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В образе матери наряду с общечеловеческими чертами, присущими всем 
народам, отражается и самобытный менталитет каждого народа – мировоззре-
ние и образ жизни. Автор статьи отмечает, что татарские писатели как древних 
времен, так и современности часто обращаются к этому образу, расширяя его 
значение, и в целях укрепления национального самосознания возвышают его до 
статуса архетипа.

В статье представлены итоги исследования, основанного на материале про-
изведений Г. Исхаки, Г. Ибрагимова, М. Джалиля, А. Баянова, З. Хакима и др. 
авторов. 
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The image of mother, along with the universal human traits inherent in all na-
tions, refl ects the original mentality of each nation – the worldview and way of life. 
The author of the article notes that Tatar writers of both ancient times and modern 
times often refer to this image, expanding its meaning, and in order to strengthen 
national consciousness elevate it to the status of an archetype.

The article presents the results of a study based on the material of the works of 
G. Iskhaki, G. Ibragimov, M. Jalil, A. Bayanov, Z. Hakim, etc. authors.
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Аналитик психологиядə кеше шəхесе структурасын, аның эчтəле-
ген ачу кысаларында өйрəнгəн һəм архетип төшенчəсен фəнни 

əйлəнешкə керткəн швейцарияле галим К.Г. Юнг ана образының аң 
төпкелендəге төп архетип булуын əйтə: «Сам по себе он принадлежит 
к величайшим ценностям человеческой души и потому заселил все 
олимпы всех религий» [Юнг], К. Юнгча,  ана архетибы күп аспектлар-
да каралырга мөмкин. Киң мəгънəдə ул, – гомумəн, хатын-кыз: ана, 
əби, каенана, туендыручы яки бала караучы, нəсел башында торган 
алиһə, Мəрьям ана һ.б. Тагы да киңрəк алганда, җəннəт, табыну йор-
ты, шəһəр, ил, күк, җир, урман, диңгез, ай, материя, хəтта җир шары 
яки галəм үзе һ.б. Тар мəгънəдə исə, – туу, барлыкка килү урыны: 
сөрелгəн басу, бакча, мəгарə, агач, чишмə, кое, савыт формасындагы 
гөл (гөлчəчəк яки лотос гөле), хайваннардан сыер, куян, ана бүре, го-
мумəн, ярдəм итүче җан иялəре. Архетипта миллəтнең борынгыдан 
килгəн мифик күзаллаулары, социаль-иҗтимагый яшəү шартлары, 
фəлсəфəсе, дөньяга карашы чагыла.

Татар əдəбиятында ана архетибы аерым өйрəнелмəсə дə, 
хатын- кыз образының бирелеше ягыннан каралган хезмəтлəр язы-
ла.  Мисалга, А.А. Шəмсутованың «Идейно-эстетическая эволюция 
проблем феминизма в творчестве Г. Исхаки (1897 – 1954)» (2000), 
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С.Р.  Никишинаның «Проблема женской эмансипации в татарской 
литературе начала ХХ века» (2002), Д.М. Хəйруллинаның «Образ 
женщины в русской и татарской литературе 1890–1917 гг. на приме-
ре творчества Г. Исхакова и М. Горького» (2005), Л.К. Хисмəтованың 
«Художественные особенности творчества Мадины Маликовой» 
(2009), М.С. Хөснетдинованың «Система женских образов в романах 
Якуба Занкиева» (2010), А.А. Фаттакованың «Женские образы в та-
тарской просветительской литературе» (2011) хезмəтлəрен китерергə 
мөмкин. 

Ана архетибы тудыручы, дөньяга тереклек яратучы буларак бар-
лык халыкларга карый, əмма əлеге образ һəр халыкның үзенə генə 
хас менталитетын – дөньяга карашын, яшəү рəвешен сеңдергəн. 
Будда һəм христиан диннəрендə (кайбер конфессиялəрендə) ана 
Алланы дөньяга китерүче итеп карала һəм аңа табыналар. Исламда 
ана – гадəти кеше, əмма иң зур хөрмəткə лаек зат. Алдагы диннəрдə 
ана изгелəштерелсə, исламда баланың анага мөнəсəбəте алгы план-
га куе ла. Ата-ана ризалыгы – Аллаһ ризалыгына тəңгəллəштерелə. 
Əлеге карашлар, табигый, сүз сəнгатендə дə чагылыш таба. Борынгы 
төрки Орхон-Енисей истəлеклəрендə Билге каганның энесе, полко-
водец Күлтəгин (732–735 еллар) хөрмəтенə язылган текстта шундый 
сүзлəр бар: «Атам Илтериш каган һəм анам Илбилгə-хатын» кытай-
лар изүеннəн котылып, туган җиребезгə урнашып, төрки дəүлəт төзи 
алган! [История татар..., 2002, с. 411]. 

Татар əдəбиятында анага ихтирамлы мөнəсəбəт борынгы əдəби-
яттан ук килə. XIX гасыр ахыры – XX гасыр башында үсеш алган 
татар реалистик прозасы да үзенең башлангыч чорында ук гаилəне иң 
мөһим кыйммəт дип билгели. Шул ук вакытта мəдəни күтəрелешне 
тəэмин иткəн мəгърифəтчелəр төп игътибарны, милли кыйммəтлəрне 
алдагы буынга тапшыручы буларак, хатын-кызга, аерым алганда, ана 
образына юнəлтəлəр. «В творчестве писателей- просветителей второй 
половины ХIХ – начала ХХ столетия особое место уделяется созда-
нию женских образов, через которые проявляется позиция автора 
решении сложных, актуальных проблем времени» [Фаттакова, 2011, 
с. 3]. Иҗатында милли идеяне аеруча көчле яңгыраткан Г. Исхакый үз 
əсəрлəрендə ана образына зур мəгънə йөге сала. Мисал өчен, «Остаз-
бикə» хикəясендə Сəгыйдə, физиологик яктан бала табу мөмкинлеге 
булмаса да, рухи яктан ана булуга ирешкəн хатын-кыз итеп бирелə. 
Вахит хəзрəтнең варисы булмау зыялы, затлы нəсел җебенең өзелүенə 
китерəчəк. Сəгыйдə ирен яшь хатынга өйлəндереп, проблеманы чишү 
юлын таба. Əлбəттə, бу адым ансат кына эшлəнми, Сəгыйдəнең күңел 
газаплары тирəн психологик кичерешлəрдə тасвирлана. Язучы төп 
героиняны шəхси тойгыларны җиңеп, югары бəхеткə ирешүче бу-
ларак күрсəтə һəм нəселне саклап калуны – ыруг, миллəтне саклау 
дəрəҗəсенə үстерə. 

Г. Исхакыйның «Зөлəйха» драмасы патша самодержавиесенең та-
тарларны көчлəп чукындыру вакыйгаларына багышлана. Аның төп 
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персонажы рухи һəм физик газаплар күреп тə, динен, иманын саклап 
калу өчен гомерен дə кызганмаган милли героиня буларак сурəт-
лəнə. Монда ана-ул мөнəсəбəте гадəти булмаган югарылыкта кара-
ла. Зөлəй ха улының рус рухание булырга җыенганын белгəч, аңардан 
баш тарта. Үлəр алдыннан Захарның Əхмəткə əйлəнеп, ислам динен 
кабул итүен белгəч кенə, улын кичерə. Ана өчен баланың иманы бе-
ренче урында. «Материнство Зулейхи – образец эстетики классициз-
ма. В практике мировой литературы немало произведений, в которых 
оправдывается отрешение матери от сына или дочери во имя интере-
сов нации и государства. Это не просто мать конкретного семейства, 
ее образ приобретает символическое значение матери нации, матери 
всего татарского народа. С гордостью несет Зулейха свой «крест». 
Поруганная властями, насильно оторванная от родной семьи, из ми-
лой ее сердцу этнической среды, женщина самоотверженно борется 
за сохранение своего этнического и гендерного самосознания. Она не 
желает становиться маргиналом. В этом заключается ее эстетическая 
ценность, и ее образ возводится до уровня святыни» [Хайруллина, 
2015, с. 18]. Г. Исхакый үзенең əлеге əсəрендə миллəт һəм диннең 
бөтенлеген, аларның кеше тормышында мөһим факторлар, кешене 
кеше итүче рухи төшенчəлəр булуын ассызыклый. Зөлəйха рухын, 
иманын саклаучы, намусына тугры калган горур миллəт вəкиле бу-
лып кабул ителə.

Г. Ибраһимовның да инкыйлабка кадəрге чор иҗатында милли 
идеянең көчле булуын күрəбез. Аның əлеге дəвер əсəрлəре арасын-
да иң гүзəле саналган «Яшь йөрəклəр» романында кешенең дөньяга 
карашын киңəйтүдə, рухи матурлык тəрбиялəүдə, миллəтнең үзбил-
гелəнешендə, үсешендə һəм танылуында милли сəнгатьнең əһəмият-
ле роль уйнавы ассызыклана. Роман геройларның эчке каршылыгын, 
фəлсəфи уйлануларын, психологик кичерешлəрен оста сурəтлəве 
белəн татар əдəбиятында үз чоры өчен яңалык була. Авторга рус 
классик романнары тасвири чараларын, кешенең рухи халəтен ачу 
үрнəклəрен өйрəнү иҗади җим булып хезмəт иткəн. Г. Ибраһимов шу-
лар үрнəгендə мəхəббəтнең татар холкына, менталитетына гына хас 
үзенчəлеклəрен гаҗəеп осталык белəн тасвирлый.  Мəрьям белəн Зыя-
ның саф, керсез сөюе, җир мəхəббəте генə булмыйча, илаһилашты-
ру дəрəҗəсенə күтəрелеп сурəтлəнсə, ана-бала мөнəсəбəтлəре якты, 
нурлы, укучы күңеленə үтеп керерлек җылылык белəн чагылдыры-
ла. Зөлəйханың сөекле газиз улын солдатка озату газаплары укучы 
күңеленең иң нечкə кылларын тибрəтерлек сентименталь ноталарда 
бирелə. Зыя солдатка алынды дигəн көннəн башлап, ана сүз белəн 
аңлатып бирə алмый торган хəсрəткə төшə: ябыга, көя, «зур күзлəре 
əллə кая эчкə батып, һəрнəрсəгə авыр, җитди, өмитсез карый торган-
га» [Ибраһимов, 2018, б. 422] əйлəнə. «Дөньясы тузылган, эшлəрен-
дə тəртип беткəн... Намазларын гадəттəгедəн озак һəм күп укый. 
(...) Дөнья тын, авыл йокыга чума, өйлəрдə ут сүндерелеп, Һəркем 
онытыла, икенче дөньяга китə – менə шул вакыт ул намазлыгын җəя, 
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янына басып кына кечкенə шəмен куя да тын вə ярым караңгы өйдə, 
пакь намазлык өстендə кулында тəсбих, алдында «Коръəн» улдыгы 
хəлдə, сынган күңелдəн илаһи бер хөлус» (ихласлык) белəн тəңрегə 
тəүбəсен, догасын, телəген гарыз итə – ялына, ялвара. Бəгъзан шул 
хəлдə т аңнар атып китə...» [Ибраһимов, 2018, б. 423]. Аның кичереш-
лəрендəге əһəмиятле бер моментка игътибар итү кирəк. Əни кешегə 
бала һəрвакыт газиз. Тик автор иҗат иткəн инкыйлабка кадəрге чор-
да – интернационализм идеясе сеңдерелгəнче – халыкта милли, дини 
асылны саклау хисе көчле була. Зөлəйханың борчылуы улының җан 
һəм тəн исəнлеге өчен генə түгел, ул аның «мыжгырдап торган чəчле, 
тəреле адəмнəр арасында, башында картус булган хəлдə, бисмилла-
сыз, сул кулы белəн тотып чучка ите ашап [Ибраһимов, 2018, б. 423] 
утыруыннан, «Коръəн укый торган тавышының бетүеннəн», «йөзе-
нең урыс төслегə əверелүеннəн»  [Ибраһимов, 2018, б. 423] курка. Ана 
кеше баласының рухын, иманын кайгырта. Исхакый драмасындагы 
кебек, монда да, шулай ук Г. Тукайның «Ана догасы» шигырендə, 
Ф. Əмирханның «Зəгыйфь карчыкның корбаны» кебек хикəялəрендə 
дə ананың баласы өчен Алладан сорау мотивы кабатлана. Болар исə 
революциягə кадəрге əдиплəр иҗатында иман һəм рух бөтенлегенең 
бəдəни яшəештəн өстен куелуын күрсəтə.

Октябрь инкыйлабыннан соң гаилə институты тамырдан үзгəрə. 
«В первые годы существования советской власт и семья и брак как со-
циальны е институты целенаправленно разрушались на законодатель-
ном уровне, действительно, “до основанья”. Одновременно активно 
вырабатывались и внедрялись новые моральные нормы и ценности, 
взамен прежних “буржуазных”. По сути, произошла девальвация мо-
рально-нравственных норм, общечеловеческих ценностей, которые 
можно было не учитывать в отношении “врагов”, “чужих”, даже если 
речь шла о членах семьи. Семья, по сути, была приспособлена к зада-
чам тоталитарного государства» [Володина, 2013].

Моның белəн хатын-кызның – ананың əдəбиятта сурəтлəнешенə 
дə үзгəрешлəр килə. Ана буыннан буынга тапшырылып килгəн гаилə 
кыйммəтлəрен саклаучы түгел, ə яңа җəмгыять төзүдə катнашучы – 
иҗтимагый эшчəнлек алып баручы һəм соңрак, социалистик реализм 
талəп иткəнчə, революцион үсештə сурəтлəнергə тиеш була башлый. 
Əмма татар əдəбиятында М. Горькийның Пелагея Ниловнасы (соци-
алистик реализмның беренче əсəре буларак бəялəнгəн «Ана» рома-
ны, 1906) үрнəгендəге иҗтимагый карашлар үзгəрешен киң фəлсəфи- 
психологик планда гəүдəлəндергəн образны табуы кыен. Бездə 
хатын-кыз язмышы сурəтлəнгəндə аның ире белəн үзара мөнəсəбə-
тенə дə зур урын бирелə. 

Инкыйлабта н соң совет хөкүмəте татарның дəүлəтчелек тарихын 
каралтып күрсəтү, Казан ханлыгына тискəре караш тəрбиялəү сəясəте 
алып бара башлый. Партия идеологиясен данларга мəҗбүр язучылар 
мондый мəсьəлəлəрне үзенчəлекле хəл итə: мисал өчен, М. Җəлил-
нең «Алтынчəч» либреттосында, Ф. Урманчеев язганча, «переплелись 
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идеи борьбы за национальную независимость и идеи упорной и про-
должительной социальной борьбы» [Урманчеев, 1984, с. 164]. 

М. Җəлилнең үз əсəре нигезенə Җик Мəргəн мифологик дастаны 
сюжетын сайлавы гаҗəп түгел. 1930–1940 еллар əдəбиятында халык 
авыз иҗаты иркен кулланыла башлый. Моның сəбəбе берничə фактор 
белəн билгелəнə. Беренчедəн, гомумсовет күлəмендə фольклористика 
аерым фəн буларак аерылып чыга һəм күп өлкəдə аңа игътибар арта. 
Икенчедəн, халык авыз иҗаты язучыларга тар идеологик кысалардан 
котылу чарасы һəм шул ук вакытта миллилекне чагылдыруның бер 
юлы була. Əлеге Болгар һəм Казан ханлыгы чоры тарихи вакыйгала-
рына килеп тоташкан əкияти дастан да шагыйрьгə халыкның милли 
идеялəрен чагылдырырга мөмкинлек бирə. 

«Алтынчəч» либреттосының үзəгендə дошман тарафыннан күп 
газапларга дучар ителгəн, тугыз баласы, туксан тугыз турыны бул-
ган ана тора. «Көчле рухлы, язмышның сындырып сынаула рына да 
бирешмəгəн, бетүгə хөкем ителгəннəн соң да югалмаган Тугзак ана 
татар халкының символик гəүдəлəнеше, башбирмəс образы булып 
аңлашыла» [Мостафин, Йосыпова, 2014, б. 274]. Язучы миллəт сүзен 
кулланмаса да, шул мəгънəдə килгəн ыруг төшенчəсен бирə. 

Бетермəкче идең ыругымны, 
Менə – үзем, менə – улларым.
Халык мəңге үлми [Җəлил, 1976, б. 319].

Тугзак образында татар милли анасы архетибы гəүдəлəндерелə. 
Əсəрдə сурəтлəнгəн социаль каршылык – ыругның ханга каршы 
көрəше – идеологик мотив. Берлəшү һəм халыкның азатлык яклап 
яуга күтəрелүе төп идея булып тора, һəм бу Тугзак ана образы аша 
 башкарыла. 

Билгеле, мондый эчтəлекле əсəр утызынчы елларда тəнкыйтькə 
дучар була. Ф. Мөсəгыйть аңа «буржуаз караш калдыклары» дигəн 
бəя биреп, мəкалə бастыра [Мөсəгыйть, 1937, 21 авг.]

Бөек Ватан сугышы һəм аннан соңгы еллар поэзиясендə ана ты-
нычлык, кешелеклелек, тормыш, Туган ил, Ватан символларында 
килсə, проза һəм драматургиядə татар хатыны Миңлекамал, Нəфи-
сə, Сания кебек, үзен Ватанга һəм партиягə багышлаган образларда 
гəүдəлəндерелə. Алтмышынчы еллардан соң ана образына кабат мил-
ли эчтəлек салына башлый. Ə. Еники беренчелəрдəн булып, «Əйтел-
мəгəн васыять» (1965) повестендагы Акъəбине тормышта үзенең ана-
лык вазифасын рухи-мəдəни кыйммəтлəрне саклауда күрүче героиня 
буларак сурəтли. Əмма мирас итеп ташырылырга тиешле кыйммəт-
лəрне ул тапшыра алмый кала: яңа чор кешелəре булып формалашкан 
үз балалары, оныклары аны аңламый. Заман үзгəреше китереп чыгар-
ган əлеге буыннар алмашындагы өзеклек авторның миллəт килəчəге 
өчен сызлануы буларак җиткерелə. 

Үзенең сəнгати фикерлəве белəн башкалардан аерылып торган 
Ə. Баянов «Тау ягы повесте»нда (1972) татар анасы архетибының 
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мəгънəсен үстерə. Бик үк гадəти булмаган тормыш материалы ниге-
зендə язучы милли-фəлсəфи проблемаларны киң планда күтəрə. При-
ютта үскəн Тəбрик исемле егет армия хезмəтеннəн соң туган ягына – 
авылына кайта. Максаты – əнисен, əтисен табу, приютка бирелүенең 
сəбəплəрен ачыклау. Бер яктан, анасының күптəн вафат булуы, үз ата-
сының да, үги атасының да вак җанлылыклары һəм шуның аркасында 
əнисен үлемгə җиткерүлəре, аларга үзенең кирəксезлеген тою – тирəн 
психологик кичерешлəрдə бирелə. Əмма, икенче яктан, Тəбрик Тугаш 
бабасын таба, туганы итеп якын күрүче Сөембикə апасы, аның чибəр 
кызы Гөлəндəм белəн таныша, ягымлы йөзле, яратып, көн дə чират-
лап кунак итүче авыл халкы белəн аралаша. 

Ə. Баяновның һəр мəсьəлəгə үзгə караш алып килүе əлеге повес-
тенда да күренə: язучы үткəн һəм килəчəк заман буыннары арасында-
гы бəйлəнешкə башка яктан карый. Кешенең үткəнгə ихтирамлы бу-
лырга тиешлеге бəхəссез. «Бүгенге көн никадəр матур һəм мəгънəле, 
килəчəк көн никадəр якын һəм мавыктыргыч тоелса да, кешегə алар 
гына җитми, аңа тагын үткəн тормыш та кирəк, үзенең каян килеп 
чыкканын да белү кирəк икəн. Үз дəрəҗəсен тояр өчен, кимсенмəс 
өчен, ятимлек сизмəс өчен – бүгенге көн генə түгел, тарих та кирəк 
икəн адəм баласына» [Баянов, 1979, б. 11]. Əмма «үткəн»нең кеше-
лек бурычы үтəлгəнме? Лаекмы ул килəчəк буыннарның хөрмəтенə? 
«Бабайлар каберлеге, алар белəн очраша торган җир, янəсе. Ата-баба 
йоласы. Син дə ихтирам итəргə, мəхəббəт белəн искə алырга, үзең 
башланган суга һəм туфракка табынырга тиеш. Ə алар, ул бабайлар, 
Тəбрикне ихтирам иткəннəр микəн соң? Уйладылар микəн аның җир-
гə килəчəге һəм язмышы нинди булачагы турында?! <...> Ə ни өчен 
ихтирам итəргə, ни өчен табынырга тиеш əле Тəбрик аларга? Үзлəре-
нең иң кадерле байлыкларын, йөрəк хислəрен түгел, хəтта теллəрен, 
моңнарын да мирас итеп бирə алмаган ата-аналар хакына гыйбадəт 
кылу мөмкинме? Нəрсə хакына?» [Баянов, 1979, б. 93]. Шулай итеп, 
язучы буыннар арасындагы мөнəсəбəт мəсьəлəсен башка яссылыкта 
күтəрə. Һəр кеше – үткəн белəн килəчəкне бəйлəүче буын. Тарихың-
ны белү генə аз, син килəчəк буын алдында җавап та тотасың. «Йөрəк 
хислəре»ң белəн бергə телеңне, моңыңны тапшыру – синең бурычың.

Автор халык мифологиясенə еш мөрəҗəгать итə (адəмнең бал-
чык тан яратылуы, Алып батыр турындагы риваятьлəр һ.б.). Символик 
образлар, кинаяле гыйбарəлəр, метафорик чагыштырулар (буш йорт – 
буш җан, карачкы – кеше, кое төбе – халык хəтере, салкынлык, боз 
сөңгелəре һ.б.) куллану əсəрнең эчтəлеген күпмəгънəле итə. Шəҗəрə 
һəм аның януы, Болгар хəрабəлəре, чишмə, кое, сандугач, гөлҗимеш, 
тау бөркетлəре кебек символлар исə милли чынбарлыкны чагылды-
ру өчен файдаланыла. «Егетнең уйларын һəм язучының фəлсəфи ка-
рашларын туплаган лирик каймалар, чигенешлəр хасил иткəн бу кат-
ламда язучы татар тарихының символик урыннарын телгə ала һəм 
Тəбрик язмышын миллəт язмышы белəн янəшə кую – тагы бер яшерен 
эчтəлек тудыру омтылышы да ясый» [Заһидуллина, 2015, б. 287].
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Повестьта ана архетибы киң мəгънəдə алына. Тəбрик өчен ана 
конкрет образдан Туган җир образына үстерелə. Тəбрикнең ана-
сын эзлəп кайтуы – асылга кайту, милли үзбилгелəнешен ачыкларга 
омтылыш булып аңлашыла. «Əлеге яссылыкта Тəбрикнең үз асылын, 
нəсел башын табарга тырышуы татар халкының үз тарихын эзлəве 
белəн кисешə» [Надыршина, 2014, б. 152]. 

З. Хəкимнең «Ана җыры» (2020) əсəре тема-идея, проблема ягын-
нан, шулай ук кайбер образлары белəн дə «Тау ягы повесте»на бик 
якын. Рахман да, Тəбрик кебек, балалар йортында үсə, армия хезмə-
теннəн соң əнисен, əтисен ачыклау нияте белəн туган ягына кайта. 
Ике əсəрдə дə сюжет кызыксындыру-интрига белəн алып барыла. 
Шулай да, З. Хəким, Ə. Баяновтан аермалы буларак, төп геройны 
милли идеалга якынайта, ХХI гасыр кешесенə үрнəк-өлге булып то-
ручы образ итеп эшли. 

«Ана җыры» фəлсəфи, лирик һəм сентименталь катламнардан 
тора. Ул төрле дəрəҗəдəге укучылар өчен кызыклы, чөнки ананың ба-
ласын югалтуы һəм аның еллар үткəч кенə табылуы – борынгы дөнья 
əдəбиятыннан алып, бүгенге массачыл əдəбиятка караган əсəрлəргə 
кадəр иң киң таралган мотивларның берсе. Романдагы милли-фəлсə-
фи катлам исə аны массачыл əдəбияттан югары күтəрə.

Рахман – дөньяны музыка аша танып белүче герой. Өч яшенə – 
анасыннан аерылганчыга кадəр хəтерендə сакланып калган көй аны 
үз асылын билгелəүгə алып килə. Ə. Баянов повестендагы кебек, 
монда да ана образы киң планда килə. Ана – дөньяга китерүче, аның 
аша тел, моң, миллəт төшенчəлəре билгелəнə. Рахман бүгенге заман 
герое һəм аның язмышы фонында шəхес-миллəт проблемалары үре-
леп бара. 

Романда күнегелгəн, җайга салынган тормышның җимерелүе, 
ягъни хаос башлану вакыты итеп туксанынчы еллар күрсəтелə. Ил 
җимерелə – язмышла р җимерелə. Шул болгавыр елларда Рахман 
исемле сабый, анасыннан аерылып, пассажир поездында ерак Бело-
ярск каласына китə. Балалар йортындагы тормышның тышкы ягына 
əһəмият бирмичə, автор игътибарын героеның рухи дөньясына юнəл-
тə. Абсолют ишетү сəлəтенə ия баланың күңеле, əлбəттə, башкалар 
белəн бер төсле була алмый. Өч яшенə кадəр хəтерендə аерым мизгел, 
күренешлəр генə булып калган дөньяны, аеруча əнкəсенең бишек җы-
рын, моңлы тавышын ул беркайчан да онытмый. Əлеге моң алга таба 
Рахманның үз-үзен табуына алып килгəн юлга əверелə. 

Əсəрдə җыр тарихи хəтерне саклаучы символ булып килə. Шун-
дый матур мотив үрнəген Р. Батулла үзенең «Сөембикə» романында 
биргəн иде. Болгар ханы кызы Гайшə бəгимнең фаҗигалы тарихлы 
көе гасырлар аша үтеп, Казан ханлыгы кешелəренең күңелендə дə 
яшəвен дəвам итə. Ул көйнең мəгънəсен үз тамырларын белгəн, илен 
сөйгəн, таза рухлы геройлар гына аңлый. «Ана җыры» əсəрендə дə 
көй, туган тел кебек, кеше асылының күрсəткече, миллилекне саклау-
чы рухи хəзинə, илаһи көч буларак бирелə.
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З. Хəким, Ə. Баянов кебек, ата образының заманга бəйле үзгəргəн 
модификациясен бирə. Вəсим Мəрзияне (Рахманның əнисен) улына 
бер яшь вакытта ук ташлый. Инде күп еллар үткəннəн соң, егерме 
өч яшьлек чибəр егет каршына килеп баскач та, анда аталык хислəре 
уянмый. Соңгы ярты гасырда ата-ул мөнəсəбəтлəренең җимерелүе – 
ир кешенең килəчəк буын алдында җаваплылык тоймавы тормышны 
хаоска китерүче сəбəплəрнең берсе буларак күрсəтелə. 

«Ана җыры» романы, Д. Заһидуллина язганча, «Татар əдəбияты-
ның милли-иҗтимагый юнəлешле традициялəрендə, кеше язмышы 
янəшəсендə миллəтнең үткəне – бүгенгесе – килəчəге юлын, траекто-
риясен сызган əсəр булып чыккан» [Заһидуллина, 2020, б. 149]. Ав-
торны җəмгыятьтəге кешелəрнең туган телгə, милли сəнгатькə, үткəн-
гə мөнəсəбəте борчый һəм ул уңай геройларының сөйлəмнəре, яшəү 
рəвешлəре аша үз позициясен җиткерə, килəчəктə татар миллəтенең 
үсеш юлларын күрсəтергə омтыла. Татарларның татарча сөйлəшмəве, 
үз миллəтеннəн йөз чөерүе (Тимур, Асия образлары) əсəрдə үтемле 
чараларда бирелə. Чит мохиттə үскəн Рахман моңа нык гаҗəплəнə. 
Моның белəн язучы укучыга əлеге хəлнең гайре табигый күренеш бу-
луын аңлатырга тели. Шулай ук язучы яшəү мəгънəсе мəсьəлəсенə 
туктала һəм кешенең тормышта максаты булырга тиешлеген билгели, 
ə татар кешесе өчен ул ачык – үз телеңне саклау, миллəтеңə хезмəт 
итү (Тимур белəн əңгəмə).

Романда Рахман тормышында хəлиткеч роль уйнаган Фəйрү зə 
апа образы бар. Үзенең җыры-моңы белəн ул сабый күңелен кузгатып 
җибəрə һəм баланың хəтерендə сакланган татарлык хислəрен уята. 
Рахманга ана җылысы биргəн əлеге ханым татар анасы архетибы бу-
лып тора, Татарстаннан читтə яшəүче үз балаларына гына түгел, дет-
дом баласы Рахманга да дөрес һəм милли тəрбия бирə. 

Əсəрнең исеменə чыгарылган «Ана җыры» бөтен хикəялəүгə 
тон бирə һəм шул ук вакытта повестьның фəлсəфи проблематикасы 
үсеш векторын билгели [Хəбетдинова, 2020, б. 169]. «Кайбер җырлар 
иркəлəп йоклата да, җилкетеп уята да. Елата да, елмайта да. Андый 
аһəң гүя башка дөньядан килə, икенче планетадан, башка кү клəрдəн 
агыла. Искиткеч матур көй, тантаналы моң, акыл белəн генə төше-
неп булмый торган җыр. Əйтерсең лə, монда түгел, Җиһан тирəн-
легендə туган, əмма газап белəн шатлык тулы бу Җирдə дə үзенə 
урын тапкан һəм кешелəрнең күңеленə керү сəлəтенə ия бөек җыр». 
[Хəким, 2020, б. 80] Əлеге «җыр»ның «ана җыры» булуы əһəмиятле. 
Автор аны анадан балага күчə торган милли код итеп күрсəтə һəм 
аны яшəү коды дəрəҗəсенə үстерə. Конкрет бу рольгə язучы татар 
кешесенең күңел халəтен ачарга ярдəм итүче Идел, Аерылу, Диңгез, 
Төн, Кайгы образларын туплаган борынгы халык җыры «Су буйлап»-
ны сайлый. 

«Алтынчəч», «Тау ягы повесте», «Ана җыры» əсəрлəрен бер-
лəштереп торучы бер мотив бар, ул – ир-егетнең үз асылын, миллəтен 
ачыкларга омтылу. Фольклор əсəрлəре нигезендə язылган М. Җəлил-
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нең «Алтынчəч» либреттосында Җик Мəргəн дə Тəбрик, Рахман ке-
бек, ата-анасын ачыклау аша үзен табарга омтыла:

«Тик мин белмим, кайда
Минем туган илем?..
Кем соң атам, анам?
Кем соң нəселем минем? <...>
Килеп чыктым монда
Ерак киң даладан,
Лəкин туган җирем
Таба алмыйм һаман!» [Җəлил, 1976, б. 280].

Тугзак белəн Җик Мəргəн табышканнан соң, ана оныгын үз хал-
кының иреге өчен көрəшкə чакыра. Шулай итеп, ана əсəрдə гаделлек 
һəм азатлык символы да булып килə.

Гомумəн, ана архетибы күп очракта милли проблематика белəн 
бəйле бирелə һəм асылны саклауда мөһим образ буларак еш файда-
ланыла. Бу – милли үзаң үскəн, миллəткə югалу куркынычы янаган 
елларда аеруча күзгə ташлана. Татар əдəбиятында ана архетибына 
борынгы чордан алып бүгенге көннəргə кадəр киң мəгънəви йөк са-
лынып килə. Ул конкрет кеше, хатын-кыз образыннан миллəт симво-
лына үстерелə. Ə ана-ул мөнəсəбəтлəрендə, бигрəк тə улның анасын 
эзлəү, табу мотивларында татар кешесенең яшəү мəгънəсен эзлəве 
һəм табуы чагылдырыла. Димəк, татар язучыларының ана образын 
киңəйтүе – архетип статусына күтəрүе милли үзаңны ныгыту, миллəт-
не берлəштерү максатыннан эшлəнə.
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