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- Vi la yət müəl lim, siz Re mark, 
Böll ki mi realist, bir növ ha mı-
ya doğ ma olan hiss lə rin ya ra-
dı cı la rı ilə bə ra bər, Kafk  a və 
bu gün əsə ri ba rə sin də da nı-
şa ca ğı mız Her man Hes se ki mi 
mü rək kəb üs lub lu müəl lifl  ə ri 
də tər cü mə et mi si niz. Hes se nin 
giz li psi xo lo ji dün ya sı na qa pı 
aç maq, onun dü şün cə şif rə lə ri-
ni çöz mək Re mark, Böll ki mi 
ya zı çı la rı tər cü mə et mək lə mü-
qa yi sə də nə də rə cə də çə tin dir?
- Haq lı san, El min, doğ ru dan da 

bun lar baş qa-baş qa amp lualı sə-
nət kar lar dır. Re mar kın li rik-psi-
xo lo ji, his si-emo sional ov qa tın-
dan son ra bir dən-bi rə Hes se nin 
psi xoana li zi nin də rin qat la rı na 
en mək, fəl sə fi  ümu mi ləş dir mə-
lə ri nin ma hiy yə ti nə var maq, da-
ha son ra Kafk  a bu rul ğa nın da ça-
ba la maq, müəm ma lar la do lu bir 
hə ya tın la bi rin tin dən əbəs ye rə 
çı xış yo lu ax tar maq o qə dər də 
asan mə sə lə de yil. Re mar kın bə-
dii pa lit ra sı üçün sə ciy yə vi olan 
es te tik qa yə ni, da ha doğ ru su, in-
di cə qeyd et di yi miz xü su siy yət-
lə ri ge niş poetik im kan la ra ma lik 
ana di li miz də səs lən dir mək o 
qə dər də çə tin ol ma dı, çün ki bu 
ya zı ma ne ra sı mə nə yad de yil di, 
ne cə de yər lər, gö zü mü açıb be lə 
“li rik-sen ti men tal” ədə biy ya tın 
için də bö yü mü şəm. Böl lün də 
sim vol la rı, ey ham la rı, ha ra da sa 
sar kazm sə viy yə si nə yük sə lən 
yu mo ris tik-sa ti rik təh ki yə tər-
zi mə nə yad de yil di, çün ki is tər 
klas sik, is tər sə də müasir ədə biy-
ya tı mız da ox şar nü mu nə lər var. 

İn di haq qın da da nış dı ğı mız 
Hes se isə bun la rın hər üçün dən 
fərq lə nir, in sa nın mə nə vi alə mi ni, 
əməl lə ri ni, öz “Mən”inə və ger-
çək li yə mü na si bə ti ni psi xoana-
li zin çox qat lı süz gə cin dən ke çi-
rən də, var lıq və yox luq haq qın da 
fəl sə fi  ümu mi ləş dir mə lər apa ran-
da, ne cə de yər lər, “Kafk  a la şır”, 
bəl kə də, on dan be tər olur, an caq 
gənc lik dən, mə həb bət dən söz 
açan da Re mark dan ge ri qal mır. 

 Söh bə ti mi zin əsas möv zu su 
olan “Yal qu zaq”da elə par ça lar var 
ki, on lar san ki ay rı-ay rı müəl lifl  ə-
rin qə lə min dən çı xıb. Bü tün əsər 
bo yu be lə dir - müəl lif təh ki yə sin-
də də, ob raz la rın da xi li mo no lo-
qun da da, dialo qun da da ritm, 
ahəng tez-tez də yi şir. San ki Har ri 
Hal ler ob ra zı nın da xi li alə min də 
baş ve rən tə bəd dü lat lar, mə nə vi 
sar sın tı lar, onun, nə ha yət, ”cis ma-
ni va hid li yin hə lə mə nə vi va hid lik 
ol ma dı ğı nı dərk et mə si” bü tün 
mət nə sə pə lə nir, hə rə si özü nə uy-
ğun ov qat və bu ov qa tı ifa də edən 
təs vir va si tə si, sin tak sis ya ra dır. 
Elə an lar da olur ki, on la rın ara sın-
da kı “sər həd lər” po zu lur, “epis tol-
yar janr” la “bə diilik” qo vu şur.

İc ti mai-fəl sə fi  tu tu mu həc min-
dən qat-qat çox olan “Yal qu zaq” 
haq qın da trak tat”ın oxu cu nu 
“pe rik dir mə mə si” də bu üs lu-
bun xid mə ti dir. Yox sa ro ma nı 
oxu maq müm kün ol maz dı. Gö-
rü nür, Hes se nin həm də gö zəl 
şair ol ma sı bu qə dər “ağır” nəs-
rin, tam ol ma sa da, müəy yən 
qə dər “yün gül” poeti ka sı nın ya-
ran ma sın da əsas lı rol oy na yıb. 

 - “Yal qu zaq”ın dün ya ədə biy-
ya tın da kı ye ri ni bir ne çə cüm lə 
ilə ne cə qiy mət lən di rər si-
niz?
- “Yal qu zaq” 

is tər st ruk-
tur, is tər sə də 
i d e  ya - m ə z -
mun cə hət-
dən dol ğun 
əsər dir, 

Şərq-Qərb fəl sə fi  dü şün cə tər zi-
ni “so na ta jan rın da” bir ləş di rir. 
Ora da qo yu lan prob lem lər :in-
san-cə miy yət, şəx siy yət-mü hit 
zid diy yət lə ri əzə li və əbə di prob-
lem lər dir. Bun dan əla və, “Yal qu-
zaq” yad laş ma fe no me ni haq-
qın da ən san bal lı əsər lər dən dir, 
qı sa fa si lə lər lə də ol sa, dox san ilə 
ya xın dır ki, hə mi şə best sel ler lər 
sı ra sın da dır.

Bu ra da “yad laş ma”nın özü 
de yil, onu ya ra dan ic ti mai-so sial 
mü na si bət lər, şəx siy yət– cə miy-
yət zid diy yət lə ri, mə nə vi tə bəd-
dü lat lar, so sial-psi xo lo ji amil lər 
ön pla na çə ki lir. Yə ni, Hes se nin 
“yad laş ma sı”, mə sə lən, Kafk  a-
nın “yad laş ma sı” ki mi “her me-
tik şə kil də pro to kol laş mır”, da ha 
ge niş priz ma lar dan işıq lan dı rı-
lır, müx tə lif mü na si bə lər də təh-
lil olu nur.

- Ro ma nın özün dən son ra ya ra-
nan ədə biy ya ta tə si ri haq qın da 
da nı şaq. Əgər “Yal qu zaq” ol-
ma say dı, XX əs rin avan qar diz-
mi nə yi iti rər di?
- Bu əsə rin özün dən son ra ya-

ra nan ədə biy ya ta tə si ri haq qın da 
çox da nış maq olar, konk ret mi-
sal lar da gös tər mək olar, an caq 
bu, ədə biy yat şü nas la rın işi dir, 
mən yal nız onu de yə bi lə rəm ki, 
ro ma nın ar dın ca ob raz la rın da-
xi li aləm lə ri nin dual təs vi ri xey li 
azal dı, on la rın iç dün ya sın da giz-
lə nən min cür xis lə tə ma raq art-
dı, trak tat da de yil di yi ki mi, “şəx-
siy yə tin va hid li yi” haq qın da kı 
xül ya lar da ğıl dı, hər bir “Mən”ə 
əl van bir dün ya, ba la ca bir ul duz 
kəh kə şa nı, bi çim, in ki şaf, sü ku-
nət, va ris lik, im kan ki mi ba xıl dı 
və bu na uy ğun ola raq da, xü su-
si lə nəsr də epik vü sət ge niş lən di.

- Bu cür çox qat lı ro ma nı ana 
di li nə çe vi rən də nə ki mi çə tin-
lik lər lə qar şı laş dı nız?
- “Yal qu zaq” ötən əs rin əv vəl-

lə rin də Qər bi Av ro pa ədə biy ya-
tın da ya ra nan, Al ma ni ya da Hes se 
və To mas Mann ya ra dı cı lı ğın da 
özü nün ən yük sək zir və si nə ça-
tan “İn tel lek tual ro man” jan rın da 
ya zı lıb və mən bi lən, biz də, ən azı 
o vaxt lar bu səp ki də əsər yox idi. 
Sö züm odur ki, əsə ri çe vir mə yə 
baş la yan da, mən, bəl kə də, bu nun 
mə su liy yə ti ni yax şı dərk elə mə-
miş dim, an caq son ra dan bəl li ol-
du ki, Hes se poeti ka sı nın in cə lik-
lə ri ni duy maq, üs tə lik də, onu bu 
cür üs lu bun hə lə for ma laş ma dı ğı 
bir dil də tə zə dən can lan dır maq nə 
qə dər çə tin imiş. Tə səv vür elə ki, 
o vaxt çox hör mət li “Ya zı çı” nəş-
riy ya tın da ki ta bı, özü də tər cü mə 
əsə ri ni, pla na sal dır maq nə qə dər 
çə tin idi və mə nim bəx tim gə tir-
miş di, Re mar kın “Zə fər ta ğı” tər-
cü məm də nəşr olun muş, özü də 
pis qar şı lan ma mış dı. İn di bir dən-
bi rə “Yal qu zaq”ın tər cü mə si ilə, 
ne cə de yər lər, hə vəs lə baş la dı ğım 
bir işə nöq tə qo yu la bi lər di. Əl bət-
tə, mən nə yi sə şi şirt mək, “Yal qu-
zaq”ın yax şı tər cü mə ol ma sı fi k-
rin dən ta ma mi lə uza ğam, çün ki 
“mü kəm məl tər cü mə”yə inan mı-
ram, uzaq ba şı, ori ji na la “ya xın” 
və ya “da ha ya xın” tər cü mə dən 
da nış maq olar. Sa də cə ola raq bir 
mə sə lə yə mü na si bət bil dir mək 
is tə yi rəm:  bə zi lə ri uğur suz tər cü-
mə ni, yön dəm siz söz yı ğı nı nı di li-
mi zin lü ğət tər ki bi nin “ka sıb lı ğı” 
ilə izah et mə yə ça lı şır. An caq mən 
bu ro ma nın tər cü mə si üzə rin də 
iş lə yən də gör düm ki, di li miz ən 
“qə liz” fi k ri sər rast ifa də et mək 
qa bi liy yə ti nə ma lik dir, sa də cə, 
sə bir li ol maq, müx tə lif va riant la-

rı saf-çü rük et mək la zım dır. Da-
ha də qiq de səm, Hes se, T.Mann 
ki mi ya zı çı la rı bir nə fə sə tər cü mə 
et mək ol maz. Mə sə lən, “Zə fər ta-
ğı” nın tər cü mə si üçün mə nə bir 
ilə qə dər vaxt la zım gəl di, an caq 

həcm cə on dan xey-
li ki çik olan 

“ Y a l  q u -
zaq”ın üzə-
rin də iki 
il dən çox 
i ş  l ə  m ə  l i 
ol dum.

- Ame ri ka da Hip pi hə rə ka tı nın 
bə zi nü ma yən də lə ri “Yal qu-
zaq”ı oxu yan dan son ra in ti har 
edib lər. Be lə bir əsə ri tər cü mə 
edən za man si zi hey rə tə sa lan, 
baş qa dün ya ya apa ran nə ki mi 
de tal lar ol du?
- Mə ni hey rə tə sa lan, ilk növ-

bə də, Hes se nin in di cə de di yim 
ki mi, üs lu bi “çe vik li yi” ol du. O, 
san ki in sa nın iç dün ya sı nın qa-
ran lıq la rı na var dıq ca, sö zün işı ğı 
da ha da güc lə nir, gö rün mə yən 
künc-bu caq qal mır.

- “Yal qu zaq” bə zi mə qam-
lar da san ki ro man ol du ğu nu 
unu dub in san ru hu nu işı ğa 
çe vi rən, in san “Mən”ini Ye-
rin di bin dən Gö yə qal dı ran 
sir li mu si qi yə çev ri lir. Bu sə-
bəb dən ro ma nı “dün ya mı za 
pa ra lel olan dün ya ad lan dı ra 
bi lə rik mi?
- Yax şı de din: in san “Mən”ini 

Yer al tın dan Gö yə qal dı ran sir li 
mu si qi. Yə qin oxu muş olar san, 
ək sər ədə biy yat şü nas lar “Yal qu-
zaq”ın kom po zi si ya sı nın so na-
ta jan rı üzə rin də qu rul du ğu nu 
de yir lər. Mən de yər dim ki, əsər 
zül mət qa ran lıq dan işıq lı göy lə-
rə qal dı rır, bi zi özü mü zə işıq lan-
dı rır, in sa nı yal nız ar zu edil di yi 
ki mi de yil, ol du ğu ki mi qə bul 
et mə yi öy rə dir. 

- Ro ma nın şə rə fi  nə mu si qi çi 
Ar se ni Troits ki mu si qi mü ka-
fa tı tə sis edib. 1970-ci il lə rin 
məş hur “Bo ni M” qru pu mah nı-
la rı nın bi ri ni hə min ro man əsa-
sın da ya zıb. Hətt  a Ru si ya nın 
“Ak va rium” qru pu nun mah nı-
la rın dan bi ri ro ma nın mo tiv-
lə ri əsa sın da ya ra dı lıb. Məş hur 
ABŞ re jis sor la rın dan bi ri fi l mi-
ni ro man dan si tat la baş la yır.

Bü tün bu sa da la dı ğı mız fakt-
la rı cəm lə yib bir sual ve ri rik: 
Ya şa dı ğı mız dün ya nın “Yal qu-
zaq”a, hə qi qə tən mi, bu qə dər 
eh ti ya cı var?
- “Yal qu zaq” is tər ide ya-məz-

mun, is tər sə də es te tik qa yə 
ba xı mın dan çox qat lı, çox lay-
lı, çox şa xə li dir, müx tə lif fəl sə fi  
kon sep si ya la rı, dü şün cə tər-
zi ni özün də eh ti va edir. Yə ni 
hər bi ri miz bu ra da özü mü zə 
aid olan nə yi sə ta pa bi lə rik. Bu 
qat lar dan bi ri də in sa nın özü-
nü dərk pro se si dir. Da ha doğ-
ru su, in sa nın həm cə miy yə tə, 
həm də özü nə yad laş mış, bir 
tə rəf dən özün də “in san lıq”, di-
gər tə rəf dən “ca na var lıq” hiss 
elə yən, bu zid diy yət dən çı xış 
yo lu nu an caq in ti har et mək də 
gö rən bir aut say de rin öz da xi li 
alə min də ki mü rək kəb li yi dərk 
edə rək “Öl məz li yə” ge dən yo lu 
tap ma sı dır. De mə li, özü nü dərk 
xi la sa gə ti rib çı xa rır. Ba yaq sən 
də de din ki, Ame ri ka da Hip pi 
hə rə ka tı nın bə zi nü ma yən də lə-
ri “Yal qu zaq”ı oxu yan dan son ra 
in ti har edib lər. Yə qin, onu da bi-
lir sən ki, Hö te nin “Gənc Ver te-
rin iz ti rab la rı” ro ma nın dan son-
ra da çox lu gənc in ti har et miş di, 
hətt  a bu na gö rə ki ta ba Fran sa da 
rəs mi qa da ğa qo yul muş du. Əl-
bətt  ə, Ver te rə ox şa maq na mi nə 
özü nə qəsd edən lə ri ba şa düş-
mək olar, çün ki söh bət bu ra da 
na kam mə həb bət dən ge dir. Bəs 
hip pi lər? Axı on la rın “ox şa dıq-
la rı” Har ri Hal ler Sehr li teatr da 
“özü nü ta pır”, “ölü mü qə dər 
qorx du ğu güz gü yə ba xıb” nif-
rət et di yi “hə yat ad lı oyu nun 
yüz min fi  qu ru ilə oy na ma ğı” 
öy rə nir, yə ni xi las olur. 

- Ro man əs na sın da 1974-cü il də 
fi lm çə ki lib. Əgər iz lə mi si niz sə, 
fi lm ro man la mü qa yi sə də han sı 
de tal la ra gö rə güc lü, han sı de-
tal la ra gö rə zəif dir?
- Sö zün dü zü, hə min fi l mi 

iz lə mə mi şəm və bu na da heç 
təəs süfl  ən mi rəm. Axı fi l min im-
kan la rı epik təs vi rin im kan la rı 
qə dər de yil. İn di tə səv vür elə 
ki, iki il bü tün in cə lik lə ri ni du-
yub onu ana di lin də tə zə dən 
ya rat ma ğa ça lış dı ğın ha di sə lə ri, 
psi xo lo ji an la rı ki no sə nə ti nin 
dar çər çi və sin də tə zə dən ya şa-
yır san! Axı sən tər cü mə elə yən-
də ya lan-doğ ru hə min ob raz la rı 
öz alə min də ya ra dır san, o an la rı 
yax şı-pis “ya şa yır san” və hə min 
fi lm də, bəl kə, çox şey üst-üs-
tə düş mə yən də, baş qa yo zum-
la rast la şan da ona bax dı ğı na 
peş man olur san. İnan mı ram ki, 
“Yal qu zaq”dan əsər ki mi al dı-
ğım zöv qü fi lm dən ala bi lim.

- Ro ma nı tər cü mə et di yi niz za-
man dün ya nın “Yal qu zaq”dan 
ke çib tə miz lə nə cə yi nə inan dı-
nız mı?
- Əl bətt  ə! Am ma tər cü mə pro-

se sin də bu ba rə də heç dü şün mə-
mi şəm və dü şün mək iq ti da rın da 
da ol ma mı şam. Yal nız işi so na 
çat dı rıb onun ma hiy yə ti ni an-
la yan dan son ra inan mı şam ki, 
dün ya-in san lar müt ləq bu “Yal-
qu zaq”dan keç mə li dir. An caq 
dün ya nın və in san la rın bun dan 
son ra tə miz lə nib-tə miz lən mə yə-
cə yi sual al tın da dır...

Elmin NURİ
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