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XVII əsr Qərbi Avropa ölkələri ədəbiyyatı.
481 səh.
Qərbi Avropa ölkələri ədəbiyyatının müxtəlif dövrləri, ədəbi
hadisələri və şəxsiyyətləri haqqında Azərbaycanda müxtəlif xarakterli bir
sıra əsərlər yazılıb çap edildiyi halda XVII əsr Qərbi Avropa ölkələri
ədəbiyyatı haqqında sistemli məlumat verən heç bir əsər yoxdur. Müəllif
bu cəhəti nəzərə alıb XVII əsr Qərbi Avropa ölkələri ədəbiyyatı haqqında
sistemli, ardıcıl və yığcam məlumat verən bir kitab hazırlamışdır.
Kitabda italyan, alman, ingilis, ispan və fransız ədəbiyyatlarından əsas
hadisə və şəxsiyyətləri gözdən keçirilmiş, bu və ya başqa bir ədəbi
hadisənin ictimai, tarixi kökləri araşdırılmışdır. Əsrin Lope de Veqa,
Molyer, Kornel, Rasin, Milton, Kalderon və başqa nümayəndələri barədə
ayrıca oçerklər verilmişdir. Kitab yazılarkən müəllif rus dilində olan
ədəbiyyatdan bəhrələnmiş, xarici ölkələr ədəbiyyatı üzrə apardığı
mühazirələrdən istifadə etmişdir.
Kitab ali məktəb müəllimləri, tələbələr və Qərbi Avropa ölkələri
ədəbiyyatı ilə maraqlanan geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

 Afaq Yusifli İshaqlı, 2012
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XVII YÜZİLLİYİN QƏRBİ AVROPA
ÖLKƏLƏRİ ƏDƏBİYYATI
İstər tarixşünaslıqda, istərsə də ədəbiyyatşünaslıqda
XVII əsr Qərbi Avropa xalqlarının tarixində keçid dövrü
kimi səciyyələnir. Bir tərəfdən İntibahla, digər tərəfdən
Maarifçiliklə bağlı olan, onların hər ikisi ilə müxtəlif şəkildə
bağlanan XVII əsr mahiyyət etibarilə bu dövrlərin heç biriylə
eyniləşmir, tam doğmalaşmır. Onu İntibah və Maarifçiliklə
birləşdirən cizgilər ayıran keyfiyyətlərdən daha azdır. İntibah
və Maarifçiliyə nisbətən XVII əsr daha mürəkkəb daxili
ziddiyyətlərə malikdir. İntibah dövrünə nisbətən XVII əsrdə
qabaqcıl sosial-siyasi qüvvələrin mübarizəsi daha yüksək
ictimai inkişaf sayəsində aparılır. Eyni zamanda
mühafizəkar, mürtəce qüvvələrin də çox güclü tərzdə
fəallaşması müşahidə olunur. Tarixin irəliyə doğru hərəkətini
dayandırmaq feodal dünyasının parçalanmasının qarşısı
almaq üçün çox ciddi addımlar atılır. Bu addımlar bəzi
hallarda uğurla nəticələnir. Bu əsrin mürəkkəbliyi,
ziddiyyətlərinin kəskinliyi birinci növbədə buradan irəli
gəlir.
XVII əsri İntibah və Maarifçilikdən fərqləndirən mühüm əlamətlərdən biri onun keçid, ara, orta mərhələ təşkil
etməsidir. Daha doğrusu, təzə-təzə təşəkkül tapan, get-gedə
qüvvətlənən burjua münasibətlərinin təzyiqi altında
feodalizmin tədricən süquta uğraması prosesində ara mərhələ
olmasıdır. İntibah dövrü bu hərəkatın başlanğıc, Maarifçilik
isə yekun mərhələsidirsə, XVII əsr irəliyə doğru hərəkət
zəncirində orta həlqəni təşkil edir.
Artıq XVII əsrdə iki sosial-iqtisadi sistemin toq3
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quşması nəticəsində Niderlandiya və İngiltərədə yeni burjua
dövlətinin ilk nümunələri meydana gəldi. Yeni iqtisadi
sistemin oyanmaqda olan qüvvələrindən ilk zərbələr alan,
müvazinətini itirən feodalizmi tamamilə məhv etmək üçün
bir əsrlik vaxt lazım idi. XVII əsrin ədəbiyyatını öyrənərkən
o vaxt Qərbi Avropa ölkələrində baş verən tarixi döyüşləri
mütləq nəzərə almaq lazımdır.
XVII əsr ədəbiyyatı və bütünlükdə dövrün əqli
hərəkatını İntibah dövrünün nailiyyətlərini nəzərə almadan
düzgün başa düşmək və qiymətləndirmək çətindir. Çünki bu
dövrün bütün ən mühüm hadisələri bu və ya başqa şəkildə
özündən əvvəlki tarixi mərhələnin axtarışları, kəşfləri,
mübarizələri ilə bağlıdır. İntibah mərhələsinin nəhəng
kəşfləri xalqların şüurunu yerindən oynatdı, orta əsrlər
gerçəkliyinin ənənəvi həyat normalarını sarsıtdı. Müasir
materializmin banisi, ingilis filosofu Frensis Bekon məhz bu
cəhətə işarə edərək yazmışdır: "Kitab çapı, barıtın və
kompasın kəşfi insan münasibətlərinə elə bir təsir göstərdi
ki, heç bir hakimiyyət, heç bir təriqət, heç bir ulduz belə bir
təsirə malik olmamışdır".
XV əsrin sonlarında Amerikanın kəşfi, Kopernikin
heliosentrik sisteminin meydana çıxması, antik mədəniyyətin
dirçəlməsi insanların təsəvvürlərini alt-üst etdi, yerin coğrafi
quruluşu haqqındakı fikirlər dəyişdi, insanlar kainata başqa
cür yanaşmağa başladılar, humanist alimlərin antik
mədəniyyəti dirçəltmələri bəşər tarixinə baxışda inqilab
yaratdı, xristianlıq ideologiyasına əsaslanan orta əsr
dünyagörüşünün saxtalığını, əsl mahiyyətini üzə çıxartdı.
Burjuaziyanın ictimai həyatda mövqeyi gücləndikcə,
qüvvətləndikcə ticarəti, daxili iqtisadi inkişafı, ordunun
silahlandırılması və dənizçilik işini öz əlinə aldı. O, elmlərin
və materialist dünyagörüşünün praktik əhəmiyyətini başa
düşdüyündən yeni elmi axtarışlara tərəfdar çıxdı. İnkişaf
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etməkdə olan yeni istehsal qüvvələri elmdən yeni-yeni
axtarışlar, tapıntılar, ixtiralar, kəşflər tələb etdi. Azad əmək
bazarına və hər cür qayda-qanundan, məhdudlaşdırmalardan
azad bazara maraqlı olan burjuaziya bərabərlik, milli
quruculuq haqqındakı humanist ideyaları müdafiə etdi,
ölkənin ərazi, mədəniyyət və dil birliyi, məhəlləçilikdən azad
olması meyllərinə tərəfdar çıxdı. Hələ təzə həyata atılan
burjuaziyanın ideoloqları olan İntibah dövrünün xadimləri
bəşəriyyətin gələcəyi üçün yol açırdılar. Bir cəhəti nəzərə
almaq lazımdır ki, İntibah dövrünün idealları, qayə və
məqsədləri burjuaziyanın sinfi vəzifələrinin çərçivəsinə
sığınmışdı, ondan çox-çox geniş və yüksək idi. Lakin həmin
tarixi mərhələdə onlar, hər şeydən əvvəl, burjuaziya ilə,
burjuaziyanın qarşısında duran praktik məqsədlərlə əlaqəli
idi.
Burjuaziyanın simasında güclü mərkəzləşmiş kral
hakimiyyətinə əlverişli tərəfdar tapan Avropa hökmdarları
XVII əsrdə elm və incəsənətin inkişafına qayğı göstərir,
sənətkarları əzizləyir, onlara vəzifələr, rütbələr, mükafatlar
verir, kilsəyə qarşı cəsarətli hücumlarına göz yumurlar. Yeni
ideologiyada, yeni baxışlarda necə bir odun, alovun
gizləndiyini axıra qədər başa düşməyən ən yüksək kilsə
xadimləri də, hətta katolikliyin beşiyi olan Roma da ümumi
rəyin, dəbin təsiri altına düşür. Papa X Lev özü ətrafına
alimlər, rəssamlar, heykəltəraşlar toplayır, İsa haqqındakı
əfsanələrlə bağlı atmacalar söyləyir.
Onu da qeyd edək ki, burjuaziyanın feodalizm
əleyhinə mübarizəsi bir sıra ölkələrdə kilsə islahatı uğrunda
mübarizə şəklini alır. Məhz bu mübarizələrin nəticəsində bir
çox ölkələr, o cümlədən İngiltərə, Niderland, Skandinav
ölkələri, Cenevrə, alman knyazlıqlarının bəziləri katolik
Romasının nüfuz dairəsindən çıxaraq onda bir gəlir vergisi
verməkdən imtina etdi. Fransada dini təriqətlər ucbatından
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qanlı döyüşlər baş verdi. İnqilabi tufan az qaldı ki,
feodalizmi silib atsın, əsrlər ərzində formalaşan sosial hüquqi
sistemi darmadağın etsin.
Necə bir odla oynadıqlarını ancaq indi başa düşən
Roma papası və bütün Avropa mütləq hakimləri yeni
baxışlara və görüşlərə qarşı qəti hücuma keçdilər. Elm,
ədəbiyyat və incəsənət nümayəndələrinə qarşı onların
əvvəlki münasibətlərindən əsər-əlamət qalmadı. Nəzakətli,
maarifpərvər bir hökmdar kimi tanınan, "ədəbiyyatın atası"
sayılan fransız kralı I Fransisk yeni fikrə qarşı hücumun ilk
cərgələrində dayandı. Feodal-katolik irticası tonqallar və dar
ağacları vasitəsilə tarixin irəliyə hərəkətinin qarşısını almağa
çalışdı.
Bu irticanın ən mühüm təzahürlərindən biri inkvizisiya (latıncadır, axtarış, istintaq deməkdir) ali məhkəməsinin yaranması idi. İnkvizisiya sonralar III Pavel adı ilə
papa olan kardinal Karaffanın təşəbbüsü ilə 1542-ci ildə
Romada təşkil edilmişdir. 1559-cu ildə konqerqasiya adı ilə
Roma papasının müəyyən məsələlərə baxan xüsusi bir
idarəsi yaranır. Ağıllar, şüurlar üzərində nəzarəti həyata
keçirmək və qadağan olunmuş kitabların siyahısını –
indeksini tərtib etmək bu idarəyə həvalə olunur. Bu siyahıya,
gözlənildiyi kimi, xristian dininin ruhuna və hər cür formal
xüsusiyyətinə zidd olan çap kitabları daxil edilirdi. Bu
siyahıya ayrı-ayrı əsərlərin daxil edilməsi işi indi də davam
etdirilir. Həmin "indeks"də Volter, Didro, Hüqo kimi ən
məşhur sənətkarların adlarına rast gəlmək olar. Trident şəhərində çağırılan ümumdünya kilsə məclisi papanın günahsız
olduğunu etiraf etməklə ona qeyri-məhdud hakimiyyət verdi.
İspan rahibi İqnat Loyola tərəfindən Yezuit Ordenini
1540-cı ildə papa III Pavel rəsmi şəkildə təsdiq etdi.
Yezuitlər təşkilatı XVII-XVIII əsrlərin Avropa həyatında
dərin izlər buraxdılar. Tərbiyə işinə nəzarəti ələ alıb xüsusi
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məktəblər açdılar. XVII və XVIII əsrlərin bir çox böyük
sənətkarları yezuit kollecində oxumuşdur. Yezuitlər belə
hesab edirdilər ki, özünü allaha həsr etmək istəyən hər bir
kəs iradəsindən əlavə ağlını da ona verməlidir.
Feodal katolik irticası öz tədbir və hücumları ilə
İntibah dövrünün əsas nailiyyətlərini məhv edə bilməsə də,
tarixi inkişaf sürətini xeyli ləngitdi, qabaqcıl ideallar uğrunda
mübarizə aparan ziyalılar arasında narahatlıq saldı,
feodalizmin qəti tarmar edilməsi vaxtını uzatdı, güclü hücum
qarşısında qalan feodal zadəgan sinfinə bir müddət nəfəs
almaq, özünə gəlmək imkanı verdi. İrtica qüvvələri öz
hərəkətləri, təqibləri, inkvizisiya tonqalları ilə insanların
şüurunda fəci bir ikitirəlik, parçalanma, ideya düşkünlüyü
əmələ gətirdi. Bəşəriyyətin yetişdirdiyi bir çox ağıl, kamal
dahilərini cismən məhv etdiyi kimi, bir çox iradəcə zəif
olanları da doğru yoldan uzaqlaşdırdı.
Qərbi Avropada katolik irticasının təsiri ilə şüurlarda
əmələ gələn dəyişmələri göstərmək üçün XVI əsrin görkəmli
italyan şairi Torkvato Tassonun taleyini xatırlamaq
kifayətdir. Katolik irticasının güclü təsiri altında Tasso antik
mədəniyyətdən, İntibah dünyagörüşündən əl çəkir, katolik
dininin norma və tələblərinə baş əyir. O, hətta yeni xristian
eposu yaratmaq müddəasını irəli sürür. "Həqiqətəuyğunluq
və möcüzə, demək olar ki, həmişə bir-birinə əksdir. Halbuki
bu xüsusiyyətlər qəhrəmanlıq poemasının ən zəruri şərtləridir. Şairlik sənəti ondan ibarətdir ki, onları birləşdirsin.
Xristian şair buna ancaq o vaxt nail ola bilər ki, belə
möcüzəli hərəkətləri allaha, onun mələklərinə, müqəddəslərinə, yaxud fövqəltəbii qüvvə bəxş olunanlara, yəni
iblislərə, cadugərlərə və pərilərə aid etsin. Həqiqətəuyğunluq
isə burada ona görə mümkündür ki, biz beşikdən başlayaraq
bu sayaq möcüzələr haqqında söhbətlər eşidirik. Beləliklə,
yeni epik poema ancaq ya xristianlıq, Avropa məzmununa
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malik olmalıdır".
Tassonun bu mülahizələrində katolik irticasının təsiri
aydınca hiss olunur. Gördüyümüz kimi, Tasso özü başa düşür
ki, möcüzə və həqiqətəuyğunluq bir-birini rədd edən
keyfiyyətlərdir. Lakin katolik irticasının təzyiqi altında
İntibah dövrünün sağlam insani dünyagörüşündən geri
çəkilən şair bu birləşməz keyfiyyətləri birləşdirməyə ümid
edir, görünür, daha çox insanların dini hisslərinə arxalanır.
Məhz şüur və baxışlarda əmələ gələn bu cür parçalanma və
ziddiyyətlər bir sıra Qərbi Avropa ölkələrinin incəsənətində
barokko adlandırılan üslubi cərəyanın meydana gəlməsinə
səbəb oldu. Bu üslubi cərəyanın daxili mahiyyəti şən, nikbin
İntibah dünyagörüşü ilə yenidən bərpa edilən kədərli,
bədbin, tərki-dünya orta əsrlər xristian baxışları arasındakı
ziddiyyətlərlə şərtlənir. İnsanların şüur və hislərini feodal
katolik irticası orta əsr xristianlığına, tərki-dünyalıq,
həyatdan küskünlük əhval-ruhiyyəsinə doğru çəkirsə, İntibah
onu sevincə, şadlığa, təbiətə, həqiqətəuyğunluğa doğru
meylləndirir. İnsan qaranlıqla işıq, elmi dünyagörüşlə dini
xurafat arasında sərgərdan qalır.
Bu baxımdan Tassonun "Azad edilmiş Yerusəlim"
poeması diqqəti daha çox cəlb edir. Şair əsərində daim birbirilə düşmən və barışmaz olan həzz ideyası ilə xristian
asketizmi ideyasını birləşdirməyə, barışdırmağa can atır.
Poemada Yerusəlim (Beytülmüqəddəs, Qüds) divarları qarşısında dayanan xristian cəngavərlərinin qəhrəmanlığından söhbət açılır. Bulonlu Qotfrid onların
sərkərdəsidir. Müəllifin fikrinə görə, o, xristian idealları
uğrunda vuruşan bir sərkərdə kimi oxucunun diqqətini daha
çox cəlb etməli, onun idealına çevrilməlidir. Türklərin
Avropada yerləşməsi və İtaliya dəniz ticarətinin Şərqə
yolunu bağlaması baxımından poemanın mövzusu aktual
səslənirdi. Poema italyanlara qəhrəmanlıq ruhu aşılayıb,
8

XVII əsr Qərbi Avropa ədəbiyyatı

onları
türklərə
qarşı
ümumxalq
mübarizəsinə
ilhamlandırmalı idi. Digər tərəfdən poemada təsvir edilən
xristianlarla kafirlərin döyüşü müasirlərin şüurunda
katoliklərin islahatçılığa qarşı mübarizəsi ilə səsləşirdi.
Göründüyü kimi, Tassonun səlib yürüşlərini və xristian
cəngavərlərini tərənnüm etməsi tamamilə aktual, müasir
səciyyə daşıyırdı.
Tasso poemasının əsas süjetinə bir sıra aşiqanə
epizodlar da artırmışdır. Olind və Sofroniya, Tankred və
Erminiya, Armida və Rinaldo epizodları buna misal ola bilər.
Poemanın XVI nəğməsində cadugər Armidanın tilsimli
bağları, onun öz sehrli kəməri ilə cəngavər Rinaldonu
sehrləməsi təsvir olunur.
Armida surəti Tasso tərəfindən böyük məharətlə
yaradılmış, epizodik səciyyə daşımasına baxmayaraq əsas
qəhrəmanı kölgədə qoymuşdur. Poemada o, tədricən
xristianlığa nifrət edən, onları məhv etməyə çalışan
cadugərdən adi bir qadına çevrilir. Rinaldoya bəslədiyi
məhəbbət ona qalib gəlir. Rinaldo Armidanı dərin ehtiraslı
bir məhəbbətlə sevsə də, allaha xidmət xatirinə dünyəvi
sevgidən əl çəkir, Armidanın sehrli bağından uzaqlaşır.
Rinaldo xristian dini qarşısında borcunu yerinə yetirib
Armidadan ayrılsa da, onu unuda bilmir, Armida da özünü
məcbur edə bilmir ki, Rinaldoya nifrət bəsləsin.
Qəhrəmanların səhrada axırıncı görüşü, özünü zəhərli
oxla öldürmək istəyən Armidanın qarşısında Rinaldonun
həqiqəti etiraf etməsi, onun cəngavəri və qulu olduğunu
bildirib xristianlığı qəbul etmək üçün ona yalvarması
Tassonun baxışlarındakı ideya ziddiyyətlərindən xəbər verir.
Xristian
asketizmi,
tərkidünyalığı
ilə
bütpərəst
hissiyyatlığının, həyatsevərliyinin toqquşmasında faktiki
olaraq hiss və ehtiras qələbə çalır. Tassonun bütün cəhdlərinə
baxmayaraq onun poemasında xristian ideallarının qələbəsi
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təsdiq edilmir.
Tasso özü də başa düşür ki, birləşməz, yovuşmaz
ünsürləri birləşdirmək, qovuşdurmaq mümkün olmamışdır.
Ona görə də, qəfəsdə quş kimi çırpınır, gah onu Romaya
aparıb mütəxəssislərin müzakirəsinə verir, gah özünü bidətdə
təqsirləndirərək könüllü şəkildə inkvizisiya məhkəməsinin
mühakiməsinə təqdim edir. İnkvizisiya məhkəməsi ona
bəraət qazandırsa da, şairin şübhələri dağılmır, poemanı
yenidən işləməmiş çap etmək istəmir. Tasso gah istəyir ki,
poemada dünyəvi, həqiqətəuyğun nə varsa məhv etsin, gah
da allahı unudur, məhəbbətə və gözəlliyə həsr edilmiş
səhifələr üzərində göz yaşı tökür.
Bu dövrdə Qərbi Avropanın hər yerində eyni vəziyyət
hökm sürürdü. İspaniyada katolik şair Kalderon bir sıra
əsərlərində, o cümlədən "Ölümdən sonra sevgi" dramında
dünyəvi insan məhəbbətinə heyranedici bir himn yaradır.
İngilis şairi Con Donnun şeirlərində dini mistika ilə cismani
sevginin tərənnümü bir-birinə qarışır.
Feodal sistemin başlanan böhranı ilə əlaqədar Qərbi
Avropa ölkələrinin ədəbiyyat və incəsətində barokko
cərəyanı formalaşır. Tarixdə həmişə olduğu kimi, aparıcı
mövqeyini itirən siniflər özlərinin xəstə, cılız həyat
fəlsəfəsini işləyib hazırlayırlar. Ölən siniflərin bədbin,
ümidsiz əhval-ruhiyyəsi xüsusi estetik formalara bürünür.
Vahiməli və dəhşətli mənzərələr şair və rəssamları daha çox
cəlb edir. İntibah dövrü humanistlərinin dinə şübhə ilə
yanaşan görüşlərinin yerini dini vəcd və çılğınlıq tutmağa
başlayır.
Allah özü də qəddar, amansız bir qüvvəyə çevrilir.
İnsanın ilahinin qorxunc qüdrəti qarşısında acizliyi,
miskinliyi mövzusu barokkonun ən sevimli mövzusu olur.
Xüsusi forma şikəstliyi, hiss və duyğulardakı sınıqlıq,
parçalanma, bir-birini rədd edən uyğunsuzluqlar ölən bir
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dünyanın özünü itirməsi, çaşbaş qalmasının ifadəsi kimi
səslənir. Xüsusi forma aristokratizmi, zahiri intellektual
əlamətlər sosial aristokratizmi ucaltmaq və təsdiq etmək
məqsədi izləyir. Zərif, incə hisslər, təmtəraqlı, nəzakətli
qəhrəmanlara, uzaq ekzotik ölkələrə heyranlıq, bütün bunlar
hamısı gerçəklikdən, onun həqiqətlərindən qaçmaq arzularının, təşəbbüslərinin təzahürü idi. Barokko ədəbiyyatı bu
dövrdə ölən siniflərin kəşf etdiyi tiryəkvari bir vasitə idi.
Onlar həmin tiryəkin köməyi ilə xoşagəlməz gerçəklikdən
qaçıb həyata keçməsi mümkün olmayan xəyallar və yuxular
aləmində yaşamağa çalışırdılar. İtaliyada marinizm,
İspaniyada qonqorizm, Fransada presyez ədəbiyyat bu işə
xidmət edirdi.
XVII əsr Qərbi Avropa ölkələrində elmi fikrin inkişafın xüsusi bir mərhələ təşkil edir. Feodal cəmiyyətinin
yenidən
qurulması,
məhəlləçilikdən
vahid
dövlət
hakimiyyətinə keçməsi özünün səmərəli bəhrələrini verdi.
Orta əsr sxolastikası inkişafda olan bəşər mədəniyyətinin
irəliyə doğru hərəkət yolunun üstündən kənara atıldı.
Sözdən, hərfdən, nüfuzdan, uydurmadan heç nə
götürməmək, hər şeyi təcrübədən, faktdan, şeylərin real
gerçəkliliyindən çıxış edib müəyyənləşdirmək yeni dövrün
elminin əsas şüarı oldu. İntibah dövrünün bu böyük
nailiyyətini feodal katolik irticası məhv edə bilmədi. XVII
əsr fransız filosofu R.Dekart elmlərin praktik əhəmiyyətini
müəyyənləşdirərək yazır: "Həyatda xeyirli olan bir çox
biliklər qazanmaq olar, məktəblərdə öyrədilən mücərrəd
fəlsəfənin əvəzində elə bir praktik fəlsəfə tapmaq olar ki,
onun köməyi ilə biz peşəkarların müxtəlif məşğələlərini
bildiyimiz kimi odun, suyun, havanın, ulduzların, göylərin
və bizi əhatə edən bütün cisimlərin güc və hərəkətini də
aydınca bilər, biz eyni ilə bu qayda üzrə onları müxtəlif
məqsədlərlə istifadə edər və bununla da təbiətin sahibi və
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ağasına çevrilərdik".
İngilis filosofu Bekon da belə hesab edir ki, biz nə
qədər çox bilsək, təbiəti bir o qədər artıq dərəcədə özümüzə
tabe edirik. İntibah dövrünün humanistləri bütün təbiət
qüvvələrinin insan ağlına tabe edilməsini bəşəriyyət
qarşısında bir vəzifə kimi qoydular, onlar ictimai həyatın
bütün normalarının ağla tabe edilməsini arzulayırdılar. Bu isə
özlüyündə konkret olaraq feodalizmin ləğvini tələb edirdi.
XVII əsr insan təfəkkürünün diqqətini birinci məsələyə cəlb
etdi. Əsrin fəlsəfi fikrinin ən böyük nümayəndələri, o
cümlədən Dekart, Bekon, Qaliley bir qayda olaraq təbiətşünaslıqla məşğul olub ictimai, sosial məsələlərə toxunmadılar,
XVII əsr isə özünün ən yaxşı ağıl, kamal sahiblərini sosial
problemlərinin həllinə doğru yönəltdi, daha doğrusu, İntibah
dövrünün qarşıya qoyduğu ikinci məqsədin yerinə
yetirilməsi vəzifəsinə doğru istiqamətləndirdi.
XVI əsrin sonlarında Kepler və Qalileyin astronomiya, Jilber və Qalileyin fizika, Harveyin fiziologiya,
Dekart, Dezarq və Ferma riyaziyyat sahəsindəki kəşfləri
İntibah dövrünün elmi biliklər sahəsində qazandığı
nailiyyətlərin sonrakı inkişafı və davamı olmaqla bərabər
elmin inkişafında tamamilə yeni bir dövrün başlandığını
xəbər verir. Təsadüfi və qeyri-ardıcıl tapıntıları indi müəyyən
bir elm sahəsindəki ardıcıl və sistemli axtarışlar əvəz edir.
Elmi idrakın əsasını təcrübə, eksperiment təşkil etməyə
başlayır. Onun son nəticəsi isə təcrübələr əsasında fərdi,
xüsusi hadisələri ümumiləşdirmək yolu ilə obyektiv, dəqiq
qanunauyğunluqları tapmaq, aşkara çıxarmaq olur. Elm
sahəsindəki bu keyfiyyət sıçrayışı birinci növbədə istehsal
qüvvələrinin inkişafı, kapital münasibətlərinin təkamülü ilə
şərtlənən ehtiyac və tələblərdən irəli gəlirdi.
Əgər XVI əsrdə elmi idrakın dairəsi filologiya, astronomiya, coğrafiya, botanika və tibb ilə məhdudlaşırdısa,
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XVII əsrdə elmi maraq yeni-yeni sahələri əhatə etməyə
başlayır. Dekart, Dezarq və Ferma həndəsi təhlil prinsiplərini
və ədədlər nəzəriyyəsini işləyərək müasir həndəsənin əsasını
qoyurlar, riyaziyyat elmin aparıcısına çevrilir. Qaliley
kəfgirin hərəkəti üzərində apardığı müşahidələri, Toriçelli
havasız sahəni öyrənməsi və barometri kəşf etməsi, Dekart
qövsi-qüzehin əmələ gəlməsini izah etmək və işığın sınması
qanununu tapması, Paskal boşluq və atmosfer təzyiqinə həsr
edilən işləri, Nyuton dahiyanə kəşfləri ilə təcrübi fizikanı
yaratdılar. Qalileyin sürət və ətalətə həsr edilən elmi işləri
mexanikada çevriliş yaratdı. Ərəstun və Paraselsin nüfuzunu
rədd edən Boyl öz axtarışları ilə təcrübi kimyanın əsasını
qoydu. Harvey anatomiya sahəsindəki təcrübələri ilə qan
dövranı qanunlarını müəyyənləşdirdi. F.Redinin böcəklərin
və həşəratların əmələ gəlməsi üzərində apardığı təcrübələr və
orqanizmin təşəkkülü probleminə həsr etdiyi işlər təcrübi
biologiyanın formalaşmasına gətirib çıxartdı.
XVII əsrdə bir sıra humanitar elmlərin də inkişafında
böyük uğurlar qazanılır. Gerçəkliyin elmi dərkində əldə
edilən böyük irəliləyişlər müasirlərin, o cümlədən ədəbiyyat
xidmətlərinin mənəvi aləminə güclü təsir göstərir. XVII əsrin
Milton, Molyer, Lafonten, Qrifius kimi bir çox yazıçıları
dövrün elmi və alimləri ilə bilavasitə bağlı idilər.
Kampanella, Qaliley, Paskal kimi elm xadimləri isə bir sıra
əsərləri ilə ədəbiyyat tarixində də özlərinə möhkəm yer
tutmuşlar. Lakin dövrün elmi, fəlsəfi nailiyyətləri ilə bədii
kəşfləri və tapıntıları arasındakı yaxınlıq və bağlar daha
dərin və daha mürəkkəb idi. Kampanella, Kepler və
Qalileyin astronomiya və kosmologiya ilə bağlı kəşfləri,
teleskop və mikroskopun tapılması, yerin kainatda
mövqeyinin müəyyənləşdirilməsi əvvəlki təsəvvürləri alt-üst
etdiyi kimi insanın ətraf mühitlə əlaqələri münasibətləri ilə
bağlı ədəbiyyatda da bir irəliləyiş müşahidə olunur.
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Bir cəhəti unutmaq olmaz ki, XVII əsrin elmi və
fəlsəfi fikrinin inkişafı son dərəcə gərgin bir şəraitdə həyata
keçirdi. Xüsusən, əsrin birinci yarısında humanist ziyalıların
məhdud bir dairəsinin dünyagörüşü ilə qalan kütlənin
dünyagörüşü arasında kəskin bir təzad mövcud idi. Dini
fanatizm xalq arasında dərin kök salmışdı, xurafat və
mövhumatçılığın təsiri güclü idi, insanların əxlaqı sərt,
kobud və qəddar idi. Nəinki sadə xalq arasında, həm də
burjuaziya və zadəgan dairələrində möcüzələrə, cadulara,
ovsunlara, tilsimlərə, iblisanə qüvvələrin varlığına inam
geniş yayılmışdır.
Elmi biliklərin yayılmasına mane olmağa çalışan
kilsə bu xurafata tərəfdar çıxır, azadfikirlilikdə şübhələnən
adamlara amansız divan tuturdu. Filosof Vanininin tonqalda
yandırılması, Teofil de Vionun mühakiməsi, Sirano de
Berjerakın müəmmalı ölümü, kilsə xadimləri tərəfindən
Molyerin təqib edilməsi, şair Klod le Ptinin 1662-ci ildə
edam olunması, Paskalın, Rasinin faciəsi buna misal ola
bilər. İtaliya və İspaniyada inkvizisiya hökm sürürdü. 27 il
həbs cəzasına məhkum edilən Kampanellanın iztirabları
müasirlərinin şüurunda dərin izlər buraxmaya bilməzdi.
Təsadüfi deyildir ki, inkvizisiyanın qurbanı olan Qalileyin
faciəli taleyi onunla görüşən Miltonun mənəvi aləminin
formalaşmasında mühüm rol oynamışdır.
Bütün bunlarla yanaşı, XVII əsrin elmi, fəlsəfi fikri
XVIII əsrdə Maarifçilik hərəkatının müzəffər yürüşünə
gətirib çıxarmışdır. Bu dövrdə Kornel, Rasin, Molyer,
Milton, Lope de Veqa, Kalderon kimi öz adlarını bəşər
mədəniyyətinin salnaməsinə yazan sənətkarlar yetişmişdir.
XVII əsrin ədəbi həyatı daha çox üç ədəbi cərəyan
ətrafında mərkəzləşmişdir: İntibah dövrü humanistlərinin
ənənələrini davam etdirən Renessans realizmi, klassisizm və
barokko. Bu dövrün ədəbiyyatında güclü, sağlam, irəliyə
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doğru hərəkəti əks etdirən hər nə varsa, İntibah realizmi və
klassisizmlə əlaqədardırsa, ideya və iradə bütövlüyündən
məhrum olan, qüsurlu hər nə varsa, barokko ilə bağlıdır.
Lakin barokkonu bədiiliyə zidd bir cərəyan saymaq
yanlış olardı. XVII əsrin ədəbiyyat və incəsənətində ən güclü
üslubi cərəyanlardan biri olan barokko bəşəriyyətin bədii
fikir xəzinəsinə yüksək dəyərə malik olan abidələr vermişdir.
Barokko cərəyanına mənsub olan yazıçılara və onların
əsərlərinə və ideya mövqelərinə nə qədər tənqidi yanaşsaq
da, bu həqiqəti unutmaq olmaz. Barokko, bir şikəst ata və
gözəl ananın izdivacından dünyaya gələn şikəst övladdır.
İntibah dövründə torpaqdan baş qaldıran humanist antik
mədəniyyət və orta əsrlər cəhalətinin axirət kabusu bu şikəst
uşağın dünyaya gəlməsinə səbəb olan valideyndir. Bu birbirinə zidd olan, biri digərinə uyuşmayan ata-ananın uşağı da
qəribə, qeyri-adi sifətlərə malik olmuşdur. Xatırladaq ki,
barokko sözünün lüğəti mənası da düzgün olmayan, qəribə
deməkdir. Portuqaliyada barokko sözünü formaca düzgün
olmayan mirvari ilə əlaqədar işlədirlər.
Bir həqiqət aydındır ki, barokko gerçək həyatın
təzahürüdür, feodal idarə sisteminin böhranı ilə əlaqədar
yaranmışdır. Humanist dünyagörüşünün feodal katolik
irticasının təzyiqi ilə şərtlənən böhranını əks etdirir. Bu ədəbi
cərəyan XVII əsrdə Avropa ölkələrinin bir çox ədəbi
dairələrini əhatə etdi. Barokko üslubunun ən böyük
nümayəndələrindən biri Kalderondur. Lakin onun müxtəlif iz
və əlamətlərini Kornel, Rasin, Milton, Qrimmelshauzen kimi
sənətkarların irsində də görmək olar.
Barokkodan fərqli olaraq İntibah realizmi Renessans
dövrü humanistlərinin demokratik ənənələrini davam etdirir.
Bu cərəyanın ən görkəmli nümayəndəsi Lope de Veqa idi.
Onun əsərləri həyat eşqi, günəş işığı, nikbin əhval-ruhiyyə
ilə
doludur.
Barokko
cərəyanı
nümayəndələrinin
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ümidsizliyinin, bədbinliyinin, kədərinin əksinə olaraq Lope
de Veqanın əsərlərinə şən, gülər, nikbin bir əhval-ruhiyyə
hakimdir. Lope de Veqa klassisistlərin ehkamçılıq və
quruluğunu da rədd edir, sənətkar ilhamının azadlığı,
kütlələrə yaxın olması prinsipini irəli sürür.
Realist ənənələri davam etdirən yazıçılar presiyozçülərin, marinistlərin, qonqoristlərin təmtəraqlı axtarışlarına
gülür, onların ən çevik ağıl sahiblərini çaş-baş sala bilən söz,
ifadə, obraz oyunbazlıqlarını tənqid edirlər. Onlar sənətkarı
xalqdan öyrənməyə çağırır və göstərirlər ki, hər hansı bir göy
satan bu zərif əsərlərin müəlliflərinə onların bütün
axtarışlarının səfsətə və yanlış olduğunu sübut edə bilər.
Realist cərəyanın bəzi nümayəndələri qəsdən "alçaq" ədəbi
formalara keçir, kobud gerçəkliyi əks etdirməyə can atırlar.
Realist məişət romanı janrının ilk nümayəndələrindən olan
Şarl Sorel "Fransion" əsərində yazır: "Biz insan həyatının
mənzərəsini göstərməyi qarşımıza məqsəd qoymuşuq, ona
görə də burada onun ayrı-ayrı cəhətlərini nəzərdən keçirmək
lazım gəlir". Kobud zarafatlardan, sataşma və söz
oyunlarından sıx-sıx və məharətlə bəhrələnən yazıçı yeri
gəldikcə ən ciddi ictimai məsələlərə toxunur. Əsərinin bir
yerində Ş.Sorel belə humanist bir qənaət ifadə edir ki, dünya
nemətləri hamının ümumi qismətidir, o, birisi başqasından
üstün sayılaraq bir adama məxsus olmamalıdır".
XVII əsrin üçüncü ən mühüm ədəbi cərəyanı olan
klassisizm universitet dairələrində yaranmışdır. Bu cərəyanın
nəzəri əsasları üzərində kitab təsiri aydın hiss olunur. İntibah
dövrünün humanistləri orta əsrlər incəsənətini rədd edərək
antik mədəniyyətinə üz çevirdilər və antik mədəniyyət
üzərində apardıqları müşahidələr əsasında onun nəzəri
əsaslarını qoydular. Bu nəzəriyyənin zəifliyi onda idi ki,
antik təcrübə qanun kimi qəbul edilir, Qərbi Avropa
xalqlarının orta əsrlər müddətindəki inkişafı, milli
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xüsusiyyətləri və ənənələri nəzərə alınmırdı. Məhz bu
cəhətinə görə klassisizm Almaniya, İngiltərə, İtaliya kimi
ölkələrdə əlverişli zəmin tapa bilməmişdir. Tarixi inkişafın
xüsusi keyfiyyətləri nəticəsində klassisizm Fransada geniş
yayılmış və bir sıra parlaq uğurlar qazanmışdır. Malerb, Gez
de Balzak, Şaplen, Vojla, d`Obinyak və xüsusən Bualo onun
nəzəriyyəsini hazırlamış, Kornel, Rasin, Molyer kimi sənətkarlar isə klassisist dramaturgiyanın ölməz nümunələrini
yaratmışlar.
XVII əsrin Qərbi Avropa ölkələrinin ədəbiyyatından
danışarkən bir cəhət nəzərə alınmalıdır ki, bu dövrdə ayrıayrı ölkə və xalqların tarixi inkişafı eyni səviyyədə
olmamışdır. Dünya ticarət yollarının dəyişməsi İtaliyanın
iqtisadiyyatına məhvedici təsir göstərdi. Avropanın ən varlı
ölkəsi olan, XIV, XV, XVI əsrin əvvəllərində Avropa və
dünya mədəniyyətinin mərkəzi sayılan İtaliya get-gedə hər
cəhətdən, o cümlədən mədəniyyət sahəsində yoxsullaşmağa
üz qoydu. XVII əsrdə onun ədəbi mənzərəsi bəzi qabaqcıl
Avropa ölkələrinin mədəniyyəti ilə müqayisədə yoxsul
görünür, başqa ölkələrin ədəbiyyat xadimlərinin diqqətini
cəlb edəcək böyük əsərlər yarada bilmir. Təkcə İntibah dövrünün böyük humanistlərinin axırıncı nümayəndələrindən
biri olan Qaliley hələ də öz axtarışları və kəşfləri ilə dünyanı
heyrətləndirir, cəlb edir. Ancaq o da irticanın təzyiqi altında
fəaliyyət dairəsini məhdudlaşdırır, universitet kafedrasını
tərk edir.
İtaliyada feodal katolik irticası qələbə qazanır, ölkə
geriyə orta əsrlərə doğru qayıdır, burjuaziya mövqelərini
onun əvvəlki sahibi olan zadəganlara tərk edərək geri çəkilir.
Bunun ən mühüm səbəbi, bir az əvvəl xatırlatdığımız kimi,
dünya ticarət yollarının dəyişməsi ilə əlaqədar idi.
Almaniyanın özündə də belə bir iqtisadi, siyasi və
mədəni geriləmə müşahidə olunurdu. Burada geriliyin əsas
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səbəbi otuz illik müharibə və onun dağıdıcı nəticələri idi.
Məhz buna görə də XVII əsrdə Almaniya mədəniyyət
sahəsində hər hansı böyük bir uğur qazana bilməmişdir.
Qısa bir müddət ərzində İspaniya digər Avropa
ölkələrini qabaqlayaraq irəli çıxdı. Bir sıra müstəmləkələr
tutan, yeni kəşf edilmiş Amerikadan çoxlu qızıl əldə edən
İspaniya az bir müddət içində varlanır və XVII əsrdə ən
güclü dövlətlərdən birinə çevrilir. Lakin bu varlanma və
güclənmə prosesi çox çəkmədi. Amerikadan qızıl gəlməsi
dayandı, ölkənin daxili təsərrüfat həyatı isə büsbütün
pozuldu. Amerikadan gələn qızıla arxayın olaraq heç kəs
işləmək istəmirdi. Bu da özlüyündə acınacaqlı nəticələrə
gətirib çıxardı. XVI əsrin sonunda İngiltərə sahillərində
"Məğlubedilməz Armada" bütünlüklə məhv olur. Niderland
inqilabı və Niderland torpaqlarının İspaniyadan ayrılması
onun əvvəlki qüdrətinə xələl gətirdi. XVII əsrdə İspaniya
get-gedə daha artıq zəifləyir və yoxsullaşır. Feodal katolik
irticası burada da öz işini görür.
Servantesin ölümündən /1616/ sonra ispan nəsri
dünya mədəniyyəti səhnəsinə çıxmağa cəsarət etməsə də,
ispan dramaturqlarının gücü hələ qurtarmamışdır. Lope de
Veqanın yaradıcılığı nikbinliyi, rənglərinin əlvanlığı ilə
İntibah ənənələrinin hələ güclü olduğunu təsdiq edirdi.
Kalderonun güclü istedadı ilə yaradılmış əsərlər qaldırılan
problemlərin mühümlüyü və sənətkarlığının əlvanlığı ilə
seçilir. Lakin onun dramalarındakı haray çəkən
uyğunsuzluqlar, kəskin və aydın gözə çarpan ziddiyyətlər də
diqqəti cəlb edir. Bu dramlarda gah intibah dövrünə məxsus
işıqlı rənglər, həyat və sevgi çağırışları görünür, gah da ki
dəfn nəğmələri, mistik ölüm himnləri eşidilir.
XVII əsrdə Fransada ədəbi-mədəni həyat daha qaynar
və coşqun bir dövr keçirir. XVII əsri Qərbi Avropa
ölkələrinin ədəbi tarixində Fransa əsri adlandıranlar, bizcə,
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tamamilə
haqlıdırlar.
XVI
əsrin
dəhşətli
dini
müharibələrindən sonra XVII əsrdə Fransada müəyyən bir
siyasi sabitləşmə əldə edilir. Mütləqiyyətçi silki-zadəgan
dövləti burada ən klassik bir şəkildə bərqərar olur. Fronda
hərəkatı isə mərkəzləşmiş mütləqiyyət dövlətinin
yaranmasına heç bir təsir göstərə bilməyən bir hadisə kimi
qaldı. Fransada yaranan milli birlik öz bəhrələrini verir,
mədəniyyət gur inkişaf dövrü keçirir. Dekartın və
Hassendinin fəlsəfi görüşləri, Kornel və Rasinin klassist
faciələri, Molyerin komediyaları dünya elmi və mədəniyyəti
sahəsinə çıxa biləcək hadisələr kimi qarşılanır. Molyerin
komediyaları Şekspir və Lope de Veqadan sonra Bomarşenin
meydana çıxmasına qədərki dövrün ən güclü dram əsərləri
sayılır. Təmsil /Lafonten/, aforizm /Paskal, Laroşfuko,
Labruyer/, memuar /Kardinal de Reti, hesaq Sen-Simon/ və
psixoloji roman /madam de Lafayet/ janrları sahəsində də
böyük uğurlar qazanılır.
XVI əsrin ortalarında İngiltərədə baş verən burjua
inqilabı bəşər tarixində yeni səhifə açır, ictimai münasibətlərin feodal sisteminə son qoyulur, yeni burjua,
kapitalist ictimai münasibətlər sistemi başlanır. Bu inqilabın
XVII və XVIII əsrlərin ictimai, mədəni həyatı üçün
mütərəqqi əhəmiyyəti xüsusilə böyük olmuşdur.
İngiltərə XVII əsrdə dünya fəlsəfi fikrinin tarixinə
Frensis Bekon və Hobbs kimi iki böyük materialist filosof
bəxş etmişdir. Bədii ədəbiyyat sahəsində İngiltərənin xidməti
C.Milton kimi üsyankar bir şairin yetişməsi ilə müəyyənləşir.
Onun "İtirilmiş cənnət", "Qaytarılmış cənnət", "Pəhləvan
Samson" əsərlərində XVII əsrin inqilabi yürüşlərinin güclü
əks-sədaları eşidilir. XVII əsrdə İngiltərədə baş verən
inqilabi hadisələr Qərbi Avropa ölkələrində feodal qaydaqanunlarının bütünlüklə məhv olması ilə nəticələnən XVIII
əsrə gətirib çıxarır.
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Mərkəzi və Cənubi Avropa ölkələrinin xalqları bu
əsrdə dərin milli faciələr keçirirlər. Polşa kralının işğalçılıq
planları, Rusiyanı fəth etmək iddiaları, onun xarici siyasət
sahəsindəki çəkisini itirir, daxili iqtisadi və siyasi tənəzzülə
səbəb olur. Bu tənəzzül mədəniyyət və ədəbiyyat sahəsində
də geriliyə gətirib çıxarır. Xaricdən hücumlara məruz qalan
Çexiya və Slovakiya milli müstəqilliyini itirir. Yan Amos
Kamenski "Dünyanın labirinti" əsərində çex xalqının
qəlbində qopan nalə və harayı əks etdirir. Avstriya
əsgərlərinin təpikləri altında əzilən xalq kütlələrinin
iniltilərini qələmə alır.
Bolqariya və Yuqoslaviya xalqları dünya mədəniyyətinin inciləri sayıla bilən lirik və epik nəğmələr yaradırlar.
Bir sözlə, Qərbi, Mərkəzi və Cənubi Avropa xalqlarının XVII əsrdə yaratdığı ədəbi-bədii abidələr bəşər fikri
və istedadının ən mühüm qələbə və məğlubiyyətlərini əks
etdirir. Çox dəqiq şəkildə tarixi səbəblərlə şərtlənən bu
ədəbiyyat xalqların sevinc və iztirablarını, arzu və
düşüncələrini, məhəbbət və nifrətini, ağlının, hissinin,
iradəsini zəif və güclü cəhətlərini əlvan bədii formalarda əks
etdirmişdir.
Feodal katolik irticası nə qədər güclü olsa da,
insanların dünyagörüşü və yaradıcılığı üzərində nə qədər ağır
izlər buraxsa da, tərəqqi və inkişafın qarşısını ala
bilməmişdir. XVII əsrin böyük sənətkarları xalqa arxalanaraq
orta əsrlər ideologiyasının qaranlıqlarını yara bilmiş, sənətdə
həyat həqiqətini təsdiq etmişlər. Bu dövrün ədəbiyyatının
diqqətlə öyrənilməsi bir daha təsdiq edir ki, XVII əsr Qərbi
Avropa ölkələrində bütün sahələrdə olduğu kimi, ədəbiyyat
sahəsində də ən mühüm və orijinal mərhələlərdən biridir.

20

XVII əsr Qərbi Avropa ədəbiyyatı

İTALYAN ƏDƏBİYYATI
XVII əsrdə İtaliya ictimai tarixi inkişaf baxımından
durğunluq, süqut dövrü keçirirdi. Xırda-xırda knyazlıqlara
parçalanan, ispan əsarəti və feodal irticasının zülmü altında
inləyən İtaliyada elmin, mədəniyyətin, ədəbiyyatın inkişafı
üçün əlverişli şərait yox idi. Əsrin əvvəllərində əvvəlki
dövrlərdən qalma enerji əsasında hələ güclü həyat qüvvəsinə
malik olan əsərlər yaradılırdı. Lakin iqtisadi, siyasi, ictimai
həyatda başlanan tənəzzül get-gedə ədəbiyyat sahəsində də
özünü aydın şəkildə büruzə verirdi.
Məlum olduğu kimi İtaliyanın iqtisadi çiçəklənmə
dövrü XI əsrdən başlanmışdır. Ticarət və sənətlər inkişaf
edir, şəhərlər iqtisadi həyatın mərkəzinə çevrilirdilər.
İtaliyanın şəhərləri Qərblə Şərq arasında ticarətdə vasitəçi,
körpü vəzifəsini görürdü.
Səlib yürüşləri bu işdə italyan tacirlərinin mövqeyini
daha da artırdı. Bizans və ərəb ölkələrinin dünya ticarət
bazarlarından sıxışdırılması bunun üçün əlverişli şərait
yaradırdı. Milan, Bolonya, Florensiya kimi şəhərlərdə mahud
istehsalı get-gedə artırdı. İtaliyada böyük sərvətlər toplanırdı.
Şəhərlər inkişaf etdikcə kəndlilərin təhkimçilik
əsarətindən qurtarmaq uğrunda mübarizəsinə tərəf çıxır,
feodalları sıxışdırırlar. Bolonya, Paduya və başqa şəhərlər
xüsusi fərmanlarla kəndliləri təhkimçilik əsarətindən azad
edirlər. İtaliyanın ictimai həyatındakı bu dönüş şəhər
istehsalının tələbatından irəli gəlirdi, fəhlə qüvvəsinə olan
ehtiyacdan doğurdu. İstehsalı fəhlə qüvvəsi ilə təmin etmək
üçün şəhərlər feodallarla mübarizə aparır, qəsrləri
dağıdırdılar. Az bir müddət içində müstəqil idarə olunan
şəhər - dövlətlər yaranır. Belə şəhər – dövlətlər sırasına
Venesiya, Genuya, Piza, Florensiya, Sisna, Milan, Bolonya,
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Modena və s. daxil etmək olar.
Xarici bazarlar uğrunda vuruşan şəhər-dövlətlər milli
birlik haqqında düşünmür, dünya ticarətində rəqabət uğrunda
bir-birilə düşmənçilik edirdilər. Bu isə özlüyündə İtaliyanın
parçalanmasına və milli faciəsinə səbəb olurdu. Ölkənin
siyasi və iqtisadi cəhətdən parçalanmasına papa hakimiyyəti
də təsir göstərir, İtaliya şəhərləri arasındakı düşmənçiliyi
müxtəlif üsullarla gücləndirirdi. Papa hakimiyyəti bu çirkin
vəzifəsini bütün orta əsrlər dövründə məharətlə, ardıcıllıqla
yerinə yetirmişdir.
İtaliyanın parçalanmış vəziyyətdə olması şəhərlərin
və ticarətin gur inkişaf etdiyi dövrlərdə öz zərərli nəticələrini
büruzə vermir, şəhərlər get-gedə böyüyür, inkişaf edir,
onların təsərrüfatı möhkəmlənir. Ölkənin iqtisadi inkişafı ilə
yanaşı mədəniyyət və ədəbiyyat sahəsində də güclü bir
yüksəliş əmələ gəlir. Meydana çıxan istedadlar xalq arasında
böyük hörmət və qayğı ilə qarşılanır.
Yeni ticarət yollarının kəşfi ilə hər şey dəyişdi. XV
əsrin sonlarında əsas ticarət yolunun İtaliyadan uzaqlaşması
onun iqtisadiyyatına ağır zərbə vurdu. Bunun nəticəsində
xaricdən, o cümlədən Fransa və İngiltərədən gələn yunun
arası kəsildi, İtaliyada mahud istehsalı dayandı. Öz
ölkələrində istehsalın təşkili və inkişafına nail olan ölkələr
italyan mallarına ehtiyac hiss etmədilər. Ticarət yollarının
dəyişməsi ilə bərabər iqtisadi üstünlük də başqa ölkələrə
keçdi. İngiltərə və Fransa öz inkişafının və iqtisadi
qüdrətinin daha yüksək pilləsinə qədəm qoydu.
İtalyan şəhərlərində fəhlə qüvvəsinə ehtiyac olmadığından adamlar yenidən kəndlərə doğru axmağa başladılar.
Əyalət hakimləri və iri feodallar öz qüdrətini yenidən hiss
etdilər, ölkəni feodal orta əsrlərinə çəkməyə cəhd etdilər.
Parça-parça olmuş, yeni ziddiyyətlər qarşısında qalan
İtaliyanın başı üstünü yeni-yeni fəlakətlər aldı. İspaniya və
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Fransa İtaliyanın zəngin sərvətlərini ələ keçirmək üçün
müharibəyə başladılar. Bu müharibələr zamanı yadelli
ordular ölkəni qarət edir, var-yoxdan çıxarır, təsərrüfat
həyatını pozurdu. Artıq XVI əsrin ikinci yarısında İspaniya
az qala bütün İtaliyanı özünə tabe etdi. Siyasi cəhətdən asılı
vəziyyətdə qalan, bac və xəraclar yolu ilə var-yoxdan çıxan
İtaliyanın ən yaxşı torpaqları ispanların əlində idi. Eyni
vəziyyət XVII əsrdə də davam etdi.
İtalyan xalqının milli faciəsini katolik irticası daha da
gücləndirdi. İspan işğalçıları ilə əlbir olan papa hakimiyyəti
hər cür yaradıcı fikri boğur, şikəst edirdi. Bundan sonra uzun
əsrlər yaratdığı əsərlərlə dünyanı heyran qoyan italyan
dühası dərin bir yuxuya getdi.
Əgər İntibah dövründə humanist ziyalılar qabağa
baxırdısa, ağlın, həqiqətin qələbəsinə inanırdısa, kainat, yer,
insan cəmiyyəti və insanın özü ilə bağlı böyük problemlərlə
məşğul olurdusa, qorxmadan göylərə hücum edirdisə,
cəsarətli, şən bir əhval-ruhiyyəyə malik idisə, XVII əsrdə o,
ağlın qüdrətinə inamını itirdi, od və qığılcımla ağlın, idrakın
amansızlıqla susdurulduğunu görüb geri çəkildi, inkvizisiya
məhkəmələri və tonqallarından qorxdu, əvvəlki cəsarətini,
şənliyini qeyb etdi, qaşqabaqlı, şübhəli bir adama çevrildi.
Onun gözü qarşısında orta əsrlərin kabusları rəqs etməyə
başladı.
1600-cü ilin 17 fevralında, XVI əsrin sonuncu ilində
inkvizisiya İntibah dövrünün sonuncu döyüşçülərindən olan
Cordano Brunonu Romanın Güllər meydanında edam edir.
XVII əsrdə isə Qalileyə qarşı daha amansız hərəkət edir.
Cordano Brunonu özünə tabe etmədən odda yandırırsa,
Qalileyin iradəsini sındırır, elmi vicdanını alçaldır, onu zorla
öz təlimindən, fikirlərindən əl çəkməyə məcbur edir.
İrticanın hücumu humanist fikri məhv etməyə çalışsa da,
məqsədinə müəyyən qədər nail olsa da, istəklərinə tam nail
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ola bilmədi. İtaliyanın elm, mədəniyyət xadimləri XVII əsrdə də bütün ziddiyyətləri, məhdudluqları ilə bərabər yeniyeni nailiyyətlər qazana bildilər.
MARİNO /1569-1625/. Marino XVII əsrin ən böyük
şairi kimi təkcə İtaliyada deyil, həm də bütün Avropa
ölkələrində geniş şöhrət qazanmışdır. Onun barokko
cərəyanının yayıldığı bütün ölkələrdə çoxlu ardıcılları və
təqlidçiləri olmuşdur. Marino Barokko şeirinin ən səciyyəvi
nümayəndələrindən biridir. O, öz dövrünə görə şeirin mövzu
dairəsini genişləndirdi. Şair belə hesab edirdi ki, təbiətdə
insan hiss və duyğularının qavraya biləcəyi hər şey
poeziyanın mövzusu olmağa layiqdir. Marino aşiqanə şeirə
yeni boyalar gətirdi. XVI əsrin lirik şairlərindən fərqli olaraq
Marinonun təsvir etdiyi sevgili surəti daha konkret və realdır.
Onun şeirlərində qadının cismani gözəlliyindən alınan həzz
və ləzzətin təsviri mühüm yer tutur. Bununla yanaşı onun
əsərlərində dərinlik yoxdur, söz, ifadə və obrazların ecazkar
əlvanlığı daha çox diqqəti cəlb edir.
Canbattista Marino 1569-cu ildə Neapolda anadan
olmuşdur. o, çox tez-tez dəyişən, macəralarla dolu bir həyat
keçirmişdir. Şair gah həbsxanalara düşmüş. Edam təhlükəsi
qarşısında qalmış, gah da böyük zadəganların və kralların
saraylarında yaşayaraq şöhrət və hörmət qazanmışdır. Atasa
Cövan Françesko ədəbiyyat həvəskarı olan ziyalı bir
hüquqşünas idi. Onun evində tez-tez Neapolun şair və
yazıçıları toplaşardı. Belə bir şərait və mühit gənc
Marinonun gələcəyini müəyyənləşdirmiş, onda şeirə həvəs
oyatmışdır. Qoca Marino oğlunun hüquqşünas olmasını
istəyirdi, ancaq Marino şeirə daha çox həvəs göstərir, Vergili,
Aristo, Tasso, Sannadzaro kimi şairləri oxuyurdu. Şairin
sonralar xatırladığı kimi, gənc yaşlarında o, həftədə bir dəfə
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Sannadzaronun qəbrini ziyarət edərmiş. Atası oğlundan bir
şey çıxmayacağını yəqin edəndən sonra onu evdən qovur.
Marino bu əhvalatı sonralar "Adonis" poemasında istehzalı
bir təbəssümlə xatırlamışdır. O, ata evindən qovulandan bir
qədər sonra dostlarının köməyi ilə hersoq İnniqo de Qevarın
yanında üç il katib işləyir, sonra Neapol admiralı knyaz
Matteo di Kandanın yanında işləyir. Katiblik sənəti ona
şeirlə məşğul olmaq üçün xeyli sərbəst vaxt və imkan
yaradırdı. Şən, hazırcavab, istiqanlı Marino Neapolda çoxlu
dostlar qazanır, yüngül bir həyat keçirirdi. Varlı bir Neapol
tacirinin qızı ilə sevgi macərası və gözlənilmədən qızın
ölümü onun həbsxanaya düşməsinə səbəb olur. Markiz
Mansonun köməyi ilə həbsdən qurtaran şair yeni bir
təhlükəli işə düşür. Həbsxanada olan və ölüm gəzləyən bir
dostunu xilas etməyə çalışan Marino arxiyepiskop adından
saxta bir fərman düzəldir. Fırıldağın üstü açılır, xilas etmək
istədiyi dostunu edam edirlər. Marinonu da belə bir aqibət
gözləyirdi. Yenə də Mansonun köməyi ilə Marino Romaya
qaçır.
Romada Marino yüksək rütbəli ruhanilərin yanında
qulluq edir. O cümlədən, kardinal Pyetro Aldobrandininin
katibi olur. Kardinalla birlikdə Ravenna və Turinə gedir.
Turin hersoqunun sarayında o daha böyük nüfuz və hörmət
qazanır. 1609-cu ildə onu hersoqluğun ən yüksək mükafatı
olan Müqəddəs Mavrini və Lazar ilə mükafatlandırırlar.
Bundan sonra o, Kavaler /qəhrəman/ Marino adı ilə tanınır.
Karl Emmanuelin yaxın adamlarından olan Qaspare
Murtola adlı bir şair Marinonun şeirlərində tənqid
edildiyindən bir neçə dəfə ona atəş açır, lakin Marinonu
deyil, onun yanında olan bir gənci yaralayır. Hersoq onu
həbs etdirir. Lakin Marino alicənablıqla öz düşmənini
ölümdən qurtarır. 1611-ci ildə Marino özü həbsxanaya düşür.
Marinonun həbs olunmasının səbəbi dəqiq məlum deyildir,
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lakin tədqiqatçılar belə hesab edirlər ki, bu, şairin dilinin
dinc durmaması, şeirlərində Savoya hersoqunun özünü də
tənqid etməsi ilə bağlıdır. Şairin dostları və pərəstişkarları bu
dəfə də onu həbsdən qurtarırlar.
Gözlənilmədən Marino Marqarita de Valuadan Parisə
gəlmək haqqında dəvət alır. Şair sevinclə bu dəvəti qəbul
edir və ləngimədən Parisə yollanır. İtalyan şairini Mariya
Mediçinin sarayında hörmətlə qarşılayırlar. O, XIII
Lüdovikin sarayında da böyük müvəffəqiyyət qazanır.
Marino səkkiz il Parisdə yaşayır, fransız ədəbiyyatına güclü
təsir göstərir. Teofil de Vio, Sent-Aman, Onore Dürfe,
Madlena və Jorj de Snüderilor, Sirano de Berjerak kimi
sənətkarlarla yanaşı Malerb özü də təsirdən yaxa qurtara
bilmir. Bualo etiraf edir ki, "İtalyan muzasının məhsulu" olan
barokko "hamının ağlını başından alaraq" fransızlar arasında
təsəvvürə gəlməz bir sürətlə yayılmağa başladı. Marinonun
yaratdığı yeni poetik üslub İtaliya və Fransadan sonra
İngiltərə və İspaniyada geniş şöhrət qazandı. İspan
dramaturqu Lope de Veqa Marinoya yüksək qiymət verərək
ona ayrıca bir komediya həsr etmişdir. Lope de Veqa bütün
müasir rəssamlardan Rubensi, bütün müasir şairlərdən
Marinonu üstün tutmuş və yazmışdır: "Marino eşitmənin
böyük rəssamı, Rubens görmənin böyük şairidir".
Ölümündən bir il əvvəl İtaliyaya qayıdan şairi
vətəninin şəhərlərində görünməmiş bir hörmətlə qarşılayırlar.
Neapolda şair öləndə onu knyazlara məxsus bir təmtəraqla
basdırırlar, bütün İtaliya şairə yas saxlayır.
Marino məhsuldar bir ədib idi. Nəsrlə onun "Müqəddəs dini mövzularda sözlər" və ölümündən sonra çap
olunan "Məktublar" əsərləri vardır. Şeir sahəsində o,
mədhiyyələr, epitalamlar və s. əsərlər yazmış, istehzalı
sonetləri isə "Murtoleidlər" adı ilə tanınmışdır. Lakin Marino
bir barokko şairi kimi "Lira" adı ilə çap olunan lirik şeirlərin,
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"Adonis", "Körpələrin qırğını" kimi poemalar, "Tütək"
kitabında toplanan pastoral və mifoloji idilliyaların,
"Qalereya" adlı kitabında toplanan və ayrı-ayrı rəsm
əsərlərinə yazılmış qısa mənzumələrin müəllifi kimi
tanınmışdır.
Marinonun hər bir əsəri müasirlərinin diqqətini cəlb
etmiş və böyük uğurla qarşılanmışdır. Marinonun
ardıcıllarının – marinistlərin sayı artıq şairin öz sağlığında
yetmiş beşə çatmışdır. Marino başda olmaqla marinistlər
Petrarka və onun davamçılarının qadını idealizə etməsini və
mücərrədləşdirməsini bəyənmirdilər. Marino xəyali yox, real
qadınları sevir, vəsf edir, lakin ideallaşdırmırdı. B.Telezio və
C.Ç.Vanini kimi mütəfəkkirlərin təsiri altında olan Marino
əsərlərində panteist və naturfəlsəfi ideyalara meyl
göstərmişdir. Bir çox cəhətlərdən Vanini ilə həmkar olan
Marino əsl fikirlərini çox vaxt yalan pərdəsi altında
gizləməyə məcbur olmuşdur. O, Vanini kimi dili çıxardılıb,
diri-diri yandırılmaq istəməmişdir. C.Bruno, Qaliley kimi
müəlliflərin əsərləri ilə də o, tanış idi. Dünyagörüşü onların
əsərləri əsasında formalaşmışdır. Marino dini laqeydliyini,
panteizmini, bütpərəstliyini Vaniniyə nisbətən daha çox
pərdələməyə çalışmışdır.
Marinonun lirik şeirləri arasında sonet və başqa
intibah şeiri şəkilləri üstünlük edir. Marino öz fantaziyası,
axtarış və tapıntıları ilə köhnə formaları yeniləşdirirdi. O,
poeziyanın əsas məqsədini heyrətləndirmək, təəccübləndirmək, məftun etməkdə görürdü. Onun fikrincə,
təəccübləndirməyi bacarmayan şair gedib at qaşovlasın.
"Şairin qavrayışının təzəliyi və gözlənilməzliyi heç vaxt
yoxsulluq, qıtlıq hiss etməməlidir."
Marino lirik şairdir. Onun ən yaxşı şeirləri sevginin
və təbiətin tərənnümünə həsr olunmuşdur. Onun 1614-cü ildə
tamamlanan "Lira" şeirlər kitabında aşiqanə motivlər
27

Afaq Yusifli İshaqlı

həyatda hər şeyin keçici olduğunu təsdiq edən motivlərlə
həmahəng verilmişdir. Şairin aşiqanə duyğuları onun təbiət
duyğularından təcrid olunmur, insanla təbiət arasındakı
sərhədlər bir-birinə keçir, hansının harada başlayıb, harada
qurtardığı bilinmir. Barokko memarlıq abidələri ətraf təbiətlə
bir-birinə keçdiyi kimi, Marinonun şeirlərində də təbiətlə
insanın duyğuları arasındakı sərhədlər əriyib yox olur.
Bir dön dənizə bax: hər dalğa onda
Sanki mürgü vurur, səngiyir külək.
Ulduzdan tac qoyur gecələr fələk,
Mavi geyimini atır bir anda.
Orda rəqs eyləyir aydın, nur saçan,
Göylərdə bulud yox, sahil işıqlı,
Cəzb edir o çılpaq, o yaraşıqlı.
Gümüş çöllərində göyün Ay bu an,
İşıqlar saçan Ay eyləyir artıq
Dəniz sahilində təzə oyunla,
Balıqları ulduz, ulduzu balıq.
Dərinlik cəzb edir odur daima,
Görünün qüdrətli bir sehrkarlıq,
Olur dəniz səthi büllur bir səma. 1
Bu sonetdə insanın hisləri ilə yer və göy üzvi bir
vəhdətdə və qarşılıqlı əlaqədə əks etdirilmişdir. İnsanın
baxışları, bənzətmələri, təsəvvürləri yerlə göy, dənizlə səma,
çılpaq bir qadınla ay arasında heç bir sərhəd, ayrılıq, uzaqlıq
görmür. Yer, göy və insanı onun hissləri, meylləri ilə birlikdə
bir bütöv halında tərənnüm edir. Marinonun şeirləri bəzi
formal xüsusiyyətlərinə görə Petrarkanı və yeni şirin üslubu
xatırlatsa da, onun Petrarka ilə əlaqəsi, yaxınlığı çox azdır.
Marinonun şeirlərinə və qəhrəmanlarına xas olan sensualizm
/hissilik/ yeni bir dövrün məhsulu idi. Onun şeirlərində
1
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dünyəvi sevgi duyğusu üstünlük təşkil edir. Marino belə
hesab edirdi ki, o öz əsərləri ilə Tasso və Ariostonu geridə
qoymuşdur, çünki onun "Adonis" poeması həcmcə "Azad
edilmiş Yerusəlim" və "Çılğın Roland"dan böyükdür. O
özünü təkcə yeni ədəbi məktəbin banisi yox, həm də öz
dövrünün ən böyük şairi sayırdı.
Şairin zəngin ədəbi irsində başqalarından iqtibaslar
da çoxdur. O, Petrarka, Politsiano, Sannadzaro, Montemayor,
Lope de Veqa, Kamoens və latın poeziyasından çoxlu
misraları, hətta bəzən bütöv bəndləri götürüb öz əsərlərinə
daxil edirdi. Onun irsində Dantenin ayrı-ayrı misraları ilə
səsləşən çoxlu sətirlər də tapmaq mümkündür. Lakin bütün
iqtibaslar Marinonun qələmi altında dəyişir, yeni şəkildə
səslənirdi. Petrarkanın əflatuni sevgi izharları onda açıq
erotikaya çevrilirdi. Marino götürdüyü hər şeyi öz düşüncələrinin, yaradıcılıq axtarışlarının içərisində əridir, yeni
şəkildə mənalandırır və onların özgələrdən götürmə olduğu
qətiyyən hiss olunmur.
Marinonun şeirləri ahəngdarlığı, səlisliyi, rəvanlığı,
forma və ahəng əlvanlığı ilə seçilir. Məhz bu cəhətinə görə
onun şeirləri asanlıqla musiqiyə salınırdı. Bəzi hallarda o,
dostluq işlətdiyi bəstəkarlar üçün musiqi mətnləri yazırdı.
Marinonun həcmcə ən iri əsəri "Adonis" poemasıdır.
Qırx beş min misradan ibarət olan bu poemada Venera ilə
Adonisin sevgisi və bu sevginin nəticəsindən bəhs edilir.
Veneranın Adonisə vurulması, Adonisin vəhşi qaban
tərəfindən parçalanması və onun şərəfinə təşkil edilən
oyunlar antik ədəbiyyatdan və əsatirdən də yaxşı məlumdur.
Marino Ovidi, Apuley, Lukretsi, Klavdian, Politsiano,
Sannadzaro və başqalarından götürdüyü motivlər əsasında
orijinal və əlvan bir əsər yaratmışdır. "Adonis" çoxlu ricətlər
və əlavə epizodlarla zənginləşdirilmiş mürəkkəb bir əsərdir.
Şair antik allahlara xristian müqəddəslərindən daha
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artıq bir ehtiramla yanaşır. Poemada panteist bir ruh
hakimdir. Marino geniş açılmış ulduzlu səmanı barokkonun
nəhəng bir labirinti kimi təsəvvür edir. Bəzən dünya ona bir
mif kimi görünür. Şair planetlərin təsvirində daha çox
Qalileyin mövqeyində durur, o, kainatın quruluşu haqqında
Ptolomey sistemini qəbul etmir. Antik və İntibah dövrü
müəllifləri ayın səthini hamar hesab edirdilərsə, Marino
Qalileyin arxasınca ayın səthini dağlıq və qeyri hamar
olduğunu söyləyir. "Adonis" poemasının onuncu nəğməsində
oxuyuruq: "Bizim zəmanəmizə məlum olmayan teleskopun
kəşfini sən başa çatdırdın, Qaliley. Bu kəşf bizdən uzaq olan
predmetləri güclü şəkildə böyüdərək bizə yaxınlaşdırdı.
Bircə sən onların hamısının hərəkətini izləyirsən, onlar
harada gizlənsələr də, ey yeni Endimion, sən onları örtüsüz,
çılpaq şəkildə görə bilərsən". Bu və digər qeydlər,
mülahizələr göstərir ki, Marino Qalileyin əsərləri ilə
yaxından tanış imiş. Marino Veneranın Adonisə olan
sevgisini zarafatyana bir incəliklə, açıq-saçıq aşiqanə
eyhamlarla nəql edir.
Onun misraları oynaqlığı, zərifliyi, qafiyələrinin
gözəlliyi ilə diqqəti cəlb edir. Marinonun üslubunun əsasını,
orijinallığını
gözlənilməz
istiarələr,
bənzətmələr,
müqayisələr təşkil edir. Gözlənilməz söz birləşmələri, nitqin
qəfil dönüşləri qeyri-adi bir tərzdə işlədilən bənzətmələr
Marinonu yenilikçi bir şair kimi tanıtdırmışdır. Şair çox vaxt
bir-birini inkar edən anlayışları yanaşı işlədir. Məsələn, "alim
nadan", "lal natiq", "varlı dilənçi", "sevincli ağrı". Marino
ulduzlar haqqında danışanda onları "əbədi məhəbbət
qığılcımları", "göyün zərif rəqqasələri", "gündüzün dəfnində
yandırılan məşəllər" və s. adlandırır. Şairin işlətdiyi bu tipli
bənzətmələr oxucunu heyran edir, tilsimləyir, şairi yeni bir
düha kimi qiymətləndirməyə məcbur edir. Oxucu elə
düşünür ki, Marino poeziyada hələ heç kəsə bəlli olmayan
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yeni bir aləm açmışdır.
Marino əksər halda şən görünür, lakin bu şənlik
ümidsizlik və bədbinlikdən doğan bir hal idi, həyatın bütün
həyəcan və narahatlıqlarının mənasız olduğunu anlamaqdan
irəli gəlirdi. Bir halda ki, dünyanı düzəltmək mümkün
deyildir, qəm çəkmək nəyə gərəkdir? Bir halda ki, kainatın
müəmmalarını həll etmək mümkün deyildir, baş sındırmağa
nə ehtiyac var? Hər şeyi unudub şən, qayğısız olmaq daha
yaxşı deyilmi? Özünü və özgələrini aldatmaq, hər şeyi
unutmaq kəskin irtica dövründə həyatın şəri qarşısında
yeganə çıxış yolu kimi görünürdü. Həyat və insan haqqında
ciddi düşündüyü vaxtlarda o, həqiqəti söyləyir. Bu həqiqət
isə acıdır, kədərlidir.
İnsan bu dünyaya gəldiyi gündən
Gözləri açılır yaş tökmək üçün.
Bir barokko şairi kimi Marino belə hesab edir ki,
dünya həyat ziddiyyətlər və əksliklərlə doludur. Bu əksliklər
və ziddiyyətlər bir-birinə bağlanaraq dünyanı məhv olmağa
qoymur. Bunun üçün Marino Fransa həyatı üzərində apardığı
müşahidələri misal gətirir. "Fransa büsbütün uyğunsuzluq və
biçimsizliklərlə doludur. Bunlar nəsə razılıqsız bir razılıq
əmələ gətirərək onun mövcudluğunu təmin edir. Adətlər,
çevrilişlər, əcaib, qəddar ehtiraslar daim, aramsız vətən müharibələri nizamsız qarışıqlıqlar, qeyri-mülayim, ifratçılıqlar,
hərcmərclik, çaşbaşlıq və nadanlıq – bir sözlə, onu dağıtmalı,
məhv etməli olan hər şey, əslində hansı bir möcüzə iləsə onu
qoruyub saxlayır." Məlum olduğu kimi, klassisistlərə görə
həyatda hər şey aydın və ahəngdardır, vahid bir intizama
tabedir. Barokko şairinə görə, əksinə, hər şey ziddiyyətli,
sistemsiz, nizamsız və parçalanmış bir şəkildədir. Marinonun
şeirlərində, məktublarında bu xüsusiyyətlər bir sistem şəklində əks olunmuşdur.
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XVII əsri çox vaxt onun adı ilə marinizm əsri adlandırır və "seçentizm" /sençento – XVII əsr deməkdir/
marinizmin sinonimi kimi işlənir. Belə bir meyl Marinonun
yaradıcılığının XVII əsrin ən mühüm, səciyyəvi hadisəsi
olduğunu təsdiq edir. Təsadüfi deyil ki, XVII əsr İtaliya
şairlərinin çoxu onun ardıcılları və davamçıları olmuşlar.
Marinonun müasiri olan bir çox italyan şairləri onun
yenilikləri ilə barışmamış, bunu italyan ədəbiyyatı üçün
təhlükəli bir hadisə saymışlar. Qabriela Kyabrera onun
təmtəraqlı üslubunun əksinə olaraq sadə səpkili əsərlər
yazırdı. Torkvato Tassonu özü üçün nümunə seçir, onun təsiri
qəhrəmanlıq poemaları, pastorallar, ekloqlar, faciələr,
melodramlar yaradır. Lakin Kyabreranın şeirlərində də
birtərəfli meyllər vardır. Zadəgan əhval-ruhiyyəli bir poeziya
yaradan Kyabrera zərif gözəllik və nəzakətli anakreontizm
tərəfdarıdır. O, idillik kənd mənzərələrini, antik nimfalar və
amurlar aləmini daha çox sevir. Əsl lirizmdən məhrum olan
Kyabreranın şeirlərində incə, nəzakətli bir zadəgan
sentimentallığı vardır. Onun iri həcmli əsərləri arasında
"Qotiada", "Alideida", "Florensiya" poemaları mühüm yer
tutur. Ancaq Kyabrera daha çox lirik şeirləri ilə tanınmışdır.
Dövrün vətənpərvər şairlərindən biri kimi tanınan
Fulvio Testi /1593-1646/ yaradıcılığının ilk illərində
Marinonun ardıcıllarından olmuşdur, lakin get-gedə daha çox
Kyabreraya meyl göstərmişdir. Bir sıra vətənpərvər
şeirlərində Savoya hersoqu I Karl-Emmanueli İtaliyanı ispan
ağalığından azad etməyə çağırır. Hersoq ispan ağalığından
qorxaraq şairin kitabını yandırır. Testi onun qəzəbindən
qorxub qaçır.
İmzasız şəkildə çap etdirdiyi "İtaliyanın göz yaşı"
kitabında da Kyabrera vətənpərvər bir şair kimi çıxış edir.
Savoya hersoquna müraciətlə yazdığı şeirlərdə o,
hökmdarı bayraq qaldırmağa, ölkəni ispan əsarətindən
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qurtarmağa çağırır.
Kral, bir zamindir cəsur ürəyin:
Azadlıq saatı çatar bu yurdun.
Bəs niyə ləngidin? Bəs niyə durdun?
Nə qədər ağırdır bu ləngiməyin.
Görsün qələbəni qoy sənin cahan,
Qaldır bayraqları, igidlər gəlsin.
Göylər müttəfiqdir səninlə yəqin,
Tale şücaətə baş əyir hər an.
Şair Karl Emmanueli çətinliklərdən qorxmamağa,
maneələrdən çəkinməməyə səsləyir:
Şöhrətin yolları keçilmir asan,
Burda uçurumlar, maneələr var.
İgidlər qurbanla zəfər qazanar,
Zəfərlə təhlükə qonşudur hər an.
Kyabreranın antiispan əhval-ruhiyyəsi tez keçib
gedir. Yenidən saraya qayıdan şair böyük hörmət və şöhrət
qazanır. Bir diplomat kimi Romada, Vyanada, Madriddə olur.
Lakin Fransa ilə gizli əlaqələrdə ittiham olunan şair həbs
edilir və 1646-cı ildə həbsxanada ölür. Tesitinin şeirlərində
siyasi motivlər daha güclüdür. O, İtaliyanın acınacaqlı
taleyini ürək ağrısı ilə qələmə alır, qudurğan əyanları tənqid
edir. Lakin Marino və Kyabreranın şeirləri kimi onun əsərləri
də incə nəzakətli bir üslubda yaradılmışdır.
Piza qubernatoru Vinçenso Filikayya ömrü boyu
dindar bir şair kimi tanınmışdır. O, dini məzmunlu sonetlər
və kansonlar yazırdı. Onun da şeir dili təmtəraqlı, ədalı,
sünidir. İtaliyanın fəlakətli həyatı ömründə bir dəfə onu
həqiqi vətənpərvər şair zirvəsinə qaldırmış və o, "İtaliya.
İtaliya." sonetini yazmışdır. Bu şeirdə onun sünilik və
33

Afaq Yusifli İshaqlı

təmtərağından əsər-əlamət qalmır. Bu şeir öz dərin
məzmunu, yüksək sənətkarlığı ilə bir çox nəsilləri həyəcana
gətirmişdir. Bayron onu ingilis dilinə çevirib "Çayld Harold"
poemasına daxil etmişdir. Şair İtaliyanın bədbəxtliyini,
fəlakətini onun gözəlliyində görür. Taleyin uğursuz bir bəxşiş
kimi verdiyi gözəllik yad ordularını onun torpağına gətirmiş,
onu özgələrin qulluqçusuna, nökərinə çevirmişdir. Şairin
fikrincə, İtaliya bu qədər gözəl olmasaydı, Alp dağlarının zirvələrini aşaraq qall orduları ona tərəf azmazdı, Po çayı öz
qanlı suları ilə düşmən əsgərlərini suvarmazdı. Filikayya
arzu edir ki, kaş İtaliya bu qədər gözəl olmaqdansa, güclü
olaydı, düşmənlər onu sevərək ölümə sürükləməyəydi. Bu
kiçik şeirin hər sətrində dərin bir kədər və sevgi əks
olunmuşdur.
Ey Vətən. Uğursuz bir ərməğan tək,
Bəxt ülvi gözəllik bəxş etdi sənə.
Vurdu tər möhürü o gül bədənə,
Sonsuz əzablara səni çəkərək.
Olmasaydın gözəl, İtaliya, sən,
Qüdrətli, qüvvətli olsaydın ya da,
Kimə ki, əzizsən indi dünyada,
O, səni sevməkdən qorxardı hökmən.
Sonetdən gətirdiyimiz bu misralarda vətənpərvər şair
ümumxalq kədərini əks etdirmişdir.
Üslubunun təmizliyi, şeirlərinin düzgünlüyü, şeir
ahəngindəki vüsət Filikayyanı İtaliyada klassisizmin banisi
saymağa haqq qazandırır. İtaliyada klassisizm o qədər də
dəbdə olmamışdır. XVII əsr İtalyan ədəbiyyatında
barokkonun formalarından biri olan marinizm daha geniş
yayılmışdır.
TASSONİ /1565-1635/. XVII əsr italyan poezi34
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yasında zamanın qarşıya qoyduğu problemlərə cavab
verməyə çalışan istedadlı sənətkarlardan biri də Allessandro
Tassoni idi. Bir çox müasirləri kimi İtaliyanın taleyi onu da
narahat edirdi. Tassoni öz həmvətənlərini birliyə, birləşib
yadelli işğalçılara qarşı vuruşa, döyüşə çağırırdı. O, sözün
əsl mənasında vətəndaş şair idi. Tassoni həyatı boyu
dövrünün bir çox görkəmli adamlarının kardinal və
hersoqlarının yanında xidmət etmişdir. Şairin zəngin ədəbi
irsində onun ziddiyyətli, döyüşkən təbiəti əks olunmuşdur.
Tassoninin bütün əsərlərində bu və ya başqa bir şəkildə
nüfuzlara, ehkamlara qarşı mübarizə ruhu vardır. "İspanlar
əleyhinə həcvlər" əsərində İtaliyanın fikir və iradəsini əzən,
onu qul, kölə halına salan, yadelli ispanlara etiraz edir, qəzəb
və həyəcanını bildirir, həmyerlilərində vətənpərvərlik
duyğuları oyatmağa çalışır. "Petrarkanın poeziyası haqqında
düşüncələr" əsərində isə Marino və onun təqlidçilərinə qarşı
çıxır. Petrarkanın davamçılarını, "quru balqabaqlar"
adlandıran şair Petrarkanın özünə də aman vermir, "Müxtəlif
fikirlər" adlı əsərində isə Tassoni Aristotelin nüfuzuna qarşı
çıxır, nüfuzlar qarşısında səcdə etməyi və təqlidçiliyi
pisləyir. Onun Kolumbun qəhrəmanlığına həsr edilən
"Okean" poeması yarımçıq qalmışdır.
Tassoninin ən mühüm əsəri 1615-1618-ci illərdə
yazılan "Oğurlanmış vedrə" adlı kiçik qəhrəmanlıq
poemasıdır. Poema ilk dəfə 1622-ci ildə çap edilmiş, sonra
papa VIII Urban və şairin öz tərəfindən yenidən nəzərdən
keçirilmiş və 1630-cu ildə nəşr olunmuşdur. Tassoni öz
poeması ilə L.Pulqi, F.Berni, T.Folenqo kimi şairlərin
ənənələrini izləyir. İtaliyanın ayrı-ayrı şəhər və əyalətləri
arasında çəkişmə və didişmə poemanın əsas süjetini təşkil
edir. Rəvayətə görə, Medonalılar Bolonya üzərinə etdikləri
hərbi hücumlardan birində taxta vedrəni oğurlayıb qənimət
aparırlar. Bu vedrə guya ki, indi də Medonada
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saxlanılmaqdadır. Bolonyalılar taxta vedrəni qaytarmaq
iddiasına düşürlər. Medonalılarla onların arasında ciddi
mübarizələrə İmperator II Fridrix, onun oğlu, italyan şəhər
kommunaları, hətta Olimp allahları da qarışırlar. Komizm və
ciddilik bir-birinə qarışır, hansının harada başlayıb harada
qurtardığını seçmək çətinlik törədir. Tarixi şəxsiyyətlərlə
şairin müasirləri, dostları və düşmənləri bir-birinə qarışır.
Tarix və günün aktual hadisələri, şən bir lətifə və amansız
satira bir-birini əvəz edir. Şəxsi düşmənçiliklə bütün ölkənin
taleyi ilə bağlı siyasi düşüncələr bir-birində əriyir. Bir an
içində komik səhnə və şəxsiyyətlər qəhrəmanlıq səhnələrinə
keçir.
Tassoni qəsdən, düşünülmüş şəkildə hərəkət edir,
komikliklə qəhrəmanlığı, rəğbətli münasibətlə satiranı birbirinə qarışdırır. Şair oxuculara müraciətlə bu barədə yazır:
"Bu əsər belə toxunmuşdur ki, ən kamil dərəcədə
yüksək və burlesk poemasının məzmun və üslubundan asılı
olaraq tələb edilən bütün hissələr onda aşkardır. Bu, miləmil
deyil. Rəngdən-rəngə çalan bir parçadır ki, onda hər iki rəng
– burlesk də, yüksəklikdə eyni ecazkarlıqla işıq saçır".
Vedrənin oğurlanması kimi kiçik, cüzi bir hadisə epik
bir vüsətlə tərənnüm edildikcə gülüş doğurur. Şair gah ciddi
səhnələr yaradır, yüksək hislərdən, hadisələrdən danışır, gah
da oxucunu güldürmək, güldürə-güldürə düşündürmək yolu
ilə gedir, komik, karikatur surətlər yaradır.
Olimp allahları özü də komik bir tərzdə təqdim
olunurlar. Mars kəmər yerinə qədər corab geyinir, Diana
paltar yuyur, kələkbaz Silen allahların şərabına su qatır.
Diana gəlmədi dəvətə ancaq,
O, paltar yumağa getdi obaşdan.
Yazıq Toskanada, bataqlıqlarda
Bir fərəh axtardı qurudan, yaşdan.
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Ana üzr istədi qızına görə,
Girişdi işinə o bir də başdan
İynələr başladı oynamasına,
O, corab toxudu qız balasına.
Tassoni italyan aristokratlarını daha dərin bir
sarkazm, istehza və nifrətlə qələmə almışdır. XI nəğmədə
təsvir edilən "toyuq ürəkli" qrafın təsviri buna ən yaxşı
nümunə ola bilər. Dildə döyüşmək məcburiyyətində qalan,
lakin bütün gecəni qorxudan yata bilməyən qraf bu döyüşdən
necə qurtarmaq, nə bəhanə ilə can qurtarmaq barədə düşünür.
Səhər o, doğrudan da, belə bir bəhanə tapır, mədəsi ağrıdığı
üçün döyüşməkdən boyun qaçırır. Bu qorxaq, miskin, cılız
qraf Marino üslubunda aşiqanə şeirlər söyləyən zaman daha
komik görünür.
Bu cür eyhamlar, işarələr geniş məqsədlər izləməklə
bərabər şairin Marino və marinistlərə tənqidi münasibətini də
əks etdirir. "Oğurlanmış vedrə" poeması son dərəcə müasir
bir əsər idi. Burada forma, mövzu, süjet müasir gerçəkliyi
hərtərəfli şəkildə sərbəst bir tərzdə əks etdirmək üçün
əlverişli vasitədən başqa bir şey deyildir. Poemanın dərin
ictimai məzmunu, güclü sənətkarlıq xüsusiyyətləri ona
Avropa
xalqlarının
ədəbiyyatında
yüksək
mövqe
qazandırmış, bir çox şairlər onun təsiri ilə yeni-yeni komik
qəhrəmanlıq epopeyaları yaratmışlar.
Çoban poeziyası /yaxud pastoral ədəbiyyat/. XVII
əsr italyan ədəbiyyatında marinizmin təmtəraqlı, ədalı
üslubuna qarşı çıxış edən şairlər arasında "Arkadiya"
Akademiyasının üzvləri xüsusilə fərqlənirlər. Onlar italyan
ədəbiyyatını Marino və onun ardıcıllarının təsirindən
qurtarmağa çalışaraq sadə və səmimi bir poeziya yaratmağa
cəhd etdilər. Bu dərnəyin yaranmasının əsas səbəbkarı İsveç
kraliçası Xristina olmuşdur. Hakimiyyətdən əl çəkən, 165537
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ci ildən Romada yaşayan Xristinanın sarayında şair, alim və
tənqidçilərdən ibarət bir dəstə yaranır. Onlar marinizmi və
onların şeirlərində əks olunan nəzakətli pozğunluğu kəskin
şəkildə tənqid edir, əxlaqi təmizliyi, bakir saflığı özlərinin
əsas əxlaqi şüarına çevirirlər. Kraliça Xristina öləndən sonra
1690-cı ildə onun salonunun iştirakçıları "Arkadiya"
akademiyasını təşkil edirlər. Akademiyanın adından
göründüyü kimi, onun üzvləri real gerçəkliyin kobudluğu və
eybəcərliyindən qaçmaq üçün yer üzərində müqəddəs, saf bir
bucaq axtarırdılar. Akademiyanın gerbi dəfnə və şam
budaqlarından hörülən çələngə bürünmüş çoban tütəyi idi.
Körpə İsa isə bu Akademiyanın hamisi elan edilmişdir.
Dərnəyin üzvləri bir qayda olaraq Roma ətrafındakı
parklarda, təbiətin qoynunda yığışardılar.
"Arkadiya"nın üzvləri də Marinonu və onun ardıcıllarını tənqid edərək heç də prinsip etibarı ilə yeni yolla
getmirdilər. Onların da poeziyası Marinonun əsərləri kimi
xalqdan uzaq zadəgan ədəbiyyatı nümunəsi idi. Onların
əsərlərinin qəhrəmanı olan çoban qızlar öz nəzakətli, incə
sevgililəri ilə zadəgan şeirinin sevimli surətlərinə çevrildilər.
İtaliya ədəbiyyatının tanınmış tədqiqatçılarından olan
Anri Ovett "Arkadiya"nın zərərli təsirini nəzərə alaraq yazır:
"Knyazlar, krallar, papalar da, çoxsaylı çoban qızların
dəstəsinə qoşularaq şirin çoban həyatının ləzzətini dadmaq
istədilər; şimaldan cənuba qədər yarımadanın hər yerində,
hətta ən kiçik guşələrdə "Arkadiya koloniyaları" əmələ gəldi;
Alpdan Siciliyaya qədər hər yerdə mələşmə səsi eşidildi".
Arkadiyanın üzvləri də real gerçəklikdən qaçmağa
cəhd edirdilər. Marinizm də, çoban poeziyası da eyni
hadisənin müxtəlif təzahürləri idi. Marino və onun ardıcılları
kimi "Arkadiya" şairləri də "Arkadiya" pastoral romanının
müəllifi Sannadzaronu özləri üçün ən böyük nüfuz sayırdılar.
Marino "Sannadzaronun qəbri önündə" şeirində
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küləyin inlədiyindən, ən şirin bir liranın simlərini titrətdiyindən, yasəmənlərin şairin önündə yas saxladıqlarından,
göyərçinlərin onun qəbri yanında yuva qurmasından və
sairdən danışaraq Sannadzaroya öz məhəbbətini bildirirdi.
Halbuki XVII əsrin sonlarında Sannadzaronun adı
marinizmə qarşı mübarizənin bayrağına çevrildi.
"Arkadiya"nın üzvləri arasında Benedetto Mendzini
/1646-1704/, Françesko de Lemene /1626-1702/, Karlo
Mariya Maci /1630-1699/, Covan Battista Tsappi /16671719/ kimi şairlər var idi. Bunlardan Benedetto Mendzini
yoxsulluq içində dünyaya gəlmişdir. Keşiş olmuş, natiqlik
üzrə dərs demişdir. Papa XII İnnokenti və XI Klimentin
qayğısı sayəsində hörmət və firavanlıq qazanmışdır. O,
şüurlu olaraq marinizmdən uzaqlaşır. Onun "Poeziya sənəti"
adlı kitabı Bualonun əsəri kimi klassisizmin əsas
müddəalarının şərhinə həsr olunmuşdur. Bir klassisist kimi
Mendizini sənətkarın vəzifəsini "dərin həqiqətləri aydın və
yüksək formada əks etdirməkdə" görmüşdür. Tasso və
Kyabrera kimi sənətkarların ədəbi irsinə əsaslanan ədib
italyan klassisizminin nəzəriyyəçisi və qanunvericisi kimi
şöhrət tapmışdır. Onun 1680-ci ildə çap olunmuş "Lirik
şeirlər" kitabında klassisizm ədəbiyyatına məxsus meyllər
aydın şəkildə nəzərə çarpır.
Mendzininin aşağıdakı şeiri incə müşahidələri, lirizmi
ilə seçilir.
Dinlə; qamışlığa qurultu düşüb –
Yağış yağacaqdır, o verib xəbər,
Qaranquş alçaqdan uçur nə qədər,
Qulağa ağır bir qarıltı düşüb.
Suda ala balıq çəkir həyəcan,
Burnunu şişirdib irəli tutur.
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Duyur, su içəcək doyunca, bəli,
Bir bax! Qu tükləri var, bir də saman,
Fırlanır, burulur, gəzir burağan,
Nə xoşdu azadlıq hey orda-burda
Toz-torpaq fırlanır cəhrə tək hər an.
Mənim Restanionum gəzmə bağlarda,
Tez qaç öz yuvana şimşək çaxmadan,
Göy deyir: pozulma var ruzigardan.
Qədim dillərin və ədəbiyyatların tanınmış
bilicilərindən olan Maci də klassisit şair və yazıçılardandır.
Uzun müddət professor və universitet rektoru olan bu
sənətkar rəngarəng bir irs yaratmışdır. O, məhsuldar bir
dramaturq olmaqla bərabər, həm də geniş diapazonlu lirik
şair idi. Şairin dili lirikası, dini-nəsihətamiz pyesləri
yaradıcılığında klassisizmə doğru əmələ gələn dönüşün
nəticəsi kimi qiymətləndirilir.
KAMPANELLA /1568-1639/. XVII əsr italyan
ədəbi fikrinin ən böyük nümayəndələrindən biri Tomazzo
Kampanelladır. Onun əsl adı Can Demeniko olmuşdur. 15
yaşında isə o, rahib kimi Tommazo adını qəbul edir. 15911597-ci illər arasında o, dörd dəfə inkvizisiya məhkəməsinə
cəlb edilir, işgəncə və təhqirlərə dözür, ittihamlar yüngül
olduğu üçün azad edilir, lakin inkvizisiyanın hökmü ilə
doğma yurdu Kalabriyaya qayıdır. Burada Kampanella
İtaliyanı ispan ağalığından qurtarmaq üçün təşkil edilən suiqəsdə qoşulur. Ağalar və kəndlilərin, şəhərlilərin və
rahiblərin, hətta quldurların iştirak etdiyi bu sui-qəsdin üstü
açılır. Tutulanlar istintaq zamanı bütün günahları
Kampanellanın üstünə atırlar. Dövrünün qanunlarını gözəl
bilən Kampanella ancaq özünü dəliliyə vurmaqla edamdan
yaxa qurtarır. Kampanellanın ölüm cəzası 27 illik həbs cəzası
ilə əvəz olunur. O, XVII əsrin ilk rübünü həbsxanada Sant40
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Elmo qəsrinin quyusunda, qaranlıq içərisində keçirir. Bu
kamera iyirmi altı pillə yerin altında idi, ora işıq düşmürdü.
Kampanellanı burada əlli əsgər gözləyirdi. Hətta ən qəddar
papa hüquqları bu zirzəmini həddindən artıq qəddar
həbsxana adlandırmışlar. Bu həbsxananı artıq o vaxtlar
"Kampanella çökəyi" adlandırmışdılar. 1626-cı ildə Romanın
işə qarışması ilə Kampanellanı azad edirlər. Lakin heç bir ay
keçmir ki, Kampanella üç ay müddətinə Roma
inkvizisiyasının əlinə keçir. Papa VIII Urban ona bir müddət
qayğı göstərir. Lakin ispanların və düşmənlərinin əlindən bir
dəfəlik qurtarmaq üçün mütəfəkkir yazıçı Fransaya qaçır və
1639-cu ildə orada vəfat edir.
Kampanellanın simasında onu intibah dövrünün
humanistləri ilə yaxınlaşdıran cizgilər daha çoxdur, onda
yeni dövrün insanlarına xas olan əlamətlər hələ tam
formalaşmamışdır. O da T.Tasso kimi öz əsri ilə ayaqlaşmaq
üçün dünyaya gec gəlmişdir. İnkvizisiya məhkəmələri onda
ateizm, əsl bidətçilik tapmır. Üsyan hazırladığı və bunun
üçün təbliğat apardığı dövrlərdə, zindanda olduğu ilk illərdən
az-çox panteizmə meyl edən filosof tədricən ehtirasla katolik
dinini yaymaq mövqeyinə keçir. Kampanellanın fikrincə, katolikliyin prinsipləri təbiətin təbii qanunları ilə uyğun gəlirdi.
Onda neoplatonizm görüşləri üstünlük təşkil edirdi.
Kampanella inanırdı ki, o, ilahiyyatla fiziologiyanı,
astronomiya və ritorikanı, fizika və məntiqi birləşdirə
biləcəkdir. Kampanellaya görə, ağıl hər bir şeyin sirli
mahiyyətini dərk etməklə, onunla birləşməklə, ümumdünya
ahəngdarlığına, harmoniyasına qovuşur.
Kampanellanın ədəbi irsi olduqca zəngindir. Onun
müraciət etmədiyi bir elm sahəsi göstərmək çətindir. Ədibin
latınca və italyanca yazdığı əsərlərdə antik müəllifləri təqlid
etmək norma və prinsiplərinə qarşı cəsarətli bir laqeydlik
vardır. Bu cəhət ona hər bir məqamda öz kəskin, odlu sözünü
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deməyə imkan vermişdir.
Kampanellanın ədəbi irsinin mühüm bir qismini onun
şeirləri təşkil edir. Onun "Kantika" adı altında toplanan
şeirlərindən ancaq 164 nümunə qalmışdır. 1613-cü ildə
ədibin pərəstişkarlarından olan T.Adami onun şeirlərindən
səksən doqquzunu seçib bir məcmuə düzəldir. Bu məcmuə
1622-ci ildə "Settimontano Skvillanın bəzi fəlsəfi şeirlərinin
toplusu" adı ilə nəşr olunur. Zınqırov demək olan Skvilla
sözü Kampanella sözünün sinonimi idi. Kampanellanın
şeirlərində də marinistlərdə olduğu kimi fərdiyyətçilik
güclüdür. Gah qəsdən və zərurət üzündən meydana çıxıb
təbiilik, gah da zaman üzərində hakim olmaq arzusundan
irəli gələn fərdilik onun poeziyasını da barokko əsrinin şeiri
kimi qiymətləndirməyə əsas verir.
O, şeirlərində gah günəşə xitab edərək onun qaranlıq
zindanına bir işıq şüası salmağı arzulayır, gah əzilən sadə
xalqın acı taleyinə acıyır, nəhəng, güclü bir vəhşiyə oxşayan
xalqın balaca bir uşağa bənzəyən ağalar tərəfindən idarə
edildiyini xatırlayır. Xalqın cürətsizliyini, hakim təbəqələrin
onu mənən və cismən əzməsini, müharibələr və zindanlarla
məhv etməsini heyrətlə, təəccüblə yada salır. Başqa bir
sonetində Kampanella kainatdakı şərafətin kökləri, səbəbləri
haqqında söhbət açır, özünü sevərliyi, xudbinliyi yer
üzərindəki şərin ən böyük baisi sayır.
"Ölməz ruh" adlı sonetində şair özünün sonsuz bilik
ehtirasını, dünyanın sirlərini dərk etmək cəhdini əks
etdirərək yazır:
Bütün kitabları oxudum tamam,
Ac bir adam kimi yedim onları.
Doymadım yedikcə yazılanları,
Nə qədər yedimsə, yenə də acam.
Elmə, biliyə doğru yönələn bu güclü ehtiras Kam42
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panellanı intibah dövrünün nəhəngləri ilə doğmalaşdırır.
Tomazzo Kampanellanı dünya mədəniyyəti tarixinin
ən görkəmli şəxsiyyətlərindən biri kimi tanıdan, heç şübhəsiz
ki, onun "Günəş şəhəri" adlı utopik romanıdır. Bu romanda
utopiya şəklində yazıçının ən yaxşı insan cəmiyyəti
haqqındakı işıqlı arzuları əks olunmuşdur.
Romanda təsvir edilir ki, bir nəfər dənizçi Hind
okeanındakı adalardan birində bir dəstə adama rast gəlir.
Onlar Avropa ictimai yaşayış sistemindən fərqli bir həyat
tərzi ilə yaşayırlar. Onların hökmdarlarının adı Günəşdir,
özləri də Günəşə sitayiş edirlər. Burada dövlətin başında
Güc, müdriklik və məhəbbət durur. Xalqın "Müdriklik" adlı
bircə kitabı vardır. O, yığcam və aydın bil dildə yazılmışdır.
Adanın əhalisi xüsusi mülkiyyət tanımır, onlar xüsusi
mülkiyyəti bütün bəlaların səbəbi hesab edirlər. Hamı işlə
məşğuldur. Cəmiyyətə xeyir vermək, onun xeyrinə çalışmaq
bu ölkənin əhalisinin əsas məqsədidir. Onlar vətənə,
yaşadıqları şəhərə məhəbbətlə yanaşırlar. Günəş şəhərinin
adamlarında paxıllıq, xudbinlik, ikiüzlülük kimi sifətlər
yoxdur.
Kampanelladan fərqli olaraq QALİLEY /1564-1642/
daha çox alim kimi tanınmışdır. Lakin o da İntibah dövrünün
görkəmli şəxsiyyətləri kimi öz elmi fikirlərini yaymaq üçün
bədii publisistikadan məharətlə faydalanmışdır. Bu cəhətdən
onun "İki ən əsas dünya sistemi haqqındakı dialoq" əsəri
xüsusilə diqqəti cəlb edir. Qalileyin qəhrəmanları Ptolemey
və Kopernik sistemi haqqında mübahisə edirlər. Ptolemey
sistemini müdafiə edən qəhrəmanı Qaliley qəsdən məhdud
düşüncəli bir adam kimi göstərir, ona Simpliçio /Avam/ adı
verir. Simpliçio ürəkdən Ptolemey geosentrik sistemini
müdafiə edir, lakin onun mühakimələri, dəlilləri elə
qurulmuşdur ki, oxucuda gülüş, istehza oyadır. Qaliley bu
yolla yeni elmi kəşfləri təbliğ etməyə çalışır. Alimin öz
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məqsədini pərdələməyə çalışması istənilən nəticəni vermir.
Papanın qulağına pıçıldayırlar ki, Qaliley avam
Simpliçionun simasında elə onun özünə gülür, onu təqdim
edir. Qalileyi inkvizisiya məhkəməsinə çəkib mühakimə
edirlər. Bu mühakimə uzun müddət bütün dünyanı dəhşətə
gətirir, İtaliyada azad fikri şikəst hala salır.
XVII əsr bədii nəsrinin ən tanınmış nümayəndələrindən biri də Trayano Bokkalinidir /1556-1613/. Həyatının
daha çox hissəsini XVI əsrdə yaşayan Bokkalini yeni dövrə
intibah dövrü humanistlərinin döyüşkən, mübariz ruhunu
gətirmişdir. Onun "Parnasdan xəbərlər" adlı satirik əsəri az
bir müddət içində bir çox Avropa dillərinə tərcümə edildi və
geniş şöhrət qazandı. Əsərdə gülüşün istehza, zarafat,
sarkazm kimi növlərindən məharətlə istifadə olunmuş, ispan
əsarətinə, zadəgan ikiüzlülüyü və riyakarlığına, ədəbi aləmdə
hökm sürən ziddiyyətlərə qarşı dərin qəzəb, nifrət əks
etdirilmişdir.
Bokkalini Ərəstunun estetik prinsiplərindən başqa
heç nə tanımaq istəməyən, gənc istedadları bu prinsiplərdən
kənara çıxmağa qoymayan ədəbi nüfuzlara cəsarətlə hücum
çəkir. Ədib zarafatyana bir formaya guya incəsənət hamisi
Apollonla Aristotel arasında baş vermiş bir söhbəti qələmə
alır: "Apollon qeyri-adi dərəcədə qəzəbli bir sifətlə və çox
əsəbi bir səslə Aristoteldən soruşdu ki, onun, Apollonun yazmaqda və yaratmaqda tam azadlıq tələb etdiyi yüksək
istedadlı sənətkarlar üçün qanunlar müəyyənləşdirməyə və
qaydalar çap etməyə cəsarət eyləyən o ədəbsiz və utanmaz
odurmu, çünki ədəbiyyatçıların canlı istedadları hər hansı
qaydaların zəncirindən azad olduqda, göstərişlərin zəncirləri
ilə
bağlanmadıqda
onun
çox
yüksək
dərəcədə
məmnunluğuna səbəb olaraq hər gün məktəbləri və
kitabxanaları ən gözəl əsərlərlə zənginləşdirirlər."
Apollonun ittihamları qarşısında Aristotelin özünə
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bəraət qazandırmaq cəhdləri daha maraqlıdır. Onun fikrincə,
ancaq nadanlar şairləri incitmək, onları əsarətdə saxlamaq
məqsədilə onun adından istifadə etmişlər. O, ancaq gənc
istedadlara kömək məqsədilə müəyyən ümumi qaydaları
göstərmiş, onlara sənətin həqiqi yolunu tapmaqda kömək
etmək istəmişdir. Aristotelin qanun və prinsipləri ətrafında
uzun müddət davam edən mübahisə və mübarizələri nəzərə
alsaq, Bokkalininin qeydlərinin nə qədər aktual, yerində və
düzgün olduğunu başa düşmək olar.
Gördüyümüz kimi, XVII əsr italyan ədəbiyyatında
müxtəlif ədəbi cərəyanlar qarşılıqlı təsir və mübarizə
şəraitində fəaliyyət göstərmişdir. Kyabrera və "Arkadiya"
Akademiyasının şairləri Marino və onun ardıcıllarına qarşı
çıxsa da, ədəbiyyatın sadələşməsi uğrunda mübarizə aparsa
da, onların hamısını xalqdan uzaqlıq, gerçəkliyə biganəlik
səciyyələndirir. Onların hamısı barokko ədəbi cərəyanına
mənsub olub onun ayrı-ayrı cəhətlərini, meyllərini,
təzahürlərini təmsil edirdilər.
Ancaq xalqın əsl tarixi ehtiyaclarını başa düşən sənətkarlar bu ədalı, təmtəraqlı özünü aldatmadan yaxa qurtara
bilmiş, xalqın istək və arzularını qələmə almışlar.
Ədalı, nərmənazik barokko şairi Vinçenso Filikayya
ömründə ancaq bir dəfə həqiqi sənət yüksəkliyinə qalxmış,
"İtaliya. İtaliya." sonetində İtaliyanın azadlıq və istiqlaliyyəti
ideyasını qələmə almışdır. Alessandro Tassoni, Kampanella,
Qaliley, Bokkalini, Bazile kimi şair və yazıçılar da əsl sənət
dili ilə ədəbiyyatın qarşısında duran vəzifələri ləyaqətlə
yerinə yetirməyə çalışmışlar.

* * *
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ALMAN ƏDƏBİYYATI
XVII əsr alman tarixi və ədəbiyyatının ən faciəli,
eyni zamanda onun ədəbiyyatının ən parlaq dövrlərindən
biridir. Otuz illik müharibənin dəhşətləri, feodal irticasının
müvəqqəti təntənəsi alman ədəbiyyatını susdura bilmədi,
onun Opits, Fleminq, Loqau, Qrifius, Anders, Moşeroş,
Qrimmelshauzen kimi şair və nasirləri öz istedadlarının
bütün gücü ilə ən çətin şəraitdə belə xalqa xidmət etdilər.
Onların yaratdıqları əsərlərdə Almaniyanın faciəsi
heyranedici bir qüdrətlə qələmə alınmışdır. Avropa
ölkələrinin ədəbiyyatından heç biri arasıkəsilməz müharibə
alovları içərisində yanan xalqın taleyini bədii sözün gücü ilə
nə qədər doğru və əhatəli şəkildə əks etdirməmişdir. XVII
əsr alman ədəbiyyatının dünya ədəbiyyatının inkişafında
yeri, mövqeyi məhz bununla müəyyənləşir. Nə Kalderon və
Milton, nə məşhur fransız klassisistləri dövrün bu qədər
dəhşətli mənzərələrini yaratmışlar.
Buna görə Breslavl Universitetinin professoru Maks
Koxun "XVII əsr poeziyası o qədər də yüksək şöhrət
qazanmamışdır;
bir
neçə
kilsə
himnindən
və
Qrimmelshauzenin ancaq tarixi-mədəni baxımdan maraqlı
olan romanından başqa o oxucunu indi də cəlb edə biləcək
elə bir şey yarada bilməmişdir." sözləri tamamilə ədalətsiz
bir hökm kimi görünür. XVII əsr alman ədəbiyyatının nisbi
yoxsulluğu onun siyasi, ictimai tarixinin ziddiyyətləri ilə
şərtlənir.
XVII əsr alman xalqının tarixində ən çətin, ən ağır, ən
qaranlıq bir dövrdür. 1618-ci ildən 1648-ci ilə qədər davam
edən otuz illik müharibə ərzində aramsız olaraq xalqın qanı
tökülür, şəhərlər və kəndlər talanır. Bir-birinin arxasınca
Danimarka, İngiltərə, Hollandiya, İsveç və Fransa
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Almaniyanın daxili ziddiyyət və fəlakətlərindən istifadə
edərək onun torpaqlarını müharibə meydanına çevirirlər.
Alimlərin hesablamalarına görə, bu müharibələr zamanı on
üç milyon adam ölmüş, 1629 şəhər, 18310 kənd dağılmış,
1976 monastır yandırılmışdır. Almaniya dünya ticarətindən
təcrid edilir, onun gəmi işləyən çayları xarici dövlətlərin
əlinə keçir. Almaniyanın təsərrüfatı pozulur, peşə istehsalı
son dərəcə azalır. 1648-ci ildə Vestfal sülhü bağlanır. Bu sülh
müqaviləsinə görə Almaniya 300-dən çox müstəqil knyazlığa
parçalanır. Bundan əlavə ölkədə mindən çox müstəqil rıtsar
(zadəgan) malikanələri və əlliyə yaxın azad şəhər var idi.
Prussiya, Avstriya və Fransa sülh müqaviləsindən sonra da
ölkəni süni olaraq ziddiyyətlər içərisində saxlayırdılar.
Fransız diplomatiyası Almaniyada istədiyi kimi ağalıq edir,
pozulmuş alman knyazlarını qızıl və hədə ilə öz casuslarına
çevirirdi. Almaniyanın daxilində feodalizmin bərpası prosesi
gedir, ölkə əyalətləşir, bir çox yerlərdə kəndlilər yarım qullara çevrilirlər. Alman bürgerliyi knyaz mütləqiyyəti
qarşısında geri çəkilir. Bürgerliyin yuxarı təbəqəsi –
patritsilər hakim zadəganlıqla birləşir. Seyrəlmiş,
yoxsullaşmış orta və xırda bürgerlik isə baş vermiş fəlakət
nəticəsində küt bir itaətə qapılır. Elan edilmiş sülhə
baxmayaraq katoliklik zorla bərpa olunur, yezuitlərin nüfuzu
protestant torpaqlarını da öz təsirinə alır.
Bütün XVII əsr müddətində Almaniya otuzillik
müharibənin vurduğu yaraları sağalda bilmir. Mədəniyyət və
ədəbiyyat sahəsində bir tənəzzül duyulur. Alman yazıçıları
qonşu ölkələrin ədəbi nümunələrinə müraciət edirlər. XVII
əsr alman yazıçı və şairləri İtaliya, Fransa, İspaniya və
Romanın ədəbi nümunələrindən öyrənirlər, həmin ölkələrdə
dəbdə olan poetik formalarda yazıb yaradırlar. Alman dili
latinizmlər, qallisizmlər, ispanizmlərlə tanınmaz bir hala
salınır. R.M.Samarin bu tənəzzülün dərin köklərə malik
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olduğunu göstərərək yazır: "Ancaq müharibə özü daha
əvvəllər, ən azı XVI əsrin ortalarına yaxın reformasiya ilə
bağlı olan inqilabi hərəkatın məğlub olduğu qəti müəyyən
olduğu vaxtlardan özünü göstərən prosesləri ancaq
sürətləndirdi. Bunu XVI-XVII əsrlərin sərhədində alman
mədəniyyətinin
ən
kəskin
problemlərindən
olan,
Almaniyanın milli tənəzzülünün ən müstəsna əlamətlərindən
olan dil problemini – dil qarışıqlığını düzgün qiymətləndirərkən mütləq nəzərə almaq lazımdır." R.M.Samarin doğru
qeyd edir ki, XVII əsrdə alman ədəbiyyatının və
mədəniyyətinin tənəzzülü təkcə otuzillik müharibə deyil,
həm də daha əvvəl başlanan ictimai, siyasi proseslərlə bağlı
idi.
Getenin aşağıdakı sözlərində də eyni həqiqət ifadə
olunmuşdur: "Az qala iki yüz il davam edən fəlakətlər və
qarışıqlıqlar müddətində vəhşiləşmiş alman ədəb elmini
öyrənmək üçün fransızların,fikrini ifadə etmək sənətini
öyrənmək üçün romalıların yanına getdi."
Almaniyada bir sıra Avropa ölkələrindən fərqli olaraq
güclü antifeodal ədəbiyyatın yaranması üçün əlverişli şərait
və zəmin yox idi. Ona görə də burada alman kübar dairələrin
meyl və istəklərinə uyğun ədəbi cərəyanlar daha geniş
yayılmışdır. Parçalanmış, gücdən düşmüş, yoxsullaşmış
bürgerlik bədbin əhval-ruhiyyənin, mahiyyət etibarilə
mürtəce əhəmiyyət daşıyan dini axtarışların təsiri altında idi.
XVII əsr alman ədəbiyyatında realizmə yad cərəyanların
güclənməsi bununla əlaqədardır. Eyni zamanda, Opits,
Qrifius, Moneeroş və Axedres kimi ölkənin birləşməsi yolu
ilə onun fəlakətdən xilas edilməsi, dirçəldilməsi haqqında
düşünən bir qrup qabaqcıl görüşlü ziyalılar da var idi.
Əsrin ikinci yarısında şəhər yoxsulları və xüsusən
kəndlilər arasından çıxan yazıçıların əsərlərində geniş xalq
kütlələrinin istək və arzuları öz ifadəsini tapdı.
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Əsrin birinci yarısında isə başda Martin Opits
olmaqla bir qrup şair və yazıçılar alman mədəniyyətini
durğunluqdan xilas etmək naminə antik incəsənətin nüfuzuna
əsaslanaraq yeni tipli poeziya uğrunda mübarizəyə başladılar.
Bu yazıçı və şairlərin erkən klassisizm kimi səciyyələnən
yaradıcılığında fransız klassisizminə məxsus feodalizmə
qarşı güclü mübarizə ruhu yoxdur. Burada burjuaziya hələ
siyasi cəhətdən lazımi dərəcədə inkişaf etmədiyindən alman
klassisistləri, hər şeydən əvvəl, passiv bir formada
müharibəni pisləyir, xüsusi bir dözümlülük təbliğ edirdilər.
Bu dözümlülük ideyası Opitsdə dini səciyyə daşıyırdısa,
Qrifiusda şəhidlik, dini qəhrəmanlıq ideyasına gəlib çıxırdı.
Alman klassisistlərinin – Opits və Qrifiusun əsərlərinin
həyatiliyi, tarixi ədəbi qiyməti onların vətənpərvərliyində,
alman xalqının gələcəyi haqqında düşüncələri dərin bir
narahatlıqla əks etdirmələrindədir. XVII əsrin ortalarına
yaxın alman klassisizmi zəifləyir, Hofmansaaldau,
Leonşteyn kimi barokko şairləri Opitsin davamçıları
üzərində müvəqqəti qələbə qazanırlar. XVII əsrin sonu
XVIII əsrin əvvəllərində isə Kants, Verniks, Veyze, Hünter,
Qotşed kimi müxtəlif xarakterli sənətkarların irsində
klassisizm yenidən təmtəraqlı barokko şairlərinə üstün gəlir.
XVII əsr alman klassisistlərinin əsərlərində doğru
əksini tapan alman gerçəkliyi alman realist nəsrində daha
əlvan boyalarla qələmə alınır. Əlbəttə, bu realizmi sonrakı
dövrlərin daha artıq inkişaf etmiş və təkmilləşmiş realizmi
ilə eyniləşdirmək çətindir.
Alman ədəbiyyatında XVIII əsrdə klassisizm və
realizm bir-birinə yaxın olmaqla bərabər mahiyyət etibarilə
barokko ədəbiyyatına qarşı durmuşdur. Məlum həqiqətdir ki,
öz tarixinin ictimai inkişaf dövrünü yaşayan Fransa və
İngiltərə kimi ölkələrdə barokko əhəmiyyətli bir rol oynaya
bilməmişdir. XVII əsr alman ədəbiyyatında barokko üslubu
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bir-birilə döyüşən ədəbi istiqamətlərdən biridir. Lakin bu
cərəyan əsrin ikinci yarısında alman poeziyasında aparıcı
mövqe qazanır. Əgər Fransada klassisizm milli
mədəniyyətdə aparıcı mövqe tutursa, Almaniyada əksinə
barokko şeiri yüksək inkişaf dövrü keçirir. Filip fon Tsesen,
Xristian fon Hofmansvaldau, Daniel Kasper fon Leonşteyn
və başqa bir çox alman barokko şair və yazıçıları XVII əsrin
ikinci yarısında hakim mövqe tuturlar. Lakin onlar alman
ədəbiyyatının inkişafına müsbət təsir göstərə biləcək heç nə
yaratmamışlar. Barokko şair və yazıçılarının iddialı,
təmtəraqlı, zahirən bəzək-düzəkli dil və üslubu onların
əsərlərindəki məzmun yoxsulluğunu və bədbin əhvalruhiyyəsini ört-basdır edə bilməmişdir. Barokko ədəbi
cərəyanı bəzi hallarda ona yad olan sənətkarlara da təsir
göstərə bilmişdir. Məsələn, Qrifius və Qrimmelshauzen kimi
yazıçılar barokko ədəbi cərəyanına qarşı mübarizə aparsalar
da, onun müəyyən təsirindən yaxa qurtarmamışlar. Bu,
ondan irəli gəlir ki, barokko ədəbiyyatına məxsus əsərlərdə,
xüsusən dini lirikada alman cəmiyyətini sarsıdan fəlakət və
böhran qeyri-adi bir qüdrətlə öz ifadəsini tapmışdır.
Müasir alman ədəbiyyatşünasları şair və yazıçıları
XVII əsr alman ədəbiyyatına yüksək qiymət vermiş, onun
barəsindəki yanlış təsəvvürləri dağıtmışlar. İ.Bexer XVII əsr
yazıçı və şairlərinin yaradıcılığının "alman milli
ədəbiyyatının yaranmasında müstəsna əhəmiyyətini" qeyd
etmiş, bu dövrün ən böyük yazıçısı olan Qrimmelshauzen
haqqında ayrıca bir poema yazmışdır.
MARTİN OPİTS /1597-1639/. Martin Opitsin
yaradıcılığı ilə alman poeziyası orta əsrlərin ənənələri
çərçivəsindən kənara çıxır. Yeni alman şairləri antik və
intibah dövrü nümunələrinə, İtaliya, Fransa və Hollandiyanın
klassisist poeziyasına istinad edərək onu daha də yüksək
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bədii səviyyəyə qaldırmağa çalışır, müasir tələblərə cavab
verən əsərlər yaradırlar. Bu sahədə M. Opitsin, Teobald Hök,
Georq Rudolf Venkerlin kimi həmkarları var idi. Vekkerlin
kübar bir şəxs idi, diplomatik qulluqla əlaqədar Fransada və
İngiltərədə olmuşdu.
Özünü Almaniyada yeni Avropa poeziyasının ilk
nümayəndəsi sayan Vengelin əsərlərini kübar dairələr və
alimlər üçün yazırdı. Onun 1618-ci ildə çap olunan "Odalar
və Nəğmələr" kitabındakı şeirlər "doğruluğu, aydınlığı və
təmizliyi" ilə seçilir. Şair göstərmək istəyirdi ki, zərif
dünyəvi oda janrı alman zəminində də yarana bilər.
Vekkerlin intibah dövrünün sevimli janrı olan sonetdən də
geniş istifadə edir. Onun şeirlərində ölçülər və ritmik
imkanlar daha əlvandır. Şairin aşiqanə şeirləri müasirlərinin
daha çox xoşuna gəlmişdir.
Yaradıcılığının son dövründə Vekkerlin siyasi
mövzulu şeirlər yazır, protestant partiyasının mövqeyində
dayanaraq onun rəhbərlərini alqışlayır. "Almaniyaya" adlı
sonetində vətəni qəhrəmanlıq mübarizəsinə, yadelli işğalçı
katoliklərdən ölkəni azad etməyə çağırır. Vekkerilinin
yaradıcılığı Opitsə qədər XVII əsr alman poeziyasının əsas
meyllərini doğru müəyyənləşdirir.
Martin Opits Sileziyanın Bunslau şəhərində tacir
ailəsində anadan olmuşdur. 1615-ci ildə Breslavl məktəbində
oxuduğu vaxt latınca parlaq şeirlər yazan Opits Beyten
gimnaziyasında məşhur bir şair kimi tanınır. Burada latınca
yazdığı "Aristarx, yaxud alman dilinə nifrət haqqında" adlı
traktatında ana dilini öyrənməyə, təkmilləşdirməyə çağırır.
Heydelberq Universitetində oxuduğu dövrlərdə o, klassik
filologiyanı öyrənir. Kapar Bart, Tsinkqrear kimi şair və
filoloqlarla dostlaşır, alman ədəbiyyatında islahat aparmaq
fikri ilə yaşayır.
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İspanların Paralstı tutması, Opitsin Hollandiyaya
qaçması, burada holland poeziyası nümunələri ilə tanış
olması onun yaradıcılığında dönüş yaradır. O, klassisizm
prinsipləri əsasında yeni alman poeziyası yaratmaq qərarına
gəlir. 1621-ci ildə vətənə qayıdandan sonra bir diplomat kimi
fəal siyasi fəaliyyətə başlayır, müxtəlif knyazların yanında
qulluq edir, vətənpərvər şair kimi Almaniyanın müharibə
alovlarından qurtarmağa can atır.
Görünür ki, 30-cu illərin ortalarında o, səhvini başa
düşür, anlayır ki, nə protestantların başçıları, nə də imperator
müharibəni dayandırmaq fikrindədir.
1636-cı ildə Opits Polşa kralı VI Vladislavın dəvəti
ilə Dansiqə gəlir və 1639-cu ildə orada taun xəstəliyindən
ölür.
Alman poeziyasını yüksək bir mərhələyə qaldırmağa
can atan Opits yuxarıda adı çəkilən "Aristarx" əsərində ana
dilinin ancaq qara camaat üçün yaraması, fransız və italyan
dilinə nisbətən onun kobud və yoxsul olması haqqındakı
qənaətləri rədd edir, kənar dil və poeziya qarşısındakı
pərəstiş əleyhinə çıxır. Opitsin fikrincə, alman dili başqa
dillərə nisbətən daha oynaq və ahəngdardır. Bu dildə orta
əsrlərin böyük əsərləri yaradılmışdır. Şair alman dilini yad
dillərin qarışığından təmizləmək, yüksək poetik nümunələrlə
onun nüfuzunu qaldırmaq tələbini irəli sürür.
1624-cü ildə çap edilən "Alman poeziyası haqqında
kitab" əsərində Opits öz həmkarlarını antik şairlərin
təcrübəsindən öyrənməyə çağırırdı: "Şair yunan və latın
kitablarına dərindən bələd olmalıdır ki, onlar onun üçün şeir
sənətkarlığı məktəbi olsun." Mədəniyyət və ədəbiyyatın
ciddi şəkildə yoxsullaşdığı bir dövrdə belə bir çağırış,
şübhəsiz ki, faydalı və yerində idi. Opits belə hesab edirdi ki,
istər antik ədəbiyyat, istərsə də fransız və italyan şeiri yeni
alman milli poeziyasının yaradılmasında bir örnək və
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nümunə kimi istifadə olunmalıdır. Poeziyanın ciddi və
əhəmiyyətli məzmuna malik olması, tərbiyəvi məqsədlər
izləməsi, onun fikrincə, hər bir poetik əsərin ədəbi qiymətini
müəyyənləşdirən əsas keyfiyyət olmalıdır. Zamanın tələbini
dərindən duyan şair vahid alman ədəbi dili yaradılmasını
tələb edir. Burada o, XVII əsr alman humanistlərinin fikirləri
ilə, qarşıya qoyduğu vəzifələrlə həmrəy olur. Opitsin
fikirlərinin formalaşmasında fransız "Ülkər" qrupunun
fəaliyyəti, o cümlədən Dü Bellenin "Fransız dilinin
müdafiəsi və vəsfi" əsərinin mühüm rolu olmuşdur. bu əsər
istər-istəməz Opitsin alman dilinin taleyin haqqında
düşünməyə vadar etmişdir.
Opits və onun həmfikirləri xarici dillərin və ədəbiyyatların öyrənilməsinin əleyhinə deyildilər, onlar birinci
növbədə doğma dil və ədəbiyyata qarşı laqeyd münasibəti,
ona nifrətlə yanaşmaq meyllərini rədd edirdilər.
Opits alman şairlərini milli ədəbiyyat naminə yazıb
yaratmağa çağırırdı. O, şeirdə sillaba tonik sistemi işləyib
hazırladı və şairlərin qarşısında geniş imkanlar açıldı. Opits
klassisist bir şair kimi yüksək və alçaq janrların sərhədlərini
müəyyənləşdirdi. Milli mədəniyyətin ehtiyaclarını ödəmək
üçün xarici ədəbiyyatların təcrübəsinin alman dönəminə
gətirilməsi, milli ədəbi dil və milli poeziyanın formalaşması
vəzifələrinə diqqətin cəlb edilməsi sillabo-tonik sistemin
alman şeiriyyətinə daxil olunması Opitsin alman ədəbiyyatı
qarşısındakı əsas xidmətləridir.
Müasirləri Opitsin fəaliyyətinə yüksək qiymət verir,
onu alman Homeri, Vergilisi, Horatsisi adlandırır, nəzəri
müddəalarını universitetlərdə geniş yayırdılar, onun çoxlu
ardıcılları və şagirdləri meydana çıxır. Opitsin yaradıcılığının
geniş təqlid obyektinə çevrilməsi alman ədəbiyyatının
inkişafına həm də zərərli təsir göstərir, onun xalqdan uzaq
düşməsinə, milli ənənələrə qarşı biganəliyə gətirib çıxarırdı.
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Şeir daha çox elmi səciyyə daşımağa başladı. Alman
yazıçılarının müraciət etdikləri şair və yazıçılar özləri bu
vaxt ciddi tənəzzül, süqut dövrü keçirirdilər. İtalyan
ədəbiyyatı marksizmin, ispan ədəbiyyatı qonqorizmin təsiri
altında idi. Fransız ədəbiyyatından isə alman zəmininə Molyerin güldüyü presyozquların ənənələri daxil oldu. Almaniyada barokko üçün geniş meydan yarandı. Əlbəttə,
alman yazıçı və şairlərinin Opitsin vəsiyyətlərinə əməl
edərək xarici örnək və nümunələr arxasınca gedərkən
barokko ilə qarşılaşmalarında Opits deyil, onların yaşadıqları
mühit, şərait günahkar idi.
Opits özü də örnək, nümunə arxasınca xarici
ədəbiyyatlara müraciət edərkən barokko poeziyasından
qaçmırdı. O, italyan barokkosunun tipik nümayəndələrindən
olan Rinuçsininin "Dafna" pastoralını tərcümə edir, XVI əsr
fransız "Ülkər" qrupunun bukolik şeiri ilə maraqlanır, özü
"Nimfa Gersiniya" pastoralını yazaraq cazibəli çoban qızları
vəsf edirdi.
Martin Opits 1624-cü ildə çap olunmuş poetik
əsərləri ilə yeni alman şeirinin parlaq nümunələrini yaradır.
Burada ədibin poemaları, odaları, idilliyaları və başqa şeirləri
toplanmışdı. Onun "Müharibənin dönüklüyü ilə bağlı
təsəlli", "Zlatna", "Müharibə allahının mədhi" poemalarında
müharibə mövzusu əsas yer tutur. "Zlatna" poemasında şair
Transilvaniyanın sakit, dinc həyatı ilə müharibə nəticəsində
dağılan Almaniyanın dəhşətli mənzərələrini qarşılaşdırır.
Vətənin iztirablarını düşünən şair Zlatna malikanəsinin dinc
həyatından zövq ala bilmir, vətən məhəbbəti onu hərbin dağıntılarından, aclıqdan, yoxsulluqdan əzab çəkən xalqın
yanına qaytarır. "Müharibə allahının mədhi" poemasında
Opits müharibə ilə qızıl ehtirası, varlanma hərisliyi arasında
bir yaxınlıq və əlaqə görür. Opits həmvətənlərini siyasi
kütlükdə təqsirləndirərək onları müharibəyə son qoymağa
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çağırır.
Ronsarı özü üçün ən yüksək şair nümunəsi kimi
tanıyan Opits odalarında daha çox onun yolu ilə gedir. 1630cu ildə Parisdə olan şair burada Ronsarın unudulduğu görüb
dəhşətə gəlir.
Opits əsərləri ilə alman bürgerini ucaltmaq, onu
yüksək vətəndaşlıq ləyaqətinin daşıyıcısına çevirmək
istəmişdir. Ona görə də bəzi ədəbiyyatşünasların Opitsi saf
forma şairi adlandırması, onu real gerçəklikdən uzaqlaşıb
klassisizm aləminə qapanan bir sənətkar sayması fikri ilə
razılaşmaq çətindir. Opitsin ayrı-ayrı şeirlərində müharibənin
dəhşətləri heyranedici ehtirasla qələmə alınmış, vətənpərvər
və humanist şairin fəryad və göz yaşları, nifrət və qəzəbi,
çağırış və harayı əks olunmuşdur. Bu cəhətdən "Vezuvi"
poeması xüsusilə seçilir. Poemadan gətirilən aşağıdakı parça
şairin vətənpərvərliyini, müharibəyə, onu törədənlərə nifrətini göstərmək baxımından səciyyəvidir.
Heç buna bənzəyərmi Zevsin qəzəbi, kini?
Vezuvi törədərmi heç bu qədər müsibət,
Quduz bir qaban kimi saçan zaman fəlakət,
Odlu axınlarıyla axaraq püskürərək
O ziyan yetirərmi qanlı hərb qılıncı tək.
Onun ziyanı hara, bu itkilər, de hara
Şərdə, məkrdə çatmaz vulkan biz insanlara,
Göyləri qorxuduruq, nəhri bulandırırıq.
Biz ölüm ustasıyıq, bizə gətirdi şöhrət
Öldürmək bacarığı. Ölümdür bizim sənət.
Ağıldan çox kasıbıq, yoxsuldur hisslərimiz,
Ox, qılınc, nizə ilə yaman dost olmuşuq biz.
Opits müharibənin Almaniyaya gətirdiyi fəlakətləri
yada salmaqla bərabər həmvətənlərini ağla gəlməyə,
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müharibə alovlarını dayandırmağa çağırır, göylərə üz tutub
onun vətənini müharibənin dəhşətlərindən qurtarmaq üçün
yalvarır. Hər bir evə əmin-amanlıq, həyat, səadət gəlsin deyə
göylərdən kömək umur. Opitsin poema və şeirlərindəki bu
motivlər göstərir ki, ona saf forma şairi kimi baxmaq
yanlışdır.
PAUL FLEMİNQ /1609-1640/. Martin Opitsin
çoxsaylı şagirdləri və davamçıları arasında Fleminq öz
orijinallığı və daha istedadlı olması ilə seçilir. Onun şeirləri
sünilikdən uzaq səmimi bir dillə yazılmışdır. Bir çox
müasirlərindən fərqli olaraq o, nikbin, həyatsevər bir şairdir.
Vətənin başına gələn fəlakətlər onu düşündürsə də,
kədərləndirsə də, narahat etsə də, bədbinləşdirmir,
ümidsizləşdirmir.
Fleminq pastor /protestant keşişi/ ailəsində anadan
olmuş, Leypsiqdə latın məktəbində oxumuş, sonra tibb
öyrənmişdir. Adam Oleari ilə birlikdə 1633-1639-cu illərdə
Rusiyaya və İrana səyahət etmişdir. Səfərdən qayıdandan bir
qədər sonra 1640-cı ildə Hamburqda ölmüşdür. 1631-ci ildə
latınca yazdığı aşiqanə şeirləri çap olunmuşdur. Almanca
yazdığı şeirlər ölümündən sonra 1646-cı ildə Adam Oleari
tərəfindən nəşr edilmişdir.
Fleminqin şeirlərində nəzərə çarpan əsas mövzulardan biri müharibə mövzusudur. Şair bir çox şeirlərində
hərbi müsibətlərdən, knyazların özbaşınalıq və zülmündən
iztirab çəkən vətənin surətini yaradır. Ana Almaniyanın acı
taleyini qələmə alır. Şərqə səyahəti müddətində vətəndən
ayrı düşdüyünə görə özünü məzəmmətləyir, harada olsa,
vətənə məxsus olduğunu, onun eşqi ilə yaşadığını bildirir.
Acı gileylərin haqdır, ey vətən
Yaşadım gəncliyi veyil, günahkar.
Sözsüz baş əymədim əmrinə, zinhar
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Səndən uzaqlarda ömür sürdüm mən.
Əfv et, ana vətən, dolu bir maraq
Məni diyar-diyar çəkib apardı,
Sənsiz o yerlərdə nə işim vardı
Bircə bacarmadım özümlə ancaq.
Vətənpərvər şair Martin Opitsin ölümünə yazdığı
sonetdə də Almaniya haqqında düşüncələrini əks etdirir,
onun faciələrini xatırladır. Opitsin simasında vətən üçün
yaşayan, vuruşan bir insanın ölümünə acıyır.
Ey bizim simlərin hersoqu olan
Yanğın içindədir alman elləri.
Zərbələr altında itəndən bəri
İnləyir, göylərdən istəyir aman.
Hər şey alt-üst olub, əzilib, sınıb,
Gözəl Almaniya cansız dayanıb.
Ana ölüb, oğul girir tabuta.
"1633-cü il üçün yeni il odası" şeirində Fleminq
müharibənin fəlakətlərini ürək ağrısı ilə təsvir etməklə yanaşı
müharibəyə son qoymağa, qılınclardan və zirehlərdən
gavahın və cüt dəmiri düzəltməyə çağırır. Şair bəzi
şeirlərində müharibəni, onun iştirakçılarını satirik bir tərzdə
qələmə alır. "Piyada əsgərin öyünməsi" şeirində küt, qəddar,
düşüncəsiz, satqın bir insanın surəti yaradılır. Həmvətənlərini
əvvəlcə düşmənlərdən, sonra pul kisələrindən azad edən bu
lovğa əsgər kim artıq muzd versə, ona xidmət etməyə hazır
olduğunu bildirir. Düşməndən azad edilmiş həmvətənlərinin
üstünə hücum çəkib onları qarət etməyə girişən bu əsgər danışdıqca oxucuda istehza və gülüş oyadır, dəhşətləndirir və
xəcalətləndirir.
ADAM OLEARİ bilik və maraq dairəsinin ensiklo57
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pedikliyi ilə seçilən bir alim və yazıçı olmuşdur. o, eyni
zamanda riyaziyyatçı, aqronom, coğrafiyaçı, tarixçi və
şərqşünas idi. Yoxsul ailədən çıxmasına baxmayaraq
əməksevərliyi və qabiliyyəti sayəsində fəlsəfə magistri elmi
dərəcəsi almışdır. 1634-1639-cu illərdə iki dəfə Şərqə
səyahət edən Oleari səyahət zamanı apardığı qeydlər
əsasında "Şərqə yeni səyahətin təsviri" /1647/ əsərini yazıb
nəşr etdirir. Bu əsər Olearinin müasirlərinin böyük marağına
səbəb olmuş və ədibin sağlığında dörd dəfə çap edilmişdir.
Getenin "çox xoşa gələn və ibrətamiz" hesab etdiyi bu kitab
sadə və maraqlı bir dillə yazılmışdır. Burada Rusiya və Şərq
ölkələri haqqında zəngin məlumat verilir.
Şair kimi Oleari Opits məktəbinə daxil olan sənətkarlardandır. Alman ədəbiyyatı tarixində o daha çox "Fars
qızıl gül vadiləri" /1654/ kitabında toplanan tərcümələri ilə
tanınmışdır. Sədinin "Gülüstan"nından və "Loğmanın
təmsilləri" adı ilə ərəbcədən sərbəst şəkildə tərcümə edilən
bu şeirlər alman ədəbiyyatında Şərq şeiri ilə təmasın, onu
yaradıcı surətdə mənimsəməyin ilk nümunəsi idi. Bu
tərcümələr öz məzmunu və üslubu etibarilə dövrün əxlaqi
nəsihətamiz şeirləri ilə birləşirdi. Olearinin təşəbbüsü
sonralar Herdar və Gete tərəfindən davam etdirilmişdir.
FRİDRİX LOQAU /1604-1655/. Loqau XVII əsr
alman klassisizminin ən görkəmli şairlərindən biridir. O,
alman ədəbiyyatında möhkəm yer tutan epiqram janrının
banisidir.
Loqau Sileziyada Brokhut malikanəsində anadan
olmuş, Frankfurt-Oderdə hüququ öyrənmişdir. Briqdə
hersoqun müşaviri olmuşdur. Liqnistsdə ölmüşdür. 1638-ci
ildə o, "İki yüz alman aforizmi", 1654-cü ildə isə "Üç min
alman epiqramı" kitablarını nəşr etdirir. Onun əsərlərində
dövrün hadisə və əxlaqı kəskin tənqidi əksini tapır. Şair
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xalqa çoxlu fəlakətlər gətirən dini fanatizmi, zadəganların
tüfeyliliyini, saray adamlarının riyakarlığını satirik bir üsulla
qələmə alır. Loqaunun poeziyası ciddi, realist bir üsluba
malikdir. Fleminq və Daxa nisbətən XVII əsrin nəsihətamiz
bürger poeziyası ilə daha çox bağlı olan Loqau müasirlərinin
diqqətini cəlb etməmişdir. Əsrin sonlarında isə o tamam
unudulur. Loqaunun əsərləri ilk dəfə Lessinqin diqqətini cəlb
edir və onları yüksək qiymətləndirir. 1759-cu ildə onun
seçilmiş epiqramlarını çap etdirir. Lessinq onun poetik dili
haqqında yazır: "O, öyüd verəndə ifadəli və qüvvətlidir; ifşa
edəndə təntənəli və yüksək səslidir; Sevgidən danışanda
zərif, ahəngdar və səmimidir; zarafat edəndə şən və
sadəlövhdür; adamları, sadəcə olaraq güldürmək istəyəndə
əyləndirici və oynaqdır."
Epiqram janrının mahir ustası olan Loqau onlarda
müasirlərinin yığcam və dəqiq səciyyəsini yaradır, alman
kübar cəmiyyətinin tipləri qalereyasını canlandırır.
XVII əsrin bir çox başqa sənətkarları kimi müharibənin fəlakətlərinin təsviri onun şeirlərində də mühüm yer
tutur. Şair müharibəyə lənət yağdırır, onda hər kəsdən əvvəl
knyazların marağı olduğunu bildirir. Hərb alovlarının xalqa
gətirdiyi müsibətləri o, Opits və Fleminqdən daha kəskin,
daha doğru qələmə alır. Başqa şairlərdən fərqli olaraq dindən
və allahdan kömək, təsəlli umur. Aydın, ağıllı mühakimə,
istehzalı yığcamlıq, ayıq obyektivlik Loqau şeirlərini
səciyyələndirən əsas keyfiyyətlərdir.
"Həyalı əsr" epiqramında Loqau öz dövründən narazılığını bildirərək yazır:
Bizim şanlı əsrimiz tacıdır zamanların,
Həya olub qüdrəti, zinəti insanların.
Cüzamlıdan qaçan tək qaçır o dayanmadan.
Açıq-aydın, pərdəsiz həqiqətdən hər zaman.
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Məhz bu cəhətinə görə dövr üçün Loqaunun realist,
cəsarətli tənqidi poeziyası müstəsna bir hadisə kimi diqqəti
cəlb edir.
A.QRİFİUS /1616-1664/. XVII əsr alman dramaturgiyasının ən tanınmış nümayəndəsi Andreas Qrifius
olmuşdur. Çətin bir yaradıcılıq yolu keçən bu istedadlı
sənətkar klassisist estetika mövqeyində dayansa da, barokko
cərəyanının güclü təsiri altında olmuşdur, alman
gerçəkliyinin ölüm saçan abu-havası da burada az rol
oynamamışdır.
Qrifius Sileziyanın Qloqau şəhərində ruhani ailəsində
doğulur. Hələ məktəbdə oxuduğu vaxt qədim və yeni dilləri
öyrənməyə xüsusi maraq göstərir. Dansiqdə latın dilini
öyrənir, Opitslə tanış olur. Sileziyaya qayıdanda müharibənin
dəhşətləri ilə qarşılaşır, gördüyü hadisələr onun yaddaşında
silinməz izlər buraxır, yaradıcılığının əsas mövzularından
birinə çevrilir.
Qrifius 1636-cı ildə Hollandiyaya gedir, altı il Leyden
Universitetində çalışır, yetkin bir alim kimi formalaşır. 1647ci ildə vətənə qayıdan sənətkar ən yaxşı faciə və
komediyalarını yaradır.
1650-ci ildən Qloqau şəhər vəkili olan, bu vəzifənin
xatirinə Heydelberq və Frankfurt-Oder Universitetlərinin
professorluq təklifindən imtina edən Qrifius həyatının son
illərini Qabsburqlar sülaləsinin Sileziyanı öz mütləqiyyət
hakimiyyətinə tabe etmək cəhdləri ilə mübarizədə keçirmiş,
doğma yurdun qədim silki hüquqlarını qorumağa çalışmışdır.
Təbiətdən namuslu, dərin düşüncəli bir alim olan
Qrifius Otuzillik müharibə dövründə alman bürgerinin
dünyagörüşündə əmələ gələn böhranı müasirlərinin
hamısından daha doğru və əhatəli əks etdirmişdir. Onun
lirikası vətənin fəlakət və müsibətlərini əks etdirir. "Vətənin
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göz yaşları" sonetində şair yazır:
Budur viran olmasın, süqutun nəhayəti
Keçir əlində qılınc ölkəni yağı düşmən.
Boru, top səsi gəlir bir an ara vermədən,
Yoxsulluq, ölüm olub insanların qisməti.
Yanır odlar içində şəhərin qüllələri,
Haqq evi ləkələnib, ratuşa dönüb külə,
Doğram-doğramdır ərlər, qızlarsa keçib ələ.
Yanğın, vəba hökm edir burda nə vaxtdan bəri,
On səkkiz il keçib düz, ancaq yenə və yenə
Çaylarda qanlar axır sərin sular yerinə,
Meyitlər səriliblər orda göl olmaq üçün.
Ölümün zülmətindən daha qorxuncdur hər an.
Aclıq, vəba, yanğından bu daha pisdir, inan;
Könül xəzinəsini itirir insan bütün.
Qrifius çox böyük bir həssaslıq və ayıqlıqla müharibənin insan mənəviyyatına vurduğu yaraları daha ciddi itki
sayır. İnsan şüur və əxlaqının süqutu, tənəzzülü, talan
edilməsi müharibənin ən dəhşətli, ən qorxulu bir nəticəsi
kimi nəzərə çatdırılır. İnsanın könül xəzinəsinin itirilməsi ən
acı, ən ağır həqiqət kimi qiymətləndirilir. Şair müasir alman
gerçəkliyini, onun fəlakətlərini dərin bir realizm və ürək
ağrısı ilə açıb göstərir.
30-40-cı illərdə Qrifiusun şeiri üçün bədbin əhvalruhiyyə daha səciyyəvidir.
Hər şey həyatda fanidir, boşdur, həyatın sevincləri
aldanışdır, zövq, səfa olan yerdə dəhşət var, sevinc olan
yerdə inilti var; gözəllik, var-dövlət, şöhrət və şərəf – hamısı
bir yuxu kimi ötüb keçəcək, bir tüstü kimi küləklər
tərəfindən aparılacaqdır. Hər yerdə ölüm, dağılma, zülmət və
ümidsizlik hökm edir. Gerçəkliyin ziddiyyətlərindən,
iztirablarından yaxa qurtarmaq üçün şair əbədiyyətə, allaha
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pənah aparmağa çağırır. Şairin poeziyasının kəskin
ziddiyyətlərində barokko cərəyanının güclü təsiri duyulur.
Barokko cərəyanına məxsus keyfiyyətlər Qrifiusun
dram əsərlərində də aydın hiss edilir. O, beş faciə və üç
komediya yazmış və xarici ölkə dramaturqlarının bir sıra
əsərlərini yenidən işləmişdir. "Gürcüstanlı Katarina",
"Kardenio və Selinda", "Karl Stüart", "Papinian" faciələrində
Qrifius Vondel və Kornel yaradıcılığına istinad etsə də,
orijinal bir yolla getmişdir.
Lirik əsərlərində olduğu kimi sənətkar faciələrində də
müasir gerçəkliyin faciəli ziddiyyətlərindən irəli gələn
böhranı əks etdirir, insan əməllərinin keçici səciyyəsini açıb
göstərir. Hökmdarların, sərkərdələrin, əyanların və adi
adamların taleyi Qrifiusun əsərlərində insan səadəti və
əzəmətinin dönüklüyünü, faniliyini göstərmək üçün bir
örnək rolunu oynayır.
Şair tamaşaçılarını böyük qəlbin insanların faciəsinə
acımağa çağırır, onun faciələrinin mövzusu uzaq tarixi
dövrlərdən, yaxud müasir həyatdan götürülməklə bərabər
hakimiyyət uğrunda gedən mübarizələr, sui-qəsdlər, qətllər,
edamlar
ətrafında
cərəyan
edir.
Dramaturq
öz
qəhrəmanlarının böyüklüyünü, əzəmətini onların passiv
qəhrəmanlığında, qarşısıalınmaz iztirablara, zülmətlərə
müqavimətdə görür.
"Gürcüstanlı Yekaterina" əsərində əxlaqi dəyanətlə
zülm, zor qarşılaşdırılır. Əsir edilmiş gürcü çariçasının
dəyanəti, dözümü, mənsub olduğu dinə sədaqəti, özünü Şah
Abbasa girov verərək xalqını xilas etmək cəhdi onu ədibin
ilk faciəsinin qəhrəmanlarından fərqləndirir. Şah Abbas girov
kimi səkkiz il zindanda saxladığı Yekaterinanı sevir, ona
taxt-tac təklif edir, lakin çariçanın müsəlmanlığı qəbul
etməsini istəyir, onu edamla hədələyir. Rus səfirinin işə
qarışması isə çariçanın ölümünü daha da sürətləndirir.
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Yekaterina ölümdən, işgəncələrdən qorxmayaraq vətən və
din yolunda ölümə şadlıqla gedir.
Faciənin mövzusu 1624-cü ildə baş vermiş tarixi bir
hadisədən götürülmüşdür. Qrifius bu mövzunu işləməklə öz
ölkəsinin başına gələn fəlakətlərə də toxunurdu. Lakin
Qrifiusun faciəsində mənəvi ucalıqla qəddarlığın, ruh ilə
cismin, asketizm ilə şəhvətin, dəyanətlə ehtirasın toqquşması
göstərilmişdir.
Dramaturq 1649-cu ildə Karl Stüartın ölümündən bir
az sonra yazdığı "Karl Stüart" faciəsində kralı edam etmiş
inqilabi kütləni məzəmmətləyir. Səhnədə müxtəlif dövrlərdə
öldürülmüş kralların xoru görünür. Ölü kralların
kabuslarından təşkil edilmiş xor intiqama çağırır, allaha
yalvarır. Kabuslar, kölgələr, ifritələr real surətlərlə birlikdə
hərəkət edirlər. Qrifius puritan inqilabının hərəkətinə qarşı
çıxmaqla yer üzərində hökm sürən şər və ədalətsizliyi
göstərməyə çalışır. Dramaturq Karl Stüartı taleyin ədalətsiz
hökmünə itaətlə baş əyən bir şəhid və qəhrəman kimi
göstərir. Qrifius nəzərə çatdırmaq istəyir ki, I Karlın ölümü
dünyəvi əzəmət və şöhrətin faniliyini, heçliyini, insan
həyatının faciəyə məhkum olduğunu təsdiqləyir. Qrifius öz
qəhrəmanının dili ilə üzünü insanlara tutaraq deyir: "Ey uca
taxtın üstündən edam meydançasını seyr edənlər, baxın
hökmdarın fəxr etdiyi hakimiyyət necə heç olur. Hökmdarın
əzəməti ancaq bir kölgə, tüstü, zəif bir külək əsməsidir."
Qrifius "Cəsur qanunpərəst, yaxud can verən
Patinian" faciəsində tarixi rəvayət əsərin əsas mövzusuna
çevrilmişdir. Məşhur Roma hüquqşünası Patinian imperator
Karakallanın əmri ilə edam edilməyə razı olur, lakin onun
törətdiyi qardaşın qardaşı öldürmək cinayətinə qanunla
bəraət qazandırmağa razılaşmır. Patinian öz nəcib dəyanəti
ilə əxlaqi borcunu ləyaqətlə yerinə yetirən bir qəhrəmana
çevrilir. Bu baxımdan o, Gürcüstanlı Yekaterinaya, Karl
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Stüarta çox bənzəyir.
Qrifiusun bəzi faciələrinin bu qısa təhlili bir daha
təsdiq edir ki, klassisist bir dramaturq olsa da, barokko
təsirindən yaxa qurtara bilmir. Bu isə öz növbəsində alman
gerçəkliyinin ziddiyyətləri ilə şərtlənirdi.
"Kardenio və Selinda" faciəsi Qrifiusun yaradıcılığında xüsusi yer tutur. Faciə üçün həddindən çox sadə
mövzuda yazılan bu əsərdə sadə adamların sevgi və
iztirabları göstərilmişdir. Burada dramaturq insan həyatının
faciəli ziddiyyətlərini kralların, sərkərdələrin həyatından
götürülmüş hadisələrlə deyil, orta səviyyəli adamların şəxsi
həyatından aldığı səhnələrlə əks etdirir. Bununla da Qrifius,
bir növ, XVIII əsrin meşşan obrazları üçün yol açır. Əsərin
faciə ilə bitməməsi də onu klassisist faciələrdən ayırır.
Qrifiusun komediyaları daha çox realist meyllər və
milli kolorit axtarışları ilə seçilir.
MOŞEROŞ /1601-1669/. Alman ədəbiyyatında satirik nəsrin ilk görkəmli nümayəndələrindən biri Yoxan
Mixael Moşeroşdur. Moşeroşun əcdadı qədim Araqon
zadəganlarından olmuşdur. XVI əsrin başlanğıcından onlar
Niderlanda köçmüş, oradan da Almaniyaya gələrək burada
feodal bürokratiyasına qaynayıb qarışmışlar. Atası Vilştadt
da alman idi. Moşeroş da burada anadan olmuş, latın
məktəbini bitirəndən sonra Strasburq universitetində
oxumuşdur. Otuzillik müharibə dövründə onun əmlakı
dəfələrlə qarət olunmuş, özü isə Strasburqa qaçaraq orada
məmur işləmişdir. 1656-cı ildən o, müxtəlif knyazların
saraylarında yüksək vəzifələrdə çalışmışdır.
Moşeroşun çoxcəhətli ədəbi irsində "Finander fon
Zittevaldın qəribə və həqiqi yuxuları" romanı xüsusi yer
tutur. Ədib Kevedonun "yuxugörmələr" üsulundan istifadə
etsə də, hadisələrin realist, canlı və obrazlı təqdimi ilə ondan
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seçilir. O, XVI əsr alman satirik yazıçılarından Fişart,
Murner, S.Brant və başqalarının ədəbi priyomlarından
bacarıqla istifadə edir. Moşeroş satirik bir yazıçı kimi kobud
ifadə və obrazlardan çəkinmir, nəzakətli zərifliyi, söz
oyunbazlığını rədd edir. Yazıçı fransız dəblərinin əsiri olan
zadəganlara nifrətlə yanaşır, onların hərəkətini vətənə
xəyanət kimi qiymətləndirir. "Finander fon Zittevaldın qəribə
və həqiqi yuxuları" romanı eybəcərliklərin ifşasında, həyata
münasibətində, yazı üslubunda barokko cərəyanına məxsus
bir roman kimi diqqəti cəlb edir. Romanda həyat bütün təbii
boyaları, axmaqlığı, ikiüzlülüyü, haqsızlığı, ziddiyyətləri ilə
birlikdə qələmə alınmışdır. "Əsgər həyatı" adlanan yuxuda
müharibənin dəhşətləri, əsgərlərin özbaşınalığı, cürbəcür
işgəncələr nəzərdən keçirilir, "Cəhənnəm övladları" adlanan
yuxuda cəhənnəm mənzərələrinin həyatda baş verən
hadisələrin yanında bir uşaq oyunu olduğu nəzərə çatdırılır.
Heç iblis də insanın törətdiyi şər qədər şər işlər törədə
bilməz. Heç yerdə, xüsusən hökmdarların saraylarında haqq,
ədalət yoxdur. Yazıçının "Ey lənətə gəlmiş həyat" "ədəbi
çəkişmələr, əbədi nifrət, əbədi didişmə, əbədi kin, əbədi yalan" sözləri xalqın və zamanın qəlbindən qopan acı bir
fəryad kimi səslənir, insan həyatının simasını müəyyənləşdirir.
Moşeroş təsvir etdiyi bu həyatda gözəl heç nə yoxdur.
Zahirən gözəl görünən hər şey bir yuxu və kölgədən başqa
bir şey deyildir. Hər yerdə zahiri gözəllik altında eybəcər,
çirkin bir həqiqət gizlənir. "Bütün insanların həyatı ancaq
zahiri bir örtüdür, mənasız riyakarlıqdır." XVI əsr yazıçı
Fişart kimi Moşeroş da qroteski sevir. Lakin ondan fərqli
olaraq Moşeroşda qrotesk nikbin deyil, qorxunc bir
inamsızlıqla doludur. Həyatın, hadisələrin hərcmərcliyi
əsərdəki hadisələrin təqdimi üsulunda da özünü açıq büruzə
verir. Moşeroş ciddi quruluş xəttini, ahəngdar gözəlliyi,
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obrazların aydınlığını rədd edir.
Moşeroş və XVII əsrin digər satirik yazıçılarının ədəbi fəaliyyətini böyük alman yazıçısı Qrimmelshauzenin
yaradıcılığı üçün zəmin hazırlamışdır.
İOHAN QRİMMELSHAUZEN /1622-1676/.
XVII əsr alman ədəbiyyatının ən böyük nümayəndəsi
İohan Qrimmelshauzendir. O, ilk dəfə xəlqi mövqelərdən
çıxış edərək alman gerçəkliyinin realist mənzərəsini
yaratmış, dövrün qabaqcıl fikir və ideallarını əks etdirmişdir.
Alman satirik yazıçılarının yaradıcılığı Qrimmelshauzenin
irsində özünün ən yüksək inkişaf zirvəsinə çatmışdır.
Yazıçının anadan olduğu yer və vaxt dəqiq məlum
deyildir. Məlum olan budur ki, onun əcdadları Şvartsvaldın
Qelnhauzen şəhərciyinin bürgerlərindən imişlər. Ehtimal
olunur ki, Qrimmelshauzen də həmin şəhərcikdə anadan
olmuş və 1634-cü ilə kimi orada yaşamışdır. 1634-cü ilin
sentyabrında Qelnhauzen imperiya orduları tərəfindən tutulur
və qarət edilir. Elə bu vaxtlar gələcək yazıçı general
Qyetsenin ordusuna daxil olur.
1639-cu ilin yayında o, Offenburq şəhər komendantının katibi, müharibənin sonunda isə Vasserburqda alay
katibi vəzifəsində çalışır. 1648-ci il sülhündən sonra
Qrimmelshauzen Offenburqa qayıdır, burada Katerina
Henniger adlı bir qızla evlənir. 1650-1656-cı illərdə o,
Renxtalda Karl Şauenburqun malikanələrində təsərrüfat
müdiri və məhkəmə nəzarətçisi işləyir, məhkəmələrdə, haqqhesab işlərində, icarə haqqı və vergi toplanışında iştirak edir.
Ona bu vaxt irs olaraq Şpitalbune adlı balaca bir mülk çatır,
o, burada özünə iki ev tikdirir. 1657-ci ildə ədib Qaysbax
yaxınlığında "Gümüşü ulduzun yanında" adlı bir meyxana
açır. Qrimmelshauzen "Ay aləminə səyahətin təsviri", "Sənin
və mənim haqqımda röyalarım" adlı ilk əsərlərini yazır.
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1661-ci ildə yazıçı həkim İohann Küxnerin yanında
təsərrüfat müdiri işləməyə başlayır, qəsr komendantı rütbəsi
alır. Yüksək dairələrlə tanışlıq onda acı təəssüf hissləri
oyadır. 1665-ci ildə Qrimmelshauzen yenidən Qaysbaxda
meyxanaçı işləyir, 1667-ci ildə isə Strasburq (knyazına) tabe
olan Renxendə vergi yığan və yüzbaşı vəzifəsində işləyir.
Renxendə olarkən sənətkar əsas əsəri olan "Simplississimus"
romanını bitirir, "Kuraj", "Şprinqinefold", "Ecazkar quş
yuvası" romanlarını, "Dünyanın astar üzü", "Ayı dərisi",
"Məğrur Melxer" və b. kiçik satiralarını, həmçinin satirik
təqvimlərini yazır. "Ditvald və Amelinda", "Proksimus və
Limpida", "İsmətli İosif" və başqa tarixi romanlarını da
Qrimmelshauzen burada yaradır.
1675-ci ildə Qrimmelshauzen fransız Niderlan alman
müharibəsinin dəhşətləri ilə qarşılaşır, quldurluq və
qarətçiliyin şahidi olur. 17 avqust 1676-cı ildə
Qrimmelshauzen vəfat edir.
Qrimmelshauzenin ədəbi irsində "Simplitsi Simplississimus" satirik fəlsəfi romanı xüsusi yer tutur. Burada
yazıçı həyat həqiqətlərini bəzək-düzəksiz əks etdirir. Sadə,
adi, bəzən kobud bir dillə yazılan bu romanda bütöv bir
dövrün müsibət və fəlakətləri qələmə alınmışdır. Ədib
burada insan və dünya haqqındakı fəlsəfi düşüncələrini əlvan
həyat hadisələri və surətlər vasitəsilə açıb göstərir. Roman
boyu ara-sıra yazıçının sarkazm dərəcəsinə çatan gülüşü
eşidilir, bu gülüşlər oxucunun qəlbində qəzəb, nifrət oyadır.
Romanın qəhrəmanının adı rəmzi məna daşıyan
uydurma bir addır. Simplitsi Simplississimus sözü əslində
sadələr sadəsi deməkdir. Yazıçı sadə almanın başına gələn
fəlakət və müsibətləri bu uydurma adlı surətin vasitəsilə əks
etdirir və ümumiləşdirir. Sadələr sadəsi olan bir insanın gözü
qarşısında baş verən dəhşətli hadisələr onun baxış və
düşüncələrinin süzgəcindən keçirilir. Hələ on yaşı tamam
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olanda o, otuzillik müharibə dövründə əsgərlərin törətdiyi
dəhşətli hadisələrin, cinayətlərin şahidi olur. Onun gözü
qarşısında əsgərlər adamlara əzab verir, öldürür, qadınların
ləyaqətini alçaldır, evlərə od vururlar. Uşaq bu hadisələrdən
belə nəticə çıxarır ki, insanlar da heyvanlar kimi iki qrupa
bölünürlər: əhli və vəhşi.
Simplitsinin anası doğma evini ataraq qonşularından
qaçır. Yolda o, xəstələnir və bir kəndlinin evində ölür. Bu
bədbəxt qadının ölümündən sonra həmin kəndli ailəsi onun
övladının qayğısına qalır, onu öz övladları kimi böyüdürlər.
Simplitsi dağlarda qoyun və mal otarır, tütək çalır, mahnı
deyə-deyə, günəşə baxa-baxa şən ömür sürür. Onun on yaşı
tamam olanda landsknextlər onun ögey valideynlərinin evinə
soxulur qarət edib sonra yandırırlar. Landsknextlər bu balaca
kəndin adamlarına müxtəlif əzablar verirlər. On yaşlı uşaq
əsgərlərin özbaşınalıqlarına kədərli bir təəccüblə baxır, onun
gözü qarşısında hər şey uçub dağılır. Utanmaq, xəcalət
çəkmək lazım gələn hərəkətlərə görə öyünən adamları
gördükdə Simplitsi heyrətlənir, insanların nə üçün bu qədər
eybəcərləşdiklərini anlaya bilmir. Bu kədərli heyrət əsər
boyu onu tərk etmir.
Günahsız insanların çəkdiyi əzablar və iztirablar,
mənasız, yersiz qəddarlıqlar hər yerdə onun qarşısına çıxır,
həqiqət, düzlük, ədalət axtardığı halda hər dəfə həyatın şəri
ilə üz-üzə gəlir.
Landsknextlərin qəddarlığından qorxan uşaq meşəyə
qaçır, bütün günü sərgərdan gəzib axşam üstü bir ağacın
koğuşunda gizlənib dincəlmək istəyir. Bir tərəfdə
əsgərlərdən, o biri tərəfdə canavarlardan qorxan Simplitsi
burada tərki-dünya zahidlə qarşılaşır.
Əvvəllər protestant zabiti olan bu zahid ona qayğı ilə
yanaşır. Romanda zahidlə uşaq arasında söhbət xüsusi
ustalıqla yaradılmışdır. Zahid ondan soruşur:
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" – Sənin adın nədir?
– Məni oğlan deyə çağırardılar.
– Bəs anan səni necə adlandırırdı?
– O da oğlan, ancaq mən sözə baxmayanda, bəzən
başqa cür.
– Bəs sənin atanın adı nədir?
– Evdə ona "ata" deyərdilər.
– Bəs sənin anan, o, onu necə adlandırırdı?
– O da "ata", ancaq söyəndə başqa cür.
– Mən sənə Simplitsi, sadə, avam adı qoyuram, bu ad
sənə daha çox yaraşır. Əgər mən sənin ananın yerini
öyrənsəm, səni onun yanına apararam.
– O, yoxdur, qaçdı, evi isə dəmir əsgərlər yandırdılar,
heyvanları öldürdülər.
– Bəs indi sən hara getmək istəyirsən?
– İndi mən burda qalmaq istəyirəm."
Zahid onu bir müddət tərki-dünyalıq ruhunda tərbiyə
edir. Qoca öləndən sonra Simplitsi onun kimi yaşamaq,
guşənişin həyat keçirmək istəyir. Həyatın qəddarlığı, taleyin
dönüklüyü onu yenidən insanlar arasına qaytarır. Əsgərlər
onun zahiddən qalma komasını dağıdır, cüzi yem ehtiyatını
məhv edirlər. O, məcburiyyət üzündən yenidən insanlar
arasına yollanır. O, yola çıxan kimi dağıntılar və vəhşiliklərlə
üz-üzə gəlir. Qanau qalasına yaxınlaşarkən onu casus bilib
həbs edirlər. Qalanın komendantı Simplitsinin başına gələnləri bildikdə, xüsusən onun zahidlə əhvalatını eşitdikdə ona
qayğı göstərir, onu özünə paj götürür. Məlum olur ki,
komendant zahidlə qohum imiş.
Simplitsi qubernatorun yanında da qəribə hadisələrlə
üzləşir. Onun sarayında miskin bazara baxmayaraq yeməklər
və içkilər özbaşınalıqla məhv edilir, halbuki qapı ağzında
dayanmış yüzlərlə didərgin insanların aclıqdan gözü çıxırdı.
Qəlbi insanlara məhəbbətlə dolu Simplitsius səmimi bir
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canıyananlıqla insanları həqiqət yoluna qaytarmaq, onları
ağıllandırmaq istəyir. O təəccüb edir ki, nə üçün insanlar
inandıqları prinsiplərə, həqiqətlərə əməl etmirlər. Simplitsius
həqiqət axtardığı yerdə gülüş, məsxərə hədəfinə çevrilir. Ona
dana dərisi geyindirib təlxəklik etdirirlər, bu yolda ağlını
itirdiyini göstərməyə, sübut etməyə çalışırlar. İnsanları
həqiqət yoluna gətirməyin qeyri-mümkün olduğunu görən
Simplitsius indi başqa yol tutur. Özünü yalandan axmaq
yerinə qoyaraq adamlara gülür, gülərək həqiqəti hamısının
üzünə söyləyir.
Simplitsius gah kroatlara, gah quldurlara əsir düşür,
gah meşədə gəzib özü quldurluq edir, kəndliləri söyür. Gah
dana dərisini qadın paltarı ilə əvəz edib, qəribə vəziyyətlərlə
qarşılaşır. Gah imperiya orduları, gah da isveçlər arasına
düşür. Dünyanı əməlli-başlı tanıyan, böyüyən Simplitsius
özü əsgər olur, narahat bir həyat keçirir, varlanır, müflisləşir,
avaralanır, quldurlara qoşulur, evlənir, kəndlilik eyləyir.
Parisə düşüb kübar xanımların diqqətini cəlb edir, onların
pozğun ehtiraslarının şahidi olur. Arvadının ölümündən
sonra səyahətə çıxan Simplitsius yeni-yeni sərgüzəştlərlə
qarşılaşır, gah qul kimi satılır, gah gəmidə qəzaya uğrayır.
Beşinci kitabın axırında qəhrəmanın Moskvaya
gəlməsi, barıt zavodu tikməsi, tatarların hücumunda iştirakı,
Volqa ilə Həştərxana qədər səyahəti, tatarlar tərəfindən
oğurlanması, satılması, bir çox səyahətlərdən və
macəralardan
sonra
vətənə
qayıtması
göstərilir.
Simplitsiusun Rusiyaya səfərini təsvir edərkən müəllif
görünür ki, Adam Olearinin əsərindən faydalanmışdır.
Qrimmelshauzen öz qəhrəmanını müxtəlif rəngarəng
həyat hadisələri ilə qarşılaşdıraraq onu hər şeyi görməyə,
sınaqdan keçirməyə məcbur edir. O, müxtəlif təbəqələrin,
sənətlərin nümayəndələri olan insanlarla, bürgerlər,
landsknextlər, markitankalar, tacirlər, keşişlər, rahiblər,
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əyanlar, dəftərxana işçiləri, ifritələr və s. üz-üzə gəlir. Hər
yerdə o özünü xalq içərindən çıxmış bacarıqlı, çevik, sağlam
düşüncəli bir adam kimi aparır, onun Simplitsius adına
Simplitsissimus sözü də artırılır. O, keçmişi, əsli-nəcabəti
olmayan "əlahəzrətlərdən" seçilən "sadələr sadəsi" olur.
Xalqın təcəssümünə çevrilir.
Romanın sonunda biz onu tərki-dünya bir zahid
vəziyyətində görürük. Lakin o, həyatdan yox, eybəcər
ədalətsizlik dünyasından qaçır. Holland kapitanı ona insanlar
arasına qayıtmağı təklif edəndə o, belə cavab verir:" Burada
əmin-amanlıqdır, orada müharibə, burada şöhrətpərəstlik,
xəsislik, qəzəb, paxıllıq, qısqanclıq, ikiüzlülük, yalan, yemək
və paltar haqqındakı hər cür qayğılar, həmçinin şərəf və adsan barədəki düşüncələr mənə yaddır." Dünyadan və
insanlardan uzaq qaçaraq o, gününü zəhmətlə keçirir.
Əlli il sonra Defonun qəhrəmanı Robinzon Kruzo
edən kimi o da insan yaşamayan adada məhsul becərir;
palma yarpaqları üzərində öz xatirələrini yazır. O, belə hesab
edir ki, quş uçduğu kimi insan da zəhmət çəkməlidir.
Romanın həcmi böyük olsa da, yazıçı onun yüksək
ölçü və tənasüb hissi ilə yazmışdır. Burada hər şey, hər bir
fəsil, hər bir səhnə müəllifin vahid planına tabe edilmişdir.
Süjetdə dolaşıqlıq, paralel inkişaf etdirilən hadisələr yoxdur.
Hadisələrin, vəziyyətlərin tez-tez dəyişməsi onun
bütövlüyünə xələl gətirmir. Qəhrəmanın başına gələn
macəralar, daha çox həyatın keşməkeşləri kimi qarşılanır,
qəhrəmanı həyatın müxtəlif cəhətləri ilə tanış edib
zənginləşdirir, gah onun ucalmasına, gah da enməsinə, geriyə
getməsinə səbəb olur, lakin o heç yerdə əvvəl keçilmiş yola
bir də qayıtmır. İspan kələkbazlıq romanlarının qəhrəmanlarından fərqli olaraq Simplitsius ətraf gerçəkliyi anlamaq və
şərh etməyə çalışır.
Hadisələrin rəngarəng axınında o taleyin oyuncağına
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çevrilmir, özünü itirmir, ətraf mühitə, vəziyyətə
uyğunlaşaraq onu öz xeyrinə doğru yönəldir. O, nəcib,
cəsarətli, çevik, hər cür vəziyyətdən çıxış yolu tapmağı bacaran bir adamdır, yeyir, içir, oynayır, qadınları sevir, lakin
tək özünü düşünmür, dünyanın, həyatın, hadisələrin sirlərini
dərk etməyə can atır. O, ədalətli qanunlar əsasında dünyanı
yenidən qurmaq, dəyişdirmək haqqında düşünür, gah gülür,
gah kədərlənir.
Şəxsiyyətin körpəliyindən qocalığına qədər həyatını
geniş və rəngarəng bir şəkildə əks etdirdiyinə görə
"Simplitsissimus" romanını Getenin "Vilhelm Meysteri" ilə
müqayisə edirlər, lakin Getenin romanında daha çox şəxsi
hadisələrin təhlili əsasdırsa, Qrimmelshauzen şəxsiyyətin
sosial baxımdan tipik inkişafını qələmə alır. Sonrakı
dövrlərin burjua romanlarının qəhrəmanlarının fərdiyyətçi
məhdudluğu da Qrimmelshauzenin qəhrəmanına yaddır.
Simplitsius öz şəxsi hisslərindən yaxa qurtarmış bir
adamdır. O, dünyanı kənardan seyr edir, lakin ona biganə
qala bilmir, onun münasibətləri, dəhşətləri qarşısında özünü
unudur. Fikrin daimi axtarışları onda gerçəklik haqqında tam
bir baxışlar sistemi yaradır. Mövcud gerçəkliyi qəbul edə
bilməyən, onunla vuruşan, ona gülən, onu dəyişdirmək
istəyən, buna ümidini itirən qəhrəman onu tərk etməli olur.
"Simplitsissimus" romanı əsasən satirik roman olsa
da, ona ancaq satirik bir əsər kimi yanaşmaq yanlış olardı.
Burada satira qəhrəmanın mövcud aləmə münasibətinin
ifadələrindən biridir. Otuzillik müharibə dövründə alman
gerçəkliyinin realist şərhinin bir hissəsidir. Əlbəttə,
Qrimmelshauzen tarixi roman yaratmağa cəhd göstərməmiş,
müharibənin şahidi olan bir şəxsin xatirələrini dəqiqliyi ilə
təsvirə cəhd göstərməmişdir. Romanda bu müharibənin heç
bir mühüm tarixi iştirakçısı, heç bir az-çox əhəmiyyətli
epizodu olduğu kimi qələmə alınmamışdır. Yazıçı tarixi mən72
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bələrdən faydalansa da onlardan istədiyi kimi istifadə etmiş,
müharibənin tarixini deyil, müharibə fonunda alman
gerçəkliyinin bədii mənzərəsini yaratmışdır.
Tarixi gerçəkliklə bədii uydurma, yazıçının şəxsi
müşahidələri ilə xalq yaradıcılığı nümunələrindən alınan
səhnələr məharətlə birləşdirilmiş, ümumi bədii məqsədə
yönəlmişdir. Qanauda, doğrudan da, general-qubernator
Ramzay adlı bir şəxs olmuşdur. yazıçı əsərdə onu öz adı ilə
təsvir edir. Lakin məlum olur ki, onun təlxəyə çevirib
güldüyü Simplitsi bacısı Susanna Ramzayın oğludur. Atası
isə onu meşədə öz himayəsinə götürən zahid imiş, tarixi
şəxsiyyətlə uydurma surətlər romanda bir-birinə qarışdırılır
və bununla xüsusi qayələr izlənir.
Qrimmelshauzen özünəqədərki satirik ədəbiyyatda
ancaq çılpaq sxemlər və didaktik moizələr olan yerdə bədii
cəhətdən inandırıcı sözlər, ifadələr tapıb işlətmişdir. Onun
romanında alleqorik "yuxugörmələr" yeni vəzifə daşıyır.
Qəhrəmanın yuxularından birində feodal zadəgan ordusunun
daxili ziddiyyətləri və xalqla rəftarı əks olunmuşdur.
Simplitsius bir dəfə qəmli halda soyuqdan və aclıqdan
yuxuya gedir, yuxuda görür ki, onun ətrafında olan ağaclar
birdən-birə dəyişir və tamam ayrı görkəm alırlar. "Hər bir
zirvədə bir kavaler oturub, kiçik budaqlar isə yarpaqlar
əvəzinə müxtəlif rütbəli gənclərlə bəzənib. Onlardan bəziləri
əllərində nizələr tutub, bəziləri isə muşketlər, alebardalar,
protazanlar, bayraqlar, həmçinin təbillər və borular tutub
dayanıblar." "Ağacların kökü, gövdəsi isə heç bir qiyməti
olmayan insancığazlardan, peşəkarlardan, günəmuzd
işləyənlərdən, daha çox isə kəndlilərdən və onlara
bənzərlərdən idi, bununla belə onlar həmin ağaca qüvvə
verir, əgər o, öz qüvvəsini itirərdisə, bir də verərdilər. Onlar
özləri ilə ağacın çatmayan, budaqlardan düşmüş yarpaqlarını
əvəz edir, özlərinə fəlakətlər gətirirdilər. Ağacın ağırlığı
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"onları elə əzirdi ki, onların kisələrindəki qızılları yeddi qıfıl
arxasında olsa da, çəkib çıxarırdı". "Onlar qızıl saçmaqdan
dayananda isə komissarlar onları hərbi divan tutma yolu ilə
qaşovlayıb təmizləyirdilər", özü də elə təmizləyirdilər ki,
"onların sinələrindən iniltilər qopur, gözlərindən yaş axır,
dırnaqları arasından qan axır, sümüklərindən isə ilik çıxırdı."
Bu və buna bənzər "yuxular" vasitəsilə yazıçı alman
gerçəkliyinin obrazlı mənzərəsini yaradır, qəzəb, nifrət
alovları yağdırır.
Qrimmelshauzen ictimai inkişafın hərəkətverici
qüvvələri, sosial qrupların və onların rəhbərlərinin qarşılıqlı
münasibətləri, hərbi və diplomatik sirlər haqqında, təbiidir
ki, aydın elmi təsəvvürə malik deyildir. O, ancaq ağıllı,
namuslu, həqiqətpərəst bir adam kimi gördüklərini qələmə
almışdır. O, həyatı bütün xoşagəlməz cəhətləri və
qəddarlıqları ilə qələmə alıb. Ədib adi bir salnaməçiyə
çevrilmədən dövrünün alman həyatının ümumiləşdirici bədii
bir qüdrətlə tarixən doğru mənzərəsini yaradır. Həyatın
müəyyənliklə
bədii
ümumiləşdirməsinin
vəhdəti
Qrimmelshauzenin
romanını
səciyyələndirən
əsas
keyfiyyətlərdən biridir.
Alleqorik satira və naturalist səhnələr, tarixi təhkiyə
ilə nağıllara məxsus fantastika, tərki-dünyalıqla hissilik,
müdrikliklə sadəlövhlük, sadədil bir ciddiyyətlə çoxmənalı
gülüş bir-birinə qarışaraq, bir-birində əriyərək mürəkkəb və
ziddiyyətli bir bütövlük yaradır, mürəkkəb və ziddiyyətli bir
dövrün, gerçəkliyin təcəssümünə çevrilir. Servantesin "DonKixot" əsəri kimi Qrimmelshauzenin romanı da dərin
köklərlə doğma gerçəkliyə bağlıdır, eyni zamanda böyük
ümumbəşəri ümumiləşdirmə səviyyəsinə yüksəlir.
Qrimmelshauzen realizminin gücü, qüdrəti xalq
mövzusunun işlənilməsində daha aydın nəzərə çarpır.
Adəmdən başlayan kəndli nəslinin nəcabətini vəsf edir,
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torpaqla döyüşən, qəhrəmanlıq göstərən, öz əməyi ilə bütün
təbəqələri yemləyən kəndli əməyini alqışlayır.
Yazıçı öz qəhrəmanının dili ilə kəndli təbəqəsinə
himn oxuyur. Simplitsius tütək çalaraq kəndlilər haqqında
şeir oxuyur.
Kəndlidir sayılan hamıdan mənfur,
Halbuki hamını yedirdən odur.
Əgər əkinçilik etməsə Adəm,
Yaşaya bilməz də yəqin ki aləm.
Gəzdi yer üzünü əlində toxa,
Ta ki knyaz gəlib taxta çıxa.
Torpağın verdiyi dövləti tamam
Becərən sən oldun, ey mənfur avam.
Məhsulu torpaqdan sən yığdın fəqət,
Dolanır onunla bütün məmləkət.
Şah allah bəxş edən bir kəs olsa da,
Kəndlilər olmasa yaşamaz o da.
Kəndli çörəyiylə dolanır əsgər,
Ondansa kəndliyə gəlir min zərər,
Əgər şərab qoysa ağa süfrəyə,
O sənin əlinlə gəlib ərsəyə.
Torpaqdan alarsan hər cürə bəhər,
Sən öz zəhmətinlə istəsən əgər...
A.A.Morozov çox doğru olaraq yazır: "XVII yüzilliyin yazıçılarından heç kəs kəndlinin insani hüququnu,
şərəfini və ləyaqətini Qrimmelshauzen kimi bu qədər inamla,
coşqunluqla və inadla müdafiə etməmişdir. O, isti və
soyuqdan, havanın xoş keçməməsindən, quraqlıqdan,
daşqınlardan iztirab çəkən torpağı qanlı təri ilə suvaran öz
zəhmətinin bəhrəsini az görən, daim qarət edilən, qazancı
əlindən alınan kəndlinin ağır həyatını böyük bir
canıyananlıqla təsvir edir." Qrimmelshauzenin kəndli
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qəhrəmanları öz təbəqələri haqqında şüurla danışırlar, bütün
dünyanı və bütün təbəqələri öz zəhmətləri ilə yedirmələrini
fəxrlə xatırladırlar. Kəndli öz əməyi ilə müharibənin vurduğu
yaraları sağaldır. Cüt qılınca qalib gəlir. Yazıçı inandırır ki,
zorla torpaqdan ayrılan, hər yerdə təqib edilən kəndli öz
müqəddəs qəzəbi ilə istismarçılar, ziyalılar üçün qorxulu bir
qüvvəyə çevrilə bilər.
Otuzillik müharibənin acı nəticələrinə qarşı
şikayətlər, narazılıqlar alman yazıçılarının heç birində
Qrimmelshauzendə olduğu qədər qəti şəkildə müharibənin
inkar
edilməsi
fikrinə
gətirib
çıxarmamışdır.
Qrimmelshauzen açıq və qəti şəkildə dini və feodal
müharibələrinin xalq üçün fəlakətli olduğunu göstərib onu
rədd etmişdir. Romanda təsvir edilən müxtəlif səhnələr,
əsgərlərin törətdikləri özbaşınalıqlar, yanğınlar, qarətlər,
edamlar müharibəyə qarşı ümumxalq qəzəbini əks
etdirməkdədir.
Qrimmelshauzenin siyasi görüşləri müxtəlif şəkildə
XVI-XVII əsrlərin sosialist utopiyaları ilə səsləşməkdədir.
Uzun əsrlər boyu xalq kütlələrinin feodal əsarətinə qarşı
etirazı və yeni sosial quruluş arzuları ilk sosialist
utopiyalarını
qidalandıran
əsas
zəmin
olmuşdur.
Qrimmelshauzenin əsərində də vəziyyət belədir. Lakin
yazıçının dünyagörüşünü qidalandıran mənbələrdən filosof
Bomenin kitablarını, Tomas Morun "Utopiya", Tommazo
Kampanellanın
"Günəş
şəhəri",
İ.V.Andreenin
"Xristianopol" əsərlərini və anabantistlərin əməli fəaliyyətini
göstərmək olar. Yazıçının qəhrəmanı anabantistlərin həyat
tərzini mələklərə məxsus bir həyat tərzi kimi qiymətləndirir
və təəssüf edir ki, "bu kafirlər əsl xristianlığa keçməmiş, əsl
xristianlar isə bu kafirlər kimi yaşamırlar."
Romanın üçüncü kitabının başlanğıcında Simplitsius
özünü Yupiter adlandıran bir nəfərlə qarşılaşır. O,
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vəhşiləşmiş, miskin, hamının lağa qoyduğu bir dəlidir. Lakin
bu miskin dəli guya Yupiterdir, insan şəri, eybəcərliyi
haqqında söhbətləri eşidib göydən enmişdir ki, bu
söhbətlərin doğru olub-olmamasını yoxlasın, Yupiter insan
cəmiyyətini eşitdiklərindən daha acınacaqlı bir vəziyyətdə
görmüşdür. Allahların məclisində qərara alınmışdır ki, yer
üzündə yeni bir Nuh tufanı yaradıb insanları məhv etsinlər.
İnsanların dostu olan, onları sevən Yupiter isə bu son
tədbirdən əvvəl insanların həyatını və fikirlərini öyrənib
sonra cəzaya əl atmaq fikrinə düşür. O, hamını, bütün insan
nəslini məhv etmək fikrini bəyənmir, ancaq ən pisləri, ən
yaramaz və eybəcərləri məhv etmək, qalanlarını isə öz
iradəsinə tabe etmək qərarına gəlir.
Simplitsius onun bu fikri ilə razılaşa bilmir, razılaşmır. Onun fikrincə, Yupiterin ürəyinin yumşaqlığı onu
aldadır. Hər hansı bir yarımçıq tədbir heç bir nəticə verməz.
Siz insanların ancaq bir hissəsini cəzalandırmaq üçün nə edə
bilərsiniz? Əgər müharibə başlasanız, ancaq yaramazlar və
tülüngülər qazanarlar, namuslulara isə iztirablar qismət olar;
əgər insanlara aclıq göndərsəniz, çörəklə alver edən
sələmçilərə xidmət göstərmiş olarsınız; əgər taun
göndərsəniz, çoxları ölər, onların var-dövləti tamahkar
adamların əlinə keçər. Mənə inanın, mərhəmətdən əl çəkin,
qoy göylərin cəzası bütün insanların qisməti olsun."
Özünü allahlar allahı sayan miskin dəli isə insanların
utopik arzularından xəbər verən gələcək planlarından danışır,
Simplitsiusu məhdud görüşlü bir adam adlandırır, özünü
allah kimi aparmaqda davam edir: "Sən məhdud görüşlü
insan ağlı ilə düşünürsən. Cinayətkarla birlikdə günahsız
adamların da ölməsi qayğısına qalmaq ancaq allahların işidir.
Mənim xüsusi planlarım var. Mən insanlar arasına öz
nümayəndəmi göndərəcəyəm. O, insanlar qarşısında
fövqəltəbii qabiliyyətlərə malik bir qəhrəman kimi peyda
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olacaqdır. O, möhkəmləndirilmiş torpaqları yerlə yeksan
edəcək, bütün Almaniyanı yenidən quracaqdır. O, hər bir
şəhərə ona yaxın olan torpaqları ayıracaq ki, qoy oranın
əhalisi onu becərsin. Hər bir şəhər özünün ən müdrik və
işgüzar iki nümayəndəsini seçəcək və onları parlamentə
göndərəcəkdir. Bütün alman şəhərləri qardaşlıq ittifaqında
birləşəcəkdir. Daha bundan sonra nə onda bir vergilər olacaq,
nə biyar, nə müharibələr, nə məcburiyyətlər. İnsanlar axır
başa düşəcəklər ki, mən onları səadət üçün yaratmışam."
Ən ağıllı, müdrik hərəkətlərinə, sözlərinə, arzularına
görə dəli qələminə verilən, ağıl və idrakı ilə antik dövrün
allahlarından geri qalmayan sadə insanın istək və arzuları,
böyüklük və əzəməti, insanpərvərliyi və mərhəməti bu
sözlərdə ifadə olunmuşdur. Yazıçı elə bir qəhrəman,
peyğəmbər arzu edir ki, otuz illik müharibənin Almaniyaya
vurduğu yaraları sağaltsın, yeni insani cəmiyyət qursun ki,
orada insanlar xoşbəxt olsunlar. Simplitsius "bəs senyorlar və
prinslər nə deyərlər?" deyə soruşanda, Yupiter öz utopik
proqramının yeni-yeni cəhətlərini şərh edir: "Mən onlardan
tamamilə cinayətkar həyat keçirənlərinin hamısını
öldürəcəyəm. Qalanlarını isə iki yerə böləcəyəm: mənim
müəyyənləşdirdiyim qayda-qanunları qəbul etməkdən imtina
edənləri Macarıstana, Valaxiya və Makedoniyadan o yana,
düz Asiyaya qədər qovacağam. Orada onlar hamısı kral
olacaqlar və qoy özləri üçün daim vuruşsunlar. Onlardan kim
ki, vətənində dinc həyatı əbədi sürgündən üstün tutacaq, sadə
insanlar kimi yaşayacaqlar; ancaq onda kəndlinin qisməti
prinlərin indiki həyatından daha artıq qibtəyə layiq olacaq...
Nəhayət, mən özüm də allahlar dəstəsi ilə Olimpdən
enəcəyəm. Mən Gelikonu Almaniyaya köçürəcəyəm və
muzdurlar daimi yaşayış üçün ora köçəcəklər. Mən yunan
dilini unudub almanca danışacağam. Alman qəbilələri və bütün dünya xalqları arasında sülh bərqərar olacaq, insan
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ağlının nəcib icadları müharibənin çirkin kəşflərini əvəz
edəcəkdir."
Qrimmelshauzenin humanist, demokratik arzuları bu
kiçik dialoqda bütün aydınlığı və səmimiyyəti ilə şərh
edilmişdir. Lakin onu da qeyd edək ki, Yupiterin utopik
düşüncələrində bəzi mürtəce cizgilər də özünə yer tapmışdır.
Onun fikrincə, alman qəhrəmanı bütün alman xalqlarını öz
hakimiyyəti altında birləşdirəcək, başqa Avropa xalqları
onlara tabe olacaqlar. Onların kralları, öz taclarını,
məmləkətlərini və ona daxil olan torpaqları könüllü olaraq
bir len /iqta/ kimi alman millətindən alacaqlar. Çinin, İranın
hakimləri, Böyük Moğol, Afrikada keşiş İoann, Moskvada
böyük çar qiymətli bəxşişlər şəklində ona xərac verəcəklər.
Əlbəttə, bu məhdud cəhətləri, şişirtməyə, onları sonrakı
dövrlərin millətçilik təzahürləri ilə əlaqələndirməyə qətiyyən
ehtiyac yoxdur.
Yupiterin arzuları müəyyən qədər XVI-XVII əsrlərin
kəndli hərəkatlarının əhval-ruhiyyəsinə və siyasi tələblərinə
uyğun gəlir. Kəndlilər də əbədi sülh və ədalət istəyirdilər.
Onlar da təhkimçiliyin, biyarın, vergilərin, faizlərin ləğvini
arzulayır, meşə və çaylardan azad şəkildə istifadə etməyi
tələb edirdilər.
Bir cəhəti unutmaq olmaz ki, yazıçının dünyagörüşünü, arzularını onun qəhrəmanının dünyagörüşü və arzuları
ilə heç də həmişə eyniləşdirmək olmaz. Qrimmelshauzen
Yupiterin fikirlərinə Simplitsiusun gözləri ilə yüngül bir
inamsızlıq və təbəssümlə baxır. Ölkənin sosial və siyasi
baxımdan yenidən qurulması proqramının xalq nümayəndəsi,
kəndli, dərzi, papaqçı yox, kitablar aləminə bağlı bir adam
kimi irəli sürür. Don Kixotun qəribə bir alman variantı kimi
meydana çıxan Yupiter də ağlını itirmişdir, dəlidir.
Simplitsius onun sözlərini kədərli və ağıllı bir təcəssümlə
dinləyir, onun fikirlərinin həyata keçirməzliyini, həyatdan,
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real vəziyyətdən uzaqlığını dərk edir. Görünür ki, məhz elə
buna görə də Qrimmelshauzen bu nəcib arzuları yazıq bir
dəlinin dili ilə söyləyir, onun xam xəyallarına gülür.
Qrimmelshauzenin romanı müəyyən ziddiyyətlərinə
baxmayaraq xəlqi bir əsərdir. Romanda zamanın
ziddiyyətləri ilə şərtlənən müəyyən ideya ziddiyyətləri
görünür. Yazıçı bir tərəfdən ictimai ədalətsizliklərə fəal
şəkildə etiraz edir, digər tərəfdən otuzillik müharibənin
gətirdiyi fəlakətlərə bir seyrçi kimi baxır. Bir tərəfdən
cəmiyyəti yenidən qurmaq istəyir, digər tərəfdən bunun
həyata keçirilməsinin qeyri-mümkünlüyünü, özünün
gücsüzlüyünü anlayıb ən nəcib arzulara bir dəlinin
sayıqlaması kimi baxır. Görünür ki, ən dəhşətli fəlakətlər
dövründə xalq da öz həyati nikbinliyini itirir. Xalq yazıçısı
olan Qrimmelshauzen də Otuzillik müharibə dövründə
ədalətə, insanlığa, gözəlliyə inamını itirmiş, dünyanı bir şər
hərcmərcliyi şəklində təsəvvür edən xalqın əhval-ruhiyyəsini
əks etdirmişdir. "Simplisissimus" XVII əsr alman
gerçəkliyinin realist bədii salnaməsidir.
1667-ci ildə Qrimmelshauzenin "İsmətli İosif"
romanı nəşr edilmişdir. Romanda xalq içərisindən çıxan
ağıllı və nəcib bir insanın surəti yaradılır. Onun ancaq öz
bacarıq və qabiliyyəti sayəsində hakimiyyətə, dövlətə
çatdığı, şöhrətləndiyi göstərilir. Qrimmelshauzen öz ismətli
qəhrəmanını Misir kübarların əxlaq düşkünlüyünə və
pozğunluğuna qarşı qoyur, bununla müasir alman
gerçəkliyinin kölgəli cəhətlərinə öz münasibətini bildirir.
İosifin nökəri Muzan romanda kələkbaz Pikaro surətinin
yeni maraqlı nümunəsi kimi verilmişdir.
"İsmətli İosif" əsəri alman barokkosunun nəzakətli
kübar romanları silsiləsinə daha çox yaxın idi. Lakin əsərin
əxlaqi meyli, xalq içərisindən çıxmış bir adamı ucaltmaq
təşəbbüsü faktiki olaraq barokko ədəbiyyatına zidd idi. Məhz
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ancaq bu cəhətinə görə alman barokko cərəyanının səciyyəvi
nümayəndəsi olan Filipp Tsesen özünün tam nəzakətli
romanlar ruhunda yazılmış "Assenat" romanında "İsmətli
İosif" romanına laqeydliklə yanaşır, təkəbbürlü bir əda ilə
onun
mənbələrə
uyğun
yazılmadığını
bildirir.
Qrimmelshauzen borclu qalmır, bir sıra romanlarında və
tənqidi əsərlərində Tsesen və onun kimi yazıçılara kəskin
cavab verir. Poeziyadan sadəlik, aydınlıq, gerçəkliyə uyğunluq, dərin məzmun tələb edən ədib barokko üslubuna məxsus
yazıçıların dil pəhləvanlığını, söz oyunbazlığını qətiyyətlə
rədd etmişdir. "Satirik Pilqram" kitabında Qrimmelshauzen
"poetik sayıqlamalarla" məşğul olan "yazıq səfehlərdən", gah
Fillis, gah Xloris, gah Qalateya, gah da Amarillislərdən
söhbət açan, boş, mənasız əfsanələr uyduran, onların
saçlarını ipəyə, qızıla, günəşin şüalarına, gözlərini ulduzlara,
yanaqlarını açılmış qızıl güllərə, dodaqlarını lələ, alnını fil
sümüyünə, əlinin dərisini qara bənzətmələrinə gülür.
"Simplisissimus" romanının müvəffəqiyyəti yazıçını
yenidən həmin mövzuya müraciət etməyə həvəsləndirir.
1670-ci ildə Qrimmelshauzenin "Sadəlövhün acığına, yanqır
yalançı və avara Kurajın qəribə və təfsilatlı həyat tarixçəsi"
romanı çap olunur. Romanda Otuzillik müharibə dövründə
yaşamış fırıldaqçı bir markitant qadının həyatı qələmə
alınmışdır. Guya Kuraj adlı bu "nəcib xanım"
Simplisissimusla rastlaşır, hətta ondan hamilə olur.
Simplisissimusun acığına o da öz xatirələrini yazır.
Məlum olur ki, Kuraj uzaq bir Bohemiya şəhərciyində Praxatitsdə yaşlı bir qadının himayəsində böyümüşdür. Kuraj öz doğma ata-anasını tanımır. Onun 13 yaşı
tamam olanda şəhərciyi imperiya orduları tutur. Qadın onu
landsknextlərin əliuzunluğundan qorumaq üçün qıza oğlan
paltarı geyindirir. O, Yanko adı ilə əvvəlcə rotmistrin pajı,
sonra məşuqəsi olur, müxtəlif keşməkeşlərdən keçir, bir neçə
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dəfə ərə gedir. Axırıncı dəfə bir markitanta ərə gedir,
döyüşlərdə olur, miyançılıq edir, qaraçılara qoşulur.
Simplisissimusun
əksinə
olaraq
Kuraj
həyatın
keşməkeşlərində yaxşılığa doğru deyil, pisliyə doğru gedir.
Həyatın hər addımı onu tənəzzülə doğru aparır.
Əməllərindən peşman olmaq bilməyən Kuraj acgöz və
doymaq bilməyən bir ehtirasa malikdir. O, yırtıcı, paxıl,
tamahkar, intiqamçı, məkrli, daşürəkli bir adamdır. O, ən
ümidsiz vəziyyətlərdən xilas olur, yenidən həyatın üzünə
çıxır.
"Kuraj" romanı sadə, canlı bir dillə yazılmışdır, güclü
həyatiliyi ilə seçilir.
Eyni ildə çap olunmuş "Şpringinsfeld" romanında
Qrimmelshauzen yenidən Simplisissimus mövzusuna qayıdır
və Otuzillik müharibənin hadisələri fonunda alman
gerçəkliyinin satirik tənqidi mənzərəsini yaradır.
Şpringinsfeld otuzillik müharibə dövrünün muzdlu
əsgərlərindəndir. Döyüşlərdə ayağının birini itirən bu keçmiş
əsgər indi skripkada çalıb özünə çörək pulu qazanır. O, bir
dəfə aşxanada Hindistandan qayıtmış Simplisissimusla
görüşür, başına gələnləri ona danışır. Məlum olur ki, otuz il
əvvəl Şpringinsfeldlə Simplisissimus Zust yaxınlığında bir
yerdə vuruşmuşlar. Şpringinsfeldin başına gələnlər də acı və
ibrətlidir. Qoca əsgər sonuncu rəfiqəsi gənc banduraçalan
qadınla ilə Avstriya və Bavariya yarmarkalarını gəzir.
Banduraçalan bir çox cəhətlərdən Kurajı xatırladır. Lakin
mənən ondan daha eybəcərdir. Həyasızlıq, əxlaqsızlıq,
utanmazlıq onun üçün təbii bir haldır. O, Şpringinsfeldin
gözü qarşısında açıq-açığına pozğunluq edir, onun şəxsiyyət
və ləyaqətini tapdalayır.
Bir dəfə Şpringinsfeld banduraçalan ilə çayın sahilində ağacın kölgəsində oturarkən ağacın budağının suya
düşmüş kölgəsi üzərində nəsə görürlər, lakin həmin əşya
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əslində ağacın budağı üstündə görünmürdü. Banduraçalan
ağaca çıxıb suda əksi görünən predmeti əlinə alan kimi özü
görünməz olur. Şpringinsfeld onu ağacın başında görmür,
lakin suya düşən əksdə onun əlində balaca bir quş yuvası
tutaraq ağacdan düşdüyünü görür. Banduraçalan günün
altında olanda onun kölgəsini görmək olur, kölgədə olanda
isə tamam görünməz olur.
Banduraçalan ərinə təklif edir ki, bir sirli quş
yuvasından varlanmaq üçün istifadə etsinlər, namuslu
Şpringinsfeld bunu qorxulu və şübhəli sayaraq razılaşmır.
Belə olanda banduraçalan olan pulları da götürüb yoxa çıxır.
Şpringinsfeld isə acından ölməmək üçün Venesiyasa gedir,
mühasirəyə düşür, bir ayağını itirir. Almaniyaya qayıdanda
isə banduraçalanın ölüm xəbərini eşidir.
Banduraçalanın ölümü haqqındakı söhbət maraqlı bir
novella təsiri bağışlayır. Banduraçalan təhlükəli anda
yenidən gözə görünməz olsa da, çörəkçinin gətirdiyi
əsgərlərdən biri təsadüfən onu təbərzinlə vurub öldürür.
Sehrli quş yuvasının taleyi ədibin "Möcüzəli quş
yuvası" romanında qələmə alınmışdır. Banduraçalanın
ölümündən sonra sehrli əşya onu öldürən təbərzinçinin əlinə
keçir. Əvvəlcə o da quş yuvasından qazanc məqsədilə
istifadə edir. Özü gözə görünmədən cəmiyyətdə müşahidə
etdiyi hadisələr tədricən onda qəzəb, nifrət oyadır. Onun
qarşısında həyatın astar üzü açılır. O, kənar gözlərdən gizli
qalan dəhşətli yoxsulluğun, saysız-hesabsız kələklərin,
ikiüzlülük və şöhrətpərəstliklərin, yalan andların və ailə
xəyanətlərinin şahidi olur. O, insanların həyatının ən gizli,
dərin cəhətlərini görür.
Təbərzinçi başqalarının həyatına qarışır, yalançıları
döyür, bacarıqsız adaxlıbazları qorxudur, gözə görünmədən
xeyirxah işlər görür. O, bir növ mücərrəd bir əxlaq
təcəssümünə çevrilir. Axırda təbərzinçi sehrli yuvanı parça83
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parça edib qarışqa yuvasında basdırır. Parça-parça edilmiş
yuva vaxtilə banduraçalanın qarət etdiyi tacirin əlinə keçir. O
da həyatın mənasızlığını anlayıb yuvanın qalıqlarının Reyn
çayına atılmasına imkan verir.
"Simplisissimus"dan fərqli olaraq "Kuraj", "Şpringinsfeld", "Möcüzəli quş yuvası" romanları daha sadə bir
mövzu əsasında yaradılmışdır. Bu əsərlərin qəhrəmanları
özünü dərk etməyən, həyatın qəribəlikləri haqqında
düşünməyən adi adamlardır. Həyat onları öz dalğaları
üzərinə alaraq istədiyi səmtə aparır. Onlar həyata qarşı
durmur, ona zidd getmir, sadəcə olaraq bacarıqları
səviyyəsində ona uyğunlaşırlar.
Bu romanlar ədibin əsas əsərindən ideya dərinliyi,
epik monumentallıq və ümumiləşdirmə gücü baxımından
müəyyən dərəcədə zəif olsalar da, həyati təravəti, məzmunun
rəngarəngliyi və parlaqlığı ilə adamı heyran edirlər.
Realizmə doğru daha güclü meyl yazıçını xalq kitablarına və
folklora tərəf aparırdı. Qrimmelshauzen bundan sonra da bir
sıra müxtəlif formalı əsərlər yaratmış, nəsrlə yaradılan xalq
ədəbiyyatı janrlarından istifadə edərək yeni-yeni kitablar
yazmışdır. O öz əsərləri ilə alman gerçəkliyinin realist mənzərəsini yaradan ilk alman yazıçısı kimi diqqəti cəlb edir.

***
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İNGİLİS ƏDƏBİYYATI
XVII ƏSRİN BAŞLANĞICINDA
İNGİLİS CƏMİYYƏTİ VƏ ƏDƏBİYYAT
Artıq XVI-XVII əsrlərin sərhədində İngiltərənin
iqtisadi və ictimai həyatında müşahidə olunan ziddiyyətlərin
kəskinləşməsi, burjuaziyanın ölkənin təsərrüfatında və
siyasətində daha artıq rol oynamağa başlaması məsələnin
inqilabi yolla həllinə gətirib çıxardı. Bu dövrdə İngiltərə
manufaktura sənayesi şəhərin sərhədlərini aşaraq kəndə ayaq
açdı. Kənd manufakturalarında minlərlə yoxsul işləyirdi.
Uzaq bazarları ələ keçirməyə çalışan, bu məsələdə ingilis
dövlətini Hollandiya, İspaniya, Portuqaliya ilə mübarizə
aparmağa vadar edən iri ticarət kompaniyaları meydana çıxır.
Ost-İnd, Vest-İnd, Moskva kompaniyaları buna misal ola
bilər.
Zadəganlıq ingilis burjuaziyasının ticarət əməliyyatlarında yaxından iştirak edir, hətta çox vaxt dəniz
qarətlərində və müstəmləkə macəralarında ona rəqib çıxırdı.
XVI əsrdən başlayaraq İngiltərədə yeni tipli zadəganlar
qrupu yaranır ki, onlar öz torpaqlarında qoyun saxlayır,
manufakturalar üçün xammal verirdilər. Bunun nəticəsində
də ingilis burjuaziyası ilə zadəganlar arasında uzun müddətli
möhkəm bir ittifaq yaranır.
Bu qoyunçu-zadəganlar ələ keçirdikləri torpaqları
otlaqlara çevirir, orada yaşayan kəndliləri isə "çəpərləmələr"
yolu ilə oradan qovurdular. XVI-XVII əsrlərin sərhədlərində
bu "çəpərləmələr" son dərəcə böyük sahələri əhatə edir və
kəndli kütlələrinin kütləvi şəkildə yoxsullaşmasını daha da
sürətləndirirdi. Burada köhnə qaydalarla
yaşayan
zadəganlarla bütün torpaqları ələ keçirib onları otlaqlara
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çevirmək istəyən yeni zadəganlar arasında da müəyyən
ziddiyyətlər meydana çıxır. İlk mərhələdə kəndlilər yeni-yeni
istismar formalarına, XVI-XVII əsrlərin aqrar çevrilişinin
gətirdiyi fəlakətlərə qarşı çıxış etməyə dəfələrlə cəhd
göstərir, o biri tərəfdən isə şəhər yoxsulları öz çıxışları ilə
burjuaziyanı narahat etməkdə idi.
İngilis mütləqiyyəti ilə burjuaziya arasındakı
ziddiyyətlər kəskinləşdikcə, feodal zadəganlığının və dövlət
kilsəsinin öz mövqeyini asanlıqla əldən verməyəcəyi
aydınlaşdıqca ingilis burjuaziyasının ən radikal dairələri xalq
kütlələrinə yaxınlaşmaq, onlarla ittifaqa girmək qərarına
gəldi. Burjuaziya yaxşı başa düşürdü ki, feodal mütləqiyyət
idarə üsulunu məhv edə biləcək yeganə bir qüvvə varsa, o da
xalq kütlələridir.
Burjuaziya və "yeni" zadəganlıq mütləqiyyətə qarşı
mübarizədə parlamentdən də istifadə etmək qərarına gəldi.
Məsələ burasındadır ki, parlament, xüsusən onun "icmalar
palatası" Tüdorlar hakimiyyətini müdafiə edən orqandan,
ona qarşı müxalifətdə olan bir təşkilata çevrilmişdi. "İcmalar
palatası" sinfi tərkibi baxımından antifeodal müxalifətə daha
yaxın idi.
Get-gedə güclənməkdə olan puritanlıq hərəkatı kral
hakimiyyəti üçün daha qorxulu idi. İngiltərə yepiskop
kilsəsinə qarşı duran puritanlıq burada geniş yayılan ciddi
intizama malik olan, yaxşı təşkil edilmiş bir partiya səciyyəsi
daşıyırdı. O, parlamentə nisbətən mütləqiyyət quruluşuna
qarşı ictimai ixtilafın daha güclü qüvvəsi idi.
İngilis feodal mütləqiyyət quruluşuna qarşı duran
müxalifət cəbhəsinin qüvvələri get-gedə güclənir və
fəallaşırdı. Artıq həmin dövrdə bu müxalifət qüvvəsinin öz
daxili ziddiyyətlərinin üzə çıxmasına, narahatlıqlara səbəb
olmasına baxmayaraq şəhər burjuaziyası milyonlarla
kəndliləri, şəhər yoxsullarını və yeni zadəganları öz
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rəhbərliyi altında birləşdirərək mütləqiyyətə qarşı döyüşlərə
aparırdı. Artıq inqilabın gedişində ingilis cəmiyyətinin ayrıayrı sinifləri və təbəqələri arasındakı ziddiyyətlər aşkara
çıxsa da, antifeodal qüvvələr mütləqiyyətə nisbətən daha
güclü idi. Bu qüvvələrin qarşısında feodal mütləqiyyət
irticası duruş gətirə bilmir, dalbadal məğlub olur, iflasa
doğru gedirdi.
XVI-XVII əsrlərin sərhədlərində baş verən siyasi,
ictimai hadisələr ədəbiyyata da öz təsirini göstərdi. XVII
əsrin əvvəllərində ingilis humanizmində böhran müşahidə
edilməyə başladı. XVII əsrin ikinci yarısının Bekon, Spenser,
Şekspir, Qrin, Bomont kimi mütəfəkkir və yazıçılarını
C.Donn, Uebster, Dekker kimi sənətkarlar əvəz etdi. Onların
əsərlərində ümidsizlik, inamsızlıq, düşkünlük əhvalruhiyyəsi əks olunurdu.
XVI əsr humanistlərinin böyük ümidlər bəslədiyi
vahid milli monarxiyanın ədalətsiz bir quruluş olduğu aşkar
oldu. Bu dövrün humanist utopiyalarında ingilis xalqının
müdrik və ədalətli kral tərəfindən idarə olunacaq gələcək
xoşbəxt həyatı haqqındakı arzular alt-üst oldu. Bu isə öz
növbəsində humanist ziyalılar arasında xalqın gücünə
inamsızlıq və bədbinlik əhval-ruhiyyəsi oyadırdı.
Mütləqiyyət quruluşu və hakim kilsə irticası öz hücumlarını
məhvə doğru gedən kral hakimiyyəti üçün qorxulu olan
qabaqcıl ingilis humanistlərinə XVII əsrin inqilabi
döyüşlərində mühüm mövqe tutan puritanlar düşmən
münasibət bəsləyir, onları təqib edirlər. Onlar hər cür azadfikirliliyi boğur, kalvinist moizələrinin tələblərinə tabe olmağı
tələb edirdilər. Humanistlərin şən, həyatsevər dünyagörüşü
ilə puritanların /kalvinistləri İngiltərədə belə adlandırırdılar/
ideyaları bir araya sığmırdı.
Vaxtilə ingilis milli dövlətinin yaranması və möhkəmlənməsi uğrunda çıxış edən humanistlər, indi ya feodal
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zadəgan irticasının tələblərinə tabe olmalı, ya Şekspir kimi
susmalı, ya da əzablı şübhələr və axtarışlar nəticəsində
əvvəlki baxışlarından əl çəkib yeni görüşlər hazırlamalı
idilər. İngilis milli dövlətinin içərisində kəskinləşən sinfi
mübarizə yazıçılardan tələb edirdi ki, onlar yeni dövrün yeni
baxışlar və görüşlər sistemini işləyib hazırlasınlar. Onlar
gənc ingilis milli dövlətinin necə quruluşa malik olması
məsələsini və bununla bağlı bir çox mühüm məsələləri
aydınlaşdırmalı idilər. İngilis humanizminin ənənələri öz
yeni davamçılarını tapmalı idi. Meydana çıxan yeni ədəbi
elmi qüvvələr, yeni dünyagörüşü incəsənətə yeni münasibət
işləyib hazırlayır, humanizmin böhranını aradan qaldırmaqla
XVI əsr sənətkarlarının nailiyyətlərini qoruyub saxlamağa
çalışırdılar.
XVII əsrdə ədəbiyyatın inkişafına filosof Bekonun
ideyaları xüsusilə güclü təsir göstərmişdir. İntibah dövrü
humanizminin ənənələrinə o, XVII əsr mütəfəkkirlərinin
hamısından daha yaxın idi. Onun "Təcrübələr", "Yeni
Orqanon", "Yeni Atlantida" kimi əsərləri fəlsəfi əsərlərlə
olmaqla yanaşı istedadlı bir sənətkar qələmi ilə yazılmışdır.
Bekon öz fəlsəfi nəzəriyyələrini qeyri-adi ifadəli bir tərzdə
şərh edir.
XVII əsr ingilis şair və yazıçıları Bekonun əsərləri
əsasında tərbiyələnmiş, onun fikir və ideyaları əsasında öz
dünyagörüşlərini işləyib hazırlamışlar. Milton və Marvel
kimi sənətkarların yaradıcılığında bu cəhət daha qabarıq
şəkildə nəzərə çarpır. XVII əsrdə ingilis humanizminin
ənənələri B.Conson, Milton, Uinstenli, Benyan kimi
yazıçıların yaradıcılığında yeni keyfiyyətlər qazanaraq
yaşamaqda davam edir. XVI əsrin humanistləri kimi onlar da
xalq kütlələrinin mənafeyinə xidmət göstərir, öz əsərləri ilə
feodalizmin qalıqları üzərində qələbə qazanılmasına kömək
edirdilər. Bu dövrdə fəlsəfi fikirdə və incəsənətdə müxtəlif
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cərəyanların mübarizəsi onların təmsil etdiyi siniflərin və
partiyaların mübarizəsinə uyğun olaraq daha açıq, daha kəskin şəkil alır.
XVII əsrin başlanğıcında ingilis barokko şeirinin ən
tanınmış nümayəndəsi CON DONN /1572-1631/ olmuşdur.
Oksford və Kembric universitetlərində hüquq elmlərini
öyrənən, müxtəlif adamların yanında katib işləyən C.Donn
ömrünün son illərini müxtəlif ruhani rütbələrdə keçirmişdir.
Mürəkkəb, çətin bir yaradıcılıq yolu keçən şair yeni dövrün
əhval-ruhiyyəsini əks etdirmişdir. Şeirlərinin musiqisinə,
axıcılığına az fikir verən C.Donn özü üslubunu "kobud və
qaba" adlandırmışdır. Lakin onun şeirlərində yandırıcı bir
daxili qüvvə duyulur. C.Donn təzadlı, zil, bəm ahəngləri,
ülvi əflatuni sevgi hisslərindən birdən-birə naturalist
səhnələrə keçidləri çox sevir, istehza və lənətləri birdən-birə
vəhd və heyranlıq duyğuları əvəz edir. Bir şair kimi C.Donnu
əzablı ziddiyyətlərlə dolu olan mürəkkəb hissələr, onların
toqquşması, mübarizəsi, bir-birinə çulğaşması cəlb edir. Bu
təzadlar və mürəkkəbliklər vasitəsilə o, həyatın
ziddiyyətlərini əks etdirməyə çalışır. O, həyatın
müəmmalarını, məntiqi yolla ifadə etmək mümkün olmayan
ruhi hallarını poeziya vasitəsilə əks etdirməyə can atır.
Sevgi əzabları, ayrılıq iztirabları, ölüm və onun
fəlsəfi mənası, yetkinlik və tənəzzül rəmzi olan payızın
yazdan üstün olması Donnun poeziyasının əsas motivləridir.
Şair istiarələrə çox meyl göstərir. Onun fikrincə hər şey
nisbidir, ancaq başqası ilə müqayisədə və qarşılaşdırma
zamanı dərk olunur.
Bu dövr dəbdə olan "metafizik məktəb"in və "Karl
məktəbi"nin 1 üzvləri olan şairlər yaradıcılıqlarının bir sıra
1
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keyfiyyətləri ilə C.Donn ilə birləşirdilər. C.Herbert, R.Kreşo,
H.Voen, T.Keryü kimi sənətkarları birləşdirən bu məktəblər
mürtəce ingilis mütləqiyyətinin ideologiyasına xidmət
edirdilər. Metafiziklərin nümayəndələrinin şeirlərində mistik
dini
əhval-ruhiyyə,
açıq
erotika
və
döyüşkən
mütləqiyyətçilik təəssübkeşliyi ilə birləşir, ingilis kübar
dairələrində katolikliyə rəğbətin gücləndiyini göstərirdi.
İngilis mütləqiyyəti XVII əsrin iyirminci illərində katolikliyə
rəğbətlə yanaşır, puritançılıq və kalvinizm dini bayrağı
altında çıxış edən mütərəqqi qüvvələrə qarşı mübarizədə ona
arxalanmağı əlverişli sayırdı.
"Metafiziklərin" "Karl məktəbi" şairlərinin lirik
qəhrəmanı ya mistik dini seyrçiliyə qapılmış, yaxud
mücərrəd elmi axtarışlarla məşğul olan bir xəyalpərvər, ya da
çoxsaylı cəngavərlik romanlarının qəhrəmanlarını təqlid
edən bir rıtsardır. Bu əsərlərin dil və üslubu da onların
məzmunundan uzağa getmirdi. Onlardakı ritorika, söz
oyunbazlığı, incə ifadələr arxasınca qaçmaq meyli həmin
əsərlərin xalqa zidd bir mahiyyətdə olduğunu bir daha nəzərə
çatdırırdı.
XVII əsrin ilk illərində mürtəce ədəbi cəbhənin
əksinə olaraq qabaqcıl yazıçılar xalqın istək və arzularını
qələmə alır, dövrün ziddiyyətlərindən söhbət açır, xalq
kütlələrinin mütləqiyyətə, zadəganlığa və hakim kilsəyə
qarşı mübarizəsindən danışırdılar. Bu dövrün ən istedadlı
sənətkarlarından biri Şekspirin kiçik müasiri dramaturq
Bencamin Conson /1573-1637/ idi. Yazıçının hörmət və
məhəbbət əlaməti olaraq onu Ben Conson adlandırırdılar.
Dramaturq artıq "Hər kəsin öz əxlaqı var", " Hər kəsin öz
əxlaqı yoxdur" adlı ilk komediyalarında ingilis gerçəkliyinin
canlı səhnələrini yaradır, cəmiyyətin əxlaqının parlaq
səciyyələrini təsvir edir. Bunlarda nəsihətçilik meyli
güclüdür.
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Ben Conson "Sintiyanın məclisi", "Qafiyəquraşdıran"
pyeslərində özünün ədəbi düşmənlərinə kəskin cavab vermiş,
onların dramaturgiyanı ancaq zərif bir əyləncə vasitəsinə
çevirmək cəhdlərini rədd edərək incəsənətin öyrədici,
tərbiyəedici vəzifələrindən danışmışdır.
"Seyan: onun süqutu" və "Katilina: onun sui-qəsdi"
faciələrində isə Conson Şekspir ənənələrinə sadiq qalaraq
siyasi faciə yaratmış və bu faciələrdə özünün mütləqiyyətə
zidd olan respublika görüşlərini ifadə etmişdir. Şekspirin
faciələrindən fərqli olaraq Conson ciddi elmi axtarışlar
aparmış, öz Roma faciələrini Roma adət və ənənələri, tarixi
faktları ilə zənginləşdirmişdir. Ayrı-ayrı surətlərin nitq və
danışıqları Roma tarixi və ədəbi abidələrinin diqqətli filoloji
tədqiqi əsasında yaradılmışdır.
Dramaturqun "Voltene" /1607/, "Episin, yaxud dönməz qadın" /1609/, "Kimyagər" /1610/, "Müqəddəs Varfolomey günündə yarmarka" /1614/ kimi komediyalarında
ingilis gerçəkliyinin daha realist mənzərələri yaradılmış,
iflasa uğramış zadəganların, acgöz burjua nümayəndələrinin
satirik surətləri yaradılmışdır. Burjua acgözlüyü və
tamahkarlığını tənqid edən Conson "Voltene" komediyası ilə
Şekspirin "Afinalı Timon"u ilə yanaşı dura bilən bir əsər
yazmışdır.
"Müqəddəs Varfolomey günündə yarmarka" komediyasında Conson ingilis cəmiyyətinin müxtəlif təbəqələrinin
nümayəndələrini yarmarka meydançasına toplayaraq şən,
canlı, xəlqi bir əsər yaratmışdır. Nadan və qəddar hakim
Overdu, özünü dindar, təmiz bir adam kimi göstərən riyakar
puritan Rebi Bizi surətinin təqdimində dramaturqun xəlqiliyi
daha aydın nəzərə çarpır.
Conson inqilab ərəfəsi dövrünün ingilis gerçəkliyini,
bu gerçəkliyin nümayəndələrini ustalıqla qələmə alır. Onun "
Varfolomey yarmarkası" komediyasında yaradılan xalq
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nümayəndələrinin surətləri – yomenlər və plebeylər rəğbətlə
təsvir olunur, onlardakı güc, enerji göstərilir. Onların hərəkət
və sözlərində yaxınlaşan inqilabın nəfəsi duyulur.
Ben Conson öz estetik görüşlərini şərh edən ayrıca
əsərlər yazmamışdır. Lakin pyeslərinin önsözlərində, dostları
ilə söhbətlərində, xüsusən "Kəşflər" adlı aforizmlər
toplusunda dramaturq incəsənətə dair görüşlərini şərh
etmişdir. Gerçəkliyin ən tipik hadisələrini tapıb göstərməyi,
surəti dərin psixoloji təhlildən keçirməyi tələb etmək onun
estetik görüşlərində əsas yer tutur. Lakin rasionalizmə
müəyyən meyl onu həyatı dialektik inkişafda, rəngarəng
tərzdə əks etdirməyə imkan verməmiş, onun realizmini
məhdudlaşdırmışdır. Bu cəhət Consonu erkən klassisistlər və
onların sələfləri ilə yaxınlaşdırır.
Consonun "yumor" nəzəriyyəsində də bu cəhət aydın
görünür. Dramaturqa görə "yumor" şəxsin cəmiyyətdə
tutduğu yer və mövqelə bağlı yaranan, inkişaf edən səciyyəvi
xüsusiyyətdir. "Yumor" bu halda ancaq müəyyən bir şəxsə
aid olan keyfiyyət olmayıb, ictimai vəziyyətlərinə görə
birləşən insan qruplarının xüsusiyyətləridir. Cəmiyyətdə eyni
mövqe tutan adamlar eyni "yumora", daha doğrusu, sifətlərə
malik adamlar kimi təqdim olunurlar. "Voltene"
komediyasındakı Voltene, Korbaçço, Voltorre kimi surətlər
buna misal ola bilər. Bu adamları eyni eybəcər acgözlük,
qızıl, var-dövlət hərisliyi səciyyələndirir. Consonun yumor
nəzəriyyəsi ingilis dramaturgiyasının inkişafında mühüm bir
hadisə olsa da, o, yazıçını məhdudlaşdırır, insanın realist
inikası problemini onun "yumorunun" təsviri ilə əvəz edirdi.
Consonun Şekspir realizmindən uzaqlaşması burada özünü
daha aydın göstərirdi.
Lakin bir cəhəti yadda saxlamaq lazımdır ki,
Consonun "yumor" nəzəriyyəsi yazıçının müasir ingilis
gerçəkliyinə olan dərin marağı ilə, onun öyrənmək, anlamaq
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cəhdi ilə bağlıdır. Bu meyl onu ingilis həyatının rəngarəng
mənzərələrini
yaradan
esse-oçerk
müəllifləri
ilə
yaxınlaşdırırdı. C.Stivens, C.Erl, T.Overberi və başqa
oçerkçilər anatomiya /təhlil, öyrənmə, nəzərdənkeçirmə
deməkdir/ adlandırdıqları əsərlərində ingilis həyatının canlı
mənzərələrini yaradırdılar. Skvayrlar, peşə və sənət adamları,
tələbələr, şəhərlilər bu esselərin qəhrəmanına çevrilir, ədəbi
surətlərin canlı prototipləri olurdular.
XVII əsrin birinci yarısında ingilis nəsrinin ən
görkəmli sənətkarı "Melanxoliyanın anatomiyası" əsərinin
müəllifi Robert Bertondur /1577-1640/. 1621-ci ildə kəşf
edilən bu əsər tənqidi pafosu və səmimiliyi ilə diqqəti cəlb
edir. Yazıçı memuar janrının xüsusiyyətləri elmi əsərə
məxsus cizgiləri məharətlə birləşdirmiş maraqlı, zəngin bir
əsər yaratmışdır. Melanxoliyanın /ruh düşkünlüyünün/
mahiyyətini aydınlaşdırmağa çalışan müəllif onu dalğın
xəyalpərvərlik və qəmli düşüncələrə dalmaq kimi yox,
insanın daimi xüsusiyyəti, "yumoru" kimi götürüb. Ədib
B.Consonun "yumor" istilahını da onun işlətdiyi mənada
istifadə edir, həmin "daimi xüsusiyyəti" həyatın qeyrikamilliyindən irəli gələn bir narazılığın ifadəsi sayır. Berton
ingilis ictimai quruluşunun, ingilis sosial sisteminin
yaramazlığını, onun ədalətsizliyini göstərməklə yanaşı insan
təbiətindəki ziddiyyətlərə diqqəti cəlb edir, heyrətlənir və
heyrətləndirir. Yazıcı insan qəlbini dərin psixoloji təhlildən
keçirərək insan mənəviyyatının ən incə duyğular aləminə
nüfuz edir. Bertonun əsərində hər şeydən əvvəl humanizm
böhranı əks olunmuşdur.
Berton ruh düşkünlüyündən qurtarmaq üçün
mistikaya, erotikaya deyil, elmə, əməyə müraciət etməyi
lazım bilir, əməyin insana gətirdiyi həzzi, ləzzəti tərənnüm
edir. Yazıcı ruh düşkünlüyündən tamam yaxa qurtarmaq
üçün deyil, onu zərərsizləşdirmək üçün çarə, dərman axtarır.
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O, təbiətdə və cəmiyyətdəki ziddiyyətləri dərk etmək üçün
daha kamil idrak metodunun olduğunu duyur və bunu
yüksək qiymətləndirir. İftixarla özünü "kiçik Demokrit"
adlandıran Berton şübhələrinə baxmayaraq insan ağlına
inamını heç vaxt itirməmişdir.
Conson və Berton inqilab ərəfəsində ingilis ədəbiyyatının ən görkəmli nümayəndələri kimi diqqəti cəlb
etsələr də, onların əsərlərində mütləqiyyət və yepiskopal
kilsənin tənqidi kalvinizmə yaxın olan şair və yazıçıların
əsərlərində,
xüsusən
20-30-cu
illərin
puritan
publisistikasında olduğu qədər kəskin deyildi. Məhz bu
cəhətlərinə görə feodal mütləqiyyəti irticası onlara qarşı daha
amansız hərəkət edir, onları izləyir, işgəncələr verir,
doğrayır, qulaqlarını kəsir, rüsvayçılıq dirəyinə bağlayırdılar.
XVII əsrin başlanğıcında bir çox ingilis şairlərinin
dünyagörüşü puritan publisistikasının təsiri altında
formalaşmışdır. Miltonun 20-30-cu illərindəki ədəbipublisist fəaliyyəti də puritan mətbuatının təsiri altında
olmuşdur.
1648-Cİ İL İNGİLİS BURJUA İNQİLABI
VƏ ƏDƏBİYYAT
Burjuaziya və yeni dvoryanlıq XVII əsrin 40-cı
illərində baş vermiş inqilabda xalqın qazandığı qələbədən öz
xeyrinə istifadə etməyə, inqilabın dərinləşməsinə mane
olmağa çalışırdı. Yeni dvoryanlıq iri torpaq mülkiyyətinin
ləğv etməyə mane olurdu.
Vətəndaş müharibəsinin başlanğıcında antifeodal
hərəkatının başında mülayim dini-siyasi istiqaməti təmsil
edən presviterianlar dururdu. İri burjuaziyanın və yeni
dvoryanlığın ən yüksək dairələrini təmsil edən
presviterianların rəhbərləri kralla sazişə gəlməyə hazır idilər.
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1644-cü ildə orduda və arxa cəbhədə narazılıq yaradan
presviterianlar hərbi rəhbərlikdən kənar edilir.
Ticarət və sənaye burjuaziyasının, eləcə də yeni
dvoryanlığın orta təbəqələrini /centri/ təmsil edən independentlər partiyası hakimiyyəti ələ alır. Orduda böyük
nüfuzu olan independentlərin başında görkəmli dövlət
xadimi və sərkərdə Oliver Kromvel dururdu. O, parlament
ordusunu inqilabi əsaslar üzərində yenidən qurdu və 1644-cü
ildən bütün hərbi əməliyyatlara şəxsən rəhbərlik etdi.
Kromvelin "Yeni nümunə" adı ilə yaratdığı ordu və özünün
qətiyyətli hərəkətləri onun I Karl üzərində qələbəsini təmin
etdi, feodal mütləqiyyət hakimiyyəti ləğv olundu.
İndependentlər royalistlər üzərində qəti qələbəyə can
atdıqları kimi yeni dvoryanlığın mənafeyinə toxunan kəndli
hərəkatını da boğmağa çalışırdılar. Buna görə də 40-cı illərdə
ingilis burjuaziyasının ən inqilabi qüvvələrini təmsil edən
"levellerlər
bərabərləşdiricilər"
Kromvelə
və
independentlərin hakim dairələrinə qarşı çıxış edirdilər.
İndependentlərin siyasətinə qarşı ümumxalq narazılığınən
artdığı ilk dövrlərdə levellerlər geniş xalq kütlələrini öz
tərəflərinə çəkə bildilər. Levellerlərin lideri Con Lilbern idi.
Mütləqiyyət hakimiyyəti dövründə həbsxanada olan Lilbern
inqilab dövrünün ən tanınmış hərbi sərkərdələrindən
sayılırdı. Lakin Kromvel çəpərləmələrin ləğvini, qanun
qarşısında hamının bərabərliyini, ümumi seçki hüququ və
vergi islahatı aparılmasını tələb edən levellerlərə amansız
divan tutdu, Lilbern zindana atıldı. Orduda levellerlərə
rəğbətdən irəli gələn üsyanlar da yatırıldı.
Bu hadisələr kəndli kütlələrini qorxutmadı, inqilabın
dərinləşməsinə, feodal münasibətlərin ləğvinə, torpaqların
bölünməsinə can atan kəndli kütlələri "əsl levellerlər, yaxud
diggerlər" belə hesab edirdilər ki, kəndlilər inqilabda iştirak
etməklə özlərini dolandıra biləcək miqdarda torpağa sahib
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olmaq hüququ qazanmışlar. Onlar kral tərəfdarlarının
müsadirə olunmuş torpaqlarının yoxsul kəndlilər arasında
bölünməsini tələb edir, bu torpaqları ələ keçirən parlamentin
yuxarı hakim dairələrinin özbaşınalığına qarşı çıxırdılar.
Diggerlər boş torpaqların birgə becərilməsi, qarşılıqlı kömək
prinsiplərini irəli sürürdülər. 1648-1649-cu illərdə onlar öz
planlarını bəzi yerlərdə əməli surətdə həyata keçirməyə
girişirlər. Lakin onlar hər yerdə varlı kəndlilərin və dövlətin
müqavimətinə rast gəlirlər. Parlament ordusu diggerlərə
divan tutmaq üçün hərəkətə gəlir.
İngiltərədə burjua inqilabının ordusu xalq hərəkatlarına divan tutmaq vasitəsinə çevrildi. 1649-1652-ci illərdə
İrlandiya işğal olundu. İngilis burjuaziyasının hakimiyyəti
əldə saxlamaq cəhdləri independentləri hərbi diktaturaya
gətirib çıxartdı. İnqilab sərkərdəsi xalqı boğan bir diktatora
çevrildi. İngiltərə respublikası lord-protektor və onun valiləri
– general-mayorlar tərəfindən idarə olunan hərbi polis
dövləti oldu.
İngilis hakim dairələri xalqın narazılığını amansızlıqla boğur, varlanır, yeni bazarlar və ticarət yolları
uğrunda mübarizə aparırdı. Aldadılmış, qarət edilmiş
kəndlilər və şəhər yoxsulları burjuaziya və yeni dvoryanlığın
yaratdığı yeni dövlətə tərəfdar çıxmadı.
Kromvelin ölümündən sonra onun həmkarları
hakimiyyət uğrunda mübarizə apardıqları bir dövrdə
Stüartlar sülaləsinin hakimiyyəti bərpa edildi.
Edam edilən I Karlın oğlu II Karl hakimiyyəti ələ
aldı. Burjuaziya və yeni dvoryanlıq tərəfindən edilən bu iş
xalq hərəkatını boğmaq üçün atılan bir addım idi.
XVII əsr ingilis burjua inqilabı və onun iştirakçıları
arasında ayrı-ayrı partiyalar və istiqamətlərin mübarizəsi
ingilis gerçəkliyinin ifadəsi idi, onun iqtisadi və ictimai
münasibətlərinin mürəkkəbliyi ilə şərtlənirdi. Ayrı-ayrı
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partiya və istiqamətlərin mübarizəsi ictimai fikrə və
ədəbiyyata da güclü təsir göstərmiş, onun mövzusunu,
janrlarını, üslubunu və formalarını müəyyənləşdirmişdir.
İngiltərədə geniş yayılan təbliğat janrı publisistik
cizgilər alır. Dövrün tələblərindən irəli gələn bu janr baş
verən hadisələrə qarşı oyanan fikir və duyğuları əks etdirmək
üçün çox əlverişli idi. Döyüşən tərəflər ondan güclü bir silah
kimi istifadə edirlər. Moizə XVII əsrin natiqlik nəsrinin ən
əlverişli janrı olmaqla döyüşən cəbhələrin ideya və
görüşlərini əks etdirirdi. 30-40-cı illərdə irticanın
rəhbərlərindən olan yepiskop Lod özü moizəçi idi. O,
metafiziklərin şeirlərinə yaxın olan mistik, qılıqlı moizələr
yaratmışdır. "Karl məktəbi" şairləri ilə birlikdə 1642-ci ildə
parlamentin əmri ilə bağlanmış teatrların aktyorları da Karl
bayrağı atında vuruşurdular. Parisdə yaşayan mühacir
yazıçılar /Davenant, Kauli və b./ Karl sarayının mənafeyini
müdafiə edirdilər.
XVII əsrin görkəmli materialist filosofu Tomas
Hobbs /1588-1679/ da ingilis royalistlərinin tərəfində idi.
İngilis burjuaziyasının ideologiyası ilə bağlı olan T.Hobbsda
F.Bekonun dərinliyi və humanizmi yox idi. İngilis
cəmiyyətini diqqətlə təhlil edən, burjua münasibətlərinin
sürətli inkişafını, ictimai ziddiyyətlərin kəskinləşməsini
bütün aydınlığı ilə görən Hobbs İngiltərə hakim dairələrinin
təəssübkeş müdafiəçisi üsyana qalxmış xalqın düşməni kimi
hərəkət edir. O, xalqı "qüdrətli, lakin şər təbiətli bir gənc"
sayır.
40-cı illərin inqilabi mübarizələr dövründə onun
möhkəm hakimiyyətə, monarxiya quruluşuna rəğbəti daha da
artır. Ədəbi-estetik görüşlərində Hobbs klassisizm
mövqelərində durur, incəsənətin vəzifəsini silki quruluşun
sarsılmazlığını tərənnüm etməkdə görürdü.
Bu dövrün kralpərəst ədəbiyyatının ən səciyyəvi
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nümunəsi kimi Con Qodenin "Kralın surəti" əsərini
göstərmək olar. XVII əsrin mürtəce siyasi romanı olan bu
əsərdə inqilabın edam etdiyi I Karl tərənnüm edilir, o, şəhid
kimi göstərilir. Bir tərəfdən dini mənqəbələrə və nəzakətli
romanlara yaxın olan bu əsər, həm də XVI-XVII əsrlərin
epopeyaları ilə səslənirdi. Burada təkcə kral I Karl yox, həm
də onun təmsil etdiyi quruluş idealizə olunur.
İnqilabın ideallarına bağlı olan publisist və şairlər
daha çox idilər, onlar öz düşmənlərindən daha artıq
qətiyyətlə hərəkət edirdilər. Bu dövrdə kalvinist publisistika
daha çox fəallıq göstərir, ingilis xalqını mütləqiyyətə qarşı
mübarizəyə çağıran moizəçi və natiqlər bibliya üslubunda
yazılmış broşürlar və nitqlərlə çıxış edirlər.
Parlamentin, inqilabın işini müdafiə edən qəzetlər
ətrafında toplaşan bir sıra istedadlı jurnalistlər oldu, kəskin
publisist yazıları ilə respublikaya, inqilaba xidmət
göstərirdilər. Bunların arasında Uoker xüsusilə seçilirdi.
Dəmir məmulatı alverçisi olan Uoker qalxmış şəhərin əhvalruhiyyəsini əks etdirən yazılarda meydanlarda, əsgər
yığıncaqlarında işlənən dildən istifadə etmişdir, xalqın
işlətdiyi narahat, döyüşkən ifadələri mətbuata gətirmişdir.
İngiltərə və Amerikada burjua ədəbiyyatşünasları Uokeri indi
də həzm edə bilmir, onu istehza ilə "sarı" Uoker adlandırır,
savadsız olması barədə əfsanələr uydururlar.
Bu dövrün istedadlı şairlərindən olan Endrü Marver
və Mörc Uizer royalist /kral hakimiyyəti tərəfdarı/ olan
sənətkarların əksinə olaraq respublika işinə xidmət edirdilər.
Lakin Marver Kromveli həm "general", həm də lordprotektor kimi tərənnüm edəndə, onun şücaəti, müdrikliyi,
insaniliyi ilə fəxr edəndə, əlbəttə, yanılırdı. Bir odasında
Kromveli vəsf edən Marver Kromvelin diktatorluq
hərəkətlərindən narazı qalan respublikaçıları da tənqid
etməkdən çəkinmir. O, Kromvelə güclü bir burjua mütləq
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hakimi kimi heyranlıqla yanaşır. Kromvelə belə bir
münasibət baxımından C.Drayden və bir sıra başqa
sənətkarlar da onunla həmkar idilər. Burada onların mövqeyi
ilə royalist şair və dramaturq Uilyam Davenantın mövqeyi
bir-birinə çox yaxınlaşırdı. Onu da qeyd edək ki, 1656-cı ildə
Davenantın təşəbbüsü ilə on beş illik fasilədən sonra ingilis
teatrı yenidən işə başlayır. Davenantın "Rodosun mühasirəsi"
adlı qəhrəmanlıq pyesi ilə açılan ingilis teatrı intibah
dövrünün humanist teatr ənənələri ilə əlaqəni birdən-birə
bərpa edə bilməsə də, onun açılması, fəaliyyətə başlaması
mütərəqqi bir addım idi.
XVII əsrin 40-50-ci illərində Kromvelə qarşı çıxış
edən demokratik müxalifət cəbhəsi də çox güclü idi.
Görkəmli publisist Con Lilbern, kəskin pamfletlər ustası
Cerard Uinstenli və xüsusən Con Milton bu cəhətdən diqqəti
cəlb edir. Onlar müxtəlif partiya və qrupları təmsil etsələr də,
feodal mütləqiyyətinə düşmən münasibət, mütləqiyyəti
inqilabi yolla ləğv etmək zərurətini anlamaq, feodalizmin və
onun tərəfdarlarının məğlubiyyətinə inam onları eyni
cəbhənin adamları kimi birləşdirirdi. Onlar hər üçü 40-50-ci
illərin mürtəce ədəbiyyat və publisistikasına qarşı barışmaz,
düşmən mövqedə dayanırdılar.

BƏRPA İLLƏRİNDƏ /1660-1688/
İNGİLİS ƏDƏBİYYATI
1660-cı ildə İngiltərədə mütləqiyyətin bərpa edilməsi
təsadüfi olmayıb respublikanın son illərində yaranan şəraitin
qanunauyğun nəticəsi idi. Kromvelin ölümündən sonra
burjuaziyanın və yeni dvoryanlığın liderləri arasında
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hakimiyyət uğrunda didişmələr və royalistlərin fəallaşması
Stüartlar sülaləsinin bərpa olunmasına və II Karlın
hakimiyyət başına gəlməsinə səbəb oldu. Bərpa əsl inqilabi
qüvvələrə qarşı royalist terrorunun başlanmasına gətirib
çıxardı. Royalist mühacirlər və onlarla həmrəy olan
prisviterianlar xoşları gəlməyən qüvvələrə amansız divan
tutmağa başladılar.
Bərpa olunmuş mütləqiyyətlə burjuaziya və yeni
dvoryanlığın münasibətləri də o qədər mehriban və səmimi
deyildi. Feodal zadəgan dairələr və burjuaziya parlamentin
zəiflədilməsi, kral hakimiyyətinin möhkəmləndirilməsinə
çalışırdılar. Xalq kütlələrinin get-gedə artan narazılığına
əsaslanın müxalifət qüvvələrinin hərəkatı da güclənirdi.
Müxalifət qüvvələri Stüartların xarici siyasətindəki
uğursuzluqlardan, onların fransız mütləqiyyətindən asılı
düşməsi faktından məharətlə istifadə edirdilər.
Bərpa edilmiş mütləqiyyət əleyhinə mübarizə dövründə tori və viqi siyasi adları meydana çıxır. Torilər iri
torpaq sahiblərinin partiyası idi, onlar bərpa olunmuş
mütləqiyyəti müdafiə edir, parlamentin zəifləməsinə
çalışırdılar. Viqilər burjuaziyanın və yeni dvoryanlığın
mənafeyini ifadə edir, II Yakova qarşı çıxırdılar. 80-ci illərin
axırında II Yakov torilərin və fransız sarayının köməyinə
arxalanaraq İngiltərədə katolikliyin
möhkəmlənməsinə
gətirib çıxara biləcək bir sıra tədbirlə həyata keçirmək istəyir.
Burjuaziyanın və yeni dvoryanlığın mənafeyinə toxunan bu
tədbirlə geniş xalq kütlələrinin narazılığına və narahatlığına
səbəb oldu. Ölkədə inqilabi yüksəlişin mümkünlüyü real
şəkil alır. Tori və viqilər belə bir vəziyyət qarşısında qalaraq
sazişə gəlir və saray çevrilişi edirlər. Yakov taxtan salınıb,
onun yerinə kürəkəni Vilhelm Oranlı taxta çıxarılır. 16881689-cu illərdə baş verən bu hadisələrdə əslində bir-birilə
döyüşən hakim siniflər xalq kütlələri üzərinə birgə hücuma
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keçmək üçün razılığa gəlirlər.
1660-cı ildən başlayaraq saray mühiti və feodal
zadəgan dairələri tərəfindən himayə olunan bir sıra mürtəce
şair və yazıçılar ədəbi vasitələrlə mütləqiyyətin
möhkəmlənməsinə çalışırlar. Con Roçester, Çarlz Bakherst,
Yentvort Roskommon və Corc Eterec bu dövrün saray
zadəgan ədəbiyyatının ən tanınmış nümayəndələri idi.
Onu da qeyd edək ki, mütləqiyyətin bərpası İngiltərədə burjua münasibətlərinin inkişafına zadəganlığı, özü də
get-gedə daha artıq kapitalistləşir, Hobbsun şərh etdiyi kimi
hakim dairələrin varlanması və xalq kütlələrinin
əzişdirilməsi elminə daha dərindən yiyələnirdilər. Şair və
dramaturqların əsərlərində zadəgan qəhrəmanlığının
tərənnümü geniş vüsət aldı.
CON DRAYDEN /1631-1700/. Drayden şair,
dramaturq, tənqidçi və nəzəriyyəçi kimi tanınır. Onun
yaradıcılığında klassisizmə məxsus cizgilər daha güclüdür.
Bununla bərabər keçid dövründə yaşamış bir sənətkar kimi,
o, intibah dövrünün və manyerizmin nailiyyətlərindən
qidalanır, onların uğurlarından istifadə etməyə çalışır, dildə
əzəmətli obrazlılıqla danışıq dili xüsusiyyətlərini birləşdirir,
qafiyəsiz, ağ şeiri qoşa qafiyəli misralarla əvəz edir.
Kembric Universitetində oxumuş və Bərpa dövrünün
məddah dramaturqu kimi tanınmışdır. 1659-ci ildə
Kromvelin ölümü münasibətilə göz yaşı tökən şair
/"Qəhrəmanlıq stansları"/ "Yenidən çıxan ulduz" odası ilə II
Karlın Londona qayıtmasını alqışlamışdır. Bərpa illərində
Drayden ilk ingilis laureat şairi, ilk saray dramaturqu və
rəsmi tarixçi olur. 1688-ci ildə Hannover sülaləsi hakimiyyət
başına gələndə Drayden onları tanımaqdan imtina etmiş,
həyatın son on ilini ehtiyac içərisində keçirmişdir.
Draydenin poeziyası oynaqlığı və zərifliyi ilə seçilir.
İngilis şeirinə o vaxta qədər görünməmiş bir çeviklik və
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ifadəlik gətirən şair "Mak-Flekno" kimi satirik poema
yaradır, "Avesslom və Axi-Tüfeyl", "Maral və Bəbir" adlı
məddah poemalar və bir çox başqa poetik əsərlər yazır.
Lakin Drayden 60-70-ci illərin ingilis ədəbiyyatında daha
çox məhsuldar bir dramaturq kimi tanınır.
Con Drayden zadəgan dairələrinin sənətə baxışı
əsasında yeni tipli tamaşa növü yaratmağa çalışmış və
"qəhrəmanlıq dramı" deyilən bir janr yaratmışdır. Bu haqda
nəzəri görüşlərini o, "Qranadanın mühasirəsi" əsərinə
yazdığı "qəhrəmanlıq dramı haqqında təcrübə" adlı önsözdə
şərh etmişdir.
XVII əsr fransız teatrının ənənələrindən bəhrələnən
dramaturq "qəhrəmanlıq dramı"
janrına "qəhrəmanlıq
poemalarının miniatür formada təqlidi" kimi baxmışdır. Ona
görə də onda hərəkətdən çox, deklamasiyaçılıq özünü
göstərir. İngilis teatrının ənənələrinə yad olan "qəhrəmanlıq
dramı" Draydenin dövründə hay-küylü bir şöhrət qazansa da,
yaşaya bilmədi. Sünilik və zahiri təmtəraq dramaturqun
işlədiyi ciddi və əhəmiyyətli mövzuların lazımi səviyyədə
işlənilməsinə imkan vermirdi. O, gah Amerika hindularının
ispanlar tərəfindən qırılmasından /"Hind imperatoru", 1668/,
Qərbi Avropa feodalizminin hücumları qarşısında dağılan
qədim dövlətlərin yaranmasından /Aurəng-Zibi, 1676/ söhbət
açır, lakin toxunduğu mövzulara, hadisələrin mahiyyətinə
nüfuz etməyə cəhd göstərə bilmir, buna təşəbbüs də
göstərmirdi. Əslində onun Qərb, Şərq və antik adlar və
libaslar altında göstərilən qəhrəmanları nəzakətli zadəganlar
idilər. Draydenin qəhrəmanı çox vaxt şöhrət, şəhvət və vardövlət haqqında düşünürdü. Onun pyeslərinin qəhrəmanları,
bir növ, idealizə edilmiş kübar xanımlar və ağalardır. Draydenin əsərlərinin təmtəraqlı, saxta patetikaya əsaslanan dili
bu cəhəti bir daha təsdiq edir.
XVII əsrin kosmopolit saray mədəniyyətinə mən102
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subluğunu Drayden əsərlərinin mövzuları ilə də nəzərə
çatdırır. O, dram və poemalarının mövzusunu əksər halda
ingilis həyatından götürmür, onların forma və süjetində də
milli həyatdan qaçmağa çalışır.
Bokaççodan, Ovididən, Horatsidən etdiyi tərcümələr,
bir sıra mənzum satiraları Draydenin yüksək istedada malik
bir sənətkar olduğunu göstərir. Lakin o, hakim dairələrinin
nökərinə çevrilib öz istedadını məhv etmişdir.
Bərpa dövrünün komediyalarında ingilis gerçəkliyi
daha geniş və nasiranə bir tərzdə əks etdirilmişdir. Burada
şəhər və kəndin, burjua və zadəgan dairələrinin kübar həyatı
gülünc, kobud, xoşagəlməz səhnələrlə canlandırılmış, onların
əxlaq düşkünlüyü və abırsızlığı göstərilmişdir.
UİLYAM UİÇERLİ /1642-1716/. Bərpa dövrünün
ingilis komediyasının ən tanınmış nümayəndəsi U.Uiçerlidir.
Onun komediyalarının qəhrəmanı soyuq, abırsız, xudbin,
ancaq öz ehtiraslarını təmin etməyə can atan bir zadəgandır.
Dvoryan, yaxud iri burjua dairələrinə mənsub olmasından
asılı olmayaraq o, ikrahedici, alçaq, əxlaqsız bir varlıqdır.
Dramaturqun "Kənd arvadı" adlı komediyası bu baxımdan
səciyyəvidir. Əsərin qəhrəmanı pozğun bir adamdır. Londonda keçirdiyi sevgi macəralarından doyan qəhrəman kəndə
gəlir, burada qonşu arvadlarla əylənməyə başlayır. Komediya
kobud, açıq-saçıq səhnələrlə doludur. Dramaturq belə
yüngül, sənətə zidd bir yolla tamaşaçıların diqqətini cəlb
etməyə çalışır.
Bərpa dövrünün ingilis komediyası bir qayda olaraq
aşiqanə məzmun daşıyır, lakin burada insan hissləri son
dərəcə bayağılaşdırılır. Guya insana materialistcəsinə
yanaşan yazıçılar əslində insanı məhv edirdilər. Müasir
ingilis kübar cəmiyyətinin eybəcərliklərini onlar yanlış
olaraq bütün ingilis xalqına şamil edirdilər. Bununla yanaşı,
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70-80-ci illərin ingilis komediyasının uğurlarını da inkar
etmək olmaz.
İngilis teatrının və bütövlükdə ingilis ədəbiyyatının
inkişafında mühüm hadisə olan bərpa dövrü komediyası
ingilis gerçəkliyinin rəngarəng tiplər qalereyasını yaradır,
hakim dairələrinin mənəvi yoxsulluğunu, əxlaqsızlığını, pul
hərisliyini açıb göstərirdi. XVII əsr komediyası ingilis
ədəbiyyatında satirik meyllərin güclənməsinə güclü təkan
vermiş və XVIII əsrin maarifçi realist ədəbiyyatı üçün
səmərəli nümunələr yaratmışdır.
CON BENYAN /1628-1688/. XVII əsrin 60-70-ci
illərində feodal mütləqiyyət irticasına qarşı ümumxalq
narazılığı C.Benyan və Milton kimi sənətkarların yaradıcılığında öz əksini tapmışdır. Con Benyan yoxsul kəndli
ailəsində doğulmuşdur. Çox gənc yaşlarından qazanc xatirinə
əsgərliyə getmiş və vətəndaş müharibəsində iştirak etmişdir.
1649-cu ildə Benyan hərbi qulluğu atıb qalayçılıqla dolanır.
Sonralar isə o, çoxsaylı təriqətlərdən birinin üzvü və
moizəçisi olur. Bərpa dövründə onu mütləqiyyətə qarşı
apardığı moizəçilik fəaliyyətinə görə tutub həbs edirlər.
Həbsxanada qaldığı on iki il müddətində o öz gələcək
moizələrini yazmaq qərarına gəlir. Azadlığa çıxan kimi
Benyan yenidən öz moizəçilik fəaliyyətinə başlayır, üç ildən
sonra yenə həbs olunur, lakin bu dəfə ancaq yarım il həbsdə
qalır. Rəvayətə görə, elə bu vaxtlar "Ziyarətçinin yolu"
povestini yazmağa girişir.
1678-ci ildə nəşr edilən bu kitabın qiyməti ondadır ki,
burada XVII əsr ingilis cəmiyyətinin geniş tənqidi mənzərəsi
canlandırılır. Müəllif xüsusi mənalar daşıyan alleqorik adlar
altında ingilis gerçəkliyinin real insan tiplərini göstərir.
Cənab Boşboğaz, Azinamlı, Dağılmışabad Sadiq, Ümidkar,
həyatanlar kimi adlar yazıçının ayrı-ayrı surətlərinə
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tendensiyalı münasibətini aydın nəzərə çatdırır. Əsərin
qəhrəmanı xristian, onun ailəsi, dostları, müəllimi
Evangeliyaçı, onun daimi yol yoldaşları olan Sadiq və
Ümidkar Bərpa tərəfdarlarına düşmən mövqedə dayanan
adamlardır. Yazıçı Bərpa edilmiş mütləqiyyətin tərəfdarlarını
acgöz, qorxaq, nadan, cəllad, qəddar adamlar kimi göstərir.
Povestdə Şöhrətpərəstlik şəhəri, onun mərkəzindəki
hay-küylü Şöhrətpərəstlik yarmarkası, İngiltərə hakim
dairələrinin burada hərəkət edən nümayəndələrini xüsusi bir
əyanilik və canlılıqla əks etdirmişdir. Benyanın boyaları nə
qədər xəsis olsa da, ifadəliliyi, tipləri aydın göstərmək gücü
ilə seçilir. İki yüz il sonra V.Tekkerey adını Benyanın
povestindən götürdüyü "Şöhrətpərəstlik yarmarkası"
romanında burjua cəmiyyətinin tənqidini yeni daha yüksək
bir zirvəyə qaldırır. Onu da demək lazımdır ki, Benyanın
əsərinin dini səciyyə daşıyan alleqorizmi onun tənqidi
gücünü xeyli azaldır, təhkiyəni yoxsullaşdırır.
Benyanın "Cənab Bedmenin həyatı və ölümü" adlı
ikinci povestində burjuaziyanın tənqidi daha da güclənir.
Əsərdə XVII əsr ingilis işbazlarının eybəcər surəti yaradılır.
Yazıçının əsas tənqid hədəfi "yaramaz adamdır". Bedmen
sözü özü "yaramaz adam", "pis adam" deməkdir. 1681-ci ildə
çap olunan "Müqəddəs mübarizə" povestində Benyan 40-cı
illərin vətəndaş müharibəsini və inqilabi ordunun
mütləqiyyət üzərində qələbəsini qələmə almışdır. Açıq
kalvinist meyl bu əsərin bədii dəyərini xeyli azaldır.
SEMÜEL BATLER /1612-1681/. Yaradıcılığının
son dövrlərinə məxsus olan satiralarında bərpa edilmiş
mütləqiyyəti kəskin tənqid edən sənətkarlardan biri də
S.Batlerdir. Bərpa dövrünün ən böyük satirik şairi kimi
tanınan S.Batler fermer ailəsində anadan olmuş, bir çox
vəzifələrdə çalışmışdır. Katib, məhkəmə məmuru və s.
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vəzifələrdə işləyən şair əsas əsəri olan "Qudibras" poemasını
yazanda yaşı əllini keçmişdi. S.Batler bir xeyli müddət
Kromvel ordusunun zabitlərindən olan polkovnik Lükün
ailəsində xidmət etmişdir. Ehtimal edirlər ki, puritan
Qudibras surətini yaradarkən ser Lük şairin komik
qəhrəmanının əsas proobrazı olmuşdur. Şair Servantesin yolu
ilə gedərək Qudibrasla onun nökəri Ralfonun qəribə
macəralarını və mübahisələrini qələmə almışdır. Qudibras və
Ralfonun mübahisə və deyişmələri vasitəsilə şair
presviterianlarla independentlərin mübarizəsinə gülmüşdür.
Şair Qudibrasın simasında prisviterianları, Ralfonun
simasında independentləri satira hədəfinə çevirir.
Qudibrasla Ralfonun mübahisə və savaşları əksər
halda gülünc və axmaq səbəblər üzündən başlanır, lakin bu,
onların ayrılmaz dostlar kimi qalmalarına mane olmur. Şair
inqilab iştirakçılarının surətlərini qəsdən karikaturalaşdıraraq
puritanlığın əsl nöqsanlarını açıb göstərir. Puritan kübar
dairələrində hökm sürən riyakarlığı tənqid edir.
Puritan kübar dairələrinin antiəxlaqi mahiyyəti,
onların şənlənən sadə kütləyə qarşı hərəkətlərində daha aydın
nəzərə çarpır. Puritan cəngavəri və onun silahdaşıyanı nahaq
yerə xalq şənliyinə mane olmağa çalışırlar. Qudibras və
Rolfo şənlənən xalq qarşısında məğlub olur və əsir alınır,
onların əl və ayaqlarına kündə vururlar. Qudibras və onun
nökərini kündədən varlı bir dul qadın xilas edir. Dul qadının
dövlətinə aşiq olan Qudibras guya ona sevgi duyğuları bəslədiyini bildirir. Saxta və riyakar Qudibras uzun müddət öz
məqsədini gizlədir. Lakin qadının qulluqçu və nökərləri
ifritələr cildinə girərək Qudibrasın yatağına soxularaq
həqiqəti öyrənirlər. Puritan cəngavəri yenə öz silahdaşıyanı
ilə birlikdə döyülür, biabır edilərək qovulur.
S.Batler komik qəhrəmanlarından ayrılan kimi
vətənpərvər bir şairə çevrilir, vətəndaş müharibəsinin
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fəlakətlərindən, partiyalar arasında gedən mübarizənin xalqı
var-yoxdan çıxarmasından danışır. Burjuaziya və
dvoryanlığın özlərini xalqın müdafiəçiləri kimi göstərib onu
aldatmaq istədiyindən söhbət açır. Royalistlərin qələbəsini
Batler inqilabdan əvvəlki quruluşun bərpa edilməsi kimi
başa düşür və buna görə də bəşər tarixinin mənasızlığını, hər
dəfə keçilmiş mərhələyə qayıtdığı fikrini irəli sürür.
Məhz bu cəhətlərinə görə poema feodal zadəgan
dairələrində məğlub olmuş respublika quruluşuna qarşı
yazılan bir əsər kimi qarşılanır, müəllifin royalist
görüşlərinin ifadəsi kimi qiymətləndirilir.
Karl və kübar dairələr əsərə heyran olduqlarını
bildirir, şairə pul mükafatı verirlər. O, dəbdə olan bir şairə
çevrilir. Lakin saray şairi şöhrəti Batleri o qədər də cəlb
etmir. O, bərpa edilmiş mütləqiyyətə qarşı bir sıra satirik
poemalar yazır, kübar cəmiyyətini, saray dairələrini, Stüartlar
sülaləsinin alim nökərlərini tənqid hədəfinə çevirir.
Həyatının son illərini yoxsul bir həyat keçirən şairin
yaradıcılığında get-gedə artan bir bədbinlik və ümidsizlik
müşahidə olunur. Bu, şairin ingilis burjuaziyasına da, bərpa
edilmiş Stüartlara da inamının itirilməsindən irəli gəlirdi.
Hakimiyyət uğrunda vuruşan hakim dairələrdən heç biri
S.Batleri cəlb etmirdi. Batlerin irsindəki realist meyllər onu
XVIII əsr maarifçi realizmi ilə, xüsusən, Svift yaradıcılığı ilə
bağlayır, "Qudibras" Sviftin stolüstü kitablarından olmuşdur.
XVII əsr ingilis ədəbiyyatı İngilis ədəbiyyatı
tarixinin ən mühüm və maraqlı mərhələlərindən biridir. Bu
dövrdə xalqın qanı və iztirabları bahasına ingilis burjua
dövlətinin əsası qoyulur. Əsrin yazıçı, şair və publisistlərinin
əsərlərində xalq kütlələrinin qazandığı tarixi təcrübə əks
etdirilir,
feodal
cəmiyyətinin
dağılması,
burjua
münasibətlərinin inkişaf prosesi göstərilir. XVII əsrin
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qabaqcıl ingilis yazıçıları inqilab dövründə darmadağın
edilən feodal irticasını daha doğru, daha kəskin şəkildə
göstərməklə bərabər burjua münasibətlərinin kölgəli
cəhətlərini də tənqid edirdilər.
CON MİLTON /1608-1674/. XVII əsr ingilis
ədəbiyyatının ən parlaq siması Miltondur. Mütəfəkkir və
inqilabçı şair olan Milton döyüşən, irəliyə doğru hərəkət
edən, iztirablar və səhvlər arasından keçərək həqiqət axtaran
insana himn yaradır. Onun əsərlərində XVII əsrin ən mühüm
hadisələri əks olunmuş, baş verən hadisələr təhlil edilərək
ümumbəşəri nəticələr çıxarılmışdır. Onun poeziyasında
müşahidə olunan barokko romantizmi də, vətəndaşlıq
ideyaları ilə aşılanmış klassisizm də cəmiyyətin həyatında
cərəyan edən nəhəng hadisələrin təzahürü, onların dərk
olunması cəhdinin ifadəsi idi.
Con Milton Londonda notarius ailəsində anadan olmuşdur. Şairin atası sadiq, möhkəm əqidəli bir puritan idi,
oğlunu da puritanlıq ənənələri ruhunda tərbiyə edir. Milton
ilk təhsilini Müqəddəs Pavel kilsəsinin nəzdindəki məktəbdə
alır. Bu məktəb ən qatı puritanlar olan Cillərin əlində idi.
Miltonun dünyagörüşü və ədəbi zövqünün formalaşmasında
bu məktəbin mühüm rolu olmuşdur.
Varlı puritan ailələrindən çıxan əksər gənclər kimi
Milton da Kembricdə oxuyur. Burada o, parlament
tərəfdarları ilə feodal-zadəgan irticası tərəfdarları arasında
gedən mübarizələrə qoşulur. Mütləqiyyət hakimiyyəti
tərəfdarları burada nə qədər az olsalar da, çox inamla və
qətiyyətlə hərəkət edirdilər. Milton müəllimlə nəsə bir siyasi
məsələ ilə əlaqədar toqquşur və onu müvəqqəti olaraq
universitetdən çıxarırlar. Buna baxmayaraq o, universiteti əla
qiymətlərlə qurtarır.
Universiteti bitirdikdən sonra Milton həyatının bir
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neçə ilini atasının yenicə aldığı Qorton malikanəsində
yaşayır, vaxtının çoxunu kitablar arasında keçirir. Əvvəllər
keşiş olmağa hazırlaşan şair sonra bu fikirdən vaz keçir.
1638-ci ildə Milton Avropa ölkələrinə səfər edir,
Fransa, İtaliyada olur. O, İtaliyada daha çox ləngiyir, italyan
ədəbiyyatı və klassik filologiya sahəsindəki biliyini xeyli
təkmilləşdirir. İngiltərədə inqilabi hadisələrin yaxınlaşması
xəbərini eşidən Milton vətənə qayıdır, siyasi mübarizələrə
qoşularaq bir publisist kimi yepiskop əleyhinə çıxış edir. 40cı illərin ortalarında o, independentlərə yaxınlaşır, onların
tapşırıqlarını yerinə yetirən bir adama çevrilir. 50-ci illərdə
isə independentlər respublikasının "latın katibi", yəni
beynəlxalq siyasət üzrə məsləhətçi olan Milton həddindən
artıq çox işlədiyindən görmək qabiliyyətini itirir.
Sağlamlığının pisləşməsinə, düşmənlərinin hədələrinə
baxmayaraq işdən ayrılmır. Mütləqiyyətin bərpa edilməsi
onu çətin vəziyyətdə qoyur, onu edam təhlükəsi hədələyir,
təzminat isə onu müflisləşdirir. Royalistlərin istehza və
təhqirlərinə baxmayaraq yoxsulluq içində yaşayan şair feodal-zadəgan irticasına qarşı mübarizə aparır, respublika
quruluşunun qələbəsinə inamını itirmir.
Miltonun yaradıcılığını, bir qayda olaraq, dörd dövrə
bölürlər:
1. 1620-1630; 2. 1630-1640; 3. 1640-1660;
4. 1660-1670.
Miltonun 60-70-ci illə poeziyası və publisistikası ilə
müqayisədə yaradıcılığının Kembric və Qorton dövründə
yazdığı əsərlər nisbətən az əhəmiyyətlidir, bunlarda şairin
sonrakı əsərlərində görəcəyimiz ümumiləşdirmələr, poetik
orijinallıq çatmır, onlardakı böyük tematika görünmür.
Bununla yanaşı artıq bu əsərlərdə şairin siyasi hadisələrə
ciddi maraq göstərdiyi sezilir. Bu dövrdə onun latınca və
ingiliscə yazdığı şeirlər, poemalar və səhnə əsərlərində
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metafizik şairlərlə düşmən mövqedə dayandığı görünür. "5
noyabr gününə" adlı poemasında şair feodal katolik
irticasının və Roma papasının düşməni kimi çıxış edirsə,
"Yunqun ölümünə mərsiyə" şeirində kral Yakovun alman
protestantlarına kömək etmədiyinə görə narahatlığını bildirir.
Qortonda yazdığı "Həyatsevər", "Kədərli" poemalarında yeni insan problemi ön plana çəkilir. Şair feodal
zadəgan
ədəbiyyatının
pozğun
və
xəyalpərvər
qəhrəmanlarının əksinə olaraq həyatsevər, ciddi, savadlı
humanist alim surəti yaradır. Onun qəhrəmanı həyatın
qoyduğu suallardan qaçmır, onları həll etməyə çalışır.
Miltonun qəhrəmanları Con Donnun əsərlərində olduğu kimi
taleyin əlində oyuncağa çevrilmir, ağlın üstünlüyü ilə ağılla
hissin vəhdətini qəbul edir.
"Komus" pyesində bu ideya ardıcıl bir şəkildə təsdiq
edilir. Komus meşə və cəngəlliklər hakimidir, sərhəd bilməz
ehtiraslar və şənliklər əcinnəsidir. O, meşədə azmış təmiz,
günahsız bir qızı yoldan çıxarmaq istəyir. Qızın qardaşları
Xeyir Mələyinin köməyi ilə qızı Komusun pəncəsindən
qurtarırlar. Lakin ən mühüm cəhət budur ki, qardaşlarının
gəlişinə qədər də Komus və onun yarı insan, yarı heyvan
mahiyyəti qızın iradəsini sındıra bilmir. Onların hədələri,
vədləri heç bir nəticə vermir. Qız ikrahla onların bütün təklif
və vədlərini rədd edir.
"Komus" pyesi Miltonun bir şair kimi xeyli inkişaf
etdiyini göstərir. O, təbiətin heyranedici mənzərələrini
yaradır, ingilis dilinin incəliklərinə həssaslıqla yanaşdığını,
şeir texnikasına dərindən yiyələndiyini nümayiş etdirir. Qızın
mətin surəti iblis Komusun pozğunluğuna qarşı qoyulur.
"Komus" əsərindəki bir çox siyasi parçalar açıq-açığına
zadəganlığa qarşı yönəlmişdir. Lakin onu da qeyd edək ki,
"Komus"dakı
güclü
nəsihətçilik
meyli
Miltonun
dünyagörüşündə puritanlıq ünsürlərinin güclənməsindən
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xəbər verir. Miltonun tərənnüm etdiyi ağıl, İntibah dövrünün
göstərdiyi üsyankar ağıldan fərqlidir. Miltonun tərənnüm
etdiyi ağıl təbiət qanunlarına tabe olan ağıldır. Bu dövrdə
Milton təbiətə panteistcəsinə yanaşır və onu allahın təzahürü
kimi qəbul edir.
Yaradıcılığının üçüncü dövründə, 1640-1660-cı
illərdə Miltonun həyatı gərgin siyasi mübarizələrdə keçir. O,
feodal mütləqiyyət irticası ilə döyüşlərdə iştirak edərək
zəngin həyat təcrübəsi qazanır, alovlu, humanist yazıçı
publisist kimi formalaşır. Miltonun bu dövrdə yaratdığı
traktatlar, məqalələr və tədqiqatlar bədii materiallarla zəngin
olmaqla bərabər obrazlı bir dillə yazılmışdır. Məhz bu
cəhətlərinə görə onlar XVII əsr ingilis ədəbiyyatının ən
mühüm abidələri kimi diqqəti cəlb edir. Bir şair, alim,
siyasətçi və publisist kimi Miltonun nəsri İngiltərə burjua
inqilabının tarixi-mədəni xüsusiyyətlərini öyrənmək və başa
düşmək üçün əvəzedilməz bir xəzinədir. O, ilkin xristianlığın
və Avropa dini hərəkatlarının tarixinə əsaslanaraq anqlikan
kilsəsini ifşa edir, yepiskopatlığı məhv etməyə çağırır.
Miltonun yepiskopal kilsəyə qarşı yazılmış traktatları
insan vicdanını əsarətdə saxlamaq əleyhinə coşqun etiraz
ruhu ilə aşılanmışdır. Boşanma haqqında yazdığı bir sıra
traktatlarda da /"Boşanma haqqında təlim", "Martin Bukerin
boşanma barədə mülahizəsi", "Tetraxordon" və b./ eyni etiraz
ruhu hakimidir. Milton insanın özünə həyat yoldaşı, köməkçi
seçmək hüququnu coşqunluqla müdafiə edirdi. Şair kişini
"iki bərabər içində birinci" saysa da, onun sevgi haqqındakı
baxışları XVI əsr humanistlərinin görüşləri ilə həmahəngdir.
Miltonun erkən traktatları arasında 1644-cü ildə
yazılan "Aeropaqitika" xüsusi yer tutur. Burada o, mətbuat
azadlığını müdafiə edir. Qabaqcıl fikrin yayılması üçün
azadlıq tələb edən şair, katolikliyə belə bir azadlıq verilməsi
fikri ilə razılaşmır. Miltonun fikrincə yezuitlərin fəaliyyəti,
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bu dini təlimin qeyri-insani mahiyyəti bir daha bütün
aydınlığı ilə aşkar edildiyindən o, katolikliyə mətbuat və
təbliğat azadlığı verilməsini ağla, insanlığa zidd bir hərəkət
sayır.
"Tərbiyə haqqında" adlı pedaqoji traktatında Milton
yenidən özünün antifeodal meyllərini əks etdirir, insanı şəxsi
və ictimai həyatda təbiətin qanunlarına tabe olmağa çağırır.
40-cı illərin ortalarından başlayaraq Milton presviterianlardan uzaqlaşır, onun rəhbərlərinin müstəbidlik
meyllərini görərək independentlərlə yaxınlaşır. Bu dövrlərdə
o, "Hökmdarların və dövlətlərin vəzifələri" /1649/, "İkona
düşməni" /1649/ traktatlarını yaradır və bunlarda tarixi və
hüquqi baxımdan kralı edam etməyə bəraət qazandırır.
"İkona düşməni" traktatı birbaşa independentlərin sifarişi ilə
yazılmışdır. Presviterianların və royalistlərin I Karlı şəhid
kimi göstərmək cəhdlərinə qarşı yazılan bu əsər bütün
Avropada böyük əks-səda oyadır. Milton müstəbidlərə qarşı
xalqı mübarizəyə çağırırdı. Miltonun əsərinin müvəffəqiyyəti
nəinki təkcə mühacirətdə olan ingilis kralpərəstlərini, həm də
Fransa, İspaniya və İtaliyanın hökmdarlarını narahat etməyə
başladı. Beynəlxalq irticanın təkidi ilə Leyden
Universitetinin professoru Salmazi Somez və onun
həmkarları Miltonu nüfuzdan salmaq, onun fikirlərini alt-üst
etmək məqsədilə bir sıra kitablar yazırlar. S.Somezin "Kral I
Karlı müdafiə" /1649/ kitabı bu əsərlərdən birincisi idi.
Milton bu kitaba "İngilis xalqının müdafiə traktatı" ilə cavab
verdi. Bu vaxt royalistlər tərəfindən muzdla satın alınan bir
dəstə Miltona hücuma keçir. Milton onlara cavab verərək
"İngilis xalqını ikinci müdafiə" /1654/, "Özünü müdafiə"
/1655/ traktatlarını yazır. Məhz bu müdafiələr Miltonu 50-ci
illərin Avropa publisistikasının korifeyi kimi tanıtdırdı.
Təkcə 1650-51-ci illərdə "İngilis xalqını müdafiə" traktatı
beş dəfə nəşr edildi. "İngilis xalqını ikinci müdafiə"də
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Milton vətəndaş müharibəsi hadisələrinin qəhrəmanlıq
mənzərələrini yaradır, həmvətənlərini aza qane olmaqda
qazanc arxasınca getməkdə təqsirləndirir. Şair inanırdı ki,
ingilis xalqı vaxtında doğru yol tutmasa, onu heç bir
Kromvel xilas edə bilməyəcək.
Bu dövrdə Miltonun Kromvelə münasibəti də dəyişir.
"Müdafiələr"də, "Lord general Kromvelə" sonetində
Kromveli ilhamla tərifləyən şair həm də onu açıq-açığına
xəbərdar edir, inqilab işi üçün qorxulu olan hərəkətlərdən
çəkinməyə çağırır.
50-ci illərin ikinci yarısında Milton siyasi mübarizədən uzaqlaşır, "Xristian təlimi haqqında" adlı iri həcmli
traktat üzərində işləyir. Bu əsərdə filosof Miltonun
ziddiyyətləri daha qabarıq görünün, o, elmi fikirlə dini
barışdırmağa cəhd edir, allahı maddi aləmə səpələnən, onda
təcəssüm edən bir varlıq kimi götürür. Alın yazısına qarşı
çıxıb Adəmin günah iş tutmasının əvvəlcədən allah
tərəfindən müəyyənləşdirilmiş bir hadisə olmadığını sübuta
çalışır.
Kromvelin ölümündən sonra Milton yenidən qələmə
sarılır və can üstündə olan respublikanı xilas məqsədilə
axırıncı traktatlarını yazır. 1660-cı ildə o, "Azad respublika
qurmağın həqiqi və asan yolu" traqetatında yeni dövlət
quruluşu barədə öz planını şərh edir. Kral hakimiyyətinin
bərpa edilməsini şair ən böyük şər, ingilis xalqı üçün fəlakət
sayır, xalqı buna yol verməməyə çağırır. Bu traktatın bir çox
sətirləri azadlıq üçün rekviyem kimi səslənir. Geniş xalq
kütlələrinin respublikanın məhvinə laqeyd yanaşmasının
səbəblərini anlaya bilməsə də, bu laqeydliyin nəticələri ilə
əlaqədar xalqa xəbərdarlıq edirdi. İrticanın təntənəsi
ərəfəsində yazdığı bu traktatda Milton bir daha uğrunda
vuruşduğu prinsiplərin qələbə çalacağına inandığını
bildirirdi.
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1660-cı ildə mütləqiyyətin bərpasından sonra
Miltonun həyatının ən ağır, yaradıcılığının ən parlaq dövrü
başlanır. Şairin presviterian düşmənləri sevinirlər ki, kor
Milton və onun həmkarları həmişəlik gözdən düşürlər.
Milton ancaq böyük məbləğdə cərimə hesabına edamdan
canını qurtarır və azadlıq əldə edir. 1660-cı il avqustun 13-də
icmalar palatasının qərarı ilə və Kralın fərmanı ilə
"İkonodüşməni" və "İngilis xalqını müdafiə" kitabları
cəlladın əli ilə yandırılır.
Bu zamanlar bir çoxlarına elə gəlirdi ki, irtica uzun
müddətə qələbə çalmışdır. 60-cı illərin ingilis cəmiyyətində
müxtəlif dini cəmiyyətlər, təriqətlər, mistik cərəyanlar geniş
yayılmışdı. Baş verən hadisələr dini şəkildə izah olunurdu.
İrticanın qələbəsi özü də ingilis xalqının günahlarının və
səhvlərinin nəticəsi, cəzası kimi qiymətləndirilirdi. Bərpaya
qarşı vuruşmaq dini qəhrəmanlıq sayılırdı. Kromvelin
levellerlər və diggerlərə divan tutaraq xalq kütlələrini
məğlub etməsi, qalib gəlmiş burjua respublikasına xalqın
inamını itirməsi və onun siyasi cəhətdən yetkin olmaması
bərpa hökumətinə qarşı müxalifətin dini hərəkatlar şəklində
təzahürünə gətirib çıxarmışdı. Bütün bunlar hamısı Miltonun
yaradıcılığı üzərində dərin izlər buraxmışdır.
Miltonun 60-cı illərdə yazdığı ən parlaq əsər "İtirilmiş cənnət" poemasıdır. 1658-1667-ci illərdə yaradılan bu
əsərin ideyası puritan dini incəsənəti ilə bağlı idi.
"İtirilmiş cənnət" poeması nəinki öz dövründə, həm
də sonrakı əsrlərdə İngiltərədə və onun xaricində böyük
maraq doğurmuş, dünya ədəbiyyatının ən əhəmiyyətli
abidələrindən biri kimi qiymətləndirilmişdir. Burjua
ədəbiyyatşünasları onu daha çox dini epopeya kimi
səciyyələndirməyə çalışırlar. Poemanı 40-cı illərin inqilabi
hadisələrinin tam paraleli kimi anlamaq da doğru deyildir.
Şair bibliya əfsanələri vasitəsilə böyük ümumiləşdirmələr
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aparır, bəşəriyyətin çətin, əzablı yollarla inkişafa, tərəqqiyə
doğru getdiyini təsdiq edir.
Poema allaha qarşı üsyan etmiş mələklərin məğlubiyyətinin təsviri ilə bağlayır. Başda iblis olmaqla üsyankar
mələklər göylərin nüfuzuna qarşı çıxmışlar. İndi isə döyüşdə
məğlub olduqlarına görə həmişəlik göyləri tərk etməli,
cəhənnəmin od-alovları içərisində yaşamalıdırlar. Lakin İblis
və onun dostları burda da özlərini məğlub saymır, ilahi
nüfuza qarşı mübarizəni davam etdirməyə çalışırlar. İblis öz
zərbəsini allahın yaratdığı ən yaxşı nə varsa ona, ilk
insanların yaşadığı dünyaya qarşı yönəltmək istəyir. İblis
daha çox ona çalışır ki, ilk insanları allahın əlindən alsın,
onları öz qiyamçı, məğrur təbiətinə tabe etsin.
Allah Adəm və Həvvaya İblisin niyyətindən danışır,
onları ehtiyatlılığa çağırır. Onun elçisi Rəfael isə İblisin
üsyanı və məğlubiyyətindən söhbət açır, onları müti olmağa
öyrədir. İblis Həvvanı aldadıb yoldan çıxara bilir, o, allahın
qoyduğu qadağanı pozur, xeyir və şəri dərk etmə ağacının
meyvəsindən dərib yeyir. Adəm də onun kimi edir, o da idrak
ağacının meyvəsindən yeyir. Lakin o, İblisə aldandığı üçün
deyil, rəfiqəsini tək qoymamaq, onun alacağı cəzaya şərik
olmaq xatirinə belə edir. İlahi məhkəmənin qərarı ilə Adəm
və Həvva cənnətdən qovulur, adi öləri insanlara çevrilirlər,
həyatın əzab və işgəncələrinə məruz qalırlar. Allahın
nökərləri Adəm və Həvvanı cənnətdən qovmazdan əvvəl
allahın göstərişi ilə mələklərdən olan Mikayıl Adəmə
bəşəriyyətin gələcəyini göstərir. Məqsəd isə onu
ruhlandırmaq və xilas yolunu göstərməkdədir.
Adəmin gözü qarşısından bəşər tarixinin geniş və
dəhşətli mənzərələri gəlib keçir. Xalqların sevincləri, müsibətləri, müharibələrin törətdiyi fəlakətlər günahlardan
keçərək müdrikləşmiş Adəmin gözü önündən keçir. İnsan
həyatının rəngarəng mənzərələrini yaradan şair əməyi xüsusi
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məhəbbətlə təsvir edir. Bu hissələrə şən, nikbin bir əhvalruhiyyə hakimdir.
Mikayıl Adəmi başa salır ki, bəşər nəsli gələcəkdə öz
ulu babasının günahını yuyacaqdır. Guya bu günahlardan
təmizlənmə xristianlıq təliminin yayılması ilə gələcək,
insanlara mənəvi kamillik yolunu, həqiqi cənnətin yolunu
göstərəcək. Poema Adəm və Həvvanın cənnətdən qovulması
səhnəsinin təsviri ilə tamamlanır. Onlar əl-ələ tutaraq
Ədəmdən uzaqlaşırlar. Ədəm üzərində alov və tüstü dilləri
ucalır. Adəm və Həvvanı qarşıda sakit cənnət həyatı deyil,
bəşər nəslinin çətinlikləri, məhrumiyyətlərlə dolu tarixi
gözləyir.
Şairin qənaətinə görə insanın həyat yolu çətin olsa da,
o, həmin yolla irəliyə doğru addımlayacaq, mənən
təkmilləşəcəkdir. Bu, həm də Miltonun 40-50-ci illərin
hadisələrindən, ingilis burjua inqilabının məğlubiyyətindən
çıxardığı əsas nəticə idi. Milton ilahi nüfuzunun qüdrəti
qarşısında üsyankar İblisin və asi insanların gücsüz olduğunu
ön plana çəkir, bununla irtica əleyhinə üsyana yox, mənəvi
və əxlaqi təkamülə, mənəvi qüvvələrin bir yerə
toplanılmasına çağırır. Lakin onun poeması, Belinskinin
qeyd etdiyi kimi "nüfuza qarşı üsyanın təntənəsi" kimi
səslənmişdir. Poemanın inqilabi pafosu İblis surətində daha
aydın ifadə olunmuşdur. Qiyamçı və məğrur İblis məğlub
olsa da, allahdan intiqam almaqda davam edir. İblis bir surət
kimi poemadakı surətlərin hamısından daha cəlbedici çıxmışdır. Şair mənəvi təkmilləşmə ideyasını vəsf etsə də, onun
poeması döyüşə, mübarizəyə, üsyana çağıran bir əsər kimi
qarşılanmışdır. Əsərdə xalq kütlələrinin feodal mütləqiyyət
irticasına nifrəti əks olunmuşdur.
Miltonun poemasında müəyyən bir tarixilik duyğusu
və kortəbii dialektika vardır. Onun insan qəhrəmanları
cənnətdən qovulana qədər qayğısız bir həyat sürürdülərsə,
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oradan çıxandan sonra düşünən, zəhmət çəkən, böyüyən və
inkişaf edən adamlar kimi hərəkət edirlər, onlar bir növ, öz
həyatlarının daha yüksək mərhələsinə qədəm qoyurlar.
Milton yaradıcılığının xüsusiyyətləri, onun dünyagörüşündəki ziddiyyətlər ayrı-ayrı surətlərin təqdimində
daha aydın nəzərə çarpır. Şair tədricən qəhrəmanlarının
xarakterindəki müxtəlifliyi nəzərə çatdırır. Adəm onun
poemasında şücaət, müdriklik və mərdlik təcəssümüdür.
Bütün bunlarla yanaşı o, canlı insan cazibəsinə malikdir.
Adəmin daxili aləmi zəngindir. Onda ağıl, xəyal, hiss, ehtiras
və azad iradə vəhdətdədir. Milton belə hesab edir ki, ağlın
rəhbərliyi ilə hərəkət edən azad iradə insanın qarşısında
duran tarixi vəzifələrin ən doğru və obyektiv həllində onun
ən yaxın köməkçisi olar, insan onun köməyi ilə bəşəriyyəti
ədalətə və səadətə gətirib çıxaran doğru yolu tapar. Azad
iradə haqqındakı düşüncələrində Milton ziddiyyətli olsa da,
puritan görüşlərindən yaxa qurtara bilməsə də, o, insanlığı
irəliyə doğru aparan böyük bir qüvvə kimi vəsf edilmişdir.
Bu cəhətdən o, insanı qəza və qədərin, hikməti ilahinin
əlində bir oyuncaq sayan puritan dini baxışlarına zidd
gedirdi.
Həvva surətini şair isməti, gözəlliyi, xeyirxahlığı,
yumşaqlığı ilə seçilən cazibəli bir qadın kimi təsvir etmişdir.
Onun Adəmə münasibəti, sevgisi səmimi və təmizdir, onunla
mehriban və diqqətlidir, sevincini də, kədərini də Adəmlə
bölüşür. Lakin Adəmlə Həvvanın münasibətinin təsvirində
də Miltonun müəyyən puritanlıq meylləri özünü göstərir.
Məsələn, şair onların münasibətlərini göylərin təqdis etdiyi
bir kəbin adlandırır. Şairin xalq yaradıcılığı ilə bağlılığı onu
puritan öyüdlərindən daha yüksəklərə qaldırır, ailə səadətinin
təsvirində Milton daha çox xalqın saf və təmiz sevgi ilə bağlı
ideallarına yaxınlaşır.
Məlum olduğu kimi, Adəm də günah edir, İblis də,
117

Afaq Yusifli İshaqlı

lakin Adəm bir başqasının xatirinə, ona bəslədiyi sevgi
duyğuları üzündən günah iş tutur. Burada Adəmin hərəkəti
humanist məzmun daşıyır. Düzdür, o da nüfuza qarşı asilik
edir, lakin onun asiliyi, üsyanı ilə İblisin asiliyi bir deyildir,
İblis şöhrətpərəstlik, paxıllıq üzündən asilik edir. Puritanlıq
görüşləri baxımından hər iki hərəkət eybəcərdir, günahdır.
Milton isə məsələyə başqa cür yanaşır. O, İblisi pisləyirsə,
Adəmi vəsf edir. Bununla bərabər İblislə müqayisədə Adəm
zəif, aciz görünür. Mələklərlə söhbət edərkən o, ancaq sual
verir, soruşur, yaxud susur. Allahın elçiləri qarşısında müti
qula çevrilir, ilahi qüdrətin hər hansı bir ədalətsiz hökmünü
qəbul etməyə, hətta ona bəraət qazandırmağa hazır olduğunu
bildirir. Milton, bir növ, insan ağlının imkanlarını
məhdudlaşdırır, onun üçün sərhəd qoyur. Adəmin yaradılış
haqqındakı cəsarətli suallarını eşidəndə Rəfail ona
xatırlatmalı olur ki, o, ancaq insandır. O, kainatın bir çox
sirlərinə nüfuz etmək xəyalına düşə bilməz.
Adəm surətinin belə bir təqdimi şairin puritançılıq
görüşlərini daha qabarıq nəzərə çatdırır. Burada intibah
dövrünün yaratdığı insan surətlərinə nisbətən Miltonun
Adəmi daha aciz və kiçik görünür.
Milton allah, onun oğlu və mələklərinin təsvirində də
puritançılıq görüşlərindən yaxa qurtara bilmir.
Milton mələkləri yeknəsəq, simasız varlıqlar kimi
təsvir edir. Şairin fikrincə, onlarda ehtiras yoxdur. Onlar eyni
ağlın eyni işığı ilə işıqlanmışlar. Onlar qaşlarını çatsalar da,
sevinsələr də, bu ancaq pərdədir, bu hərəkətlər hər hansı bir
hissin və ehtirasın nəticəsi deyildir. Miltonun zahirən
insanabənzər mələkləri qeyri-insanidirlər, onlar canlı
deyillər, eyni ideyanın ifadəsi olub bir-birini təkrar edirlər.
Mələklər aləminin bu şəkildə təqdimində puritançılığın
antihumanist mahiyyəti bir daha özünü təzahür etdirmişdir.
Bu cəhət cəsarətli hərəkətə görə insanı qəddarcasına
118

XVII əsr Qərbi Avropa ədəbiyyatı

cəzalandıran despot allahı tərənnüm etməyə gətirib çıxarır.
Milton yaradıcılığına məxsus ziddiyyətlər burada da müşahidə olunur: İblisin dəstələrinin məğlub olması; amansız
puritan ilahilərinin öz düşmənləri üzərində qələbəsi bərpa
edilmiş Stüartlar hakimiyyətinin dağılacağına və onların
tərəfdarlarının cəzalanacaqlarına şairin qəti inamının ifadəsi
idi. Göylərin ildırımları ancaq insanın başına yağmır, həm də
"ilan", "əjdaha" İblisin və onun lordlarının başına alov saçır.
Poemanın ən maraqlı surəti, heç şübhəsiz ki, İblisdir.
O, qətiyyəti, dönməzliyi ilə seçilir. Allaha qarşı mübarizə
aparan bu nəhəngin qəlbində nifrət, paxıllıq, intiqam
hərisliyi, təkəbbür və qorxu yuva salmışdır. Onun nəhəng
siması arxasında ümidsizlik, peşmançılıq duyğuları da
gizlənmişdir. O, cəhənnəm ağasının imtiyazlarından yüksək
olan daxili sakitlik keyfiyyətlərini itirmişdir. Mənəvi
iztirablar keçirdiyi indiki vaxtda o əvvəlki mənəvi sakitlik
çağlarının həsrətini çəkir. Bu ilan və əjdaha iztirab çəkən bir
insana çevrilir. Onun ümidsiz və məğrur inadı isə oxucuda
rəğbət oyadır, oxucu istər-istəməz İblisi bağışlamaq fikrini
rədd edən ilahi nüfuzun qəddarlığından narazı qalır.
İblisin mürəkkəb daxili aləmi onun zahiri portretində
də əks olunmuşdur. O, cəhənnəm alovları içərisində yerə
sərilmiş nəhəng bir balinaya oxşadılır. Bu qanadlı nəhəng
kürəyində qalxan, əllərində ox cəngavərlik libasında
cəhənnəm alovları arasında görünəndə gah bütöv bir
donanmaya bənzəyir, gah da bir kometaya oxşayır. Cəbraillə
qarşılaşdığı səhnədə o, Alasa, Tenerifə oxşadılır.
İblis gah sərkərdə olur, gah hökmdar kimi şurada
sədrlik edir, gah da keşikçi mələk cildinə girir ki, Ədəmə
daxil ola bilsin. Bu son halda onun ölçüləri kiçilir, insan
ölçülərinə yaxınlaşır, lakin bu vaxtda da onun təkəbbürlü
siması, amiranə hakim görkəmi yox olmur. İblisin döyüşkən
fərdiyyətçiliyi isə onun məhvinə səbəb olur. O, ölüm yayır,
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şər işlər tutur, insanı məhv edir.
İblisin simasında şair özünü sevən xudbin bir
fərdiyyətçinin surətini yaratmışdır. Öz şəxsiyyətini hər şeyin
ölçüsü, kainatın mərkəzi sayan İblis elə hesab edir ki, o hər
şey edə bilər. Feodal istibdadının yerini tənha bir xudbinlik
müstəbidliyi tutur, Arkadiya alverçilər dövlətinə, Utopiya
quldurlar müstəmləkəsinə çevrilir. Miltonun burjua
fərdiyyətçiliyi meylinə qarşı çıxması tamamilə xəlqi bir
hərəkət idi. Lakin onun XVII əsr burjua fərdiyyətçiliyinə
qarşı tənqid və hücumlarında puritan ilahiyyatçılığı da özünü
büruzə verirdi. Bu cəhət həmin tənqid və hücumları məhdudlaşdırırdı.
"İtirilmiş cənnət" mübarizə, döyüş ruhunu əks etdirən
bir əsərdir. Özünün dediyinə görə, o, sələflərindən fərqli
olaraq daha əhəmiyyətli, daha artıq qəhrəmanlıq ruhu ilə
aşılanmış bir süjet seçmişdir. Şair özü şəxsən döyüşlərdə
iştirak etməsə də, o, epopeyanın imkanları çərçivəsində
müharibənin dəhşətlərini, qorxunc və qanlı döyüşləri,
qəhrəmanların çarpışmalarını, müasirlərinin şücaət və
hünərini vəsf etmişdir. Həm də Milton kosmik masştablı
döyüş səhnələrinin qəhrəmanlıq eposuna məxsus təsviri ilə
kifayətlənmir, insanların psixologiyasını, mənəvi aləmini
göstərməyə daha çox meyl göstərir.
XVI-XVII əsrlərin epopeyalarında qəhrəman dəyişməz qalır, Milton isə əksinə baş verən hadisələrin təsiri
altında qəhrəmanlarının dəyişməsini göstərməyə çalışır.
Miltonun əsərində get-gedə dramatik ünsürlər epik
ünsürlərə üstün gəlir. İdillik qəhrəman fəci qəhrəmanla
pastoral əfsanələr aləmi sərt gerçəkliklə əvəz olunur. Şairin
poemasında bu cəhət əsasdır. Hadisələrin ən gərgin və
böhranlı anlarında qəhrəmanlarının daxili iztirablarını
göstərməyə olan güclü meyl də bununla əlaqədardır.
Bütün ziddiyyətlərinə və məhdud cəhətlərinə bax120
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mayaraq "İtirilmiş cənnət" epopeyası XVII əsr ingilis
həyatının, onun mübarizələrlə dolu tarixinin ən parlaq bədii
ümumiləşdirilməsi kimi diqqəti cəlb edir. O, həm də ingilis
ədəbiyyatında bərpa edilmiş mütləqiyyətə qarşı çevrilən ilk
ən sanballı bir poema idi.
1666-cı ildə Milton "Qaytarılmış cənnət" poemasını
yazıb nəşr etdirdi. Əgər "İtirilmiş cənnət" 12 nəğmədən və
11 min misradan ibarət idisə, şairin yeni əsəri 4 nəğmə və iki
min misradan ibarət idi. Burada İblisin İsanı aldada
bilməməsi haqqındakı xristian əfsanəsi nəzmə çəkilmişdir.
Miltonun il poemasına xas olan üsyankarlıq ruhu, "nüfuza
qarşı üsyanın təntənəsi" burada yoxdur. Ona görə də bu
poema sonrakı dövrlərdə "İtirilmiş cənnət" poemasına
yazılmış bir son söz kimi qarşılanmışdır.
Əgər "İtirilmiş cənnət"də günah etmə göstərilirsə,
yeni əsərdə günahlardan təmizlənmə qələmə alınır. Adəm və
Həvva aldanıb yoldan çıxırsa, günah edirsə, onların varisi
olan İsa mərdanəliyi və dəyanəti ilə İblisə qalib gəlir,
bəşəriyyəti cəhənnəm əzablarından qurtarır. Poemanın belə
bir dini məzmun daşıması onun ideyasının "İtirilmiş
cənnət"dən fərqləndiyini aydın nəzərə çatdırır. Bununla
bərabər "Qaytarılmış cənnət" Miltonun bir şair kimi
inkişafını nümayiş etdirir. Şair dini məzmun altında kəskin
siyasi ideyalı bir əsər yaradır. Onun qəhrəmanı İsa incil
mənbələrindən asılı olsa da, fikir və düşüncələri baxımından
Stüartlar hakimiyyətinə, şairin nifrətlə yanaşdığı ingilis
zadəganlığına qarşı qoyulmuşdur. İblis burada nüfuza qarşı
üsyan edən rəhbər və qiyamçı deyildir. O özü artıq nüfuz
sahibidir, insanlara və cəhənnəmə ağalıq edir, torpaqları olan
bir diktatordur. Onda inamsızlıq, narahatlıq, tərəddüd və
qayğı əlamətləri görünür.
İblis hələ böyük bir aləmin ağasıdır. Onun ehtirasları
ilə bu aləmin ehtirasları arasında qırılmaz bir əlaqə
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yaranmışdır. Onun hakimiyyət ehtirasları sərkərdələrə və
imperatorlara keçib, onun var-dövlət ehtirası isə bütöv-bütöv
insan nəsillərini yoldan çıxarmışdır. Onun sənətindəki,
fikirlərindəki saxtakarlıq, yalan hələ aradan qalxmamışdır.
Qəhrəmanlıq, şöhrət, şərəf haqqındakı təsəvvürlər özləri də
İblisin uydurmalarından başqa bir şey deyildir. Lakin İblisin
varlığına hakim kəsilən inamsızlıq, narahatlıq, öz gücsüzlüyündən irəli gələn çılğın qəzəb İblisin və onun təmsil etdiyi
bu dünyanın məhvə məhkum olduğunu xəbər verir.
İsa surəti bir çox cəhətlərdən puritanlığı xatırladır. O,
qalib gəlmiş ağlın təcəssümüdür. İlk poemadan fərqli olaraq
burada insanın mənəvi aləminə, onun daxilində yaşayan,
döyüşən ziddiyyətlərə olan maraq öz yerini dini ehkamlara
verir. "Qaytarılmış cənnət" poemasında klassisist
estetikasının tələblərinə meyl də xeyli güclənmişdir.
Surətlərin
səciyyəsi
bir-birindən
kəskin
şəkildə
fərqləndirilmişdir. İblis hər şeydən əvvəl şirnikdirib aldadan
bir varlıqdırsa, İsa şirnikdirilib aldadılan bir şəxsdir. Qalan
bütün mənəvi keyfiyyətlər bu əsas xüsusiyyətə tabe
edilmişdir. Poemanın süjetində də bir yığcamlıq, məhdudluq
duyulur, lirik ricətlər, əsas təhkiyədən kənara çıxan bütün
epizodlar büsbütün atılır.
İsanın bir surət kimi passivliyinə, qeyri-fəal olmasına
baxmayaraq o, feodal mütləqiyyət irticasının təzyiqinə qarşı
inadlı puritan müqavimətini doğru əks etdirir. İsa kimi
puritanlar da bütün imtahanlardan ləyaqətlə çıxır, bərpa
edilmiş mütləqiyyətin dönməz düşməni olaraq qalırdılar. Bu
cəhətdən İsanın yoldan çıxarılması cəhdləri və onun
aldanmaması bir çox puritanların tərcümeyi-halına uyğun
gəlirdi. "Qaytarılmış cənnət" poemasında da, gördüyümüz
kimi, Milton müasir ingilis gerçəkliyini, onun hərəkət və
düşüncə meyllərini əks etdirmişdir. Şairin ən aktual fikir və
ideyaların inikası üçün dini mövzulara müraciət etməsi isə
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onun dövrünün ideya səviyyəsi ilə, dini baxışların kütlələrin
şüur və gündəlik həyatında dərin kök salmış ilə əlaqədar idi.
Milton yaradıcılığının ən mühüm əsərlərindən biri də
1667-ci ildə yazılmış "Pəhləvan Samson" faciəsidir.
Puritanların teatra və dramaturgiyaya mənfi münasibətini
nəzərə alaraq Milton oynanılmaq üçün deyil, ancaq oxumaq
üçün nəzərdə tutulan bir faciə yaratmışdır. Bərpa dövrünün
səhnə ənənələrindən fərqli olaraq Milton əyləndirən deyil,
həyəcana gətirən, feodal mütləqiyyətin irticasına qarşı
mübarizəyə çağıran bir faciə yaratmışdır.
Hadisələr Fələstin şəhəri Qəzzada cərəyan edir.
Gözləri kor edilmiş Samson fələstinlilər tərəfindən qula
çevrilmişdir. Düşdüyü vəziyyətə görə, o ancaq özünü günahkar sayır. Gücünə görə ağlı olmadığından şikayətlənir. Bu
vaxt onun həmqəbilələrindən ibarət xor ona yaxınlaşır, atası
Monoy da buradadır. Onlar Samsona təsəlli verir, onun
şücaətindən, böyüklüyündən danışırlar. Gücü və şücaəti ilə
özünə ölməz bir şöhrət qazanan qəhrəman kimi onu vəsf
edirlər. Samsonun varlı kübar ailəsindən deyil, sadə bir
ailədən çıxdığını yada salıb onu zadəgan qəhrəmanlara qarşı
qoyurlar.
Kor Samsona təsəlli verərək, onun xalqın əsarətdə
olmasından, Samsondan sonra heç kəsin fələstinlilərə qalib
gələ bilməməsindən söhbət açanda Samson xalqının
hökmdarlarını ittiham edir, onların qələbədən vaxtında
istifadə etmədiklərini, xalqı satdıqlarını söyləyir.
Gözəl geyimli Dəlilənin gəlişi isə Samsonun xorla
söhbəti yarımçıq qalır.
Dəlilə Samsona yalvarır, ona yaltaqlanır, üzr istəyir,
taleyi ilə barışmasını, kor olduğuna görə həddindən artıq
kədərlənməməsini məsləhət görür. Dəlilə yenidən onu öz
evinə çağırır, orada qayğı və mehribanlıq görəcəyini bildirir.
Samson onu məhv edən, gözlərinin çıxarılmasına, kölə
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vəziyyətinə salınmasına bais olan bu yalançı və saxta gözələ
lənət yağdırır, onun bu cür alçaq xəyanətlərə xeyir-dua verən
allahlara inanan xalqını ifşa edir.
Dəlilə hirslənib gedir. Onun yerini nəhəng Qarafa
tutur. Qarafa bu əsir qəhrəmana gülmək, ona lağ etmək üçün
gəlmişdir. Qarafanın kobud öyünmələrinə dözə bilməyən
Samson silahlı Qarafa ilə vuruşmaq, ancaq bir döyənəklə ona
qalib gəlmək əzmindədir. Onun qəzəbini, qələbə əzmini
görən Qarafa qorxub qaçır. Xor yenidən əzilən insanların
duyğularını tərənnüm edir, ziyalılara qarşı çıxan xilaskarın
meydana çıxdığını gördüklərini bildirirlər. Xor Samsona
mədhnamələr oxuyur, onu yer üzünün qaniçən hakimlərini
ram etməyə gələn bir qəhrəman kimi öyürlər.
Yer üzündə hakimləri ram eyləməyə,
Qırmaq üçün istibdadın zəncirlərini,
Yox etmək üçün ədalətsiz qaniçənləri;
Kim ki, zülmün taxt-tacını qoruyur müdam,
Min əzabla təqib edir, cana yığırlar,
Kim ki, haqqa, ədalətə hörmət eyləyir.
Xorun mahnısı zülmə və istibdada qarşı döyüş himni
kimi səslənir. Lakin Samsonu yeni-yeni müsibətlər gözləyir.
Daqon məbədinin xidmətçisi tələb edir ki, Samson bayram
şənliyinə gəlsin, fələstinliləri əyləndirsin. Samson xeyli
müddət inad göstərir, bu rüsvayçılığı qəbul etmək istəmir.
Axırda o, buna razılaşır. Oxucu hiss edir ki, onun nəsə gizli
bir fikri vardır. O, çaparın dalınca fələstinlilərin məti təlxəyi
olmağa deyil, öz axırıncı qəhrəmanlığını göstərməyə gedir.
O, öz ölümü ilə xalqı üçün yeni bir qələbə əldə edəcək, onu
əsarətdə saxlayanlardan dəhşətli intiqam alacaqdır.
Samson əsərdə canlı, ziddiyyətli cizgilərə malik bir
insan kimi təqdim olunur. O, öz günahını bütün dərinliyi ilə
anlayır, xalqını azad etməli olduğu halda, özü də qul
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olmuşdur. o, xalqın sərkərdəsi, müdafiəçisi kimi günahı
ancaq özündə görür. Samson həyatın mənasını fələstinlilərlə
mübarizədə görür, lakin o, kor olduğu üçün, bu mübarizədə
iştirak edə bilmədiyi üçün özünə ölüm arzulayır. Milton özü
feodal mütləqiyyət irticasının gec-tez məğlub olacağına
möhkəm inandığı kimi, onun qəhrəmanı Samson da fələstinlilərin məğlubiyyətinə inanır.
Faciənin əvvəlində Samson korluğuna, rüsvayçı
vəziyyətinə görə iztirab çəkirsə, Dəlilə və Qarafa ilə
qarşılaşdığı səhnələrdə onun ümidsizliyi və bədbinliyi daha
da güclənirsə, pyesin sonunda o dəyişib başqa bir adama
çevrilir. Qul və təlxək kimi bir rüsvayçılığı özünə rəva
görərək düşmənə qələbə çalır, ondan intiqam alaraq ölməz
bir şöhrət qazanır. Lakin Samson təkdir. "Qaytarılmış
cənnət" poemasında olduğu kimi burada da xalq iştirak
etmir. Bu Miltonun artıq xalqa yüksək qiymət verməsininmi
ifadəsidir? Yoxsa, bərpa edilmiş mütləqiyyət dövründə xalqla
inqilabi qüvvələr arasında yaranmış anlaşılmazlığın,
yadlaşmanın əks-sədasıdır? Həqiqət budur ki, İsa da, Samson
da xalqı məzəmmət edir. Samson xalqı məzəmmət edir ki, o,
fələstinlilərlə mübarizədə ona kömək etməmişdir, qul halına
düşməkdə, məğlubiyyətdə günahkardır. Xalq sakit qul
həyatını mübarizə həyəcanlarından üstün tutmuşdur. Bununla
bərabər etiraf etmək lazım gəlir ki, Samsonun mübarizə
ruhunda, nifrətində zadəganlığa qarşı ümumi xalq narazılığı
və nifrəti əks olunmuşdur.
"Pəhləvan Samson" faciəsinin ancaq və ancaq bərpa
edilmiş Stüartlar monarxiyasına nifrət edən respublikaçı bir
şairin əsəri kimi başa düşmək olar. Buradakı surətlər və
hadisələr şairin həyatı və mübarizəsi ilə bağlı siyasi
ideyaların əks-sədasıdır. Faciənin aktuallığı, müasirliyi
döyüşən tərəflərin qarşılaşdırılmasında da özünü büruzə
verir.
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Məlum olduğu kimi Milton dövrünün siyasi dilində
royalistləri fələstinlilər adlandırırdılar. Burada bir tərəfdə
təmtəraqlı Qəzza, Dəlilə, Qarafa, sərxoş lordlar və
fələstinlilərin bordanmış kahinləri dayanırsa, o biri tərəfdə
Samson durur. Bir tərəf kübar dairələri, istismarçıları təmsil
edirsə, o biri tərəf xalqı, əzilən kütləni təmsil edir.
"Pəhləvan Samson" faciəsində surətlər daha dolğun
və hərtərəfli verilmişdir. Samsonun özünün səciyyəsi
hərəkətdə və inkişafda göstərilir. Onun bir döyüşçü, oğul, ər,
qəbilə üzvü kimi duyğu və düşüncələrinə dərindən nüfuz
edilir. Milton inqilabın mahir bilicisi kimi, qəhrəmanın
hərəkət və psixologiyasındakı dönüşləri düzgün əks etdirir.
Əsər süjet, quruluş və surətlərin təqdimi baxımından da
şairin poemalarından daha bütöv və bitkindir.
"Qaytarılmış cənnət"də və "Pəhləvan Samson"da
Miltonun yaradıcılığı özünün kosmik və ümumbəşəri
ölçülərini müəyyən dərəcədə itirsə də, daha dünyəvi və daha
az ziddiyyətli bir səciyyə alır. Dramatik keyfiyyətlər ön plana
keçir, barokko romantikası ilə bağlı cizgilər inqilabi
klassisizm meylləri tərəfindən sıxışdırılıb və susdurulub.
Miltonun yaradıcılığının, xüsusən onun bərpa dövrü
əsərləri XVII əsr ingilis həyatının, ingilis burjua inqilabı
dövrü hadisələrinin ən parlaq inikasıdır. Bu əsərlərdə
döyüşən, qalib gələn, məğlub olan, bədbinləşən və inanan
insanların əhval-ruhiyyəsi, nifrət və qəzəbi qələmə
alınmışdır. Dini mövzular, süjetlər şairin əsərlərində
aktuallığını, müasirliyini ört-basdır edə bilməmişdir.

***

126

XVII əsr Qərbi Avropa ədəbiyyatı

FRANSIZ ƏDƏBİYYATI
GİRİŞ
Ədəbiyyatın inkişafını şərtləndirən tarixi şərait.
XVII əsr fransız ədəbiyyatının tarixində ən zəngin və
məhsuldar dövrlərdən biridir. Əsrin ilk illərindən başlayaraq
dövrün əsas ədəbi cərəyanı olan klassisizm formalaşır.
İntibah dövrünün humanist ənənələri və barokko əsrin ədəbi
hadisələri üzərində müəyyən izlər buraxsa da, bəzi nəsr,
dram və poeziya əsərlərinin yaranmasına səbəb olsa da,
klassisizm bu zamanın iqtisadi, siyasi və sosial hadisələri ilə
şərtlənən aparıcı üslubu və cərəyanı idi. Müəyyən cəhətlərinə
görə İntibah dövrü ənənələri ilə bağlı olan klassisizm ayrıayrı cəhət və xüsusiyyətlərinə görə onunla əks mövqedə
dayanırdı. Fransada mütləqiyyət quruluşu XVII əsrin
sonlarının ölkəni parçalayan dini müharibələrindən sonra
misilsiz bir çiçəklənmə, yüksəliş dövrü keçirdiyi kimi, onun
təsirilə yaranan klassisist ədəbiyyat və mədəniyyət də böyük
uğurlar qazandı və uzun müddət Avropa ölkələrinin
mədəniyyətinə səmərəli təsir göstərə bildi.
XVII Fransanın siyasi və mədəni sahələrdə qazandığı
uğurlar birinci növbədə ölkənin daxilində iqtisadi və siyasi
baxımdan aparılan yenidən qurma işləri ilə bağlı idi. Fransa
mütləqiyyəti Burbonlar sülaləsinin ilk üç kralının – IV
Henrix, XIII Lüdovikin və XIV Lüdovikin zamanında XVII
əsrdən yadigar qalan feodal pərakəndəliyinə, dini
müharibələr və başqa ziddiyyətlərə son qoydu və milli
vəhdətin əsasını qoydu.
Fransız mütləqiyyətinin bu mütərəqqi tarixi cəhətlərini nəzərə almadan bu dövrün fransız mədəniyyətinin
özünü də doğru qiymətləndirmək çətindir.
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IV Henrix ağıllı və ayıq bir siyasi dövlət xadimi idi.
Dövlətin ehtiyaclarını yaxşı başa düşən bu hökmdar
hakimiyyət başına gələn kimi ölkəni didib parçalayan
ziddiyyətləri həll etmək üçün düzgün yol seçdi, uzun müddət
davam edən dini müharibələrə son qoyub Fransada dövlətin
milli vəhdəti üçün möhkəm zəmin yaratdı. Lakin dini
mərkəzləşməyə nail olmadan siyasi mərkəzləşmənin
mümkün olmayacağını yaxşı anlayan IV Henrix özü
kalvinizmdən katolikliyə keçdi. Eyni zamanda özünün
keçmiş həmkarları olan huqenotların mənafeyini də müdafiə
etməyi nəzərə aldı. 1598-ci ildə nəşr etdiyi Nant edikti ilə
huqenotlara dini ibadət azadlığı və bəzi siyasi sərbəstliklər
bağışladı.
Huqenotları sakitləşdirdikdən sonra o, kəndliləri öz
tərəfinə çəkmək, ticarət və sənaye işlərinin qayğısına qaldı.
Kəndlilərdən alınan vergilərin miqdarını azaltdı, ötən
illərdən qalan borcları ləğv etdi, kənd təsərrüfatının
inkişafına himayədarlıq göstərdi. Ticarət və sənaye vasitəsilə
dövlətin gəlirini artırmaq məqsədilə bir sıra iri kral
manufakturaları yaratdı, xarici ticarət şirkətləri təşkil edib
başqa dövlətlərlə ticarət müqavilələri bağladı.
IV Henrix iri feodalları özünə tamamilə tabe edə
bilməmişdi, o, ancaq müəyyən mənada mərkəzi hakimiyyətin nüfuzunu artırmışdı. IV Henrix öz siyasətində daha çox
şəhərlərin burjua təbəqələrinə arxalanır, feodallara isə
müəyyən güzəştlər verərək onların siyasi fəaliyyət dairəsini
tədricən məhdudlaşdırır və mərkəzləşmiş mütləqiyyət
hakimiyyətini isə get-gedə möhkəmləndirirdi.
Feodalların özlərini hələ güclü saydığı, əvvəlki imtiyazlarını geri qaytarmağa ümid etdiyi bu ilk mərhələdə IV
Henrixin Ravalyak adlı fanatik bir katolik tərəfindən
öldürülməsi də başlanğıc dövrünün qanunauyğun təzahürü
kimi qarşılanır. Bu mərhələdə mütləqiyyət quruluşu daha çox
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IV Henrixin şəxsi nüfuzuna əsaslanırdı. Orta əsr feodal
qüvvələri bu nüfuzun aradan qaldırılması ilə əvvəlki imtiyaz
və sərbəstliklərinin bərpa olunacağına ümid edirdilər. IV
Henrixin ölümündən sonra mübahisə edən qüvvələrin
gözdən keçirilməsi bu ümidlərin mənasız olduğunu göstərdi.
Henrixdən sonra onun doqquz yaşlı oğlu XIII Lüdovik adi
ilə kral elan edildi. O, həddi-buluğa çatmadığı üçün anası
Mariya Mediçi naib kimi hakimiyyəti ələ aldı. Lakin Mariya
Mediçi də, onu əhatə edən fırıldaqçı favoritləri də heç bir
siyasi istedada malik deyildilər.
Mütləqiyyətdən qisas almaq üçün əlverişli vaxt
olduğunu düşünən fransız feodallarının təşəbbüsü ilə 1614cü ildə üç silkin nümayəndələrindən ibarət Baş ştatların
yığıncağı çağırılır. Ruhaniliyin, dvoryanlığın və şəhər
burjuaziyasının nümayəndələri bir yerə yığılır. Yenə də
əvvəllər olduğu kimi ciddi ziddiyyətlər, ixtilaflar aşkar olur.
Hər bir silk məsələni öz xeyrinə həll etməyə çalışır.
Dvoryanlar yeni imtiyazlar istəyir, tacirlər isə hər cür
imtiyazların ləğv olunmasını, vergi vermək məcburiyyətinin
zadəganlara da aid edilməsini tələb edirlər.
Baş ştatlar aydın və qəti şəkildə başa salır ki, kral
hakimiyyəti aşağılar üçün də, yuxarılar üçün də vacibdir.
Dvoryanlara o, qara camaatdan qorunmaq üçün,
burjuaziyaya isə dvoryanlardan müdafiə edilmək üçün lazım
idi. Buna görə də IV Henrixin ölümü heç nəyi dəyişmədi.
Kral hakimiyyəti nə qədər zəif olsa da, öz siyasi mövqeyini
saxlaya bildi.
1624-cü ildə kral XIII Lüdovik artıq müstəqil ölkəni
idarə edə biləcəyi bir vaxtda kardinal Rişelye birinci nazir
sifətilə hakimiyyət başına gəlir, on səkkiz illik hakimiyyət
dövründə IV Henrixin başladığı mərkəzləşmiş mütləqiyyət
dövləti yaratmaq işini başa çatdırır. Fransanı Avropanın ən
qüdrətli dövlətinə çevirir.
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Qılınc oynatmağı, şəkil çəkməyi, mahnı oxumağı
gözəl bacaran, itlər və quşlarla əylənən, əyləncə
məclislərində özünü yüksək mədəniyyətlə aparan XIII
Lüdovikin dövləti idarə işlərində heç bir səriştəsi yox idi.
Ölkənin idarə işlərini o, büsbütün Rişelyeyə həvalə etmişdir.
Rişelye Fransa mütləqiyyət idarə üsulunu möhkəmləndirmək
üçün huqenotların siyasi hüquqlarını əllərindən aldı, huqenot
müqavimətinin mərkəzi olan Laroşel aclıqla ələ keçirildi və
protestantların qəsrləri yerlə yeksan edildi. Lakin o da
huqenotların dini ibadət müstəqilliklərinə toxunmadı, bu
sahədə dini dözüm siyasəti yeritdi.
Rişelye mərkəzi hakimiyyətə tabe olmaq istəməyən
feodallara qarşı amansız mübarizə aparıb, onların özlərinə
əmr etdi ki, öz qala-qəsrlərini məhv etsinlər. Bu əmrə boyun
əyməyənlərlə o, daha sərt hərəkət etdi. Hersoq Monmoransi
müqavimət göstərəndə onu edam etdirdi. Zadəgan gənclər
arasında geniş yayılmış dueli ölüm hökmü qorxusu ilə
aradan qaldırdı, möhkəm mərkəzi və yerli idarə sistemi
yaratdı.
Qədim məhkəmə idarəsi olan parlamenti dövlətə tabe
etdi. Xüsusi intendant vəzifəsi müəyyənləşdirib ona xüsusi
hüquqi, inzibati və maliyyə ixtiyarı verdi. Ciddi şəkildə
mərkəzə tabe olan bu dövlət məmurları vasitəsilə o, yerlərdə
dövlət hakimiyyətini həyata keçirirdi. IV Henrixdən daha
artıq bir şəkildə ticarətə və sənayeyə qayğı göstərir. Daimi
ordu və flot yaradır. Rişelyenin vergi siyasəti o qədər sərt idi
ki, Sentonj, Anqumua, Buatu və başqa yerlərdə kəndli
üsyanlarına səbəb olmuşdu. 1639-cu ildə Normadiyada
başlanan "yalınayaqlar" üsyanı qəddarlıqla yatırıldı.
IV Henrixdən fərqli olaraq Rişelye mədəniyyət və
incəsənət məsələlərinə də ayrıca diqqət yetirir. Özü yazıçılıq
iddiasında olan Rişelye şair və tənqidçilərə qayğı göstərir,
onlara təqaüd və vəzifələr verir, ədəbiyyat və incəsənəti
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özünün dövlət siyasətinin xidmətçisinə və köməkçisinə
çevirməyə çalışır. Bu məqsədlə 1634-cü ildə Fransız
Akademiyası təşkil edilir və onun fəaliyyəti dövlətin
qarşısında duran tələblər baxımından müəyyənləşdirilir.
Rişelye ümumdövlət ədəbi üslubu kimi klassisizmin
formalaşmasına təkan verməklə bərabər onun tələblərinə
ciddi əməl olunmasına şəxsən nəzarət edir.
1643-cü ildə Arman de Rişelye ölür, eyni ildə ondan
yarım il sonra XIII Lüdovik də vəfat edir. Beş yaşlı XIV
Lüdovik kral, onun anası Anna Avstriyalı naib – qəyyum,
italiyalı Mazarini isə kardinal və ölkənin faktiki hakimi olur.
Feodallar yenidən itirilmiş hüquqlarını geri qaytarmaq üçün
ayağa qalxırlar, 1648-53-cü illər arasında mütləqiyyət
hakimiyyətinə qarşı Fronda hərəkatı adı ilə tanınan axırıncı
feodal qiyamı baş verir. Feodallar xalq kütlələrini də bu
qiyama qoşa bilmişdirlər. Xalq bu hərəkatın xalqa zidd bir
hərəkat olduğunu, ayrı-ayrı feodalların satqınlığını görüb
ondan uzaqlaşdı.
Mazarininin ölümündən /1661/ sonra 23 yaşlı XIV
Lüdovik "Mən özüm özümün birinci naziri olacağam" deyib
müstəqil şəkildə hakimiyyətə başladı və yarım əsrdən çox
dövlət başında qaldı.
Hakimiyyətinin birinci dövründə, yəni özünün baş
maliyyə naziri Kolberin ölümünə qədərki /1683/ mərhələdə
XIV Lüdovik kral hakimiyyətini möhkəmləndirir, burjua
siyasətini yeridir, huqenotların dini ibadət azadlığına
toxunmur. Əsl zadəgan dövləti olan fransız mütləqiyyəti bu
mərhələdə ticarət və sənayenin inkişafına güclü təkan verir.
Hakimiyyətin ikinci dövründə isə XIV Lüdovikin
apardığı müharibələr, huqenotlara qarşı siyasətini
dəyişdirməsi mütləqiyyətin tənəzzülünə gətirib çıxarır. 1685ci ildə Nant edikti ləğv edildikdən sonra huqenot tacirləri və
peşəkarları köçüb başqa ölkələrə gedir və bu Fransanın
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təsərrüfat həyatına böyük ziyan vurur.
Dövrün qabaqcıl ziyalıları xalqın ağır vəziyyətini
ürək ağrısı ilə müşahidə edirlər. Rasin "Xalq yoxsulluğu
haqqında qeydlər"ini yazır və kralın qəzəbinə düçar olur.
XIV Lüdovikin hakimiyyətinin son illərində fransız
mütləqiyyəti artıq mütərəqqi yox, mürtəce mahiyyət daşıyır
və inkişafa mane olur. XIX əsrin görkəmli tarixçisi Kizo
yazırdı: "Təkcə XIV Lüdovik qocalmamışdı, hakimiyyətinin
sonuna yaxın təkcə o, zəifləməmişdi; bütün mütləqiyyət
hakimiyyəti qocalmış, zəifləmişdir."
Klassisizm XVII əsr Fransa ədəbiyyatının əsas
ədəbi cərəyanı kimi. XVII əsr Qərbi Avropa ölkələrinin
ədəbiyyatında geniş yayılan barokko, İntibah realizmi və
klassisizm kimi üç əsas üslubi cərəyandan Fransada
klassisizm daha aparıcı yer tutmuş və mütləqiyyət idarə
üsulunun üslubu, cərəyanı kimi formalaşmışdır.
Klassisizmin əsas nəzəri prinsipləri burada sabitləşmiş, onun ən yaxşı bədii nümunələri burada yaranmışdır.
Antik ədəbiyyatın təcrübəsi ilə öz xalqının milli ənənələrini
məharətlə birləşdirən fransız klassisistləri Fransanın siyasi və
iqtisadi səviyyəsi və xüsusiyyətlərinə uyğun zəngin bir irs
yaratmışlar. Tarixliliklə müasirlik, nəzəri tələblərə əməl
edilməklə həyata və həqiqətə uyğunluq onların
yaradıcılığında bir vəhdət şəklində özünü göstərmişdir.
XVI əsr İntibah realizminin ənənələri daha çox bədii
nəsrdə, xüsusən roman janrında özünü göstərmiş, barokko
isə bir tərəfdən zadəgan presiyoz ədəbiyyatında, o biri
tərəfdən Aleksandr Ardi və onun davamçıları olan
dramaturqların irsində, Kornel yaradıcılığının ilk dövrü
əsərlərində və Rasin irsinin son nümunələrində özünü
göstərmişdir. Lakin klassisizmlə müqayisədə bu cərəyanlar
Fransanın ədəbi həyatında o qədər də mühüm rol oynaya
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bilməmiş, klassisizm qədər şüurlara hakim kəsilməmişlər.
Klassisizm əvvəlcə İtaliyada meydana çıxmış, antik
teatrın dirçəldilməsi və onun barbar orta əsrlər
dramaturgiyasına qarşı qoyulması kimi meydana çıxmışdır.
Ona görə də klassisizm özünün ən parlaq təcəssümünü
dramaturgiyada tapmışdır. İntibah dövrünün humanistləri
orta əsrlər dramaturgiyasını rədd edir, onun inkişafı,
nailiyyətləri, xalqın bədii zövq və tələbləri ilə
uyğunlaşmasına göz yumur, xalqın tarixi inkişaf
xüsusiyyətlərini və zamanın tələblərini nəzərə almadan
Evripid, Seneka, Plavt, Terensi kimi dramaturqların
ənənələrini dirçəltməyə can atırdılar. Onlar məntiq,
mühakimə yolu ilə antik teatrda gördükləri qanunauyğunluqlar əsasında teatrın əbədi və qaçılmaz qanunlarını
müəyyənləşdirdilər.
Hələ XVI əsrə qədər İtaliyada dini tamaşalar mühüm
yer tuturdu. İntibah dövrünün humanistləri isə Senekanın
faciələrini tamaşaya qoyurdular. 1515-ci ildə Trissino
"Sofonizba" faciəsini yazır. Evripid və Senekanı özü üçün
örnək götürən müəllif əsərin mövzusunu Tit Livinin
əsərindən götürmüşdür. Süjetin inkişafındakı rasionalist
ciddilik, düzgünlük, məntiqə uyğunluq, səhnə təcəssümünün
yoxsulluğu, bədii surətlərinin mücərrədliyi, uzun-uzadı
dialoq və monoloqlar, nitqdəki əzəmətli pafos, əzəmətli
vəziyyətlər və hərəkətlər, on bir hecalı qafiyəsiz şeir bu pyesi
səciyyələndirən əsas xüsusiyyətlər idi. Həm də bütün bu
xüsusiyyətlər sonrakı dövrlərin klassisist faciəsi üçün bir
qanuna çevrildi. Tədqiqatçılar Trissinonun "Sofonizba"
əsərini haqlı olaraq Avropa klassisizminin ilk nümunəsi
sayırlar. Bundan sonra klassisizm İtaliyadan Avropanın başqa
ölkələrinə də yayılır. Fransanın, İngiltərənin, İspaniyanın,
Almaniyanın universitetlərində geniş təbliğ edilir.
Klassisizm əvvəlcə təcrübə və nəzəriyyə sahəsində
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antik mədəniyyətə təqlid kimi meydana çıxmışdır. Antik
sənətkarların əsərlərinin və bədii yaradıcılıq təcrübələrinin
öyrənilməsi özlüyündə zəruri və faydalı idi. Məhz antik
mədəniyyəti öyrənmək nəticəsində İntibah dövrünün
sənətkarları öz istedadlarını bütün zənginliyi və dərinliyi ilə
nümayiş etdirmiş və dünya mədəniyyətinin ölməz incilərini
yaratmışlar. Klassisistlərlə İntibah dövrü humanistlərinin
antik mədəniyyətə müraciəti eyni səciyyə daşımırdı.
Klassisistlər müxtəlif tarixi dövrlərin özünəməxsusluğunu
nəzərə almır, antik dövrün təcrübəsini qanun şəklinə salır,
bununla da incəsənət ehkamçılıq bataqlığına, durğunluğa,
nüfuzlara səcdə etməyə gətirib çıxarırdı. Buna görə də
Fransa müstəsna olmaqla heç bir ölkədə klassisizm dünya
miqyaslı yüksək sənət əsərlərinin yaradılmasına gətirib
çıxarmamışdır.
Bəs necə olmuşdur ki, Fransada klassisizm uzun
müddət hegemon mövqe tutmuş, iki əsr ərzində ölkənin bədii
fikrini təmsil etmişdir? Bunun əsas səbəblərindən biri bu idi
ki, klassisizm XVII əsrdə Fransanın dövlət tərəfindən etiraf
edilən rəsmi bədii üslubu idi. Kral və hakim dairələr
klassisist sənətkarları himayə edir, onlara təqaüdlər
verirdilər.
Mütləqiyyətçi
dövlətin
siyasəti
feodal
məhəlləçiliyindən və əyalətçiliyindən ümummilli birliyə
keçid dövründə mütərəqqi bir hadisə idi. IV Henrixin,
kardinal Rişelyenin və XIV Lüdovikin köhnə feodal
qaydalarını dağıdıb yeni dövlət və vətəndaşlıq intizamı
prinsipini yeritdiyi bir dövrdə incəsənətdən də ciddi forma
intizamı tələb olunurdu. Siyasi həyatda Rişelye dövlət
əleyhinə olan hər cür özbaşınalığa qarşı amansız olduğu
kimi, klassisist incəsənət nəzəriyyəsində də fərdiyyətçilik,
bədii ilham prinsipi rədd olunurdu. Sənətkarın azad yaradıcı
ilham və dühası məcburi qaydalarla əvəz edilirdi. Rişelye
özü müəyyən edilmiş qaydalara əməl olunmasına ciddi göz
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yetirirdi. Bu qaydalara əməl edilməsinə nəzarət başqa işlərlə
yanaşı Akademiyaya tapşırılmışdı. Kornelin "Sid" faciəsi
üzərində qurulan mühakimə, qaydalara əməl etmək
baxımından onun ən xırda təfərrüatlarına qədər təhlil
edilməsi buna ən yaxşı sübutdur.
Rişelye dili də dövlətə tabe etməyə cəhd etmiş və
Akademiyaya dilin vahid lüğətini hazırlamağı, sintaktik
qaydalarını müəyyənləşdirməyi tapşırmışdı. Bu iş nə qədər
çətin, hətta qeyri-mümkün olsa da, Akademiya ölkənin ədəbi
ictimaiyyətini bu işə cəlb etməklə danışıq dilində işlənən söz
və istilahların qaydaya salınmasına müəyyən dərəcədə nail
ola bildi. XVI əsr yazıçılarının azad, zəngin, həm də məhəlli
ziddiyyətlərlə dolu olan dili ümumişlək sözlərin ciddi
qanunları və ölçüləri çərçivəsinə salındı. Dil müəyyən qədər
solğunlaşdı, əlvan rənglərin, orijinal, özünəməxsus cizgilərini azaltdı, lakin ümumişlək bir səslənmə gücü, qüdrəti
qazandı. Onun leksika və sintaksisinin əsasını ciddi aydınlıq,
dəqiqlik, məntiqə uyğunluq təşkil etdi. Dildə belə bir sərt
səliqə və sahman yaradan Akademiya ədəbiyyatdan da belə
bir səliqə və sahman tələb edirdi.
Fransada klassisizmin çiçəklənməsinin şərtlərindən,
mühüm səbəblərindən biri də onun yaradıcılıq metodunun
fəlsəfi əsasının Dekart fəlsəfəsində öz təsdiqini tapması
olmuşdu. XVII əsr fransız fəlsəfi fikrinin zirvəsi olan Dekart
fəlsəfəsinin
materialist
tendensiyası
klassisistlərin
dünyagörüşünə bir aydınlıq möhürü vurmuşdu. Fransız
klassisizmi həmçinin Fransanın başqa bir görkəmli filosofu
olan Pyer Qassendinin /1592-1655/ əsərlərindən və
materialist fikirlərindən qidalanmışdır.
Pyer Qassendi "Fəlsəfə məcmuəsi" və "Aristotelçilər
əleyhinə paradoksal məşqlər" əsərlərində orta əsrlər
sxolastikası və dini asketizminə qarşı çıxmışdır. Ancaq
Dekartdan fərqli olaraq Qassendi sxolastika əleyhinə ağıl
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naminə çıxmır, onunla təcrübi biliklər əsasında vuruşurdu.
Ən mühüm fəlsəfi probleminin izahında o, Dekartdan
ayrılırdı: "Mən düşünürəm, deməli mövcudam" deyən
Dekartdan fərqli olaraq Qassendi hiss və duyğuları biliyin
əsası sayırdı. Qassendi belə hesab edirdi, "hisslər heç vaxt
aldatmır". Ağlın yürütdüyü hər mülahizə hissi dəlillərə
istinad edilməlidir. Dekartın şübhə metodunu rədd edən
filosof belə hesab edirdi ki, hissi verdiyi dəlillərdən kənar olmaq mümkün deyildir və "Mən"in gerçəkliyi düşüncə
əməliyyatından deyil, insanın hər hansı hərəkətindən
meydana çıxır.
Dualist Dekartdan fərqli olaraq Qassendi aydın
materialist mövqedə dururdu. Epikur və Lukretsinin
arxasınca o da belə hesab edirdi ki, mövcud olan hər şeyin
əsasını bölünməz atomlardan ibarət olan materiya təşkil edir.
Onların vəziyyəti, hərəkəti və düzülüş qayda-qanunu isə
əşyaların rəngarəngliyinə səbəb olur. Ancaq kilsə təqibindən
qorxan Qassendi dini görüşlərə də güzəştə getmiş, allahı
atomların ilkin səbəbi kimi göstərmişdir. Yaradılışın ilk
günlərində atomu yaradan allah sonra kainatın işlərinə
qarışmır, həm də zaman və məkanı məhv etməyə qadir
deyildir. Qassendi etik görüşlərində də Epikurun davamçısı
idi. Həzzi insan üçün böyük nemət sayır və ondan qaçmağı
məsləhət görmürdü. Özünün sensualist təliminə uyğun
olaraq etik görüşlərində insanın təbiətindən, təbii meyllərindən çıxış etmiş və insanların hərəkətlərini büsbütün dünyəvi
şəkildə izah etmişdir. Onun əxlaqi fikirləri XVII əsrin ikinci
yarısında Fransanın qabaqcıl yazıçılarına güclü təsir
göstərmişdir, Molyer və Lafonten kimi sənətkarlar onun
davamçıları idilər.
Əsrin birinci yarısının ən böyük ideya nailiyyəti isə
Dekartın rasionalist fəlsəfəsi idi. Rene Dekart /1596-1650/
həyatının çox hissəsini Hollandiya və İsveçdə yaşasa da,
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XVII əsrin fransız cəmiyyətinin qabaqcıl hakimi idi. İngilis
alimi Bekonla birlikdə o, yeni dövrün elmi dünyagörüşünün
yaradıcılarından idi. O, feodal cəmiyyətinin ideologiyası ilə
cəsarətlə vuruşan inqilabçı mütəfəkkir idi. Təbiətin insan
tərəfindən fəth olunması şüarını irəli sürən Dekart dəqiq
elmlərin inkişaf etdirilməsi zərurətini başa düşmüşdür.
Hələ İntibah dövrünün humanistləri belə düşünürdülər ki, ağlın ən elementar tələbləri incəsənətin aydın,
dəqiq, məntiqə uyğun, bütün hissələrinin mütənasib olması
zərurətini irəli sürür. Onlar bu prinsipi antik dövrün bədii
qanunlarını gözləmək baxımından da doğru sayırdılar. Buna
görə də rasionalizm klassisizmin də əsas keyfiyyətinə
çevrildi. Dekart isə Fransada rasionalist fəlsəfəsinin banisi
oldu.
Dekartın fəlsəfi sistemi bütünlüklə materialist və
idealist ünsürlərin vəhdətindən ibarətdir, həm də bu sistemin
ayrı-ayrı hissələrində gah materializm, gah da idealizm
üstünlük təşkil edir. Dekart dualist idi, bir-birinə əks olan iki
substansiyanı – materiya və ruhu eyni vaxtda qəbul edirdi.
Onun cismani substansiya haqqındakı təlimi aydın şəkildə
materialist idi, hadisələrin dəqiq elmi izahına meyl edirdi.
Düşüncə /ruh/ haqqındakı təlimində isə o, idealist mövqedə
dururdu. Orta əsrlərin sxolastik görüşlərindən yaxa qurtara
bilməyən Dekart yazırdı: "Mən düşünürəmsə, deməli,
varam." Qobbsun dediyi kimi, burada materiyanın xassəsi ilə
materiyanın özünü eyniləşdirən Dekart idealist mövqedə
dayanır.
Dekartın xidməti birinci növbədə orta əsrlər elmini və
onun metodunu tənqid etməsində, onun əsassızlığını
göstərməsindədir. Ancaq orta əsrlər ehkamçılığını rədd edən
filosof öz nəzəriyyəsində ehkamçılıqdan yaxa qurtara
bilməmişdir.
Dekart rasionalizmin – həqiqəti təcrübədə, maddi
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aləmdə deyil, ağılda, əqli düsturlarda axtaran fəlsəfi
istiqamətin banisidir. Dekarta görə, ağıl həqiqətin yeganə
mənbəyidir. Klassisistlər də ağlın gücünə inandıqlarından,
hiss və duyğuları deyil, ağlı sənətin əsas tərkib hissəsi kimi
götürürdülər. Bu rasionalist fəlsəfənin özünəməxsus bədii
ekvivalenti olan fransız klassisizmi də idealist və materialist
meyllərin bir araya sığışmasına imkan vermişdir. Bir
tərəfdən, onlar ədəbiyyatda universal ağlın qanunlarının
hakimiyyətini təsdiq edir, fikri materiyadan ayırırlar. Digər
tərəfdən, ancaq doğru olanı gözəl elan edib təbiəti təqlid
etməyə çağırırdılar.
Klassisist yazıçılar dövrün real həyatının tipik
qanunauyğunluqlarını öyrənməyə və əks etdirməyə
çalışmışlar. Ancaq onların real gerçəkliyə olan marağı əsasən
insanın daxili aləmi ilə, insan ehtirasları və iztirab dünyası
ilə məhdudlaşırdı.
Klassisizmin estetik prinsipləri. Klassisizmin
estetikasında gözəlliyin əbədi, dəyişməz və bütün zamanlar
üçün mütləq dərəcədə eyni olması fikri əsas yer tutur. Onlar
gözəllik anlayışının tarixiliyini, nisbiliyini, dəyişkən
olduğunu qəbul etmirdilər. Buna görə də onlar elə hesab
edirdilər ki, gözəlliyin hər hansı bir dövrdə yaradılmış ideal
nümunələri bütün başqa dövrlər üçün də doğrudur, sonrakı
dövrlər ancaq əvvəlki dövrlərin yaratdığı ideal nümunələri
öyrənməli, onu təqlid etməli, öz yaradıcılığında ona daha yaxın olmağa çalışmalıdır. Gözəlliyin belə ideal və bütün
dövrlər üçün örnək olan ideal nümunələri, klassisizm estetikasına görə, artıq antik dövrdə yaradılmışdır. Yeni dövrün
sənətkarlarının işi bu antik ideal nümunələr təqlid etməkdən
ibarətdir. Klassisistlər bu təlimi əsas götürərək guya antik
ədəbiyyatın təcrübəsini öyrənmək əsasında xüsusi ciddi
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qaydalar müəyyənləşdirirlər. Onların fikrincə, ancaq bu
qaydalara əməl etməklə antik ideal sənət nümunələrinə yaxın
olan, qiyməti ancaq bu yaxınlığın və qaydalara əməl etməyin
dərəcəsi ilə ölçülən sənət əsərləri yaratmaq mümkündür.
Klassisizm nəzəriyyəçiləri gözəlliyin əbədiliyi haqqında təlimə uyğun olaraq ədəbi janrları yüksək və bəsit
deyə iki yerə ayırır, hər bir janrın dəqiq sərhədlərini
müəyyənləşdirirlər. Hətta hər bir janrın mövzu dairəsi,
qəhrəmanları, dili fərqləndirilir, janrlar arasında qarışıqlığa
yol verilmirdi. Məsələn, faciələrdə təmtəraqlı dil, yüksək
hisslər, qəhrəmanlıq keyfiyyətlərinə malik şəxsiyyətlər tələb
olunurdusa, komediyada adi adamlar, sadə danışıq dili
səciyyəvi sayılırdı. Bu məhdudluqlar gerçəkliyi və insanları
bütün rəngarəngliyi ilə təsvir etməyə imkan vermirdi.
Ziddiyyətlər, mürəkkəbliklər, bir şəxsin xarakterindəki
əksliklər öz realist əksini tapa bilmirdi.
Ağlı bədii həqiqətin əsas meyarı kimi götürmək
prinsipi də klassisizmin estetikasının toxunulmaz qanunlarından biri idi. Onlar belə düşünürdülər ki, antik müəlliflər
ağlın qanunları ilə yazıb yaratdıqları kimi, yeni dövrün
yazıçıları da ağlın tələblərinə əməl etməlidirlər. Buradan da
riyazi dəqiqliklə yerinə yetirilməsi tələb olunan qaydalar və
qanunlar müəyyənləşdirilmişdi. Üç vəhdət qanunu, janrların
növlərə və qruplara bölünməsi, əsərin quruluşundan tələb
olunan simmetriya və mütənasiblik buna misal ola bilər. Bu
cəhət klassisist əsərlərin soyuq, quru, cansız çıxmasına səbəb
olmuşdur. Ancaq tək-tək böyük sənətkarlar bu məhdudluqlardan yaxa qurtara bilmiş və əsl sənət əsərləri yaratmışlar.
Klassisizmin mühüm müddəalarından biri də
müxtəlif insan xarakterlərinin ümumi, universal səciyyə
daşıması haqqındakı təlimdir. Guya Ərəstunun şagirdi
Teofrastın "Xarakterlər" əsəri də bu həqiqəti təsdiq
etməkdədir. Guya Teofrastın təsvir etdiyi müxtəlif insan
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xarakterləri bütün dövrlər üçün səciyyəvidir. Bir halda ki,
antik dövrün böyük yazıçıları bütün əsas insan
xarakterlərinin tiplərini müəyyənləşdirmiş və təsvir etmişlər,
müasir yazıçıların həyatı öyrənməsinə, yeni xarakterlər
yaratmasına ehtiyac yoxdur. Klassisistlər belə hesab edirdilər
ki, insan tipləri və xarakterləri dəyişməz və əbədidir. Dünya
nə qədər dəyişir-dəyişsin, insan xarakterlərinin nümunələri
dəyişməz qalır. Buna görə də klassisist yazıçılar, xüsusən,
dramaturqlar çox vaxt antik nümunələrdən kənara çıxmaqdan ehtiyat etmişlər, surət və xarakter yaratmaq işində hər
hansı bir yenilik yaratmaqdan qorxmuşlar. Atdıqları hər bir
addımı antik ədəbiyyatla dönə-dönə ölçərək, müqayisə
edərək atmışlar.
Klassisist dramaturgiyanın yaratdığı surətlərinin
mücərrədliyi, sxolastikliyi, hər cür fərdi cizgilərdən uzaq
olması buradan irəli gəlir. Tamaşaçının qarşısında canlı, fərdi
keyfiyyətlərə malik insanlar yox, insan-ideyalar canlandırılır.
Molyerin Qarpaqon, Alsest surətlərini yada salaq.
Qarpaqonun ancaq xəsis olduğunu göstərəndə, birtərəfli bir
surət olduğunu söyləyib onu Şeylok, Hacı Qara kimi
surətlərlə müqayisə edəndə bu cəhət nəzərə alınmalıdır. Onu
da qeyd edək ki, klassisistlər öz əsərlərində həyatın ancaq
əbədi, universal, mütləq cizgilərini qələmə alır, tək-tək,
təsadüfi, müəyyən zaman çərçivəsində ban verə biləcək
halları rədd edirdilər. Halbuki bunsuz bədii surət canlılığını,
reallığını əsasən itirir.
İntibah dövrünün humanistləri kimi klassisistlər də
incəsənətin tərbiyəvi vəzifəsinə xüsusi diqqət yetirir, eyibləri
tənqid edir, xeyri, gözəlliyi mükafatlandırmaq prinsipini əsas
götürürdülər. Onların da Molyer, Kornel, Rasin kimi ən yaxşı
nümayəndələri tamaşaçını və oxucunu "əyləndirərək
öyrədirdilər". Lakin daha az istedada və bacarığa malik olan
klassisistlər quru nəsihətçilik səviyyəsinə enir, ürəkləri
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həyəcanlandıra bilmirdi. Lakin onu da qeyd edək ki,
müəyyən dövrlərdə klassisizmin tərbiyəedici tendensiyalılığı
mütərəqqi rol oynamış, azadlıq ideyalarının daha coşqun və
ehtiraslı şəkildə irəli sürülməsində əlverişli bir vasitə olmuşdur. XVIII əsrdə Volterin yüksək vətəndaşlıq pafosu ilə
aşılanmış faciələri bu cəhətdən artıq başqa tarixi məqsədlərə
ləyaqətlə xidmət edirdi. Göstərilən estetik prinsiplər XVII
əsr fransız dramaturgiyasında daha qabarıq təzahür etsə də,
nəsr və poeziya sahəsində də öz təsirini göstərmişdir.
MALERB /1555-1628/. Fransız ədəbiyyatında klassisizm ədəbi məktəbinin təməl daşlarını qoyan Malerbdir.
Klassisizmin estetik nəzəri prinsiplərini sistemə alan Bualo
onu yeni poetik məktəbin başçısı və ilk böyük nümayəndəsi
kimi qiymətləndirmişdir. "Fransada əsrlərin qaranlıqları
içərisindən ilk dəfə Parnas yaranarkən orada amansız, vəhşi
bir özbaşınalıq hökm sürdüyünü", "axırı qafiyələnmiş hər
misraya şeir deyildiyini" söyləyən, Vilyon və Maronun
xidmətlərini yada salan, Rosnar və onun davamçılarının
alimanə şeirlərindən şikayətlənən Bualo yazır: "Sonradan
Malerb gəldi və ilk dəfə Fransada şeirin dəqiq ahəngdarlığını
göstərdi, lazım olduğu yerində işlənmiş sözün gücünü
göstərdi, şeir pərisini borcun qaydalarına tabe etdi. Bu
müdrik yazıçı tərəfindən nizama salınan dil həssas qulağa
nəsə kobud bir şey deməkdən əl çəkdi, bəndlər zərifliklə
axmaq öyrəndi, bir misra daha başqasına daxil olmağa
cəsarət etmədi. Hər şey öz qanunlarını dərk etdi; bu etibarlı
başçı bizim günlərin yazıçıları üçün hələ də nümunə rolunu
oynayır." Bualonin fikirləri bir qədər mübaliğəli şəkildə
deyilmiş
olsa
da,
klassisizmin
təşəkkülündə,
formalaşmasında onun xidmətlərini doğru müəyyənləşdirir.
Təsadüfi deyildir ki, Puşkin bu xarakteristikada "parlaq bir
dəqiqlik" və "ciddi bir insaf" görmüşdür.
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Fransua de Malerb Kann şəhərində yoxsullaşmış
zadəgan ailəsində doğulmuşdur. Onun atası Kannda
məhkəmə məmuru idi. Yaxşı təhsil alan, Anqulem Hersoqu
Henrixin katibi olan Malerb öz ağası ilə birlikdə bir müddət
Provansda yaşamış və burada italyan dili və ədəbiyyatını
öyrənmişdir. 1586-cı ildə Anqulem Hersoqunun ölümündən
sonra yenidən Kann şəhərinə qayıtmış, yoxsulluq içərisində
şeir yazmaqla məşğul olmuşdur. 90-cı illərin sonlarında Eks
şəhərində yaşayan Malerb "Cənab Düperyeyə qızının ölümü
münasibətilə təsəlli" şeirini yazır, IV Henrixin nişanlısı
Mariya Mediçinin Eksə gəlməsini böyük bir oda ilə
qarşılayıb, ölkədə əmin-amanlıq yaranmasını alqışlayır.
1605-ci ildə Parisə gəlib IV Henrixə təqdim olunan
şair kralın sifarişi ilə onun Limuzin səfəri ilə bağlı yeni bir
şeir yazır. Stans formasından istifadə edən Malerb öz
şeirində kralı şücaətli, müdrik, feodal araçəkişmələrini
aradan qaldıran, ancaq təbəələrinin xoşbəxtliyini düşünən bir
hökmdar kimi göstərmiş və tərənnüm etmişdir. Malerbin
stansları sarayda müvəffəqiyyət qazanır, hökmdar ona saray
rütbəsi verir. Bu vaxtdan Malerb Fransanın rəsmi saray şairi
olur. Rişelye isə onu Fransanın xəzinədarı təyin edir.
Öz mövqeyini Parisdə və sarayda möhkəmləndirən
Malerb ilk dəfə ədəbiyyat sahəsində möhkəm dövlət
siyasətinin yeridilməsi zərurətini elan edir. O, eyni zamanda
şair və nəzəriyyəçi idi, lakin nəzəri görüşləri şeirlərinə
nisbətən klassisizmin formalaşmasında daha mühüm rol
oynamışdır. Lirik bir şair kimi XVII əsr fransız ədəbiyyatında
Ronsarın həqiqi varisi olan Malerb daha sox odalar, stanslar,
sonetlər və nəğmələr yazmışdır. Ronsar poeziyası ilə yaxın
əlaqələrinə baxmayaraq o, "Ülkər" qrupunun və onun təqlidçilərinin fərdiyyətçiliyi, subyektivizmi və emosionallığı ilə mübarizə aparmışdır. O, fərdiyyətçiliyə, təsirliliyə qarşı çıxaraq
poetik materialın ciddi məntiqi intizam və düşüncəyə uyğun
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şəkildə qurulmasını tələb edirdi. Əslində bu, mütləqiyyətin
siyasi məqsədlərinə cavab verən, fərdi özbaşınalığa qarşı
yönələn şüurlu bir hərəkət idi. Ağıl, düşüncə qarşısında səcdə
edən, Dekart və Bualodan çox-çox əvvəl ancaq ağlı əsl
gözəlliyin və həqiqətin ali hakimi sayan Malerb poeziyada
ağla zidd olan şeyə qarşı mübarizə aparmışdır. Dumanlılıq,
sünilik, uydurmaçılıq hallarını rədd etmişdir. O, əsərlərin
dolaşıq quruluşa, bayağı, anlaşılmaz və yanlış dilə malik
olmasını inkar edirdi. Sarayın, zadəganlığın təsili ilə Malerb
kobud, plebey söz və ifadələrindən qaçmağa, əyalət sözlərini
işlətməməyə, Paris dilinin təmizliyini qorumağa çağırırdı.
Bir məhdudluqlarına baxmayaraq Malerbin poetik dil
sahəsində həyata keçirdiyi islahatda yeni, mühüm cəhətlər
çox idi. Malerb müəyyən qədər ciddi və məhdud olsa da,
fransız dili sahəsində incə zövqə, həssas duyğuya malik idi.
Malerbin apardığı dil islahatının doğruluğunu belə bir fakt
bir daha təsdiq edir ki, nəinki təkcə XVII və XVIII əsrlərdə,
hətta XIX əsrdə bir sıra tanınmış şairlər öz əsərlərində onun
göstərişlərinə əməl edirdilər.
Öz şeirlərində Malerb əsl klassisist şair kimi çıxış
edir, tənasüb, ölçü hissini gözləyir, bədii əsərin bütün
hissələrini bir-birilə elə məharətlə uzlaşdırır ki, biri digərini
sıxışdırmır. Bu cəhd şeirdə simmetriya və ahəngdarlıq
yaratsa da, onun müəyyən dərəcədə yeksənəq olmasına
səbəb olurdu. Malerb üslub və janrların bir-birinə
qarışdırılmasına qarşı da qəti etiraz edirdi. Onun müraciət
etdiyi, şeirlər yazdığı hər bir lirik janrın özünə məxsus ifadə
vasitələri var idi.
Onun poeziyasında oda janrı mühüm yer tutur. Şair
bu janrı müasir siyasi həyatda baş verən hər hansı bir hadisə
münasibətilə söylənilmiş mənzum nitq kimi başa düşür. Bu
baxımdan oda Yaxın və Orta Şərq ədəbiyyatında geniş
yayılan qəsidə janrı ilə müqayisə oluna bilər. Qəsidə
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termininin özündə hər hansı bir məqsədlə yazılmış şeir
məfhumu vardır. Lakin biz oda sözünü qəsidə şəklində
tərcümə etməyi doğru saymırıq. Malerb öz odalarında
hissələri simmetrik şəkildə qurur. Hər hansı siyasi bir ideya
ilə başlanan bu qəsidələrin sonuna yaxın şair daha geniş,
daha mühüm bir ideyaya gəlib çıxır, gələcək haqqında
danışır. Ronsardan fərqli olaraq epik ricətdən qaçan, bunu
odanın hərəkətini ləngidən bir hadisə sayan Malerb odanı
vahid lirik axına tabe edir. Belə bir üsulla yazılan Malerb
odaları gah döyüş nəğməsi, gah da dini himn səciyyəsi alır.
Malerb fransız ədəbiyyatında öz poeziyasını
mütləqiyyətin xidmətinə verən, dövrünün bütün mühüm
hadisələrini şeirin mövzusuna çevirən bir sənətkar olmuşdur.
Lotaringiyalı Karl tərəfindən Marsel qiyamının yatırılması,
kralın nişanlısı Mariya Mediçinin Fransaya gəlməsi, IV
Henrixin həyatına qarşı təşkil edilmiş uğursuz 1605-ci il
qəsdi, Sedanın alınması və Bulon hersoqunun tabe edilməsi,
XIII Lüdovik tərəfindən La-Roşel qiyamının yatırılması və
başqa bu kimi mühüm hadisələr onun ayrı-ayrı odalarının
mövzusu olmuşdur. Hər bir odasında Malerb kralların
keçmiş xidmətlərindən danışır, gələcək şücaətlərindən xəbər
verir, əxlaqi-siyasi mövzuda olan düşüncə və nəsihətlərini
irəli sürür. Bəzi hallarda şeirin sonunda özü haqqında
danışıb, şöhrətinin əsrlərlə yaşayacağını bildirir. Malerbin
odaları təmtəraqlı, ciddi şeirlər olmaqla bərabər əsasən soyuq
və qeyri-səmimi idilər. Bu şeirlər zahiri forması, bəzəkdüzəyi baxımından saray məclislərində zadəganların cahcəlallı geyimlərini xatırladır, mahiyyət, ideya, fikir cəhətdən
isə xeyli yoxsul və miskin görünürdü.
Malerb dini mövzuda yazdığı şeirlərdə saray şairi
kimi çıxış edərək özünü dindar katolik simasında təqdim
edirdi. Dini mövzuda yazdığı şeirləri şair bir qayda olaraq
fransız ədəbiyyatına ilk dəfə özünün gətirdiyi stanslar
144

XVII əsr Qərbi Avropa ədəbiyyatı

şəklində yazırdı.
Malerb öz şeirləri üzərində səbrlə, inadla uzun
müddət işləyir, hər sözün cilalanmasına diqqət yetirər, şeirin
son dərəcədə kamil çıxmasına çalışırdı. Malerb özü şeir
üzərində uzun müddət səbrlə işləməyi təbliğ edirdi. O
yazırdı: "Yüz misralıq bir poema yaradıb, yaxud üç vərəqlik
bir nitq yazıb on il dincəlmək lazımdır." "Birinci prezident
Verdene arvadının ölümü münasibətilə təsəlli" şeirini Malerb
üç ilə yazmışdır. Şeir çap olunanda Verden artıq ikinci dəfə
evlənmişdi, ona görə də şairin təsəlli verməsi o qədər də
təsirli olmamışdır.
Malerbin şeirlərində əsl lirizmin və yüksək ideyalılığın olmaması onun şair kimi tezliklə unudulmasına səbəb
oldu. A.S.Puşkin Malerbin unudulmasının səbəbini doğru
olaraq "daha çox dilin mexanizmi, sözün zahiri formaları
üzərində işləyib fikri unutmasında" görmüşdür. Malerblə
eyni zamanda yaşayıb yaradan, onun poetik prinsiplərini
rədd edən Matüren Renye və Teofil de Vio kimi şairlərin
yaradıcılığında saray da daxil olmaqla feodal-zadəgan
cəmiyyətinin həyatı daha tənqidi şəkildə əks etdirilirdi.
Tədqiqatçılar Renyenin bəzi satiraları ilə Molyerin
komediyaları arasında ciddi yaxınlıqlar görür, böyük
dramaturqun "Tartüf" və "Zəhlətökənlər" komediyalarını
onun satiralarından ilhamlanaraq yazdığı göstərirlər.
Malerbin yaxın şagirdləri F.Meynar və O.Rakanın
istedadı isə onun prinsiplərini fransız ədəbiyyatında
möhkəmləndirmək üçün kifayət deyildi. Buna baxmayaraq
fransız ədəbiyyatının sonrakı inkişafı onun irəli sürdüyü
nəzəri prinsiplərə uyğun bir yolla getdi.
Barokko, yaxud presiyoz ədəbiyyatı. Fransada
XVII yüzilliyin ədəbiyyatında ikinci ədəbi cərəyan olan
barokko presiyoz ədəbiyyat adı ilə formalaşır və tanınır.
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Tarixi inkişafın xüsusiyyətlərindən asılı olaraq burada
presiyoz ədəbiyyat aristokratik səciyyə daşıyır, mütləqiyyətə
qarşı müxalifətdə olan feodal-zadəgan dairələrinin real və
xoşagəlməz gerçəklikdən qaçmaq istədikləri vaxt istinad
etdikləri xəyali bir aləmə çevrilir, ilğım təsiri bağışlayır.
Fransada presiyoz ədəbiyyatın nümayəndələri ispan, italyan
və ingilis həmkarlarından öyrənir, Qonqora, Marino, Con
Lili kimi sənətkarları təqlid edirdilər. Zərif söz və ifadələr,
qeyri-adi bənzətmələr, mübaliğəli və təmtəraqlı dil bu ədəbiyyatın əsas zahiri əlamətlərindən idi.
Bir vaxtlar Marino markiza Rambulyenin salonunda
böyük müvəffəqiyyət qazanmış, kobud fransız şeirinə qarşı
çıxıb son dərəcə quru bir şair kimi Malerbə istehza etmişdir.
Markiza Rambulyenin atası isə kübar dostlarının vasitəsilə
Qonqora ilə tanış idi. Beləliklə, qonqorizmə və marinizmə
meyl ailəvi bir ənənə idi. Markiza Rambulyenin anası əslən
italiyalı olan Culiya Saveli ilk dəfə ədəbi bir dərnək təşkil
edir. Marino onun qızı Katerina de Vivona, gələcək markiza
Rambulyeyə təmtəraqlı madriqallar həsr edir, qoca Malerb
də onu vəsf etməkdə ümumi dəbdən geri qalmır. Nənəsi
tərəfindən başlanan işi markiza Rambulyenin qızı Jüli də
uğurla davam etdirir. Markiza Rambulyenin Luvr
yaxınlığındakı salonunda Konde, Konti, Laroşfuko, Büssi
kimi müxalifətçi zadəganlar toplaşır, presiyoz ədəbiyyatın
tələblərinə uyğun şəkildə yazılmış əsərləri oxuyur, öz
həyatlarını
da
presiyoz
əxlaqın
normalarına
uyğunlaşdırırdılar.
Burada presiyozluq siyasi müxalifətin təzahür
formalarından biri idi. Onlar süjetin seçilməsində, poetik
obrazlar sistemində və dildə sadə və real gerçəkliklərdən
mümkün qədər qaçmağa çalışır, sadə, çirkli xalq həyatını
xatırladan hər şeyə ikrahla yanaşır, orta əsrlərin alleqorik
şərtiliklərindən, rıtsar romanlarının və lirikasının nəzakətli
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cəngavərlik, siyasi kosmopolitizm və qadına pərəstiş
ənənələrindən
qidalanırdılar.
Feodal-katolik
irticası
nəticəsində başlanın humanizmin böhranı dövründə isə onlar
pastoral mövzusunu götürdülər. Bu idillik aləmə qapanmaq
yolu ilə onlar mütləqiyyət hakimiyyətinə qarşı passiv
etirazlarını bildirirdilər. Presiyoz ədəbiyyatının incə,
nəzakətli üslubu və zövqü açıq şəkildə antidemokratik
səciyyə daşıyırdı. Bununla onlar özlərini kral hakimiyyətinə,
mütləqiyyət idarə üsuluna tərəfdar çıxan aşağı təbəqənin
kobud zövqünə qarış qoyurdular.
Onore Düfrenin "Astreya" romanı, Madlen de Sküderinin "İbrahim, yaxud Böyük paşa", "Böyük Kir",
"Kleliya", Qombervilin "Poleksandr", La-Kalprenedin "Kassandra", "Kleopatra", "Faramond" romanları, V.Vüatürün və
Benseradın şeirləri fransız presiyoz ədəbiyyatın ən məşhur
nümunələridir. Fransada barokko teatrının yaradıcısı
A.Ardidir. Yaradıcılığı müddətində 700 pyes yazan
/bunlardan 41-i qalmışdır/ A.Ardi presiyoz ədəbiyyatına
daxil edilməsə də, onun şagirdləri J. De Sküderi, Şelandr, Dü
Riye, Rotru və başqaları presiyoz üslubun ən tanınmış
nümayəndələri idilər. Bualo və Molyer öz yaradıcılıqlarında
presiyoz ədəbiyyata qarşı tənqidi mövqe tutmuşlar. Ancaq
klassisist dramaturgiya onun təsirindən yaxa qurtara
bilməmişdir. Klassisistlərin faciələrindəki ənlik-kirşanlı
zəriflik və incəlik birbaşa madam Rambulyenin salonu ilə
əlaqədardır. Təsadüfi deyildir ki, Pyer və Toma Kornel qardaşları da markiza Rambulyenin salonunda az olmamışlar.
Presiyoz ədəbiyyatın təsvir etdiyi aləm xəyali,
ilğımvari bir aləmdir. Baş verən hadisələrin qarşısında özünü
itirən, bədbinləşən, çıxış yolu tapa bilməyən, ideal bir
aləmdə hər şeyi unutmağa çalışan feodal-zadəgan
cəmiyyətinin müasirliyi inkar məqsədilə qaçdığı idealizə
olunmuş keçmişdir. Presiyozluq barokko cərəyanının əsas
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cəhətlərindən biri olmaqla onun zadəgan qolunu təşkil edir.
Por-Royal və Blez Paskal. XVII əsrin ortalarında
klassisist bədii nəsrin ən böyük ocaqlarından biri Por-Royal
monastırı idi. Yezuitlərlə mübarizə alovları içərisində ilk
mübariz publisistlər və pamfletistlər yetişdirən bu yansenist
qadın monastırı dövrün Blez Paskal kimi ən böyük nasirini
böyüdüb tərbiyə etmişdir. XIV Lüdovikin sarayından sonra
Fransanın ikinci ədəbi mərkəzi olan Por-Royal, həm də
mütləqiyyətdən narazı olan ədəbi qüvvələrin sığınacaq yeri
olmuşdur. Fransız tədqiqatçılarından birisi Por-Royalın
fransız ədəbi fikrinin inkişafındakı rolundan bəhs edərək
yazmışdır: "Kim Por-Royal ədəbiyyatını bilmirsə, XVII əsr
ədəbiyyatını bilmir."
Yansenizm əqli bir hərəkət idi, formaca dini səciyyə
daşıyırdı, protestantlığa yaxın idi. Əslində isə papalığa, dini
iyerarxiyaya, mövhumatçılığa qarşı yönəlmiş siyasi bir
hərəkat idi. Bu hərəkat öz adını hollandiyalı ilahiyyat
professoru Korneli Yansenin /1585-1638/ adından
götürmüşdür. K.Yansen alın yazısı haqqındakı köhnə
mübahisəni təzələyib ona aktual, yeni məzmun vermişdir.
Onun
fikrincə,
insanların
hərəkətləri
əzəldən
müəyyənləşdirildiyi üçün katoliklərin dindarları cənnət
həyatına hazırlamaq təşəbbüsləri mənasızdır, ziyandan başqa
heç nə vermir.
Por-Royal rahibləri katoliklərin makkiavelizminə –
qəddarlığına qarşı öz əxlaq prinsiplərini irəli sürürdülər.
İnsanın özünü təkmilləşdirməsi, daxili seyr, özündə yüksək
mənəvi keyfiyyətlər tərbiyə etmək prinsipləri onların
əxlaqında mühüm yer tuturdu. Formal cəhətdən katolik olan
yansenistlər, əslində mahiyyət etibarilə özlərini dindən kənar
elan edirdilər. Antuan Arno və Pyer Nikol Por-Royalın ən
tanınmış yazıçıları idilər. Lakin Por-Royalın tarixində Blez
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Paskal xüsusi yer tutur.
BLEZ PASKAL /1623-1662/ İntibah dövrünün titanlarına məxsus çoxcəhətli yaradıcılıq keyfiyyətinə malik
olmuşdur. O, qüdrətli bir nasir olduğu qədər də, dahi fizik,
riyaziyyatçı və filosof idi. O, ilk dəfə hesablayıcı maşın kəşf
etmiş, həndəsəyə aid bir neçə teorem yaratmış, hidravlikanın
əsasını qoymuş, mayeyə təsir edən qüvvənin bərabər
miqdarda yayılması haqqında qanunu kəşf etmiş, atmosfer
təzyiqinin ilk tədqiqatçılarından olmuşdur. Bununla bərabər,
Paskal dini dünyagörüşünün təsirilə bütün həyatı boyu
özündəki elmi təfəkkür ehtirasını öldürməyə çalışmış, ağla
qarşı çıxmış, öz kəşflərindən imtina etmişdir. Paskalın faciəsi
ondadır ki, onda biliklə din, elmlə ilahiyyat, kartezianlıqla
yansenizm barışmaz bir ziddiyyətdədir. Məhz bu ziddiyyət
onun ədəbi yaradıcılığını, o cümlədən məşhur fikirlərini başa
düşməyə imkan verir. Paskalın ziddiyyətləri dövrün
ziddiyyətləri idi, feodal həyat tərzi və normaları ilə yeni
düşüncə arasındakı əksliyin təzahürü idi.
Paskal varlı burjua ailəsində anadan olmuş və evdə
təhsil almışdır. Çox erkən riyazi istedadını büruzə vermişdir.
Atası sağlamlığının pozulacağından qorxub kitabları əlindən
alır. On altı yaşında konus kəsişmələri haqqında yazdığı elmi
əsər ona elm aləmində böyük şöhrət qazandırır və Dekartı
heyrətə salır.
On səkkiz yaşında o, hesablayıcı maşın düzəldir. Bir
qədər sonra mayelərin hərəkəti haqqındakı elmi əsər yazır.
İyirmi yaşına çatanda həkimlər riyaziyyatla məşğul olmağı
tərk etməsə dəli olacağını bildirirlər. Paskal elmi axtarışlarını
dayandırıb dünyəvi eyş-işrət aləminə qapılır. "Sevgi ehtirası
haqqında düşüncə" adlı əsl sənətkarlıqla yaradılmış, lakin
məzmunca o qədər də əhəmiyyətli olmayan bir əsər yazır.
Paskal bu əsərdə şən bir epikurçu kimi diqqəti cəlb edir.
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Otuz yaşlarında olarkən Paskal qəzaya uğrayır, beyin
silkələnməsindən xəstələnir. Xəstəlik və mənəvi sarsıntı onu
Por-Royala gətirib çıxarır. Arno və Nikolun yezuitlərlə
vuruşduğu dövrdə onun güclü satirik və döyüşkən nəsr
istedadı üzə çıxır. Katoliklərin əsas dayaq nöqtəsi olar
Sorbonna Arnoya qarşı ciddi hücuma keçəndə Por-Royal
rahibləri kömək üçün Paskala müraciət edirlər. Coşqunluqla
işə girişən Paskal "Əyalət sakininə məktublar" əsərini
yaradır. 1656-cı ilin yanvarından 1657-ci ilin martına qədər
olan müddətdə Paskalın on səkkiz məktubu çap olunur ki,
bunlar birlikdə qalın bir cild əmələ gətirir. "Məktublar" çap
olunarkən onun kim tərəfindən yazıldığı gizlədilmişdir.
Onlar bir-bir çap olunduqca, dövrün qabaqcıl adamlarını
heyran qoyursa, yezuitləri və kilsə xadimlərini cin atına
mindirir. Paskal məktublarda hiyləgər, aldadıcı bir
sadəlövhlüklə bir yezuitlə tanışlığından danışır. Yezuit ona
öz həmkarlarının əxlaq sistemini şərh edir. Bu üsulda incə və
öldürücü bir istehza gizlənirdi.
Paskal yezuitlərlə mübahisə etmir, sübut, dəlil
axtarmır. Komediya üslubuna müraciət edərək özünü
sadəlövh bir əyalət sakini kimi göstərir. Guya o, dini məsələlərdən başı çıxmayan bir adamdır. Qarşısına çıxan ilk
adamı bu məsələlərlə bağlı sorğu-suala tutur. Belə incə bir
üsulla Paskal yezuitlərin baxış və görüşləri sisteminə qarşı
kəskin bir parodiya yaradır. Onların baxış, görüş, düşüncə
sisteminin gülünclüyünü, eybəcərliyini, boşluğunu açıb
göstərir. Volter "Məktublar"ı oxuyaraq yazmışdır: " Ən
müxtəlif üsullarla yezuitlərin iyrənc olduqlarını göstərməyə
təşəbbüslər edilmişdir; Paskal daha irəli getmişdir; o, onların
gülünclüyünü göstərmişdir."
Paskalın satirası təkcə yezuitlərə qarşı yönəlməmişdi,
onun ayrı-ayrı fikirləri yansenistlərin özlərinə də toxunurdu.
Məktubların birində Paskal kilsə mübahisələrinə toxunaraq
150

XVII əsr Qərbi Avropa ədəbiyyatı

müxtəlif dini istiqamətləri xəstənin başı üstündə durub onu
müalicə etmək əvəzinə müalicə sənəti haqqında mübahisə
aparan həkimlərə bənzədir. Məhz bu cəhətinə görə
yansemizmin ən mühafizəkar nümayəndələrindən olan
Senqlen "Məktublar"ı kifayət qədər xristianlıq ruhunda
yazılmış əsərlər saymamış, onların həddindən artıq istehzalı
bir məzmuna malik olduğunu bəyənməmişdir.
Paskalın "Məktublar" əsəri satira sənətinin nadir
incilərindən olmaqla bərabər bədii nəsrin yüksək nümunəsi
idi. Səmimi yumor, parlaq məntiq, dilinin aydınlıq və
çevikliyi, ecazkar sintaksis ilə birlikdə yüksək təhkiyə üsulu
Paskalı haqlı olaraq XVII əsrin ən görkəmli yazıçılarından
biri kimi tanıtdı. Şarl Perro "Əyalət sakininə məktublar"
əsərinin məzmun, sənətkarlıq və dil xüsusiyyətlərini yüksək
qiymətləndirərək yazırdı: "Bizdə bu janrda heç vaxt bundan
yüksək heç nə yazılmamışdır." Paskalın "Məktublar" əsəri
müxtəlif cəhətlərdən əsrin Molyer, madam de Sevinye,
Laroşfuko, madam de Lafayet, Burdalı, Bossüe kimi sənətkarlarına təsir göstərmişdir.
Paskalın "Fikirlər" əsəri də ədəbi aləmdə onun "Məktublar"ı qədər geniş əks-səda oyatmışdır. Aforizmlər şəklində
yazılan bu əsəri Paskal çap olunmaq üçün hazırlamamışdır.
Müxtəlif vaxtlarda o, qiymətli saydığı fikirlərini yazmağa
adət edir. Paskalın ölümündən sonra sistemsiz şəkildə bir
yerə yığılıb bağlanmış kağız vərəqləri dəstələri şəklində
tapılmışdır. Əsər əvvəlcə 1670-ci ildə sistemsiz tərzdə Nikol
tərəfindən çap olunmuş, sonralar isə onu ciddi tədqiqatlar
əsasında daha səliqəli elmi nəşrləri həyata keçirilmişdir.
"Məktublar"a nisbətən Paskalın Monten və Dekartla əlaqəsi
burada daha aydın hiss olunur. Müəyyən ziddiyyətlərinə
baxmayaraq Paskal burada da dini dünyagörüşün
məhdudluğu dairəsindən çıxaraq əsl humanist ziyalı,
sənətkar səviyyəsinə yüksəlir. Paskalın fikirlərdə ifadə etdiyi
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əsas qayə bundan ibarətdir: insanın öz şəxsi təbiətini və
mövcudluğunun məqsədini dərk etmədən vacib heç bir şey
yoxdur. Paskal göstərir ki, bu məsələyə münasibətdə
filosoflar iki cəbhəyə ayrılmışlar. Stoiklər insan təbiətini
ucaldır, onu heç bir sərhəd tanımayan ağlına görə qüdrətli
sayır, bütün varlıqlardan, hətta allahın özündən də üstün
tuturlar. Skeptiklər isə əksinə, insanı aciz, miskin bir varlıq
kimi tanıyır, idrak yolu ilə dünyaya hakim olmaq üçün heç
bir imkanı olmadığını göstərirlər, mahiyyət etibarilə insanın
heyvandan heç nə ilə fərqlənmədiyini iddia edirlər.
Paskalın "Fikirlər"ində isə insanın böyük, yoxsa bir
heç olması sualına ikili cavab verilir. Məsələyə dialektik
şəkildə yanaşan Paskalın fikrincə, insan eyni zamanda həm
böyükdür, həm də bir heçdir. İlkin günah tədricən insan
təbiətinin xırdalaşmasına və eybəcərləşməsinə səbəb oldu,
lakin bu xırdalaşmış vəziyyətdə də insan öz keçmiş
əzəmətinin, böyüklüyünün əlamətlərini saxlayır. Ağıl onu
bütün başqa canlılardan seçərək ucaldır. "İnsan təbiətin
qoynunda zəif bir qamışdan başqa bir şey deyildir, lakin o,
düşünən qamışdır. Onu əzmək üçün bütün kainatın qüdrətini
səfərbər etməyə ehtiyac yoxdur. Bir külək əsimi, bir yağış
damcısı onu ölümə yetirmək üçün kifayətdir. Lakin bütün
kainat onu məhv etməyə hücum çəksəydi də, o, yenə də onu
öldürən bütün qüvvələrdən daha qüdrətli olardı, çünki o onu
bilərdi ki, o, ölür, onu da bilərdi ki, kainat onun müqabilində
hansı üstünlüklərə malikdir. Kainat isə bunu bilmir. Bizim
bütün ləyaqətimiz və böyüklüyümüz fikrimizdədir. Doldura
bilmədiyimiz zaman və məkan yox, ancaq, o, yəni
düşüncəmiz bizi ucaldır. Buna görə gəlin yaxşıca-yaxşıca
düşünmək öyrənək: budur əxlaqın əsas prinsipi."
Əsərinin başqa yerində Paskal ağıl, düşüncə haqqında
daha artıq bir inamla danışır. O yazır: "Mən insanı əlsiz,
ayaqsız, başsız təsəvvür edə bilərəm, çünki ancaq təcrübə
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bizi öyrədir ki, baş ayaqdan daha faydalıdır. Lakin mən
insanı fikirsiz təsəvvür edə bilmirəm; bu ya daş olardı, ya
heyvan."
Paskalın dünyagörüşünün ziddiyyətləri orada üzə
çıxır ki, o, insan ağlını tərənnüm etdiyi vaxt onun qüdrətinə
dini vasitələrlə bəraət qazandırmağa çalışır. Guya insanın
eyni zamanda həm böyük, həm də kiçik olmasını ancaq
xristian dini aydınlaşdıra bilər. Paskalın görüşlərindəki bu
qəribə ziddiyyətlər onun dövrünün ziddiyyətləri idi. "Ata
qaçmaq xas olduğu kimi, insana da inkar etmək, inanmaq və
şübhələnmək xasdır" deyən Paskal göründüyü kimi
ziddiyyətli keçid dövrünün tipik bir şəxsiyyəti olmuşdur.
Onun "Fikirlər" əsəri də XVII əsr nəsrinin ən parlaq
abidələrindən biridir. Sözlərindəki qeyri-adi məntiq,
ifadələrin heyranedici həndəsi düzümü, bədii teorem təsiri
bağışlayan, kədərli, acı bir ironiya Paskalın müasirlərini də,
sonrakı tənqidçilərini də heyran etmişdir. Onun yazı üsulu
sonrakı dövrün nəsri üçün bir örnək olmuşdur.
Aforist yazıçılar. XVII əsr fransız ədəbiyyatında bir
sıra sənətkarlar da olmuşdur ki, onlar pyes, roman, poema,
hekayə, novella şeir yazmamışlar. Son dərəcə yığcam,
lakonik miniatürlər, yaxud xalq atalar sözlərini xatırladan
fikirlərdən ibarət olan əsərlər yaratmışlar. Həyati
müşahidələrin və düşüncələrin məhsulu olan bu əsərlərdə
dövrün əhval-ruhiyyəsi, axtarışları, münasibətləri əks
olunmuşdur. Bu janrın ilkin mənbəyi Teofrastın "Səciyyələr"
/yaxud "Xarakterlər"/ əsəri olmuşdur. Artıq İntibah dövründə
Monten bu janrdan məharətlə istifadə etmişdir. XVII əsr
fransız ədəbiyyatında bu janrın Laroşfuko, Labrüyer,
Vovenarq, Şamfor kimi tanınmış nümayəndələri yetişmişdir.
Bütün başqa janrlar kimi aforizm də yazıçıdan yüksək
istedad və sənətkarlıq tələb edirdi. Burada yığcam formada
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güclü və dərin fikirlər, düşüncələr əks olunmalıdır. Burada
artıq heç nə ola bilməz. Lakoniklik aforizmin əsas məziyyətidir.
LAROŞFUKO. /1613-1680/. Aforizmi bədii yaradıcılığının əsas formasına çevirən, bu janrda yazdığı əsərlərlə
XVII əsr fransız ədəbiyyatının Kornel, Rasin, Lafonten kimi
nümayəndələri ilə bir sırada durmaq hüququ qazanan
Laroşfuko klassisizmin tipik nümayəndələrindən biridir.
Universallığa can atan, ümumiləşdirmələrində son həddə
varan, konkret surətləri yox, ümumi ideyanı əsas götürən bu
istedadlı sənətkar bədbinliyi, inamsızlığı ilə də əsrinin
oğludur. Lakin o, həyata, insana, ictimai gerçəkliyə bədbin,
inamsız münasibəti cəhətdən barokko cərəyanına məxsus
yazıçılara daha yaxındır.
Fransua de Laroşfuko Fransanın iri feodal əyanlarından olmuşdur. Mütləqiyyət idarə üsulu onun feodal
imtiyazlarına toxunduğu üçün Fronda hərəkatında iştirak
etmiş, kardinal Rişelye və kardinal Mazarini əleyhinə
mübarizə aparmışdır. 14 yaşında əlverişli şəkildə evlənmiş,
15 yaşında Kondenin ordusunda vuruşmuş, 16 yaşında
saraya daxil olaraq dedi-qodular, fitnə-fəsadlar burulğanına
düşmüşdür, gah sürgün edilmiş, gah Bastiliyaya salınmışdır.
Onun həyatı XVII əsrin nəzakətli qəhrəmanlarının həyatı
üçün nümunə ola bilər.
Yazıçının həyatı "Xatirələr"ində təsvir etdiyi kimi
rəngarəng macəralar içərisində keçmişdir. Fronda
hərəkatında iştirakı da bu macəraların davamı kimi meydana
çıxmışdır. Vətəndaş müharibəsində qiyamçılar dəstəsinin
başçısı kimi şücaətlə vuruşmuş və 1652-ci ildə üzündən
yaralandıqdan sonra siyasi işlərdən əl çəkib ədəbi salonlar və
onların iştirakçıları ilə dostlaşmışdır.
1662-ci ildə onun "Memuarlar" /"Xatirələr"/ əsəri çap
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olunur. Səliqəli, canlı və incə bir üslubda yazılmış bu
"Xatirələr"də hadisələr fərdi təəssürat süzgəcindən
keçirilərək təqdim olunur. Get-gedə onun bədbinlik və
ümidsizliyi tündləşir. 1665-ci ildə "Düşüncələr, yaxud əxlaqi
hikmətlər və maksimlər" adı ilə çap olunan aforizmləri də acı
və əsəbi bir ümidsizlik və inamsızlıq əhval-ruhiyyəsi ilə
aşılanmışdır. Bu aforizmlərdə zəngin həyat təcrübəsinin ayıq
ümumiləşdirilməsi, orijinal bir filosofun bitkin dünyagörüşü
əks olunmuşdur. Burada ictimai həyatdan bədbinləşmiş bir
şəxsin ictimai, sosial səciyyə daşıyan bədbinliyi ardıcıl və
təsirli tərzdə ifadə olunmuşdur. Çox mümkündür ki, bu
bədbinlik fəlsəfəsinin yetkinləşməsində "insan insanın
canavarıdır" deyən Hobbs fəlsəfəsinin də müəyyən rolu
olmuşdur. Laroşfukonun mizantropluğu /insansevməzliyi/
heç də ümidləri boşa çıxan, aldadılan məğrur bir zadəganın
əsəbiliyinin nəticəsi deyildir. Əksinə o, mənsub olduğu sinfin
süqutunu, mütləqiyyət tərəfindən məğlub edilib ona xidmət
göstərməyə məcbur olduğunu görüb bədbinləşir, kor-təbii
materialist
düşüncə
əsasında
mövcud
cəmiyyətin
eybəcərliyinin səbəblərini, köklərini açıb göstərir.
Laroşfukonun kitabında diqqəti cəlb edən əsas fikir
bundan ibarətdir ki, "çaylar dənizə itdiyi kimi bütün
yaxşılıqlar da haqq-hesabda itir". Başqa sözlə, yazıçının
fikrincə, ictimai həyatın bütün hadisələri qazancla, fayda ilə,
xudbin haqq-hesabla əlaqədardır. "Qazanc bütün mümkün
dillərdə danışır, bütün insan növlərinə, hətta onda marağı
olmayanlara da əmr edir". İnsanların hərəkətləri onların
yaşından, cinsindən asılı olmayaraq xudbin məqsədlər güdür.
"Sevginin nə olduğunu müəyyən etmək çətindir. Yeganə onu
demək olar ki, bu qəlbə münasibətdə hökmranlıq etmək
cəhdidir". "Namuslu qadınların çoxu gizli xəzinələrə
bənzəyir, onlar ancaq onları axtarmadıqlarına görə
təhlükədən uzaqdırlar". "Ağıllı axmaqdan dözülməz heç nə
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yoxdur". "Elə göz yaşları var ki, başqalarını aldadandan
sonra çox vaxt bizi də aldadırlar". "Həqiqi xeyirxahlıqdan
nadir heç nə yoxdur: xeyirxahlıq adlandırılan şey adətən
səhlənkarlıq və zəiflikdən başqa bir şey deyildir". İnsana
inamsızlıqla, bədbinliklə dolu olan bu fikirlər uzun müddət
Fransa kübar cəmiyyətində dolaşan, insanları yaxından
tanıyan, onların əməllərini, sözlərini görən ayıq, cəsarətli
şəxsin real faktlardan çıxartdığı qənaətlərdir. Yazıçının
yaşadığı dövrü, dolaşdığı mühiti nəzərə almadan onun
əsərinə doğru qiymət vermək çətindir.
Sevgidə, dostluqda, mərhəmətdə, qayğıda insan
ancaq özünü düşünür. Adam bir başqasına kömək göstərirsə,
bunu ancaq ona görə edir ki, başqasının əzabını görmək onun
xoşuna gəlmir. Birinə sədəqə verirsə, ancaq ona görə belə
edir ki, mərhəmət göstərmək onun xoşuna gəlir. Əgər ölənə
ağlayırsa, ancaq özünə yazığı gəlir, çünki ölənlə görüşmək
ləzzətindən məhrum olur.
Bir klassisist kimi Laroşfuko öz hikmətlərində insan
eybəcərliklərinə ümumilik səciyyəsi verməyə çalışsa da,
onun göstərdiyi ehtiraslar əslində XVII əsr fransız
zadəganlığının yuxarı dairələri üçün tipikdir. Bu aforizmlər
arxasından həmin dövrün zadəganları və əyanları boylanır.
Bu aforizmləri oxuyan, heyrətlə qarşılayan Fransanın yüksək
kübar dairələri onlarda özlərini görürdülər və tanıyırdılar.
Lakin Laroşfukonun əsərini ancaq zadəganlığın əxlaqını əks
etdirən bir əsər kimi qiymətləndirmək yanlış olardı. Onun
əhəmiyyəti, məzmunu daha genişdir.
Laroşfukonun bəzi aforizmləri bunlardır: "Bizim
hamımızın özgənin bədbəxtliyinə dözməyə kifayət qədər
gücümüz vardır", "Qocalar yaxşı məsləhət verməyi ona görə
sevirlər ki, onlar axmaq nümunələr göstərməyə qabil
olmadıqlarına görə özlərini mükafatlandırsınlar", "Krallar
insanlarla pullar kimi hərəkət edirlər: onlara öz istədikləri
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kimi qiymət verirlər, ona görə də onları həqiqi qiymətlərinə
görə yox, məzənnəyə görə qiymətləndirmək lazım gəlir",
"Nöqsanlar bizi tərk edəndə, biz özümüzü inandırırıq ki, biz
onları tərk edirik", "Etiqad qəlbin passivliyi və tənbəlliyidir,
şöhrətpərəstlik isə fəallıq və coşqunluğu", "Biz çox vaxt bizi
darıxdıran adamları bağışlayırıq, lakin darıxdırdığımız
adamları bağışlaya bilmirik", "Aşiqlər və məşuqlar heç vaxt
bir yerdə olanda darıxmırlar, çünki onlar ancaq özləri
haqqında danışırlar".
Laroşfukonun əsəri çap olunan zaman böyük
müvəffəqiyyət qazanmışdır. Lakin dövrün bir çox humanist
sənətkarları, xüsusən İntibah dünyagörüşü ilə əlaqəni tamam
üzməyən, həyata və insana nikbinliklə yanaşan bir sıra
sənətkarlar
onun
bədbinliyini
qəbul
etməmişlər.
Laroşfukonun "Hikmətlər"i çap olunandan iki il sonra
Molyer "Mizantrop" komediyasında onun əsərində irəli
sürülən müddəaları tamaşaçılar müzakirəsinə vermiş, əsas
tendensiyasını qətiyyətlə pisləmişdir. Lakin Molyer öz əsəri
ilə Laroşfukonun "Hikmətlər"inin ədəbi əhəmiyyətini rədd
etmir, bəlkə onun humanizmini və tarixi əhəmiyyətini bir
daha təsdiqləyir.
JAN DE LABRÜYER. /1645-1696/. XVII əsrin sonlarında yaşayıb yaradan ən orijinal sənətkarlardan biri olan
Labrüyer "Bu əsrin xarakterləri və əxlaqı" adlı əsəri ilə
tanınmışdır. Labrüyer o qədər də varlı olmayan burjua
ailəsində doğulmuşdur. Tədqiqatçılar yazıçının mənsub
olduğu ailənin keçmişdə zadəgan rütbəsi daşıdığını ehtimal
edirlər, lakin Labrüyer anadan olduğu vaxt onların ailəsi bu
rütbəni artıq itirmişdi. Labrüyer həyatı boyu silki baxışların
qurbanı olub, bundan əzab görsə də, silki təbəqələrə həmişə
laqeydliklə yanaşmışdır.
1684-cü ildə Bossüenin zəmanəti ilə o, sərkərdə
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Kondenin nəvəsinin tərbiyəçisi olmuşdur. Konde şöhrətpərəst, məğrur və qətiyyətli bir adam idi. Onun
Şantilyedəki sarayı Fransanın ən məşhur adamlarının,
siyasətçilərinin, yazıçı və rəssamların toplaşdığı bir yer idi.
Labrüyer burada həyatı yaxından müşahidə etmiş, zəngin
təcrübə toplamışdır. "İnsan həyatının böyük tamaşasında,
zəmanəsinin nəhəng komediyasında birinci lojada küncdəcə
bir yer tutan" /Sent-Böv/ Labrüyer müşahidələri əsasında
xatırlanan əsərini yaratmış və bununla daha qalmaqallı bir
şöhrət qazanmışdır. Həmin kitab ilk dəfə Teofrastın
"Xarakterlər" əsərinin tərcüməsi kimi nəzərdə tutulmuş və
yunancadan tərcümə adı ilə çap olunmuşdur. Burada
Labrüyer öz müasirlərinin ancaq bir sıra səciyyələrini əlavə
etməklə kifayətlənmişdir. Əsərin hər bir sonrakı nəşrində
müəllifin artırdığı bu orijinal səciyyələrin sayı artırılmış və
yazıçının sağlığında həyata keçirilən axırıncı doqquzuncu
nəşrində onların miqdarı 1120-yə çatdırılmışdır. Sonrakı
nəşrlərdə Teofrasta məxsus səciyyələr kitaba əlavə şəklində
verilmişdir.
Labrüyer 1693-cü ildə Akademiyaya üzv seçilərkən
Teofrast haqqında söylədiyi nitqdə etdiyi kimi Teofrast
səciyyələrində insanın daxili mahiyyətini göstərirsə, onun
səciyyələri eybəcərliyin, səciyyənin ilkin səbəbini açır,
qabaqcadan insanların nə danışacağını və edəcəyini görməyi
öyrədir. Labrüyerə görə, insanların səciyyələri ictimai
mühitin bilavasitə nəticələridir. Xəsislər Yunanıstanda da,
mütləqiyyətçi Fransada da olmuşdur, lakin xəsisliyin
məzmunu və təzahür formaları ictimai mühitin təsiri ilə
dəyişir. Ona görə də yazıçının vəzifəsi xəsisliyi təsvir etmək
deyil, onun səbəbini tədqiq etməkdir.
Labrüyerin səciyyələri sözün həqiqi mənasında bu
əsrin, XIV Lüdovik əsrinin səciyyələridir. Biz bu
səciyyələrdə kurtizankaların, əyanların, bankirlərin, sələm158
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çilərin, yaltaqların, burjua nümayəndələrinin, xəsislərin,
dedi-qoduçuların
boşboğazların,
ikiüzlülərin,
şöhrətpərəstlərin və başqa tiplərin əlvan, realist portretləri ilə
tanış oluruq. Bu əsər fransız cəmiyyətinin həyatını,
ziddiyyətlərini hər hansı başqa bir əsərdən daha əhatəli və
daha realist cizgilərlə əks etdirir. Onun "Səciyyələr"i bütün
əsrin əzəmətli bir pamfleti kimi qiymətləndirilə bilər.
Bir cəhəti də xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, Labrüyerin tənqidləri birinci növbədə burjua-demokratik
təbəqələrin mütləqiyyətə qarşı olan əhval-ruhiyyəsi ilə
bağlıdır.
Labrüyerin əsəri janr etibarilə də orijinal və yenidir, o
vaxta qədər mövcud olan janrlardan heç birinin çərçivəsinə
sığışmır. Burada müxtəlif janr və formalardan məharətlə
istifadə edilmişdir. Burada ədəbi rəy, Laroşfuko üslubunda
yazılmış aforizmlər, əxlaqi nəsihət, dialoq, portret, kiçik
süjetli novella, dilçilik traktatı, sosial utopiya, təmsil, siyasi
satira və başqa janrlar bir-birini əvəz edir. Labrüyer öz
əsərini "Şəhər", "Saray", "Əyanlar", "Hökmdar" və s. adlarla
müəyyən hissələrə bölür.
İctimai hadisəni, həyatı bütün dolğunluğu ilə əks
etdirməyə çalışmaq cəhdi Labrüyeri gerçəkliyə daha
dərindən nüfuz etməyə gətirib çıxarır. O, paytaxtı da, kəndi
də, əyanı da, burjuanı da, məmurları da, kəndliləri də eyni bir
asanlıqla və həqiqətpərəstliklə nəzərdən keçirir.
Fransız yazıçılarından heç biri xalqın həyatının bu
cür dəhşətli mənzərəsini yarada bilməmişdir. Kəndliləri
təsvir edən yazıçının səciyyələri dövrün ictimai quruluşunun
kəskin tənqidi kimi səslənir. "Bəzən çöllərə səpələnmiş qara,
dərisinin rəngi ölü rənginə oxşayan, günəş altında
kömürləşmiş, torpağa əyilməkdən donqarlaşmış, kişi və
qadın cinsindən olan yarımvəhşi varlıqlar görmək olar ki,
torpağı məğlubedilməz bir inadla qazır və təkrar qazırlar;
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onlar başa düşülən nitqə malikdirlər və qədlərini
düzəltdikləri vaxt insan simasına malik olduqları bilinir.
Həqiqətən də məlum olur ki, onlar insandırlar. Gecələr onlar
öz mağaralarına çəkilirlər, su, köklər və qara çörəklə
aclıqlarını söndürürlər; onlar başqalarını yaşamaq üçün
əkmək, səpmək, məhsulu yığmaq zərurətindən azad edirlər
və buna görə də səpdikləri çörəksiz qalmamaq hüququnu
qazanırlar."
Labrüyerin bu təsvirində onun xalqa məhəbbəti, xalqı
bu günə salan hakim təbəqələrə nifrəti, qəzəbi ifadə
olunmuşdur. O, həmişə özünü xalqın övladı saymış, özü ilə
onların taleyi arasında yaxınlıq görmüşdür. "Üzümlüklərdəki
işçinin, əsgərin, daşyonanın taleyi mənə imkan vermir ki,
mənim knyaz və nazirlərə məxsus nemətlərim olmadığına
görə şikayətlənim." Labrüyerin bu tipli müqayisələrində
xalqa məhəbbəti, onun mənəvi gözəlliyinə, yüksəkliyinə
inamı da əks olunmuşdur: "Xalqda düşüncə yoxdur, ancaq
aristokratların da qəlbi yoxdur. Birincinin nəcib qəlbi var,
zahiri görkəmi yoxdur, ikincilərdə isə ancaq zahiri görkəm
və parıltı var. Seçmək lazımdırsa, mən tərəddüd etmərəm.
Mən xalq içərisindən çıxmış adam olmaq istərəm."
Labrüyerin əsərindəki bu demokratizm həm də onun
hakim dairələrə nifrətində, qəzəbində öz əksini tapır. O,
ehtirasla cəmiyyətdə hökm sürən ədalətsizliklərə qarşı çıxır,
arzu edir ki, cəmiyyəti ağıl idarə etsin. Buradan da, o,
ədalətli, maarifpərvər hökmdar ideyasına gəlib çıxır.
Yüksəlməkdə olan burjua cəmiyyətinin kölgəli
cəhətləri də yazıçı tərəfindən tənqid olunur. Labrüyer yazır:
"Çirkab və tullantılardan tökülmüş, nəcib insanlar şöhrət və
nəcabətə vurulan kimi var-dövlətə və qazanca vurulmuş rəzil
canlar da mövcuddur; onlar ancaq bir ləzzətə qabildirlər –
qazanmaq yaxud heç nə itirməmək; onfaizlik qazanc
haqqındakı şayiələrə daha çox maraqlı və hərisdirlər; ancaq
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öz borcluları ilə məşğuldurlar; ancaq qiymətlərin aşağı
düşməsindən, yaxud pulların qiymətinin əskilməsindən
narahat olurlar; müqavilələrdə, alverlərdə, kağızlarda batıb
qalıblar; bu cür varlılar artıq nə valideyn, nə dostlar, nə
vətəndaşlar, nə xristianlardır, bunlar ola bilsin ki, artıq
insanlar deyillər, bunlar pul sahibləridir." Molyer "Xəsis"
komediyasında bu tipli adamın canlı surətini yaradır.
Labrüyer həmçinin özünü yüksək istedadlı ədəbiyyat
tənqidçisi kimi göstərmiş, Kornel, Rasin və dövrün başqa
yazıçıları haqqında yığcam və çox dəqiq fikirlər irəli
sürmüşdür. Onun əsəri çoxlu əks-sədalar oyatmış, Renyar,
Dankur, Detuş öz komediyalarında onun fikirlərindən
istifadə etmişlər. Lesaj, Monteskye, Didro, Russo kimi
maarifçilər də onun əsərindən təsirlənmişdilər. Rus
ədəbiyyatında Kantemirin və Fonvizinin yaradıcılığında
Labrüyerin əsərlərinin müəyyən izlərini görmək olar.
RENESSANS REALİZMİ
XVII əsrin ədəbiyyatında klassisizm və barokko ilə
yanaşı onların hər ikisinə zidd olan realist burjua ədəbi
cərəyanı da təşəkkül tapmağa başlayır. Bu cərəyana mənsub
olan yazıçıların əsərlərində adi məişətin və sıravi adamların
təsvirinə daha çox diqqət yetirilir, həyat həqiqətlərinin doğru
əks etdirilməsinə daha sox meyl göstərilirdi. İntibah
dövrünün realist ənənələri ilə bağlı olan bu cərəyanı bəzən
məişət realizmi kimi səciyyələndirirdilər. Onların əsərlərində
realizmin sadəlövh səciyyə daşımasına, insanın daxili
aləminin, hiss və ehtiraslarının təsvirinə az meyl
göstərilməsinə baxmayaraq bu ədəbi cərəyan XVII əsr
ədəbiyyatında realizmin formalaşmasında mühüm rol
oynamışdır. Bu cərəyanın əsas xidməti ondadır ki, onun
nümayəndələri feodalizm cəmiyyətini idealizə edən barokko
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ədəbiyyatı ilə ciddi mübarizə aparmış, onun presiyoz üslub
və qanunlarına qarşı cəsarətlə döyüşmüşlər.
Bu cərəyanın nümayəndələrinin adi məişət mövzusuna, sadəlövh gerçəkliyə meyli presiyoz ədəbiyyatın
nəzakətli şikəst üslubuna qarşı yönəlmişdi. Lakin burada
onlar başqa bir ifratçılığa varırdılar. Əgər bir tərəfdə vulqar
və hamı tərəfindən qəbul olunmuş ənənələr, hadisələr, faktlar
qarşısında qorxudan qeyri-adiliyə və qəribəliyə pərəstiş
hökm sürürdüsə, əks cəbhədə adiliyə maraq bayağılığa
səcdəyə gətirib çıxarırdı. Nəsr sahəsində bu cərəyan ləng
inkişaf edir, antik mənbələrə ispan və italyan
nümunələrindən, İntibah dövrünün novellalarından qidalanır,
onlara istinad edərək, ehtiyatla, yan-yörəsinə baxa-baxa
irəliləyirdi. Jan-Barklayın "Evfortion", Aqrippa d`Obinyenin
"Baron de Fenestanın macəraları", Teofil de Vlonun "Bir
sərgüzəştin fraqmentləri" əsərləri bu istiqamətdə yaranan ilk
əsərlər idi. Lakin realist romanın ilk qiymətli nümunələrinə
Ş.Sorelin yaradıcılığında rast gəlirik.
ŞARL SOREL. /1602-1674/. Sorelin həyatının ilk
dövrləri haqqında məlumat azdır. O, varlı əyalət burjua
ailəsində doğulmuşdur. Atası sonra Parisə gəlmiş və
parlamentdə prokuror vəzifəsi almışdır. Sorel Parisdə
oxumuş, latın dilini öyrənmişdir, lakin elə bu vaxtlar onda
antik dövrə qarşı ikrah oyanmışdır. Kolleci bitirdikdən sonra
hüquq məktəbinə yerləşdirilsə də, hüquq onu cəlb
etməmişdir. Sorel ədəbiyyatçı olmağı arzulayırdı. Onun ilk
təcrübələri, xüsusən şeirləri zəif olmuş, diqqəti cəlb
etməmişdir.
Ədəbi qazancla özünü dolandırmağa çalışan Sorel
1622-23-cü illərdə presiyoz ədəbiyyatının təsiri ilə
"Anjelinin sarayı", "Xrizantlı Ofriza" romanlarını yazır,
novellalar məcmuəsi nəşr etdirir. Kübar dairələrin zövqünə
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uyğunlaşmaqla ədəbi şöhrət qazana bilməyəcəyini başa
düşən yazıçı yeni yol seçir. 1623-cü ildə onun "Fransionun
doğru komik həyat tarixi" romanı çap olunur. Burada o
özünü qəhrəman seçmiş, cəmiyyətin müxtəlif dairələrində
keçirdiyi macəralarını sərbəst, sadəlövh bir üslubda təsvir
etmişdir. Roman sadə xalq nümayəndələri arasında böyük
müvəffəqiyyət qazanmış və yazıçının sağlığında, az qala,
otuz dəfə nəşr olunmuşdur.
"Fransion"un müvəffəqiyyəti onun məzmununun
həyatiliyi, dil və üslubunun sadəliyi və xəlqiliyi ilə bağlı idi.
Fransionun macəralarında presiyoz ədəbiyyatda göstərilən
qəhrəmanlar, nəcib xanımlar, şərti mühit və şərait yoxdur.
Oxucunu burada yunan şahzadələri, yunan arxipelaqı
adalarında keçən həyat cəlb etmir. Sorel həmişə onu əhatə
edən, heç də həmişə cəlbedici olmayan real həyat
hadisələrini əks etdirir. Onun qəhrəmanı Fransion dövrün
orta təbəqədən olan adamlarının tipik nümayəndəsidir. Onun
adı da XVII əsrdə fransız xalqının tipik nümayəndəsinin adı
kimi işlənilir və Fransion sözü bir növ, "fransız" sözünün
sinonimi kimi başa düşülürdü. Feodal keçmişi idealizə
əvəzinə Sorelin romanında gündəlik həyatın kobud,
ikrahedici mənzərələri canlandırılır. Ucqarların yeksənəq
həyatı, əyri-üyrü yollarda yarı ac insanların, avaraların,
səadət axtaran yoxsulların dəstə-dəstə veyillənməsi, feodal
qəsrlərin əprimiş görkəmi, yolüstü qonaq evlərinin şəraiti və
sakinləri göz önündən gəlib keçir. XVII əsrin 20-30-cu
illərinin Paris həyatının qeyri-adi təfərrüatla dolu parlaq
mənzərələri də yazıçı tərəfindən diqqətlə təsvir olunmuşdur.
Nəzakətli qəhrəmanlıq romanlarında cəmi-cümlətani
bir neçə surət göstərilirdisə, Sorelin romanında kütləvi
səhnələr əsas yer tutur. Onun romanında işgüzar və daim
tələsən burjualar, təkəbbürlü əyanlar, saray adamları, veyilveyil gəzən avaralar, kurtizankalar, din xadimləri, atlılar,
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piyadalar, hamballar həyatın sonsuz burulğanında gözə
görünərək yoxa çıxırlar.
"Fransion" fransız ədəbiyyatında müasir mövzuda
yazılan ilk burjua romanı idi. O, kübar dairələr üçün deyil,
peşəkarlar, tacirlər, məmurlar üçün nəzərdə tutulmuş, onların
həyatından, onlar üçün yazılmışdır. Sorel Rable, Navarralı
Marqarita və digər İntibah dövrü sənətkarlarından öyrənsə
də, daha çox ispan kələkbazlıq romanlarının yolu ilə
getmişdir. Yazıçı ispan romanlarının formasından məharətlə
istifadə etməklə onu fransız həyatından götürülmüş zəngin
material əsasında işləmişdir. Onun qəhrəmanı Fransion tipik
pikarodur, yəni fırıldaqçıdır, şən, qayğısız, əxlaq norması
tanımayan, laqeyd və laübali bir adamdır. İspan kələkbazlıq
romanlarında olduğu kimi "Fransion"da təsvir edilən həyat
da xoşagəlməz və eybəcərdir, lakin bu, XVII əsrin birinci
rübünün fransız həyatıdır. "Fransion" bu mənada ilk fransız
kələkbazlıq romanıdır. Lesajın "Jil Blas" romanı tipli
romanların ilk parlaq nümunəsidir.
Sorelin əsərində fransız həyatı elə əhatəli və təfərrüatı
ilə əks etdirilmişdir ki, o, həmin dövrün məişət tarixini
öyrənmək üçün ən etibarlı mənbələrdən biri sayıla bilər.
XVII əsrin həyatı ilə bağlı məlum olan faktlar və detalların
"Fransion"la müqayisəli şəkildə öyrənilməsi Sorelin hər bir
xırda hadisə və fakta nə qədər sadiq olduğunu bir daha təsdiq
edir. Həyat və hadisələri doğru əks etdirən sənətkar
cəmiyyətin tüfeyli təbəqələrinə gülürsə, onları kəskin şəkildə
tənqid edirsə, sadə zəhmət adamlarını, peşəkarları və kəndliləri məhəbbətlə təqdim edir.
"Fransion"da Sorel həmçinin özünün estetik görüşlərini əks etdirmişdir. Həyatın doğru əks etdirilməsinə
məhəbbət, kübar dairələrin ədəbi normalarının saxtalığına
qarşı açıq hücumlar, onların şərti pafosunu, qondarma
hisslərini, həyəcanlarını açıq-saçıq tənqidlər Sorelin estetik
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proqramının əsas prinsiplərini müəyyənləşdirir. Çobanları
filosoflar kimi danışdıran bu ədəbiyyatı Sorel rədd edir. Dil
və üslub baxımından da Sorel presiyoz ədəbiyyatından fərqli
yolla gedir, kobud xalq ifadə, sözlərini işlətməkdən çəkinmir.
Sorelin 1627-ci ildə çap olunan "Əcaib çoban" romanında onun estetik prinsipləri daha aydın ifadə olunmuşdur. Kitaba yazdığı önsözdə Sorel bildirir ki, onun bu
əsəri bütün başqa kitablara istehza olacaq, "romanların və
bütün başqa poetik boşboğazlıqların qəbrinə çevriləcəkdir."
Bu əsərdə Sorel daha çox Servantesdən, onun ölməz "Don
Kixot"undan təsirlənmişdir. Don Kixot cəngavərlik
romanlarını oxuyub ağlını itirdiyi kimi Paris mahudçusunun
oğlu Lui də presiyoz ədəbiyyatın nümunələri olan pastoral
romanlarını oxuyub dəli olur. Öz adını yunanlaşdıraraq Lizis
şəklinə salır, çoban paltarı geyir, atasının dükanında alver
etmək əvəzinə Senanın sahillərində qoyun otarır. Öz
ağasından daha küt bir adam olan Kornelin isə onun üçün
Sanço Pansonu əvəz edir. Lizisin öz Dulsineyası da vardır.
Qırmızıyanaq Katerinanı o, Xarita adlandırıb onun şərəfinə
şeirlər qoşur. Dostları tərəfindən get-gedə lağa qoyulan
Lizisin bu sayıqlamaları tədricən əsl dəliliyə çevrilir.
Sorel öz qəhrəmanının müxtəlif macəralarına təsvir
etmək yolu ilə nəzakətli presyoz romanlarında dəbdə olan əsas
motivlərini, üsullarını, vasitələrini lağa qoyur. Sorel bununla
da kifayətlənməyərək romana yazdığı şərhlərdə presyoz
ədəbiyyatı kəskin tənqid edir.
Yarımçıq qalmış "Poliandr" romanında Sorel XVII
əsrin 40-cı illərinin maliyyəçilərinin həyatını əks etdirmişdir.
Bu əsər yazıçının realist üslubunun daha da yetkinləşməsi,
Parisin orta təbəqələrinin həyatının daha dolğun və realist
əks etdirilməsi ilə seçilir. Lakin əsər oxucuların diqqətini o
qədər də cəlb etmədi. Sorelin bundan sonra yazdığı fəlsəfi,
əxlaqi, ədəbi və dini əsərlər isə orijinal səciyyə daşımır və az
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maraq doğurur.
POL SKARRON /1610-1660/. XVII əsrin birinci
yarısında Fransız ədəbiyyatında məişət realizminin ikinci
böyük nümayəndəsi Pol Skarron olmuşdur. O, Parisdə varlı
burjua ailəsində doğulmuşdur. Atası parlamentdə müşavir
idi. Lakin parlament Rişelye ilə mübarizə apardığı vaxt o,
vəzifəsini itirib xaricə qaçmış və mühacirətdə ölmüşdür.
Analığı onu atasının birinci nikahdan olan başqa uşaqları ilə
bərabər irsdən məhrum etmişdir. O da həmkarı Sorel kimi
ədəbi yaradıcılıqla dolanmalı olmuşdur. Bu vaxtlar Qrenobl
yepiskopunun məiyyətində Romaya gedən Skarron abbat
rütbəsi alır və üç il əyalət şəhərlərindən birində keşiş işləyir.
1646-cı ildən Parisə qayıdan Skarron ömrünün sonuna qədər
Parisdə yaşayır. Ağır xəstəlik nəticəsində 1638-ci ildən
kresloya bağlı qalan ədib ruhdan düşmür, şən bir həyat
keçirir. Onun evində müxalifət ruhlu kübarlar, azadfikirli
yazıçılar toplaşırdılar. 1652-ci ildə Skarron Aqrippa
d`Obinyenin nəvəsi 16 yaşlı Fransuaza d`Obinye ilə evlənir.
Skarronun ölümündən sonra bu qadın madam de Mentenon
adı ilə kral XVII Lüdovikin əvvəlcə məşuqəsi, sonra arvadı
olur.
Skarron iyirmi il yazıb-yaratmış, şair kimi özünün
yaratdığı burlesk janrı ilə, nasir kimi novellaları "Komik
roman" əsəri və komediyaları ilə tanınmışdır.
Burlesk /"burla" italyanca zarafat, istehza deməkdir/
poeziya Fransada XVII əsrin 40-cı illərində meydana gəlmiş,
qeyri-adi uğurlarla qarşılanmış, lakin 60-cı illərin
ortalarından tənəzzülə uğramışdır. Məsələ burasındadır ki,
satirokomik səciyyə daşıyan bu poeziya müxalifətçi Fronda
zadəganlığı arasında yaranmış, mütləqiyyətçi idarə üsulunun
qeyri-real görünən əzəmətinə, burjuaziyanın eybəcərliklərinə
gülmək məqsədi daşımışdır. İtaliyada bu tipli zarafatyana
poemalar /Braççolininin "Allahlara istehza", Lallinin
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"Eneidlərin astar üzü" poemalarında olduğu kimi/
bütpərəstlik allahlarını lağa qoyub katolikliyin təsdiqinə
xidmət edirdi. Fransız ədəbiyyatında isə bu janr üstüörtülü
şəkildə ciddi siyasi və ədəbi məqsədlər izləyir, antik mifləri
astar üzünə çevirərək, şəbih formasında şərh edərək,
mütləqiyyətin qəhrəmanlıq iddialarına, bunu təsdiqə çalışan
saray ədəbiyyatının əsas mövzu mənbəyi olan Yunan-Roma
incəsənətinə gülürdü.
Burlesk sözünü ilk dəfə Fransada şair Sarrazen
işlətmiş, lakin onun banisi və ən yaxşı nümayəndəsi Skarron
olmuşdur. Onun "Tixon, yaxud Qiqantomaxiya", "Vergili tərs
üzünə" və başqa əsərləri bu janrın ən yaxşı nümunələri
sayılır. "Tifon"da yerin övladları olan titanların allahlarla
mübarizəsi, onların Olimpdən qovulması, nəhayət Herakl
tərəfindən yenidən öz yerlərinə qaytarılmaları təsvir edilir.
Guya titanlar öz aralarında keqli oynayarkən mübahisə
edirlər, atılan şarlardan biri Yupiterin sarayına düşür, onun
mətbəxindəki qiymətli Venesiya şüşələrini sındırır. Yupiter
və başqa allahlar burada komik personajlar kimi göstərilmiş,
Paris kübar cəmiyyətinin nöqsanlarına malik şəxslər kimi
təqdim olunmuşdur. Yupiter şəhvətpərəst bir adamdır, yer
sakinləri arasında qəşəng bir qız və qadın görəndə onun
dalınca düşməkdən utanmır. Onun arvadı Yunona deyingən
və qısqancdır. Titanlara isə Paris burjuaziyasının cizgiləri
verilmişdir. Onlar Paris küçələrinin dili ilə danışırlar.
"Eneida tərs üzünə" burlesk poeması Vergilinin
"Eneida"sına parodiya şəklində yazılmışdır. Skarron poemanın zəif yerlərini, ağılkəsməz uydurmalarını seçərək
onlara gülür. Bununla yanaşı "Eneida"nı əlçatmaz zirvə,
nümunə sayan müasir poemalara Skarron daha tənqidi
yanaşır. Burada da Skarron arxaik mifoloji şəraitdə müasirlik
cizgiləri daxil edir. Məsələn, troyalılar əsl Paris burjualarına
çevrilir, onların daxili və xarici xüsusiyyət keyfiyyətlərinə
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malik adamlar kimi göstərilirlər.
Poemanın dili xalq danışıq dilinə yaxınlaşdırılmış,
səkkiz hecalı qoşa qafiyəli misralardan istifadə olunmuşdur.
Skarron beş il ərzində səkkiz nəğməsini yazıb çap etdirmiş,
böyük müvəffəqiyyət qazanmasına baxmayaraq, parodiyanın
həddindən artıq uzanmasını, yeksənəq və yorucu olacağını
nəzərə alıb bu sahədəki işini yarımçıq qoymuşdur. Skarronun
burlesk poeziyası Fransada və onun xaricində böyük əkssəda oyatmış, yeni-yeni əsərlərin yaranmasına səbəb
olmuşdur. Şarl Perro, Sent-Aman, Ş.Dassusi, Füretyer,
Marivo və başqalarının bu sahədəki fəaliyyətini xatırlamaq
olar.
Burlesk poemalarına nisbətən Skarronun nəsr əsərləri, xüsusən "Komik roman"ı daha əhəmiyyətlidir. Bu
romanın ilk iki hissəsini yazıçının sağlığında 1651 və 1654cü illərdə nəşr olunmuş, yarımçıq qalan üçüncü hissə isə
Ofre tərəfindən tamamlanmış və 1678-ci ildə nəşr edilmişdir.
"Komik roman" "Fransion"a nisbətən fransız ədəbiyyatında
realist təhkiyə janrının inkişafında daha yüksək və yetkin
mərhələni təmsil edir.
Kiçik bir komediya artistləri truppasının balaca bir
əyalət şəhəri olan Mans və onun ətrafında keçən həyat və
macəraları romanın əsas mövzusunu təşkil edir. Aktyorlarla
yanaşı şəhərin meşşan əhalisi də romanda şən, incə yumorla,
realist cizgilərlə əks olunmuş, aktyorların gəlişi ilə onların
həyatında baş verən maraqlı əhvalatlar qələmə alınmışdır.
Məhkəmə hakimi La-Rapinyer bu cəhətdən realist boyalarla
əks olunmuş bir surət kimi diqqəti cəlb edir. O, Mansda
birinci hazırcavab adam, incəsənət hamisi və həvəskarı kimi
tanınır, lakin onu incəsənətdən çox qəşəng aktrisalar cəlb
edir. Dünyagörmüş aktyor və mizantrop Rankünün kələkləri
nəticəsində o öz əməllərinin qurbanı olur. Vəkillik rütbəsi ilə
öyünən Raqoten, öyünəcək və məhdud bir adam olan baron
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oğlu Sen-Far və başqaları da yazıçı tərəfindən canlı insanlar
kimi göstərilmişlər.
Teatr aləminə yaxından bələd olan, Mans şəhərində
bir çox adamları yaxından tanıyan Skarron, çox güman ki,
yaratdığı surətlərin çoxunu naturadan götürmüşdür. Yazıçının
müasirləri onun əsərində təsvir olunan adamların
prototiplərini çox asanlıqla tanıyırdılar.
Gerçək həyatdakı eybəcərliklərə açıq tənqidi
münasibətlə yanaşan, əyalət meşşanlarının kütlüyünü,
bayağılığını və başqa qüsurlarını ifşa edən yazıçı onların
arasında nəcib, təmiz insanların da surətlərini yaradır və
göstərir. Gənc aktrisa Etual, onun sevdiyi Desten, Ancelika
və başqaları buna misal ola bilər. Romanda Etualla Destenin
münasibəti axırda xoşbəxt ailə qurması ilə nəticələnir.
Ancelika da özünə layiqli həyat yoldaşı tapır. Skarronun
bütün maneələrə qalib gələn əsl sevgini hakim dairələrin
ikrahla yanaşdıqları komediya artistləri arasında tapıb
göstərməsi onun demokratizminin ən yaxşı təsdiqidir.
"Komik roman"ın ən mühüm cəhətlərindən biri onun
ispan kələkbazlıq romanları və novellaları ilə əlaqəsidir.
XVII əsr fransız ədəbiyyatının özünü hakim kübar dairələrin
idealizə olunmuş nəzakətli üslubuna qarşı qoyan əksər
nümayəndələri ispan kələkbaz romanlarının ənənələrinə
əsaslanırdılar. Bu ənənələr Sorel üçün böyük əhəmiyyətə
malik idisə, Skarron üçün daha vacib və mühüm idi. O,
Qonqora, Tirso de Molina, Frasisko de Roxas, Kalderon,
Alanso del Kastilyo Solorsano və xüsusən Servantes kimi
ispan
yazıçılarının
əsərlərinə
yaxşı
bələd
idi,
komediyalarında, şeirlərində, novellalarında, o cümlədən
"Komik roman"ında onlardan yaradıcı surətdə faydalanırdı.
"Komik roman"a daxil edilən dörd ispan novellasından üçü
Solorsanonun "Kassandranın müdafiəçiləri" toplusundan,
dördüncüsü isə daha qədim ispan mənbəyindən
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götürülmüşdür.
Servantesin yaradıcılığını və "Nəsihətamiz novellalar"ını Fransa hakim dairələrində dəbdə olan nəzakətli
qəhrəmanlıq romanlarına qarşı qoyan Skarron yazırdı: "Əgər
Fransada da Servantesin novellaları kimi yaxşı novellalar
yaratsaydılar, onlar qəhrəmanlıq romanlarından az
müvəffəqiyyət qazanmazdı."
Skarronun yaratdığı "Faciəli komik novellalar"
toplusu da ispan mənbələrindən istifadə olunaraq yaradılmışdı. Lakin bu novellalar fransız həyatına və dövrünə
uyğunlaşdırılaraq yenidən işlənilmişdir. Bu novellalardan
ikisindən /"Mənasız ehtiyatlılıq", "İkiüzlülər"/ Molyer
"Arvadlara dərs" və "Tartüf" komediyalarında yaradıcı
şəkildə istifadə etmişdir.
Skarron həmçinin bir sıra komediyalar yazmışdır.
"Jodle, yaxud cənab nökər", "Üç Doroteya, yaxud şillə yemiş
Jodle", "Kapitan Matamorun qəribəlikləri", "Matamorun
evlənməsi", "Salamank məktəblisi" və başqaları yazıçının
nəsr əsərləri və poeziyasına nisbətən fransız gerçəkliyini
daha səthi şəkildə əks etdirirdi. Bununla bərabər bunlar
Molyerə qədərki dövrdə satirik məişət komediyasının
inkişafında mühüm rol oynamışdır. Skarronla yanaşı Sirano
de Berjerakın, Demare de Sen-Sorlenin, Jille de LaTessonrinin komediya yaradıcılığı Molyer komediyaları üçün
zəmin hazırlamaqla bərabər XVII əsrin ortalarında meydana
çıxan realist məişət romanları ilə qırılmaz tellərlə əlaqədar
idi.
ANTUAN FÜREYTER /1620-1688/. XVII əsrdə
Fransada məişət realizminin üçüncü görkəmli nümayəndəsi
Antuan Füreyter olmuşdur. Parisdə o qədər də varlı olmayan
burjua ailəsində dünyaya gələn Füreyter gəncliyində hüquq
elmlərini öyrənmiş və Sen-Jermen-de-Pre kral abbatlığında
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vəkil vəzifəsində işləmişdir, lakin məlum olmayan səbəb
üzündən ruhani rütbəsini atmış və özünü ədəbi yaradıcılığa
həsr etmişdir. Çox az əsərlər çap etdirməsinə baxmayaraq
1662-ci ildə Fransız Akademiyasına üzv seçilmişdir. Bundan
sonra isə o, "Burjua romanı"
əsərindən, bir neçə
epiqramdan, təmsillərdən və şeirlərdən başqa bir şey çap
etdirməmişdir. Həyatının qalan vaxtını o, "Fransız dilinin
lüğəti" adlı monumental əsəri üzərində işləmişdir. Bu lüğətlə
əlaqədar Akademiya ilə çəkişməli olmuş və akademiklər
sırasından çıxarılmışdır.
Füreyter öz şairlik istedadını bütün janrlarda sınamış,
epiqramlar, stanslar, madriqallar, epitafiyalar, nəğmələr,
tapmacalar, sonetlər yazmış, lakin şair kimi müvəffəqiyyət
qazanmamışdır, "onun şeir tarlasında gül açılmamışdır".
Füreyterin ilk əsərləri içərisində "Alleqorik povest"
adlı nəsr əsəri xüsusi yer tutur. Üslub və forması etibarilə
ağır və yorucu olan bu əsər dövrün ədəbi mübarizələrini
dəqiq əks etdirmək baxımından böyük əhəmiyyətə malikdir.
Satira ilk növbədə dövrün ən nüfuzlu ədəbiyyat
xadimlərindən olan Gez de Balzak, Menaj, La-Kalprened,
Qombervil, Düfre və başqalarına qarşı yönəlmiş, həqiqətən
baş vermiş bir sıra ədəbi qalmaqalları əks etdirir. Əsərin
müvəffəqiyyət qazanmasının səbəbi bu cür aktual və müasir
məzmun daşımağı ilə bağlı idi. Füreyter nəzakətli
qəhrəmanlıq romanlarının müəlliflərinə də cəsarətlə hücum
edir, "yalan uydurmalar ölkəsi" olan "romanlar şahlığının"
puç, qeyri-insani, ağla ziddi estetik prinsiplərinə gülür.
Yazıçının 1662-ci ildə çap olunmuş "Merkurinin
səyahəti" mənzum əsəri də kəskin sosial məzmunu ilə seçilir.
Olimp allahları yer sakinlərinin mümkün ola biləcək,
gözləniləcək hücumlarından, qəsdlərindən qorunması üçün
Merkurini yerə göndərirlər. Merkuri yerdə yaşamalı,
insanların əxlaqını öyrənməli, təhlükə gözlənilən kimi yer
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sakinlərinə xəbər verməli idi. Merkuri yerə enən kimi
əvvəlcə çoban olur, lakin çobanlıq dövrünün keçdiyini,
kəndlinin yoxsulluq içində yaşadığını, çobanların əxlaqının
kobudlaşdığını görən Merkuri tacirliyə başlayır. Oğurluq,
fırıldaq, sələm və qarət vasitəsilə bankirliyə qədər yüksəlir.
Bundan sonra da Merkuri bir çox vəzifələrdə çalışır,
universitet gözətçisi, professor, kollec direktoru, vəkil,
həkim, saray şairi olur. Sarayda o, büsbütün pozulur,
nəzakətli şeirlərlə alver edir, miyançı olur, özü üçün oğru
dəstəsi düzəldir. Nəhayət, onu tuturlar və edam cəzasına
məhkum edirlər, lakin Yupiter öz ildırımları ilə cəlladı və
mühafizəçiləri öldürüb onu xilas edir. Merkuri göydə
allahların məclisində gördüklərindən, eşidilməmiş vardövlətdən, kübarların şəhvətpərəstliyindən, kiçik insanların
dəhşətli yoxsulluğundan, cəmiyyətin bütün təbəqələrinin
pozulmasından söhbət açır. Yupiter get-gedə eybəcərləşən
insan nəslinə lənətlər yağdırır. Bu satira kəskin ictimai
məzmunu, dövrün bir çox nüfuzlu adamlarına qarşı açıqaydın hücumları ilə diqqəti cəlb edir.
Füreyterin ədəbi irsində "Burjua romanı" mühüm yer
tutur. Bu əsər Fransada realist məişət romanlarının inkişafı
baxımından mühüm mərhələ təşkil edir. Romanda XVII əsrin
ortalarının Paris burjuaziyasının əxlaqı və məişətinin bitkin
realist mənzərəsi yaradılmışdır. Burada qəhrəmanlar,
qəhrəman qadınlar, döyüşən ordular, dağılan krallıqlar deyil,
adi insanlar təsvir olunur, öz yolu ilə səssizcə hərəkət edən
bu adamların bəziləri gözəl, bəziləri eybəcərdir, bəziləri
ağıllı, bəziləri axmaqdır.
Romanın əsas surətləri prokuror Volmişon, onun
arvadı, qızı Javotta, markiz Nikodom, qonşu qadın Tuanon
və başqalarıdır. Prokuror Volmişon tülüngü və kələkbazdır,
lakin evdə heç bir hörməti yoxdur, arvadı onu başmaq altında
saxlayır. Onun qızı Javotta nəzakətli romanlar oxusa da,
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hiyləgərlik işlədib ərə getmək üçün markizi ələ keçirir.
Markiz Nikodomun yüngül əxlaqlı adam olduğunu
öyrəndikdə isə onu evdən qovurlar. Əsərdə heç bir sünilik,
fəsalət və bəlağət nişanəsi yoxdur. Adi həyatın prozası
burada ədəbi normaya çevrilmişdir.
Füreyterin əsəri süjetinin maraqlı qurulması ilə deyil,
meşşan həyat tərzinin, əxlaq və vərdişlərinin təfərrüatlı
təsviri ilə diqqəti cəlb edir. Ev əşyalarının düzülüşü də,
süfrəyə gətirilən səhər və şam yeməklərinin təsviri də yazıçı
tərəfindən eyni diqqətlə qələmə alınmışdır.
Füreyter burjua gerçəkliyini doğru, dəqiq əks etdirən
bir
roman
yazmaq
istəmiş,
bununla
bərabər,
karikaturaçılıqdan və məsxərəçilikdən də qaçmışdır. Əsərin
qəhrəmanlarını yazıçı o qədər canlı təsvir etmişdir ki,
müasirləri bunların arxasında dövrün adamlarının həqiqi
portretlərini görmüş və axtarmışlar. Düzdür, Volmişen
obrazının əsasında Paris parlamentinin prokuroru Rollenin
dayandığı yaxşı məlumdur. Lakin Füreyter həyatda gördüyü
adamların sifətlərini olduğu kimi öz əsərinə köçürməmiş,
ümumiləşdirmə apararaq müstəqil tiplər yaratmışdır.
"Burjua romanı" XVII əsr fransız ədəbiyyatında sonuncu əxlaq romanı idi. Bu romanın ənənələrinin bilavasilə
davamını ancaq XVIII əsrdə Lesajın yaradıcılığında görürük.
MADAM DE LAFAYET /1634-1693/. XVII əsrin
fransız ədəbiyyatında bədii nəsrin ən istedadlı nümayəndələrindən biri də qrafinya de Lafayetdir. İntibah dövrünün
realist ənənələri ilə Rasinin faciələrindəki insan
psixologiyasına dərdindən nüfuz etmək keyfiyyətlərini
məharətlə birləşdirən madam de Lafayet ilk realist fransız
romanının yaradıcısıdır. Tədqiqatçılar haqlı olaraq onun
"Klev prinsessası" əsərini klassisizm dövrünün yeganə
həqiqi romanı sayırlar. "Klev prinsessası" romanı dərin
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psixologizmi, insan həyəcanlarının realist təqdimi ilə bütün
XVIII əsrdən keçərək Balzakın, Stendalın, Floberin
romanları ilə səsləşir.
Mari-Madlen de Lafayet gəncliyində markiza
Rambulyenin presiyözlük mərkəzi olan salonuna gəlibgedənlərdən biri olmuşdur. Burada incə, nəzakətli zövqlər,
macəralarla dolu pastoral romanlar geniş dəbdə idi. Madam
de Lafayet də ilk vaxtlar bu salonun zövqünə uyğun barokko
üslubunda romanlar yazmışdır. Onun ilk romanı olan "Zaida"
əsəri də həmin dövrün məhsuludur. Əsərdə dəniz quldurları,
gəmi qəzaları, oğurlamalar, qaçmalar, tanımalar, görünməmiş
ölkələr, məlum olmayan zamanlar bir-birinə qarışıb əlvan
mənzərə yaradır. Artıq bu əsərdə presiyöz romanların
çoxundan fərqli olaraq qəhrəmanın hərəkətini psixoloji
cəhətdən əsaslandırmaq meyli özünü büruzə verir. "Klev
prinsessası" romanında isə bu əsas prinsipə çevrilir.
Bu romanın yazıldığı dövrdə madam de Lafayet
Laroşfuko ilə yaxından dost idi, onlar bir-birini sevirdilər. Bu
dostluq və sevgi onların hər ikisinin yaradıcılığına səmərəli
təsir göstərmişdir. Madam de Lafayet bu cəhətə işarə edərək
yazmışdır: "Laroşfuko mənim ağlımı zənginləşdirdi, mən isə
onun qəlbini təzələdim." Əvvəlki əsərlərində olduğu kimi bu
romanını da ədib katibi, yazıçı Seqrenin imzası ilə nəşr
etdirmişdir. Lakin fransız kübar dairələri əsərin kim
tərəfindən
yazıldığını
müəyyənləşdirməkdə
çətinlik
çəkmədilər. Memuar ədəbiyyatı üslubunda yazılan "Klev
prinsessası" romanı süjetinin sadəliyi, təsvir vasitələrinin
xəsisliyi ilə diqqəti cəlb edir. Yazıçı müəllifliyini
hiyləgərliklə boynundan ataraq roman haqqında yazmışdır:
"Mən onu yaxşı yazılmış, artıq cilalanmaqdan uzaq, heyran
edici incəliklərlə dolu xoşa gələn bir əsər sayıram. Onu
dönə-dönə oxumaq olar, mən onda saray cəmiyyətinin və
onun həyat tərzinin çox gözəl təsvirini görürəm. Onda
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romantik, qeyri-adi heç nə yoxdur. Sanki o, heç roman da
deyildir. Əslində bu memuarlardır, mənə dediklərinə görə
kitabı əvvəl elə-belə də adlandırıblarmış, adını ancaq sonra
dəyişdiriblər. "Klev prinsessası" haqqında, cənab, mənim
rəyim belədir." Müəllifin bu qeydində dəqiq göstərildiyi kimi
romanda təhkiyə dilinin həddindən artıq dəqiqliyinə, cilalı
olmasına o qədər də diqqət yetirilməmiş, real həyat və
insanların doğru təsvirinə daha artıq diqqət yetirilmişdir.
Romanın məzmunu və süjeti o qədər də mürəkkəb və
dolaşıq deyildir. Burada göstərilir ki, varlı ailədən olan
mademuazel de Şartr sevmədiyi Klev prinsi ilə təzəcə
nişanlandığı vaxt Nemur adlı gözəl, adlı-sanlı bir gənclə
qarşılaşır, onu dərin bir məhəbbətlə sevir. Nemur da onu
sevir. Artıq Klev prinsinin arvadı olan gənc qadın öz
sevgisinin nəticəsi haqqında düşünmür. Sevgi ehtirası onun
varlığına hakim kəsildiyi vaxt o öz vəziyyətinin çətinliyini,
çıxılmazlığını anlamağa başlayır. Nəcib və namuslu bir qadın
kimi o, ərinə sədaqəti olmağa, öz hisslərini boğmağa can atır.
Sevgi duyğularını boğmaq məqsədilə ərindən onu kəndə
aparmasını xahiş edir. Lakin bu da ona kömək etməyəndə hər
şeyi açıb ərinə danışır, lakin and içir ki, həmişə ona sadiq
olacaqdır. Prins eşitdiklərindən dəhşətə gəlir, həyəcanlanır,
gah qısqanır, gah da qısqandığı üçün xəcalət çəkir. Qoca
prins bu vəziyyətə tab gətirməyib xəstələnir və ölür.
Prinsessa azad olduğu, sevdiyi adamla qovuşmaq imkanı
yarandığı bir vaxtda öz səadətindən əl çəkir, ölən ərinə
sədaqət naminə monastıra gedir.
Klev prinsessası Nemurla qovuşmaqdan iki səbəbə
görə imtina edir: hər şeydən əvvəl, onun ucbatından ölən
ərinə sadiq qalmaq xatirinə. Digər tərəfdən, o, sevdiyi
adamın sədaqətinə, sabitliyinə arxayın deyildir. O, öz
şübhəsini açıq şəkildə Nemura bildirməkdən çəkinmir. "Mən
həmişəlik sizin səadətinizi təmin edə bilmərəm. Bir vaxt gələ
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bilər ki, mən sizin indi mənə məftun olduğunuz kimi bir
başqasına məftun olduğunuzu görə bilərdim. Belə halda
mənə iztirab çəkməkdən başqa bir şey qalmazdı; mən hətta
bilmirəm ki, şikayətlənməyə cəsarət edərdimmi? Sevgilini
məzəmmət etmək olar, lakin ər soyuyanda onu da məzəmmət
edirlərmi?" Nemur bir müddət iztirab çəksə də, tədricən
sevgilisini unudur.
Romanın məzmununu qəhrəmanların hisslərinin
təsviri təşkil edir. Səmimi, həqiqətpərəst, namuslu bir qadın
olan Klev prinsessası ikiüzlülük, hiyləgərlik bilmir. Qəfildən,
təsadüfən başlanan sevgi duyğuları onu çətin, çıxılmaz və
fəci bir vəziyyətə qoyur. O, bu çətinlikdən qalib çıxır.
Mühitinin əxlaqi prinsiplərinə, tələblərinə uyğun, insan kimi
ləyaqətinə ləkə gətirə biləcək, kölgə salacaq bir sevgidən,
sevgilidən gen durur. Onun sevgisində mənəvi cəhətdən azad
olmuş bir insanın həqiqi ehtirası göstərilmişdir. O, vəziyyətinin çıxılmazlığını bütün aydınlığı ilə duyan, xarakterindəki
ziddiyyətləri dərinliyi ilə anlayan bir insandır. Onun etirazı,
üsyanı XVII əsr Fransa saray əxlaqının məhdudluğuna qarşı
yönəlmişdir. Kornel və Rasinin faciələrində olduğu kimi,
burada da qəhrəman hiss ilə borc arasındakı konflikt
qarşısında qalır, ağlının gücü ilə hissə qalib gəlir. Anatol
Fransın dediyi kimi "öz xarakterinin mahiyyəti etibarilə
Emiliyaya /Kornelin "Sinna" əsərinin qəhrəmanı/ bənzəyən"
bu qadın "əsl ismət mələyidir".
Madam de Lafayet qəhrəmanlarının həyatını XVI
əsrin ortalarına, II Henrixin hakimiyyəti dövrünə aparıb
çıxarsa da, oxucunun gözü qarşısında XVII əsrin ikinci
yarısının saray həyatının feodal-zadəgan cəmiyyətinin siması
realist cizgilərlə təqdim olunur. İncə nəzakətli rəftar arasında
soyuq və üşüdücü münasibət, zadəgan nümayəndələrinin
paxıllıq və kin-küdurət görünür. Saray dedi-qoduları,
qeybətləri, tərifləri arxasından yalanlar, məkrli məqsədlər,
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açıq və gizli istehzalar boylanır. Burada ən güclü hislər,
duyğular, kədər və göz yaşları saray davranış qaydalarının
daş çərçivəsinə salınaraq susdurulur. Qəh-qəh çəkib gülmək
əvəzinə gülümsünürlər, hıçqırıb ağlamaq əvəzinə sakit-sakit
göz yaşı axıdırlar. Sevinc və iztirablar kübar qaydalarının,
davranış normalarının ağırlığı altında qəddarcasına
susdurulur. Bu həyatın sərt, amansız qanunları qarşısında
özünü, hislərini qorumaq üçün insana Axilles gücü lazımdır.
Bir tərəfdən İntibah realizmi, digər tərəfdən klassisist
faciənin nailiyyətləri ilə şərtlənən "Klev prinsessası" romanı
XVII əsr fransız ədəbiyyatının mühüm nailiyyətlərindən
biridir.
Tarixi-psixoloji
romanın
ən
böyük
nümayəndələrindən olan F.Stendal onu Valter Skottun
romanları ilə müqayisə edərək, madam de Lafayetin əsərini
"qəhrəmanın paltarını, sifətinin cizgilərini, düşdüyü təbiəti",
deyil, "onun ehtirasını, qəlbini həyəcana gətirən müxtəlif
hislərini" təsvir etdiyinə görə daha üstün tutmuşdur. Bu
roman XVII əsrin fransız ədəbiyyatının İntibah dövrü
ədəbiyyatı ilə möhkəm tellərlə bağlı olduğunu bir daha
təsdiq edir.
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M O LY E R
/1622 - 1673/
Molyer fransız ədəbiyyatının tarixinə komediya
janrının banisi və ən böyük nümayəndəsi kimi daxil
olmuşdur. Cəmiyyətin həyatını, adət və ənənəsini dərindən
bilən bu dahi sənətkar öz komediyalarında Fransanın
həyatını bütün ziddiyyətləri ilə birlikdə bir maarifçi kimi əks
etdirib nöqsanlarına gülmüş, daha çox xalq içində müşahidə
olunan gözəlliklərini alqışlamışdır. Şekspir kimi, Molyer də
dünya dramaturgiyasının inkişafına güclü təsir göstərmişdir.
Dövrünün zadəgan və burjua ideologiyasına məxsus
məhdudluğunun fövqündə duran Molyer daha çox əsərlərinin
mütərəqqi məzmunu ilə diqqəti cəlb edir.
Nikbinlik, həyatsevərlilik və duzlu yumorla birlikdə
dərin ideyalılıq Molyer komediyalarını səciyyələndirən əsas
keyfiyyətdir. Xalqa bağlılıq, onun mənafeyini müdafiə etmək
onun əsərlərinə xalq içərisində geniş şöhrət və məhəbbət
qazandırmışdır.
Molyer təxəllüsü ilə tanınan Jan Batist Poklen 1622ci ilin 13 yanvarında Parisdə sənətkar ailəsində doğulmuşdur.
Onun atası saray dekoratoru kimi tanınırdı, özünün xüsusi
divar kağızı dükanı var idi. Atası oğlunu oxutmaq fikrində
deyildi. Molyerin yaşı 14-ə çatanda o güc-bəla ilə oxumağı
öyrənmişdi, ata istəyirdi ki, oğlu onun peşəsinin davamçısı
olsun. Molyerin oxumağa olan güclü həvəsini və bacarığını
görən babasının təkidi ilə atası onu Klermon yezuit kollecinə
oxumağa verir. Burada beş il oxuyan Molyer elmi biliklərə
yiyələnir. O, müəllimi filosof Qassendinin köməyi ilə Epikur
fəlsəfəsini öyrənir. Hətta deyilənə görə, bu vaxt o Lukretsi
Karın "Şeylərin təbiəti haqqında" əsərini fransız dilinə
çevirir. Kolleci bitirib hüquqşünas diplomu alan Molyer
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Parisə qayıdır. Yaxın dostları və həmfikirləri ilə birlikdə
ayrıca bir aktyor truppası yaratmaq istəyir. Molyer aktyor
olmaq, özü də fəci rollarda oynayacaq aktyor olmaq
istəyirdi. Məhz bu məqsədlə elə həmin vaxt özünə Molyer
təxəllüsü götürür. Əvvəllər artıq başqa bir aktyor tərəfindən
işlədilən bu təxəllüs onun adını bütün dünyaya tanıtdırır.
Fransada teatrın hələ təzəcə yarandığı, daimi aktyor
truppasının təzə-təzə meydana çıxdığı bu ilk dövrdə
Molyerin və onun dostlarının yeni teatr yaratmaq
təşəbbüsləri baş tutmur və onlar özlərinin 1643-cü ildə
açdıqları teatrlarını 1645-ci ildə bağlamalı olurlar. Şarl
Düfrenin səyyar komik aktyorlar truppasına qoşulan gənc
Molyer 1646-cı ildən həmin truppa ilə birlikdə Fransanın
şəhərlərini gəzir, həyatı və insanları öyrənir, canlı xalq
danışığı ilə tanış olur. Molyerin müstəqil dramaturji
yaradıcılığa müraciəti təsadüfən, lakin zərurət üzündən baş
verir. Müstəqil dram yaradıcılığı haqqında düşünmədən gənc
aktyor işlədiyi truppanı repertuar yoxsulluğunu aradan
qaldırmaq üçün əvvəlcə italyan xalq şəbihlərini fransız həyat
tərzinə uyğunlaşdıraraq yeni şəklə salmaqla məşğul olur.
Get-gedə bu italyan nümunələrindən uzaqlaşmağa başlayan
ədib, nəhayət, onları tamam bir kənara qoyub müstəqil
yaradıcılıq meydanına atılır. Dramaturqun ilk qələm təcrübələri itib-batmışdır. Onun italyan nümunələri əsasında
yazdığı mənzum "Dəlisov" /1655/ və "Sevgi küsüşməsi"
/1656/ məzhəkələri vəziyyət komediyaları tərzində
yaradılmışdır. Komediyanın əsas qəhrəmanı xalq içərisindən
çıxmış nökər Maskarildir. Özünü "kələkbazlar imperatoru"
adlandıran Maskaril çevikliyi, hazırcavablığı, hər cür
vəziyyətdən çıxmaq bacarığı ilə diqqəti cəlb edir. Maskaril
rolunu Molyer özü ifa edirdi. Onu qeyd edək ki, 1650-ci
ildən Molyer truppanın rəhbəri kimi Ş.Düfreni əvəz etmişdi.
"Dəlisov" və "Sevgi küsüşməsi" komediyalarının
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tamaşası Molyerin truppasına əyalətdə böyük şöhrət
qazandırmış və başqa truppalar arasında onu birinci yerə
çıxartmışdı. Bu vəziyyət truppaya Paris tamaşaçısı qarşısında
öz səadətini bir daha sınamaq üçün əlverişli şərait yaradır və
ümid verirdi. Molyerin sarayda, kralın qarşısında çıxış
etməklə əlaqədar səyləri uğurla nəticələnir. 1658-ci ilin 24
oktyabrında onun truppasına Luvrda kralın qarşısında çıxış
etməyə icazə verilir. Kornelin "Nikomed" faciəsindən sonra
truppa Molyerin yazdığı "Məftun olmuş doktor" məzhəkəsini
oynayır. Molyerin bu kiçik məzhəkəsi böyük müvəffəqiyyət
qazanır. Kral göstəriş verir ki, truppa Parisdə saxlanılsın və
ona Pti-Burbon saray teatrının binasında yer verilsin. Bu
teatrda üç gün Molyerin truppası, qalan günlər isə İtaliya
aktyorları tamaşalar göstərirdilər. 1660-cı ildə Molyerin
truppası Pale-Royalda yer alır və ora köçür. Pale-Royalın
binası da teatrın tələblərinə tam cavab vermirdi.
Parisdə yaşadığı 14 il müddətində Molyer aktyor və
dramaturq kimi qaynar yaradıcılıq işi aparır, 30-dan çox pyes
yazır. Dramaturq öz dühasını bütün aydınlığı ilə nümayiş
etdirir. Kral onun yaradıcılığının qiymətini bütün dərinliyi ilə
duymasa da, ona himayədarlıq göstərir, çətin anlarda
köməyinə gəlirdi. Parisdə yaşadığı və işlədiyi müddət ərzində
Molyer həmişə düşmənlərinin, komediyalarında satira atəşinə
tutduğu nüfuzlu qüvvələrin hücumlarına məruz qalmışdır.
Fransanın fəxri olan bu nəcib və istedadlı insan haqqında onun
düşmənləri ağılkəsməz şayiələr uydurur və yayırdılar.
1673-cü ildə fevralın 17-də Molyerin ürəyi dayanır.
Ölümündən bir neçə saat əvvəl artıq ağır xəstə olan Molyer
özünün "Yalançı xəstə" pyesində baş rolda çıxış edirdi.
Tamaşa zamanı özünü pis hiss edən Molyer güc-bəla ilə
tamaşanı sona çatdırır, tamaşadan sonra onu evə xərəkdə
gətirirlər. Molyer öləndə Paris arxiyepiskopu Qarley de
Şanvallon onu torpağa basdırmağı qadağan edən bir hökm
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çıxarır. Vəfat etmiş dramaturqun evini dövrəyə alan
fanatiklər onun basdırılmasına mane olmağa çalışırlar.
Molyerin dul qadını pəncərədən pul səpir ki, dindarlar
tərəfindən qızışdırılmış kütlədən yaxa qurtarsın. Kralın işə
qarışması, arxiyepiskopun hökmünü ləğv etməsindən sonra
Molyerin meyitini Sen-Jozef qəbiristanlığında hasarın
kənarında heç bir mərasim icra etmədən dəfn edirlər. Lakin
onun tabutu arxasınca sənətkara son borcunu vermək üçün
böyük bir xalq kütləsi gedirdi.
Molyerin estetik görüşləri. Molyer öz yaradıcılığında və teatr haqqındakı mülahizələrində klassisizm
mövqeyində dayanmış, digər klassisistlər kimi əksər halda
birtərəfli, statik, ziddiyyət və inkişafdan uzaq olan surətlər
yaratmışdır. Onun əsərlərində də müəllif tendensiyası birxətli
və çılpaq şəkildə özünü büruzə verir. Klassisist dramaturgiya
nəzəriyyəsinə tabe olan Molyer məhdud tendensiyaçılıq
çərçivəsində də həyati, həqiqətə uyğun surətlər yaratsa da,
klassisizmin qanuniləşmiş estetik görüşləri onun yaradıcılıq
imkanlarını məhdudlaşdırmışdır. Başqa klassisistlər kimi
onun da istedadı ilə dövrünün ədəbi normaları toqquşmuş, o
da bir çox halda bu normalar qarşısında geri çəkilmişdir.
Bununla bərabər Molyerin estetik görüşlərində
dövrünün normativ baxışlarını ötüb keçmək meylləri də
çoxdur. O, belə hesab edir ki, "komediyanın vəzifəsi
insanları əyləndirərək və tərbiyə etməkdən ibarətdir". Molyer
komediyanın, satirik teatrın ictimai əhəmiyyətini gözəl başa
düşürdü, hər bir adam öz bacarıq və istedadına uyğun olaraq
insanlara xidmət etməlidir. Bu mənada Molyer əsrin
eyiblərini gülməli təsvirlər vasitəsilə ifşa etməyi özünün
cəmiyyət qarşısında əsas borcu sayırdı. Ədibin fikrincə, ciddi
əxlaqın ən yaxşı nümunələri satiraya nisbətən daha
gücsüzdür. "Biz eyibləri kütləvi gülüş hədəfinə çevirməklə
onlara ağır zərbə endirmiş oluruq." Böyük tərbiyə edici
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qüvvəyə malik olan teatrın cəmiyyətin həyatındakı
əhəmiyyəti haqqında Molyer dönə-dönə söhbət açmışdır.
Ona görə də dramaturq həyatın gerçək konfliktlərini doğru,
dürüst əks etdirən sənət uğrunda bütün istiqamətlərdə mübarizə aparırdı. Aktyor oyunundan sadəlik, təbiilik tələb edirdi.
İstəyirdi ki, səhnədən deyilən şeirlər adi danışıqda olduğu
kimi söylənilsin. Məhz bu cəhətlərinə görə dövrün bir çox
mühafizəkar tamaşaçıları və tənqidçiləri Molyer teatrını
sadəliyinə, adiliyinə görə xoşlamırdılar. Molyer bütün varlığı
ilə səmimilik, təbiilik, sadəlik, doğruluq uğrunda mübarizə
aparırdı. Müasirləri Molyeri başa düşməkdən hələ çox uzaq
idilər. Hətta J.Rasin də öz faciələrini Molyer teatrında oynamağa ona görə icazə vermirdi ki, burada müəllif mətninin
səhnə təcəssümü həddindən artıq təbii bir metodla həyata
keçirilirdi.
Teatrı cəmiyyətin aynası sayan Molyer klassisist
faciənin həyatdan uzaq düşməsinə, səhnə obrazlarının
sxematikliyinə, yaradılmış vəziyyətlərin uydurma və
qondarmalığına görə tənqid edirdi. Molyerin ayrı-ayrı
mülahizələrində klassisist teatrın islah edilməsi fikirləri ilə
qarşılaşırıq. Molyer, bir tərəfdən belə hesab edirdi ki,
komediyada təsvir edilən surətlərdə əsrin adamları özlərini
tanımalıdırlar, digər tərəfdən həmin surətlər toplayıcı,
ümumiləşdirici keyfiyyətə malik olmalıdır. Ətrafda olan
adamlardan kimisə yada salmayan surət yaratmaq mümkün
olmadığı kimi, komediyada kimisə eyni ilə təkrar edən surət
axtarmaq dəlilikdir.
Molyerin müxtəlif münasibət və formada söylədiyi
bu fikirlər sonralar realist fikrin yaranmasında mühüm rol
oynamışdır.
"Gülünc ədabazlar". Molyerə böyük şöhrət qazandıran ilk orijinal komediya 1659-cu ilin 18 noyabrında
Parisdə tamaşaya qoyulan bir pərdəli "Gülünc ədabazlar"
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pyesidir. Pyesin qeyri-adi müvəffəqiyyətinin səbəbi onun
ətrafında kübar dairələrdə yaranan hay-küy və narazılıqla
daha çox bağlıdır. Molyer bu kiçik əsərində markiza
Rambulyenin salonunu gülüş hədəfinə çevirməyə cəsarət
etmişdi. Təzə peyda olmuş dramaturq və aktyorun cəsarəti
kübar
dairələri
qəzəbləndirdiyindən
onlar
əsərin
oynanılmasını qadağan etmişdilər. Lakin bu qadağan olunma
ancaq iki həftə davam etdi. Pyes iki həftədən sonra yenidən
tamaşaya qoyuldu və daha böyük şöhrət qazandı. Molyer
təkcə kübar dairələrdə geniş yayılmış ədabazlıq, modabazlıq
azarını yox, həm də Fronda zadəganlarını sənətkarlıqla
məsxərəyə qoyurdu kardinal Mazarini ona öz sarayında
baxmağa arzu etdi.
Əsərin əsas qəhrəmanları Kato və Madlon adlı iki
meşşan qızdır. Kübar ədabazlarının zövqünə uyğun çoxlu
roman, şeir oxumuş bu qızlar əyalətdən Parisə gəlir, markiza
Rambulye kimi şöhrət qazanmaq arzusu ilə yaşayırlar.
Pyesdə xanım Rambulyenin və onu əhatə edən adamların adı
çəkilməsə də, söhbətin kimdən getdiyi tamaşaçılara yaxşı
məlum idi. Kato və Madlon əsl kübar ədabazlardan deyillər,
onlar həmin ədabazları yamsılayan, onların yolu ilə getmək
istəyən yüzlərlə, minlərlə adamlardandırlar. Sadə, aydın,
səmimi danışıq onları darıxdırır, ikrah doğurur. Bu meşşan
qızlara Laqranj və Dükrüazi kimi iki zadəgan evlənmək
təklif etdikdə, onlar bunu romanın axırından başlamaq kimi
qiymətləndirir və qəbul etmirlər. İş-gücləri boyanmaq,
güzgülənmək, ədalı-ədalı danışmaq olan bu qızlar öz adlarını
belə kobud sayır və özlərinə ədabazlıq romanlarında olan
adlara uyğun adlar seçirlər. Madlonun atası Qorjibüs qızını
və qardaşı qızını adları ilə çağıranda, qızı ona deyir: "O
yarəb, siz necə də vulqarsınız. İnanmaq çətindir ki, belə bir
ata dünyaya belə bir ziyalı qız gətirmiş olsun! Məgər incə
üslubda hər hansı bir Katos və Madelondan danışırlar? Etiraf
183

Afaq Yusifli İshaqlı

edin ki, təkcə belə bir ad ən yüksək ədalı bir romanı
bayağılaşdırmağa səbəb ola bilər." Qorjibüsün qardaşı qızı
Kato da onun sözlərini təkrar edir: "Doğrudan, əmican, belə
kəskin səslərdən az-çox musiqini duyan qulaq ifadəedilməz
dərəcədə iztirab çəkir. Ancaq bacımın seçdiyi Poliksena, mənim özümə verdiyim Aminta adları səslərinin gözəlliyi ilə
seçilir. Bunu hətta siz də inkar edə bilməzsiniz."
Molyer addımbaşı ədabazları və ədabazlığı məsxərəyə qoyur. Kobud materiyaya nifrət edən, ideallıq
sayıqlamaları ilə yaşayan ədabazlara gülür. "Formanın
materiyaya qərəz olması" onları dəhşətə gətirir.
Onu da qeyd edək ki, ədabazlar şəklində tərcümə
edilən bu söz fransız dilində "presiyoz" formasındadır. Hərfi
mənası "çox qiymətli" olan bu sözü seçilmiş, ədalı
şəkillərində də tərcümə etmək olar. Presiyozçülər – ədabazlar
təmtəraqlı, dəbdəbəli mücərrəd bir dillə danışır, özlərini
sadə, aydın dildə danışan xalq kütlələrinə qarşı qoyurdular.
Mənbələrin yazdığına görə, əsər tamaşaya qoyulanda
əsil ədabazlar öz gülünc təqlidçilərini görüb, xəcalət
çəkmişlər. Rambulyenin salonu istər-istəməz Molyerin
komediyasına əl çalmışdır. Molyer öz komediyası ilə ədabaz
üsluba ağır zərbə vurmuş və onun ləğvinə müvəffəq
olmuşdur. Rambulyenin salonunun daimi qonağı olan,
presiyoz xanımların şairi kimi tanınan Menaj əsərin
tamaşasından sonra şair Şaplenə söhbətində demişdir: "Siz
və mən indicə çox incə və çox ayıq şəkildə tənqid edilən
bütün axmaqlıqları alqışlayırdıq... Biz pərəstiş etdiklərimizi
yandırmalı və nə vaxtsa yandırdıqlarımıza təzədən səcdə
etməyə başlamalıyıq. Bu vaxt gəlmişdir. Mən əvvəlcədən
xəbərdar etdiyim kimi bu ilk tamaşadan sonra bütün bu
çərən-pərəndən və süni üslubdan imtina edəcəklər."
Doğrudan da, bu əsərdən əvvəl qiymətli, seçilmiş mənasında
işlənən presiyoz sözü bundan sonra komik və gülməli
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məzmun ifadə edən bir sözə çevrildi.
Əsərdəki Maskaril və Jodle surətləri də ədabazlıqda
Kato və Madlondan geri qalmırlar. Komediyanın kulminasiya nöqtəsi Maskaril və Jodle ilə Kato və Madlon
arasında gedən söhbətlər səhnəsidir. Markiz və vikont paltarı
geymiş bu lakeylər ədabazlıq üslubunda apardıqları
söhbətlərdə Kato və Madlonu heyrətə salırlar. Kato və
Madlon elə güman edirlər ki, onların zəhmətləri, uğurları
hədər getməmiş, axırda mükafatlandırılmış və Parisin
ədabazlıq salonlarının nümayəndələri bu ədabaz xanımların
evinə ayaq açmağa başlamışlar. Əslində isə bu, Laqranj və
Dükrüazi tərəfindən qurulmuş bir oyun və məsxərədir.
Molyerin böyük ustalıqla yazılmış komediyası ədabazlığı tənqid pərdəsi altında həm də kübar cəmiyyətin
həyatının boşluğuna, mənasızlığına, eybəcərliyinə qarşı
yönəlmişdir. Dramaturq əyləndirə-əyləndirə cəmiyyətin bir
sıra eybəcərliklərinə gülmüşdür. Əsərdə əsas müsbət surət
burjua nümayəndəsi olan Qorjibüsdür. O, əsərin əvvəlindən
axırına kimi ədabazların hərəkətinə qarşı çıxır, onların
"meymunluğunu" pisləyir. Maskaril və Jodle isə öz
ağalarından daha çevik, daha bacarıqlı olmaları ilə seçilirlər.
Ağalarının bacarmadıqlarını onlar asanlıqla yerinə yetirir və
böyük ləzzət alırlar. Bu mənada əsərlə Bomarşenin
trilogiyası arasında müəyyən yaxınlıq görünməkdədir.
"Ərlər məktəbi" /1661/. Süjeti Terensinin "Qardaşlar" komediyasından götürülən bu əsərdə Molyer əxlaq
komediyası janrına müraciət etmiş, sevgi, kəbin, övlad
tərbiyəsi, burjua ailəsinin həyatı problemlərini həll etməyə
çalışmışdır. Əsərdə ailəyə iki baxış, iki münasibət öz əksini
tapmışdır. Ailəyə və qadına mürtəce, köhnə münasibətlə,
yeni humanist münasibətin qarşılaşması, toqquşması
göstərilmiş, birincinin iflası, ikincinin qələbəsi, təntənəsi əks
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etdirilmişdir.
Sqanarel kişini ağa, hakim, qadını isə qul, qaravaş,
hüquqsuz bir varlıq hesab edən görüşləri müdafiə edir. Onun
kəbin haqqında öz təsəvvürləri vardır. Onun fikrincə, "gərək
qadın sadə çitdən paltar geyinsin, qara paltarı isə ancaq baxar
günləri işə salsın. Evdə oturub ora-bura qaçmasın, təsərrüfat
işləri ilə məşğul olsun, paltar yamasın, boş vaxtı olsa,
əylənmə üçün corab toxusun." O, bir növ M.Ə.Sabirin
"Nədamət və şikayət" şeirində təsvir edilmiş qadına oxşar bir
arvad almaq haqqında düşünür. Lakin o hərəkətləri və sözləri
ilə tamaşaçıda gülüş doğurur. İzabellanın hiyləgər
hərəkətlərinin qurbanı olub, axırda axmaq vəziyyətdə qalır.
Qardaşı Arist hər cəhətdən onun əksidir. O, ailə və
kəbinə başqa gözlə baxır. Qadını azad, sərbəst görmək
istəyən Arist qadın iradəsini zorlamağın əleyhinədir.
Əbəsdir göz qoymaq onlara hər an,
Xoş olar ürəyi fəth etsən insan.
Aristin insana baxışı, hərəkətləri, mülahizələri əslində
Molyerin humanizmini ifadə edir. Dramaturq ailə haqqında
qabaqcıl düşüncələrini bu surətin dili ilə irəli sürür. Qoca
olmasına baxmayaraq o da sevir, lakin Sqanareldən fərqli
olaraq onda mütləq hakimlik iddiası, qısqanclıq duyğuları
yoxdur. Məhz bu cəhətlərinə görə də sevgilisi Leonora onu
boşboğaz və hərdəmxəyal zadəgan gənclərindən üstün tutur.
Yüksək klassisizm üslubunda yazılan bu komediyada Molyer
əyləndirməklə, tənqid etməklə yanaşı tərbiyə etmək, öyüd
vermək məqsədini ön plana çəkir.
Dramaturqun bu əsərdə irəli sürdüyü öz mütərəqqi,
qabaqcıl keyfiyyətləri ilə öz əsrini xeyli qabaqlayırdı.
Təsadüfi deyildir ki, artıq XVIII əsrdə Russa Molyerin
fikirlərindəki qabaqcıl cəhətləri qəbul edə bilmir, Molyeri
"əxlaqı pozmaqda" günahlandırırdı. Molyer yeni ailə
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münasibətlərinin carçısı kimi çıxış edirdi. Onun fikrincə,
valideynlərin öz övladlarının iradəsinin əksinə çıxıb onları
sevmədikləri adamla ailə qurmağa məcbur etməkdə yanılırlar
və buna onların ixtiyarı yoxdur. Dramaturqun əsərdə irəli
sürdüyü ən mütərəqqi, humanist fikirlərdən biri budur ki,
qadın ailədə azad yaşamalı, sərbəst davranmalı, kölə yox,
ərin həqiqi mənada dostu, yoldaşı, həmdəmi olmalıdır. Elə
bu fikirlərinə görə də Russo Molyeri qəbul edə bilmir. "Yeni
Eloiza"da bir-birini sevən iki gəncin faciəsindən danışan
Russo belə hesab edirdi ki, Molyer "övladları itaət
göstərməməyə öyrədərkən, cəmiyyəti əxlaqsızlıq girdabına
yuvarlandırır".
"Arvadlar məktəbi" /1662/. Molyer ailə, sevgi və
kəbin məsələlərini "Arvadlara dərs" komediyasında daha
komik məzmunda bir süjet əsasında həll etməyə çalışır. Bu
əsərin tamaşası böyük müvəffəqiyyətlə keçir və böyük
mübahisələrə səbəb olur. Bu mübahisələrdə Molyerin teatrı
və çıxışları ilə rəqabət aparan teatr və dramaturqların paxıllıq
duyğuları da özünü göstərirdi. Eyni zamanda bu
mübahisələrdə ciddi məfkurə ziddiyyətləri də müşahidə
olunurdu.
Komediyanın mərkəzində çox məharətlə yaradılmış
varlı burjua Arnolfun surəti dayanır. Dövrünün pozulmuş
əxlaqını pisləyən, qadınların vəfasına inanmayan Arnolf
yoxsul bir ailədə Aqnessa adlı bir qızla qarşılaşır, onu öz
zövqünə uyğun şəkildə tərbiyə etmək qərarına gəlir. Qız
avamlıq, mövhumat, Nuh əyyamından qalma sərt əxlaqi
normalarla böyüyür. Arnolfa görə, onun gələcək arvadı ərini
sevməyi, dua etməyi, əyirməyi və tikməyi bacarsa bəsdir.
Qoy arvad ağıldan kəm bir tərzdə böyüsün, sadəlövh, avam
kimi tanınsın, bu, onun ailə sədaqətini ancaq artıra bilər.
Arnolf planını həyata keçirmək üçün yoxsul kəndli qızı
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Aqnessanı öz pulu ilə monastırda tərbiyə etdirir. Qız
monastır pansionundan çıxanda, doğrudan da, sadəlövhlüyün, avamlığın, mədəniyyətdən uzaqlığın təcəssümü idi.
Həyatı başa düşməkdən uzaq idi.
Arnolfun dostu Krizald arvadı bu cür tərbiyə etməyin
müvəffəqiyyətinə şübhə ilə yanaşır və tezliklə onun şübhələri
doğrulur. Bir müddət evdə olmayan Arnolf səfərdən
qayıdanda sevgilisinin onu gözləyib gözləmədiyini
soruşanda qulluqçu Jorjetta eyhamla belə cavab verir.
Neçə yol elə bildi gəlibsiniz səfərdən:
Yanımızdan bir qatır keçsə, bir at, ya eşşək,
Zənn edirdi sizsiniz keçən hər kəsi görçək.
Arnolfun Aqnessa ilə söhbəti zamanı qəyyumun
atmacaları məsələnin nə yerdə olduğunu daha aydın nəzərə
çatdırır. Məlum olur ki, Arnolf evdə olmayanda Aqnessa
Oras adlı bir gənclə rastlaşmış, onun şirin söhbətlərinə qulaq
asmışdır. Orasa bəslədiyi sevgi duyğuları qızı büsbütün
dəyişdirmişdir. Arnolfun qadağanlarına, maneələrinə
baxmayaraq, o, sevgilisi ilə görüşmək üçün yol tapır. Arnolf
qızı nə qədər qorxudursa, sevginin günah olduğu fikrini ona
nə qədər aşılamağa çalışırsa, istədiyinə nail ola bilmir. Təbii
duyğuların təsiri ilə oyanmış qız onun dəlillərini qəbul edə
bilmir. "Günah deyirsiniz? Burada pis nə var ki? Bütün
bunlar, həqiqətən elə şirin, elə xoşdur ki!" Molyer sevgini ən
yüksək əxlaqi bir hiss kimi alqışlayır, heç bir maneənin onun
qarşısını almağa qadir olmadığını bildirir.
Yoxdur sevgi üçün maneə, əngəl,
Nə qədər gözəldir onda hər əməl.
Güclü, səmimi sevgi duyğusu avam, sadəlövh bir
ruhda tərbiyə edilmiş Aqnessanı tədricən dəyişdirir, onu
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ağıllı, həssas, uzaqgörən bir adama çevirir. Yalana,
ikiüzlülüyə yad olan bu qız öz qəlb saflığını əvvəldən axıra
qədər qoruyub saxlayır. Komediyanın sonunda Aqnessa
Arnolfun evindən öz sevgilisi Orasa qoşulub qaçır. Bu,
komediyada gəncliyin qocalıq üzərində, humanist əxlaqın
feodal əxlaqı üzərində qələbəsi kimi qarşılanır. Sərtliyə, zora,
məcburiyyətə, ailə başçısının mütləq hakimliyinə əsaslanan
əxlaqın iflasını, yaşamağa layiq olmadığını göstərmək, yeni
insani, əxlaqi prinsipləri təsdiq etmək baxımından "Arvadlar
məktəbi" komediyası Molyerin yeni yaradıcılıq uğuru idi.
"Alim qadınlar". Son dərəcə aktual bir mövzuda
yazılan "Alim qadınlar" komediyası səhnədə o qədər də
böyük müvəffəqiyyət qazana bilməmişdir. Stendalın fikrincə,
əsərin səhnə uğursuzluğunun əsas səbəbi təsvir edilən
surətlərin ikrah və nifrət oyadan sifətlərə malik olmasıdır.
Bununla bərabər əsər böyük mübahisələrə səbəb olmuşdur.
bir çox adamlar belə güman edirdilər ki, Molyer qadınların
alimliyini məsxərəyə qoyur, onların həyatını mətbəx və yataq
otağı ilə məhdudlaşdırır. "Alim qadınlar" komediyasından
ancaq zahirən belə nəticə çıxarmaq olar. Diqqətlə fikir
verilsə, aydın olar ki, Molyer qadınların alimliyini deyil,
yersiz alimlik iddiasını, yalançı alimliyini, elmi riyakarlığını
məsxərəyə qoyur, insanın təbii meyllərinə müdaxilə edib
tərki-dünyalıq təbliğ edən ikiüzlü şarlatanlara gülür.
Son dərəcə fəlsəfi məzmuna malik bir komediya
yaradan müəllif məsələyə daha dərindən yanaşır. XVII əsrdə
fəlsəfi örtüyə bürünmüş asketizmin, hiss, cismani ləzzətləri
rədd edən, fikrin yüksək uçuşunu hər şeydən üstün tutan,
onun əvəzinə insanı ana təbiətlə bağlayan hər şeyi unutmağa
çağıran baxış və görüşlərin antihumanist təbiətini açıb
göstərir. Komediyada bu zərərli ideyanı təcəssüm etdirən
əsas surət Armandadır. O, bütün hərəkət və danışıqları ilə
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nifrət oyadır. Onun bacısı Henrietta Klitandr adlı bir gənci
sevir və onunla ailə həyatı qurmaq istəyir. Öz səadətini
sevdiyi adamla rəsmi kəbində evlənməklə görən bu qız
bacısı Armandanın əksinədir. Armanda isə insanı heyvanlarla
yaxınlaşdıran, bərabərləşdirən ehtiraslardan əl çəkib fəlsəfə
ilə kəbin kəsdirməyi təbliğ edir. O, allahın adını çəkməsə də,
fəlsəfə xatirinə tərki-dünyalıq təbliğ etsə də, onun moizəsi
kilsə xadimlərinin baxışlarından fərqlənmir. O, kəbindən
əslində saxta, qondarma bir ikrahla söhbət açır.
Henrietta anası Filamintadan, xalası Belizadan, bacısı
Armandadan fərqli olaraq ağıllı, düşüncəli, təvazökar və sadə
bir qızdır. O, hadisələrə daha ayıq yanaşır, təbiətə, cismani
meyllərə qarşı çıxmağı bəyənmir. Qadın olmaq, ana olmaq
kimi şərəfli bir vəzifədən utanmır. Onun sadə danışığı,
məntiqi heyran edir. Onda paxıllıq, xudbinlik yoxdur.
Ancaq qadın cildinə girmiş Tartüf /Stendal/ olan
Armanda paxıl, intiqamçı, məkrli və xudbin bir şəxsdir. Elm,
fəlsəfə isə onun eybəcər təbiətini örtən, gizlədən bir
maskadan başqa bir şey deyildir. Klitandr vaxtilə onu sevirdi,
onun rəğbətini qazanmağa çalışırdı. O vaxtlar Armanda
Klitandrın sevgisini rədd etmişdi. Lakin onun indi başqasını,
Henriettanı sevdiyini eşidəndə onda paxıllıq, xudbinlik
duyğuları baş qaldırır. Bu özündən razı filosof qadın elə
güman edir ki, o, Klitandrı təzədən çağırsa, sevgi vəd etsə,
istədiyinə nail olar, onu bacısının əlindən ala bilər. Halbuki
Klitandr artıq bu qadını sevmirdi, onun saxtakarlığını, riyakarlığını görmüş və anlamışdı. Armanda Klitandrla Henriettanın səadətinə mane olmaq üçün hər cür imkana,
vasitəyə əl atır. Anası Filamintanı da qızışdırır ki, onların
evlənməsini pozsun. Klitandrın onun elmi haqqında hörmətlə
danışmadığını deyib, bu şöhrətpərəst qadını büsbütün
özündən çıxarır ki, Klitandrla Henriettanın evlənməsini
pozsun.
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Filamintanın da alimliyi formaldır və maskadır.
Platonun idealist fəlsəfəsi ilə maraqlanan bu qadın qızı kimi
qondarma əda ilə dünyəvi, cismani olan hər şeyi, ideal və
ülviyyət xatirinə rədd edir. Cisim kimi cındır bir əskiyə bu
qədər əhəmiyyət verilməsinə qarşı çıxır. Alim qadınlardan
olan Beliza da belə hesab edir ki, "cisim həmişə ruhun
dalınca bir addım arxada gedir". Şöhrətpərəstlikdə,
riyakarlıqda Beliza Armanda və Filamintadan geridə qalmır.
Molyer onların simasında yalançı alimliyi, alim kimi
görünmək xatirinə alimliyi, elmi bəhanə edib özünü xalqdan,
insani hislərdən məhrum edən şöhrətpərəstləri tənqid
obyektinə çevirir.
Komediyada Trisoten və Vadius kimi pedant, ikiüzlü
kişi alim surətləri də yaradılmışdır. Həqiqi elmi biliklərdən,
insani sifətlərdən uzaq olan bu adamların elmi ancaq
kitablarla bağlıdır, sağlam düşüncə və məntiqdən uzaqdır.
Onlar daha çox Getenin "Faust" əsərindəki Vaqneri
xatırladırlar.
Komediyada təsvir edilən üç alim qadının müəllimi
və pərəstiş obyekti olan Trisoten əslində axmaq, tamahkar,
şöhrətpərəst bir adamdır. Filaminta qızı Henriettanı ona
vermək istəyir. Ancaq gənclərin kələyi və Henriettanın atası
Krizalın özünü müflis elan etməsi onları çətin vəziyyətdən
qurtarır. Krizalın, doğrudan da, müflis olduğunu düşünən
Trisoten qızdan imtina edir. Trisotenlə Vadiusun bir-birinə
mədhnamə oxumaları və sonra bir-birini təhqir etmələri
komediyanın tənqidi ruhunu daha da gücləndirir. Bu
surətlərin vasitəsilə Molyer Koten və Menape kimi ədəbi
rəqiblərini məsxərəyə qoymuşdur. Komediyada tez-tez
fəlsəfi söhbətlər aparılır, "Gülünc ədabazlar"da toxunulan
təmtəraqlı, ədabaz danışıq üsulu tənqid olunur. Xalqın sadə
danışıq dili kobud və eybəcər sayılır. Qulluqçu Martina
Vojelin qrammatik tələblərinə uyğun danışmadığı üçün
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qovurlar. Martina öz alim xanımlarının ədalı danışığını rədd
edir. Onun fikrincə, o danışıq xoşa gələr ki, onu başa
düşsünlər. Öz alim qəhrəmanlarına gülən Molyer həqiqi elmi
görüşləri, bilikləri alqışlayır.
"Tartüf, yaxud fırıldaqçı". Molyer satirasının gücü
"Tartüf" komediyasında daha kəskin şəkil alır. Kilsə
xadimlərinin riyakarlıq və cinayətlərinə qarşı yönələn bu
əsərdə ədib o dövrdə fransız cəmiyyəti üçün böyük təhlükə
olan real hadisələri ümumiləşdirmiş və onlara gülmüşdür.
İntibah dövrünün humanistləri tərəfindən ağır zərbələr alan
katolik kilsəsi ateist dünya görüşünü boğmaq, insanları
itaətdə saxlamaq məqsədilə yeni-yeni metodlara əl atırdı. İsa
qardaşları cəmiyyəti, yəni yezuitlər, "Müqəddəs bəxşişlər
cəmiyyəti" və başqaları belələrindən idi. Bu sonuncu
cəmiyyətə kraliça Anna gizlincə himayəçilik göstərirdi. Paris
parlamentinin prezidenti Lamuanyon isə həmin cəmiyyətin
üzvü idi. Onların hər ikisinə komediyada üstüörtülü işarələr
edilir. Cəmiyyət öz üzvlərini gizli nəzarət və casusluq
məqsədilə azadfikirlilikdə şübhə doğuran evlərə göndərirdi.
Fanatik casuslar öz qurbanlarının etibarını qazanıb, onları
açıq danışmağa məcbur edir, inkvizisiya üçün material
hazırlayırdılar. Bu təşkilatın işi o qədər çirkin bir şəkil
almışdı ki, hətta kral XIV Lüdovik ona ikrahla yanaşmış və
qanunsuz yığıncaqları, cəmiyyətləri, birlikləri ləğv etməli
olmuşdur. Lakin bu dini qardaşlıqların fəaliyyəti bununla
bitməmişdi, gizli, qeyri-leqal, güclü şəkil almışdı. Molyer də
öz satirasını bu fanatik riyakarlar əleyhinə yönəltmişdi.
Bununla bərabər "Tartüf" komediyasında məsələ daha
dərindən və əhatəli qoyulur və əsər bütünlükdə feodalkatolik irticasına qarşı qüdrətli etiraz kimi səslənirdi. Molyer
əsərin tamaşasına nail olmaq üçün çox əlləşmiş, dönə-dönə
üzərində işləmiş, bir neçə variantını yaratmışdır. Kilsə
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xadimlərini aldatmaq üçün müxtəlif üsullara əl atmış,
antidini məzmununu yumşaltmağa çalışmış, baş qəhrəmanın
adını və komediyanın adını dəyişdirmişsə də, yenə də cahil
və riyakar ruhanilər aləmi tərəfindən hücumla qarşılanmışdır.
Xalq nümayəndələri və qabaqcıl ziyalılar isə onun
tamaşasından hədsiz zövq almışlar. O dövrün qəzetlərinin
yazdığına görə "heç bir komediya heç bir zaman bu qədər
alqışlara səbəb olmamışdır".
Komediyanın ilk tamaşalarında Tartüf rahib paltarında çıxış etmiş, kilsənin bütün çirkabının canlı təcəssümü
kimi görünmüşdür. Ancaq sonralar kilsə senzurasının
xatirinə o dünyəvi paltarda səhnəyə çıxarılsa da, tamaşaçılar
onu yaxşı tanıyır, onun simasında kimlərin satira hədəfinə
çevrildiklərini dürüst anlayırdılar.
Mütəxəssislər doğru qeyd edirlər ki, Molyer həqiqi
dindarları və dindarlığı deyil, saxta dindarlığı və riyakarlığı,
din adından alver edənləri tənqid etmişdi. Əsərin əsas
qəhrəmanı Tartüfdür. Molyer onu səhnəyə birdən-birə
çıxartmır. İlk iki pərdədə onun haqqında başqaları danışır,
pisləyir və tərifləyirlər. Molyer özü bu haqda yazır: "Mən
bütöv iki pərdə sərf etdim ki, mənim yaramaz qəhrəmanımın
gəlişini hazırlayım. O, bir an belə tamaşaçını şübhədə
qoymur; mənim ona verdiyim nişanələr əsasında onu o saat
tanıyırlar. Həm də o əvvəldən sona qədər heç elə bir söz
demir ki, elə bir hərəkət etmir ki, tamaşaçının gözü
qarşısında onun eybəcər simasını canlandırmasın."
Əsər boyu komediyanın əksər surətləri onu ikiüzlü,
riyakar, xain, yaramaz adlandırırdılar. Yeri düşəndə, bəlkə də
daha artıq maskalanmaq xatirinə öz eybəcərliyini o da
danmır. Orqonun arvadı Elmiraya eşqnamə oxuduğu vaxt
təsadüfən Orqonun oğlu Damis onun hərəkətlərini görür və
dediyi sözləri eşidir. Həmişə nifrət etdiyi bu adamla haqqhesabı çürütmək üçün gördüklərini atasına xəbər verir.
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Cinayət üstündə yaxalanmış bu riyakar mömin özünün əsl
siması haqqında olduğu kimi danışır. Əfi ilan, insanlığa ləkə,
cinayətkar, çirkin əməllərlə yaşayan, bütün həyatı ağıla gəlməz cinayətlərdə keçən bir şəxs olduğunu boynuna alır.
Yox! Yox! Mənə qiymət vermə görkəmimə baxaraq sən,
Göründüyüm kimi bilmə məni, o cür deyiləm mən,
Hamı elə düşünür ki, mən günahsız bir bəndəyəm,
Bircə qara qəpiyə də dəymərəm mən kiməm, nəyəm.
Qamçılayın, lənətləyin, qaniçən də deyin mənə,
Cəllad, cani, qatil, quldur adlandırın azdır yenə,
Ən ləkəli, ən rüsvayçı adlar verin yenə azdır,
Mən layiqəm tamam buna, çünki zatım yaramazdır.
Yüz fırıldaq və riyakarlıqla Orqonun evinə daxil olan,
onun və anası xanım Pernelin qatı dindarlığından sui-istifadə
edən Tartüf az bir müddət içində evin tam hakiminə çevrilir.
Tartüfün ikiüzlü möminliyindən vəcdə gələn Orqon ona o
qədər bağlanır ki, bütün var-dövlətini bəxşişnamə kağızı
yazdırıb onun adına keçirir, qızı Mariannanı öz nişanlısı
Valerdən ayırıb Tartüfə vermək istəyir. Hər hansı bir səfərdən
qayıdanda ancaq Tartüfün kefi ilə maraqlanır. Tartüfə olan
kor-koranə sevgisi ucundan ailəsini, uşaqlarını unudur.
Özünün fəxrlə etiraf etdiyi kimi Tartüfə bağlılığı nəticəsində
o dünyaya hər kəsə və hər şeyə qarşı biganələşir. Oğlu
Damis Tartüfün Elmiraya eşqnamə oxuduğunu ona xəbər
verəndə oğlunu lənətləyir, irsdən məhrum edib evdən qovur.
Bir dəfə səfərdən qayıdan Orqon qulluqçu Dorina ilə
qarşılaşıb onu sorğu-suala tutur. Dorina Orqonun arvadı
Elmiranın
xəstələnməsindən,
iştahasızlığından,
yuxusuzluğundan danışanda Orqon bunu az maraqlı hadisə
kimi qarşılayıb elə hey Tartüfün əhvalı ilə maraqlanır. Hər
dəfə Dorina evdəki vəziyyətdən bir söz dedikdə Orqon onun
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cavabını "Bəs Tartüf?" deyə kəsir. Dorina Tartüfün
qarınqululuğu, içki içməsi, xorna çəkib yatması haqqında
danışdıqda isə o, "Ax, yazıq!" deyə ancaq onun barəsində
düşündüyünü büruzə verir.
Gec də olsa Orqon Tartüfü tanıyır. Arvadı Elmiranın
məsləhəti ilə stolun altında gizlənib Tartüfün onun arvadına
eşqnamə oxuduğunun şahidi olur. Əvvəllər səcdə etdiyi bu
riyakar mömini evindən qovur. Tartüf özünü itirmir. Əvvələn
bəxşişnaməyə əsasən Orqonun bütün var-dövlətini Tartüfün
ixtiyarına keçmişdi. Digər tərəfdən Orqon yaxın bir dostunun
ona gizli sənədlər verdiyini Tartüfə açıb demişdi. Görünür ki,
dövlət əleyhinə olan bu sənədləri Tartüf krala təqdim edir ki,
Orqonu məhv etsin və onun varına rahatca sahib olsun.
Lakin hadisələr komediyanın realist inkişaf xəttinə uyğun
olmayaraq xoşbəxt sonluqla bitir. Kral öz iti nəzərləri ilə hər
şeyi dərindən dərk edib Orqonun keçmiş xidmətlərinə görə
günahından keçir, Tartüfü həbs etdirir.
Komediyada Elmira, madam Pernel, Kleant, Valer,
Marianna, Dorina, Orqon surətləri də canlı, maraqlı insanlar
kimi təqdim edilmişdir. Kəskin satirik səhnələrlə liro-komik
səhnələr bir-birilə məharətlə uzlaşdırılır.
Qulluqçu Dorina çevikliyi, insanpərvərliyi, cəsarətli
danışığı, ötkəmliyi, ağasına və onun ailəsinə sədaqəti ilə
diqqəti cəlb edir. Tartüfün Elmiraya vurulduğunu da duyan
ilk dəfə Dorina oldu. Bir-birini dərindən sevən, lakin birbirini anlamayan Valerlə Marianna arasındakı anlaşılmazlığı
da o, aradan qaldırır. Atasının qızını Tartüfə vermək təklifi
qarşısında susmasından dəhşətə gəlir, öz ağıllı məsləhətləri
ilə qızı ayıldır, öz dəlil və mühakimələri ilə qızın gözlərini
açır, "Məsələ sizə daha çox aid olduğu üçün onu siz həll
etməlisiniz, o yox, əgər Tartüf onun ürəyinə bu qədər yatırsa,
onda qoy onu özünə evləndirsin" deyə Dorina ailə və sevgi
haqqında Molyerin əvvəlki komediyalarında qoyulmuş
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mütərəqqi fikirləri davam etdirir.
Orqonun qaynı Kleant əsərdə tədbirli, ağıllı, müdrik
bir adam kimi verilir. O, əsərin axırına qədər Orqonu doğru
yola çağırır, onun birtərəfli hərəkətlərini pisləyir. Madam
Pernel isə mənəvi korluğun, kor-koranə dindarlığın canlı
heykəli kimi görünür. Tartüfün mənən ən saf adam olduğunu
düşünən bu qadın, hətta oğlu onu cinayət yerində
yaxaladıqda belə fikrindən dönmək istəmir. Onun fikrincə,
hətta öz gözləri də adamı aldada bilər. Madam Pernel ağlına
yerləşdirə bilmir ki, insan bu dərəcədə riyakarlıq və
ikiüzlülük edə bilər. Öz komediyasında fransız həyatının
maraqlı səhnələrini göstərən, canlı insan surətləri yaradan
Molyer birinci növbədə kilsə xadimlərinin riyakar möminlik
maskasını açıb onların eybəcər simasını bütün dəhşəti ilə
göstərdiyinə görə bu əsər mürtəce dairələrin amansız
hücumları ilə qarşılanmışdır.
"Don Juan, yaxud Daş qonaq". Bu komediya
ədibin başqa əsərlərindən fərqli olaraq nəsrlə yazılmış, əsas
qəhrəmanının surəti inkişaf və dəyişmədə təqdim
olunmuşdur. Klassisizmin estetik normaları ilə uyğunlaşmayan bu cəhət komediyanın ideya istiqamətində də özünü
büruzə verir.
Don Juanın obrazı ilk dəfə Tirso de Molina tərəfindən
yaradılmış və Molyerə qədər bir çox sənətkarlar bu mövzuda
müxtəlif əsərlər yazmışdılar. Molyer ilk dəfə Don Juan surəti
ilə əlaqədar geniş realist ümumiləşdirmə aparmış və onun
müəyyən fəlsəfi şərhini vermişdir. Digər tərəfdən bu
mövzudan istifadə edərək tartüfçülüyün, riyakar möminliyin,
ikiüzlü nəcibliyin iç üzünü, eybəcərliyini açıb göstərməyə
çalışmışdır. Molyer zadəganlığın əxlaqi pozğunluğuna
gülməklə kifayətlənmir. Onun komediyasında incə şəkildə
zadəganlığın ünvanına daha ciddi ittihamlar söylənilir. Təsa196
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düfi deyildi ki, prins Konde komediyanın tamaşasından bərk
qəzəblənmişdi. Əsər ona "Tartüf"dən daha qorxulu
görünmüşdü.
Don Juanın xarakteri əsərdə ziddiyyətli verilmişdir.
Yaxşı və eybəcər cəhətləri onda qəribə bir vəhdət təşkil edir.
Komediyanın əvvəlində nökəri Sqanarel onu "ən böyük
cani", "köpək, iblis, türk, kafir, cənnətə və cəhənnəmə
inanmayan dinsiz", "qulyabanı", "Epikur donuzu",
"Sardanapal" adlandırır. Don Juan yüngüldür, qeyri-sabitdir,
dünyanın bütün qadınları ona gözəl görünür, kəpənək
güldən-gülə uçan kimi o da bütün qadınlara sahib olmaq
istəyir. Sqanarel ağasının bu sağa, sola sevməyini alçaq
hərəkət kimi pisləyəndə o belə cavab verir: "Mən təbiətin
bizim boynumuza qoyduğu borcu yerinə yetirib hər birinə
hörmət və ehtiram göstərirəm. Əgər mənim on min ürəyim
olsa, hamısını verərdim!" Ağasının axmaq hərəkət etdiyi
Sqanarelə gün kimi aydındır.
Sqanarel komediyada xalq müdrikliyini təmsil edir.
Hadisələrə ayıq yanaşır, filosof kimi düşünür. Onun bəzi
replikaları Fiqaronun sözlərini xatırladır. Yüz il sonra Fransa
burjua inqilabı ərəfəsində Fiqaronun deyəcəyi bəzi sözləri
Molyerin Sqanarelinin dilindən eşitmək təsadüfi deyildir.
"Kübar şəxs olduğunuza, yaxşı burulmuş bəyaz parik
qoyduğunuza, lələkli şlyapa, qızılla işlənmiş paltar
geydiyinizə, on rəngli lentlər taxdığınıza görə siz elə güman
edirsiniz ki, başqalarından ağıllısınız, sizin üçün hər şeyə
icazə verilmişdir. Və heç kəs buna görə cəsarət edib həqiqəti
sizə deyə bilməz." Don Juan Sqanarelin bu mühakiməsinə
cavab vermir, onun əksinə dəlil, sübut gətirmir, ağalıq
imtiyazından istifadə edib "yetər" deyərək nökərinin sözünü
kəsir.
Don Juan gah donya Elviranı, gah kəndli qızları Matürina və Şarlottanı sevir, hər birinə məhəbbətdən, sə197
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daqətdən danışır. Don Juan sevgidən, sədaqətdən danışdığı
anlarda ikiüzlülük, riyakarlıq etmir. Sadəcə o, qeyri-sabit
olduğundan bir gün, bir an sonra nə baş verəcəyini də bilmir.
Donya Elvira tərəfindən qəfildən yaxalanan Don Juan
ikiüzlülüyə qabiliyyəti olmadığını boynuna alır. Don Juan
cəsarətli və igiddir. Meşədə qışqırıq eşitdiyi vaxt öz həyatını
təhlükəyə ataraq köməyə qaçır. Sqanarel onun bu cür
hərəkətini dəlilik adlandırsa da, daxilən ağasının bu
keyfiyyəti ilə öyünür.
Komediyada dini məsələlərlə bağlı mübahisə və
səhnələr də mühüm yer tutur. Ağasının allaha, cəhənnəmə,
şeytana, axirət həyatına inanmaması Sqanareli o qədər də
dəhşətə gətirmir, onun "boz rahibə" inanmaması ilə isə o
qətiyyən razılaşa bilmir.
"Boz rahibdən" gerçək heç nə tanımayan Sqanarelin
mühakiməsi xalq kütlələrinin dindarlığından gəlir. Dini
dünyagörüşün müdafiəçisi kimi çıxış edən Sqanarel çox vaxt
öz sübut və dəlillərində yanılır, çaşır, inandığı dini
müddəanın əksini sübut edir. Dilənçi ilə qarşılaşma
səhnəsində o da Don Juanla birlikdə yoxsul dilənçiyə "hə tez
ol, bir az küfr danış, bunda elə böyük bəla yoxdur" deyir.
Əlbəttə, Sqanarel bunu ona görə deyir ki, yoxsul dilənçi Don
Juanın dediyi qızıl pulu ala bilsin.
Son pərdədə Don Juan birdən-birə dəyişir. "Mən öz
səhvlərimdən imtina edirəm, mən artıq dünən axşam olan
adam deyiləm. Ögeylər qəfildən məndə elə bir dəyişiklik
əmələ gətirmişdir ki, bütün dünyanı heyrətləndirəcəkdir."
Don Juanın atası göz yaşları içində sevinir, Sqanarel
şadlığından yerə-göyə sığmır. Lakin Don Juanın dəyişməsi
başqa xarakter daşıyır. O, insanlara gülmək, Tartüf maskası
taxaraq ətraf mühitin xeyir-duasını qazanmaq fikrindədir.
Onun fikrincə, ikiüzlülük, riyakarlıq dövrün ən dəbdə olan
eybidir. Don Juan zəmanəsinin qüsurlarına uyğunlaşaraq
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özünü tövbə etmiş, göylərin mənafeyini qoruyan bir adam
kimi qələmə verir. İkiüzlü və riyakar bir möminə çevriləndən
sonra o, cinayətkar və intiqamçı bir adam kimi xoşuna
gəlməyənləri ateist adlandırıb kütbeyin fanatikləri onların
üstünə tökəcəkdir.
İndi o nə qədər və necə istəsə eyibli, qüsurlu ola bilər,
lakin heç kəs onun barəsində pis söz deyə bilməz. Əgər
kimsə belə bir hərəkətə cəsarət etsə, riyakar möminlər dəstəsi
onu parça-parça edər. Belə bir məntiqlə düşünən Don Juan
tanınmaz dərəcədə dəyişilmişdir. O, gözlərini göyə dikib dua
oxuyur. İndi o, həqiqətən iyrəncdir. Nökəri Sqanarel ağasının
halını görüb deyir: "Ağa, sizdə əmələ gələn bu nə iblisanə
ahəngdir. Bu, olanlardan daha pisdir. Siz əvvəl olduğunuz
kimi mənə daha xoş gəlirdiniz."
Məhz ən eybəcər bir xarakter aldığı belə bir vaxtda
Don Juan cəzalanır. Komandorun heykəli peyda olur. İldırım
çaxır, yer yarılıb Don Juanı udur. Belə bir final hamını razı
salır. Bircə Sqanarel maaşı əldən çıxdığı üçün belə bir
sonluğu bəyənmir. "Mənim maaşım! Mənim maaşım!"
deyərək hüznlü bir səslə səhnədə ora-bura qaçır.
Molyer öz komediyası ilə tartüfçülüyün yeni güclü
ifşasını verməklə bərabər cəmiyyətin əxlaqındakı süqutu əks
etdirmiş, kilsə və asketizmə qarşı insanın müdafiəsinə
qalxmışdır. Burada Şekspir sənətinə məxsus bir vüsət və
sənətkarlıq duyulur. Komediyanın səhnə taleyi də onun ideya
və məzmunu ilə bağlıdır. Cəmi bir neçə dəfə oynanılandan
sonra əsər repertuardan çıxarılmış, Molyer özü də, görünür
ki, ehtiyat etdiyindən onu tamaşaya qoymaq üçün icazə
almağa təşəbbüs göstərməmişdir.
"Mizantrop". "Mizantrop" /MərdümGriz/ komediyası "Tartüf" və "Don Juan" qədər kəskin satirik məzmuna
malik olmasa da, insan və cəmiyyət haqqında dərin
düşüncələrin ifadəsi baxımından diqqəti cəlb edir. Bu əsər
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komediya satira olmaqdan çox, komediya-mübahisədir.
Molyer komediya üzərində uzun müddət işləmiş, hər
misrasını xüsusi cilalamışdır. Müasirləri də onu heyranlıqla
qarşılamış və yüksək qiymətləndirmişlər. Bualo klassisist
poetikanın ölçüləri baxımından "Mizantrop"u Molyerin ən
yüksək komediyası saymışdır.
Komediyanın mövzusunu Alsest və Filint adlı iki
dostun mübahisəsi təşkil edir. Dostlar etiraf edirlər ki, insan
kamil varlıq deyil, onlarda çox qüsurlar, zəifliklər var. Alsest
insanların "yaltaq, tamahkar, hiyləgər, alçaq, ədalətsiz"
olduğunu söyləyəndə Filint ona etiraz etmir. O da insan
cəmiyyətində çoxlu xoşa gəlməz cəhətlər görür. Dostlar birbirindən məhz bu kamil olmayan insanlara münasibətlərinə
görə fərqlənirlər. Alsest insanların nöqsanlarına qarşı
amansızdır, nöqsanlarına görə insanları bağışlamaq, aman
vermək, güzəştə getmək istəmir. Qüsurlarla dolu insan
cəmiyyətinə nifrət etməkdən başqa ədalətli çıxış yolu
görmür. O, insanlara diqqətlə yanaşmaq, əsl şər təbiətli
insanlarla müəyyən qüsurları olan yaxşı insanları bir-birindən ayırd etmək istəmir. Onun fikrincə, bütün insanlar
cəmiyyətdə müşahidə olunan şərdə günahkardır. Birisi
cinayət, şər törədirsə, bir başqası bu şərə, cinayətə qarşı
çıxmır, ona nifrət etmirsə, cinayətkarla eyni mövqedə
durmuş olur. "İstisnasız olaraq mən bütün insanlara nifrət
edirəm: birini ona görə ki, şər işlər törədir, insanlara ziyan
verir, başqasını ona görə ki, şər adamlara qarşı onlarda ikrah
görmürəm. Onları nifrətin həyatverici qüvvəsi şərlə əbədi
mübarizə ruhlandırmır."
Filint insanlara belə sərt şəkildə yanaşmır, istisnasız
olaraq hamıya nifrət etmir. Əlbəttə, nifrətə layiq adamlar da
var. Onun fikrincə, sevməyə, hörmət etməyə layiq olan
adamlar da yox deyildir. Filint daha çox insanların
zəifliklərinə qarşı dözümlü olmaq fəlsəfəsi ilə çıxış edir.
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İttiham etməyə, həqiqətən, cəmiyyət üçün qorxulu, təhlükəli
olanlar layiqdirlər. "Xahiş edirəm, insanın təbiətinə aman
verək. Bizim hökmümüz öz yaxınlarımıza qarşı sərt
olmamalıdır. İnsanların bəzi xırda qüsurlarını onların öz
öhdələrinə buraxaq."
Alsest və Filint öz düşüncələri və mühakimələri ilə
humanizmin iki təzahürünü təmsil edirlər. Alsest də insanları
sevir. Lakin onun insansevərliyində bir fanatizm, bir
ümidsizlik var. İnsan qüsurlarına dözə bilməyən bu adam
dünyanı tərk etmək istəyir. Bu hərəkəti ilə, bir növ, günəşin
üzərində ləkələr gördüyü üçün ondan imtina edən bir adama
bənzəyir. Məhz buna görə də Molyer onu "mizantrop", yəni
"insansevməz" adlandırır. Komediyadan isə aydın olur ki,
Alsestin bu mizantropluğu onun insanlara olan dərin
sevgisinin ifadəsidir. Molyer Filintin tərəfindədir. Onun
insana münasibəti daha mülayim və insanidir. Dramaturq öz
"mizantrop" qəhrəmanını tənqid etsə də, əsər boyu onun
məğlubiyyətini göstərsə də, açıq-aydın şəkildə ona rəğbət
bəsləyir. Bu baxımdan Alsestə uğursuz bir sevgi ilə yanaşan
Eliantanın dediyi aşağıdakı sözlər müəllifin sözləri kimi də
qiymətləndirilə bilər: "O hər şeyə çox qəribə yanaşsa da,
etiraf edirəm ki, mən ona pis münasibət bəsləmirəm. Onun
səmimiliyi bəzən elə gözəldir ki, mənim fikrimcə,
qəhrəmanlara layiq ola bilər. Bəzi cizgiləri bizə az rast olur.
Mən hamıda belə bir səmimilik olmasını istərdim."
Alsest nöqsanlara qarşı barışmaz mübarizə tələb edir,
lakin özü həyatda bu qüsurlarla qarşılaşanda çox asanlıqla
güzəştə gedir. Onun sevdiyi Selimena yelbeyin, dəcəl,
adamların arxasınca danışıb üzünə gülən, ətrafına
pərəstişkarlar toplamağı sevən bir qızdır. Alsest bilir ki,
Selimena onun fəlsəfi idealına uyğun adam deyildir. Bununla
belə onu sevir və sevməyə bilmir.
Selimenadan səmimiyyət, sədaqət tələb edir,
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şübhələri, sualları ilə onu bezdirir, təngə gətirir. Alsestin
hərəkətlərindən, suallarından bezən Selimena onu sevmədiyini bildirəndə isə Alsest yazıqlaşır, aman diləyir.
Selimenadan xahiş edir ki, sədaqətli olmasa da, elə
görünməyə çalışsın.
Oront adlı bir nəfər ona sonet oxuyur, Filint özünü
şair sayan, bu sahədə istedadı olduğunu düşünən Orontun
sonetinin zəif, heç bir şey olduğunu demir. Orontun öz
yalançı istedadı ilə öyünməsinə, sevinməsinə mane olmaq
istəmir. Alsest isə özündən çıxır, dəhşətli ittihamlar irəli
sürür, belə sonetlər yazan şairin ancaq dar ağacından
asılmağa layiq olduğunu söyləyir, adamlarda özünə qarşı
qəzəb, nifrət oyadır. Hər xırda iş üstündə bu cır özündən
çıxan Alsest axırda Selimenadan da imtina edib təkliyə
çəkilir. Filint isə Elianta ilə evlənərək xoşbəxtlik əldə edir.
Elianta uzun müddət cavabsız olaraq Alsesti sevir, lakin o,
Alsestin məhəbbətini qazana bilməyəcəyini görüb Filintə
getməyə razı olur. Filint özü də uzun müddət Eliantanı
sevmiş, lakin onun Alsesti sevdiyini bildiyi üçün ona heç nə
deməmişdir. Həm də Filint öz "xoşbəxt" rəqibinə qarşı heç
bir nifrət, paxıllıq duymamış, təəssüf hiss keçirməmişdir.
Filintin belə xoşbəxt olması müəllif ideyasının özünəməxsus
təsdiqi kimi səslənir. Humanist, mülayim, insanların kiçik
qüsurlarına qarşı mərhəmətli olan Filintin xoşbəxtlik əldə
etməsi müəllif münasibətinin ifadəsidir. Molyer irsinin
tədqiqatçıları belə hesab edirlər ki, komediyanın əsasında
real tarixi şəxsiyyət dayanmaqdadır. O cümlədən, məşhur
"Aforizmlər" müəllifi Laroşfuko Alsestin, "Təcrübələr"
müəllifi filosof Monten isə Filintin prototipi kimi xatırladılır.
Lakin Molyerin komediyası Laroşfuko ilə Montenin fikirlərindən istifadə edərək, təsirlənərək müasir fransız cəmiyyətini mühakimə etməyə, insan haqqında yeni qabaqcıl
mülahizələri irəli sürməyə yönələn maraqlı bir əsərdir.
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Alsestin sərt ifşaedici nitqi ilə J.J.Russonun feodal-zadəgan
cəmiyyətinə qarşı çıxışları arasında ciddi yaxınlıqlar duyulur.
Bu komediya Fransada ictimai fikrin dolğun, realist
mənzərəsini yaradan və onun sonrakı inkişafına güclü təsir
göstərən bir əsər kimi qiymətləndirilməlidir.
"Xəsis". "Xəsis" komediyası dünya teatrlarının səhnələrində özünə möhkəm yer tutan əsərlərdən biridir.
Molyerin heç bir əsəri bu qədər geniş yayılmamış, bu qədər
oynanılmamışdır. Komediyanın süjeti qədim Roma
dramaturqu Plavtın "Xəzinə" əsərindən götürülmüşdür. Tipik
"xarakterlər komediyası" yaradan Molyer bu əsərdə xəsisliyi
və tamahkarlığı qamçılayır, bu qüsura qarşı ikrah oyatmaq
istəyir. Dramaturq bir insanın xarakterindəki müxtəlif
cəhətləri və keyfiyyətləri deyil, klassisist teatrın tələbi ilə
hərəkət edərək obrazın xarakterindəki əsas, aparıcı keyfiyyəti
əks etdirir. Komediyadakı müxtəlif şərtiliklərə, qeyri-adi
toqquşmalara, səhvlərə, tanımalara baxmayaraq Qarpaqonun
simasında xəsisliyin canlı, eybəcər, xoşagəlməz təcəssümü
verilmişdir. Molyerin xəsisi qorxulu deyildir, o, gülünc,
miskin, komik bir varlıqdır. Dramaturq xəsisliyin gülünc
cəhətlərini göstərməklə tamaşaçını bu qüsura gülməyə
məcbur edə bilmişdir.
Qarpaqon pyesin əsas mənfi qəhrəmanıdır, əslində o,
xəsisliyin təcəssümüdür. Qarpaqon namuslu, xeyirxah
adamlarla əhatə olunmuşdur. Gənc Valer də onlardan biridir.
Bu ağıllı, düşüncəli gənc, Qarpaqonun qızı Elizanı sevdiyi
üçün onu itirməmək xatirinə yaltaqlıq edir. Qarpaqonun qızı
Eliza gözəl, utancaq, eyni zamanda öz məhəbbətini qorumağı
bacaran bir qızdır. Kleant atasına bənzəməyən namuslu,
nəcib bir gəncdir. Onun nökəri Ləfleş çevik, tədbirli,
vicdanlı, tamahkarlıqdan uzan bir xalq nümayəndəsidir.
Ləfleş ağasının sevdiyi Mariana ilə evlənməsinə kömək
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etmək xatirinə Qarpaqonun mücrüsünü oğurlayır. Aşpaz və
mehtər Jak, Qarpaqona sədaqətlə xidmət etməsi ilə seçilir.
Hətta miyançı Frozina da Qarpaqonla müqayisədə daha çox
xoşa gəlir. Qarpaqonun xəsisliyi isə ondakı bütün insani
duyğuları öldürmüşdü. Ləfleş onu belə təqdim edir: "Cənab
Qarpaqon insanlar arasında ən az insani bir şəxsdir... Onun
eybəcər xəsisliyi adamı dəhşətə gətirə bilər. Sən onun
qarşısında ölsən də, o heç qımıldamaz da. Qısasını desək, o,
pulu təmiz addan, namusdan, vicdandan çox sevir. Onun
yanına xahişə gələni gördüyü zaman onun bədəni qıc olmağa
başlayır."
Qarpaqonun xəsisliyi beş pərdəlik tamaşa boyu diqqəti maqnit kimi özünə çəkə bilir. Əsər boyu o, ancaq
özünün xəsisliyini nümayiş etdirir. Hətta məhkəmə komissarı
qızıllarının oğurlanması haqqında protokol tərtib edərkən
qənaət xatininə çalışır ki, şamlardan birini söndürsün.
Xəsisliyi ucundan o, hamıdan şübhələnir, hamını oğru hesab
edir, heç kəsə inanmır. Qızıllarını gizlədib özü öz sirlərini
açıb tökür. Xəsisliyindən, vasvasılığından, qorxduğundan
"Mənim gizlədilmiş pullarım olması barədə şayiə yayan sən
deyilsənmi?"
deyərək Ləfleşin yaxasından yapışır.
Nökərindən şübhələndiyi vaxt ondan tələb edir ki, əllərini
göstərsin. Nökər hər iki əlini göstərməsinə baxmayaraq o,
kütlük və nadanlıqla "başqalarını" deyə qışqırır. Onun bu şəkildə sağlam ağıl və düşüncədən kənara çıxmasına səbəb
hədsiz xəsislik və şübhəçilikdir.
Qarpaqon başa düşür ki, xəsislik xoşagəlməzdir,
pisdir, ona görə də özünün xəsis olduğunu bilsə də, bunu
özündən belə gizlətməyə çalışır, xəsis olduğunu boynuna
almaq istəmir. Ləfleş xəsislik əleyhinə danışanda özünü elə
göstərir ki, guya söhbətin kimdən getdiyini bilmir. "Axı bu
xəsislər kimdir?" – deyə, Ləfleşi sorğu-suala tutur.
Qarpaqon qızını Anselm adlı varlı bir qocaya ərə
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vermək istəyir. Eliza ilə Valerin bir-birini sevdiyini, gizlicə
nişanlandıqlarını bilmir. Eliza Qarpaqonun istəyi ilə Anselmə
getmək istəmir. Qarpaqon bu məqamda Valerdən kömək
umur, ondan Elizanı başa salmağı xahiş edir. Valer isə
müxtəlif üsullarla qocanı insafa, insanlığa doğru
istiqamətləndirmək istəyirsə də, onun cəhdləri heç bir nəticə
vermir. Qoca qızını cehizsiz ərə vermək fikrindədir. Onun
xəsisliyindən, inadkarlığından dəhşətə gələn Valer axırda
istehza ilə qocaya deyir: "Siz doğru deyirsiniz. Burada istəristəməz ağzını yummalısan. Cehizsizlik gözəlliyi, gəncliyi,
nəcabəti, şərəfi, ağlı, namusu əvəz edir."
Qarpaqon Valerin sözlərindəki istehzanı başa düşmür.
Özü ilə həmrəy olan bir adam tapdığına sevinir. Qarpaqon
xəsisliyi ilə bərabər ikiüzlüdür. O, öz tamahkar niyyətlərini
insana mərhəmət pərdəsi altında məharətlə gizlədə bilir.
Gizlincə sələmçiliklə məşğul olur, böyük faizlə borc pul
verir. Onun verdiyi borcların qorxulu, iflasedici olduğunu
Qarpaqon yaxşı başa düşür. Lakin ikiüzlülüklə bu işi
insanlara mərhəmət xatirinə etdiyini söyləyir. Burada o,
müəyyən mənada Tartüflə birləşir.
Oğlu Kleantın başqa adla Qarpaqondan dəhşətli
sələmlə borc pul götürməsi səhnəsi komediyanın ən maraqlı
səhnələrindəndir. Burada xəsis Qarpaqon əvvəlcə ölüm
ayağında olan varlı atanın düşüncəsiz oğlunu ələ keçirdiyi
üçün sevinir. O, gəncin təcrübəsizliyindən, çətin vəziyyətdə
qalmasından istifadə etmək istəyir. Mərhəmətdən, insanlara
köməkdən danışır. Lakin "ölüm ayağında olan varlı atanın"
özü olduğunu anlayanda dəhşətə gəlir. O, üzündən riyakarlıq
maskasını atıb başqa cür danışır. Kleant isə ona belə cavab
verir:"Necə ata! Siz belə rəzil işlərlə məşğul olursunuz."
Molyer bu səhnədə Qarpaqonun təkcə xəsisliyini deyil, həm
də onun pullarının hansı çirkin yollarla qazanıldığını açıb
göstərir. Bu yolla pul qazanmağı "oğurluq" adlandırır.
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Qızıl mücrünün oğurlandığı vaxt Qarpaqonun dəli
olmaq dərəcəsinə gəlməsi səhnəsi komediyanın ən maraqlı
yerlərindəndir. Dəli kimi ora-bura vurnuxan, oğrunu axtaran
xəsis Qarpaqon öz əllərindən yapışır, oğrunu tutduğun
düşünür, lakin tezcə də başa düşür ki, bu, öz əlləridir.
Komissar ondan kimdən şübhələndiyini soruşanda, dəli
olmuş Qarpaqon belə cavab verir: "Hamıdan! Mən istəyirəm
ki, şəhərdə və onun ətrafında olan bütün adamları həbs
etsinlər." Bu xudbin, insanlığa və insanlara yadlaşmış vücud
hamıdan şübhələnir, heç kəsə inanmır, qızıllarından,
pullarından başqa heç kəsi, heç nəyi sevmir. Komediya
nikbin bir sonluqda bitir, Mariana və Valer atasını tapır,
gənclər evlənirlər. Qarpaqon da sevinir: oğurlanmış mücrüsünü ona qaytarırlar. O, şad bir nida ilə səhnəni tərk edir.
"Meşşan zadəganlıqda". Balet-komediya şəklində
yazılan bu əsərdə fransız gerçəkliyinin realist mənzərəsi
yaradılmışdır. Komediya Versal əyanlarının xoşuna
gəlməmişdir. Müəllifin əsas ideyasını əks etdirən Kleontun
zadəgan olmaması ilə fəxr etməsi, həm də onun özünün
əsərdə namuslu, nəcib, ağıllı adam kimi göstərilməsi aydın
şəkildə Molyerin zadəganlığa o qədər də hörmətlə
yanaşmadığını təsdiq edirdi. Bunun əksinə qraf Dorantın
vicdansız bir fırıldaqçı, markiza Dorimenanın isə əxlaqsız
qadın kimi təqdim edilməsi müəllif mövqeyini daha da
aydınlaşdırırdı. Kobud və açıq ürəkli tacir arvadı madam
Jurdenin bəzi sözləri bu cəhəti daha da aydınlaşdırır: "Mən
çoxdan başa düşmüşəm ki, burda sizin yanınızda nələr baş
verir. Mən axmaq deyiləm. Nəcabətli bir ağanın mənim ərimi
bu cür axmaq işlərə qoşması olduqca iyrəncdir. Bəli, siz də
xanım! Ailədə ziddiyyət yaymaq, mənin ərimə sizinlə
əylənmə imkan vermək kübar bir xanım üçün yaramaz və
ayıb bir işdir." Zadəgan nümayəndələrinə Molyerin bu
şəkildə yanaşması onun humanizmi və demokratizmi ilə
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bağlıdır.
Bütün komikliyinə baxmayaraq pyesin əsas qəhrəmanı burjua Jurden tamaşaçıda nifrət və ikrah oyatmır.
Burjua Jurdenin qoca yaşlarında zadəgan davranış normalarını öyrənmək istəməsi, evində çoxlu müəllimlər
saxlaması, zadəgan rütbələri almaq arzusuna düşməsi,
əlbəttə, gülüncdür. Molyer əsər boyu tamaşaçılarının
nəzərinə çatdırır ki, Jurdenin can atdığı zadəganlıq aləmi
burjua mühitindən pisdir ki, yaxşı deyil. Jurden markizaya
məktub yazmaq istəyəndə zadəganlığa məxsus ədalı,
presiyoz üslubu rədd edir. Zadəgan salonlarında dəbdə olan
zərif melanxolik nəğmələr onu yorur və yuxulamasına səbəb
olur. O, şadlıq, sevinc tərəfdarıdır. Ona görə də zarafatyana
şən mahnıları daha çox xoşlayır.
Molyer Dorantı bütün xoşagəlməzliyi ilə bərabər
mədəni adam kimi təsvir edir, onu karikaturlaşdırır. Jurden
onunla müqayisədə vəhşi kimi görünür. Jurdenin qaba,
nahamar hərəkətləri qarşısında Dorantın davranışı incə və
mədəni görünür. Lakin Jurdenin avamlığı, sadəlövhlüyü
ancaq şən gülüş doğurursa, Dorantın mədəni formada həyata
keçirilən fırıldaqçılığı, dələduzluğu ikrah doğurur, iyrənc
görünür. Q.V.Plexanov "Rus ictimai fikrinin tarixi" əsərində
yazır: "Molyerin "Meşşan zadəganlıqda" əsərini kim bilmir?
Onun incə zadəgan maneralarını mənimsəmək üçün
göstərdiyi gülünc təşəbbüslər indi bizdə xoş əhval-ruhiyyə
oyadır. Göstərilən komediya XVIII əsrdə üçüncü silkin
ideoloqlarına belə təsir etmirdi. Mersye Molyeri onla ittiham
edirdi ki, o, Jurdenin simasında "sadə və təmiz namusluluğa"
gülmüşdür, burjua silkinin dövlətdə ən hörmətli, yaxud daha
doğrusu, dövləti təşkil edən silki alçaltmaq istəmişdir." 1
Q.V.Plexanov doğru qeyd edir ki, Molyer Jurdenin simasında
1

Г.В.Плеханов. История русской общественной мысли., т.III, Киев, 1985,
с.51.
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üçüncü silki alçaltmır, ona gülmür. Əksinə, daha çox onun
mövqeyindən çıxış edib, can atdığı zadəganlın aləminin
xoşagəlməz simasını açıb göstərir.
"Skapenin kələkləri". Bu komediya Molyerin xalq
komediyaları ilə yaxınlığını göstərən ən parlaq əsərlərdəndir.
Əgər
Molyerin
yaradıcılığının
əvvəllərində
xalq
komediyalarına müraciəti onun təcrübəsizliyi, nəzəri
hazırlığının azlığı ilə izah olunursa, yaradıcılığının kamil
dövründə /"Skapenin kələkləri" 1671-ci ildə yazılmışdır/
xalq komediyasına müraciəti şüurlu xarakter daşıyır.
/"Skapenin kələkləri" ağalar dünyasına laqeydliklə yanaşan
canlı, şən, realist bir xalq komediyasıdır. Burada xalq
komediyasının motivləri, üsulları, tipləri məharətlə yenidən
yaradılır. Dramaturq xalq nümayəndələri olan nökərləri
hakim varlı təbəqələrə qarşı qoyur. Skapen həyatsevər, hər
cür vəziyyətdən çıxmağı bacaran, fəal xalq nümayəndəsidir.
Lakey olsa da, özünü ləyaqətlə aparır, heç bir təhqiri
bağışlamır. Ağası Leondra və onun dostu Oktava təmənnasız
olaraq kömək edir. Bomarşenin Fiqarosu kimi etdiyi yaxşılıq
üçün əvəz güdmür. Burada təsvir edilən xəsis Jeront xəsis
Qarpaqonla səsləşir.
Molyerin ölümündən sonra onun əsərləri dünya teatrlarının səhnələrinə yol tapmış, Avropada realist komediya
teatrının yaranmasında mühüm rol oynamışdır. Maarifçilik
dövrünün teatr və dramaturgiyası Molyer ənənələrini daha
səmərəli mənimsəmişdir. Fransada Reynar, Lesaj, Bomarşe,
Volter, Fabr de Eqlandin, İngiltərədə Drayden, Uiçerli,
Fildinq, Qoldsmit, Şeridan və başqaları Molyer sənətindən
öyrənmişlər.
İlk Azərbaycan dramaturqu M.F.Axundov Tiflis
mühitində əsərləri ilə tanış olduğu əsas rus və dünya
klassikləri arasında Molyerin adını çəkir. N.Vəzirov "Ağa
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Kərim xan Ərdəbili" komediyasının süjetini Molyerin
"Xəsis"indən iqtibas etmişdir.
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LA F O N T E N
/1621 - 1695/
Lafonten XVII əsr fransız ədəbiyyatının ən orijinal
nümayəndələrindəndir. Molyerlə birlikdə o da fransız
klassisizminin demokratik qoluna mənsub idi. Öz gücünü
bütün ədəbi janrlarda sınayan, faciələr, komediyalar, odalar,
romanlar, epiqramlar yaradan Lafonten öz istedadını daha
çox təmsil və qısa məzmunlu novella janrında göstərmişdir.
Onun təmsil formasında yazdığı hekayələr, yaxud mənzum
novellalar həmişə həyatsevərliyi, poetik dil və üslub
kamilliyi ilə seçilir.
Jan Lafonten 1621-ci ilin 8 iyulunda Şampan
əyalətində Şato Tyeri şəhərciyində məmur ailəsində anadan
olmuşdur. o, əvvəlcə kənd məktəbində, sonra Reyms
kollecində oxuyur. İrsi olaraq atasının vergiyığan vəzifəsini
alacağı üçün hüququ da öyrənir. Dostlarının məsləhəti ilə o,
antik müəllifləri oxuyur, fransız humanistlərindən Rable və
Maroya rəğbət bəsləyir. Lafontenin ilk qələm təcrübəsi olan
"Xacə" komediyası Terensinin eyniadlı əsərinin təsiri ilə
yazılmış, o qədər də müvəffəqiyyət qazanmamışdır. Bir
müddət nazir Fuke onu öz himayəsinə götürür, ona daimi
maaş təyin edir. Fukenin həbs edilməsi, Lafontenin XIV
Lüdoviki Fukeyə qarşı mərhəmətli olmağa çağıran şeirlər
yazması bir müddət onun vəziyyətini çətinləşdirir. Lafonten
Parisdə yaşadığı ilk çağlardan Bualo, Molyer və Rasinlə dost
olur. "Psixeyanın sevgi macəraları" romanında onları Arist
/Bualo/, Jelast /Molyer/ və Akant /Rasin/ adları ilə təqdim
edib aralarında gedən ədəbi söhbətlərdən danışır. 1665-ci
ildə Lafonten özünün "Mənzum nağıllar və hekayələr"ini,
1668-ci ildə isə "Seçilmiş mənzum təmsillər"ini çap etdirir.
Lafonten bir qədər sadəlövh, yaddaşsız bir adam olmuşdur.
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Öz şeirlərini krala təqdim etmək üçün görüş alan şair XIV
Lüdovikin qarşısında etiraf edir ki, şeirlər kitabı yadından
çıxıb evində qalmışdır. Onun mənzum nağılları kralın xoşuna
gəlməmişdir. Onun sərbəst, laübali bir həyat keçirməsi
haqqında müxtəlif rəvayətlər uydururdular.
Lafonten 1695-ci ilin 13 aprelində 74 yaşında Parisdə
vəfat etmişdir.
Lafontenin yaradıcılığında onun təmsilləri xüsusi yer
tutur. Bu təmsillərin ilk altı kitabı çap olunan kimi onlar uşaq
qiraəti üçün yazılmış əsərlər kimi qəbul edildi. Bu baxışın
kökündən yanlış olduğu artıq XVIII əsrdə J.J.Russo
tərəfindən qeyd edilmişdir. Lafonten, doğrudan da,
təmsillərini uşaqlar üçün yazmamışdı. Realist sənətkar kimi
o, həyatı müşahidə edib doğru əks etdirməyə çalışmış, əksər
halda əxlaqi, yaxud tənqidi nəticə çıxarmağı oxucunun
öhdəsinə buraxmışdır. Onun təsvir etdiyi gerçəklik əslində
xudbin mənafelər kimi göstərilmişdir. Həyatın acı
həqiqətlərini olduğu kimi əks etdirmək Lafonten
təmsillərinin əsas qayəsidir. İncə, oynaq təhkiyə üsulu
yazıçının ifşaedici fikirlərini maskalayan əlverişli vasitəyə
çevrilir. Bu cəhətlər onun təmsillərinin uşaqlar üçün
yaramadığını təsdiq edir. Təmsillərini yazanda Lafonten özü
də uşaqlar haqqında düşünməmişdir. O, başqa əsərləri kimi
təmsillərini də əksər halda kübar salonlarını nəzərdə tutaraq
yaradırdı. Lakin bu cəhət ona zadəgan oxucularından fərqli
olaraq tamam başqa mövqedə durmağa mane olmurdu. Ədib
öz təmsillərində zadəgan dairələrində hökm sürən təkəbbürü,
qəddarlığı, həyasızlığı, tüfeyliliyi ifşa etməkdən çəkinmirdi.
Kübar ağaların axmaqlığını, kütlüyünü göstərməkdən xüsusi
zövq alırdı. Böyük təmsilçi burjua nümayəndələrinə də aman
vermirdi. Onların xırdaçılığını, qorxaqlığını, zadəgan
rütbələri arxasınca qaçmalarını müasiri və dostu Molyer kimi
qamçılamaqdan çəkinmirdi. Onun təmsillərində XVII əsr
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fransız cəmiyyətinin bütün təbəqələrinin yadda qalan
surətləri yaradılmışdı. Şir görkəmində təsvir və təqdim
edilən kral özü də bu surətlər silsiləsində o qədər hörmətlə
göstərilməmişdir. Onu daşürəkli, məğrur, şöhrətpərəst, tiran,
yaltaqlıq sevən, özünəvurğun, təbəələrinə nifrətlə baxan bir
şəxs kimi təqdim etmişdir.
Ancaq əzilənləri və sadə adamları Lafonten məhəbbətlə təsvir edir. Əsl insani sifətləri, duyğuları o, xalq
içərisində tapır və göstərir. Onlardakı sədaqət, fədakarlıq,
təmənnasızlıq, həqiqi dostluq məhəbbətlə təsvir edilmişdir.
Lafontenin siyasi təmsilləri xüsusilə kəskin tənqidi məzmunu
ilə seçilir. "Vəhşilər taun zamanı" təmsili bu baxımdan
səciyyəvidir. Burada göstərir ki, taun vəhşiləri biçirmiş. Şir
məşvərət çağırıb deyir: "Dostlar, göylərin bizə qəzəbi
tutmuşdur. Günahımızı yumaq üçün qurban gözləyirlər.
Aramızda ən cinayətkarı tapıb onu edam edək, bəlkə, allahlar
mərhəmətə gəldilər." Sonra öz cinayətlərindən danışıb deyir:
"Mən az qoyun yeməmişəm, boynuma alıram ki, bəzən
çobanları da yeməli olmuşam." Tülkü o saat dillənib
söyləyir: "Hökmdar, siz özünüzə çox böhtan atırsınız.
Qoyunları yemək! Siz ki bununla onlara böyük şərəf
göstərmisiniz. Qaldı çobanlara, o da yerindədir, onlar bizim
canımıza necə qorxular salırlar!" tülkünün nitqi alqışlarla
qarşılanır.
Meşənin baş rütbəli nümayəndələrinə də bəraət
qazandırırlar. Nəhayət, uzunqulaq dillənir: "Mən çəmənlikdə
bir çəngə ot yedim, çəmənlik isə düzünü deyim mənim
deyildi. Ac idim, şeytan məni yoldan çıxartdı." Vəhşilər
Uzunqulağın bir çəngə ot yeməyini dəhşətli cinayət kimi
qiymətləndirib, "Edam! Edam!" deyə qışqırmağa başlayırlar.
Uzunqulaq edam olunur. Lafonten təmsildən belə nəticə
çıxarır ki, məhkəmə sənin güclü, yaxud zəif olduğuna əsasən
haqlı, yoxsa günahkar olmağın barədə qərar çıxarır.
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Bu təmsil Lafontenin başqa təmsillərində olduğu kimi
kəskin ifşaedici məzmunu ilə seçilir.
Lafonten təmsillərinin bir çoxu fəlsəfi məzmuna
malikdir. Onlardan birində dahi ilə kütlənin qarşılaşması
göstərilir. Epikuru onun vətənində dəli hesab edirdilər.
Həmvətənləri həkim Hippokrata müraciət edirlər ki, onu
dəlilikdən və filosof Demokritdən müalicə etsinlər. "O, dəli
olmuşdur, oxumaq onu məhv etmişdir... O, nə danışır? –
Dünya sonsuzdur. Ona bu da azdır. O, hələ nəsə atomlardan
danışır." Epikurun həmyerliləri dəhşətlə Hippokratdan imdad
istəyirlər.
Qocalmış şir haqqında bir təmsildə isə alçalmağın
dərəcəsindən söhbət gedir. Hər şeyin sərhədi var. Ən dəhşətli
təhqir olunma odur ki, nifrət etdiyin bir varlıq səni təhqir
etsin. Meşələri və çölləri qorxuya salan şir illərin ağırlığı
altında qocalır, kədərlənir, ötən qüdrətli çağlarını xatırlayıb
ağlayır, öz keçmiş təbəələri tərəfindən təqib edilir, "onun
gücdən düşməsilə güclənmiş" heyvanlar onu incidirlər,
döyürlər. At, canavar, öküz onu incitdikcə şir nərildəyə də
bilmir, səbirlə ölümünü gözləyir. Lakin uzunqulağın ona
tərəf gəldiyini görən şir bunu dözülməz bir dəhşət kimi
qarşılayır. "Mən ölməyə hazıram, lakin sənin təpiklərinə dözmək iki dəfə ölmək demək deyilmi?"
Bir başqa təmsildə göstərilir ki, Sevgi və Dəlilik bir
yerdə oynayırlarmış, mübahisə edib dalaşırlar. Dəlilik
Sevgini elə vurur ki, Sevgi görmək qabiliyyətini itirir.
Allahlar bir yerə yığışıb yaranmış vəziyyəti müzakirə edirlər.
Yupiter və Nemezida da onların arasındadır. Onlar belə
qərara gəlirlər ki, Dəlilik əbədi olaraq Sevginin yedəkçisi
olun.
A.S.Puşkin Lafontenin təmsillərindən danışarkən
yazırmış: "Əlbəttə, heç bir fransız heç kəsi Lafontendən
yüksəyə qoymağa cəsarət etməz, lakin biz, görürük ki,
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Krılovu ondan üstün tuta bilərik. Onlar hər ikisi əbədi olaraq
öz həmyerlilərinin sevimlisi olaraq qalacaqlar."
Lafontenin nağıl və novellalarında da insan münasibətlərinin şən həyatsevərliyi hakimdir. Ədibin qəhrəmanları
kədərə, bədbinliyə yaddır. Novellaların süjeti əksər halda
Navarralı Marqaritanın, Bokaççonun, Ariostonun və
başqalarının əsərlərindən götürülmüşdür. Lakin bu novellalar
XVII əsrin kübar salonları üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Lafonten Bokaççonun novellalarını əxlaqi mülahizələrdən və
psixoloji müşahidələrdən azad edir. O, Renessans novellasını
lətifə ölçülərinə endirir, bir növ fransız fabliolarına yaxınlaşdırır. Oxucunu nəsihətlə yormağa Lafonten qətiyyən meyl
etmir. Onun novellalarında müəllifin şəxsiyyəti və mövqeyi
çətin seçilir.
Lafonten öz nağıl və novellaları üçün orijinal üslubu
birdən-birə tapmamışdır. İlk novellalarında o müxtəlif
üsullara əl atır. Tədricən öz nağıllarını sərbəst şeirlə yazan
ədib onların danışıq nitqinə yaxınlaşmasına nail olmuşdur.
Onu da qeyd edək ki, Lafonten müxtəlif mənbələrdən
götürdüyü süjetlərə sərbəst yanaşır, ixtisar aparır,
dəyişdirirdi. Bunun nəticəsində onun nağılları öz əslindən
tamamilə fərqlənirdi. Lafonten bunu özü də etiraf edir ki,
onun əsərlərindəki süjetləri ilk dəfə uyduran "öz novellasını
tanımaq üçün çox zəhmət çəkməli olardı."
Nağılın zəngin ənənələrini mənimsəyən, özünə
hopduran Lafonten nağılları bir çox Avropa ədəbiyyatları
üçün əsil süjet xəzinəsi olmuşdur. Onun təmsil və nağılları
dünyanın bir çox böyük sənətkarlarının diqqətini cəlb etmiş,
onlara ilham və qida vermişdir.

B UALO
/1636 - 1711/
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Fransız klassisizminin Lafontendən sonra ikinci
böyük şairi Bualo olmuşdur. O da Lafonten kimi qeyridramatik janrlarda yazdığı əsərlərlə məşhurlaşmışdır. Əgər
Lafonten təmsil və mənzum nağıl janrında məşhurlaşmışdısa, Bualo müraciətləri və satiraları ilə tanınmışdır.
Onun şeirləri quruluğu, ayıqlığı və satirik təmayülü ilə
seçilir. Bualo dünya ədəbiyyatında daha çox fransız
klassisizminin
qanunvericisi,
tanınmış
rəhbəri və
nəzəriyyəçisi kimi şöhrət qazanmışdır. Puşkin haqlı olaraq
onu "fransız şairlərinin sərt hakimi" adlandırmışdır.
Doğrudan da, Bualo Fransada ədəbiyyat tarixinin ən şanlı
dövrlərindən birində ədəbi fikrin rəhbəri olmuşdur.
Nikola Bualo-Depreo Parisdə burjua ailəsində
doğulmuşdur. Atası parlamentin böyük palatasında
qeydiyyatçı, bütün qohumları isə məhkəmə məmurları idilər.
Atası onu ruhani rütbəsinə hazırlayırdı. Ona görə də Bualo
kolleci qurtaran kimi ilahiyyatı öyrənməyə başlayır, lakin
xoşuna gəlmədiyi üçün hüquq fakültəsinə keçir, oranı
qurtardıqdan sonra vəkillər silkinə qəbul olunur, ancaq
Bualonu vəkillik sənəti cəlb etmir, şeirlər yazmağa girişir.
1657-ci ildə atası vəfat edəndə ona kiçik bir irs qalır.
Hesabcıl və qənaətcil bir adam olan Bualo bu irs hesabına
heç kəsdən asılı olmayan bir ömür sürür. Onun şeir
yaradıcılığı madam Rambulyenin salonunda rövnəq tapan
ədalı, təmtəraqlı ədəbiyyata qarşı yazılmış satiralarla
başlayır. Bualonun 1660-1667-ci illərdə yazdığı satiralar
sərbəst və cəsarətli fikirləri ilə diqqəti cəlb edir. Kral XIV
Lüdovikə həsr etdiyi şeirində isə Bualo başqa şairlərdən
fərqli olaraq yaltaqlanmır, yaltaqlığı, cırtdanları Atlant,
qorxaqları Qerkules kimi göstərməyi bacarmadığını söyləyib
öz şəxsi ləyaqətini alçaltmır. 1666-cı ildə Bualo ilk dəfə öz
satiralarını nəşr etdirir və hay-küylü bir müvəffəqiyyət
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qazanır. Bu hay-küy daha çox Bualonun satiralarındakı
cəsarətli tənqidlərlə bağlı idi. Ədibin tənqidləri vaxtı keçmiş,
həyatdan uzaq düşmüş cərəyanlara qarşı yönəlmişdi. Bualo
fransız ədəbiyyatında ilk dəfə satiranı ədəbi tənqid silahına
çevirmişdi. O, nəinki təkcə Fransada, bəlkə bütün Avropada
ilk əsl ədəbi tənqidçi idi. Bualo əsərləri şəxsi zövqünə görə
yox, ümumi estetik tələblərə görə qiymətləndirirdi, ən çox
presiyoz /ədalı/ ədəbiyyatın nümayəndələrini tənqid edirdi.
1669-1677-ci illər arasında Bualo "Müraciət" janrına
keçir və bu müddətdə bu janrda 9 əsər yazır. Bu janrda
Horatsini örnək götürən şair formanın imkanlarından istifadə
edərək incə şəkildə müxtəlif mövzularda oxucu ilə söhbət
edir. Bir növ, forma etibarilə Nizaminin məqalətlərini
xatırladan bu müraciətlərdə şair öz əxlaqi düşüncələrini
qələmə alır. "Poeziya sənəti" /1674/ kitabının meydana
çıxmasından sonra Bualo rəsmi olaraq XVII əsr Fransasının
ədəbi ideoloqu kimi tanınmışdır. 1677-ci ildən saray tarixçisi
təyin edilən şair Rasinlə birlikdə XIV Lüdovik dövrünün
tarixini yazmaqla məşğul olur. Yarımçıq qalmış bu əsər
1726-ci ildə yanğından məhv olur.
Bualo az qala XIV Lüdovikin hakimiyyətinin sonuna
qədər yaşayır. 1709-cu ildən hərəkət etmək qabiliyyətini
itirən ədib 1711-ci ildə Parisdə vəfat edir.
Bualonun ədəbi irsi satiralardan, müraciətlərdən,
"Rəhil" komik qəhrəmanlıq poemasından, "Poeziya sənəti"
kitabı başda olmaqla bir sıra ədəbi nəzəri əsərlərdən
ibarətdir.
Müraciətlərində Bualo Horatsinin oynaq üslubuna
yiyələnə bilməmişdir. Şair onlarda dünyanın nemətləri və
insanların işğalçılıq ehtiraslarının ağla zidd olduğu haqqında
/I müraciət/ danışır, məhkəmə çəkişmələrini çoxaldan
ərizəbazların axmaqlığından /II müraciət/, insanlara zülm
edən və onları həqiqət yolundan çəkindirən saxta ismətdən
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/III müraciət/, həqiqi səadətin özülü olan mənəvi təmkin və
mülayimlikdən /V müraciət/, şəhər hay-küyündən uzaq kənd
həyatının gözəlliklərindən /VI müraciət/, istedadlı şairə öz
sənətini daha da inkişaf etdirməyə səbəb olan düşmənlərin
olmasının əhəmiyyətindən /VII müraciət/, ancaq doğru
olanın gözəl olması və səmimiliyin şair üçün ən yaxşı sifət
olmasından /IX müraciət/ və s. söhbət açır. Bütün bu əxlaqi
düşüncələr arasında şair dövrünün eybəcərliklərinə hücum
edir, hərbçiləri, məhkəmə məmurlarını, pulun hakimiyyətini,
yaltaqları, istedadsız şairləri qamçılayır.
Satiralarında Bualo daha kəskindir. Artıq birinci
satirasında o, varlı mesenatlara xidmət etmək istəməyən və
sələmçilərin əlindən Parisdən baş götürüb qaçan gənc şairin
başına gələn müsibətlərdən danışır. Şairin fikrincə, Parisdə
ləyaqət və ağıl artıq dəbdə deyildir, qanun keşikçiləri ağı
qara göstərirlər, təkəbbürlü eybəcərlik isə keşiş əsası ilə vargəl edir, elm hər yerdən qovulur, yeganə dəbdə olan sənət isə
məharətlə oğurlamaqdır. Bualonun uğursuz şair qəhrəmanı
deyir: "Mən nə aldatmağı, nə ikiüzlülük etməyi, nə də yalan
danışmağı bacarıram. Yonulmamış və məğrur bir adamam,
qəlbim kobuddur, mən hər şeyi ancaq onun öz xüsusi adı ilə
çağıra bilirəm. Pişiyə pişik deyirəm, prokuror Roleyə isə
dələduz." Bu vaxt ancaq Molyer belə bir dillə danışmağa
cəsarət edirdi. Məhz bu satirada Bualo Molyeri "nadir və
şərəfli ağıl sahibi" adlandırmışdır.
Sonrakı satiralarında da Bualo mövcud cəmiyyətin
eybəcərliklərinə qarşı cəsarətlə çıxış edir, o cümlədən, 1664cü ildə yazılmış dördüncü satirada axmaqlar silsiləsini
nəzərdən keçirir. Burada Ərəstu fəlsəfəsi ilə ucdan-qulaqdan
tanış olan pedant da, elmi məzəmmət edib öz nadanlığı ilə
lovğalanan kübar cəmiyyətinin üzvü də, riyakar mömin də,
pozğun qadın düşkünü də, acgöz xəsis də, yüngül xasiyyətli
israfçı da satiraya hədəf edilir. Beşinci satirada isə zadəgan
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mənşəyi ilə öyünən yoxsullaşmış kübarlar ifşa olunur. Bualo
onların qeyri-zadəgan varlılarla qohum olmaqla öz rövnəqini
itirmiş rütbələrini qızılla təzələmək təşəbbüslərinə gülür.
Molyer kimi o da acı bir sarkazmla etiraf edir ki, "mövcud
cəmiyyətdə qızıl eybəcərliyə gözəllik görkəmi verir".
Bualonun bədii irsində "Rəhil" poeması xüsusilə
əhəmiyyətli yer tutur. Bu əsər fransız ədəbiyyatında komik
qəhrəmanlıq janrının ən görkəmli nümunəsidir. Bu janr öz
kökləri etibarilə antik ədəbiyyata gedib çıxır. Öz poemasında
adi həyatdan götürülmüş "alçaq" mövzuda zarafatyana əsər
yaradan Bualo təcrübədə sübut etməyə çalışırdı ki, "əsl
qəhrəmanlıq poeması hadisələrlə yüklənməməlidir". Bualo
burada burlesk poeziyasındakı yüksək süjetin "alçaq" şərhinə
qarşı "alçaq" süjetin yüksək təcəssümünü qoymuşdur.
Poemada iki kilsə xadimi arasında gedən toqquşma təsvir
edilir. Onlardan biri kilsədə oxuyanlar üçün ayrılmış hündür
yerdə bir rəhil qoyur. Bunun üstündə ruhanilər iki dəstəyə
bölünüb vuruşurlar. Burada top mərmilərini qonşuluqda
yerləşən kitabxanadan götürülmüş kitablar əvəz edir.
Poemanın qəhrəmanlıq poemalarına məxsus təmtəraqlı bir ölçü ilə yazılması, Nifaq, Şayiə kimi alleqorik
obrazların istifadə edilməsi onun komizmini daha da artırır.
Poema XVII əsr ədəbiyyatında kilsə xadimlərini, onların
məişət və əxlaqını açıq hörmətsizlik və ifşaçılıqla əks etdirən
poetik əsərdir.
Bualo öz dövründən başlayaraq daha çox poeziya
tənqidçisi və nəzəriyyəçisi kimi tanınmışdır. Onun "Poeziya
sənəti" kitabı meydana çıxan kimi klassisizmin əsl poetik
kodeksi kimi qarşılandı. Horatsinin "Pizonlara məktub"
əsərindən təsirlənən ədib fransız klassisizminin özünə
qədərki nəzəriyyəçiləri tərəfindən irəli sürülən estetik
fikirləri sistemləşdirmiş, orijinallığa meyl etmədən
klassisistlər arasında formalaşan baxışla canlı və parlaq bir
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formada qələmə almışdır. Bualo bu işi o qədər məharətlə
yerinə yetirmişdir ki, sonrakı nəsillər onları Bualonun hesab
etmişlər. Kitabın bir çox misraları aforizm kimi dillər əzbəri
olmuş, müəllifinə Fransanın xaricində də geniş şöhrət
qazandırmışdır.
Əsər dörd nəğməyə bölünür. Birinci nəğmədə poetik
yaradıcılığın əsas prinsipləri şərh olunur, şeir yaradıcılığının,
üslub
və
kompozisiyanın
ümumi
qanunları
müəyyənləşdirilir. Ara-sıra fransız şeirinin tarixindən danışan
Bualo erkən orta əsrlər və İntibah ədəbiyyatını yaxşı
bilmədiyini nümayiş etdirir. Görünür ki, daha çox
klassisizmin estetik prinsiplərinə uyaraq Malerbi Ronsardan
daha üstün tutur. İkinci nəğmədə ayrı-ayrı poetik janrlar
təhlil olunur. Lirik janrlardan idilliya, elegiya, oda, sonet,
epiqram, satira, vodevil və nisbətən ötəri şəkildə rondo,
ballada, madriqal səciyyələndirilir. Bütün janrların
qanunlarını Bualo onların özlərindən çıxarır, formal
cəhətlərə və əlamətlərə deyil, məzmunun spesifik
xüsusiyyətlərinə əsaslanır.
Üçüncü nəğmə faciə, komediya və epopeya janrına
həsr olunmuşdur. Epopeya janrına fransız ədəbiyyatında
layiqli nümunə tapa bilməyən Bualo daha çox Homer və
Vergiliyə ehtiram əlaməti olaraq bu janrdan söhbət açır.
Faciədən danışarkən Rasinin yaradıcılığını əsas nümunə
götürür, komediyaya isə dostu Molyerdən çox Terensiyə
istinad edir. Bualo Molyeri həddindən çox xəlqi yazıçı kimi
həzm edə bilmir. Dördüncü nəğmədə Bualo şairlərə bir sıra
əxlaqi öyüdlər verib onları var-dövlət arxasınca qaçmaq
ehtirasından uzaq olmağa çağırır.
Bualo "Poeziya sənəti"ndə Dekartın fəlsəfi metodunu
ədəbiyyata tətbiq edir. Universal ağıl qarşısında səcdə edən
Bualo şairləri ağlı sevməyə, ondan qüvvət almağa çağırırdı.
Ağıl anlayışı altında Bualo mütləq, universal, hələ antik
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dövrdə yaranan, lakin orta əsrlərdə itirilən yüksək bədii
zövqü nəzərdə tuturdu. Bualoya görə, onun dövründə həmin
yüksək bədii zövq formasında başa düşülən universal ağıl
yenidən cəmiyyətin yüksək dairələrinin başqa sözlə, saray və
şəhərin nəsibi olmuşdur. Odur ki, Bualo şəhəri müşahidə etməyi, sarayı öyrənməyi məsləhət görürdü. Başqa sözlə,
Bualo sarayın zövqünə, baxışlarına, anlayışlarına, estetik
qiymətlərinə uyğunlaşmaq və buna uyğun olaraq yazmağı
tələb edirdi. Lafonten sarayın zövqünə xoş gəlməyən sərbəst
aşiqanə novellalar yazdığı üçün kralın xoşuna gəlmədi.
Bualo isə ustalıqla hərəkət edərək onun əleyhinə açıq çıxış
etmədi. "Skapenin kələkləri" kimi kobud xalq şəbihi yaradan
Molyeri Bualo öz istedadını alçaldan bir yazıçı kimi
qiymətləndirdi. Belə çıxırdı ki, Bualo üçün ən yüksək sənət
əsəri sarayın zövqünə uyğun, saray üçün yazılan əsərlərdir.
Bualonun estetikasının məhdud cəhətlərindən biri bu idi.
Digər tərəfdən ağlı sevməyə çağıran Bualo fikrin hiss
və xəyal üzərində üstünlüyünü təsdiq edirdi. Lakin ağıl
tərəfindən müəyyənləşdirilən həqiqəti gözəlliklə eyniləşdirir
və onların hər ikisini təbiətdə, obyektiv gerçəklikdə axtarır.
Bualo belə hesab edirdi ki, poeziya təbiəti əks etdirməklə,
onu təqlid etməklə bütün insanlara eyni dərəcədə zövq verir
və onun ədəbi qiyməti də özünü əsasən bunda təzahür edirdi.
Lakin təbiəti təqlid etməyi sənətin əsas prinsiplərindən biri
sayan Bualo özünün bu realist prinsipinə bəzi məhdudluqlar
artırır. Şairləri "alçaq" təbiətə təqlid etməkdən çəkindirməyə
çalışır. Halbuki özünün komik qəhrəmanlıq poemasında və
bir sıra satiralarında işlək kobud predmetlərin təsvirindən
çəkinmir. Burada onun nəzəriyyəsi ilə yaradıcılıq təcrübəsi
bir-birini rədd edir. Təbiəti təqlidlə yanaşı Bualo poeziyanın
"xoşa gəlmək" və "əyləndirmək" prinsiplərini də xüsusi qeyd
edir.
Poeziyanı təsadüflər, müstəsnalıqlar, eybəcər qəri220
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bəliklər deyil, ümumi hadisələr cəlb etməlidir. Bualoya görə,
şair xüsusi və fərdi hadisələr arxasında ümumi, tipik
xüsusiyyətləri görməli və əks etdirməlidir. Burada da
mücərrəd və rasionalist tipikləşdirmə tələbi Bualonun təbiətə
təqlid prinsipini xeyli dərəcədə məhdudlaşdırır.
Antik yazıçılardan təbiətə təqlid etməyi öyrənməyə
çağıran Bualo burada da məhdudluğa yol verir, antik
müəlliflərdən ancaq XVII əsr Fransa həyatına uyğun gələn
cəhətləri götürürdü. Bununla yanaşı Bualo antik poeziyasının
sadəliyini, doğruluğunu, realizmini onun əsas gözəlliyi kimi
düzgün hiss edirdi.
Bualonun estetik görüşləri aristokratik səciyyə daşıyır. O, aşağı təbəqələri, xalq nümayəndələri içərisindən çıxan
oxucuları nəzərə almır, şairləri onların zövqünə
uyğunlaşmaqdan çəkindirməyə çalışır. Xalq sənətini başa
düşməyən Bualo bu sənəti vulqar, bazar, küçə sənəti kimi
qiymətləndirirdi.
Aristokratizmindən
irəli
gələn
məhdudluqlarına baxmayaraq Bualonun əsəri mütərəqqi
estetik fikrin formalaşması tarixində mühüm rol oynamışdır.
Onun bədii doğruluq, aydınlıq, sadəlik, dil təmizliyi və s.
haqqındakı nəzəri fikirləri indi də öz əhəmiyyətini
itirməmişdir. Fransada, Almaniyada, Rusiyada "Poeziya
sənəti" güclü təsirə malik olmuş, klassisizmin davam etdiyi
dövrlərdə onun əsas qanunlar kodeksi kimi qarşılanmışdır.
Bualoya həmişə yüksək qiymət verən Puşkin onun haqqında
yazmışdır: "Fransızlarda XVII əsrin yüksək ağıl sahibləri
xalq poeziyasını bələkdə gördülər və ona nifrət etdilər, ona
görə də klassik antik dövrün nümayəndələrinə üz tutdular.
Güclü istedada və kəskin ağla malik şair Bualo öz
qanunnaməsini yazdı və söz sənəti ona təslim oldu."
Bualonun "Poeziya sənəti" kitabı Azərbaycan dilinə
tərcümə edilmiş və 1969-cu ildə çap olunmuşdur. Həmin
nəşrə yazdığı müqəddimədə Ə.Ağayev müasir baxımdan
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Bualonun fikirlərini qiymətləndirərək yazır: "Ümumi
dünyagörüşündəki və nəzəriyyəsindəki bir sıra ziddiyyətlərə,
bədii ədəbiyyatın təcrübəsində və nəzəriyyəsində çoxdan
aradan çıxmış və köhnəlmiş fikirlərinə baxmayaraq,
Bualonun bütünlükdə bədii yaradıcılıq, istedad, yaradıcılıq
zəhməti, bədii dil və sairə haqqında bir çox mülahizələri hələ
də öz əhəmiyyətini itirməmişdir. Bu mülahizələrin xeylisi
müasir nöqteyi-nəzərdən də maraqlıdır." Buraya ancaq onu
əlavə edək ki, Bualonun ədəbiyyat tarixində xidməti təkcə
onun bu gün üçün də maraqlı olan fikirləri ilə deyil, bütövlükdə öz dövrü üçün yenilik olan nəzəri müddəaları ilə
müəyyənləşir, onlardakı mütərəqqi və məhdud cəhətlərin
vəhdəti, tənasübü ilə ölçülür.
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KORNEL
/1606 - 1684/
Fransız ədəbiyyatında klassisist faciənin ilk böyük
nümayəndəsi Korneldir. Uzun və ziddiyyətli yaradıcılıq yolu
keçən dramaturq gəncliyində barokko üslubunda yazmağa
meyl göstərmiş və onun qalıqlarından qoca yaşlarına qədər
xilas ola bilməmişdir. Yaradıcılığının ən kamil dövründə isə
klassisist faciənin parlaq nümunələrini yaratmışdır.
Kornel 1606-cı il iyun ayının 6-da Normandiyanın
Ruan şəhərində varlı məhkəmə məmuru ailəsində anadan
olmuşdur. Atasının Ruanda və onun ətraflarında mülkləri var
idi. Pyer Kornelonun böyük oğlu idi. Kornel yerli yezuit
kollecində oxumuş, sonra hüququ öyrənmişdir. 18 yaşında
Ruanın vergilər silkinə qəbul edilən Kornel yaxşı natiq
olmadığından özünü vəkilliyə o qədər də yararlı saymırdı.
Boş vaxtlarında şeirlər yazırdı. 1632-ci ildə "Qarışıq şeirlər"
adlı ilk şeir toplusunu nəşr etdirir. Bu şeirlərdən bir az əvvəl
isə o, "Melita, yaxud saxta məktublar" adlı ilk komediyasını
yazır. Bu komediyanın yazılması ilə ailə rəvayətində nəql
edilir ki, guya Kornelin dostlarından biri onu öz sevdiyi qızla
tanış edir. Qız Korneli öz əvvəlki sevgilisindən üstün tutub
ona meyl edir. Kornel bu hadisənin komik cəhətini nəzərə
alıb özünün ilk komediyasını yaradır. Parisdə Mondorinin
truppası tərəfindən tamaşaya qoyulan bu komediya böyük
müvəffəqiyyət qazanır. Bunun arxasınca Kornel "Klitandr",
"Dul qadın", "Məhkəmə qalereyası", "Kral meydanı" və
başqa komediyalarını yazıb onların oynanılmasına nail olur.
Kornelin bu ilk əsərlərində faciələrində gördüyümüz
ciddi siyasi məsələlər yoxdur, onların mövzusu şəxsi mənafe
və məişət münasibətləri çərçivəsindən kənara çıxmır. Lakin
Kornelin qələmi ilə komediya İntibah komediyasından fərqli
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keyfiyyətlər almağa başladı və Molyerin simasında dahi bir
davamçı qazandı. İntibah komediyasında bir qayda olaraq
burjua mühiti təsvir olunurdusa, cəmiyyətin yuxarı təbəqələri
göstərilmirdisə, Kornelin komediyalarında əksinə hadisələr
zadəgan mühitində cərəyan edir. Onun pyeslərində XIII
Lüdovik dövrünün Paris kübar dairələri canlandırılır. Bu
cəmiyyət isə presiyözlük /ədalı, təmtəraqlı danışıq tərzi/
xəstəliyinə tutulmuşdu. Bu cəhət Kornel komediyalarının
dialoqları üzərində öz zərərli təsirini göstərmişdi. Presyöz
salonların zövqünün təsiri onun komediyalarında birtərəfli
sevgi mövzularının işlənilməsində özünü göstərirdi. Kornelin
komediyalarında digər süjet və motivlər demək olar ki,
yoxdur. Məhəbbətin özü də bu əsərlərdə madam
Rambulyenin salonuna gələnlərin, "Astreya" romanını
oxuyanların zövqünə uyğun olaraq şərti nəzakətli
qəhrəmanlıq ruhunda təqdim olunurdu. Lakin onlardan fərqli
olaraq Kornel sevgidə ölçü hissini gözləmək prinsipini irəli
sürürdü. Kornel öz qəhrəmanlarını bir qayda olaraq real şəraitdə hərəkət etdirir. Onun qadın qəhrəmanları Luvr ətrafında, yaxud Masr kvartalında zövqlə bəzədilmiş iri
malikanələrdə yaşayırlar. Dramaturq Paris aristokratiyasının
gəzib-dolaşdığı yerləri göstərməyə daha çox meyllidir. Onun
komediyalarındakı dialoqları canlılığı, çevikliyi, oynaqlığı
ilə seçilir, lakin onlar heç də həmişə komik səciyyə daşımır.
Bir çox hallarda onlar komik yaxud tragik əhval-ruhiyyə
arasında tərəddüd edirlər. Qəhrəmanların monoloqlarında
tragik /faciəli/ əhval-ruhiyyə daha güclüdür. Bu cəhətdən
Kornelin komediyaları Ardi və Rotru kimi dramaturqların
komik faciələrini xatırladır.
Merenin "Sofonizba" faciəsinin müvəffəqiyyəti Korneli faciə janrında öz gücünü sınamağa həvəsləndirir və
1635-ci ildə o, "Medeya" əsərini yazır. Lakin Kornel
Meredən fərqli olaraq tarixi mövzuya deyil, mifoloji süjetə
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müraciət edir. Həm də realist Evripidi yox, Senekanı özünə
nümunə götürür, yeri gəldikdə Evripiddən də istifadə edir.
Məsələn, Egey surətini Kornel Evripiddən götürmüşdür.
Gənc Kornel əsərində süjetə bir sıra yeni, orijinal
keyfiyyətlər də artırmışdır ki, bunlar onun gələcək böyük
faciələrindən xəbər verirdi. Hər şeydən əvvəl, faciənin baş
qəhrəmanı Medeyanı Kornel insaniləşdirmiş, onu ehtirasla
sevən bir qadın kimi göstərmişdir. Kornelin Medeyası özünü
Yazona nifrətlə baxmağa məcbur edə bilmir. Bununla
bərabər o, güclü xarakterə, iradəyə malikdir. Faciədə komik
ünsürlər də müşahidə olunurdu. Sonralar Kornel özü də
"Medeya"nın zəifliyini etiraf etmişdir. İlk faciənin
uğursuzluğu Korneli yenidən komediya janrına qayıtmağa
məcbur etdi. Dramaturq 1636-cı ildə "Komik xəyalpərvərlik"
komediyasını yazır. Komediyanın əsas qəhrəmanı lovğa
ispan əsgəri Matamordur. Burada komediya, komik faciə,
faciə ünsürləri bir-birinə qarışdırılmış, əlvan səhnələr
yaradılmışdır.
1636-cı ilin axırlarında Kornelin "Sid" faciəsi tamaşaya qoyulur. Marenin teatrında aktyor Mondori baş rolda
çıxış edən bu tamaşalar misli görünməmiş müvəffəqiyyətlə
keçir, hər bir tamaşa əvvəlkindən daha artıq bir heyranlıqla
qarşılanır. Bütün Paris "Sid"dən danışır, bütöv parçalarını
əzbər söyləyir, əsəri şah əsər kimi qiymətləndirirdilər. Sidlə
əlaqədar xüsusi bir aforizm yaranır: "Sid qədər gözəldir!"
Kornel bundan sonra bir-birinin ardınca "Horatsi" /1640/,
"Sinna" /1640/, "Polievkt" /1643/, "Teodora" /1645/,
"Pompeyin ölümü" /1643/, "Rodoqunda" /1644/, "İrakli"
/1647/, "Pertarit" /1652/, "Edip" /1659/, "Atilla" /1667/ və
başqa əsərlərini yazır. Rasinin teatra qədəm qoyması, onun
"Böyük İsgəndər" /1665/ və "Andromaxa" /1667/ faciələrinin
qazandığı qeyri-adi müvəffəqiyyətdən sonra Kornel fransız
teatrı üzərində öz nüfuzunu itirir. Onun yenilik yaratmaq, öz
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qüdrətini sübut etmək təşəbbüsləri baş tutmur. Kornelin fəci
səhvlərindən biri bu idi ki, o, tərəfdarlarının məsləhəti ilə
Rasinlə yarışa girir və özünün çox zəif bir komik faciə olan
"Tit və Berenika"sını Rasinin "Berenika"sına qarşı qoyur,
bununla da bir daha Rasinin qələbəsinə, təntənəsinə şərait
yaradır. "Pulxeriya" /1672/ komik faciəsi və "Parfiya
sərkərdəsi Surena" /1674/ faciəsindən sonra Kornel ancaq bir
neçə rəsmi şeir yazmışdır. Öz şöhrətindən daha çox ömür
sürən Kornel 1684-cü ilin 1 oktyabrında 78 yaşında
yoxsulluq içində ölmüşdür.
Müasirlərinin qeydlərinə görə Kornel təbiəti etibarilə
sadə bir adam olmuşdur. Zahiri görkəmi ağlı və istedadına
uyuşmamışdır. İlk dəfə Korneli görən bir nəfər onu adi bir
Ruan tacirinə oxşatmışdır. Onu görmək istəyən bir kübar
xanım sonra etiraf etmişdir ki, Kornelə ancaq Burqund
otelində /yəni teatrda/ qulaq asmaq lazımdır. Labrüyer isə
onun barəsində belə yazmışdır: "Sadə, utancaq, söhbətdə
darıxdırıcıdır, lakin Avqustdan, Pompeydən, Nikomeddən,
Herakldan geri qalmır. O, kraldır, həm də böyük kraldır. O,
siyasətçi və filosofdur, o, qəhrəmanları danışmağa, hərəkətə
məcbur edir, o, romalıları təsvir edir, onun şeirlərində
romalılar tarixdə olduqlarından daha böyükdürlər, daha çox
romalıdırlar."
Əsərlərinin uğursuzluğundan sonra da fransız
tamaşaçıları Kornelə hörmətlə yanaşmışlar. Həyatının son
dövrlərində bir dəfə Kornel teatra gələrkən, aktyorlar ona
hörmət əlaməti olaraq oyunu dayandırmış, tamaşaçılar isə
ayağa qalxaraq onu salamlamağa başlamışlar. Onu
salamlayanlar arasında sərkərdə Konde və başqa məşhur
adamlar da var imiş. Təəssüf ki, bu şöhrət ona maddi təminat
verməmişdir.
Kornelin qısa tərcümeyi-halını yazan Fontenelin
hakim dairələrin şairlərə, rəssamlara qayğı göstərdiyini, o
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cümlədən Kornelə himayədarlıq etdiklərini yazdığı yerdə
Volter istehza ilə yazmışdır: "Mən çox şübhə edirəm. Bizim
ən yaxşı rəssamımız Tussen təqiblərə məruz qalmışdır. Ramo
özünün bütün ən yaxşı musiqi əsərlərini ən böyük maneələr
içərisində yaratmışdır. Kornel özü də o qədər hörmət
görməmişdir. Homer sərgərdan bir yoxsul kimi yaşamış,
Tasso dövrünün ən bədbəxt adamı olmuş, Kamoens və
Milton daha bədbəxt yaşamışlar. Yalnız Şaplen
mükafatlandırılmışdır, lakin mən elə dahi şəxs tanımıram ki,
təqiblərə düçar olmasın."
Estetik görüşləri. Kornelin yaradıcılığa başladığı ilk
dövrlərdə klassisizmin nəzəri prinsipləri yenicə formalaşırdı.
Kornel "Melita"nı yazanda hələ qaydalardan xəbərsiz idi.
Sonralar o, klassisizmin zaman, məkan və hərəkət vəhdəti
qanunlarını öyrənib əsərlərində onlara riayət etməyə başladı.
Kornel klassisizmin məhdudlaşdırıcı qanunlarını qəbul etsə
də, onlara həmişə əməl etmir, qüdrətli sənətkar düşüncəsi və
məntiqi ilə zəruri olan tərzdə onları cəsarətlə pozur, tənqidçilərinə isə "əgər mən onlardan uzaqlaşıramsa, bu, heç də
mənim onları bilmədiyimə görə deyildir", - deyə qürurla
cavab verirdi.
Onun fikrincə, sənətdə hər şey həqiqətə uyğun, doğru
olmalıdır. Bu prinsipi həyata keçirmək üçün Kornel öz
faciələrinin mövzusunu tarixdən, yaxud da əsrlərin
müqəddəsləşdirərək təsdiq etdiyi əsatirdən alırdı. Mövzuların
tarixdən götürülməsi, onların tarixi mənbələrdə təsdiq
olunması bir növ, tamaşaçıları əsərdə təsvir edilən
hadisələrin reallığına, doğruluğuna inandırırdı. Müasirləri də
onun simasında tarixi hadisələri qələmə alan bir sənətkar
görür, onu keçmişin həyatını, məişətini, insanlarını
canlandıran dramaturq kimi qiymətləndirirdilər. Onun "Sid"
faciəsində orta əsrlər İspaniyası, "Horatsi"də Roma tarixinin
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sezarlar dövrü, "Sinna"da imperatorluq dövrünün Roması,
"Pompey"də Roma dövlətindəki vətəndaşlıq müharibələri,
"Atilla"da hun-türk tarixi, "Heraklius"da Bizans imperiyası,
"Polievkt"də ilkin xristianlıq dövrünün tarixi hadisələri əks
etdirilmiş və bu faciələr bir qayda olaraq tarixi faktlar
əsasında yaradılmışdır.
Kornel yaradıcılığının səciyyəvi cəhətlərindən birisi
onun XVII əsrin ən böyük siyasi şairi olmasıdır. Onun
əsərlərində Romanın siyasi tarixinə geniş yer verilmişdir. Bu
mövzu dramaturq üçün müasir siyasi məsələlərə öz
münasibətini bildirmək, humanist düşüncələrini əks etdirmək
üçün zəngin material verirdi. Kornel keçmişə müraciət
edərkən ən dramatik anları seçir, böyük tarixi çevrilişlər və
irəliləyişlər dövründə, siyasi və dini sistemlərin, görüşlərin
kəskin toqquşması anlarında insanların taleyini əks
etdirməyə çalışırdı. Siyasi problemlərin Kornel faciələrinin
əsasında, mərkəzində dayanması bəzən onların siyasi
mübahisələr, disputlar şəklində qurulmasına gətirib
çıxarmışdır.
Kornel dramaturgiyasının surətlər aləmi də diqqəti
cəlb edir. O, bir qayda olaraq kralları və yaxud böyük
qəhrəmanları təsvir edir. O, sadə adamlardan yazmır. Onun
fikrincə, ancaq güclü, qüdrətli, hakimiyyət başında olan və
buna görə də duyğularını sərbəst, azad büruzə verən insanlar
ümumbəşəri keyfiyyətləri daha dolğun və əhatəli ifadə edə
bilərlər.
Kornelin faciələrində bir qayda olaraq düşüncə ilə
hiss, iradə ilə istək, borc ilə ehtiras arasındakı konflikt əks
etdirilir. Onun qəhrəmanları tərəddüd etmədən hissi, istəyi,
ehtirası rədd edirlər. Onlar iradə, düşüncə, borc uğrunda
ölümə gedirlər, yaxud qələbə çalırlar. Lakin hər bir
vəziyyətdə iradə, düşüncə və borc qələbə çalır. Kornel
faciələrinin bu şəkildə qurulması Fransanın tarixi siyasi
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inkişafı ilə əlaqədar idi. Bu dövrdə fransız mütləqiyyəti
siyasi cəhətdən mütərəqqi rol oynayırdı. Kornel də öz
faciələri ilə fransız mütləqiyyətinin siyasi prinsiplərini
müdafiə edirdi. Həmin əsrin 60-cı illərində fransız
mütləqiyyətinin özü də, ona münasibət də dəyişməyə
başlayır ki, bu dövrün idealları, prinsipləri artıq başqa
dramaturqun – Rasinin yaradıcılığında əks olunmuşdur.
Q.V.Plexanov da özünün "Rus ictimai fikrinin tarixi"
əsərində Kornellə Volteri bu baxımdan müqayisə edərək
yazmışdır: "Korneldə XVII əsr Fransası üçün səciyyəvi olan
belə bir ifadə ilə rastlaşırıq: xalq xoşbəxtdir ki, öz kralı
uğrunda ölür; Volterdə isə əksinə Edip deyir: öz vətəni
uğrunda ölmək kralın borcudur. Bu, hökmdarın öz
təbəələrinə münasibət nöqteyi-nəzərindən baxışlarda əmələ
gələn bütöv bir çevrilişdir." Gördüyümüz kimi,
Q.V.Plexanov Kornelin baxışlarını XVII əsr Fransası üçün
səciyyəvi olan baxışlar kimi qiymətləndirir.
Bu cəhət isə belə bir həqiqəti bir daha təsdiq edir ki,
Kornelin faciələri müasirliyin inikasına yönəlmiş əsərlərdir.
Tarixi şəxsiyyətlər, konfliktlər, hadisələr vasitəsilə Kornel
müasir Fransa gerçəkliyindən söhbət açır. Onun faciələrində
qoyulub həll edilən problemlər XVII əsrin Fransa həyatının
problemləridir. Kardinal Rişelyenin "Sid" faciəsindən narazı
qalması, Akademiya vasitəsilə onu tənqid etdirməsi də bu
həqiqəti təsdiq edən faktlardandır. Burada Rişelyenin pis şair
kimi paxıllıq hissinin mühüm rol oynaması haqqındakı müddəalar, bizcə, əsassızdır.
"Sid" faciəsi təkcə qəhrəmanların dili ilə söylənən
şeirlərin poetikliyi, heyrət doğuracaq qədər rəngarəngliyi ilə
deyil, həm də insan qəlbinin şairanə duyğularını özünə
məxsus yeni bir gözəlliklə əks etdirdiyinə görə diqqəti cəlb
edir. Böyük iradəyə, romantik qəlbə malik olan Kornel
229

Afaq Yusifli İshaqlı

qəhrəmanları adi insanlardan yüksəkdə dayanmaları, daha
əzəmətli görünmələri ilə seçilirlər. Cismani və mənəvi
sağlamlıq və saflıq, ləkə gətirə biləcək duyğulara, hisslərə,
meyllərə tərəddüdsüz qələbə çala bilmək qabiliyyəti onları
heç vaxt tərk etmir. Güclü hisslərlə yaşayan, bu hisslərə
lazım gələndə qalib gələn bu adamlar öz qəhrəmanlıqları ilə
öyünmür, fəxr etmir, qürrələnmir, iztirab çəkir və qələbə
çalırlar. Onlar özləri ciddi adamlar olduqları kimi ancaq ciddi
məsələlər haqqında düşünürlər.
Kornel öz əsərini yaradarkən daha çox ispan dramaturqu Gilyen de Kastronun 1618-ci ildə Valensiyada
tamaşaya qoyulan "Sidin gəncliyi" pyesindən, Marianın
"İspan tarixi"ndən və Sid haqqında orta əsr nəğmələrindən
bəhrələnmişdir. Kornel ispan dramaturqunun əsərinin süjet
xətti və bir sıra motivlərini, az qala, olduğu kimi təkrar etsə
də, tamamilə orijinal, milli fransız faciəsi yaratmışdır.
Kornelin yeniliyi onda idi ki, o, ispan dramının
fabulasını, üslubunu və vəzn rəngarəngliyini sadələşdirmiş,
onu daha az əlvan, daha az sistemsiz bir hala salmışdır.
Faciənin ağırlıq mərkəzini zahiri hadisələrdən qəhrəmanların
daxili iztirabları, duyğuları üzərinə köçürmüş, sevgi və borc
arasında gedən gərgin mənəvi mübarizəni əks etdirmişdir. Bu
cəhət Kornelin faciəsinə orijinal bir səciyyə vermişdir. O,
"Sid"də klassisist faciənin məhdudluğunu onun ləyaqətinə,
üstün cəhətinə çevirməyi bacarmışdır.
"Sid" faciəsi Himena ilə onun rəfiqəsi Elviranın
söhbəti ilə başlayır. Himena varlı Sevilya zadəganı don Qomes qraf Qormasın qızıdır. Onu iki gənc sevir: Rodriqo Dias
və Don Sanço. Hər ikisi gəncdir, adlı-sanlıdır, ancaq qızın
qəlbi Rodriqoya meyllidir. Elviranın xəbər verdiyinə görə,
qızın atası da ona tərəfdir.
Rodriqo nəcib don Diyeqonun oğludur, yəqin ki, o da
atasına oxşayaraq, onun kimi cəsur olacaq. Don Qomes onun
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barəsində belə düşünür. O, Rodriqonun atası ilə dünənə
qədər yaxın dost idi. Lakin qızlar söhbət edərkən Elvira
birdən elə bir xəbər verir ki, kral öz oğlu üçün tərbiyəçi
seçmək fikrindədir, qraf Qormas dövlət qarşısında öz
xidmətlərini nəzərə alaraq bu vəzifəni almaq ümidindədir.
Himena rəfiqəsinin bu xəbərinə məhəl qoymur, sanki eşitmir.
Onun diqqəti, düşüncəsi Rodriqonun yanındadır. Hər şey çox
yaxşı gedir, bu, görəsən gələcək tufanlardan xəbər vermir ki?
Təsadüf bəzən hadisələri kəskin şəkildə dəyişdirir. Bu böyük
səadət böyük bəla ilə əvəz olunmaz ki? Hadisələrin sonrakı
inkişafı da göstərir ki, Himenanın narahatlığı əbəs deyilmiş.
İlk səhnədən tamaşaçı öyrənir ki, Rodriqo ilə Himena birbirini sevir və hətta qızın atası da Rodriqonu öz kürəkəni
kimi görməyə meyllidir. Kralın öz oğluna tərbiyəçi götürmək
istəməsi və qızın narahat düşüncələri, istər-istəməz gələcək
faciədən xəbər verir. Kralın öz oğluna tərbiyəçi götürmək
istəməsinin burada fəci rol oynayacağı fikri tamaşaçıları da
narahat edir.
Bu vaxt Himena ilə Elvira səhnəni tərk edirlər.
Səhnədə infanta, yəni kralın qızı, onun rəfiqəsi Leonora və
paj görünür. Kralın qızı gənclərin sevgisinin inkişafını
həyəcanla izləyir, sevinir və iztirab çəkir. İnfantanın
hərəkətlərindən, sözlərindən, düşüncələrindən hiss olunur ki,
o da gənc Sidi sevir, lakin onun sevgisi ümidsiz və acı bir
sevgidir. O, Sidə ərə gedə bilməz, çünki Sid adi bir əyandır,
o isə kral qızıdır. İnfanta özünü nə qədər məzəmmət etsə də,
özü ilə nə qədər mübarizə aparsa da, sevgi hisləri onu qarşısı
alınmaz bir qüvvə ilə Sidə doğru çəkir. Öz sevgisinin ancaq
ümidlə yaşadığını, ümiddən qida aldığını düşünən infanta bu
ümidi aradan qaldırmaq, Rodriqo ilə Himenanın evlənməsini
sürətləndirib başa çatdırmaq qərarına gəlir. O, belə hesab
edir ki, Rodriqo ilə Himenanın evlənməsi ilə onunla Rodriqo
arasında keçilməz bir uçurum yaranar, onun adına, namusuna
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ləkə gətirə biləcək sevgi də öz-özünə aradan qalxar. Buna
görə də infanta sevgisini gizli bir sirr kimi saxlayır və
sevdiyi adamın tezliklə başqası ilə, cəmiyyətdəki mövqeyinə
görə özünə bərabər bir adamla kəbin kəsdirərək evlənməsini
həyata keçirmək istəyir. Halbuki bu kəbin onun ürəyindən
deyildir. İnfantanın planı həyata keçməyə yaxınlaşdıqca onun
sifəti daha kədərli görkəm alır, qəlbinə daha tutqun bir
duman çökür.
Pyesdə ikinci planda göstərilən, bir növ kölgədə
qalan infantanın iztirabları, qəmli siması tamaşaçını
həyəcanlandırır və riqqətə gətirir. Müəllif istəsə də, istəməsə
də, silki xurafatın mənasızlığı, boşluğu, insana zidd xarakteri
haqqında
kədərli
düşüncələr
oyadır.
İnsanların
münasibətlərinin
bu
xurafatlar
tərəfindən
necə
məhdudlaşdırdığını, səadətlərinin, arzularının, istəklərinin
necə əllərindən alındığı göstərilir. Bu baxışlar əlində qula
çevrilən insan qəlbi haray qoparır.
Sən ey qadir yaradan,
Qoyma qəmlər qalib gəlsin,
Sevən könlüm ağlasın qan.
Qoru mənim dünyamı gəl, itirməyim ləyaqəti,
Xoşbəxt olum deyə necə mən verirəm səadəti.
İnfanta silki xurafatlar baxımından zahiri səadət əldə
etmək üçün əsl səadətdən əl çəkmək qərarına gəlir.
Dövrünün mühafizəkar qanunlarına tabe olan bu məğrur kral
qızı sevgisində bir ləyaqətsizlik, eybəcərlik gördüyü üçün
ondan yaxa qurtarmağa can atır, qəmlərə qərq olur. Lakin
infantanın inadla hazırladığı iş, yəni Rodriqo ilə Himenanın
evlənməsi işi xoşbəxt sonluqla bitməyə ən yaxın olduğu bir
vaxtda çətin sınaqlar qarşısında qalır. Kral öz oğlunun
tərbiyəçisi vəzifəsinə Sidin atası don Diyeqonu seçir.
Himenanın atası qraf Qormas özünü təhqir olunmuş sayır,
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düşünür ki, ona qarşı haqsızlıq olunmuşdur. Acığını don
Diyeqodan çıxmağa çalışır. Səhnədə iki feodalın kobud
mübahisəsi göstərilir. Bu səhnə ilə feodal çəkişmələrinin,
özbaşınalığının və qarışıqlığının parlaq təcəssümü verilir.
Qraf Qormas kralın hərəkətinə qarşı öz narazılığını bildirmək, don Diyeqonun ləyaqətcə özündən aşağı olduğunu
sübut etmək üçün "taxt-tac nə qədər yüksək olsa da, bütün
insanlar bir-birinə bənzəyir, krallar da səhv mühakimə
yürütməyə qabildirlər" deyə, araya söz atır. Don Diyeqo isə
belə hesab edir ki, kralın əmrini yerinə yetirmək müqəddəs
borcdur, onu müzakirə etmək olmaz. Don Diyeqonun irəli
sürdüyü fikir əslində kardinal Rişelyenin yeritdiyi siyasətin
əsas prinsipi idi. Fransız mütləqiyyətinin təşəkkül dövründə
yaranan bu əsərin hər sətrində dövrün siyasi baxışları öz
əksini tapmaya bilməzdi. Kornelin faciəsində də biz mütləqiyyət idarə üsulunun əsas dövlət prinsiplərinin ardıcıl
təbliğini görürük. Qraf Qormasın simasında mütləqiyyətə
qarşı duran, feodal pərakəndəliyinə doğru çəkən qüvvələrin
iflası göstərilir. Don Diyeqo ilə qraf Qormasın davası onunla
qurtarır ki, Qormas don Diyeqonu şillə ilə vurur. Don
Diyeqo qılınca əl atmaq istədikdə daha cavan qraf Qormas
qılıncı vurub onun əlindən salır. Qoca don Diyeqo təhqir
olunur.
Kornel Rodriqonun təhqir olunmuş, şərəfi ləkələnmiş
atasına görə intiqam almasına hər cəhətdən bəraət
qazandırmaq üçün Qormasın ədalətsiz, qeyri-insani hərəkət
etdiyini məharətlə, qabarıq formada nəzərə çatdırır. Don
Diyeqo qrafı sakitləşdirmək üçün çox əlləşir, oğlu üçün onun
qızını istəyir, Qormasın ləyaqət və xidmətlərindən söhbət
açır. Lakin Qormas heç nə eşitmir, eşitmək istəmir. Sərt
hərəkət və danışıqları ilə don Diyeqonu da kobudluğu
məcbur edib onu şillə ilə vurur. Dramaturq qraf Qormasın
hərəkətini bağışlanılmaz sayır və onu ittiham edir.
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Don Diyeqo özü qoca olduğu üçün ailənin şərəfini
qorumağı, intiqam almağı və cəzalandırmağı oğlundan tələb
edir. Dövrünün namus, şərəf haqqındakı baxışlarına uyğun
olaraq "şərəfimiz ölmüşdürsə, bizim yaşamağa haqqımız
yozdur" deyə hökm verir. Bu həqiqət Rodriqoya da
məlumdur. O da başa düşür ki, burada hətta tərəddüd etmək
belə şərəfsizlik kimi qiymətləndirilə bilər. Nə qədər ağır olsa
da, o, intiqam almalıdır. Sevdiyi Himenanın atası ilə
vuruşmaq, ondan intiqam almağa girişmək, onu öldürmək
qəsdinə durmaq nə qədər çətin, ağır olsa da, məhz buna görə
də bir o qədər şərəfli və ləyaqətli hərəkətdir. Təhqir edilmiş
və şərəfi tapdanmış atasının intiqamını almaq düşdüyü vəziyyətdə Sid üçün şərəf və şöhrət işidir. Bunu Rodriqo bilir,
intiqam almağa hazırdır, lakin bununla sevgilisini həmişəlik
itirəcəyini düşünüb iztirab çəkir.
Kornel hadisələrin bu yerində psixoloji cəhətdən
doğru hərəkət edərək qəhrəmanların kədərli stanslar oxuduğunu göstərir. Xatırladaq ki, Məhəmməd Füzulinin "Leyli
və Məcnun"unda da qəhrəmanların ən kədərli, iztirablı
cağlarında sevgililər qəzəl oxuyurlar. İnsan psixologiyasını
gözəl bilən və sənətin imkanlarından məharətlə istifadə edən
Kornel də atası ilə sevgilisi, sevgi və borcu arasında qalan
qəhrəmanına kədərli beytlər oxutdurur. Borc ilə sevgi, ata ilə
sevgili bir-birini inkar edən həll olunmaz bir ziddiyyət təşkil
edirlər. Bunlardan birinin həlli səadəti, digəri isə şərəfi
itirməyə aparırdı. Məhz belə çıxılmaz bir vəziyyət qarşısında
qalan qəhrəman kədərli beytlər /stanslar/ oxumalı olur.
Bu arada Kastiliya əyanı don Arnas qraf Qorması
ağıllı hərəkət etməyə, təhqir etdiyi adamdan üzr istəməyə
çağırır. Qraf razılaşmır. Yenidən mütləqiyyət mövzusu
ətrafında mübahisə başlanır. Qraf Qormas özünün krala tabe
olmadığını əsaslandırmağa, buna haqqı olduğunu sübut
etməyə çalışır. "Cüzi bir asilik o qədər də böyük cinayət
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deyildir" deyib, təkəbbürlü bir tərzdə dövlət qarşısında
xidmətlərindən danışır. "Əgər mən olmasaydım, onun
hökmdarlıq əsası əlindən düşərdi. O özü mənə çox
möhtacdır, mənim başım üstümdən düşərkən, onun tacını da
özü ilə aparacaqdır." Kornelin dövründə kral hakimiyyətinə
tabe olmayan və ona görə də qəsrləri Rişelye tərəfindən yerlə
yeksan edilən, başları bədənlərindən qılıncla ayrılan asi zadəganlar da belə düşünürdülər. Sanki Qormasın dili ilə şairin
müasiri olan feodal müxalifəti danışırdı. Kornel Qormas
surəti vasitəsilə bu müxalifətçi zadəganlığın baxışlarını və
mülahizələrini rədd edir, mütləqiyyətçiliyi müdafiə edir.
Kornel özünün mütləqiyyət idarə üsuluna rəğbətli
münasibətini Arnasın simasında daha aydın ifadə etmişdir.
O, mütləqiyyətçilik prinsiplərini müdafiə edərək üzünü təkcə
qraf Qormasa yox, sanki bütün XVII əsrin müxalifətçi
zadəganlarına tutub deyir: "Siz ali hakimiyyətdən çox az
qorxursunuz..." və s.
Rodriqo ilə Qormas arasındakı döyüş incə, nəzakətli
bir mübahisə ilə başlayır. Onlar qılınclarını toqquşdurmazdan əvvəl bir-birinin ünvanına tərifli sözlər deyirlər.
Kornel psixoloji cəhətdən doğru hərəkət edərək göstərir ki,
Rodriqo sevgilisinin atasına nifrət edə bilmir, Qormas isə
onun qızını sevən gəncə rəğbətini gizlətmir, gizlətmək
istəmir. Don Diyeqo ilə danışanda paxıllıq və təkəbbür
hissinin təsirilə kobudluğunu gizlədə bilməyən Qormas
Rodriqo ilə qarşılaşanda tamam başqa insana çevrilir.
Qızının səadətini öz əlilə məhv edəcəyini düşünərək
kədərlənir. Onların döyüşməsi səhnədən kənarda baş verir.
Baş verən hadisələr haqqında səhnədə ancaq danışılır.
Bu vaxt səhnədə Himena ilə infanta görünür. Onlar
ataların davasını ancaq eşitmişlər, dumanlı şəkildə olsa da
fəlakət baş verəcəyini duyurlar. Himena hətta ən yaxşı
insanları yoldan çıxaran, onları ədalətsiz olmağa sövq edən
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şöhrətpərəstlik duyğularına lənət yağdırır, narahat olduğunu
büruzə verir. İnfanta isə ona təsəlli verir ki, o, bir-iki söz
desə, Rodriqo ona tabe olar, sözünə baxar və təkbətək döyüş
verməz, onların evlənməsi isə ataları barışmağa məcbur edər.
Lakin Himena sevgi xatirinə Rodriqonu rüsvayçılıq,
bədnamlıq yoluna çəkə bilərmi? O da çıxılmaz bir
vəziyyətdə qalır. İki çıxış yolundan heç biri onu razı salmır.
Əgər Rodriqo onun xahişinə baxsa, borcunu unutsa, adamlar
ona nə deyər? Əgər borcun hökmünə tabe olsa, sevgiyə əlvida deməli olacaq.
Pajın gəlməsi ilə bu qeyri-müəyyən iztirablı düşüncələrə son qoyulur. Məlum olur ki, Rodriqo ilə Qormas
mübahisə edə-edə həyəcanlı bir halda sarayı tərk etmişlər.
Şübhə yoxdur ki, onlardan biri o birini əli ilə öləcəkdir.
Bədbəxt infantanın könlündən onun üçün mümkün ola
biləcək səadət haqqında xudbin bir arzu oyanır, lakin
Leonora onu utandırır, infanta özü öz planından dəhşətə
gəlir. "Mən dəliyəm, mənim ağlım çaşmışdır", deyə o,
yenidən özünə qayıdır, taleyi və dövrünün baxışları ilə
barışmaq mövqeyinə keçir.
Hadisələrin inkişafının bu yerində Kastiliya kralı Fernando səhnəyə çıxarılır, dramaturq bir daha mütləqiyyət
haqqında danışmaq üçün əlverişli məqam görür. Bir daha
kralın dili ilə Qormasın asiliyi, özbaşınalığı pislənilir.
Mütləqiyyət idarə üsulu mövqeyindən rədd və inkar olunur.
"Ey mərhəmətli allahlar, cəsur nökər mənə nə qədər az
hörmət edir, mənə xoş gəlməyin qeydinə nə qədər az qalır!
Don Diyeqonu təhqir edir, mənə nifrətlə yanaşır! Mənim
sarayımda mənə qanun diktə edir! O hər kim olursa olsun –
cəsarətli əsgər, böyük sərkərdə – mən onun lovğa
təkəbbürünü sındırmağı bacararam; qoy lap o şücaətin özü,
döyüş allahı olsun – asiliyinin nə olduğun bilər!" Kastiliya
kralı bu sözləri dövlətin ən çıxılmaz bir çağında, ərəblər
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hücuma keçən bir zamanda söyləyir, hər bir əsgərin, xüsusən
Qormas kimi şücaətli bir sərkərdənin ölkə üçün zəruri
olduğu bir ağır vaxtda kral onun hərəkətlərini mühakimə
edir, özünü ən ağır cəza ilə hədələyir, düşmən hücumu yox,
Qormasın hərəkəti onu narahat edir.
Məsələnin bu şəkildə qoyuluşu ilə Kornel belə
mühüm bir fikri ifadə edirdi, krala, mütləq hakimiyyətə tabe
olmamaq, ona qarşı durmaq düşmən ordularının
hücumundan daha təhlükəli və qorxulu bir şərdir. Kornelin
dövründə mütləqiyyətçilik prinsipi xalqa qayda-qanun, əminamanlıq, feodalların zülm və özbaşınalığından xilas olmaq,
təsərrüfat həyatına müəyyən bir sabitləşmə bəxş edirdi. Buna
görə də Kornelin əsərində mütləqiyyətçilik prinsipinin
müdafiəsi mütərəqqi bir hadisə kimi qiymətləndirilməlidir.
Təkbətək döyüş zamanı Rodriqo qraf Qorması öldürür. Himena isə krala müraciət edərək intiqam tələb edir,
"qana qan" deyərək yalvarır. Lakin Rodriqonun ölümünü
istəyən Himena özünü aldadır. Gənc zadəgan don Sanço
günahkarı öldürmək üçün öz xidmətlərini Himenaya təklif
edəndə, Himena buna sevinmək əvəzinə, ona müəyyən
tələblər, vədlər, göstərişlər demək əvəzinə köksündən bircə
söz qopur: "Bədbəxt". Düşdüyü vəziyyətdə o özünü ən
bədbəxt, talesiz bir adam sayır. Borcu tələb edirdi ki, atasının
qatilindən intiqam alsın, onu öldürsün, yaxud öldürtsün.
Ondan onun üçün ən əziz olan adamı öldürmək üçün icazə,
bəlkə də əmr soruşurlar. Halbuki Rodriqosuz həyatın ondan
ötrü heç bir qiyməti yoxdur. Himena öz hisləri haqqında
danışmır, lakin sinəsindən qopan tək bir söz onun nə demək
istədiyini bütün fəciliyi və mürəkkəbliyi ilə aydınlaşdırır.
Kornelin dühası çox vaxt bu cür poetik kəşflərdə üzə çıxır.
Təsadüfi deyildir ki, Volter faciədə bu sözü oxuyarkən
yazmışdır: "Onun don Sançoya qulaq asmadan dediyi bu
"Bədbəxt!" sözü əladır."
237

Afaq Yusifli İshaqlı

Himenanın bu hadisə zamanı tutduğu mövqe, qəlbini
parçalayan zidd istəklərin toqquşması Elvira ilə söhbətində
daha da dəqiqləşir. O, Elviraya etiraf edir ki, "mən onun
başını tələb edirəm, lakin onu ala biləcəyimi düşünəndə
dəhşətə gəlirəm". Elvira ondan soruşur: "Yoxsa siz onu hələ
də sevrisiniz?" Bu suala Himenanın verdiyi cavab daha
qətidir: "Sevirəm? Bu, çox azdır, Elvira, mən ona
vurğunam." Bununla belə Himena onun günahından keçmək
fikrində deyildir. Atasının qatilini bağışlamaq, günahından
keçmək onun üçün də rüsvayçılıqdır. "Onu təqib etmək,
məhv etmək, sonra ölmək" – Himenanın qərarı belədir.
Lakin Rodriqo özü Himenanın evinə gəlir, qılıncını
ona verir ki, boynunu vurub intiqam alsın. Burada məkan
vəhdəti pozulduğu üçün müasirləri Korneli məzəmmət
edirdilər. Onlar belə düşünürdülər ki, Himena ilə Rodriqo
sarayda da görüşə bilərdi. Lakin təsadüfi baş verən bu
görüşdə onlar bir-birinə nə deyə bilərdi? Dedikləri istənilən
təsiri vevərdimi? Burada da Kornelin dahiyanə poetik
ustalığı özünü təzahür etdirmişdir. O, ehkamları pozaraq
daha doğru hərəkət etmiş, güclü, yadda qalan, təsirli bir
səhnə yaratmışdır. Rodriqo əməlinə görə təqiblərdən qaçmır,
gizlənmir, özü bu qədər dərd, kədər, iztirab verdiyi adamın
yanına gəlir, bir hakim kimi özünü onun ixtiyarına verir, dinməzcə qılıncını çıxarıb Himenaya təqdim edir ki, atasının
qatilini öldürsün. Rodriqo bununla həm cinayətini boynuna
alır, həm də buna görə ölməyə hazır olduğunu bildirir.
Sevgililərin bu görüşü faciənin ən güclü səhnələrindəndir. Onlar təlaş və min bir dərd, ələm içərisində üz-üzə
gəlirlər. Himena Rodriqonu qovur, qəzəblənir, lakin Rodriqo
ona özünü öldürmək təklif edəndə, onu – Rodriqonu
öldürmək üçün qılıncı Himenaya tərəf uzadanda, Himena
qılınca toxunmaqdan, yaxın düşməkdən qorxur, Himena
etiraf edir ki, onu sevir.
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Atamın qisasıyçün hər şey edəcəyəm mən,
Ancaq özümü xoşbəxt saya billəm o zaman,
Heç nə bacarmayım mən, tökülməsin bir də qan.
Bir-birini dərindən sevən, bir-birinin halını qəlbən
incəliyinə qədər anlayan gənclər dövrün əxlaqi normalarının
təsiri ilə əzilirlər. Ağıl, düşüncə bu normaları onlara qəbul
etdirir, bu normaların dediyi ilə hərəkət etməyə çağırırsa,
ürək, duyğu, insanlıq bu çağırışı rədd edir. Himena məhz
ağlın diktə etdiyi bir xırdaçılıqla deyir: "Mən sənin ölümünlə
sənə layiq olmalıyam." Lakin ağlın, mühakimənin həm də
dövrün əxlaq normaları ilə şərtlənən bir mühakimənin səsi
olan bu sözə Rodriqonun ürəkdən qopub gələn aşağıdakı
sözləri rədd cavabı verir. "Bizim atalarımız bizə nə qədər
iztirablara və göz yaşlarına başa gələcəkdir." Himena acı-acı
fəryad edir: "Kimin ağlına gələrdi!" Rodriqo da onun səsinə
səs verir: "Kim deyərdi!" Bu dialoqda iki düşmən yox, eyni
müsibəti eyni şəkildə qarşılayan iki insan görünür, iki bəlalı
qəlbin harayı eşidilir.
Sevgililərin bu iztirabla, kədərlə, sevgi ilə dolu görüş
səhnəsindən sonra ata ilə oğul üz-üzə gəlir. Don Diyeqo
sevincindən yerə-göyə sığmır, onu təhqir edən öldürülmüşdür. Oğlunun haqqında düşünmək, onun vəziyyətini
duymaq don Diyeqonun ağlına belə gəlmir. Rodriqo ona
deyəndə ki, bir oğlu kimi özü üçün əziz olan hər şeyi onun
yolunda qurban verdi, ata oğlunu anlamır, anlaya bilmir. O,
soyuq bir məntiqlə mühakimə yürüdür və söyləyir: "Bizim
şərəfimiz bircədir, ancaq məşuqələrimiz gör nə qədərdir!
Sevgi ancaq əyləncədir, şərəf isə borcdur!" Gənc Rodriqo
daha insani düşünür, ürəyinin diktəsi ilə atasına cavab
verərək deyir: "Siz məni şərəfsiz bir xəyanətə itələyirsiniz!
Lakin qorxaq əsgərlə, xəyanətkar sevgili eyni dərəcədə bədnam deyilmi?" Rodriqonun bu insani düşüncələri müəyyən
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mənada onun ataların baxışları ilə heç də tamamilə razı
olmadığı bildirir.
Bir həqiqətdir ki, baş vermiş hadisədə, yəni qraf Qormasın öldürülməsində əsas günahkar heç də Rodriqo
deyildir. Əsil günahkar burada ailə şərəfi və qan intiqamı
haqqındakı əxlaq normalarıdır. Feodal pərakəndəliyi
dövrünün qanunları və əxlaqıdır. Ona görə də öz günahını nə
cür olursa-olsun yumalı, sevdiyinin, tamaşaçının, xalqının
qarşısında bəraət qazanmalıdır. Sid elə bir hünər, elə bir
qəhrəmanlıq göstərməlidir ki, günahını yuya bilsin. Himena
ona bəraət qazandıra bilsin. Məhz belə bir məqamda
vətənpərvərlik hisləri qan intiqamı duyğusuna qarşı qoyulur.
Vətənin, xalqın düşmən hücumundan xilas edilməsi, bu
yolda qəhrəmanın göstərdiyi qeyri-adi qəhrəmanlıq vasitəsilə
dramaturq öz qəhrəmanına bəraət qazandırır.
Rodriqo vətəni müdafiə üçün ayağa qalxan xalq
qüvvələrinin başında düşmənlə vuruşa atılır. Xalq içərisində
onun göstərdiyi hünərlərdən danışırlar. Ərəblər darmadağın
edilmiş, iki hökmdar əsir alınmışdır. Bütün bunlar hamısı
Sidin hünərinin nəticəsidir. Elvira bu haqda Himenaya
danışanda o, soruşur: "Bütün bunları sənə kim dedi?" Elvira
"xalq" deyə cavab verir. Yenə də Kornelin qeyri-adi poetik
kəşfi və xəlqi ruhu göz qabağındadır. Sanki xalq ən ali hakim
kimi ümummilli hadisələrə qiymət verir. Xalqı fəlakətdən
qurtaran qəhrəman Sidi xalq sevir, qiymətləndirir.
Rodriqo özü döyüş haqqında coşqunluqla, maraqla
danışır, doğma vətəni müdafiə edən xalqın, ünvansız, adsız
məhv olan qəhrəmanların hünərini alqışlayır. Bu döyüşlərdə
ən hünərli, ən igid Sid olmuşdur. Ərəblər özləri də bunu
etiraf edirlər, əsir alınmış ərəb hökmdarları ona Sid adı
verirlər. /Sid Seyyid sözünün qısaldılmış forması olub ağa
deməkdir/.
Rodriqo vətən, xalq və kral uğrunda böyük qəhrə240
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manlıq göstərib şöhrət qazandığı bir vaxtda Himena yenidən
kralın yanına gəlib, intiqam tələb edir. Həm də o Rodriqonun
şöhrətli bir ölümlə ölməsini yox, edam edilməsini tələb edir.
Kral Himenanı ürəyinin səsinə qulaq asmağa, orada
Rodriqonun hakim olduğuna diqqət yetirməyə çağıranda o,
daha da qəzəblənir və gənc döyüşçülərə müraciət edib
bildirir ki, kim Sidi öldürsə, ona ərə gedəcək.
Belə bir sual ola bilər ki, birdən-birə Himena nə üçün
belə bir fikrə düşmüşdür? Vaxtilə don Sançonun intiqam
almaq haqqında köməyini, təklifini rədd edən qız nə üçün
birdən-birə Sidin öldürülməsini tələb edir? Axı o, Sidin
ölümünü istəmir. Kral ona yalandan döyüşdə öldüyünü xəbər
verəndə Himena avazıyır. Məsələ burasındadır ki, Kornel
qızın intiqam tələb etməsini onun atasına məhəbbət və
hörmət əlaməti kimi qiymətləndirir. O, məntiqin,
mühakimənin hökmü, köhnə əxlaq normalarının tələbi ilə
hərəkət edir, övladlıq borcunu yerinə yetirmək istəyir. Onun
bu cür hərəkət etməsi özü də səmimidir. O, dövrünün övladı
kimi Rodriqonu sevsə də, atasının qatili kimi ondan intiqam
almağı özünə borc bilir. Rodriqo öz borcunu yerinə yetirirsə,
atasını təhqir edən adamı, bu adam onun sevdiyi qızın atası
olmasına baxmayaraq, onu öldürürsə, Himena nə üçün belə
hərəkət etməsin? Həm də nə üçün bu işi "qatil" şöhrətli, şanlı
bir qəhrəman kimi tanınan, ucalan, qiymətləndirilən bir
dövrdə niyə daha çox ehtirasla tələb etməsin. Nəsil ədavəti
və qan intiqamı qanunları ilə cəzalanmalı, edam edilməli
olan bir adamın şan-şöhrət qazanmasına atası öldürülən bir
övlad sakit baxa bilərmi? Yoxsa Himena atasını, özünün
övladlıq borcunu unutmalıdı? Himena psixoloji cəhətdən
tamamilə doğru hərəkət edir, Rodriqodan o, şöhrətin
zirvəsinə ucaldığı bir vaxtda intiqam almağa can atır.
Himena Rodriqodan özü intiqam ala bilmir. Onu
sevən don Sançonun köməyinə müraciət edir. Don Sanço
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Himenanın xatirinə Rodriqo ilə təkbətək döyüşə razıdır.
Döyüşdən əvvəl Himena ilə görüşə gələn, onunla vidalaşan
Rodriqo bildirir ki, o, döyüşə yox, edama gedir. Vətən
uğrunda, xalq uğrunda vuruşmaq olar, bu səadətdir. Səni
sevməyən, sənin ölümünü istəyən bir adam uğrunda
vuruşmaq, burada öz haqqını tələb etmək necə ola bilər. Bu,
ən ləyaqətsiz iş olmazmı? Rodriqo belə düşünür ki, don
Sanço ilə vuruşmasın, sinəsini onun qılıncı qarşısından
qaçırmasın. Gənc, sevən, təcrübəsiz Rodriqo ancaq belə
düşünər, belə hərəkət edərdi.
Vəziyyəti belə görən Himena özü Rodriqonun gözlərini açmaq, onu döyüşə ruhlandırmaq məcburiyyətində
qalır. Kral bildirir ki, bu döyüşdə kim qalib gəlsə, Himena
onun olacaqdır. Rodriqo bu şərti bilsə də, qələbəyə can atmır,
belə düşünür ki, silahla qəlbi fəth etmək olmaz. Bir az əvvəl
Rodriqonun ölümünü istəyən Himena indi özü onu qələbə
çalmağa çağırır.
Himenanın ağlı ilə hissi daim onu zidd hərəkətlər
etməyə yönəldir. Rodriqonun rüsvayçı ölümünü istəyən bu
qız don Sanço əlində qılınc içəri girəndə elə güman edir ki,
o, Rodriqonu öldürmüşdür. Ona görə də onu qovur,
lənətləyir, demək istədiyi sözləri dinləmir. Don Sanço isə
xəbər verməyə gəlmişdi ki, Rodriqo ona qalib gəlmiş, lakin
öldürməyib aman vermişdir. Əsər boyu haldan-hala düşür,
gah mehriban və şən olur, gah kədərli və qəmgin, gah
çılğıncasına dərdli, gah çılğıncasına qəzəbli olur, gah ağlayır,
gah lənətləyir, gah sevir, gah nifrət edir, gah Rodriqoya ölüm
diləyir, gah ondan da ölümü uzaqlaşdırmaq arzulayır. Baş
vermiş hadisədə Rodriqonun günahsız olduğunu qəlbinin
dərinliklərində etiraf etsə də, bir daha ona lənət yağdırır.
Onun daimi bir çırpınma içərisində olan qəlbində hiss ilə
borc döyüşür.
Bununla bərabər faciə xoşbəxt sonluqla bitir. Kralın
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buyruğu ilə gənclər evlənirlər. Ailə, nəsil şərəfi və qan
intiqamı borcunu yeni vətəndaşlıq və vətənpərvərlik borcu
əvəz edir. Yazıçının fikrincə, insanın dövlət qarşısındakı
borcu öz nəsli və ailəsi qarşısındakı borcundan daha
zəruridir. Kornelin əsərində əvvəldən axıra qədər dövlətin
mənafeyinin ailəvi və nəsli mənafedən üstün olduğu təsdiq
edilir. Kornel öz faciəsi ilə mütləqiyyətçi dövlətin
ideologiyasını və prinsiplərini feodal pərakəndəliyi və
anarxizminə qarşı qoymuşdur.
Faciədə əvvəldən axıra qədər iştirak edən surətlərdən
biri də infantadır. Bir çox ədib və tənqidçilər bu surətin
faciəyə daxil edilməsini mənasız, artıq saymış və elə güman
etmişlər ki, bu surət arada boş qalan vaxtı doldurmaq üçün
artırılmışdır. Halbuki Kornel bu surəti ancaq səhnədəki
zaman boşluğunu doldurmaq üçün yox, bəlkə daha çox
Himenanın
Rodriqoya
olan
sevgisinin
səbəbini
əsaslandırmaq üçün əlavə etmişdir. Kral qızının, yəni
infantanın ümidsiz şəkildə olsa da, Rodriqonu dərindən, heç
kəsə demədən sevməsi özlüyündə Himenanın sevgilisinin
sevilməyə nə qədər layiq olduğunu bir daha təsdiq edir.
"Sid"in qəhrəmanları hiss və duyğulardan irəli gələn
zəifliklərini iradənin gücü ilə məğlub edib bir-birinin
gözündə özlərinin böyük sevgiyə layiq olduqlarını bir daha
sübut edirlər. Onların bir-birinə düşmən kəsilməsinə səbəb
olan fəlakət və müsibət ürəklərindəki sevgi duyğusunu
nəinki zəiflədir, əksinə daha da gücləndirir. Sevgi ilə
düşmənçilik arasındakı toqquşmanı Kornel məharətlə əks
etdirmişdir. O, Himenanı hər bir yolla məcbur edir ki,
Rodriqonun öldürülməsini tələb etsin, eyni zamanda onun
həyatı üçün əssin. Qəhrəmanlar arasındakı dramatik konflikt
ancaq üçüncü bir qüvvənin işə qarışması ilə həll olunur. Belə
bir üçüncü qüvvə əsərdə Kastiliya kralı Fernandodur. O, ağıllı dövlət hakimiyyəti ideyası əsasında keçmiş feodal əxlaqi
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baxışlarını yeni şəkildə qiymətləndirir.
Qraf Qormasın simasında feodal özbaşınalığının qəti
düşməni kral feodal cəmiyyətində geniş yayılan şərəf, ad-san
məsələlərini qanlı döyüşlər yolu ilə həll etmək adətini rədd
edir. O, Rodriqo ilə don Sançonun təkbətək döyüşünə
könülsüz razılıq verir, təbəələrinin həyatını qorumağı,
onların qayğısına qalmağı özünün əsas borcu bilir. O, belə
hesab edir ki, bu qan ancaq dövləti düşmənlərdən qorumaq
uğrunda tökülməlidir. Vətənə xidmət hər bir günahı yumağa
qabildir. Ərəblərin hücumuna qarşı döyüşlərdə misilsiz
qəhrəmanlıq göstərən Rodriqo da bu hünəri ilə günahını
yumuşdur. Beləliklə, əsərdə vətən və dövlət qarşısındakı
borc ideyası ailə borcu ideyasına qarşı qoyulur, feodal ləyaqəti öz yerini vətənə xidmətlə müəyyənləşən vətəndaşlıq
ləyaqətinə güzəştə gedir. Kornel mütləqiyyətçilik əsrinin irəli
sürdüyü yeni dövlət idealının xatirinə köhnə feodal əxlaqına
baxış keçirir və ona yenidən qiymət vermək üçün təşəbbüs
göstərir.
Lakin
Kornel
bu
təşəbbüsü,
yenidən
qiymətləndirməni qətiyyətlə, ardıcıllıqla əks etdirmirdi.
Əsərdə
feodal-rıtsar
əxlaqı
və
hislərinin
romantikləşdirilməsinə də müəyyən yer verilmişdir. Rodriqo
və Himenanın mənəvi iztirabları o qədər səmimi və alovlu
şəkildə göstərilmişdir ki, tamaşaçıları onların fikirləri ilə
razılaşmağa məcbur edirdi. Pyesin Rişelyenin mütləqiyyətçi
siyasətindən narazı qalan zadəgan dairələri arasında qeyriadi müvəffəqiyyət qazanmasının səbəblərindən biri də bu idi.
Rişelyenin pyesə mənfi münasibəti də birinci növbədə bununla izah olunur. Rişelyenin fikrincə, əsərdə şəxsi
hisslə borc arasındakı mübarizə kifayət dərəcədə aydın əks
etdirilməmiş, kral Fernando isə mütləq hakim kimi zəif
verilmişdir. Rişelye pyesdən bir də ona görə narazı idi ki,
Fransa ilə İspaniya arasında müharibənin ən qızğın çağında
Kornel ispan hərbi şücaətinin rəmzi olan Kastiliya milli
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qəhrəmanını Paris səhnəsində günün qəhrəmanına
çevirmişdir. Bu, fransız sarayında kraliça Anna başda
olmaqla ispanpərəst qüvvələrin xeyrinə idi. Ona görə bu
əsərə görə kraliça Anna Kornelin atasına zadəganlıq rütbəsi
verdi.
Bütün bu səbəblər Rişelyeni "Sid" əsəri ətrafında başlanan mübahisələrdə Kornelə qarşı düşmən mövqedə
durmağa məcbur etdi. Bu mübahisənin başqa bir səbəbi
Kornelin yaxın dostlarının, Mere, J.de Sküderi, Klavere kimi
ədiblərin ona paxıllığı oldu. Kornelə hücumların əsas
bəhanəsi isə dramaturqun "Sid"də klassisizmin qanunlarına
ardıcıllıqla əməl etməməsi idi. O, üç vəhdət qanunu pozmuş,
hadisələrin cərəyan etdiyi vaxt müddətini 30 saata
çatdırmışdı, məkan vəhdətini şəhər vəhdəti anlayışı ilə əvəz
etmiş, infanta rolunu artırmaqla hərəkət vəhdətini
pozmuşdur. Pyesə lirik stanslar artırmaqla vəzn-ölçü
vəhdətinə əməl etməmişdir. Kornel yaradıcılığında barokko
dramaturgiyasının qalığı olan bütün bu klassisizm qanunlarından kənara çıxmalar ona qarşı kəskin hücumlar üçün bəhanə oldu. Yuxarıda adları çəkilən ədiblər Kornelin əsəri
əleyhinə yazılmış müxtəlif yazılarla çıxış etməyə başladılar.
Kornel öz cavabları ilə onların öhdəsindən asanlıqla gəlir və
susmağa məcbur edirdi.
Bu mübahisələrin qızğın çağında J.Sküderi Fransız
Akademiyasına müraciətlə ona "Sid" haqqında öz rəyini
bildirməsini təklif edir. Kardinal Rişelyenin də bu təklif
üzərində təkid etdiyini bilən Kornel əsərinin müzakirəsinə
razılıq verir. Fransız Akademiyasında hazırlanan rəyin ilk üç
variantı ilə Rişelye razılaşmır. Nəhayət, Şaplen bu rəylər
əsasında yeni, dördüncü və axırıncı rəyi hazırlayır. Rəy
1638-ci ildə ""Sid" komik faciəsi haqqında Fransız
Akademiyasının fikri" adı ilə çap olunur.
Akademiyanın rəyi ciddi və mədəni bir ruhda
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yazılmışdı. Burada "Sid" klassisizmin qanunlarını gözləməyən, uğurlu süjeti olmayan, xoşa gəlməyən misraları,
düzgün işlədilməyən ifadələri olan bir əsər kimi pislənilir,
Himena əxlaqsızlıqda təqsirləndirilirdi. Əslində tənqidin
formal iradları mütləqiyyətçi zadəgan ideologiyası
baxımından əsərin siyasi tənqidini ört-basdır edirdi.
Akademiya Korneli mühafizəkar klassisizm mövqeyinə
qaytarmaq niyyətində idi.
"Sid" ətrafında başlanan bu mübahisələr Kornelə ağır
təsir etdi. Rişelyenin ondan narazı olduğunu görən dramaturq
susmaq qərarına gəldi və doğma vətəni Ruana yollandı. Üç il
Ruanda qalan Kornel burada mövzusu Roma həyatından
götürülmüş "Horatsi" və "Sinna" faciələrini yazdı. Bu
əsərlərdə qaydaların gözlənilməsinə daha çox diqqət
yetirməyə meyl etdi və barokko komik faciəsinin təsirindən
yaxa qurtarmağa çalışdı.
"Horatsi". Əsl klassisist faciənin ilk parlaq nümunəsi olan "Horatsi"də Kornel üç vəhdət qanununu
ardıcıllıqla gözləmiş, presiyoz üslubun təsirindən tam xilas
olaraq ciddi mətin bir səhnə dili nümayiş etdirmişdir. Vəzn
baxımından klassisizmin tələb etdiyi aleksandrik ölçü
faciənin əvvəlindən axırına qədər yüksək sənətkarlıqla tətbiq
olunmuşdur. Barokko üslubundan gələn komik faciə
ünsürlərinə heç bir yer verilməmişdir.
"Horatsi" faciəsini Kornel kardinal Rişelyeyə ithaf
etmiş və müqqədimədə incə bir istehza ilə onun tələb etdiyi
prinsiplərə uyğunlaşmaq istədiyini göstərmişdir. Kardinal
Rişelyeyə müraciətlə yazır: "Siz incəsənətin qayəsini
nəcibləşdirdiniz? Bizim müəllimlərimizin bizə öyrətdikləri
kimi bu məqsədi xalqa xoş gəlmək qabiliyyətində görmək
əvəzinə, siz bizə başqa bir qayə, daha doğrusu, sizə xoş
gəlmək və sizi əyləndirmək qayəsini nişan verdiniz. Nəyin
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sizə xoş gəldiyini, nəyin isə xoş gəlmədiyini üzünüzdən
oxuyaraq biz inamla nəyin pis, nəyin yaxşı olduğunu
müəyyənləşdirməyi, keçilməz qaydalardan nəyə təqlid
etməyi və nədən qaçmağı öyrənirik. Belə ki, çox vaxt mən
iki saat ərzində mənim kitablarımın on il müddətində mənə
aça bilmədiyi həqiqətləri öyrəndim."
Tədqiqatçılar doğru qeyd edirlər ki, burada həqiqət
axtarmaq yersizdir. Kornel həmişə xalqın onun əsərlərinə
verdiyi qiyməti hər şeydən üstün tutmuşdur.
"Horatsi"nin süjeti tarixdən götürülmüşdür. Kornelin
bu əsərdə istifadə etdiyi mənbə Tit Livinin tarixi əsərinin
birinci kitabından götürülmüşdür. Burada qədim Roma
dövlətinin yaranması haqqındakı yarıəfsanəvi bir hadisədən
söhbət gedir. Daha qədim dövrlərdə Roma və Alba-Lonqa iki
müstəqil şəhər olmuş, getdikcə böyüyüb birləşmiş bir şəhərə
çevrilmişdir. Bu şəhərin əhalisi bir-birilə qohumlaşsa da,
onlar ayrı-ayrılıqda həyat sürürdülər. Şəhərlərin birləşib bir
şəhər kimi idarə olunması məsələsi meydana çıxanda hansı
şəhərin hakimiyyəti, hegemonluğu ələ alacağı ciddi mübahisələrə gətirib çıxarır. Məsələni daha ədalətli həll etmək üçün
hər iki şəhərin nümayəndələrinin təkbətək döyüşünü təşkil
etməyi qərara alırlar. Bu təkbətək döyüşdə Romanın şərəfini
qorumaq Publi Horatsinin üç əkiz oğluna, Alba-Lonqanın
şərəfini qorumaq isə üç əkiz qardaşlar olan Kuriatsilərə
həvalə edilir.
Döyüşəcək qardaşlar bir-birini yaxşı tanımaqdan
əlavə qohumdurlar. Kiçik Horatsi Kuriatsilərin bacısı Sabina
ilə evlənmiş, Publi Horatsinin yeganə qızı isə Kuriatsi
qardaşlarından biri ilə nişanlanmışdır. Bu hadisənin
dramatizmi, borc və hiss arasındakı konfliktin fəciliyini
klassisist faciə yaratmaq üçün geniş imkanlar verirdi. Kornel
də bu imkanları nəzərə almış, vətənpərvərlik şücaətini
tərənnüm və təsdiq edən yadda qalan bir əsər yaratmışdır.
247

Afaq Yusifli İshaqlı

Əvvəlki əsərlərində olduğu kimi, Kornel burada da
pyesdəki surətlərin sayını minimuma endirmiş, Horatsi
qardaşlarından ancaq birini, Kuriatsi qardaşlarından da ancaq
birini tamaşaçılara göstərmişdir. Qalan qardaşlar da, onlar
arasındakı döyüşlər də səhnə arxasında qalır.
Səhnədə ancaq öz hiss və düşüncələri haqqında
parlaq bir tərzdə söhbət açan qəhrəmanlar qalırlar. Sürəkli
dialoqlar, uzun-uzadı monoloqlar, siyasi disputları xatırladan
mübahisələr beş pərdə ərzində tamaşaçının diqqətini maqnit
kimi özünə çəkir.
Tit Livinin əsərində nəql edilir ki, qalib çıxan və
meydanda tək qalan Horatsi öz bacısının nişanlısı Kuriatsi
üçün ağladığını görüb onu qılıncla vuraraq öldürür. Atasının
parlaq bir nitq söyləyib onu müdafiə etməsilə ona bəraət
qazandırılır. Lakin Kornel bu əhvalat əsasında dərin
məzmunlu vətənpərvərlik və insanpərvərlik faciəsi
yaratmışdır.
"Sid" faciəsində olduğu kimi, burada da qəhrəmanların qəlbində borcla sevgi ətrafında gedən mübarizə əks
etdirilir. "Sid"dən fərqli olaraq burada nəsli borcdan yox,
dövlət, vətən qarşısındakı borcdan söhbət gedir. Bu borc
insandan özünün bütün şəxsi hisslərini və qohumluq
duyğuların boğmağı tələb edir. Borc ideyasını siyasi şəkildə
şərh edib genişləndirən dramaturq onu vətənpərvərlik pafosu
yüksəkliyinə qaldırır.
Kornel fransız İntibahının Monten, Amio və La Bossi
kimi nümayəndələrinin yolu ilə gedir, qədim romalılara
məxsus vətəndaşlıq şücaətini alqışlayır. Hadisələr respublika
Romasında deyil, Roma çarlığı dövründə cərəyan etsə də,
Tullun simasında Roma mütləqiyyətçiliyi təcəssüm olunsa
da, faciədə Romanın azadlığını hər şeydən üstün tutan,
respublika üçün artıq yetişmiş olan əsl Roma vətəndaşları
göstərilirlər. Kornel Rişelyeyə xoş gəlmək üçün əsərdə bəzi
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mütləqiyyətçilik prinsiplərini elan etsə də, onun Tullu da
"Sid"dəki kral Fernandodan o yana getmir. Daha doğrusu,
mütləqiyyət idarə üsulu onun simasında aydın, qəti cizgilərlə
verilmir, Roma dövlətinin rəsmi nümayəndəsi təsirini
bağışlayır.
Faciənin əsas qəhrəmanı vətənpərvər romalı Horatsidir. O, Romanın azadlığı, şöhrəti üçün hər şeydən keçməyə
hazırdır. Kuriatsinin bacısına evlənmiş olan Horatsi təyin
olunmuş döyüşü tərəddüdsüz, ən böyük şərəf kimi qəbul
edir. İradəsinin gücü ilə rəqibinə olan bütün duyğuları, hisləri
boğur, arvadının qardaşı və bacısının nişanlısına qarşı
vətənpərvərlik eşqilə vuruşur. Onun atası qoca Horatsi
vətəndaşlıq hislərinin gücü baxımından oğlundan geri
qalmır. O, döyüş meydanında iki oğlunun ölüm xəbərini
böyük dəyanətlə qəbul edir. Üçüncü oğlunun döyüş
meydanından qorxaraq qaçması haqqındakı yalan xəbəri
eşidəndə isə rüsvayçılıq və bədnamçılıqdan dərin ruhi
sarsıntı keçirir. Qorxaqlığına görə öz əli ilə oğlunu
cəzalandırıb öldürməklə hədələyir. Vətənə xidmət hissi onda
da oğlu kimi güclüdür.
Qoca Horatsinin qızı Kamilla isə vətəndaşlıq borcunu
hər şeydən üstün tutan atasından və qardaşından fərqlənir. O
özünün şəxsi hislərini vətəndaşlıq borcundan üstün tutur.
Kuriatsini dərin bir məhəbbətlə sevən Kamilla onu döyüşdən
çəkindirmək istəyir, lakin bacarmır. Kamilla öz sevgisini
nəinki təkcə vətəndaşlıq borcundan, hətta qohumluq
bağlarından da üstün tutur. Roma dövlətini dəhşətli düşmən
bir qüvvə kimi qiymətləndirir, onu öz vətəndaşlarının
səadətini pozan qorxunc bir qüvvə kimi lənətləyir.
Nişanlısının ölüm xəbərini eşidən, qələbə çaldığına görə
sevinən qardaşı ilə üz-üzə gəlib ona lənətlər yağdırır, şöhrəti
və çiçəklənməsi üçün qanlı qurbanlar tələb edən Romaya
qarğışlar deyir, ölən sevgilisi üçün ağlayır. Kamillanın
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"Roma, ey mənim qəzəbimin yeganə hədəfi" deyərək qarğışlar yağdırdığı səhnə haqlı olaraq Kornel dühasının ən
mühüm nailiyyətlərindən sayılır. Bu qarğışlarda üsyan edən
şəxsiyyətin dövlətin dəmir dabanları altında tapdanan hüquq
məramnaməsi irəli sürülür. Kornel bu hissələrdə öz humanist
görüşlərini o qədər də məharətlə gizlədə bilməmişdir.
Horatsi öz bacısının qeyri-vətənpərvər hərəkətindən
qəzəblənir və bacısını qılıncla vurub öldürür. Kamillanın
öldürülməsi ilə faciədə yeni bir hərəkət başlanır. Qəhrəmanın
başı üstünü yeni bir ölüm təhlükəsi alır. Kuriatsilərə qələbə
çalıb Romaya şərəf, şöhrət gətirən Horatsi bacısını öldürən
qatil kimi mühakimə edilməlidir. Faciənin beşinci pərdəsi
büsbütün bu mühakiməyə həsr olunmuşdur. Tarixdən fərqli
olaraq bu mühakimə xalq qarşısında deyil, Horatsinin evində
aparılır. Hökmdar Tull isə qoca Horatsiyə baş vermiş bədbəxtliklə əlaqədar başsağlığı verməyə gəlir.
Həmin mühakimə prosesində qatil kimi Horatsini
ittiham edən Valer adlı bir gəncdir. O, Kamillanı sevirdi,
lakin Kamilla öz qəlbini Kuriatsiyə verdiyindən onun sevgisi
rədd olunmuşdu. Valer Horatsini qeyri-insani hərəkət
etməkdə, Roma vətəndaşına yaraşmayan cinayətə yol
verməkdə ittiham edir. O belə hesab edir ki, bu hərəkət
Roma vətəndaşlarının həyatı üçün təhlükəlidir, Alba-Lonqa
ilə qohumluq əlaqələri olan romalılar bu hərəkətdən ziyan
görə bilərlər. Buna görə də Valer Romada ilk dəfə baş verən
bu cinayətin edamla cəzalandırılmasını tələb edir.
Horatsi etiraz etmir, ittihamları doğru sayır, lakin öz
əlilə özünü öldürməyə icazə verilməsini arzu edir. Horatsi
belə hesab edir ki, ancaq ölüm onun şöhrətini qoruya bilər.
Qoca Horatsi isə Valerə cavab verərək oğlunu ehtirasla
müdafiə edir, onun ancaq vətənə məhəbbət hissi ilə hərəkət
etdiyini söyləyir. Qoca Horatsiyə görə, əgər oğlu vətəni bir
qədər az sevsə idi, günahkar olmazdı, bacısını öldürməzdi.
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Ancaq vətənə sonsuz, güclü bir məhəbbət onu belə bir
hərəkətə vadar etmişdir.
Qoca Horatsinin xalqa müraciətlə dediyi aşağıdakı
sözlər xüsusilə mənalı səslənir:
Romalılar, dostlar, deyin doğrudanmı, siz bu an,
İstərsiniz bədnamlıqla zəncirlənsin qəhrəman!
Doğrudanmı Roma üçün azadlığı gətirən
Bir insanı insafsızca olar qətlə yetirən!
Qoca Horatsinin vətənpərvərlik duyğuları ilə aşılanmış odlu-alovlu nitqi onun oğlunun taleyini həll edir. Tull
Horatsini ölümdən azad edir. O, etiraf edir ki, Horatsinin
göstərdiyi qəhrəmanlıq onun günahını yumaqla bərabər
özünü də qanunların fövqünə qaldırmışdır.
Faciə Horatsinin təntənəsi ilə tamamlansa da, dramaturq hakimiyyət və dövlətin qəddarlığına qarşı öz
humanist səsini ucalda bilmişdir. Kornel mütləqiyyətçi
dövlət quruluşunun sərt əxlaqını qəhrəmanlıq cizgiləri ilə
göstərməyi qarşıya məqsəd qoysa da, humanist düşüncələrin
inikasına da müəyyən yer vermişdir. Bu cəhət təkcə Kamilla
surətində deyil, Kuriatsi surətində də özünün müəyyən əksini
tapmışdır. Təsadüfi deyildir ki, kardinal Rişelye Kornelin bu
faciəsini də soyuq qarşılamış, onda respublika əhvalruhiyyəsini ifadə edən cizgilər görmüşdür.
Horatsidən fərqli olaraq Kuriatsi əsərdə daha insani
cizgilərlə verilmişdir. O, Alba-Lonqanın şərəfini qorumaq
vəzifəsinin onlara həvalə edildiyini eşidəndə dəhşətə gəlir.
Düzdür, vətən yolunda vuruşmaqdan o da imtina etmir.
Kamillanın yalvarışlarına baxmayaraq döyüşmək qərarına
gəlir. O da belə başa düşür ki, sevgilisinə məxsus olmaqdan
əvvəl vətənə məxsusdur. Lakin vətən yolunda tələb olunan
bu işi o, Horatsi kimi sevinclə, iftixarla, soyuqqanlılıqla
qarşılamır. Onlara göstərilən etimadı, şərəfi ən dəhşətli, vəhşi
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və qəddar hadisələr qarşısında bir heç sayır. Kuriatsi
Horatsinin ona göstərilən şərəfə görə necə sevindiyini görüb,
özünü saxlaya bilmir, onun bu növ vətənpərvərlik paltarında
görünən şöhrətpərəstliyini rədd edir: "Sənin qətiyyətində bir
barbarlıq nişanəsi var. Şöhrətə belə mənhus bir yolla gedən
hansı igid ona bu qədər sevinər? Ölməzlik öz ecazkar
dumanlığında şirindir. Lakin mən naməlum qalmağı üstün
tutardım."
Başqa bir yerdə isə Kuriatsi fəxrlə onda insanlığın
hələ ölməməsi, Horatsi tipli romalı olmaması ilə fəxr edir.
"Əgər Roma daha böyük şücaət tələb edirsə, onda romalı
olmadığıma və buna görə də qəlbimdə insaniliyin zərrələrini
qoruya bilməyimə görə allahlara minnətdarlığımı
bildirməkdən başqa mənə heç nə qalmır." Buna görə də
mənəvi qələbə əsərdə Kuriatsilərə nəsib olur. Onlar əvvəldən
axıra qədər insani cizgilərini itirmirlər.
Əgər Horatsi vətən yolunda hər cür insani cizgilərini
itirirsə, daşdan, dəmirdən, poladdan tökülmüş bir adam təsiri
bağışlayırsa,
Kuriatsidə
vətənpərvərliklə
insanilik
vəhdətdədir. Borcla sevgi arasındakı mübarizədə o da borcu
əsas götürür, onun dediyi ilə, tələbi ilə hərəkət edir, lakin
sevgiyə, insaniliyə də biganə deyildir. İnsaniliyin itirilməsi
yolu ilə qazanılan qələbəni, şöhrəti qəbul etmir.
Volter Kornelin bu faciəsinə, onun ayrı-ayrı səhnələrinə yüksək qiymət vermişdir. Əsərin bir yerində qoca
Horatsi oğlanlarını döyüşə yola salır. "Gedin, qardaşlarınız
sizi gözləyir, ancaq vətən qarşısında borcunuz haqqında
düşünün" deyə onlara nəsihət edir. Qızının nişanlısı, gəlini
Sabinanın qardaşı indi isə oğlanlarının "düşməni" olan
Kuriatsi isə üzünü qoca Horatsiyə tutub söyləyir: "Mən sizə
necə bağışla deyəcəm? Hansı hislərlə?" Qoca Horatsi oğluna
nəsihət edirmiş kimi ona belə cavab verir: "Öz borcunuzu
yerinə yetirin, qalan hər şey allahın iradəsindən asılıdır."
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Volter bu səhnəni yüksək qiymətləndirərək yazmışdır: "Mən
bütün qədim və bütün xarici teatrlarda buna bənzər səhnə,
buna bənzər qəlb böyüklüyünün, kədərin, nəcabətin
vəhdətini axtardım, tapa bilmədim; xüsusən qeyd edim ki,
yunanlarda bu qəbildən olan heç nə yoxdur." Kornelin pyesi
belə bir həqiqəti təsdiq edir ki, vətənpərvərliklə
insanpərvərlik vəhdətdə olmayan yerdə əsl qəhrəmanlıq da
yoxdur.
"Sinna, yaxud Avqustun mərhəməti". 1639-cu ildə
Ruanda yazılıb 1640-cı ildə Parisdə tamaşaya qoyulan "Sinna"
faciəsi də böyük müvəffəqiyyət qazanır. Mövzusu Roma
imperiyasının başlanğıc mərhələsindən alınan bu əsərdə
mərhəmətə çağırış ruhu güclüdür. Burada Kornel ilk Roma
imperatoru Oktavian Avqustu ədalətli, alicənab bir hökmdar
kimi göstərmiş, onun bu yolda imperatorluğa çatmaq uğrunda
törətdiyi cinayətlərin, göstərdiyi qəddarlıqların günahını
yumaq istədiyini nəzərə çatdırmışdır. Əsərin əsas mənbəyi
Senekanın artıq Montenin "Təcrübələr"ində də istifadə
olunmuş "Mərhəmət haqqında" kitabıdır. Burada aristokrat
respublikaçıların imperiya əleyhinə düzəltdiyi sui-qəsdin
başçısı Sinnaya Avqustun mərhəmətlə yanaşması və onu
bağışlamasından danışılır. Roma tarixçilərinin təsdiq etmədiyi,
elmdə daha çox Senekanın yaradıcı fantaziyasının məhsulu
kimi qiymətləndirilən bu hadisəni Kornel öz faciəsinin əsas
mövzusu götürmüş və son dərəcə müasir siyasi bir əsər
yaratmışdır.
Kornel bu mövzuya təsadüfi müraciət etməmişdir.
Əsərdə təsvir olunan hadisələr yazıçının dövrü ilə yaxından
səsləşirdi. Burada açıq-aydın kardinal Rişelyenin qəddar
siyasətinə işarə olunurdu. Faciə Kornelin vətəni
Normandiyada 1639-cu ildə baş vermiş xalq üsyanının
bilavasitə təsiri altında yazılmışdı. Yalınayaq Janın rəhbərliyi
ilə başlanan bu üsyan Rişelyenin qoyduğu yeni vergilərə qarşı
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kəndlilərin etirazının ifadəsi idi. Üsyan etmiş əhali
vergiyığanların idarələrini və müsadirə işçilərinin evlərini ələ
keçirib yandırırlar. Rişelye muzdlu əsgərlər vasitəsilə bu
üsyanı yatırır və üsyançılara amansız divan tutur. Ruan seçki
imtiyazlarından məhrum olunur, seçkili hakimiyyət orqanları
kral məmurları ilə əvəz edilir. Bütün bu hadisələr Kornelin
gözü qarşısında baş verirdi. Dramaturq öz faciəsində Roma
tarixində baş vermiş hadisəni nümunə göstərərək hakim
dairələri Rişelye olmaqla mərhəmətə səsləyirdi.
Qəddar, mərhəmətsiz idarə üsuluna xalq etirazı Fransa
zadəganlarının etirazı ilə birləşirdi. Rişelye əleyhinə çoxlu suiqəsdlər təşkil etmiş Fronda hərəkatının xadimləri "Sinna"
faciəsində iştirak edən surətlərin real prototipləri idilər. Kralın
ailəsi arasında da bu sui-qəsdlərdə iştirak edənlər var idi. O
cümlədən, kralın qardaşı Qaston Orleanlı xarakteri
baxımından Sinnanı yada salırdı. Emiliya surəti isə siyasi suiqəsdlərdə yaxından iştirak edən prinsessa Konde, madam de
Şevrez, madam de Roqan kimi fransız aristokrat qadınlarını
xatırladırdı. Bu aristokrat qadınların presiyözlük əhvalruhiyyəsi Emiliyanın salonunun dili ilə danışır. Hətta satqın
Maksimin də fransız zadəganlığı içərisində real prototipləri
var idi. O cümlədən, o, Orleanlı Qastonun yaxın adamı olan
hersoq de Püiloransı yada salır.
Mütləqiyyətçi idarə üsulunu möhkəmləndirmək üçün
Rişelyenin əl atdığı qəddarlıq, sərtlik, makkiavellizm
Kornelin ürəyincə deyil. Kornel həmişə insan şəxsiyyətini
tapdalamayan, şəxsiyyətin ahəngdar inkişafını təmin edən
müdrik, ağıllı dövlət hakimiyyəti tərəfdarı olmuşdur.
"Sinna", hər şeydən əvvəl, siyasi faciədir. Burada
ehtiraslar, hislər yox, siyasi problemlər əks etdirilir. Onun
qəhrəmanları canlı insanlar olmaqdan çox, müəyyən siyasi
ideyaların daşıyıcılarıdırlar. Faciənin üstün cəhətləri də,
zəifliyi də buradan irəli gəlir.
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Əgər "Horatsi"də Kornel respublika ideallarını
mütləqiyyətə xidmət pərdəsi altında əks etdirirdisə, "Sinna"da açıq şəkildə respublika idarə üsulu mütləqiyyətə qarşı
qoyulur. Dramaturq bunu respublika tərəfdarı olan
zadəganların imperator Avqusta qarşı mübarizəsi şəklində
əks etdirir. Avqusta qarşı respublika uğrunda sui-qəsdin
başında Avqustun iki yaxın dostu – Sinna və Maksim
dayanır. Lakin sui-qəsdin əsas ilhamçısı Sinnanın sevgilisi
Emiliyadır. O, atasının vətəndaş müharibəsində ölməsinin
intiqamını almağa çalışır. Emiliya Avqusta qəddar, dönməz
bir nifrət bəsləyir, ona ölüm arzulayır. Bu məqsədə çatmaq
üçün sevgilisini də, həyatını da qurban verməyə hazırdır.
Emiliya həm də şöhrətpərəstdir. Onun intiqam
hislərini alovlandıran da əslində onun xudbin düşüncələridir.
"İntiqam almaq səadətinə mən şöhrət də əlavə etmək
istəyirəm, qoy mənim alacağım qisas ümumi işə xidmət
etsin. Qoy mənim qəhrəmanlığım İtaliyada xatırlansın,
desinlər ki, Roma öz azadlığına görə Emiliyaya borcludur."
Emiliya onu sevən kübar gənc Sinnada Avqusta nifrət oyadır,
onu imperatora qarşı sui-qəsd təşkil etməyə ruhlandırır. Suiqəsdçilərin işə başlamağa hazır olduqları bir vaxtda Avqust
Maksim və Sinnanı yanına çağırır. Maksim, Sinna və
Emiliya elə başa düşür ki, sui-qəsdin üstü açılmışdır. Sonra
məlum olur ki, narahatlıq əbəsmiş. Avqust dostlarını ona
görə çağırırmış ki, onlarla səmimi şəkildə ürəkdən söhbət
etsin, ona əzab verən şübhələrini, fikirlərini onlarla bölüşsün.
Hökmdarlıq yükünün ağırlığından şikayətlənən Avqust
dostları ilə məsləhətləşir ki, bəlkə imperatorluqdan əl çəksin,
şəxsi həyata qapansın? Bu sualla əlaqədar siyasi mübahisə
başlayır.
Sui-qəsdin başçısı Sinna uzun-uzadı parlaq bir nitq
söyləyib Avqustu hakimiyyətdən əl çəkməyə çağırır.
Respublika idarə üsulunu ehtirasla rədd edir: "Xalq hakim
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olanda o, ancaq qarışıqlıq yolu ilə hərəkət edir; ağlın səsi heç
vaxt ona məsləhət vermir, hörmət və nüfuzlar ən şöhrətpərəst
adamlara satılır, hakimiyyət ancaq qiyamçılara nəsib olur. Bu
bir illik xırda hökmdarlar hakimiyyətinin belə qısa bir
müddətlə məhdudlaşdığını görəndə təzəcə başlanan ən
xoşbəxt əməllərin məhsullarını məhv etməyə çalışırlar ki,
onlardan varislərinin istifadə etməsinə imkan verməsinlər."
Sinna belə bir fikri ehtirasla sübut etməyə çalışır ki, "ən pis
dövlət xalq tərəfindən idarə olunan dövlətdir". Kornelin özü
kimi onun qəhrəmanı Sinna da ölkənin xeyirxah bir
hökmdarın vahid hakimiyyəti altında birləşməsi tərəfdarı
olduğunu bildirir. Kornelin müdafiə etdiyi mütləq
hakimiyyət proqramı əslində demokratik proqram idi, xalqın
mənafeyini müdafiə etməyə yönəlmişdi. Xalq feodal
özbaşınalığının nəticəsi olan vətəndaş müharibəsinin
dəhşətlərindən yaxa qurtarmaq istəyirdi.
Bu mübahisə zamanı Maksim əks mövqe tutur,
respublika idarə üsulunu müdafiə edir. Sinna xalqın və
vətənin xatirinə Avqustu hakimiyyətdən əl çəkməməyə
çağırır. Avqust onun təklifindən, danışığından riqqətə gəlir,
ona Emiliya ilə evlənməyi təklif edir. Maksimi isə Siciliyaya
hakim təyin edərək, bir növ Romadan sürgün edir. Bu arada
Maksimlə Sinna tək qalırlar. "Sui-qəsdin başçısı tirana
yaltaqlanır" – deyə Maksim Sinnaya istehza edir, Sinna isə
özünə bəraət qazandırır. Avqusta hakimiyyətdən əl
çəkməməyi təklif edəndə başqa məqsəd izlədiyini, onun
hakimiyyətdən könüllü əl çəkməsini yox, qətl edilməsini
istədiyini bildirir.
Bu səhnələrdə Maksim və Sinna surətləri o qədər də
ardıcıl və inandırıcı verilməmişdir. Gənc və təcrübəsiz Sinna
yalandan, qəsdən hiyləgərlik edərək əks fikirlər söyləməsi
inandırıcı təsir bağışlamır. Sonralar Maksimin satqın
çıxması, sui-qəsdçiləri satması, Sinnanı məhv etmək yolu ilə
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Emiliyaya sahib olmaq niyyətinə düşməsi qəhrəmanın
hərəkət və xarakterindən irəli gəlmir.
Avqustla söhbət zamanı söylədiyi fikirlərin bir hiylə
olduğunu deyən Sinna birdən-birə fikrini dəyişir, Avqusta
rəğbətlə yanaşır və sevgilisinə belə söyləyir: "Siz məni
dərindən sevdiyim bir şeyə nifrət etməyə məcbur edirsiniz,
siz məni yolunda min-min dəfələrlə qanımı tökməyə hazır
olduğum bir adamın qanını tökməyə məcbur edirsiniz."
Sinnanın bu cür hərəkət etməsi onun qətiyyətsiz, qeyri-sabit,
zəif bir adam olduğunu göstərməklə bərabər sui-qəsdə
qoşulmasının da ancaq Emiliyaya sevgisi ilə əlaqədar
olduğunu aydınlaşdırır. Müəyyən müddətdə şəxsi hissləri,
sevgi duyğuları onun borc duyğusuna qalib gəlirsə, siyasi
düşüncələri, baxışlarını ardıcıl ifadəyə mane olursa, tədricən
onda borc hissi üstün gəlir, mütləqiyyət tərəfdarı olduğunu
etiraf edir. Sinna bütün ziddiyyətləri, qeyri-ardıcıllıqları ilə
mütləqiyyətə qarşı duran müxalifət hərəkatını doğru əks
etdirir. Bu baxımdan faciənin "Sinna, yaxud Avqustun
mərhəməti" adlandırılması təsadüfi deyildir.
Avqustun surəti əsərdə iki aspektdə verilmişdir.
Səhnədə görünmədiyi ilk pərdədə respublikaçılar tərəfindən
o, hakimiyyəti qanlı cinayətlərlə qəsb edən, qana həris,
cinayətkar bir tiran kimi təqdim olunur. Avqust səhnəyə daxil
olarkən bu təsəvvür alt-üst edir. O, xudbinlikdən uzaq, ciddi,
sakit, düşüncəli, xalqa məhəbbətlə yanaşan bir adam kimi
görünür. Sui-qəsd təşkil edildiyini biləndə o, hakimiyyətə
doğru can atarkən tökdüyü qanlar barədə düşünür, suiqəsdçilərlə sərt rəftar etməyin ağıllı hərəkət olmasına
şübhəsini bildirir. Arvadı Liviya ona mərhəmət taktikasını
işlətməyi məsləhət görür, səbrlə, inadla bu cür siyasət yürütməyin doğruluğuna ona inandırır. Avqust əvvəlcə Liviyanın
məsləhətini qəbul etmək istəmir, lakin axırda özü də belə
hərəkət etməyin düzgünlüyünə inanır, Sinnanı bağışlayır və
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ona "Dost olaq, Sinna, bunu səndən mən xahiş edirəm", deyə
müraciət edir.
Avqustun mərhəməti heç də təbii xeyirxahlığın
nəticəsi kimi göstərilmir, siyasi düşüncənin, haqq-hesabın
məhsulu kimi təqdim olunur. Bu mərhəmət sui-qəsdçilərə
dəhşətli təsir göstərir və onlar düşündükləri işdən əl çəkirlər.
Hətta Emiliya özü də Avqusta bəslədiyi nifrətdən imtina edir,
bundan sonra Avqusta xidmət göstərəcəyini bildirir. Sinna da
Avqusta sədaqətlə xidmət edəcəyinə and içir. Beləliklə,
qiyamçı kübar cəmiyyət mütləqiyyət qarşısında təslim olur.
Həm də dramaturq nəzərə çatdırır ki, mütləqiyyət
qiyamçılara, sui-qəsdçilərə qəddarlıqla, zülmlə, qan
tökməklə yox, mərhəmətlə qələbə çalır.
Faciənin ən parlaq səhnələrindən biri sui-qəsdin
üstünün açılmasından sonra Avqustla Sinnanın görüşü
səhnəsidir. Misilsiz bir sənətkarlıqla yaradılan bu səhnə,
xüsusən burada Avqustun nitqi tamaşaçıları heyran edirdi.
Avqust Sinnanı yanına çağırır, öz yanında əyləşdirib onunla
mülayimliklə, səmimiyyətlə danışır. Avqust ona söyləyir ki,
Sinna dünyaya gəlməmişdən, taleyin iradəsi ilə ona düşmən
olmuşdur: çünki o, Pompeyin nəvəsidir. Pompey isə
Avqustun atalığı Yuli Sezarın düşmənidir. Lakin Avqust
əcdadlarının keçmiş düşmənçiliklərini unutmaq istəyir,
Sinnanı özünə yaxınlaşdırmağa, onunla dost olmağa çalışır.
Hətta hakimiyyətdən əl çəkmək istədiyi vaxt hər kəsdən
əvvəl Sinna ilə məsləhətləşdiyini xatırlayıb onun o vaxt dediyi sözləri ilə indiki hərəkəti arasındakı ziddiyyəti onun
yadına salır, Sinnanı məzəmmət edir. "Yadındadırmı, Sinna?"
deyə ondan gileylənir.
Sinna bu söhbət əsnasında karıxır, hər şeyi danmaq
istəyir, dili dolaşır. Avqust ona danışmaq imkanı verməyib
səmimi bir atalıq məzəmməti ilə oturmağı təklif edir, suiqəsdin planını bütün xırda cizgilərinə qədər ona danışır. Onu
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sorğu-suala tutur, gileylənir: "Sənin məqsədin nədir? Mənim
yerimi tutub hökmdarlıq etmək: Doğrudanmı, sən taxta
çıxmaq, qanunlar vermək üçün Romada məndən başqa bir
maneə tapmadın? Doğrudanmı, Romanın taleyi o qədər
acınacaqlıdır ki, məndən sonra ancaq sən ən dəyərli sima ola
bilərsən? Doğrudanmı, Roma imperiyasının bu ağır hakimiyyət yükü mənim ölümümdən sonra səninkindən daha
layiqli əllər tapmayacaqdır? Mənə de görüm, sənin qiymətin,
dəyərin nədir? Mənə özünün məni fəth edə biləcək
ləyaqətlərindən,
şanlı-şöhrətli
əməllərindən,
nadir
keyfiyyətlərindən danış, səni başqalarından seçib yüksəldən
bütün başqa cəhətlərdən danış. Əgər bacarırsansa, buyur,
hökmdarlıq et."
Avqustun bu şəkildə danışması Kornel dövrünün
tamaşaçılarını heyran edirdi. Avqustun bu nitqini fransız
dilində mövcud olan ən gözəl nitq adlandırmışlar.
Bütövlükdə Kornelin "Sinna"sı humanizmin və mərhəmətin
təsdiq və tərənnümünə yönələn bir əsər kimi qarşılanmışdır.
"Yalançı". Kornel təkcə fransız faciə teatrının yaradıcısı deyil, həm də fransız ədəbiyyatında xarakterlər
komediyasının banisidir. Əgər onun "Sid" faciəsi XVIIXVIII əsrlər müddətində bir silsilə güclü faciə əsərlərinin
yaranmasının başlanğıcı oldusa, "Yalançı" komediyası
Molyerin simasında özünün ən parlaq dramaturqunu tapan
komediya janrına yeni istiqamət verdi. Molyer "Yalançı"
komediyasının onun yaradıcılığında oynadığı mühüm rolu
qeyd edərək Bualoya məktublarının birində yazırdı: "Mən
"Yalançı"ya çox borcluyam, "Yalançı"nı bilmədən, şübhəsiz
ki, mən ancaq bir neçə "Dəlisov" və "Sevgi peşmançılığı"
kimi intriqa komediyaları yazardım, ancaq, ola bilsin ki, heç
vaxt "Mizantrop" yarada bilməzdim."
"Pompeyin ölümü" faciəsindən sonra yazılan
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"Yalançı" komediyasının süjetini Kornel ispan dramaturqu
Alarkonun "Şübhəli həqiqət" komediyasından götürmüşdür.
Kornelin ən yaxşı komediyası olan bu əsər indi də
repertuardan düşməmişdir. Dramaturq süjeti Alarkondan
götürsə də, hadisələri Paris zadəgan mühitinə köçürmüş,
onun əlvan, dolaşıq məzmununu xeyli sadələşdirmişdir.
Bunun əvəzində Kornel daha çox əsərdəki surətlərin
xarakterini geniş göstərməyə çalışmışdır. Klassisist
komediyadan fərqli olaraq burada didaktizm yoxdur.
Komediyada gülüş daha çox müxtəlif əyləndirici həyat
hadisələri ilə bağlı Dorantın ardıcıl olaraq söylədiyi
yalanlarla əldə edilir. O, elə məharətlə, canlı, incə yalanlar
danışır ki, tamaşaçıların rəğbətini qazanır. Dorantın atası
Jeront oğlundan fərqli olaraq ciddi planda verilmişdir. Jeront
sübut etməyə çalışır ki, Dorantın yalançılığı onu zadəgan
kimi gözdən salır. Lakin onun nəsihətləri pyesin ümumi
ruhuna təsir göstərə bilmir. Jerontun səhvi ondadır ki,
oğlunun boşboğazlıqla söylədiyi yalanlara ciddiyyətlə
yanaşır. Parlaq dialoqlar, canlı və oynaq şeir dili, həyat
həqiqətinin komik təqdimi bu əsəri Kornelin ən yaxşı
komediyası kimi qiymətləndirməyə haqq qazandırır.
Kornelin ispan dramaturgiyasından təsirlənərək faciə
və komediya janrının əsasını qoyduğuna işarə edən Volter
yazmışdır: "Etiraf etmək lazımdır ki, biz Fransanı
şöhrətləndirən ilk təsirli faciəyə və ilk xarakterlər
komediyasına görə İspaniyaya borcluyuq. Bütün janrlarda
gecikdiyimizə görə qızarmamalıyıq. Artıq bu özü yaxşıdır ki,
bir ancaq romantik macəralar və yüngül zarafatlar bildiyimiz
bir vaxtda Kornel teatra əxlaqi fikirlər gətirdi. Bu ancaq
tərcümədir: lakin, ola bilsin ki, Molyerin doğulmasında biz
bu tərcüməyə borcluyuq. Təsəvvür etmək olmaz ki, Molyer
bu pyesi görüb onun bütün başqalarından hədsiz dərəcədə
üstün olduğunu o saat aşkar etməsin və bütünlüklə ona
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bağlanmasın...
Beləliklə, Kornel xoşbəxt bir təqlid nəticəsində faciə
və komediya sahəsində çevriliş yaratdı."
Kornel böyük klassisist dramaturq idi. Onun
faciələrinin ən yaxşıları əsl qəhrəmanlıq və vətəndaşlıq
şücaəti məktəbi olmuşdur. Dünyanın ən böyük dövlət
xadimləri və ədibləri Kornel yaradıcılığına yüksək qiymət
vermişlər. A.S.Puşkin onu "faciənin əsl dahisi" adlandırmışdır. Kornelin alovlu pərəstişkarı olan Napoleon
xatirələrində yazmışdır: "Faciə ruhu alovlandırır, qəlbi
yüksəldir, o, qəhrəmanlar yarada bilir və yaratmalıdır. Əgər
Kornel sağ olsaydı, mən onu prins edərdim." Məhz buna
görə də Kornelin irsi özündən sonrakı dünya dramaturgiyası
üzərində müəyyən izlər buraxmış, yeni-yeni əsərlərin
yaradılmasına ilhamlandırmışdır.
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RAS İ N
/1639 - 1699/
XVII əsr fransız klassisizminin ən nümunəvi sənətkarı Jan Rasindir. Dövrünün digər tanınmış ədiblərindən
fərqli olaraq o, klassisizmin estetik normalarından kənara
çıxmamışdır. Ona görə də Bualo "Poeziya sənəti" əsərində
bədii yaradıcılığın qanunlarını müəyyənləşdirərkən, birinci
növbədə Rasinin ədəbi irsinə əsaslanmışdır.
İstedadını klassisist faciə janrına həsr edən Rasin
tarixi, siyasi, qəhrəmanlıq faciələri yaradan Korneldən fərqli
olaraq aşiqanə psixoloji əsərlər yaratmış, onlarda
zəmanəsinin qabaqcıl ideallarını əks etdirmişdir.
Jan Rasin artıq XVI əsrdə zadəgan rütbəsi alan varlı
əyalət məmur ailəsindən çıxmışdır. O, Valua qraflığında
yerləşən Ferje-Milonda anadan olmuşdur. çox erkən ataanasını itirən Rasin ana nənəsi yansenizm təriqətinə mənsub
olan Mariya Demulenin himayəsində qalır. Ədib ilk təhsilini
yansenistlər tərəfindən idarə olunan Bove kollecində alır,
sonra Por-Royalda oxuyur. Rasin burada ilahiyyatla yanaşı
yunan və latın dillərini mükəmməl öyrənir, Homer, Sofokl,
Evripid və başqa yunan müəlliflərini oxuyur, nəinki təkcə
fransız dilində, həm də latınca sərbəst şəkildə şeirlər yazır.
1658-ci ildə Parisə gələn Rasin öz təhsilini Arkur
kollecində davam etdirir. İki il burada fəlsəfəni öyrənir, sonra
əmisi Nikola Vitarın evinə köçür, onun təsiri ilə yansenist
görüşlərindən uzaqlaşıb yüngül həyat keçirir, aktyorlarla
dostlaşır, pyeslər, şeirlər yazır. 1660-cı ildə XIV Lüdovikin
toyu münasibətilə "Sena pərisi" odasını yazır. Şaplenin
xoşuna gələn bu odaya görə nazir Kolber ona kralın adından
yüz luidor bəxşiş verib, bir qədər sonra ədib kimi ona daimi
təqaüd təyin edir. Rasinin rəsmi şəkildə tanınması bu cür
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başlayır.
Rasin yunan romanı "Teoqen və Xarikleya" əsasında
bir pyes yazıb Molyerə göstərir. Bu vaxt Pale-Royal teatrının
direktoru olan Molyerin məsləhəti ilə gənc Rasin yeni-yeni
mövzular üzərində işləməkdə davam edir. "Fivaida",
"Aleksandr" faciələrini yazır. Paris tamaşaçıları "Aleksandr"
əsərini rəğbətlə qarşılayırlar. Lakin Kornel onun
dramaturgiya sahəsində qabiliyyətsiz olduğunu söyləyib
başqa janr seçməyi məsləhət görür.
1667-ci ildə Rasinin "Andromaxa" faciəsi Pti-Burbon
teatrında tamaşaya qoyulur və fransız tamaşaçılarını öz
yeniliyi, gözəlliyi ilə heyran edir. İndiyə qədər teatr
səhnələrində güclü, qalib qəhrəmanlar görən tamaşaçı ilk dəfə
insanları zəif və qüsurlu cəhətləri ilə görə bildi. 11 il sonra
Rasin özünün yeganə komediyası olan "Ərizəbazlar" ilə çıxış
edir. Molyerin rəğbətlə qarşıladığı bu əsər müvəffəqiyyət
qazanmır. Onun arxasınca "Britanik" faciəsi göstəriləndə
Bualo müəllifə yanaşıb heyranlıqla deyir: "Bu sizin
yaratdığınız ən yaxşı əsərdir!"
1670-ci ildə Kornel və Rasin yarışaraq yeni mövzuda
faciələr yaradırlar. Kornelin "Aqesilay"ının əksinə olaraq
Rasinin "Berenika"sı böyük müvəffəqiyyət qazanır. Rasinin
düşmənləri onun əsərinin müvəffəqiyyətini, Kornel üzərində
qələbəsini baş rolun ifaçısı Mariya Şanmelenin oyunu ilə
əlaqələndirməyə çalışırlar. Halbuki "Berenika"nın qeyri-adi
müvəffəqiyyəti birinci növbədə pyesin özünün bədii dəyəri
ilə bağlı idi. Rasin özünəməxsus bir tərzdə faciədən bütün
əlavə surətləri və detalları çıxararaq süjeti son dərəcə
sadələşdirmişdi. Rasin bir-birinin ardınca "Bayazid" /1672/,
"Mitridat" /1673/, "İfigeniya Avliddə" /1674/, "Fedra" /1677/
faciələrini yaradır. "Fedra" əsərinin tamaşası ilə əlaqədar kardinal Mazarininin qohumları tərəfindən qurulan çirkin qurğu
Rasini təhqir edir. Bədbinləşmiş dramaturq yaradıcılığından
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uzaqlaşır, evlənir, saray tarixçisi rütbəsi alır. 1689-cu ildə
"Esfir" pyesini, 1691-ci ildə "Ataliya" faciəsini yazıb
həmişəlik teatrdan uzaqlaşır.
Madam de Mentenonun xahişi ilə xalqın ağır vəziyyəti haqqında Rasinin yazdığı qeydlər XIV Lüdovikin əlinə
keçir və kral ondan çox narazı qalır. Kralın qəzəbindən bərk
qorxuya düşən dramaturq xəstələnir və 1699-cu ilin aprelinin
21-də Parisdə vəfat edir. Ölümündən əvvəl bədii
yaradıcılığından peşman olduğunu bildirib Por-Royalda
basdırılmasını vəsiyyət edir.
Estetik görüşləri. Jan Rasin dövrünün bir çox ziyalıları kimi ağıl və gözəllik təcəssümü olan antik ənənələr
əsasında tərbiyələnmişdi. Təbiətindəki zəriflik, həssaslıq,
coşqunluq onu faciə sahəsində yenilik yaratmaq üçün
hazırlamışdı. Onun estetik fikirləri bir qayda olaraq
faciələrinə yazdığı müqəddimələrdə əks olunmuşdur. Artıq
"Andromaxa"ya yazdığı müqəddimədə müəllif dövrünün
kamil, qüsursuz insan surətini yaradan, zadəgan dövrünün
ifadəsi olan incə ruhlu ədəbiyyatının ənənələri ilə
barışmadığını, razılaşmadığını bildirir. O, yumşaq və
mülayim bir şəkildə incə, zərif zövqə malik olan, sədaqətlə
öz xanımına vurulan qəhrəmanların qeyri-təbiiliyinə qarşı
çıxır. Yaratdığı Pirr surətinin onlardan fərqli keyfiyyətlərini
əsaslandırmaq üçün yazır: "Pirr bizim romanları
oxumamışdır. O, təbiətən qəddar idi. Həm də bütün
qəhrəmanlar Seladon olmaq üçün yaranmamışdır." Bu
qeydlərdə Rasinin ədəbiyyatı real hadisə və insanlara
yaxınlaşdırmaq meyli, tələbi əks olunmuşdur. Gənc
dramaturq yumşaq şəkildə olsa da, açıq-aşkar dövrün dəbdə
olan presiyöz /ədalı/ ədəbiyyatının həyatdan, canlı insandan
uzaq kamil qəhrəmanlar yaratmaq prinsipini rədd edir.
Həyatı və insanları olduğu kimi təsvir etmək prinsipini
əsaslandırmaq üçün Rasin antik müəlliflərin nüfuzuna
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arxalanır, onların estetik müddəalarını yada salır. "Horatsi
bizə Axillesi sərt, dönməz, cılğın, necə var elə təsvir etməyi
məsləhət görür." Realizmin həyatı doğru, "necə var elə" əks
etdirmək prinsipini əsaslandırmaq üçün Horatsiyə istinad
edən Rasin dramaturji konfliktin əsas ünsürü olan fəci
səhvdən danışanda Ərəstunun mülahizələrini köməyə çağırır.
Rasin Ərəstunun fəci səhv haqqında təlimini
xatırlayanda da özünün həyatı doğru əks etdirmək tələbini
əsaslandırmağa çalışırdı, yazıçının insan təbiətindəki
zəiflikləri göstərmək hüququnu irəli sürürdü. Xüsusilə, Rasin
qəhrəmanların birxətli, müsbət, yaxud mənfi göstərilməsi
əleyhinə çıxarkən yenə də Ərəstüyə istinad edib faciədə
təsvir edilən surətlərin həyatdakı real insanlara
yaxınlaşdırılması arzusunu təsdiqə çalışırdı. O, istəyirdi ki,
təsvir və təqdim edilən surətlər insan kimi orta səviyyəli
adamlar olsunlar, güclü keyfiyyətləri ilə bərabər zəiflikləri də
nəzərdən qaçmasın. "Onlar orta səviyyəli ləyaqətə, başqa
sözlə, zəifliyə, qüsura qabil olan nəcabətə malik olmalıdır."
Rasin dramaturgiyasının canı olan bu prinsip yenə də
Ərəstunun müddəaları ilə gücləndirilir. "Ərəstü bizdən kamil
qəhrəmanlar tələb etməkdən nəinki çox uzaqdır, əksinə arzu
edir ki, fəci surətlər, yəni öz bədbəxtlikləri ilə faciədə
fəlakətə səbəb olan adamlar nə axıra qədər xeyir, nə də axıra
qədər şər təbiətli olsunlar."
Rasin klassisizmin səhnə hərəkətinin həqiqətə
uyarlığı, ağla və sağlam düşüncəyə uyğunluğu, süjetin
sadəliyi və aydınlığı, teatrın tərbiyəvi əhəmiyyəti haqqındakı
tələb və prinsiplərini ardıcıllıqla müdafiə edirdi. Ədib doğru
olaraq qeyd edirdi ki, tamaşada nöqsan, qüsur elə
göstərilməlidir ki, baxanlar göstərilən eybəcərliyi başa düşüb
ona nifrət etsinlər. Burada da antik müəllifləri nümunə
göstərən dramaturq yazırdı: "Onların teatrı məktəb idi. Orada
nəciblik filosofların məktəblərindən heç də pis tədris
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edilmirdi. Bizim əsərlərin də eləcə ciddi və eləcə faydalı
öyüdlərlə aşılanmasını arzu etmək yerində olardı." Teatrın
tərbiyəvi və təsiredici vəzifəsinin daha səmərəli yerinə
yetirilməsi üçün təsvir edilən hadisələrdə səbəb və nəticə
əlaqələrinin sadə və aydın olması tələb olunurdu.
Klassisizmin estetikasında incəsənətdə qözəllik
anlayışına tarixi baxımdan yanaşılmır, onların əbədi və
dəyişməz olduğu müddəası irəli sürülürdü. Bu müddəanı
Rasin də əsərlərinə yazdığı ön sözlərdə özünə məxsus tərzdə
təsdiq edirdi: "Mən məmnuniyyətlə inandım ki, sağlam fikir
və ağıl bütün əsrlərdə eyni olmuşdur. Parisin zövqü Afinanın
zövqü ilə oxşar çıxmışdır. Vaxtilə Yunanıstanın ən ziyalı
xalqının gözündən yaş axıdan hər şeylə mənim
tamaşaçılarım da həyəcanlanmışlar."
Rasinin nəzəri görüşlərində faciənin finalı, sonluğu
ilə bağlı qənaətlər də mühüm yer tutur. O, istər antik
müəlliflərdən, istərsə də öz müasirlərindən fərqli olaraq
dramaturqun ilahələrin yaxud səhnə mexanizmlərinin
köməyi ilə hadisələrin gedişinə qarışması, onun məntiqi
inkişafına müdaxilə etməsi prinsipini bəyənməmişdir.
"Düyünün açılışı bilavasitə pyesin özündən irəli gəlir",
deyən Rasin, doğrudan da, əsərlərində hadisələrin məntiqi
inkişafını pozmamağa, bu sahədə özünün həqiqətə uyarlıq
prinsipini həmişə gözləməyə çalışmışdır.
S.D.Artamonov Rasinin estetik görüşlərindən söhbət
açarkən Labrüyerin maraqlı bir müqayisəsinə diqqəti cəlb
etmişdir. Həmin müqayisədə Kornellə Rasinin estetik
görüşləri arasındakı fərqlər onların əsərləri arasındakı fərqlər
vasitəsilə açılıb göstərilmişdir. Labrüyer yazır: "Kornel bizi
öz xarakterlərinə, öz ideyalarına tabe edir. Rasin onları
bizimkilərlə qarışdırır. O, insanları neçə olmalıdırsa, o cür
təsvir edir, bu onları necə varsa elə. Birincidə təqlid etmək
lazım olan daha çox heyran edir, ikincidə özündə hiss
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etdiklərini daha çox başqalarında görürsən. Biri ucaldır,
heyrətləndirir, hökm edir, öyrədir, o biri xoşa gəlir, həyəcanlandırır, hərəkətə gətirir, varlığına hopur. Ağılda ən gözəl, ən
nəcib, ən ülvi hər nə varsa birincinin sahəsidir, ehtirasda ən
incə, ən zərif hər nə varsa, ikincinin sahəsidir. Onda
aforizmlər, qaydalar, öyüdlər, bunda zövq və duyğu əsasdır.
Kornel daha çox fikirlə məşğuldur, Rasinin pyesləri
təlatümləndirir, həyəcanlandırır. Kornel öyüdverici, Rasin
insanidir; elə bil ki, biri Sofoklu təqlid etmiş, ikincisi daha
çox Evripidə borcludur."
Labrüyerin bu həssas, dəqiq, yığcam müqayisə və
mülahizələrində Fransanın iki böyük faciə şairinin əsas
keyfiyyətləri düzgün qeyd olunmuşdur. Rasinin ayrı-ayrı
əsərlərinin təhlili də bu həqiqəti təsdiq edir.
"Andromaxa". 1667-ci ilin noyabrında "Andromaxa" əsərinin tamaşasından sonra Rasin Fransanın birinci
dərəcəli şairi kimi tanınmağa başladı. Tarixi xronikaların
Fransanın milli tarixi ilə əlaqələndirildiyi bir mövzuda
yazılan bu faciə sadəliyi, realizmi və ifadə etdiyi hiss və
duyğuların yeniliyi ilə diqqəti cəlb edirdi. Rasin Korneldən
fərqli olaraq yeni psixoloji məzmuna malik bir əsər yaratmış,
kənar hadisələr və surətlərə yer verməmişdir. Faciə, hər
şeydən əvvəl, yüksək insani məzmunu ilə seçilir və
həyəcanlandırırdı. Dramaturq estetik görüşlərində olduğu
kimi bu əsərində də yunan müəlliflərindən – Homer, Vergili
və xüsusən "Andromaxa" faciəsinin müəllifi Evripiddən
öyrənirdi, lakin onları təkrar etmirdi. Rasinin faciəsinin
mərkəzi qəhrəmanı, adından da göründüyü kimi, Troya
sərkərdəsi Hektorun dul qalmış arvadı Andromaxadır.
Troyanın məğlubiyyətindən sonra əsirləri bölərkən
Andromaxa oğlu Astiananksla birlikdə Axillesin oğlu Pirrin
payına düşür. Döyüş meydanlarında qorxmaz, qəddar və
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yenilməz bir sərkərdə kimi tanınan Epir hökmdarı Pirr
ömründə bəlkə də ilk dəfə odlu bir məhəbbətlə əsir
Andromaxanı sevir. Dəhşətli müsibətlər görmüş, qəlbi parçaparça olmuş, gözlərində kədər, qəm dolaşan gözəl əsir qadın
onun rahatlığını pozur, iradəsini sındırır, xarakterindəki
dəmir mətinliyi qırır. O, əsir qadını incidir, hədələyir, oğlu
Astianaksı öldürməklə qorxudur, onun rəğbətini, sevgisini
qazanmağa çalışır. Andromaxa çıxılmaz vəziyyətdə qalır.
Lakin o, Pirri sevmir, sevə bilməz də! Axı Pirr onun
əri Hektorun qatili Axillesin oğludur. Onun mənsub olduğu
Troyanın bədbəxtliklərinin banisinin oğludur. Andromaxa
ona nifrət etməyə bilmir. Pirr isə qəzəblənir, yalvarır, tələb
edir, sevdiyi əsir qadının gözlərinin yaşla dolduğunu görəndə
isə ona acıyır, az qalır onunla birlikdə ağlasın. Bu qəddar,
sərt, xudbin hökmdar, həm də insan kimi sevərək iztirab
çəkir, tamaşaçıda mərhəmət oyadır.
Pirrin nişanlısı, Menelay və Yelenanın qızı Hermiona
da bir başqa cür iztirab çəkir. O, Pirri sevir, onun nişanlısı
kimi Epirə gəlib xeyli müddətdir sarayda yaşayır.
Andromaxa Pirri sevmədiyi, sevə bilmədiyi kimi, Pirr də
Hermionanı sevmir, sevə bilmir. Andromaxa ilə Pirrin
sevməmələrinin səbəbləri başqa-başqa olsa da, fakt
faktlığında qalır. Pirr Hermionaya laqeyd bir mərhəmət
göstərsə də, onun sevgisini rədd edir. Hermiona isə öz
sədaqətsiz, etibarsız nişanlısını sevir, iztirab çəkir, ümidlə
yaşayır. Pirrin hərəkəti, soyuqluğu onun məğrur mənliyini
təhqir edir, ürəyini parçalayır. Toyun ləngidilməsi Menelayı
da narahat edir.
Burada əsərə yeni bir uğursuz sevgi xətti əlavə edilir.
Məlum olur ki, Pirrin nişanlısı Hermionanı Aqamemnonun
oğlu Orest dərin bir məhəbbətlə sevir, lakin o da birtərəfli
sevir, sevgisinə cavab ala bilmir. Orestin gəlişi zahirən
Andromaxanın oğlu Astianaksı aparmaqla əlaqələndirilir.
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Günbəgün böyüyən, guya Yunanıstan üçün böyük təhlükə və
qorxu olan Astianaksı yunanlar məhv etmək qərarına gəlirlər.
Bu məqsədlə Astianaksı Epirdən Yunanıstana aparmaq
vəzifəsi elçi sifəti ilə gələn Orest və onun dostu Pilada
tapşırılmışdır. Pirr bütün Yunanıstan ayağa qalxsa da, Andromaxanın oğlunu verməkdən imtina edir. Sevdiyi əsir qadının
oğlunu qorumaq üçün o, hər şeyə hazırdır. Pirr Orestdən
Yunanıstanın Astianaksı öldürmək haqqında qərarını
eşidəndə istehza ilə deyir:
Yunanıstana, onun işinə heyranam mən,
Yoxmu özgə qayğısı məmləkətin, görəsən!
Doğrudanmı gülməli deyil, bütöv bir diyar,
Körpəni öldürməyə susamış, vermiş qərar.
Orestin təkidlərinə baxmayaraq Pirr "Mənim uşağa
yazığım gəlir, ona görə də Elladanın əksinə olaraq günahsız
bir qanla əlimi islatmaram" deyib mərdlik, nəciblik
göstərərək uşağı verməkdən imtina edir. Əslində Astianaksın
taleyi Oresti o qədər də maraqlandırmır və narahat etmir. O
daha çox Hermiona haqqında düşünür. Əmisi qızı
Hermionanı o, çoxdan sevir, onunla evlənməyi arzulayırdı. O
indi də onu güclü bir duyğu ilə sevir. Astianaks adı altında o,
Epirdən Hermionanı götürüb qaçmaq fikrindədir.
Hermiona Pirrin soyuqluğunu görüb, Epirdən
getməyə razı olduğunu bildirir, çıxıb getmək üçün ancaq
rəsmi icazə verilməsini istəyir. Ürəkdən gəlməyən, ürəyin
təsdiq etmədiyi bu qərar ötəri, ani hisslərdən gəlir. Onun
Epiri tərk etməyə, sevdiyindən uzaqlaşmağa gücü, qüdrəti
çatmazdı. Ancaq zahiri görən Orest isə bu sözlərdən nahaq
yerə sevinir, nahaq yerə qəlbi ümidlə, sevinclə dolu bir halda
Pirrin yanına gedir.
Hələ bu bir yana qalsın, Epir şahı özü də gözlənilmədən fikrini, münasibətini dəyişir. O da qəlbi ilə
hesablaşmadan acıqla yeni bir qərar qəbul edir. Astianaksı
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Orestə vermək, Hermiona ilə evlənmək istədiyini söyləyir.
Yenidən Hermiona sevinir, Orest kimi. Orest isə Pirrin
birdən-birə belə dəyişməsini anlaya bilmir. Orest bilmir ki,
Pirr Andromaxa ilə danışmış, Orestin nə üçün gəldiyini ona
xəbər vermişdir. Axıracan onun oğlunu müdafiə edəcəyini
bildirib əvəzinə ondan sevgi tələb etmişdir. Lakin
Andromaxa yenə də əyilməmiş, sözündən dönməmiş, nifrət
etdiyi adamla kəbin kəsdirməkdənsə, ölməyi üstün
tutmuşdur. Pirri qəzəbləndirən, qərarını dəyişdirməyə
məcbur edən də bu idi. Onun bu qərarı hirsdən, acıqdan,
qəzəbdən irəli gəlirdi. Andromaxanın bircə xoş baxışı, bircə
sözü bu qərarı asanlıqla dəyişdirər, alt-üst edə bilərdi.
Pirr qəzəbdən özünə yer tapa bilmirdi. Andromaxaya
daha artıq sözlər demək, guya ona sonsuz nifrət etdiyini
bildirmək üçün Pirr yenə onun yanına qayıtmaq istəyir. Bu
qəzəbi, təlatümü, çılğınlıqla dediyi sözləri onun
Andromaxanı necə sonsuz bir məhəbbətlə sevdiyini bir daha
təsdiq edir. İnsan psixologiyasındakı ziddiyyətlər, batinlə
zahir arasındakı təzadlar dramaturq tərəfindən məharətlə
açılmışdır. Dilin dedikləri ilə qəlbin hökmünün bir-birini
rəddini Rasin qeyri-adi bir həssaslıqla verə bilir. Qoca
mürəbbisi Fenikslə söhbətində Pirr özünü aldadaraq,
aldatmağa çalışaraq deyir: "Sən elə düşünürsən ki, mən onu
bağışlaya bilərəm? Guya mən onu axtarıram? Guya mən
onun arxasınca qaçıram?" Ancaq həyatı, insanları, insan
qəlbini dərindən bilən müdrik qocanı aldatmaq çətin idi.
Feniks asta və qətiyyətli bir şəkildə söyləyir: "Siz onu
sevirsiniz!" Pirr qocadan eşitdiyi bu sözə qarşı çıxmır,
sevdiyini boynuna alıb kədərli-kədərli şikayətlənir:
"Sevirəm! Nə gözəl sözdür! Mənim sevgim ona təskinlik
verir, lakin yenə də sərtdir. Nə qardaşları var, nə dostları.
Dayağı bir mənəm. Astianaksın həyatı məndən asılıdır.
Qəribdir. Yox, elə deyil, burada Epirdə bir quldur. Mən ona
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oğlunu bağışlayıram, sevgi bağışlayıram, dünyada hər şey,
hər nə edirəmsə, mükafat olaraq mənə ancaq təqibçi kimi
baxır."
Pirrin sözləri, mühakimələri Andromaxaya tanışdır,
onu başa düşür. Pirr onun özü, xalqı, vətəni qarşısında nə
qədər günahkar olsa da, onu səmimi bir tərzdə sevdiyini bilir.
Ərinə sədaqəti, şərəf, namus, vətən qarşısında borc
anlayışları isə bu sevgini qəbul etməyə qoymur. Ölüm onun
üçün Pirrin arvadı olmaqdan daha şərəflidir. Pirrin
ləyaqətini, səmimiyyətini, xeyirxahlığını görsə də, etiraf etsə
də, Andromaxanın qərarı qətidir. Dünya ədəbiyyatın nadir
qadın qəhrəmanlarından olan Andromaxa hər şeydən əvvəl
iradə bütövlüyü, sədaqəti, vətənpərvərliyi və bütün bunlarla
yanaşı qeyri-adi insani mənəviyyatı ilə diqqəti cəlb edir.
Bütün bu keyfiyyətləri qorumaq, axıra çatdırmaq
üçün o, Nizaminin Şirini kimi hiyləyə əl atır. Pirrə ərə
getməyə razılıq verir. Andromaxa belə düşünür ki, oğlunu
xilas etmək üçün o, Pirrlə kəbin kəsdirər, Astianaksın
qoruyacağına and içdirib gərdəyə girmədən özünü öldürüb
öz namus və ləyaqətini ləkədən xilas edər. Pirr onun
razılığını eşidən kimi qarşısında dayanıb ömrü boyu ona
sadiq qalacağına və oğlunu qoruyacağına and içir.
Andromaxanın birdə-birə belə dəyişməsinin səbəbini bilmir,
bilmək də istəmir.
Hadisələrin inkişafının belə bir məqamında Pirrlə
Hermiona ilk dəfə səhnədə üz-üzə gəlir. O, Hermiona
qarşısında ikiüzlülük etmir, bəhanə axtarmır, günahkar
olduğunu da danmır. "Ehtiras məndən güclüdür. Andromaxa
biryolluq hiss və ağlımı əlimdən almışdır" deyərək, həqiqəti
etiraf edir. Hermiona isə onu başa düşmək istəmir,
qəzəblənir, özündən çıxır, onu xəyanətdə, etibarsızlıqda
təqsirləndirir. Qız onu xəyanətkar, sədaqətsiz adlandıranda
Pirr "sədaqətsiz olmaq üçün axı sevilmək lazımdır" deyə
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cavab verir. Sevildiyini biləndə isə buna çox heyrət edir,
narahat olur. Gülür, təəccüblənir.
Əgər bura qədər Pirr-Andromaxa xətti ön plana
keçirilib, Hermiona kölgədə qalırdısa, indi Pirr-Hermiona
konflikti ön plana keçir, Pirr-Andromaxa xəttini səhnə
arxasına ötürür, kölgədə qoyur, lakin bu xətt özü də PirrAndromaxa xəttinin daha uğurlu, həyati həllinə yönəlmişdir.
"Sən saydığını say, gör fələk nə sayır" prinsipinə uyğun
olaraq gerçəkliyə sadiq qalan Rasin bununla öz əsərini güclü
bir sonluqla bitirmiş olur.
Sonluq heç də Andromaxanın, Pirrin, hətta Orestin
gözlədiyi kimi olmur. Özünü təhqir olunmuş sayan
Hermiona hər şeyi dəyişdirir, alt-üst edir. Pirri dərindən
sevən, onun özü üçün həmişəlik itirildiyini yəqin edən
Hermiona qəzəbdən, çılğınlıqdan, intiqam hissindən irəli
gələn bir qərar qəbul edir. Pirri məhv etmək fikrinə düşür. Bu
dəhşətli planı yerinə yetirmək üçün sadəlövh, həssas
Orestdən istifadə edir. Onu, bir növ, özünün intiqam silahına
çevirir.
Orest böyük bir ordu ilə Epiri mühasirəyə alıb döyüşmək, onun sevdiyi adamı təhqir edən şəxsi döyüşdə məhv
etmək barədə Hermionaya söz verir. Ancaq Hermiona belə
bir intiqamla razılaşmır. Pirri elə indicə, məbəddə toy
təntənəsi zamanı silahsız olduğu bir halda qətlə yetirməyi
tələb edir. Həm də bu işi daha inamla yerinə yetirmək üçün
bir köməkçi tapmağı məsləhət görür. Vicdanlı bir gənc olan
Orest belə bir cinayətdən boyun qaçırmaq istəyir. Ellada
tərəfindən boynuna qoyulan vəzifəni xatırladır. "Mən ondan
intiqam alaram, lakin bu cür intiqam almaram. Qatil kimi
deyil, qatı bir düşmən kimi. O, döyüşdə ölər, arxadan
vurulub qətlə yetirilməz. Mən onun başını Elladaya apara
bilərəmmi? Ölkəm tərəfindən mənə tapşırıq verilmişdir, mən
isə burada ancaq qətl törədim?"
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Orest məsələnin mahiyyətini düzgün anlamadığından,
Hermionanın çılğın tələbləri arxasında necə bir sevginin
gizləndiyini görmədiyindən, onun Oresti sevmədiyini başa
düşmədiyindən namus, ləyaqət, əxlaq haqqında mülahizələr
yürüdür. Hermionanı isə Pirri təkcə qətlə yetirmək, onun
öldüyünü görmək düşündürür. O, Oresti qorxaq adlandırıb
ona gülür, əgər arzusunu yerinə yetirərsə, sevgi vəd edir. Pirr
sağ qalarsa, Oresti yox, Pirri sevəcəyini bildirir. Bu
səhnələrdə Hermiona necə də Andromaxanı sevən, hədələyən
Pirrə bənzəyir.
Nə qədər ki, o, sağdır, mən onu əfv edərəm,
Dağılacaq nifrətim duman kimi içimdən,
Ya indi ölməlidir, ya sevəcəm onu mən.
Hermionanın ehtirasla, çılğınlıqla, qətiyyətlə dediyi
bu sözlər Oresti çaş-baş salır, şərəf-namus qanunlarını
unudub, sevgi yolunda hər şeyə hazır olduğunu bildirir. Elə
güman edir ki, bununla istəyinə nail olacaq, Hermionaya
qovuşacaq. Əslində Hermiona özü də, yəqin bilmir ki, bu
hadisə ona necə təsir edəcək. Səmimi şəkildə Pirrin ölümünə
sevinəcəyini, Orestin arvadı olacağını düşünür.
Lakin Pirrin qətli ərəfəsində onun söylədiyi monoloq
Hermionanın da yanıldığını təsdiq edir. Bu monoloqda onun
qəlb aləmindəki ziddiyyətlər, təzadlar, bir-birini rədd edən
hisslər əks olunmuşdur. O, düşünür ki, indicə Pirr öləcək.
İndicə qatilin əli qalxacaq və o, qana qərq olmuş halda yerə
yıxılacaqdır. Pirr! Onun sevdiyi Pirr! Sevərək yolunda bu
qədər iztirablar, bəlalar çəkdiyi adam. Nə olsun o, bu ölümə
layiqdir. Onun sevgisinə məhəl qoymamış, ona diqqətsiz olmuş, onun sevgisinə gülmüşdür. Qoy ölsün. Kim ölsün?
Pirr? O da ən əziz bir adamın qatili olacaq? Yox, heç vaxt!
Rasin ecazkar bir psixoloq kimi Hermionanın daxilində
gedən mənəvi çəkişməni, mübarizəni məharətlə əks etdirir.
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Burada monoloq nə qədər uzun görünsə də, onda güclü bir
hərəkət və mübarizə var. Dramaturq qəlbin hərəkətini,
kədərini, sevgi və nifrətini nə qədər doğru əks etdirir.
Hadisələr Hermionanın istədiyi, göstərdiyi, tələb
etdiyi kimi baş verir, Pirr məbəddə evlənmə mərasimi vaxtı
öldürülür. Orest cinayət törədir, lakin Hermionanı
sevindirəcəyini nəzərə alıb özü də sevinir. Hermiona onu
ikrahla, nifrətlə qarşılayır. Orest sevən bir qızın çılğın
ehtiraslarının əlində bir oyuncağa çevrildiyini görüb dəhşətə
gəlir. Hermiona Pirrin dərdindən özünü öldürür, Orest isə
ağlını itirib dəli olur. Pirr də, Hermiona da, Orest də xudbin
ehtirasların qurbanı olur. Bu ehtiraslar döyüşündən ancaq
Andromaxa qalib çıxır. Bu sadə qadın, ideal arvad və ana öz
borcuna sadiq qalır. Faciədə onun surəti o qədər təsirli
çıxmışdır ki, hətta ən soyuq kübar xanımları ona baxıb göz
yaşı axıtmışlar.
Rasin özünün humanist idealını bu qadının simasında
toplamışdır. Onun insani ləyaqət duyğusu, qeyri-adi əxlaqi
dəyanəti, vicdani borc yolunda özünü qurban vermək
qabiliyyəti, mütləq hakimlərin zülm və özbaşınalığına
qəhrəmancasına qarşı durmaq məharəti indi də bu surətə
qarşı rəğbət və məhəbbət oyadır, onu bizə sevdirir.
Pirrin simasında dövlətin mənafeyini şəxsi hislərinə
qurban verən mütləq hakim surəti yaradılmışdır. O,
prinsipsiz, xudbin, əxlaqi baxımdan şikəst bir adamdır. Onun
Andromaxa qarşısında qoyduğu şərt özbaşınalığın dəhşətli
təzahürüdür. Onun hərəkət və sözlərindəki incə nəzakətlilik
hərəkətlərindəki eybəcərlik və ləyaqətsizliyi daha qabarıq
nəzərə çatdırır.
Rasin özünün yazdığına görə, Pirrin qəddarlığını nə
qədər yumşaltmağa çalışmışsa da, onu kübar dairələrin
xoşuna gələcək bir surət səviyyəsinə qaldıra bilməmişdir.
Həyati həqiqətə sadiq qalan ədib məzəmmətlərdən yaxasını
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qurtarmaq üçün əsərin müqəddiməsində özünü müdafiə
etməyə çalışmışdır. Realist təsvirə daha çox meylli olan
dramaturq antik surətlərin idealizə edilməsi ənənəsi ilə
razılaşmamışdır.
Əgər Kornelin faciələrində qəhrəmanlar bir qayda
olaraq ehtiraslarına qalib gəlirsə, iradə, ağıl insanın özündən
yüksəkdə dayanırsa, Rasinin əsərində şəxsi ehtiras qalib
gəlir. Şəxsi hisləri ilə idarə olunan Hermiona sevdiyi adamın
ölümünə bais olur. Orest ləyaqət, şərəf qaydalarını
tapdalayır, Pirr dövlətin mənafeyini qurban verir.
Tədqiqatçılar bunu daha çox, fransız cəmiyyətində baş verən
dəyişikliklə əlaqələndirir, orta əsr qəhrəmanlıq dastanının
qəhrəmanı Rolandla Kornelin Sidi arasında daha çox
yaxınlıq görür və axtarırlar, nəinki aralarında, cəmi 30 illik
bir yaş fərqi olan Kornellə Rasin arasında. "Roland haqqında
nəğmə"də, Kornelin faciələrində feodalizmin qəhrəmanlıq
çağlarının təcəssümü kimi qiymətləndirilir. Kornellə Rasini
bir-birindən ayıran 30 il ərzində fransız cəmiyyətində elə bir
dəyişiklik baş verir ki, Kornel tamaşaçı ilə əlaqəni itirir, nə
baş verdiyini başa düşmədiyindən, özünü ora-bura vurur,
yeni zəmanəyə uyğunlaşmağa çalışır, səhvlər edib iztirab
çəkir. Tamaşaçılar isə ona öz ata-babalarının pərəstiş etdiyi
bir sənətkar kimi hörmətlə yanaşır, ona gülür və acıyırdılar.
Məsələ burasında idi ki, Fransanın həyatında yeni bir dövr
başlanmışdı, yeni tamaşaçını siyasi məsələlər, dövlət problemləri yox, insan maraqlandırırdı. Ona görə də Rasinin
təsvir etdiyi səhvlər edən, aldanan orta səviyyəli insanlar
onları daha çox təmin edirdi, onlar həmin qəhrəmanlara
acıyır, onları sevir, kədərlərinə şərik olurdular.
"Britannik". Kornelin tərəfdarları belə bir şayiə
yayırdılar ki, guya Rasin əsil siyasi faciə yaratmağa qabil
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deyildir. Bir növ bu şayiələrə cavab olaraq dramaturq
mövzusu Roma tarixindən götürülmüş "Britannik" faciəsini
yazır. Müəllif süjeti Tatsitdən götürmüş, Neron dövrü Roma
imperiyasının parlaq siyasi mənzərəsini yaratmışdır. Hakim
dairələrdə hökm sürən əxlaq pozğunluğu, vətəndaşlıq
ləyaqətinin tənəzzülü Rasinə məxsus bir aydınlıqla rəsm
edilmişdir. Faciənin əsas qəhrəmanı hələ əsl yırtıcıya
çevrilməmiş Nerondur. O, hələ arvadını, anasını,
tərbiyəçilərini öldürməyib, Romanı yandırıb bundan ləzzət
almır. Rasinin qeyd etdiyi kimi o, hələ "doğulmaqda olan
yırtıcıdır". Pirr kimi Neron da tədricən dövlət hakimiyyətinə
öz ehtiraslarını təmin etmək vasitəsi kimi baxır. Yaltaq və
məkrli saray əyanı Narsiss onu özbaşınalığa, qəddarlığa
öyrədir və istiqamətləndirir.
Rasin Neronun hakimiyyətinin ilk illərini təsvir
etməyi təsadüfi seçməmişdir. Estetik görüşlərindən məlum
olduğu kimi, Rasin büsbütün şər, yaxud büsbütün xeyir olan
insanları deyil, psixoloji, mənəvi baxımdan orta insanları əks
etdirmək prinsipini müdafiə edirdi. Neronun hakimiyyətinin
son illəri isə bu prinsipə uyğun gəlmirdi. Bu vaxt Neron əsl
yırtıcıya, divə, əjdahaya çevrilmişdi. Lakin Neronun
hakimiyyətinin bu ilk illərinin səhnədə göstərilməsi də
tamaşaçıları kədərləndirməyə bilməzdi. Rasin bu dövrün
həyatını, onun dəhşətlərini elə aydın cizgilərlə canlandırır ki,
oxucuda, tamaşaçıda hakim dairələrə qarşı nifrət və qorxu
hissi oyadır. Onlar aydın görürlər ki, insan ləyaqəti, namus,
qeyrət, həqiqət mütləq hakimlər tərəfindən qəddarlıqla, həm
də çox vaxt mənasız yerə tapdanır, məhv edilir. Hakim
dairələr üçün müqəddəs heç bir şey yoxdur.
İlk səhnələrdə bu cəhət Neronla onun anası
Aqrippinanın münasibəti vasitəsilə açılır. Məlum olur ki,
Neronun hakimiyyət başına gəlməsinin əsl səbəbi anası
Aqrippinadır. Aqrippina oğlu Neronu ona görə hakimiyyət
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başına gətirmişdir ki, onun adından istifadə edib ölkənin
idarə işlərini öz əlində saxlasın. O, elə güman edirdi ki,
Neron həmişə ona qulaq asacaq, sözündən çıxmayacaqdır.
Neron bir müddət, doğrudan da, anasının istədiyi kimi
hərəkət edir, ona hörmət və ehtiram göstərir. Lakin birdənbirə Neronun anasına münasibəti dəyişir. Onu yanına
buraxmır, sözünə qulaq asmır, onunla hesablaşan tapılmır.
Nəhayət, oğlu ilə üz-üzə gələn ana şikayətlənir və
lənət yağdırır. Neronun hökmdar olması xatirinə törətdiyi
cinayətləri sadalayır. Ayrı ərdən olan oğlu Neronun taxt-tac
sahibi olması xatirinə doğma dayısına ərə getdiyini xatırladır,
qoca Klavdini öz doğma oğlu Britanniki qovmağa, Neronu
özünə oğul və varis təyin etməyə məcbur etdiyini söyləyir.
Neronun mövqeyini daha da möhkəmləndirməkdən ötrü onu
Klavdinin qızı ilə evləndirdiyini, qızın əsl nişanlısını isə
məhv etdirdiyini yada salır. Hətta qoca Klavdi ölüm ayağı
peşman olduğu vaxt onun oğlu Britanniklə görüşməsinə,
vidalaşmasına imkan vermədiyini deyir. Aqrippina bu dəhşətli cinayətləri vicdan əzabı çəkmədən sadalayır, oğlu üçün
göstərdiyi xidmətləri xatırlayır, mükafat gözlədiyi halda
təhqir edildiyindən narazı olduğunu bildirir. Artıq yazıçı
Aqrippina surəti vasitəsilə təsdiq edir ki, insan hakimiyyət
xatirinə, hakimiyyətə can atdıqda ardı-arası kəsilməz
cinayətlər törədir, cinayətlər üzərindən keçərək istədiyinə
çatır.
Hakimiyyət başına ləyaqətsiz adamlar gəldikdə onlar
hamıdan, hər kəsdən, hər şeydən şübhələnir, qorxur, narahat
olurlar, hakimiyyətlərini saxlamaq üçün yeni-yeni cinayətlər
törədirlər. Öz əməllərinin, cinayətlərinin cəzasız qalacağına
tam inam isə mütləq hakimlərdə öz hakimiyyət və
imkanlarından vəhşicəsinə sui-istifadə hallarına gətirib
çıxarır. Rasin bu cəhəti daha çox Neronun simasında əks
etdirməyə çalışır. Lakin Rasin Neronun cinayətkarlığının
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geniş meydan tapmasında eybəcər saray mühitinin rolunu da
göstərməyi özünə borc bilir. Bir adamın əlində qeyri-məhdud
hakimiyyət və ixtiyar olması onu əhatə edən adamlar arasında ikiüzlülük, riyakarlıq, yaltaqlıq, xəbərçilik, hökmdarın hər
bir şıltağına uyğunlaşmaq, baş əymək, meydan vermək meyli
yaradır. Neronun eybəcərliyi saray mühitinin eybəcərliyi ilə
həmahəngdir. Əsərin qəhrəmanlarından biri ilk dəfə bu
mühiti görərkən özünü saxlaya bilməyib sarayı belə
səciyyələndirir:
İlk dəfədir mən görürəm həm Sezarı, həm sarayı,
Burda necə gizlədirlər hər fikiri, hər harayı.
Burda necə uzaq düşüb, əfsus olsun, fikir sözdən,
Ürəklə dil ayrı düşüb, burda necə! Könül gözdən.
Burda dostlar ləkələnir etibarla aldanaraq,
Xəyanətlə suvarılıb burda hava! Ancaq! Ancaq!
Bu xəyanətlə suvarılmış mühitdə Neronun törətdiyi
ilk cinayət ögey qardaşı Britanniki öldürülməsidir. Hökmdar
Klavdinin oğlu, hakimiyyətin əsl varisi Britannik sağ
qaldıqca Neron üçün təhlükəlidir. O, sağ qaldıqca Neron
özünü yerində arxayın hiss edə bilmir. O, qorxu və
narahatlıqla Britanniki izləyir, onu məhv etmək üçün bəhanə,
səbəb, yol axtarır. Neron bilir ki, Britannik Yuniyanı sevir,
Yuniya onun nişanlısıdır. Yuniyanın xatirinə o, hər şey edə
bilər. Qızı zorla saraya gətirirlər. Yuniyanı ilk dəfə görən
Neron ona vurulur, gözəlliyinə heyran olur. Bundan sonra o,
Britannikə daha çox nifrət edir, paxıllıq və qısqanclıq hisləri
onun rəqibinə qarşı qəzəbini daha da alovlandırır. Bütün
hədələrə, xəbərdarlıqlara baxmayaraq Yuniya Neronun
sevgisini rədd edir. Rasin özünə məxsus psixoloji incəliklə
təsvir etdiyi sevgi toqquşmasını tarixi siyasi konfliktin
mərkəzinə keçirir. İlk dəfə burada Neron öz yırtıcı simasını
büruzə verir.
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Yuniyaya eşq elan edən Neronun incə nəzakətli
danışığı onun alçaq, xəyanətkar qətl aləmi ilə təzadda
göstərilir. O, Yuniyadan tələb edir ki, Britanniklə əlaqəni
kəssin, əgər onun sağ qalmasını istəyirsə, onu rədd etsin,
özündən uzaqlaşdırsın: "Ona əmr edin ki, sizin astananızdan
uzaqlaşsın, mənim qısqanclıq duyğularımı coşdurmasın.
Onun qovulması zərbəsini üzərinizə götürün, ya nitqin gücü,
yaxud susmaqla, ya da soyuqluq göstərməklə onu başa salın
ki, gedib başqasının yanında özünə mərhəmət axtarsın...
Sizin ani bir köks ötürməniz, mehriban və cinayətkar bir
baxışınızın mükafatı olaraq ona mütləq ölüm qismət
olacaqdır." Neron o dərəcədə alçalır ki, pərdə arxasında
gizlənərək Britanniklə Yuniyanın söhbətinə qulaq asır. Neron
sarayda Britanniklə Yuniyanı görüşdürür. Yuniyadan ona
qarşı tam laqeydlik göstərməyi tələb edir. Bu görüş zamanı
gənc Yuniya qorxudan, Britannikin həyatı üçün
qorxduğundan özünü ona qarşı soyuq və laqeyd aparır.
Britannik onun hərəkətlərindən elə başa düşür ki, Yuniya,
doğrudan da, onu sevmir, Neron ona daha çox xoş gəlir.
Britannikin iztirabları, kədəri Nerona ləzzət verir. O,
Britanniki sarsıtmaq istəyirdi, buna da nail olur.
Faciənin sonunda o, əsl duyğularını məharətlə gizləyərək saxta, riyakar bir mehribanlıqla "onu boğmaq üçün
düşmənini bərk-bərk qucaqlayır", anasına vəd etməsinə
baxmayaraq bütün saray əhlinin gözü qarşısında dəhşətli bir
soyuqqanlıqla onu zəhərləyib öldürür. İkiüzlü bir
mehribanlıqla onun etimadını qazanır, ayıqlığını əlindən alır.
Səhər yeməyi zamanı dostcasına söhbət etdiyi bir vaxtda
"Sizin sədaqətinizin şərəfinə!" deyərək, zəhərli qədəhi
Britannikə uzadır. Gənc zəhərli qədəhi başına çəkən kimi
yerə yıxılıb ölür. Neron isə ətrafdakılara "Narahat olmayın,
o, çoxdan özündəngetmə xəstəliyinə tutulmuşdur" deyərək
öz cinayətini gizlətməyə çalışır.
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Rasin bizi inandırır ki, onun cinayəti adi cinayətkar
bir şəxsin təzahürü deyildir, bəlkə əksinə imperatorun imkan
və imtiyazlarının qanunauyğun nəticəsidir. Mütləq
hakimlərdə tədricən inkişaf edən və formalaşan eybəcər
duyğuların təcəssümüdür. Nəcib Burrun söylədiyi kimi, o,
heç də əvvəldən belə eybəcər və cinayətkar təbiətə malik
olmamışdır. Xalq ona əvvəllər hökmdar kimi rəğbət
bəsləmişdir. Burrun dediyinə görə, "Roma Neronun
sayəsində yenidən azadlıq və rahatlıq əldə etmişdir".
Burrun simasında Rasin ideal saray əyanı surəti
yaratmışdır. O, mütləqiyyət idarə üsulunun inanılmış müdafiəçisi, imperatorun müdrik məsləhətçisidir. O, ölkənin,
xalqın mənafeyi xatirinə hökmdara cəsarətlə ağıllı
məsləhətlər verir, onun bütün məmləkətin rifahı üçün məsul
olduğunu yada salır. Hökmdarı şərəf, şan yolundan cinayət
yoluna çəkən məkrli yaltaqların məsləhətlərindən uzaq
olmağa çağırır. Lakin Neronun qəddarlığı, cinayətləri onun
qəlbində Romanın gələcəyi ilə bağlı narahatlıq oyadır. "O,
cinayətlər törətməklə Burra göstərdi ki, belə bir sezarla
Roma xoşbəxt olmayacaqdır." Burr özünün xarakteri,
hərəkətləri, sözləri, hökmdarın simasında xalqın atasını və
dostunu görmək istəyən arzuları ilə XVIII əsrin maarifçi
faciələrinin müsbət qəhrəmanlarını yada salır.
Burrun əksinə olaraq Narsiss yaltaq, məkrli, ikiüzlü,
aravuran bir adamdır. Neron ona Britanniki izləmək
vəzifəsini tapşırır. O, çətinlik çəkmədən gəncin etimadını
qazanır və öz hərəkətləri, qurğuları ilə onun ölümünü daha
da sürətləndirir. Neron tərəddüd edəndə, gah anasından, gah
Burrdan çəkinəndə, ani olaraq vicdan əzabları çəkəndə,
Narsiss onun köməyinə gəlir, onda baş qaldıran vicdan səsini
soyuq bir məntiqlə boğur, tiranın zəifləmiş iradəsini
qüvvətləndirir. "Hökmdar, siz romalıları yaxşı tanımalısınız.
Onları yüyəndə saxlayın, çünki qorxaq və kinlidirlər. Yoxsa
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onlar elə güman edirlər ki, sizi qorxutmağa qabildirlər. Onlar
əsrlərlə boyunduruğa öyrənmişlər. Onları zəncirdə saxlayan
əllər ürəklərinə daha çox yatır. Onların qisməti yüksək
hökmdarlara baş əyməkdir." Mütləqiyyətin qeyri-insani
məramnaməsi və siması mənfi qəhrəmanın dili ilə açıq bir
həyasızlıqla şərh olunmuşdur. Dramaturqun tendensiyası,
Narsiss tərəfindən irəli sürülən fikirlərə nifrəti faciədə aydın
sezilir. Korneldə mütləqiyyət əleyhinə bu cür çıxışlar,
etirazlar yoxdur. Mərkəzi hakimiyyəti möhkəmləndirmək
ideyasını müdafiə edən Kornel mütləq hakimlərin ideal
surətlərini yaratmışdır. Rasində mütləqiyyətə qarşı belə bir
nikbinlik yoxdur.
Burr öz yalvarışları, fədakarlığı ilə Neronda peşmançılıq yaratdığı bir məqamda Narsissin Neronla görüşü
vəziyyəti yenidən dəyişdirir. Narsiss işarə edir ki, Neronun
peşmançılığını zəiflik kimi qəbul edərlər. Romada "həyasız
bir pıçıltı" gəzir ki, Neron müstəqil deyildir, onu Burr idarə
edir. Bu sözləri eşidən kimi Neron özünün ötəri peşmançılıq
duyğularından uzaqlaşır, Britanniki məhv edir. Bu
cinayətdən təsirlənən, qorxuya düşən Burrun "Ey allahlar,
kaş o, bundan sonrasa cinayətlərə yad olaydı" sözləri Rasinin
müasir oxucu və tamaşaçıya müraciətlə dediyi bir haray kimi
səslənir.
Rasin siyasi islahatlar, çevrilişlər, dəyişikliklər
haqqında yeni proqram irəli sürməsə də, mütləqiyyət üsulidarəsinin doğurduğu cinayətlərlə əlaqədar olaraq öz
düşüncələrini açıqlayır. Bu özü də Rasinin dövrü üçün
mühüm hadisə idi. Mütləqiyyətin eybəcərliklərini,
hakimiyyətdən sui-istifadə hallarını Rasin qətiyyətlə ittiham
etmiş, odlu, alovlu misraları ilə ona ölüm hökmü oxumuşdur.
Rasinin mütləq hakimlərin ünvanına yağdırdığı ittiham və
xəbərdarlıqlar Neronun cinayətlərinin baisi və qurbanı olan
Aqrippinanın dilində daha təsirli səslənir, daha qorxunc və
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xəbərdaredici görünür: "Sən davam etdirməlisən! Geriyə yol
yoxdur. Sən ilk dəfə əlini qardaş qanına batırdın. Növbədə
anandır. Onu da eyni mükafat hədələyir. Ancaq qoy mənim
ölümüm də sənə rahatlıq verməsin. Elə düşünmə ki, mən
öləndə səni asanlıqla bağışlaya bilərəm. Sənin çılğınlığın
ildən-ilə çoxalacaq, bütün günlərini qanlı bir ləkə ilə
örtəcəkdir. Ancaq mən inanıram, elə bir gün gələcək ki,
əbədi intiqamçı yuxudan oyanacaq, özgələrini məhv edən
özü dəhşətli bir ölümlə məhv olacaqdır. Mənim və bu qədər
qurbanların ölümünü sən öz ölümünlə ödəyəcəksən. Şərəfsiz
bir şəkildə əsrlər içində batıb bütün dünyaya xəbər
verəcəksən ki, tiranların ən qəddarı necə qəddarlıqla qətl
edildi. Budur mənim sənə vəsiyyətim və sənin üzərində məhkəməm!"
Od, alov saçan bu sözlər səhnədən dövrün kübar
dairələrinin, mütləq hakim olan XIV Lüdovikin üzünə
çırpılırdı. Lakin Rasin bu qəzəbli ittihamlarla da
kifayətlənməmişdir. Yuniyanı müdafiə etmək üçün ayağa
qalxan xalqın qəzəblənərək cinayətkar saray əyanı Narsissi
tutub öldürməsini də əks etdirmişdir.
Bu cəhətlərinə görə "Britannik" Fransa kübar
dairələri tərəfindən soyuq qarşılanmış, Rasin kral hakimiyyətini nüfuzdan salan bir sənətkar kimi qiymətləndirilmişdir. "Britannik" əsəri əleyhinə aparılan təbliğatda
Kornel də iştirak edirdi. Ona görə də Rasin özünü həm "bir
qoca qərəzli şairin hücumlarından", həm də kübar dairələrin
ittihamlarından qorumalı olmuşdur. Ancaq "tezliklə bu
hücumlar unuduldu, əsər isə qaldı". "Britannik" faciəsi
Rasinin şah əsərləri içərisində özünə layiqli bir yer tutdu.
"Bayazet". Rasinin yeni faciəsinin mövzusu müasir
türk həyatından götürülmüşdü. Müqəddimədən aydın olur ki,
1638-ci ildə türk sarayında baş verən bu hadisənin təfərrüatını
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Rasin İstanbulda Fransanın səfiri olan qraf de Sezidən
öyrənmiş və qələmə almışdır. Mövzunu uzaq keçmişdən
götürmək ənənəsindən kənara çıxdığını görən dramaturq
özünə belə bəraət qazandırmışdır: "Xalq özündən, necə
deyərlər, min il əvvəl olanla, ondan min millərlə uzaq olan
arasında fərq qoymur. Türk personajları, müasir olsalar da, bizim teatra tamamilə layiqdirlər: onlara çox tezliklə qədim
dövrdə yaşamış adamlar kimi baxmağa başlayırlar."
"Bayazet" əsəri öz süjetinin fransız teatrı üçün qeyriadiliyinə görə orijinal bir yenilik kimi qarşılandı, əsərin
tamaşası zamanı ənənəvi Roma paltarları əvəzinə surətlər adi
türk paltarlarında çıxış edirdilər. Lakin yenə Rasinin
düşmənləri Kornellə birlikdə onların əsl türklərə
bənzəmədiyini qeyd edirdilər. Rasin isə fransız klassisist
teatrının dar, məhdud çərçivəsi daxilində türk əxlaq və
psixologiyasının özünəməxsusluğunu əks etdirməyə
çalışırdı.
Rasin bu əsərdə sultan saraylarında hökm sürən güclü
ehtirasların toqquşmasını əks etdirirdi. Burada şərq
despotizminin boğucu mühiti məharətlə canlandırılır. Burada
hökm sürən əxlaq düşkünlüyü göstərilir. Sultan Amurat İran
üzərinə hərbi səfərə getdiyi vaxt sevimli hərəmi Roksanaya
tapşırır ki, onun doğma qardaşı Bayazeti öldürsün, Bayazet
zindandadır. Hakimiyyəti ələ ala biləcək qardaşlarından
birini o, artıq öldürmüşdür. Başqa bir qardaşı İbrahim isə
uşaq bəhrinə düşmüşdür, onun üçün qorxulu deyildir. Lakin
Bayazet cavan, ağıllı, cəsarətli bir gəncdir. Sultan Amurat
ancaq ondan ehtiyat edir. Məhz buna görə də çapar vasitəsilə
Roksanaya Bayazeti öldürmək haqqında gizlincə fərman
göndərir.
Bayazet namuslu, Atalidaya olan sevgisinə sadiq
adamdır. Atalida da onu sevir. Roksana onların bir-birini
sevdiyini bilmir. Gənc şahzadə onun özünün xoşuna gəlir,
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onu öldürməyə əli gəlmir. Sevgisini açıq elan etməyə də
qorxur. Diqqətini cəlb etmək məqsədilə tez-tez Bayazeti öz
otağına çağırır. Getdikcə sultan arvadı ehtiras içində yanıb
qovrulur. Bayazet isə onunla ehtiyatla rəftar edir, özünü
ədəblə aparır.
Vəzir Akomat Roksananı, onu istəyini yaxşı başa
düşdüyündən gəncə məsləhət görür ki, Roksananın sevgisinə
özünü biganə göstərməsin. Roksana onu o qədər dərin bir
ehtirasla sevir ki, heç nəyi görmür, heç nəyi görmək də
istəmir. Bayazetin hər hərəkətini, baxışını sevgi əlaməti kimi
qarşılayır. Lakin o, şübhələnir, inanmır, narahat olur. Əgər
Bayazet onu doğrudan da sevirsə, niyə soyuqdur,
cəsarətsizdir.
İndi mənə fərqi yoxdur, mənimlədir qanun, ya yox:
Bayazetlə unutmuşam hər şeyi, nə az, nə çox.
Həsrətini çəkirəm mən, yad olsa da mənə qarşı.
Roksana həqiqəti aydınlaşdırmaq, Bayazetin onu
sevib sevmədiyini öyrənmək üçün onu açıq-açığına sorğusuala tutur. Gəncin dilindən qeyri-müəyyən cavab eşitdikdə
isə qəzəblənib öldürülməsini əmr edir. "Qoy sultanın
fərmanını yerinə yetirib onu edam etsinlər", – deyə haray
qoparır.
Sarayda çevriliş hazırlamaqda olan vəzir Akomat
Bayazeti tabe olmağa çağırır. O, bir siyasətçi kimi gəncə
hiyləgərlik etmək, kələk işlətmək yollarını öyrədir. Keçmiş
vədlərini sonralar istədiyi vaxt yenidən nəzərdən keçirib
başqa cür hərəkət edə bilər. Vəzir dövlət xatirinə bir çox
qəhrəmanların öz andını pozduğunu xatırladır. Bayazet üçün
şərəf, namus, əxlaqi borc prinsipləri əzizdirsə, onları
tapdalamaq ona çətindirsə, bu düşüncələr böyük bir sarayın
vəziri olan Akomat üçün gülməlidir. "Onlar qalib gəlməkdə
azaddırlar, inanmaqda sərbəstdirlər. Müqəddəs imperiyanın
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yarısı onunla bərqərar olunmuşdur ki, onların andlarına nadir
hallarda əməl edilmişdir." Bayazet mübahisə etmir.
Doğrudan da, onlar ölkənin xatirinə çox şeydən keçmişlər,
lakin onlar öz həyatlarını alçaqlıq hesabına qorumamışlar.
Akomat onun mühakiməsinə gülür. Bu eybəcər siyasətçi
Bayazetin şərəf, borc haqqındakı düşüncələrini mənasız
qaydalar adlandırır. Akomat surəti və onun sözləri ilə Rasin,
Kornel tərəfindən qəhrəmanlıq əhval-ruhiyyəsi ilə tərənnüm
edilən hakimiyyət prinsiplərini ifşa edirdi.
Atalidanın işə qarışması, Bayazetə Roksanaya tabe
olmaq barədə məsləhətlər verməsi onun ölümünü ləngidir.
Atalida oğlanın həyatını xilas etmək, sevgilərini qorumaq
xatirinə belə məsləhət görürdü. Lakin onun şübhəçiliyi,
qısqanclığı işi korlayır. Atalidanın qəlbini şübhələr
gəmirməyə başlayır. Birdən Bayazet, doğrudan da,
ülyahəzrətə tabe olar? Birdən həqiqətən də onu sevər? Qız öz
qısqanclığını, şübhələrini Bayazetə də danışır. Bayazet qızın
sözlərindən incisə də, özünü təhqir olunmuş saysa da, ancaq
Atalidanı sevdiyinə and içir, hətta məsələni Roksanaya etiraf
etmək barədə düşünür. Atalidaya yazdığı məktubda bir daha
ancaq onu sevdiyini, onu heç kəslə əvəz etməyəcəyini
bildirir. Atalida, əlbəttə, təskinlik tapır və sevinir, Bayazetin
göndərdiyi məktubu sinəsində gəzdirir.
Bayazetin onun yataq otağına gəlməsi ilə ülyahəzrət
sevinir və sevir. Lakin onun səadəti də uzun çəkmir.
Atalidanın Bayazetin taleyinə yaxından maraq göstərdiyini
hiss edən Roksana qızı imtahan etmək, bu yolla Bayazetlə
Atalida arasında sevgi olub-olmadığını yoxlamaq qərarına
gəlir. Bayazetin öldürüləcəyini Atalidaya söyləyəndə o,
özündən gedir. Roksana yəqin edir ki, Atalida Bayazeti sevir.
Atalidanın sinəsindən tapılan məktub hər şeyi aydınlaşdırır.
Bayazet Roksanaya öz minnətdarlıq və hörmətini
bildirir, hakimiyyət başına gəldikdə ona yüksək ehtiram
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göstəriləcəyinə and içir. Lakin Roksananın gözlədiyi, istədiyi
bu deyildi. O, Bayazetdən sevgi gözləyirdi. Roksana açıq bir
kədər və peşmançılıqla Bayazetə belə cavab verir:
Bütün sultanlığınla sən miskinsən nə qədər!
Eşqimi rədd edərkən dediyin boşdur, hədər.
Sənin ehtiramın da, burda nəyə yarayar!?
Bayazetə bəslədiyi eşqi, ehtirası boşa çıxan, ona
qovuşmaq ümidini itirən, aldandığını görən, mənliyini təhqir
olunmuş sayan Roksana Bayazeti öldürür. Onun özü də
sultanın göndərdiyi Orxan adlı qul tərəfindən qətlə yetirilir.
Qadın qəhrəmanlarının yaradılmasında Rasin yenidən
böyük məharət göstərmişdir. Onun yaratdığı Atalida və
Roksana xarakter etibarilə seçilir. Atalida zərif, lirik bir
surətdirsə, Roksana öz coşqunluğu və ehtirası ilə dramatik
səciyyə daşıyır.
Atalida təbiətən nəcib, namuslu, xoşagəlim və
bədbəxt bir qızdır. Bayazetə bəslədiyi güclü sevginin təsiri
ilə o, tez-tez dəyişir, sabitliyini itirir. Bir tərəfdən Bayazetin
Roksana ilə evlənməsini istəyir, digər tərəfdən bu həqiqətlə
barışa bilmir. Öz hislərini nə qədər gizləsə də, hərəkətləri ilə
Bayazetin məhvinə səbəb olur. Gah Bayazeti inandırır ki,
özünü Roksanaya sevən göstərsin, hətta onunla evlənsin, gah
da öz təklifindən dəhşətə gəlir, qısqanclıq edir.
Roksana sürəti daha parlaq cizgilərlə işlənilmişdir.
Bəzi cizgiləri ilə "Andromaxa" əsərindəki Hermionanı
xatırladan Roksana ehtiraslı, qəddar, hakimiyyət sevən bir
qadındır. O, cinayət və fitnə-fəsad yuvası olan pozulmuş
saray mühitində böyümüşdür. Bu surətin vasitəsilə Rasin
sevginin, qısqanclığın və nifrətin əlvan çalarlarını əks etdirir.
Öz ehtiraslarının təsiri ilə dəli-divanə olan bu qadın çılğın
hərəkətləri ilə özünü də məhv edir. Bu üsulla Rasin daha çox
fransız kübar dairələrində hökm sürən əxlaqi düşkünlüyün
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tənqidini vermək istəmişdir. Onun tənqid və etirazlarının
ifadəsi Atalidadır. Bayazeti sevməklə o, mütləqiyyət üsul
idarəsinin antik qəhrəmanlıq ənənələri aşılanmış vəzifə və
məqsədlərinə şərik olduğunu bildirir. "Yoxsa elə
düşünürsünüz ki, bu iztirablı gün mənim məğrur ruhumu
sındırmışdır? O, nifrətə layiq olan qorxaqlıq üzündən taxtıtacı əhatə edən qayğılardan qorxur, ölümü onların
ağırlığından üstün tutur? Bəlkə də mən öz nadir iddialarımla
günahkaram, ancaq mən fikrən öz böyük əcdadıma üz
tutmuşam.
Mən
rüsvayçı
avaraçılıqdan
qaçmağı,
əcdadlarımın arxasınca qəhrəmanların cərgəsində durmağı
arzulayıram."
Atalidanın bu sözlərinə diqqət yetirən, Rasinin arzuları ilə fransız kübar cəmiyyəti arasındakı təzadı, inkarı
nəzərə alan S.S.Mokulski yazır: "Belə bir qəhrəmanlıq
ənənəsi nəinki təkcə Türkiyədə, həm də XIV Lüdovik
dövrünün Fransasında pozulmuş saray cəmiyyətinə büsbütün
yad idi. Bu idealı həyata keçirməyə imkan tapmayan
Bayazetin ölümü, "rüsvayçı avaraçılıq" kultunun tipik
olduğu bir cəmiyyətdə onun həyata keçməsinin qeyrimümkün olduğunu bir daha obrazlı şəkildə nəzərə çatdırır."
"İfigeniya Avliddə". Aqamemnonun qızı İfigeniyanın Avlid adasında qurban verilməsi antik dövrün ən
böyük əsatiri hekayələrindən biridir. Antik dövrdə bu
mövzuda Evripid, Seneka və başqaları parlaq sənət əsərləri
yaratmışdılar. Süjetdə Evripid və Senekadan məharətlə
istifadə edən Rasin yeni dövrün mənəvi tələblərinə cavab
verə bilən parlaq bir faciə yaratmışdır. Fransız dramaturqunu
daha çox psixoloji problemlər, müəyyən fəci şəraitə düşmüş
adamların əxlaqi davranışı maraqlandırır. Rasin Evripiddən
fərqli olaraq əsatirin finalını dəyişdirir, bu barədə onun başqa
variantını istifadə edir. Bu əsatirə görə məbədin qarşısında
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Aqamemnonun qızı İfigeniya deyil, Spartalı Yelenanın
Tezeylə gizli kəbinindən olan, lakin öz valideynlərini
tanımayan, Erifila adı ilə Axillesin qulluqçusu olan İfigeniya
qurban verilir. Rasin bu versiyanı daha çox həqiqətə uyar
görürdü, bu versiya fövqəltəbii qüvvələrin müdaxiləsindən
uzaq olduğu üçün onu məqbul sayırdı. Digər tərəfdən Erifila
surəti öz dramatizmi ilə ədibin diqqəti cəlb edirdi.
Rasin Erifilanı Axillesin əsiri, öz ağasını dərindən
sevən, onu İfigeniyaya qısqanan bir qadın kimi göstərmişdir.
Rəqibini məhv etməyə çalışan, o, qaçıb xilas olmaq
istəyəndə xəbər verən Erifila öz qazdığı quyuya düşür,
İfigeniyanı yox, onu allahlara qurban verirlər. Hadisələrin bu
cür inkişafı tamaşaçının rəğbətinə səbəb olur. Sanki onun
simasında eybəcərlik özü cəzalanır. İfigeniyanın öldürülməsi
isə mənasız qəddarlıq kimi qarşılana bilərdi.
Erifila ehtiraslı, qısqanc, intiqamçı təbiəti ilə itaətkar,
müti İfigeniyadan seçilir. İfigeniya surətini yaradarkən Rasin
Evripiddən fərqli yolla getmişdir. Evripiddə İfigeniya daha
ehtiraslıdır, həyatı daha güclü sevir, daha az itaətkardır.
Rasinin İfigeniyası daha çox yaxşı tərbiyə görmüş fransız
qızını xatırladır.
Fransız aristokratiyasının real məişətindən imtina
edən Rasin İfigeniyanı yüksək əxlaqi keyfiyyətlərlə göstərmişdir. O, vətənin naminə özünün ölümünün lazım olduğunu
eşidəndə dinmədən taleyinə baş əyir, qəlbində olan təbii
yaşamaq arzularını boğur, ümumin xeyrinə öz həyatını
qurban verməyi özü üçün böyük şərəf sayır. İfigeniya əsl
qəhrəman kimi xudbinliyə yaddır, ehtirasların cinayətkar
atəşini rədd edir və öz şərəfini həyatdan üstün tutur. Onun
fədakarlığı və təmənnasız qəhrəmanlığı dövrün xudbin
ehtiraslarla idarə olunan siyasətinin inkarıdır. Bu cəhətdən
İfigeniya atası Aqamemnon və nişanlısı Axillesdən daha
yüksəkdə dayanır.
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"Fedra". Evripid faciələrinin mövzusunda yazdığı
"Fedra" əsərini Rasin öz yaradıcılığının ən yaxşı nümunəsi
saymışdır. Doğrudan da, Rasin bu faciəsində şeir sənəti
baxımından ən yüksək zirvəyə qalxmış, Puşkinin qeyd etdiyi
kimi faciəni başdan-başa "büsbütün məna, dəqiqlik və
ahəngdarlıqla dolu şeirlər"lə yazmışdır. Bununla bərabər
burada o, özünün yaratdığı aşiqanə-psixoloji faciə janrını ən
yüksək kamillik dərəcəsinə qaldırmışdır. O, insanı heyran
edəcək bir qüdrətlə qadının iradəsindən asılı olmayaraq onu
bədnamlığa, cinayətə, ölümə sürükləyən, yandırıb yaxan,
kortəbii bir ehtirasın dağıdıcı gücünü təsvir etmişdir. Evripid
kimi Rasin də bu mövzunu Fedranın öz oğulluğuna bəslədiyi
günahkar məhəbbət formasında qələmə almışdır. Analığının
ehtirasını rədd edən İppolit onun qəzəbinə düçar olur. Eşqi
rəd edilmiş Fedra ona böhtan atıb məhvinə səbəb olur. Lakin
Rasin bu mövzunu işləyərkən onu öz dövrünün baxışlarına
və zövqünə uyğun olaraq dəyişdirir, çoxlu yeni əlavələr edir.
Antik müəlliflərdən fərqli olaraq İppolitin Fedraya
qarşı soyuqluğunu başqa qadını sevməsi ilə əsaslandırmışdır.
İppolit atasının qəddar düşməni olan Afina hökmdarının qızı
Aritsiyanı sevir.
Fedra surətinin yaradılmasında Rasin daha çox yeniliklərə yol vermişdir. Antik müəlliflərin əsərlərində Fedra
Afroditanın əməllərinin passiv qurbanıdır, onun Artemida və
onun pərəstişkarı İppolitlə haqq-hesab çəkməsi üçün istifadə
olunan bir vasitədir. Antik Fedranın ehtirası ilahi bir bəladır,
qarşı durmaq mümkün olmayan aşiqanə bir dəlilikdir. Buna
görə də Fedra rədd edildikdə Tezeyə İppoliti günahlandıran
böhtançı bir məktub qoyub özünü öldürür. Rasin isə daha
çox Senekaya yaxınlaşaraq Fedranı İppolitin ölümünü görərək iztirab çəkməyə, cinayətini Tezeyə etiraf edib sonra
özünü öldürməyə məcbur edir. Ancaq Senekada da Fedra
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həddindən çox hislərinin əsiri olan, abır-həya bilməyən bir
qadındır. Rasinin əsərində o öz günahkar ehtirası ilə
mübarizə aparan, iztirab çəkən, səylərinə baxmayaraq özü ilə
bacarmayan bir şəxsdir.
Fedra öz eşqini İppolitə açmazdı. Lakin o, Tezeyin
yalan ölüm xəbərini eşitdikdə özünü azad sayır, ehtirasları
ona cinayətkar görünmür. Məhz belə bir vaxtda o, İppolitə öz
eşqini etiraf edir və rədd olunur. Tezeyin qayıtmasını
eşitdikdə isə qorxuya düşür, Enonanın öyrətmələrinə uyaraq
ona İppolitə böhtan atmağa icazə verir. Fedra özü bu ittiham
və böhtanı ancaq susmaqla təsdiqləyir. Tezey oğlunu
lənətləyir. Ancaq tezliklə Fedraya vicdanı əzab verir, o,
İppolitin həyatı üçün qorxaraq öz günahını boynuna alıb
İppoliti təmizə çıxarmaq, xilas etmək qərarına gəlir. Lakin
ərinin yanına gedəndə ondan öyrənir ki, İppolit Aritsiyanı
sevir. Rasinin əsərlərində dönə-dönə təsvir edilmiş
qısqanclıq duyğuları baş qaldırır. Əvvəlki qərarı, günahını
boynuna almaq fikri yadından çıxır. Əksinə onda rəqibinə
qarşı qısqanclıq və kin baş qaldırır, qulluqçusunu öyrədir ki,
Aritsiyanı öldürsün. Qadın psixologiyasını incəliklə açan bu
səhnə bütünlüklə Rasinin özünə məxsusdur.
Fedra faciənin sonunda zəhər içir və həqiqəti
büsbütün ərinə danışıb ölür. Rasinin yeni faciəsi hər şeydən
əvvəl, fransız hakim dairələrində özünü göstərən əxlaqi
düşkünlüyə, mənəvi cılızlaşmaya qarşı yazılmış bir əsərdir.
Məhz buna görə də kübar dairələr Rasinin bu dahiyanə
əsərinə qarşı sui-qəsd təşkil etdilər. Onun tamaşasında pulla
satın alınmış və öyrədilmiş tamaşaçılar əsərin ən yaxşı
yerlərində fit çalıb tamaşanı pozdular.
Əsərin əxlaqsız elan edilməsi və onun ətrafında qalxan hay-küy onun feodal-zadəgan əxlaqının çürüməsinə
qarşı yönəldiyini bir daha təsdiq edirdi.
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Yaradıcılığının son dövrü. "Esfir". "Ataliya".
"Dini nəğmələr". Uzun müddət davam edən təqiblər, "Fedra" əsəri ətrafında yaranan bədnam hay-küy Rasinin
dramaturji yaradıcılıqdan əl çəkməsinə və yansenizmə
qayıtmasına səbəb oldu. Lakin dini görüşlərinin gücləndiyi
bu dövrdə o, sarayla əlaqəni kəsmir, allaha xidmətlə xristian
krala xidmətləri birləşdirir. XIV Lüdovik dövrünün tarixi
üzərində işləyir. Kralın yansenizmə nifrət etdiyini bilsə də,
yansenist dostlarını müdafiə məqsədi ilə "Por-Royalın qısa
tarixi" əsərini yazır. Teatr üçün yazmayacağına and içsə də,
bir sıra yeni faciələrin planı üzərində düşünür. Bualo ilə
birlikdə "Faetonun süqutu" operasına libretto yazır.
1689-cu ildə madam de Mentenonun xahişi ilə SenSir pansionunun qızları üçün "Esfir" adlı üç pərdəli mənzum
dram yazır. Tövrat mövzusunda yazılan bu əsərdə
klassisizmin bir sıra tələbləri pozulurdu. Əsərin üç pərdəli
olması, lirik xora yer verilməsi, məkan vəhdətinin
pozulması, xoşbəxt sonluq buna misal ola bilər. Əsərdə İran
şahı Artakserksin əsarətində olan yəhudi xalqının məhv
edilməklə hədələnməsindən, şahın arvadı yəhudi Esfirin
məkrli Amanın hiylələrini ifşa edib məsələnin yaxşılıqla
həllinə nail olması dramın əsas mövzusudur. Pyes müasir
fransız həyatına aid eyhamlarla dolu idi. Zərif və dindar
Esfirin simasında tamaşaçılar madam de Mentenonu və
Assuerin /Artakserksin/ surətində isə XIV Lüdoviki asanlıqla
tanıdılar. Rasin bu əsərlə madam de Mentenonu da Esfir kimi
hərəkət edib kral tərəfindən təqib olunan protestantları və
yansenistləri müdafiə etməyə həvəsləndirirdi.
Rasinin yeni pyesi eyhamlar şəklində hökmdarla
başqa dinə qulluq edən xalq arasındakı münasibətlər
məsələsinə toxunur, hökmdarı başqa dini görüşə malik olan
təbəələrinə qarşı mərhəmətlə yanaşmağa çağırırdı. Rasinin
tövrat mövzularına keçidi onun yaradıcılığında dini siyasət
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məsələlərinin inikası ilə birləşirdi.
"Esfir" əsərinin müvəffəqiyyəti Rasinin tövrat mövzusunda dini siyasi faciə janrı sahəsindəki fəaliyyətini davam
etdirməyə ruhlandırdı və o, 1691-ci ildə "Ataliya" faciəsini
yaratdı. Rasin bu əsərini də Sen-Sir pansionunun tələbələri
tərəfindən oynanılmaq üçün yazmışdı. Lakin dramaturqun
gözlədiyinin əksinə olaraq saray əsəri soyuq qarşıladı,
ruhanilər isə ona daha düşməncəsinə yanaşdılar. Əsər ancaq
madam de Mentenonun evində qapalı şəkildə tamaşaya
qoyuldu, geniş səhnəyə isə o, ancaq XIV Lüdovikin
ölümündən sonra yol tapdı.
"Ataliya" /yaxud bəzən deyildiyi kimi "Qofoliya"/
ona görə soyuq və düşməncəsinə qarşılandı ki, o, əsərin
yazılmasından bir qədər əvvəl XIV Lüdovikin dini
siyasətindəki mürtəce dönüşə qarşı yönəlmişdi. Dramaturq
öz faciəsində mütləqiyyətin dini təqiblərini ifşa edirdi.
Yəhudi hökmdarlarının hakimiyyətini qəsb edən qəddar
çariça Ataliyanın yəhudi dinini təqib etməsi açıq-aşkar XIV
Lüdövikin apardığı dini terror siyasəti ilə səsləşirdi. 1685-ci
ildə Nant ediktinin ləğvindən sonra protestantlara qarşı
amansız təqib siyasəti yeridildi, "Esfir"dən fərqli olaraq bu
səsləşmə açıq və sadə eyhamlar şəklində verilmişdir. Rasin
tövrat materialı əsasında böyük siyasi xalq faciəsi yaratmış,
hadisələri geniş tarixi planda əks etdirmiş, məhz bununla da
XVII əsrin sonlarında Fransanın həyatında baş verən tarixi
ziddiyyətlərin kəskin tənqidi mənzərəsini yaratmışdır.
Faciənin bütün qəhrəmanları döyüşən ictimai qüvvələrin
nümayəndələri kimi göstərilmişdir. Bu parlaq siyasi faciənin
tövrat dini örtüyündə təqdim olunması birinci növbədə
həmin dövrdə siyasi mübarizənin özünün geniş ictimai
həyatda dini mübarizə formasında aparılması ilə
şərtlənmişdir. Məhz buna görə də Tövratdan gələn surətlər
aydın müasir siyasi məzmunla aşılanmışdır.
292

XVII əsr Qərbi Avropa ədəbiyyatı

Faciədə göstərilir ki, artıq qocalmış qaniçən mürtəd
Yerusəlim çariçası Ataliya özünün bütün varislərini məhv
edir, Davidin nəslindən olduqları üçün bütün uşaqlarını və
nəvələrini vəhşicəsinə qırır. O özünü yəhudi çarlarına
düşmən olan İsrail çarları nəslindən sayır. Məbəddə yırtıcı
bir qırğın törədir: "O bəlalı gün mənim yadımdan
çıxmayacaqdır. Hər saat, hər an o, mənim qəlbimi, ruhumu
buza döndərir. İmarət, qana bulanmış şahzadələr, dəhşətli
Ataliyanın əlində iti bıçaq, öz əsgərlərini, barbarları
qızışdıraraq amansız qırğının necə getdiyini izləyirdi." Baş
keşişin arvadı İosavetin dili ilə söylənən bu dəhşətlər
Ataliyanın hərəkətlərinə qarşı nifrət oyadır.
Bu qırğından ancaq bir nəfər, şahzadə İoas xilas ola
bilir. Yırtıcılaşmış və intiqamçı çariçanın gözündən yayınır,
məbəddə baş keşişin nəzarəti altında gizlincə tərbiyə edilir.
Əsərdə ikinci cinayətkar surət kahin Vaala Mafandır. O da
Ataliya kimi zalım və mürtəddir. Yerusəlim məbədində ona
yer olmadığı üçün xudbin məqsədlərlə yeni allah uydurur,
çariçanı da bu dinə doğru yönəldir. O özü heç nəyə inanmır,
məqsədi ancaq Yerusəlim məbədinin dağıldığını görməkdir.
Faciədə İoas, baş keşiş İoday, onun arvadı İoasavet,
onun uşaqları Zaxariya və Sulamif, sərkərdə Abner dindar,
deməli həm də xeyirxah, igid, nəcib, vicdanlı adamlar kimi
verilmişdir.
Ataliya şahzadə İoasın sağ qaldığını bilmir, lakin bir
dəfə o, yuxusunda İoası görür, narahat olmağa başlayır.
Yerusəlim məbədinə girərkən oğlanı görür, tanıyır, gənc
şahzadəni məhv etməyə can atır. Silahlı üsyan, baş keşişlə
birlikdə bütün təbəələrin İoası müdafiə etməyə qalxması ilə
Ataliya məğlub olur və öldürülür. İoas yəhudi taxtına
yiyələnir.
Rasin bütün əsərlərində saray həyatı və saray
əxlaqına tənqidi yanaşmış, cəsarətli mülahizələr yürüt293
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müşdür. Bu siyasi meyl "Ataliya" əsərində daha aydın və
kəskin şəkil almışdır. Bu cəhətdən Sulamifin saray
haqqındakı aşağıdakı sözləri diqqəti cəlb edir:
Sarayda zülm ilə zər əsas qanundur ancaq,
Orda hökm edir fəqət kor-koranə bir şıltaq.
O adam görür orda rütbə, mərhəmət, ad-san,
Kim ki qul tək yaranır, yaltaqlanır hər zaman.
Bu cür sözlərin səhnədə mütləq hakimlərin, saray
nümayəndələrinin üzünə qarşı deyilməsi Rasinin böyük
cəsarəti idi. Rasin burada da dayanmır, mütləqiyyət idarə
üsulunun xalqa zidd olduğunu açıb göstərir: "Çar ancaq öz
güclü iradəsinə tabedir. O, taxt üstündə qürurla əyləşərək hər
şeyi tapdayır. Təbəələrin qisməti isə ehtiyac içərisində
yaşamaq, zəhmət çəkməkdir. Onları dəmir ağacla otarmaq
lazımdır."
Rasinin faciəsi tövrat mövzusunda yazılsa da,
Fransanın həyatını humanist mövqelərdən yüksək sənətkarlıqla əks etdirən parlaq bir əsər idi.
Rasinin son poetik əsəri 1694-cü ildə yazdığı "Dini
nəğmələr"dir. Mövzusunun və təbliğ etdiyi əxlaqi ideyanın
məhdudluğuna baxmayaraq onlar şairin yaradıcılığının ən
yaxşı nümunələri kimi qiymətləndirilə bilər. Bu şeirlərin
ahəngdarlığı, hərarəti, səmimiyyəti indi də diqqəti cəlb edir.
Şair səmimi, hərarətli bir tərzdə qəlbindəki ziddiyyətləri,
xristian mütiliyi ilə buna qarşı duran humanist etirazını əks
etdirir. Rasinin öz günahkar yaradıcı keçmişi ilə əlaqəni
kəsmək istəməsinə baxmayaraq bu şeirlərdə də o özündəki,
şüurundakı dünyəvi, humanist meylləri boğa bilmədiyini təcəssüm etdirmişdir.
Rasin irsinin dünya əhəmiyyəti. Rasinin bədii
yaradıcılığına münasibət və verilən qiymət Fransada və onun
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xaricində aparılan ədəbi-ideoloji mübarizələrin xarakteri və
istiqaməti ilə bağlı olmuşdur. Onun yaxın varisləri Rasinin
simasında
klassisist
saray
faciəsinin
nümunəvi
nümayəndəsini görmüş, onun irsinə antik adlar altında
fransız əyanlarını və şahzadələrini idealizə edən bir hadisə
kimi baxmışlar. Halbuki Rasin belə bir idealizədən uzaq
olmuşdur. Rasinin XIV Lüdovikin saray şairi kimi tanınması
İngiltərədə, Almaniyada, İtaliyada onu saray klassisistləri
üçün ən böyük nüfuza çevirmişdir.
XVIII əsrdə Almaniyada Lessinq və Herder də ona
saray şairi kimi yanaşmışlar. Gete və Şiller isə yaradıcılıqlarının Veymar klassisizmi dövründə Rasinin faciələrindən ilham almışlar. Şiller onun "Fedra"sını tərcümə
etmiş, Gete isə "Torkvato Tasso" və "İfigeniya Tavridada"
faciələrini ondan ilhamlanaraq yazmışdır.

295

Afaq Yusifli İshaqlı

KLASSİSİZMİN SÜQUTUNUN BAŞLANMASI
VƏ MAARİFÇİLİYİN HAZIRLANMASI
XVII əsrin ilk üç rübündə mütərəqqi rol oynayan
fransız mütləqiyyəti əsrin sonlarında tənəzzül dövrü keçirir,
ölkənin həyatından təcrid olunaraq açıq tüfeyli bir səciyyə
alır. Uğursuz xarici siyasət, saraydakı hədsiz dəbdəbə və
təmtəraq ölkəni var-yoxdan çıxarır, dövləti müflis halına
salır. Bu vəziyyətdən kəndlilər daha çox əziyyət çəkirlər.
Fenelon kənd və şəhərlərin acınacaqlı mənzərəsini
xatırladaraq yazır: "Torpağın becərilməsi, demək olar ki,
atılmışdır. Şəhər və kəndlərdə əhali qalmamışdır, peşələr
miskin bir ömür sürür və fəhlələri yedirə bilmir. Fransa
böyük, atılmış, ərzaqdan məhrum olmuş bir xəstəxanadır."
XIV Lüdovikin qəddar daxili siyasəti kor-təbii kəndli
hərəkatlarına səbəb olurdu. Xalqın narazılığı dövrün
ziyalılarına da təsir edirdi. Fransız ziyalılarının gizli
imzalarla xarici ölkələrdə çap olunan əsərlərində ümumxalq
narazılığı əks olunurdu.
Bununla yanaşı XIV Lüdovikin dini və dünyəvi
siyasətində də mürtəce bir dönüş əmələ gəlir: 1685-ci ildə
Nant edikti ləğv olunur, protestantların təqibi yenidən
başlanır, kilsə xadimlərinə böyük hüquqlar verilir, ölkədə
dini terror hökm sürür, Por-Royal darmadağın edilir, madam
de Mentenona qarşı açıq hücumlarına görə İtaliya
Komediyası teatrı bağlanır və onun aktyorları Fransadan
sürgün edilir.
Məhz bu dövrdən ədəbiyyat daha artıq müxalifətçi bir
mövqe tutur, saraya xidmət göstərməkdən uzaqlaşır,
döyüşkən bir xarakter alaraq XVIII əsr maarifçiliyinin layiqli
sələfinə çevrilir. Müxtəlif ədəbi və ictimai qrupların
nümayəndələri mütləqiyyətə qarşı narazılıqda birləşirlər.
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Burjua nümayəndəsi olan Labrüyer, zadəgan Sen-Simon,
klassisist Fenelon, yenilikçi Perro, marşal Voban, qraf
Bulenvilye, professor Pyer Beyl və başqaları müxalifətçi
əhval-ruhiyyənin nümayəndələri idilər. Görkəmli sərkərdə
olan Sebastyan de Voban "Kral onluğu haqqında proyekt"
əsərində xalq yoxsulluğunun dəhşətli mənzərəsini yaradır,
xalqı zülm və yoxsulluq əlindən qurtarmağa çağırır. Voban
şərin əsas səbəbini qeyri-bərabər yüksək vergilərdə görür,
vergilərin bütün təbəqələr arasında bərabər bölünməsi fikrini
irəli sürür.
Mütləqiyyətin süqut etdiyi bir dövrdə onunla əlaqədar
olaraq klassisizmin daxilində də parçalanma başlanır,
klassisizmə zidd ünsürlərin ondan uzaqlaşmasına gətirib
çıxarır. Şarl Perro, Fontenel kimi yazıçılar açıq şəkildə
klassisizm təlimini yenidən nəzərdən keçirir, Bualonun
prinsiplərini nümayişkaranə rədd edirlər. Onların irsində xalq
yaradıcılığına və elmi nəsrə müraciət mühüm yer tutur.
Bəziləri isə Labrüyer kimi hərəkət edərək klassisizm
mövqeyində qalsalar da, gerçəkliyin ən mühüm cəhətlərini
əsərlərində canlandırmaqla kortəbii realizm mövqeyinə gəlib
çıxırlar. Rasin və Fenelon kimi sənətkarların yaradıcılığında
şüurlu tərzdə klassisizmin prinsipləri müdafiə edilsə də,
realist meyllərin əhəmiyyətli dərəcədə gücləndiyi müşahidə
olunur. XVII əsrin ədəbiyyatında müşahidə olunan bu yeni
keyfiyyətlər maarifçiliyin ilkin təzahürləri və əlamətləri kimi
diqqəti cəlb edir.
Yaranmış siyasi şərait bir sıra köhnə janrların ölüb
getməsi, yeni janrların meydana çıxmasına səbəb olur. Yeni
şəraitə, tələbata uyğun şəkildə bəzi janrlar daha da inkişaf
etdirilir. Xüsusilə bir sıra yüngül janrlar əvvəlki mövqelərini
itirir, hətta bəzi radikal görüşlü yazıçılar teatrdan imtina
edirlər. Açıq tənqidin qorxulu olduğunu görən ədəbi qüvvələr
satiradan qaçırlar. Əsrin sonlarında özünü göstərən yenilikçi
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və müxalifətçi meyllər xüsusi yarımleqal janr və formaların
meydana çıxması ilə nəticələndi. Xüsusilə xalq həyatı və
xalq yaradıcılığı ilə tanışlıq əsasında yaranan nağıl janrı geniş mövqe qazanır.
Memuar ədəbiyyatı bu dövrdə daha artıq çiçəklənmə
dövrü keçirir. Bu memuarlar çox vaxt çap olunmaq,
yayılmaq üçün deyil, gələcək nəsillər üçün yazılır. Onların
müəllifləri memuar janrını Fransanın rəngarəng mənzərəsi,
ziddiyyətləri, problemləri ilə əlaqədar öz kəskin, acı tənqidi
düşüncələrini ifadə etmək üçün ən əlverişli forma saymışlar.
Sen-Simonun ölümündən sonra onun müsadirə olunmuş
memuarları isə XVII əsr realizminin ən parlaq nümunəsi
sayılır. Təəssüf ki, bu memuarlar ancaq XIX əsrin 30-cu
illərində çap olunmuşdur, onlar dövrün canlı ədəbi
həyatından təcrid edilmişdir.
XVII əsrin sonlarının mühüm sənətkarlarından biri
Fransua de Salinyak de Lamot Fenelondur /1651-1715/.
Yoxsullaşmış zadəgan ailəsində anadan olan Fenelon XIV
Lüdovikin nəvəsi və taxtın varisinin tərbiyəçisi olmuşdur.
"Qızların tərbiyəsi haqqında" adlı ilk traktatında Fenelon
pedaqogikanın incəliklərini anlayan azad fikirli bir ziyalı
kimi çıxış edir. Madam de Mentenon tərəfindən açılan SenSir pansionunun tərbiyə sistemi bu traktat əsasında
qurulmuş, Peterburq Smolnı institutu yaradılanda isə Sen-Sir
pansionu nümunə götürülmüşdür.
1689-cu ildən Bossüenin vasitəçiliyi ilə kralın
varisinin tərbiyəçisi olur, altı il bu vəzifədə çalışaraq pedaqoji məqsədlər izləyən əsərlər yaradır, ləyaqətli kral
yetişdirməyə çalışır, dövləti idarə işinin ideal prinsiplərini
irəli sürür. Təmsillərində Fenelon ehtiyatla davranır.
"Ölülərin dialoqları" əsərində isə dövləti idarə prinsipləri
haqqında düşüncələrini əks etdirir.
Fenelon maraqlı və incə formada krallara siyasət
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dərsi öyrədir. Yazıçının fikrincə, "Kim ki, hökmdarlıq edir,
dövlətin qanunlarına hamıdan daha artıq tabe olmalıdır,
qanunların xaricində onun şəxsiyyətinin heç bir qiyməti
yoxdur... Kral təbəələr üçün yaradılmışdır, təbəələr kral üçün
yox." Bu sonuncu fikir XIV Lüdovikin məşhur "Dövlət mən
özüməm" fikrinin büsbütün əksi idi.
"Telemaxın macəraları" romanında Fenelon özünün
ağıllı hökmdar haqqındakı düşüncələrini daha artıq bir
ardıcıllıqla irəli sürür. Romanda Odisseyin oğlu Telemaxın
atasını axtarmaq məqsədilə səfərə çıxması və başına gələn
əhvalatlar qələmə alınmışdır. Səfərləri zamanı Telemax
müxtəlif şəkillərdə idarə olunan ölkələrə düşür. Müəllimi
Mentor onu ayrı-ayrı ölkələrin idarə üsulları və formaları ilə,
nəcib və xoşagəlməz hökmdarlarla tanış edir. Mentorun
fikrincə, bu söhbətlər, səyahətlər İtakinin gələcək hökmdarı
üçün faydalı ola bilər. Mentorun dili ilə Fenelon sanki üzünü
dövrünün kralına, onun varisinə tutaraq deyir: "Ağıllı hökmdar tərəfindən idarə olunan xalq xoşbəxtdir. O, bolluq içində
yaşayır, o, xoşbəxtdir, o, səadəti üçün borclu olduğu adamı
sevir. Ey Telemax, əgər allahlar nə vaxtsa səni atanın
dövlətinə hakim etsə, məhz siz ölkəni bu cür idarə etməli və
xalqın xoşbəxtliyini təmin etməlisiniz. Öz xalqınızı öz
uşaqlarınız kimi sevin, onların sevgisindən şad olmağı
bacarın... Təbəələrini özünə daha çox tabe etmək üçün onları
qorxutmaq və istismar etmək haqqında düşünən krallar bəşər
nəslinin əsl bəlasıdır. Onlar istədikləri kimi qorxuncdurlar,
ancaq eyni zamanda rəzil və mənfurdurlar. Təbəələri onlardan qorxduqlarından daha çox onlar öz təbəələrindən
qorxurlar."
Fenelon əmin-amanlığın, maarifin, dini dözümün
alovlu tərəfdarı, israfçı şənliklərin, işğalçı müharibələrin,
həddən artıq vergilərin düşmənidir. O, xalqın rifahının
yaxşılaşmasını, əkinçiliyin və ticarətin çiçəklənməsini tələb
299

Afaq Yusifli İshaqlı

edir. Romanda XIV Lüdovik mütləqiyyətinin güclü tənqidi
özünü göstərir.
Müəllif "Telemax" əsərini çap etmək fikrində olmamışdır. Təsadüfən, onun üzünü köçürənlərdən biri onu nəşr
edir. Əsər böyük müvəffəqiyyət qazanır, təkcə 1699-cu ildə
iyirmi dəfə nəşr olunur. Onsuz da Fenelondan narazı olan,
nəvəsinin tərbiyəsi işindən onu kənarlaşdıran kral XIV
Lüdovik əsəri oxuyarkən bərk qəzəblənir. Romanda real
şəxslərə, hadisələrə, hətta kralın özünə üstüörtülü eyhamlar
aydın nəzərə çarpırdı. Fenelon Parisdən sürgün edilir. O,
ömrünün qalan illərini Kambr yeparxiyasında yepiskop
rütbəsində keçirir.
Klassisist estetikanın süqutunun başlandığını qədim
və yeni müəlliflərlə bağlı mübahisələr bir daha təsdiq edirdi.
Klassisizmin bir çox qabaqcıl nümayəndələri artıq çoxdan
antik yazıçıların müasir müəlliflərdən üstün olması fikrinə
şübhə ilə yanaşırdılar.
Qədimlərə qarşı mübarizədə Pyer, Klod və Şarl
Perro qardaşları xüsusilə fərqlənirdilər. Pyer Perro Tassoninin "Oğurlanmış vedrə" əsərinə yazdığı önsözdə
müəyyən eyhamlarla Bualonun klassisist prinsiplərinə
gülürdüsə, Klod Bualonu paxıl bir adam kimi tənqid edirdisə, Şarl Perro "Böyük Lüdovikin əsri" poemasında yeni
dövrün ədəbiyyatının antik ədəbiyyatdan qat-qat üstün
olduğunu göstərmişdir. Şarl Perronun fikrincə, bəşəriyyətin
irəliyə doğru inkişafında ən yüksək mədəniyyət o
mədəniyyət sayılmalıdır ki, özündən əvvəlki dövrün
təcrübəsini mənimsəyir, ümumiləşdirir, özünün yeni kəşfləri
və tapıntıları ilə onu zənginləşdirir, tamamlayır.
Şarl Perro, hər şeydən əvvəl, antik ədəbiyyatı təqlid
və iqtibas qaynağı kimi rədd edirdi. Yunan və Roma
ədəbiyyatı gənc yazıçıların yaradıcılığını qidalandıran mənbə
olmaqdan uzaqlaşdı. Şarl Perro özü xalq yaradıcılığına
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müraciət edərək şeirlə və nəsrlə rəngarəng nağıllar yazdı.
1696-cı ildə "Nəzakətli Merkuri" jurnalında onun "Yatmış
gözəl" nağılı dərc olundu. Bir il sonra isə onun "Anam ana
qazın nağılları, yaxud əxlaqi öyüdlərlə birlikdə keçmiş
çağların sərgüzəşt və nağılları" kitabı çap olundu. Buraya
"Yatmış gözəl", "Qırmızı papaq", "Çəkməli pişik", "Kəkilli
Rike", "Göy saqqal" və başqa nağıllar daxil idi. Perroya
qədər folklorun yüksək ədəbiyyata daxil olması təsadüfi
səciyyə daşıyırdı. Perro isə burada daha ciddi, prinsipial
məqsədlər izləyərək onu klassisist ədəbiyyata, onun mövzu
və sənətkarlıq meyllərinə qarşı qoymuşdur. Müəllif bu cəhəti
qabardaraq önsözdə yazırdı: "Mən qəti şəkildə bildirirəm ki,
mənim nağıllarım danışılmaq üçün bir çox antik əsərlərdən
... daha layiqlidir."
Perronun nağıllarının ən mühüm cəhəti onların
yüksək əxlaqi keyfiyyətləri təsdiq və tərənnüm etməsindədir.
Müəllif nağıllarının süjetini də həmişə bu və ya başqa bir
əxlaqi ideyanın təsdiqinə uyğun şəkildə qurur. Namus,
dözüm, ağıl, düşüncə, fərasət, əməksevərlik bu nağıllarda
yüksək qiymətləndirilən əsas sifətlərdir. Perronun irsində
müşahidə olunan xalq yaradıcılığına doğru güclü meyl onu
maarifçilik görüşlərinə yaxınlaşdırır.
Perro bəzi nağıllarında şifahi ənənələrdən faydalanır,
xalq nağıllarına məxsus cizgiləri olduğu kimi saxlayır.
"Qırmızı papaq", "Çəkməli pişik" nağılları bu qəbildəndir.
"Yatmış gözəl", "Zoluşka", "Cırtdan" nağıllarında isə
kübarlıq əlamətləri, zəriflik, incəlik və dəbi cilalama
müşahidə olunur. Mənzum nağıllarında Perro folklor
ənənələrindən daha artıq uzaqlaşır. "Uzunqulaq dərisi" və
başqa nağıllar buna misal ola bilər. Perronun nağıllarının
forma rəngarəngliyinə baxmayaraq onlar Avropa xalqlarının
ədəbiyyatının inkişafında mühüm rol oynadı. Qrimm
qardaşlarının toplayıcılıq fəaliyyəti və Andersenin
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yaradıcılığı bu təsirin ən parlaq təzahürlərindəndir.
XVII əsrin sonlarında maarifçiliyin hazırlanması
baxımından ən maraqlı şəxsiyyətlərdən biri Sedan akademiyasının professoru Pyer Beyldir /1647-1706/. Nant
ediktinin ləğvindən sonra Hollandiyaya köçən Beyl burada
Rotterdam ali məktəbində müəllim işləyir. O, dövrünün ən
bilikli və müdrik simalarından idi. Özü protestant idi.
Katolikliyə, sonralar isə bütün dinlərə tənqidi münasibət
bəsləmişdir. "Böyük Lüdovikin dövründə Frasada katoliklik
nədən ibarətdir?" adlı əsərində qəddar kilsə irticasına qarşı
çıxaraq yazırdı: "Bu zorakılıqların müqabilində xristianlıq
haqqında nə düşünmək olar? belə nəticə çıxarmaq lazım
gəlmirmi ki, bu, ən qana həris bir dindir, vicdan azadlığını
büsbütün sıxışdırmaq üçün hətta yalan və aldatmadan, dönüklükdən, cəlladlardan və inkvizisiyadan, draqonadlardan
qorxmur." Volterin, Didronun ayrı-ayrı fikir və mülahizələrini xatırladan bu sözlər Beylin başqa əsərlərində də
vardır. Məhz buna görə də onu təqib edirlər, vəzifəsi əlindən
çıxır. Beyl ömrünün qalan illərini "Tarixi və tənqidi lüğət"
adlı əsas əsərini yaratmağa sərf edir. 20 cilddən ibarət olan
bu geniş həcmli əsər birinci növbədə din əleyhinə
söylənilmiş fikirlər, mülahizələr toplusudur. Müəllif özündən
əvvəl müxtəlif zamanlarda söylənilmiş mülahizələr əsasında
mövcud dinlərin bütün əsas müddəalarını şübhə altına alır və
təftiş edir.
P.Beyl öz mülahizə və qənaətlərini söyləməkdən
çəkinir, deyilmiş dəlillərlə kifayətlənir. Lüğət əslində ikili
planda yazılmışdır. Əsas hissəsində dinin müxtəlif məsələləri
şərh olunur. Müəllif burada özünü dindar bir protestant kimi
göstərir. Bu əsas məqalələrə yazılmış geniş şərhlər isə əsas
hissədən qat-qat çox olmaqla tam ateist ruhda yazılmışdır.
Bu şərhlər bütün dövrlərin əsl ateizm ensiklopediyası olub
müəllifinə böyük şöhrət qazandırmış və XVIII əsrin
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ensiklopedistləri üçün zəngin material vermişdir.
Volter hesab edir ki, Beyl özü dindar deyilsə də, oxucularını əsl dinsizliyə gətirib çıxarır. Beylin lüğəti XVIII
əsrdə maarifçilərin stolüstü kitabı olmuşdur. Didro və
Dalamber isə "Ensiklopediya"da ondan nümunə kimi
faydalanmışlar.
Bir fransız yazıçısının söylədiyi kimi: "Pyer Beyl
XVII yüz il mənasında axırıncı metafizik və XVIII əsr mənasında birinci filosof idi." Beləliklə, P.Beylin yaradıcılığı ilə
XVII əsr ədəbiyyatı yekunlaşır və Maarifçilik dövrünün
ədəbiyyatı başlanır.
***
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İSPAN ƏDƏBİYYATI
XVII əsrdə İspaniya Qərbi Avropanın ikinci dərəcəli
ölkələrindən biri idi. Habsburqlar sülaləsinin sonuncu
hökmdarları olan III Filipp /1598-1621/, IV Filipp /16211665/, II Karl /1665-1700/ kral hakimiyyətinin nüfuzunu
ancaq zahirən saxlaya bilirdilər. Eskoralın zahiri təmtərağı,
soyuq saray mərasimləri ispan krallarının ölkənin həqiqi
hakimləri olmadıqlarını ört-basdır edə bilmirdi. İspan kral
hakimiyyətinin
gücsüzlüyünə,
zəifliyinə
dövrün
ədəbiyyatında
dönə-dönə
işarə
edilmişdir.
Şair
Vilyamediyanın aşağıdakı sözləri bu baxımdan çox
səciyyəvidir: "Bizim qüdrətli bir kralımız var, onun
qarşısında dünya tir-tir əsir. Xoş xasiyyətlidir, ancaq şəkildə
qorxuludur.
Bu,
ancaq
bulud
kölgəsidir."
Kral
hakimiyyətinin zəifliyinə, gücsüzlüyünə bədii ədəbiyyatda
müxtəlif şəkillərdə aydın işarələr edilmişdir.
Bunun əsas səbəbi o idi ki, İspaniyada mütləqiyyət
hakimiyyət qarşısında duran, tarixi vəzifəni layiqincə yerinə
yetirməmiş, feodal özbaşınalığı və məhəlləçiliyinə son qoya
bilməmişdir. İspan millətinin formalaşmasında, iqtisadi və
mədəni sahələrdə xalqın qüvvələrinin birləşdirilməsində
Fransada və İngiltərədə olduğu qədər mütərəqqi rol
oynamamışdır. Burada mütləqiyyət öz vəzifəsini ancaq çox
məhdud ölçüdə yerinə yetirir. Kral hakimiyyəti feodalları
ancaq qismən məhdudlaşdırır, dini rıtsarlıq ordenini özünə
tabe edib, onların geniş torpaqlarını müsadirə yolu ilə ələ
keçirir.
Hələ XV əsrdə kral hakimiyyəti Kastiliya və Avropa
şəhərlərinin ittifaqını təşkil edir, bu ittifaqa əsaslanaraq
müharibələr aparmaqda, pul kəsməkdə iri feodalların
müstəqilliyini bir qədər məhdudlaşdırır, onların qala304
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qəsrlərini yerlə yeksan edir, ayrı-ayrı feodalların dövlət
içərisində dövlətə çevrilməsinin qarşısını alır. Lakin ispan
mütləqiyyətinin fəaliyyəti bununla qurtarır. Burada IV
Henrix, kardinal Rişelye, XIV Lüdovik kimi dövlət
rəhbərlərinin olmaması acı nəticələrə gətirib çıxarır, İngiltərə
və Fransada kral hakimiyyəti daxili təsərrüfatın, sənayenin,
ticarətin, kənd təsərrüfatının inkişafına qayğı göstərirsə,
ölkənin iqtisadi artımına səbəb olursa, İspaniyada kral
hakimiyyəti iri feodalların təsirindən qurtara bilmir, xarici
ticarət sahəsində yanlış siyasət yeridir, xarici malların
idxalına geniş şərait və imkan yaradır, bununla da ölkənin
istehsalına ağır zərbə vurur.
Digər tərəfdən Amerika koloniyalarından axıb gələn
qızıl bu prosesi daha da sürətləndirir. Amerika qızılının heç
vaxt qurtarmayacağını düşünərək hər şeyi xaricdən qızılla
alırdılar. Xaricdən İspaniyaya müxtəlif mallar gəlir,
İspaniyanın qızılları isə xaricə axırdı. Bunun nəticəsində
daxili istehsal get-gedə zəifləyirdi. Amerikadan qızıl gəlməsi
dayananda xaricdən mal almaq üçün bir şey olmayanda öz
ehtiyat mənbələrinə müraciət etməli olurdular. Elə bu vaxt
məlum oldu ki, İspaniyanın təsərrüfatı dağılmışdır. Kənd
təsərrüfatı, sənaye bərbad haldadır. Bütün ispan flotunun,
başqa sözlə "Məğlubedilməz Armada"nın 1588-ci ildə İngiltərə sahillərində darmadağın edilməsi və məhv olması isə
ölkənin hərbi qüdrətini sarsıtdı. Keçmiş İspan müstəmləkələrində narahatlıqlar, üsyanlar başladı. Hollandiya və
Portuqaliya İspaniyadan ayrıldı. Müharibələr yeni-yeni
bəlalar gətirirdi.
Əhalinin sayı ciddi şəkildə azaldı. Bütöv yaşayış
məntəqələri yox oldu. Yeni Kastiliya və Toledoda iki yüz,
Köhnə Kastiliyada üç yüz kənd xəritədən silindi. Ölkə
əhalisinin sayı XVI əsrin sonunda XVII əsrin ortalarına
qədər iki milyondan çox azaldı. İstehsal özü də böhran
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keçirirdi. Məsələn, təkcə Sevilyada istehsal on dəfə
azalmışdı.
Kral hakimiyyətinin və kilsənin himayəçiliyi ilə
zadəganlığın həyata keçirdiyi sosial və milli zülm bir sıra
xalq üsyanlarına gətirib çıxardı. Bu üsyanlardan ən böyüyü
morisklərin üsyanı idi. İspan inkvizisiyasının çirkin
siyasətinə, eybəcər təqiblərinə qarşı xalq etirazının ifadəsi
olan bu üsyan Kalderonun "Ölümdən sonra sevgi" dramında
əks etdirilmişdir.
Katolik kilsəsi İspaniyada xalq kütlələrinin mənəvi
cəhətdən əsarətdə saxlanılması işində irtica qüvvələrinin əsas
silahı idi. O, özünün məhkəmələri, təqibləri ilə xalqın etiraz
səsini amansızcasına əzirdi. Yezuitlər vətəni olan İspaniyada
inkvizisiya qəddar bir vəhşiliklə hökm sürürdü. XVI, XVII,
XVIII əsrlər müddətində inkvizisiya tonqallarında 30 min
adam yandırılmış, 300 minə qədər adam isə həbsxanalarda
məhv edilmişdir. Məhkəməsiz, həbsxanasız, tonqalsız mənəvi cəhətdən şikəst edilən adamların isə sayı-hesabı yox idi.
İspan katolik kilsəsi Roma papalığının dini siyasətini
sədaqətlə həyata keçirən əsas qüvvə idi. XVII əsrdə
İspaniyada hə beşinci-altıncı ispan keşiş, yaxud rahib paltarı
geyirdi. Cəmi altı milyon əhalisi olan bu ölkədə bir milyon
iki yüz min nəfər keşiş, rahib və rahibə var idi.
İspaniyada katolik kilsəsinin fəaliyyətinin belə geniş
şəkil almasının, xalq şüuruna hakim kəsilməsinin öz tarixi
səbəbləri var idi. Məsələ burasındadır ki, ərəblərə qarşı
mübarizə dövründə mühüm rol oynayan, böyük nüfuz
qazanan ispan katolik kilsəsi sonralar da öz mövqeyini
saxlamaq üçün dəridən-qabıqdan çıxmış, bu yolda heç bir
cinayətdən, qəddarlıqdan çəkinməmişdir. Ölkənin daxili
vəziyyəti də bunun üçün əlverişli şərait yaratmışdır.
Təsərrüfatın dağılması, siyasi pərakəndəlik, anarxiya və
özbaşınalıq, kral hakimiyyətinin və zadəganlığının xalq
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üsyanlarından qorxması feodal-katolik irticasının geniş əlqol açmasının əsas baisi idi.
Bütün bunlara baxmayaraq humanist fikir İspaniyada
da öz bəhrələrini vermiş, Servantes, Lope de Veqa kimi
böyük sənətkarlar yetirmişdir. Lakin bundan sonra meydana
çıxan şair və yazıçıların irsində yeni meyllər özünü
göstərməyə başlayır. Humanist fikir əvvəlki vüsətini itirir,
lakin tamam yox olmur, tamam geri çəkilmir.
İspan filosofu Fransisko Sançes orta əsrlər sxolastikasına qarşı cəsarətlə mübarizə aparsa da, faktları
öyrənməyə çağırsa da, ümidsiz bir halda əllərini yanına salıb
dünyanın dərkolunmazlığı qənaətinə gəlir. Təsadüfi deyildir
ki, onun əsəri "Dərk etmənin olmaması haqqında" adlanır.
Görkəmli nasir olan B.Qarsian insanın gücünə inamsızlıqla
yanaşır,
yer
üzündə
bir
dəyişiklik
yaratmağın
mümkünlüyünə inanmadığını bildirir. XVII əsrin ispan
fəlsəfi fikrindəki mistika və bədbinlik Kalderonun
yaradıcılığında daha qabarıq şəkildə əks edilmişdir.
XVII əsrdə, xüsusən əsrin birinci yarısında ispan
ədəbiyyatı öz zənginliyi, rəngarəngliyi ilə seçilir. Lakin
gecikmiş ispan humanizmi, ispan renessans ideyaları
mürtəce katolik ideologiyası ilə qarşılaşır. Buna görə də
burada Renessans ədəbiyyatı və incəsənəti bir çox hallarda
barokko cizgiləri alır, Qonqora, Qrasian, Qevara, xüsusən
Kalderon kimi şair və yazıçıların yaradıcılığını xatırlamaq
kifayətdir.
Başqa Qərbi Avropa ölkələri ədəbiyyatında olduğu
kimi, burada da ədəbi hərəkat üç əsas ədəbi cərəyan ətrafında
qruplaşır: Renessans realizmi, klassisizm və barokko.
Klassisizm İspaniyada geniş yayıla bilməmişdir. İspan
xalqının milli estetik ənənələrini hesaba almayan, antik
incəsənətinin səhv başa düşülən estetik prinsiplərini
qanuniləşdirmək iddiasında olan klassisizm universitet
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dairələrindən, elmi mülahizələrdən kənara çıxmamışdır.
Lope de Veqanın qüdrətli istedadı onun məhdud qanunlarının
çərçivəsinə sığmamış, ispan dramaturqlarının sonrakı nəsli
də onun yolu ilə getmişdir. Bununla yanaşı İspaniyanın
klassisist filoloq alimləri inadla klassisizmin müdafiəsinə
qalxmış, klassisizmi orta əsrlərin barbarlığını əvəz etməyə
gələn mədəniyyətin təcəssümü kimi başa düşmüşlər. Xalq
teatrını, Lope de Veqanın dramaturgiyasını kobud, barbar
sayan belə klassisist filoloqlardan biri də Alkala universitetinin professoru Tores Ramira idi. Lakin klassisizmin
tərəfdarları Lope de Veqanın xalq tərəfindən qəbul edilən,
sevilən dramaturgiyasına qarşı qoymaq üçün ağıllı bir dəlil,
sübut, fakt tapa bilmədilər. Dramaturqun Tirso de Molina,
Rikardo de Quriya, Alfonso Sançes kimi davamçıları və
pərəstişkarları onun dramaturji prinsiplərini müdafiəyə
qalxdılar. Bu müəlliflər sübut edirdilər ki, Lope de Veqanın
dramaturji əsərləri antik nümunələrindən qat-qat yüksəkdə
dayanan, İspaniyanın iftixarı olan milli dram sənətinin
inciləridir. Lope de Veqanın yaratdığı xəlqi dram janrını klassisist teatra qarşı qoyarkən ispan yazıçı və alimləri bu
formaya spesifik ispan dramı kimi baxır və bunu İspaniyanın
ümumbəşər mədəniyyətinə hədiyyəsi kimi qiymətləndirirdilər. Tirso de Molina antik estetikanın qanun halına
salınmasını pisləyir, incəsənəti kamilliyə doğru aparmanın
zərurətindən söhbət açır. Onun fikrincə, bu vəzifəni layiqincə
yerinə yetirmək üçün antik dövrdə olan artıq, yaramayan hər
nə varsa rədd etmək lazımdır. Halbuki İtaliyada, Fransada,
Almaniyada klassisizmə qarşı belə cəsarətli fikirlər söylənilməmişdir. Lope de Veqanın yaradıcılığında antik teatra nisbətən dramatik sənətin daha yüksək inkişaf mərhələsini
görən Tirso de Molina yazırdı: "O, komediyanı indi ona xas
olan bir kamillik və zəriflik səviyyəsinə çatdırdı, bu
kifayətdir ki, onun özü özlüyündə bir məktəbi olsun və onun
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şagirdi olmağı özümüz üçün şərəf sayan biz hamımız
özümüzü belə bir ustadımız olduğuna görə xoşbəxt hiss
edək, həmişə onun təlimini yanlış hazır qənaətlər əsasında
edilən tənqidlərdən qoruyaq."
İspan komediyasının janr xüsusiyyətlərindən danışan
Rikardo de Quriya isə Lope de Veqanın və başqa ispan
dramaturqlarının əsərlərində fəci və komik ünsürlərin
vəhdətdə verildiyini müdafiə edərək yazırdı: "İspaniyada
yayılan komediyalardan heç biri komediya deyildir, ancaq
komik faciədir, burada komediya və faciə janrı bir-birinə
qarışır, birincidən təsadüfən hadisələr, gülüş və
hazırcavablıq, ikincidən görkəmli adamlar, əzəmətli
hadisələr, dəhşət və iztirab götürülür və belə bir qarışma heç
kəsə qeyri-təbii görünmür, çünki eyni bir hekayətdə sadə və
yüksək simaların vəhdəti nə poeziya sənətinə, nə də təbiətə
ziddir... Əgər bu janr ispanlar tərəfindən kəşf edilibsə, bu,
məzəmmətdən çox tərifə layiqdir." Halbuki eyni qənaət
Fransada hətta XVIII əsrdə də rədd edilmiş, ancaq XIX əsrin
20-ci illərində fransız romantikləri bu prinsiplə yazıb yaratmağa başlamışlar.
Zaman və məkan vəhdəti, teatrın əyləndirməsi və
tərbiyə etməsi haqqında və başqa məsələlər ətrafında da
ispan intibah realizminin nəzəriyyəçiləri Lope de Veqanın
zəngin, xəlqi, humanist yaradıcılığına əsaslanaraq qabaqcıl
fikirlər yürüdürlər.
XVII əsr ispan ədəbiyyatının ən güclü ədəbi cərəyanlarından biri də barokko idi. İspaniyanın mürəkkəb xarici
və daxili şəraiti ilə şərtlənən bu ədəbi cərəyan cəmiyyətin
geniş təbəqələrini əhatə etmişdir. Barokko antik incəsənətin,
İntibah dövrünün estetik prinsiplərini, xalqın milli bədii
zövqünü rədd etmirdi. Barokko cərəyanının nümayəndələri
İntibah və antik dövr incəsənətinin nailiyyətlərinə istinad
etməklə orta əsrlər klerikal /dini/ ədəbiyyatının ənənələrini
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dirçəldir, öz ömrünü yaşamış formalara yeni ruh verirdilər.
Kədər, bədbinlik, ümidsizlik duyğuları ilə yanaşı güclü
poetik forma, üslub xüsusiyyətləri barokko ədəbiyyatına
özünə məxsus bir gözəllik və cazibə qüvvəsi verirdi. Lakin
bu ədəbi cərəyanları dövrün sosial, siyasi, mənəvi
inkişafından təcrid olunmuş şəkildə qiymətləndirmək
çətindir.
Üç müxtəlif ədəbi cərəyanın yanaşı mövcud olduğu
bu dövrdə ispan ədəbiyyatında şeir, nəsr və dramaturgiya
sahəsində bir sıra görkəmli nailiyyətlər qazanılmışdır. Şeirdə
Qonqora, Kristobal de Mesa, Xuan de Argixo, Rodriqo Karo,
Arxensola, Ameskua Vilyamediana, Luis de Pereyra, Roxas,
Montalvan, Balbuena, Fransisko de Trilyo-i-Fiqera və
başqaları məşhur idisə, nəsrdə Kevedo, Qarsian, Qevara kimi
yazıçılar tanınırdı. Lakin ispan ədəbiyyatı özünün ən böyük
nailiyyətlərini dramaturgiya sahəsində qazanmışdır. Lope de
Veqanın, Tirso de Molinanın, Kalderonun və başqa
dramaturqların əsərlərində ispan gerçəkliyi daha dolğun əks
olunmuşdur.
QONQORA /1561-1627/. XVII əsr ispan ədəbiyyatında barokko ədəbi cərəyanının ən böyük şairi Don Luis de
Qonqora-i-Arqote olmuşdur. Servantes onu "nadir və
təkrarolunmaz bir dahi" adlandırmışdır. Qonqora öz orijinal
poeziyası ilə barokko ədəbiyyatında qonqorizm, kultizm,
kulterianizm adları ilə səciyyələnən bir cərəyanın
yaranmasına səbəb olmuşdur.
O, Kordovada qədim zadəgan ailəsində doğulmuşdur.
Atası Fransisko de Arqote Kordova şəhər hakimi idi. İlk
təhsilini şair evdə almış, Salamanka universitetində
oxumuşdur. Qonqora təhsilini bitirib keşiş rütbəsi alır və bir
vəzifə tutmaq arzusu ilə Madridə gəlir. Lakin latın və yunan
dillərini mükəmməl bilməsi və aristokratlığı ona kömək
etmir. Qonqora uzun müddət müxtəlif vəzifələrə namizəd
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olur, ancaq gəlirli bir vəzifə tutmağa layiq görülmür. Ancaq
ölümündən bir az əvvəl, 1616-cı ildə o, III Filippin saray
kapellanı vəzifəsini tutmağa layiq görülür. Bu rütbə nə qədər
şərəfli olsa da, şairi maddi cəhətdən təmin etmirdi. Qonqora
bu dövrdə yazdığı məktublarda yoxsulluqdan, onu təqib edən
uğursuzluqlardan, borclarını ödəmək üçün ev əşyalarını
satmasından danışır, şikayətlənir. Şeir yaradıcılığı da onu
sevindirməmişdir. Madriddə olarkən o, şeirlərindən çox az
bir hissə çap etdirmişdir. Ölümündən iki il əvvəl şair səhhəti
pozulmuş halda ciddi baş ağrıları ilə doğma şəhəri
Kordovaya qayıdır. Qonqoranın şeirləri ilk dəfə 1627-ci ildə,
ölümündən bir az sonra "İspan Homerinin mənzum əsərləri"
adı ilə çap olunur, əsərlərinin tam toplusu isə 1634-cü ildə
işıq üzü görür. Ölümündən sonra o, İspaniyanın ən böyük
şairi kimi şöhrət qazanır.
Qonqora İspaniyanın həyatında baş verən güclü
siyasi-ictimai və mədəni böhran dövründə yaşayıb və yeni
dövrün qarşıya qoyduğu problemlərə cavab verərək öz poetik
üslubunu yaratmışdır. Ədəbiyyat tarixində qonqorizm, yaxud
kulteranizm adı ilə məşhur olan bu üslub ispan ədəbiyyatının
sonrakı inkişafı üzərində güclü təsirə malik olmuşdur. hətta
Lope de Veqa, Fransisko Kevedo kimi ədəbi düşmənləri də
Qonqoranın təsirindən yaxa qurtara bilməmişdir. Bəzən onu
qaranlıq, dumanlı, cəfəng şair saymışlar. Lakin XIX əsrin
sonlarında Fransada, XX əsrdə isə İspaniyada Qonqoranın
irsinə maraq güclənmişdir. Ruben Daria, Qarsia Lorka, Pablo
Neruda kimi şairlər, Damaso Alonso, Menendas Pedal və
başqa ədəbiyyatşünaslar onun poetik təcrübəsini yeni şəkildə
dərk etməyə çağırırdılar.
Qonqoranın poeziyasında İntibah humanizmi yeni,
adət olunmamış formalarda təzə həyat qazandı və yaşadı.
Adətən, Qonqoranın yaradıcılığını iki dövrə bölürlər: aydın
üslub dövrü /1610-cu ilə qədərki dövr/, dumanlı üslub dövrü
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/1610-cu ildən sonrakı dövr/. Müasir ədəbiyyatşünaslıq belə
bir bölgünü rədd edir. Aparılan tədqiqatlar nəticəsində sübut
olunur ki, poetik üslubların şüurlu şəkildə qarışdırılması,
şairin şəxsi bədii tapıntılarının problemləşdirilməsi,
latinizmlər və neologizmlər hesabına şeirdə işlənən söz
ehtiyatının genişləndirilməsi, sintaksisin qətiyyətlə yenidən
qurulması kimi xüsusiyyətlər onun yaradıcılığının bütün
dövrləri üçün xasdır. Onun ilk dövrlərdə tez-tez müraciət
etdiyi romans, letrilya, sonet janrlarına 1616-cı ildən sonra
da rast gəlirik.
Müasir ispan filoloqu Damaso Alonso doğru qeyd
edir ki, Qonqora özünün ən yaxşı əsərlərini yaradıcılığının
ikinci, dumanlı dövründə yazmışdır. "Polifem və Qalateya
haqqında dastan", "Piram və Fisba", "Tənhalıqlar" kimi
əsərlərində onun şeir texnikası, sənətkarlığı əlçatmaz bir
yüksəkliyə qalxır. Onun bu dövrdə yazılan şeirlərində sönük,
süst bir misra belə tapmaq çətindir. Şair üslubu son dərəcə
gərginləşdirir, metonimiya, istiarə və mübaliğələrdən sıx-sıx
bəhrələnir. Şeir mətninə artıq işlək olmayan latın sözləri
daxil edilir, ifadələrin quruluşu mürəkkəbləşdirilir. Ona görə
də Qonqoranı birdən-birə, asanca başa düşmək çətindir, onu
anlamaqdan ötrü müəyyən hazırlıq və diqqət tələb olunur.
Orta əsr ispan poeziyasının ən mühüm xüsusiyyətlərindən biri onun ərəb şeiri ilə sıx əlaqəsi olmasıdır. Bu
əlaqə XVI-XVII əsrlərdə da davam etmişdir. Əndəlisdə isə
ərəb poeziyasının forma və motivləri daha güclü olmuşdur.
Qonqora keçmiş ispan-ərəb xilafətinin paytaxtı Kordovada
doğulduğu üçün onun şeirlərində ərəb poeziyasından gələn
cəhətlər daha güclü olmuşdur, o cümlədən, Andalusiyada
yaşamış ərəb şairi İbn Səidin şeirləri ilə Qonqoranın şeirləri
arasında bir sıra bədii vasitələrin, poetik üsulların yaxınlığı
tədqiqatçıların diqqətini nahaq yerə cəlb etməmişdir. Lakin
bu poeziyada yunan-latın mədəniyyəti ilə yaxınlaşan
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Qonqora həm də yeni bir hadisə kimi meydana çıxır.
O, ilk dəfə İspaniyada poetik dilin zərif incəliyi ilə
fikrin dumanlığı prinsipini dəb halına gətirdi. Bu yolla
Qonqora özünün irsinin yüksək mədəni təbəqələr üçün
olduğunu, sadə, qara camaatdan ötrü yazılmadığını nəzərə
çatdırırdı. O, belə güman edirdi ki, hamı üçün yox, seçmələr,
mədənilər /ispanca, "los kultos"/ üçün yazmaq lazımdır.
Kulteranizm termini belə yaranmışdır.
Ancaq "mədənilər", seçmələr üçün yazmaq prinsipində qonqoristlər klassisistlərlə birləşdilər. Lakin
klassisistlər xalqa nifrət etmir, əksinə onlar mədəniyyətsizlik,
gerilik səviyyəsinə enmədən, onları maarifləndirmək və antik
mədəniyyət zirvəsinə qaldırmaq meyli ilə hərəkət edirlər.
Qonqoristlər isə incəsənətin aristokratlığı prinsipini təbliğ
edir, xalqa ikrahla yanaşırlar. Onların mədəni hesab etdiyi
adamlar qeyri-real, ancaq instinktiv yolla dərk edilənləri
anlayanlardır. Qoy qara camaat öz vulqarlığı ilə torpaqda,
kobud maddi aləmdə batıb qalsın. Şair ondan yüksəkdir, ona
nifrət edir, ancaq çox seçmələr, incə təbiətli adamlar üçün
yaradır.
Qonqora öz şeirlərində həmişə ən ağılkəsməz söz
birləşmələri düzəldir, bir-birini rədd edən anlayışları
qarşılaşdırır, gözlənilməz müqayisələr aparır, nadir bənzətmələr, istiarələr işlədir. Fransisko Kevedo Qonqoranın
şeirlərində olan bu cəhətə işarə edərək yazır: "Kulteranistlərin zərgərlik emalatxanasında çaylar üçün axan
büllur və dəniz köpüyü üçün donmuş büllur, dənizin hamar
səthi üçün yaqut xalça, çəmənliklər üçün zümrüd süfrələr
hazırlanır. Qadın gözəlliyi orada cilalanmış gümüşdən
boyunlar, saçlar üçün qızıl saplar, gözlər üçün inci ulduzlar,
sifətlər üçün mərcan və ləl dodaqlar, pəncələr üçün fil
sümüyündən əllər, fısıldamaq üçün ənbər nəfəslər, sinələr
üçün brilyantlar, yanaqlar üçün çoxlu miqdarda sədəf
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hazırlanmışdır. Onların şeirlərində qadınlara əvvəlcədən kürk
və çəkmə geyib ancaq xizəkdə yaxınlaşmaq olar: əl, alın,
boyun, sinə hamısı buzdan və qardandır." Kevedo bir qədər
mübaliğəyə yol versə də, onun iradları doğrudur. Bu iradlar
Sabirin klassik Azərbaycan ədəbiyyatında geniş yayılan,
qadın gözəlliyinin təsvirində sıx-sıx işlənən bənzətmələrə
qarşı yazılmış şeirini xatırladır.
Qonqora və onun davamçıları ispan ədəbiyyatında
barokko ədəbi cərəyanının əsas nümayəndələridir. Məsələ
təkcə formada, dildə, üslubda deyil, bəlkə onların həmin
formadan istifadə edərək irəli sürdükləri baxış və
görüşlərdədir. Onların əsərlərində barokko üslubuna məxsus
bir bədbinlik, faciəvilik, nizamsızlıq, sistemsizlik var.
Qonqoranın işlətdiyi bəzi müqayisələrə diqqət yetirək: "ən
şirin zəhər", "oxşamalar və iniltilər", "bəxtiyar iztirab".
Ümidsizlik, bədbinlik, dünyanın puçluğu, mənasızlığı
haqqında danışmaq, uğursuzluğu, ölümü, iztirabları qələmə
alman qonqoristlər üçün təbii bir haldır. Qonqoranın bir
şeirindən götürdüyümüz aşağıdakı parça bu cəhəti doğru əks
etdirir.
Xeyir – bir günlük çiçək,
Açılar tezdən səhər.
Günorta artıq solar,
Qalmaz ondan bir əsər.
Kədər – müəzzəm palıd,
Ucalar asimana.
Saqqalı yamyaşıldır,
Zaman toxunmaz ona.
Həyat saçan bir ceyran,
Köksündən vurur əcəl.
Uğur – ilbiz. Sürünür.
Çatmaz ölümdən əvvəl.
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"Ümid sübhü aparır, gözləmir zaman ancaq:
Xeyir dağlar dalında, ölüm qapıdadır, bax!"
Belə bir kədər, ümidsizlik zamanın doğurduğu əhvalruhiyyə idi. Süqut, tənəzzül dövrünün doğurduğu bədbinlik
idi. Qonqora ilk dəfə ispan ədəbiyyatında bu süqutu görən,
onu yeni, orijinal poetik forma ilə əks etdirən qüdrətli,
yenilikçi bir şair olmuşdur. Klassistlərin, Lope de Veqa və
Kevedonun hücumlarına baxmayaraq qonqorizm XVII əsrin
ədəbiyyatına güclü təsir göstərmiş, hətta onun düşmənləri də
bu təsirdən yaxa qurtara bilməmişlər. Kalderonun yaradıcılığında bu ədəbi cərəyanın təsiri daha güclü olmuşdur.
Qonqora şüurlu şəkildə yaradıcılıq işi aparan, nə
istədiyini çox gözəl bilən, öz poetik sistemini nəzəri
cəhətdən əsaslandırmağı bacaran bir sənətkar idi. 1613-cü
ildə öz "Tənhalıqlar" poemasını bitirib Kordovadan Madridə
göndərəndə onu başa düşməmiş və etirazla qarşılamışlar.
Anonim rəyçinin poemanın dili haqqındakı kəskin tənqidi
qeydlərinə cavab olaraq şair yazırdı ki, o, ümumişlək ispan
dilinə kamillik və mürəkkəblik verib, onu nəsr dilindən
fərqlənən qəhrəmanlıq dilinə yaxınlaşdırmaq istəmişdir.
İfadələrin tam aydın olmaması, qaranlıq qalması oxucunu
düşünməyə, şairlə fəal yaradıcılıq əməkdaşlığına yönəldir.
Adi, adət olunmuş, hamının işlətdiyi söz və ifadələr oxucunu
hərəkətə gətirmir, dumanlılıq isə onu fəallaşdırır, düşündürür,
aydın olmayanı aydınlaşdırmağa çağırır. Gördüyümüz kimi,
Qonqora mürəkkəblikdən, fikrin aydın olmamasından şeirin
estetik təsir gücünü artırmaq məqsədilə istifadə edir.
Qonqora fikrinin genişliyi, maraq dairəsinin rəngarəngliyi, mədəni səviyyəsinin zənginliyi ilə seçilən bir
şairdir, onun şeirlərində coşqun lirizmlə öldürücü sarkazm,
xalq romanserolarını xatırladan aydın ahəngdar şeirlərlə
"Tənhalıqlar" poemasının rəmzi, eyhamlı obrazlılığı bir
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vəhdət halındadır. Qonqora İspaniyada barokko üslubi
cərəyanının banisi kimi tanınır. Onun şeir dilinin,
obrazlarının yeniliyi İspaniyanın və Latın Amerikasının bir
çox sənətkarlarının diqqətini cəlb etmiş, Ruben Dario, Pablo
Neruda kimi şairlərə də təsir göstərmişdir.
GİLYEN de KASTRO /1569-1631/. Lope de Veqa
dramaturgiyasının humanist ənənələri ilə bağlı olan
dramaturqlar arasında Gilyen de Kastro özünəməxsus şərəfli
bir yer tutur. O daha çox İspaniyanın qəhrəmanı olan Sid
haqqında dramatik xronikası ilə məşhurdur. Həmin
xronikanın "Sidin gəncliyi" adlandırılan birinci hissəsi
sonralar Kornel tərəfindən yenidən işlənmiş və fransız
klassist janrının tarixində yeni səhifə açmışdır. Əlbəttə, bir
həqiqəti heç vaxt unutmaq olmaz ki, Kastronun əsəri ilə
Kornelin "Sid"i arasında o qədər də ciddi yaxınlıq yoxdur.
Kornel ispan dramaturqunun əsərindən faydalansa da,
məzmun və formaca yeni bir əsər yaratmışdır.
Gilyen de Kastro Lope de Veqa məktəbinin ədəbi
prinsiplərinə uyğun olaraq milli poetik ənənələrdən qidalanır,
xalqın qəhrəmanlığını tərənnüm edir. Dramaturq hadisə və
xarakterləri realistcəsinə göstərsə də, xalq rəvayət və
dastanlarından gələn romantikadan da imtina etmir. Bir çox
başqa əsərlərində olduğu kimi, Kastro burada da əsərlərin
süjetini xalq romanslarından almışdır. Dramaturqun
yaradıcılığında canlılıq, əlvanlıq və coşqunluq, dramatik
vəziyyətlərin, fantastik macəraların, gərgin hislərin əks
etdirilməsinə meyl daha güclüdür.
Əsərin qəhrəmanları ilk səhnələrdən sevgi və şərəf
hissləri arasında qalır, dərin iztirablar keçirirlər. İki kübar
ailə arasında münaqişə, bir-birini təhqiretmə, duel və ölüm
hadisələri gənc qəhrəmanların taleyində də əks olunur. Onlar
ziddiyyətli duyğular arasında qalırlar. Dramaturq hər bir
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surəti fərdi cizgilərlə işləmişdir. Kral Fernando tədbirli,
ehtiyatlı bir hökmdardır. Himenanın atası qraf Losano kobud
və təkəbbürlüdür. Himena və Rodriqo – hər ikisi coşqun,
ehtiraslı gənclərdir. Əsərdə qəhrəmanların hər bir hərəkəti,
sözü təbii, səmimi səslənir. Surətlərin dilində müəyyən
kobudluq hiss olunsa da, bu kobudluqda bir həyatilik vardır.
Rıtsarlığa təzəcə qəbul edilən Rodriqo onun atasını təhqir
edən Losanonu duelə çağıranda Losano ona istehzalı bir
mərhəmətlə yanaşır, "Sən hələ ağzının südünü bir sil!"
deyərək ona saymazyana bir münasibət bəslədiyini bildirir.
Rodriqo isə bu istehzalı müraciətə daha açıq bir kobudluqla
cavab qaytarır:
Bil, intiqam deyil uzaq,
Dodağının qanı ancaq
Qarışacaq al qanınla.
Rodriqo ilə qraf Losano arasındakı bu kobud
sözləşmə Himenanın və İnfantanın gözü qarşısında baş verir.
Sidin atası Dieqo Laynes oğlunun cəsarətini yoxlamaq üçün
onun əlini dişləyir, ondan sərt, kobud cavab eşitdikdə isə
rahat nəfəs alır. Oğlunun kobudluğu, sərtliyi, əli dişlənəndə
arvad kimi ağlamaması onu sevindirir. O, indi inanır ki, oğlu
onun intiqamını ala bilməyə qadir olan igid bir döyüşçüdür.
Ata da, oğul da belə hesab edirlər ki, şərəf hər şeydən
üstündür. Ata belə düşünür ki, təhqir edildiyinin intiqamını
almadan yaşamaqdansa, ölmək yaxşıdır. Sid də eyni cür
düşünür. O, döyüşməyə hazırdır. Lakin Sid belə düşünür ki,
birdən o məğlub olar, intiqamını ala bilməz. Onda o and içir
ki, əgər ona qalib gəlsələr, o özünü öldürəcək və əcdadlarının
qılıncını xar olmaqdan öz sinəsində gizlədəcəkdir. Pyesdə
hadisələr ildırım sürətilə cərəyan edir. Qəhrəmanların psixoloji düşüncələrinə, şübhə və tərəddüdlərinə vaxt verilmir. Bir
an içində hökm verilir. Qaynar ispan qanı ləngiməyi,
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gecikməyi sevmir. Təsadüfi deyildir ki, hadisələrin cərəyan
etdiyi zaman qızmar günorta vaxtına düşür.
İspan kralı II Filipp kralların səhnədə göstərilməsini
xoşlamırdı. Buna baxmayaraq Lope de Veqa əsərlərində
onları dönə-dönə müxtəlif vəziyyətlərdə səhnəyə çıxarmışdır.
Gilyen de Kastro da ustadının yolu ilə getmişdir. Hətta
üstəlik kralın vassallardan asılı olduğunu, onlara gücü
çatmadığını göstərmişdir. Losano və Dieqo Laynesin kralın
yanında bir-birilə sözləşməsi, təhqir etməsi, Losanonun
Dieqo Laynesə şillə vurması özlüyündə təsdiq edir ki, onlar
kralı saymır, onunla hesablaşmırlar, ona hörmət göstərmirlər.
Fernando özü də bunu başa düşür. Ona görə də təkəbbürlü,
dikbaş qrafı cəzalandırmaq fikrinə düşür. Saray adamları isə
krala belə bir iş görməyi məsləhət bilmirlər. Bunu krallıq
üçün qorxulu bir hadisə sayırlar.
Sahib-ixtiyardır Losano, kral!
Varlıdır, ötkəmdir, azğındır yaman.
Böyük təhlükə var bu hərəkətdə
Yetər krallığa bundan hər ziyan.
Bu məsləhət ispan kralının iri feodal qarşısında
gücsüzlüyünü, zəifliyini aydın göstərir. Kralın hakimiyyəti
ancaq formal, rəsmi səciyyə daşıyır. Gilyen de Kastronun
məharəti ondadır ki, kralın ispan siyasi həyatında mövqeyini
düzgün əks etdirir.
ALARKON /1581-1639/. XVII əsrin başlanğıcında
Lope de Veqa məktəbinə mənsub olan dramaturqlardan biri
də Xuan Ruis de Alarkon idi. Dramaturq əsərləri üzərində
vasvasılıqla dönə-dönə işlədiyindən başqa həmkarlarından az
yazmışdır. Onun cəmi iyirmi altı pyesi məlumdur. XVIIXVIII əsrlərdə Alarkon az tanınmışdır. Xarici ölkələrdə onun
irsinə göstərilən maraq Alarkonun yada düşməsinə, maraqla
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qarşılanmasına səbəb oldu.
Alarkon Meksikada zadəgan ailəsində anadan olmuş,
təhsilini İspaniyada almışdır. Ömrü boyu yüksək dövlət
vəzifəsində çalışmışdır.
Alarkonun ən yaxşı pyeslirəndən biri "Seqoviyalı
toxucu" pyesidir. İnsan iradəsinə, gücünə himn kimi səslənən
bu komediyada dini motiv, mistik əhval-ruhiyyə yoxdur.
Həyatın, şəraitin ağırlığı onu az qalır məhv etsin, lakin əsərin
qəhrəmanı Fernandonun simasında insan taleyin bütün
oyunlarına, zülmlərinə mətanətlə dözür, ona meydan oxuyur
və qalib gəlir. Onun gücü, cəsarəti, mərdanə dözümü, öz
məğlubedilməzliyinə inamı insanı heyran edir. Don
Fernando həyata, həyatın müsibətlərinə meydan oxuyub
deyir: "Mən hədsiz dərəcədə xoşbəxtəm ki, hələ yaşayıram,
həyat gücüm var, qanım qaynayır, əlim sədaqətlə mənə
qulluq göstərir, yox mən möcüzə deyiləm." Pyesin döyüşkən
romantik ruha, adamların hissləri və hərəkətləri, əməlləri və
sözlərinin gerçəkliyi oxucunu, tamaşaçını öz nikbinliyi ilə
heyran edir.
Pyesin qəhrəmanı gənc Fernandonun atası varlı
zadəganlardandır, kralın sevimlisidir. Həyat, atasının
mövqeyi onun qarşısında işıqlı üfüqlər açır, şan-şöhrət vəd
edir. Lakin saray adamlarının paxıllığı, məkrli oyunları onun
atasına ləkə yaxır, böhtan atır, nəcib, şöhrətli adını çirkaba
bulayır. Fernandonun atasını mavrlarla /ərəblərlə/ əlaqədə
ittiham edib şəhər meydanında öldürürlər. Don Fernandonu
da eyni şəkildə edam olunmaq təhlükəsi gözləyir. Fernando
məbəddə gizlənir. Eşidir ki, onun atasına böhtan atan
adamlar indi də bacısı donya Annanın namusunu ləkələmək
istəyirlər. Bacısının gücünə, iradəsinə, mətanətinə inana
bilməyən Fernando iztirab çəkir, həyəcanlanır, yeganə çıxış
yolunu bacısını zəhərləyib öldürməkdə görür. O belə düşünür
ki, alçaq adamların əlinə keçməkdənsə, onları bu yolla
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sevindirməkdənsə, bacısının ölməsi daha məsləhətlidir.
Ölüm şərəfsiz, ləkəli yaşamaqdan daha üstündür.
Bu çətin anda istədiyini yerinə yetirən və yaxın
adamını zəhər verib öldürən Fernando üçün dünya boş bir
səhraya çevrilir. Heç kəsi olmayan, sevinci yasa çevrilən,
düşmənlərinin təntənəsini görən Fernando ümidsizləşmir, qul
kimi taleyə baş əymir, ona qarşı döyüşmək, taleyə qalib
gəlmək qətiyyəti ilə yaşayır. Fernando bu məqsədlə
qəbiristanlığa gedir, qəbirüstü daşı kənara itələyib meyiti
çıxarır, onun kəfənini çıxarıb öz paltarını ona geyindirir.
Bundan sonra o, meyitin üz-gözünü tanınmaz bir hala salıb
şəhərin küçələrindən birinə tullayır. Səhər camaat don
Fernandonun paltarını və sənədlərini ölmüş adamın üstündə
tapıb, onun öldüyünü zənn edir, onu sakitcə basdırırlar.
Don Fernando bu hadisədən sonra Pedro Alonso adi
ilə Seqoviyada yoxsul bir toxucu kimi yaşamağa başlayır. O,
sadə bir fəhlə kimi işləyir və yaşayır, varlı bir zadəgan
olduğunu unudur. Hər şeyi dəhşətli bir yuxu kimi yaddan
çıxarır. Yeni mühitdə, yeni tipli insanlar arasında o, əsl
səadət tapır. Bu, gerçəkliklə barışmaq, taleyin hökmünə baş
əymək deyildir. Fernando cinayət və eybəcərliklər hökm
sürən kübarlar dairəsinə nifrətlə baxır, onlardan ayrıldığı
üçün peşman olmur, ruhdan düşmür. Başına gələn əhvalatlar,
düşdüyü şərait onun iradəsini sındırmır, insani hislərini, şəxsi
ləyaqət duyğularını öldürmür. O özünü qalib və xoşbəxt hiss
edir. Həm də o Teodora adlı gözəl bir qızla dost olmuşdur.
Bu yoxsul, sadə və cazibəli qız onun qəlbinə əsl səadət və
sevinc gətirmişdir. Özünün alçaldığı, təhlükələrə məruz
qaldığı günlərdə rastlaşdığı Teodoranı o, dərin səmimi
məhəbbətlə sevir, onun saflığına, səmimiliyinə heyran olur.
Bu, müəyyən mənada insanın mənəvi qələbəsidir,
çətinliklərə, uğursuzluqlara üstün gəlməsidir.
İndi Fernando kübar cəmiyyətində təlatümə gələn,
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dalğalanan, qəddar nərlərlə hayqıran şər, eybəcərlik, böhtan,
xəyanət dəryasına uzaqdan tamaşa edir, qorxmur, narahat
olmur. Lakin bu şər dünyası qəhrəmanı yenə də rahat
buraxmır, onu yeni-yeni imtahanlara çəkir.
Onun atasının ölümünün baisi don Xuan saray
adamları ilə birlikdə Seqoviyaya gəlib çıxır. Don Xuan
burada Fernandonun sevgilisi Teodoranı görür və ona
vurulur.
Lope de Veqa kimi Alarkon da təsvir etdiyi adamları
bir tərəfli göstərmir. O cümlədən don Xuan özü də onun
təqdimində müəyyən müsbət cizgilərə də malikdir. O, cani
yox, bağlı olduğu mühitin pozduğu, eybəcərləşdirdiyi bir
adamdır. Pyesin sonunda baş verən cinayətdə iştirakı atasının
təhriki ilə əlaqələndirilməsi özü də bu cəhəti aydın göstərir.
Alarkon onun atasının da müəyyən insani cizgilərə yad
olmadığını göstərir. Oğluna nəsihət verəndə onu cəsarətli və
nəcib qəlbli bir insan olmağa sövq edir. "Kim ki, cəsur və nəcib qəlblidir, o, kral və şərəf-namus uğrunda qılıncını tez
qından çıxarar." Dramaturq mənfi surətləri ancaq mənfi
cizgilərlə göstərməyin əleyhinədir. Realist prinsiplərə əməl
edən ədib yaratdığı surətləri həyatda olduğu kimi mürəkkəb
və ziddiyyətli səciyyəyə malik adamlar kimi əks etdirir. Qraf
don Xuan bir tərəfdən dövlət işləri ilə maraqlanmayan,
ərəblərin hücumundan narahat olmayan, borc, şərəf işini
yerinə yetirməkdənsə, öz sevgisi, eyş-işrəti haqqında
düşünən bir adamdırsa, o biri tərəfdən Teodora və
Fernandonun yaşadığı daxmanın qarşısında özünü ehtiram və
cəsarətlə aparır. Finlo onun bu davranışını görüb təəccüblənir, qrafın yoxsul bir qıza bu qədər ehtiram göstərməsini
ona yaraşmayan bir hərəkət kimi pisləyir. Don Xuanın
dostuna verdiyi cavab onun qəlbində nəcib insani duyğuların
da olduğunu bir daha sübut edir:
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Sevgidə, görürəm, sən nabələdsən,
Elə ki, hislərlə üstələnirik,
Xəyala, arzuya vuruluruq biz.
Sevib özümüzə şübhələnirik.
Finlo, ucqarda bu kiçik koma
Mənə bir saraydır, o bakir sənəm
Bir kraliçadır gözümdə hər dəm.
Qorxuram beləcə toxunmaqla mən,
Bu təmiz qapını ləkələməkdən.
Lakin elə məqamlar da olur ki, biz qraf don Xuanın
bu təmiz qapını ləkələmək istədiyinin şahidi oluruq. O, Finlo
ilə birlikdə toxucunun evinə soxulanda məhz alçaq
məqsədlər izləyir, Teodoraya sahib olmaq niyyətini yerinə
yetirmək istəyirdi. Toxucu Pedro Alonso adı ilə yaşayan
Fernando cəsarətlə özünü və sevgilisini müdafiə edir. Ona
şillə vuranda o, qeyzə gələrək ağaların iki nökərini öldürür,
özlərini isə biabırçı bir şəkildə evdən qovur. Don Xuanın
hərəkəti pyesdə korluq, xalqı qəzəbləndirən bir hərəkət kimi
qiymətləndirilir. Toxucunun hərəkəti, zadəganlarla cəsarətlə
davranması güclü siyasi mahiyyət alır. Lakin Alarkonu
tamamilə demokratik ruhlu bir yazıçı kimi qiymətləndirmək
doğru olmazdı. O öz mühitinin, sinfinin oğlu olaraq qalır.
Fernandonun cəsarəti, ləyaqəti xalq kütlələrinin yox,
zadəgan dairələrinin cəsarəti və ləyaqəti kimi nəzər çatdırılır,
onun zadəgan mənşəyi ilə əlaqələndirilir.
Pyesin ən mühüm səhnələrindən biri Fernandonun
həbsə alındığı səhnədir. Onu edam gözləyir. Lakin burada da
ümidini itirmir, öz qələbəsinə inanır. Teodoranın onu xilas
etmək xatirinə don Xuanın yanına getmək istəyini eşidəndə
isə qısqanclıq və qəzəb alovları ilə alışıb yanır. Özünün xilası
yox, əgər Teodora onun düşməninin yanına gedərsə, hətta
adını belə çəkərsə, onu tikə-tikə doğramaqla hədələyir.
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Bununla bərabər o, həbsdən dəhşətli, cəsarət və
mərdlik tələb edən bir üsulla xilas olur. Yoldaşlarından xahiş
edir ki, qılınc zərbəsilə vurub onun başını yarsınlar, bu yolla
o, həbsxana xəstəxanasına düşər və oradan qaçar. Hər şey
onun dediyi kimi olur. Əlindəki qandalları açmaq lazım
gələndə isə o özünün iki barmağını dişləyib qoparır. Onun
cəsarəti, mərdliyi, əzmi, iradəsi insanı heyran edir.
Bundan sonra biz Fernandonu quldurlar dəstəsində
görürük, realist bir yazıçı olan Alarkon onu bir quldur kimi
idealizə etmir, romantikləşdirmir. Qəddar, zalım bir adam
kimi verir. O, təhlükə qarşısında cəsarət göstərər yoldaşına
belə aman vermir, hər hansı ehtiyatsız bir yolçu görəndə onu
soymaq imkanını əldən buraxmır.
Fernandonun quldurluq həyatını təsvir edərkən Alarkon yenə də real həyat faktlarından çıxış etmişdir. Onun
dövründə İspaniya quldur dəstələri ilə dolu idi. Dramaturq
bu quldurların həyatını, hərəkətlərini doğru əks etdirdiyi
kimi onların əmələgəlmə yolunu da doğru müəyyənləşdirir.
Ancaq ədalətsizliyin insanları bu yola gətirib çıxardığını
təsdiq edir. Pyesdə cərəyan edən hadisələrdə də biz
Fernandonu cəsur, nikbin, öz qələbəsinə inanan bir adam
görürük. Don Fernando həqiqətən də öz düşmənini onun
yataq otağında təkbətək döyüşdə öldürür.
Pyesin ən maraqlı surətlərindən biri təlxək Çiçondur.
O, qorxaq, hiyləgər, çevik bir adamdır. Kiçik bir qazanca
tamah salıb ən yaxın dostunu sata bilər. Həyat onu o qədər də
əzizləməmişdir. Lakin ən böyük müsibətlər içərisində olduğu
vaxtlarda o, şənliyini itirmir, zarafatından qalmır.
Çiçon küçədə böyümüşdür, həyatın qəddar və
amansız üzünü görüb həqiqətə inamını itirmişdir. Nəcib
görkəm arxasında gizlənən xudbin məqsədlər ona yaxşı
tanışdır. O, gah filosofluq edir, Kalvinin sözlərindəki
səhvlərdən danışır, gah qonqorizm üslubunda parlaq, incə
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bənzətmələr işlədir. Miyançılıq haqqını alanda bu hadisənin
nəticəsini "bağlanmış qızıl açar" adlandırır. Atasının
yanından qaçanda qışqıraraq ona "həbsxana darağacının
yanında görüş" vəd edir. Bütün bu və digər gözlənilməz
bənzətmələr onun nitqini qonqorizm, yaxud kulteranizm
adlanan bədii üsluba yaxınlaşdırır. Lakin Alarkon burada
həmin üslubdan daha çox gülüş doğurmaq üçün
faydalanmışdır.
Don Fernando öz rəqibi, düşməni don Xuanı
öldürəndə ciddiliyi, amansızlığı ilə tamaşaçını heyrətə salır,
həyəcanlandırır. Elə bu vaxt taxtın altından çıxan Çiçon don
Xuanın meyiti üzərində məzəli bir tərzdə sızıldamağa
başlayır, həmin meyitlə bir yerdə bağlı qapı arxasında
qalmağının xoşa gəlməz olduğunu söyləyir. Tamaşaçı istəristəməz gülməyə başlayır. Faciə ilə gülüş bir-birinə qarışır.
Alarkon həyatda olduğu kimi zidd, bir-birinə əks hadisələri
bir yerdə təqdim edərək Lope de Veqa üslubuna sadiq qalır.
Alarkonun komediyalarının dili əzəmətli və əlvandır.
Onun qəhrəmanlarının danışıqları da mübaliğəlidir,
gerçəkliyin fövqündə durur, lakin bu cəhət dramaturqun
əsərinin realist xarakterinə zidd deyildir. Alarkon pyeslərinin
dili üzərində Qonqoranın dilinin təsiri də aydınca hiss
olunur.
Alarkon yeni Avropa ədəbiyyatında, hər şeydən
əvvəl, xarakterlər komediyasının yaradıcısı kimi tanınır. İlk
nümunələri antik Yunanıstanda Menandr tərəfindən yaradılan
xarakterlər komediyası Roma ədəbiyyatında Plavt və
Terensinin yaradıcılığında yeni zirvələr fəth edir. Xristian
kilsəsinin təqibləri nəticəsində teatr uzun müddət susur.
Lakin çoxəsrlik fasilədən ispan teatrı yenidən canlanır. Bu
yenidən canlanma dövründə ilk xarakterlər komediyasını
Alarkon yaradır. Bu yolda onun atdığı ilk addımlardan biri
"Şübhəli həqiqət" komediyasının yaradılmasıdır. Komediya
324

XVII əsr Qərbi Avropa ədəbiyyatı

yalançılığın ifşasına həsr edilmişdir.
Əsərin qəhrəmanı don Qarsiya yalançıdır. O hər
addımbaşı lazımlı-lazımsız yalan danışır. Həm də öz
yalanlarını elə məharətlə uydurur, elə təbii, canlı danışır, elə
istedadla onu həqiqət kimi təqdim edir ki, adamları inandıra
bilir. Onun yalanları həqiqətə uyğundur, inandırıcıdır. Getgedə don Qarsiya öz yalanları içərisində dolaşıb qalır.
Ömründə tək bircə dəfə o, doğru söz danışır, lakin
həmin vaxt onu yalançılıqda ittiham edirlər. O, doğru sözü,
həqiqəti inandırıcı şəkildə söyləməyi yadırğamışdır. Bu
qəribə uğursuzluqdan don Qarsiya belə nəticə çıxarır:
"Əfsus! Həqiqətin qiyməti necə də azmış!" Onun nökəri isə
müəllif mövqeyini aydınlaşdıraraq əlavə edir: "Yalançının
dilində."
Fransız dramaturqu Kornel bu əsər əsasında özünün
"Yalançı" komediyasını yazmış və bununla da xarakterlər
komediyasının əsasını qoymuşdur. Sonralar Molyer etiraf
etmişdir ki, əgər Kornelin "Yalançı"sı olmasaydı, o, heç vaxt
"Mizantrop"u yaratmazdı.
TİRSO de MOLİNA /1571-1648/. Lope de Veqanın
dramatik ənənələrini davam etdirən görkəmli ispan
dramaturqlarından ən məşhuru Tirso de Molina təxəllüsü ilə
yazıb yaradan Qabriel Tellesdir. Tirso de Molina rahib və
mənsub olduğu ordenin tarixçisi idi. Buna baxmayaraq o,
dini pyeslərlə yanaşı şən, həyatsevər komediyalar da
yazmışdır. Ədib özünü Lope de Veqanın şagirdi adlandırmış,
bununla fəxr etmişdir. Lakin Tirso de Molinanın
yaradıcılığında artıq ispan dramaturgiyasının yeni inkişaf
mərhələsinin cizgiləri müşahidə olunur. Xristian tövbəkarlığı
mövzusu onu Lope de Veqadan çox Kalderona yaxınlaşdırır.
Eyş-işrət və həzzin günah olması mövzusu artıq özlüyündə
dramaturqun intibah dünyagörüşündən imtina etdiyini, orta
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əsrlər teatrının ideya mövqelərinə qayıtdığını təsdiq edirdi.
Tirso de Molina Lope de Veqanın komediyaya estetik həzz
mənbəyi kimi baxmaq ənənəsindən də uzaqlaşır, dini
öyüdçülük, nəsihətçilik mövqelərinə qayıdır. Əlbəttə, Tirso
de Molinanın yaradıcılığında xristian moizəçiliyi ruhu
birdən-birə əmələ gəlmir. Onun ilk komediyalarında
məharətlə qurulmuş intriqalar, səhvlər, paltar dəyişmələrlə
birlikdə əsl intibah həyatsevərliyi, şən əhval-ruhiyyə
hakimdir. Tirso de Molina dörd yüzə qədər komediya
yazmışdır. Bunlardan ancaq səksən altı əsər qalmışdır. Bu
səksən altı əsərdən beşi auto sakramentale formasında
yazılmışdır. Auto sakramentale pasxa günlərində İspaniyanın
şəhər meydanlarında ifa olunmaq üçün nəzərdə tutulan və
bibliya əfsanələri mövzularında yazılan birpərdəli dini pyes
formasıdır.
Lope de Veqa kimi Tirso de Molinanın yaradıcılığı da
ziddiyyətlidir. Bununla bərabər o, həm də dini fəlsəfi dram
janrının ilk nümunələrini yaratmaqla Kalderon üçün zəmin
hazırlamışdır. Dramaturqu bütün dünyada tanıtdıran "Sevilya
dəcəli, yaxud daş qonaq" komediyası da həmin qrupa daxil
olan əsərlərdəndir. Tirso de Molina 1630-cu ildə yazdığı bu
komediyada Don Juan haqqındakı əfsanəni ilk dəfə yazılı
ədəbiyyata gətirmiş, bu süjeti sonralar işləyən Molyer,
Merime, Puşkin, Bayron, A.K.Tolstoy, M.İbrahimov və
başqaları üçün bir mənbə rolunu oynamışdır.
Don Juan mövzusunun dünya ədəbiyyatında belə
geniş yayılmasının bir çox səbəbləri var idi. Hər şeydən
əvvəl, bu mövzu insan həyatının ən mühüm və mürəkkəb
məsələlərindən daha dərindən maraqlanmağa və ciddi söhbət
aparmağa imkan verirdi. Maddi aləm və din, əxlaqi normalar
və xudbin arzuların, istəklərin hüdudsuzluğu, sevgi və
ehtiras kimi məqsədlərdən danışmaq üçün Don Juan əfsanəsi
əlverişli material verirdi.
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Tirso de Molinanın belə bir mövzuya müraciət etməsi
bir tərəfdən Lope de Veqanın irsi ilə bağlı idi. Lope de
Veqanın əsərlərində ispan hakim dairələrinin əxlaqi
düşkünlüyü dönə-dönə tənqid edilmişdir. Tirso de Molina da
Don Juan surətini yaratmaqla düşkünləşmiş ispan
zadəganlığının qadın dalınca qaçmaq ehtirasının adi bir
idmana çevrildiyinə etirazını bildirmişdir. Tirso de Molina
ölmüş adamın heykəlini qonaq çağırıb, bu cəsarətinə görə
həyatını qurban verən Don Juanı əsərinə qəhrəman seçmiş,
qadınları vicdansızcasına aldadaraq yoldan çıxaran əxlaqsız
bir zadəgan surəti yaratmışdır.
Don Juan öz dostunun nişanlısı Donya Annanın
sevgisindən ləzzət almaq üçün onun görkəmini qəbul edib
qızın yanına gəlir. Burada o, qızın atası komandorla
qarşılaşır və onu öldürür. Bu vaxta qədər bir çox qadınları
yoldan çıxaran Don Juan istehza ilə öldürdüyü komandorun
heykəlini şam yeməyinə çağırır. Sonra komandorun dəvətini
qəbul edib komandorun basdırıldığı kilsəyə gedir. Burada yer
yarılır və o, cəhənnəmə yuvarlanır.
Tirso de Molinanın qəhrəmanı hələ ibtidai səciyyə
daşıyır. O, qadınları şəxsi cazibəsinin hesabına yoldan
çıxarmır, daha kobud vasitələrə əl atır. Aristokrat qadınları
müxtəlif üsullarla aldadırsa, sadə xalq qızlarını onlara
evlənəcəyini və onları kübar xanımına çevirəcəyini vəd
etməklə istəklərinə tabe edir. Eyni zamanda o, həyatsevərliyi,
tükənməz enerjisi, qeyri-adi cəsarəti ilə insanı heyran edir.
Müəllif öz qəhrəmanını bu baxımdan ittiham etsə də, onu
cəzbedici cizgilərlə göstərir. Heykəlin gəlişindən sonra
soyuq tər basan Don Juan tezcə özünü ələ alır və deyir:
"Bütün bunlar ancaq xəyalın oyunudur. Rədd olsun axmaq
qorxaqlıq!.. Qəlbi, gücü, ağlı olan canlı bədənlərdən qorxmayan mənmi, mənmi ölümdən qorxmalıyam? Bir halda ki,
mən dəvət olunmuşam, sabah kilsəyə gedəcəyəm, qoy bütün
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Seviliya mənim qorxu bilməz şücaətimə heyran qalsın."
Don Juan Tirso de Molinanın təsvirində heç də dinsiz
və allahsız deyildir. O hələ belə güman edir ki, düzəlməyə
vaxtı var, ona qədər həyatdan zövq almaq, kef görmək
fikrindədir. Nə nökəri Katalinonun, nə də başqalarının
öyüdləri ona kar edir. Ölüm onu qəfildən yaxalayan vaxt,
heykələ qışqırıb keşiş çağırmaq, günahlardan təmizlənmək
istədiyini bildirsə də, buna imkan tapmır, tövbə etməmiş
məhv olur. Tirso de Molina öz qəhrəmanını haqq məhkəməsi
ilə cəzalandırır. Orta əsrlər klerikal teatrının yolu ilə gedərək
günaha görə cəzalandırmaq prinsipini əsas götürür.
Dramaturq dönə-dönə qeyd edir və nəzərə çatdırır ki,
peşman olmaq, tövbə etmək üçün vaxt həmişə azdır. "Hələ
qarşımda vaxt çoxdur" deyirsə, səhv edir. Don Juan ölü ilə
şam edərkən eyni məzmunlu axirət nəğməsi səslənir. Bu
yolla Tirso de Molina tövbəyə, özünü hər şeydən məhrum
etməyə çağırır. Kim bilir ölüm nə vaxt gələcək, ona görə hər
vaxt canını axirətə tapşırmağa hazır ol, sabahkı günün
qorxusu ilə özünə əzab ver. Müəllif əsər boyu oxucunu
allahın cəzası ilə qorxudur. "Allahın möcüzələrinin ölçüsü
yoxdur" deyərək hər yerdə insanı ilahinin qüdrəti ilə
hədələyir.
Bir cəhəti də mütləq qeyd etmək lazımdır ki, Tirso de
Molinanın əsərində barokko cərəyanına bağlılıq da aydınca
hiss olunur. Xüsusilə, son səhnədə dəhşətli səhnələrin
təsvirinə olan xəstə meyl özünü aydın büruzə verir. Buradakı
axirət kabusları və iyrənc naturalist səhnələr bu cəhəti bir
daha təsdiqləməkdədir.
Tirso de Molina eyni zamanda bir sıra şən komediyalar da yaratmışdır. A.A.Smirnov yazır: "İntriqa ustası
kimi o, Lope de Veqadan geri qalmır, xarakterlərin işlənməsi
baxımından isə çox vaxt onu ötür. Onun pyeslərində
kişilərdən daha üstün görünən qadın surətlərinin
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yaradılmasında o daha çox müvəffəq olur. Onun qadın
qəhrəmanları böyük ehtirası, nadir enerjisi, təşəbbüskarlığı,
tədbirliliyi, öz hüququnu müdafiə etmək və öz səadətini
qoruya bilmək bacarığı ilə seçilirlər." Doğrudan da, ədibin
"Yaşıl şalvarlı Don Xil", "Mömin Marta"
və başqa
komediyalarında təsvir edilən qadın surətləri öz güclü
xarakterləri, döyüşkənlikləri, cəsarətləri ilə seçilirlər. "Yaşıl
şalvarlı Don Xil" komediyasında Donya Xuana kişi paltarı
geyir və ağıllı tədbiri ilə istədiyi adamla ailə həyatı qurmağa
nail olur. Haqlı olaraq, bir çox ispan ədəbiyyatı
mütəxəssisləri bu əsəri bütün ispan və hətta Avropa
ədəbiyyatında ən yüksək ustalıqla yaradılmış intriqa
komediyası sayırlar.
Tirso de Molinanın yaradıcılığındakı bu mürəkkəblik
və ziddiyyət onun yaşadığı dövrün mürəkkəblik və
ziddiyyətləri ilə bağlıdır. İspaniyada dövrün ən qabaqcıl və
istedadlı adamlarında həmin ziddiyyətləri müxtəlif şəkillərdə
müşahidə etmək mümkündür.
FRANSİSKO KEVEDO /1580-1645/. XVII əsr ispan ədəbiyyatında bədii nəsrin ən görkəmli nümayəndəsi
Fransisko Qomes de Kevedodur. O, zadəgan ailəsindən
çıxmış, dəfələrlə yüksək dövlət vəzifələrində çalışmış, o
cümlədən bir müddət maliyyə naziri olmuşdur. Güclü
enerjiyə malik olan Kevedo, həm də ipə-sapa yatmayan bir
şəxs idi. Gözünün zəif görməsinə, bir ayağının şikəst
olmasına baxmayaraq ən dalaşqan bir adam kimi tanınmışdır.
Ən kiçik bir səbəb üstündə qılıncını qınından çıxarar, duel
tələb edərdi. Bir dəfə qəfəsdən çıxmış bəbir onun üzərinə
atılır, Kevedo onu öldürür.
Kevedo məhsuldar bir yazıçı idi. O, şeir və nəsr
formalarından eyni məharətlə istifadə edirdi. Ədib öz
satiralarında yezuitləri, saray və saray əyanlarını, acgöz
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dövlət məmurlarını, o cümlədən nazirləri, varlı tacirləri,
fırıldaqçıları, işbazları ifşa etmişdir. Xalqın yoxsulluğu,
hakimlərin alçaqlığı ilə barışa bilməyən yazıçı zadəgan
ailəsindən çıxmasına baxmayaraq hakim təbəqələrə qarşı
ciddi müxalifətdə idi.
Kevedo satiralarından narazı qalan hakim təbəqələr
onun həyatına qəsd etmək qərarına gəlir və bunun üçün
muzdlu qatillər tuturlar. Lakin ədib öz çevikliyi ilə bu
təhlükədən canını qurtarır. Nazir Olivaresi tənqid etdiyinə
görə onu həbs edir və dörd il San Marko monastırında
saxlayırlar. Həbsxanada yazıçının səhhəti pozulur. O,
azadlığa çıxdıqdan sonra çox yaşaya bilməyib ölür.
Kevedo siyasi görüşləri baxımından güclü mütləqiyyət hakimiyyəti tərəfdarı idi. O, dövlətə qarşı ona görə
müxalifət mövqeyində idi ki, kral hakimiyyətinin zəifliyi,
ayrı-ayrı fırıldaqçıların əlində oyuncaq olması, yerli
feodallarla bacara bilməməsi ilə razılaşmırdı. Ədəbiyyat
sahəsində isə o, Qonqoranın mürəkkəb, dolaşıq, müəmmalı
üslubunu rədd edirdi. Ədəbiyyatdan həqiqət, sadəlik,
aydınlıq gözləyirdi. "Qoy Lope de Veqa bizə poeziyada
parlaq bir aydınlığı öyrətsin" deyən Kevedo bir şair kimi
daha çox barokko ədəbi cərəyanına meyl edirdi. Burada o
daha çox Kalderona yaxınlaşırdı. Kədərli mənzərələr yaradır,
kədərli əhval-ruhiyyə ifadə edirdi.
Sonetlərinin birində dünyanın get-gedə vəhşiləşməsini, abad şəhər və kəndlərin boş səhralara çevrilməsini
şair dərin bir kədər və bədbinlik hiss ilə qələmə alır. Budur,
vaxtı ilə abad olan gözəl bir şəhər viran qalmışdır, onun
keçmiş əzəməti, təntənə və təmtərağı dağılıb getmişdir.
Tarlalarda əvvəlki həyat və sevincdən əsər-əlamət yoxdur.
Günəşin şüaları çayları qurutmuş, heyvanlar susuzluqdan
gileyli-gileyli mələşirlər. Evə qayıdan lirik qəhrəman evdə də
eyni mənzərənin şahidi olur: hər yanı toz basmış, lazımsız
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əşyalar səliqəsiz bir şəkildə tökülmüşdür, qılınc pas atmış,
əyri əsa sınmışdır. Sonetin son iki misrasında isə barokko
ədəbiyyatına məxsus ümidsizlik, bədbinlik əhval-ruhiyyəsi
ölüm və qəbiristanlıq sözləri ilə daha da gücləndirilmişdir.
Hara göz yetirirsən, üfunət, zülmət hər yan!
Boylanır hər tərəfdən ölüm, bir də qəbiristan!
Fransisko Kevedo, əlbəttə, nəsr əsərləri ilə şöhrət
qazanmışdır. Onun "Yuxular", "Don Pablos adlı Seqoviyalı
bir tülüngünün həyat sərgüzəşti", "Hər şey və bir çox başqa
şeylər haqqında kitab" kimi nəsr əsərləri yüksək
sənətkarlıqla yazılmışdır.
"Don Pablos adlı Seqoviyalı bir tülüngünün həyat
sərgüzəşti" romanı satirik kələkbazlıq povesti kimi yazılmışdır. Romanda ispan dvoryanlığının süqutu və cəmiyyətin
bütün təbəqələrini bürüyən əxlaqi düşkünlük əlvan
mənzərələrlə əks etdirilmişdir. Güclü satirik ruhda yazılan bu
əsər öz kədərli məzmunu ilə kələkbazlıq romanlarının bütün
əvvəlki nümunələrindən fərqlənir. Əsərin qəhrəmanı Pablo
bərbər oğludur, anası küçə qadını olmuşdur. Pablo
kələkbazdır, onun heç bir əxlaqi prinsipi yoxdur. O, gah
aktyor olur, gah yalandan şikəst dilənçi roluna girir, gah
oğrular dəstəsinə qoşulur, bəzən muzdlu qatil olur. Onu əhatə
edən adamlar da onun özü kimidir. Bunlar əslində əsasən
vəhşiləri xatırladan varlılardır. Bunlarda təmiz, insani bir
cəhət axtarmaq yersizdir.
Həyatın çirkab içərisində ayaqladığı, bədbəxt etdiyi
Pablo bu yola necə düşdüyünü xatırlayaraq deyir: "Bir atalar
sözündə deyilir ki, başqaları necə edirsə, sən də elə hərəkət
et. Doğru da deyir. Məhz bu sözü xatırlayıb mən də
fırıldaqçılar fırıldaqçısı olmaq, əgər mümkünsə, başqaları
arasında ən böyük fırıldaqçı olmaq qərarına gəldim." Roman
mövcud gerçəkliyə qarşı barışmaz ruhda yaradılmışdır. Eyni
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zamanda əsərdə xeyirə, namuslu həyata çağırış da güclüdür.
Kevedonun başqa əsərlərində olduğu kimi burada da onun
müsbət idealı aydın deyildir. Katolik dini xadimlərinə qarşı
kəskin mənfi münasibət bəsləyən ədib büsbütün din və
kilsədən ayrıla bilmir. Kral hakimiyyətinin insana zidd
siyasətini, hakim təbəqələrin daş ürəkliliyini cəsarətlə ifşa
edən ədib öz ümidlərini müdrik və xeyirxah kral ideyasına
bağlayır. Onun baxış və görüşlərində XVII əsr ispan
həyatının ziddiyyətləri, onun ən yaxşı adamlarının nəcib
idealları, həm də gücsüzlüyü əks olunmuşdur.
Kevedo yazır: "Üç şey dünyada ən yaxşıdır, bu üç şey
üç qrup insanlar tərəfindən qeyri-adi dərəcədə nifrətlə
qarşılanır: sağlamlıq həkimlər, sülh əsgərlər, həqiqət bəzi
yazıçılar və cızmaqaraçılar tərəfindən." Yazıçının bu qeydləri
göstərir ki, onu insanların sağlamlığı, əmin-amanlığı,
incəsənətdə isə həqiqət, həyatilik daha çox cəlb edir və
sevindirir.
"Yuxular" əsərində Kevedo daha dərin satirik fəlsəfi
ümumiləşdirmələr aparır. Ədib belə hesab edir ki, oğurluqla
məşğul olan, qanunla cəzalandırılan adamlar kimi qanuna
əsaslanıb oğurluq edən dövlət nazirləri də oğrudurlar. Axirət
dünyasında qatillər və həkimlər bir yerdə olduqları kimi
oğrularla dövlət xadimləri də eyni bir yerdə olurlar.
Kevedonun bədii nəsri həm də konseptizmlərlə
zənginləşdirilmişdir. İspaniyada yaranan ən maraqlı ədəbi
hadisələrdən biri olan konseptizm başqa ölkələrin
yazıçılarına da güclü təsir göstərmişdir. Onun banisi şair
Alonso Ledesmadır. Bu hadisənin adı A.Ledesmanın 1600cü ildə çap olunan "Konseptos espirituales" adlı şeirlər
kitabının adından götürülmüşdür. "Əqli dərketmələr",
"İntellektual tapmacalar" şəklində tərcümə edilə bilən bu ad
altında toplanan şeirlərdə incə söz, ideya, fikir oyunları əks
olunmuşdur. Bu tipli əsərlərdə əsas fikir incə yarım
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eyhamlar, intellektual tapmacalar yolu ilə ifadə olunur.
Kevedo nəsr əsərlərində konseptizmlərdən sıx-sıx
istifadə edir. Məsələn, yazıçı ac adamın dişsiz ağzını təsvir
etmək istərkən yazır: "dişləri işsizliyə və boş-boş
veyllənməyə görə sürgün edilmişdir", heç bir ləzzəti, dadı
olmayan pəhriz bulyonu Nərgizin öz əksini gördüyü saf
çeşmə suyuna oxşadılmışdır. "Bütün adamlar cidaya
oxşayırdılar, həm də elə bil ki, onların üzlərinə aşındırıcı
sirkə turşusu sürtmüşdür." "Bədənin aşağı hissəsi iki uzun və
yastı ayağı olan çəngələ, yaxud kompasa oxşayırdı." "Onun
saqqalı qonşu ağızın qorxusundan rəngini itirmişdi, çünki
adama elə gəlirdi ki, o, aclıqdan əzab çəkdiyi üçün onu
yeməklə hədələyir." Bütün bu bənzətmələr konseptizm
ruhunda yaradılmışdır.
Kevedonun nəsri əqli səciyyə daşıdığından oxucunun
hiss və duyğuları deyil, ağlına xitabən yazıldığından onda
lirik, hissi, emosional cizgilər zəifdir. Buna görə də onun
gözlənilməz bənzətmələri və söz oyunları, ən uzaq hadisələri
yaxınlaşdırmaq, bənzətmək cəhdləri tamamilə yerinə düşür.
O, laqeyd bir təsvirçi, qayğısız-qayğısız nöqsanlara gülən, öz
baxışlarını zorla qəbul etdirməyə çalışmayan bir yazıçı kimi
hərəkət edir. Onun satirik hücumlarında güclü bir kədər və
ümidsizlik duyulur. "Hər şey və bir çox başqa şeylər
haqqında kitab" əsərində müəllif həmin kədər ümidsizliyi
dərin intellektual söz oyunları vasitəsilə ifadə edir.
"Sevilmək üçün nə etmək lazımdır?" sualına Kevedo belə
bədbin bir cavab qaytarır: "Borc ver və geri istəmə, bağışla,
qonaq et, qulluq göstər, sus, səni aldatmağa imkan ver, döz,
iztirab çək." "İnsanlara sənin arzunu yerinə yetirmək üçün nə
lazımdır?" sualına isə yazıçı belə cavab verir: "Onlardan
xahiş et ki, hər nəyin varsa, əlindən alsınlar, onlar həvəslə bu
işi edəcəklər." "Heç vaxt başı ağarmamaq və qocalmamaq
üçün uşaqkən, yaxud anadan olan kimi öl." Kevedonun əsər333
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lərindəki bu tipli qeydləri nəzərə alaraq onu mizantrop yazıçı
adlandırırlar.
Onun insan eybəcərliklərinə kəskin tənqidi münasibətini yazıçının insanlara nifrətlə yanaşmasının təzahürü
kimi qiymətləndirirlər. Lakin diqqətlə yanaşılsa, onun
mizantropluğunun kədərli, ümidsiz bir humanizmin nəticəsi,
ifadəsi olduğu aydınlaşır.
Kevedonun yaradıcılığı sonrakı dövr Avropa yazıçılarının yaradıcılığına müəyyən təsir göstərmişdir. Lesaj
özünün "Jil Blaz"ını yazarkən, heç şübhəsiz ki, onun
"Seqoviyalı Don Pablo"sundan təsirlənmişdir.
QEVARA /1579-1644/. XVII əsr ispan nəsrində
konseptizmə meyl edən yazıçılardan biri də Luis Veles de
Qevaradır. Qevara daha çox 1642-ci ildə çap olunmuş
"Axsaq şeytan" romanı ilə məşhurdur. Romanın qəhrəmanı
tələbə Kleofasdır. O, bir dəfə təqibdən yaxasını qurtarmaq
üçün qaçdığı vaxt bir evin damında münəccimin kolbada əsir
etdiyi şeytan Asmodeyi azad edir. Bu xırdalıqlar iblisi,
cəhənnəm birəsi, dedi-qodular, kələkbaz fırıldaqçılarla
məşğul olan şeytan Kleofasa minnətdarlıq əlaməti olaraq
Madridin sirlərini açıb ona göstərir. Asmodeyin köməyi ilə
Kleofas divarlar arxasında baş verən gizli hadisələrin,
dəhşətli insan həyatı mənzərələrinin şahidi olur. Belə bir
üsuldan istifadə edən yazıçı müasir cəmiyyətin satirik
surətlər qalereyasını yaradır. XVIII əsrin başlanğıcında bu
süjet İspaniyadan Fransaya keçir. Lesaj onu yenidən işləyir.
Təsvir edilən hadisələr və yaradılan surətlər oxşar
olsa da, Lesajın yazı üslubu Qevaradan fərqlənir. Lesaj
hadisələri sadəlövh bir yumorla qələmə alırsa, Qevara bir
konseptist kimi incə hazırcavablıq üsullarına müraciət edir,
oxucunun diqqətini addımbaşı hadisələri şərh etməyin incə
formasına yönəldir. "Qoy müqayisənin oynaqlığına görə
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məni bağışlasınlar", "bizim metaforaya heyran olmağı tələb
etmirik" kimi cümlələr tez-tez təhkiyəni kəsir. Oxucu bir
tərəfdən hadisələrin gedişini, qəhrəmanların hərəkətlərini
izləyirsə, digər tərəfdən diqqətini təhkiyəçilikdən ayıra bilmir.
Yazıçı gah birbaşa müraciətləri, xitabları ilə, gözlənilməz incə metaforaları ilə oxucunu heyran edir, əfsunlayır.
Yazıçının fikrincə, ölüm əhdnaməsini ancaq sadəcə olaraq
ölüm yox, "ölüm vikarisi" axirət hakimi poza bilər. Burada
saxta küçə gözəlçəsi "saxta pul", kabalyero "plaşlı və qılınclı
gəmi", hakimlər isə "ədalət pişikləri" adlandırılır. Belə bir
yazı üslubunun da özünəməxsus gözəlliyi, üstünlüyü vardır.
BALTASAR QRASİAN /1601-1658/. İspaniyada
barokkonun ən böyük nasirlərindən və nəzəriyyəçilərindən
biri Baltasar Qrasian olmuşdur. O, Belmontda həkim
ailəsində doğulmuşdur. Uşaqlığı yoxsulluq içində keçmişdir.
Qohumlarının köməyilə yezuit kollecində oxumuş, fəlsəfə və
qrammatikanı öyrənmiş, Saraqossa universitetində isə
ilahiyyat elmləri ilə tanış olmuşdur. 1627-ci ildə Kallatude
şəhər kollecinə qayıdıb orada qrammatika və ritorika üzrə
müəllim işləyir. 1636-cı ildə Ueska şəhərinə dəyişilən
Qrasian burada ədəbiyyat və incəsənət həvəskarları mühitinə
düşür, yazıçı kimi formalaşır. Zadəgan don Vinsensio Xuan
da Lastanossanın ədəbi məclisləri, zəngin kitabxanası onun
dünyəvi meyllərini gücləndirir. Yezuit ordeninin rəhbərliyi
onun dünyəvi meyllərini, ədəbi fəaliyyətini xoşlamırlar.
"Qəhrəman" əsərinin 1637-ci ildə ordendən icazəsiz çap
olunması isə ən ağır bir günah kimi qarşılanır. Onun hersoq
de Noçeranın yanında işləməsi, Terraqona və Leridada
müharibənin dəhşətləri ilə üz-üzə gəlməsi həyat təcrübəsini
zənginləşdirir. 1651-ci ildə Qrasian Saraqossa universitetində
müqəddəs yazılar kafedrasının rəisi təyin olunur. Qrasian
335

Afaq Yusifli İshaqlı

dəfələrlə etdiyi kimi yezuit ordeninin icazəsi olmadan
"Tənqidçi" romanını nəşr etdirir. Buna görə onu
Salamankada təhqiredici istintaqa cəlb edir, məhkəmənin
qərarı ilə Qraus şəhərciyinə sürgün edirlər. Burada ona
yazmağa icazə vermir, pəhriz saxlamağa məcbur edib
acından öldürürlər. Yezuit ordeni mütəfəkkir yazıçıya belə
divan tutur. Salamanka məhkəməsindən bir il keçmiş o,
Qrausda 1658-ci ildə vəfat edir.
Qrasianın ədəbi irsi "Qəhrəman", "Siyasətçi", "Hazırcavablıq sənəti", "Xoşrəftar", "Gündəlik kahin, yaxud
ehtiyatlı olmaq sənəti" əsərləri və üçhissəli "Tənqidçi"
romanından ibarətdir. Filosof yazıçının əsərlərində insan
həyatının müxtəlif cəhətləri və problemləri əks etdirilir.
"Gündəlik kahin" əsəri XVII-XVIII əsrlərdə Avropa
ölkələrində ən çox yayılan əsərlərdən biri olmuşdur.
Nəsihətamiz aforizmlər şəklində yazılan bu əsərə tutqun bir
kədər və bədbinlik hakimdir. "İndiki dövrdə müdrik olmaq
üçün o qədər bilmək lazımdır ki, qədim dövrdə bu bilik
yeddi adama bəs edərdi." "Bizim günlərdə bircə adamla
danışmaq üçün əvvəllər bütöv bir xalqla danışmaq üçün
lazım olandan daha çox bacarıq işlətmək lazım gəlir." Hər
cür azadfikirlilik və əqli sərbəstlik təzahürlərinin təqib
olunduğu bu dövrdə Qrasian da fikirlərini üstüörtülü,
eyhamlı şəkildə deməyə məcbur olmuşdur. Ədib öz
oxucularına məsləhət görür ki, həddindən artıq aydın
danışmasınlar, səmimi olmasınlar. "Susmaq ehtiyatlı olmağın
ən müqəddəs sığınacağıdır", çünki açıq deyən hər bir kəs
təqib olunur, izlənir. "Öz niyyətlərini açma, çünki
düşündüyünü həyata keçirməyə mane olacaqlar, həyata
keçməyən planlara görə isə sən bədbəxt olacaqsan."
"Dünyada hökm sürən dəyişkənliyə qarşı laqeydlik əsl
müdriklik əlamətidir." "Nə qədər adama sirrini açsan, o
qədər adamdan asılı olacaqsan." "Bir sirri olmayan ürək açıl336
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mış məktub kimidir." "Kim xoşbəxtlik evinə zövq-səfa
qapısından girsə, oradan kədər-qüssə qapısından çıxacaqdır
və əskinə." Bu aforizmlərdə kədərli bir həyat təcrübəsi
ümumiləşdirilmişdir. Məcazilik, rəmzilik barokko ədibləri
tərəfindən sistem halına salınır. Lakin bu cəhət XVII əsrin
Avropa ölkələrində hökm sürən dəhşətli tarixi gerçəklik
şəraitindən irəli gəlir.
Qrasian həyatı boyu İspaniyanın, demək olar ki, hər
yerini gəzmiş, bütün siniflərin, təbəqələrin nümayəndələri ilə
tanış olmuşdur. Bir ruhani kimi, adamların tövbələrini
dinləyən bir keşiş kimi o, insanların əməllərini hərəkətə
gətirən səbəbləri öyrənmiş, zəngin həyat təcrübəsi
qazanmışdır. İspan cəmiyyətinin hakim təbəqələrində hökm
sürən soyuq haqq-hesab, vəzifəpərəstlik, ümumi mənafeyə
qarşı laqeydlik prinsipləri Qrasianın aforizmlərində müxtəlif
formalarda əks olunmuşdur. Uzun müddət böyük
diplomatlar, hərbi sərkərdələr, aristokratlar mühitində
dolaşan ədib xalqın hansı üsullarla itaətdə saxlanıldığını
görmüş və öyrənmişdir. "İdarə etmək və tabe olmağa məcbur
etmək də sənətdir, adamdan qətiyyətdən çox çeviklik istəyir,
insanların varlığına hakim kəsilən alçaq ehtirasları
öyrənmək, öz xeyrinə istifadə etmək bacarığı tələb edir.
İnsanların ehtirasları müxtəlif olsa da, bütün insanlar
bütpərəstdirlər, kimi şöhrət, rütbə, kimi qazanc güdür. Hakim
təbəqələrin çevikliyi ondadır ki, bu ehtiraslar və bütləri
yaxşı-yaxşı öyrənir, adamların zəifliklərini bilib, onların
iradəsini öz əlində saxlayır."
"Gündəlik kahin" əsərində əksər halda bədbin əhvalruhiyyədə olan çoxlu incə psixoloji müşahidələr əks
olunmuşdur, xüsusən, hakim təbəqələrdə hökm sürən
ikiüzlülük, riyakarlıq tənqid edilmişdir.
Qrasianın "Tənqidçi" romanı da Avropa oxucuları
arasında böyük müvəffəqiyyət qazanmışdır. Orijinalda "El
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kritikon"
adlanan bu əsər forması etibarilə Volterin
"Sadəlövh", D.Defonun "Robinzon Kruzo", C.Sviftin
"Qulliverin səyahəti" əsərlərinin ən layiqli sələfi olmuşdur.
Müəllifin yezuitlər tərəfindən təqib edilməsinin səbəbi, baisi
də məhz "Tənqidçi" romanıdır. Əsərin əsas qəhrəmanları
olan Kritil və Andrenio ata və oğuldur. Gəmi qəzası
nəticəsində Andrenio insan yaşamayan bir adaya düşür.
Uşağı vəhşi dağ keçisi öz südü ilə böyüdür və ölümdən xilas
edir. Əlvan cənub təbiətinin qoynunda böyüyən Andrenio
müasir insan cəmiyyətinin kinli, fırıldaqçı təbiətindən xəbərsizdir. Mədəniyyətdən kənarda böyümüş Andrenionun gözü
qarşısında XVII əsrin ortalarının İspaniyasının canlı
mənzərələri gəlib keçir. O, gördüyü hadisələrə bir vəhşi və
təbii insan gözü ilə baxır. Müəllif alleqoriyadan istifadə
edərək ispan cəmiyyətinin vəhşi təbiətini açıb göstərir.
Madridin küçələrində pələnglər, şirlər, meymunlar və
başqa vəhşi heyvanlar gəzişir. Təbiətin bütün nemətləri
varlılara qismət olur, yoxsullar haqqında heç kəs düşünmür.
Müdriklərə nifrət edirlər, axmaq və nadanlar isə böyük
hörmət sahibidir. Küçələrin labirintlərində paxıllıq, kinküdurət, yaltaqlıq gizlənmiş, hər yerdə şər simvolu olan
şeytanlar ağalıq edirlər. Mənşəyi etibarilə antik yunan
ədəbiyyatına gedib çıxan roman-səyahət formasından istifadə
edən yazıçı onu müasir həyatdan götürülən, tez-tez dəyişən
rəngarəng
səhnələrlə
zənginləşdirilmişdir.
Onun
alleqoriyaları çox vaxt ciddi sosial məna məzmun daşıyan
rəmzlərə çevrilir. Onun bədii üslub və düşüncəsinin bu
keyfiyyətləri maarifçilik dövrünün bir çox yazıçılarına
faydalı təsir göstərmişdir.
Ədibin "Hazırcavablıq, yaxud iti ağıl sənəti" traktatı
onun estetik görüşlərini əks etdirir. Qrasian belə hesab edir
ki, antik ritorika heç də incəsənətin bütün hadisələrini,
dünyanın estetik dərkinin bütün xüsusiyyətlərini əhatə etmək
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iqtidarında deyildir. Onun fikrincə, qədim müəlliflər məntiqi
idrakın qanunlarını tapmış, sillogizmlər sistemini
yaratmışlar. Lakin bu sillogizmlər iti ağıl üçün yaramır.
Qədim müəlliflər iti ağılı ancaq dahilərə xas olan keyfiyyət
saymış, onun təzahürlərinə heyranlıqlarını bildirməklə
kifayətlənmişlər, onun hansı qanunlara riayət etdiyini isə
göstərməmişlər. Sillogizmlər sahəsində tapılan qanunları nə
üçün burada da tapmaq, müəyyənləşdirmək mümkün olmasın. Öz estetik görüşlərinin yeniliyi, dərinliyi ilə də Qrasian
sonrakı dövrlərin bir çox elmi axtarış və kəşflərini
qabaqlamışdır.
Qrasian yazır: "Həqiqət nə qədər çətin dərk edilirsə,
onun dərk edilməsi bir o qədər xoşdur. Uğrunda mübarizə
aparılan hər bir yenilik bizdə daha artıq maraq doğurur və
bizə daha artıq məmnunluq bəxş edir." Qrasianın bütün
yaradıcılığı üçün epiqraf ola bilən bu sətirlər ömrü boyu öz
istedadı uğrunda mübarizə aparan bu görkəmli sənətkarın
ədəbi simasını çox dəqiq müəyyənləşdirir. Bütün bunlarla
yanaşı qeyd edilməlidir ki, Qrasianın yaradıcılığı onun
yaşadığı mühitin təsiri ilə insana inamsızlıq, bədbinlik,
ümidsizlik ruhu ilə aşılanmışdır.

LOPE de VEQA
/1562 - 1635/
XVII əsr ispan və dünya dramaturgiyasının ən
tanınmış nümayəndələrindən biri Lope de Veqadır. Həyatının
və ədəbi fəaliyyətinin daha çox hissəsini İspan İntibahı ilə
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bağlı olan Servanteslə yanaşı İspan İntibahının ən parlaq
abidələrini yaradan bu dahi dramaturq həm də XVII əsrin
görkəmli mütəfəkkir sənətkarlarındandır. O öz zəngin ədəbi
fəaliyyəti ilə XVII əsrin ədəbi fikrinə də güclü həyat eşqi,
nikbinlik, oynaqlıq, xəlqilik gətirmişdir. İspan milli
dramaturgiyası məhz onun yaradıcılığında inkişafının ən
yüksək mərhələsinə qədəm qoyur. Müasirləri Lope de
Veqanın qaynar yaradıcılıq hünərinə heyran qalmış, onu
"təbiətin möcüzəsi", "poeziya okeanı", "feniks" adlandırmışlar.
Lope de Feliks de Veqa Karto 1562-ci ildə noyabrın
25-də Madriddə anadan olmuşdur. Onun atası kəndli
ailəsindən çıxmış olsa da, varlı adam idi. Madriddə xüsusi
tikiş müəssisəsi var idi. O, oğluna dvoryan rütbəsi almış və
əməlli-başlı təhsil görməsinə nail olmuşdur. Lope de Veqa
əvvəlcə yezuit kollecində oxumuş, universitetdə təhsilini
davam etdirmiş, bir müddət Kral riyazi elmlər
akademiyasında mühazirələrə qulaq asmışdır. Dilləri
öyrənməyə xüsusi qabiliyyəti olan Lope de Veqa bir sıra
xarici dilləri yaxşı bilirdi. Gənc yaşlarından bəzi məsul
şəxslərin yanında katib işləmiş, bir müddət əsgər olmuş,
aktyor truppaları ilə yaxın əlaqə saxlayıb onlar üçün pyeslər
yazmışdır.
"Məğlubedilməz Armada"nın İngiltərə sahillərinə
uğursuz yürüşündə /1588/ iştirak edən ədib həmin vaxt
"Ancelikanın gözəlliyi" adlı poema yazmışdır. Əsl İntibah
şairi kimi bu əsərdə o, insan gözəlliyini tərənnüm etmişdir.
Qaynar, odlu, həyatsevər və şən təbiətə malik olan
Lope de Veqa qocalana qədər aşiqanə macəralarla dolu bir
həyat keçirmişdir. Bir neçə dəfə evlənmişdir. Qəlbən bağlı
olduğu aktrisa Yelena Osoryo daha varlı bir pərəstişkanının
xatirinə onu atanda Lope de Veqa ona bir neçə kəskin
epiqram yazmış, bunun üstündə məhkəməyə cəlb edilərək
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səkkiz il Madriddən sürgün olunmuşdur.
Əlli yaşlarında o, inkvizisiyanın əməkdaşı, sonra
keşiş rütbəsi almışdır. Lope de Veqa bu dövrlərdə də dünyəvi
həyatdan əl çəkməmişdir. Ancaq ölümündən bir qədər əvvəl,
şəxsi həyatında baş verən uğursuzluqlar nəticəsində, daha
doğrusu, oğlunun ölümü və qızının monastırdan qaçmasının
təsirilə asketizmə qapanmış, tərki-dünya bir həyat
sürmüşdür. Katolik irticası onun həyatının son dövrlərində
yaradıcılığına müəyyən təsir göstərsə də, onu büsbütün
özünə tabe edə bilməmişdir. 1635-ci ildə ölümün astanasında
olduğu bir vaxtda yazdığı "Fillida" poemasında da biz onu
şən, gülər və zarafatcıl bir adam kimi görürük.
1635-ci ilin 27 avqustunda Lope de Veqanın ürəyi
dayanır. Yüz əlli üç ispan, yüz dörd italyan şair və ədibi onun
ölümünə şeir və başqa yazılar həsr etdilər.
Lope de Veqa dünyanın ən məhsuldar yazıçı və
dramaturqlarından biri olmuşdur. artıq beş yaşından şeir
yazmağa başlayan ədibin on iki yaşında yazdığı komediya
səhnədə oynanılmışdır. Lope de Veqanın özünün qeyd etdiyi
kimi bəzən bir gündə bir pyes yazırmış. Lope de Veqa bütün
nəsr və nəzm janrlarında qələmini sınamışdır. Ədibin qeyridramatik əsərlərini iyirmi bir cilddə çap etmişlər. Bunların
arasında poemalar, pastorallar, romanlar, novellalar,
məktublar, ekloqlar, romanslar, sonetlər, odalar, elegiyalar və
başqa janrlarda yazılmış əsərlər vardır. Əsas yaradıcılıq
sahəsi olan dram janrında o, min səkkiz yüz komediya, dörd
yüz dini pyes və çoxlu miqdarda intermediyalar yazmışdır.
Bunlardan çoxu mənzum şəkildə yazılan 426 dram və qırxa
yaxın dini pyes qalmışdır. İki yüz əlli dramının isə adı
məlumdur. Lope de Veqa komediyalarının saxlanması
qeydinə qalmamışdır. Əgər poemalarının ümumi həcmi 50
min misradırsa, 2989 sonetinin həcmi 42 min misradır.
Lope de Veqa dramaturgiyası əhatə dairəsinin
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genişliyi, mövzularının rəngarəngliyi ilə seçilir. Onun tarixi,
əfsanəvi, əsatiri, pastoral və məişət mövzusunda yazdığı
dram əsərlərində bütün silklər və təbəqələrin nümayəndələri
iştirak edirlər. Müəllif əsərlərinin mövzusunu müxtəlif
mənbələrdən götürür, müşahidələrdən alır. Burada ispan
tarixi xronikaları da, italyan novellaçılarının əsərləri də,
səyyar lətifələr də, səyyahların söhbətləri və bibliya
mövzuları da iştirak edir. O müxtəlif xalqların və dövrlərin
həyatını eyni təbiilik və məharətlə əks etdirir. Ruslar
haqqında yazdığı əsərlərdə yalançı Dmitriyə həsr etdiyi
"Böyük Moskva hersoqu" pyesini xatırlamaq yerinə düşər.
Yazıçının maraq dairəsinin genişliyi, bəşər tarixini bütün
genişliyi ilə əks etdirmək arzusu, müstəsna dərəcədə zəngin
təxəyyülü indi də adamı heyran edir. Onu da nəzərə almaq
lazımdır ki, Lope de Veqa heç vaxt müasir ispan gerçəkliyini
unutmur, dövrün qarşı-qarşıya qoyduğu tələblərə cavab
verməyə çalışır. Hər bir dövrün və xalqın ruhunu saxlamaqla
müasir insanların hiss və duyğularını qələm alır.
Lope de Veqa özünün dramaturgiyaya aid nəzəri
fikirlərini 1609-cu ildə yazdığı "Bizim günlərdə komediya
yazmağın yeni sənəti" adlı mənzum traktatında şərh etmişdir.
Qərbi Avropanın ölkələrinin ədəbiyyatında realist poetikanın
ilk nümunələrindən olan bu əsərdə ədib, bir növ, öz
yaradıcılıq təcrübəsini ümumiləşdirmişdir. İlk sətirlərindən
o, komediyanın müasir oxucu və tamaşaçının tələblərinə
uyğun olması prinsipini irəli sürür. "Xalq qaydaları sevmir"
deyən dramaturq klassisizmin ciddi qayda-qanunları əsasında yazılmış əsərlərin tamaşaçılara istənilən səviyyədə təsir
göstərmədiyini, qəhrəmanların təmtəraqlı nitqlərinin soyuq
qarşılanmasını qeyd edib kütlələrin xoşuna gəlməyi yeni
teatrın əsas tələbi sayır, Lope de Veqa ilk növbədə xalq üçün
yazır, tamaşaçıların verdiyi qiyməti hər şeydən üstün tuturdu.
Qaydaları hər şeydən üstün tutan pedant alimlərin narazılığı,
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etirazı, onun əsərlərinin tamaşasına gəlib gəlməməsi isə ədibi
az maraqlandırır. Dramaturq yazır: "Mənə komediya yazmaq
lazım olanda, qaydaların qapısını üç qat qıfılla bağlayıb,
Plavt və Terensini iş otağımdan qovuram." Məhz buna görə
də o, zaman və məkan vəhdəti prinsiplərini cəsarətlə pozur
və öz hərəkətini belə bir dəlillə əsaslandırır: "İspaniyanın
qızğınlığının ona dünyanın yaradılmasından qiyamət gününə
qədər olan bütün hadisələri iki saat ərzində göstərməsələr,
soyumadığını görüb mən belə deyərəm: bir halda ki, teatrda
zövq vermək lazımdır, onda bu hansı yolla əldə edilirsəedilsin yaxşıdır."
Lope de Veqa klassist dramaturgiyanın əsas tələblərindən birinə qarşı çıxaraq göstərir ki, həyatda təbiətdə
olduğu kimi komediyanın süjetində də faciəli və komik
ünsürlərin qarışıq şəkildə təqdim və təsvir edilməsi daha
məqsədəuyğundur. Bununla da ədib yaratdığı surətlərin
canlı, təbii və mürəkkəb çıxmasına nail olmuşdur. yaratdığı
surətlər birtərəflilikdən yaxa qurtarmışdır.
Lope de Veqa pyesin pərdələrə bölünməsi, quruluşu
və ekspozisiyanın, intriqa düyününün, sonluğun əhəmiyyəti,
ayrı-ayrı rolların yazılması üslubları, səhnələrin maraqlı
qurtarması, pyesin məqsədəuyğun həcmi, tamaşaçının
diqqətini cəlb edən üsullar və sair haqqında maraqlı fikirlər
yürüdür. Dramaturqun fikrincə, intriqa pyesin beynidir.
Lope de Veqanın yaradıcılığını səciyyələndirən keyfiyyətlərdən biri onun işıqlı və həyatsevər olmasıdır. Yazıçı
iradəli, sağlam, cəsur və qalib gələn qəhrəmanları sevir.
Onun əsərlərində müsbət surətlərin təsvirinə daha çox yer
verilir. Sevdiyi insanların surətlərini yaratmağa o, daha çox
meyllidir. Belə surətləri xalq da sevir. Buna görə də Lope de
Veqanın əsərlərində şərəf, namus və qəhrəmanlıq mövzuları
əsas yer tutur.
Dramaturqun komediyaları XVI-XVII əsrlər ispan
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həyatının aynasıdır. Bu əsərlərdə təsvir edilən insanlar duyğu
və düşüncələrinin zənginliyi, xarakterlərinin mürəkkəbliyi,
ən çətin dəqiqələrdə belə ruhdan düşməmələri ilə seçilirlər.
Dramaturqun əsərlərində hadisələr sürətlə inkişaf etdirilir,
tez-tez bir yerdən başqa yerə köçürülür, onlarda çoxlu
surətlər iştirak edir, dil sadə olmaqla, əlvan boyaları ilə
diqqəti cəlb edir. Lope de Veqa antik müəlliflərdən də,
onların italyan təqlidçilərindən də, xalq teatrından da öyrənmişdir, lakin onların hamısından ən yaxşı cəhətləri, özünün
realist prinsiplərinə uyğun gələn keyfiyyətləri, işıqlı,
həyatsevər cizgiləri götürmüşdür.
Klassisist dramaturgiyanın tərəfdarları Lope de
Veqanın prinsiplərini qəbul etməsələr də, ədəbi ictimaiyyət
onun fikirlərini bəyəndi, dramaturqun pyeslərində onun
nəzəri görüşlərinin parlaq təsdiqini gördülər. İspan teatrı
Lope de Veqanın göstərdiyi və getdiyi yolla getdi.
Lope de Veqa bütün janrlarda qələmini sınayıb gözəl
əsərlər yaratsa da, onun əsas yaradıcılıq sahəsi dramaturgiya
idi. Burada da o, komediya və dini dram /auto sakramentale/
formalarından daha çox istifadə etmişdir.
Klassisist teatrdan fərqli olaraq dramaturq komediyada pərdələrin sayını bir qayda olaraq üçə endirir, özünü
isə faciənin tam əksi olan, komik surətlər və komik səhnələr
göstərən bir janr olmaqdan uzaqlaşdırır. Onun komediyaları
yeri gələndə faciə, yeri gələndə qəhrəmanlıq dramı, yeri
düşəndə isə sadəcə yumor dolu komediyadır. Auto
sakramentale formasına isə o, nisbətən az müraciət etmişdir.
Onun komediyalarında canlı, hərəkətdə olan, danışan, həyəcanlandıran parlaq bir dünya yaşayır. Bəşər tarixinin
müxtəlif dövrləri, hadisələri gəlib göz önündən keçir.
Ədibin seçilmiş əsərlərinə yazdığı müqəddimədə
K.Derjavin Lope de Veqa yaradıcılığının bir sıra
xüsusiyyətlərini doğru səciyyələndirərək yazmışdır: "Onun
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komediyalarının süjeti zaman baxımından dünyanın
yaradılması haqqında bibliyada göstərilən tarixdən başlamış
Lopenin müasiri olduğu dövrə qədərki hadisələri əhatə edir.
Məkan baxımından onlar İspaniyanın sərhədlərindən çoxçox kənara çıxırlar, tamaşaçını gah Rusiyaya, gah
Albaniyaya, gah Macarıstana, gah Bohemiyaya, gah Polşaya,
gah Amerikaya aparırlar. İspaniya özü Lopenin
dramaturgiyasında az qala özünün bütün əsas şəhərləri,
bütün əyalət və vilayətləri ilə təmsil olunmuşdur. Lope de
Veqa teatrında iştirak edən surətlərin qeyri-adi dərəcədə
böyük miqdarı nəinki təkcə çoxlu millətləri, həm də daha
artıq dərəcədə çoxlu tiplərini, peşələrini cəmiyyətin bütün
silk və təbəqələrinin nümayəndələrini əhatə edir. Lope de
Veqanın surətlər aləminin universallığı ilə onun dilinin
universallığı tamamilə uyğundur. O, leksik baxımdan
dünyanın ən zəngin yazıçılarındandır, ən müxtəlif nitq
üslublarından sərbəst və asan bir tərzdə faydalanır."
"Seviliya ulduzu" /1623/ pyesi Lope de Veqanın
dünya teatrlarının səhnələrində bu günə qədər ən çox
oynanılan əsərlərindən biridir. Əsərin qəhrəmanları varlı
kübar dairələrinə məxsus adamlardır. Lakin kübar dairələrin
özündə nisbətən aşağı silkə mənsub olanlar daha yüksək
mərtəbədə dayananlar tərəfindən sıxışdırılır, kiçik bir
müdaxilə, azacıq bir şıltaqlıq qəhrəmanların səadətini alt-üst
edir. Dost dostunu, sevdiyini itirir.
Yaranmış şərait nəticəsində qəhrəmanın şərəf, namus
qarşısındakı borcu ilə şəxsi sevgi duyğuları arasında uçurum
yaranır. İspan zadəganlığının şərəf-namus, verdiyi sözə əməl
etmək məsələləri ilə əlaqədar qanun şəklinə saldığı prinsiplər
insana öz əlilə öz səadətini məhv etdirir, onu dünyada ən əziz
adamına əl qaldırmağa yönəldir. Daha aşağı təbəqələr daha
yuxarı təbəqələrin ucbatından əzab çəkir, onların səadəti
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əlindən alınır. Bununla bərabər əsərin qəhrəmanları yüksək
insani ləyaqət nümayiş etdirir, çətin sınaqlardan qalib
çıxırlar, şərə, eybəcərliyə güzəştə getmirlər. Dramaturq şərin
ən güclü təcəssümü, fəlakətlərin baisi olan Kralı peşman
olmağa, geri çəkilməyə, çirkin planlarını unutmağa məcbur
edir. Lope de Veqa insana inanır, onu yüksəklərə doğru
çağırır.
Əsərdə təsvir edilən hadisələr Seviliyada, Cəsur IV
Sançonun hakimiyyəti illərində, 1284-1295-ci illərdə cərəyan edir. Dramaturqun tərcümeyi-halını yazan alimlərin
müəyyənləşdirdiyinə görə, Lope de Veqa XVII əsrin
əvvəllərində
Seviliyada
olmuş,
onun
gözəlliyinə
vurulmuşdur. "Seviliya ulduzu" pyesində onun ən gözəl
əfsanələrindən biri əsasında bu şəhəri və onun insanlarını
tərənnüm etmişdir. Əsərin əvvəlindən sonuna qədər
Seviliyanın
insanlarının
gözəlliyindən,
namus
və
igidliyindən söhbət açılır. Bu şəhərə şəhvani duyğularını
təmin etmək yeri kimi baxan Kral özü də onun insanlarının
təsiri ilə dəyişir. O, açıq-açığına etiraf edir:
Gör necə insandır sevilyalılar!
Alicənabdırlar! Satılmaz onlar!
Daha möhkəmdirlər, tuncdan, mərmərdən.
Kralın yaxın nədimlərindən olan Don Aryas isə
Sevilyanı bir şəhər kimi Romadan üstün tutur, onun geniş
küçələrindən, qəsrlərindən söhbət açır.
Bəli, gözəllikdə bizim Sevilya,
Qədim Romanı da ötmüş belə,
Geniş küçələri, qəsrləriylə.
İlk baxışdan Sevilya uca binaları, geniş küçələri,
abadlığı, qonaqpərvərliyi ilə diqqəti cəlb edirsə, daha
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yaxından tanışlıq onun insanlarının mənəvi gözəlliyini üzə
çıxarır. Dramaturq vətənpərvər bir sənətkar kimi pyesin
əvvəlindən sonuna qədər İspaniyanın ən gözəl bir bucağı
saydığı Sevilyanı vəsf edir, onun gözəlliyinə nəğmə qoşur.
Əsərin əsas surətlərindən biri kral Cəsur Sançodur.
Sevilyalılarla ilk söhbətində onların köməyilə Cəbəllütariqi
tutmaqdan söz açan kralın, sonrakı hərəkət və söhbətləri
göstərir ki, onu xalqın, ölkənin taleyi az maraqlandırır. O,
şəhərə daxil olduğu vaxtdan qadınlara göz gəzdirir, özü üçün
yeni-yeni ov müəyyənləşdirir. Onun nədimi və mənfi
cəhətdən daha düşkün bir adam olan Don Aryas Sevilyanın
ümumi gözəlliklərindən, inkişafından, qəsr və küçələrindən
danışanda kral onun sözünü kəsir. Sevilyanın gözəllərindən
söhbət açmadığı üçün onu məzəmmət edir. Söhbətin belə
şəkil alması, kralın dövlət və idarə işləri ilə deyil, gözəl
qadınlarla daha çox maraqlanması, fikri-zikrinin ancaq bu
istiqamətə yönəlməsi onun mənəvi şikəstliyindən xəbər verir.
Məlum olur ki, yol boyu Don Aryas da kral kimi bir
müştəri gözü ilə qadınlara baxırmış. Ağasının ən çirkin və
iyrənc istəklərində də işə yaramağa çalışan bu kral nökəri
Leonora, Koronel, Beatris, Anna və başqa qadınlardan,
onların gözəlliyindən söhbət açır, ağasının növbəti ovunu
müəyyənləşdirməyə çalışır. Don Aryas təriflədiyi gözəllər
krala xoş gəlmir, birini "qızıla tutulmuş soyuq mərmər"
adlandırır, bir başqasını "ancaq buz kimi içməli su" sayır, bir
ayrısının adını bəyənmir. Kralla Don Aryas arasında gedən
bu söhbət Kralın və onun nökərinin mənəvi cılızlığını üzə
çıxarır. Bu baxımdan kral – Nizaminin yaratdığı Xosrov
surətini yada salır. Görünür ki, hər iki intibah sənətkarı dövrünün hökmdarlarının sevgi, ehtiras düşkünlüyünü onların
əsas qüsuru kimi görmüş və rədd etmişlər.
Kralın söhbətindən aydın olur ki, o, şəhərə daxil
olarkən eyvanda gördüyü bir qız onu daha çox cəlb etmişdir.
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Qızın vüqarı, gözəlliyi kralın qəlbini ovlamış, hətta kral onun
qarşısında şlyapasını çıxarıb baş əyməyə də fürsət tapmışdır.
Kral gördüyü qızı Don Aryasa belə təqdim edir.
O qara saçlını unutdun amma?
Vüqarla durmuşdu öz eyvanında.
Hamıdan vüqarlı, hamıdan gözəl...
Onu görən kimi qaldım məəttəl...
Nurlu Avropadan o işıqlıydı,
İşıqlı gündüzdən yaraşıqlıydı.
O qara paltarda göründü mənə,
Göylərin ilahi gözəlliyiylə.
Yanqır, təcrübəli kral kimi gözü ancaq gözəl qadınlar
axtaran Don Aryas Don Sançonun kim haqqında danışdığını
o saat başa düşür. Söhbətin Estrelya Taberadan getdiyini
anlayır. Don Aryas Sevilya ulduzu ləqəbi ilə tanınan
Estrelyadan, onun qardaşı Busto Taberadan, qardaşının onu
ərə vermək istəməsindən krala söhbət açır.
Kral necə olursa-olsun Esrtelyanı ələ keçirmək, onun
sevgisindən kam almaq arzusunda olduğunu bildirir, Don
Aryasdan tədbir, hiylə soruşur. Elə həmin gecə Estrelyanı
görmək istəyini bildirir. Don Aryasın məsləhəti ilə Kral
Busto Taberanı özünə yaxınlaşdırmaq, ona mərhəmət
göstərmək və bu yolla onun bacısını ələ keçirmək qərarına
gəlir.
Kral Bustonu ələ keçirmək, öz hörməti ilə onu gözü
kölgəli etmək üçün hər şeyə hazırdır. O, dövlət işlərindən öz
sevgi ehtiraslarını təmin etmək üçün istifadəyə çalışır. Ölmüş
sərkərdənin yerinə Don Qonsalo, Fernando Peres Medina
kimi əsl namizədlər olduğu halda, o bu vəzifəni zorla
Bustoya tapşırır. Busto kralın gözlənilməz mərhəməti,
lütfkarlığı qarşısında narahat olur, həyəcanlanır, şübhələnir.
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Layiq olduğumdan artıqsa fəqət,
Mənə gərək deyil, nə şan, nə şöhrət.
deyərək kralın göstərdiyi etimaddan qaçmağa, can qurtarmağa çalışır. O, kralın çirkin planlarından bixəbər olmasına baxmayaraq onun lütfkarlığında qorxulu, təhlükəli
bir nəticə görür, kraldan ancaq ədalət gözlədiyini bildirir.
Bustonun mərd, cəsarətli imtina cəhdlərinə baxmayaraq kral
onu Arqidonaya vali təyin edir. Kral çox incə şəkildə
Bustonun hal-əhvalını, bacısını soruşur, Estrelyaya adaxlını
özü tapacağını, cehiz verəcəyini və hami olacağını söyləyir.
Estrelyanı görmək üçün ölüb əldən gedən kral
məiyyəti ilə birlikdə Busto Taberanın evinə gələndə, onun
evinə keçmək istəyəndə gənc zadəgan bu şübhəli lütfkarlığı
rədd edir, kralı evinə buraxmır. "Əgər sevilyalılar bilsələr ki,
kral bizim evə qonaq gəlmişdir, şəhərdə min cür söz
danışarlar" deyərək onu geri qaytarır. Çirkin namussuz
planlarının üstü açılan, gəlişinin məqsədi açıq şəkildə üzünə
deyilən kral məqsədindən yenə dönmür. Don Aryasın
vasitəsilə qulluqçu Natilda öz xanımına satqın çıxır.
Bustonun gecələr kefdə olduğunu ancaq səhərə yaxın evinə
gəldiyini bildirib kralı gecə Estrelyanın yanına buraxmağa
söz verir. Kral plaşa bürünərək Busto Taberanın evinə daxil
olur. Kral içəri girən kimi Busto da evə qayıdır. Adətinin
əksinə olaraq bu dəfə evə çox tez gəlir. Kralın təkcə, gizlin
onun evinə soxulduğunu görən Tabera dəhşətə gəlir, onun
hərəkətini namussuzluq, rüsvayçılıq adlandırır.
Yox, kral özünün təbəələrini
Bu namussuzluqla ləkələməz, yox...
Söylə, bundan böyük varmı xəyanət?
İspaniyalıların fəxr eylədiyi,
Şanı və şöhrəti çox parlaq olan
Kralın adından danışaraq sən –
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Rüsvayçı, həyasız işlər görürsən! 1
Busto kralı tanıyır. Onun çirkin, namussuz iş
tutduğunu kobud ifadələrlə üzünə deyib evdən qovur.
Kral hamisidir rəiyyətin,
Qoruyur o, xalqın pak namusunu.
sözləri xüsusilə diqqəti cəlb edir. Lope de Veqanın təsvir
etdiyi kral bu prinsipin tamamilə əksinə hərəkət edən bir
adamdır. O, xalqını qorumalı olduğu halda, ona ləkə vuran,
ləkə vurmağa çalışan bir adamdır. Əslində onun xalq namusu
ilə oynamaqdan başqa bir işi yoxdur. Busto kralı tanısa da,
özünü tanımazlığa vurub onun çirkin simasını açıb göstərir,
onu ifşa edir. Bu sözlərin kəskinliyinə dözə bilməyən kral
onunla qılınclaşmaq qərarına gəlir, hay-küy düşəndə tanınacağını görüb qaçır.
Busto tərəfindən özünü təhqir edilmiş sayan kral indi
yeni bir cinayət haqqında düşünür. O, Bustodan intiqam
almaq, onu məhv etmək üçün yollar arayır. Aşkar şəkildə
onu öldürməkdən, xalqın narazılığına səbəb olmaqdan
ehtiyat etdiyi üçün yeni çirkin bir üsula əl atır. Saray
əyanlarının məsləhəti ilə onu öldürmək başqa bir adama
həvalə edilir. Don Aryasın məsləhəti ilə bu iş Bustonun
dostu, Estrelyanın sevgilisi Don Sançonun boynuna qoyulur.
Burada Don Sançonun öz taleyi də, namusu da təhlükə
altında qoyulur. Don Sançonun kral yolunda ölümə belə
hazır olduğunu, onun özünün tanrısı saydığını, hər əmrinə
hazır olduğunu söylədiyini görən kral onunla çox incə, hiyləgər bir danışıq aparır. Guya onu təhqir edən bir nəfəri
aradan götürmək lazım olduğunu deyib gəncdən söz alır, əhd
1

Лопе де Вега. Пйесляр, Азярняшр, Бакы, 1974. с.46, 47
/тяръ. Т.Тялятиндир/
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edir, onu müdafiə edəcəyinə söz verir. Sonra isə ona bir
kağız verib orada öldürüləsi adamın adının yazıldığını
söyləyir. Cani kral hər şeyi dəqiq düşünmüşdür. Gəncdən söz
almış, onu çirkin cinayətin mexaniki silahına çevirmişdir.
Kral Don Sançoya tapşırır ki, ad yazılmış kağızı sonra
oxusun, tərəddüd etməsin, əhdi yerinə yetirsin. Kralın
Gedin! Mənim Sançom! Beləliklə də,
Qoy yetsin yerinə bizim əhdimiz.
Dediyimiz sözlər pozulmaz heç vaxt,
Bunu tək ikimiz bilirik ancaq.
Bir susmaq, bir də ki, yalnız ehtiyat!
sözləri cinayətin necə ustalıqla hazırlandığını bir daha nəzərə
çatdırır. O dövrün ispan zadəgan qayda-qanunlarına görə, ali
hakim olan kralı təhqir etmiş adamı öldürmək hər bir
təbəənin müqəddəs borcu sayılırdı. Don Sanço da belə
düşünür və kralı təhqir etmiş adamı öldürmək qətiyyətilə
sarayı tərk edir.
Elə bu vaxt o öz nökəri Klarindoya rast olur. Klarindo
şad xəbər gətirmişdir. Busto bacısını Don Sançoya verməyə
razıdır, tezliklə toy etmək fikrindədir. Məlum olur ki,
Estrelya və Busto toyun vaxtını təyin etmək üçün onu
axtarırlar. Don Sançoya yazdığı məktubda Estrelya onu öz
əri adlandırır, vaxt itirmədən gəlməsini bildirir. Don Sanço
sevinərək evə sifariş göndərir, toya hazırlaşmağı tapşırır. Özü
isə Bustonun yanına tələsir. Elə bu vaxt kralın kağızı yadına
düşür. Açıb oxuyanda orada "Öldürülməlidir Tabera Busto"
sözlərini yazdığını görüb dəhşətə gəlir. Sevinc kədərlə əvəz
olunur.
Don Sanço iki od arasında qalır. Sevgi və şərəf onu
bir-birinə zidd qərarlar çıxarmağa sövq edir. Quru şərəfi
sevgidən, səadətdən, insanlıqdan, ədalətdən üstün tutan,
yazıçı tərəfindən haqlı olaraq "şərəf qulu, borc cəngavəri"
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adlandırılan Don Sanço bir-birinə zidd düşüncələr arasında
çırpınır.
Lakin həyat versəm ona mən bu dəm
Pozaram yəqin ki, mən öz andımı.
Kral şöhrətini təhqir edərəm,
Ömrümü, ruhumu yox etsəm də mən,
Yox tələf etmərəm öz namusumu.
Bu sözlər onda borc, şərəf hissinin daha güclü
olduğunu, kralın verdiyi əmr ədalətsiz olsa da, onu qanun
saydığını bir daha nümayiş etdirir. Dramaturq nəcib Don
Sançonu ixtiyarsız cinayət silahına çevirən krala da, onun
məharətlə istifadə etdiyi şərəf, namus qanunlarına da nifrət
oyadır. Don Sanço nəyin xatirinə öz sevgilisini itirir? Nə
üçün özü üçün dünyada ən əziz olan bir şəxsi öldürməyə əl
atır? Hərəkətini dəlilik adlandırsa da, "kraldır, kraldır bu
cinayətə məni sövq eyləyən" deyə həqiqəti dərk etsə də, o nə
üçün belə bir cinayətin qeyri-ixtiyari icraçısına çevrilir?
Qabil qardaşını öldürən kimi, nahaqca qardaşını öldürdüyünü boynuna alan, özünə yaşamağı haram sayan, özünü
alçaq cani sayan, qəddar qatil adlandıran Don Sanço nə üçün
başqasının olan bir iradədən güc alıb belə iş tutur? Yuxarıda
dediyimiz kimi Don Sançonu belə müdhiş bir hərəkətə
verdiyi söz, içdiyi and, əsrlərlə qanun kimi qarşılanan
ənənələr məcbur edir. Bu qanlı əməlin səbəbini Don Sanço
hamıdan daha düzgün izah edir:
Fəlakət dolu bir and içdiyimdən,
Öz müdhiş borcumu icra etdim mən.
Beləcə qorudum öz namusumu,
Siz gedib krala deyin ki, bunu
Sözündə möhkəmdir sevilyalılar!
Namusun üstündə həm qardaşını,
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Həm də eşqlərini məhv eyləyirlər!
Aldadılan, aldadılaraq and içdirilən, ən yaxın adamını
günahsız yerə öldürən, ən namuslu adamı namus naminə
məhv edən Don Sanço əslində ən namussuz, ən şərəfsiz iş
tutmuş olur. Bustonun yeganə günahı odur ki, bacısının, həm
də Don Sançonun sevgilisinin namusunu qorumağı hər
şeydən üstün tutmuşdur. Bustonun kişiliklə, cəsarətlə
müdafiə etdiyi namus onu ucaldır. Don Sançonun qoruduğu
namus onu alçaldır, caniyə, qatilə çevirir. Bu iki namus
anlayışı bir-birinə ziddir, biri digərini rədd edir. Bu saxta
namus yolunda özünü məhv edən Don Sanço da başa düşür
ki, onun idrakı zəhərlənmişdir. Daxilən bütün varlığı ilə
tutduğu işə peşmandır. Hərəkətinin qeyri-insani, həqiqi
namus, şərəf anlayışına zidd olduğunu o da anlayır. Lakin
əsrlərlə qanun kimi qarşılanmış baxışların ətalətindən,
təsirindən çıxa bilmir, kralın əlində oyuncağa çevrilir. Sözün
həqiqi mənasında qul olur, saxta şəkildə başa düşülən namus
quluna çevrilir. Xalq içərisindən çıxan Lope de Veqa daha
çox hakim təbəqələr arasında yayılan bu saxta silki əxlaq
normalarını rədd edir.
Don Sanço Ortis özü də düşdüyü vəziyyətdən,
hərəkətlərindən narazıdır. O, ümumi şəkildə həyatı
günahlandırır. İnsan həyatının bir təsadüfdən, taleyin
amansız oyunundan asılı olduğunu düşünüb fəryad edir,
üsyan qaldırır.
Bir qızğın qumardır bu həyat, budur,
Bəzisi uduzur, bəzisi udur...
Qumarda bircə xal gətirməyəndə,
Adam bədbəxt olur, düşür kəməndə.
Sən sərt bir oyunsan, həyat, ey həyat!
Mənə üz vermişdi bir bəxtiyarlıq,
Bir anda zülmətə döndü o artıq.
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Beləliklə, silki ehkamların uydurma məntiqi təbiətin
diktə etdiyi sağlam insani düşüncəyə zidd gedərək insanın
həyatını qumar oyununa çevirir. İnsanın taleyi bir püşkdən,
bir təsadüfdən asılı qalır. İnsan öz həyati borcuna uydurma,
insanazidd qanunlar əsasında yanaşanda, namus və şərəfi bu
ölçü ilə qiymətləndirəndə onun həyatı qəddar bir oyuna
çevrilir, cinayətkar bir oyunun qurbanı olur.
Kral simasında həyata qədəm qoyan şər ayaq basdığı
hər yerə üz çevirdiyi hər kəsə uğursuzluq, bədbəxtlik gətirir.
Kral müqəddəs adət-ənənələrdən, qanun-qaydalardan suiistifadə edərək insanları cinayətə yönəldir. Əgər kral düzgün
mövqedə dayanaraq təhqir edilibsə, xalq və ölkənin xatirinə
işlədiyi bir məqamda təhqirə məruz qalıbsa, onu təhqir edən
cəzaya layiqdir. Burada onun intiqamını almaq təbəəsinin,
doğrudan da, borcudur. İndiki halda isə kral ən çirkin əməlini
həyata keçirmək istərkən, başqasının namusunu ləkələmək
niyyəti ilə onun evinə girərkən əməlinin adı üzünə deyilib,
qovulur. Əgər kral təhqir edilibsə, namus, şərəf naminə
təhqir edilib. Lakin bu namussuz, ləyaqətsiz kral namus və
ləyaqət mücəssəməsi olan insanları saxta namus, şərəf oyunu
ilə məhvə aparır. Don Sanço Bustonu öldürdükdən sonra
özünə ölüm arzulayır, hakimlərə yalvarır ki, onu edam
etsinlər. Onu həbsə alıb mühakimə edirlər. Kral bir sözü ilə
onu xilas edə bilər, lakin verdiyi vədi pozur, gəncə kömək
göstərmir, üstəlik adamları vasitəsilə ona yeni-yeni iztirablar
verir. Kral özü bilir ki, Don Sanço Bustonu onun əmri ilə
öldürmüşdür. Lakin kral israrla, dönə-dönə tələb edir ki, o,
Bustonu nə üçün, kimin əmri ilə öldürdüyünü boynuna alsın.
Ona söyləyin ki, lal olmasın, lal,
Hər şeyi söyləsin, söyləsin dərhal.
Qoy açıb söyləsin səmimiyyətlə,
O, kimin hökmüylə, nə üçün belə
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İşə məcbur olmuş? Kimçin o adam
Belə iş görmüş, almış intiqam?
Özünü ölümdə, deyin, doğrultsun,
Yoxsa ki, ölümdür qisməti onun.
Sual oluna bilər ki, kral nə üçün belə hərəkət edir.
Bəlkə o, Bustonun onun əmri ilə öldürüldüyünə şübhələnir?
Bəlkə öz cinayətinin açılmasın istəyir? Əlbəttə, yox. Sadəcə
kral öz alçaqlığını dərk etdiyindən vicdanı qarşısında əzab
çəkir. Əgər Don Sanço sirri açıb desə, Bustonun kralın əmri
ilə öldürdüyünü söyləsə, şərəf, namus sözünə əməl etmək
qanunlarına xilaf çıxmış olar, alçalar. İnsan kimi bu qədər
ucalmaz. Onun nəcabəti, namusu, şərəfi bu qədər yüksək
görünüb kralı əzməz, iztirab verməz. Ona görə də kral necə
olursa-olsun, hətta bu iş onun ziyanına olsa belə Don Sançonun həqiqəti etiraf etməyini istəyir. Kral belə düşünür ki,
Don Sançonun belə hərəkəti insan kimi onu alçaldar, kralın
cinayətini yüngülləşdirər, ona bəraət qazandırar. Kral istəyir
ki, qoy o, zəiflik göstərsin, verdiyi vədi pozsun, bu qədər
alicənab olmasın, onda kralın da vicdanı sakitləşər. Sanki
gənc də bunu başa düşür. Başına gələn fəlakətlərin baisinin,
səbəbkarının nə istədiyini anlayır. Lakin Bustonu nə üçün,
kimin göstərişi ilə öldürdüyünü demir.
Bəli, mən öldürdüm, açıq deyirəm,
Amma səbəbini deməyəcəyəm.
Mənim dostum olan gözəl bir şəxsi
Öldürdüm. Kim bilir, dərhal söyləsin.
Mənsə, Taberaya, heç vaxt, heç zaman,
Ölüm istəməzdim, yox-yox... Ah, aman...
Kral da, onun bədnam müşaviri Don Aryas da cəhd
edirlər ki, gənci andını pozmağa vadar etsinlər, onun
alçaldığın görsünlər. Kral da, Don Aryas da onu yeni
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iztirablara düçar edirlər. Don Sanço isə möhkəmdir,
dönməzdir. O istəyir ki, qoy kral özü verdiyi vədə əməl etsin,
qoy Cəsur adı daşıyan bir adam həqiqətin gözünə dik baxsın,
cinayətini boynuna alsın.
Kral əzab çəkir, narahat olur, lakin həqiqəti etiraf
etməyə gücü, cəsarəti çatmır. Don Sançonun ölümünə də yol
vermək istəmir. Belə olan halda o, baş alkaldları təkbətək
yanına çağırıb onları oxşayır, dilə tutur, ədalətli, mərhəmətli
qərar çıxartmalarına cəhd edir. Lakin baş alkaldlar olan
Pedro və Farfan de Ribera gəncə ölüm hökmü kəsirlər. Kral
hökmü oxuyub təəccüb edir, alkaldların sözünə əməl
etmədiklərini, qəddar qərar çıxardıqlarını söyləyir.
Lope de Veqa Farfan və Don Pedronun simasında heç
nəyə satılmayan, qanun və ədalət yolunda heç nədən, heç
kəsdən qorxmayan təmiz hüquq işçilərinin surətlərini
yaratmışdır. Don Pedro kralın sualına cavab olaraq söyləyir:
Biz sizə tabeyik, nökərik, ancaq
Hakim tək kimsəyə satılmarıq biz.
Bizim qarşımızda haqsız bir iş çün,
Əsla inad ilə bəhs etməyin siz.
Yol verə bilmərik heç bir yalana...
Əsamızı rüsvay etmərik əsla.
Baş alkald Farfan de Ribera da eyni həqiqəti təsdiq
edir. Hətta Kral belə bu adamlara təsir göstərə bilmir. Kral
çıxılmaz vəziyyətdə qalır. Don Aryasın məsləhəti ilə bütün
bu cinayətlərdə özünün günahkar olduğunu etiraf etməli olur.
Miskin, cılız kral nəhayət zorla da olsa, deyir:
Sevilya! Düzünü deyim sənə mən:
Bəli, məni edam sən etməlisən!
Bil ki, mənəm, mənəm onun qatili!
O, günahkar deyil. Bu, bəs deyilmi?
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Don Sanço de Ortis bəraət qazansa da, səadətini,
sevgisini itirir. Estrelya onu əbədi sevgi ilə sevdiyini söyləsə
də, qardaşının qatili olan bir adamın arvadı olmaq
istəmədiyini bildirir. Don Sanço özü də onu haqlı bilir.
Mənim öz dostumu öldürdüyümdən,
Bacısını alsam, namərd olardım.
deyərək Estrelyaya bəraət qazandırır. Həyatda bir-biri üçün
yaradılmış iki insan əbədi olaraq bir-birindən ayrılır. Kral və
Don Aryas onların alicənablığına, mənəvi gözəlliyinə heyran
qalır, "Nə böyük nəcabət, alicənablıq", "Ruhun möhkəmliyi
həddindən artıq" deyərək onların hərəkətinə, bir-birindən
ayrılmasına ən böyük insani bir hadisə kimi baxırlar. Don
Sançonun nökəri Klarindo isə "Ancaq mənə qalsa
ağılsızlıqdır" deyib başqa bir münasibət bildirir. Klarindonun
mövqeyi və əxlaqının ifadəsi kimi səslənir. O, sevən
gənclərin ayrılmalarını ağılsızlıq adlandırır. Don Sanço və
Estrelya ayrılmaqla, başqa cür həyat qurmaqla xoşbəxt
olacaqlarmı? Don Sanço Kralın əlində bir oyuncaq olsa da,
Estrelyanın qardaşını öldürüb, onunla evlənsə xoşbəxt
olarmı? Adamlar nə deyərdilər? S.D.Artamonov belə hesab
edir ki, Klarindonun replikası müəllif mövqeyinin açarıdır1,
onun namus qullarının mövqeyində durmadığın bildirir.
Bununla bərabər Lope de Veqa daha realistcəsinə
hərəkət edərək sevgililərin qovuşmasına imkan, səbəb
görməmişdir. Qəhrəmanlar yaranmış vəziyyətdə namus və
şərəf qanunlarına ən yüksək insani baxımdan da əməl edərək
öz səadətlərindən imtina edirlər. Burada bir cəhət də nəzərə
alınmalıdır. Dövrün insan səadətinə zidd olduğunu
göstərmək baxımından əsərin sonluğu məqsədəuyğundur. Bu
1

Бах: С.Д.Артамонов и Р.М.Самарин. История зарубежной
литературы ХВЫЫ века, Учпедгиз, Москва, 1953, с.90.
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sonluq kral və Lon Aryas kimi adamların mühitində nəcib
insanların xoşbəxt olmasının qeyri-mümkünlüyünü təsdiq
edir.
Komediya kədərli bir sonluqla tamamlansa da,
dramaturq öz yaradıcılığına məxsus həyatsevərlikdən, şən
əhval-ruhiyyədən ayrılmır. Həyatın ən kədərli anlarında belə
o, gülmək, şənlənmək, zarafat etmək vərdişini atmır.
Həbsxana səhnəsi bu cəhətdən xüsusi maraq doğurur.
Özü öz səadətini məhv edən, buna görə özünü incidən, əzən
Don Sanço hislərinin coşqunluğundan, tutduğu işin doğru,
yaxud yalan olmasına qeyri-müəyyən münasibətindən
sayıqlayır, dəli olmaq dərəcəsinə gəlir. Lakin bu səhnəni
dramaturq elə qurur ki, tamaşaçı ürəkdən gülür, harada
olduğunu, nəyə baxdığını unudur. Lope de Veqa da hər şeyi
yaddan çıxarıb şən bir səhnə yaradır. Klarindo ağasının
sayıqladığını görüb onunla məzələnməyə başlayır. Don
Sanço deyəndə ki, "Bəli, artıq başqa dünyadayam mən", Klarindo tez "Başqa dünyada yox, cəhənnəmdəsən" deyə söz
atır. Don Sanço ciddi şəkildə "Niyə cəhənnəmdə? De,
Klarindo?" deyərək sual verir. Sual Don Sançonun düşdüyü
vəziyyətə, onun iztirablarına uyğundur. Xalq nümayəndəsi
olan Klarindo əvvəlki qayda ilə məzələnməkdə davam edir,
"Çünki həbsxana elə cəhənnəmdir!" deyə dillənir. Don
Sançonun sayıqlaması daha da güclənir, o, nökərinin
zarafatlarını da həqiqət kimi anlayır, onun fikrini təsdiq edir:
Doğrudur, hamımız cəhənnəmdəyik.
Bu qorxunc cəhənnəm keşməkeşində,
Hamı həlak olur alov içində.
Bütün bu lovğalar, bu qiyamçılar...
Bir şöhrət üzündən düşmüşdür onlar
Bu atəşlə dolu cəhənnəmlərə.
Don Sanço sayıqlasa da, onun sözlərində başqa məna
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və həqiqətlər gizlənir. O, sayıqlama üsulu ilə mövcud həyatın
cəhənnəm olmasından və burada ən nəcib adamlarınməğrurların və qiyamçıların yandırıldığından söhbət açır. O
özünü mövcud həyat normalarına baş əyməyən, başqaları
kimi olmayan, ona görə də real dünyanın cəhənnəmində
yandırılan bir adam kimi görür. Klarindo öz zarafatları ilə
onun təkcə indiki "sayıqlamalarına" gülmür, törətdiyi cinayət
və indiki iztirabları arasında məntiqsizliyə gülür. Ağasının
kədərli düşüncələrinə, uydurma və fantaziyasına qoşulur,
güldürür. "Burda dərzilər var, sürücülər var" deyə rahat
keçirdikləri günləri yada salır. Don Sanço nökərinin
sözlərindən istifadə edərək dünya və insan haqqında Şekspir
dühasını yada salan ümumiləşdirmələr aparır. Onun
sözlərində hər dəfə kədərli, faciəli, iztirablı bir qənaət var.
Əgər Klarindo sürücülər və dərzilərdən söhbət açırsa, Don
Sanço real həyatın eybəcərliklərini ehtirasla inkar edən yeniyeni fikirlər irəli sürür.
Əgər sürücülər yaxşı sürərsə,
Onlar məhv eyləyər cəhənnəmləri.
Yaxşı, əgər bura cəhənnəmdirsə,
Nə üçün görmürük bəs hakimləri.
Don Sanço sürücülər deyəndə hökmdarları, cəhənnəm deyəndə mövcud cəmiyyəti nəzərdə tutur. Başqa sözlə,
kral və krallar ölkəni ədalətlə idarə etsələr, həyat cəhənnəmə
çevrilməz, cəhənnəmlər məhv olar, dost dostu öldürüb qatilə
çevrilməz, sevgilər qırılmaz, sevgililər arasında uçurum
yaranmaz. Cəhənnəm anlayışı məhkəmə və hakimləri də
Don Sançonun xatirinə salır. O, insanların həyatını
cəhənnəmə çevirən amillərdən biri kimi hakimləri təsadüfi
xatırlamır, inkvizisiya tonqallarına nahaq işarə etmir. Don
Sançonun çox uzaq vuran atmacalarına Klarindo da qoşulur.
Onun fikrincə, hakimləri cəhənnəmə ona görə buraxmırlar
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ki, burada da məhkəmə qurarlar. Don Sanço isə belə hesab
edir ki, məhkəmə və hakimlər olmayan yer cəhənnəm yox,
cənnətdir. İnkvizisiya məhkəmələrinə qarşı dərin nifrət və
qəzəbin ifadəsi olan bu atmacalar, sayıqlama və istehzalar
əslində əsrin qabaqcıl adamlarının haray və üsyanıdır.
Klarindo ağasına həm gülür, həm acıyır, tamaşaçını
da, yəqin ki, öz sözləri ilə güldürür və ağladır. Şərəfin
hökmdar olduğu cəhənnəmdə bəzi axmaqların şərəf üzündən
əziyyət çəkdiyini söyləyəndə o, əlbəttə, ağasının saxta şərəf
qanunlarına əməl edib Busto kimi dostunu öldürməsinə,
krala verdiyi sözə görə sevgisini və sevgilisini məhv
etməsinə acı-acı gülür. Bustonu, Estrelyanı və özünü kim
üçün, nə üçün məhv etdiyinə acıyır.
Don Sançonun şərəf, namus, insanlıq haqqında
zahirən sayıqlama, əslində isə ən dərin mühakimənin nəticəsi
olan düşüncələrini eşitdikcə Klarindonun ona ürəyi yanır, it
kimi hürməyə başlayır, özünü cəhənnəm qapılarının keşiyini
çəkən Serber adlandırır. Don Sançonun şərəf haqqındakı
sayıqlamalarında müasir gerçəkliyə, onun eybəcər cizgilərinə
qarşı tənqidi münasibət duyulur. Bu cəmiyyətdə şərəf çoxdan
ölmüşdür, indi şərəf andı unutmaqdır. "Puldur, puldur ancaq
şərəflə namus." Hər şey satılan, alınan müasir cəmiyyətin
şərəfsizliyi qarşısında, dramaturqa görə, orta əsr
cəngavərlərinə məxsus şərəf daha yaxşıdır, daha gözəldir.
Dramaturqun məqsədi ilk növbədə müasir hakim
təbəqələrinin şərəfsizliyini, pul, şəhvət, vəzifə, rütbə
düşkünlüyünü göstərməkdir.
Dünya dramaturgiyasının nadir incilərindən olan
"Sevilya ulduzu" komediyasının ən böyük məziyyətlərindən
biri onun optimizmidir. Taleyin oyunbazlığı nəticəsində ən
nəcib insanların həyatı, arzusu, sevgisi məhv olsa da, onlar
həyata nikbin münasibətlərini itirmirlər. Can verən Busto
Tabera bacısını Don Sançoya tapşırıb gedir. Don Sanço
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həbsxanada olduğu vaxt ölüm arzulayır, qatilliklə özünü
ləkələdiyi, yaşamağa haqqı olmadığını düşünür, lakin
bədbinləşmir, həyatdan küsmür. O, musiqiçiləri yanına
çağırtdırıb son dəfə nəğməyə qulaq asmaq istədiyini bildirir.
Rica edirəm ki, sizlərdən biri
Mənə ən gözəl bir mahnı oxuyun.
Mənim son saatım bu mahnılarda,
Sevinclə, fərəhlə həmahəng olsun.
Ölümün önündə bircə zərrə də
Qorxmuram, ürəyim titrəmir əbəs.
Ölümün özü də, qoy bilsin hamı,
Bu möhkəm ruhumu sarsıda bilməz.
Lope de Veqa qəhrəmanının bu nikbin, şən,
həyatsevər əhval-ruhiyyəsini alqışlayır, onun cəsurluğuna,
mənəvi qüvvəsinə heyranlığını bildirir. Baş alkald Don Pedro
bu mahnıların yersiz olduğunu söyləyəndə Don Sanço
"Musiqidən başqa deyin bir dustaq nədən zövq alacaq?" deyə
mənəvi gücünü, nikbin əhval-ruhiyyəsini, ölüm qarşısında
belə sarsılmadığını nümayiş etdirir.
"Sevilyalı ulduzu" komediyası Lope de Veqanın ən
dərin məzmunlu və yüksək sənətkarlıqla yazılmış
əsərlərindən biri kimi indi də insanı həyəcanlandırır, onda
qəzəb və məhəbbət duyğuları oyadır. Dünya teatrlarının
səhnələrindən indi də uğurla oynanan bu əsər 1953-cü ildə
şair Tələt Əyyubov tərəfindən tərcümə olunmuş və həmin
ildə M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Dram
Teatrında tamaşaya qoyulmuşdur. Professor Ə.Sultanlı
tamaşa münasibətilə yazdığı məqalədə teatrın uğurlu bir
tamaşa hazırlaya bildiyini qeyd etmişdir.
"FUENTE OVEXUNA" /1612-1613/. Bu komediya
tarixi qəhrəmanlıq mövzusunda yazılmış bir əsərdir. "Sevilya
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ulduzu" və ədibin başqa dram əsərlərində geniş yer tutan
şərəf, namus mövzusu burada daha demokratik mövqelərdən
həll edilir.
Fuente Ovexuna Kordova yaxınlığında olan yerin
adıdır, quzu bulağı deməkdir. Tarixi mənbələrin verdiyi
məlumata görə, 1476-cı ildə burada Kalatrava ordeninin
komandoru Fernan Qomes de Qusmanın vəhşilik və
özbaşınalığına qarşı xalq üsyan qaldırır və zalım komandoru
öldürür.
Məlum olduğu üzrə dini ordenlər, başqa sözlə, dini
təşkilatlar İspaniyada XII əsrdən yaranmağa başlamışdır. Bu
dini-cəngavərlik ordenləri daha çox ərəblərə qarşı mübarizə
məqsədilə yaradılırdı. Ordenin başında Roma papasına tabe
olan böyük magistr durur, yerlərdə isə onun iradəsini
komandorlar həyata keçirirdilər. Bu komandorlar bir növ
hərbi vilayət hakimləri idilər. Get-gedə güclənən, çoxlu
torpaq sahələri ələ keçirən bu ordenlər krala tabe olmur,
feodal müxalifətinin dayağına çevrilirdilər.
Fernan Qomes özü də bir komandor kimi kralın və
Kordova hakimlərinin razılığı olmadan Fuente Ovexunanı
tutur. Onun əleyhinə qiyam qaldırmış kəndlilər ona görə də
ancaq xalqı istismar edən zalımlara qarşı mübarizə aparmır,
həm də ölkənin siyasi birliyi uğrunda döyüşən adamlar kimi
hərəkət edirdilər. Bu cəhət Lope de Veqanın əsərində də
aydın şəkildə nəzərə çatdırılmışdır. Bu baxımdan kəndlilərin
üsyanı ispan krallarının siyasi proqramı ilə uyğun idi. Hələ
1523-cü ildə I Karl dini qardaşlıqlar ordenlərini öz
hakimiyyətinə tabe etmişdir. Bütün bu cəhətlər imkan verirdi
ki, dramaturq üsyan etmiş kəndliləri cəsarətlə tərənnüm
etsin. Hələ də alov saçan inkvizisiya tonqallarından, əzilən
kütlələrin etiraz səsini boğmağa hazır olan kral məhkəmələrindən ancaq buna görə yaxa qurtarmaq olardı.
Xalqın feodal pərakəndəliyi əleyhinə və kral haki362
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miyyətinin möhkəmləndirilməsi uğrunda mübarizəsini
pyesin əsas mövzusuna çevirən Lope de Veqa xalqın yüksək
əxlaqi sifətlərindən, qəddarcasına əzilməsindən sərbəst
şəkildə söz açmaq imkanı əldə etmişdir. Dramaturq əzilən,
təhqir edilən, alçaldılan xalqın zalımlara qarşı mübarizə
hüququnu müdafiə etmiş, onların hərəkətinə bəraət
qazandırmışdır. Məhz buna görə də pyes bütün zamanlarda
azadlıq ruporuna çevrilmiş, inqilaba, azadlıq uğrunda
döyüşlərə çağıran bir əsər kimi qiymətləndirilmişdir.
"Fuente Ovexuna" bütöv bir xalqın, kütlənin başına
gətirilən dəhşətli oyundan, təhqirdən və bu təhqirlərə qarşı
oyanan xalq qəzəbindən bəhs edir. Komandor və onun
adamlarının vəhşilikləri, xalqın ən müqəddəs hüquqlarını
tapdamaları, vəhşi cəzalar və ölümlər dramaturq tərəfindən
məharətlə qələmə alınmışdır. Yazıçı gerçəkliyi realistcəsinə
təqdim edir, nə boyaları tündləşdirir, nə də ona bəzək-düzək
verməyə, yüngülləşdirməyə çalışır. Lope de Veqa
yaradıcılığına məxsus bir cəhət, ədibin optimizmi burada da
bütün əlvanlığı ilə öz gücünü göstərir. Sonsuz zülm və haqsızlıqlardan, cinayət və özbaşınalıqlardan söhbət açan yazıçı
həqiqətin, ədalətin, xeyrin qələbəsinə inam oyadır, bədbinlik,
ümidsizlik təbliğ etmir.
Əsərin əsas mənfi qəhrəmanı zülm və şər təcəssümü
olan Komandordur. O, kobud, vəhşi, yırtıcı, əxlaqi cəhətdən
şikəst bir adamdır. Bir tərəfdən, o, feodal pərakəndəliyi
tərəfdarıdır, kral hakimiyyətinə qarşı vuruşur. Ağ qılıncların
qırmızı xaçlar kimi qanla qırmızı boyanmasını istəyir. "Ağ
qılınclarını sıyırın, senyorlar! Qoy qılınclarınız da davada,
hərbdə xaçınız kimi qıpqırmızı boyansın." Qadınlara
münasibətdə o daha eybəcər və vəhşidir. Məhəbbət ondan
ötrü mücərrəd bir anlayışdır. Yolda, meşədə rast gəldiyi hər
hansı bir qadına sahib olandan sonra əsgərlərinə verir ki,
onlar da öz işlərini görsünlər. Xoşuna gələn qızı və ya qadını
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ələ keçirmək üçün heç nədən çəkinmir.
Kəndin yaxınlığında çayın sahilində paltar yuyan
Laurensiyanı qəfildən yaxalayan, tək olduğunu düşünən
Komandor onu dilə tutmağa başlayır. "Gözəl Laurensiya,
sənin bu kobud xasiyyətin və vaxtacan davam edəcək?...
Burada bir kimsə yoxdur, təklik dostumuzdur... Bu çöl bizim
sirrimizi gizli saxlayar... Sən öz senyorun üçün hər şeydən
yüksəksən. Gonbul Pedronun kəbinli arvadı Sebastyana da
razılaşmadımı? Yaxud Martina Posonun arvadı ilə görüşəndə
toylarından cəmi iki gün keçməmişdimi?" Laurensiya da
bilir ki, Komandor onunla evlənmək fikrində deyildir.
Bununla belə Fernan Qomes həyasızcasına qızın atasının
yanına gəlib onu kötəkləməsini, komandorla xoş rəftar
etməyi məsləhət görməsini bildirir. "O mənimlə çox şəstlə
danışır, dikbaşlıq edir. Başqaları mənimlə o qədər
xoşxasiyyət, o qədər mülayim danışır ki, gəl görəsən. Bax
birisinin də əri buradadır. Öz kişisinin yanında heç bir
lovğalıq, dikbaşlıq göstərməyib mənimlə görüşməyə razı
oldu."
Esteban, Rexidor və başqa kəndlilər Komandora
etiraz edirlər, onun hərəkətlərini alçaqlıq, biabırçılıq
adlandırırlar. Rexidor ona ləyaqətsiz hərəkət etdiyini
bildirərək deyir: "Siz adınıza layiq danışmırsınız. Bizim
namusumuzu təhqir edib, özünüzü də alçaltmaq niyyətindəsiniz. Bu ki, biabırçılıqdır." Kəndlilər bildirdilər ki,
Fuente Ovexunada da ləyaqətli, namuslu adamlar var.
Esteban Komandora vicdan, namus, abır-həya dərsi
vermək istəyəndə Aristoteli və onun "Siyasət" əsərini
xatırladır. "Oho, bu kəndliyə bir baxın, necə də bülbül kimi
cəh-cəh vurur! Flores, bəlkə Aristotelin "Siyasəti"ni verəsən
bu boşboğaz oxusun", deyə replika atır. Lope de Veqa bu
replikanı əsərə təsadüfi daxil etməmişdir. Aristotel öz
əsərində müdrik zadəganlıq, filosoflar hakimiyyətindən
364

XVII əsr Qərbi Avropa ədəbiyyatı

söhbət edərək onların hakimiyyətini mütləq hakimin
hakimiyyətinə qarşı qoymuşdur. İspaniyanın kübar dairələri
isə bunu özlərinin istədikləri kimi şərh edib feodalların
hakimiyyətinə mütləqiyyətçi idarə üsuluna qarşı qoyurdular.
İri feodal zadəganlar arasında Aristotelin "Siyasəti" çox vaxt
bu şəkildə izah edildiyindən, xatırlandığından Lope de Veqa
yarımsavadlı Komandorun bu replikası ilə onu həmin feodal
anarxiyası tərəfdarı olan dairələrin nümayəndəsi kimi
göstərir və rədd edir.
Komandorun əxlaq prinsipləri də onun siyasi mövqeyinə uyğundur. O, kəndlilərin namus, qeyrət, ləyaqət
haqqındakı prinsiplərini xoşlamır, o da narazıdır. "İlahi, bu
kəndlilərlə danışmaq necə də cansıxıcıdır! Ey böyük
şəhərlər, haradasınız! Oradakı kişilər az qala minnətçi
düşürlər ki, onların arvadlarını qonaq etsinlər!" onun bu
düşüncələri bir tərəfdən əxlaqi düşkünlüyü əks etdirirsə,
digər tərəfdən can çəkişməsi keçirən, get-gedə mövqeyini
itirən iri feodalların əhval-ruhiyyəsini ifadə edir. O özünü
ağa sayır, təmiz qanlı hesab edir, kəndlilərə, şəhərlilərə isə
heyvanlar, həşəratlar kimi yanaşır, onlara nifrətlə baxır. O,
kübar olmayan adamları insan adlanmağa layiq bilmir,
onların namusu, şərəfi olduğunu qəbul etmir. "Sizin nə
namusunuz var? Sən Kalantravanın ruhani döyüşçülərinə bir
bax!" deyən Fernan Qomes özünün qanının təmiz, kəndlilərin qanının isə çirkli olduğunu söyləyir. Kəndlilərlə Komandor arasında təmiz, yaxud çirkli qan ətrafında gedən
mübahisə özü də müasir, aktual səslənirdi. Estebanın dediyi
kimi özünü namusla, vicdanla aparmayan, namusla, vicdanla
danışmayan Fernan Qomes sözlərinə sərhəd qoymur.
Kəndlilər sübut edirlər ki, komandorun qanı daha çirklidir,
insanı çirkaba batırır, onun qanı kəndli qanından daha
bulanıqdır, çünki onun davranışı, hərəkəti ləyaqətsizdir.
Bütün Qərbi Avropa zadəganları bu qənaətdə idi ki,
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şərəf, namus prinsipi ancaq zadəganlığa, kübar dairələrə
məxsus bir prinsipdir. Bu prinsipi müdafiə edən komandor
da kəndlilərin qanının çirkli olmasından danışanda, onların
namusu olduğuna şübhə ilə yanaşanda həmin mövqedə
dayanır. Lakin hərəkətləri, sözləri ilə öz qanının çirkli,
özünün şərəfsiz və binamus adam olduğunu təsdiq edirdi.
Xalq içərisindən çıxan Lope de Veqa feodal-zadəgan
təbəqələrin ədalətsiz, saxta baxışları ilə razılaşmamış, əsl
şərəf, namus, qeyrət prinsiplərinin xalq arasında, sadə
kəndlilərdə olduğunu inandırıcı şəkildə əks etdirmişdir.
Dramaturq göstərir ki, sadə kəndlilər öz şərəf və namuslarını
ən qorxmaz cəngavərlərdən daha artıq cəsarət və şücaətlə
qoruya bilərlər.
Komandor xalqın namusu, şərəfi ilə oynadığı, onların
ən müqəddəs duyğularını təhqir etdiyi üçün, əxlaqını
ləkələdiyi üçün xalq ayağa qalxır və onu öldürür. Pyesdə
kəndlilərin ağır iqtisadi vəziyyətindən, istismarından,
vəkillərdən danışılmır.
Onun insani ləyaqət və şərəfinin təhqir olmasından
söhbət açılır. Döyülən, incidilən, təhqir olunan xalq, nəhayət,
ayağa qalxıb öz intiqamını alır.
Pyesin əsas müsbət qəhrəmanı Laurensiyadır. Məhz
Laurensiya ilə qarşılaşmaq, onu ələ keçirməyə çalışan
Fernan Qomesi məhv edir. Laurensiyaya qədər komandor
çoxlarını ələ keçirmiş, çoxlarının namus və şərəfini çirkaba
bulamışdır. Öz çirkin əməlləri ilə dönə-dönə öyünən
komandor Laurensiya ilə də eyni şəkildə rəftar etmək istəyir,
lakin bacarmır.
Bu cazibəli, məğrur, hazırcavab, ağıllı və zarafatcıl
qız həm də möhkəm əxlaqi prinsiplərin, dəmir iradənin
sahibidir. O həmişə özünün şəxsi ləyaqətini qorumağı
bacarır, heç kəsin onu təhqir etməsinə imkan vermir. Pyesin
əvvəllərində biz onu şən, qayğısız bir qız kimi görürük. O
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hələ sevmək, kiminsə həsrətini çəkmək meylində deyildir.
Özü kimi nəcib kəndli qızı olan Paskuala ilə söhbətində onun
meylləri, istəkləri, nədən zövq aldığı yaxşı məlum olur.
"Səhər tezdən durub ocaqda bir tikə donuz əti qızardıb kökə
ilə ləzzətlə yemək, anamdan xəlvəti küpdəki çaxırı bir
qurtum azaltmaq mənə hər şeydən xoş gəlir. Günorta çağı
qazanda bir tikə ətlə kələmin köpüklənə-köpüklənə, pıqqapıqla oynamasını görmək, vallah, daha yaxşıdır. Ya da bərk
acanda, işdən yorulub əldən düşəndə şiş qarınlı badımcanla
yağlı donuz ətinə toy tutmaqdan ləzzətli nə ola bilər..."
O da rəfiqəsi Paskuala kimi bütün oğlanları, kişiləri
yalançı fırıldaqçı sayır. Laurensiya artıq böyümüş,
gözəlləşmişdir. Kənd cavanlarından çoxu ona meyl göstərir,
məhəbbətini qazanmağa çalışırlar. O, komandorun da
diqqətini cəlb etmişdir. Fernan Qomes onu ələ keçirmək
üçün Ortunyo, Flores kimi miyançı nökərlərini işə salır. Qıza
bəxşişlər göndərir, kəmər, baş darağı, boyunbağı verir. Lakin
iş baş tutmayanda hədələməyə keçirlər. Laurensiya inamla
bildirir ki, "daha gecdir, lap gec! Gücləri çatmaz ki,
Fernando ilə mənim aramda əlaqə yaratsınlar... Nə qədər
axmaq cücə olsam belə məni aldadıb yemək o qədər də asan
deyil."
İlk görüşlərdən birində Laurensiya ilə Paskuala
arasında komandorla əlaqədar, ona münasibət, onun
qadınlara münasibəti haqqında maraqlı, təbii söhbət edilir.
Qızlar bir-birilə məzələnir, atmacalar atır, bir-birinin hislərini
yoxlayır. Rəfiqəsi Laurensiyanın komandora meyli olubolmadığını yoxlamağa çalışır. Laurensiya "Kaş o bir daha
qayıtmayaydı" deyə danışanda Paskuala "Bəlkə deyəsən ki,
ondan ayrıldığına görə ağır sıxıntılar səni üzəcək?... Aman
allah, görürsənmi necə də məğrurdur. Beləsini görəndə
qəlbin başlayır yağ kimi əriməyə", deyə kəşfiyyat aparır,
yoxlayır, gülür, narahat olur. O, Laurensiyanın komandorun
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pəncəsindən qurtara biləcəyinə inanmır, belə bir işi möcüzə
sayır. Laurensiya isə qətiyyətlə bildirir: "Mən bu biabırçılığa
dözə bilmərəm! Şəhərdəki saysız-hesabsız gözəllər
komandora inandıqları üçün şərəfsiz qalıblar."
Kəndli qızların bu narahat söhbəti Menqo, Barrildo,
Frondaso kimi kəndli gənclərin gəlişi ilə daha dərin və
fəlsəfi istiqamət alır. Gənclər sevgi haqqında mübahisə
edirlər. Sevginin nədən ibarət olması, ümumiyyətlə, sevginin
olub-olmaması ətrafında danışırlar. Bu mübahisə, bu söhbət
kənddə yaranmış vəziyyətlə də, qızların əvvəlki söhbəti ilə
də sıx surətdə bağlıdır. Laurensiya hələ Paskuala ilə
söhbətində sevdiklərini, məhəbbət odunda qovrulduqlarını
söyləyən yaramazlardan, onların yalnız bir dərdi olmasından,
qızları aldadıb atmalarından danışırdı. Yağlı donuz ətinə toy
tutmağı bu işdən üstün tutduğunu söyləyirdi.
Gənclərin gəlişi ilə söhbət yeni istiqamət alır.
Konkret gerçəklik eybəcərlik dairəsindən çıxır, ümumi
fəlsəfi məzmun alır. Lope de Veqa kəndli gənclərin sadə,
təbii danışığı ilə sevgiyə müxtəlif fəlsəfi məktəblərin
münasibətini aydınlaşdırır. Pyesin ən maraqlı, yadda qalan
surətlərindən biri olan Menqo sevginin olduğunu inkar edir.
Daha çox müəllif mövqeyini ifadə edən Barrildo isə əksinə
dünyanın varlığını sevgi ilə əlaqələndirir. Barrildoya görə,
"sevgi olmasaydı, dünya özü də olmazdı". Məlumdur ki,
sevgiyə yeni fəlsəfi münasibət Lukretsi Karın "Şeylərin
təbiəti haqqında" əsərində parlaq bir tərzdə əks etdirilmişdir.
Lope de Veqa da Lukretsinin əsərindən bu məsələni yaxşı
bilir. Kəndli Barrildo isə Lukretsini bilməsə də, filosof olmasa da, bu məsələyə əsl filosof kimi yanaşır, sağlam məntiq və
düşüncə nümayiş etdirir.
Menqo onunla razılaşa bilmir. "Mən filosofluq etmək
niyyətində deyiləm, mən yaxşı yazı-pozu bacarsaydım, bu
qarşısı alınmaz təbiət qüvvəsindən, çəkişmələrdən bol-bol
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danışardım. Görərdik ki, nifaqdan, didişmələrdən göz açmaq
olmur. Bədənimiz şirəni, qəzəbi, qüssəni də ondan alır. Daha
burda nə sevgi, nə məhəbbət tapmaq olar, özü də saf
olsun?..." Laurensiya müəyyən mənada Menqo ilə razılaşır,
"deyəsən axı indiki zamanda vallah, çox yerdə, çox ağıllı
deyilib" sözləri ilə ona sanki tərəfdar çıxır. Lakin qızlar daha
çox Barrildoya tərəfdar çıxırlar, Paskuala Menqo ilə qətiyyən
razılaşmır, onun düz demədiyini söyləyir. "Bax gör kişi
qadını, heyvan həmcinsini necə sevir, bir-birinin qayğısına
necə qalır." Barrildonun məhəbbəti varlığın əsasını təşkil
edən bir harmoniya və ahəngdarlıq kimi götürməsi onun
düşüncələrinin XVII əsr alman filosofu Leybnitsin dünya
ahəngdarlığı ideyası ilə nə qədər yaxından səsləşdiyini aşkar
nəzərə çatdırır.
Ancaq yenidən mübahisəyə qoşulan Menqo
məhəbbəti indi də xudbin bir hiss, özünü sevmək kimi izah
edir. İnsanın təbii özünüqoruma duyğuları özünə qarşı
sevgidən irəli gəldiyi kimi, özgəsinə məhəbbət özü də özünə
məhəbbətin xüsusi bir formasıdır. Bir halda ki, sevginin
predmeti, obyekti insana ləzzət, zövq verir, demək, burada da
insan daha çox özünü düşünür, özünü sevir. Menqonun bu
düşüncələri "ağıllı eqoizm" təbliğatçısı Helvetsini, onun
"İnsan haqqında", "Ağıl haqqında" əsərlərini yada salır.
Diqqətlə yanaşsaq, Fuente Ovexuna kəndinin
cavanlarının irəli sürdüyü fikirlər antik dövrdə təşəkkül
tapmış, İntibah dövrünün humanistləri və XVIII əsr
maarifçiləri tərəfindən mübahisə və müzakirə predmetinə
çevrilmişdir. Filosoflar xristian dininin tərki-dünyalıq
fəlsəfəsinə feodal ideologiyasına qarşı çıxaraq "ağıllı
xudbinlik və həzz fəlsəfəsi"ni müdafiə edirdilər. Bu
baxımdan inkvizisiyanın qəddar özbaşınalığı dövründə Lope
de Veqanın həmin fikirləri səhnədə yenidən diriltməsi
heyranedici bir cəsarət kimi qiymətləndirilməlidir.
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Laurensiya da Menqo ilə bu nöqtədə razıdır. O da
belə hesab edir ki, "məhəbbət gözəlliyə qarşı çırpınan bir
istəkdir" və onun məqsədi həzz almaqdır. Laurensiyanın bu
yekunlaşdırıcı mülahizəsi müəllifin həyatsevər İntibah
dünyagörüşünün ən yaxşı təsdiqi kimi qarşılanır.
Laurensiyanın sevgisi çətin sınaqlar nəticəsində üzə
çıxır.
Kənddən bir az aralıda çayın sahilində Laurensiya
paltar yuyur. Frondoso isə onun yanını kəsdirib öz
sevgisindən, keçirdiyi hisslərdən danışır. Frondoso doğruçu,
təmiz, namuslu bir gənc kimi onun xoşuna gəlir, lakin qız
onun dərdindən nə edəcəyini bilməyən oğlana gülməkdən,
ona sataşmaqdan zövq alır. Onların söhbəti fikir və hislərin
zənginliyi, qəribə dönüşləri, təzahür formaları insanı heyran
edir. Lakin elə bu vaxt komandor da ora gəlib çıxır.
Laurensiyanın məsləhəti ilə Frondoso kolların arasında
gizlənir. Komandor elə güman edir ki, Laurensiya təkdir.
Komandor onu qamarlamaq istəyəndə qız "Ey müqəddəs
göylər, barı siz köməyə gəlin" deyə qışqıranda Frondoso
komandorun silahını ələ keçirib qızı xilas edir. Belə bir
hərəkətinə görə gənci öldürə bilərlər, lakin o heç nədən
qorxmadan mərdlik və ləyaqətlə sevgilisini Fernan Qomesin
əlindən qurtarır. Onun silahını özünə qaytarmadan oradan
uzaqlaşır. Bu hadisədən sonra Frondoso gizlənməli olur.
Komandor və onun adamları isə onu izləyib tutmaq və
öldürmək fikrindədirlər.
Qəlbi məhəbbətlə dolu olan Frondoso isə heç nədən
qorxmadan Laurensiyanı görməyə can atır, ona sevgisindən
danışır. İndi qız da onu sevir, sevməyə bilmir, ona ərə
getməyə razı olduğunu söyləyir. "Təmtəraqlı sözlər lazım
deyil, razıyam" – deyir. Kübar dairələrində geniş yayılan
ədalı, təmtəraqlı dil ona yaddır. Bu ağıllı, sadə kənd qızı
Frondosonun hərdən bir şəhərlilər kimi əda ilə, təmtəraqla
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danışmaq istəməsinə gülməkdən özünü saxlaya bilmir.
Paskuala ilə söhbətində bütün kişiləri fırıldaqçı,
yalançı adlandıran Laurensiya indi özü də dərin bir
məhəbbətlə sevir. O öz başına gələn əhvalatdan sonra başqa
cür kişilərin olduğunu da yəqin edir. Onun nəzərində
Frondoso məhz həqiqi məhəbbətlə sevən, fırıldaq və yalan
bilməyən, sevdiyinin yolunda ölümə getməyə hazır olan
gənclərdəndir. Bütün bunlar ona xoşbəxtlik vəd edir. Onlar
yaxın vaxtlarda evlənməlidirlər. Valideynləri də bu işə
razıdırlar.
Lakin komandor və onun adamları özbaşınalıq
etməkdə davam edirlər. Get-gedə xalqın səbir kasası daşır,
bıçaq sümüyə dayanır, hadisələr faciəli bir sonluğa doğru
inkişaf edir. Bir dəfə kəndli qızları evə qayıdarkən gecikirlər.
Komandorun əsgərlərindən qorxan qızlar Menqodan xahiş
edirlər ki, onları atıb getməsin. Kəndli qızı Xasinata da
qaçaraq onlara qoşulur. Məlum olur ki, əsgərlər qızı təqib
edirlər. Başqa qızlar qaçıb canlarını qurtarırlar. Arxada
Xasinata və onu tək qoymamaq üçün Menqo qalır. Əsgər
gəlib çatanda Menqo qadını müdafiə etməyə çalışır. Lakin
Komandor və onun çoxlu əsgərlərinə qarşı Menqo heç nə edə
bilmir. Onu möhkəm döyür, Xasinatanı isə alçaqcasına təhqir
edirlər. "Təbii eqoizm" təbliğatçısı olan Menqo qorxmadan,
çəkinmədən özünü təhlükəyə atır, şücaət göstərir, bir nəticə
əldə edə bilməsə də, Xasinataya köməyi çatmasa da, insan
kimi özünü təsdiq edir, lakin sinəsində xaç gəzdirən, xristian
"insansevərliyinin" nümayəndəsi olan komandor isə alçaq və
qəddar bir adam olduğunu büruzə verir. Menqonun
hərəkətləri, sözləri, zarafatları, şeirləri, mühakimələri
tamaşaçıda rəğbət doğurur, onda riyakarlıq, yalan yoxdur,
nikbin, həyatsevər bir şəxsdir. Ən çətin anlarda belə gülməkdən, zarafatdan qalmır.
Lope de Veqanın özü kimi onun xalq nümayəndələri
371

Afaq Yusifli İshaqlı

olan qəhrəmanları da kədərə, bədbinliyə, ümidsizliyə
yaddırlar. Onlar həqiqətə inamlarını, şərin gec-tez məhv
olacağına ümidlərini heç vaxt itirmirlər.
Toy şənliyinin gedişində kəndlilərin şadlığının,
sevincinin həddi-hüdudu görünmür. Evlənən Frondoso və
Laurensiyanın şərəfinə sağlıqlar deyilir. Menqo da toy
şənliyindədir. Dostları Menqonun başına gələnləri xatırlayıb
gülürlər. Bu həyatsevər insanlar zarafatsız, gülüşsüz keçinə
bilmirlər. Onlar öz başlarına gələn müsibətlərə də gülürlər.
Arzusuna çatmış Frondoso da özü dostunun başına gələn
əhvalatı xatırlayıb gülməkdən özünü saxlaya bilmir. "Bizim
Menqo qamçını şeirdən yaxşı götürür" deyə dostu ilə
zarafatlaşır.
Frondoso bu sözləri dostunun qəlbinə toxunmaq üçün
demədiyi kimi Menqo da ondan incimir, zarafata zarafatla
cavab qaytarır. Komandor və onun əsgərlərinin kəndin
başına gətirdiyi fəlakətlər onları ruhdan salmır. Kəndlilər bu
fəlakəti unutmağa, yaddan çıxartmağa çalışsalar da, fəlakət
onlardan əl çəkmir.
Qəddar və azğın komandor toy dəstəsinin getdiyini,
Frondoso ilə Laurensiyanın evləndiyini, xoşbəxt olduğunu
görüb qəzəblənir. Ona silah qaldıran bir kəndlinin sağsalamat qurtarması bir yana dursun, ona rəqib çıxması və
xoşbəxt olması komandoru özündən çıxarır. O, toy şənliyini
dayandırıb, Frondoso ilə Laurensiyanı tutub qollarını
bağlamağı əmr edir. Toy şənliyi pozulur, adamlar dağılışır.
Frondosonu ölüm təhlükəsi gözləyir.
Xoşbəxtlikdən Laurensiya qaça bilir. Çoxlu işgəncələrdən və əzablardan tanınmaz bir görkəm almış bu
namuslu və qəhrəman qız yaralı bir şir kimi xalq məclisinə
gəlir. O, ağlamır, göz yaşı tökmür, nalə etmir, sərt, məğrur,
üsyankar, cəsur bir adam kimi danışır. Onun qəzəb, nifrət
dolu nitqi haqsızlığa qarşı ölüm-dirim döyüşünə çağırır.
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Laurensiya şərə güc, zor yolu ilə qarşı durmamaq, güclülərin
qarşısında miskincəsinə geri çəkilmək, küt itaətkarlıq
göstərmək fəlsəfəsinə, köləlik əhval-ruhiyyəsinə nifrət ifadə
edir. O, kəndlilərin qorxaqlığını qamçılayır, öz qızını
zalımların əlində qoyan atasını ata adlandırmaqdan utandığı
bildirir. O, üzünü atasına, başqa kəndlilərə tutaraq deyir: "Siz
qoyunsunuz, Qoyun bulağı da sizə məskən olmağa çox
layiqdir... Siz dovşan kimi qorxaqsınız, anadan ağciyər
doğulmusunuz! Sizdə insan qanı yoxdur! Zavallılar! Öz
arvadlarını yad kişilərin ağuşuna atanlar! Bir danışın,
dillənin görək axı bu qılıncı niyə belinizdən asmısınız hə!?
Bu, belinizdən asılmış mildən başqa bir şey deyildir!
Yaradana and olsun ki, elə bir şey edəcəyəm ki, bütün
qadınlar ayağa qalxsın, qoy zalımlardan öz intiqamlarını
özləri alsınlar. Onları öz qanlarına qəltan eləsinlər! Bax o
vaxt sizi daşa basacaqlar! Arvadlar! Qorxaqlar..."
Laurensiyanın nitqi cəsarət, şücaət və qələbəyə
inamla doludur. Onun sözlərindən təsirlənən kəndlilər üsyan
edirlər. Dəyənək, qılınc, cida və nizələrlə silahlanmış kütlə
"Satqınlara, zalımlara ölüm!", "Fuente Ovexuna! Fernan
Qomesə ölüm!", "Yaşasın Fuente Ovexuna! Yaşasın kral
Fernando!" şüarları ilə hərəkətə gəlir. Kişilər də, qadınlar da
qızmış pələng kimi hücuma keçirlər. Fernan Qomes
öldürülür, parça-parça edilir, onun əsgərləri isə qaçırlar.
Kəndlilər möhtəşəm bir qələbə qazanırlar, şənlik edirlər,
oxuyurlar, gülürlər, zarafatlaşırlar. Mübarizəyə qalxmış xalq
öz həqiqi varlığını təsdiqləyir, gücünü nümayiş etdirir.
Lakin Laurensiyanın atası, dünya görmüş Esteban
yaxşı başa düşür ki, kilsə əyanları bu hadisəni eşidib sakit
oturmayacaqlar, divan-dərəni kəndə töküb cinayətkarı
tapmağa çalışacaqlar, istintaqlar aparılacaq, məhkəmələr
qurulacaqdır. Qoca məsləhət görür ki, danışıq vaxtı hamı
Fernan Qomesi kim öldürmüşdür deyə soruşanda ancaq bir
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cavab versin! "Fuente Ovexuna". Adamları hazırlamaq,
öyrətmək, sınaqdan çıxarmaq üçün yalançı bir məhkəmə
məclisi qururlar. Esteban özünü hakim elan edib adamları
bir-bir dindirir. Maraqlı burasıdır ki, yalançı məhkəmə
hakimi olan Esteban öz həmyerlilərini "köpək", "oğru"
adlandırır, onlara qışqırır. Burada dramaturqun hakim
təbəqələrə qarşı istehzasını duymaq o qədər də çətin deyildir.
Kral məhkəməsi, doğrudan da, gəlib çıxır, qəddar bir
sərtliklə təhqiqat aparırlar, üç yüz adama işgəncə verib
həqiqəti öyrənməyə çalışırlar. Qocalara və uşaqlara da aman
verilmir. Lakin üsyanın təşəbbüsçüsü kim olmuşdur,
komandoru kim öldürmüşdür suallarına hamı ancaq bir
cavab verir: Fuente Ovexuna. Xalqın bu kütləvi
qəhrəmanlığı hamını heyran edir.
Fuente Ovexunalılar ən dəhşətli işgəncə, istintaq vaxtında da zarafatlarından qalmırlar. Menqoya işgəncə verərək
ondan həqiqəti öyrənmək istəyən hakim axırda yorulub əldən
düşür. "İlahi, hələ mən ömrümdə beləsinə rast gəlməmişəm.
Bu qədər əzab-əziyyətə tab gətirib zarafatından əl çəkmir.
Yeganə axırıncı ümidim ancaq buna idi. O isə hamıdan
inadcıl çıxdı. Onları buraxın getsin, boğuldum, əldən
düşdüm! Daha dözə bilmirəm." Məhkəmə hakiminin bu son
sözləri xalq gücünün başqa mövqedən olan etiraflarından
başqa bir şey deyildir.
İstintaqdan sonra hamının alqışları altında bir neçə
qədəh içən Menqodan Frondoso indi arxayın halda bir daha
soruşur: "Komandoru kim öldürdü?" Menqo yarızarafat, yarı
ciddi belə cavab verir: "Əmi, mən nə bilim! Get bunu Fuente
Ovexunadan soruş, mən nə bilim!" Eyni sualı Frondoso
Laurensiya ilə tək qalan zaman ona da deyir, lakin ondan da
eyni cavab alır.
Esteban isə kəndlilərlə birlikdə kral Fernandonun
qəbulunda komandorun kim tərəfindən öldürüldüyünü belə
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izah edir: "Mərhum komandoru parçalayıb axırına çıxan
ancaq eşidilməmiş zülm, əzab-əziyyət oldu. Başına
gələnlərin hamısının günahkarı özü idi, öz hərəkətləri." Kral
vəziyyətlə tanış olandan, kəndliləri dinləyəndən sonra
"hərgah heç bir dəlil, heç bir sübut olmayıbsa, daha
mühakimə etməyə lüzum yoxdur. Cəza tədbiri görmək
yersizdir! Cinayət ağır deyilsə, bunu bağışlamaq olar!"
deyərək istintaqı dayandırdı və Fuente Ovexunanı öz
himayəsinə alır.
Komediya zülmə, haqsızlığa qarşı xalq qəzəbini ifadə
edən ən güclü əsərlərdən biri kimi qarşılanmış və
qiymətləndirilmişdir.
M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Akademik
Dram Teatrında Lope de Veqanın "Sevilya ulduzu" /1953/,
"Valensiya divanələri" /1963/ əsərləri müvəffəqiyyətlə
tamaşaya qoyulmuşdur. 1974-cü ildə isə AZƏRNƏŞR onun
dörd pyesini azərbaycanca çap edib oxuculara çatdırmışdır.

KALDERON
/1600 - 1681/
Lope de Veqadan sonra İspaniyanın ikinci böyük
dramaturqu Pedro Kalderondur. Yaradıcılığının ilk
dövrlərində şən, oynaq komediyaları ilə Lope de Veqanın
humanist ənənələrini davam etdirən Kalderon tədricən
dəyişir, tutqun, qaşqabaqlı bir sənətkara çevrilir. Feodalkatolik irticasının amansızlığı, inkvizisiya məhkəmələrinin
və tonqallarının alovları humanist idealların süqutuna,
tənəzzülünə gətirib çıxardı. Hər gün xalqın gözü qarşısında
insan ancaq cismən deyil, həm də mənən məhv edilirdi.
Kilsənin törətdiyi cinayətlər onu qorxmağa, inanmağa,
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dünyəvi səadət haqqındakı arzulardan, sevinc, şadlıq
duyğularından, hər cür əsarətə qarşı etirazdan əl çəkməyə
məcbur etdi. İnsan özünün gücsüzlüyünə, həyatın
mənasızlığına, dünyanın dərkedilməzliyinə inandı, axirət
düşüncələri qarşısında sarsıldı.
Tamaşaçının, xalq kütlələrinin dünyagörüşündə,
baxışlarında, həyatında əmələ gələn bu dəyişiklik Lope de
Veqanın şən, nikbin, oynaq, günəşli, döyüşkən, insan
qüdrətinə himn yaradan dramaturgiyasını istəmədi, ona
yadlaşdı. Belə bir dövrdə Kalderonun ecazkar barokko
dramaturgiyası meydana çıxdı. O, müasirlərini riqqətə
gətirən, onların qəlbini və ruhunu oxşayan yeni bir teatr
yaratdı. Kalderon Lope de Veqa qədər yüksək istedad sahibi
deyildir, onun əsərlərində realist sənətin nailiyyətləri azalır.
Lakin o öz dramaturgiya sənəti ilə elə simlərə toxunur, elə
havalar çalır ki, müasirlərini həyəcana və riqqətə gətirir.
Kalderonun əsərlərində nadir bir şeiriyyətlə bədbinlik, ümidsizlik, kədər fəlsəfəsi tərənnüm olunur. Həyatı
ancaq ani bir yuxu, həyatla ölüm arasındakı məsafəni ancaq
bir addım sayan, hər şeyin məhvə, heç olmağa məhkum
olduğunu göstərən sənətkar insanın iztirab çəkmək və itaət
göstərməkdən başqa bir əlacı, çıxış yolu olmadığını irəli
sürür. Lakin onu belə nəticəyə gətirib çıxaran zaman və
mühit idi. Ancaq amansız bir mühit onun şadlıq, sevgi, etiraz
səsini boğmuş, ona gülməyi, sevinməyi, mübarizə etməyi
unutdurmuşdur. Kalderonun xidməti isə ondadır ki, dövrün
ümumi bədbinlik, küskünlük, ümidsizlik əhval-ruhiyyəsini
özünə məxsus incə, orijinal bir sənətkarlıqla əks etdirmişdir.
Don Pedro Kalderon de la Barka Enao de la BarredaRianyo 1600-cü il yanvarın 17-də Madriddə zadəgan
ailəsində doğulmuşdur. İlk təhsilini Madriddə yezuit
kollecində alır, sonra Alkana-de-Enares və Salamanka
universitetlərində oxuyur. Həyatının ilk çağlarında bir hərbçi
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kimi tanınan Kalderon İtaliya və Flandriya hərbi səfərlərində
iştirak edir. Sant-Yaqo yezuit ordeninin cəngavəri olur,
Kataloniyada qiyamın yatırılmasında igidlik göstərir. Bir
neçə dəfə dueldə döyüşmüş, bir keşişin təmtəraqlı moizəsinə
güldüyü üçün həbsxanaya salınmışdır. Həyatının ikinci
yarısını o, kilsəyə xidmətdə keçirir.
1651-ci ildə keşiş rütbəsi alan Kalderon 1653-cü ildə
Toledoda kral kapellanı vəzifəsinə irəli çəkilir, 1666-cı ildə
isə müqəddəs Pyotr kilsəsinin baş keşişi olur. Kalderon çox
yaşamış və 1681-ci ildə 81 yaşında vəfat etmişdir.
Kalderon ilk komediyasını mənzum formada 16221625-ci illərdə yazmışdır. Lakin 1622-ci ildə müqəddəs
İsidor bayramı münasibətilə şairlərin yarışında iştirakı ona
ilk uğurlar gətirmişdir. Lope de Veqa gənc şairi öz tərifi ilə
yaradıcılığa həvəsləndirmişdir. Lope de Veqanın öldüyü
vaxtdan, yəni 1635-ci ildən ona saray dramaturqu rütbəsi
verilir. Kalderon bir tərəfdən saray üçün pyeslər, musiqili
komediyalar, o biri tərəfdən Madrid şəhər hakimlərinin
sifarişi ilə bir pərdəli dini dramlar – autos sakramentales
yazır.
Ədibin irsi yüz iyirmi pyes, səksən autos
sakramentales və iyirmi intermediyadan ibarətdir.
Kalderonun komediyaları oynaq şeiriyyəti, məzmun
tutumu ilə seçilir, fikirlərinin gərginliyi ilə diqqəti cəlb edir.
Onun dramlarındakı fəlsəfi lirizm ispan poeziyasında
əlçatmaz bir zirvə olaraq qalır.
Yaradıcılığının ilk çağlarında o, Lope de Veqa ənənələrinə sadiq qalır, ondan öyrənir, onun yolu ilə gedərək
nikbin, şən komediyalar yaradır. "Gözəgörünməz qadın",
"Salamea alkaldı" və başqa əsərləri buna misal ola bilər.
Axırıncı komediya məzmunu, süjeti baxımından Lope de
Veqanın "Fuente Ovexuna"sını xatırladır. Kənddə alkald
/hakim/ seçilən bir kəndli onun qızı İsabelanı ləkələdiyi üçün
377

Afaq Yusifli İshaqlı

kral ordusunun kapitanını mühakimə və edam edir.
Komediyadakı bu cəsarətli, döyüşkən ruh A.İ.Gertsenin
diqqətini cəlb etmiş və o yazmışdır: "Əgər onda belə bir
qanunçuluq anlayışı vardırsa, ispan plebeyi böyükdür."
Kalderonun bu tipli ilk pyesləri Lope de Veqanı xatırladır,
onun əsərləri kimi qarşılanır.
Halbuki Kalderonun bir dramaturq kimi simasının
müəyyənləşdirən bu əsərlər olmamışdır. Qüdrətli barokko
şairi kimi onun əsl siması fəlsəfi dramlarında, dini
pyeslərində üzə çıxır. Kalderonun "Valtasarın məclisi",
"Müqəddəs Patrik məhşəri", "Xaça tapınma", "Dəyanətli
prins", "Həyat bir yuxudur", "Sehrkar əfsunçu" və başqa
əsərləri bir dramaturq kimi onun orijinal keyfiyyətlərini daha
dəqiq əks etdirir.
Kalderon bu dramlarda öz həyat fəlsəfəsini şərh edir,
dramaturqun qüdrətli istedad sahibi olduğunu etiraf etməklə,
biz onun baxışlarını qəbul edə bilmərik, bu baxış və görüşlər
müasir oxucu üçün yad və müəyyən mənada anlaşılmazdır.
"XAÇA SƏCDƏ ETMƏ" /1620/. Kalderonun
fanatik dindarlığı, gənc yaşlarında yazdığı "Xaça səcdə
etmə" dramında aydınca hiss olunur. Bəzi hallarda dramaturqun qəhrəmanlarının xarakterlərində dindarlıq insani
qüsurla vəhdətdə göstərilir, düşündürür və qəzəbləndirir.
Barokko üslubi cərəyanına mənsub olan bir sənətkar kimi o
da dəhşətli səhnələrin təsvirinə meyl edir. Ədibin "Xaça
səcdə etmə" əsərində də vəziyyət belədir. Dramın qəhrəmanı
Eysebio adlı atası-anası naməlum bir gəncdir. Onu meşədə
xaçın altında tapıb kəndə gətirirlər, burada böyüdüb tərbiyə
edirlər. Onun sinəsini qırmızı xaç nişanı bəzəyir. Xaç həmişə
ona kömək edir, çətinliklərdə dadına çatır. Gənc xaçın bu
sirli, sehrli gücü qarşısında heyran qalıb ona səcdə edir.
Eysebio Yuliya adlı bir qızı sevir, onunla evlənmək
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istəyir. Yuliya Eysebioya getməyə razı olsa da, atası və
qardaşı Yuliyanın ona ərə getməsini istəmir. Yuliyanın
qardaşı gənci təhqir edir və onunla döyüşdə ölür. Hadisələrin
bu şəkildə inkişafı Yuliyaya da mənfi təsir göstərir. O,
monastıra gedir, Eysebio isə quldurluğa qurşanır, cinayətlər
törədir, qarət edir, öldürür, qadınlara sataşır. Yuliyanın
monastırda olduğunu bilib onun yatdığı hücrəyə gəlir. Artıq
monastırda yaşayan Yuliya ilə o, evlənə bilməzdi. Onunla
ancaq qeyri-qanuni şəkildə yaşaya bilərdi.
Yuliya ilə Eysebionun qarşılaşdığı səhnədə qız əvvəlcə onu rədd edir, çıxıb getməsi, onu rahat buraxması üçün
yalvarır. Ehtiras odu ilə alışıb yanan Eysebio isə geri
çəkilmək istəmir, qəsdindən geri dönmür. Lakin qızın
sinəsində qırmızı xaç nişanını görüb dəhşətlə ondan qaçır.
İndi Yuliya onu axtarır, onun xatirinə monastırdan qaçır.
Eysebionun hərəkətindən özünü təhqir olunmuş sayan qız
ona qarşı qəzəb və ehtiras odu içərisində alışıb yanır.
Yuliya iblisanə bir qadına çevrilir. Qarşısına çıxan,
ona yaxşılıq edən adamlar heç bir məqsədi olmadan öldürür.
Bil ki, cinayətkar, ölümlər mənim,
Könlümə şadlıqlar gətirmir ancaq.
Həm də bu arzumdur daim dünyada.
Dramın faciəli sonluğu bizi yenidən meşədəki xaçın
yanına qaytarır. Vaxtilə Eysebionun çağa ikən tapıldığı
həmin yerdə Yuliya onunla yenidən üz-üzə gəlir. Eysebionu
öldürmək üçün Yuliyanın atası da kəndlilərlə birlikdə bura
gəlib çıxır. Burada məlum olur ki, Yuliya ilə Eysebio bacıqardaşdır. Ölmüş Eysebio günahlarının bağışlanması üçün
ani olaraq gözlərini açır. Atası Yuliyanı öldürmək üçün
qılıncını qaldırmaq istəyəndə o, kölgə kimi yoxa çıxır. Xaç
qarşısında dua etməsi, günahlarını yumaq üçün xaç
qarşısında and içməsi onu xilas edir.
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Xaça pərəstiş, onun qarşısında səcdə etmək iki
cinayətkarın bağışlanması ilə nəticələnir, bir yığın günah əfv
olunur. Müəllif fikrincə xaç qarşısında səcdə etmək belə
böyük gücə və mənaya malikdir. Əsərdə dəhşətli cinayətlər,
eybəcər hərəkətlər bir-birini əvəz edərək ona tutqun, kəskin
bir rəng verir, insan əxlaqının ən dözülməz, xoşa gəlməz
səhnələri göz önündən keçir. Qəhrəmanların sinəsində qeyd
edilmiş xaç nişanı dinin, ilahi qüdrətin rəmzinə çevrilir,
onların hərəkət və iradəsinə hakim kəsilir, tövbə etmələrinə,
bağışlanmalarına gətirib çıxarır.
Dramaturq öz əsərində güclü ehtiraslara malik
insanları təsvir etsə də, onlar allahın qüdrəti qarşısında miskin bir oyuncağa çevrilirlər, hərəkətlərində ixtiyari, özbaşına
deyillər.
Kalderonun əsərində inkvizisiya tonqalları və məhkəmələri dövrünün əhval-ruhiyyəsi əks olunmuşdur. Onun
təsvir etdiyi allah katolik irticası dövrünün insanlarını
dəhşətə gətirən, qorxudan qəddar, amansız bir qüvvədir.
Lope de Veqanın və onun ardıcıllarının humanizmindən
burada heç nə qalmamışdır. Əgər Lope de Veqa Şekspir kimi
"ən humanist, ən antixristian dramaturqdursa", Kalderon
"katoliklər arasında ən böyük dramaturqdur".
Yaradıcılığının bütün nümunələrində Kalderon eyni
dərəcədə fanatik dindar olaraq qalmır. Onun irsində humanist
ideallar da öz əksini tapmışdır, onun "Həyat bir yuxudur"
dramında dərin bir ümidsizlik və bədbinliklə yanaşı
insansevərlik duyğuları da müəyyən yer tutmuşdur.
"HƏYAT BİR YUXUDUR" /1634/. Kalderonun ən
səciyyəvi fəlsəfi dramlarından biri "Həyat bir yuxudur"
pyesidir. Pyesdə təsvir edilən hadisələr Polşa həyatına
uyğunlaşdırılmışdır, lakin bu şərti səciyyə daşıyır və heç bir
əhəmiyyət kəsb etmir. Burada yer, zaman qeyri-müəyyən
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tarixi bir mahiyyətdədir. Əsər rəmzi fəlsəfi məzmun daşıyır.
Hər bir hadisə və surət müəyyən bir fəlsəfi fikri, ideyanı əks
etdirir.
Pyes tutqun, sərt dağ mənzərələrinin təsviri ilə
başlayır. Uçurumlar, sərt qayalar arasında axşamçağı tutqun
bir qüllənin qarşısında iki adam görünür. Onlardan biri kişi
paltarı geyinmiş Rosaura, o biri isə təlxək Klarindir. Onların
kimliyi, nə üçün bu sərt qayalıqlar arasında gəzmələri ilk
səhnələrdən aydın olmur. Qadını hansı fəlakətlər, bəlalarsa
izləyir, uğursuz bir tale onu dünyanın sonsuz və xoşagəlməz
çöllərində gəzməyə məcbur edir. "Kor bir ümidsizliklə mən
dolaşıq cığırla qayalar arası ilə gedəcəyəm." Tale onu harasa
çəkib aparır, ona başqa çıxış yolu, ümid sığınacağı göstərmir.
Hər şey ona əzab verir, incidir, narahat edir, hətta günəşin bu
qədər parlaq işıq saçması onları narazı salır. Onlar gəldiyi çöl
boş və məhsulsuzdur. Elə bu ilk səhnələrdən aydın olur ki,
dünya dəhşətlərlə doludur və insana düşməndir. İnsan miskin
və cılızdır, daim iztirab və işgəncə içindədir. Bütün bunlarla
yanaşı insan dünyada özünə qarşı heç bir mərhəmət, kömək,
qayğı tapmır. Pyesdəki hadisələr inkişaf etdikcə boyalar
tündləşir, dramaturqun ümidsizlik və bədbinliklə dolu həyat
fəlsəfəsi adamı heyrətə salır, dəhşət oyadır.
Rosaura və Klarin qülləyə yaxınlaşanda oradan inilti
səsi eşidilir. Qərib və naməlum müsafirlər qaçmaq istəyirlər,
dəhşətə gəlirlər, lakin qorxudan ayaqlarından elə bil daş
asılır. Onlar qüllədə canlı bir meyit görürlər. Əslində qüllə
onun qəbridir. Bu canlı meyit zəncirlə qüllənin divarına
bağlanmışdır. O, yarıinsan, yarıvəhşi bir varlıqdır, əynindəki
paltar heyvan dərisindəndir.
Pyesin rəmzi mənası, ideyası bu səhnədə bütün
aydınlığı ilə ifadə olunmuşdur. Dünya insan üçün həbsxanadır, insan əlaqələr, münasibətlər zənciri ilə öz taleyinə
bağlanaraq inildəyir. Kalderona görə, insanın belə bir taleyə,
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əzaba, işgəncəyə məhkum olunmasının səbəbi dünyaya
gəlməsi, doğulması, mövcud olmasıdır. İnsan dünyaya
gəlməklə ən böyük cinayət işləmişdir. Bu, əlbəttə, katolik
irticası dövründə insanların varlığına hakim kəsilən
bədbinlik, ümidsizlik fəlsəfəsinin ifadəsi idi.
Bu ümidsizlik və bədbinlik fəlsəfəsi qüllədə diri-diri
divara zəncirlənmiş, əzabkeş Sexizmundonun nitqində daha
təsirli səslənir. Məlum olur ki, Polşa kralı Basilioya
münəccim xəbər verir ki, onun oğlu Sexizmundo gələcəkdə
zalım və qəddar bir hökmdar olacaq, dəhşətli cinayətlər
törədəcəkdir. Guya ulduzlar belə xəbər verirlər, Basilio
taleyin nəzərdə tutduğu işlərin qarşısını almaqdan ötrü,
doğma oğlunu, varisini uzun müddət həbsxanada saxlayır.
Sədaqətli Klotaldo isə ona keşik çəkir, nəzarət edir, qayğı
göstərir.
Bir çox illər keçdikdən sonra kral öz hərəkətinin doğruluğuna şübhələnməyə başlayır. O, belə düşünür ki, bəlkə
ulduzlar yalan deyir, bəlkə o, düzgün hərəkət etməmişdir.
Uzun götür-qoydan sonra kral oğlunu saraya gətirmək,
imtahan etmək qərarına gəlir. Onu yuxulu halda saraya
gətirirlər ki, hakimiyyəti ona tapşırsınlar.
Sexizmundo yuxudan oyananda özünü təmtəraqlı kral
yatağında görür, qulluqçular bütün arzularını yerinə
yetirirlər, sərt həbsxana baxıcısı Klotaldo mütiliklə onun
ayaqlarına düşür. Klotaldo onun başına gələnləri,
münəccimin xəbərdarlığını, qüllədə zəncirlənməsini ona şərh
edir. Sexizmundo ondan dəhşətə gəlir, qəzəblənir. Onu
dünyadan, dünyanın nemətlərindən ayırdıqları, nahaq yerə
əzab verdikləri üçün, insan olduğu halda onu yarıvəhşi bir
varlığa çevirdikləri üçün insanlardan intiqam almaq qərarına
gəlir.
Oğlunun görüşünə gələn kral Basilioya Sexizmundonun dediyi sözlər, irəli sürdüyü ittihamlar, xüsusilə mənalı
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səslənir:
Atam ola-ola, sən ey daşürək!
Məni öz yanına buraxmamısan.
Qapını üzümə kilidləyərək
Məni böyütmüsən sanki bir heyvan.
Əjdahalar kimi əzab vermisən
Məni məhv etməyə çalışmısan sən.
Sexizmundonun sözləri dərin fəlsəfi rəmzlərlə
doludur. Kral Basilio allahı, Sexizmundo insanlığı təmsil
edir. Onun etiraz və ittihamları əsrin qabaqcıl adamlarının
etiraz və ittihamlarıdır. Basilio kimi allah da insanlara həyat
vermiş, lakin onlara iztirab, əzab qismət etmişdir. Öz evinə,
göylərə, cənnətə gəlməyə insanlara icazə verməyən tanrı
onları vəhşi kimi tərbiyə etdirir, əzab verir, dünyanın
gözəlliklərindən ayırır, insanı zəncirli məhbusa, dünyanı
həbsxanaya çevirən Klotaldo kimi nökərlərin vasitəsilə
insanlara göz qoyur, kral Basilio kimi onun təmsil etdiyi
tanrı da zalım və qəddardır. İnsana həyat verib səadətdən
məhrum etmək cəlladlıq, cinayətkarlıq deyilmi? Həyatın
özünü onun əlindən almağa bərabər deyilmi?
Həyat vermisən sən özün mənə
Əsla bir kəlmə də deməzdim səndən
Sən ki həyat verdin, sonra da aldın,
Lənət görəcəksən hər zaman məndən.
Sexizmundo allaha qarşı qiyam qaldıran bütün
günahkarlar kimi danışır. Etiraz və ittihamları ilə böyük
filosof şair Ömər Xəyyamı, Nasir Xosrovu, Əbül-üla
Məərrini yada salır. İnsana həyat vermək ən nəcib, ən
xeyirxah bir işdirsə, bu həyatı cəhənnəmə, əzab və işgəncəyə
çevirmək alçaqlıq, mənasız qəddarlıq, ədalətsizliyin,
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haqsızlığın ən eybəcər, çirkin təzahürüdür. Lakin Kalderon
bu qiyamın, etirazın tərəfdarı deyildir. O, əsər boyu bu
etirazın mənasızlığını göstərməyə can atır. Kalderon bir
tərəfdən böyük sənətkar kimi, həyat həqiqətini düzgün əks
etdirən dramaturq kimi bu üsyankarlıq fəlsəfəsini əlvan
boyalarla əks etdirir. Allaha, onun adı ilə uydurulan, qanuna,
hökmə, tələbə çevrilən dini ehkamlara qarşı yönələn etiraz
fəlsəfəsi din nümayəndələrini həmişə narahat etmiş, qorxutmuşdur. İstər Şərq müsəlman aləmində, istərsə də xristian
dünyasında bu allaha qarşı duran etiraz, narazılıq baxışları
həmişə amansızcasına boğulmuşdur. Həllac Mənsur, Nəsimi,
Şeyx İşraq, Cordano Bruno kimi böyük fikir bahadırlarına
tutulan divanı xatırlamaq kifayətdir.
Din xadimləri allahın qəddarlığını ilkin günahla əsaslandırmağa çalışırdılarsa, üsyan edən insan ağlı bununla
barışmır,
razılaşmır.
Allahın
hökmlərində,
dinin
ehkamlarında ciddi bir ziddiyyət və məntiqsizlik görürdü.
Əsrlərlə ilahiyyatçılar arasında insanın öz hərəkətlərində ixtiyari, yoxsa qeyri-ixtiyari olması, yəni öz iradəsi
iləmi, yoxsa öz iradəsindən asılı olmayaraq hərəkət etməsi
ətrafında mübahisə etmişlər. Əgər insan öz iradəsi ilə hərəkət
edirsə, onda allah nə işə baxır, insanı şər işlər tutmağa niyə
qoyur, yox əgər insanın hərəkətləri ixtiyari deyildirsə, öz
iradəsindən asılı olmayaraq baş verirsə, onda allahın rəhmli,
mərhəmətli olması fikri ilə necə razılaşmaq olar? Bir halda
ki, insanın törətdiyi şər onun özündən asılı deyil, o, ancaq
allahın iradəsini yerinə yetirərək şər iş tutur, ancaq bir vasitədir, onda nə üçün allah daim onu təqib və ittiham edir, cəza
verir. Orta əsrlərin ilahiyyatçı filosofları belə düşünürlər,
allahın mərhəmətinə bu tərzdə şübhə edirlər.
Sexizmundo heç bir cinayət etməmişdir, lakin anadan
olan gündən zəncirlənmişdir. O, allahın iradəsi, hökmü ilə
gələcəkdə edəcəyi, edə biləcəyi cinayətlərə görə anadan
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olduğu vaxtdan iztiraba, cəza çəkməyə məhkum olunmuşdur.
Qəhrəmanın dediyi kimi, "Bu necə ədalətdir?"
Ey göylər! Mən bilmək istərdim ancaq
Mənə bu əzabı neyçin verirsən?
Nə pislik etmişəm sənə dünyada
Gündüz işığını gördüyüm gündən?
Necə ədalətdir bu, necə insaf?
Kalderon özünün mövqeyindən asılı olmayaraq əsrin
ehkamlara etiraz ruhunu doğru və güclü boyalarla əks
etdirmişdir. Katolik və fanatik dramaturq qadına münasibət
məsələsində xristian dini baxışlarının əksinə olaraq qadın
gözəlliyini vəsf edir. O, dünyaya, insana, qadına katolikliyin
baxışlarından fərqli bir gözlə baxır, xristian dininin qadına
nifrətlə baxması, allahın nəzərində onların ən mənfur varlıq
olması fikri ilə razılaşmamışdır. Onun qəhrəmanı şərq
panteistlərinin baxışlarına yaxın bir tərzdə qadının kişiyə
nisbətən daha gözəl yaradıldığı, qadının simasında kiçik
dünya nümayiş etdirildiyini söyləyir:
Belə oxumuşam kitablarda mən,
Bu yer aləmini yaradan zaman.
İnsana daha çox diqqət yetirdi,
İti nəzərlərlə böyük yaradan, Kiçik dünya olan qadınlar ilə
O, kiçik səmanı göstərdi asan.
Onda hər gözəllik çoxdur insandan,
Sanki o, səmadır, yer isə insan.
Sexizmundonun bu sözlərində qadına, qadın
gözəlliyinə katolik dininin baxışlarından fərqli bir baxış
ifadə olunmuşdur. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, əsərin
qəhrəmanı bu sözləri onda mövcud vəziyyətə qarşı etiraz
ruhunun daha güclü olduğu bir vaxtda söyləmir. Deməli,
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Sexizmundo dəyişib "həqiqət" yoluna qayıdanda bu fikirlər
də inkar olunacaq, onlardan da imtina ediləcəkdir.
Dramaturq tamaşaçını inandırmaq istəyir ki, allahın
qərarı, yazısı yerinə yetməlidir. Sexizmundo hakimiyyəti ələ
alandan sonra özbaşınalıqlar edir, özündən çıxır, hər kiçik bir
iş üstündə qəzəblənir. Onunla mübahisə edən nökəri
uçuruma atır, əmisi oğlu Moskva hersoqu Astolfo ilə
təkbətək döyüşə çıxır, zorla Rosauraya sahib olmağa çalışır.
Klotaldonu öldürmək istəyir, hətta atasını da öldürməklə
hədələyir. Basilio onu yumşaltmağa, insanpərvər və mülayim
olmağa çağırır: "Ey şərə aşiq olan məğrur insan, itaətə gəl."
deyərək onu yumşaltmaq istəyir. Burada ona belə bir fikri
tez-tez təkrar edirlər ki, "həyat bir yuxudur, ola bilsin ki, sən
ancaq yatırsan və yuxu görürsən". Özündən çıxmış,
çılğınlaşmış gənci bu sözlərlə itaətə gətirə bilməyin qeyrimümkün olduğunu görən ata ona yenidən bihuşarı verib
qülləyə göndərir.
Sexizmundo yenidən qülləyə zəncirlənir. Gördükləri,
yaşadıqları, başına gələnlər ona bir yuxu kimi gəlir. O, indi
başa düşür ki, həyat mənasızdır. Ehtiraslar, ləzzətlər, səadət,
şöhrət – hamısı ancaq yuxudur. Varlı da, kasıb da ancaq
həyat haqqında yuxu görür, padşah yuxusunda səltənət görür,
varlı var-dövlət, kasıb isə öz həyatının miskin olduğunu
görür, lakin bunlar hamısı ancaq yuxudur.
Hamı səadət axtarır, harasa, nəyəsə tələsir, döyüşür,
çarpışır, həyat isə ancaq dəlilikdən, səhvlərdən ibarətdir.
İnsanın duyduğu ən xoşbəxt anlar özü də bir səhvdir, bir
aldanışdır. Bütün bunları düşünən, götür-qoy edən
Sexizmundo belə nəticəyə gəlir ki, etirazdan, mübarizədən əl
çəkmək, itaətə gəlmək daha məsləhətdir, "Axı, ola bilsin ki,
biz ancaq yatırıq. Bəli, ancaq yatırıq..." Həyatın bir yuxu
olduğunu anlayan Sexizmundo büsbütün dəyişir, müdrikləşir,
humanist bir adama çevrilir. Üsyana qalxmış ordu onu azad
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edəndə o, döyüşə könülsüz gedir.
Bu məqamda Basilyonun keçirdiyi peşmançılıq
hisləri də maraqlıdır. O, belə qənaətə gəlir ki, oğluna qarşı
düzgün hərəkət etməmişdir. O, taleyə qarşı çıxmaq istəmişdir
ki,
lakin
bu
mənasızdır.
Tanrının
əvvəlcədən
müəyyənləşdirdiyi yazı, qədər baş verməlidir. İnsan yazının,
qəza-qədərin hökmünü pozmağa, dəyişdirməyə qadir
deyildir.
Kalderon əsərində insanları düşündürən belə bir suala
da cavab vermək istəmişdir: allah insanı nə üçün iradə
azadlığından məhrum etmişdir? Bu sual dindarları da, dini
ehkamlara şübhə edənləri də düşündürür və narahat edirdi.
Ədibin fikrincə, əgər insana iradə azadlığı verilsəydi, o,
dünyanı dəyişdirərdi, yenidən qurardı. Özünün təsadüfi
istəklərinə uyğun bir dünya yaradardı. Kalderon öz
qəhrəmanlarının dili ilə dövrünün insanlarına xitabən deyir.
Bəlkə buna görə dünyada ancaq,
Görə bilməməkçün belə bir işi
Bu qədər zillətə, zülmə düşərsən.
Sexizmundo rəmzi-alleqorik bir surətdir. Müəyyən
mənada o, orta əsrlər dünyagörüşünün yaratdığı asi İblisdir.
Pyesin əvvəlində o, asi, dəlicəsinə üsyankar, allaha qarşı
çıxdığına görə zəncirlənmiş bir varlıqdır. Pyesin sonunda isə
biz Sexizmundonu peşman olmuş, itaətə gəlmiş və
bağışlanılmış bir günahkar kimi görürük.
Kalderon katolik şair olmaqla bərabər kral hakimiyyətinin sadiq xidmətçisidir. Onun fikrincə, krala xidmət
göstərmək insanın həyatından və şərəfindən daha üstündür.
Əsərin qəhrəmanlarından olan Klotaldo qızını xilas etmək
lazım olduğu bir vaxtda kralın əmrini pozmamaq üçün bu işi
görmür. O,belə düşünür ki, krala sədaqət həyatdan və şərəfdən
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daha vacibdir. Sexizmundo qiyam etmiş əsgərlər tərəfindən
azad ediləndə onu azad etmiş əsgəri cəzalandırır, onun azad
edilməsinə qarşı duran həbsxana gözətçisi Klotaldonu isə
günahsız sayır. Klotaldo kralın əmrini yerinə yetirdiyi üçün
onun doğru hərəkət etdiyi bildirilir. Onu xilas edən əsgər isə
kralın əmrini pozduğuna görə cəzalanır.
Dramaturqun öz şəxsi meyl və baxışlarına baxmayaraq onun pyesində üsyankarlıq və etiraz ruhu daha güclü
çıxmış, insan istək və arzuları daha ehtirasla təsdiq
olunmuşdur. Yazıçının inamı ilə bərabər humanist şübhələri
də əlvan boyalarla verilmişdir.
"Ölümdən sonra sevgi" /1651/. Kalderonun ədəbi
irsi əlvan və rəngarəngdir. Onun bir sıra əsərlərində dini
fanatizm təsdiq edilirsə, bəzi əsərlərində insana, onun
hislərinə və əməllərinə bəraət qazandırılır, həyat eşqi, sevgi
duyğuları tərənnüm olunur, başqa xalqlara məhəbbət, rəğbət
bildirilir. "Gözəgörünməz qadın" komediyasında şən, oynaq,
nikbin, hər cür dini məhdudluqdan uzaq bir əhval-ruhiyyə
hökm sürürsə, insanlıq, sevgi qələbə çalırsa, "Ölümdən sonra
sevgi" əsərində başqa xalqlara dərin rəğbət ifadə olunur.
Adama elə gəlir ki, bu əsərləri Kalderon yox, başqa bir
dramaturq yaratmışdır.
"Ölümdən sonra sevgi" dramının mövzusu real həyat
hadisələrindən
götürülmüşdür.
1560-1570-ci
illərdə
Əndəlisdə morisklərin üsyanı baş verir. Morisklər rekonkista
hərəkatından sonra İspaniyada qalmış ərəblərin bir hissəsi
idi. Onlar İspaniyanın azlıqda qalan, daim təqib və zülmə
məruz qalan sakinləri sayılırdılar. XVI əsrdə moriskləri zorla
xristianlaşdırırdılar. Lakin xristianlığın qəbul edilməsi də
onları təqiblərdən qurtarmır. Xristian kilsəsi onlara qarşı
qarətlər, qırğınlar, zülmlər törətməkdən əl çəkmir. Səbr
kasası daşan, zülm və haqsızlıq əlindən təngə gələn
morisklər üsyan qaldırırlar, lakin onların üsyanı qəddarcasına
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yatırılır, özlərini isə kütləvi şəkildə qırırlar. XVII əsrdə
onların qalanları yüz minlərlə Afrikaya qovulurdu.
Kalderonun əsərinin əhəmiyyəti ondadır ki, o, burada
moriskləri qəhrəmanlar kimi təqdim edir, onların həyat,
sevgi, səadət, insan ləyaqəti hüquqlarını müdafiəsinə qalxır.
Don Alvaro ilə Donya Klaranın nişanlanma mərasimi
keçirildiyi bir vaxtda təbil səsləri eşidilir, ispan ordusunun
hücuma keçdiyi məlum olur. Gənclər xoşbəxt olduğu, göydə
günəşin onların sevincinə, şadlığına tamaşa etdiyi bir vaxtda
ispan silahının sədaları altında bu səadətin işığı söndürülür.
Morisklər cəsarətlə, şücaətlə döyüşlərdə özlərini müdafiə
etsələr də, məğlub olurlar. Şəhər alınır, yandırılır, əhali
qılıncdan keçirilir. Dramaturq bu qırğın səhnəsini əlvan boyalarla əks etdirir, "alov dağları" , "qan dənizləri" bənzətmələri ilə bu dəhşətli, qeyri-insani, vəhşi qırğının dəhşətli
mənzərəsini yaradır.
Donya Klara öldürülür, gənclərin arzuları gözündə
qalır, "sevərək izdivac yatağı arzulayan bir adam tabuta tuş
gəldi". "onun allahı olan sevimli bir surət önündə bir ölü
kimi göründü". Bu bənzətmələr barokko ədəbi üslubunda
söylənilsə də, bədbin, mücərrəd fəlsəfəçilikdən uzaqdır, real
gerçəkliyin ifadəsidir. Kalderon "kafir" moriskləri
günahlandırmaq üçün heç bir söz, ifadə işlətmir.
Məcburiyyət üzündən xristianlığı qəbul edən, lakin yenə də
öz müsəlman şəriəti əsasında yaşayan məhkum morisklərə
bu katolik və zadəgan şair böyük rəğbətlə yanaşır, onları
gözəl, nəcib, şücaətli, hünərli, igid adamlar kimi göstərir. Bir
çox əsərlərində xristian tərki-dünyalığın təbliğ edən
Kalderon burada morisklərin simasında sevginin gözəlliyi,
qadının gözəlliyi, dünyanın gözəlliyi haqqında nəğmələr
oxuyur. Heyrətamiz bir şeiriyyətlə qadın gözəlliyinə himn
yaradır.
Burada, bu yaşıl, bu göy yamacda,
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Hər yan al-əlvandır, zərifdir necə!
Bayrama çağırıb gülləri sanki,
Aydın yaz səhəri bu gün böyləcə.
İstəyir bu əlvan məclis içində
Hüsnün ən sehirkar gülünə güllər –
Güllərin şahına, tər qızılgülə
İtaət göstərib, beyət etsinlər
Ey mənim gözəlim, həyat yoldaşım!
Bu ilhamlı, humanist misralar qəti şəkildə təsdiq edir
ki, Kalderonun bütün əsərlərinə eyni şəkildə yanaşmaq
çətindir. Onun irsi ziddiyyətlidir. Onun müxtəlif əsərlərində
qoyulan fikirlər bir çox hallarda bir-birinin əksidir. Burada
olduğu kimi bir sıra əsərlərində həyat, insan, sevgi, qadın
nəğməkarı olan Kalderon bir çox əsərlərində dövrünün,
mühitinin oğlu olaraq din təbliğatçısına çevrilir.
Dramaturqun yaşadığı tutqun, fanatik və qəddar gerçəklik
onun irsi, dünyagörüşü üzərində öz möhürünü vurmuşdur.
"Valtasarın məclisi". Autos sakramentale adı ilə
məşhur olan dini dram janrı ispan ədəbiyyatında ən geniş
yayılmış ədəbi formalardan biridir. İspan dramaturqları bu
janra tez-tez müraciət etmişlər. Onların yazılmasını şəhər
hakimləri sifariş edir və onlara görə yaxşı əlmuzdu verirdilər.
Bu dramlar xristian dini bayramlarında şəhər meydanlarında
böyük təntənə ilə oynanır, çoxlu adam ona tamaşa edirdi.
Kalderon yaradıcılıq xüsusiyyətlərinə görə dini dram
janrının ən mahir yaradıcılarından idi. "Valtasarın məclisi"
əsəri onun səciyyəvi dramlarından biridir. Dramın mövzusu
bibliya əfsanələrindən götürülmüşdür. Lakin burada Fanilik,
Bütpərəstlik, Fikir, Ölüm kimi alleqorik surətlər də iştirak
edir.
Səhnədə peyğəmbər Daniillə təlxək Fikir görünürlər.
Fikir xəbər verir ki, Valtasar şərq çariçası Bütpərəstliklə
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evlənməlidir. Daniil Babilistan əsirliyindən gileylənir. Elə bu
vaxt öz dəbdəbəli məiyyəti ilə Valtasar gəlib çıxır. Valtasar
arvadı Faniliklə birlikdə özünün ikinci arvadı olacaq
Bütpərəstliyi qarşılayır. Fanilik və Bütpərəstlik Valtasara
sadiq olacaqlarına and içirlər. Onlar xəbər verirlər ki,
Valtasar bütün yer üzünün hakimi olacaqdır. Tezliklə Babil
qülləsinin tikilib başa çatacağından söhbət edirlər. Valtasar
şənlik edir, əylənir, təkəbbürlə özünü dünyanın ağası zənn
edir və söylənir: "Kim mənə qarşı durmağa cəsarət edər?" bu
vaxta qədər səhnədə susan peyğəmbər Daniil bildirir ki, sənə
yaradan özü cəza verəcəkdir. Qəzəblənmiş hökmdar bu
diliuzun adamı kötəkləməyi əmr edir, lakin heç kəs göylərin
elçisinə yaxınlaşa bilmir. Bu vəziyyəti görüb pərt olan
hökmdar çıxıb gedir. Daniil üzünü allaha tutub günahkar
Valtasarı cəzalandırmaq üçün yalvarır. Ölüm adlı cəngavər
yer altından çıxaraq Fikirlə birlikdə bağa gedir.
Valtasar əylənməkdə, yeyib-içməkdə davam edir.
Arvadları onu əyləndirirlər. Təlxək Fikir şahı güldürür,
əyləndirir, vicdan əzabı çəkmədən uzaqlaşdırmağa çalışır,
Ölüm isə onun qulağına qorxulu sözlər pıçıldayır: sən
torpaqdansan, torpaq olacaqsan, həyatda hər şey fanidir,
sənin böyüklüyün əzəmətin də fanidir və keçicidir. Bu
sözlərdən bərk qorxuya və həyəcana düşən Valtasar köşkə
qaçır. Burada Bütpərəstlik və Fanilik ona layla çalıb
yatırırlar. Dramaturq bununla demək istəyir ki, fikir, həzz və
ləzzət, təbiətin gözəllikləri insanı allaha itaətdən,
peşmançılıq duyğularından, dindar əhval-ruhiyyədən
uzaqlaşdırır. Həqiqi insani vəzifəsini yerinə yetirməyə
qoymur. Kalderonun təqdimində allah özü də qüdrətli olduğu
qədər də kinli, intiqam hissi ilə yaşayan bir varlıqdır, özünə
qarşı laqeyd münasibətə dözən deyildir.
Köşkdə şirin yuxuda olan Valtasar qəribə yuxular
görür. Onun qarşısında hərəkət edən kölgələr insanın həyati,
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dünyəvi arzularının puçluğunu, faniliyini, ilğıma bənzədiyini
nəzərə çatdırırlar. Sonra Valtasar özünün tunc heykəlini görür.
Görür ki, insanlar allahın qarşısında baş əydikləri kimi onun
qarşısında baş əyir, ona səcdə edirlər. İnsan əlilə yaradılmış bu
bütlərə isə allah nifrət edir, hər tərəfdən "İtaətə gəl, tövbə et!"
deyən səslər eşidilir. Valtasar qorxu və dəhşət içərisində
hövlnak yuxudan oyanır. O, tövbə etmək istəyir, lakin ehtiras
və ləzzətin çağırışı qarşısında duruş gətirə bilmir, yenidən eyşişrətlə məşğul olur. Şərab içir, deyib-gülürlər. Bütpərəstliklə
Fanilik allaha istehza edirlərmiş kimi müqəddəs qabları
məclisə gətirir, toxunmaqla onları murdarlayırlar. Bu əlvan
məclis içərisində Ölüm gah orada, gah burada görünür, xəbərdarlıq edir.
Allahın səbir kasası daşır, o, yeri zülmətə qərq edir.
Şimşək çaxır, göy guruldayır. Nəhəng bir əl odlu hərflərlə
Səmaya şahın ölümünü xəbər verən sözlər yazır. Ölüm
Valtasarın canını alır. Peyğəmbər Daniil isə onun eyş-işrət
stolunun üstündə ancaq şərab və çörək olan müqəddəs bir
səcdəgaha çevrilir. Bütpərəstlik bütün bunları görüb qorxur,
bir allahın qüdrəti qarşısında baş əyir.
Bir barokko şairi Kalderon dünyəvi gözəlliyin, həyati
səadətinin puçluğundan danışır, tərki-dünyalığa, asketizmə
himn oxuyur. Valtasarın simasında dünya ləzzətlərindən əl
çəkə bilməyən, eyş-işrətlə ömür sürən bir adamın dəhşətli
aqibətini xatırladır, bununla müasirlərinə təsir etməyə çalışır.
Bütpərəstliyi və Faniliyi onun arvadları kimi göstərəndə də
Kalderon rəmzi məna ifadə edir, dünya nemətlərinə aludə
olan insanların fani, boş, mənasız arzu və istəklərlə yaşadıqlarını pisləyir. Fikir əsərdə təlxək kimi göstərilir. Məsələ
burasındadır ki, katolik dini baxışlarına görə fikir, düşüncə
günahdır, fikir şübhə oyadır, inamı sarsıdır. Dindardan ancaq
kor bir inam tələb olunur. Ona görə də əsərdə Fikir təlxək
kimi göstərilir.
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Kalderon ümidsizlik, bədbinlik, barışmaz ziddiyyətlər
şairidir. Onun əsərlərinin böyük əksəriyyətində dini
fanatizm, inkvizisiya tonqalları, xaçlar, mərasimlər əks
olunur. Dramaturq təlxək surətindən sıx-sıx istifadə edir.
Onun yaratdığı təlxək surətləri şən, zarafatcıl adamlardır.
"Gözəgörünməz qadın"da, Kosme, "Həyat bir yuxudur"da
Klarin belə surətlərdəndir. Kalderon güclü, cəsarətli
bənzətmələri, mübaliğə təsvirləri çox sevir, bir-birini rədd
edən anlayışları qarşılaşdırır: "Mən qorxudan od və suyam",
"Mən intriqalar intriqanıyam", "yadlar içində doğmayam",
"Mən ölürəm ki, görüm, ancaq qoy səni görərək ölüm".
Bir barokko şairi kimi Kalderon Qonqoranın
həmkarıdır, onun əsərlərində də qonqorizmin güclü təsiri
vardır. "Həyat bir yuxudur" əsərində təlxək Klarin uzaqda
qaçan atın bədənini torpağa, nəfəsini havaya, ağzının
köpüklərini dəniz dalğalarına bənzədir. At da torpaq kimi
özünün bütün rəngarəngliyi ilə hərcmərcliyə oxşayır. At od,
torpaq, dənizlər və küləklərdən ibarət bir əjdahadır. Katolik
irticası və inkvizisiya tonqallarının təsiri onun obrazlar
sistemində də əks olunmuşdur. Bu baxımdan aşağıdakı
misralar Kalderonun dili, obrazlar sistemi üçün çox
səciyyəvidir:
Təzəcə qalanmış tonqallar kimi,
Onun küçələri alovlanırdı,
Uzaq ulduzları hədələyərək.
Kalderonun gərgin ehtirasla, güclü bir dillə yazılmış
dramaturgiyası İspaniya tarixinin ən faciəli və tutqun
dövrlərindən birinin ziddiyyətli, bir çox hallarda məhdud,
lakin orijinal və parlaq bir əks-sədasıdır. Onun
"Gözəgörünməz qadın", "Salameya alkaldı" kimi dramları
dünya
teatrlarının
səhnələrində
indi
də
uğurla
göstərilməkdədir.
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