытында яҙыусы үҙе һайлаған тормош күренештəрен үҙенсə үҙгəртə, уларҙы тағы ла
"ысынайтыу" менəн мəшғүл була."36
Ашаған белмəй, тураған белə, ти халыҡ мəҡəле. Үҙе генə кисергəн, үҙе генə белгəн ижад
мəлдəрен əҙиптең үҙенəн башҡа кем яҡшыраҡ яҡтырта алһын? Ошо йəһəттəн академик Ғ.
Хөсəйеновтың 1995 йылда донъя күргəн "Ижад серҙəре" тигəн айырым парсаларҙан һəм
өҙөктəрҙəн ҡоролған китабы бик отошло. Ғалим булараҡ ул, оҙайлы йылдар буйы башҡа
əҙиптəр, шағирҙар менəн яҡындан аралашып, күптəрҙең ижадтарын һəм тормош юлдарын
ентекле өйрəнеү, донъя əҙəбиəте буйынса фəнни хеҙмəттəр менəн танышыу барышында бай
мəғлүмəт туплаған. Бүтəндəрҙең эш алымдарын күҙаллау өҫтөнə, танылған яҙыусы булараҡ,
үҙенең шəхси эш тəжрибəһенə таяныу, автор үҙе əйткəнсə, яҙыусы хеҙмəтенең бөтə

нескəлектəрен иҫəпкə алырға һəм системалаштырырға мөмкинлек биргəн. Ғ.Хөсəйенов
яҙыусылыҡҡа тəбиғəт тарафынан бирелгəн рухи һəлəт тип ҡарай һəм уны "бүтəндəргə
ҡарағанда донъяны киңерəк һəм зирəгерəк күрə алыу, нəмəлəрҙең айышына нескəрəк
төшөнөү, көслөрəк кисереү, киң хыял итə белеү, күҙаллау... һəм шуларҙы ҙур оҫталыҡ менəн
йəнле һəм йəмле итеп тасуирлап биреү образлы фекерлəү ҡеүəһе" тип асыҡлап китə. 7 Əҙəби
ижад эшен оҙон-оҙаҡ дауам итə торған ҡатмарлы күренеш: булараҡ билдəлəп, ғалим уны бер
нисə этапҡа бүлə.38
Тəүге этап - яҙырға уй-ниəт тыуыуы, яҙыласаҡ əҫəрҙең идея-темаһы ойошоу,
хəтерҙəгене һəм зиһендəгене барлау.
Икенсе этап — материал туплау, төрлө сығанаҡтарҙы өйрəнеү, план-схема төҙөп
ҡарау, герой-характерҙар хаҡында уйланыу, эскиз, этюд яҙып ҡарау, тонер, сюжеткомпозиция элементтарын уйлау.
Өсөнсө этап - яҙа башлау, яҙыу процесы. Ижадтың иң оҙайлы, иң көсөргəнешле сағы текстың варианттарын һайлау, аҡҡа күсереү, баҫтырырға əҙерлəү һ.б.
Яҙыусының психофизиологик хəлəтенə ҡарап, ғалим художестволы текст ижад итеүҙең
өс фазаһын39 айырып күрһəтə. Беренсе һəм икенсе этаптарҙы əҫəр яҙырға əҙерлəнеү тип
атаһа, өсөнсө этап өлгөрөү мəле булып сыға. Яҙыусыға хас рухи-психологик моменттарҙың
береһе - тамамлау фазаһы - əҫəр яҙылып бөткəс башлана, тип өйрəтə Ғ.Хөсəйенов.
Əҙиптəр тормошонан ул килтергəн байтаҡ миҫалдарҙан күренеүенсə, һəр ижадсы
тамамланған əҫəре менəн үҙенсə "хушлаша" икəн. Кем яҙып бөтə лə онота, кем яңынан-яңы
төҙəтмəлəр индерə, ҡайһылар, хатта китап булып баҫылғас та, текст өҫтөндə эшлəүен
ташламай.
Тəжрибəле белгес һəм бер үк ваҡытта оҫта яҙыусы Ғ.Хөсəйенов ижади процесс ағышын
бары схематик, йəғни шартлы рəүештə генə үрҙəгесə бүлгелəргə була, тип иҫкəртеүҙе
урынлы һанай, сөнки ижад - үтə шəхси эш. Ғалим уны хатта "интим процесс... һөйөшөү
шикелле, яҙышыу ҙа аулаҡты ярата"40 тип образлы сағыштыра. Һəр яҙыусының үҙ ижад
манераһы бар һəм ул, ғалим фекеренсə, "һаҡһыҙ ҡағылыуҙы, анализ-тикшеренеү тип
ботарлап барыуҙы, шаран-яранлыҡты бик иш итмəй." Тап ошо "һаҡһыҙ, əрһеҙ ботарлауҙары
мөмкин" тигəн мотив нигеҙендə əҙиптəр тəнҡитсене лə, ғөмүмəн, белгесте лə ижад
лабораторияһына индермəүҙе хуп күрə. "Яҙыусылар үҙҙəре лə ижад серҙəре менəн
бүлешеүҙе, үҙҙəренə генə мəғлүм яҡын уй-тойғоларын, рухи хəлəттəрен асып барырға
ашыҡмай,"41 - тип раҫлай ғалим.
Бəлки, ижад процесын бөтөнлəй өйрəнмəҫкə кəрəктер? Яҙыусының күпмерəк һəм
ҡасаныраҡ, ҡайһылайтып яҙышыуында кемдең ниндəй эше бар? Уйлап китһəң, массовый
уҡыусы өсөн теге йəки был əҫəрҙең нисегерəк яҙы лыу ы түгел, ə уның булыуы һəм күңелгə
ятыуы ҡиммəт бит.
Əҙəби ижад технологияһы кəрəкме?
Куңғы осорҙа - фəнни-техник революция 'касафатылыр - аулаҡта үҙе генə биклəнеп
ижадҡа сумған яҙыусы образы юйыла башланы. Фəнни ҡаҙаныштар көндəлек тормошҡа
гөрлəп ингəн Көнбайышта ғына түгел, йəшерəк быуын башҡорт оҙиптəре арҡаһында ла
ижад итеү йəки яҙыу технологияһын булдырыу һəм əҙəби процесҡа индереү хаҡында
фекерҙəр ишетелə башланы. Əйтергə кəрəк, технология əллə ни яңы һүҙ түгел, ул башлыса
материаль байлыҡтар етештереүгə ҡарата əйтелə. Мəҫəлəн, "Жигули" еңел машиналарын
эшлəү тулы технологик процестан ғибəрəт. Образлы əйткəндə, конвейер буйлап, шөрөптəн
башлап үҙ йөрөшө менəн магазинға оҙатырлыҡ дəрəжəгə еткереү, ғəмəлдə, бер-бер артлы,
эҙмə-эҙлекле, өҙлөкһөҙ дауам иткəн - шөрөп-гайка бороу, нығытыу, көйлəү, буяу, ҡоршау
һəм башҡа шуның ише - тиҫтəлəрсə эш операцияларынан тора. Шуныһы: бөтөн технологик
циклда бер генə кеше лə, йə иһə һəр бер операцияла берəр-берəр эшсе лə тир түгергə мөмкин.
Айырым
продукцияларҙы етештереү ана шулай уйланылған- көйлəнелгəн, меңдəрсə тапҡыр
ҡабатлана алған эш операцияларына нигеҙлəнеүе уларҙы автомат -станоктар, роботтар
менəн алыштырырға мөмкинлек бирə.
Художестволы текст ижад итеүҙе технологик процесс итеп яйға, ағымға һалып

буламы? Əгəр ҙə була, тибеҙ икəн, ижад процесының бөтə технологик процедураларын
фəнни өйрəнергə һəм аныҡ методикаһын эшлəп, шуның нигеҙендə ентекле инструкция
төҙөргə кəрəк була. Аҙаҡтан телəүселəрҙе методика буйынса уҡытырға, инструкцияларға
таянып, оҫтарғансы күнекмəлəр үткəрергə ҡала.
Шундай "оҫтахана"лар тарихта булған, һəм был хаҡта А.И.Белецкий үҙенең алда телгə
алынған хеҙмəтендə бик ҡыҙыҡлы миҫал килтерə.
В 1666 году некий Ришесурс в Париже, на площади Дофина, открыл бюро, где
давались литературные консулътации и уроки хорошего стиля: директор бюро, саж
написавший до 20 томов, обучал любителей в краткий срок есем трюкам писателъского
ремесла; он преподавал искусство плагиата, искусство рабского перенимания и
перенесения, искусство усвоения ходячих формул: он давал возможность сделатъся
писателем и прекрасным оратором "без гения, бех труда, без заботы".42
Тарихтан мəғлүм булыуынса, совет власының тəүге йылдарында уҡ "пролетариат
культураһын тыуҙырыу" лозунгыһы аҫтында Пролеткульт ойошмалары төҙөлə. Улар
етəкселегендə Мəскəүҙə һəм күп кенə төбəктəрҙə ижадҡа өйрəтеү түңəрəктəре, цехтар,
мастерскойҙар ишəйеп китə. Пролеткульт йоғонтоһо Башҡортостанға, əлбиттə, килеп
етмəгəн. Ə шулай ҙа Февраль революцияһы килтергəн азатлыҡ елдəре һəм милли үҙаңдың
уяныуы һөҙөмтəһе булараҡ Каруанһарайҙа тыуған "Тулҡын" ойошмаһы ла башҡорт
йəштəрен берлəштергəн ҙур ижад мəктəбе була. Уның ағзаларының күбеһе, мəҫəлəн,
Ш.Бабичты гына алайыҡ, художестволы текст ижадсыһы ғына түгел, оҫта декламатор, сəхнə
артисы, музыкант, йырсы, бейеүсе, сəсəн-импровизатор, ялҡынлы оратор-пгитатор,
сəйəсмəн, ғалим, етмəһə, ойоштороусы, режиссер кеүек ғəжəйеп күп яҡлы эшмəкəрҙəр булып
сығыш яһай. Шул "Тулҡын"дың шауҡымлы тулҡындары һуңғараҡ Каруанһарай
педтехникумы типтəренə лə тəьҫир итə. Башҡорт əҙəбиəтенең алтын фондын барлыҡҡа
килтергəн 3.Биишева, Б.Бикбай, (-.Агиш, Ғ.Хəйри, Б.Вəлид һəм башҡаларҙың Каруанһарай
йəштəре булып үҫеп сынығыуы бер ҙə осраҡлы хəл түгел.
Əҙəби текст ижад итеү технологияһы мəсьəлəһенə кире ҡайтайыҡ. Хəҙерге əҙəбиəт
донъяһында юҡ-юҡ та ҺЫЛ хаҡта һүҙ сыҡҡылай. Мəҫəлəн, "Рухи ҡиммəт һулараҡ бөгөнгө
башҡорт əҙəбиəте" тигəн темаға "Аҙна" пкште редакцияһы ойошторған "түңəрəк өҫтəл"дə,
тил анттар булыуға ҡарамаҫтан, кеше уҡырлыҡ яҡшы пҫорҙорҙең һуңғы осорҙа əҙ яҙылыуы
хаҡында əйтелə. Пыпьщ сəбəбе,
һөйлəшеүҙə ҡатнашыусы əҙиптəр фекеренсə, яҙыу
технологияһы, йəғни əҫəр яҙыу техникаһы етешмəүҙə, шунһыҙ ипманса əҙəбиəт
индустрияһын ҡороу-көйлəү икеле. Ə əҙəбиəт индустрияһы нисек булырға тейеш һуң?
Танылған драматург Н.Ғəйетбай быга ҡыҙыҡлы миҫал килтерə: Фракцияла беҙҙең
копдəрҙə бер ҡалала халыҡ фенол менəн ағыулана. Иртəнсəк шундай хəбəр тарала. Ə кисен
театрға Эжен Скриб тигəн драматургтың ошо хаҡта спектакле ҡуйыла. Ярты көн эсендə
сценарий яҙыла: яҙыусы уҙе пьесаның һөлдəһен яҙа, икенсе берəү диалогтар тоҙой, өсөнсө
кеше монолог əҙерлəй һ.б. Спектакль кискə əҙер булһын өсөн драматургка 70 кеше эшлəшə,
Бына шулай була инде əҙəбиəт индустрияһы?'*
Ғəмəлдə һүҙ драма əҫəрен яҙыу һəм сəхнəлəштереү процесы хаҡында барһа ла, уның
тəүге атаһын драма тексын ижад итеүҙе ярайһы уҡ теүəл төҫмөрлəргə була. Яҙыусы, йəғни
төп автор, идея бирə, сюжет композиция ҡора. Шуны (əҫəрҙең, Һөлдəһен) ул ҡағыҙға
төшөргəн бер үк ваҡытта икенсе кешелəр, үҙ ара бүлеш:еп, диалог-монологтар төҙөй,
артистар шунда уҡ иҫтəренə һалып, репетиция яһай һ.б. Күренеүенсə, һүҙ бер драматург
əҫəре тураһында барһа ла, уны индивидуаль ижад тип əйтергə тел бармай. Был коллектив
хеҙмəт, тотош фирма ҡабарған эшмəкəрлек, тик вывескаһына күберəк көс һалған, идея
биргəн, шуға таянып, проект төҙөгəн автор исеме сығарылған. Көнбайыштағы авторҙар
араһында, матбуғатта яҙылғанынса, йөҙəрлəп роман яҙғандар тимəк, улар үрҙəгесə əүҙем
технологик ысулга эйə булғандар һəм текст яҙыу эшен технологик процесҡа ҡорғандар, тип
уйларға урын бар һымаҡ. Ундай авторҙарҙың үҙ ижади ҡалыптары, үҙ технологияһ ы ойоша,
мəҫəлəн, атаҡлы инглиз яҙыусыһы А.Кристиҙың күпселек əҫəрҙəре, детектин жанрында
булып, билдəле бер сюжет ағышына һəм композицион алымға ҡоролған. Сиклəнгəн
арауыҡта (именье йə ҡунаҡ йорто) ниндəйҙер сəбəп менəн туғандар-дуҫтар йыйыла һəм
уйламағанда араларынан берəү үлə. Барыһының да тегене юҡ итергə үҙ сəбəптəре лə бар
кеүек, тик тəфтишсе ентекле тикшереү һөҙөмтəһендə бөтөнлəй уйла-маған кешенең ғəйепле

икəнлеген асыҡлай.
Шулай ҙа коллектив ижад һөҙөмтəһендə тыуған əҙəби текстарҙың художество
ҡиммəттəре хаҡында һүҙ йөрөтəүе нисектер ситен. Ваҡытында көн ҡаҙағына һуғып,
йəмəғəтселек фекерен бер аҙ ҡуҙғытҡан хəлдə лə, уларҙың быуындарҙан-быуындарға
ҡəҙерлəп тапшырылыр рухи аманатҡа əйлəнеүе нисектер шиклəндерə.
Əҫəр яҙыу технологияһы тигəндə, асылда "хоҙай биргəн талант, илаһиҙан ебəрелгəн
һəлəт, тəбиғəттəн яралмыш осҡон" тигəн факторҙарҙың серлелеге юҡҡа
сыҡҡандай һəм ижадты бары телəк, ихтыяр, егəрлелек, ныҡышмалылыҡ, сəмлелек
һөҙөмтəһендə формалашҡан һəнəргə, матди байлыҡ туплау маҡсаты менəн башҡарылған
кəсепкə ҡайтарып ҡалдырғандай. Шул уҡ ваҡытта яҙыусылыҡты профессиональ кимəлгə
күтəреү кəрəклеген, художестволы текст яҙыуҙы технологик процесс һымаҡ көйлəү
зарурлығын да инҡар итеп булмай. Халыҡ-ара информацион процестарҙың үтə тығыҙайыуы
арҡаһында соци-аль-иҡтисади һəм мəҙəни-этнокультур əлкəлə донъя кимəлендə
глобализация процестары көсəйə бара.
Йəшəйештең бигерəк тиҙ үҙгəреп-алмашынып торған шарттарында һəр эште, шул
иҫəптəн əҙəби текстар ижад итеүҙе лə, үҙ мəлендə, һуңлатмай, сағыштырмаса ҡыҫҡа ваҡыт
эсендə башҡарыу заман талабы булып яңғырай. Халыҡ шағиры Р.Ғарипов был хəҡиҡəтте
əллə ҡасан уҡ ап-асыҡ итеп яҙған:
Ирлек булһын шағирлыҡта.
Шағирлыҡта ирлек булмаһа,
Ни мəғəнə дөрөҫ һуҙ əйтеүҙəн,
Дөрөҫ һуҙең инде һуңлаһа?**
Заман менəн бергə атлау, халыҡ менəн бергə булыу, уның тарафынан үҙ ителеү, халыҡ
араһында танылыу, тəбиги, һəр əҙиптең мөҡəддəс хыялы ул. Бының əсəн ижади уяулыҡ яңылыҡты шунда уҡ элəктереп алып, йəһəт кенə əҙəби һүҙ əйтеү, лозунгылар ташлау ғына
етмəй. Үткəн быуаттың егерменсе-утыҙынсы йылдарындағы шаулы кампаниялар айҡанлы
яҙылған бихисап агитплакат əҫəрҙəре, саҡырыу-өндəүҙəргə ҡоролған яңғырауыҡлы
шиғырҙарҙың күбеһе берəр көнлок кенə була. Э бит улар ҙа технология яғынан ярайһы уҡ
камил, əҙəби форма талаптарына яуап бирə. Яҙыу технологияһы тигəндə, беҙҙеңсə, иң тəүҙə
профессиональ оҫталыҡ, урыҫтар əйтмешлəй, "профессионал н своем целе" булыуҙы күҙ
уңында тоторға кəрəк.
III бүлек
Əҫəр яҙыуҙың этаптары. Ижади уйлаиммш
Билдəле, яҙыусыларҙың һəр ҡайһыһы үҙемə нисек ҡулай, нисек булдыра ала, шулай
ижад итə. Был .эштең мотлаҡ үтəлергə тейешле дөйөм ҡағиҙəлəре, мотлаҡ ҡулланыуҙы талап
иткəн əҙер рецепттары юҡ. Тик барыбер ҙə ижад эше, ғөмүмəн, ниндəй гепо маҡсаттарҙан
сығып башҡарылмаһын, һəр эшмəкəрлек иң тəүҙə билдəле бер ваҡыт һуҙымында дауам итə
торған процесс итеп ҡарала.
Художестволы əҫəр тыуҙырыуҙы проңесг игеп ҡараһаҡ, уның эҙмə-эҙлекле ике этаптан
тороуы асыҡлана: а) текст яҙыуға əҙерлек барышы һ,км 6) яҙыу процесы. Тəүгеһе уның
башлыса ап, кимəлендə бара. Уны ижади уйланмыш (творчегкип ламыеел) осоро тип тə атап
була.
Теге йəки был əҙəби текст ижад итеүгə əҙерлек осоронда яҙыусының күңелен һəм
аңын билəп алған уй-фекер эшмəкəрлегенең бөтə нескəлектəрен яҡшыраҡ аңлау əсəн һəр
кемгə лə таныш эшкə күҙ һалайыҡ...
Төҙөүселəрҙең ҡатлы-ҡатлы бейек йорт төҙөгəнен һəр кемдең əҙ генə булһа ла күҙəткəне
барҙыр. Кирбес артынан кирбес өйөлə... Уларҙы нисек һəм күпме һалырға, ҡайҙа
тəҙрə уйырға, ҡайҙа ишек ҡалдырырға, ҡайҙа стена һуҙырға - барыһы ла алдан уйланылған
проект буйынса башҡарыла. Проект, кемдеңдер заказы буйынса һыҙылып, йорттоң нимəгə
тəғəйенлəнгəнен иҫəпкə ала, шуға ла тейешле материалдарҙы һайлау, уларҙы һəр береһенə
тоташтырыу, йəбештереү, эш алымдарын билдəлəү кеүек мəсьəлəлəр ҙа проектта уҡ
самалана. Проектты һыҙыу барышында архитектор башҡа архитектур үрнəктəрҙе лə
күҙ уңында тота, төҙөлөш практикаһын да иҫенəн сығармай.

Яҙыусы
эшмəкəрлеге
лə,
бер
ҡараһаң, архитекторҙыҡына ифрат оҡшаш.
Тик шуныһы: проекттың авторы ла, шул проект буйынса төҙөүсеһе лə - автор үҙе.
Əҙəби проект тигəндəй, Көнбайыш илдəрендə йыш ҡына нəшерҙəр тарафынан теге
йəки был йөкмəткеле əҫəр яҙыуға алдан заказ бирелеүе мəғлүм. Э совет яҙыусыларына
заказ партия исеменəн еткерелде. Совет осоронда ҡайһы бер ҡəлəм оҫталары, заводфабрикаларға,
колхоз-совхоздарға,
шаулы төҙөлөштəргə оҙайлы ижади
командировкаларға ебəрелеп, конкрет əҫəрҙəр яҙырға бурыс һəм йүнəлеш алды. Шулай ҙа
əҙиптəрҙең күбеһенə теге йəки был əҫəрен яҙыуға "социаль заказды" уның үҙ йөрəге ҡуша.
Архитектур проекттан айырмалы рəүештə, əҙəби əҫəр "проекты", яҙыусыларҙың үҙҙəре
раҫлауынса, əллə нисəмə вариантта ҡорола. Уны ҡорғанда бүтəн əҙəби өлгөлəрҙе - уларҙы
ҡабатламаҫ əсəн! - күҙ уңында тоторға кəрəк. Əммə һəр яңы əҙəби "проект" буш ерҙə тыумай,
уны ижад итеү мəлендə ниндəйҙер йоғонто яһаған, хатта яҙыласаҡ əҫəргə нигеҙ булып
хеҙмəт иткəн сығанаҡтар була.
Əҙəби проект сығанаҡтары
Характерына ҡарап, тыуасаҡ əҫəрҙəрҙең яҙмышына һəм булмышына йоғонто яһаған
сығанаҡтарҙы өҫкə төркөмлəргə була.
1. Тəүгелəрҙəн йыш ҡына "тормош материалы" тип атайҙар. Яҙыусы үҙе күреп белгəн
кешелəр тормошо, күңелен тетрəндергəн хəл-ваҡиғалар, аяныслы һəм ғибрəтле яҙмыштар,
халыҡтың үткəн героик тарихы, күренекле шəхестəрҙең һəм үҙ
тормошондағы эпизодтар, башҡа тарихи факттар, ҡыҫҡаһы, кешелəр йəшəйешенең айырым
биттəре яҙыласаҡ əҫəргə материал ролен үтəй. Ғ.Ибраһимовтың "Кинйə",
Б.Рафиҡовтың
"Ҡараһаҡал", Ғ.Хөсəйеновтың "Ҡанлы илле биш", Р.Байымов-тың
"Сыбар шоңҡар", Я.Хамматовтың "Салауат", "һырдаръя", "Ҡара яу", Ə.Хəкимовтың
"Думбыра сыңы", Н.Мусиндың "Шунда ята батыр һөйəге" кеүек тарихи,
тарихи-хроника,
тарихи-документаль романдарҙың, Ғ.Шафиҡовтың "Шомдоң һуңғы балҡышы",
Р.Солтангəрəевтың "Осто боркот" ише повестарҙың, М.Кəримдең "Оҙон-оҙаҡ баласаҡ"
һымаҡ автобиографик əҫəрҙəрҙең, Н.Асанбаевтыц "Ҡыҙыл паша"һы шикелле драмаларҙың
реаль ерлеге асыҡтан-асыҡ күренеп тора. Ошо уҡ рəткə күпмелер һəм нисектер үҙгəртелгəн,
əммə ысынбарлыҡ менəн бəйлəнеше бəхəсһеҙ билдəле булған əҫəрҙəрҙе, мəҫəлəн,
И.Насыриҙың "Күҙəй" (төп герой Ғимай Басыровтың прототибы - яҙыусы үҙе Имай Насыри)
романын, С.Агиштың "Фəтхи һалдат" (төп геройҙың прототибы -большевик, репрессия
ҡорбаны Фəтхи Əхмəҙуллин) хикəйəһен индерə алабыҙ.
Тарихи əҫəрҙəрҙең байтағы ниндəйҙер документҡа теркəлеп
ҡалған
берəй
фактҡа,
йə хəтирə- иҫтəлектəрҙəн мəғлүм булған күренешкə "ит үрҙереү", уны
художестволы реконструкциялау һөҙөмтəһендə ижад ителə. Мəҫəлəн, тарихи сығанаҡтар аша
1235 йылда Көньяҡ Уралға венгр короленең ҡушыуы буйынса монах Юлиандың килеүе
билдəле. Б.Рафиҡовтың "Ахырызаман көткəндə'' романының нигеҙенə шул факт һалынған.
Яҙыусы, Юлиандың
башҡорттар араһында йөрөүе хаҡындағы юлъяҙмаларына таянып, шул ваҡытта булыуы
мөмкин булған хəл-ваҡиғаларҙы күҙ алдына килтереп, шаҡтай мажаралы сюжет ҡорған.
Көндəлек тормоштағы ниндəйҙер хəл-ваҡиға, матбуғаттағы информация, кемдер əйткəн һүҙ
һəм башҡа күп төрлө факторҙар теге йəки был əҫəр яҙыуға этəргес ролен уйнарға мөмкин,
мəҫəлəн, 1937 йылғы сəйəси репрессиялар шаһиты Ҡ.Аҙнабаевтың иҫтəлектəре
М.Иҙелбаевтың "Ҡыҙыл ҡарҙар" исемле əҫəренең нигеҙенə ятҡан. Ə бына, Р.Бикбаев үҙе
яҙыуынса, бер шиғриəт байрамында тапшырылған хат "Халҡыма хат" поэмаһы ижад
ителеүгə төп сəбəпсе була.
Ҡайһы ғына əҫəрҙе алһаҡ та, уларҙы ижад итə башлауҙың тəүшарттары яҙыусы
йəшəгəн осорҙан һəм ул йəшəгəн мөхиттəн айырылғыһыҙ икəнлеге күренə. Хəҙерге
ысынбарлыҡтан əҙəби фекергə үҙенсəлекле тəьҫир яһаған күп миҫалдар килтерергə мөмкин.
Дөйөм цивилизацияға билдəле мəғлүмəттəр, мəҫəлəн, космик караптарҙа кешелəрҙең
йыһанға осоуы, һəр милли əҙəбиəткə берҙəй хеҙмəт итə ала. Икенсе төрлө əйткəндə, бер үк
фəнни-теоретик идеялар, айырым гипотезалар, фəн һəм техника ҡаҙаныштары, дини һəм
һуңғы осорҙа популярлашып киткəн изотерик тəғлимəттəрҙəге фекерҙəр нигеҙендə һəр автор

үҙенсə сюжет һəм композиция формаларын тыуҙырырға һəлəтле. Улар ҙа, кешелек аҡылы
тыуҙырған бөгөнгө ысынбарлыҡ күренеш-тəре булараҡ, һəр ижади эшмəкəрлеккə шаҡтай
йоғонто яһап, ниндəйҙер əҫəрҙе яҙыуға тəүэтəргес хеҙмəтен үтəй. Мəҫəлəн, Н.Ғəйетбаевтың
"Ҡара ҡумта" əҫəре - Көнбайышта йөҙҙəрсə китаптарҙа
һəм видеотаҫмаларҙа һүрəтлəнгəн, сираттағы "йыһан мажараһы", тик уларҙан айырмалы
рəүештə уның сюжеты башҡорт ерлеге менəн бəйле. Йə иһə икенсе
миҫал. Кешенең лептон йəки эфир хəлендəге информацион күсермəһе булыу ихтималлығы
хаҡындағы фараздар хəҙерге традицион булмаған дауалау ҡулланмаларында, бүтəн
баҫмаларҙа фəнни иҫбатланған хəҡиҡəт рəүешендə популярлаштырыла. Бөгөнгө көндə улар
һəр кемгə лə тиерлек мəғлүм. Быға
ҡоролған сюжеттар Көнбайыштың кино баҙарында күплəп етештерелə, шуларҙың ҡайһы
берҙəре, мəҫəлəн, танылған бер американлы режиссерҙың "Привидение"
видеотаҫмаһы беҙҙең үҙəк экрандарҙа туҡһанынсы йылдарҙа уңыш менəн барҙы. Ундағы
геройҙың "күсермəһе"
Ф.Исхаҡованың
"Кешекүсермə" романындағы төп герой
"күсермə"генə ифрат оҡшаш. Һуңғыһының милли мөхиттə һəм киң социаль бəйлəнештəр
фонында һүрəтлəнеүе һəм геройҙарҙың милли характер сифаттары менəн сорналыуы əҫəрҙең
уңышын тəьмин иткəн.
Дөйөмлəштереп əйткəндə, ниндəйҙер əҙəби "проект" өсөн материал, тормоштоң үҙе
шикелле төрлəнеп һəм даими яңырып тора. Һəр яҙыусы шул тормош: материалынан үҙенсə
илһам ала, ижади файҙалана.
2. Яҙыусы əҙəби проект өсөн файҙаланған материалдың икенсе төрө художестволы
əҙəбиəттең үҙенə бəйле. Күп кенə əҫəрҙəрҙə бығаса билдəле булған əҙəби материалдан
алынған өҙөктəр, һылтанмалар, айырым образдар осрай. Мəҫəлəн, Р.Бикбайҙың "Һыуһаным
- һыуҙар бирегеҙ" поэмаһында боронғо китаптарҙың исеме һаналып үтə - заманалар
ағышы күҙаллана:
Дини хөрəфəттəр араһында
"Йософ вə Зөлəйха"ны,
"Ҡотадғу белек"те...
Белекһеҙҙəр тиҙəк араһына ырғытты.. ,45
Үҙе хеҙмəт иткəн милли əҙəбиəттең йə булмаһа бүтəн əҙəбиəттəрҙең теге йəки был
фактына күпмелер дəрəжəлə мөрəжəғəт итеү фəндə реминисценция тигəн төшөнсə менəн
йөрөтөлə башланы. Латин телендəге был һүҙ "нимəнелер хəтерлəтеү, нимəнелер иҫкə
төшөрөү" тигəнде
аңлатып,
һүҙлектəрҙə
башлыса
музыка əлкəһенə ҡағылышлы
термин булараҡ бирелə.46 "Бер көй икенсе билдəле көйҙө хəтерлəтə, бер музыкаль
əҫəрҙə
бүтəн
бер
таныш:
музыка
ишетелгəн
кеүек" мəғəнəһендə
ҡулланылғанлыҡтан,
музыкаға ҡағылышлы
реминисценцияны
башҡортсалап "музыкаль шаңдаҡ" тип тə тəржемəлəргə булыр ине.
Байтаҡ ҡына əҙəби əҫəрҙəрҙə шундай уҡ "шаңдаҡ, əҙəби шаңдаҡ" тойомлана. Əҙəби
реминисценцияны, башҡортсалап əйткəндə, "əҙəби алынма" тип тə атап була. Асыҡлап
китəйек: ҡайһылыр художестволы текстың бер өҙөгөн, йə иһə персонажын, йə сюжеткомпозиция үҙенсəлектəрен генə түгел, теге йəки был яҙыусының тормошона һəм шəхесенə
ҡағылышлы факттарҙы, ғөмүмəн, əҙəби процестың телəһə ҡайһы моменттарын файҙаланыу
ҙа реминисценция күренеше инə. Улар теге йəки был əҫəрҙе уҡыған саҡта əҙəби фекерҙе,
əҙəби процесты иҫкə төшөрə һəм тейешле образ тыуҙырыуға булышлыҡ итə.
Таныш факттар, таныш образдар, таныш мотивтар, əлбиттə, һуңынан ижад ителгəн
тексты аңлауҙы еңеллəштерə, уҡыусы аңында таныш ассоциациялар тыуҙыра. Əммə ысын
яҙыусы башҡалар тарафынан яҙылған əҙəби материал менəн артыҡ мауыҡмаҫҡа, үҙ
фантазияһын эшкə егергə тейеш: ни тиһəң дə "əҙер əҫəрҙəр" - башҡаларҙың ижад емеше.
Шуларҙы к үҙ уңында тотоп та ҡайһы бер ғалимдар, мəҫəлəн, В.Е.Хализев əҙəби
реминисценцияларҙы -"авторҙыҡы булмаған (неавторский) текст, йə булмаһа
"əҙəбиəттəге əҙəбиəт" тип атай.
Лингвистикала, ғөмүмəн, бүтəн сығанаҡтарҙан алынған текст фрагменттары, айырым
тотороҡло һүҙбəйлəнештəр аллюзия (латинса - "ымлау, ишаралау, төрттөрөп йə ситлəтеп
əйтеү" мəғəнəһендə) тип тə нарыҡлана. Əгəр ҙə аллюзияның бөтə төр алынмаларға ҡарата
əйтелгəнен, йəғни киң мəғəнəлə ҡулланылғанын, иҫəпкə алһаҡ, əҙəби сығанаҡтарҙан алынған

өлөшө "реминисценция" булып сыға.
Баштан уҡ асыҡларға кəрəк: дөйөм алғанда, реминисценцияларҙы икегə төркөмлəргə
була. Бəғзе авторҙар,
асыҡтан-асыҡ атап, күрһəтеп файҙаланғандарын "асыҡ (явная) реминисценция", ə ниндəйҙер сəбəптəр арҡаһында асыҡлап тороу кəрəкле
һаналмаған һəм шуға ла атап күрһəтелмəгəндəрен "аҫтыртын йəки йəшерен (неявная)
реминисценция" тип айырырға мөмкин.
Асыҡ реминисценция өлгөлəрен башҡорт əҙəбиəтендə күп-лəп осратырға була.
Кибəтулла Ҡарғалы үҙенең "Мəжмəғ əл-əдəб" əҫəрендə бөйөк Фирдəүсине лə, атаҡлы
Румиҙы ла йыш телгə ала. Унан саҡ ҡына алдараҡ ижад иткəн Тажетдин Ялсығол үҙенең
"Рисəлəи Ғəзизə" китабының инеш бүлегендə үк ҡыҙының һорауы буйынса Аллаяр
суфыйҙың "Ҫөбəт əл-ғажизин" əҫəрен шəрехлəүен белдерə. Ғөмүмəн, урта быуаттарҙағы
Көнсығыш: əҙəбиəттəре өлгөлəрендə башлыса реминисценцияның бары асыҡ формаһы ғына
урын алғандыр тиергə була. Хатта ошо рəүештə əҙəби алынмаларға нигеҙлəнгəн айырым
жанр нəзирə урта быуаттар əҙəбиəтендə киң тарала. Бынан тыш традицион биш сюжетҡа
ҡоролған поэмалар циклы -хəмсə жанры барлыҡҡа килə һəм əзербайжан, үзбəк, фарсы-тажик
əҙəбиəттəренең атаҡлы вəкилдəре - аҡыл эйəлəре Низами, Науаи, Дəхлəүи, Жами кеүек
шағирҙарҙың ижадында лайыҡлы урынды билəй. Көнсығыш традицияларында өлғөрөп еткəн
башҡорт əҙиптəре үткəн быуаттың егерменсе йылдарына хəтле үҙҙəренең əҫəрҙəрендə, ҡайһы
һүҙ оҫтаһының ниндəй əҫəренəн нимə генə алынмаһын, шуларҙы асыҡтан-асыҡ атап китеүҙе,
һылтаныуҙы иң элек үҙҙəре өсөн мəртəбə һанаған. Мəҫəлəн, Ш.Бабичтың шиғырҙарында
кемдəн һəм ҡайҙан үрнəк алғаны, нимəне файҙаланғаны асыҡтан-асыҡ күрһəтелə. Уның
"Шəмсетдин суфый ауыҙынан" тигəн əҫəрендə Ш.Зəкиҙең "Булғай-булмағай" тигəн популяр
əҫəренең ҡалыбы, хатта рифмалары ла сатира тыуҙырыу маҡсатында ҡабатланған. Мəшһүр
"Китабеннас" əҫəрен яҙыуға этəргес биргəн бер китап "Фатиха" бүлегендə ентеклəп
тасуирлана:
Аҡтарып, таптым китап араһынан бер китап,
Һəр ауыл, һəр тирмəгə, һəр кемгə мəғлүм ул
китап...
Был китап ҡуҙғатты миндə көслө тəҡлид
шөһрəтен,
Һалды сихри шəужəтен, нəҡ йəнде тартҡыс бер
ҡатын...47
Хəҙерге əҙəбиəттə асыҡ əҙəби алынмаларҙың төрлө формалары осрай.
Цитата - асыҡ реминисценцияларҙың иң таралған төрө.
Уларҙы барлау аша əҙəбиəттəрҙең үҙ-ара бəйлəнешен, ижад мəктəптəре, əҙəби
традициялар хаҡында аныҡ мəғлү-мəттəр алырға мөмкин. Теге йəки был əҫəрҙəн, йə иһə
яҙыусының былай ғына əйткəненəн өҙөктəр төрлө маҡсатта алыныуы мөмкин. Бер осраҡта
цитата авторы менəн фекерҙəш: булыуҙы, хатта уны оло авторитет итеп һанап, үҙ фекерҙəрен
унан раҫлатыуҙы, йөплəтеүҙе аңлата. Тимəк, цитаталау аша
авторға оло хөрмəт һəм
ихтирам белдерелə. Ҡайһы бер цитаталар, киреһенсə, алдағы автор менəн килешмəүҙе, уға
ҡаршы сығыуҙы аңлата. Əҫəрҙең идея-эстетик йөкмəткеһен тейешенсə анализламай тороп,
был төр алынма ларҙың əҫəрҙəге функцияларын теүəл асыҡлауы шаҡтай ҡыйын. Бына,
мəҫəлəн, Р.Бикбаевтың "Ьыуһаным -һыуҙар бирегеҙ!" поэмаһындағы цитата төрҙəренə
иғтибарҙы йүнəлтəйек. Ағиҙел буйҙарының, Урал армыттарының үткəндəге йəмен һəм
матурлығын раҫлатыр əсəн ул халыҡ шағиры Р.Ниғмəтиҙең "Йəмле Ағиҙел буйҙары"
поэмаһынан Ағиҙелкəй һыҙылып ағып сыға Һал-ҡын терегөмөш шикелле тигəн
өҙөктө
килтереп
тора
ла,
шундағы сағыштырыуҙы "ысынға" əйлəндерə: Ағиҙелгə
терегөмөш ағып, Ағыулауып курһə Ниғмəти... Йə
иһə
М.Горькийҙың
Ағиҙелдең
матурлығына һоҡланып əйткəн һүҙҙəрен иҫкə төшөрə:
Бер саҡ Максим Горький үҙе əйткəн,
Ағиҙелгə хайран ҡалған килеш:
"Там, на Белой, места такой красоты ахнешь, сто раз ахнешь..."
Артабан текста шағир "ахнешь" тигəнде хозур тəбиғəттең юҡҡа сығарылыуына иңрəп,
ҡапма-ҡаршы мəғəнəлə ҡуллана:

Иҫкə килə Горький һүҙе тағы ла,
"Ахнешь, сто раз ахнешь"
был йылғала.
Йөрəк т,елеп сығыр ахтарың...48
Эпиграф — асыҡ реминисценцияларҙың тағы ла популяр бер төрө. Бындай алынмалар
бөгөнгө прозала ла, айырыуса шиғриəттə күп осрай. Шиғырҙың башында икенсе бер
шиғырҙан бер-ике юл алып, авторын күрһəтеү күренеше бик киң таралған. Был төр
реминисценцияларҙа, беренсенəн, эпиграф үҙе һəм эпиграф менəн шиғыр араһындағы
мотлаҡ тематик, логик ауаздашлыҡ тыуҙырған йəшерен реминисценция ҡатнаша. Бына
Рəшит Назаровтың "Һалдат интервьюһы" тигəн əҫəренə туҡталайыҡ. Эпиграф итеп М.
Горькийҙың "Һеҙ һорайһығыҙ ..." тигəн һүҙҙəре алынған. Ул ғəмəлдə əҫəрҙең композицион
элемент сифатында файҙаланыла.
Майҙан гөжлəй.
Шау-шыу, ергə һыймай,
Күккə менеп эҙлəй үтер юл.
Пресса вəкилдəре
Океан булып шаулай, ярһый –
Майҙан даулай минəн интервью.
Хəтəр ҡəлəмдəрен
Журналистар
Күтəргəндəр,
Күтəргəндəр штык шикелле.
Объективтар миңə тоҫҡалғандар.
Əмер көтөп тынған пушка кеүек....
Сеү! Тынығыҙ! Һүҙ башлайым...49
Эпиграф ошо һүрəтлəнгəндəрҙең барыһы менəн һалдаттың бер яҡлы диалогы һымаҡ
яңғырай, һəм интервью башлана... Шулайтып, эпиграф был шиғырҙа үҙенсəлекле
композицион сара булып хеҙмəт итə. Рəшит Назаровтың киң билдəле шиғырынан
алынған
...Йөрəгемде аттым күккə.
.. .Йəшен ҡуйҙы йəшнəп,
тигəн өҙөктəр Х. Назарҙың "Йəшнəү" шиғырынан эпиграф сифатында килтерелə.
Артабанғы шиғри текст уға антитеза рəүешендə яҙылған:
Атылмаған йəшен оҙан йəшнəй,
Атылғаны - хəтер йəшнəүе.
Атылғандың ерҙə - тəн яраһы,
Йəн яраһы була йəшнəүе.
Ул ирекле күктəр күкрəгендə,
Ер күтəрмəй ундай иректе.
Əҙəмдəр бит, йəшендəрҙəн йəшереп,
Ситлегендə һайыҡмай йөрəкте.
Эпиграфтар йыш ҡына башҡа əҙəбиəт вəкилдəре əҫəрҙəренəн, айырыуса урыҫ
телендəге
əҙəбиəттəн алыныуы мөмкин. Был осраҡта алынмалар, ғəҙəттə,
нөсхəлəге текстан тəржемəһеҙ ҡуйыла. Мəҫəлəн, М. Кəримдең
"Ваҡыт
туҡталмаһын!"
шиғырына эпиграф итеп "Остановись, мгновенье! Ты прекрасно"
тигəн Гете һүҙҙəре, исемһеҙ шиғырында "Проклятый корабль
пассажирский"
тигəн Р.Киплинг һүҙҙəрен, икенсеһендə Р.Бернстың:
А из земли выходит Джон
Ячменное зерно тигəн һүҙҙəре алынған.
Эпиграф һүрəтендə танылған яҙыусыларҙың ҡанатлы һүҙҙəре, билдəле фразалары ла
алынырға мөмкин. Мəҫəлəн: Й.Ильясованың "Мин дə ҡара..." тигəн шиғырының эпиграфы:
"Мое белое убожество бок о бок с черным божеством. В каждом негре я люблю Пушкина и
узнаю Пушкина, - черный намятник дограмотного младенчества и Всея России". (Марина

Цветаева.). Ошо юлдарҙы дауам итеп, Й.Ильясова үҙенең фекерҙəре менəн бүлешə:
Пушкинды ла, эйе, даһи иткəн
Ғəрəп ҡаны менəн Рəсəй ҡаны,
Ҡара һəм аҡ ҡандар ҡушылыуҙан
Артҡан ғына икəн Рəсəй даны/'1
Теге йəки был əҙиптең исем-шəрифтəрен əҫəр тексына индереү — башҡорт
əҙəбиəтендə иң таралған реминисценция-ларҙың бер төрө. Ижади үҫешенə ыңғай йоғонто
яһағаны, айырым ҡылыҡ-фиғылдары менəн күңелен байытып, тормош юлында ниндəйҙер
яҡты эҙ ҡалдырғаны əсəн оло хөрмəт ҡаҙанған айырым əҙиптəр үҙҙəре үк икенсе бер яҙыусы
тарафынан художестволы һүрəтлəү объекты итеп алыныуы ихтимал. Ҡайһылыр əҙиптең
яҙмышы һəм ижады менəн яҡындан танышыу һөҙөмтəһендə уйланыуҙар шиғыр юлдарына
əүерелеүе мөмкин. Ошо рəүештə тыуған əҫəрҙəрҙең атамаһы уҡ кем хаҡында һүҙ барасағын
хəбəр итə. Ул əҫəрҙəрҙең байтағы авторҙың үҙе һайлаған əҙипкə туранан-тура мөрəжəғəте,
бер яҡлы диалог формаһында була. Ф.Туғыҙбаеваның, мəҫəлəн, "Рəшит Назаров'9 тигəн
шиғыры:
Гонаһлы был ергə күктəн төшкəн
Иблее бит һин. Ҡурҡам һинең көстəн.
Эсеп бөткө килə шарабыңды —
Тик бер ауыҙ итеп уны эсһəң, ~52 тип
башланһа,
Ирек
Кинйəбулатов
"Рəшит Назаровҡа"əҫəрендə
Кин аҡылдан яҙҙырырлыҡ
Шиғыр яҙҙың.
Уны уҡып һин аҡылдан
Үҙең яҙҙың, -тип мөрəжəғəт итə лə
Мин əгəр ҙə һинең һымаҡ
Шиғыр яҙһам,
Үкенмəмен аҡылымдан
Ҡапыл яҙһам.., -53
тип бөтөрөп ҡуя.
Р.Бикбаев "Шаҙра шағир"ҙы - Назар Нəжмигə ҡарап,
Йырҙарыңда — əллə ниндəй һағыш.
Күҙгə — һаран, хискə - йомартһың.
Һуңғы шаҙра шағир...
Күптəрҙе бит
Заманалар артыҡ шымартты54 тип, заман шиғриəте хаҡындағы уйҙары
менəн бүлешə. Х.Назар иһə "М.Кəримгə" əҫəрен туранан-тура шағирға өндəшеүҙəн
башлай:
Янған саҡта йөрəк, эҙлəп терəк,
Йəки яуап эҙлəп был осорға,
Бағам, Мостай агай, үҙебеҙҙең
Ҡиссаларҙан ҡала - Шекспирға.55 Əҙəби алынмаларҙың күбеһе атаҡлы Салауат,
Аҡмулла, Бабич, К.Дəүлəтшина, 3.Биишева, Р.Назаров, М.Кəрим, Н.Нəжми кеүек башҡорт
əҙəбиəте күгендə сағыу балҡыған оло талант эйəлəре менəн бəйле.
Авторҙар бындай шиғырҙарҙың жанр формаһын йə арнау, йə бағышлау тип
билдəлəй. Ҡ.Аралбай "Таналыҡ тауышы" китабының икенсе бүлеген:
Бағышлауҙың һағыш ағыштары
Сафлай-нурлай күңел ярҙарымды.
Арнауҙарҙың борғо тауыштары
Һиҫкəндерə имен таңдарымды,56
тип аса. Был бүлектə З.Вəлиди, Ш. Хоҙайбирҙин, М.Мортазиндар менəн бер рəттəн Аҡмулла,
Бабич, сталинизм ҡорбандары - А.Таһиров, Д.Юлтый, Б.Ишемғол, Т.Йəнəби, Ғ.Амантай,
И.Насыриҙар, йəнə ҡəлəмдəштəре М.Кəрим, Р.Ғарипов, 3.Биишева, Н.Нəжми, А.Игебаев,
Р.Бикбаев, Ə.Хəким, Б.Рафиҡов, Д.Бүлəков, И. Кинйəбулатов, С.Шəрипов һ.б. исемдəренə
шиғырҙар осрай.
Х.Ғилəжевтың "Аҡлан шишмəһе" китабының (1998) ҙур ғына бүлеге "Бағышлауҙар"
тин аталып, унда авторҙың ҡəлəм-дəш дуҫтарына, яҡындарына бағышланған əҫəрҙəре

тупланған.
Айырым шағирҙар хаҡында дүрт юллыҡтарҙан торған ҙур ғына шəлкем Ғəбиҙуллала
ла бар һəм ул "Шағирҙар" тип атала. Был - əҙəбиəтебеҙҙə башҡорт шағирҙəренə арналған иң
күп арнамалар.
Кəбəн урап йүгерəлəр,
Һəр шағир ҙа оҫта.
Таш та һалып ырғыталар Мостай көлə аҫта.57
Был шəлкемдə тағы ла "Нəжми", "Бикбай", "Ҡəҙим", "Хəсəн", "Сафуан",
"Тимер", "Ғəзим",
"Рауил", "Əсхəл", "Мəүлит", "Самат", "Хисмəт", "Ҡол-Дəүлəт", "Буранбай", "Рəйес",
"Əхмəр", "Салауат", "Рəмил", "Тойғон", "Аҫылғужа", "Тамара", "Кəтибə", "Тамара", "Зөһрə",
"Факиһа", "Əнисə", "Эльмира", "Таңһылыу", "Йомабикə", "Гөлфиə", "Ғəбиҙулла" тигəн
шиғырҙар бар: торғаны менəн бөгөнгө башҡорт шағирҙары энциклопедияһы.
М.Кəримдең "Һағынғанда яҙылғандар" тигəн шаярыуҙар шəлкемендə "М.Ғəлигə",
"Ə.Атнабаевҡа", "Ф.Туғыҙбаеваға", "Н.Асанбаевҡа", "Т.Ғəниеваға" тигəн шиғырҙар бар:
Ул төрлөсə. Тик хəйлəлəп
Яһалмай ул.
Ҡырҡ бер тапҡыр суҡынһа ла
Асанбай ул.58
"Арнау", "бағышлау" - һүҙлектəрҙəн күренеүенсə, ғəмəлдə синонимдар, өҫтəүенə,
исем-ҡылымдар. Йə юбилей, йə шуның ише дата айҡанлы, йə бүтəн сəбəптəн кемгəлер төбəп
ижад ителгəн əҫəрҙе арнама йə бағышлама тип атау урынлыраҡ булыр төҫлө. Ҡайһылыр əҙип
шəхесенең күркəм сифаттарына ҡыуаныу һəм һоҡланыу, уның менəн эс серҙəрен, уйхыялдарын бүлешеү, үҙен борсоған мəсьлəлəр менəн уртаҡлашыу рəүешендə яҙылһалар ҙа,
улар Көнсығыштан ингəн мəдхиə жанрына тартым. Төптəн ҡарағанда, кешегəме, кешегə
түгелме, бағышлауҙарҙың төп тəғəйенлəнеше - маҡтау һəм данлау. Шағирə Р.
Хисаметдинова-ның "Тыныслыҡҡа бағышлау" шиғыры ла - тап шундайҙарҙан
Бары тыныс йəшəү хаҡыналыр
Беҙҙең
Илһам, ижад, тырышлыҡ.
Йөрəгебеҙ аһы,
Бəхетебеҙ башы -Тыныслыҡ!
Тыныслыҡ!
Тыныслыҡ!59
Ҡайһылыр əҙип вафатынан һуң яҙылған бағышлауҙарҙы гəрəптəн ингəн икенсе бер термин
менəн мəрҫиə тип тə əйтеп була. Бындай шиғырҙарҙа ",..яҡты иҫтəлегенə" йə "...рухына", йə
иһə "...ҡəбере янында", "вафатынан һуң", "юҡһынып", "хəтерлəп" кеүек ремаркалар ҡуйыла.
Арнама йəки бағышламалар структура йəһəтенəн күп төрлө. Берəүҙəрендə бағышлау
объектының исеме əҫəр атамаһы итеп сығарыла, икенселəрендə шиғыр атамаһынан һуң
кемгə төбəлгəне йəйəлəр эсендə күрһəтелə. Ошондай асыҡлыҡ булмаһа, был əҫəрҙең конкрет
бер затҡа арнама икəнлеген билдəлəү мөмкин дə булмай. Ҡ.Аралбаевтың, мəҫəлəн, "Тоғро
ҡалайыҡ", Р. Тойғондоң "Ьинең кеүек ирҙəр күберəк булһа"шиғырҙары, "Динис Бүлəковҡа",
"Сабир Шəриповҡа" тигəн ярҙамсы яҙыуҙары булмаһа, ғөмүмəн, замандашҡа, ҡəлəмдəшкə
өндəшеү һымаҡ ҡабул ителер ине, сөнки əҫəр эсендə улар телгə алынмай.
Ҡайһы бер бағышлауҙарҙа реминисценцияларҙың бер нисə төрө бергə ҡулланыла.
Арнауҙарҙы, мəрҫиə-иҫтəлектəрҙе иң күн яҙыусы шағирҙарҙың береһе И.Кинйəбулатовтың
"Уңдыҡ" шиғырына к үҙ һалайыҡ. Беренсенəн, шиғырҙың атамаһы М.Кəримдең "Уңдым"
шиғырынан алынған, икенсенəн, шул уҡ əҫəрҙəн эпиграф килтерелə һəм шундағы "минəн
уңды микəн бүтəндəр?" тигəн риторик һорауға киңəйтелгəн яуап ҡайтарыла:
Уңдыҡ һинəн, уңдыҡ. Рəхмəт яуһын!
Ил ҡушылыр ихлас һүҙемə.
Кинəн дə ныҡ уңдыҡ һинəн,
Һиҙҙереүе ауыр үҙеңə...60
Ə бына Əнисə Таһированың күренекле рус шағирəһе
А.Ахматоваға

арналған
шиғырҙар шəлкеменəн "Моңло шағирəнең эҙе буйлап..." тигəн
триптихы тағы ла ҡатмарлыраҡ структуралы. Тəүге бүлектə А.Ахматованың үҙенең
шиғырынан эпиграф алынһа, икенсе бүлек башында М.Цветаеваның
"А.Ахматоваға" бағышлауынан өҙөк алына һəм шуға таянып шағирəгə мəдех йырлана.
Өсөнсө бүлектə иһə Э.Таһирова хəтерлəүҙең дини ритуалын башҡарыу, -сиркəүҙə
А.Ахматова өсөн
шəмдəл
ҡабыҙыу картинаһын тыуҙыра. Шул уҡ шəлкемдəге
икенсе бер шиғырында Ə. Таһирова дүрт
рус шағирəһен (А.Ахматова,
О.Бергольц, Ю.Друнина, М.Цветаева) Анна, Оля, Юля һəм Марина Бергə йыйылғандар
табынға...61 һағынып телгə ала.
Ҙур күлəмле иҫтəлектəр,
мəҫəлəн, И.Кинйəбулатовтың "Йөрəктəге һəйкəлдəр"
(3.Биишева иҫтəлегенə), "Ғалəм һаҡсыһы" (Д.Бүлəков иҫтəлегенə) яҙылған поэмалары бар.
Яҡты донъянан киткəндəрҙең яратҡан нəмəлəре, тыуған төйəктəре, улар данлаған
образдар иҫтəлек-шиғырҙарҙың күбеһендə поэтик деталь ролен үтəй.
Бына Кəтибə Кинйəбулатованың Р.Ниғмəти иҫтəлегенə яҙылған "Килдек фəҡəт йырың
тыңларға" тигəн шиғырында халыҡ шағирының "Һинең кəлəшеңдең хаттары" əҫəрендəге
образ тыуҙырыусы деталь - "ике бөртөк йəш:":
Ҡайғы еңел килə тигəс, илап, Йəйгем аҡты биттəн тəгəрəп, "Ике бөртөк..." Береһе - һөйөү
һиңə, Береһе нəфрəт ине əжəлгə... Яҙыусылар исеменə бəйле əҙəби алынмаларҙың
үҙенсəлекле бер төрө - "...һөйлəгəне", "...əйткəне" тигəн баш аҫтындағы əҫəрҙəр.
Ҡол-Дəүлəттең "Рəми ағайҙың əйткəне" шиғыры шундайҙарҙың иң типик үрнəге булып
тора. "Əйткəне" - бында тик шартлы төшөнсə генə, асылда автор үҙе Р.Ғарипов исеменəн
уның шиғырҙарының дөйөм идеяһын, уның йəшəү принциптарын яҡтыртҡан:
Йылытам тип, туң донъяны
Ҡыш уртаһы йəшнəнем.
Үҙем əсəн йəшəмəнем,
Халҡым əсəн йəшəнем.63
Яҙыусыларҙың исемдəре, уларҙың теге йəки был əҫəренең геройҙары əҫəр эсендəге
реминисценцияны тыуҙыра, һəм ул үҙ сиратында художестволы һүрəтлəү сараһы сифатында
хеҙмəт итə башлай.
Мəҫəлəн, Ҡол-Дəүлəт "Ос та, йəнем"шиғырында:
Ос та, йəнем, күккə, Рəми ағай
Ожмахына барып ояла, ~64
тиеүе бөйөк шағирҙың ижад мəктəбен, мəртəбəһен күҙаллата.
Күренекле шағир Тимер Йосоповтоң "Рəми ағайҙың һөйлəгəне" шиғыры, ысынлап та,
Рəмиҙең үҙ ауыҙынан ағылған хəтирə формаһына яҙылған. Ундағы тоғролоҡ кəүҙəлəнеше
булған эт образын əҫəр аҙағында автор икенсе планға - үҙенə күсерə. Сағыштырыу иҫтəлекте
күпкə тəьҫирлерəк итə, поэтик образлылыҡты көсəйтə.
Юғалтыуҙар күрҙем, Рəми ағай,
Юям инде ҡай саҡ түҙемде...
Вагон эргəһенəн сабып барған
Шул эт һымаҡ тоям үҙемде.. .65
Яңы əҙəби образдарҙы һынландырыуҙа айырыуса халыҡ араһында популярлыҡ яулаған,
исемдəре символ
дəрəжəһенə күтəрелеп
изгелəштерелгəн яҙыусыларҙың исемшəрифтəре, улар ижад иткəн əҙəби образдар файҙаланыла. Бына бер нисəһе:
Күтəргəндəр ирҙəр түҙмəҫ йөктө
Һəҙиəлəр ябыҡ яурынында.
(Т.Искəндəрова,"Халыҡ тойғоһо"),
Башҡорт батыры, татар шағиры тип
Аңда йəшəй Салауат һəм Туҡай.
(Х.Назар, "Асманға ашыу"),
Беҙ Мостайҙың геройҙары һымаҡ:
Һин - Аҡйондоҙ, ə мин - Мəрəһим,
(Р.Ҡолмөхəмəтов - "Рамзай",
"Беҙ Мостайҙың геройҙары һымаҡ")
Ишек асып инеүҙəрем булды –

Түргə əйҙүклəне Гөлйөҙөм
Биш балаһы менəн Айбул аты...
(Ф.Туғыҙбаева "Бəхет һүрəте")
Йырлап торған Нəжми йүкəһенəн
Япраҡ түгел, гүйə, моң тама.
(Ҡол-Дəүлəт, "Туҡай урамында тыуған шиғыр"),
һəҙиəлер, бəлки,
Дəүлəтшина –
Уйҙарына тоғро ҙур кеше.
"Ырғыҙ"ына - ғəзиз ил ҡыҙына
Бар мираҫы - йөрəк тибенге.
Кем ул? Зəйнəп Биишева мəллə?
Аҫыл томдар, улдар инəһе.
(Р. Хисаметдинова. "Башҡорт ҡыҙына").
Асыҡ реминисценция үрнəктəре фəҡəт милли əҙəбиəт хазинаһы менəн генə бəйле, тип
уйлау төптө дөрөҫ булмаҫ ине. Яҙыусыларҙың хəҙерге информацион саралар ярҙамында
донъя кимəлендəге əҙəби процесс менəн яҡындан таныш булыуын, башҡа ҡитғаларҙағы,
үткəн осорҙарҙағы əҙиптəр ижадында үҙҙəренə ниндəйҙер рухи ауаздашлыҡ табыуын тап шул
əҙəби алынмалар миҫалында тойомларға була. Мəҫəлəн, урта быуаттарҙа ғəрəп-фарсы
телендəге яҙма сығанаҡтарҙан үҙлəштерелгəн əҫəрҙəрҙең геройҙары, сюжет элементтары
хəҙерге əҙəбиəттə теге йəки был символик мəғəнəлə йыш ҡулланыла. Айырыуса барлыҡ
мосолман донъяһында бəхетһеҙ мөхəббəт кəүҙəлəнеше рəүешендə Таһир-Зөһрə, ЛəйлəМəжнүн, ə бəхетлеһе рəүешендə - Йософ-Зөлəйхə исемдəре күп орсай. Күренекле шағир
Абдулхаҡ Игебаевтан бер миҫал:
Гəрсə, ергə, күккə сəлəм биреп,
Кəр көн Сулпан ҡал ҡыр, таң атыр.
һəр замандың Мəжнүн, Лəйлəлəре
Бер-береһе əсəн йəн атыр...
Бар донъяһын онотоп яратыр!6 Рəми Ғарипов əҫəрҙəрендə асыҡ алынмаларҙың
һəммəһе лə ҡулланыла һəм һəр бер əҫəренең идея-эстетик йөкмəткеһе менəн тығыҙ
бəйлəнешкə инə.
Бер ҡараһаң, утыҙ етелə
"Тымыҡ Дондар" ижад ителə...
Балҡымаған ерҙə Бабичтар!
Əйтерһең дə, Туфан ҡалҡмаған,
Булмаған да Һəҙиə, Юлтыйҙар! ("Табыныу")
Бөтə Дон-Кихоттар, минең арттан! ("Дон-Кихот")
Минең менəн йөрөй Урал батыр,
Дон-Кихот та китə ҡултыҡлап.
Осоп килə миңə Дауыл ҡошо,
Ғафури ҙа килə һылтыҡлап.
("Йəшəр кəрəк, тиһең...")
Урал батыр Аҡбуҙатын менеп,
Замандарҙан саба заманға,
Йəншишмəһен бөркөп тереклектə,
Фауст ише Ергə ул баға..
("Урал урманы")
Ошо ғына өҙөктəрҙəн дə, шағирҙың ижад офоҡтарының киңлеген самаларға була:
М.Шолохов, Х.Туфан, Һ.Дəүлəтшина, Д.Юлтый, Сервантес, "Урал батыр" эпосы,
М.Горький, М.Ғафури, Гете хəсиəте...
Əҙəби алынмаларҙың үҙенсəлекле бер төрө художестволы тəржемə эшмəкəрлеге
менəн тығыҙ бəйле. Ҡайһылыр сит телдəн əҫəрҙең өҙөгөн тəржемəлəп, уға үҙ фекерҙəрен
өҫтəп, ижади үҫтереп
ебəреү башҡорт шиғриəтендə йыш ҡына осрай. Йəнə лə Р.Ғариповтың "Йəш философ"
шиғыры - быға асыҡ миҫал. "Пусть всегда будет солнце!"тип башланған популяр йырҙың
ҡушымтаһы əҫəрҙə раҫланған "философия"ның нигеҙ хеҙмəтен үтəй:

Ни уйлайһың, йəш философ?
Ни фəлсəфə ҡораһың?
Шул фекерҙə тораһың:
һəр саҡ булһын ҡояш, тиһең,
һəр саҡ булһын к үк, тиһең.
Əсəм булһын, мин булайым,
Э ҡоралды... түк, тиһең,
Ə һуғышҡа "юҡ!" тиһең.67
Бындай ижади тəржемəлəр - асылда урта быуаттарҙағы Шəреҡтəн килгəн əҙəби
традицияларҙы үҙенсəлекле дауам итеү, тиһəк тə дөрөҫлөккə тап килер.
К.Кинйəбултованың "Əсə
һулышы" (1980), Г.Юнысованың "Аҡ ямғыр" (1998)
йыйынтыҡтарына, Х.Назарҙың "Заман заңы" (1995) китабының "Ҡəлəмдəшлек - миңə
ҡəрҙəшлек" бүлегенə ингəн төрлө миллəт шағирҙарынан ирекле тəржемəлəрен нəзирə тип тə
атарға була.
Əйтергə кəрəк, асыҡ реминисценцияға нигеҙлəнгəн хатта айырым жанрҙар ҙа бар.
Мəҫəлəн, пародия һəм шарждар, шаярыудиялар икенсе бер авторҙың айырым фраза, шиғыр
юлынан башлана. Б.Исҡужиндың "Һаҡ булығыҙ, ҡыҙҙар" пародияһы, автор үҙе күрһəткəнсə,
Э. Үтəбайҙың:
...Тик шулай ҙа "ағай" һүҙен ҡушмай,
Əйтһəң минең исемде...
-тигəн юлдарынан сығып яҙылған. Пародияла "ағай" һүҙе аша реаль картина һүрəтлəнə:
Мин өйлəнгəс, ҡыҙҙар күбəйгəндəр
Ҡайһы ғына ике арала!
Һəр береһе: "Ағай, ағай", - тиеп,
Аяҡ араһында урала...68
"Ағай" һүҙе был осраҡта пародия яҙыу өсөн нигеҙ булып хеҙмəт итə һəм үҙенсəлекле
реминисценция өлгөһө тип ҡарала ала.
Аҫтыртын йəки йəшерен реминисценцияларҙы
билдəлəү ауырыраҡ. Бының əсəн иң тəүҙə өлгө, үрнəк булған əҫəрҙе йə башҡа əҙəби фактты
яҡшы белеү, шунда уҡ уны төҫмөрлəй һалыу һəлəте үҫешкəн булырға тейеш. Күп кенə
осраҡта бындай реминисценциялар барлығы авторҙың үҙе менəн булған теге йəки был əҫəре
хаҡындағы əңгəмə-һөйлəшеүҙəр аша асыла. Мəҫəлəн, күренекле əҙип Əхиəр Хəкимовтың
"Өйөрмə" романында ниндəйҙер реминисценция булыуы-булмауы башҡа ла инеп сыҡмай.
Ул хаҡта китап баҫмаһы өсөн автор тарафынан яҙылған махсус инеш һүҙ хəбəр итə:
"Бутəн ҡəлəмдəштəрем нисектер, миңə иһə, яңы əҫəргə тотонор өсөн, ниндəйҙер
сағыу факт йəки берəй сетерекле ваҡиға "көйҙөрөп" алырға тейеш. "Өйөрмə" менəн шулай
булды. Роман башынан аҙағынаса күңелдə уйланылған, геройҙарым, төҫмөрлəнə ине, ə баяғы
"этəргес пружина" табылмай ҙа табылмай...
Тап ошо мəлдə Һəҙиə Дəулəтшинаның юғалған əҫəре тирəһендə имеш-мимештəр
ишетелə башланы... Йөрəгем жайнап китте. Һəҙиə апайҙың юғалған
ҡулъяҙмаһы хаҡында мəрхум тəнҡитсе. М.Минһажетдиновтың сер итеп һөйлəгəндəре иҫкə
төштə. Ошо хəлдəр мин эҙлəгəн "пружина" хеҙмəтен утəне лə инде. Шул мотив романдың
ике булеген бəйлəргə лə ярҙам итте..."69
Ə.Хəким үҙе яҙғанынса, Һ.Дəүлəтшинаның əҫəре юғалыу факты романдың сюжетын
ойошторған композицион сара ролендə сығыш яһай һəм үҙенсəлекле əҙəби реминисценция
өлгөһө итеп ҡарала ала.
Йəнə тағы бер əҫəргə, Ғ.Хисамовтың бер романына, күҙ һалайыҡ. Ул асыҡ цитатанан
башлана.
Башҡорт халҡының мəшһүр йыры "Урал"дың популяр бер строфаһы эпиграф итеп алынған.
Романдың исеме лə ошо уҡ йырҙан алынма, йəғни реминисценция булып тора "Тамып та ғына ҡала ҡандары". Əҫəрҙең сюжеты 1916-1919 йылдарҙа Башҡортостанда
барған тарихи ваҡиғаларҙы: Февраль һəм Октябрь революциялары, граждандар һуғышы,
Башҡорт автономияһы өсөн көрəш: ваҡиғаларын һүрəтлəүгə ҡоролған. Əҫəрҙең бантында уҡ
төп герой Сəлих образының прообразы атаҡлы башҡорт шағиры Шəихзада Бабич икəнлеген

аңғарабыҙ. Берҙəн, ул -Өфөлəге "Ғəлиə" мəҙрəсəһе шəкерте, тулы исеме лə ҡатлы-ҡатлы:
Шəйхсəлих. Атаһы Рəхмəтулла иһə -ауылдың хөрмəтле кешеһе, өҫтəүенə, мөғəллим, төрлө
емеш ағастарын үҫтереүсе оҫта баҡсасы. Иң əһəмиəтлеһе: Сəлих иҫ киткес шиғри талантҡа
эйə. Əҫəрҙə яңғыраған айырым шиғыр өлгөлəрендə лə Бабич шиғырҙары "еҫе" һиҙелə.
...Ни эшлəп инəлтеп торһон шағир? Салих һөйлəнеһөйлəне лə:
- Их, мандолина ю-ҡ, мин һеҙгə йырлап та күрһəтер инем, - тип, алан-йолан каранды... Ҡулдан-ҡулға үтеп, мандолина гпакта куперсеккə тапшырылды. Салих, ҡылдарҙы бер-ике сиртеп, яңғырашын тикшерҙе лə моңло, юғары тауыш менəн
йырлап ебəрҙе:
- Туған хал-ҡым, бəхетең, көнөң əсəн...
Бына Ҡыҙыл Армияға -ҡушылыу уңайы менəн саф-саф теҙелгəн баш^корт
эскадрондары алдында шағир сығыш яһай:
Баш-ҡорт китте -ҡыҙыл юлдан,
Хаж булғанға -ҡыҙыл юл...70
Алдағы юл Бабичтың "Халҡым əсəн" шиғырын хəтерлəтһə, һуңғы ике юл киң билдəле
"Ҡыҙылдарға ҡушылыу айҡанлы башҡорт халҡына көйлө хитап" əҫəренə стилизация булып
яңғырай.
Салихтың Ырымбурға барыу менəн Башҡорт хөкүмəте эшендə əүҙем ҡатнаша
башлауы, Темəстə хөкүмəт гəзитен сығарыуға йəлеп ителеүе, Ҡыҙыл Мəсеткə китеп
барғанда юлда ҡыҙылдарҙың Смоленск полкы һалдаттары тарафынан вəхшиҙəрсə үлтерелеүе
- барыһы ла Бабич биографияһының эпизодтарын ҡабатлай. Салих образы тап Бабичҡа
бəйлəнешле икəнлеген аңғартыр өсөн, автор роман аҙағында Көнсығыш фронты
командующийына Зəки Вəлиди яҙған рəсми документтан ҙур ғына өҙөктө əҫəр тексына
индергəн. Шуның һөҙөмтəһендə йəшерен тойолған реминисценция ярым асыҡҡа əйлəнə.
Ҡайһы бер китапты уҡыған саҡта ныҡ тəьҫирлəндергəн, хис-кисерештəр уятҡан
моменттар, əҙəби геройҙар, айырым поэтик деталдəр хəтергə ныҡ юйыла, һəм шулар
нигеҙендə аңда тотороҡло образдар формалаша. Яҙыусы үҙе лə һиҙмəҫтəн аңында һаҡланған
əҙер образдарҙы аңһыҙ рəүештə ижади ҡулланырға мөмкин. Бындай осраҡтарҙа яҙыусы
фантазияһы тыуҙырған үҙаллы образмы, əллə реминисценция һөҙөмтəһендə ижад ителгəн
икенсел образдармы икəнлеген билдəлəү бик ҡыйын. Күп осраҡта бындай тап килеүҙəрҙе
ауаздашлыҡ, осраҡлы оҡшашлыҡ тип баһаларға ҡала. Бына, мəҫəлəн, С. Əлибайҙың "Аҫыл
таштар эҙлəй бер ҡыҙ" шиғырының тəүге:
Яр буйынан бер ҡыҙ килə,
Яланаяҡ, яланбаш,
Һығылдырып буй-һындарын,
Эҙлəп йөрөй аҫылташ, -7
тигəн строфаһын уҡығас та, М.Кəримдең
Диңгеҙ буйлап йүгерə бер малай,
Ялан тəпəй. Беҙҙең нəҫелдəн.
Эҙҙəрендə йым-йым итə ваҡ таш, Гүйə ергə йондоҙ сəселгəн, ~72
тигəн юлдары хəтергə килə. Бер үк картина тасуирланыуҙан тыш, бер үк
һүҙҙəрҙең (буйлай, бер, яланаяҡ-ялан тəпəй, эҙҙəр, йымылдашҡан таш) -ҡабатланыуы
шиғри оҡшашлыҡты кө-сəйтə. Р.Ғариповтың
Хыялымда яңғыҙ елкəн булып,
Сайҡалаһың йылдар буйына.
Йə һис юғалмайһың үҙең унан,
Йə бирмəйһең тыңғы уйыма,73
тип яҙғаны менəн танышҡанда, мəктəп йылдарынан һəр кемгə мəғлүм Лермонтовтың
"белеет парус одинокий" картинаһы күҙ алдына баҫа.
Хыялдарҙа эҙлəп күк диңгеҙҙең
Аҡ карабын, алһыу елкəнен,
Онотабыҙ ерҙə кешелəрҙең
Мал көткəнен, иген иккəнен -Ошо үҙе тормош икəнен, ~74

тип, Р.Бикбаев бөтөнлəй бантҡа күренеш һүрəтлəй. Был юлы Лермонтов түгел, ə А.Гриндың
"Алые паруса" əҫəре, бигерəк тə шуның буйынса ҡуйылған һəм ил экрандарында шаулап
барған фильм сюжеты һəм ал елкəнле аҡ карап килтерəсəк бəхетле тормош хаҡында
хыялланған Ассоль образы хəтергə килə.
Авторҙарҙың үҙ һылтанмалары булмағас, шунан артығын раҫлау мөмкин түгел. Һəр
хəлдə йə тегелəй, йə былай тип өҙөп кенə əйтеп булмай, ул - сетерекле һəм бəхəсле мəсьəлə.
Хəҙер инде Р.Назаровтың "Елкəн һəм диңгеҙ" əҫəренə мөрəжəғəт итəйек.
Сал диңгеҙҙең уртаһында
Аҡ елкəн.
Был дауылда - кем икəн ул,
Кем икəн?
Ниңə сыҡҡан. Ниңə йөрөй
Интегеп,
Тулҡындарҙан тулҡындарға
Һикереп? Бер югала, бер күренə
Ағарып.
Еңелмəҫме ул диңгеҙҙəн
Ах!-арып?..
Был юлдарға күҙ һалғас та, үҙенəн-үҙе шулай уҡ
Белееет парус одинокий
В тумане моря голубом.
Что ищет он в стране далекой,
Что кинул он в краю родном?
тип башланған таныш шиғыр иҫкə төшə. Яңғыҙ аҡ елкəн, билдəһеҙлек менəн бəйле
һағыш, интегеү, арыу... Р.Назаров яҙғандары - барыһы ла Лермонтов
рухында. Ысынлап та, күренекле рус шағирының йоғонтоһо был осраҡта бəхəсһеҙ.
Əммə Р. Назаров Лермонтов һүрəтлəгəн диңгеҙҙəге елкəн картинаһын үҙенсə яңыртыу
менəн генə сиклəнмəй, ə төп иғтибарҙы диңгеҙ һəм елкəн мөнəсəбəттəрен асыҡлауға йүнəлтə.
Əҫəрҙең ике генə строфанан торған икенсе бүлегендə ысынбарлыҡ раҫлана: "диңгеҙ əсəн
елкəн" - елкəн
диңгеҙҙə гиҙеү əсəн бик кəрəк! Ə өсөнсө бүлектə таныш образдарға символик мəғəнə
һалына. Шағир уларҙы кешелəр планына күсерə һəм парадоксаль һығымта яһай:
Был диңгеҙ - минең хыялым,
Йəшəмəй ул һинһеҙ.
Һин ундағы аҡ елкəнһең Һинең əсəн диңгеҙ!75
Урта быуаттарҙа шəреҡ шағирҙары билдəле əҙер сюжеттарҙы, таныш: образдарҙы ижади
яңыртыу аша үҙҙəренең оригиналь художестволы фекерлəү ҡеүəһен, поэтик оҫталығын
күрһəтергə ынтылған. Ирекле тəржемəнəн, шəрехлəүҙəн айырмалы рəүештə нəзирə
жанрына мөрəжəғəт итеү һəр берəүҙең шағирлыҡ кимəлен
билдəлəргə
мөмкинлек
биргəн
һəм үҙенсəлекле поэтик ярыш формаһында ҡаралған. Ошо күҙлектəн
баһалағанда, "Диңгеҙ һəм елкəн" əҫəре -классик нəзирə өлгөһө. Р.Назаров Лермонтовҡа
ябай эйəреүсе, үҙенсə, əммə барыбер ҡабатлаусы гына түгел бында. Ул, Лермонтов
тыуҙырған əҙəби донъяны бөтөнлəй яңы эстетик яҫылыҡҡа күсереп, өр-яңы образдар ижад
итеүгə һəлəтле шағир булараҡ сығыш яһай.
3. Əҙəби текст яҙыу өсөн файҙаланылған иң бай сығанаҡтарҙың береһе - халыҡтың
ауыҙ-тел ижады. Ата-балаларҙың тормош тəжрибəһе, əйлəнə-тирəлəге
донъя, кеше йəшəйеше хаҡындағы белем булараҡ быуаттар буйына халыҡ тупланған һүҙ
сəнғəтенең əһəмиəте əйтеп бөткөһөҙ ҙур. Ауыҙ-тел ҡомартҡылары
аша боронғоларҙың йəшəү рəүеше, ғөрөф-ғəҙəттəре, милли йолалар үҙлəштерелеп, һəр
берəүҙə милли үҙаң формалаша. Ысынбарлыҡтағы барлыҡ күренештəргə, хəл-ваҡиғаларға,
кешелəрҙең
бер-береһенə мөнəсəбəттəрҙе билдəлəй торған үҙенсəлекле
'"үлсəмдəр" системаһы - милли эстетик ҡараштар тап халыҡ рухиəтен сағылдырған аҫыл һүҙ

үрнəктəре миҫалында тəрбиəлəнə. Үҙен халыҡтың бер вəкиле, шағир əйтмешлəй, бер
тамсыһы итеп тойоуҙа, ил тойғоһон булдыуҙа, ҡыҫҡаһы, һəр берəүҙең шəхес булып өлгөрөп
етеүендə ауыҙ-тел ижады ҡаҙаныштары мөһим роль уйнай. Көндəлек йəшəйештə ул
байлыҡты һəр кем үҙенеке һанай, үҙ ихтыяжынан сығып, телəгəненсə ҡуллана, һөйлəй,
үҙгəртə - үҫтерə ала.
Яҙма əҙəбиəттең башы — фольклорҙа. Һүҙ бында телмəрҙең яҙманан алда йəшəүе,
йəғни хроника юҫығында түгел, ə халыҡ ижадының барлыҡ формаларының яҙма əҙəбиəтте
байытып, даими тулыландырып торған мəңгелек шишмə булыуы хаҡында бара. Һəр тарихи
осорҙа ла, яҙыусыны илһамландырыу һəм рух өрөү өҫтөнə, əҫəр ижад итеүҙə үҙенсəлекле
һəм ышаныслы əҙəби материал булып хеҙмəт
итə
халыҡ
ижады
өлгөлəре.
Һүҙ ҡомартҡыларындағы мифик геройҙар, сюжет мажаралары, тылсымлы һəм мөғжизəле
көстəр хəҙерге ижадсыларға ла мауыҡтырғыс һəм фəһемле əҫəрҙəр тыуҙырыуға булышлыҡ
итə. Сал тарих төпкөлөндə яралып, быуаттар һуҙымында үҙенең йəшəү көсөн юғалтмаған
эпостар, ҡобайырҙар ҡəлəм оҫталарының һəр ваҡыт иғтибар үҙəгендə.
Башҡорт һүҙ сəнғəтенең камил һəм үлемһеҙ ҡаҙаныштарының бере - "Урал батыр"
эпосы айырым урынды билəй. Ундағы һүрəтлəү арсеналына мөрəжəғəт итмəгəн бер генə
автор ҙа юҡтыр, тиһəң дə, хата булмаҫ. Бына, мəҫəлəн, Р.Бикбайҙың "Тамғалы уҡ" ғибрəте
Урал батырҙың халыҡ үтенесе буйынса Йəншишмə һыуын уртлауы эпизодына антитеза
рəүешендə төҙөлгəн.
...Далала йот-ҡырғын. Ҡоролоҡтан барлыҡ тереклек, ырыу халҡы юҡҡа сығыу
алдында. Һуңғы өмөт - Йəншишмəнəн яулап алып ҡайтылған һəм алтын һауытта ҡəҙерлəп
һаҡланған тереһыуҙа. Бары бер генə кеше - ырыу башлығы Хужағол ғына, эпик Урал батыр
шикелле, тереһыуҙы уртлап, тирə-йүнгə бөркə ала. Үҙ үлеме менəн башҡаларҙы ҡотҡарырға
бурыслы ул. Ырыу ҡарты һауытты башлыҡҡа тоттора...
Хужағолдоң көйгəн ирене
Ҡалтыранып тейҙе һыуға...
Айырылырға изге һыуҙан
Хужағолдоң етмəй көсө.
Ҡалдырмайса тамсыһын да,
Бер тынала эсеп бөттө...
Халыҡ хайран...
Күкрəгендə бар ырыуҙың
Ҡайнай нəфрəт.76
Аҡһаҡал əмəлен таба: йəшел тауҙар итəгендə ырыу яңынан тамырлана. Йəшəү дауам
итə, əммə унда мəңге үлемһеҙгə əйлəнгəн Хужағолға урын юҡ.
Теҙлəнə ул, эй ялбара,
Тəңреһенəн үлем көтөп.
Ил-халыҡтар балаларға
һөйлəй уны ғибрəт итеп. Шағир "үлем-үлемһеҙлек" проблемаһын социаль планға
күсерə һəм "халыҡ, ил" төшөнсəлəре менəн бəйлəй: "илдəн башҡа мəңгелек юҡ".
"Урал батыр" эпосындағы барлыҡ геройҙар ҙа, йə изгелек, йə яуызлыҡ символдары
сифатында əҫəрҙəн əҫəргə күсеп йөрөй. Бөгөнгө шиғриəттə Һомай, Һомайғош образы киң
таралған.
Мəҫəлəн, Т. Искəндəриəнең "Һомайғошом" шиғырында:
Һомайғошом, Һомайғошом!
Арсала һин үҙемде.
Йортомдағы, бишектəге
Ырыҫ утын һүндермəҫлек
Бир һин миңə түҙемде, —
тигəн юлдарҙа Һомайғош - ырыҫ уты, бишек, түллек, ҡатын-ҡыҙ аллаһы менəн
асссоциациялана.
М.Ямалетдинов үҙенең бер китабын "Һомайҡош" тип атаһа, Ф.Туғыҙбаеваныҡы
"Минең ҡошом -Һомай" тип исем-лəнгəн. Шул китабына ингəн "Ҡаңным - Һомайғоштоң
ҡəлғəһе" тигəн дастаны бар. Унда Һомайҙы шағирə Инə Тəңре тип ололай:
Һомайғошто һыуҙан, ерҙəн,

Эй, саҡыра кендек инəһе,
Олуғ Бəхет Ҡошо - Инə Тəңре
Ошо сəғəт осоп килһəсе, ~78
тип, яңы тыуған балаға һомайғоштан ҡот килтереүен һорай:
Һомайғош - инə Тəңре,
Ҡабул ит телəгемде,
һомай булған ерҙə Аҡбуҙат бар. Аҡ ҡанатлы Аҡбуҙат образы кемдəрҙе генə
илһамландырмаған, елкендермəгəн икəн?
Эйəрлəп тə алып Аҡбуҙатты,
К үк тауҙарға ҡарай юл алам, -~79
тип Ҡол-Дəүлəт "Башҡорт ере" шиғырында Аҡбуҙатты илһам ҡошо, ижад ҡомары менəн дə
сағыштырып ҡуя, 9 Т.Йосопов гел хəрəкəттə булған, алға барған - ағып ятҡан Ағиҙелдəге
боҙҙарҙы тиңлəй уға:
Иҙелдə аҡ боҙҙар
Ҡайнаймы еҙ күбек...
Боҙ аға - Аҡбуҙат,
Ҡайҙа һуң эйəре...80 Миҫалдарҙан күренеүенсə, халыҡ ижадынан алынған Һомай,
Аҡбуҙат образдары ябай сағыштырыу ғына булып ҡалмай, бөгөнгө шиғриəттə үҙенсəлекле,
киң мəғəнəле, сағыу символдар дəрəжəһенə күтəрə. Һомай - ҡот, бəхет, ырыҫ, билгеһе,
Аҡбуҙат - хыял, илһам, дəрт, көс символы булып нығынған.
Урал батыр тирə-яғына уртлап һипкəн Йəншишмə образы ла бөгөнгө əҙəбиəттə,
айырыуса шиғриəттə, киң сағылып! таба. Мəсем, Һəүбəн, Һыуһылыу, Нəркəс, Алпамыша,
Ерəнсə сəсəн Ҡəһҡəһə, Ҡатил, Зəрҡум һəм башҡа образдар ҙа йыш осрай торғандарҙан:
К үҙ алдыма килə: көнсөл көлөр,
Ҡəһҡəһəлəр итер тантана...81
Был
миҫалда
"яуыздар,
ҡара эслелəр, үлтереүселəр" тигəн һүҙҙəр урынына
эпостағы яуыз батша - Ҡəһҡəһə исеме алынған.
Һуңғы осорҙа "Урал батыр" эпосына иғтибар тағы ла нығыраҡ арта төштө. Уның
тексына ирекле тəржемəлəр, комикстар, комментарийҙар күренə башланы. Шағирə
Т.Ҡарамышеваның "Асылған серҙəр" дастаны тотошлайы менəн "Урал батыр"ға нигеҙлəнгəн
шаҡтай күлəмле шиғри əҫəр булыуы менəн айырылып тора. Автор мəшһүр эпос
йөкмəткеһендəге һəр бер элементтан күсерелгəн мəғəнə, сер эҙлəп, уларҙы бөгөнгө менəн
бəйлəй. Мəҫəлəн, "серле таяҡ рухтың-йəндең шишмəһе", ə "Урал" хəҙерге Заман образын һынландыра:
Беҙ ҙəме шулай уҡ Уралдың
Тураҡлап өйөр бер дейеүе?
Килбəтһеҙ һəм йəмһеҙ хайуандар Боронғо кешенең үҙеме? 8
Йыш ҡына халыҡ фантазияһы тыуҙырған образдарҙы əҙиптəр хəҙерге геройҙарға,
замандаш образына гиперболик яңғыраш биреү өсөн файҙалана. Бына, мəҫəлəн,
Т.Йосоповтоң "Шəкүр менəн Ғəзим алышы" əҫəрендəге ике студент шағир хəтерендə "береһе
- Урал батыр, береһе - Аҡъял батыр" булып һынлана. Эгəр ҙə Т.Йосопов, "дуҫтары менəн
шашып туҙғанын" һағынып, студент саҡтарҙың романтикаһын тасуирлау өсөн эпос
традицияларына мөрəжəғəт итһə, А.Игебаев тəбиғəт ҡосағында хозурланыуын, туған
Һаҡмарына булған һөйөү хистəренең ярһыуын һүрəтлəгəндə "Заятүлəк һəм Һыуһылыу"
эпосындағы картина пəйҙə булыуын раҫлай:
Ə ҡамыштар араһынан
(Бер минутҡа булһа ла):
- Мин Һыуһылыу, - тип,
йылмайып,
Нурҙан тыуған ҡыҙ бала
Ярға килеп сығыр кеүек,
Алтын сəсен туҙғытып...83
Ҡобайыр, əкиəт, йыр, риүəйəт, легенда, көлəмəс кеүек жанр формаларының яҙма
əҙəбиəттə ныҡлы урын алыуы - үҙаллы өйрəнелə торған айырым мəсьəлə. Шуларҙың йə
халыҡ араһында йөрөгəн, йə баҫмаға теркəлгəн ҡайһы берҙəренең тулыһынса, бик булмаһа

ҡайһылыр фрагменттары һөйкəлмə ваҡиғалар, лирик сигенеүҙəр рəүешендə проза һəм поэзия
əҫəрҙəренə индерелеп ебəрелə.
Айырыуса халыҡ йырҙарын файҙаланыу киң таралған. Үткəн быуаттың
егерменсе йылдарында башҡорт оҙон йырҙарының тарихына нигеҙлəнгəн бихисап драма
əҫəрҙəре ижад ителде. Х.Ғəбитовтың "Ынйыҡай менəн Юлдыҡай", М. Буранғол овтың
"Ашҡаҙар", "Ялан Йəркəй", "Шəүрəкəй", "Таштугай" драмалары ваҡытында милли
драматургияның иң популяр үрнəктəре була.
Йыр исемдəре, айырым юлдары əҫəрҙəргə атама (Ғ.Хисамовтың "Тамып та ғына ҡала
ҡандары", Н.Мусин "Шунда ята батырҙар һөйəге"), əҙəби образдар, образ-символдар
сифатында ла йыш осрай. Шиғриəттə бигерəк тə "Урал", "Буранбай", "Тəфтилəү" кеүек
мəшһүр тарихи йырҙар, "Зөлхизə", "Таштуғай", "Сəлимəкəй" кеүек мөхəббəт йырҙары йыш
телгə алына.
Яралғандыр уның йəнкəйе лə
"Урал" ғына тигəн мəшһүр көйҙəн. (Ф.Туғыҙбаева, "Яуап көнө"),
АЯҒӨҪТӨ баҫып,
Түбəтəйен һалып,
Бер ҡарт йыр башланы:
"Буранбай".
Бындай йырҙар баҫып йырланыла,
Бындай йырҙар ултырып йырланмай. (Р.Хисаметдинова "Буранбай"). Ə.Үтəбайҙың "Нəфрəт
һəйкəле" "Тəфтилəү" йыры тураһында иҫкə төшөрə:
"Тəфтилəү"ҙə тигəн халыҡ йырын
Йырламағыҙ бер үк ҡысҡырып.
Йəберенəн, башҡорт нəфрəтенəн
Еребеҙ бит китер ысҡынып... Күп осраҡта йырҙың исеме генə түгел, ə тарихы ла
əҫəр туҡымаһына инеп китə. Т.Йосоповтоң ҙур күлəмле "Ҡош тубы" поэмаһының лирик
геройы башҡорт иленең үткəндəрен хəтерлəгəндə, "Тəфтилəү" йырының һүҙҙəре
ишетелгəндəй:
Аҡтарылып илгə яҙҙар килə,
Яҙҙар кеүек ташты һағышым.
Башҡорт телкəйенə, эй, ҡаныҡты,
Түрəлəргə төшһөн ҡарғышым.
Баш осонда йəшен йəшнəне лə,
Баш осонда күктəр күкрəне.
Башҡорт улҡайҙарын ҡан илатҡас,
Алтынланды улар күкрəге.
Шаулай ғына урман,
Ҡая сите,
Сəскəлəре ҡалҡыр ер кипкəс.
Ташҡайҙарға соҡоп яҙҙым ҡарғыш,
Ейəндəрем уҡыр, мин киткəс...84
Шулай ҙа бөгөнгө башҡорт əҙəбиəтендə халыҡ ижадының иң йыш һəм иң күп ҡулланылған
өлгөлəре - мəҡəлдəр. Мəҡəлдəр боронғо ата-бабаларҙың фəлсəфəһенəн, тормоштоң бөтə
осраҡтарына ҡарата ла ҡулланып була торған логик һығымталарынан ғибəрəт. Дөрөҫлөгө йə
дөрөҫ түгеллеге иҫбатланмай торған, əммə ысын хəҡиҡəт итеп һаналған аксиомалар тип
ҡаралырға хаҡлы улар. Мəҡəлдəр теге йəки был фекерҙе, һығымтаны раҫлау йə кире ҡағыу
өсөн телмəр
ағышына индерелə. Йыр һүҙҙəре кеүек үк, əйтем-мəҡəлдəр йыш ҡына əҫəр исемдəре итеп тə
алына (Я. Хамматов "Бөртөклəп
йыйыла
алтын"),эпиграфтарға
сығарыла
һəм текст
эсендə
лə файҙаланыла.
Тəрəн уйланыуҙарға ҡоролған, донъя, йəшəйеш, кешелəр хаҡындағы философик
йөкмəткеле шиғырҙар йыш ҡына мəҡəл йөкмəткеһенə нигеҙлəнə. Шуға күрə, ғəҙəттə,
мəҡəлдəр шиғырҙың тəүге ике юлында килтерелə һəм артабан мəҡəлдең мəғəнəһе асыҡлана,
миҫалдар килтерелə, һығымта яһала, аңлатма бирелə. Мəҫəлəн, Д. Талхинаның «Йөрəгемдə
йырҙар йөрөтəм» (1997) китабындағы ҙур ғына төркөм шиғырҙарына мəҡəлдəрҙе ҡабатлау,

тип тə əйтеп була:
"Бөлөр илгə бөкөрө ул тыуа", - тиҙəр,
Бөлə илем, бөлə,
Үлə телем үлə...
Халҡым яҙмышы
Йөрəкте телə...
«Теле юҡтың-иле юҡ»,-тиҙəр,
Телем əлегə бар...
«Ағасына ҡарата балтаһы», - тиҙəр.
Халҡым миңə ағас төҫлө...
«Атын урлвтҡас, һарайым биклəнгəн», - тиҙəр
Ауыҙ-тел ижады ситкə ағыла,
Йырыма-моңома
Сит тауыш һарыла...
«Еренə ҡарай йыланы,
Тауына ҡарай боланы», - тиҙəр.
Йылан да булғым килə,
Болан да булғым килə...
Бер үк мəҡəлдəр төрлө авторҙырҙың шиғырҙарында күсеп йөрөй. Д.Талхина шиғырын «Бөлөр
тлгə бөкөрө ул тыуа», тип башлаһа Ф.Туғыҙбаева «Бөлгəн илгə» шиғырында:
«Бөлгəн илгə бөкөрө бей тыуыр», - ти,
Был əйтемде нисек онотмаҡ?
Бөкөрө бей бит, күкрəгемə баҫып,
Сүл бүреһе кеүек олотмаҡ, - ти.
Əйтергə кəрəк, Ф.Туғыҙбаева мəҡəлдəрҙе сама белеп һəм урынлы ҡллана. Йыш ҡына ҡайһы
бер автор мəҡəлдəге дөйөм фекерҙе конкретлаштырып, уны икенсе мəғəнəүи яҫылыҡҡа
күсерə лə, шуға таянып, мəҡəлгə ҡапма-ҡаршы һығымта яһай. Мəҫəлəн, Н.Нəжмиҙең
«Йөрөгəн таш, их, шымара, тиҙəр» шиғыры «йөрөгəн таш шымара» тигəн мəҡəлгə антитеза
рəүешендə яҙылған һəм яңы образ тыуҙырылған.
Күп осраҡта авторҙар мəҡəл-əйтем, тапҡыр һүҙҙəрҙең боронғолар, ата-бабалар һүҙе
икəнлеген əҫəрҙə билдəлəп китеүҙе урынлы һанай.
Ҡайһы бер автор мəҡəлдəрҙе лирик герой ауыҙынан ишеттерə. Миҫал əсəн
А.Игебаевтың "Сая юламан" ~ Ə.Бикчəнтəевҡа арнамаһынан:
...Гəрсə һинең
һис бер ваҡытта ла,
"Юл ғазабы - гүр ғазабы ул, - тип.
Сырай һытҡан сағың булманы...
Халыҡ ижадының аҫыл гəүһəрҙəре - мəҡəлдəр айырым авторҙарҙың ҡəлəме аша яҙма
əҙəбиəткə инеп киткəне кеүек, яҙма əҙəбиəттең үҙенəн дə дөйөм ҡулланылышҡа
ингəн мəҡəлдəр, афоризмдар осрай. Аҡмулла ише аҡыл эйəлəре һəм һүҙ
оҫталарының айырым шиғри юлдары күптəн инде мəҡəлдəр сифатында хеҙмəт итə.
Халыҡ мəҡəлдəре нигеҙендə яңыса мəҡəлдəр ижад итеү өлгөһө лə бар бөгөнгө
башҡорт əҙəбиəтендə. Замана əйтемдəренең авторы Ғ. Садиҡов үҙенең "Фəһем шишмəһе"
(1996) тип аталған китабында ҡыҙыҡлы ғына һынамыштар, тапҡыр һүҙҙəр туплаған.
Улар халыҡтың
айырым фразеологик
берəмектəрен, афоризмдарын, мəҡəл
структураһына тап килтереп, артабан үҫтереү, йыш ҡына хатта кире ҡағыуға
нигеҙлəнгəн:
Аҙ һөйлəү ~ күпте һөйлəй.
Ғүмер үткəнен көтмəйҙəр.
Ғəрлəнə белмəгəнде əрлəнеү борсомай...
Дан яулап алыуҙан, күтəреп йөрөү
ауырыраҡ
Баштың уңыштарҙан элек əйлəнеүе хөрт.
Үрҙəге аҙ ғына миҫалдарҙан күренеүенсə лə, күп осраҡта Ғ.Садиҡовтың тапҡыр
күҙəтеүҙəре сатирик -юмористик төҫ ала, шулай ҙа сəпкə тура тейҙерə.
Əҙиптəрҙең халыҡтың ауыҙ-тел ижадын яҡшы белеүҙəренəн тыш, үҙ ижадтары
өсөн уны материал итеп уңышлы ҡулланыуҙары уларҙың миллəт менəн тығыҙ
бəйлəнештəренең бер күрһəткес, ижадының халыҡсанлығын раҫлаусы факторҙарҙың
береһе булып тора. Əммə быуындарҙан быуындарға ҡəҙерле аманат итеп тапшырыла
килгəн был бай һəм күп яҡлы сығынаҡҡа йəбешеп ятыу, сиклəүһеҙ мөрəжəғəт итеү автор
күрһəтелгəн индивидуаль ижадты бигүк биҙəмəй. Заманда əҙəбиəт белгесе К.Əхмəтйəнов
яҙыуынса, фольклор үрнəктəре артынан самаһыҙ, һуҡырҙарса эйəреү һис тə

халыҡсанлыҡ өлгөһө була алмай.
Дөйөмлəштереп əйткəндə, əҙəби эшмəкəрлектең тəүге этабында бик күп
факторҙар менян иҫəплəшергə, һайларға, баһаларға, сағыштырып ҡарарға, оҡшатырға
ынтылырға, ҡабатламаҫҡа ынтылырға... кəрəк була һəр ижадсыға. Үҙенең «əҙəби
проекты» өсөн ул һəр төрлө сығанаҡты – тормош материалын, əҙер əҙəби əҫəрҙəрҙе һəм
əҙəбиəт донъяһын, бигерəк тə халыҡтың бөтмəҫ-төкəнмəҫ художестволы һүҙ хазинаһы
файҙалана ала. Шулар нигеҙендəме – түгелме, əммə үҙенеке генə булған, берəүҙə лə, бер
ҡасан да осрамаған, өр-яңы текст ижад итергə ихтыярлы ул.
IV бүлек
Буласаҡ əҫəрҙе ҡағыҙға теркəү.
Теге йəки был əҫəрҙең аңдағы «идеаль проектын» төҙөү тулыһынса һəр
ижадсының донъяны танып белеү ҡеүəһенə, эстетик-этик ҡараштарына, логик фекерлəү
үткерлегенə бəйле. Əҙəби ижад менəн шөғөллəнгəн конкрет авторҙың шəхси
принциптарына һəм эш алымдарына ҡағылышлы бөтə нескəлек-тəр фəндə «яҙыусының
ижад лабораторияһы» тигəн төшөнсə эсенə һыйҙырыла. Яҙыусыларҙың һəммəһенең үҙ
лабораторияһы, үҙ ижад серҙəре бар, əлбиттə, шулай ҙа барлыҡ əҙиптəргə хас шəхсəн эш
ысулдарынан тыш, эштең башҡарылыу процесына ҡағылышлы дөйөм моменттыр ҙа бар.
Əҙəби ижадтың дөйөм һыҙаттары аң кимəлендə уйланып бөткəн, инде өлгөрөп еткəн тип
табылған «əҫəр версяһы» ғəмəлгə ашыра башлауҙа күренə.
Аңдағы "əҙəби проект" - асылда һүҙҙəр теҙмəһе ул. Шуларҙы аҡ ҡағыҙға теркəү, бик
ҡатмарлы психологик процестарҙан булып, һəр кем тарафынан төрлөсə башҡарыла.
Кирбескə кирбес һалынып, йорт стеналары күтəрелгəн кеүек, һүҙҙəргə һүҙҙəр
ялғанып, əҙəби текст тыуа башлай. Тəү ҡарашҡа үрҙəге ике эш тə бик оҡшаш кеүек: тегендə айырым-айырым кирбестəр, бында -айырым-айырым һүҙҙəр, бергə ҡушаһың да сығаһың.
Ҡайһы берəүҙəр, ысынлап та, художестволы текстың дөйөм мəғəнəүи йөкмəткеһе айырым
һүҙҙəрҙең мəғəнəһе теҙмəһенəн тора, тип уйлайҙыр ҙа. Йəнəһе, һəр бөтөн нəмə айырым
өлөштəр ҡушылмаһынан барлыҡҡа килə лə баһа, шуның кеүек һүҙҙе һүҙгə тоташтыраһың да
- вəссəлəм!
Əҙəби тексты бар иткəн һүҙҙəр "ябай кирбес" түгел шул, улар донъялағы бер
предметҡа хас булмаған ғəжəйеп сифаттарға эйə. Нисəмə быуаттар буйына атаҡлы аҡыл
эйəлəре һүҙ мөғжизəһе хаҡында баш вата, əллə ниндəй фараздар тыуҙыра, əллə күпме фəнни
теориялар нигеҙлəй. Аң һəм телгə ҡағылышлы процестарға тəрəнерəк үткəн һайын, яңынаняңы фəнни проблемалар килеп баҫа. Бөгөнгө көндə күп кенə фəндəр ялғамында был
процестарҙың тəбиғəте хаҡында ҡыҙыу бəхəстəр бара, беҙ уларға туҡталып тормайбыҙ.
Ҡайһы бер тормош ситуацияларында, əлбиттə, өңһөҙ-һүҙһеҙ ҙə нимəнелер белдереп
була. Бына К.Дəүлəтшинаның "Ырғыҙ" романына күҙ һалайыҡ.
.„Бына ул, һөйəкле Иөҙөкэйенең бүлəге!
Ул узенең -ҡайнар һөйөү хистəрен эсенə йыйған матур бүлəктəр ебəргəн: бына үткəн
яҙҙа тəүге осрашҡанда үҙе ябынған ал кəшмир яулы-ҡтың ике бөртөк сəскəһе. Ул шуны
өҙгəн дə, яндырылған шырпының бер башына -ҡош йөнө бəйлəп, ошо ал сəскəлəргə ураған.
Тимəк, Өсҡайын төбө бөгөнгөлəй уның хəтерендə. Яулы-ҡтың ике бөртөк сəскəһе -уларҙың
шундағы икəүлəп осрашыуҙарының билдəһе. Гөлйөҙөм дə, бына ошо янған шырпы һымаҡ,
янып, көйөп йəйҙе үткəргəн, лəкин осоп барыр əсəн, ошо күк күгəрсен -ҡауырһыны кеүек,
еңел -ҡанаттары булмаған. Етмəһə, матурлап төрөп төрлө йөндəн ситтəренə ваҡ ҡына
сулпылар төйөп суҡланған, йəшел атлас менəн -ҡыҙыл бəрхəттəн -ҡорап яһалған тəмəке
то-ҡсайы. Был ҙур вəғəҙə. Килəсəктəге яҡты бəхеттəр тураһында, ҡауышыу тураһында
йылы өмөтəр бирə торған телəктəр билдəһе...
Айбулат был нəмəлəрҙе ҡарағанда, уның йөрəге шул тиклем нъгк һуҡты, ул
Гөлйөҙөмдөң үҙен күреп, уның үҙе менəн һөйлəшкəндəй булды. 6
һирəк-мирəк бындай билдəлəр ярҙамында хатлашырға була-булыуын, əммə əйберҙəр
күрһəтеп аралашыуға, ым-ишараға бөтөнлəйгə күсеү - мөмкин булмаған процесс, ул
ҡырағайлыҡҡа кире ҡайтыу булыр ине. Бынан өс быуат самаһы элек үк, 1726 йылда бөйөк
инглиз сатиригы Д.Свифт үҙенең хəҙер инде бөтə донъяла үлемһеҙгə əйлəнгəн сəйəхəтсе
Гулливер хаҡындағы китабында тап шундай картинаны һүрəтлəп киткəн. Əҫəр геройы
Лапуту тигəн илдең билəмəлəрендəге Лагадо ҡалаһында Бөйөк академияға барып юлыға.

Төрлө фəндəр менəн шөғөллəнгəндəр араһында филология белгестəрен да тап итə ул.
...Бынан аҙаҡ беҙ тел ғилеме мəктəбенə индек. Унда өс профессор туған телде
камиллаштырыуҙың төрлө проекттарын тикшерə ине. Беренсе проект,
күп ижекле һүҙҙəрҙе бер ижеклегə ҡалдырып, йəнə ҡылымдарҙы һəм сифат -ҡылымдарҙы
ташлап, аралашыу телен ябайлаштырыуҙы тə-ҡдим итə ине. Проект авторы раҫлауынса,
донъялыҡтағы предметтарға бары тик исемдəр генə тап килə, тип дəлиллəй.
Икенсе проект, ғөмүмəн, бөтə һүҙҙəрҙəн ваз кисеүҙе күҙ уңында тота. Авторы был
проекттың бигерəк тə һаулы-ҡ-ҡа файҙаһын һəм ваҡытты исрафламауҙа ҡулай икəнлегенə
таяна. Күренеп тора: теге йəки был һүҙҙе əйтеү тамаҡҡа һəм үпкəгə көс төшөрə, шулай
итеп, беҙҙең ғүмерҙəрҙе кыҫҡарта. Ə инде һүҙҙəр бары тик предметтың атамаһы ғына
булып тора икəн, уйҙарыбыҙҙы һəм телəктəребеҙҙе аңғартыу өсөн үҙ яныбыҙҙа əйберҙəрҙең
үҙҙəрен йөрөтөү уңайлыра-к, йəнəһе.
Һаулыҡ өсөн ифрат файҙалы бындай уйланмыш, моғайын, киң ҡулланыу табыр ҙа
ине. Əммə ҡатын-ҡыҙҙар, томана халыҡ менəн бар төптəн булырға килешеп, янъял
ҡуптарыу менəн янаны. Улар үҙҙəренең теленə тулы ирек биреүҙе тəүəккəл талап итте.
Хəлбүки, томаналар - фəндең ярышмаҫ дошмандары. Нисек кенə булмаһын, күп кенə ярайһы
уҡ уҡымышлы һəм аҡыллы кешелəр яңы ысул əйберҙəр ярҙамында үҙ-ара аралашыуҙы
файҙалана. Бындай ысулдың берҙəн-бер уңайһыҙлығы шул: аралашыусы кешелəр
һөйлəшкəндə кəрəк буласаҡ əйберҙəрҙе төйөнсөккə тултырып, яурындарында йөрөтөргə
мəжбүр була. Йөк ташыусыларға оҡшап, ауырлыҡтан иңкəйə төшкəн ана шундай аҡыл
эйəлəрен йыш ҡына күрергə насип булды. Урамда осрашҡан саҡта улар, яурындарынан
тоҡтарын ергə һалып, уның ауыҙын сисəлəр ҙə унан кəрəкле əйберҙəрҙе сығаралар һəм шул
рəүешле əңгəмə ҡоралар, аҙаҡтан ҡаралтыларын
кире тултырып,
бер-береһенең
яурынына йөктəрен һалышгкас, хушлашып айырылышалар ине.
Хəҙер инде шулар урынына һəр кем үҙен ҡуйып ҡараһын...
Əйтергə кəрəк, хəҙерге заманда Д.Свифттың əҙəби уйҙырмаһындагы сатирик
"проекттар" ысынбарлыҡҡа əүерелеүе мөмкин, тип раҫлай ғалимдар. Мəҫəлəн, үткəн
быуаттың етмешенсе йылдарында уҡ академик В.М.Глушков "недалеко то время, когда
появятся возможности для передачи грядущим поколениям всего того, что трудно, а подчас
и просто невозможно передать словами. Человек тогда сможет биоточно передать не только
накопленную им в течение жизни информацию, но и свои эмоции, чувства и многое другое,
вплоть до характера своего личного самосознания..." тип яҙып сыҡҡайны.88 Ысынлап та,
гендар инженерияһының асыштары булараҡ, айырым кешелəрҙең күсермə-клондары донъяға
килеүе хаҡында бөгөн бөтə донъя шаулай. Шулай уҡ донъя матбуғатында əле тегендə, əле
бында телепатик бəйлəнештəргə хатта, имеш, йыһан гуманоидтары менəн контактҡа
инеүселəр хаҡында хəбəрҙəр күплəп баҫыла. Йəнəһе, уларҙың аралашыу-ҙары уй рəүешендə.
Əммə лəкин уй ҙа, фекер ҙə, аң үҙе лə асылда һүҙҙəрҙəн ғибəрəт бит.
Был осраҡта һүҙһеҙ генə аңлашыла: кешелəр донъяһында һүҙгə бер ниндəй алмаш
юҡ!
Шулай итеп, һүҙ һəм телмəр - бары əҙəми затҡа бирелгəн тылсымлы һəм олуғ бүлəк
ул. Ул - кешенең мəнфəғəтен һəм асылын раҫлаусы ҡеүəтле ҡорал да. Күҙ аша беҙ донъяны
нисегерəк аңлауыбыҙҙы белгертəбеҙ, тормош тəжрибəбеҙ менəн уртаҡлашабыҙ, уйкисерештəребеҙҙе, ҡараштарыбыҙҙы еткерəбеҙ, кем менəндер телəһə ниндəй темаға əңгəмə
ҡорабыҙ. Ваҡ-төйəкте генə "сəйнəп"туҡталмайбыҙ, яҡын һəм таныш булмаған ҡитғалар,
илдəр, халыҡтар, уҡыған һəм уҡылмаған китаптар хаҡында ла иркен гəплəшəбеҙ.
Бөтөнлəй күп күрмəгəн, ҡолаҡ ишетмəгəн мəсьəлəлəрҙе лə уртаға һалабыҙ, кəрəкһə бəхəслəшəбеҙ, кəрəкһə -көлдөрəбеҙ. Илатҡан да, көлдөргəн дə, бөлдөргəн дə тел бит ул,
тигəн əйтем нəҡ ошо фекерҙе ҡеүəтлəй. Телдең ошо үҙенсəлектəрен яҡшы белеп файҙаланыуеы һəм һүҙ ҡоралы менəн иң оҫта эш итеүселəр булып иң тəүге сафта əҙиптəр тора.
Əҙəби һынландырыу төрҙəре
Һəр ҡəлəм оҫтаһы, милли телдең барлыҡ мөмкинлектəрен эшкə егеп, əйлəнə-тирəлəге
ысынбарлыҡты китап уҡыусыһының күҙ алдына барлыҡ буяуҙары, хəрəкəт-хəлдəре менəн
йəнле картина итеп баҫтырырға ынтыла. Ошо ижади процесты К.Əхмəтйəнов үҙенең

"Əҙəбиəт теорияһы"нда "художестволы һынландырыу" тип атап, уның өс төрөн һанап үтə.89
Ул яҙғанса, тасуирлау - əйбер, күренештəрҙең тышҡы билдəлəрен һынландырыу, һүрəтлəү
иһə - тормош ваҡиғаларын авторҙың үҙ тойғолары, уй-фекерҙəре аша һынландырыу,
хикəйəлəү - кешелəрҙең эш-хəрəкəттəрен, үҙ-ара мөнəсəбəттəрен һынландырыу ул.
Бында бер аҙ асыҡлыҡ талап ителə. Алда яҙылғанса, ысынбарлыҡ төрлө саралар менəн
(буяу, тауыш, хəрəкəт һ.б.) художестволы һынландырылырға мөмкин, шуға ла был төшөнсə
барлыҡ сəнғəт əҫəрҙəрен ижад итеү процесының дөйөм атамаһы булараҡ ҡулай. Сəнғəтең бер
төрө тиеп ҡаралһа ла, һүҙ сəнғəтенең башҡа төрҙəр менəн сағыштырып булмай торған
үҙенсəлектəре бар. Улар, əлбиттə, һүҙ феноменына бəйле. Белеүебеҙсə, кеше аңында
ысынбарлыҡ ике формала: а) конкрет образ-күсермə рəүешендə, б) абстракт шартлы өндəр
йыйылмаһы - һүҙҙəр рəүешендə нығына. Тəүгеһе, мəҫəлəн, өҫтəл - фотолағы өҫтəл,
сəскə сəскə булып аңда һынлана йə кəүҙəлəнə ала, ə бына кешенең эске донъяһына
ҡағылышлы, конкрет образы булмаған "уй, хыял, һөйөү, йөрəге ҡупты, хистəре ҡайнаны"
тигəн хəл-торошто һынландырып буламы? Юҡ, ул хаҡта тик һүҙҙəр ярҙамында һөйлəп кенə
йə яҙып аңлатырға була. Шуға күрə лə һүҙҙəр ярҙамында ысынбарлыҡтың художестволы
картинаһын тыуҙырыуҙы анығыраҡ төшөнсə менəн "ысынбарлыҡты əҙəби
һынландырыу" тип атау урынлы булыр.
Бер ыңғайҙан "тасуирлау" һəм "һүрəтлəү" тигəн төшөнсəлəргə лə күҙ һалайыҡ. Улар
икеһе лə бер үк һүҙҙəн, ғəрəп телендəге "саууара" тигəн ҡылымдан (рисовать,
иллюстрировать, изображать, описывать, представлять и т.д.) яһалған һəм асылда бер үк
мəғəнəне белдерə.90 Тимəк, башҡорт телендəге "һынландырыу, кəүҙəлəндереү" ул
төшөнсəлəрҙең синонимы булып сыға. Ысынбарлыҡтың уйҙағы картинаһын һүҙ ярҙамында
тыуҙырыуҙы үрҙəге дүрт һүҙ (башҡортса- һынландырыу, кəүҙəлəндереү, ғəрəпсə - тасуирлау,
һ(с)үрəтлəү) менəн дə атарға мөмкин, шулар араһынан "һүрəтлəү" һүҙе термин булараҡ
йышыраҡ ҡулланыла. Ошоно иҫəпкə алып, ысынбарлыҡты əҙəби һынландырыуҙың бер
төрөн һүрəтлəү (русса "описание" мəғəнəһендə) тип атарға кəрəктер.
Һүрəтлəүҙең төп объекты - ниндəйҙер статик күренеш, айырым "предмет", мəҫəлəн,
тəбиғəт күренеше, кеше һ.б. Ижадсы һүҙҙəр ярҙамында шул объекттың тышҡы күренешен,
сифаттарын, үҙенсəлектəрен һүрəтлəй, уларҙы ысынбарлыҡтағы кеүек итеп күҙ алдына
баҫтырырға ынтыла. Ьəр һүрəтлəү конкрет урын (место) менəн бəйле. Шул яҙыусы уйлап
сығарған шартлы художестволы урында барасаҡ хəл-ваҡиғаларҙа ҡатнашыусы персонаждар,
тəбиғəт, йорт-йыһаз, айырым предметтар айырыуса ентекле һүрəтлəнə. Миҫал əсəн
З.Биишеваның "Мөхəббəт һəм нəфрəт" хикəйəтенə күҙ һалайыҡ. Автор һөйлəйəсəк ваҡиғала
ҡатнашҡан кешелəр төйəге түбəндəгесə һынландырыла:
.„Уралдан бик алыҫта, кук диңгеҙ буйында йəшəгəн улар. Диңгеҙҙең тымы-ҡ бер ҡултығында, ҡарлуғас оялары шикелле, балсъпстан һылап, яланғас ҡая таштарға
йəбештереп эшлəнгəн ер өйҙəрҙə ғумер иткəндəр. Эйе, бик бейектə, -ҡарағоштар ғына оя
ҡорған осло -ҡаялар араһында, кескəй генə балыҡсылар ауылында...91
Əҙиптəр күп кенə əҫəрҙəрен, һүҙ төркөмдəренəн -исем, сифат, һандарҙы ҡулланып,
йыл миҙгелдəрен, тəбиғəт
торошон, ауыл-ҡала
күренештəрен,
геройҙарҙың портретын, уларҙың уй-кисерештəрен, хəл-торошон тасуирлауҙан башлай.
Р.Солтангəрəевтың "Оло юлдың туҙаны" хикəйəһендə сюжет ебен тағатыу төп геройҙың
психологик хəл-торошонан алып кителə:
...Өсөнсө көн инде төшөмдə ошо йырҙы йырлайым. Матур, моңло итеп йырлайым.
Йырымдан шул тиклем йəнгə рəхəт, əйтерһең, йылы, аҡ: томанға төрөнөп ятҡанмын. Юҡ:,
төрөнмəгəнмен, шул томанға -ҡушылып ирегəнмен дə -ҡайҙалыр бəуелəм, осам. Аҡрын ғына,
талғын ғына осам. Донъя шул тиклем матур, ə уҙем шундай йəшмен, көслөмөн, дəртлемен,
һылыумын...92
Сюжет ағышында теге йəки был геройҙың алғы планға сығыуы, йə иһə тəүге
осрашыуҙа уҡыусы иғтибарын йүнəлтеү маҡсатында, ғəҙəттə, уның портреты, холҡофиғылы, үҙен тотошо ентекле һүрəтлəүҙе
талап
итə.
Күп
осраҡта бындай
һүрəтлəмəлəр, əҫəрҙəге бүтəн персонаж тарафынан бирелеп, образдарҙың булмышын
характерлауҙа мөһим роль уйнай. Н.Мусиндың "Шунда ята батыр һөйəге" романында
Алдарбайға уның атаһы Исəкəй тархан күҙе менəн ҡарай уҡыусы:
..Артыҡ ҡапаҡламай эстəн генə ярата ошо улын Исəкəй. Ана бит, көсө аң-ҡып

торған кəуҙəһен ҡатынҡы тотоп, эйəрендə нисегерəк ултыра. Ҡамсат бурке күтəрелə
төшөп арт-ҡа шыуған, -ҡара ҡаштары -ҡарсыға -ҡанатындай сөйөлгəн, сөм-пкара һыҙма
мыйығы йəш, сағыу йөҙөнə йəм өҫтəп тора. Уның йылғырлығы, сапсанлығы барлыҡ торошһынышында, төҫ-ҡиəфəтендə бер ҡарауҙа куҙгə бəрелə...93
Хикəйəлəү иһə - динамикаға, процестарға ҡағылышлы төшөнсə. Эҙмə-эҙлекле, бербереһен өҙлөкһөҙ алыштырып, шаҡтай оҙайлы дауам иткəн хəл-ваҡиғаларҙың,
предметтарҙың үҙенсəлекле "хəрəкəте" хикəйəлəнə. Барлыҡ эш-хəрəкəттəр билдəле ваҡыт
ағышында башҡарыла, шуға ла хикəйəлəүҙə ҡылым һəм рəүеш ҙур роль уйнай. Ьүрəтлəүзə
художестволы урын категорияһы өҫтөнлөк итһə, хикəйəлəүҙə яҙыусы фантазияһы
билдəлəгəн "художестволы ваҡыт" төшөнсəһе беренсе планға сыға.
Ҡайһы бер ғалимдар, мəҫəлəн, Л.И.Чикина, уй-фекерҙе ҡағыҙға төшөрөүҙең тағы бер
төрөн – фекер йөрөтөү (рассуждение) формаһын айырып ҡарай. 4
Ундайҙарҙың йөкмəтке сиктəрен билдəлəү - ярайһы уҡ ҡатмарлы мəсьəлə. Һəр хəлдə əҙəби
текстағы һүрəтлəнгəн объекттарҙың үҙ-ара бəйлəнештəрен асыҡлау, хəл-ваҡиғаларҙың
сиктəрен тикшереү, һөҙөмтə-һығымталар яһау,
килеп тыуған проблемаларҙы аңлаутөшөнөү кеүек логик фекерлəү закондарына нигеҙлəнгəн фрагменттар ҙа була. Бында
башлыса сəбəпте, маҡсатты белдергəн лексика ҙур урын ала. Фекер йөрөтөү əҙəби
персонаждарҙан айырылғыһыҙ, улар менəн бергə əҫəр буйынса "хəрəкəт" итə һəм əҙəби
текста тəғəйен генə урыны юҡ.
...һуҙ -ҡыҙғандан-ҡыҙа барған мəлендə, йəш кенə булыуынан тартынып тормайынса,
Салауат урынынан -ҡуҙғала бирҙе лə, узенең һөйлəргə телəуен
белдерер өҫөн, йыйын ғəҙəте буйынса, бөклəп тотгкан тамсыһын алдына шап иттереп
һалды. Ниҙер əйтер. Ҡарттары ла, йəштəре лə уға батты. Əммə уның өлкəндəр ҡаршыһында һуҙ əйтергə баҙнат итеуен һис кем ғəйеп итмəне. Ҡайҙа дау сыға, -ҡайҙа ғауға
-ҡуба -йəшмен тимəй, алға сыға, һиллек яйын таба. Бында ла хаты бар...
Ғ.Ибраһимов, йыйында ҡатнашҡан һəр берəүҙең уй-фекер ағышын берлəштереп,
күмəк фекер рəүешендə яҙып киткəн.
Яҙыусы əҙəби əҫəр тыуҙырыу процесында ҡағыҙға фекер теркəүҙең үрҙə һаналған өс
төрөн башҡа-башҡа айырмай, ə образ тыуҙырыу əсəн, самаһын һəм нисбəтен белеп, бергə
уҡмаштыра. Əҙəби текста, бер яҡтан, статика ла, хəрəкəт тə, икенсе яҡтан, һүрəтлəү ҙə,
һынландырыу ҙа, өсөнсөнəн, фекер йөрөтөү ҙə, экспрессия ла органик берлəшə. Тимəк, һүҙ
сəнғəттең барлыҡ төрҙəрен ижад иткəндə ҡулланылған художество сараларының һəммəһен
дə алыштыра ала.
Лексик саралар
Телдең ҡатмарлы тəбиғəтен асыҡлау юлында меңдəрсə хеҙмəттəр яҙылып, тиҫтəлəрсə
фəн йүнəлештəре формалашҡан. Беҙҙең маҡсат шуларҙы бəйнə-бəйнə ҡабатлау түгел, ə
яҙыусылыҡ эшмəкəрлеген аныҡлау тəңгəлендə кəрəк булған хəтле дөйөм ҡараш ташлау.
Беренсенəн, һүҙҙəр берəй урында күҙгə күренеп ятҡан ниндəйҙер əйберҙəр йə
күренештəр өйөмө түгел, шуға күрə уны бер нисек тə кеше аңынан айырып ҡарарға ярамай.
Иң тəүге һүҙҙəрҙе кем башлап əйткəн һəм ни əсəн тап шулай əйткəн, тигəн һорауҙарға яуап
эҙлəүҙəн мəғəнə юҡ. Нисек кенə булмаһын, əйлəнə-тирəлəге предметтарға, күренештəргə
баш-ҡортса тəү башлап исем ҡушыусы боронғо ата-бабаларыбыҙға беҙ
мəңге рəхмəт уҡырға бурыслыбыҙ. Улар атаған тəүһүҙҙəр, телебеҙҙең серемəҫ нигеҙе булып,
уның тотороҡлолоғон тəьмин итə һəм яңы һүҙҙəр яһауға база булып хеҙмəт итə. Мəҫəлəн,
тəүһүҙ "ел"дəн - елпеүес, елбəҙəк, елəҫ, елкəн, елғыуар, елеү һ.б. яһалған. Ҡайһы бер осраҡта
бер үк һүҙ менəн төрлө-төрлө күренеште лə атап ебəргəндəр: ат - хайуан, ат - исем, ат ҡылым. Уларҙы омоним тип, ə мəғəнəүи яҡтан яҡын, əммə əйтелештəре башҡаны - синоним
тип йөрөтəлəр фəндə.
Кешелəр үҙе йəшəгəн донъяны танып-белеүҙе, йəғни өйрəнеүҙе уның сиктəрен
билдəлəүҙəн баш:лаған, тип иҫəплəй ҡайһы бер ғалимдар. Ваҡыт сиктəрен, мəҫəлəн, "көнтөн" тигəн бинар ҡапма-ҡаршылыҡ, ə арауыҡ сиктəрен - "ал-арт" йə иһə "аҫ-өҫ" тигəн ҡаршы
ҡуйыуҙар менəн тамғаланған ата-бабаларыбыҙ. Фəндə ундай ҡапма-ҡаршылыҡтарҙы атау
өсөн антоним тигəн термин ҡабул ителгəн.

Ғалимдар билдəлəүенсə,96 теге йəки был һүҙҙең булыу-булмауы кешелəрҙең практик
эшмəкəрлеге, көндəлек социаль тəжрибəһе менəн бəйле. Шул нигеҙҙə
айырым төбəктəрҙə конкрет тарихи осорҙарҙа йəшəгəн əҙəми заттарҙың төбəк телдəре
(диалекттар), дөйөм халыҡ кимəлендə милли тел ойоша. Ҡыҫҡаһы, һəр бер тел — ерле һəм
милли күренеш, ундағы һəр һүҙҙə йəки һүҙбəйлəнештə теге йəки был халыҡтың донъяны
танып белеү, ысынбарлыҡты ҡабул итеү (восприятие)
үҙенсəлектəре сағыла. Мəҫəлəн, урыҫ халҡында ҡыҙҙарҙы маҡтау уның буй-һынының
матурлығын билдəлəүгə ҡорола: "стройна как белая береза". Башҡортта "ҡайын һымаҡ зифа
буйлы ҡыҙ" тиеү бөтөнлəй мəғəнəһеҙ йə иһə мыҫҡыл итеү һымаҡ яңғырар ине. Ҡайын ул
халыҡта "ҡайғы, һағыш" билдəһе рəүешендə нығынған, ə ҡыҙҙарҙы маҡтау бүтəн ағасҡа
бəйле - "буйы зифа тал кеүек". Бының ише миҫалдар бихисап. Теге йəки был халыҡтың үҙенə
генə хас фекерлəү, донъяны
аңлау-аңлатыу үҙенсəлектəренең,
милли
характерҙың
һəм
психологияның
сағылышы
булараҡ,
айырым
һүҙбəйлəнештəр, хатта тотош һөйлəмдəр тотороҡло форма ала. Мəҫəлəн, "һеркəһе һыу
күтəрмəй" тигəн һөйлəм ғəмəлдə бер һүҙҙе - "үсексəн" тигəн һүҙҙе алмаштыра- Бары башҡорт
кешеһе генə уның ысын мəғəнəһен аңлай, башҡаларға ул мəғлүм түгел, тəржемə итеп тə
булмай, шуға ла бындай берəмектəрҙе халыҡтың "йəшерен теле" тип тə атарға була. Фəндə
улар фразеологизм йə идиома тип йөрөтөлə. Əҫəрҙə милли колорит тыуҙырыуҙың иң ҡулай
саралары булараҡ, идиомалар əҙəби геройҙарҙың телмəрендə йыш осрай.
Художестволы һүҙ ярҙамында, һуңғы осорҙа гуманитар фəндəр əлкəһендə нығынып
барған төшөнсə менəн əйтһəк, "национальная картина (модель, образ) мира ~ донъяның
милли картинаһы (моделе, образы)" -һынландырыла.
Милли телдəрҙең һəр ҡайһыһы үҙ-ара контакттар йоғонтоһона күпмелер бирешə
торған асыҡ системанан ғибəрəт. Ьəр тел айырым бер халыҡтың үҙ-ара аралашыу ихтыяжын
тулыһынса тəьмин итə. Үҙҙəренең генə эшмəкəрлеге һөҙөмтəһендə тыуған продукцияға,
милли тел ҡанундарынан сығып, яңы һүҙҙəр, яңы төшөнсəлəр уйлап табыла. Əммə бер генə
халыҡ та үҙ-үҙенə генə биклəнеп көн итə алмай, тарихтың билдəле баҫҡысында күрше һəм
бүтəн халыҡтар менəн алыш-биреш кеүек бəйлəнештəргə инергə мəжбүр. Ситтəн ташылған
донъя кəрəк-яраҡтарына ҡушылып, уларҙың атамалары ла килə. Элегерəк халыҡ уларҙы үҙ
теленə яраҡлаштырып та үҙлəштер-гəн: самовар - самауыр, перчатка - бирсəткə, скамья —
эскəмйə.
Куңғы осорҙа информацион процестарҙың косəйеүе, дəүлəт-ара мөнəсəбəттəрҙең
тығыҙайыуы, Рəсəйҙə "ҡырағай" баҙар шарттарының уңайлылығы сит илдəр менəн төрлө
əлкəлəге, бигерəк тə сауҙа хеҙмəттəшлеген үтə йəнлəндерҙе. Импорт тауар менəн уларҙың
исемдəре лə илде баҫты: аяҡта - кроссовка, билдəн аҫта - джинсы, өҫтə - футболка, башта бейсболка, ҡулда - барсетка... Улар шул тиклем күп, төрлө һəм сезон һайын тиҙ алмашына,
туған телгə яраҡлаштырып өлгөрөрлөк түгел. Указ-приказдар менəн был процесты көйлəүе
ауыр: кем яңы тауар етештерə, шул исемен дə ҡуша. Туранан-тура, үҙгəртелмəйенсə
ҡулланылышҡа ингəн сит тел һүҙҙəрен ғалимдар варваризм тип белеп атаған, сөнки артыҡ
күбəйеп киткəндə улар, сит баҫҡынсылар кеүек, милли телде бысратып, юҡҡа сығарыу зары
мөмкин. Яҙыусылар, ғəҙəттə, варваризмдар-ҙы əҫəренə сатирик төҫ биреү əсəн файҙалана.
Б.Исҡужиндың "Халыҡ-ара шиғыр" тигəн шаярыу ы быға иң сағыу миҫал:
Губки алые,
Глазахыялые.
Сəстəр - макарон яуы,
Персиянан буяуы.
Дуҫтар əйтə:
"Шерше ля фам!"
Доннер ваттер!
Ул бит - яфам...97
Икенсенəн, һүҙ - социаль күренеш. Йəшəү рəүеше,
эшмəкəрлек шарттары,
үҙҙəрен ҡыҙыҡһындырған шөғөлдəре, психологик хəлəттəре һəм башҡалар буйынса илдəге
халыҡ массалары - социумдар үҙ-ара тығыҙ бəйлəнештə көн күрə. Шул
нигеҙҙə тотороҡло социаль төркөмдəр, социаль ҡатламдар ойоша, милли тел сиктəрендə,
əммə уларҙы ғына хеҙмəтлəн-дергəн махсус тел формалаша. Айырым
профессия буйынса берлəшкəн төркөмдəр ҡулланылышында йөрөгəн һүҙҙəр,

һүҙбəйлəнештəр профессионализмдар тип атала. Яҙыусы улар-ҙы теге йəки был сферала
хəрəкəт иткəн əҙəби образдарҙы
һүрəтлəүҙə актив файҙалана. Шулай уҡ ҡайһы бер социаль төркөмдəрҙең үҙҙəренə генə
аңлашылған "йəшерен" телдəре - жаргон, арго формалашырға мөмкин. Һуңғы осорҙа
күбəйеп киткəн детектив тип йөрөтөлгəн əҫəрҙəрҙə "бурҙар теле", төрмə жаргоны бик күп
урынды ала. Йəнə лə хəҙерге быуын йəштəре-нең үҙенə генə хас һөйлəшен төҫмөрлəргə
мөмкин. Уны үрҙəге француз һүҙҙəренə яҡын мəғəнəлəге инглиз һүҙе менəн "йəштəр
сленгы" (молодежный сленг) тип атайҙар.
Өсөнсөнəн, һүҙҙəр — тарихи күренеш.
Улар ҙа билдəле осорҙарҙа "тыуа" һəм ниндəйҙер объектив-субъектив сəбəптəр
арҡаһында тарихи шарттар үҙгəреү менəн "үлергə" йəки ҡулланылыштан төшөп ҡалырға
мөмкин. Белеүебеҙсə, айырым һүҙҙəр генə түгел, хатта тарихи үҫештə "үлеп ҡалған
(мертвые)" телдəр бар. Иң мөһиме: милли тел күренештəре бик тотороҡло, шарттар үҙгəргəн
хəлдə лə, оҙайлы ваҡыттар һуҙымында тел үҙенсəлектəре һаҡлана, тəбиғи рəүештə
быуындан-быуынға тапшырыла килə. Йəшəйеш үҙгəреп, яңы һүҙҙəр — неологизмдар
барлыҡҡа килһə лə, иҫке-л əрен — архаизмдарҙы улар юҡҡа сығармай, ə бары булғанына
өҫтəлə генə бара.
Ул тел хазинаһы ҡайҙа һаҡлана һуң?
Халыҡтың хəтер һандығында: ауыҙ-тел ижады үрнəктə-рендə, яҙма сығанаҡтарҙа,
əҙəби əҫəрҙəрҙə. Башҡорт теленең ике томлыҡ аңлатмалы һүҙлегендə (1993) 55 мең һүҙ һəм
фразеологик берəмек теркəлгəн, бында иһə башҡорт теленең барлыҡ байлығы ла инеп
бөткəн тигəн һүҙ түгел əле. Йөҙҙəрсə йыл дауамында халыҡтың һөйлəшендə туплана килгəн
барлыҡ һүҙҙəрҙең һəр береһен онотмайынса хəтерҙə һаҡлауға мохтаж-лыҡ та юҡ, мөмкин дə
түгел. Фəнни тикшеренеүҙəр һөҙөмтəһе шундай: кеше яҡынса 10-16 мең тирəһе һүҙҙе
иҫендə тота һəм үҙ телмəрендə ҡуллана ала икəн.98 Кемдер, мəҫəлəн, һүҙ оҫталары əҙиптəр хəтерендə күберəкте йөрөтəүе ихтимал. Һүҙ байлығын белеү халыҡтың тормошон,
рухи донъяһын тулыраҡ, теүəлерəк һəм сағыуыраҡ һүрəтлəүгə ҙур мөмкинлектəр аса.
Ассоциатив һүрəтлəү саралары
"Хəтер нимə ул, һүҙҙəр уның ҡайһы "мөйөшөндə" һаҡлана, нисек итеп сағыштырмаса
аҙ ғына һүҙҙəр менəн тормоштоң картиналарын, төпһөҙ һəм сикһеҙ
ғалəмдең барлыҡ серҙəрен бер ниндəй ҡыйынлыҡһыҙ белдерергə мөмкин?" тигəн һорауҙарға
быуаттар буйына яуап эҙлəй кешелек. Егерменсе быуат аҙағына
тиклем яуапты фəн бары уй менəн теоретик планда асыҡларға тырышһа, хəҙерге
фəннитехник ҡаҙаныштар кеше мейеһен приборҙар ярҙамында эксперименталь өйрəнеүҙəргə юл
асты. Ьөҙөмтəлə һүҙҙəрҙең хəтерҙə нисек һаҡланыуы күпмелер аныҡлана башланы, тиергə
булалыр.
Атаҡлы совет нейропсихологы А.Р.Лурияның "Язык и сознание" хеҙмəтендə
яҙылыуынса, "каждое слово возбуждает целую сложную систему связей, являясь центром
целой семантической сети..."99 Ҡыҫҡаһы, һəр һүҙ кеше аңында үҙ-ара мəғəнəүи бəйлəнештəге
башҡа һүҙҙəр уратыуында, бер шəлкем рəүешендə йəшəй булып сыға. Ҡайһы бер ғалимдар,
мəҫəлəн, А.Н.Лук, һүҙҙəрҙең генə түгел, ə ғөмүмəн, ысынбарлыҡ образдарының төшөнсəлəр
менəн бергə ассоциатив бəйлəнештəр системаһы рəүешендə һаҡланыуын раҫлай:
"Ассоциированные между собой образы и понятия - та конкретная форма, в которой они
сохраняются в памяти... Простые опыты указывают на тот факт, что в памяти нормального
человека слова группируются в "гроздья", в ассоциативные заготовки,
которые
используются в процессе восприятия и,
по-видимому, также и мышления".100
Эксперименттар һөҙөмтəһендə шул асыҡлана: бына-бына ҡулланыуҙы көтөп ятҡан
"ассоциатив заготовка ~ əҙерлəнмəнең һəр ҡайһыһы башлыса тиҫтəлəгəн һүҙҙəр төркөмөнəн
тора икəн. 101 Мəҫəлəн, "йоҡо" һүҙе "оса, баҫа, килə, ҡаса, китə, төйөлə" кеүек ҡылымдар
менəн генə тотороҡло бəйлəнештə, "Йоҡо йыуына, көлə, йүгерə" тип əйтеү бөтөнлəй
мəғəнəһеҙ яңғырай. Сифатты, рəүеште, күлəм-дəрəжəне сағылдырыу йəһəтенəн дə был һүҙҙең
үҙ "дуҫтары" бар: йоҡо тəмле, татлы, ҡаты, насар, оҙон һ.б. "Күңелле йоҡо, йылы йоҡо,
бəлəкəй йоҡо" тигəн һүҙбəйлəнештəр грамматика ҡанундары буйынса дөрөҫ һымаҡ, əммə
тарихи үҫештə шундай һүҙбəйлəнештəр нығынмаған. Улар теге йəки был һүҙҙəрҙең осраҡлы

механик ҡушылмаһы ғына була һəм бер ниндəй мəғəнə белдерə алмай, шуға ла аралашыуаңлашыу əсəн яраҡһыҙ булып сыға.
Ғалим раҫлауынса, оҙайлы ваҡыттар һуҙымында милли телдə формалашҡан ошондай
"əҙерлəнмəлəрҙең" булмауы фекерлəү процесының ныҡлы боҙолоу ына,
һөҙөмтəлə аҡыл эшмəкəрлегенең тейешле дəрəжəлə башҡарылмауына килтерə. Əйлəнəтирəлəге ысынбарлыҡтың телгə күсермəһе булараҡ, һəр һүҙ тирəһенə яҡынса унлап һүҙ
туплана һəм улар үҙ-ара мəғəнəүи яҡтан тығыҙ бəйлəнештə тора. Бер үк телдə аралашҡан һəр
берəүҙең хəтерендə ғəмəлдə бер үк төрлө "əҙерлəнмəлəр" һаҡланғанлыҡтан, кешелəрҙең бербереһе менəн аралашыуҙары артыҡ ҡыйынлыҡ тыуҙырмай. Һүҙҙəрҙең ғəҙəтилеге тигəндə, тап
ошоларҙы к үҙ уңында тоторға кəрəктер.
Яҙыусы ла үҙенең туған телендəге барлыҡ ассоциатив əҙерлəнмəлəрҙе бала сағынан уҡ
аңына һеңдерə һəм үҙ ижадында иркен ҡуллана.
Шулай ҙа оҫта яҙыусы бының менəн генə ҡəнəғəтлəнмəй. Китап уҡыусыһының
иғтибарын йəлеп итеп, зиһенен балҡытып ебəрер һəм əҫəргə ылыҡтырыр өсөн тəжрибəле
автор, һүҙҙе ғəҙəти булмаған йəки логикаға һыймаған бəйлəнешкə индереп, əҙəби образ
тыуҙырыуға өлгəшə. Мəҫəлəн, көндəлек тормошта элек аяҡ кейемдəре күндəн тегелгəн.
Əкиəтсе Ш.Перро иһə гөлсəр башмаҡтар кейҙерə үҙенең Золушкаһына. Етем ҡыҙ
яҙмышының бəхетле финалын тап шул туфли хəл итə лə. К.Əхмəтйəновса əйтһəк, һүҙҙе
ғəҙəти булмаған бəйлəнештəргə индереү "һүҙ уйнатыу" була һəм ул уҡыусы өсөн
көтөлмəгəнлек эффекты тыуҙыра.
Телдəге һүҙҙəрҙең күп өлөшө үҙаллы мəғəнəгə эйə булһа ла, телмəрҙə һəр береһе
айырым-айырым ҡулланылмай, башҡа һүҙҙəр менəн тығыҙ бəйлəнешкə инə. Ысынбарлыҡта
бер нисек тə яҡынлығы булмаған, мəҫəлəн, сəскə (цветок) һəм атыу (стрелять) кеүек һүҙҙəр
үҙ-ара бəйлəнешкə инеү менəн яңы төшөнсə тыуҙыра: сəскə атыу (расцвести). Һөйлəү һəм
ботаника фəне телендə, был һүҙбəйлəнеш тотороҡло төҫ алып, айырым үҫемлектəргə
ҡағылышлы процесс атамаһы булараҡ нығынған: гөл сəскə атты; муйыл, алмағас сəскə атты
һ.б.
Үҫемлектəр донъяһына бəйле был төшөнсəгə -һүҙбəйлə-нешкə мəғəнəүи яҡтан икенсе
əлкəгə ҡағылышлы күренештең атамаһын өҫтəү тағы ла башҡа - өсөнсө типтағы мəғəнə
тыуҙыра: йəшлегем сəскə атты, һөйөүем сəскə атты. Был осраҡта "сəскə атыу" ниндəйҙер
хис-тойғоноң, хəл-тороштоң, процестың, ыңғаймы-киреме икəнлегенə ҡарамаҫтан, иң юғары
кульминацион фазаһының атамаһы булып яңғырай: еңел сəнəғəттең сəскə атыуы,
художестволы əҙəбиəттең сəскə атыуы, енəйəтселектең сəскə атыуы... Сəскə атыу тигəндə,
быларҙан башҡа, был төшөнсəгə һис бер бəйлəнеше булмаған "сəскə (к волосу) атыу (кидать,
бросить)" тигəн омонимик һүҙбəй-лəнеш тə иҫкə төшə.
Кеше үҙен уратып алған донъяның һəр күренешенə,
һəр
əйбергə айырым
һүҙҙəрҙəн
исем ҡушҡан. Ьүҙҙəр - өндəрҙең билдəле бер тəртиптəге теҙмəһе, кеше һəр
предметҡа беркетелгəн шартлы яңғырама. Шундай уҡ ихласлыҡ менəн кеше, əгəр телəһə,
бер һүҙҙе икенсеһе менəн алмаштырып бүтəн күренешкə лə күсерə ала. Һүҙҙəр, яңы һүҙҙəр
менəн бəйлəнешкə инеп, ана шулай яңынан-яңы мəғəнə-төшөнсəлəр барлыҡҡа килтереү
үҙенсəлегенə эйə. Фəн теле менəн əйткəндə, һүҙҙең күп мəғəнəлелеге телдə яңынан-яңы,
яңыларынан яңы төшөнсəлəр уйлап табыуҙы алмаштыра: булған һүҙҙəрҙе төрлөсə
ҡушарлайһың да - бына һиңə яңы төшөнсə!
Əҙəби текста һеҙҙең ҡайһы мəғəнəһе күҙ уңында тотола икəнен күп осраҡта ҡапыл
ғына билдəлəп тə булмай. Бына, мəҫəлəн, шундай һөйлəм: "Өҫтəлдə ятҡан белəҙеккə айыу
майы һөрткəндəр". Уҡығас та кемдер майға буялып ятҡан белəҙекте күҙ алдына килтерер. Ə
икенсе берəү белəҙектең юға лыу ын аңлар. Тəү ҡарашҡа икеһе лə дөрөҫ, əммə уларҙың
мəғəнəлəре ҡырҡа айырыла: ҡайһыһы хаҡында яҙылыуы тик тексты артабан уҡығас ҡына
аңлашыла. Шулай итеп, һүҙҙең йəки һүҙҙе алмаштырып килгəн тотороҡло
һүҙбəйлəнештəрҙең теге йəки был мəғəнəһе башҡа һүҙҙəр уратымында, йəғни контекста ғына,
тəьмин ителə. Текста һүҙҙəрҙең тура мəғəнəһе материаль кəүҙəлəнə, уҡый белгəн һəр берəүгə
лə ул аңлашыла. Уны ҡарар күҙгə күренгəн беренсе яҫылыҡ (уровень) тип билдəлəйек.
Күҙ һəм һүҙбəйлəнештəрҙең күсмə мəғəнəһе икенсе яҫылыҡты - контексты тыуҙыра.
Ундағы мəғəнə төптəрəк ята. Телде яҡшы үҙлəштермəгəн, халыҡтың "йəшерен" телендəге
"əҙерлəнмəлəр-ҙе" белмəгəн кешегə контексты яҡшы аңлау əсəн шаҡтай күп көс һалырға
кəрəк була. Күсмə мəғəнəлə ҡулланылған һүҙҙəрҙе боронғо гректар, троп тип атап, телмəрҙең

мəғəнəһен икенсе юҫыҡҡа бороп, фекерҙе үҙгəртеп ебəрə торған һүрəтлəү сараһы тип
ҡараған, һуңғараҡ бындай һүҙҙəр һəм һүҙбəйлəнештəрҙең ике-өс мəғəнəне бергə берлəштерə
алыу сифатын иҫəпкə алып, латин телендəге "ассоциация-берлəшмə" тигəн һүҙҙе ҡушҡандар
һəм ассоциатив һүрəтлəү сараһы тип йөрөтə башлағандар. Хəҙерге əҙəбиəт ғилемендə
терминдарҙың икеһе лə берҙəй тигеҙ ҡулланыла.
Һүҙҙəрҙең бүтəн һүҙҙəр менəн ғəҙəти булмаған бəйлəнешкə инеү-инмəүе кеше
ихтыярына бəйле. Əҙəби ижад менəн шөғөллəнеүселəр уларҙың мəғəнəлəрен
үҙҙəре белгəнсə бора, үҙгəртə, үҙенсə яңы мəғəнəлəр эҙлəй. Ғəҙəти булмаған өсөн дə ул
һүҙбəйлəнеш уҡыусының иғтибарын йəлеп итə. Уҡыу барышын яйлатып, уның айышына
төшөнөргə тырышалар, фекерҙе тəрəнерəк "ҡаҙырға" мəжбүр булалар. Тап шулайтып,
автор
уҡыусының уйланыуына, һүрəтлəнмеш картинанан күберəкте
күҙаллауына ирешə.
Ижадсы ни тиклем һəлəтле һəм һүҙгə маһир булмаһын, һəр бер һүҙҙе кинəт башына
килгəн телəһə ниндəй осраҡлы һүҙ менəн ҡушарлай алмай. Һүҙҙең мəғəнəһен күсереүҙең
барлыҡ телдəр өсөн дөйөм, йəғни бер үк формалары, сиктəре һəм төрҙəре бар. Мəғəнə
күсереү фекерлəү закондары буйынса йə оҡшашлыҡҡа һəм айырмаға, йə ҙур төшөнсəнең
бəлəкəй төшөнсəгə күсеүенə, йə күлəм-дəрəжə үҙгəрештəренə һ.б. нигеҙлəнə. Шуларға ҡарап,
троптар, икенсе төрлө əйткəндə, ассоциатив һүрəтлəү саралары бер нисə төргə бүленə.
1. Тышҡы күренеше, төҙөлөшө, төҫө, функциялары һ.б. күп сифаттарының
оҡашашлығына нигеҙлəнгəн
һүрəтлəү
саралары: метафора,
сағыштырыу, эпитет.
Ташлап киттең мине, йөрəгем.
Йөрəкһеҙ бар кемгə кəрəгем!
Гуйə -ҡашы төшкəн йөҙөкмөн,
Аты йығып -ҡасҡан егетмен. (М.Кəрим)
Төнөн куккэ ай тсал-ҡһа,
Алтындай бал-ҡый Урал тау,
Көндөҙ куккэ көн "калпсһа,
Көмөштəй балпсый Урал тау. (С.Юлаев)
Ынйы -ҡыш, апсы-ҡ -ҡыш,
Мəрйен кыш, аҫыл -ҡыш.
Байрамдар байрамы Ҡар иле - бөгөн тыш.
(Р. Хисаметдинова. " Ҡыш")
2. Билдəле бер ваҡыттағы йə арауыҡтағы тап килеү йə шуның кеүек ниндəйҙер
бəйлəнеш нигеҙендə мəғəнəлəрҙе күсергəн һүрəтлəү саралары: метонимия, перифраз.
"Аҡмулла" убыусылары гел көлкө һүҙҙəргə
эйəлəшеп китмəһендəр өҫөн əҙерəк фəлсəфə лə һатырға
кəрəк бит!
(Ш.Бабич."Мəжəлдəр фəлсəфəһе")
Һары баш умырзая,
Оябыҙға бер мая,
Йөрəктəргə - һары май,
Күҙебеҙгə - яҙғы ай.
Кем икəн ул,
Кем икəн?..
Төшөбөҙҙə биҙəгəн,
Өнөбөҙҙө билəгəн,
Ҡыҙым булмай кем булһын,
Кем һуң уға тиң булһын,
Ҡыҙым булмай, кем булһын!
( Р .Хисаметдинова." Яратыу йыры" )
Кешелəр тормошон,
кешегə хас айырым сифаттарҙы башҡа йəн
эйəлəренə, тəбиғəткə күсергəн һүрəтлəү саралары: аллегория, йəнлəндереү.

Йəй көнөнөң нурға сумған йəмле көнө,
Сəскə ат-ҡан улəндəрҙең һəр бер төрө...
Шунда йөрөгəн бал -ҡортоноң берəуһенə
Шул урында бер кугəуен осраны,
Һəм шунда у-ҡ, бал -ҡортонан көлə биреп:
~ Нихəл, һин? - тигəн булып, хəл һораны.
(М.Ғафури. ''Бал -ҡорто һəм Кугəуен")
Тауҙан шыршы төшəп килə Балитəкле кулдəктəн,
Əйтерһең дə кейеп алған
Башҡорт -ҡыҙынан курмəктəн.
Тауҙан -ҡайын төшөп килə ~
Тəңкə-ҡашмауҙан тоташ.
Əллə инде һабантуйға
Йыйынамы был туташ?
(Р.Хисаметдинова "Ирə мəлдең -ҡыҙҙары")
Əйберҙе, күренеште, ниндəйҙер төшөнсəне уның бер генə өлөшө аша күсергəн
һүрəтлəү сараһы: синекдоха.
Тау-таш а-ҡтарған сағында,
Өҫтəлдəр һығылған табында,
Мул уңыш уҫтергəн -ҡырҙарҙа,
Байрамда, майҙанда, туйҙарҙа
Иптəш һəм друг,
Товарищ һəм дуҫ Баш-ҡорт һəм рус.
(Н.Нəжми. "Иптəш һəм дуҫ")
Бер предметтарҙың күлəм-дəрəжəлəрен икенселəренə алмаштырған
һүрəтлəү
саралары: гротеск, гипербола, литота.
Ҡош су-ҡышын ебетерлек кенə ике тамсы йылы һуҙең булһа икəн
Сутылдатып һайрап ебəрергə Миңə еткəн!
Миңə еткəн.
(Р.Хисаметдинова. "Йылы һуҙең")
Бер төш курҙем əле.
Имеш, мине
Ҙур бер турə итеп -ҡуйғандар.
Имеш, ишəйеп ук киткəн дуҫтар,
Тубырлашып ята туғандар.
Табандарым, имеш, яп-ялтырҙар, Ьəр береһе ялай табанды.
Мин уҙем дə, имеш, ялайым
Минəн юғарыра-к торғанды...
(Б.Исҡужин. "Мин турə булғанда")
Валлаһи, тим, елəк ат куҙендəй,
Йомортгкалай ине сейəһе.
(Ҡол-Дəулəт. "Ҡарындаш9)
Авторҙың ышаныуҙары, мораль-этик ҡараштары, əҫəрендə һүрəтлəгəндəргə шəхси
мөнəсəбəте буйынса мəғəнə күсергəн һүрəтлəү саралары: табу, эвфемизм, ирония.
Ошо шартлау - əҙөлөуе ине,
Һуңғы тауышы ине ғумерҙең.
Əсə улы ярҙан тəгəрəне,
Аҡ -ҡарҙарға -ҡалды күмелеп.
(Н.Нəжми. "Əсə")
Бай Нəзиров мал тултырған баржаға о-ҡшай тамам:
Ниндəй буксирға тағылһа, ул китə шунда таба!

(Ш.Бабич. "Китабеннас")
Автор һынландырған образ, əҙəби донъя хаҡында һүҙ йөрөткəндə, тел сараларының
əһəмиəте асыҡ күренə. Һəр һүҙҙең мəғəнəһен балҡытып ебəреү, урынлы һəм тапҡыр
ҡулланыу һүрəтлəнеүсе предметтарҙы йəнле итеп күҙ алдына тергеҙергə булышлыҡ итə.
Бер генə һүҙҙе алыштырыу ҙа текстағы тəү уйланмыш мəғəнəгə хилафлыҡ килтереүе
ихтимал. һүрəтлəү сараларынан айырыуса троптар əһəмиəтле. Улар китап уҡыусыһының
аңында ассоциатив обрадар һынландырыуға, уларҙың үҙҙəренең тормош тəжрибəһе
нигеҙендə хис-тойғоларын ҡуҙғытып, эстетик кисерештəр тыуҙырыуға хеҙмəт итə.
Əҙəби ӨҫƏрҙƏрҙең көсө лə шунда бит: унда яҙылғандарҙы уҡып, берҙəн, тəьҫирлəнə,
икенсенəн, уҡыусы үҙенə фəһем ала, үҙ яҙмышына ҡағылышлы һығымталар яһай. Əҙип
махсус рəүештə яҙылған əҙəби текст аша йəмғиəт, дəүлəт, тəбиғəт һəм кеше араһындағы
мөнəсəбəттəргə үҙ ҡарашын белдерə, башҡаларға ла йоғонто яһай. Тимəк, текстың бер
ниндəй һүҙ менəн белдерелмəгəн, ҡағыҙға теркəлмəгəн өсөнсө кимəле бар: уны подтекст
тип атайҙар.
Ассоциатив һүрəтлəү саралары ана шул подт#кст тыуҙырыу əсəн ҙур өлөш индерə.
Поэтик синтаксис
Бер һүҙ икенсе бер һүҙ менəн бəйлəнешкə ине, һəр милли телдə тотороҡло
һүҙбəйлəнештəр системаһы: формалашҡан. Шулар кеүек, һөйлəм сиктəрендə һөйлəм
киҫəктəренең береһе артынан береһе килеүҙең. ҡанунлашҡан ғəҙəти тəртибе була. Башҡорт
телендə, ғəҙəттə, эйə - алдан, хəбəр арттан, тултырыусы улар араһында килə; аныҡлаусы аныҡланыусынан, хəл хəбəрҙəн алда тора. Һөйлəм киҫəктəренең үрҙəгесə урынлашыу
тəртибенə грамматик норма итеп, күренекле тел белгесе Ғ.Ғ.Сəйетбатталов яҙыуынса
"һөйлəү телендəге, прозалағы хəбəр һөйлəмдəге һүҙҙəр тəртибе алына".102 Əммə
ысынбарлыҡта аралашыу ҡағиҙəлəр буйынса бармай, ул телмəр эйəлəреҙең һөйлəшеү
маҡсатына, конкрет шарттарға тығыҙ бəйле. Иң мөһим һүҙ хəбəрҙəн алда əйтелə, йə иң
аҙаҡҡа ҡалдырыла - был ситуация һəр кемгə таныш.
Айырым синтаксик конструкция эсендə һүҙҙəрҙең тəртибен үҙгəртеү мəғəнəүи
үҙгəрешкə килтерə, фекерҙе бүтəн төрлөрəк итеп яңғыратыуға мөмкинлек бирə. Был арҙан
тыш əҙəби текстың айырым өлөштəрен йəки уның эсендəге күпмелер һөйлəмдəр шəлкемен,
йə булмаһа айырым фразаларҙы мəғəнəүи яҡтан тегелəй йəки былай ҡороу əҙəби образ
тыуҙырыуға ҙур булышлыҡ итə. Эстетик һүрəтлəү маҡсаттарынан сығып, текстың синтаксик
төҙөлөшөн махсус рəүештə ҡороу сараларын əҙəбиəт ғилемендə фигура (латинса - образ,
күренеп!) йəки поэтик синтаксис тип йөрөтəлəр.
Фигуралар менəн троптарҙың бер ни тиклем оҡшашлығы бар: ғəҙəти тəртиптəн белə
күреп тайпылыу. Күнегелгəн тəртипте боҙоу, үҙеңсə бороп ебəреү - троп булһынмы, фигура
булһынмы -көтөлмəгəнлек эффекты тыуҙырып, уҡыусы иғтибарын йəлеп итə. Троп
ярҙамында һүҙ мəғəнəһе икенсе яҫылыҡҡа күсерелə, поэтик образ тыуҙырыла. Фигуралар
поэтик яңғырашты көсəйтə, əйтергə телəгəнде ҡабартыбыраҡ, сағыуыраҡ күрһəтə. Юҡҡа
ғына боронғо һүҙ оҫталары поэтик фигураларҙы бейеү фигураларына оҡшатмағандыр.
Хəрəкəт-тəрҙə билдəле фигуралар (түңəрəк яһау, алға-артҡа китеү, əйлəнеү һ.б.) яһағанда
ғына бейеү эстетик тойғо уятҡан шикелле, һөйлəмдəге "боролоштар"ҙа телмəрҙе йəнлерəк,
баҙығыраҡ яһай.
Əҙəби текст ижад иткəндə яҙыусы əҙер фигураларҙы ла файҙалана, үҙе лə уларҙың яңы
([юрмаларын тыуҙыра ала. Айырыуса поэзия үрнəктəрендə фигуралар төп һүрəтлəү сараһы
ролен үгəй. Был аңлашыла: шиғри текст һүҙҙəр һаны менəн түгел, ижектəр һаны менəн
үлсəнə, ритм-рифма тура килтереү өсөн автор һөйлəмгə əллə ниндəй конфигурациялар
бирергə мөмкин.
Барлыҡ телдəрҙə лə ҡалыплашҡан фигура төрҙəре байтаҡ. Уларҙы "поэтик
синтаксис саралары" тигəн баш аҫтында дөйөмлəштерəлəр.
1. Айырым һүҙҙəрзең, һүҙбəлəнештəрҙең, һөйлəмдəрҙең йə булмаһа текстың
айырым фрагменттарыныц ҡабатланыуына нигеҙлəнгəн фигуралар: анафора (юл
башында ҡабатланыу), эпифора (юл аҙағында), эпанастрофа (икеһе лə бергə).
Осто, осто елдəр осто,

ОСТО, ОСТО япраҡ осто,
Осҡандарга эйəрмəне,
Мөхəббəтем бары БОҪТО. ..
"Эйəртəм", - тип ҡарҙар ОСТО,
"Əйҙə", - тиеп ҡаҙҙар ОСТО.
Тик ул - ньҡыш, эйəрмəне,
Ҡанат ҡыҫып бары БОҪТО. ..
ОСТО, ОСТО - көндəр ОСТО,
ОСТО, ОСТО - айҙар ОСТО,
Ҡанатлы йəн - мөхəббəтем
Күңелемə нығыраҡ БОҪТО.
(Р.Хисаметдинрва. "Тойғоларым") Р. Хисаметдинованың шиғырҙарында
ҡабатлау фигурала-рыныц куплеге һəм төрлөлөгө үҙенсə бер яңғыраш, аһəңлек
тыуҙыра. Шағирə шəрек поэзияһында киң таралган рəдиф (ғəрəпсə - юлдаш,
һыбайлының артында ултырыусы, эйəрсен) формаһына ла мөрəжəғəт итə. Рəдиф
стррфа рифмаһына ҡағылышһыҙ ҡабатланған шиғыр юлы, мəҫəлəн, "Инə ҠОШ"
əҫəрендə
Иҫем - аҡылым,
Уйым - дəртем,
Бары бала, бары бала!
Шылт итһə лə, ҡанатарын
Балаларҙы ҡамап ала.
Мин - Инə ҡшо! Минə - Инə ҡош!
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Һуңғы юл һəр строфанан һуң биш тапҡыр ҡабатлана.
Тотошлай бер строфаның ҡабатланып килеүен француз теленəн ингəн «рефрен» һүҙе
менəн атайҙар. Һүҙлектəрҙəн күренеүенсə, (ЛЭС, 322-се б.), ул русса “припев” (ҡушымта)
тигəнгə тап килə. Был форма йырҙарҙа күп ҡулланыла. Телдəн башҡарылғанға күрə, халыҡ
ижады үрнəктəре синтаксис йəһəттəн ябай һəм ҡыҫҡа. Уларҙа ҡабатлауҙарҙың һəммə төрө,
мəҫəлəн, ҡобайырҙа бер төрлө һөйлəм киҫəктəренең күп тапҡырҙар ҡабатланыуы, йыш
осрай. Ҡабатлауға ҡоролған был ҡатмарлы синтаксис конструкцияға тел ғилемендə теҙем
тигəн махсус атама бирелгəн.
Ҡабатлауға ҡоролоп, мəғəнəүи яҡтан йə көсəйеү яғына, йə аҙайыу яғына үҙгəрə барған
фигураларҙы градация тип йөрөтəлəр.
Ах, ажғырып ағып ятҡан тормош һыуы
Аша ла бит! Щаща ла бит! Таша ла бит!
Ах, шул һыуҙан ҡыуаланған ҡүмер ташым
Ашала бит! Ашала бит! Ашала бит!
(Əбүс. «Һин көсһөҙһөң»)
Ҡабатлау ниндəйҙер поэтик фекерҙе уҡыусы хəтеренə нығыпаҡ уйылдыра, ə ҡайһы бер
проза текстарында əйтелгəнде яҡшыраҡ аңлатыу өсөн дə хеҙмəт итə. Көндəлек
аралашыуҙа ҡабатлауҙар нимсектер ҡолаҡҡа ятышһыҙ тойола һəм грамматикала
тавтологик хата сифатында баһалана. Əҙəби текста иһə улар образлылыҡ тыуҙырыу
сараһына əйлəнə.
2. Һөйлəмдə баш киҫəктəрҙең урыны алмашыныу, йə төшөп ҡалыу, йə берəүһенең генə
бирелеүе кеүек ғəҙəти булмаған тəртипкə нигеҙлəнгəн фигуралар: инверсия, асиндетон,
эллипсис (уй йомоу).
Инверсия, йəғни хəбəрҙең һөйлəм башына сығыуы, Ғ.Ғ.Сə-йетбатталов һүҙҙəре менəн
əйтһəк, “һөйлəүсе үҙенең һүҙҙəрен күтəренке рух, юғары пафос, энтузиазм менəн
əйткəндə, һөйлəгəн телмəренə өндəү, саҡырыу мəғəнəһе биргəн саҡта була”. 103 ғалим
уның теҙмə əҫəрҙəрҙəн тыш, прозала ла ҡулланылған, мəҫəлəн, тура телмəрҙе оҙатыусы
автор һүҙҙəрендə, рус теленəн тəржемəлəрҙə осраған формаларын күрһəтеп үтə.
… Иртəгəһенə иртəн мин өйҙəгелəргə һəм фронттағы дуҫтарыма хат яҙырға ултырҙым.
Ниндəйҙер ҙур дəрт, юғары илһам менəн яҙҙым мин уларҙы. Фронттағы иптəштəремдең
һəр береһенə айырым-айырым яҙҙым. Иҫəндəрме икəн улар?..
(Д.Юлтый. “Ҡан”)
Асиндетон – һөйлəмдең бер генə киҫəгенең (йə хəбəр, йə эйə) ҡабатланыуынан тыуған
фигура. Ул йышыраҡ драма əҫəрҙəрендə экспозицияла файҙаланыла: Ауыл. Кис. Клуб
алды. Йəштəр һ.б.
Уй йомоу йə эллипсис – ниндəйҙер һөйлəм киҫəгенең төшөп ҡалыуына нигеҙлəнгəн
фигура. Ул йыш ҡына балалар өсөн яҙылған йомаҡтарҙа, ҡайһылыр əҫəрҙəге персонаждың
уйлаған уйын ниндəйҙер сəбəп арҡаһында (шаяртыу, ҡурҡыу, шомланыу һ.б.) əйтеп
бөтөрмəгəнлеген һүрəтлəгəндə ҡулланыла.
Һуғыш туп уйыны түгел,
Бик ҡаты һуғыш, ҡаты;
Төрлөһөн уйлай йəш күңел,
Булмағас сəлəм-хаты.
Əллə ауыр яраланып,
Госпиталгə керҙеме,
Əллə аҡтыҡ ҡаны тамып,
Бөтөнлəйгə…
(Б.Бикбай. «Хат»)
3. Əҙəби текстың өлөштəрен, һөйлəмдəр шəлкемен мəғəнəүи яҡтан йə ҡаршы ҡуйыу, йə
оҡшатыу, йə иһə мəғəнəһеҙ бəйлəнешкə индереү саралары: антитеҙа, оксиморон,
йəнəшəлек (параллелизм), парадокс, алогизм.

Антитезаның нигеҙендə антонимдар ята. Алда əйткəнебеҙсə, донъяны танып белеүҙең иң
боронғо формалары барлыҡ күренештəрҙең сиктəрен билдəлəгəн ҡапма-ҡаршылыҡтарҙы
табыуҙан ғибəрəт булған. Əҙəби ижадта телмəр ойоштороуҙың был формаһы поэтик
фекерҙе инҡар итеү аша ҡабартып күрһəтеү өсөн бик уңайлы.
Ғүмер һөрəм аулаҡ бер ауылда,
Тын күлдəге гүйə табан мин.
Лəкин баҡсы: бөтə тормошомдо
«Көрəш юлды…» тиеп табам мин.
Ҡай сағында йөрəк шундай һыҙлай!
Көскə-көскə һулыш алам мин.
Тик барыбер: «Шундай күңелле!» тип,
Бар донъяға һөрəн һалам мин…
(Р.Назаров. «Мин ялғансы түгел»)
Был шаярыуында шағирҙың уйы һəм тормошо ҡапма-ҡаршы ҡуйыла. Əйткəндəй,
Р.Назаровтың бик күп əҫəрҙəре төрлө типтағы антитеҙаға ҡоролған: “Ике ел йөрөй…” –
һуғыш һəм тыныс тормош, «ике шиғыр» - яҙ һəм көҙ, «Мин төш күрҙем» - төш һəм өн һ.б.
Шағир Б.Исҡужиндың тотошлайы менəн антитеҙаға нигеҙлəнгəн шиғырҙар китабы бар,
хатта уның исеме лə есеменə тап килерлек итеп алынған: «аҡ менəн ҡара»:
Һорағас ҡына биргəн – йомартҡы?
Тарих һөйлəмəгəн – ул ҡартмы?
Төрткəс кенə күргəн – зирəкме?
Салбарҙағы һүрəт – биҙəкме?..
Китаптағы «кешелəр менəн һөйлəшеү» бүлеген
Фəрештə түгелмен, лəкин
Яҙып-теркəп барам:
Ҡайһы һүҙ күңел һүрелтə,
Ҡайһы һүҙҙəн байрам.
Тигəн строфа менəн асып, баштан уҡ шиғри ҡапма-ҡаршылыҡтарға ишаралай шағир.
Оксиморон – антитеза, ҡапма-ҡаршы мəғəнəлəге ике генə һүҙ бəйлəнеше: һаҡаллы сабый,
эҫе ҡар.
Парадокс та, алогизм да ҡаршы ҡуйыуҙың бер формаһы тип ҡарала ала, тик улар логикаға
һыймаған, ысынбарлыҡта уйға ла инеп сыҡмаған ҡаршы күренештəр, фекерҙəр рəтендə.
Мəҫəлəн, «Ярһыу йылға» шиғырында Р.Назаров, берҙəн, лирик геройҙың уй-кисерештəре,
икенсенəн, йылға торошо ҡапма-ҡаршылығын барлап, ғəҙəти булмаған һығымта сығара:
Һəм уйланым:
«шундай ярһыуҙы, - тип, Йылға үҙе биргəн, күрəһең…
Йылға ла бит йəшлек шикелле,
Бик аҡыллы һəм ул бик тиле…»
Ошо уҡ рəттə көтөлмəгəнлек эффектын тыуҙырыусы һүҙ аймылыштырыу кеүек һүрəтлəү
сараһына ҡарарға кəрəк. Бында ҡаршы ҡуйыу юҡ, шулай ҙа бер төрлө яңғыраған
омонимдарҙы “уйнатыу” көтөлмəгəн икенсе мəғəнə тыуҙыра:
Ҡайҙа барма - ерҙə яҙ һулышы…
“Яҙ! Яҙ” – тиҙəр ҡырҙар, урмандар…
“Яҙ! Яҙ” тиҙəр, ə мин: “Яҙма!” – тимен,
“Яҙма!” тимен урман, ҡырҙарға.
( Н.Нəжми. “Яҙ, яҙ, тиҙəр”)
Йəнəшəлек – антитезанан айырмалы рəүештə ҡапма-ҡаршылыҡҡа түгел, ə оҡшашлыҡҡа
ҡоролған синтаксик һүрəтлəү сараһы. Халыҡ йырҙарының күп өлөшө йəнəшəлектəргə
нигеҙлəнə. Характерына ҡарап, Уларҙың бер нисə төрөн айырып ҡарайҙар.
Саҡыра ла кəкүк, əй саҡыра

Һаҙлыҡта ғына түгел, таллыҡта.
Был ғүмеркəйҙəрҙең ай ҡыҙығы
Байлыҡта ғына түгел, һаулыҡта.
Осраҡлы бер күренештəр, бөтөнлəй бəйлəнешһеҙ хəл-тормош һəм башҡалар йəнəшə
һүрəтлəнə алмай, уларҙың нигеҙендə лə традицион формалашҡан тотороҡло
ассоциациялар ята.
К.Əхмəтйəнов үҙенең «Əҙəбиəт теорияһы» фигураларҙың автор ихтыярын сағылдырыусы
тип аталған тағы ла бер төрөн айырып ҡарай. Беҙҙеңсə, риторик өндəшеү, һорау, бер яҡлы
диалог, ирония тип аталған фигуралар йəнле телмəр менəн бəйле һəм айырымыраҡ
ҡаралырға тейеш.
Һүрəтлəү сараһы булараҡ өн һəм йəнле телмəр
Бер үк милли телдең күренеше булһа ла, һөлəү теле – йəнле тел һəм яҙма тел бербереһенəн шаҡтай айырыла. Яҙмаға теркəлгəн тел – үҙгəрешһеҙ ҡала торған статик
күренеш. Уны өйрəнеү һəм тикшереү нигеҙендə тел грамматикаларының традицион
синтаксис тип йөрөтөлгəн ҙур бүлеге ойошҡан. Һуңғы осорҙа иһə телде динамик процесс
итеп ҡарау зарурлығы артты. Тел ғилемендə телдең тəбиғи ағышын өйрəнгəн актуаль
синтаксис тигəн яңы йүнəлеш формалаша башланы, йəнə лə лингвистиканың психология
һəм социология менəн ялғамында психолингвистика, социолингвистика тигəн фəндəр
тармаҡланды. Уларҙың да өйрəнеү объекты сифатында телдең процессуаль яҡтары һəм
шуға йоғонто яһаған факторҙар ҡарала. Йəнле телмəрҙең барлыҡ аспекттарына
туҡталыуҙы маҡсат итеп алмағанбыҙ, шулай ҙа əҙəби эшмəкəрлектə иҫəпкə алынырға
тейешле ҡайһы бер моменттарына күҙ һалайыҡ.
Ҡайһы ғына телдең күренеше булмаһын, йəнле телмəр – билдəле ваҡыт һуҙымында
һəм конкрет урында бара торған процесс. Əгəр ҙə интервью һымаҡ махсус
ойошторолғандарын иҫəпкə алмаһаҡ, ул алдан əҙерлəнмəй, бер генə тапҡыр үтə һəм шул
рəүешсə башҡаса ҡабатланмай, тулыһынса импровизация булып тора. Иң мөһиме:
телдмəр һəр ваҡытта ике йəкиунан да күберəк кешелəрҙең һөйлəшеүе – диалог
формаһында бара. Кешенең үҙ-үҙе менəн һөйлəшеүе – монолог – йə уның ниндəйҙер
психологик хəлəте менəн бəйле була, йə спектакльдəрҙə автор ихтыяры буйынса
башҡарыла. Диалог барышында һəр берəү, һүҙҙе һүҙгə ялғап, һөйлəшеүҙе үҙенсə бороп
ебəрергə ихтыярлы, лəкин тулыһынса ирекле түгел. Бер осраҡта диалог йөкмəткеһе тема
менəн сиклəнə, ə айырым шарттарҙа үҙенəн-үҙе килеп тыуған һөйлəшеүҙəрҙең йөкмəткеһе
конкрет ситуация менəн билдəлəнə.
Өҫтəп шуны əйтергə кəрəк: быуаттар буйынса һəр халыҡтың яҙылмаған, əммə
мотлаҡ иҫəпкə алына һəм үтəлə торған үҙенə генə хас аралашыу тəртиптəре формалашҡан.
Башҡорттарҙың телмəр этикеты (речевой этикет) башлыса мəҡəл-əйтемдəре булып
теркəлгəн: уйлап һəм урынлы һөйлəү, оло кешенең һүҙен бүлдермəү, əҙ һөйлəп күп
тыңлау, һүҙҙə тороу, аралашҡанда икенсе берəүҙе битəрлəмəү, йөҙөн йыртмау һəм
башҡалар. Бигерəк тə халыҡҡа “тура ҡарап тураһын һөйлəү”, йəғни үҙ ҡараштарын
йəшермəү, үҙ позицияларын асыҡтан-асыҡ белдереү, тағы ла “ҡыҫҡа һөйлəү” – əйтергə
телəгəнен дөйөмлəштереп ҡыҫҡа һəм тос əйтə алыу юғары баһаланған. Был аңлашыла:
тура һөйлəү, телмəр аныҡлаған тəьмин итеп, аралашыуҙа бер ниндəй аңлашылмауҙарға
урын ҡалдырмай, ə ҡыҫҡалыҡ – ваҡытты бушҡа уҙғармау шарты.
Һүҙҙəрҙең мəғəнəүи аныҡлығы, белеүебеҙсə, контексҡа бəйле, ə диалогта ул алдан
билдəле түгел. Нисек итеп һөйлəшеүселəр бер-береһен тейешенсə аңлай һуң? Диалогта
контекста ролен телдең үҙенəн тыш (несловесные) факторҙар үтəй: һөйлəүсе үҙенең
позаһы, мимикаһы, тауыш интонацияһы һəм йөҙөнөң торошо менəн өҫтəлмə информация
бирə. Ым-ишара теленең милли арсеналы бай: бащ ҡағыу, баш һелкеү, ауыҙ салшайтыу,
баш сайҡау, күҙ ҡыҫыу, ҡаш һикертеү, ҡул болғау, бармаҡ менəн (төртөп) күһəтеү кеүек
хəрəкəттəр, өндəшмəү, күтəрелеп тə ҡарамау, йөҙөн сирыу, арҡаны ҡуйыу, ситкə ҡарау

һ.б. Үҙен нисек тотоуына, тауышының нисегерəк яңғырауына ҡарап та, кешенең ни
уйлауын, һүҙҙəренə ни мəғəнə һалыуын самаларға була: шуға ла ым-ишараларға һəр
берəүҙеңкүңел донъяһын нисек бар шулай сағылдырған көҙгө ул, тип тə əйтəлəр. Халыҡ та
“эсендəге тышында” тигəн һығымтаға юҡҡа ғына килмəгəндəр, моғайын.
Һүҙҙəр кеүек үк, ым-ишара теле лə һəр халыҡта үҙенсə ҡалыплашҡан, уның барлыҡ
нескəлектəрен яҙыусылар əҙəби образ һынландырыуҙар, милли характер тыуҙырыуҙа оҫта
файҙалана. Əҙəби геройҙың ҡиəфəте-һыны, ым-ишаралары аша уй кисерештəр үҙгəрешен,
тойғо-хистəре даръяһының өҙлөкһөҙ ағышын дөрөҫ тотоп алыуҙы һəм ябай ғына һүҙҙəр
ярҙамында əҙəбиəт һөйөүселəрҙе ышандырырлыҡ итеп авторҙың тасуирлауы əҙəбиəт
ғилемендə авторҙың тасуирлауы əҙəбиəт ғилемендə «психологизм» 104 тигəн төшөнсə
менəн нарыҡлана.
Психологизм тигəндəй, йəнле телмəрҙең барлыҡ күренештəре лə кеше
психологияһына, шул нигеҙҙə тыуған ассоциацияларға тығыҙ бəйле. Айырым һүҙ,
һүҙбəйлəнештəр генə түгел, теге йəки был өн дə кеше аңында ысынбарлыҡтың берəй
күренешенə бəйлəнеп, хəтерҙə өн ассоциацияһы булып нығына. Мəҫəлəн, “ж-ж-ж” өнө
буран, ел выжылдауын, “з-з-з” – себен безелдəүен иҫкə төшөрə. Күп кенə əҙиптəр
өндəрҙең тəбиғи яңғырышын үҙенсəлекле һүрəтлəү сараһы сифатында ҡуллана. Уларҙың
əҙəби ижадта нығынған тотороҡло формаларын əҙəбиəт ғилемендə поэтик фонетика тип
йөрөтəлəр.
Бер үк тартынҡының һүҙ һайын үк булмаһа ла сағыштырмаса йыш ҡабатланыуы
аллитерация тип аталһа, һуҙынҡының ҡабатланыуы ассонанс тигəн термин менəн
белдерелə. Түбəндəге өҙөктə уларҙың икеһе лə ҡулланылған:
Өҙөлдө, бурандар өҙөлдө,
Бурандар һеперҙе эҙеңде…
Эҙлəнем, тапманым үҙеңде,
Эҙлəнем, тапманым эҙеңде:
Өҙөлдө, үҙəгем өҙөлдө,
Өҙөлдө, шиғырым өҙөлдө.
(Р.Хисаметдинов ”Өҙөлдө” )
Һүҙ оҫталары, моғайын да, теге йəки был тексты яҙырҙан элек бер төрлө өндəр
булған һүҙҙəрҙе берəмтеклəп сүплəп йыймайҙарҙыр. Əлеге лə баяғы: əҙиптең ассоциатив
фекерлəүе, ижади интуицияһы аңдаға картина менəн һүҙ һəм уның яңғырашын бергə
тыуҙыра. Бəғзе əҫəрҙə айырым өндəрҙең йыш ҡабатланыуы осраҡлы түгел, ул тəбиғəттəге
тауыштарҙы хəтерлəтə. Мəҫəлəн, «е-йе» һиҙелер-һиҙелмəҫлек кенə һауа үəрəкəте – ел
менəн ассоциациялана:
Егет сағым – елкəн сағым, Елдəрҙə елеп барҙым…
(Б.Исҡужин. “Егет сағым”)
Артабан, үҙ иркенə күктə иҫкəн ел һəм етеҙ егет образдары ассоциатив бəйлəнешкə
инеп, шағир уйлаған əҙəби образ һынлана.
Ысынбарлыҡта булған тауыштарға оҡшатып өндəр яңғырашына өлгəшеүҙе
К.Əхмəтйəнов өн эйəртеме тип атай. Был һүрəтлəү сараһы ҡулланыу – ҡулланмау, тəбиғи,
əҙиптең өндəргə һиҙгерлегенəн тора. Р.Назиповтың «Төнгө уйланыуҙар» шиғырында
шағирҙың «поэтик ҡолағы»на салынған өндəр ап-асыҡ ишетелгəндəй:
Уйҙар ҡатламынан төнө буйы
Йөрəк “туҡ! туҡ!” шиғыр соҡоно.
Һалдат ҡулындағы штык кеүек,
Элеп атта керпек йоҡоно.
Ғүмер ебен тартып ваҡыт аға…
Тирə-яҡта тынлыҡ,
Тып-тыныс.
Тынлыҡ менəн йəшəү ауыр икəн,

Тынлыҡ менəн йəшəү ҡурҡыныс
Ə тышта ҡыш…
Башҡорт телендə ижад итеүселəр өсөн поэтик фонетиканы белеү айырыуса мөһим,
сөнки күпселек төрки телдəрҙəге кеүек башҡорт теленең фонетик системаһы
сингармонизм законына нигеҙлəнгəн. 105 Һəр һүҙ бары билдəле һүҙ менəн генə бəйлəнешкə
инə алған һымаҡ, һүҙ эсендə өндəрҙең бер-бер артлы теҙелеүе сингармонизм талаптарына
буйһона. Проза булһынмы, йə драмамы, йə иһə шиғырмы, əҙəби
текст аһəңле,
һөйлəшкəндəге кеүек үк тəбиғи яңғыраһын өсөн, ижадсы үрҙəге законды иҫəпкə алырға
бурыслы. Халыҡ ижадында өндəрҙең һүрəтлəү мөмкинлектəре киң файҙаланыла. Мəҫəлəн,
серҙəктəрҙең, тел көрмəлгестəрҙең, тиҙəйткестəрҙең, тел шымартҡыстарҙың, йомаҡтарҙың
күпмелер өлөшө өндəр уйнатыуға ҡоролған:
Дөбөр-дөбөр итер,
Дөбөрҙəп китер,
Ялт-йолт итер,
Ялтырап китер.
Өндəрҙең дə, һүҙҙəрҙең дə һүрəтлəү ҡеүəһе бары бəйлəнешле текста, шулай уҡ
йəнле телмəрҙə асыла. Ысынбарлыҡты əҫəрҙə йəнле картина һымаҡ тергеҙеү өсөн, хəлваҡиғалар уртаһында ҡайнаған персонаждарҙың үҙ-ара һөйлəшеүҙəренə ҙур урын бирелə,
хатта уларҙың уй-фекерҙəре йыш ҡына тура телмəр формаһында тасуирлана. Йəнле
телмəрҙең ҙур һүрəтлəү мөмкинлектəрен һүҙ оҫталары яҡшы аңлай һəм уңай файҙалана.
Шуны ғына иҫкə төшөрөү етə: өс əҙəби төрҙөң береһе – драма төрө тотошлайы менəн
диалогтарға ғына ҡорола.
Уйлай китһəң, һəр əҙəби текст – асылда яҙыусының уҡыусыға, йəғни адресатҡа төбəлгəн,
тик яҙма формала еткерелгəн бер яҡлы диалогы ул. Авторҙың ҡатнашыу-ҡатнашмау
дəрəжəһе буйынса, уның өс төрөн самаларға була.
Ҡайһы бер əҫəрҙəрҙə автор, үҙен туранан-тура күрһəтеп, уҡыусыға мөрəжəғəт итə.
Мəҫəлəн, М.Кəримдең “Өс таған” повесында хикəйəлəү авторҙың адресатҡа йүнəлтелгəн
риторик һорауынан башлана: “Һеҙҙең Бөртөклөлə булғанығыҙ бармы? Юҡмы ни?
Донъялағы иң матур ауылдарҙың береһен күрмəй нисек түҙəһегеҙ икəн? Ҡыйындыр,
əлбиттə…”106 Ə бына Б.Рафиҡов “Ахырызаман көикəндə” романында “автор һүҙен”
үҙенең эш өҫтəлен тасуирлауға ҡора һəм уҡыусыны үҙ уйы артынан “тарих төпкөлөнə –
ата-баба эргəһенə, улар атҡарған эштəр, ваҡиғалар уртаһына” əйҙəй.107 “Аҡтамыр”
романында Ғ.Хисамов адресатҡа өҫтəлмə аңлатма биреүҙе кəрəк тип таба: “Хөрмəтле
уҡыусым, һин ҡулыңа… алдың… əҫəрҙе һин əле уҡый башламағанһың, уның тəүге
юлдарына күҙ һалғансы, бер нисə əйтер һүҙем бар.”108
Й.Солтанов иһə үҙенең “Ерем, кешелəрем” роман-ҡиссаһын Һаҡмар-һыу менəн
һөйлəшеүҙəн башлап ебəрə: “… Ҡайтып килəм һиңə, Һаҡмар-һыу! Лəкин япа-яңғыҙаҡ
түгелмен был юлы: иң һөйөклө дуҫыма – Уҡыусымды үҙаҡланым йəнемə… Икебеҙҙе
(Һаҡмар-һыу менəн мине) аңлар, тыңлар бергəлəшеп һөйөнə лə, көйөнə лə бер ул,
моғайын… ”Хуш килдең, төклө аяғың менəн килдең был яҡҡа, ҡотло табан терəнең фирүз
ярҙарға, берҙəн-берем, Уҡыусым!” – тип тəбриклəйек беҙ уны, һағыныслым Һаҡмарһыу!”109 Артабан ваҡиғалар теҙмəһе уҡыусыны таныштырыу рəүешендə дауам итə.
Əҙəби текст авторы һəм китап уҡыусыһы араһында тиҫтəлəгəн-йөҙəрлəгəн йылдар
ятырға мөмкин. Адресатҡа турана-тура мөрəжəғəт, уның менəн диалог формаһы, күҙмəкүҙ осрашып һөйлəшеү эффектын твуҙырып, ижадсы менəн əҫəр уҡыусыһын тығыҙ рухи
бəйлəнешкə индерə. Һəр быуын əҙəбит һөйөүселəре был яҙыусыны үҙ замандашы кеүек
ҡабул итə.
Күп əҫəрҙə автор үҙе тыуҙырған əҙəби донъяһы, киреһенсə, өнһөҙ-тынһыҙ ситтəн
күҙəтеүсе һəм күргəндəрен, йəнəһе, түкмəй-сəсмəй һүрəтлəүсе позицияға баҫа. Ул үҙ
ҡараштарын, үҙ фекерен асыҡтан-асыҡ белдереп, уҡыусыға баҫым яһамай, үҙаллы
һығымталар яһауға юл ҡуя. Авторҙың тəү ҡарашҡа тойолған битарафлығы – ул бары
художестволы алым, шартлы битарафлыҡ. Əҫəр персонаждарының ҡылған ҡылыҡтары,

əйткəн һəр һүҙе, улар цəшəгəн мөхит – барыһы ла автор һайлаған һүҙҙəр һəм һөйлəмдəр
ярҙамында белдере лə бит. Шул уҡ ваҡытта автор үҙенең позицияһын билдəлəгəнгə үҙе
йəшəгəн осорҙағы идея-эстетик ҡараштарҙы, халыҡтың традицион мораль-əхлəҡи
ҡанундарын иҫəпкə алырға бурыслы.
Яҙыусының əҙəби текста тасуирланған хис-тойғолар характеры: йə күтəренке рух,
йə драматизм, йə трагизм – əҙəбиəт ғилемендə пафос (грекса «көслө тойғо») тигəн
төшөнсə менəн белдерелə. Шулай ҙа булырға мөмкин: йəмғиəттə ниндəйҙер бер ҡылыҡҡа,
мəҫəлəн, эскелеккə, кире мөнəсəбəт формалашҡан, ə автор уны юғары пафос менəн
батырлыҡ итеп һүрəтлəй, ти. Был осраҡта əҫəр сатирик төҫ ала, авторҙың иронияһын, кире
ҡарашын күрһəтə. Яҙыусы һəр хəлдə үҙ мөнəсəбəтен уҡыусыға көслəп таҡмай, ə быға оҫта
һəм теүəл һүрəтлəүе аша ирешə.
Үҙ квартираһына ҡайтып инде… Ҡатынының һүҙҙəрен тəмəке төтөнөнə күмелгəн
килеш тыңланы, береһенə лə иғтибар итмəне. Тик бисəһенең «ағайым» тип өҙөлөп
əйтеүенə туҡтала ҡалды. «Ағайым» тигəн һүҙ «аға» тигəнгə лə, «ағай» тигəнгə
ҡарағанда ла матурыраҡ түгелме?
Мəҫəлəн, үҙеңдең директорыңа «Янбулат ағайым» тип əйткəндə нисек була? Матур бит.
Лəкин бына тап Мəфтухə кеүек бөтə йөрəгең менəн өҙөлөп:
- Ағайым!!! – тип əйтергə кəрəк…110
С.Агиш үҙенең геройына бер ниндəй ҙə баһа бирмəй, тик уның үҙе эшлəгəн ойошма
етəксеһенə нисек итеп мөрəжəғəт итергə баш ватыуын тасуирлай һəм, артабан шул
картинаны оҫта һынландырып, геройҙың ялағайлыҡ сифаттарына ышандыра.
Өсөнсө төр əҫəрҙəрҙə авторҙың уҡыусыға тəғəйенлəнгəн диалогы бөтөнлəй икенсе төҫ ала:
ул əҙəби əҫəрҙəге берəй геройҙың бер яҡлы диалогына əйлəнə. Башҡорт əҙəбиəтенең прозы
төрөндə, айырыуса лирикала бындай əҫəрҙəр байтаҡ. Д.Юлтыйҙың, мəҫəлəн, ҙур күлəмле
«Ҡан» романына алып, С.Агиштың «Мəхмүтов», Ə.Бикчəнтəйевтың «Ҙур оркестр»,
«Илсе ҡыҙы», М.Кəримдең «Беҙҙең өйҙйң йəме» кеүек повестарҙа һəм «Оҙон-оҙаҡ бала
саҡ» ише күп һанлы автобиографик əҫəрҙəрҙə, С.Шəриповтың миниатюр юл хикмəттəренə
тиклем, тасуирлау – һүрəтлəү ебе авторҙар тарафынан əҙби геройға «тотторолған». Был
типтағы əҫəрҙəрҙə автор үҙе бөтөнлəй, хатта битараф шаһит сифатында ла – ҡатнашмай,
уның барлығы – юҡлығы персонаждар аралашыуында бер нисек тə белгертмəй, автор үҙе
тыуҙырған əҙəби донъяла хəрəкəт иткəн персонаждарҙың хəл ҡылыҡтарының, ваҡиға –
күренештəр ағышының тəбиғилегенə өлгəшə. Ҡайһы бер драма əҫəрендə автор ғəҙəти
образдар рəтендə үҙ роле менəн ҡатнаша.
Йəнле телмəргə хас барлыҡ биҙəктəрҙе боҙмайынса һəм бөтə тулылығында яҙмаға теркəү,
əлбиттə, бик еңелдəн түгел, шуға күрə хəрефтəрҙəн башҡа тағы ла өҫтəлмə шартлы
тамғалар ҡулланылышҡа индерелгəн. Тауыш көсөн һəм интонайияһын, паузаны һəм
башҡа үҙенсəлектəрҙе билдəлəр өсөн Европала XV быуаттан алып тыныш билдылыре
системаһы формалаша башлай һəм хəҙерге ваҡытта улар халыҡ-ара символдар рəүешендə
нығынған.111 Пунктуация, ҙур-бəлəкəй хəрефтəр, тексты мəғəнəүи яҡтан белгелəү (абзац),
Ə.Үтəбайҙың «Хəнйəр» тексы һымаҡ, əҙəби тексҡа ниндəйҙер һүрəт формаһы биреү,
ҡыҙыл юл, юрамал əйткəнде белдереү өсөн тырнаҡтар, баҫымды күрһəтеү һəм башҡа
төрлө артефакт саралары əҙəби текст ижад итеүсегə ысынбарлыҡты тулыраҡ һүрəтлəү
мөмкинлектəрен бермə-бер арттыра.
Авторлыҡ хаҡында төшөнсə
Телдең тылсымлы көсө уның фунцияларында күренə. Уның төп тəғəйенлəнеше,
əлбиттə, аралашыу, хəбəрлəшеү, фəн телендə əйтһəк, коммуникатив функция. Яҙма һəм
һөйлəү телебеҙҙе башҡалар ҡыйыш-мыйыш аңламаһын өсөн, дөрөҫ яҙыу, һүҙҙəрҙе урынлы
ҡулланыу һəм дөрөҫ əйтеү ҡағиҙəлəрен өйрəнеү бик тə мөһим. Мəгəр дөрөҫ яҙыу, дөрөҫ
əйтеү генə етəме? Юҡ. Тыңлаусыға йəки китап уҡыусыға мотлаҡ тьəҫир итһен, хистəрен
дөртлəтеп ҡабындырһын өсөн телдең сағыу һəм образлы булыуы кəрəк. Тимəк, был

тəңгəлдə телдең поэтик, йəғни эстетик функцияһы, хаҡында фекер йөрөтөү зарурлығы
тыуа.
Һүҙҙəр мəғəнəүи белешмə генə бирмəй, бəлки, эстетик информацияға ла эйə. Улар
кеше аҡылына ниндəйҙер хəбəр еткерə, ул һүҙҙəр, иғтибарҙы үҙенə йəлеп итеп, билдəле
бер тойғо уята, образлылығы, ҡабатланмаҫлылығы, ритмикаһы, өндəрҙең уҡмашмаһы
менəн арбай. Поэтик һүҙ, шулай итеп, теге йəки был əйберҙе йə иһə күренеште «ҡапшап
ҡарағандай» күңелгə һала, аҡылға күсерə.
Һүҙҙəр донъяһы үтə мауыҡтырғыс, үтə сыбар, һəм ул барлыҡ ғалəм икһеҙ-сикһеҙ
булған шикелле, əлегəсə аҙағынаса асылып бөтмəгəн. Əҙəбиəткə генə күҙ һалайыҡ: уйҙар
донъяһы, идеялар образдар һəм тойғо-кисерештəр диңгеҙе. Ə бит əҙəби əҫəрҙең туҡымаһы,
бер ҡараһаң, ябай ғына һүҙҙəр теҙмəһенəн ғибəрəт. Ул һүҙҙəргə яҙыусы тормош өрə,
мəғəнəүи биҙəктəр һала һəм һүҙҙəрҙе, һөйлəмдəрҙе – əйтер уй-фекерен – йəйғор һымаҡ
балҡырға мəжбүр итə. Был тəңгəлдə хатта һүҙҙəр теҙмəһен ябай ҡурай тишемдəренə
сағыштырырға ла баҙнат итəйек: былай ғына өрһəң, йүнле тауыш та сығарып булмай, тик
белеп өрһəң генə, ҡурай сиғри ауаздар, тимəк, образдар гармонияһын барлыҡҡа килтерə.
Аңдағы əҙəби проектын ҡағыҙға төшөргəндə, яҙыусы туранан-тура һүҙ,
һүҙбəйлəнештəр һəм һүрəтлəү саралары менəн эш итə. Һүрəтлəү саралары, күреүебеҙсə,
ифрат киң төшөнсə, уны грамматика күренештəре генə ҡайтарып ҡалдырыу төптө дөрөҫ
булмаҫ ине. Икенсенəн, һүрəтлəү сараларының ниндəйе генə булмаһын, улар əҙəби тексты
матурлау, «бөҙрəлəтеү» өсөн махсус тағып ҡуйыла торған биҙəүес, баҙлауыҡ түгел,
уларҙың барыһы ла əҙəби образ һынландырыуға хеҙмəт итə. Юғары художестволы текст
ижад итеүсенең оҫталығы шунда: ул һəр һүҙгə, əҙер сараларға, əҙер формаларға ижади
ҡарай, телəһə үҙгəртə, кəрəк тапһа, үҙенсə бора уйната. Əгəрҙə уйлағанын
тасуирларлыҡтары булмаһа, яңыһын уйлап таба, бығаса телдə булмаған өр-яңы һүҙҙəр,
ғəҙəтки булмаған һүҙбəйлəнештəр ижад итə, һүрəтлəү сараларының бығаса осрамаған
төрҙəрен тыуҙыра. Автор, үҙенең тексына индергəн һəр детальгə, һəр элементҡа эстетик
мəғəнə һалып, уларҙы поэтик детальгə, поэтик элементҡа əүерелдерə. Ысын яҙыусының
псевдонимы ла, əҫəр исеме лə һуңғы өтөр-нөктəһенə тиклем осраҡлы булмай, əҫəрҙең
идея-эстетик йөкмəткеһен асыуға йүнəлтелгəн була.
Ниндəйҙер əҙəби уйланмышы булһа, шуны ҡағыҙға теркəргə, уның өсөн үҙе телəгəн
формаларҙы уйлап сығарырға, милли тел байлығын телəгəненсə файҙаланырға һəр автор
ихтыярлы (хоҡуҡлы). Ҡлəмдəре шымарған билдəле əҙиптəргə генə түгел, булдыра алғанса
ижад итергə, ғөмүмəн, яҙа белгəн һəр берəүгə лə юл асыҡ. Əммə барса ижадсының да
əҙəби продукцияһы массовый уҡыусыға тəҡдим итерлекме, уныһы – оҫталыҡ мəсьəлəһе.
Ижад ҡомары уянған һəм əҙме-күпме һəлəте булған кешене ижадтан төңөлтөп була
булыуын, əммə тота килеп уны ижад итеүҙəн айырырға, тыйырға бер кемдең дə хаҡы юҡ,
əгəр ҙə бының өсөн етди ижтимағи – сəйəси сəбəптəре булмаһа. Теге йəки был дəүлəт
гражданины булараҡ, һəр бер авторҙың кешелек хоҡуҡтары һəм бурыстары илдең төп
Законы – Конституцияла асыҡ күрһəтелə. Унда һүҙ азатлығының дəүмəле лə билдəлəнə.
Оҫта яҙылғанмы, əллə түгелме, барыбер ҙə ниндəйҙер үҙенсə оригиналь əҙəби текст
яҙған икəн, ул əҫəр авторҙың интеллектуаль милке булып иҫəплəнə. Уның берҙəн-бер
хужаһы – автор уҙе. Барлыҡ миллек төрҙəре кеүек үк, əҙəби əҫəр шəхси миллек булып
тора. Дəүлəт уға авторлыҡ хоҡуғын таный һəм уны башҡалар тарафынан боҙолмауынан
ҡурсалай, əгəр боҙола ҡалһа, законлы юл менəн уның үтəлеүен гарантиялай. Һуңғы осорҙа
ижади эшмəкəрлекте һəм уның емештəрен файҙаланыу хоҡуҡтарын көйлəгəн байтаҡ
закондар ғəмəлгə индерелде. 112
Авторлыҡ хоҡуғы, асыҡлап əйткəндə, бары əҙер продукцияны, теге йəки был
конкрет əҫəрҙе генə һаҡлай. Авторҙың индивидуаль ижади эшмəкəрлегенə ҡағылышлы
яҡтары, мəҫəлəн, эш методтары, сюжет-композиция ҡороу алымдары, ул уйлап тапҡан
яңы һүҙҙəр-һүҙбəйлəнештəр, əҙəби образдар, яңы һүрəтлəү саралары, жанр формалары –
барыһы ла милли əҙəбиəттең дөйөм ҡаҙнаһына ята, дөйөм əҙəби байлыҡҡа əүерелə.
Тəбиғи, ул яңылыҡтарҙың күбеһе, мəҫəлəн, «Бабич строфаһы, Аҡмулла строфаһы» кеүек

əҙəбиəт ғилемендə авторҙың исеме менəн нығына. Теге йəки был һүҙ оҫтаһы тыуҙырған
поэтик арсеналға «шул əҙиптең ижади мəктəбе», «шул əҙип тыуҙырған əҙəби йүнəлеш»
хаҡында һүҙ сыға: мəҫəлəн, Бабичҡа эйəреүселəр, Рəми мəктəбе һəм башҡалар.
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Ҡушымта.
Башҡортостан Республикаһы Конституцияһы
Беренсе киҫəк
2 бүлек. Кеше һəм граждандың хоҡуҡтары, иректəре һəм бурыстары
17 статья. Башҡортостан Республикаһында кеше һəм граждандың хоҡуҡтары һəм
иректəре хоҡуҡиəттең дөйөм танлған принциптарына һəм нормаларына Рəсəй Федерация
Конституцияһына һəм ошо Конституцияға ярашлы таныла һəм гарантиялана.
Кешенең төп хоҡуҡтары һəм иректəре айырып алынғыһыҙ һəм һəр кемгə
тыумыштан бирелə.
Кеше һəм граждандың хоҡуҡтарын һəм иректəре тормошҡа ашырыу башҡа
кешелəрҙең хоҡуҡтарын һəм иректəрен боҙорға тейеш түгел.
Хоҡуҡтарҙы һəм иректəрҙет Башҡортостан Республикаһының конституцион
ҡоролошон көс ҡулланып үҙгəртеү, раса, милли, социаль, синфи, дини күралмаусанлыҡ
һəм дошманлыҡ тыуҙырыу, көс ҡулланыуҙы һəм һуғышты пропагандалау өсөн
файҙаланыуға юл ҡуйылған.
(«Башҡортостан» гəзите, 242, 6 декабрь, 2002й.)
Конституция Российской Федерации
Раздел первый
Глава 2. Права и свобода человека и гражданина
Статья 29. 1.Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую,
национальную и религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального,
расового, национального, религиозного или языкового превосходства.
3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или
отказу от них.
4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и
распространять информацию любым законным путем. Перечень сведений, составляющих
государственную тайну, определяется федеральным законом.
5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.
Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах»
(извлечения)
РАЗДЕЛ II. АВТОРСКОЕ ПРАВО
Статья 6. Объект авторского права. Общие положения
1. Авторские права распространяется на произведения науки, литературы и
искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от
назначения и достоинства произведения, а также от способа его выражения.
2. Авторское право распространяется как на обнародованные произведения, так и
не на обнародованные произведения, существующие в какой-либо объективной
форме:
письменной (рукопись, машинопись, нотная запись и так далее);

устной (публичное произнесение, публичное исполнение и так далее);
звуко- или видеозаписи (механической, магнитной, цифровой, оптической и
так далее);
изображения (рисунок, эскиз, картина, план, чертеж, кино- , теле-, видеоили фотокадр и так далее);
объемно-пространственной (скульптура, модель, макет, сооружение и так
далее);
в других формах.
3. Часть произведения (включая его название), которая, удовлетворяет
требованиям пункта 1 настоящей статьи и может использоваться
самостоятельно, является объектом авторского права.
4. Авторски права не распространяются на идеи, методы, процессы, системы,
способы, концепции, принципы, открытия, факты.
5. Авторское право на произведение не связано с правою собственности на
материальный объект, и котором произведение выражено.
Передача права собственности на материальный объект или права владения
материальным объектом сама по себе не влечет передачи каких-либо авторских
прав на произведение, выраженное в этом объекте, за исключением случаев,
предусмотренных статей 17 настоящего Закона.
Статья 7. Произведения, являющиеся объектами авторского права.
1. Объектами авторского права являются:
литературные произведения (включая программы для ЭВМ);
драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные
произведения… др. произведения
хореографические произведения и пантомимы;
музыкальные произведения с текстом или без текста;
аудиовизуальные
произведения
(кино-,
телеи
видео-фильмы,
слайдфильмы, диафильмы и другие кино- и телепроизведения);
произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические
рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства;
произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового
искусства;
фотографические произведения и произведения, полученные способами,
аналогичными фотографии;
географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и
пластические произведения, относящиеся к географии, топографии и к
другим наукам;
другие произведения.
3.К объектам авторского права также относятся: производные произведения
(переводы, обработки, аннотации, рефераты, резюме, обзоры, инсценировки,
аранжировки и другие переработки произведений науки, литературы и
искусства);
сборники (энциклопедии, антологии, базы данных) и другие составные
произведения, представляющие собой по подбору или расположению
материалов результат творческого труда…
Статья 8. Произведения, не являющиеся объектами авторского права
Не являются объектами авторского права:
официальные документы (законы, судебные решения, иные тексты
законодательного, административного и судебного характера), а также их официальные
переводы;
государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и иные
государственные символы и знаки);

произведения народного творчества;
сообщения о событиях и фактах, имеющие информационный характер.
Статья 9. Возникновение авторского права. Презумпция авторства
1. Авторское право на произведение науки, литературы и искусства возникает в силу
факта его создания. Для возникновения и осуществления авторского права не
требуется регистрации произведения, иного специального оформления
произведения или соблюдения каких-либо формальностей.
Обладатель исключительных авторских прав для оповещения о своих правах вправе
использовать знак охраны авторского права, который помещается на каждом экземпляре
произведения и состоит из трех элементов:
латинской буквы «С» в окружности: ©;
имени (наименования) обладателя исключительных авторских прав;
года первого опубликования произведения.
Статья 11. Авторское право составителей сборников и других составных произведений
1. Автору сборника и других составных произведений (составителю) принадлежит
авторское право на осуществленные им подбор или расположение материалов,
представляющие результат творческого труда (составительство).
Составитель пользуется авторским правом при условии соблюдения им прав авторов
каждого из произведений, включенных в составное произведение.
Авторы произведений, включенных в такие издания, сохраняют исключительные
права на использование своих произведений независимо от издания в целом.
Статья 15. Личные не имущественные права
1. Автору в отношении его произведения принадлежат следующие личные
неимущественные права:
право признаваться автором произведения (право авторства);
право использовать или разрешать использовать произведение под подлинным именем
автора, псевдонимом
либо без обозначения имени, то есть анонимно (право на имя);
право обнародовать или разрешать обнародовать произведение в любой форме
(право на обнародование), включая право на отзыв;
право на защиту произведения, включая его название, от всякого искажения или
иного посягательства, способного нанести ущерб чести и достоинству автора (право на
защиту репутации автора).
3.Личные не имущественные права принадлежат автору независимо от его
имущественных прав и сохраняются за ним в случае уступки исключительных прав
на использование произведения.
Статья 16. Имущественные права
1. Автору в отношении его произведение принадлежит исключительные права на
использование произведения в любой форме и любым способом.
2. Исключительные права автора на использование произведения означают право
осуществлять или разрешать следующие действия:
воспроизводить произведение (право на воспроизведение);
распространять экземпляры произведения любым способом: продовать, сдавать в
прокат и так далее (право на распространение);
импортировать экземпляры произведения в целях распространения, включая
экземпляры, изготовленные с разрешения обладателя исключительных авторских
прав (право на импорт);
публично показывать произведение (право на публичный показ);
публично использовать произведение (право на публичное использование);
сообщать произведения (включая показ, исполнение или передачу в эфир) для
всеобщего сведения путем, передачи в эфир и (или) последующей передачи в эфир
(право на передачу в эфир);

сообщать произведение (включая показ, исполнение передачу в эфир) для
всеобщего сведения по кабелю, проводам или с помощью иных аналогичных
средств (право на сообщение для всеобщего сведения по кабелю);
переводить произведение (право на перевод);
переделывать, аранжировать или другим образом перерабатывать произведение
(право на переработку).
Исключительные права автора на использование дизайнерского, архитектурного,
градостраительного и садово-паркового проектов включают также практическую
реализацию таких проектов. Автор принятого архитектурного проекта вправе требовать от
заказчика предоставления права на участие в реализации своего проекта при разработке
документации для строительства и при строительстве здания или сооружения, если иное
не предустмотрено в договоре.
3. Если экземпляры правомерно опубликованного произведения введены в
гражданский оборот посредством их продажи, то допускается их дальнейшее
распространение без согласия автора и без выплаты авторского вознаграждения.
Право на распространение экземпляров произведения путем сдачи их в прокат
принадлежит автору независимо от права собственности на эти экземпляры.
4. Размер и порядоу исчисления авторского вознаграждения за каждый вид
использования произведения устанавливаются в авторском договоре, а также в
договорах, заключаемых организациями, управляющими имущественными
правами авторов на коллективной основе, с использователями.
5. Ограничения указанных в пункте 2 настоящей статьи прав авторов
устанавливаются статьями 17-26 настоящего Закона при условии, что такое
условие не наносит неоправданного ущерба нормальному использованию
произведения и не ущемляет необоснованным образом законные интересы автора.
Статья 19. Использование произведения без согласия атвора и без выплаты авторского
вознаграждения.
Допускается без согласия автора и без выплаты авторского вознаграждения, но с
обязательным указанием имени автора, прочие которого используется, и источника
взаимствования:
1) цитирование в оригинале и в переводе в научных, исследовательских,
полемических, критических и информационных целях из правомерно
обнародованных произведений в объеме, оправданном целью цитирования,
включая воспроизведение отрывков из газетных и журнальных статей в форме
обзоровпечати;
2) использование правомерно обнародованных произведений отрывков из них в
качестве иллюстраций в изданиях, в радио- и телепередачах, звука- и видеозаписях
учебного характера в объеме, оправданном поставленной целью;
3) воспроизведение в газетах, передача в эфир или сообщение по кабелю для
всеобщего сведения правомерно опубликованных в газетах или журналах статей по
текущим экономическим, политическим, социальным и религиозным вопросам или
переданных в эфир произведений такого же характера в случаях, когда такие
воспроизведение, передача в эфир или сообщение по кабелю не были специально
запрещены автором;
4) воспроизведение в газетах, передача в эфир или сообщение по кабелю для
всеобщего сведения публично произнесенных политических речей, обращений,
докладов и других аналогичных произведений в объеме, оправданном
информационной целью. При этом за автором сохраняется право на опубликование
таких произведений в сборниках;
5) воспроизведение или сообщение для всеобщего сведения текущих событий
средствами фотографии, путем передачи в эфир или сообщение для всеобщего
сведения по кабелю произведений, которые становятся увиденными или

услышанными в ходе таких событий, в объеме, оправданном информационной
целью. При этом : ш автором сохраняется право на опубликование таких
произведений в сборниках;
6) воспроизведение правомерно обнародованных произведений без извлечения
прибыли рельефно-точечным шрифтом или другим специальными способами для
слепых, кроме произведений, специально созданных для таких способов
воспроизведения.
(Основные кодексы и законы РФ: с изменениями и дополнениями на 1 сентября 2002 г.
ИД “Весь”, СПб, 2002, сс.410-412, 448).
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