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РӘШИТ НАЗАРОВ ЛИРИКАҺЫНДА АҠ ТӨҪТӘРҘЕҢ ҠУЛЛАНЫЛЫШЫ 

 
Поэтик «телмәрҙә төҫтәр балҡышы һәм биҙәктәр символикаһын файҙаланыу 

яҙыусының ижад йөҙөн һәм уның үҙенсәлекле стилен асыҡлаусы өҫтәлмә сара 
хеҙмәтен башҡара: ул авторға донъяны үҙенсә ҡабул итеүгә, шағирҙың тирә-яҡты 
күреүҙәге, ысынбарлыҡты образлы һүрәтләүҙәге позицияһын билдәләүгә 
булышлыҡ итә» [Тикеев, 100-се б.]. Әйткәндәй, күркәмлек саралары, айырыуса 
төҫтәр менән эш итә белеү авторҙың талантына һәм оҫталығына бәйләнгән. Бөгөнгө 
башҡорт шиғриәтендә шундай маһирлыҡҡа эйә булған һүҙ оҫталары бихисап. 
Рашит Назаров нәҡ шулар иҫәбендә. 

Әҙип ижадында, башлыса, аҡ, ҡара, йәшел, һары, зәңгәр, ал, һоро буяуҙар 
йышыраҡ ҡулланыла. Шағирҙың иң яратҡан төҫө – аҡ төҫ. Р. Назаров лирикаһында 
ул төрлө функция үтәй: төҫ-образ, төҫ-биҙәк һ.б.  

1) Аҡ аҡсарлаҡ төҫлө, ҡағынып-ҡағынып, 
Таң ҡойондо төшөп йылғаға  
(«Ярҙарына һыйынып...») [Назаров, 2014, 51-се б. ]. 

Миҫалдан күренеүенсә, тәбиғәткә йән өрөлә – уға кеше сифаттары күсерелә: 
иртәнге таң әҙәмсә йылғаға төшөп һыу ҡойона. Автор уны аҡ аҡсарлаҡҡа тиңләй 
һәм Таң образын йәтеш һынландырыуға өлгәшә.  

Шағирҙың «Даулы бәхет», «Төн», «Яр буйында ятам яңғыҙ ғына...», «Япраҡ», 
«Яңы йылда», «Мин төш күрҙем...», «Яна йөрәк...», «Беҙ ултырҙыҡ икәү...», «Яңынан 
осрашыу» исемле әҫәрҙәрендә лә аҡ төҫтәр ярҙамында яралған үҙенсәлекле 
образдарҙы тойомларға мөмкин. Р. Назаров кешенең тышҡы ҡиәфәтен, рәсемен 
һүрәтләүҙә аҡ төҫтәрҙе маһир рәүештә эшкә егә. Мәҫәлән, «Һылыу» шиғырында 
оҙон толомло, ҡолас ташлап шишмәлә һыу кергән ҡатын-ҡыҙҙың сибәрлегенә лирик 
герой, бар тәбиғәт һоҡлана. Матурлыҡтан лирик геройҙың күҙе ҡамаша, йөрәгенә 
һөйөү уты ҡабына; тып-тын ғына һыу төбөндәге тәтәй таштар көлә, эйелеп төшкән 
тал аҫтындағы томбойоҡтар кинәт сәскә ата. Автор гүзәл заттың ҡупшы, зифа буй-
һынын куҙаллауҙа ап-аҡ мәрмәр төҫөн йәтеш һайлаған. Шағирҙың «Ҡара төндә ап-
аҡ бәхет...» тигән әҫәрендә бәхет, көндәр, йәшен, донъя – үтә аҡ буяуға мансылған . 

Ҡара төндә ап-аҡ бәхет 
Сәскә атҡан мәлдәр була, 
Ап-аҡ көндән ҡара ҡайғы 
Шыуып сыҡҡан хәлдәр була. 
 
Шулай донъя. Ап-аҡ сәскә...   
Ап-аҡ йәшен юлы бит ул. 
Күҙ алмаһы – ул да ҡара, 
Ап-аҡ балҡый донъя шуға [Назаров, 2014, 224-се б.]. 

Әҙип ижадында һүҙ төркөмө – сифаттарҙың (аҡ төҫкә бәйле – Ф.С.) төп, 
артыҡлыҡ, аҙһытыу дәрәжәләренең ҡулланылышына ҡарата миҫалдарҙы күпләп 
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килтерергә мөмкин. Мәҫәлән, «Нурҙарыңдан аҡ юл үрәһең...» («Шундай мәлдәр 
була...»), «Аҡ тауҙарға менәм... » («Ҡайғы менән күптән күрешкән юҡ... »), «Аҡ 
томанға төрөнөп, тын йылмая... » («Айлы кистә... »), «Аҡ офоҡҡа сумды бына» 
(«Яңынан осрашыу»),«Аҡ ҡойон кеүек һин миңә...» («Яҙ йыры»), «Йомғаҡ тышы – 
ап-аҡ томан...» («Хыял һәм хаҡ»), «Ғүмер ебе – ап-аҡ нескә еп...» («Даулы бәхет»,), 
«Ап-аҡ, ап-аҡ томбойоҡтар ҡосоп...» («Шаулап-гөрләп йылдар ағып үтер...»), «Ап-аҡ 
бөгөн бары һин генә...» («Яҙ йыры»), «Эй, болоттар... Ап-аҡ бәхетме?» («Эй, 
болоттар...»), «Ап-аҡ кәфен кәрәк, гүр кәрәк...» («Был донъяла миңә бик күп 
кәрәк...»), «Ап-аҡ бәхет тураһында яҙам мин...», «Ап-аҡ көндән, аҡ сәскәнән наҙ 
алып...» («Ап-аҡ бәхет...»), «Ҡышын – ап-аҡ буран ғына» («Үҫеүсе киңлек»), «Өҫтәл 
өҫтө, гүйә, ап-аҡ ҡар» («Аҡһаҡалдар табыны»), «Яурыныңда ап-аҡ шәлең – аҡ ҡар 
кеүек...» («Болоттарҙы ярып... »), «Аҡһыл бер нур уя...» («Көрәш»). 

Шағир лирикаһында аҡ төҫтәрҙең бүтән буяуҙар менән аралышып килеү 
осрағы ла юҡ түгел. Мәҫәлән, «Бураҙна» әҫәрендә автор кешенең уҙған ғүмерен 
бураҙнаға тиңләштерә. Ул шәхестең рәхәт, шатлыҡлы мәлдәрен байраҡ, бәхет, ә 
михнәтле, ауыр тормошон ер кеүек һүҙ-төшөнсәләр аша ҡоро сағыштырыуҙар менән 
генә сикләнеп ҡалмай. Образлы бәйләнеш-ассоциация тыуҙырыуҙа ҡыҙыл, ҡуйы аҡ 
буяуҙарҙы оҫта файҙалана.  

Бураҙна булып , 
Кеше ғүмере 
һыҙылып ҡала, 
Байраҡтай ҡыҙыл, 
Бәхеттәй ап-аҡ, 
ерҙәй ҡап-ҡара [Назаров, 2014, 62-се б. ]. 

Р. Назаров шиғриәтендә сал, ҡар (ҡарҙай), күбек (күбектәй) һүҙҙәре “аҡ”тың 
синонимдары булып иҫәпләнә. Әлбиттә, автор уларҙы тавтологиянан ҡотолоу 
маҡсатында ғына түгел, ә әҫәрҙең бәҫен, күркәмлеген күтәреү өсөн дә һайлаған. 
Миҫалдар: 

1) Алыҫ офоҡтарға атлап китәм, 
Таң нурҙары – минең һуҡмағым, 
Ҡайындарҙы һөйөп, ҡосоп үтәм, 
Шишмәләргә эйелеп туҡтайым 
Аҡ тауҙарға менәм, сал тауҙарға... 
(«Ҡайғы менән күптән күрешкән юҡ...»)  
[Назаров, 1991, 109-сы б.]. 
 
2) Ҡар түгел сал кеүек, 
Сал түгел, осҡондай 
Буранлай аҡ күбек ( «Яңы йылда») [Назаров, 1991, 60-сы б. ]. 
3) Сал төшһә лә, ғүмер барыбер һәр саҡ 
Сәстәренә ап-аҡ ҡарҙар яуған 
Малай ғына булып ҡаласаҡ! («Бала саҡ») [Назаров, 1991, 46-сы б.]. 
4) Күбекләнеп балҡый, яна,  
Дөрләп тора оҙаҡ... 
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Һәм көн ята ер өҫтөнә –  
Ап-аҡ бәхет һымаҡ («Көрәш») [Назаров, 1991, 105-се б.]. 

Йыйнап әйткәндә, ҡыҫҡаса күҙәтеүҙәр аша түбәндәгесә һығымта яһарға 
мөмкин: беренсенән, төҫтәр, атап әйткәндә, аҡ төҫтәр, Р. Назаров лирикаһында 
урынлы һәм отошло ҡулланыла; икенсенән, улар әҫәргә стилистик биҙәк өҫтәй; 
өсөнсөнән, төҫтәр автор өсөн үҙенсәлекле образдар тыуҙырыуҙа ифрат ҙур роль 
уйнай. Сөнки образлылыҡ – шиғриәттең йөрәге ул.  
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