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Татарская литература в течение многих веков развивалась в тес
ной связи с классикой Мусульманского Востока, т.е. с арабской, пер
сидской и тюркскими литературами Средневековья. Произведения
писателей этих народов читались в оригинале, переводились на та
тарский язык, служили материалом для создания новых сочинений.
Восточная классика сыграла большую роль и в формировании сис
темы жанров, в развитии поэтики татарского словесного искусства.
Без знания этих факторов нельзя по-настоящему понять и оценить
татарскую дооктябрьскую литературу. Данная работа ставит сво
ей целью систематически освещать этот сложный курс, ознакомить
студентов с наиболее значительными фактами и явлениями взаимо
отношений татарской и восточных литератур, выяснить некоторые
закономерности, объективные факторы этого процесса. Спецкурс
тесно связан с курсами литератур: «Древняя и Средневековая татарс
кая литература», «Татарская литература XIX и начала XX вв.», а так
же «Литература народов Востока». Таким образом, данный спецкурс
способствует более глубокому изучению истории татарской литера
туры в её многосторонних взаимосвязях.
Целями освоения дисциплины «Восточная классика и татарская
литература» являются освещение теоретических аспектов взаимоот
ношений литератур; выявление основных предпосылок, факторов,
а также форм диалога татарского словесного искусства со средне
вековой классикой Мусульманского Востока; показ общего истори
ческого процесса взаим
 освязей этих литератур; изучение основных
авторов и произведений арабо-персидско-тюркского словесного ис
кусства, принимающих участие в удовлетворении духовных запросов
и потребностей татарского народа; раскрытие результатов влияния
классики Востока, Ислама на развитие татарской литературы.
В результате освоения дисциплины «Восточная классика и та
тарская литература»
студенты должны:
– знать наиболее значимые произведения и особенности так
называем
 ой восточной классики, иметь представление об основ
ных факторах и предпосылках межлитературных взаимосвязей, а
также об исламе, о характере усвоен
 ия иноязычных литератур в та
тарском словесном искусстве;
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– обладать теоретическими знаниями о сравнительно-типологи
ческом исследования, об основных закономерностях взаимодейст
вия и взаимовлиян
 ия литератур;
– ориентироваться в областях художественной, научно-теорети
ческой, справочной литератур, уметь пользоваться полученными при
изучении курса фактами, сведениями;
– приобрести навыки чтения, комментирования и анализа худо
жественных и научных текстов.
Данная дисциплина способствует формированию компетенций,
предусмотренных ФГОС-3 по направлению подготовки «Педагоги
ческое образование (бакалавриат)»:
а) Общекультурные (ОК):
– владение культурой мышления, нормами литературного языка,
приобретение навыков самостоятельной работы;
б) Профессион
 альные (ПК):
– усвоение основных сведений и фактов компаративистики, ори
енталистики, а также татарской литературы соответствующего пери
ода; владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций,
составления рефератов и библиографии по данной тематике.
Пособие охватывает наиболее значимые научно-познавательные
и литературно-художественные тексты, предусмотренные програм
мой спецкурса «Восточная классика и татарская литература». Ос
тальные, не включённые в эту работу темы, будут освещены в других
пособиях, публикациях.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
I. Исторические и научно-теоретические вопросы
1. Средневековая татарская история и литература
в контексте Восток-Запад1
История России, в том числе Российской империи, – это не только
история русских, но и многовековая история татарского народа. Как
известно, русские и татары в течение тысячелетия жили соседями, об
щались в различных областях материальной и духовной жизни. Тата
ры одними из первых были присоединены к Российскому государству,
сыграли большую роль в его исторической судьбе. Генетическая связь
Карамзина, Державина, Аксакова, Радищева, Бунина, Куприна, Году
нова, Кутузова и многих других выдающихся людей России с татарами
сама по себе говорит о многом. В книге А. Х. Халикова «500 русских
фамилий булгаро-татарского происхождения» (Казань, 1992. – 192 с.)
представлены интересные данные по этому вопросу. По мнению от
дельных учёных, в средние века в России было даже в определённой
степени русско-татарское, или, по-другому, русско-тюркское двуязы
чие. И в настоящее время татары по количеству населения занимают
второе место среди народов Российской Федерации. Они проживают
во многих её областях и республиках, в т.ч. в Москве – около четверти
миллиона, в Башкортостане – более одного. Подавляющая часть се
мимиллионного татарского населения проживает в Поволжье и Приу
ралье, т.е. на земле своих древних предков. А в Татарстане проживает
лишь одна четвёртая часть татар. Значительная часть татарского наро
да, т.е. более одного миллиона, находится в государствах Средней Азии
и Казахстана. Имеется татарская диаспора в Финляндии, Турции,
1 Доклад, прочитанный на пленарном заседании американско-российс
кого международного семинара-симпозиума «Российская империя: грани
цы, культуры, самосознание», прошедшего 3–10 августа 1994 года в Казанс
ком государственном университете с участием ученых из США, Италии,
Прибалтийских стран, Москвы, С.-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и др.
Подавляющая часть представленных в данном пособии научных докла
дов, статей уже были опубликованы в различных изданиях. Научно-библи
ографические сведения о них в этой книге в основном передаются с некото
рыми сокращениями.
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США, Китае, Германии, Польше, Австралии и в других зарубежных
странах. Изучение и осмысление истории татарского народа, на наш
взгляд, во многом способствуют пониманию сущности империй вооб
ще и Российской империи в частности. Потому что в исторической и в
какой-то трагической судьбе татар сконцентрированы многие проб
лемы глобального характера, которые и в настоящее время беспокоят
не только учёных, политиков, но и целые народы.
Тема настоящего доклада очень обширна. Учитывая специфику
участников данного семинара-симпозиума, мы решили вначале дать
краткую этногенетическую историю татар в плане взаимосвязей,
затем осмелимся высказать отдельные мысли и соображения, своё
понимание по письменной литературе татар. На наш взгляд, не вы
яснив, хотя бы в общих чертах, этногенез татарского народа, невоз
можно понять и осмыслить его словесное искусство, взаимосвязи с
другими народами и культурами.
***
Более чем тысячелетнюю историю татарской письменной культу
ры невозможно представить вне её взаимосвязей со словесным ис
кусством других народов. Причина таких взаимоотношений кроется,
в первую очередь, в этногенезе татар, в их сложной, многовековой ис
торической судьбе.
Этническая и вообще история татарского народа, к сожалению,
пока ещё не до конца выяснена. Наоборот, усилиями имперски мыс
лящих и шовинистически настроенных учёных она доведена до аб
сурда, до ненормального состояния, что для очистки её даже от лжи,
политической предвзятости требуются десятилетия. Для оправдания
колониальной и имперской политики многие авторы придумали раз
личные теории и доводы; татар представляли источником зла и бедст
вий для других народов, при их характеристике использовали почти
все эпитеты отрицательного значения; татарская тематика иногда
послужила поводом для противопоставления добра и зла, возвыше
ния «старшего брата» за счёт унижения достоинства других...

8

I
Этническая история татарского народа и составляющ
 их его ос
новных компонентов (булгар, хазар, кыпчаков, татар и др.) генети
чески связана с историей и государственностью древних тюрков. В
зависимости от жизненных, исторических обстоятельств этноним
тюрки, тюрк получил различное содержание. Так, например, в ки
тайских источниках V в. тюрками (в формах тукю, тугю) называ
ются малочисленные племена, переселившиеся из Западного Китая в
предгорье Алтая под руководством Ашины. В армянских источниках
VI–VII вв. говорится, что племя под названием бунтурк жило у бере
гов Куры в IV в. до н.э.
С образованием тюркских каганатов этноним тюрк, тюрки зна
чительно расширяет своё содержание и начинает употребляться не
только как этнический, но и как политический термин.
Во многих трудах отмечается, что задолго до появления и расп
ространения этнонима тюрк, тюрки, предки тюркских народов, в
том числе татарского, под различными названиями выходили на ис
торическую арену, они составляли значительную часть скифов, сар
мат, сюннов, гуннов, авар и некоторых других полиэтнических пле
менных объединений Евразии. Для византийского историка VII в.
Феофилакта Симокатты гунны – это тюрки (Новосельцев А.П. Ха
зарское государство и его роль в истории Восточной Европы и Кав
каза. – М.: Наука, 1990. – С. 74).
Как известно, основная часть гуннов в течение двух столетий жила
в междуречье Волги и Урала, а в 70-е гг. IV в. начинаются их походы на
Запад. В период правления Ругилы (умер в 433 г.) и особенно Атиллы
гунны становятся наиболее известными в Европе.
Следует отметить, что Атилла для гуннов, готов и мадьяров счи
тался героем, «рождённым от сверхъестественного зачатия – от све
та» (Гордлевский В.А. Избранные сочинения: В 4 т. – М.: Изд-во вост.
лит., 1961. – Т. I. – С.497). Аналогично объяснялось и происхождение
Чингиз-хана: его мать как будто забеременела «от божественного лу
ча». Во время похорон этих императоров люди от горя выщипывали
волосы, царапали и ранили ногтями и ножом свои лица, причита
ли, произнося стихи. Эти древние традиции и обычаи сохранялись и
соблюдались веками.
После смерти «бича божия и молота вселенной» Атиллы в 454 г.
огромная империя гуннов распалась на государственные объедине
ния.
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Известная всемирная история, политическая жизнь тюрок на
чинаются в основном с образования тюркской империи, подчинив
шей себе почти все народы «от Великого океана до Чёрного моря» и
Карпатских гор. Основатель империи Или-хан Тумынь умер в 553 г.
Вскоре после его смерти империя распалась на две части: Западный
и Восточный каганаты. Контроль над Западной частью осуществ
лял младший брат Тумыня-Истеми. По словам датского учёного Дж.
Клосона, Истеми «стал правителем международного масштаба и за
вязал дипломатические отношения с сасанидским императором Хос
ровым Ануширваном, которому отдал в жёны одну из своих дочерей»
(Зарубежная тюркология... – М.: Наука, 1986. – Вып. I. – С. 138). Есть
сведения о торговых и политических связях Истеми кагана с импера
тором Византии Юстинианом II. Некоторые учёные даже предпола
гают, что тюркский рунический алфавит был создан в период правле
ния Истеми по его приказу в конце VI в.
В состав тюркских каганатов вошла значительная часть Восточ
ной Европы, том числе Поволжье и Приуралье, различные огузокыпчакские, хазарские, булгарские и другие племена, впоследствии
принимавшие участие в образовании татарского народа.
Тюркские каганаты в политическом отношении были непрочны
ми объединениями. Уже через 100 с лишним лет на их территории
образуются кимакское, уйгурское, хазарское, булгарское и другие
государства. Созданный в середине VIII в. Уйгурский каганат имел
тесные связи с Китаем, Индией, Ираном, достиг значительных ус
пехов в области духовной культуры, создал даже свой алфавит. Уй
гурское духовное наследие, в том числе письменность, как один из
главных компонентов древней общетюркской культуры, оказало за
метное влиян
 ие на развитие литературы, фольклора западных тюр
ков, в частности, хазар, булгар и кыпчаков.
Когда речь идёт об этнокультурных истоках татарского народа,
почему-то часто в тени остается период, связанный с историей Ха
зарского каганата. Между тем это одно из первых тюркоязычных го
сударств Поволжья и Северного Кавказа, в состав которого вошли и
предки современных татар. Как пишет С. А. Плетнева, Хазарский ка
ганат, с одной стороны, является «прямым наследником тюркского
каганата», с другой – историю его развития во многом повторяет Зо
лотая Орда (Плетнева С. А. Кочевники Средневековья... – М.: Наука,
1982. – С.99,117). По словам Аль-Истахри (X в.), «язык булгар и хазар,
оба одинаковы» (Заходер Б. Н. Каспийский свод сведений о Восточ

ной Европе... – М.: Наука, 1967. – Т.I. – С. 45). Аль-Балхи (X в.) тоже
подчёркивает сходство булгарского и хазарского языков (Известия
о хазарах, буртасах, болгарах, мадьярах, славянах и русских... Сост.
Д.А. Хвольсон. – СПб.: Типогр. Имп. Академии наук, 1869. – С. 73).
Хазарский каганат вёл внешнюю торговлю со странами Закав
казья, с Передней и Средней Азией, Византией. Сложные отношения
с арабским халифатом во многом определяли существенные стороны
жизни Хазарского каганата.
В результате торговых, политических и культурных сношений Ха
зарского каганата с мусульманским миром и как следствие походов
арабского полководца Мервана на Северный Кавказ и Поволжье ха
зарский каган в 737 г. официально принял ислам.
В конце X в. Хазарский каганат распался. Но его материальная и
духовная культура продолжена в культуре народов Восточной Евро
пы, особенно булгар. В. Бартольд указывает, что «к булгарам переш
ло, если не во всей Восточно-Европейской равнине, то в бассейне
Волги, наследие хазар» (Бартольд В.В. Сочинения. – М.: Изд-во вост.
лит. 1963. – Т.2, ч. I. – С.851). Известный татарский учёный XIX в.
Ш. Марджани считал, что многие хазары после распада каганата ос
тались под влиянием усиливающ
 егося Булгарского государства и пос
тепенно обулгарились (Шиһабетдин Мәрҗани. Мөстәфадел-әхбар
фи әхвали Казан вә Болгар. – Казан: Татар. кит. нәшр., 1989. –113 б.).
Одним из основных компонентов в этногенезе татарского народа
являются булгары, близкие к хазарам и по роду, и по языку, и по на
хождению в единых государствах. Связь с Востоком, основанная на
единстве мусульманской религии (официально она была принята в
Булгарии в 922 г.) и вобравшая в себя многие стороны жизни, сыг
рала большую роль в становлении и развитии Волжской Булгарии,
особенно её духовной культуры.
Характеристика основных тюркских компонентов татарского на
рода домонгольского периода показывает, что история их была слож
ной, противоречивой, взаимосвязанной; жизненные пути хазар,
булгар, кыпчаков и других этнических компонентов часто перекре
щивались. Они входили в состав даже одних и тех же государств, пле
менных объединений. У них были города, оседлые районы, торговые
и ремесленные центры. Языки, многие верования, обычаи, обряды,
фольклорные и письменные произведения, графика были общими
или сходными, близкими.
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Хазары, булгары, кыпчаки устанавливали торговые, политические
и культурные контакты со многими странами и народами (Китаем,
Индией, Ираном, Византией, Русью, Западной Европой...), особен
но с мусульманским Востоком; происходил обмен материальными и
культурными ценностями; изучались иностранные языки. В резуль
тате внутренних потребностей и широких международных контактов
в Поволжье, в Дешти-Кыпчак проникают мировые религии – иуда
изм, христианство, буддизм, но более всего – мусульманство.
Примерно со второй четверти XIII в., в связи с походами монго
лов, в Азии и Восточной Европе начались глубокие политические из
менения, приведшие к сложным этническим процессам. Как в пери
од предшествовавших каганатов, булгары, кыпчаки вошли в состав
единого государства. Они составляли основное население ДештиКыпчака (т. е. Золотой Орды), оставшиеся монголы ассимилирова
лись. Тюрко-кыпчакский, или, по-другому, тюрко-татарский язык
был государственным языком Золотой Орды, на нём создавались
богатая художественная литература, различные письменные памят
ники. В русских и европейских, частично и в восточных, источниках
население Золотой Орды называлось «татарами».
Как в Хазарском каганате и домонгольских кыпчакских объеди
нениях, в Золотой Орде наблюдается известная веротерпимость. Ос
новная часть населения исповедует ислам.
Наличие единого государства, многочисленных городов, ремес
ленных мастерских, широкие торговые и дипломатические связи с
внешним миром создавали благоприятные условия для развития ду
ховной культуры Дешти-Кыпчака. С одной стороны, Золотая Орда
восприняла и развивала старую булгарскую, кыпчакскую культуру,
с другой – активно использовала достижения других народов, осо
бенно Мусульманского Востока. В результате синтеза этих начал бы
ла создана своеобразная богатая культура Золотой Орды. Центром её
была столица государства – Сарай. По словам Ибн Арабшаха (1388–
1450), «Сарай сделался средоточием науки и рудником благодатей»
(Тизенгаузен В. Сборник материалов, относящихся к истории Золо
той Орды. – СПб., 1884. – Т.I. – С. 461) мусульманского мира.
В оседлых регионах, особенно в городах Дешти-Кыпчака, функ
ционировала широкая сеть различных учебных заведений и религи
озных учреждений. Широкое распространение получило изучение
иностранных языков, особенно арабского и персидского. Были зна
токи латинского, русского, монгольского, китайского и других язы

ков. Многие татарские писатели и учёные Средневековья владели
несколькими языками, даже писали свои сочинения на родном, пер
сидском и арабском языках.
Следует отметить тесные многолетние контакты Золотой Орды с
мамлюкским Египтом. Известно, что Египтом и Сирией приблизи
тельно с 1260 г. по 1516 г. правили тюрки-мамлюки, т.е. выходцы из
Дешти-Кыпчака, Поволжья. Как пишет современный египетский
учёный Амин-Аль-Холи, «их пребывание в стране оставило замет
ный след в истории Египта» (Амин Аль-Холи. Связи между Нилом
и Волгой в XIII–XIV вв.: Сокр. пер. с араб. – М.: Изд-во вост. лит.,
1962. – С.12). В частности, широкое распространение получает кып
чакский (по-другому его называют татарский) язык.
Долголетние дипломатические отношения Золотой Орды и Егип
та были вызваны, в первую очередь, экономическими, внешнеполи
тическими задачами обеих стран и, конечно, известной общностью
культуры их народов, единством религии и, по словам Амин АльХоли, «высоким уровнем творческой мысли в Сарае и пониманием
волжанами научных достижений Египта» (указ. соч., с.28). Многие
представители литературы Поволжья по тем или иным причинам пе
реезжали в Египет и там продолжали свою творческую и обществен
ную деятельность.
Двухвековое существование Золотой Орды создало в значитель
ной степени единую или близкую культуру, этническую общность в
Дешти-Кыпчаке. Уже в XIV в. почти всё его тюркоязычное население
называлось татарами. Этот же этноним прочно закрепился за населе
нием возникших на территории Золотой Орды государств Поволжья
и Приуралья, Крыма, части Сибири и некоторых других регионов.
Образованные на бывшей территории Золотой Орды татарские
ханства, т.е. Крымское, Казанское, Астраханское, Нугайское и др.
государства опирались на общее материальное и культурное насле
дие Дешти-Кыпчака. В государственном устройстве, материальном
производстве, в сфере идеологии и культуры эти ханства продолжили
многие традиции Джучиева улуса. Между ними существовали различ
ные формы связи: торговые, военные, политические, культурные и др.
Когда татарские ханства были ликвидированы и присоединены к
России, их население, как и в период Золотой Орды, оказалось в сос
таве единого государства. Несмотря на жесточайшую колониальную
политику царизма, между татарами различных регион
 ов существова
ли тесные контакты на всех уровнях, и они особенно усилились во
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второй половине XIX в. и в начале XX столетия. Казань, Оренбург,
Уфа, Астрахань и некоторые другие города стали важнейшими оча
гами единой татарской культуры. В них издавались многочисленные
татарские книги, большое количество газет и журналов, действовала
широкая сеть татарских учебных заведений, работал большой отряд
деят елей науки и просвещения, литературы и искусства.
II
Письменная культура тюркоязычных народов и их предков имеет
более чем двухтысячелетнюю историю. До нас дошли древние монеты
и посуда с надписями, так называемом туранском (или – гуннском)
алфавите. По расшифровке казанского профессора-нумизмата
А. Мухаммадиева, в этих текстах встречаются даже афоризмы, сти
хотворные строки (Журналы «Татарстан». – 1994. – № 3–4. – С.72–
75; «Мирас». –1994. – № 7–8. – С. 112–115). Примечательно то, что
многие туранские памятники с надписями найдены в Прикамье, в
Среднем Поволжье и в некоторых других регионах Восточной Евро
пы, где в настоящее время проживает татарское население.
Приблизительно в VI ве. тюрки создали другой алфавит – руни
ческий. По мнению некоторых учёных, он опирался на туранскую
(гуннскую) графику. В течение 4–5 веков руническим алфавитом на
писано множество письменных памятников различного характера и
содержания (исторические, религиозные, литературные, юридичес
кие и др.). Тюркская руническая графика широко использовалась и
в Восточной Европе. Созданный в VII в. уйгурский алфавит также в
течение нескольких столетий обслуживал почти весь тюркский мир.
Этой графикой написаны дошедшие до нас отдельные памятники
татарской литературы Средневековья. С конца VII– начала VIII вв.
вместе с исламом в тюркский мир начинает проникать арабская гра
фика, и она употреблялась татарами до 30-х гг. ХХ столетия. Основ
ная часть более чем тысячелетней письменной культуры татар напи
сана арабским алфавитом.
Кроме туранской (гуннской), рунической, уйгурской, арабской
графики, среди тюркских народов и их предков в той или иной сте
пени использовались санскрит, китайские иероглифы, латинский,
еврейский и другие алфавиты, а также – в новое время – кириллица.
В своём историческом развитии тюрко-татарская литература
прошла ряд этапов, каждому из которых присуща своя особенность
в интересующем нас плане. В дошедших до нас тюркоязычных пись

менных памятниках VI–X вв. наблюдается их связь с духовной куль
турой Китая и Индии. Она проявляется в общности или близости те
матики, идейной установки, сюжетов, мотивов и образов. Имеются
переводы с китайского языка и санскрита, особенно среди религиоз
ных памятников.
С принятием ислама начинается новый период в истории тюркотатарской литературы. Общность религии определяла относительное
единство, сходство письменной культуры народов мусульманского
мира.
«Коран», его идейные установки, сюжеты, мотивы, образы и во
обще стиль послужили источником, образцом для средневековых ав
торов. Многие письменные памятники татарской литературы в той
или иной степени связаны со «Священной книгой» мусульман. Так,
например, произведения авторов XIII–XIV вв. Кул Гали, Рабгузи,
Махмуда Булгари и некоторых других созданы на основе кораничес
ких сюжетов и образов. Выработанная в средневековом мусульманс
ком мире поэтическая система (аруз, жанры и др.) глубоко внедри
лась и в татарское словесное искусство.
В татарских учебных заведениях в течение ряда столетий изуча
лись арабский, персидский языки. Поэтому многие татарские интел
лигенты ознакомились с памятниками арабо-персидской классики
в оригинале и даже сами создавали произведения на этих языках. В
библиотеках Казани, Уфы и некоторых других городов хранится ог
ромное количество арабо- и персоязычных рукописей, составленных
или написанных татарами. Кроме того, на татарский язык переведе
ны многие выдающиеся произведения классиков Востока: Фирдоу
си, Аль-Маари, Саади, Низами, Аттара, Руми и др. Ценность таких
переводов усиливается и тем, что они часто включают в себя мно
жество оригинальных элементов, деталей.
Характер роли восточной классики в судьбе татарского словесно
го искусства особенно ярко проявляется в так называем
 ых обрамлён
ных повестях, сборниках циклизированной прозы, жанровая при
рода которых характеризуется динамичностью функцион
 ирования,
способностью вмещать разнородный материал. «Калила и Димна»,
«Тутинаме», «1001 ночь» на протяжении ряда столетий были люби
мыми книгами татар, они читались в оригинале, в различных перево
дах и версиях. Представленные в них хикаяты включали в себе много
общегуманистических идей, соответствовавших народным представ
лениям о человеке, обществе. Кроме того, они служили источником

14

15

житейского опыта, народной мудрости, способствовали сохранению
и продолжению нравственных традиций.
Анализ средневековой татарской литературы по отношению к
восточным показывает, что в процессе контактирования доминиро
вали однонаправленные связи, влияние развитых, сложившихся ли
тератур на более молодую, перенос не только отдельных памятников,
но и более или менее цельных систем на новую почву, сопровождаю
щийся частично и распространением языков «влияющ
 их» литератур,
т. е. арабского и персидского.
Как известно, татары и их предки имели контакты не только с
восточными народами, но и с русским и западноевропейскими. По
нашему глубокому убеждению, объективную историю украинцев и
русских невозможно представить вне их взаимосвязей с татарами,
так как татарское начало, татарская духовная и материальная куль
тура, татарские традиции сыграли большую роль в их исторической
судьбе. Мы благодарны литовцам, полякам и др. за то, что они спра
ведливо оценивают заслуги татар в своей истории.
Контакты, взаимообщение татар с русскими и западноевропейца
ми обусловили определённые взаим
 освязи их литератур. Татарская
тематика занимает, например, значительное место в русском фольк
лоре и письменных памятниках. Ориенталистам хорошо известен
«Кодекс куманикус», где собраны многие татарские слова, загадки и
стихотворения. Этот тюркский (куманский-татарский)-персидскийлатинский словарь составлен в 1303 г. в Сарае итальянскими миссио
нерами. (В XIII–XIV вв. в Крыму, который находился в составе Золо
той Орды, были торговые фактории Генуи и Венеции.)
При рассмотрении взаимосвязей и взаимодействий татарской
письменной культуры с русской и западноевропейской в истори
ческом плане наблюдается большой интерес последних к первому,
влияние Востока на Запад. Видимо, поэтому в татарской литературе
Средневековья русская и западноевропейская тематика почти не от
ражена. Но в связи с интенсивным развитием западноевропейской и
русской литератур роль Запада возрастает. И в ХХ столетии их влия
ние на восточные, в том числе и на татарскую литературу, становит
ся доминирующим. Видимо, поэтому это «крыло» татарской литера
туры привлекло больше внимания учёных, чем восточное. Имеется
значительное количество трудов, посвящённых изучению взаимос
вязей татарского словесного искусства с русской и западноевропейс
кой литературой.

Кроме заимствований, возникших в результате взаимных кон
тактов, в татарской средневековой литературе имеется множество
сходных явлений, общность типологического или генетико-типоло
гического порядка с восточными и западными литературами. Вот не
которые из них.
Всё словесное искусство в той или иной степени было пропитано
религией. В некоторых произведениях проявляются суфийские, не
оплатонические идеи, идеализация потустороннего мира, использо
вание образов-символов.
Поэма татарского поэта XIV в. Хисама Кятиба «Джумджума сул
тан» (1369) может служить хорошим материалом для типологического
изучения татарской литературы в контексте со средневековыми за
падными и восточными литературами, в частности со знамениты
ми сочинениями Данте Алигъери «Божественная комедия» (XIV в.),
Аль-Маари «Послание об ангелах» (XI в.), Аттара «Джумджуманаме»
(XIII в.) и др.
Некоторые татарские поэты (Умми Камал, Мавля Кулый и др.),
как и восточные, западные авторы, в человеке, как в фокусе, видят
отражение макрокосма (т.е. мира Вселенной) с его четырёхэлемент
ной основой и другими атрибутами.
Как другим средневековым литературам, так и татарской, при
сущи в известной степени канонизированность, традиционность
образного мышления, приравнивание разнообразных явлений ре
альной действительности к определённым логическим и художест
венным моделям, образам, символам. В результате активности такого
своеобразного метода творчества в словесном искусстве возник как
бы относительно замкнутый, фильтрированный мир тем, идей, сю
жетов, мотивов, образов, изобразительных средств и даже поэтичес
кой лексики, стилистических формул.
Соблюдение строгих законов жанра, тесная связь фольклора и
письменной литературы, взаимопереходы между ними, сочетание
прозы со стихотворными вставками, активность панегирической, жи
тейной литературы, синкретизм, интертекстуальность (т.е. обильное
использование цитат, текстов из других произведений и источников),
проявление в той или иной степени Ренессанса – все эти особенности,
характерные для средневекового художественного мышления, наблю
даются и в татарской средневековой литературе. Популярность обра
зов Иосифа Прекрасного, Александра Македонского присуща многим
литературам Востока и Запада, в том числе и татарской.
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***
Татарская литература Средневековья, находясь в тесных взаимос
вязях с духовными достижениями других народов, особенно восточ
ных, добилась значительных успехов в своём внутреннем развитии.
Но, к сожалению, с ликвидацией татарской государственности, уста
новлением колониального режима были уничтожены многочислен
ные памятники татарской духовной и материальной культуры, ист
реблены творческие силы и главное – нарушены и почти сведены на
нет соответствующие условия для нормального развития народа. В
составе Российской империи татарский народ, как самостоятельный
этнос, был обречён на жалкое существование. Царские правители,
колониальные власти стремились русифицировать татарский народ.
Но, несмотря на жесточайший гнёт, татары, хотя с большими поте
рями, выжили: открывали школы, мечети, писали книги, сохранили
свой язык, боролись за свои естественные права.
Развитие татарской культуры во второй половине XIX – нача
ле XX вв. – результат роста национального самосознания, следствие
борьбы татар против колониального гнета. Согласно исследованию
А. Каримуллина, до 1918 г. татары по изданию книг занимали одно из
первых мест в России: 15 тысяч наименований. А у узбеков, казахов,
азербайджанцев, кумыков и других мусульманских народов России
эта цифра у всех вместе не превышала 800 (журнал «Мирас». – 1994. –
№ I. – С. 86). В начале века в Казани, Уфе, Оренбурге, Астрахани,
Самаре, Москве, Петербурге и других городах империи на татарском
языке издавались многочисленные газеты и журналы, оригиналь
ные произведения и переводы. Наряду с переводами с арабского,
персидского, турецкого языков появляется множество переводов с
русского, французского, немецкого и других языков. Татары охотно
читают западноевропейских авторов и в переводах на русский и ту
рецкий языки. Среди татар были люди, знавшие не только арабский,
персидский, турецкий, русский языки, но и французский, английс
кий, немецкий и др.
В 1915 г. в статье «Не пора ли подготовиться» крупный татарский
писатель и учёный Г. Ибрагимов писал: «Мы – дети Востока. Для на
шего будущего, наравне с использованием культурных достижений
Запада, мы должны знать историю Востока, хорошо усвоить творе
ния его гениев» (Ибраһимов Г. Әсәрләр: 8 томда. – Казан, 1978. –
Т.5. – 17 б.).

Таким образом, татарские писатели, опираясь на тысячелетний
духовный опыт своего народа, творчески усвоив достижения восточ
ной, русской и западноевропейских литератур, в начале ХХ в. доби
лись больших успехов в художественном отображении действитель
ности, поэтическом изображении человека.
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***
Известный татарский поэт Н. Арсланов (1912–1991) в своём сти
хотворении «Школа моя» пишет, что он как поэт воспитывался и вы
рос на традициях восточных литератур (Хайям, Саади, Бабур...), с
одной стороны, западноевропейской и русской (Данте, Гёте, Байрон,
Гейне, Беранже, Пушкин, Блок, Есенин) – с другой. По его мнению,
татарский народ, как мост, с давних пор соединял Запад и Восток.
Поэтическая декларация Н. Арсланова аккумулирует не только его
личный опыт, но и исторический путь, и судьбу татарского народа
и его словесного искусства. Восток и Запад в традиционном смыс
ле этих слов как бы являются двумя крыльями, двумя «берегами» та
тарской литературы.
Пользуясь случаем, хочется сказать ещё следующее. Многие та
тарские письменные памятники усилиями отдельных учёных Запад
ной Европы и России дошли до наших дней и хранятся в библиот е
ках Парижа, Лондона, Лейдена, Вены, Ватикана, Санкт-Петербурга,
Хельсинки и других городов. Мы благодарны за это научной общест
венности Запада и России и надеемся, что она и в дальнейшем помо
жет нам в изучении истории и духовного наследия татарского народа,
в развитии его интеллектуального богатства.
1994
Вопросы и задания:
1. Краткие сведения об этногенезе татарского народа.
2. Основные факторы и предпосылки татаро-восточных взаим
 освязей.
3. Роль восточной классики в развитии татарской литературы.

2. Связи татарской литературы с классикой Востока1
«...Каждый язык, каждая литература – это зеркало души нации, это её ис
тория. Вот поэтому просвещенные народы изучают языки, литературы друг
друга, стремятся представлять земной шар как поэтический меджлис, таким
путем понять слова, переживания друг друга».
Фатих Карими
(Журнал «Шура». – 1909. – №12. – С. 384–385)

Рассматриваемая тема очень обширная, объёмная. Она охваты
вает более десяти веков, огромное количество материала, несколько
сот писателей различных народов. Поэтому я остановлюсь лишь на
некоторых, на мой взгляд узловых, вопросах, составляющих основу
и суть взаимоотношений татарской и восточных литератур. Необ
ходимо отметить, что под словосочетанием «классика Востока» мы
подразумеваем, в первую очередь, арабскую, персидско-таджикскую,
османо-турецкую, чагатайско-узбекскую, азербайджанскую литера
туры Средневековья, т.е. словесное искусство Мусульманского Вос
тока. Частично коснёмся духовных связей татар и с другими региона
ми и народами.
***
Татары, как и многие народы, не замыкаясь в своих националь
ных рамках, на протяжении многих столетий имели контакты с
ближними и дальними этносами, регионами и странами, начиная с
Китая, Индии, Египта, Франции, Турции и кончая русскими, баш
кирами, чувашами, марийцами и некоторыми другими соседями. Ре
альный межэтнический, межрегиональный диалог народов в той или
иной степени отразился и в их духовной сфере, особенно в литерату
ре. Значительное количество произведений, сюжетов, мотивов, жан
ров, поэтических форм, образов татарского словесного искусства ге
нетически или контактно взаимосвязано или имеет типологическое
сходство с инояз ычными источниками. Так, например, сюжет о За
хиде – отшельнике, отображённый в поэме поэта Казанского ханства
Мухаммедьяра «Тухфаи-мардан» («Подарок мужчин», 1539), восхо
дит к древнеиндийскому памятнику «Панчатантра». Дастан Хисама
Кятиба «Джумджума султан» (1369), действие которого происходит
1 Доклад на XVII Международном симпозиуме «Проблемы сохранения
языка и культуры в условиях глобализации» (Казань, 3–4 июля 2008 г.).
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не только на земле, но и в потустороннем мире, типологически напо
минает произведения Аттара и Данте Алигъери. А знаменитая поэ
ма Кул Гали «Киссаи Йусуф» (1212–1233) многими нитями связана
с духовным наследием как Востока, так и Запада. Её благотворные
традиции продолжены последующ
 ими татарскими, турецкими, уз
бекскими и другими авторами.
В межлитературном диалоге татар в историческом плане наблю
дается ряд особенностей, можно сказать, закономерностей. Как из
вестно, в древности и в раннем Средневековье, когда еще нынешние
тюркские народы, в том числе и татары, не сложились каждый как
самостоятельный этнос, они составляли относительно этническую
общность почти с единым языком, мифологией, фольклором и пись
менной литературой. В этот период тюрки, более тесно соприкаса
лись со словесным искусством Китая, Индии, Ирана. Имеются пе
реводы с языков этих регионов. В свою очередь, тюркской тематикой
интересовались китайские, монгольские, индийские, византийские,
иранские авторы и писатели других народов.
С вхождением в мусульманский мир в межлитературных взаи
мосвязях тюрко-татар начинается новый, особенно плодотворный
этап, и он охватывает более чем тысячелетний период. Диалог татар
с Мусульманским Востоком обусловлен множеством факторов. Но
основным из них является единство религии. Ислам, официально
принятый в Поволжье в 737 и 922 гг., способствовал выработке об
щего мировоззрения, единых философских и эстетических принци
пов, нравственных норм поведения. Несмотря на различия социаль
но-политических, жизненных, национальных и языковых условий, в
средние века образовался относительно единый мусульманский мир
с единой графикой, с развитой наукой и литературой. В нём арабский
язык, как латынь Востока, был средством межэтнического общения,
доминирующим письменным языком. Кроме того, использовались
языки фарси и тюрки. Многие татарские читатели дооктябрьского
периода владели этими языками, в оригинале и в различных пере
водах-переложениях читали сочинения арабских, персидских, ос
манских, узбекских авторов. Есть книги татарских учёных, писате
лей (Утыз Имяни, Курсави, Ш. Заки, Ш. Марджани, М. Биги и др.),
написанные на этих языках. Такая своеобразная объективная реаль
ность в течение многих столетий способствовала более тесным взаи
моотношениям татарского словесного искусства с другими литера
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турами Мусульманского Востока. Такие корифеи, как Аль-Маар
 и,
Фирдоуси, Аттар, Низами, Саади, Хайям, Хафиз, Навои восприни
мались в татарском мире как свои, собственные писатели. Велика
роль арабо-персидских эстетических завоеваний и художественного
опыта в формировании и развитии жанров, поэтических форм, а так
же системы стихосложения – аруза в Поволжье и Приуралье. Сле
дует отметить, что значительная часть духовных достижений антич
ной Греции, в первую очередь, идеи Аристотеля, Платона, Сократа, а
также тематика Александра Македонского (Искандара Зулкарнайна)
распространялись в татарском мире, как правило, в арабо-персидс
ком восприятии. Характерный для всего Мусульманского Востока
суфизм нашёл благодатную почву и в духовной жизни татар. Таким
образом, татарское словесное искусство в средние и даже в последу
ющие века находилось в тесной связи с классикой Востока, питалось
ею, являлось как бы ветвью общемусульманской литературы.
В ХIХ в., особенно на стыке двух прошедших столетий, усиливается
интерес нашего народа к русской и западноевропейской литературам,
философско-эстетическим и педагогическим воззрениям. В 30–70 гг.
ХIХ в. в Османской империи были проведены определённые реформы
французского образца, вошедшие в турецкую историю под названием
Танзимат. Писатели Малой Азии стали увлекаться Западом и прежде
всего Францией, знакомили османских читателей с произведениями
французских авторов (Ахмед Мидхат, Намык Кемаль...) и сами соз
давали сочинения в духе западноевропейских литераторов. Книжная
продукция Стамбула, в том числе переводы и переложения французс
ких, английских, немецких произведений на османский язык, широко
распространялась в Поволжье, Приуралье и в Крыму. Под влиянием
таких книг были созданы романы и повести М. Акъегетзаде, З. Бигие
ва, а также отдельные произведения Ф. Карими, Г. Исхаки, Г. Камала и
других татарских авторов. Они стремились отразить передовые взгля
ды по улучшению жизни татар, по совершенствованию сущности че
ловека и взаимоотношений между людьми. Знакомство татар с запад
ноевропейской словесностью происходило, кроме турецкого языка,
ещё и через русский язык. В ХХ в., особенно после октября 1917 г., этот
канал стал превалирующим в диалоге татаро-европейских литератур.
В ХIХ в. появляются лишь отдельные переводы с русского языка на
татарский. Наши читатели в начале больше интересовались произве
дениям
 и морально-этического, романтического характера или сочи

нениями «восточного» типа, в первую очередь – баснями И. Крыло
ва, И. Дмитриева. Но постепенно их интерес распространяется и на
произведения реалистического содержания. Появляются переводы
рассказов, повестей А. Пушкина, Н. Гоголя и других русских авто
ров. В начале ХХ в. Л. Толстой стал непререкаемым авторитетом для
многих татарских писателей. Его произведения, статьи переводят,
комментируют, цитируют. Среди поклонников великого русского пи
сателя были Г. Тукай, Г. Ибрагимов, Ф.Амирхан и другие классики
татарской литературы. Они в той или иной степени переняли эсте
тические принципы и достижения Л.Толстого в художественном ос
воении действительности, реалистическом воплощении актуальных
проблем исторического развития. Русский писатель импонировал та
тарским литераторам прежде всего тем, что он – гениальный худож
ник, мыслитель, неповторимая личность. Размышления, философс
кие мысли Л. Толстого о необходимости самосовершенствования,
о высоком назначении человека, о быстротечности жизни, его идеи
непротивления злу насилием были близки религиозно-суфийским,
нравственным воззрениям, да и традиционному художественно-эс
тетическому мышлению татарских читателей. Жесточайшая критика
самодержавия и социального строя, защита интересов и прав лич
ности, гуманистическое, сочувственное отношение к простым лю
дям, к инородцам, в том числе и к татарам, отражённые в творчестве
Л. Толстого, были созвучны идейным запросам нашего народа.
Начало ХХ столетия – золотой век, настоящее Возрождение,
итог многовекового развития татарской духовной культуры. В этом,
наряду с внутренними ресурсами, собственным национальным бо
гатством, большую роль сыграли критически и творчески усвоенные
достижения, идейно-эстетический опыт как Востока, так и Запада.
Татарское словесное искусство не только воспринимало художест
венные достижения других народов, но и само, в свою очередь, ока
зало определённое влияние на духовную жизнь многих народов,
особенно на тюркоязычные и соседние угро-финские литературы.
Таким образом, на протяжении многих столетий межлитературные
взаимосвязи способствовали развитию и обогащению татарского
словесного искусства.
Отметим, что вопросы связей татарской литературы с классикой
Востока в той или иной степени освещены в трудах Р. Фахруддина,
Г. Рахима, Г. Газиза, Г. Тагирджанова, М. Гайнуллина, Х. Миннегу
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лова, Р. Ганиевой, Н. Хисамова и других учёных. Но, к сожалению,
в этой области еще много нерешённых проблем, особенно по сбору,
систематизации, анализу и публикации имеющихся фактов, сведе
ний, в первую очередь текстов.

Фольклордан, борынгы гомумтөрки әдәбияттан тыш, татар әдә
бият ының башка чыганаклары, үзгә тамырлары да булган. Шулар
ның иң мөһиме – Шәрык классикасы һәм аның төп ядкяре – Коръән.
Алар турыдан-туры укылудан тыш, татар әдәбиятының формалашу
ына һәм үсешенә дә бик зур йогынты ясаганнар.
Шәрык – «Көнчыгыш» дигән сүз. Әмма татар телендә аның традици
он мәгънәсе дә бар. Гадәттә, «Шәрык» атамасын Мөселман Көнчыгы
шына карата кулланалар. Ә бу регион исә, нигездә, Урта һәм Кече Азия,
Якын Көнчыгыш илләрен һәм халыкларын үз эченә ала. Гарәпләр, фар
сы һәм төркиләр бу регионның төп халкын тәшкил итә.
Шәрык төбәге – элек-электән дөнья мәдәниятенең төп үзәклә
реннән берсе. Анда берничә мең еллар элек үк инде төрле язуларның,
әдәби истәлекләрнең, гыйльми хезмәтләрнең тууы мәгълүм.
VII гасырдан, ислам диненең барлыкка килүенә һәм таралуына
нисбәтән, Шәрык дөньясында яңа этап, яңа чор башлана. Халык
ларның дөньяг а карашларында, гореф-гадәтләрендә, мәдәниятлә
рендә тирән үзгәрешләр туа. Иҗтимагый тормыш, идеология, кеше
фикерләве, сәнгать бераллачылык идеясе, Мөхәммәд пәйгамбәр ка
рашлары, Коръән белән яраклаштырыла.
Шәрык рухи культурасы элек тә, ислам чорында да Көнчыгыш
(Кытай, Һиндстан...) һәм Көнбатыш (Греция, Византия...) мәдә
ни казанышларының табигый кушылмасы, синтезы рәвешендә үсә.
Моңа аның географик урыны, икътисади һәм сәяси мөнәсәбәтләре,
этник, дини составы уңай йогынты ясады. Антик Грециянең, борын
гы Һиндстанның күп кенә ядкярләре, мәсәлән, дөнья укучыларына

гарәп-фарсы телләре аша иреште. Болар арасында Аристотель, Пла
тон (Әфләтүн) хезмәтләре, «Панчатантра» («Кәлилә вә Димнә»),
«Шукасаптати» («Тутыйнамә») һ. б. мәшһүр истәлекләр бар.
Мәгълүм булганча, борынгы һәм урта гасырларда латин Европа
ның халыкара теле, дин, фән, мәдәният теле рәвешендә киң кулланы
ла. Мөселман дөньясында исә гарәп теле шундый вазифаны башкара.
Урта гасырларда гарәп әдәбияты, фәне, сәнгате, матди культурасы
гаять зур үсеш ала. Әбу-Нүвас (762–813), Әл-Мөтәнәбби (915–965),
Әл-Мәгарри (973–1057) шигырьләре, мәсәлән, уй-кичерешләргә бай
лыгы, сәнгати нәфислеге белән бүгенге укучыларны да сокландыра.
Гарәп фольклор һәм язма әдәбиятының кушылмасы булган күптомлы
«Мең дә бер кичә» – бөтен дөньяга мәшһүр ядкяр.
X–XV йөзләрдә мөселман дөньясының фарсы төбәге бик нык
үсеп китә. Хәзерге иранлыларның, таҗикларның, әфганлыларның
әби-бабалары, гарәп рухи казанышларыннан иҗади файдаланып,
бай мәдәни мирас тудыралар. Шунысын да истә тотыйк: бу мирасны
үстерүгә, фарсы телле халыклар белән бергә, аерым төрки вәкилләре
дә үзләреннән билгеле бер өлеш кертәләр. Мәсәлән, үзбәк классик
әдәбиятының олуг әдибе Галишир Нәваиның (1441–1501) күп кенә
әсәрләре фарсы телендә. Азәрбайҗан җирлеге шагыйре Низами исә
(1141–1209), гомумән, фарсыча гына язган. Фарсы телле әдәбият ур
та гасырларда Һиндстан ярымутравында да билгеле бер дәрәҗәдә
тарала, үсә. «Һиндстан былбылы» дип йөртелгән атаклы шагыйрь
Әмир Хөсрәү Дәһләви (1253–1325) үзенең үлемсез «Биш поэма»сын
(«Хәмсә»сен) фарсы телендә иҗат иткән.
Фарсы әдәбиятының Фирдәүси (якынча 935–1030), Гомәр Хәй
ям (1048–1122), Гаттар (1119–1223), Низами (1141–1209), Сәгъди
(1203–1292), Җәләледдин Руми (1207–1273), Хафиз (1325–1389) кебек
классиклары дөнья укучылары өчен үз һәм якын. Урта гасыр фарсы
әдәбиятында без, икеюллык (фәрд) һәм дүртьюллыктан (робагый
лардан) алып, романнар белән дә очрашабыз. Мәсәлән, Фирдәүси
үзенең «Шаһнамә» әсәре өстендә 30 елдан артык эшли. 100 меңнән
артык шигъри юлны үз эченә алган бу эпопеясында ул Иран халык
ларының берничә мең еллык әдәби тарихларын тудыра, Җәмшид,
Фәридүн, Искәндәр, Хөсрәү һ. б. күпләгән шаһларны, Рөстәм, Кава
кебек халык каһарманнарының образларын укучыларга бүләк итә.
Октябрь революциясенә кадәрге татар дөньясында гарәп-фарсы
телләрен белү, бу телләрдәге әдәби, гыйльми китапларны уку – гадәти
күренеш. Хәтта бу телләрдә иҗат итүчеләр дә шактый булган.
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Вопросы и задания:
1. История татарско-восточных взаимоотношений.
2. Перечислите учёных, в чьих трудах освещены вопросы взаимосвязей
татарской и арабской, тюркских литератур.

3. Шәрык классикасы

Дин уртаклыгы, ике арадагы багланышлар, телләрне белү гарәпфарсы әдәбият ының татарлар арасында гаять киң таралуына ки
терә. Шәрыкның күп кенә классик әсәрләре оригиналда, төрле тәр
җемәләрдә укыла, татар әдәбиятының үз ядкярләре кебек, халыкның
рухи ихтыяҗларын канәгатьләндерүдә гаять зур роль уйный.
Татар әдәбиятының формалашып җитүендә, үсешендә дә Шәрык
классикасының роле зур. Ул нәрсәләрдә күренә соң? Беренчедән,
татар әдәби телендә гарәп-фарсыдан алынган сүзләр, гыйбарәләр,
төшенчәләр бик күп. Икенчедән, урта гасыр һәм XIX йөз татар әдә
би ядкярләренең шактые Шәрык белән бәйләнештә туган. Котб
ның «Хөсрәү вә Ширин»е (1342), Сәйф Сараиның «Төркичә Гөлес
тан»ы (1391), Мөхәммәдьяр (1497– 1549), Утыз Имәни (1754–1834),
Әбелмәних Каргалый (1782– 1833), Кормаши (1855–1883) поэмалары
һ. б. – әнә шундыйлардан. Биредә без тема, идея, сюжет, мотив, образ
уртаклыкларын яисә охшашлыкларын күпләп күрәбез. Өченчедән,
татар классик шигыре гарәп-фарсы гарузы йогынтысында форма
лаша. Татар әдәбиятында жанрлар оешуда һәм үсешендә дә Шәрык
поэтикасының роле ифрат зур булды. Мәсәлән, Сәйф Сараи, Акмул
ла, Дәрдемәнд, Г. Тукай яратып кулланган газәл, кыйтга, фәрд (ике
юллык) кебек шигъри жанрларның тумышы Шәрык белән бәйлә
нешле.
Урта гасыр үзбәк, госманлы (төрек), азәрбайҗан әдәбиятлары
уңай тарихи шартлар нәтиҗәсендә, гарәп-фарсы рухи мирасыннан
мул файдаланып, чагыштырмача зур үсешкә ирешәләр. Аларда Йу
ныс Әмрә (1250–1320), Гашыйк Паша (1271–1332), Әхмәди (1334–
1413), Нәсими (1369–1417), Лотфый (1366–1465), Нәваи (1441–1501),
Физули (1494–1556) кебек олуг әдипләрнең иҗат итүе мәгълүм. Бу
исемнәр татарлар арасында да үз һәм якын була. Тел якынлыгы,
әлифба уртаклыгы нәтиҗәсендә, иске үзбәк, госманлы, азәрбайҗан
әдәби ядкярләре татарлар тарафыннан, нигездә, оригиналда укыла.
Ул телләрдән тәрҗемә итүләр, кагыйдә буларак, XIX гасыр азакла
рында – XX йөз башларында гына гамәлгә керә.
Шәрык авторларының күп кенә китаплары татар мәктәпмәдрәсәләрендә дәреслек, әсбап рәвешендә дә кулланыла. Мәсәлән,
госманлы әдибе Язычуглының зур күләмле «Мөхәммәдия» әсә
ре (XV) – әнә шундый китапларның берсе. Ул бигрәк тә хатын-кыз
мәктәпләрендә иркен файдаланылган.

Шәрык ядкярләре татарлар арасында әүвәл кулъязмаларда, XIX
гасырдан башлап басма рәвештә таралганнар. Казан, Оренбург, Уфа
нәшриятлары аларны күпләп бастырган.
XIX гасырда ук француз, инглиз, немец әдипләренең күпсанлы
әсәрләре төрек теленә тәрҗемә ителә. Болар, үз чиратында, татар
укучылары арасында да киң таралыш таба. Ә инде XIX йөзнең азак
ларыннан башлап татар мәдәниятенә рус әдәбиятының йогынтысы
көчәя: оригиналда укудан тыш, рус теленнән күпсанлы тәрҗемәләр
эшләнә, әдәби казанышлар кабул ителә.
Шулай итеп, татар әдәбияты үсешендә, фольклор, гомумтөрки ми
расыннан тыш, Шәрык классикасы да мөһим роль уйный. Ул татар әдә
биятын озак гасырлар буе тукландырып торучы бетмәс-төкәнмәс чыга
нак, әдипләребез өчен иҗади өйрәнү мәктәбе дә булган.
Үз чиратында, татар әдәбияты да Шәрыкка бурычлы калмый.
XIII–XIV йөзләрдәге Алтын Урда төрки-татар әдәбиятының тө
рек, иске үзбәк әдәбиятлары үсешенә уңай йогынты ясавы бәхәссез.
Идел-Урал буйларыннан күчеп киткән мәмлүкләрнең ике гасырдан
артык Мисыр белән идарә итүләре, гарәп мәдәниятенә зур йогын
ты ясаулары тарихтан мәгълүм. Татарның күп кенә галим-әдипләре
төрек, үзбәк, таҗик, азәрбайҗан һәм кайбер башка Шәрык халыкла
рының мәдәни һәм гыйльми үсешләренә үзләреннән зур өлеш керт
те. Г. Тукай, Г. Исхакый, Г. Ибраһимов, М. Җәлил кебек әдипләрне
Урта Азия, Казакъстан, Кавказ укучыларының да үз һәм якын күрүе
билгеле.
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Сораулар һәм биремнәр:
1. «Шәрык» төшенчәсен сез ничек аңлыйсыз?
2. Гарәп, фарсы классик әдәбиятларына күзәтү ясагыз.
3. Гарәп-фарсы әсәрләренең татарлар арасында таралу сәбәпләре.
4. Шәрык классикасының татарларга йогынтысы нәрсәдән гыйбарәт?
5. Урта гасыр үзбәк, азәрбайҗан, төрек әдипләреннән кемнәрне беләсез?
6. Татар әдәбиятының Шәрыкка йогынтысы нәрсәдә күренә?
(Х. Миңнегулов. Әдәбият... – К.: Мәгариф, 2005. – 43–47 б.)

***
Коръәннең тууы Мөхәммәд пәйгамбәрнең эшчәнлеге белән
бәйләнгән. Бу тарихи зат якынча 570 елда Гарәбстандагы Мәккә ка
ласында урта хәлле гаиләдә дөньяг а килә. Әтисе улы туганчы ук вафат
була. Бераздан Мөхәммәд (Әхмәд бине Габдулла) әнисез дә кала, һәм
ул бабасы гаиләсендә тәрбияләнә. Сәүдә эшләре белән шөгыльләнә.
Мөхәммәд яһүди, христиан диннәре, мәҗүсилек, Шәрык халык
ларының мифологик ышанулары белән яхшы таныш була. Ул ялгыз
уйланырга ярата. 40 яшьләрдә вакытта, илһамланып, төрле ачыш
лар ясый башлый. Риваятьләр бу ачышларның аңа Алла тарафыннан
турыдан-туры яисә Җәбраил фәрештә аша иңдерелүен күрсәтәләр.
Аларны халыкка җиткерү – Мөхәммәднең изге бурычы. Шуңа күрә
Мөхәммәд үзен Алла сүзен халыкка җиткерүче рәсүл, пәйгамбәр
(нәби) дип таный һәм бу изге эшкә ныклап керешә. Әүвәл аның
ачышларына, үгет-нәсихәтләренә, мөрәҗәгатьләренә ышанмыйча,
шикләнеп карыйлар. Әмма Мөхәммәд пәйгамбәрнең актив эшчән
леге нәтиҗәсендә аның тарафдарлары күбәя башлый. Шулай итеп,
яңа дингә – ислам диненә нигез салына.
Мөхәммәд үзе 632 елның июль башларында 63 нче яшендә вафат
була. Кабере – Мәдинә каласында. Пәйгамбәр үлгәч, аның эшен якын
дуслары Әбүбәкер (572–634), Гомәр (585–644), Госман (575–656), Га
ли (VI йөзнең соңгы чиреге – 661) хәлиф буларак дәвам итәләр.
Мөхәммәд ачышларының күпчелеге, кагыйдә буларак, телдән та
ралган. Пәйгамбәр үлгәч, аның фикерләрен бергә туплау башлана.
Әмма «Коръән» дип исемләнгән бу тупланмалар арасында аерымлык
лар килеп чыга. Хәлиф Госман әмере белән изге китапның җыйнама,
бердәм текстын төзү бурычы куела. Бу эшне 650–656 елларда Зәйд
бине Сабит җитәкчелегендәге махсус төркем башкара. Заманында бу
зат Мөхәммәднең ярдәмчесе (шәхси секретаре) булып эшләгән була.
Шуңа күрә аның пәйгамбәр сүзләрен яхшы белүе, хәтерләве таби
гый. Алга таба инде Коръәнгә җитди үзгәрешләр кертелми.

Коръән 114 сүрәдән гыйбарәт: 1) «Фатиха» сүрәсе;... 3) «Гыймран»
сүрәсе; 4) «Хатыннар» сүрәсе;... 22) «Хаҗ» сүрәсе;... 42) «Киңәш»
сүрәсе;... 62) «Җомга» сүрәсе;... 114) «Нәс» («кешеләр») сүрәсе. Алар
күләмнәренә карап урнаштырылганнар: әүвәл (беренчедән кала)
иң озыны, аннан кечерәкләре. Һәр сүрә аятьләрдән (абзацлардан,
бүлекчәләрдән) төзелгән. «Кәүсәр» сүрәсе (108 нче) 3 аятьтән, ә иң
озын – икенче сүрә (ул «Бакара», ягъни «сыер» сүрәсе дип атал
ган) – 286 аятьтән гыйбарәт. Сүрәләргә исемнәр эчтәлекләре һәм төп
мәгънәләре буенча бирелгән.
Коръәннең буеннан-буена бер Аллага ышану идеясе үткәрелә.
Ул – барысын да яратучы, тиңсез. Изге китапта ислам диненең асы
лы, төп таләпләре, икенче төрле әйткәндә, шәригать кануннары аң
латыла. Алар арасында иң мөһимнәре түбәндәгеләр: Алланың берле
генә, Мөхәммәд пәйгамбәрнең Алла илчесе икәнлегенә ышану («Ля
иляһа илляллаһу вә Мөхәммәдүр рәсүлүлляһи»); биш вакыт намаз
уку (ас-салат); рамазан аенда ураза тоту (ас-саум); мохтаҗларга өлеш
чыгару (зәкят) һәм хаҗга бару.
Шәригать кануннары Коръәндә әхлакый кагыйдәләр, кешенең
үз-үзен тотышы, эчке дөньясы, фикерләве белән тыгыз бәйләнештә
бирелгән. Мәсәлән, Коръәндә тыштан изге булып кыланучы, әм
ма эчтән бозык кешеләр кискен тәнкыйтьләнә: «Ул монафикълар
(икейөзлеләр. – X. М.) Аллаһны һәм мөселманнарны алдамакчы бу
лалар, ләкин һич алдый алмаслар, фәкать үзләрен алдыйлар, шуны
сизмиләр»,– диелә бер аятьтә.
Коръәндә тугрылык, ихласлык, юмартлык, сүз һәм гамәл берле
ге, шәфкатьлелек, ата-ананы хөрмәт итү, сабырлык һ. б. шундый ма
тур әхлакый сыйфатлар мактала, аларның тискәреләре төрлечә хөкем
ителә. Бигрәк тә ялганчылык, кеше канын түгү, фетнә тарату, эчү
челек, зина кылу, хәрам мал туплау гаепләнә. Башка диндәге кеше
белән гаилә кору хупланмый: «...аларга ир яки хатын булсагыз, үзләре
белән җәһәннәмгә алып керерләр. Алардан ерак булыгыз!» Аллаһы
Тәгаләгә ышанмаучылар, ягъни имансызлар иң куркыныч, иң яман
кешеләр хисаплана.
Коръән конкрет тарихи җирлектә, иҗтимагый-сәяси шартларда
барлыкка килгән. Бу аның эчтәлегендә дә, тел-стилендә дә ачык си
зелә. Изге китапта шул дәвер кешеләренең гореф-гадәтләре, мифо
логик күзаллаулары, фикерләү үзенчәлекләре дә шактый дәрәҗәдә
гәүдәләнеш тапкан. Әмма Коръәндә вакытлы, тарихи күренешләр
не тасвирлау аша, гомумән, кешелек, җәмгыять, яшәеш хакында да
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II. Арабская литература Средневековья
1. Коръән һәм татар әдәбияты
Коръән – мөселманнарның изге китабы һәм гарәп әдәбиятының классик
ядкәре. Лексик яктан бу сүз гарәп телендә «уку», «яттан сөйләү», «кычкырып
уку», «туплам», «китап» мәгънәләрен дә белдерә.

фәлсәфи уйланулар бәян ителә. Анда без Алла һәм галәм, илаһият
һәм кеше, вакыт һәм пространство, яшәү һәм үлем, яшәү мәгънәсе
һ. б. шундый мөһим проблемалар белән очрашабыз.
Коръән поэтикасы өчен фәлсәфи һәм эмоциональ фикерләүнең
табигый кушылуы, көчле образлылык хас. Китапның тел-стиле ора
торлык сәнгатенә хас булган эндәш, риторик сорау, мөрәҗәгать, ка
батлау, инверсия алымнарына бай. Анда озын җөмләләр, фразалар
аз. Күп кенә аятьләр ритмлы, рифмалы проза (сәҗегъ) белән язылган.
Кабатлаулар, сөйләмгә хас тулы булмаган җөмләләр аеруча китап
тагы соңгырак, кечерәк сүрәләрдә еш очрый. Коръәндәге аерым юл
лар шигъри текст рәвешендә кабул ителә.
Коръәндә без генетик яктан Шәрык халыкларының мифология
се, фольклоры, язма чыганаклары белән бәйләнешле гаять күпсанлы
исемнәр (Муса, Сөләйман, Дауд, Гайсә, Ибраһим, Ягъкуб, Локман һ.
б.), сюжетлар, мотивлар белән очрашабыз. Аларның бер өлеше яһү
диләрнең һәм христианнарның изге китаплары Тәүрат һәм Инҗилдә
дә бар. Ислам – чагыштырмача яшь дин. Шуңа күрә Коръәндә яһү
ди, христиан диннәре, мәҗүсилек, борынгы мифология белән бәйлә
нешле образлар, сюжетлар материал, чимал рәвешендә генә файда
ланыла. Алар, иҗади эшкәртелеп, ислам диненең төп эчтәлеге, рухы
белән табигый яраклаштырылганнар; еш кына бу төр алынма эле
ментларның үзгә мәгънә белдерүләре һәм үзгә йөкләмә, вазифа алу
лары да күзгә ташлана.
Коръән – гаять катлаулы, символик мәгънәле ядкяр. Аны аңлау,
төшенү кешенең рухи хәзерлегенә дә бәйле. Гарәп телендә Коръәнгә
күпсанлы тәфсирләр, шәрех-аңлатмалар язылган. Алар, әлбәттә, бу
изге китап белән эш итүне шактый дәрәҗәдә җиңеләйтәләр.
Коръән, мөселман диненең төп изге китабы буларак, үзеннән
соңгы дөнья тарихына гаять зур йогынты ясады. Түбәндәге мәгълү
матлар, мәсәлән, үзләре генә дә күп нәрсә хакында сөйли. Чагыш
тырмача яшь булуына карамастан, ислам дөньяга таралган диннәр
арасында хәзерге вакытта икенче урынны били. Мөселман динен то
тучылар саны хәзер бер миллиардтан ашып китте. Бу исә дөнья хал
кының 20 проценттан артыгы. 28 илнең рәсми дине – ислам. Соңгы
вакытта мөселман динен тотучыларның саны артканнан-арта бара.
Коръән Көнбатыш Европа, рус, Америка дөньясында күптәннән
мәгълүм. Аның тәүге тәрҗемәләре, шәрехләре инде урта гасырларда
ук дөнья күрә. Рус теленә ул әүвәл, нигездә, Көнбатыш Европа теллә

реннән тәрҗемә ителә. Казан университеты профессоры А. Казем
бек XIX гасыр урталарында Коръәннең тәүге өлешен оригиналдан
тәрҗемә итә. Коръән 1878 елда Г. Саблуковның гарәпчәдән русча
га тәрҗемәсендә басылып чыга. Бу изге китапның рус телендәге иң
ышанычлы һәм тулы тәрҗемәсе академик И. Крачковский тарафын
нан башкарылды. Ул тәүге мәртәбә 1963 елда нәшер ителде.
Ислам дөньясында чын мөселман Коръәнне, кагыйдә буларак,
гарәп телендә укый, аңлый белергә тиеш дип каралган. Дөрестән дә,
фарсы, төрки һ. б. мөселман халыкларының күп кенә укымышлыла
ры, руханилары оригинал телендәге Коръән белән иркен эш итәләр.
Әмма вакытлар үтү белән бу изге китапның гарәпләрдән тыш мөсел
ман халкы телләрендә дә күпсанлы шәрехләре, тәрҗемәләре дөнья
күрә башлый. Хәзер исә алар бигрәк тә күп.
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***
Коръән мөселман халыкларының әдәбиятына аеруча нык тәэсир
итте. Без моны татар әдәбияты мисалында да ачык күрәбез. Тарихи
фактлар күрсәтүенчә, Идел-Урал буйларына ислам дине инде VII га
сыр азакларында – VIII гасыр башларында ук керә башлый. Хәзәр ка
ганлыгында (VII–X гасырлар), Болгар, Алтын Урда ханлыкларында,
Казан, Себер, Әстерхан, Кырым һ. б. татар дәүләтләрендә ул – күпче
лек халыкның дине. Әмма шунысын да искәртик: бу мәмләкәтләрдә
дин иреге көчле була. Хәзәр дәүләтендә, Алтын Урдада, мәсәлән, яһү
ди, христиан, мәҗүси, будда динен тотучыларга бернинди киртә ку
елмавы мәгълүм.
Әмма шунысы кызганыч: Иван Грозный яулап алуларыннан соң,
Идел-Урал буе халыкларын, шул исәптән татарларны да мәҗбүри чу
кындыру, руслаштыру башлана. Һәм Россия хакимияте өлешчә үз
максатына ирешә дә. Кайбер татарлар руслашып, христианлашып
китә. Алар арасында Россиянең тарихи язмышында мөһим роль уй
наган Карамзин, Радищев, Юсупов, Чаадаев, Куприн һәм күпсанлы
башка мәшһүр затларның әби-бабалары бар. Мөселман татарлары
ның да бер өлеше, чукынып, керәшен татарларына әверелә.
Әмма нинди генә кыенлыкларга, Россия хакимиятенең эзәр
лекләүләренә дә карамастан, татарларның күпчелеге мөселман
диненнән баш тартмады. Октябрь революциясенә кадәр татар
лар яшәгән һәр төбәктә диярлек мәчетләрнең, мөселман мәктәпмәдрәсәләренең эшләве мәгълүм.

Коръән, төрки-татар әдәбиятын мең ел буен
 а тукландырып, аңа
идея һәм сәнгать ягыннан төп юнәлеш биреп килгән. Ул әдипләрнең
дөньяг а карашында төп фактор була.
Гомумтөрки әдәбиятының олуг вәкиле Йосыф Баласагунлыдан
алып Тукайга, Такташка кадәр (дөресрәге, аларны да кертеп) яшәгән
күпчелек төрки-татар язучыларының әсәрләрендә без Коръәннең
теге яки бу дәрәҗәдәге йогынтысын күрәбез. Ул аеруча нәрсәләрдә
күзгә ташлана соң?
Борынгы һәм Урта гасыр әдипләре зуррак күләмле әсәрләрен, ка
гыйдә буларак, Алланы, Мөхәммәд пәйгамбәрне мактау белән баш
лыйлар. Аларда Коръәндәге фикерләр, сурәтләр мул файдаланыла.
Төрки-татар әдипләре Коръән сүрәләрен, андагы афористик юл
ларны, Мөхәммәд пәйгамбәргә мөнәсәбәтле фикерләрне (хәдисләр
не) еш кына үз әсәрләренә кертеп җибәрәләр.
Г. Кандалыйның «Рисаләи-л-иршад» поэмасында без Коръәндә
ге күп кенә төшенчәләр, пәйгамбәр исемнәре, мифик затлар белән
очрашабыз. Г. Тукай, М. Гафури, Н. Думави, Ш. Бабич, Һ. Такташ
кебек соңгырак дәвер әдипләре дә дини-мифологик мотивларны һәм
сурәтләрне читләтеп узмыйлар. Ш. Бабич үзенең «Гаед корбаны» ши
гырен (1916) мондый юллар белән башлый:
Сөенеңез, дускайларым! Бәйрәм бүген, корбан бүген;
Һәр мөселман кальбенә бәйрәм кошы кунган бүген.
Сайрый ул кош: «Алла әкбәр, Алла әкбәр! – дип куя, –
Сөй, мөселман, бәйрәмеңне, Алла яклар»,– дип куя...
Октябрь революцияс енә кадәрге күп кенә әдипләр, теге яки бу
проблеманы яктыртканда, образ тудырганда, Коръән рухында эш
итәләр. Мәсәлән, Утыз Имәни, Шәмседдин Зәки күрергә теләгән
идеаль кешеләр – һәр эшен, һәр сулышын изге китап белән ярак
лаштырган диндар затлар. Гомумән, Коръән әдипләр өчен илһам,
фикерләү чыганагы, гуманизмның, гаделлекнең, камиллекнең өлгесе
булып хезмәт иткән.
Татарлар арасында Мөхәммәд пәйгамбәр, аның якыннары хакын
да төрле легенда-риваятьләр, язма әдәби истәлекләр дә бик популяр
булган.
Коръәннең татарча берничә тәфсире, тәрҗемәсе бар. Мәсәлән, бу
эш белән Муса Бигиев (1875–1949), Морад Рәмзи (1855–1934) һ. б.
галимнәр шөгыльләнә. Ногмани тарафыннан 19 йөздә башкарылган
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Коръән тәфсире соңгы вакытта кат-кат нәшер ителде. Рабит Батулла
тәрҗемәсе дә укучыларга яхшы таныш.
Татар әдәбиятында Коръән белән бәйләнешле мөһим ядкәрләр
нең берсе – Кол Галинең «Кыйссаи Йосыф» әсәре.
***
Татар әдәбиятының формалашуында һәм үсешендә төп чыга
нак, әйдәп баручы көч, әлбәттә, халыкның үз тормышы, аның уйтеләкләре, эчке ихтыяҗлары. Башка факторлар исә боларга бәйле
күренешләр. Фольклор – язма әдәбиятның гомерлек юлдашы. Әмма
әдәби үсешнең тәүге баскычларында аның роле гадәттән тыш зур бу
ла.
Гомумтөрки, ягъни борынгы төрки әдәбият – татар әдәбиятының
нигезе, елга башы. Ә инде Шәрык классикасы, шул исәптән Коръән,
Тукайгача чор татар әдәбияты үсешендә мөһим чыганак кына түгел, ә
осталыкка өйрәнү мәктәбе, олуг остаз да булды.
Татарларның халыкча (кавем, народность), халык буларак форма
лашуы, үсеше һәм, гомумән, тарихи язмышы элек-электән үк ИделУрал буйлары, икенче төрле әйткәндә, Идел-йорт белән бәйләнгән.
Бу катлаулы процесста, тарихи вакыт агышында Болгар чоры – тәүге
һәм мөһим баскычларның берсе.
1993
Сораулар һәм биремнәр:
1. Мөхәммәд пәйгамбәрнең тәрҗемәи хәлен сөйләгез.
2. Коръән нинди шартларда, кайчан һәм ничек барлыкка килә?
3. Нәрсә ул сүрә һәм аять? Коръәннең төзелеше.
4. Изге китапта гәүдәләнгән төп мәсьәләләр.
5. Ислам диненең дөньяда, Идел-Урал буйларында таралышы хакында
сөйләгез.
6. Коръән тәфсирләре, тәрҗемәләре. Изге китапны татарчага кемнәр
тәрҗемә иткән?
7. Коръәннең татар әдәбиятына тәэсире нәрсәләрдә күренә?
8. Коръәннең берничә сүрәсен укып, фикер алышыгыз.
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2. Урыс шигъриятендә Коръән аһәңнәре
Бог милосерд: Он Магомету
Открыл сияющий Коран.
Да притечём и мы ко свету,
И да падёт с очей туман.
А. Пушкин. «Подражания Корану».

Чыннан да, Коръәннең якты рухы бик күп урыс шагыйрьләренәдипләрен канатландырган. Пушкинның әлеге «Подражания Корану»,
«Бахчисарайский фонтан» әсәрләре, Лермонтовның ислам рухы белән
сугарылган шигырьләре һәм поэмалары, гарәп дөньясына гашыйк бул
ган Фет иҗаты, пәйгамбәрне олылап яшәгән Полонский, мөселман
кыйбласына баккан Бунин, ислам илләрен ураган Гумилев һ. б.
Ислам дине турында беренче тапкыр хөрмәт белән сүз әйткән бе
ренче урыс шагыйре, әлбәттә, Гавриил Державин (1743–1816). Аның
бала чагы Казанда үткән, һәм ул үзенең Алтын Урда морзасы Ибра
һим нәселеннән булуы белән горурланып яшәгән. Аның соңгы еллар
да язган, Казан ханлыгына багышланган шигырьләре бик гыйбрәтле.
Екатерина патшага алдан ук «вәгъдә биреп» куйган шагыйрь үзенең
«Видения мурзы» шигырендә болай дип яза:
Татарские песни из-под спуда,
Как луч, потомству сообщу.
Екатерина II, әлбәттә, Аурупа илләре алдында Русия халыклары
ның, шул исәптән мөселманнарның да шәфкатьле яклаучысы булып
күренергә тырышкан. Державин аның бу «уен»ын аңлап-тоеп тора,
кабул итә. «Көнчыгышның гүзәл хөкемдары» Екатеринага багыш
ланган бер одасында ул менә шундый тәбрик сүзләре яудыра:
Прошу великого Пророка,
До праха ног твоих коснусь,
Да слов твоих сладчайша тока
И лицезренья наслаждусь!
Белгәнебезчә, сентиментализм чоры һәм романтизмның туып
килү чорында урыс шигърияте чит илләр әдәбияты тәэсиренә би
релүчән була, анда Аурупадан тәрҗемәләр-күчермәләр тулып ята.
Һәм, әлбәттә, Көнчыгыш классикасы да еш тәрҗемә кылына. Шул
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ук вакытта Көнчыгыш белән кызыксынган Аурупа шагыйрьләре
нең әсәрләре дә читтә калмый. Бу җәһәттән немец шагыйре Готлиб
Конрад Пфефельнең «Ибраһим» әсәрен тәрҗемә иткән Александр
Востоковны (1781–1864) атарга була. Әлеге романтик балладаның
каһарманы Ибраһим әмир хак мөселман карты, акыллы җитәкче, үз
халкының мәнфәгатьләренә тугрылыклы бер шәхес итеп сурәтләнә.
Василий Жуковский (1783–1852) һәм Константин Батюшков
(1787–1855) кебек урыс шагыйрьләренең чит телдән ирекле тәр
җемәләрендә дә мөселман дөньясына хөрмәт һәм мәдхия күрәбез.
«Горе от ума»ның авторы Александр Грибоедовны да Көнчыгыш
темасы магнит кебек тартып тора. Грибоедов Көнчыгыш телләрен
өйрәнгән, Көнчыгыш шагыйрьләренең канатлы сүзләрен үз әсәрлә
рендә файдаланган. Аның атаклы «Хищники на Чегеме» шигыре бер
яктан мөселман дөньясыннан ачы көлү булып тоелырга мөмкин. Әм
ма, тирәннәнрәк уйлап карасаң, автор монда ислам диненнән түгел,
ә бәлки үзләре үк өйрәткән изге кануннарны бозучылардан көлгән.
Пушкин заманы урыс шигъриятенең чәчәк аткан бер чоры дип
исәпләнә. Пушкинның иҗаты үзенең киң колачлы булуы, башка ха
лыклар, башка мәдәниятләр, башка төр дини ышанулар чакыруына
бик сизгер булуы белән аерылып торган.
Көньякка, Михайловскоега сөрелгән бер вакытында Пушкин
бу як мөселман халыкларының тормышы, көнкүреше, гореф-гадә
те, йолалары белән якыннан таныша, иҗатында аерым бер урын
биләгән «Подражания Корану» исемле шигырьләр шәлкемен илһам
ланып иҗат итә.
«О! Сколь Пророка благ закон», – дип язган бу бөек шагыйрьнең
каян илһам алганын аңлау кыен түгелдер.
Коръәннән алынган аһәңнәр Русиянең яшь шигъриятенә көчле
ташкын булып килеп керә, аның рухында урын ала бара. Пушкин
иҗатында чагылган Көнчыгыш темасы аның шәкертләре һәм за
мандашлары каләменә дә йогынты ясый. Федор Тютчевның «Олегов
щит» исемле кечкенә бер шигыре менә шундый канатлы юллар белән
башланып китә:
«Аллах! Пролей на нас Твой свет!
Краса и сила правоверных!
Гроза гяуров лицемерных!
Пророк твой – Магомет!..».
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Урыс шагыйрьләренең «Ислам антологиясе»ндә шигъри сүз оста
сы Владимир Бенедиктовның (1807–1873) «Калиф и раб», «Письмо
Абдель Кадера» кебек әсәрләрен атап-әйтеп үтмичә булмый. Шулай
ук урыс шигърият енең ислам дөньясына омтылуын
 а Андрей Подо
линскийның (1806–1883) «Див и пери» поэмасы, аның «Портрет»
һәм «Гурия» шигырьләре дә этәргеч биргәндер.
Когда стройна и светлоока
Передо мной стоит она,
Я мыслю: гурия Пророка
С небес на землю сведена! –
дип яза Подолинский.
Александр Бестужев-Марлинский (1797–1837), әле яшь прозаик
буларак танылган бер вакытында, «Аммалат-бек» исемле повестенда
кабардин халкының берничә җырын куллана. Бу алымны соңрак «Ге
рой нашего времени» авторы Лермонтов та файдалана.
Александр	Толстойның «Крымские очерки», Николай Некра
совның «Турчанка» кебек әсәрләрендә дә мөселман дөньясының
көнкүрешенә, гореф-гадәтләренә хөрмәт чагыла.
1860 елда үзенең шактый тәрҗемә шәлкемен – Хафиз шигырьлә
реннән тәрҗемә әсәрләрен – тәкъдим итеп, күренекле урыс шагыйре
Афанасий Фет (1820–1892) болай дип яза: «Хафиз шигырьләре белән
өлешчә генә танышу да кеше өчен ике шатлыклы хакыйкатьне ача
чак: беренчедән, без бүген Көнбатыш шагыйрьләре һәм акыл иялә
рендә күреп гаҗәпләнгән эфир биеклегенә кешелек җаны инде әллә
кайчан ук ирешкән; икенчедән, шигъриятнең кайчан тууына һәм
нинди җирлектә яралуына бәйсез рәвештә, мәңге сулмас чәчәкләре
була. Әгәр дә алар чыннан да тере чәчәкләр икән, үзләренең экзотик
гүзәллеге белән күз явын тагын да ныграк иркәлиләр».
Крепостное правога каршы көрәшкән, Себер каторгаларында иза
чиккән талантлы урыс язучысы Михаил Михайлов бу дөньяда бары
тик 36 ел гына яшәп кала. Шагыйрь, драматург, публицист, әдәби
ят тарихчысы, фольклорчы һәм этнограф буларак танылган бу кеше
патша цензурасы шартларында үз әсәрләрен зур кыенлык белән бас
тыра. Шуңа күрәдер тәрҗемә белән шөгыльләнү аның өчен рухи бер
ихтыяҗ булып әверелә.
Ул кытай, һинд телләреннән, Көнбатыш халыклары телләреннән
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классик әсәрләр тәрҗемә итә, ә инде гасырның икенче яртысын
нан мөселман Көнчыгышына, аның шигъриятенә тартыла башлый.
Ырынбур ягында, христиан дөньясы белән ислам дөньясы тыгыз
аралашкан бер якта туып-үскән бу кеше 1855 елда Коръәннән тәр
җемәләрне үз вариантында бастырып чыгара. Әлеге тәрҗемәдә
«иреклерәк» тәфсилләү дә, шигъри ялкын да, ирексездән Пушкин
ның «Подражания Корану» әсәрләрен искә төшерә.
Ислам дөньясына мөрәҗәгать иткән XIX гасыр шагыйрьлә
ре исемлегенә шагыйрь һәм фәлсәфәче Владимир Соловьевны да
кертмәсәк, бу исемлек һич тә тулы булмас иде. Үзенең фәлсәфи
хезмәтләрендә дә, шигырьләрендә дә ул гомумкешелек идеяләре
белән яши. Славянофиллар белән бәхәскә кереп, ул болай дип яза:
«Русская национальная идея... не может исключать принципа спра
ведливости и всечеловеческой солидарности».
Көнчыгыш темасына, мөселман дөньясына урысның талантлы ха
тын-кыз шагыйрьләре дә тартыла. Мирра Лохвицкаяның (1869–1905)
шигырьләр җыентыгы, әйтик, үз заманында Император фәннәр ака
демиясенең Пушкин бүләге белән билгеләп үтелә. «На пути к Вос
току» поэмасы сюжетын Мирра Лохвицкая нәкъ менә Коръәннән
алган. Хәер, бу шагыйрәнең Көнчыгышны кабул итүдәге үзенчәлеге
балачагында ук «Мең дә бер кичә» әкиятләре белән танышудан икән
леге сизелеп тора.
Валерий Брюсовның да (1873–1924) үсмер еллар шигырьләрендә
үк Көнчыгышның тарихи геройлары шактый күп. Ә инде «Сны чело
вечества» исемле соңгы китабына ул «Подражание арабской лирике»,
«В духе персидской лирики» шәлкемнәрен кертә.
Гомеренең соңгы көннәренәчә Брюсов ислам Көнчыгышына ба
гынып яши.
Иван Бунин иҗатына күз салсак, үз заманындагы соңгы урыс
классикларының берсе булган бу кешенең кулында-янында һәрчак
Коръән булганын аңларбыз.
Проклят тот,
Кто велений Корана не слышит.
Проклят тот,
Кто угас для молитвы и битв, –
кто для жизни не дышит,
как бесплодный геджас, –
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дип яза Бунин. Чыннан да, Коръәнне ул хәтта үзенең юл чемоданын
да да йөрткән, диләр. Һәм Бунинның Көнчыгыш шигырьләре һич тә
кайбер шовинистларга хас булган кыланчыклык кына, орнаментка,
төскә-буяуларга кызыгу гына түгел, ә бәлки үз күзләре белән күргән
мөселман дөньясының чакыру авазына йөз тотып язылганнар.
Кешелек дөньясына XX гасыр алып килгән һәлакәтләр мөсел
ман халыкларына да күп афәтләр китерде. Иван Бунинның «Волны»,
«Потомки Пророка» кебек шигырьләре дөнья сәясәтендә барган
хәлләргә, Аурупаның колониаль сәясәтенә каршы бер җавабы булып
тора.
Әлбәттә, мин бу язмада мөселман дөньяс ына, Коръән рухына би
тараф булмаган, хәтта табынып язган барлык урыс шагыйрьләрен
дә санап чыга алмадым. Ләкин инде шушы рәвештә дә урысның иң
зур, иң талантлы шагыйрьләре өчен Көнчыгышның, Коръәннең һәм
ислам диненең әйтеп бетергесез тәэсире булганлыгын күрергә, күзә
тергә мөмкин. Юкка гына түгелдер, бәлки, нәкъ менә шуның өчен дә
алар зур талантка ия булганнардыр.
(Абдулла Дубин // Мәдәни җомга. – 1997. – 11 июль.)
Сораулар һәм биремнәр:
1. «Коръән – дөнья әдәбиятының бөек ядкяре» фикеренең мәгънәсен ни
чек аңлыйсыз?
2. Изге китап урыс шигъриятендә нинди роль уйнаган?
3. А. Пушкин, И. Бунин иҗатларында Коръән ничек, ни рәвешле чагыл
ган?

3. Аль-Маари и татарская литература
I
Сочинения арабской литературы представлены у нас, в первую
очередь, образцом поэтического слога – «Кораном» и связанными с
ним религиозными книгами. Предписание ислама гласило, что поря
дочный мусульманин должен читать свою Священную книгу в ориги
нале. И поэтому «Коран» с давних пор в рукописях, затем в печатном
виде распространялся среди татар очень широко. Но для облегчения
процесса изучения арабского текста составлялись тафсиры (толкова
ния, комментарии) на татарском языке. Одна из таких книг («Корьән
тәфсире») составлена в 913/1507 г. Она была обнаружена в 1958 г. в
Казани.
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«Коран» служил неисчерпаем
 ым источником в создании мно
гочисленных письменных и фольклорных памятников тюрко-та
тарской культуры («Кыйссаи Йусуф», «Кыйссаи Рабгузый», «Нахдж
аль-фарадис», «Сирадж аль-кулюб», «Насихат ас-салихин», «Мунаб
бихат» и др.). Связь со Священной книгой в той или иной степени
ощущается почти во всей письменной литературе Средневековья и
XIX столетия (например, в творчестве Утыз Имяни, Абульманиха
Каргали, Ш. Заки, X. Салихова, Г. Чукрыя, Б. Ваисова и др.).
Кроме «Корана», в Поволжье и Приуралье проникали научные,
философские, юридические и педагогические сочинения арабских
авторов. Они распространялись в переводах и на языке оригинала.
Большую популярность среди татар имел Аль-Газали (1058–1111).
Академик А. Крымский называет его учёным с мировым именем. Ос
новной философско-религиозный труд Газали «Ихъя голум ад-дин»
(«Оживление религиозных наук») был настольной книгой Утыз Имя
ни Булгари, Г. Курсави, Ш. Марджани и других татарских учёных и
писателей. Утыз Имяни Булгари, который считал себя учеником Га
зали, составил даже словарь-комментарий к этому сочинению.
В начале одной поэмы («Бәхаб әндәр мәкре муши...») Утыз Имяни
Булгари пишет специальную мадхию-оду на Газали, где высоко оце
нивает его деятельность:
Тәэлиф итмеш мең китаб ул мәрде дин,
Җөмлә фазыйллар аны итмеш гөзин.
Ул газизнең тәснифатын күрмешем,
Укымышым, мәгънәсенә сормышым.
Этот ученый (теолог) составил тысячи книг,
Его уважают все почтенные.
Я тоже видел сочинения этого уважаемого (ученого),
Читал и выяснил их смысл.
Аль-Газали, увидев угнетение жителей города Туса, написал сул
тану Санджару: «Один час справедливости равен столетней молит
ве». Близкая к этой строке мысль отражена и в поэме «Нуры содур»
Мухаммедьяра:
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Бер сәгать гадел кыйлмак яхшырак,
Кем гыйбадәт алтмыш елдин озакрак.
Лучше час посвятить справедливому делу,
Чем молитвой быть занятым больше шестидесяти лет.
Как уже было сказано, многие произведения арабской литерату
ры, особенно художественной, проникали к нам сначала через пер
сидский, а позднее – через турецкий язык. Но это иногда приводило
к различным изменениям, интерпретациям, порой и к искажениям
текста оригинала. Усиливавшийся под влиянием Марджани принцип
научности в филологических и исторических исследованиях в текс
тологии требовал непосредственной работы с подлинниками. В этом
отношении плодотворно работал Риза Фахруддинов (1859–1936). Его
многочисленные публикации, научные и библиографические труды,
в том числе статьи и монографии об Ибн Араби, Ибн Батуте, имаме
Газали, Ибн Сине, Аль-Маари, Физули и других поэтах и мыслителях
Мусульманского Востока, являются примером научной добросовест
ности в работе с арабоязычными текстами и вообще источниками.
II
Из арабских классиков самым известным и популярным сре
ди татар был поэт-философ Абуль-Аля аль-Маари (973–1057), про
должатель традиции своих великих предшественников Абу Нуваса
(762–813), Абуль-Атахии (748–825), Аль-Мутанабби (915–965). Он,
по словам И.Ю. Крачковского, поэт, «который заслуживает внима
ния в мировом масштабе». «Творчество Аль-Маар
 и,– пишет совре
менный арабист И.М. Фильштинский,– не только вершина и итог
почти четырёхсотлетней истории арабской средневековой поэзии, но
и своеобразный синтез сложной и пёстрой культуры арабо-мусуль
манской империи – халифата» (Абуль-Аля аль-Маари. Стихотворе
ния. – М., 1971. – С. 3).
Аль-Маари родился в северной Сирии (в 74 километрах от Хале
ба) в селении Мааррат ан-Нугман (отсюда получил свой псевдоним)
в образованной семье. В подавляющем большинстве трудов годом
рождения поэта указывается 973 г. Р. Фахрутдинов, например, опира
ясь на восточные источники, пишет, что Аль-Маар
 и родился 27 раби
первого 363 (973) года, умер в том же месяце 449 (1057) года в возрасте
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86 лет (Әбүл-Галя әл Мәгари. – Оренбург, 1908. – 9 б.). А Б. Шидфар
указывает совершенно другую дату – 979 г.
Когда Абуль-Аля было менее 4 лет, он перенёс оспу и ослеп. Нес
мотря на это, Аль-Маари получил прекрасное образование: внача
ле – у отца, затем – у халебских и багдадских педагогов и учёных.
Почти 50 лет своей жизни он прожил безвыездно у себя на родине
(1009–1057 гг.) «заложником двойной тюрьмы» (слепоты и добро
вольного заточения).
«Аль-Маари был образованнейшим человеком своего времени,
знатоком мусульманского права и богословия, философии, филоло
гии, истории и законов стихосложения. Благодаря исключительной
памяти он знал наизусть огромное количество поэтических и науч
ных произведений. По свидетельству современников, поэт обладал
живым умом и блестящим остроумием и при этом был скромен и
почти аскетически воздержан» (Литература Востока в средние века.
Часть II. – М.: Изд-во МГУ, 1970. – С. 277). Очень хорошо играл в
шахматы. Кроме родного – арабского, владел персидским, еврейс
ким, латинским языками. Пользовался величайшим авторитетом уже
при жизни. На его похороны собралось множество учёных, законо
ведов, 180 поэтов и др. 80 поэтов читали свои марсии-элегии, посвя
щённые смерти Аль-Маари. Один из таких поэтов писал, что в мир
люди приходят, а затем уходят, но такого человека, как Маари больше
не увидишь.
С раннего детства Аль-Маари начал сочинять стихи, стал извест
ным как «слепой певец». Его перу принадлежит около семидесяти
поэтических и научных произведений, относящихся к различным
областям знаний. К сожалению, многие из них до нас не дошли.
Самое большое и популярное произведение Аль-Маари – это «Лу
зум ма ла ялзам», или «Лузумийят» («Обязательность необязательно
го»). Оно представляет собой четыре солидных тома общим объёмом
около полутора тысяч страниц. Это поэтическое сочинение разделе
но на 113 глав (фаслей). «Лузумийят» считается «философской эн
циклопедией» той эпохи, «венцом средневековой арабской поэзии».
Кроме «Лузумийят» известны следующие произведения и сборни
ки: «Сикт аз-занд» («Искры огнива»), «Послание об ангелах», «Пос
лание о прощении», «Общая книга о рифме и пятнадцати размерах»,
«Книга образов в стихах аль-Мутанабби» и др .
Аль-Маари как личность и как автор – чрезвычайно сложное, про
тиворечивое явление в истории мировой литературы и философской
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вере, чистоте, искренности, что даёт повод его врагам обвинять его
в ереси и безбожии. Он достиг такого мастерства, что пишет книги
целиком рифмованной прозой с рифмами, расположенными в алфа
витном порядке, и тысячи бейтов с двойной внутренней рифмой и
приходит к отрицанию сложности в поэзии, осуждая её за лживость»
(Шидфар Б.Я. Абуль Аля аль-Маари. – М., 1985. – С. 206–207). Вок
руг Аль-Маар
 и сложился цикл легенд, его необыкновенные способ
ности казались современникам внушёнными ему джиннами или выз
ванными путём заклинаний и колдовства.
Интерес к личности и творчеству Аль-Маари ещё более усилил
ся в последующие века. Хайям, Низами, Аттар, Саади, Руми были
хорошо осведомлены о нём. «Послание о прощении» в известной
мере предвосхищает «Божественную комедию» Данте. Велико было
влияние Аль-Маари на формирование философских взглядов Рус
со, Вольтера, Шопенгауэра, на творчество Мильтона и других евро
пейцев. Известный армянский поэт Аветик Исаак
 ян в 1952 г. напи
сал поэму, посвящённую Аль-Маари. Арабский поэт Ахмед Шауки
(1868–1932) в элегии на смерть Льва Толстого сравнивает его с АльМаари. Обращаясь к поэту, автор пишет:
Нет, Маари! Земля всё та же,
Всё так же много зла.
Такими же остались люди,
Какими ты их знал.
Война и мир, и голодовки
Проходят чередой...

Когда приходит смерть, равно бессилен тот,
Кто одинок, и тот, кто воинство ведёт.
Проснись же, человек, игралище страстей!
Причина мук твоих – горит в крови твоей.
В пшеничном колосе, возникшем из зерна,
Колосьев будущих судьба заключена.
Татары как полноправные члены мусульманского мира были в
курсе событий культурной и умственной жизни Востока. Поэтому
они и непосредственно, и через персидско-таджикскую литературу
уже в средние века знали об Аль-Маари. Об этом говорят литератур
ные факты, так как в татарской литературе встречаются и типологи
чески сходные, и заимствованные явления из Аль-Маари.
В «Лузумийяте» поэт пишет: «Тело и душа – земного происхожде
ния. С наступлением смерти и тело, и душа прекращают своё сущест
вование». По его мнению, тело и душа составляют единое целое. Они
существуют вместе и неразрывно. Аналогичная мысль проводится и в
«Хосров и Ширин» Кутба:
Нитәк кем җансызин тән эшкә килмәз,
Янә тәнсез бу җан ни белсә булмаз.
(Как) не существует тело без души.
(Так и) без тела ничто эта душа...

Таким образом, Аль-Маари в своём творчестве ещё в XI в. «под
нялся до рассмотрения философских и этических вопросов, волно
вавших лучшие умы человечества на протяжении многих последую
щих столетий. В этом главная заслуга великого слепца Аль-Маари»
(Литературы Востока в средние века... – С. 282). Он проповедовал
идею равенства людей, рассматривал вопросы жизни и смерти в ди
алектическом единстве, признавал, что в существующем обществе
благородным людям жить трудно:
Человек благородный везде отщепенец
Для своих соплеменников и соплеменниц...
Или:

В произведении «Послание о прощении» Аль-Маари описывает
путешествие своего героя Ибн Аль-Кариха в загробный мир, о встре
че его в раю и аду с известными деятелями арабской науки и культу
ры (позднее эту форму использовал Данте Алигъер
 и). Основу сюжета
поэмы Хисама Кятиба «Джумджума султан» (1369) составляет изоб
ражение загробного мира. Размышляя о жизни и смерти, тюрко-та
тарский поэт пишет:
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Һәр кадәм кем йир йөзенә басарсән,
Һәр кадәмдә адәм йөзенә басарсән.

Каждая стопа, когда наступает на землю (на лицо земли),
При каждом шаге ступает (она) на лицо (умерших) людей.
Аль-Маари:
Ведь твои стопы легко ступают по земле,
Ведь в ней покоятся тела умерших.
Саади увлекался философской лирикой Аль-Маари, даже заимст
вовал у него отдельные идеи и образы. С. Сараи тоже разделял поэ
тические размышления своего персидского учителя. У Маар
 и есть
такой бейт:
И кто-то седину закрашивает хною;
Но как же быть ему со сгорбленной спиною.
Этот же мотив почти с этими же деталями отражён и в «Гулистане»
Саади и Сараи: «Ты можешь чернить волосы, но не выпрямится гор
батая спина». – «– «Билең бөкрилгәне булмас йәнә төз».
В стихотворениях поэта XV в. Умми Камала много созвучных про
изведениям Аль-Маари моментов.
«Аль-Маари не был атеистом, но его представления о боге не мог
ли не казаться еретическими мусульманским богословам. Для АльМаари бог был как бы высшим принципом всего сущего, столь отв
лечённым, что порой его трудно отделить от сил природы или слепой
судьбы» (Литература Востока... – С. 281–282). Татарский поэт XIX в.
Шамсуддин Заки (1821–1865) в понимании и трактовке бога типоло
гически близко стоит к арабскому поэту-мыслителю. Для него бог –
это абсолютная истина, источник справедливости, добра, красоты;
всё в мире – это бог, его проявления; даже слово – эманация божест
ва. Ш. Заки разделяет пессимизм Аль-Маари:

Бәне үлем илә тәһдид итмәңез,
Чөнки бу үлем бәңа дошман дүгел.
Не устрашайте меня смертью, –
(Потому что) она мне не враг.
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Аль-Маари (в подстрочном переводе):
С удовольствием принимаю я смерть,
(Так как) она избавляет меня от всех бед.
Или: «Мой саван – это моя одежда»; «Дом мой – моя могила»;
«Жизнь моя – моя смерть»; «Смерть для меня – это жизнь».
Ш. Заки был лишён зрения, как и Аль-Маари. Но у татарского
поэта положение было еще страшнее, поскольку он родился слепым.
Характеризуя личность и творчество Ш. Заки, Р. Фахрутдинов назвал
его «нашим татарским Маари».
В начале XX в., в связи с революционно-демократическим и на
циональным движением, ускоренным развитием татарской литера
туры и культуры, Аль-Маари становится одним из авторитетов в та
тарской общественной жизни. Его имя часто упоминается в печати,
о нём появляются специальные статьи и труды, печатаются переводы
на татарский язык. Во главе пропаганды творческого наследия АльМаари стоял неутомимый труженик татарской науки и культуры Риза
Фахруддинов. В 1908 г. в Оренбурге в серии «Известные мужчины»
(«Мәшһүр ирләр») вышла его специальная монография, посвящён
ная исследованию жизни и деятельности Аль-Маари, его традиций в
мировой культуре.
Книга Р. Фахрутдинова, крупного знатока восточных языков,
мусульманских источников, отличается научностью в настоящ
 ем
смысле этого слова, богатством оригинальных мыслей и наблюде
ний автора, прочностью источниковедческой базы. Р. Фахрутдинов
рассматривает деятельность Аль-Маари в контексте восточной и
мировой литератур, философской мысли, в борьбе различных об
щественных сил, критикует европоцентрические тенденции в науке.
Автор монографии уделяет особое внимание личности Аль-Маари,
подчёркивает его нравственную чистоту, прямоту, скромность. Для
Р. Фахрутдинова личность и творческое наследие поэта – важнейшее
средство воспитания своего народа.
Деятельность Р. Фахрутдинова по изучению Аль-Маари не ог
раничивается этой монографией. В своих многочисленных статьях,
трудах, публикациях, особенно в журнале «Шура» (1908. – № 1. – С.
24–25; № 3. – С. 96; № 4. – С. 152–153; № 23. – С. 697–698; 1917. – №
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2 и др.), в библиографическом сочинении «Асарь» он освещает те или
иные аспекты жизни и творческого наследия Аль-Маар
 и, разъясняет
спорные и сложные вопросы, переводит его произведения, тактично
пропагандирует великого арабского поэта и мыслителя.
В 1907 г. в Казани в типографии Шараф вышел «Лузумийят» АльМаари в двух частях в переводе крупного теолога, педагога и журна
листа Мусы Бигиев а, брата татарского романиста Захира Бигиева.
Через год, как приложение к переводу «Лузумийят», вышла книга
этого же автора под названием «Арабская литература и исламские
науки». Здесь в основном речь идёт об Аль-Маари, о его поэме, поэ
тому книгу можно считать третьей частью «Лузумийята».
В предисловии к книге («Несколько слов от пер ев одчика»)
(ч. I, 2–12) и в третьей части со ссылкой на моногр афию Р. Фах
рутдинов а и другие труды, даны сведения о жизни и деятельнос
ти «великого мыслителя», «философ а», «учителя челов ечеств а»
(«галәме инсаниятдә остад» (ч. 1, 6) Аль-Маари и о его произв е
дении «Лузумийят». Здесь же Мус а Бигиев объясняет цели и зада
чи своей пер ев одческой деятельности. По его мнению, не только
наши учащиеся, но и их наставники плохо осв едомлены о вели
ких людях и книгах мусульманского мир а. Изучение и распр ост
ранение араб о-мусульманской литер ат уры в России нео бходимо
для нашего прогр есс а, для развития национального языка и лите
рат уры. Продолжая свою мысль, он пишет о том, что мусульмане
России, особ енно молодёжь, встали на путь прогр есс а культ уры.
Старые религиозные медр есе приносят мало пользы. А молодых
ждёт много дел. Для воспитания их в арабской литер ат ур е имеют
ся «многие полезные вещи». «Лузумийят» является одним из таких
памятников. Ознакомление шакирдов с произв едением Аль-Ма
ари поможет их нравств енному, умств енному воспитанию, будет
способств ов ать развитию способностей, самостоятельности, сво
бодомыслия у молодого поколения.
Таким образом, в своей переводческой деятельности Муса Биги
ев преследовал прежде всего педагогические, образовательные цели.
Исходя из этого он перевёл «Лузумийят» не полностью, а выборочно
(«интихабан тәрҗемә улынды»).
Известно, что произведения Аль-Маари отличаются сложностью,
глубиной мысли. Поэтому часто они понимаются, трактуются поразному, иногда встречаются и противоположные разъяснения. Учи
тывая такую специфику текстов, М. Бигиев выбрал комментирован

ный метод перевода. «При переводе, – пишет он, – на словесное
оформление (выражение) было уделено недостаточное внимание;
главное то, что в доступной шакирдам форме я стремился передать
полный смысл бейтов (оригинала)» (ч. 1, 4).
М. Бигиев приводит вначале арабский бейт (двустишие), а затем –
его татарский подстрочный перевод:
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...Тарлык көнләрендә дустлык улур исәң,
Киң көнләрдә дә дустлыгы (ны) онытма (ч. 2, 20).
Если в дни тесноты (невзгод) ты поддерживаешь дружбу,
То не забудь её и в будни благополучия.
...Бүредә вар ачлык хәстәлегене белсәгез иде,
Әлбәттә, куйны бүрегә бирер идегез (ч. 2, 85).
Если бы (вы) знали страдания волка от голода,
Сами, конечно, дали бы ему овцу.
Пословицы, афоризмы в основном также дословно переводятся
на татарский язык. Например:
...Инсан атәш (ут) кебидер: янар, соңра сүнәр (ч. 2, 106).
Человек как огонь: вспыхнет, потом погаснет.
...Хәят бер мәрздер (чирдер), шифасы – мәүтдер (үлемдер) (ч. 2, 122).
Жизнь – это болезнь, а средство избавления (от болезни) – смерть.
Муса Бигиев не ограничивается подстрочным переводом, иногда
он даёт и дополнительные разъяснения, комментарии. Например, в
одной из глав говорится, что вино – враг разума, оно уничтожает лю
дей без сражения, без оружия, делает людей бессовестными, рождает
между близкими вечную вражду... Винопитие (кроме вреда) никогда
и никому не принесло пользы (ч. II, 54–56). Далее переводчик, опи
раясь на авторитетные источники, в том числе и на Коран, доказыва
ет, что пьянство – враг ислама, враг человека.
На 86–87-й страницах второй части перевода М. Бигиев даёт свои
разъяснения стихотворных размеров. Иногда он указывает на отдельные
ошибки в списках оригинала и рекомендует свои варианты (ч. II, 194).
Известно, что «Лузумийят» содержит отдельные «еретические»,
противоречащие исламу строки («лицемерие и вера – одно и то же»;

«Проснитесь, наконец, обманутые дети. Вы слепо верите лжецам бы
лых столетий»; «Как ни обидно, истины в хадисах наших мало» и др.).
Муса Бигиев, как теолог, или пропускает такие бейты, или в своих
комментариях «поправляет» их в духе ислама (ч. II, 131–132). При пе
реводе и в комментариях вообще наблюдается религиозный подход
переводчика к оригиналу. Аналогичная тенденция, хотя и в меньшей
степени, прослеживается и в некоторых трудах и статьях Р. Фахрутди
нова об Аль-Маари. Это объясняется общественным положением и
воспитанием упомянутых авторов, а также уровнем развития татарс
кой идеологической жизни того времени.
Несмотря на относительную тяжеловесность языка и стиля, кни
ги Р. Фахрутдинова и М. Бигиева сыграли большую роль в ознаком
лении татарских, да и многих тюркских читателей с личностью и
наследием великого поэта-философа. Появ ились многочисленные
рецензии, отклики на страницах таких периодических изданий, как
«Шура» (1908. – № 3. – С. 96; № 5. – С. 152–153), «Альислах», «Йол
дыз», «Вакыт» и др.
Ф. Амирхан в одной из своих рецензий, опубликов анной в га
зете «Альислах» (от 19 мая 1908 г.), положительно оценив ает книги
Р. Фахрутдинов а и М. Бигиев а, считает эти публикации своевр е
менными. Далее он пишет о том, что до последнего времени у нас
сильно пропагандир ов ались некоторые нез аслуженные люди му
сульманского мир а, а великие деятели как бы остав ались в тени; на
чавшийся с Марджани позитивный процесс в этом напр авлении ус
пешно продолжается Р. Фахрутдиновым. В то же время Ф. Амирхан
выражает и свои пожелания, критические замечания. В частности,
он считает, что тезис о большой роли восточной культ уры в разви
тии западной требует более убедительных арг ументов. Кроме того,
Ф. Амирхан критикует автор ов рецензируемых книг за тенденциоз
ный подход в осв ещении религиозных взглядов Аль-Маари.
Имя «гениального поэта-философа» (Г. Ибрагимов), благодаря
выходу книг Р. Фахрутдинова и М. Бигиев а, в татарской обществен
ной и культурной жизни начала XX в. стало как бы образцом, кри
терием честности, искренности, справедливости. Писатели, фило
софы, журналисты искали в его творчестве ответы на волнующие их
вопросы, особенно при освещении проблемы отношения человека к
богу. Например, М. Гафури в 10-е годы увлекался творчеством АльМаари. Исламовед, профессор Л.И. Климович считает, что при на

писании стихотворения «Видно, нет тебя, Аллах» («Юктырсың ла,
алла») известную роль сыграли и произведения арабского поэта. Дж.
Валиди тоже акцентирует своё внимание на отношении Аль-Маари к
религии. «Поэзия Магари, – пишет он, – отличается серьёзностью,
глубиной и самостоятельностыо мысли. В его мировоззрении много
несогласного с господствующим учением ислама, и вообще он отно
сится к религиям критически. Поэт даже обвиняет религии в разде
лении народов». В то же время Дж. Валиди указывает и на пессимизм
творчества Аль-Маари (Д. Валидов. Очерк истории и образованнос
ти... М.-Л., 1923. – С.74).
В дооктябрьский период творчеством Аль-Маари особенно инте
ресовался один из татарских поэтов – Наджиб Думави (1883–1933).
Он перевёл на татарский язык несколько бейтов Аль-Маари. Эти
тексты отличаются совершенством формы, выразительностью языка.
Идеи и образы Аль-Маари Н. Думави использует в своих многочис
ленных статьях на философские, эстетические и социальные темы,
частично разделяет его пессимизм, создаёт и оригинальные произ
ведения философского содержания. В этом отношении характерно
его стихотворение «Ты – человек», где Н. Думави, как и Аль-Маари,
считает, что человек по природе своей божественен, велик и поэтому
при жизни должен вести себя достойно, не унижаться, быть свобод
ным. Лирический герой Ш. Бабича (1895–1919) считает себя «гени
альным».
Уже в 1906 г. Р. Фахрутдинов, имея в виду характер творчест
ва Тукая, сравнил его с Аль-Маари. Э. Нигматуллин тоже находит
много типологических параллелей в произведениях этих двух вели
ких поэтов. В частности, он рассматривает стихотворения Г. Тукая
«Надежда» («Өмид»), С. Рамиева «Я» («Мин») и др. в тесной связи с
творчеством Аль-Маари (Жан Жак Руссо... // Казан утлары. – 1972. –
№ 11. – С. 171 – 172).
Таким образом, великий арабский поэт-философ оставил глубо
кий след в татарской литературе и общественной жизни. К его твор
честву подходили с различных идейно-эстетических и философских
позиций, в понимании и интерпретации его произведений сущест
вовали различные мнения. Но в целом в татарском идеологическом
и культурном мире Аль-Маари считался большим авторитетом, его
творческое наследие способствовало духовному и умственному раз
витию татарского общества, особенно в начале XX в.
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Тема «Аль-Маари и татарская литература (и общественная
мысль)» требует специального исследования. Конкретное изучение
имеющ
 ихся по данному вопросу материалов (а их очень много) поз
волит ещё глубже и шире понять и оценить роль восточных факторов
в развитии татарской литературы и философской мысли.
(Хатип Миннегулов. Татарская литература
и Восточная классика... – С. 174–185)
Вопросы и задания:
1. Краткие сведения о жизни и творчестве Аль-Маари.
2. Тематика и жанры произведений поэта.
3. Аль-Маар
 и и татарские читатели.
4. Деят ельность Р. Фахрутдинова по изучению «слепого поэта».
5. Переводы Мусы Бигиева.

III. Литература на фарси и татарское
словесное искусство
1. Рудәки (860–941) шигырьләре
Бар шундыйлар – тәмле ашлар тулып тора өстәлендә,
Ә бик күпләр таба алмый үзенә арпа икмәген дә,
***
Күрсә ачны тук кеше, аңа карап: «Ахмак,– ди,– син»,
Нәкъ шуның күк сау кеше һич белмидер авыру хәлен.
***
Һәрбер яңа әверелә искелеккә,
Бик күп еллар үтеп киткәч, тагын аннан
Алмашына ул искелек яңа белән,
Яшәп килә бу киң дөнья шулай һаман...
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***
Шатлыклы бул һәм янып сөй гүзәлеңне.
Дөнья бит ул нәкъ бер аккан инеш кебек,
Үткәннәрне оныт, яшә өмет белән,
Тору яхшы бу дөньяда уйнап-көлеп.
***
Тыңлыйсың һәр көн хозурланып
Матур җыр моңнарын,
Тик ишетмисең фәкыйрьләрнең
Йөрәк аһ-зарларын.
Мостафа Ногман тәрҗемәләре
(Көнчыгыш шагыйрьләре... –158–159 б.)

2. Әбүгалисина (Ибне Сина – 980–1037) робагыйлары
Күренекле татар мәгърифәтчесе Каюм Насыйриның легендалар
дан торган «Әбүгалисина» китабы аша бу зат безнең барыбызга да ба
лачактан бирле таныш һәм кадерле. Әбүгалисина – галим булу белән
беррәттән, үз чорының танылган шагыйре дә. Аның поэтик мирасы
үзеннән соңгы шигърияткә зур йогынты ясаган. Шуңа күрә дә Әбүга
лисина исеме Көнчыгышның Гомәр Хәйям, Рудәки, Җами, Фирдәү
си кебек фәлсәфәче шагыйрьләренең исемнәре белән янәшә тора.
Әбүгалисина робагыйлар да язган. Кызганычка каршы, аның үз
кулы белән язылган бер генә робагые да сакланмаган. Безнең кулда,
аның үзе вафат булганнан соң шактый еллар үткәч, күчереп язучы
лар тарафыннан язылган робагыйлары гына. Алар нибары егермеләп
кенә. Кешелек дөньясы өчен бик тә кадерле булган ул робагыйлар
төрле телләрдә әледән-әле басылып тора. Алар афоризмга тиң булып
яңгырый һәм, ун гасыр буена үзләренең сафлыгын, гүзәллеген сак
лап, бүген дә безне таң калдыра.
Шагыйрь үзенең робагыйларында халыкны аң-белем алырга өн
ди, наданлык, ваемсызлык шикелле тискәре сыйфатлардан рәхимсез
көлә. Аның фикеренчә, кешеләр гел яхшыга омтылырга тиешләр. Ях
шылык, эшләүчеләр генә кадер-хөрмәткө лаек. Ә яман кешегә бер
нинди шәфкать юк, явызлык чәчкән кеше явызлык кына ура.
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Кыскасы, әдипнең аз санлы робагыйлары да бик күп нәрсә ту
рында сөйли. Укучыларга шул робагыйларның кайберләрен тәкъдим
итәбез.
Бу дөньядан китмәс борын итмә тәүбә,
Гел үкенеп үз-үзеңне бик үртәмә.
Эшли алган чакта эшне бүген эшлә,
Бәлки, бер эш кыралмассың син иртәгә.
***
Бәйләнгәнсең теләк һәм дәрт белән күңел,
Ашык: синең яшәвеңә хуҗа мизгел.
Гел үзеңне генә сөймә, комсыз булма,
Дустан киткән дошманына эләгер гел.
***
Кан дошманым белән булган дустым, бакчы,
Миңа аның белән кабат булмау яхшы.
Агу буталган шикәрдән саклана күр,
Елан белән булган хәшәрәттән каччы.
***
Сүз диңгезе чын мәгънәгә тулы икән,
Ул мәгънәне укый беләм инде күптән.
Белдем, галәм серләренә уйны сузгач,
Аларны уку миңа насыйп түгел икән.
***
Ашыкса да дөнья чүлен гизәр өчен,
Аңламады бу дөньяны йөрәк үзе.
Йөрәгемдә меңәр кояш балкыса да,
Камиллеккә юл тапмадым һич тә үзем.
***
Ишәкләргә ишәкчә бул – яшәр йөзең,
Ишәккә тиң: «Мин – даһи!» – дип мактар үзен.
Ишәк сыйфатына тулы ул җәмгыять,
Ишәк булмасаң, тагачак көфер исем.
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***
Җавап таптым бөтен дөнья серләренә,
Сәйярләргә кадәр тәмуг түрләреннән.
Чиштем, өздем төеннәрне, богауларны,
Үлем төенен чишү килми хәлләремнән.
(Дамир Гарифуллинның кереш сүзе,
тәрҗемәләре // Соц. Татарстан. – 1989. – 4 апр.)

3. «Шаһнамә» – Шәрык шигъриятенең йөзек кашы
(«Шаһнамә» дастаны язылуга 1000 ел тулды.)
Дөнья әдәбиятының классик әсәрләре рәтеннән саналган мәшһүр «Шаһ
намә» дастанының шагыйрь Әбелкасыйм Фирдәүси Туси (якынча язылу да
тасы 930–1020 яки 1030 еллар) тарафыннан иҗат ителүенә быел мең ел тулды.
ЮНЕСКОның махсус карары буенча, 1989–1993 еллар әлеге әсәрне дөнья
күләмендә билгеләп үтүнең юбилей еллары дип игълан ителде.

Кабатланмас язмышлы берничә китап бар. Әйтик, Тәүрат, Библия
һәм Коръән Кәрим. Алар әһәмияте ягыннан дини вә рухани хәятның
нигез чыганагы итеп каралсалар да, әлеге хезмәтләр гасырлар буена
дөнья әдәбиятының игелекле чишмә башы, мул сюжетлар чыганагы
да булып саналганнар.
Мәзмүне (эчтәлеге) ягыннан саф әдәби әсәр буларак, дөнья ха
лыклары әдәбиятына зур йогынты ясаган бөек фарсы шагыйре
Фирдәүсинең «Шаһнамә»се дә әнә шундый җәүһәрләр рәтеннән са
нала. Кыскача гына булса да «Шаһнамә» дастанының язылу тарихы
алшартларына тукталып үтәсе килә. Мәгълүм булуынча, IX йөз азак
ларында барлыкка килгән Саманиләр дәүләте X йөзнең беренче яр
тысында үз яшәешенең соңгы көннәрен кичерә. Бер гасырга якын
гөрләп чәчәк аткан дәүләтнең мондый аянычлы хәлгә төшүенең сәбә
бе иң элек ил эчендә башланган туктаусыз низаглар һәм аерым фео
дал даирәләрнең тышкы дошманнар белән хыянәтчел килешүләргә
ризалашуы белән аңлатыла. Менә шундый хәлиткеч авыр чорларда
туган риваятьләрдә, дастаннарда халыкның мәңгеләштерелгән дан
лы үткәне белән кызыксыну тагын да көчәеп китә. Мондый борынгы
ядкярләр фаҗигале үлем куркынычы янаганда халыкларны берләш
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терергә чакыру белән сугарыла, аларда Ватан азатлыгы өчен барган
көрәшләрдә каһарманлык күрсәткән батырларга дан җырлана.
Иран халкының мифологиясе, эпик хикәяләре һәм тарихи хрони
каларының җыелмасы иң элек Мәгсуди Мәрвәзи Әбелмәәйәд Бәлхи
һәм Әбү Мансур исемнәре белән бәйле. Бу мәҗмуга башта «Ходай
намә» (борынгы фонетик шәкелдә «Хвадайнамәк») дип һәм соңга та
ба «Шаһнамә» дип атала башлый.
«Шаһнамә»не шигъри юлга салу эше башта үзенең касыйдәләре
(поэтик жанр), лирик шигырьләр белән мәгълүм булган шагыйрь Әбү
Мансур Мөхәммәд Дәкыйкыйга (977 елда вафат) тапшырыла. Ләкин
аңа бу эшне ахырга кадәр башкарып чыгу насыйп булмый. Фаҗига
ле үлем аның гомерен өзгәндә, ул бары тик меңнән артык кына бәет
язып өлгергән була.
Ярты юлда тукталып калган әлеге катлаулы һәм җаваплы эшкә
Дәкыйкыйның якташы шагыйрь Әбелкасыйм Фирдәүси Туси тоты
на. Фирдәүси «Шаһнамә»не 976 елдан башлап язарга керешә. 994
елда әсәрнең беренче тәхрир нөсхәсен тәмамлау белән үк, киер
 ен
ке иҗат эшен дәвам иттереп, ул 1010 елда аның икенче – тагын да
тулыландырылган яңа нөсхәсен әзерли. Әмма шунысы кызганыч:
Фирдәүсинең бу мәшһүр дастаны үз вакытында җирле хакимият та
рафыннан тиешле бәягә лаек булмый. Ул язмалар юк ителә, әсәрне
телдән-телгә сөйләүчеләр эзәрлекләнә. Һәм бу күренеш ике йөз ел
буена дәвам итә. Ләкин, шуңа карамастан, «Шаһнамә» югалмый, ул
буыннан-буынга тапшырыла һәм, зур үзгәрешләр кичереп булса да,
безнең көннәргә кадәр килеп җитә.
«Шаһнамә» дастаны үзенең күләме ягыннан 60 мең бәеттән
гыйбарәт булып, 120 мең шигырь юлын тәшкил итә. Чагыштыру
өчен, борынгы юнан шагыйре Гомер «Илиада»сы – 18, «Одиссея»
сы – 12, италияле А. Дантеның (1265–1321) «Илаһи комедия»се – 15,
А.С. Пушкинның (1799–1837) «Евгений Онегин»ы 5 мең шигъри юл
дан гыйбарәт булуын искә төшереп үтү дә урынлы булыр.
«Шаһнамә»нең фарсы әдәбиятына тәэсире шулкадәр көчле була
ки, аз дигәндә, 750 еллар буена бу әдәбият нигездә әлеге әсәр гань
ганәләре (традицияләре) чикләрендә үсә. Фирдәүси дастанының
фарсы булмаган, аерым алганда төрки халыклар әдәбиятына һәм
мәдәниятенә дә йогынтысы шактый зур була. Мәсәлән, ерак Балхаш
буйларында мәйданга килгән, урта гасыр төрки әдәбиятының берен
че олы казанышы саналган Йосыф Хас Хаҗиб Баласагунлының «Ко

тадгу билиг» («Бәхеткә илтүче белем», 1070) әсәре «Шаһнамә» белән
ярышып язылган һәм аны «Төрки «Шаһнамә»се» дип тә атыйлар.
Башка Шәрык халыклары кебек үк, үзбәкләр дә Фирдәүси «Шаһ
намә»се белән элек-электән якыннан таныш булганнар. Бу халык
арасында авыз иҗаты әсәрләренә караган «Җәмшиднамә», «Рөстәм
вә Сөһрәб», «Падишаһ Әфрасияб», «Шаһ Кәюмәрс», «Сиявуш» ке
бек дастаннарның киң таралыш табуы безгә нәкъ әнә шул турыда
сөйли.
Фирдәүсинең бу мәшһүр поэмасы каракалпак белән уйгыр ха
лык авыз иҗаты әсәрләрен бает уда да шактый уңай роль уйнаган.
Мәсәлән, «Иңбашларында ике елан булган патша», «Рөстәм» леген
далары»ның әлеге халыкларда киң таралыш табуы моңа ачык дәлил
булып тора. Бу әсәрнең сюжет өлгесе аларның язма әдәбиятында киң
чагылыш тапкан.
Казакъ халык фольклоры һәм язма әдәбияты да «Шаһнамә» тәэ
сиреннән бер читтә торып кала алмаган, әлбәттә. Күп кенә тылсым
лы әкиятләр, аерым алганда «Рөстәм батыр», «Бәһрам Гур», Нәүшир
ван һәм Искәндәр турындагы әсәрләр дә Фирдәүси әсәре сюжетына
нигезләнеп язылганнар.
Таҗик халык авыз иҗатында исә Фирдәүси әсәре тәэсирендә бар
лыкка килгән дастаннар бигрәк тә киң үсеш алган. Ә XVIII йөздә
яшәгән шагыйрь Варас «Шаһнамә»гә һәм бу дастанның халык авыз
иҗатындагы фаразларына нигезләп «Рөстәм вә Сөһрәб» поэмасын
язган.
Башка төрки халыклар кебек безнең татарлар да фарсы әдәбияты
үрнәкләре белән электән үк таныш булганнар. Татар халык авыз иҗа
ты җәүһәрләре арасында әлеге әсәрнең күпмедер дәрәҗәдә саклан
ган эзләре безгә әнә шул турыда сөйли. Әйтик, «Зөлкарнәй патша»,
«Искәндәр патша», «Зөлкарнәй батыр», «Мөгезле патша» кебек әки
ятләрдә, «Бүз егет», «Шаһсәнәм һәм Гариб» дастаннарында, «Нәүрүз»
бәетләрендә, кайбер тарихи җырларда Искәндәр, Зөлкарнәйн, Җәм
шид, Рөстәм һ. б. каһарманнарның исемнәрен күрергә мөмкин.
Язма әдәбиятыбызга килгәндә исә, ул үз вакытында Сыр-Дәрья
буе (Әхмәд Ясәви, 1166 елда вафат; Сөләйман Бакыргани, 1186 елда
вафат) белән бер төбәктәге әдәбият буларак шәкелләшкән була.
Фирдәүси әсәренең йогынтысы XVI йөз шагыйре Мөхәммәдьяр
һәм XVIII–XIX йөзнең беренче яртысы шагыйрьләре Габдерәхим
Утыз Имәни (1754–1834), шулай ук Габделҗәббар Кандалый (1797–
1860) иҗатларында да үзенең якты чагылышын тапкан.
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XVIII–XIX йөзләрдә татар әдәбият ында «Шаһнамә» һәм аның
сюжетына нигезләнеп язылган әсәрләр янә барлыкка килә.
Татар әдәбиятында шактый киң урын алган бу жанрда иҗат итү
челәрнең бигрәк тә «Шаһнамә»гә игътибар итүләре шулай ук игъ
тибарны үзенә җәлеп итәрлек. Мәсәлән, шагыйрьләрдән Мәүлекәй
Юмачиковның (1834–1910) «Кыйссаи Нәүширван», Кәшәфеддин
Минзәләвинең (1864–?) «Кыйссаи Җәмшид», Йосыфбәк Шәйхе
лислам улы Таңчулаковның «Кыйссаи Бәһрам», Хөсәен Нугайның
«Кыйссаи Рөстәм», Мортаза Мостафинның «Хәзрәти Зөлкарнәйн
дахма шаһанга барганнары кыйссасы»н язулары мәгълүм. Болардан
тыш Казан дәүләт университеты һәм Казан дәүләт педагогия инсти
туты китапханәләрендә әле фәнни яктан тикшерелмәгән шундый ук
кыйссалар да бар.
Фирдәүсинең бу мәшһүр әсәренә мөрәҗәгать итү XX йөз ба
шы татар шагыйрьләре, аерым алганда Габдулла Тукай, Мәҗит Га
фури иҗатларында да ярылып ята. Әлеге алымның дәвамы хәзерге
чор татар шигъриятендә артык сизелмәсә дә, ул бөтенләй юк түгел.
Мәсәлән, Нури Арслан, Гамил Афзал кебек шагыйрьләрнең кайбер
шигырьләре моңа ачык мисал була ала.
«Шаһнамә» дастанының фольклор белән язма әдәбиятыбыз
га йогынтысы нәтиҗәсендә бу әсәрдәге күп кенә каһарманнарның
исемнәре дә татарлар өчен үз булып киткән. Әйтик, Рөстәм, Әсфән
дияр, Искәндәр, Фәридун, Зөлкарнәй, Бәһрам, Бәһман, Бану, Ми
һербану, Нәүширван һ. б.лар. «Шаһнамә» әсәренең телдән-телгә,
буыннан-буынга сакланып калган бихисап кулъязмалары да пәйда
булган. Шуңа күрә әлеге кулъязмаларны туплап, поэманың тулы мә
тенен (текстын) чыгару хаҗәте дә юк түгел. XV гасырда Тимериләр
нәселеннән булган мирза Байсонкур үз чоры галимнәрен җыеп, алар
га «Шаһнамә»нең тулы нөсхәсен эшләүне йөкли.
1960–1971 елларда Мәскәүдәге «Наука» нәшриятында фарсы те
лендә бу дастанның тугыз томы да, тәнкыйди тексты белән берлектә,
нәшер ителде. «Шаһнамә»нең яңа кулъязмалары һаман табылып тору
сәбәпле, бу эш хәзерге вакытта да тукталып калганы юк.
Фирдәүсинең бу әсәре дөньяга пәйда булу чорларыннан ук ул төр
ле телләргә тәрҗемә дә ителә башлый. Хронологик яктан караганда,
«Шаһнамә» иң элек XIII йөздә, төгәлрәге 1218–1227 елларда, гарәп
теленә тәрҗемә кылына.
«Шаһнамә» дастанының үзбәк теленә тәрҗемәсе XVI гасырлар
да ук башкарыла. Шул чорларда билгесез бер мөаллиф (автор) тара

фыннан «Сиявуш» дастанының чәчмә тәрҗемәсе дә эшләнә. Әлеге
кулъязма бүгенге көндә Санкт-Петербургтагы Салтыков-Щедрин
исемендәге китапханәдә саклана.
«Шаһнамә»не үзбәк теленә тәрҗемә итү хәзерге вакытта да уңыш
лы дәвам итә. Мәсәлән, 1979 елда «Сиявуш кыйссасы» нәшер ителде.
1984 елда бу әсәрнең кайбер бүлекләре өч җилдле китап булып чыкты.
Төрекмәннәргә килгәндә, алар Фирдәүси әсәре белән беренче бу
лып үз туган телләрендә 1962 елдан башлап таныша башлыйлар. Тө
рекмәнстан дәүләт китап нәшрияты Зәххак, Фәридун, Зял һә Рудабә,
Бәһрам Чубин турындагы дастаннарны К. Тәңрекулов, М. Сәедов,
Я. Пиркулиевлар тәрҗемәсендә аерым китап итеп бастырып чыгара.
Мең ел дәвамында «Шаһнамә»нең бик күп телләргә тәрҗемә
ителүе, төрле халыкларның фольклорына һәм язма әдәбиятына си
зелерлек йогынты ясавы белән бергә, ул сәхнә һәм кино сәнгатендә
дә үзенең лаеклы урынын ала. XIX гасырның азакларында Һиндстан
да «Шаһнамә» мотивлары буенча, мәсәлән, драматург Кәбрәҗинең
«Рөстәм вә Сөһрәб» спектаклен тамашачылар яратып карый торган
булганнар. Әлеге традиция ХХ гасырда да уңышлы дәвам иттерелә.
1905 елда драматург Ш. Сәмибәй «Тимерче Кавә, яки Кәвә» исем
ле драма әсәрен яза. Ул драма әсәре Бакудагы театр сәхнәләрендә
зур уңыш казана. Ә 1908 елда шагыйрь һәм драматург Әзәр «Рөстәм
вә Сөһрәб» исемле унҗиде кеше уйный торган яңа әсәрен иҗат итә.
Мәшһүр композитор У. Хаҗибәкев 1909 елда Рәшит Әфәндезадә тәр
җемәсе буенча опера яза. Ул тамашачыларга беренче тапкыр 1910 ел
ның 12 гыйнварында күрсәтелә. Ә 1914 елда Бакуда мөгаллим Мирза
Ризазадәнең «Сиявуш дастаны» дигән дүрт пәрдәлек драмасы мөгал
лимнәр һәм укучылар көче белән сәхнәгә куела.
Фирдәүсинең тууына мең ел тулу юбилее уңаеннан 1934 елда Гу
сейн Җәвид «Сиявуш» трагедиясен яза.
«Шаһнамә» дастаны буенча «Таҗикфильм» киностудиясе 1961
елда киң экранлы «Тимерче байрагы», 1971 елда Таҗик республика
сының атказанган сәнгать эшлеклесе Г. Колтунов сценариесе буенча
эшләнгән «Рөстәм турында хикәят», 1972 елда «Рөстәм вә Сөһрәб»,
1977 елда «Сиявуш турында хикәят» дигән нәфис фильмнар төшер
де. Экранлаштырылган әлеге кино сәнгате әсәрләре, шул ук елларда
үткәрелгән төрле кинофестивальләрдә тиешле дәрәҗәдә бәяләнеп,
югары бүләкләргә лаек булдылар.
Шунысы кызганыч: мәшһүр «Шаһнамә» дастанын татар укучыла
ры әлегәчә үз телләрендә укый алу бәхетенә ирешкәннәре юк. Дөрес,
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1859 елда Оренбургтагы Неплюев хәрби училищесында укытучы бу
лып эшләгән Салихҗан Күкләшев үзе төзегән «Диване хикәят татар»
дигән хрестоматия китабында Фирдәүси әсәреннән нәсер теле белән
тәрҗемә ителгән бер өзек урнаштырган була. Ләкин әле бу әлеге
мәсьәләне уңышлы хәл итү дигән сүз түгел. Бу мәсьәләне 1915 елда Г.
Ибраһимов та күтәреп чыга чыгуын («Тормыш», 28 ноябрь). Шулай
да киләчәктә, һичшиксез, «Шаһнамә»нең татарча тәрҗемәсе дөнья
күрер дип ышанасы килә. Ташкентта яшәүче әдип Хәмит ага Төхфи
нең бу юнәлештә аз булса да үрнәк күрсәтүе безнең күңелләрдә бераз
өмет чаткысы кабыза кебек...
(М. Гайнетдинов, Р. Исламов... // Шәһри Казан. – 1993. – 8 сент.)
Сораулар һәм биремнәр:
1. Әбелкасыйм Фирдәүси хакында нәрсәләр беләсез?
2. «Шаһнамә»: язылу тарихы, төзелеше, төп эчтәлеге.
3. «Шаһнамә» эпопеясының традицияләре.

4. Гомәр Хәйям (1048–1131) робагыйлары

***
Егетчак дәфтәре язылып та бетте,–
Гомер язы үтеп, кышлар да җитте;
Гүзәл яшьлек исемле котлы шоңкар
Кай ара, сизмәдем, очты да китте...
***
Әгәр, язмышта язганны кубарып,
Язалсам өр-яңаны, ташка ярып,
Куар идем җиһаннан кайгыларны,
Башым күккә тияр иде куанып.
***
Бик үкенеч: аера бит төн якты көннән.
Йә, кем бар, әйтегез, үлгәч терелгән?
Үлекләр хәленең нинди икәнен
Берәү дә әйтмәде кайтып тегеннән.

Хәким без дип, горур түш какты күпләр,
Әзәл серен беләм дип бакты күпләр;
Галәм аслын ачалмый алҗып-арып,
Кәфен чорнап, ләхеткә ятты күпләр.

***
Туганмын дөньяга, тик нинди файда?
Үләрмен – әмма булмас бер зыян да;
Биралмады берәү дә аңлатып, аһ:
Китәргә дип киләбез ник җиһанга?

***
Бүгенгенең яше-карты бетәчәк –
Караңгы гүрне һәркем җай итәчәк;
Берәү дә мәңге тормый: киттеләр бит,
Китәрбез без дә, килгәннәр – китәчәк.

***
Нигә хәсрәткә өртергә йөрәкне?
Бәхетле чакта борчулар кирәкме?
Берәү дә белми таңда ни буласын:
Күңел ач, сөй, бүген үтә теләкне.

***
Йөзең көләч, сөйкемле, якты, нурлы,
Буең сәрви агачы төсле тугъры...
Төшенмим, тик нигә биргән Ходаем
Кире алмак өчен синдәй матурны?

***
Хәят күрке, аның нигез ташы – без,
Бөтен гыйлем вә мәгърифәт башы – без;
Түгәрәк җирне тиңләсәк йөзеккә,
Моңа шик юк: аның асыл кашы – без.
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***
Туар көнгә бүген хаким түгел син,
Киләчәк дип башыңны ватма гел син;
Бүген яшә, әгәр булсаң акыллы,
Яшәү мәңге түгел, шул хәлне бел син.

***
Элек монда горур шаһлар утырган,
Хәзер бу җир тузан-туфракка тулган.
Саный моңлы кәккүк: «Кем бар да кем юк!..» –
Хәрабә өстенә кунган урныннан.

***
Ачылды гөл-чәчәкләр якты таңда;
Итик ял бергә былбыллы тугайда;
Сулып, тиздән чәчәкләрен кояр гөл,
Ятарбыз әүрелеп без дә тузанга.

(Гомәр Хәйям. Робагыйлар. Нури Арсланов тәрҗемәләре. –
Казан: Татар. кит. нәшр., 1986)

***
Хәят ике ишекле,– тукталу юк,–
Керәсең дә чыгасың, һич калу юк.
Бәхетле шул – бу җиргә тумаган кем,
Аңа чөнки газапларда яну юк.
***
Тузан-туфраклары бу киң даланың
Сылулар тәнедер, бәлки, яраным;
Тузан сөрткәндә сак сөрт яр йөзеннән,
Көледер, бәлки, ул бер кыз баланың.
***
Хәят – бер тамчы мизгел, тамчы мин дә.
Шушы мизгелдә күпме борчу иргә?!
Кәефлән! Мәңгегә дип һичберәүгә
Бирелмәгән җиһан атлы бу тирмә.
***
Тагын күпме вакытлар борчылырга?
Тагын күпме теләккә кол булырга?
Китәрбез, киттеләр бит безгә чаклы,–
Үтәлмәде теләкләр, ни кылырга!..
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Сораулар һәм биремнәр:
1. Гомәр Хәйям хакында нәрсәләр беләсез?
2. Робагый жанрына нинди сыйфатлар хас?
3. Гомәр Хәйям робагыйларының идея-тематикасы һәм сәнгатьчә үзенчә
лекләре.

5. Аттар и татарская литература
Из персидских классиков, наряду с Саади, Низами, Руми, в тече
ние ряда столетий (вплоть до ХХ в.) большой популярностью среди
татар пользовался Фаридаддин Аттар (приблизительно 1119–1223 гг.).
Он автор многочисленных поэм («Хайдарнаме», «Асрарнаме», «Панд
наме», «Мантыйк ат-тайр» и др.), стихотворных диванов (объём до
шедшего до нас наследия составляет более 120 тысяч бейтов).
Творчество Аттара считают поэтической энциклопедией фило
софии суфизма. «Что касается содержания поэм Аттара, – пишет
Е.Э. Бертельс,– то в основе своей все их темы сводятся к одной: из
ложению мистического пути мусульманского подвижника, охвачен
ного любовью к «Единому другу» и разбивающего узкие грани лич
ной индивидуальности, чтобы в полном самоуничтожении слиться
с единым «я» (Избранные труды. Суфизм... – М., 1965. – С. 341).
Иногда он доходит до отождествления себя с Богом. «Книгу безумия»
поэт начинает словами: «Я – бог, я – бог, я – бог!» (За такие слова
араб Халладж, азербайджанец Насими в 922 и 1417 гг. были распяты.)
Многие образы Аттара символичны, двуплановы.
Творчество Аттара оказало громадное влияние на последующих
персоязычных и тюркоязычных авторов. Например, А. Навои своё
аллегорическое произведение «Лисан ат-тайр» («Язык птиц», 1499)
написал как назиру на «Мантыйк ат-тайр» Аттара и воплотил в нём
светские идеи. «Лисан ат-тайр» Навои есть «поэма о поэме Атта
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ра,– пишет Е.Э. Бертельс.– Аттар произвёл глубокое впечатление на
сердце Навои, когда он был ещё ребёнком, всю жизнь он постоянно
возвращался к затронутой им теме и в конце концов выразил в этой
поэме своё отношение к творению Аттара, рассказав нам, какие фор
мы приняло в его душе создание его великого предшественника».
Есть многочисленные турецкие, татарские, узбекские переводы,
комментарии произведений Аттара. В книгохранилищах Казани, Ле
нинграда, Москвы, Уфы, в частных коллекциях (в том числе и у авто
ра данных строк) хранится множество списков великого персидскотаджикского поэта, составленных или переписанных татарами.
Наибольшей известностью в мире пользуется произведение
«Панднаме» («Книга советов») Аттара, переведенное на французс
кий, латинский, немецкий, индийские, английский и другие языки.
По имеющ
 имся сведениям, впервые оно было издано в Лондоне в
1809 г., а затем – в 1819 г. в Париже. Есть также турецкие переводы и
комментарии Эмри (XVI в.), Шами (XVI в.), Абдуррахман Абди Пашы
(XVII в.), Бурсалы Хакки (XVIII в.), Мехмед Мурад бин Абдурахима
(XIX в.) и др., которые неоднократно издавались в Турции, распрост
ранялись и среди татар. А. Тагирджанов, анализируя рукописи Атта
ра, хранящиеся в библиот еке Восточного факультета ЛГУ, отмечает,
что многие списки составлены «в медресе татарских деревень разных
районов с подстрочным татарским переводом слов и выражений».
Один полный список «Панднаме» (№ 89), например, переписан в
татарской деревне Адай в 1732 г. с татарским подстрочным перево
дом. «Панднаме» Аттара, – пишет он, – много читали в Поволжье не
только учащиеся медресе в деревнях, но и девушки, учившиеся у жён
улемов, некоторые женщины знали наизусть много стихов из этой
поэмы Аттара... Один из списков... переписан Йусуф ибн Абд ал-Ка
римом Булгари. Переписчик старался сделать перевод понятным для
простого читателя. Так, в стихе о том, что падишаху-тирану, угнета
ющему народ, не помогут слоны и войско, переписчик перевёл – не
помогут солдаты и драгуны. Аттар в этом бейте как бы предсказал
события нашего времени» (А.Г. Тагирджанов. Рукописи поэм Атта
ра... / Письменные памятники... – М., 1982. – Ч. II. – С. 151).
«Панднаме» неоднократно издавали с подстрочными или отдель
ными переводами в Казани. В основу их, как правило, положены
стамбульские и булакские издания. Вот казанское издание 1872 г. Как
видно из примечания, это уже не первое издание «Панднаме» в ти
пографии университета.

Перевод стихотворный, без персидского текста. Кто осуществил
данный перевод,– трудно ответить. В традиционном заключении
упоминаются имена «Аль-Малик Аль-Ваһаб» и «Факри» (Факири?).
Первый, – по всей вероятности, переписчик списка, положенного в
основу печатного издания. А Факри (это слово можно читать и как
нарицательное имя) – может быть, турецкий поэт первой половины
XVI в. Факири? Но о его переводе «Панднаме» турецкие учёные не
говорят. Кроме того, язык казанского издания 1872 г. очень близок к
татарскому. Вот строки, отражающие с помощью анафор, антитезы
резкий социальный контраст между людьми:
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Бер кешегә кәнҗ илә нигъмәт бирер, –
Беригә йөз рәнҗ илә михнәт бирер.
Беригә рузи кылыбдыр тәхт(ү) таҗ,–
Бере туфрак үзрә ятыр карны ач.
Одному драгоценности и изобилие даны,
Другому – страдание и горе.
Одному подарены престол и корона, –
Другой лежит на земле голодный.
В 1884 и 1885 гг. в Казани появляются почти идентичные издания
«Панднаме». В них вначале даётся персидский текст, а затем – подст
рочный перевод каждого бейта на татарский язык.
Теперь кратко охарактеризуем этот перевод на основе издания
1885 г.
В предисловии к поэме говорится о том, что «эта книга Аттара,
хотя в наших краях (т. е. среди татар. – X.М.) уже неоднократно изда
валась и переписывалась, из-за невнимательности (исполнителей. –
X.М.) содержит в себе ряд ошибок. Поэтому переводчик... данный
текст подготовил в 1302 (1884–85 году) на основе сличения египетс
ких и стамбульских изданий...». Имя переводчика не указано.
Этот перевод, в отличие от издания 1872 г., подстрочный, доволь
но близкий к оригиналу. Например: «Аз йәки ра зәр ду сәдъ һәмйан
дәһәд». Эта строка в издании 1872 года переведена так: «Беригә алтын
табакдин нан бирер». А в издании 1885 г. содержание персидского

текста передано полно: «Ул берәүгә алтынны ике йөз капчык бирер».
– (Он) одному преподносит двести мешков золота.
Подстрочный перевод показывает, что переводчик не механичес
ки следует за автором: кроме относительно полной передачи содер
жания оригинала, он постоянно заботится и о доходчивости, доступ
ности своег о текста татарскому читателю. Например, строка «Дигәри
дәр хәсрәте нан җан дәһәд» переведена в книге 1872 г. так: «Бере нан
ның хәсрәтедин җан бирер». Перевод точный. Но слово «нан» (хлеб)
не очень понятно татарскому читателю. В издании 1885 г. оно заме
нено словом «күмәч» (белый хлеб, калач): «Икенче күмәч хәсрәтендә
җанны бирер». Ещё один пример: «Вәз хәлаик дур һәмчу гул баш». –
От людей будь далёк, как гул.
Слово «гул» в старом персидском языке имеет различные зна
чения: «демон, пожирающий людей; домовой, леший, оборотень;
пещера для охраны скота ночью; толпа, сборище, банда, шайка;
близнецы, плут, мошенник, бездельник, негодяй; семя растения «ло
шадиное ухо»; ухо» (И.Д. Ягелло. Персидско-арабский русский сло
варь. – Ташкент, 1910. – С. 1101). Переводчик же контекстуальный
смысл слова «гул» передаёт образом «шурале», значение которого по
нятно почти каждому татарину: «Адәмләрдән ерак бул, шүрәле кеби
бул» ( 23).
В целом татарский перевод, несмотря на его подстрочный, проза
ический характер, отличается простотой и доступностью языка, афо
ристичным звучанием. Например:
Гакылсыз гыйлем гөнаһдыр, әй угыл,
Гыйлем кошдыр, дәхи гакыл канатдыр, әй угыл (41). –
Знание без разума – это грешно, о сынок,
Знание – птица, а разум – её крылья, о сынок.
Бар яхшылыкны кыл сән дөнья халкына (43). –
Иди, делай добро народу.
Хөрмәтең хезмәтдән күп булыр (82). –
Трудом (заслужишь) большое уважение (и почёт).
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Икмәкне бир ачларга, Ходай Тәгалә өчен (66).
Дай хлеба голодным, ради Бога.
Гомерне бел ганимәт һәр сулуда,
Кайчан китсә, икенче килмәс кире кайтыб (42). –
Знай цену жизни в каждом мгновении, –
Если она уйдёт, то никогда не вернётся снова.
В переводе часто встречаются образные выражения, активно
употребляющ
 иеся в татарском языке (колак бору, ай кеби матур йөз,
чытык йөз, кулны кыска тоту һ. б.).
В чём же причина популярности «Панднаме» среди народа в те
чение ряда столетий? Как видно даже из названия, книга трактует в
основном вопросы этики и морали. Автор, опираясь на положения
ислама, используя житейский опыт, говорит о том, что следует делать
и чего нет, что должно быть и чего не должно быть.
Поэма состоит из 64 глав (баянов), каждая из которых посвяще
на различным вопросам морали, бытия (терпению, дружбе, доброте,
пользе молчания, глупости, сквернословию и др.). В отличие от мно
гих восточных авторов, в частности от Руми, Саади, Джами и др., Ат
тар, как правило, излагает свои раздумья и дидактические мысли без
притч, без иллюстраций. Но несмотря на это, его книга приковывает
внимание читателей и слушателей. Автор добивается этого, в первую
очередь, разным подходом к одному и тому же вопросу, плюрализмом
суждений, системным использованием средств антитезы, контраста,
оппозиции, афористичной речью, цикличностью структуры и др.
Например, в начале 34-й главы ставится тезис о том, что «пять вещей
продлевают жизнь». Далее они перечисляются: 1. Приятный голос;
2. Красивое луноподобное лицо (т. е. смотреть на такого человека);
3, 4. Личная безопасность и сохранность личного имущества (т. е. не
беспокоиться о себе и имуществе); 5. Действие по своему желанию
(эшең күңел морадынча булу). А в следующей главе автор вновь пе
речисляет «пять вещей» (биш нәрсә), уже не продлевающих, а сокра
щающ
 их жизнь; это: I. Бедность в старости; 2. Жизнь в изгнании (т. е.
вне родины); 3. Долгое страдание (или «долго держать зло, обиду»);
4. Пребывание около мёртвого человека (смотреть на него) и 5. Страх
перед врагами. Почти аналогичным образом построен
 ы и другие гла
вы. «Панднаме» пропитано идеей единого бога. Но в понимании Ат
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тара, бог – это как бы совокупность всех положительных качеств и
черт, источник благоденствия, воплощение идеала, венец истины и
красоты. Все происходящие в жизни явления и поступки он связы
вает с именем бога, оценивает критериями высшей субстанции. По
мнению автора, бог желает миру только добра, а всё плохое, пороч
ное – это от самих людей. Потому что они или в беспечности, или
в суете, или в погоне за богатством, за наслаждениями забыли бога.
Основная цель Аттара – помочь людям идти по истинно праведному
пути к высшему идеалу, избавиться от своих грехов. Он неодобри
тельно относится к богатству, власти, призывает своих читателей не
унижать достоинство людей. В главе «О четырёх вещах, которых надо
остерегаться» автор уподобляет близость к султану гибели от огня, а
привязанность к злокозненным считает гибелью для души:
Падишаһка якынлык – көйдерүче ут булыр,
Явызлар берлә дуст булмак – җанның һәлаклеге булыр (15).
В главе о достоинстве и уважении к человеку автор пишет:
Һәркемнең хөрмәте булмаса дөньяда, –
Терек саям
 а аны кем бардыр ул үлекләрдән (50).
У кого нет почёта в этом мире,
Того не принимай за живого, – он (как) мертвый.
Как поэт суфийского толка, Аттар иногда идеализирует аскетизм,
довольство малым, дервишский образ жизни. Но в этом вопросе он
непоследователен. В одном бейте он говорит: «живи уединённо» (23),
а в другом пишет: «Всегда будь с друзьями вместе» («Дустлар берлә
бул һәмишә утырдаш») (36).
Одна из причин популярности книги заключается в том, что Аттар
в своих поэтических рассуждениях не ограничивается рамками исла
ма. Для него важна, прежде всего, человечность. Восхваляя щедрость
и гостеприимство, он пишет: ты «открывай дверь и неверному» (кө
фер булса да, ишегеңне ач) (53). В «Панднаме» отражены различные
поверья народа: «Вечером не подметай пол» (кич белән өй себермә),
«Не называй родителей по имени» (әти-әниеңне исемнәре белән ата
ма), «в зеркало смотри только днём» (көзгегә көндез генә кара), «Не
прислоняйся к косяку» (ишек яңагына таянма) и др.
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Таким образом, «Панднаме» и по содержанию, и по структуре бы
ло созвучно духовным запросам средневековых татарских читателей.
Не только эта поэма, но и всё творческое наследие Аттара буквально
питало татарскую дореалистическую литературу, служило одним из
источников её развития. Отдельные сюжеты, мотивы и образы пер
сидского поэта были творчески использованы в произведениях Мах
муда Булгари («Харут, Марут и Зухра», «Зависть и жадность»), Хисама
Кятиба, Мухаммедьяра, Утыз Имяни Булгари, Абульманиха Каргали,
Хибатуллы Салихова, Ш. Заки и др. В 18-й главе («В порицание за
висти») «Хаййатнаме» Аттара есть такой рассказ: Некий дервиш по
сещал ежедневно шаха, давал ему советы и получал за это подарки.
А его сосед завидовал ему и решил в конце концов его погубить. Од
нажды этот завистник пригласил дервиша к себе в гости, затем пошёл
к шаху и рассказал ему, что, мол, твой дервиш клевещет на тебя. Он
посоветовал шаху пригласить на следующ
 ий день дервиша для беседы
и высказал предположение, что во время разговора дервиш от стыда
будет отворачивать лицо от шаха. На следующее утро этот коварный
позвал к себе дервиша и угостил его пищей с чесноком. Гость из веж
ливости съел её. Во время последовавшего затем разговора с шахом
дервиш действительно старался отворачивать лицо от шаха, чтобы не
докучать правителю дурным запахом. Шах дал дервишу запечатанное
письмо к гуламу, жившему за городом,– в письме был приказ убить
его подателя. Выйдя из дворца, дервиш встретил своег о завистливого
соседа и рассказал ему про письмо. Тот подумал, что это новый пода
рок, выпросил у дервиша письмо, пошёл к гуламу и был убит. В конце
Аттар пишет:
Никогда никому не завидуй, о Хаййат,
Ибо каждый получит то, что ему суждено.
(Бертельс Е.Э. Избранные труды. История перс.-тадж.
литературы... – М., 1960. – С. 426).
Этот сюжет в основных чертах повторяется и в «Нахдж аль-фара
дис» М. Булгари и «40 везирях» К. Насыйри. Идея всех трёх рассказов
тоже близка.
Ш. Заки в своей педагогической деятельности использовал
«Панднаме» в качестве учебного пособия. Как Аттар, так и Ш. Заки
называют своего лирического героя, ищущего истину, путешествен
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ником (юл ире). Сюжет басни о мышонке («Хикәяте сычкан»), очень
популярный среди татарских читателей XVIII–XIX вв., генетически
связан с поэмой Аттара «Булбулнаме».
В одной из глав «Панднаме» мир сравнивается со змеёй: выглядит
красиво, а яд её опасен. Далее следует такой бейт:
Бала кеби кызыл, сарыга алданма,
Дөнья карчыгы яшь киленнәр кеби зиннәтләнгәндер (15).
Не соблазняйся ярким цветом, как ребёнок,
(Это) Старуха – жизнь принарядилась, как невеста.
Поэт ХVII в. Мавля Кулый при изображении изменчивого мира
использует аналогичные образы:
Бакма дөнья йөзенә; куҗа торыр бу дөнья;
Сәүдасының сүде юк, зобанидыр бу дөнья.
Кадим заман узынып, төрлүк рәңгә төренеп,
Килен кебек бизәнеп, алдагучы бу дөнья.
Не обращай внимания на жизнь: она – старуха,
Нет пользы от её любви (дела), проклятый этот мир;
Испокон веков облачаясь в разноцветные наряды,
Приукрашиваясь, как невеста, он (постоянно) обманывает.
Г. Тукай также использовал поэтические достижения Аттара. Это
проявляется, в первую очередь, в активном употреблении антите
зы внутри бейтов, в описании социальных контрастов жизни.
В татарской литературе очень много и типологических сходств,
параллелей с творчеством персидского поэта. Вообще тема «Аттар
и татарская литература» ждёт специального изучения. Такая работа
приведёт исследователя к интересным наблюдениям и полезным вы
водам. Можно и опубликовать отдельные произведения Аттара на та
тарском языке.
(Хатип Миннегулов. Татарская литература и
Восточная классика... – С.163–171)
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6. Низами Гянджави (1141–1209)
а) Низами и Кутб
I
Хотя Низами (1141–1209), в зависимости от местожительства (г.
Гянджа) и других факторов, во многих современных трудах считает
ся азербайджанским поэтом, свои произведения он писал на фарси,
органически был связан с классической литературой и фольклором
иранцев, таджиков и в связи с этим его творчество рассматривается
как важнейшая часть персидско-таджикской классической литерату
ры.
Изв естно следующее высказывание, приписываемое Гёте: «Пер
сы из всех своих поэтов за пять столетий (т. е. за X–XV вв. – X. М.)
признали достойными только семерых, – а ведь и среди прочих, заб
раков анных ими, многие будут почище меня». В гётевскую семерку,
после Фирдоуси и Энвери, третьим вошёл Низами. Казембек еще в
сер едине XIX в. писал, что «Низами один из первых по достоинству
поэтов восточной литературы...; своим талантом и способностями
он скор о занял первое место между поэтами...; его слог и вкус счи
таются обр азцовыми». Е.Э. Бертельс назвал Низами «гениальным
поэтом» и ещё сказал: «Об этом великом поэте можно было бы на
писать целую библиотеку, которая всё же не смогла бы заменить ве
личия и прелести оригинального текста» (Роман об Александре... –
М.-Л., 1948. – С. 6).
Творческое наследие Низами Гянджави, поэта мирового масшта
ба, богато, разножанрово. Он автор газелей, касыд, рубаи, кытга и
других лирических жанров. Но Низами известен прежде всего сво
ей «Хамсой», т. е. «Пятерицей». Первая поэма – «Махзан аль-асрар»
(«Сокровищница тайн») была завершена в 1180 г. По жанру она отно
сится к суфийско-дидактической философской поэзии. По мнению
самого Низами, эта поэма в определённой степени продолжает тра
диции произведения известного персидского поэта Санаи «Хадикат
аль-хакаик» («Сад истин», 1130). Она состоит из 20 глав-бесед (мака
ла), которые в свою очередь делятся на две части: поэтические рас
суждения о различных вопросах бытия и иллюстрации к ним в виде
рассказов. Вторая поэма «Хосров и Ширин» была написана в 1181 г.
Через несколько лет появляется произведение «Лейла и Маджнун», о
сюжетной основе которого академик И.Ю. Крачковский писал так:
«Нет повести печальнее на свете, чем повесть о «Ромео и Джульет
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те» – давно заявил Запад про этот сюжет, увеков еченный Шекс
пир ом... Восток, конечно, не знал Ромео и Джульетты и познако
мился с ними только в XIX в., у него была своя печальная пов есть,
пов есть о Маджнуне и Лейли, котор ая жив ёт долгие столетия, она
не выдвинула Шекспир а, но вдохновила десятки великих поэтов
на создание романтических поэм и до наших дней находит себ е от
ражение в творчеств е и поэтов, и драмат ургов, и музыкантов среди
разных нар одов Ближнего Востока. Маджнун и Лейла на Восто
ке изв естны лучше, чем Ромео и Джульетта на Западе» (Избр. соч.
Т. 2. – М.-Л., 1956. – С. 589).
Четвёртая поэма Низами называется «Хафт пейкар» – «Семь кра
савиц» или «Семь портретов» (завершена в 1196 г.). В основу сюже
та этого произведения положена легенда о шахе Бахрам Гуре. «Ядро
поэмы составляют семь рассказов царевен, жён Бахрама, живущих в
семи павильон
 ах, каждый из которых, в соответствии с древней ми
фологией, посвящён какой-либо планете и дню недели и имеет соот
ветствующий цвет (например, чёрный – Сатурн – суббота; жёлтый –
Солнце – воскресенье и т. д.). Сюжет каждой новеллы – любовное
переживание, причём, в соответствии с переходом от чёрного цвета к
белому, грубая чувственность постепенно сменяется просветлённой
любовью» (Краткая лит. энциклопедия. Т. 5. – М., 1962. – С. 269).
И, наконец, последняя поэма цикла «Хамсы» – «Искандернаме»
(«Поэма об Александре Македонском»). Она самая большая (завер
шена приблизительно в 1203 г.) и состоит из двух частей: «Шарафна
ме» («Поэма славы») и «Икбалнаме» («Поэма счастья»). В этой поэме
Искандер изображается «в трех аспектах: царя – завоев ателя, царя –
философа и мудреца, царя – пророка» (Бертельс Е. Э. Низами... –
М., 1956. – С. 209).
Многие исследователи считают, что все поэмы Низами имеют
внутреннюю связь в плане поэтического отображения важнейших
социально-политических и философских проблем общества, смысла
человеческой жизни. «Пятерица, – пишет азербайджанский учёный
А.А. Гаджиев, – это, прежде всего ренессансный эпико-философс
кий трактат о сущности земной жизни, о смысле бытия, о назна
чении человека на земле. Вот почему все пять произведений, как в
отдельности, так и в целом отличаются глубоким единством, созда
ваемым образом самого поэта-мыслителя. Каждая поэма оказывает
ся обширной главой, частью этого трактата, в котором ренессансная
социально-философская концепция поэта, развиваясь, уточняясь,

достигает внутренней завершённости и светлой глубины в «Икбал
наме» – второй книге последней поэмы» (Ренессанс и поэзия Низа
ми... – Баку, 1980. – С. 160).
«Хамса» Низами оказала большое влияние на развитие мировой
литературы, особенно восточной. Имеются многочисленные перево
ды, переложения, подражания на различных языках. Хамсеписание,
т. е. создание поэм цикла «пятерицы» получило широкое распростра
нение именно с Низами. Примечательно, что многие «Хамсы» после
дующих поэтов (Амир Хосров Дехлеви, Абдурахман Джами, Алишер
Навои и др.) написаны путём назиры, т. е. поэтического ответа на
«Пятерицу» персидско-азербайджанского поэта. Хамсеписание стало
для средневековых художников слова своего рода поэтическим испы
танием, публичной защитой на великое звание поэта. В то же время,
особенно в тюркоязычной литературе, создавались назиры, делались
переводы отдельных поэм цикла «Хамсы» Низами. Г.Ю. Алиев, исс
ледовав свыше 600 произведений, написанных в течение восьми пос
ледних веков в традициях «Хамсы» поэта из Гянджи, в своей книге
убедительно показывает животворное влияние Низами на персидс
кую, тюркские, индийские, армянскую и другие литературы. Кро
ме того, автор доказывает, что широкая распространённость тем и
сюжетов «Хамсы» Низами, преобразующ
 ая роль его произведений
обусловили долговременные прочные взаимосвязи между народами
и литературами Востока (Алиев Г.Ю. Темы и сюжеты Низами... – М.,
1985. – С. 16).
Имя Низами и его произведения с давних пор известны татарским
читателям. Поэмы великого поэта читались в оригинале и в различ
ных переводах и версиях. Уже в «Кыйссаи Йусуф» Кул Гали в раз
работке философских основ проблемы справедливого правителя, в
художественном воплощении вопросов любви, верности ощущает
ся типологическая близость булгаро-татарского автора к Низами. В
1342 г. появляется «Хосров и Ширин» Кутба, а в 1414 г. – «Махзан альасрар» Хайдара Хорезми. Отрывки последнего произведения опубли
кованы в «Турецкой хрестоматии» И. Березина (т. 1. – Казань, 1857. –
С. 273–287). В 1858 г. она была полностью издана в Казани. Кроме
того, сохранены рукописи этого произведения. Имеется татарский
перевод «Лейли и Маджнун», выполненный Махмудом Максудом.
Среди татар было очень популярным произведение турецкого поэ
та Ахмеди «Искандернаме» (1390), созданное под влиянием Низами.
Кроме того, имеются различные татарские версии о Лейли и Мадж
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нуне. Один из прозаических вариантов относится к XVIII в. В XIX
в. мулла Габдулгафур Динмухаммедов написал поэму на этот сюжет.
Публикации Ф. Халиди и Г. Рашиди являются переводами с турец
кого на татарский язык. В книге «Татарское устное творчество. Дас
таны» (1984) помещена адаптированная версия «Лейли и Маджнун».
Этот прозаический текст включает в себя и поэтические строки, в ос
новном газели. Имеются сведения о постановке спектакля по пьесе
К. Амири (1893–1962) «Лейли и Маджнун».
Герои, образы, сюжеты, мотивы Низами часто встречаются в про
изведениях С. Сараи, Мухаммедьяра, Г. Кандалыя, Дэрдменда, Ту
кая и других татарских поэтов. Кандалый, например, для выражения
постоянных любовных переживаний лирического героя обращает ся
к образам Низами:
Дәхи Мәҗнүн тотып күп гыйшкы мәйли
Дәер ирде: и Ләйли, и Ләйли.
Дәхи борын заманда үтте Фәрһад,
Ки Ширин атлы кыз чөн итте фөрьяд...
Ки мин дәхи бу арага тезелдем,
Бәдигам! дип өзелдем дә өзелдем.
Ещё Маджнун, одержимый сильной любовью,
Говорил: о Лейли, о Лейли.
Ещё в древние времена жил Фархад, который
Из-за девушки по имени Ширин страдал...
Я тоже вступил в их ряд,
Страдаю и страдаю, говоря: Бадига моя!
Г. Тукай, одним из литературных псевдонимов-тахаллусов кото
рого был «Маджнун», в стихотворениях «Любовь», «Если не будет»
употребляет имена героев как олицетворение великой любви.
И Маджнуна и Фархада я в любви опередил, –
Так заря опережает солнца утреннего свет.
(Перевод Я. Хелемского.)
И Лейли сочтут простою девушкой, каких немало,
Если юного Маджнуна рядом, вместе с ней, не будет.
(Перевод Р. Морана.)
72

Мотив о том, что увидеть и оценить красоту Лейли можно лишь
глядя на неё глазами Маджнуна, отражён уже в одном из хикаятов
«Гулистан бит-тюрки» С. Сараи.
II
Одним из первых среди тюркоязычных поэтов к творчеству Низа
ми обратился Кутб. Сведения о его жизни не сохранились. Единст
венный источник – его поэма «Хосров и Ширин». Она была завер
шена в 1342 г. К этому времени, по всей вероятности, поэт был в
почтенном возрасте, так как он уже даёт наставления и советы зо
лотоордынскому хану Тенибеку. «Кутб»,– видимо, тахаллус поэта.
Часто таким псевдонимом называли известных, уважаемых людей.
Можно предположить, что Кутб родился в конце XIII в. Некоторые
узбекские учёные прибавляют к нему тахаллус «Хорезми», т. е. Хорез
мийский. Но для этого нет никаких данных. По особенностям язы
ка А. Тагирджанов и некоторые другие исследователи считают Кут
ба выходцем из татаро-мишарской среды, представителем Среднего
Поволжья. Близкую к этому мнению позицию занимает и французс
кий учёный Е. Блошэ. Он доказывает, что поэма Кутба написана на
казанско-татарском языке.
Тенибек правил недолго: с марта 1342 г. до первых месяцев 1343 г.
В результате дворцового переворота он был убит своим братом Джа
нибеком. Поэма Кутба посвящена Тенибеку и его жене. Как сложи
лась дальнейшая судьба поэта после перехода власти в руки Джанибе
ка – неизвестно. Может быть, он был убит при кровавом перевороте
или скрылся в других краях.
Других произведений Кутба пока не обнаружено. Мы знаем лишь
о «Хосров и Ширин». Дошедший до нас единственный список это
го произведения хранится в Парижской Национальной библиотеке.
Это не автограф, а копия. Рукопись была переписана и составлена в
1383 г. в мамлюкском Египте (в Александрии) Берке Факихом. Пере
писчик – выходец из Поволжья, кыпчак. Он переехал в Египет вместе
со своим хозяином Алтунбугой, стал факихом, т. е. законоведом. Кро
ме своего родного языка, владел персидским и арабским языками;
об этом свидетельствуют два рубаи, помещённых на 233-й странице.
Берке Факих занимался и поэтическим творчеством. В конце руко
писи имеется 51 бейт автобиографического характера, они написаны
самим переписчиком. По мнению турецких ученых Ф. Кюпрюлюза
де, А. Инана и других, у Берке Факиха есть сочинение по юриспру
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денции, переведённое с арабского на «кипчакский» язык в 1387 г. Оно
в настоящее время хранится в Стамбуле в библиотеке «Айа-Суфия».
Когда, какими путями попала в Париж рукопись, сделанная Берке
Факихом в Египте, пока неизвестно. Первое сообщение о ней в науч
ном мире относится к 1913 г. В статьях и трудах Ф. Кюпрюлюзаде,
А.Н. Самойловича, Е.Э. Бертельса и других учёных высказываются
отдельные мысли и наблюдения о «Хосров и Ширин».
Первое специальное исследование о Кутбе и его произведении
было проведено в 40-х гг. А. Тагирджановым. Он и в дальнейшем про
должил это дело, результатом которого являются его книга и статьи.
Начиная с 40-х гг., в текстологическое и лингвистическое изуче
ние «Хосров и Ширин» значительный вклад внёс польский учёный А.
Зайончковский. Уже в 1945 г. он опубликовал факсимиле отдельных
отрывков поэмы, снабдив вступительной статьёй и сопоставлениями
с персидским оригиналом. В 1958–1961 гг. А. Зайончковский опубли
ковал в трёх томах фотокопию, транскрипцию и словарь произведе
ния Кутба.
В последние 20–30 лет появ ились статьи и труды Э. Наджипа,
X. Хамидова, X. Усманова, Ж. Шарипова, Э. Фазилова, X. Миннегу
лова, Н. Маллаев а, С. Эркинова и др., в которых освещаются различ
ные аспекты «Хосров и Ширин». За это время произведение Кутба
издавалось в СССР неоднократно. Среди этих изданий, несмотря на
отдельные технические ошибки, особенно ценно казанское двухтом
ное издание 1969 г., подготовленное X. Усмановым и З. Максудовой.
В нем, на основании публикации А. Зайончковского, арабской гра
фикой представлен весь текст парижской рукописи.
III
«Средневековый человек, – пишет один из западноевропейских
учёных Э. де Брюин,– наслаждается не темой, а её вариац
 ией, всеми
нюансами и тонкостями, в которых выражены старые общие места»
(Арабская средневековая культура. – М., 1978. – С. 39). Такое свое
образие эстетических вкусов, нормативность поэтики были обуслов
лены представлениями о мироздании, религиозными воззрениями и,
особенно, восприят ием времени, присущими народам древности и
Средневековья. «Мало найдётся других показателей культуры, – ут
верждает А.Я. Гуревич,– которые в такой же степени характеризова
ли бы её сущность, как понимание времени. В нём воплощается, с
ним связано мироощущение эпохи, поведение людей, их сознание,

ритм жизни, отношение к вещам. Достаточно указать на цикличес
кое восприятие времени, доминировавшее у народов древнего Вос
тока и в античности, и на финалистскую концепцию движения мира
от сотворения к его концу, к слиян
 ию времени с вечностью в средние
века, для того чтобы стало ясным коренное различие в жизненной
ориентации культуры древности и культуры средневекового христи
анства» (Категории средневековой культуры. – М., 1972. – С 84).
Новизна сюжета – одно из существенных требований для реа
листической, современной литературы. Но писатели древности и
Средневековья (как Запада, так и Востока) предпочитали создавать
свои произведения на основе широкораспространённых сюжетов и
мотивов. Это было своего рода поэтическим каноном, нормой вкуса.
Примечательно ещё и то, что выбранные сюжеты, как правило, отли
чались накалом драматизма, часто трагизмом, изображением страст
ной любви. Лейли и Меджнун, Йусуф и Зулейха, Хосров и Ширин
или Фархад и Ширин, Тахир и Зухра, Сайфелмулюк и Бадигелджа
мал – вот особенно распространённые, широко известные сюжеты в
мусульманском мире. Конечно, основа этих историй любви – жизнь.
Но, отталкиваясь от конкретных фактов и случаев, эти чрезвычайные
события обогащались, перерабатывались фантазией народа, превра
щались в легенды, сказки и постепенно стали служить материалом,
основой при создании письменных произведений. В свою очередь,
письменные памятники сами стали объектом творчества для других
авторов. Исходя из общественных потребностей, эстетических вку
сов читателей и конкретных целей автора, известный сюжет подвер
гался различной обработке, наполнялся различным идейно-эстети
ческим содержанием. «Хосров и Ширин» Низами – одно из таких
произведений.
«Имя Ширин, – пишет Е. Э. Бертельс,– упоминается в византийс
ких, сирийских и арабских хрониках; сомневаться в том, что она –
лицо историческое, не приходится. По-видимому, вокруг неё и её му
жа – последнего выдающегося правителя домусульманского Ирана
Хосров Парвиза (вступил на престол в 590 г., был убит в 628 г.), – уже
в IX–X веках сложился большой цикл преданий. Известный арабский историк Табари (умер в 923 г.), рассказывая о правлении Хос
рова, говорит, что любимой его женой, носившей титул «госпожи»,
была Ширин...». «Не было среди людей никого прекраснее неё лицом
и лучше её нравом» (Низами. Творческий путь поэта. – М., 1956. –
С. 106), – отмечается в персидской хронике Балами (умер в 996 г.).
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Здесь же упоминается и имя Фархада. В «Шахнаме» довольно под
робно излагается история Хосрова и Ширин. Кроме произведения
Фирдоуси, Низами использовал многочисленные устные предания и
письменные источники, относящиеся к этому сюжету. В результате
творческой, кропотливой работы Низами создано оригинальное гу
манистическое произведение, занимающее достойное место в клас
сике мировой литературы. Обращение Кутба к такому шедевру уже
само по себе говорит о многом, в первую очередь о силе таланта и
подготовленности автора, о его стремлении духовно обогатить свой
народ.
Кутб неоднократно заявляет, что его поэма основана на произведе
нии Низами, что он следует ему: «Низами балыдин хәлвә пишүрдүм».
(«Из мёда Низами приготовил халву»), «Низами назмы йаңлигъ төз
сүзеңне» («Настрой свою речь:на стихи Низами») и др.
Каково же отношение поэмы Кутба к персидскому тексту? На
этот вопрос в науке уже высказаны различные мнения. Е.Э. Бер
тельс, А. Тагирджанов, А. Зайончковский, Г. Алеев, С. Эркинов счи
тают, что тюркский «Хосров и Ширин» – это переработка, «версия»,
«вольный перевод» произведения Низами. Турецкий литературовед
Н. Банарлы пишет, что поэма Кутба полуор
 игинальное, полуподра
жательное произведение. К этому мнению близка и позиция Э. Над
жипа. «В процессе перевода, – подчёркивает он, – было внесено
столько изменений, что роман на новой почве превратился в назиру,
т. е. в ответ на роман Низами, в результате мы видим полуоригиналь
ный самостоятельный роман» («Хосрау и Ширин» Кутба и его язык //
Тюркологический сборник. – М., 1966. –С. 83). X.Г. Кор-оглы не сог
ласен с тем, что тюркский «Хосров и Ширин» – перевод, он считает
его самостоят ельным литературным произведением. Существуют и
другие мнения. К сожалению, многие авторы, высказывающие мыс
ли по данному вопросу, специально не занимались сопоставлением
двух текстов. Для того чтобы определить соотношение взаимосвя
занных произведений, необходимо, и даже обязательно, подвергнуть
тщательному сопоставительному анализу их тексты, привести, по ме
ре возможности, иллюстративный материал.
Вслед за А. Тагирджановым в середине 70-х гг. мы специально
занимались сравнительным исследованием произведений Низами
и Кутба. Итоги и выводы этой работы представлены в нашей книге
(«Творчество Кутба»), изданной в 1976 г.

Автограф поэмы Низами не сохранился. Произведение дошло до
нас во многих списках. Самый древний список относится к XIV в.
Имеются сводные, критические тексты персоязычного произведе
ния. Авторитетной и полной считается публикация Вахида Даст
гирди, увидевшая свет в 1313 (1935) г. в Тегеране. Мы использовали
микрофильм этого источника. А текст Кутба анализировался по фо
токопии, изданной во втором томе исследований А. Зайончковско
го. В качестве дополнительных источников использованы казанские,
ташкентские издания Кутба, а также переводы персидского «Хосров
и Ширин» на русский и азербайджанский языки.
Количество бейтов в персидском тексте Низами превышает 5660
(в русском переводе более 5700 двустиший). У Кутба же почти на 1000
бейтов меньше, чем в публикации Вахида Дастгирди. Персидский
текст состоит из 132 глав, тюркский – из 90. В обеих книгах имеются
традиционные вступительные части: у Низами – 629 бейтов, у Кут
ба – 274. В этой части тюркский текст намного отличается от ориги
нала не только по объему, но и по содержанию. Так, «Хосров и Ши
рин» Низами содержит мадхии правителям Азербайджана: атабекам
Тогрул-Арслану, Шамсуддину Абу Джафару, Кызыл-Арслану. А Кутб
посвящает свою поэму золотоордынскому хану Тенибеку и его жене.
Глава, в которой объясняется причина написания книги, тоже ори
гинальна. Значительная часть традиционного вступления Низами в
тюркском тексте сокращена или заменена новыми строфами. Если
передать соотношение досюжетной части двух произведений в циф
рах, то общее у них составляет менее 25 процентов.
Ещё большие различия мы видим в заключительной части текс
та. После главы «Смерть Ширин в усыпальнице Хосрова» у Низами
помещено 11 глав (508 бейтов), а у Кутба – только 3 (93 бейта). Здесь
частично совпадают лишь строки, где говорится о послании пророка
Хосрову. А остальные строфы написаны в основном самим тюркским
поэтом.
Таким образом, вступление и заключение поэмы XIV в., за исклю
чением отдельных строф, являются плодом самостоятельного твор
чества Кутба.
Основная, т. е. сюжетная часть «Хосров и Ширин» у Низами сос
тоит из 4623 бейтов (108 глав), у Кутба приблизительно на 300 бейтов
меньше, чем в персидском тексте (а глав всего – 79). Как известно,
разделение текста на главы (заглавия делаются исходя из содержания
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и сюжета произведения) облегчает восприятие объём
 истого текста.
Кутб в нескольких местах объединяет главы оригинала в одну или на
оборот. Так, например, содержание трёх глав Низами («Хосров узна
ёт о любви Фархада», «Совещание о Фархаде», «Хосров вызывает к
себе Фархада») в тюркской поэме дано в рамках одной главы. В пер
сидском тексте есть большая глава, содержащая сведения о появле
нии Шапура в одежде мага-жреца. Кутб же передаёт это содержание в
трех главах (с. 36–42). Есть и другие расхождения в композиционном
разделении поэмы. Но главная причина таких несоответствий зак
лючается в идейно-эстетических намерениях автора. В главе «Хосров
призывает Барбеда» в 30 строфах упоминаются названия 30 песен и
кратко излагается их суть. Видимо, эти персидско-арабские мелодии
были известны лишь среди закавказских и среднеазиатских народов,
а не в Поволжье. Поэтому Кутб вообще не перечисляет названия этих
мелодий, а просто в трёх бейтах говорит, что Барбед запел «как соло
вей», его газели приходились по душе шаху и игрой музыканта восхи
щалась даже Зухра (т. е. планета Венера).
В поэме Низами, после философских размышлений и отступле
ний, мудрец Бузург-Умид приводит «40 тонких мыслей» и миниатюр
ных сюжетов из «Калилы и Димны».
Если взять их изолированно, то они очень поучительны, глубоки.
Но эти «притчи» начинают задерживать изложение основного сюже
та. Видимо, поэтому Кутб вообще опускает эту (всего 43 бейта) и сле
дующую за ней дидактическую главы.
В отличие от некоторых «назиристов» на Низами, Кутб сохраняет
основную тему и идею, сюжет и персонажи оригинала. Более того,
он осознанно не стремится к соперничеству с Низами, питает чувст
во глубокого уважения к нему. Персоязычная поэма в целом отвечает
духовно-эстетическим потребностям, исканиям тюркского поэта. Но
в процессе работы Кутб творчески подходит к оригиналу, в результа
те чего в рамках единства темы, сюжета, персонажей возникает мно
жество различий в деталях, изобразительных средствах, в трактовках
тех или иных вопросов. Обратимся для иллюстрации тезиса к конк
ретным примерам.
На одной из первых встреч Хосров и Ширин с сопровождающи
ми их людьми выходят на лоно природы. Для них воздвигают шатёр.
Вдруг из-за куста (а у Кутба «со степи») внезапно появляется лев. От
страха воины падают на землю. Разъярённый лев бросается на нет

резвого Хосрова, но тот внезапно берёт лук и убивает льва. К. Липс
керов так переводит этот бейт:
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До уха натянул он лука тетиву –
И грузно рухнул лев: пронзил он сердце льву.
У Кутба же Хосров, как эпический герой тюркских дастанов и ска
зок, «кулаком так ударил льва, что тот сразу свалился».
В персидском тексте весть о ложной смерти Ширин Фархаду пере
даёт мужчина, а в тюркском – «старуха» (т. 2, 137).
После смерти Фархада на его могиле Ширин воздвигает надг
робие. Кутб же углубляет этот момент, адресуя памятник народу как
место для посещения:
Бойырды кем бу Фәрһадка гыймарәт
Кылың, ил халкына булсын зыйарәт ( т. 2, 140).
Приведём ещё несколько примеров, показывающ
 их различие
между персидским и тюркскими текстами в отдельных деталях:
Низами:1
Слышала: что у него есть десять тысяч луноликих,
Каждая из которых сладоустна и с косами, как цепи (120).
Кутб:

Ишеттем: йөз такын күрклекләре бар,
Камуг шәкәр иренлек, тәне чын кар (т. 2, 71).
Слышала: что (у него) ещё есть сто красивых,
Все они сладоустны, тела (у них) белы, как снег.

Низами:
Если лев дойдёт сюда, обессилится,
И если змея появится (здесь), превратится в муравья.
Кутб:

1

Ни издәрсән? Бу йирдә тиде арслан,
Чәтүк булыр бу йиргә килсә арслан (т. 2, 188).

Персидские и арабские тексты приводятся в русском переводе.

Чего желаешь?.. (Если) лев достигнет этого места,
То он превратится в кота.
Низами:
Не смотри на доброту (улыбку) льва, знай:
Его зубы – не зубы, а меч.
Кутб:

Үзеңдин күрмәгел әксүк кешене,
Мамык тиб санмагыл арслан тешене (т. 2, 106).
Не считай других ниже себя,
Не принимай зуб льва за вату.

Утверждение тюркского автора идеи о равноправии людей непос
редственно связано с его воззрениями на роль и место человека в об
ществе.
Кутб в отдельных случаях даёт относительно точные переводы.
Переводит иногда даже пословицы и поговорки, устойчивые тропы.
Низами:
Если хочешь найти лекарство от своей болезни,
Не скрывай её от врача.
Кутб:

Теләйүр ирсәң үз игеңә дәрман,
Утачыңдин йәшүрмә игең, и җан (т. 2, 38).

Смысл двух бейтов здесь почти совпадает. Разница лишь в пос
леднем слове «и җан», т. е. «о друг». Такое обращение лишь усилива
ет эмоцион
 альное воздействие текста на читателя. И вообще Кутб,
следуя традициям устного творчества и ораторского искусства, часто
употребляет форму обращения к слушателю или читателю.
Например: «Сән уш богдай тиб арпа саттың, и йар» (т. 2, 194) («Ты
вместо пшеницы продал ячмень, о друг») и др.
После отъезда Хосрова в Рум Ширин очень переживает. Её сос
тояние Низами сравнивает с положением «зарезанной овечки». Это
сравнение сохранено и в тюркском тексте:
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Тәмам корбан куйы тик йыклыб ул Ай
Азак, ил йиргә орыб кыйлды күп вай (т. 2, 96).
Словно овечка, зарезанная на курбан, Луна (т. е. луноподобная),
Ногами, руками ударяя о землю, долго стонала.
Поэма Низами написана сокращённым размером хазаджа. В ос
новном Кутб тоже сохраняет этот стихотворный размер. Кроме того,
местами он очень умело, точно передаёт поэтические фигуры своего
великого предшественника. Вот смещённый с трона Хосров направ
ляется в Кухистан и там встречается с Ширин. Состояние двух влюб
лённых частично передаётся и анафорой – с одним и тем же словом в
начале каждой строки (Йэки ра.., ).
Кутб:
Беренә тәхт-ү дәүләт таҗ бирмеш,
Беренең тәхтү таҗы йилгә бирмеш (т. 2, 68).
Уже после женитьбы на Мариам Хосрову захотелось тайком вст
ретиться с Ширин. Он приглашает её к себе. Этот поступок шаха
глубоко оскорбляет Ширин. Она просит Шапура передать её слова
Хосрову. В персидском тексте они выражены в 12 бейтах, первые ст
роки которых начинаются словами «если скажет» (Гәр гуйяд), а вто
рая –словом «скажи» (бэгу). Кутб полностью сохраняет этот стилис
тический приём:
Әгәр әйсә: кирәк хәлвәи Ширин,
Әйт: исрүк йимаз булур сөчүкдин (т. 2, 118).
Знаменитый диалог Хосрова с Фархадом, где все 40 полустиший
начинаются словом «сказал» (бэгөфт), с точностью восстановлен и в
тюркском тексте. В связи с этим следует отметить, что «савал-у-джа
ваб» («вопрос и ответ»; диалог) – распространённый приём в пер
сидско-таджикской литературе.
Примечателен опыт Кутба в передаче значений поговорок и пос
ловиц, образных выражений. Как уже было сказано, иногда он пере
водит их точно. Но в подавляющ
 ем большинстве случаев тюркский
поэт или изменяет фразеологизмы, или заменяет их эквивалентами.
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Низами:
В случае необходимости гур (дикий осёл) станет львом.
Кутб:
Зарурәтдә куйян арсланлык итәр (т. 2, 188).
При необходимости заяц поступает, как лев.
Иногда смысл обычных персидских предложений или выражений
Кутб передаёт фразеологизмами тюркского языка. Например: «Бо
рынкыны борынкылар белер бәс» (т. 2, 214) («Древнее древним из
вестно»); «Карын теш ите берлә туймаз ирмеш» (т. 2, 112) («Мясом,
которое застряло в зубах, сыт не будешь»). В соответствующ
 их местах
персидского текста вообще нет пословиц.
Характеризуя соотношение произведений Низами и Кутба,
Е.Э. Бертельс уже в 1939 г. писал: «В ряде случаев поэт намеренно
отступает от оригинала и несмотря на то, что действия поэмы про
исходят в доисламском Иране, вводит описание обычаев и бытовых
деталей золотоордынского ханства» (Журнал «Новый мир». – 1939. –
№ 9. – С. 272).
Это мнение поддерживается и некоторыми другими исследова
телями. Да, действительно, при сопоставительном изучении двух
памятников выявляется множество фактов, подтверждающих тезис
Е.Э. Бертельса. Для иллюстрации приведём несколько примеров.
Изображая похоронный процесс, Кутб, в отличие от Низами, до
бавляет, что рабы шаха отрезали свои уши и нос (т. 2, 226). Этот обы
чай издавна существовал у монгольских правителей. Об этом, в част
ности, пишет и персидский историк XIII в. Джувейни.
В Золотой Орде, кроме тюрков, жили и некоторые другие наро
ды, в том числе монголы. Этот этнический момент отражен и в поэме
тюркского автора.
Кутб:
Мугал тик, эв бирер булсаң, теләр бал,
Күңел бирсәң, җан алмакка кыйлур ал ( т. 2, 15).
Как монгол, если предоставишь (ему) дом,– захочет мёд,
Проявишь добродушие, – (он уже) думает прикончить тебя.
А в персидском тексте вместо слова «монгол» употребляется
«курд». (Этот народ проживает в странах Ближнего и Среднего Вос
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тока, а не в Поволжье.) Вот как звучит этот бейт в переводе К. Липс
керова:
Взяв сердце, этот курд схватить намерен грудь,
Взяв дом, – к сокровищам прокладывает путь.
В тюркской поэме часто встречаются слова, термины, характери
зующие общественно-политическую жизнь и социальную структуру
Золотой Орды: баскак (наместник хана; сборщик податей), битикчи
(писец), суюргал (наследственное пожалование в ленное владение),
улус (государство, владение), бек, чыгай (бедный), ясаул, «йарлык»
(грамота), игенче (хлебопашец) и др.
Вот как описывает Кутб начало царствования Ширин:
Бойырды: татгауллар куйды баҗын,
Суйуркаб алмады илдин хәраҗын.
Аның тик гадел үзә йөретте йарлыг,
Кем аның йарлыгындан тынды йарлыг (т. 2, 94).
Повелела: (чтобы) заставщики не взимали сбор у ворот,
Владелец не собирал налогов с подданных.
Таким образом справедливо она управляла,
Все угнетённые (бедные) при ней нашли спокойствие.
Часто тюркский поэт так умело употребляет официальные терми
ны, что они естественно, органично вплетаются в художественную
ткань, где способствуют более яркому, доходчивому изображению
мыслей и чувств автора.
Вот отрывок из главы о «Купании Ширин в источнике». Содержа
ние персидского текста, на наш взгляд, более полно восстановлено в
переводе К. Липскерова:
Сеть, свитую из кос, влачит она в затоне,
Не рыба, а луна попалась ей в ладони.
О мускус чёрных кос над бледной камфарой!
Мир гаснул пред её победной камфарой.
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Кутб же, отталкиваясь от этого эпизода, совершенно по-новому,
другими средствами передаёт смысл текста Низами. Особенно мас
терски он использует значение слова «баскак».
Алыб сөт тик илингә гач таргак.
Кылыб таргакны илче, илне – баскак.
Хәраҗ алгач, килүр һәр дәмдә илче,
Фәлак тынмаз сәчар ай үзрә йүнче.
Аригъ заты тәмам бер гәнҗ-у кан тик,
Ике зөлфе ма гәнҗ, үзрә елан тик (т. 2, 47).
Взяв в белую, как молоко, руку гребешок из слоновой кости,
Сделав гребешок посланником, а руку – баскаком.

Йигитләр кизеб тун, бүрк-у кафтан,
Камуг багладылар һәм киш-у корбан (т. 2, 42).
Молодые надели шубу, шапку и кафтан,
Все опоясались также соболями и привязали сумки.
Күренмәз булды күкдә күзгә йолдыз,
Өнигә керде кайра киш-у кондыз (т. 2, 71).
Звёзды стали не видны глазам,
В (свои) норы снова вошли соболь и бобр.
Мухин-Бану устраивает большой пир. Низами в 13 бейтах подроб
но перечисляет блюда, подчёркивает обилие яств. Кутб же упрощает
этот эпизод, восстанавливает смысл его в одном бейте, но при этом
он удачно берёт детали, характерные для жизни поволжских тюрков:

Взимать подать посол ведь всегда приходит,
Так, как небо сыплет жемчуг на луну (т. е. на Ширин).

Кылыб корбан каву, үрдәк, тавык, каз, –
Уш анча кем хисабын кылса булмаз (т. 2, 57).

Она благородна, как рудник драгоценностей,
А две косы её, как змеи на жемчуге.

Были зарезаны (для угощения) лебеди (?), утки, куры, гуси, –
Никто уж и не знает их количества.

При описании любовных чувств молодых Низами пишет: «Тот
поцелуй гонцом был первым, чтоб – второго, Такого же ей ждать
от жданного Хосрова». Кутб же конкретизирует этот образ: «Мисыр
солтанидинму килдең илче» (т. 2, 77), т. е. «Не от султана ли Египта
посол». Это – очень важная деталь, так как она внесена поэтом под
воздействием тесных связей Золотой Орды с мамлюкским Египтом.
В тюркском тексте часто встречаются слова, непосредственно
связанные с бытом, природой и животным миром Поволжья. Напри
мер: аш (у Низами – кебаб), саз, кубыз, быргу (музыкальные инстру
менты), кубызчы (музыкант), бал (мёд), каймак, кеш (соболь), сыгыр
(корова), кондыз (бобр) и др.
Нитәк кем чыкты көн тилкүсе өндин,
Кача башлады төннең кише андин (т. 2, 31).
Когда лиса дня вышла из (своей) норы,
Соболь ночи стал убегать.
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При описании встречи Хосрова у дворца Ширин, при изображе
нии свадьбы, соколиных охот Кутб также вносит много нового, свя
занного с обычаями Дешти-Кыпчака. Здесь и в некоторых других
местах он часто обращается к приёму контаминации, т. е. прибавляет
строфы, разъясняющ
 ие, дополняющ
 ие содержание текста Низами
(т. 2, 106, 109, 167). Кроме того, в поэме встречаются и совершенно
оригинальные бейты Кутба, непосредственно не связанные с пер
сидским текстом (т. 2, 22, 222 и др.).
Можно было бы сопоставить персидский и тюркский тексты с
привлечением новых материалов и по другим аспектам. Но и приве
дённая часть позволяет сделать определённые выводы.
Поэму Низами Кутб считал памятником, отвечающ
 им внутрен
ним потребностям тюркских читателей. При переводе он сохранил
основное идейное содержание, сюжет формы. Но при передаче со
держания и смысла персидского текста он действовал творчески, раз
ными средствами приблизил его к тюркской жизни, приспособил к
образному мышлению, миропониманию читателей Дешти-Кьпчака.
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Поэма содержит много оригинальных строк и бейтов, созданных пу
тем контаминации, иногда и назирой.
Таким образом, назвать тюркский «Хосров и Ширин» перево
дом в современном смысле этого слова нельзя, так как он находится
в сложных отношениях с персидским текстом. В то же время поэма
Кутба и не оригинальное произведение. Она во многом связана с ва
риантом Низами. Поэтому, на наш взгляд, правильнее будет назвать
тюркский «Хосров и Ширин» полуоригинальным, полупереводным
произведением. В нем, наряду с мощным голосом Низами, слышится
и достаточно сильный голос Кутба, видны его яркий талант, вирту
озность. Создание полуоригинальных произведений не чуждо и для
других авторов, в частности, для С. Сараи, А. Навои, В. Жуковского,
А. Пушкина, Г. Тукая и некоторых других.
Не забывая связей с персидским оригиналом, произведение Кут
ба следует рассматривать в контексте истории тюркских литератур
как значительное явление большой идейно-эстетической ценности
и как важный источник для изучения жизни народов Золотой Орды.
***
Специальный и подробный анализ идейно-эстетических особен
ностей «Хосров и Ширин» не входит в задачи данной работы. Но от
дельные аспекты этой проблемы в той или иной степени были уже
затронуты в предыдущей части при исследовании соотношений пер
сидского и тюркского текстов. Кроме того, значительная часть нашей
книги («Творчество Кутба». – Казань, 1976) посвящена специально
му разбору своеобразия идейно-эстетического мира «Хосров и Ши
рин». Здесь же для общего представления идейно-эстетического ми
ра поэмы назовём лишь основные, важные, на наш взгляд, моменты.
IV
Анализируя поэму «Хосров и Ширин», азербайджанский учёный
А. Гаджиев писал: «...Он (т. е. Низами.– X.М.) не предаёт анафеме
земную жизнь... Он увлечён иным предметом, он складывает пес
ню во славу самого земного чувства человека – любви!» (Ренессанс и
поэзия Низами... – С.158). Эти слова можно отнести и к произведе
нию Кутба. В центре его – тема любви. Она раскрывается не только
через сюжет, взаимоотношения и поступки героев, но и в философс
ких размышлениях автора, в лирических отступлениях.
86

В понимании автора любовь – это жизнеутверждающая, движу
щая сила Вселенной, самое благородное, самое возвышенное, самое
цельное чувство человеческого бытия, синтезирующ
 ее в себе вечное
и преходящее, духовное и телесное. Только она придаёт смысл пре
ходящей жизни человека, приучает людей к взаимному уважению и
согласию. Уже во вступительной части поэмы подчёркивается, что
любовь, присущая всей жизни, всей природе, – всеобщая категория;
она – «михраб небосвода», причина «появления волн», «водоворотов
в море».
Кайуның кем бу галәм эчрә күрдем,
«Нидин монтик?» тийү гаклимка сордым.
Әйүр: «Гишкъ берлә терек ошбу галәм,
Әгәр гишкъ булмаса, булмаз ирде адәм» (т. 2, 17).
У всех, кого я видел в мире,
Спрашивал их: «Почему же так?».
Сказал: «Этот мир лишь благодаря любви живёт,
И не было б любви, то не был бы человек».
Этот тезис автора в поэме конкретизируется, получает реальное
воплощение. По мнению поэта, основа любви, её суть – в человеч
ности. Основные герои поэмы Ширин и Фархад выделяются не толь
ко внешней красотой, но и внутренним совершенством, нравствен
ной чистотой, верностью, смелостью, справедливостью. Любовь для
них – источник жизни, вдохновения, испытание на прочность харак
теров. Несмотря на трудности и невзгоды, они, хотя и не до конца,
достойно выдерживают это великое, в то же время благородное ис
пытание.
В отличие от Ширин и Фархада, Хосров – образ противоречивый.
Он красив. Для него не чужды и смелость, храбрость, и разум. Но
Хосрову не хватает честности, справедливости, верности. Из-за сво
ей ревности он толкает Фархада на гибель. И по отношению к неко
торым другим шах проявляет лицемерие. Хосров властолюбив, горд,
эгоистичен. Эти отрицательные качества особенно ярко проявляют
ся в его отношении к Ширин. Он любит её, но его любовь эгоистич
на. Шаха не беспокоят страдания, внутренние переживания Ширин.
Он прежде всего заботится о своих личных желаниях и интересах.
Если женитьба на Мариам в какой-то степени была обусловлена по
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литическими обстоятельствами, то увлечение Хосрова Шекер ничем
не оправдывается. Его невыдержанность, несерьёзное отношение к
любви точно характеризуются в словах Ширин:
Мәним киблам синең йөзең ук уш бер,
Синең киблаң йөз артукрактур ахыр.
Әгәр әксилдисә Мәрйәм, катыңда
Йөз андин йахширак бар хезмәтеңдә (т. 2, 166–167).
Моё кибла – одно твоё лицо,
Твоё кибла – их, видать, поболе сотен.
Если Мариам исчезнет,
Лучших сотни ты имеешь про запас.
Фархад и Ширин борются за свою любовь и на этом пути, проявив
величие духа, погибают. Их смерть воспринимается как акт, показы
вающ
 ий величие любви.
Одна из особенностей поэмы заключается в том, что в ней лю
бовь изображается как фактор, способствующий перемене человека
к лучшему, внутреннему самосовершенствованию. Хосров, конечно,
не достоин возвышенной любви Ширин. Это – её трагедия. Но она
любит Хосрова со всеми его недостатками, не обращая внимания на
большую любовь Фархада. Для неё любовь – это идеальное явление.
И Ширин стремится к нему. А для Хосрова любовь – временное, пре
ходящее увлечение. Эти различные взгляды на любовь и составляют
психологический конфликт между двумя героями.
В науке распространено мнение, что изображение душевного сос
тояния, психологии героев в движении, в изменении присуще лишь
литературе последних веков, особенно литературе реализма. Но та
кой взгляд не совсем соответствует действительности. Разве Зулейха
из «Кыйссаи Йусуф» не изображена в противоречивых чувствах и пе
реживаниях? Разве Ширин или Хосров статичны, разве они показа
ны без сложного внутреннего мира, без психологической разработки
действий и поступков? Нет! Уже в этих и некоторых других произ
ведениях мы видим истоки изображения диалектики души, создание
образов в их росте и движении.
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Под действенным, животворным влиянием Ширин Хосров посте
пенно избавляется от своих недостатков, нравственно совершенству
ется. Это особенно ярко проявляется в последнем эпизоде его жизни.
Хосрову коварно нанесён смертельный удар. Он в крови. Ему ст
рашно хочется пить. Но раненый не разбудил спящую рядом, устав
шую Ширин и умирает.
В персидской поэме в одном из эпизодов Хосров просит у Мариам
снисхождения к Ширин. Но жена шаха упрекает Ширин «в колдовст
ве», «хитрости», «в неверности», говорит слова, унижающие досто
инство женщин. Вот некоторые из них в переводе К. Липскерова:
Есть жены, до пяти не сосчитают с виду,
А хитростью пути отрежут Утариду.
На обливных горшках узоры рассмотри:
То – жёны: ясный блеск, да мерзость – внутри.
И верности искать в миру, что полон яда,
У сабли, у коня, у женщины – не надо.
Мужскую верность ты жене не вложишь в грудь,
Промолвил «женщина» – о верности забудь.
Как подчёркивает А. Тагирджанов, в этих словах выражено отно
шение сасанидских правителей к женщинам. А у тюрков Восточной
Европы женщины пользовались большим почётом и уважением. Об
этом пишут Плано Карпини, Ибн Батута и другие путешественники.
Кутб, как поэт-гуманист и как выходец из Дешти-Кыпчака, не
согласен с унизительными словами Мариам о женщинах. После пе
редачи смысла её речи он добавляет два бейта, где говорится, что доб
лестные (храбрые) женщины лучше, чем мужчины (т. 2, 109– 110). В
другом месте Кутб ещё более конкретизирует своё отношение к жен
щине:
Тәлим хатун кем ирдин артукы бар, –
Йирен табса, йөз ирнең эшен эшләр (т. 2, 227).
Есть много женщин, превосходящих мужчин,
Которые при подходящем случае выполнят дела сотен мужчин.
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Такая трактовка роли женщин исходит из общего понимания
любви. Кутб – сторонник равноправия мужчин и женщин:

Бу гишкъсыз өрмәгел, зинһар, бер дәм,
Йакин бел, санлигъ ул безгә бу дәм һәм.

Гашыйклык берлә шаһлык раст килмәз,
Кеше кем гыйшкы йук бу сирне белмәз (т. 2, 170).

Катиглан гишкъда Фәрһад булгыл,
Уш андин хуш үлемгә шад булгыл (т. 2, 17).

Любовь и царствование не соответствуют другу другу, –
Кто не влюблён, тот не знает этого.

Выкинь из души лазутчика дьявола (т. е. зло, лицемерие),
Наполняй сосуды (тела) напитком любви.

Влюблённый в Ширин Фархад бросает под ноги ей драгоценнос
ти. Почему? Потому что «земля и жемчуг, прах и золото для него оди
наковы»:
Чөн йир ирде аның күңлендә җәүһәр,
Күзенгә тиң күренде тубрак-у зәр (т. 2, 128).
В поэме раскрывается глубокий философский, социальный и
нравственный смысл любви. По мнению Низами и Кутба, любовь –
основной компонент понятия идеала совершенного человека, важ
нейший критерий испытания человечности. Она как преобразующее
чувство очищает людей от недостатков, облагораживает их. В мире
настоящей любви нет места ни неравноправию, ни деспотизму, ни
неверности. Здесь царят справедливость, человечность, взаимное
уважение, культ человеческого достоинства. Воспевая величие этого
благородного чувства, авторы стремятся к преобразованию социаль
ного общества на основе присущих миру любви канонов и порядков.
Вот почему они обращаются к теме любви, призывают всех читате
лей, да и весь мир к любви:
Бу гишкым берлә башлаб дастанны,
«Сәла»,– тиб гишкъка өндәдем җәһанны (т. 2, 17).
Приступая к дастану со словом любви,
«Внемли», – сказал, призывая к ней вселенную.
Чикаргыл җандин иблис җасусыны,
Тәмарларинга тулдыр гишкъ сусыны.
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Без любви ни разу не делай вдоха, пожалуйста,
Хорошо знай: каждое мгновение (вдох и выдох) для нас дорого.
В прочности любви будь, как Фархад,
И будь радостным от такой любви.
В тесной связи с темой любви, вернее подчиняясь ей, в поэме
«Хосров и Ширин» отражены и другие вопросы. Важнейшим из них
является проблема справедливого правителя. Эта идея была очень
распространена в средневековом обществе, в его фольклоре и пись
менной литературе. Идеализированные в народной фантазии образы
Искандера (Александра Македонского), Ануширвана (Науширвана),
Йусуфа и др. считались образцами справедливых правителей.
В средние века царская (ханская, королевская) власть была самой
верхней ступенькой феодальной иерархии государственного аппара
та. Она воспринималась как основная сила в установлении порядка,
в борьбе против несправедливости. Анализируя причины разложения
феодализма и образования национальных государств, Ф. Энгельс пи
сал: «Во всей этой всеобщей путанице королевская власть была прог
рессивным элементом... Она была представительницей порядка в
беспорядке, представительницей образующейся нации в противовес
раздробленности на мятежные вассальные государства» (Маркс К.,
Энгельс Ф. Соч. Изд. второе. Т. 21. – С. 411). Таким образом, обра
щение писателей к вопросу справедливого правителя было естествен
ным и типологическим явлением для средневековых литератур.
В художественном воплощении идеи справедливого правителя
Кутб опирается не только на произведение Низами, но и на поэти
ческий опыт своих тюркских предшественников, в первую очередь на
«Кутадгу билик». Традиции Баласагуни особенно прослеживаются в
сфере изобразительных средств тюркского текста. Кроме того, в поэ
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мах «Кутадгу билик», персидского и тюркского «Хосров и Ширин»
встречаются типологические параллели, генетические сходства. Да
же в художественном освещении одного вопроса они иногда исполь
зуют одни и те же приёмы. Вот, например, как описывает Баласагуни
период правления Кюнтугды:
И стал весь народ столь богатым при нём,
Что волк и овца пили воду вдвоем.
В основном с помощью этих же образов Низами и Кутб изобража
ют справедливость только что воцарившейся на трон Ширин.
Низами:
И вот и перепел и сокол уж друзья,
И даже волк с овцой встречались у ручья.
Кутб:
Аның гадлендә бүре берлә куй су
Эчеб йөрерләр ирде хуш йәнашу (т. 2, 102).
При её справедливости волк и овца
Пили воду дружно вдвоём.
Поэт XVI в. Мухаммедьяр тоже обращается к этим образам:
Бүре берлә куй бергә су эчәр,
Үрдәк берлә карчыга бергә очар.
Волк и овца пьют воду вдвоём,
Утка и ястреб вместе летают.
Даже эти примеры ясно показывают преемственность литератур
ных традиций в литературах Средневековья.
Как автор «Кутадгу билик», так и Кутб считают, что счастье, бла
годенствие народа зависят в первую очередь от того, кто им правит. И
на троне, по его мнению, должен находиться только справедливый,
мудрый человек.
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Шаһ ул булыр, кем илгә дад кылса,
Золымдин моңлыны азад кылса (т. 2, 116).
Шах тот, кто приносит добро стране,
(Кто) освобождает обиженных от гнёта.
Правитель должен контролировать действия своих приближён
ных, чиновников, чтобы они поступали справедливо. Главное в де
ятельности шаха заключается в том, что он обязан быть предельно
внимательным к нуждам и чаяниям своего народа. Обращаясь к пра
вителю, поэт пишет:
Теләсәң гыйззәт илгә, барча бул йар,
Сакынгыл, кыйлма күп ил күңлен азар (т. 2, 105).
Если хочешь (приносить) доброе своей стране: будь ее другом,
Думай (о ней), не причиняй ей зла.
Самое страшное для правителя – это проклятие народа («ил кар
гышын алу») (т. 2, 213).
Размышления о справедливом, умном правителе даны в поэме и
в конкретных картинах. После смерти Мухи-Бану на трон приходит
Ширин. В период её правления в стране устанавливается порядок,
торжествует справедливость, у всех жителей «настроение приподня
тое», объявляется «амнистия», «наказанию подвергаются угнетатели
народа», на земле царят «изобилие», «дешевизна» (т. 2, 102).
Качан кем нийәт изгү кылса илхан,
Күп ашлык уңар ул ел шур йирдән (т. 2,102).
Когда намеренья благие у илхана, –
И солончаки выдают обильный урожай.
По мнению Кутба, только люди, одухотворённые благородным
чувством любви, имеют право на трон. После долгих испытаний
Ширин становится женой Хосрова. Личное счастье их обеспечено.
Но Ширин – человек иного, социально мыслящего склада. Она хо
рошо понимает, что для справедливого управления государством шах
должен постоянно пополнять свои знания, работать над совершенст
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вованием своих нравственных качеств. С этой целью организуются
беседы и диспуты на интеллектуальные темы с участием великого
мудреца Бузург-Умида.
Хотя Низами и Кутб много пишут о справедливом правителе, они
всё же остаются на почве реальной действительности, понимают ог
раниченность, утопичность своих идеалов. Об этом убедительно
говорят факты недолгого царствования Ширин и ухода её из своей
страны, коварного убийства Хосрова, трагический исход сюжета.
Однажды Хосров задал мудрецу Бузург-Умиду такой вопрос: «...
Почему мы живём на этой земле, откуда мы и далее куда пойдём?»
Йәнә сорды: бу йирдә ник йөрербез,
Ни йирдин без, йәнә канда барырбыз (т. 2, 214).
Этот вопрос поставлен не случайно, он исходит из общих фило
софских представлений о человеке, его назначении. Поэт часто, осо
бенно после трагических обстоятельств, размышляет о смысле бы
тия, о соотношении жизни и смерти, о неумолимости и жестокости
времени. После гибели Хосрова Кутб пишет:
Каны шаһлар шаһы, солтаны каны?
Йите икълим бикләренең ханы каны?
Каны ул арслан үлтерүче Пәрвиз? –
Чәтүк илкенедә үлде, калды Шәбдиз.
Әгәр йул ирсә ул, бу ирсә мәйдан:
Нә бик, нә кол, нә Хөсрәү, нә Нүширван (т. 2, 226).
Где шахиншах, султан (царей) где?
Хан всех беков земли где?
Где победитель львов Парвиз? –
Убит он кошкой, остался Шабдиз (название коня. – X. М.).
Если та – дорога (в загробный мир), а эта – стоянка (жизнь):
(То им всё равно), бек ли ты, раб, иль ты – Хосров и Науширван.
Таким образом, человеческая жизнь коротка, смерть неумолима,
она не делает уступок никому. Если так, как же прожить предназна
ченную тебе жизнь? На этот вопрос в поэме нет однозначного ответа.
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Под воздействием социальных обстоятельств и идеологических тра
диций Кутб, как и Низами, иногда приходит к пессимизму, даже к
отчаянию (т. 2, 64, 221). Но в поэме преобладают светлые течения,
воспевание красоты и величия человеческого бытия:
Зиһи хуш нигъмәт ул тереклек, и йар,
Бу ләззәт кем егетлек вактыда бар.
Тереклек багы тик баг йук сафалыг,
Егетлек мивәсе тик һәм мәзалык (т. 2, 59–60).
Изумительно сладостна она, эта жизнь, о друг,
Все эти наслаждения есть в молодости.
Нет сада (на свете) более блаженного, чем сад жизни,
Нет более вкусного, чем плоды молодости.
Ойыма, әй күз, ахыр булма гафил,
Уйаг бул, бу тереклек кадрене бел (т. 2, 139).
Не дремли, о глаз, не будь беспечным,
Будь бодр, знай цену этой жизни.
По мнению автора, для полнокровной жизни человеку необходи
мо приобрести знания, овладеть ремёслами, он должен быть нравст
венно чистым, воспитанным, обязан уважать достоинство других.
Воспевая положительные качества людей, поэт в то же время резко
критикует такие отрицательные черты и поступки, как пьянство,
прелюбодеяние, лицемерие, коварство, отшельничество, высокоме
рие, неверность и др. (т. 2, 70, 141, 148, 156, 221, 230 и т. д.). Поэт осуж
дает войны, кровопролитие, подчёркивает, что смерть человека, кем
бы он ни был в жизни, – большая утрата. Если ты радуешься по пово
ду смерти даже своих противников, – это кощунство. Сочувственное
письмо Ширин после смерти Мариам воспринимается как ещё одно
доказательство, подтверждающее благородство и человечность её на
туры. После смерти Фархада Кутб пишет:
Кеше ни кем кыйлур булса кешегә,
Килүр бер көн һәм ул аның башинга (т. 2, 141).
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Если к кому-либо от тебя что-нибудь (зло) несётся,
(То) возмездие со временем к тебе же вернётся.
Поэтические раздумья Низами и Кутба о смысле жизни, об эти
ческом и эстетическом идеале человека, наряду с прекрасной Ши
рин, нашли наиболее яркое воплощение в образе Фархада. Он – кра
сивый, физически могучий человек. Его благородная, добрая душа
охвачена чувством пламенной любви к Ширин. Но Фархад в то же
время известен и как искусный мастер, художник, каменотёс. Вот как
характеризует его Шавур:
Кылыб күргүзгәй ул йөз төрле сәнгать,
Кайу йандин тисәң бар анда куввәт (т. 2, 120).
Он покажет сотню разных (своих) искусств,
С какой стороны ни спрашивай, есть у него умение (сила).
Изображённые в поэме конкретные дела Фархада обществен
но значимы: они направлены на удовлетворение нужд людей. Этот
типичный герой Восточного Ренессанса не только своими делами
и поступками, но и всем существом вызывает горячую симпатию у
читателей. И поэтому безвременная смерть его воспринимается как
протест против коварства и измены, лицемерия и деспотизма. Доб
рое имя Фархада ассоциируется у многих читателей с идеалом гума
низма. Этот герой утверждает духовное величие и красоту личности,
высокое предназначение человека, его разум и физическую силу.

тән эшкә килмәз, Йәнә тәнсез бу җанны белсә булмаз». – т. 2, 215)
и другие идеи, созвучные философским и научным воззрениям АльФараби (870–950), Ибн Сины (980–1037), Ибн Рушда (1126–1198).
При создании образов большое внимание уделяется портретной
характеристике, описанию внутренних качеств героев. При этом ав
тор умело использует приёмы гиперболизации, максимализма, при
сущие поэтике фольклора. Например, о детстве и юности Хосрова
повествуется в духе народных сказок и эпосов.
Тукыз йашендә соң уйынны салды,
Баһадирлык кылычын илгә алды.
Йитеб ун йәшкә киш багланды билгә,
Үкеш дошман башыны бирде йилгә.
Аның хәүфендин арслан тетрәр ирде,
Кылычындин йәганлар куркар ирде (т. 2, 19).
Девятилетним он оставил игру,
(И) взял в руки меч богатыря.
Когда же ему было десять лет, он подпоясался
И множество отсечённых (им) голов вражеских пустил по ветру.
Его мощи страшился даже лев,
Его сабли боялись даже слоны.

***
История о Хосрове и Ширин по различным устным и письмен
ным источникам, особенно по «Шахнаме» Фирдоуси, в той или иной
степени известна читателям. Поэтому Кутб, как и Низами, не увлека
ется изложением событий, его в первую очередь интересует духовный
мир героев, их психологическое состоян
 ие в различных ситуациях.
Значительное место в поэме занимают монологи и диалоги, фило
софские размышления, лирические отступления.
Произведению «Хосров и Ширин» в определённой степени при
сущ синкретизм поэтического мышления. Так, например, в нём выс
казываются интересные мысли о бесконечности Вселенной, движе
нии звезд (т. 2, 214), о единстве тела и души («Нитәк кем җансызын

Рассекание Фархадом горы, поднятие им упавшего коня напоми
нают героев народных сказок.
Кутб создаёт удивительные пейзажные картины. Они служат и фо
ном для действий, и средством раскрытия темы, психологического сос
тояния героев, и фактором показа движения времени. Например, смерть
Ширин как будто потрясла природу. Её состояние передается так:
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Кубуб казгу тэңизиндин болыт һәм
Акытты сил тагдин тагка ул дәм.
Йазидин каты йил исте бир аңсыз,
Һаваны кыйлды тубрак тик бир аныксыз (т. 2, 227).

С моря беды поднимались тучи, и
Сразу селевой поток спустился с горы.
И ветер из равнин подул как бы единым взмахом,
(Весь) воздух слил в одно целое с землёю.
Несмотря на то, что поэма содержит отдельные реалистические
детали, факты, события, «Хосров и Ширин» в целом по поэтическим
принципам и средствам (гиперболизм, чрезмерная условность, соче
тание реалистических картин с фантастическими, сновидения, пере
дача качества через количество и др.) входит в группу романтичес
ких произведений. И не зря Кутб назвал свою поэму «дастаном», т.
е. произведением романтического содержания. Хотя в науке принято
считать «Хосров и Ширин» поэмой, по жанровой структуре для этого
произведения больше всего подходит термин «стихотворный роман».
В работе со словом, в использовании изобразительных средств
Кутб действует виртуозно, талантливо. Из-под его пера даже при
вычные, традиционные образы выходят ярко, свежо. В то же время
в тюркском тексте часто встречаются оригинальные или редко упот
ребляемые тропы.
Из-за любви к Хосрову Ширин переносит страдания, невзгоды,
даже оставляет трон, родные земли, переезжает в другую страну. Её
состояние сравнивается со степным растением, гонимым ветром, –
перекати-полем.
Тәмәгъ мине бу хурлыкка йитүрде,
Йиремдин мине камгак тик күтүрде (т. 2, 118).
Страсть (любовь) привела меня к унижениям
И сорвала с родных мест, как перекати-поле.
При описании красоты Ширин Шавур говорит: «Если её газельи
очи смотрят на человека, то сон его убегает (со скоростью) зайца».
Кешегә бакса ул (Ширин. – X. М.) күзләре аһу,
Куйан йаңлигъ китәр ул күздин уйку (т. 2, 26).
Кутб часто обращается к таким поэтическим фигурам, как тадж
нис (рифмы-омонимы), градация, анафоры, риторические вопросы
и обращения, перечисления и др., обильно использует образные вы
ражения из разговорной речи (күз-колак булу – прослеживать, күз
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тию – сглазить, сүзне колакка элү – намотать на ус, кан-яшь түгү –
обливаться слезами и др.). В поэме встречаются слова, грамматичес
кие формы, присущие отдельным диалектам татарского языка, осо
бенно татарам-мишарам.
***
Е.Э. Бертельс назвал произведение Кутба «весьма удачным опы
том, намечавшим пути для дальнейшего развития светской литерату
ры». Да, «Хосров и Ширин» действительно имел большое влияние на
последующую тюркоязычную поэзию. Поэт середины XIV в. Хорезми
в разработке темы любви, в художественном воплощении женского
образа успешно продолжает традиции Кутба. У них даже есть близ
кие, сходные детали.
Кутб:
Саче билинчә төз һәм сәччә биле (т. 2, 59).
Её коса (волосы) стройна, как стан, а стан (гибок), как коса.
Хорезми:
Буе берлә сачыни тиң яратты.
Он (творец) создал стан и косы (её) соразмерными.
Философский монолог Хисама Кятиба в начале поэмы «Джумд
жума султан» (1369) напоминает размышления Кутба после смерти
Фархада (т. 2, 139). В творчестве Мухаммедьяра (XVI в.), Утыз-Имяни
Булгари (1754–1834), Г. Тукая (1886–1913), Ш. Бабича (1895–1919) и
некоторых других татарских поэтов прослеживаются традиции Кут
ба. Автор «Хосров и Ширин» на основе древних мифологических
представлений (они отражены и в орхоно-енисейских памятниках)
сравнивает душу человека с птицей, а смерть – с вылетающ
 ей из
клетки птицей: «Кафәсдин җаны кош тик очты...» (т. 2, 99), «Кафәс
дин тутый йаңлигъ очты җаны» (т. 2, 104) и др. Аналогичное срав
нение встречается в поэме «Тухфаи-мардан» Мухаммедьяра и «Раз
битой надежде» Г. Тукая («В клетке мира было тесно птице сердца
моег о»). Следует отметить, что почти такое же сравнение мы видим в
творчестве тюрко-османского поэта Юнуса Эмре (1240– 1320):
Моя душа – это птица, а тело моё – её клетка,
От Друга весть получим, улетит однажды моя птица.
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Под покровом ночи посланник Шируи коварно убивает Хосрова.
Убийцу Кутб называет «собакой»: «Үзе чыкты йәнә төнлекдин ул эт»
(т. 2, 223). При характеристике коварных, плохих людей Мухаммедь
яр также обращается к этому образу.
У Кутба есть такой бейт:
Әгәр булсаң бу тәхт-ү таҗка мохтаҗ, –
Сәңа йир тәхт ирүр, йукары күк – таҗ (т. 2, 222).
Если у тебя потребность в престоле и венце, –
(Вот) тебе земля – трон, а небосвод – корона.
В стихотворении Ш. Бабича «Моё счастье» (1916) небо также срав
нивается с короной, а земля – с троном:
Зәңгәр күк – таҗым, чуар җир – тәхтем,
Үзем – азат хан, ак кояш – бәхтем.
Переводческие принципы Кутба были подхвачены другими тюр
коязычными авторами. Османский поэт Фахри в своей поэме «Хос
ров и Ширин» (1367 г.) воспроизвёл текст Низами, следуя традициям
своего предшественника. Так же действует и Хайдар Хорезми в про
изведении «Махзан аль-асрар» (начало XV в.), в предисловии кото
рого, как у Кутба, говорится, что автор «сварил эту вкусную пищу (в
«Хосров и Ширин» – халву), взяв приправу из Шейха Низами».
Самый плодотворный и талантливый продолжатель творческих
начинаний Кутба, особенно в области диалога с классикой Востока,
в афористичном мышлении (идущем уже от «Кутадгу билик» и других
древних памятников), в работе над словом – это Саиф Сараи, твор
чество которого и по гуманистическому содержанию, и по художест
венным достоинствам составляет вершину средневековой тюрко-та
тарской литературы.
(Миннегулов Х. Татарская литература и Восточная классика... –
Казань: Изд-во КГУ, 1993. – С. 98–129)
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б) Низами иҗатыннан үрнәкләр
Ләйлә белән Мәҗнүн (поэмадан өзекләр)
Күпмегә барыр туфрак баскан йортың?
Аның өчен күпме бал, агу йоттың!
Үрмәкүч йорты бит ул, зинһар, кара,
Төзәтә дә яраны, тырнап ала.
Ефәк корты шикелле, биклә йортны,
Тыныч һәм татлы булыр синең йокы.
Бу дөнья тирән сагыш, зар йорты шул,
Безгә бик аз вакытка бирелгән ул.
Сакый, шәрап һәм шатлык янында тор,
Ачы шәрап һәм татлы шатлык тутыр!
Шәрапның көчлесен сал, канга үтсен,
Янган йөрәк серләрен тышка түксен!
***
Иртәгә буласының гамен чикмә,
Ишетмәгән кебек бер читкә китмә.
Минем шушы киңәшне исеңә ал:
Үткәнне хәтерләүдә ни файда бар?
Кире кайтмас барыбер үткән гомер,
Ул – китапның ябылган бите дип бел!
Яңадан ачмас өчен ябылган ул,
Сызгалап, төреп, төпкә салынган ул.
Җиде Коръән чыксаң да үз гомреңдә,
Җитсә дә яшең синең җиде меңгә,
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Шөбһәсез, беркөн аның ахры җитәр,
Җиде мең ел гомер дә үтеп китәр.

Әй сакый, касәләргә саф хәмер сал,
Су сибеп, ут шикелле яндырып ал!

Яратылган икәнбез батарга дип,
Озынмы, кыскамы син, барыбер бит.

Касәдән шундый шәрап ташып торсын,
Аның белән юсаң, таш якут булсын!

Әй сакый, иртә таңнан эчәр өчен
Шәрап сал, эчкәнче үк сизим көчен!

***
Нигә син түбәннәргә баш иясең,
Явызларга ни өчен иярәсең?

Шәрапта кояш нуры уйнап торсын,
Кибеп калган чишмәгә саф су тулсын!
***
Син шулай боз шикелле туңып ятма,
Үле тычкан шикелле суда акма.
Холкың йомшак булмасын чәчкә төсле,
Булма син миләүшәдәй икейөзле.
Кайчагында тигәнәк кирәк була,
Тилелек тә бервакыт ярап куя.
Кәгъбәдә бер көрд ишәген югалткан,
Сүгенеп тирә-ягын яңгыраткан.
«Кая баксаң, анда тик сахра, – дигән, –
Ишәгем юкка чыкты болай нидән?»
Шуны әйтеп, артына ул борылган,
Ишәкне күреп, көлгән шатлыгыннан.
«Ишәгем юкка чыккан иде, – дигән, –
Сүгенгәнне ишетеп, йөгреп килгән».
Тартынган булсайде көрд сүгенүдән,
Китәр иде ишәк тә йөге белән.
Батыр һәм кыю кеше кайгы белмәс,
Бозау кебек юашлар рәхәт күрмәс.
102

Нигә син һәр сукканны күтәрәсең,
Һәр золымны бер сүзсез үткәрәсең?
Каушама син, һәрвакыт таудай нык тор,
Йомшак дөнья белән син бик каты бул.
Түбәнчелек күрсәтү җанга үтә,
Гаделсезлек күтәрү зәгыйфь итә.
Кимсетелеп аһ ору көч бетерә,
Зарлану һәм сыкрану тиз үтерә.
Тик утырма, сакый, кич булып бара,
Башым арды, касәләр тулсын бар да!
Шәрабың юлчыларга якты бирсен,
Картларга да яңадан яшьлек килсен!
***
Тыныч утыр, нурдан бер тузан кебек,
Файда юк Җәмшид сараена кереп.
Кирәк түгел патшалар мәрхәмәте,
Аерыр үз йортыңнан яу хезмәте.
Ерак бул, саклан патша торган йорттан,
Коры мамык сакланган кебек уттан.
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Янса да гәрчә якты дөрләп ул ут,
Еракта торсаң гына хәвефе юк.
Күбәләк шәм нурыннан шатлык ала,
Янына очып килсә, янып кала.
Әй сакый, хәсрәт йотып тамак кипте,
Сал шәрапны, шат булыр вакыт җитте!
Шәрап бир, ул саф булсын, көмеш кебек,
Йөрәктәге кайгылар бетсен эреп!
***
Әгәр син таш булмасаң, катып калма,
Әгәр аксак булмасаң, акрын барма.
Җәеп куйган киезнең тузанын как,
Кыю бул, киезгә нык бассын аяк.
Күктәге йолдызлардай, син биеп бас,
Юлыңны тутырса да үткер вак таш.
Атыңны бир дә, үзең җәяүләп кит,
Кыйналсаң да, көлә бел һәм сабыр ит.
Кеше йөген алып бар, көчең җитсә,
Йөктән азат итүгә нәрсә җитә.
Шулай булсаң, егылгач үзең беркөн,
Синең йөкне күтәреп алыр беркем.
Әй сакый, миңа кызыл шәрабың сал!
Ул шәрапта йөрәккә җиңеллек бар.
Шәрабыңнан тәннәрем кызып китсен,
Ул миңа яңа хәят бүләк итсен!
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***
Эшсез ятма, күчәргә вакыт килде,
Күп каранма, күзләрең чалыш инде.
Юллар ерак, кабарган аякларың,
Михнәтең күп, көтәдер ниләр тагын.
Яки юлга хәзерлән, буш кул китмә,
Яки заман алдында ишек биклә.
Бирмиләр икән азык акылыңа,
Бикләнсен ул үзенең кабыгына.
Язусыз битне озак укып булмас,
Сусыз җирдә каекны куып булмас.
Тор, Низами, хәзер үк бул юлыңда,
Чатыр кор Хызыр елгасы буенда.
Мәҗнүннең саф мәхәббәт арыгыннан
Эч туйганчы, сирәк бер энҗе сыман.
(Низами. Ганҗәви. Ләйлә белән Мәҗнүн /
М. Максуд тәрҗемәсе. – Казан, 1950. –26–30 б.)
«Серләр хәзинәсе»
(Нәүширван илә байгышлар сөйләшүе)
Беркөн шулай Нәүширван патша чыгып киткән ауга.
Үз сараеннан шактый ерак киткән атын каулап.
Патшага бу сәфәрендә юлдашы булган вәзир.
Һәр икесе ат чабып, ял итәргә туктый хәзер.
Тирә-якта юк һичкем, тик җимерек тә хәрабә.
Дошманның кальбе шикелле буштыр бу җир шәрә вә...
Хәрабә-ташка кунган күрделәр ике кош барын.
Ни гаҗәп, падишаһның тартты бу хәл игътибарын.
Диде патша: «Әй, вәзир, бу байгышларның авазы
Ни аңлата, беләмсең, бир сөйләп нидер мәгънәсе?..»
Вәзир җавап бирде ки: «Әй, падишаһым, сөйләсәм,
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Бу кошларның һәр сүзеннән гыйбрәт алмак, теләсәң...»
Бер-беренә ашыгып бик нидер сөйли бу кошлар.
Башларына бер бәламе төшкән, хикмәт, бер эш бар...
Ахырысы, дим, бу кошка бирмәкче берсе үз кызын.
Күр, ничек сөйләшәдер дәү ачып томшык-авызын.
Әйтер ки: «Синең белән һич бозмыйк, зинһар, араны.
Калдыр миңа, булмаса, берничә шул хәрабәне...»
Ә икенче кош әйтер: «Ваз кич, зинһар, тел корытма,
Патшаның золымын күр, җитәр, артык сүз куертма.
Патша булып бу торса, чыкмам аның хөкеменнән.
Йөз мең хәрабә бирәм, ал, эш тормас анысы миннән...».
Бу сүзләр гүя уттай куыр
 ып алды Нәүширванны.
Ыңгырашып куйды ул, җуймый калды көч-хәл аңны.
Нишләргә дә белмәде, буылды кан-күз яшенә.
Үз кулы берлә бәла китергән ич үз башына.
Аннары бер фикергә килде тешләп ул бармагын,
Ди: «Күрдем кошларның да золымга миннән тарганын».
Үз куышын телидер адәмнәр түгел, кошлар да.
Бакчалы, өйле булмак морат итәр байгышлар да.
Уяныйм бу дөньяның күреп мин бәла-казасын.
Алдым шул золым эшләр өчен мин Алла җәзасын...
Зар еглатып халкымны, һич белмәгәнмен кадерене.
***
Шул көннән бу илдә калмаган зарның әсәре дә...
Нәүширван чын гадел булган үлгәнгә кадәренә.
Юк булып торса да үзе бу вафасыз дөньяда,
Халкы аны хөрмәт илә яд итә, искә ала.
Шөһрәте телдән-телгә күчеп җиһанга сибелгән.
Исеме гүзәл нәкышләр булып дастанга чигелгән.
Күп яхшылыклар кылып, үткәрсә гомер-хәятын,
Калыр шул адәмнең ки җирдә даны.
***
Былбыл илә Лачын-кош дастаны
Яз җитүгә, бакчада чәчәк аткач һәрбер гөл,
Лачын-кошка эндәшеп, сүз башлаган бер былбыл.
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«Син ки һәммә кошлардан рәхәт яшисең, Лачын.
Нәрсәң белән дөньяга ярадың син, аңлатчы...
Юкса син дә безнең күк гап-гади бер баш инде.
Ишетмибез синең без бер җырың, бер таушыңны.
Ни мәгънә бер дәшмичә тик торудан дөньяда?
Нигә болай тындың син, серең аччы миңа да...
Сәнҗәр дәстикаһыдыр (сараедыр) – торган җирең затлыдан.
Симез тавык, тәмле ит – җыйган ризыгың татлыдан.
Бер күз ачып йомганчы, менә мин ул ичмасам,
Йөзләрчә җәүһәр сибәм, йөзләрчә энҗе сачәм...
Ник соң үтә гомерем һаман черки-корт ашап?
Чәнечкеле ояда көн итәмен йорт ясап...»
Әйтте Лачын-кош аңа: «Миңа колак салсана!
Күреп минем тормышны, бераз гыйбрәт алсана!..
Азмы-күпме бу эшнең таптым инде мин җаен.
Хезмәт итәм патшага – ауга чыгам көн саен...
Мең дә бер эш башкарам, мактанмыйм синең сыман.
Үз эшемне беләм мин һәм дә аузымны йомам.
Ә син мең эш кыргандай, сайрыйсың да сайрыйсың.
Зарланма язмышыңнан – үзең шуны сайлыйсың..
Мәгънәсе шул: мәңге мин чыкмам шушы юлымнан.
Торган җирем зиннәтле, ризыгым – шаһ кулыннан...
Ә син, шул бер телеңә хуҗа була алмагач,
Туенасың корт белән, торган җирең – карт агач...».
..Хөтбә укылган чакта Фәридунга багышлап,
Колак салыр кем икән синең үксез тавышка?..
Таң ата дип сайрыйсың – әтәч кычкырсын әнә...
Синең моңлы таушыңнан бу базарда ни мәгънә?..
Синең моңлы җырларың ашармы бер күкләргә?
Менә шушы хикәят гыйбрәт булсын күпләргә...
Җырым тыңлап, бер дустым елмайса да риза мин...
Шөһрәтең зур, тик аны байрак итмә, Низами!
Онытканмын бөтенләй бит мин Кыямәт-каберене.
Кайчанга тиклем булыр озын кулым, кыска уем?
Үз башыма үз кулым берлә ачканмын ич уен...
Тәңре мине өзмәде дәүләттән, мөлкәт-милектән.
Ә мин, бер эш кырмыйча, залим булганмын нилектән?
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Ләйлә белән Мәҗнүннең бер-берсенә гашыйк булуы
Ачылып күк гөмбәзенең көзгесе,
Көн туды балкып, нәкъ Йосыф йөзлесе.
Рәйхан гөлләр төсенә күк манчылды.
Ал-кызыл нурлар дөньяга сачелде.
Торып Ләйлә тәрәз каршына килер,
Бит алмаларына ал нур бөркелер.
Бар халык һушсыз калыр аны күреп,
Тәрәзеннән агылыр оҗмах нуры.
Бу гүзәлгә күзе төшеп, һәр инсан
Сокланудан, онтылып кулын кискән.
Ләйләнең шул тулып пешкән чагыдыр.
Гөлҗимештәй алсу гөл чәчәгедер.
Бер егет шунда йөрер хәйран булып,
Нишләргә белми торыр вәйран булып.
Мәҗнүн булган бер күрүдән бичара.
Бу гыйшыктан табылырмы бер чара?
Ничек тапсын күрешергә хәйләсен,
Кочар иде үбеп гүзәл Ләйләсен.
Бер-бер артлы шулай көннәр үткән, ди.
Мәхәббәтне бу йорт үзенә керткән, ди.
Бу ике җан төшеп утларда янган.
Күңелләре шул утларда багланган.
Мәхәббәттән чират җитәр газапка,
Хөкемен ул чыгара иң азактан...
Гыйшык уты тагы да дөрләп кабынган.
Егет – кызны, кыз егетне сагынган.
Чалынмасалар да ятлар күзенә,
Гашыйкларның сере чыга йөзенә.
Ике йөрәк берсен-берсе сөйсә гәр,
Чыкмас димә дөньяга ул сер-хәбәр...
Ачылды шул беркөн сернең пәрдәсе,
Телгәләнә ике йөрәк парәсе.
Сер таралды күчеп телдән-телләргә,
Гашыйкларга ни сабырлык теләргә?
Ярады бу гайбәт базар халкына.
Саттылар өстәп һәр тавар хакына...
Гашыйкларның хәле бигрәк ямандыр.
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Саф җаннарны гаеп итмәк замандыр.
Яшерүдән файда юк, ачык беләм:
Каплап булмый кояшны балчык белән...
(Лена Шагыйрьҗан тәрҗемәсе. –
Соц. Татарстан. – 1992. – 15 гыйнв.)
Сораулар һәм биремнәр:
1. Фарсы телендә иҗат иткән азәрбайҗанлы Низаминың тормыш юлы
һәм иҗаты хакында белешмә.
2. Ни өчен «Хәмсә» циклын Низами иҗатының таҗы диләр?
3. «Хөсрәү вә Ширин»: язылу һәм өйрәнелү тарихы, тәрҗемәләре.
4. Низами һәм Котб әсәрләре үзара нинди мөнәсәбәттә?
5. Төрки-татар авторының әдәби осталыгы.
6. Низами иҗатыннан үрнәкләрне укыгыз, идея-тематик һәм шигъри
үзенчәлекләрен билгеләгез.

7. Исцелитель человеческих сердец

[Джалаледдин Руми и татарская литература (1207–1273)]
Порвите же цепь, свободу обретая,
Хоть, может, эта цепь и золотая.
Дж. Руми

Есть знаковые понятия, слова, которые вызывают у нас отно
сительно целостное представление об определённой исторической
эпохе, о её выдающихся достижениях и людях: Античная Греция,
Ренессанс... К такому символическому разряду слов относится и вы
ражение Средневековый Мусульманский Восток. Оно характеризу
ется высочайшим развитием науки, культуры, особенно литературы
и архитектуры. Мусульманский Восток Средневековья, вобравший
в себя интеллектуальные богатства предшествующих цивилизаций,
в первую очередь индийской, греческой и иранской, поднял миро
вую духовную и материальную культуру на невиданную высоту, ока
зал громадное влияние на развитие последующих эпох. В частности,
Западная Европа позднего Средневековья и Нового времени своими
успехами в области науки и культуры во многом обязана Мусульманс
кому Востоку. Следует отметить, что более чем 1000-летняя история
татар, их духовная жизнь органически связаны с арабско-персидс
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ким, османо-среднеазиатским миром – основными народами, реги
онами Мусульманского Востока.
Как известно, мировая цивилизация, национальные и регио
нальные культуры – это, в первую очередь, результат творческой
деят ельности талантливых личностей. К великому счастью, таких в
мусульманском мире было очень много: Аль-Мутанабби, Аль-Ма
ари, Рудаки, Юсуф Баласагуни, Фирдоуси, Низами, Саади, Хафиз,
Джами, Навои и др. Среди них достойное место занимает всемирно
известный поэт, мыслитель, наставник Джалаледдин Руми, 800-ле
тие со дня рождения которого отмечают не только мусульмане, но и
вся мировая общественность. Его произведения переведены на мно
гие языки мира, о личности и деятельности этого гения имеется мно
жество трудов.
Как отмечает современный востоковед и писатель Радий Фиш,
«им (т. е. Руми. – Х. Ю.) восхищались Гёте и Гегель. Великий поэт
Индостана ХХ века Икбал назвал его своим учителем и наставни
ком. Великий турецкий поэт Назым Хикмет писал в тюрьме четве
ростишия-рубаи: первые две строки – Джалаледдина, последующие
две – ответ Назыма Хикмета. В своём последнем романе он не раз
цитировал начальные строки «Месневи» (Джалаледдин Руми. Изда
ние третье. – М.: Наука, 1983. – С. 232).
Жизненный и творческий путь Джалаледдина Руми сложный, тер
нистый, противоречивый. Он неоднократно менял место жительст
ва, путешествовал, переживал душевные подъёмы и потрясения.
Джалаледдин Руми родился 30 сентября 1207 г. в Балхе, на севере
современного Афганистана. Этот город в средние века был крупным
торговым, культурным центром Центральной Азии. Отец будущего
писателя Мухаммад ибн Хусейн Аль-Хатиби Аль-Балхи, или по-дру
гому Бахааддин Валад, в мусульманском мире считался известным
учёным-богословом и оратором-проповедником (хатибом). Он мно
го времени и внимания уделял воспитанию и обучению своег о сы
на. Современники и последующие авторы отзываются о Руми как об
очень эрудированном и совершенном в нравственном отношении
человеке. В этом большая заслуга и его отца. Кроме того, будущий
поэт и мыслитель в течение семи лет учился в Дамаске и Алеппо – в
известных медресе мусульманского мира.
Бахааддин Валад, влиятельный человек при дворе, по всей веро
ятности, ухудшил свои отношения с хорезмшахом Мухаммадом и,
видимо, в первую очередь по этой причине, под благовидным пред

логом паломничества, был вынужден оставить родные края. Когда
Джалаледдину было шесть лет, он со своей семьёй в сопровождении
40 шакирдов и последователей отправился путешествовать по стра
нам Мусульманского Востока. После посещения святых мест семья
Валада была во многих городах, в 1217 г., по приглашению правителя
Румского султаната сельджукидов, расположенного в Малой Азии,
прибыла на территорию нынешней восточной Турции. Вначале они
жили в городе Малатья, затем – в Сивасе, Акшехире, Ларенде (Кара
мане). В 1228 г. семья Валада – уже в Конье, столице Румского султа
ната. Это государство (1077–1307 гг.) в первой половине ХIII в. дос
тигло своего расцвета. Оно дало приют многочисленным беженцам
от походов Чингисхана и его наследников. Среди них особенно много
было учёных, деятелей культуры, писателей, богословов. В Румском
султанате, хотя основное население его составляли тюрки, арабский
оставался языком религии и науки, а фарси – языком письменной
поэзии, в первую очередь придворной поэзии.
Бахааддин Валад, по предложению правителя Румского султаната
Алаадина Кайкубада I, занял пост руководителя самого престижного
медресе в Конье. После его смерти, т.е. в 1231 г., Джалаледдин занял
пост отца и с некоторыми перерывами до конца своей жизни выпол
нял эту обязанность. Кроме того, он обосновал и возглавил знамени
тую суфийскую общину мевлеви.
Как известно, суфизм, или по-другому мусульманский мисти
цизм, – широко распространённое идеологическое учение на Восто
ке; «совокупность разносистемных религиозно-философских идей и
различных обрядов, направленных на непосредственное воссоедине
ние верующ
 его с Абсолютом (Богом) путём внутреннего самосовер
шенствования» (И.С. Брагинский). Цель жизни суфиев – интуит ив
но-мистическое познание божества. Для достижения этой заветной
цели люди должны были пройти путь нравственного очищения, вы
полнять целую систему психологических и этико-моральных упраж
нений, требований. Суфизм, как правило, находился в оппозиции к
официальным властям и в значительной степени выражал интересы
и чаяния широких слоёв населения.
Следует отметить, что жизнь и деят ельность многих известных
людей Мусульманского Востока, таких как Имам Газали, Ибн Араби,
Фаридаддин Аттар, Ахмед Ясави, Санаи, Абдурахман Джами и дру
гих в той или иной степени были связаны с суфизмом. Среди татар
огромный авторитет имели Ясави и Накъшбанди. Отец Джалаледди
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на был также причастен к суфизму. Не зря он встречался с великим
поэтом и суфием Аттаром (1119–1223). Рассказывают, что при одной
из таких встреч присутствовал малолетний Джалаледдин. Указав на
него, Аттар сказал: «Не за горами время, когда сын твой зажжёт огонь
в сердцах скорбящих о мире». И подарил мальчику свою поэму «Ас
рар-наме» («Книга тайн»), с которой Руми не расставался всю жизнь,
постоянно перечитывал...» [Акимушкин О.Ф. Вдохновенный из Ру
ма. / Руми. Поэма о скрытом смысле – М.: Наука, 1986. – С. 215].
Слова Аттара оказались пророческими: действительно, выходец из
Балха зажег огонь любви в сердцах миллион
 ов людей.
Тяга к суфизму у Руми из года в год усиливалась. Но встреча с
дервишем Шамсаддином Табризи в 1244 г. всколыхнула его душу. В
результате трёхлетнего общения, бесед Руми стал ещё более убеж
дённым суфием. Известно, что он имел несколько псевдонимов-та
халлусов: Руми – получен от места жительства; Маулана («наш нас
тавник»), Маулави – эти почётные титулы в первую очередь связаны
с его суфийской деятельностью. Кроме того, значительную часть сво
их стихотворений поэт подписывал именем Шамс в честь своего дру
га и наставника Шамсаддина Табризи. Имя этого человека введено
даже в лирические произведения Руми.
Джалаледдин Руми уже при жизни пользовался огромным ав
торитетом. Слушать его проповеди и выступления, которые часто
сопровождались музыкой и танцами в форме ритуала радения всех
присутствующ
 их, собирались представители не только Румского сул
таната, но и Центральной Азии, Среднего и Ближнего Востока. Сре
ди слушателей, кроме мусульман, были и приверженцы христианс
кого, иуде йского и других вероисповеданий, а также представители
различных сословий и социальных групп.
Джалаледдин Руми умер 17 декабря 1273 г. в Конье и был похоронен
рядом со своим отцом в мавзолее, построенном ещё при правителе
Алааддине Кайкубаде I. Проводы в последний путь великого старца
получили невиданный характер. Радий Фиш, опираясь на реальные
источники, вот как описывает похоронную процессию: «Тюрки и хо
расанцы, греки и армяне, мусульмане, православные, иудеи – все
пришли попрощаться с поэтом, каждый на свой лад. Хафизы читали
Коран, раввины талмуд, православные, священники пели псалмы,
ашики играли на ребабе, стучали в бубны, плясали, возглашая в экс
тазе стихи о любви... Всё смешалось: молитвы и рыдания, крики боли
и стихи, музыка и вопли ярости» (Указ. соч. – С. 244–245).

Могила Руми и раньше, и теперь является своего рода местом па
ломничества для многочисленных посетителей со всего земного ша
ра.
Джалаледдин Руми оставил после себя богатое литературное нас
ледие, написанное в основном на фарси. Есть у него и сочинения,
созданные на арабском языке. Имеются и отдельные строки на тюрки
и греческом языке.
Руми – прежде всего поэт. Но он написал и прозаические про
изведения: «Мактубат» («Письма»), «Маваиз-маджлис-и сабга...»
(«Наставления, произнесённые во время семи маджлисов»), «Фихи
ма фихи» ( «В нём то, что в нём») и др. В «Фихи...» собраны настав
ления, изречения Руми. Это сочинение составлено сыном поэта Сул
тан-Веледом (1226–1312).
Необходимо отметить, что Султан-Велед был не только любящим
и уважающим отца сыном, но и известным поэтом, прямым продол
жателем дел Руми. После смерти отца он стал главой суфийского об
щества мевлеви. В его творчестве доминирует тематика, связанная с
популяризацией жизни, деятельности и учения своег о отца. Основ
ное сочинение Султана-Веледа – «Велед-наме» («Книга Веледа»)
(1299–1302) – поэма из трех частей. Из 25 тысяч бейтов (двустиший)
данной трилогии 235 написаны на турецком языке (их часто назы
вают «Сельджукскими стихами»). Творчество Султана-Веледа, как и
произведения его отца, проникнуто идеями суфизма. Этот поэт, на
ряду с Шейадом Хамзой (ХIII в.), Юнусом Эмре (1250–1320), АшыкПашой (1271–1332), считается основателем османо-турецкой литера
туры.
Джалаледдин Руми – автор множества лирических стихотворе
ний, в подавляющем большинстве газелей и рубаи. Они представле
ны в книге «Диван-и Шамси» («Собрание стихотворений Шамси»),
изданной в Тегеране в восьми томах в 1957–1963 гг. и состоящей поч
ти из 60 тысяч строк.
Мир лирического героя в стихотворениях Руми характеризуется
чрезвычайным богатством чувств и переживаний, стремлением че
ловека к гармонии, красоте и счастью. По утверждению автора, этот
мир зиждется на любви. Она – всеобъемлюща, величественна, безг
ранична, цель и смысл всего бытия; она – воплощение всего прек
расного; она – источник жизни и вдохновения; она – «астролябия
истины». Руми даже высказывает мысль, что любовь бессмертна:

112

113

О все, кто рождён! Когда смерть постучит
в вашу дверь, не пугайтесь!
Смерть – второе рожденье для тех, кто
влюблён. Так рождайтесь, рождайтесь!
В лирике поэта любовь преподносится как целостное чувство. Но
оно раскрывается в различных, органически взаимосвязанных ипос
тасях: любовь к Богу, к людям, к природе, к жизни...
Во главу угла своих поэтических размышлений Руми ставит че
ловека, его сердце... По его мнению, «дом сердца – вот жилище Бо
га». Кто познает своё сердце – тот познает и Бога, и весь мир. Такая
иносказательность, символичность означает, что каждый шаг, каж
дый поступок человека должны сочетаться с сердечностью, гуманны
ми помыслами. Именно вся человеческая доброта – в сердце, именно
все пути начинаются из него. Жить по любви, по велению сердца –
вот главный девиз поэта, вот идеал его о совершенном человеке:
Я чист в любви, я не сею семена корысти,
Я – защита бедных, я не приемлю алчности.
Я – не оковы для людей, и нет и у меня страха ни перед кем,
Я – птица, свободная, вырвавшаяся из клетки.

Венцом поэтического творчества Джалаледдина Руми считается
«Месневи» (1258–1270) – результат двенадцатилетнего труда. Это со
чинение состоит из 25632 бейтов, т.е. двустиший. Первое его научное
издание увидело свет в восьми томах в 1925–1940 гг. Оно было подго
товлено известным английским востоковедом Р. Никольсоном.
Слово «месневи» (маснави) в лексическим смысле означает «сти
хотворения, рифмованные по полустишиям», «стихи», «стихотвор
ная строфа из двух рифмующ
 ихся строк». Первоначально сочинение
Руми было озаглавлено «Месневий-и магнави» («Стихи, обращённые
к внутренней сути вещей», «Стихи о скрытых смыслах»). Затем стали
называть его в обиходе просто «Месневи». Есть и образные названия
этой книги: «Поэтическая энциклопедия суфизма», «Персидский
Коран» и др. О своём философско-дидактическом и религиозном со
чинении автор пишет так:
Сии слова – это лестница, ведущая в небеса.
Всякий, кто по ней пойдёт, достигнет высот.

В произведениях Руми мир любви, гармонии иногда противопос
тавляется этому «бренному миру, «темнице»...
Стихотворениям, особенно газелям поэта присущи музыкаль
ность, мелодичность. Автор, хотя образно жалуется: «Слово-враг
мой, оно не подчиняется мне», виртуозно использует все возмож
ности разговорного и письменного языка, особенно анафоры, реди
фы, звуковые повторы и др. Так, например, в газели «О вы, рабы...» в
конце каждой строфы в виде редифа повторяются слова «Я уж давно
влюблён», и в стихотворении «Открой...» – «я жажду». Такие элемен
ты усиливают воздействие поэтических строк на читателей и слуша
телей.
Чрезвычайная музыкальность стихотворений Руми объясняется
ещё и тем, что они часто исполнялись в сопровождении музыкально
го инструмента во время проповедей, в процессе радений под музыку.

Как и некоторые лирические стихотворения Руми, так и отдель
ные части «Месневи» произнесены путём импровизации во время
проповедей, выступлений поэта. Его сын Султан-Велед, ученики
(особенно один из них по имени Хусамаддин) записывали их. По
том автор сам обрабатывал, уточнял, корректировал сочинённые им
стихи.
К даному сочинению Руми приступил как к выполнению соци
ального заказа. Однажды его ученики (приверженцы, мюриды) об
ратились к поэту со следующей просьбой: «Маулана, не могли бы вы
создать произведение, похожее на поэмы Санаи и Аттара, в котором
бы стихами рассказали всё то, что вы поясняете ученикам во время
занятий и бесед? В ваших газелях это имеется, но хотелось бы, чтобы
положения мистического пути были бы изложены последовательно в
одной книге» (Руми. Поэма о скрытом смысле..., с. 227). Эта просьба
учеников была принята поэтом. По первоначальному замыслу авто
ра книга должна была быть своего рода руководством для членов су
фийского общества мевлеви. Но в процессе творчества она преврати
лась в «руководство» для многомиллионных читателей и слушателей
нескольких поколений, стала своего рода, как и сочинение «Гулис
тан» Саади, «учебником жизни». Да, в «Месневи» в доступной форме
излагаются религиозно-суфийские положения, много (760) раз при
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Я – туча, полная дождя, я – небо, рассыпающ
 ее жемчуг,
Я земным жаждущим дарую воду жизни.

водятся строки из Корана, в 745 случаях использованы хадисы. Есть
интертекстуальным путём вмещённые в ткань сочинения выдержки
из других авторитетных источников. Руми своим мощным поэтичес
ким талантом, глубокой эрудицией, внутренним чутьём раскрывает
тайный, скрытый смысл приведённых цитат и выдержек. Кроме то
го, он в простой, доходчивой и в то же время высокохудожественной
форме выражает свои раздумья, представления о жизни, о человеке,
о мире, передаёт накопленный духовно-нравственный и интеллекту
альный опыт будущим поколениям.
Такие качества и поступки, как божественная и земная любовь,
человечность, чистота души и помыслов, милосердие, взаимное
уважение, честность, порядочность, сострадание пронизывают всю
книгу. По мнению автора, человек – творение Бога, поэтому он во
всех деяниях должен соответствовать своей сущности. Изо всех сил
поэт стремится возвысить человека, сделать его во всех отношениях
совершенным, счастливым. Всё, что мешает этим помыслам, подвер
гается суровой критике автора.
Структура «Месневи» в какой-то степени напоминает структуру
учебников, урока. В ней, как и в педагогическом процессе, для до
ходчивости излагаемого положения, для воздействия на слушателя,
читателя, в виде иллюстрации приводятся поучительные притчи,
хикаяты-рассказы. Сюжеты их взяты из фольклора народов Восто
ка, из письменных произведений различных авторов. Эти хикаяты,
на первый взгляд, очень просты, часто реалистичны. Но смысл их
глубокий, символичный, поучительный. Такая иносказательность,
двуплановость сюжетов и образов присущи «Месневи». Например,
в одной из притч Руми рассказывает, что однажды приведённого из
Индии слона поставили в тёмный сарай. Проникшие туда люди, ко
торые никогда не видели слона, в темноте, не видя ничего, ощупы
вали его руками. Один из них, коснувшись хобота рукой, сравнил
слона с водосточной трубой. Другой, пощупав его, молвил: «...врешь,
на опахало этот зверь похож!». Третий, потрогав ногу слона, сказал:
«Он вроде толстого бревна». Четвёртый, спину слона гладя, произ
нёс: «Спор пустой – бревно, труба... Он просто схож с тахтой».
Как видите, описанная в притче ситуация обыкновенная, реалис
тичная. Участники спора каждый по-своем
 у прав. Но глубокий, сим
воличный смысл рассказа в том, что нельзя судить о вещах, явлениях
односторонне, необходимо иметь целостный, диалектический под
ход к объекту суждения.

В другом рассказе-хикаяте повествуется о том, как старик жало
вался врачу на свои болезни (насморк, кашель...). Ответ врача был
прост: твои болезни «от старости». Тогда старик стал раздражённо ру
гать врача. Притча кончается такими словами:
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А врач: «И раздражительность твоя –
От старости, тебе ручаюсь я!».
Сюжет третьего рассказа таков: однажды на корабле грамматик
упрекал кормчего за незнание синтаксиса и сказал: «Полжизни жил
ты зря!». Через некоторое время начался шторм. Кормчий спросил
у грамматика: «Учился плавать ты?». Получив отрицательный ответ,
добавил: « Ты зря потратил жизнь: корабль ко дну идет!».
В некоторых притчах героями выступают животные, птицы, и по
жанровой структуре, аллегорическим характером они напоминают
басни.
Приведённые в качестве иллюстрации хикаяты, хотя они в той
или иной степени связаны с общим контекстом, имеют и относи
тельную идейно-эстетическую самостоятельность, поэтому их часто
публикуют без «теоретической» части в форме сборника рассказов.
Произведения Джалаледдина Руми давно уже вошли в сокровищ
ницу мировой классики. Его творчество, взгляды, образ жизни вы
зывают интерес у многих современных читателей, у представителей
различных направлений. Особенно чтят и изучают Руми в Турции,
Иране, Афганистане, Таджикистане. Почти все произведения его пе
реведены на турецкий язык. К сожалению, русскоязычным читателям
доступна лишь незначительная часть творческого наследия поэта.
Каково же место Руми в татарском мире? Попытаемся кратко от
ветить на этот вопрос.
Единство религии и графики, различные контакты создавали не
обходимые условия и предпосылки для ознакомления татар и усвое
ния ими интеллектуальных, культурных достижений Мусульманского
Востока. Сочинения арабских, персидско-таджикских, османо-ту
рецких, чагатайско-узбекских авторов широко распространялись в
татарском мире, их читали на языке оригинала, в различных пере
водах, комментариях. Они оказали большое влияние на развитие та
тарского словесного искусства. В числе этих писателей, наряду с Са
ади, Аттаром и Мухаммедом Челеби, Джалаледдин Руми занимает
одно из ведущих мест. Его этико-религиозные и философские взгля

ды нашли благодатную почву в Поволжье и Приуралье. В творчестве
Махмуда Булгари, Хисама Кятиба, Умми Камала, Кулшерифа, Мав
ля Кулыя и других татарских авторов много созвучного идеям Руми.
Поэмы Мухаммедьяр
 а по структуре близки к «Месневи». В «Кисек
баше» – произведении неизвестного автора – упоминаются имена
Маулана и его наставника Шамса Тарази (т. е. Табризи). Имеются
рукописи отдельных произведений (часто хикаятов-рассказов), сос
тавленных татарскими переписчиками. Известный татарский поэт
и просветитель Габдрахим Утыз-Имяни (1754–1834), на основе раз
личных рукописей, на языке оригинала составил сводно-критичес
кий текст «Месневи». О качестве данного текста хорошо отзывался
известный специалист иранской филологии профессор Габдрахман
Тагирджанов. В сочинениях Абдульманиха Каргали, Хибатуллы Са
лихова и других авторов встречаются отдельные сюжеты, мотивы, об
разы, детали, генетически связанные с творчеством Руми. Так, нап
ример, Хибатулла Салихов, критикуя невежество людей, приводит
сюжет из «Месневи» о том, как однажды сокол вылетел из рук эмира
и сел на плетень одной старухи...
В 1902 г. И.Гаспринским в Бакчасарае была опубликована неболь
шая книга на тюрко-татарском языке с избранными стихотворными
хикаятами из «Месневи». Переводчик не указан. Язык трудный, но
поэтическое звучание стихотворных строк оставляет хорошее впечат
ление (Миннегулов Хатип. Татарская литература и Восточная клас
сика. – Казань: Изд-во КГУ, 1993. – С. 171–173). В 1919 г. в Казани
на татарском языке увидел свет сборник под названием «Восточные
поэты» (составитель и переводчик – Гали Рахим). В нём, наряду со
стихотворениям
 и Омара Хайяма, Саади, Хафиза, Хакани, Джами,
Рабиндраната Тагора, представлены и образцы лирики Руми. В пре
дисловии Г. Рахим называет его «самым гениальным суфийским поэ
том», даёт краткие сведения о жизни и творчестве автора «Месневи».
Газель, переведённая составителем, начинается так:
Газаплары миңа рәхәт булып күренер тәмугның,
Әгәр дә бергә булсаң син минем берлән, гүзәлем.
Чәчәкле бакчага охшар иде зиндан да хәтта,
Әгәр дә анда булсаң син минем берлән, гүзәлем...
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Адские мучения показались бы мне блаженством,
Если бы ты была со мною рядом, моя красавица.
Тюрьма была для меня как цветущий сад,
Если бы ты была со мною рядом, моя красавица.
Здесь же помещено рубаи-четверостишие Руми:
Миңа тормыш язык синсез, гүзәл яр,
Бу дөньяда ничек синсез торырмын.
Тереклеккә һич охшамас бу тормыш,
Үләрмен мин, кибәрмен дә корырмын.
О красавица, без тебя мне жить грех,
Без тебя как я проживу в этом мире?
Жизнь моя (без тебя) не уподобится жизни,
Погибну я, засохну и иссякну.
К сожалению, в советское время многовековые связи татар с Му
сульманским Востоком почти стёрлись. Изучение арабского, пер
сидского, турецкого языков и литератур, переводы с них почти све
дены на нет. Но интерес к великим творениям Востока не исчез.
Татарский поэт-эмигрант Минхаж Исмагили, который долгие годы
жил в Германии, в стихотворении «У могилы Джалаледдина Руми»
(1968) выражает своё восхищение талантом Руми, называет его «звез
дой», «орлом», «соколом», «великим отцом», подчёркивает большие
заслуги поэта в философии, сравнивает «Месневи» с «величествен
ным дворцом». Вот так звучит предпоследняя строфа стихотворения
М. Исмагили:
Шигырьләрең магнит кебек үзенә тарта,
Алар минем кулларымда чәчәк ата.
Күтәрелә күңелләрем аны укып,
Алар мине алга өнди, мине уята.
Твои стихи притягивают как магнит,
Они в моих руках расцветают.
Прочтение их поднимает настроение,
Они будят меня, призывают вперёд.
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В постсоветский период, хотя и очень медленно, вновь стала прив
лекать внимание татарских читателей классика Востока, в том числе
творчество Руми. Появились отдельные публикации, в которых име
ются интересные мысли и наблюдения. На повестку дня встал вопрос
о подготовке и издании сборника стихотворений Руми на татарском
языке. Кроме того, требуется специальное (может быть, диссертаци
онное) исследование творчества Руми во взаимоотношении с татарс
кой литературой и духовной жизнью.
***
«Я земным жаждущим дарую воду жизни», – писал когда-то Джа
лаледдин Руми. Прошли годы, века. А великий Маулана не только
своим современникам, но и многим последующим поколениям всё
ещё дарует воду жизни, вдохновляет на новые подвиги, главное – ис
целяет человеческие души. В этом его величие и бессмертие.
(Миннегулов Х. Исцелитель человеческих сердец //
Журнал «Татарстан». 2007. – № 8. – С. 50–53)
Вопросы и задания:
1. Основные этапы жизни Руми.
2. Охарактеризуйте творческое наследие поэта.
3. Почему «Месневи» называют «поэтической энциклопедией суфизма»?
4. Роль и место Руми в татарской духовной жизни.
5. Руми – «исцелитель человеческих сердец». Объясните смысл данного
выражения.

Җәләледдин Руми (1207–1273)
Урынсыз бәхәс
(Шигырь)
Аңлашмаулар талашуга барып җитә,
Иң сыналган дусларны да дошман итә:
Һәр нәрсәнең бүтән телдә исеме башка,
Аңлашмасаң, шул бер сүз дә җитә башка...
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Килә юлдан тыныч кына сөйләшкәләп,
Дүрт якын дус: төрек, грек, фарсы, гарәп.
Очрады да ниндидер бер яхшы бәндә,
Бүләк итте бу дүрт дуска көмеш тәңкә.
Фарсы әйтте: «Базарга без барыйк, дуслар,
Бу акчага ангур алып ашыйк, дуслар!»
Гарәп әйтте: «Төкерәм синең ангурыңа:
Әнаб тәмле, әйдә әнаб алыйк моңа!»
Төрек әйтте: «Болар бары буш әңгәмә,
Йөзем тәмле, йөзем алыйк бу тәңкәгә!»
Грек әйтте: «Өчегез дә ахмак бәндә:
Әстафильдән тәмле нәрсә бармы әллә?!»
Шулай итеп, болар шундый кызыштылар,
Хәлдән таеп егылганчы сугыштылар.
Барсына да кирәк нәрсә бары йөзем,
Тик бүтәнчә әйтә алар «йөзем» сүзен.
Тик шул сүзне белмәүләре аркасында,
Шактый төште һәрберсенең аркасына.
Булса иде әгәр шунда күпне белгән,
Килештергән булыр иде бер сүз белән:
Әйтер иде: «Бирегезче тәңкәгезне,
Килештерим әле сезнең һәммәгезне!
Киттек әйдә, кибетчегә керик әле,
Кем ни тели, шуны алып бирим әле!»
Тинтәк сүзләр сәбәп булса сугышырга,
Минем сүзләр дәшә сезне дус булырга.
Хәсән Туфан тәрҗемәсе
(Көнчыгыш шагыйрьләре... – 178–179 б.)
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Хафиз Ширази (1325–1389) шигырьләре
***
Хәтерлә син дуслар белән бергә мәлне,
Ул көннәрдә безнең ниләр күргәннәрне;

Йөрәкләргә азык була алган шигырь
Иң кадерсез нәрсә инде илдә хәзер, –
Заман инде Санаидәй шагыйрьгә дә
Ашын түгел, ташын тәкъдим итә хәзер...

Бүген инде – очрашулар читен чорда –
Искә төшер сине өзелеп сөйгәннәрне...

Кичә миңа берәү шундый киңәш бирде:
«Сиңа шушы фәкыйрьлегең җилән хәзер!»

Хәтерләче, җанны кайгы көйдергәндә,
«Дускай, мәйне авыз итче!» дигәннәрне.

Заман хәлен төшен дә син, дөмек, Хафиз:
Шунда гына бераз артыр синең кадер...

Искә ал син, йөрәккәем, чын дусларны,
Бу көннәрдә кайгы йотып йөргәннәрне...

***
Ул яшәгән тарафларга бар да син, җил,
Хәлләремне сөйләп килче аңа син, җил.

Онытма син шундый авыр көннәрдә дә
Хаклык улы була белгән ирәннәрне...
Зандерудның елгаларын хәтерлә син,
Күреп бүген күздән яшьләр түккәннәрне...
Чын дусларны искә төшер бүген, Хафиз:
Зинданда да серне саклый белгәннәрне...
***
Монафыйклык тулган һәрбер өйгә хәзер,
Намус, вөҗдан кемдә бар соң, кемдә хәзер?!
Һәрбер даһи, урамдагы хәерче күк,
Башын инде ахмакларга ия хәзер...
Ихтирамга лаек булган һәрбер кеше
Кайгыларга батып гомер сөрә хәзер...
Кабахәтнең хәле әйбәт: нәҗес малга
Заман инде алтын бәя бирә хәзер...
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Сөйлә минем кайдалыкны, кайгыларны...
Тик аны да сагышларга салма син, җил.
Хәсән Туфан тәрҗемәләре
(Көнчыгыш шагыйрьләре. 181–182 б.)

IV. Шәрык һәм татар әдәбиятында кысалы кыйссалар
(Борынгы Һиндстан белән бәйләнешле әсәрләр)
Кайда да үз ядкәрләр
Уже давно мир литературы современных культурных стран... слагается из
двух элементов: из произведений, появившихся в данной стране, и произ
ведений, перенесенных в эту страну из литературы других стран. Уже давно
повелось, что подлинно значительные произведения какой-либо литературы
быстро проникают в литературный мир другой страны и в какой-то мере ста
новятся принадлежностью литературы этой страны...
Роль такой чужой литературы и стране, куда она систематически прони
кает, бывает временами очень велика. Бывают случаи, когда какое-либо про
изведение чужой литературы привлекает больше внимание в данной стране,
чем что-либо им появившегося в своей литературе, и оказывает немалое вли
яние и на свою литературу, и на общественную мысль.
Н.И. Конрад
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«Кәлилә вә Димнә» һәм «Тутыйнамә» китаплары генетик як
тан борынгы Һиндстан җирлеге һәм мәдәнияте белән бәйләнешле.
Мәгълүм булганча, Һиндстан – дөнья культурасының мөһим үзәге.
Анда яңа эрага кадәр үк гаҗәеп бай фольклор туа, язма әдәбият, сән
гать зур үсеш ала, фәлсәфә бик нык алга китә. Мәсәлән, биредә яңа
эрага кадәр V гасырларда ук гаделлек һәм хаксызлык, яхшылык һәм
явызлык көрәшен үзәккә алган, фантастик һәм реаль вакыйгалар
ның синтезын тәшкил иткән бай эчтәлекле, гуманистик юнәлешле,
тирән фикерле мәшһүр «Махабхарата» (100 мең икеюллык. Күләм
ягыннан «Илиада» һәм «Одиссея»дан, икесен бергә алып караганда
да, 8 мәртәбәгә зуррак) һәм «Рамаяна» (24 мең икеюллык шигырь)
дастаннары туплана. Бу әсәрләр, бик күп телләргә тәрҗемә ителеп,
хәзерге дөнья культурасының мөһим ядкярләре хисапланалар.
Шунысын да искәртик: Һиндстан – күпмилләтле, күптелле ил
(тамил, бенгал, хинди, урду һ. б.). Әмма бу халыкларның күп гасыр
лар буе үзара аралашып яшәүләре, үзара якын үсештә торулары алар
ның мәдәниятендә дә шактый якынлык, уртаклык тудырган. Борын
гы Һиндстандагы язма культураның андагы күп халыклар өчен уртак
булган пратик, санскрит кебек телләрдә язылуы да (соңгысын «һинд
латины» дип тә атарга мөмкин) үзара якынлыкны арттыруда мөһим
роль уйный.
Газнәвиләр империясе, Дәһли солтанаты, бөек моголлар дәве
рендә, ягъни XI–XVII гасырларда, Һиндстанда фарсы, гарәп, төрки
язма әдәби телләре дә киң таралыш таба, бу телләрдә күпсанлы һәм
бай эчтәлекле әсәрләр туа (Әмир Хөсрәү Дәһләвинең «Хәмсә»се, Бә
дил поэмалары, Бабур язмалары һ. б.).

1. «Кәлилә вә Димнә»
Татар рухи дөньясына килеп кергән «Кәлилә вә Димнә» һәм «Ту
тыйнамә» китапларының нигезен борынгы Һиндстанның «Панча
тантра» һәм «Шукасаптати» җыентыклары тәшкил итә. Бу мәҗму
галарның тәүге вариантлары, халык иҗатына нигезләнеп, III–IV
гасырларда санскрит телендә төзелә башлаганнар. Әмма аларның
безгә килеп җиткән нөсхәләре бераз соңрак чорга – XII–XIII
йөзләргә карый.
«Панчатантра» – безнеңчә «Биш китап» («Пятикнижие») дигән
сүз. Аның тәүге төзүчесе итеп, гадәттә, брахман Вишнушарман исем
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ле легендар акыл иясен күрсәтәләр. Имеш, ул бу китабын патша ул
ларын укыту, аларга политик акыл, тормыш тәҗрибәсе бирү өчен
төзегән. Җыентык белән танышу да аның дидактик характерын рас
лый. Чыннан да китапта, борынгы Һиндстан фольклор һәм халык
педагогикасы традицияләренә нигезләнеп, хайваннар, кош-кортлар
һәм аларның үзара, шулай ук кешеләр белән мөнәсәбәте аркылы тор
мыш, кешеләр табигате өчен хас булган күп кенә сыйфатлар, тотрык
лы ситуацияләр сәнгатьчә гәүдәләнеш таба.
Гуманистик эчтәлекле, эстетик яктан үтемле «Панчатантра» мил
лионлаган дөнья укучыларының һәм тыңлаучыларының яраткан
китабына, тормыш дәреслегенә әверелә. Галимнәр хисаплавынча,
аның 200 ләп тәрҗемәсе һәм версиясе бар, ул дөньяның 60 лап те
ленә тәрҗемә ителгән. Әле бу саннар гомуми җыентыкка гына ка
рый. Ә инде «Панчатантра»дагы аерым сюжетларга мөнәсәбәттә ту
ган әсәрләрнең саны иксез-чиксез. Гомумән, яшәеш һәм таралыш
тарихы, гыйбрәтле һәм бәхетле язмышы белән дөнья әдәбиятында,
«Мең дә бер кичә»дән кала, бу ядкяргә тиң булырлык әсәрләр сирәк
тер. Хәтта бу җыентык XIX йөз фольклористикасында һәм әдәбият
фәнендә миграция теор
 иясе таралуда да төп материалларның берсе
була.
«Панчатантра» укучыларга барыннан да бигрәк «Кәлилә дә
Димнә» версиясе аша таныш. Ул Дәбшәлим исемле Һинд патшасы
ның үтенече буенча, «Панчатантра»га нигезләнеп, Бәйдәба атлы фи
лософ тарафыннан төзелгән. Әсәрнең язылу, таралу тарихы болай
аңлатыла: Искәндәр Зәлкәрнәйн (Александр Македонский) Көнчы
гышка поход вакытында бер Һинд патшасын җиңә һәм ул илнең тә
хетенә Дәбшәлим исемле кешене утыртып китә.
Дәбшәлим халык белән бик каты мөгамәлә кыла. Шуның нә
тиҗәсендә ил аянычлы һәлакәт алдында кала. Нишләргә? Кешеләр
киңәш белән илнең акыл иясе Бәйдәбага мөрәҗәгать итәләр. Шун
нан соң бу философ патша янына килә һәм аңа: «Син властеңны
начар якка файдаланасың, үзең тәкәббер, явыз... Бу эшләреңнән
баш тарт, гадел бул», – ди. Патша, бу сүзләрдән ярсып, Бәйдәбаны
асарга боера, бераздан бу карарын төрмә белән алыштыра. Фило
софның якыннарын, шәкертләрен эзәрлекли башлый. Шулай итеп,
көн артыннан көн уза. Әмма бераздан Дәбшәлим үзенең кылган эшгамәлләренә үкенә башлый. Бәйдәбаны азат кылып, үзенә вәзир итә.
Аның киңәшләрен тыңлап, акыл, гаделлек белән идарә итә башлый.
Билгеле бер вакыт үткәч, Бәйдәба, патшаның үтенечен исәпкә алып,
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яшәеш, идарә өчен, мөһим мәсьәләләр хакында китап яза. Бу әсәр
Дәбшәлимгә һәм аның якыннарына, акыл ияләренә бик ошый. Ки
тапны бик кадерләп, саклап, «Хикмәт-акыл йортында» яшереп кенә
тоталар.
Китапның даны еракларга тарала. Иран патшасы Хөсрәү Әнү
ширванның (ул 531–579 елларда идарә итә) бу китапны үзендә бул
дырасы килә. Әмма ничек? Кем ярдәмендә? Кулай кешене эзлиләр,
һәм бераздан андый кеше табыла. Ул – врач Барзуя. Укымышлы,
акыллы, төрле телләрне яхшы белгән бу кеше Һиндстанга бара, анда
гы галимнәр белән дуслаша; шуларның берсе – Адуя – теге китапны
аңа яшерен рәвештә күчереп бирә.
Менә Барзуя Иранда. Теләгәне табылуга Хөсрәү Әнүширван бик
шат. Барзуяга ул: «Ни теләсәң, шуны бирәм»,– ди. Тегесе: «Китапта
минем хакта махсус бүлек язылсын», – дигән үтенечен белдерә. Пат
шаның Бозорг Миһр исемле акыл иясе, киңәшчесе Барзуя хакында
махсус бүлек яза. Шулай итеп VI йөздә мәшһүр санскрит китабының
пәһләви, ягъни урта иран телендәге варианты туа.
«Кәлилә вә Димнә» үзенең идея-художество ягыннан камилләш
үе, чор ихтыяҗларына яраклаштырылуы, укучылар арасында попу
лярлашуы белән күп дәрәҗәдә гарәп язучысы Ибне әл-Мөкаффәгъ
ка (якынча 720–756 еллар) бурычлы.
Билгеле булганча, гарәпләр VII гасырда, сасанидлар династиясен
бетереп, Иранда үз хакимлекләрен урнаштыралар. Элеккеге зороаст
ризм (зәрдәшт) диненә, иран теленә, культурасына, гореф-гадәтлә
ренә каршы көрәш башлана, ислам динен тоту, гарәп телен өйрәнү
рәсми, мәҗбүри төс ала. Шушындый шартларда күп кенә иранлылар
гарәп культурасына кушылалар, аны үстерүгә, бает уга үзләреннән
зур өлеш кертәләр. Әмма аларның кайберләре яшертен рәвештә бул
са да элеккеге зороастризм диненә, иран теленә һәм мәдәниятенә
симпатия белән карыйлар, төрле юллар белән исламгача традици
яләрне, мәдәниятне сакларга, гарәп теле ярдәмендә милли тарихны
һәм культураны пропагандаларга омтылалар. Ибне әл-Мөкаффәгъ
тә әнә шундыйлардан. Аның күп кенә фәлсәфи, тарихи, әхлакый
хезмәтләре, тәрҗемәләре, әдәби әсәрләре теге яки бу дәрәҗәдә Иран
тормышы, аның элеккеге тарихы һәм мәдәнияте белән бәйләнеш
ле («Шаһнамә», «Олы әдәб», «Кече әдәб», «Кәлилә вә Димнә» һ. б.).
Аларда без исламгача Иран тормышын олылауны, гарәп хәлифәле
гендәге идарәчелеккә, иҗтимагый, экономик мөнәсәбәтләргә тән
кыйди карашны, җәмгыятьне акыл, белем, тарихи тәҗрибә, яхшы

әхлак белән сафландырырга, камилләштерергә омтылышны күрәбез.
Бозорг Миһр авызыннан, мәсәлән, акыл турында мондый фикерләр
әйтелә: «Разум есть основа всякого добра, ключ к каждому желанию,
и никому не обойтись без него. Он приобретается опытом и образо
ванностью и является скрытой природой в человеке, притаившейся
подобно огню в камне или дереве; не виден он, пока не коснется его
высекающ
 ий извне; когда же это произойдет, обнаруживается у него
свет и пламень. Так же и разум таится в человеке: не виден он, пока не
обнаружит его образованность и не даст ему силы опыт; когда же ут
вердится он, то первым устремляется к добру и отгоняет всякий вред.
Нет ничего лучше разума и образованности (курсив безнеке. – Х.М.)
(Калила и Димна. Пер. с арабского... – М., 1957. – С. 38].
Бу өземтәдән борынгы грек һәм Ренессанс дәвере рационалистик
фикерләренә аваздаш булган моментларны күрү кыен түгел.
Урыны белән әл-Мөкаффәгъ үз чоры һәм җирлеге өчен гаҗәеп
кыю фикерләр әйтә. Врач Барзуя турындагы бүлектә ул, мәсәлән,
акылны, танып-белү процессында фикер иреген яклап, хәтта ди
ни чикләнгәнлекне тәнкыйтьләүгә кадәр барып җитә. Барзуя тара
фыннан әйтелгән түбәндәге юллар – моның ачык мисалы: «Я видел
много религий и толков среди народов, наследуемых ими от своих от
цов; я видел, как одни люди устрашаются и принуждаются принять
их, а другие домогаются приобрести через них мирские блага и сан и
средства к жизни. Все они утверждают, что их вера правильна и вер
на и что противоречащие ей находятся в заблуждении и ошибке. Ве
лико их разногласие относительно сущности творца и твари, начала
творения и его конца и многого другого; всякий всякого осуждает и
является для него порицающ
 им врагом. Я решил тогда поучиться у
учёных и главных людей каждого толка, рассмотреть их рассуждение
и доводы, дабы различить истину от лжи, избрать истинное и после
довать ему в достоверной уверенности, не признавая за истину того,
чего не знаю, и не идя за тем, чего не разумею. Я так и сделал. Я спра
шивал и разыскивал, но не нашел из них никого, кто бы не расхвали
вал мне ещё больше свою веру и не поносил веру противников своих.
Ясно стало мне, что доказательства и рассуждения их пристрастны и
не покоятся на справедливости. Я не нашел ни у одного из них довода
правильного и верного, который признал бы разумный человек и с
ним согласился.
Когда я увидел это, я не счёл возможным следовать кому-либо из
них...».
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Шунысы мөһим: дини чикләнгәнлекне тәнкыйтьләү, кеше акы
лына дан җырлау идеясе моннан соң да Шәрык әдәбиятында дәвам
итте.
В Латакии шумно ссорятся Мухаммад и Христос.
Этот бьёт в колокол, тот вопит с минарета.
Каждый славит свою веру, не разберёшь, кто из них прав.
Бөек шагыйрь һәм философ әл-Мәгарринең бу юллары – тради
цияләр дәвамчанлыгының ачык бер мисалы.
Туры сүзле, тәнкыйди карашлы, укымышлы әл-Мөкаффәгъның
әдәби-гыйльми һәм иҗтимагый-политик эшчәнлеге шул дәвернең
күп кенә хөкемдарларында һәм руханиларында ризасызлык тудыра.
Аны ересьлыкта (зиндыклыкта) гаеплиләр. Хәлиф әл-Мансур әмере
белән әл-Мөкаффәгъ 36 яшендә ерткычларча җәзалап үтерелә: әүвәл
аның аяк-кулларын чабып утта яндыралар, аннан үзен утка аталар.
Алтын Урда шагыйре Харәзминең (XIV йөз) касыйдәсендә мон
дый юллар бар:
Харәзминең әгәр тәне тупрак булса һәм,
Атын тере тотар җиһан эчрә сүзләре.
Шуның кебек, әдип, гәрчә ул үзе юкка чыкса да, әсәрләре белән
инде менә 12 гасырдан артык яшәвен дәвам итә.
«Кәлилә вә Димнә»нең пәһләви телендәге варианты сакланма
ган. Әмма аның VI йөздә үк, ягъни 570 елда сирия теленә Буд тара
фыннан күчерелгән тәрҗемәсе (ул 1876, 1911 елларда нәшер ителә)
бар. Ике текстны чагыштыру әл-Мөкаффәгъның урта иран телендә
ге вариант белән иҗади эш итүен күрсәтә: ул әсәрнең шактый өле
шен кабат эшләгән, аны «гарәпләштергән», ислам дине белән яраш
тырган, аерым кыскартулар, өстәмәләр (мәсәлән, кереш, диннәр
турындагы бүлекчә, Димнәне хөкемгә тарту хикәяте һ. б.) керткән.
Әл-Мөкаффәгънең бу өлкәдәге эшчәнлегенә бәя биреп, гарәп әдә
бият ының күренекле белгече И.М. Фильштинский болай яза: «Пере
работка «Калилы и Димны» была столь радикальна, а значение это
го произведения в истории арабской литературы столь велико, что,
несмотря на переводный его характер, оно стало фактом истории
арабской средневековой прозы. На арабской почве произведение
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как бы обрело новую жизнь, и именно благодаря переводу Ибн альМукаффы оно через некоторое время проникло в Европу» [Фильш
тинский И.М. Арабская литература в средние века... – М., 1978. – С.
96–97].
Гарәп телендәге «Кәлилә вә Димнә» 1080 елда грекчага, аннан
«Стефанит һәм Ихнилат» исеме астында славянчага күчерелә; XII га
сырда яһүдчәгә, аннан XIII йөздә латинчага тәрҗемә ителә. Бу телләр
аша җыентык, андагы хикәятләр күпчелек Европа халыкларына тара
ла. XIX йөздән башлап «Кәлилә вә Димнә»нең тәнкыйди басмалары,
гыйльми тәрҗемәләре дөнья күрә башлый; аңа мөнәсәбәттә гаҗәеп
күп әсәрләр (Бокаччо новеллалары, Лафонтен мәсәлләре һ. б.) иҗат
ителә.
Латин, грек, француз, немец, борынгы славян, төрки һәм кайбер
телләр аша (турыдан-туры да, тәрҗемә ителеп тә) «Кәлилә вә Димнә»
рус укучыларына да таныш була. Шунысын да искәртик: русчага тәр
җемәләр кайвакыт бик урау юллар аша башкарыла. Мәсәлән, XVI
гасырда, фарсы версиясенә нигезләнеп, «Кәлилә вә Димнә»нең тө
рекчә тәрҗемәсе («Һомаюн-намә») эшләнә һәм ул французчага да
күчерелә. Француз басмасыннан аны Борис Волков русчага тәрҗемә
итә. «Политические и нравоучительные басни Пильпая, философа
индейского» исемле бу китап 1762 елда Петербургта басылып чыга.
Аңа нигезләнеп «Басни Пильпая» һ. б. төрле мәсәл җыентыклары да
дөнья күрә. Алар белән Л.Н. Толстойның да кызыксынуы мәгълүм.
Бөек әдип «Панчатантра»дан килгән мәсәлләргә югары бәя бирә
һәм, эшкәртеп, аларның кайберләрен үзенең «Азбука»сына да кертә.
Совет чорында әл-Мөкаффәгъ китабының күренекле ориента
лист И.Ю. Крачковский һәм И. П. Кузьмин тарафыннан гарәпчәдән
тәрҗемә ителгән яңа басмалары дөнья күрде (1934, 1957 елларда).
Алар профессор Л. Шейхоның мәшһүр басмасына (1928) нигезләнеп
эшләнгәннәр һәм гыйльми яктан хәзерге вакытта ышанычлы тәр
җемәләрдән хисапланалар.
Академик С.Ф. Ольденбургның «Панчатантра»ның роле, тара
лышы хакында әйткән мондый фикере бар: «Из Индии встаёт один
сборник, которому было суждено после Библии стать одною из са
мых распространённых в мире книг...» [Панчатантра... – М., 1972. –
С. 18]. Билгеле факт-мәгълүматлар да күренекле ориенталистның бу
фикерен куәтлиләр.
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Ә соң бу ядкяр татар дөньяс ына нинди юллар белән килеп кергән,
татар укучысы аның белән ничек очрашкан?
Татарлар – руслар белән элек-электән үк аралашып яшәгән ха
лык. Шуңа күрә рус рухи тормышындагы күренешләрнең теге яки бу
дәрәҗәдә татарларга да мәгълүм булуы табигый. Әмма кабул ителү
нең бу каналы «Кәлилә вә Димнә» гә, «Тутыйнамә» һәм Шәрыкның
кайбер классик әсәрләренә мөнәсәбәттә төп һәм хәлиткеч түгел. Ни
өчен? Чөнки ул чагыштырмача соңрак туган һәм активлашкан күре
неш.
Татарлар, халык буларак формалашканчы, ягъни гомумтөр
ки карынында вакытта ук, Һиндстан мәдәнияте белән билгеле бер
дәрәҗәдә турыдан-туры мөнәсәбәткә кергәннәр. Төрки, уйгур ка
ганлыклары, хәзәр патшалыклары чорында ук төркиләргә Һиндс
таннан будда дине ядкярләре, аерым фольклор, язма истәлекләрнең
керүе мәгълүм. Болгар, Алтын Урда, Казан илләренең дә Һиндстан
белән турыдан-туры аерым бәйләнешләргә керү очраклары тарих
тан билгеле. Бу традиция татарлар рус дәүләте составына кергәннән
соң да дәвам итә. Оренбург татары Исмәгыйль Бикмөхәммәт углы
ның XVIII йөзнең икенче яртысында Һиндстанга сәяхәте һәм анда
күргәннәрен эпистоляр стильдә укучыларга җиткерүе – моның ачык
мисалы.
Әмма татарларның Һиндстан мәдәни истәлекләре белән таны
шуы, аларны кабул итүе барыннан да элек гарәп, фарсы, бераздан
төрек, үзбәк телләре, культуралары аркылы барган. Бу телләрнең ре
волюциягә кадәр күпчелек татар укучыларына теге яки бу дәрәҗәдә
аңлаешлы, үз булуы, ул телләрдәге истәлекләрнең Идел-Урал буйла
рында киң таралуы (күчерелүе, басылуы, укылуы) Һиндстан белән
бәйләнешле әсәрләрнең дә татар җирлегенә керүендә мөһим алшарт,
нигез булып торган.
Безне кызыксындырган әсәрләр гарәп, фарсы, төрек, үзбәк теллә
рендә элек-электән үк киң таралган, Шәрык укучыларының сөеп
укый торган китаплары булган, әдипләрне азыкландырган. Мәсәлән,
«Кәлилә вә Димнә» 1144 елда гарәп теленнән Низамеддин... Насрул
ла тарафыннан фарсычага тәрҗемә ителә. XVI йөздә Хөсәйн Вагиз
Кәшифи (1505 елда үлә) аның «Әнваре Сөһәйли» исеме астында янә
бер версияс ен эшли. Болардан тыш «Кәлилә вә Димнә»нең фарсы
ча башка тәрҗемәләре һәм версияләре дә бар. Нигездә, фарсыча

текстларга таянып, аның төрекчә тәрҗемәләре һәм вариантлары да
туа. Болардан аеруча «Һомаюн-намә» дип исемләнгәне (XVI гасыр)
популяр була. Ул Фазлулла... Ташкенди тарафыннан төрек теленнән
үзбәкчәгә дә күчерелә һәм 1888 елда Ташкентта нәшер дә кылына.
«Кәлилә вә Димнә»нең төрки телләренә башка тәрҗемәләре дә
бар. Мәсәлән, Үзбәкстан ССР Фәннәр академиясенең Көнчыгышны
өйрәнү институты фондында аларның берничәсе саклана (№ 10203,
3405, 3125 һ. б.). Тәрҗемәләрнең берсе (№ 10203) шактый тулы, сый
фатлы. Ул фарсыча «Әнваре Сөһәйли»дән «Кашкар вилаят енең төр
ки»сенә 1131/1718 елда Мөхәммәд Имам... дигән кеше тарафыннан
тәрҗемә кылынган (7 а), тексттагыча әйткәндә, «яңа ләбас (кием. –
X.М.) кидерелгән» (6 б). Китапның икенче исеме – «Асаре Имамия»
(7 а). Әсәрнең теле аңлаешлы, ул иске татар язма теленә бик якын.
Мәсәлән: «Кичәнең кара каргасы карангулык канатын галәм әтра
фига йәйде» (17 б); «...һич күз аны («Кәлилә вә Димнә»не. – X.М.)
күрмәде вә һич колак аны ишетмәде» (13 б). Бу кулъязма үзе 1806 елда
төзелгән.
Ленинград һ. б. шәһәрләрнең китапханәләрендә дә «Кәлилә
вә Димнә»нең төркичә, шул исәптән татарчага, тәрҗемә ителгән
кулъязма һәм басма нөсхәләре бар. Кызганычка каршы, алар әле
хәзергәчә чагыштырма һәм текстологик планда бөтенләй диярлек
өйрәнелмәгәннәр.
Күп кенә тарихи, әдәби фактлар безгә «Кәлилә вә Димнә»нең
гарәпчә, фарсыча, төрекчә, үзбәкчә текстлары да татарларга элекэлектән үк таныш булган дип әйтергә нигез бирәләр. Мәгълүм бул
ганча, Котб 1342 елда Низаминың «Хөсрәү вә Ширин» поэмасын
төрки-татар теленә күчерә. Төп текстта «Кәлилә вә Димнә»нең 40
мәзмүнен (сюжетын, фикерен) үз эченә алган бүлек бар. Котб исә
тәрҗемә процессында бу бүлекне төшереп калдыра. Күрәсең, биредә,
әдәби максатлардан тыш, мәшһүр җыентыктагы сюжетларның төр
ки-татар укучыларына мәгълүм булуы да билгеле бер роль уйнаган
дыр.
Галимнәр «Кәлилә вә Димнә»нең К. Хәмзин архивында сакланган
иске төрки-татар телендәге нөсхәсен Казан ханлыгы чорына нисбәт
итәләр [13, 462] һәм Җ. Зәйнуллин публикациясеннән тәрҗемәнең
әдәби яктан уңышлы гына башкарылуы күренә (Казан утлары. –
1984. – № 6. – 157–162 б.).
«Кәлилә вә Димнә»нең Ленинградтагы Көнчыгышны өйрәнү
институты (ЛО ИВАН) фондында сакланучы төрки-татар телендәге
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ике кулъязмасы игътибарга лаек (аларның берсе – 293 нче номерлы
сы – татарның күренекле археографы С. Вахиди көтепханәсеннән
кергән. Моны кулъязмадагы штамплар күрсәтеп тора). Һәр ике
нөсхәнең дә тәүге һәм ахыргы битләре юк. Шуңа күрә аларның язы
лу вакытын һәм урынын билгеләү кыен. Тәрҗемәләрнең берсе (МФ
358) Нәүширван Гадел һәм Барзуя бүлегеннән башлана. Икенчесендә
дә әсәрнең тәүге өлешләре юк. Ахыргы бүлекләр дә тәрҗемәдә күзгә
ташланмый. «Иркәк», «катигъ», «утлаг», «тоз-үтмәк» кебек лексик
элементлар текстларның урта гасырларга мөнәсәбәте булуын күрсә
теп торалар. Һәр ике тәрҗемәнең дә тел-стиле шактый аңлаешлы.
Мисаллар: «Бер күлдә ике үрдәк берлә кабырчаклы бер бака бар ир
меш» (МФ 359, 3 к.); «бән сән тик... гакыллы адәмне җәһанда күрде
кем юкдыр» (МФ 358, 1 к).
Югарыда телгә алынган фактлардан тыш та татар әдәбияты тари
хында «Кәлилә вә Димнә»гә мөнәсәбәтле, аның белән бәйләнешле
күренешләр шактый. Мәсәлән, XVI йөз шагыйре Мөхәммәдьярның
«Төхфәи мәрдан» поэмасындагы Заһид хикәяте генетик яктан «Кә
лилә вә Димнә»дәге «Заһид, Зәргәр, Барс, Маймыл вә Елан»га (11 нче
баб) барып тоташа. Һәр икесенең дә сюжеты, нигездә, уртак. Аерма
бары тик кайбер эпизодларда һәм детальләрдә генә. Һәр ике текстта
да «начар, бозык кешегә ярдәм итмә» дигән идея үткәрелә.
«Кәлилә вә Димнә»дә шушындый юллар бар: «У кого сердце не
привязано к разным заботам, у того мало огорчений при расставании
с ними». С. Сараида шушыңа якын фикер шигъри формада бирелә:

«Гөлестан бит-төрки»дәге «йимеше күп агачка таш атарлар» афо
ризмының да «Кәлилә вә Димнә»дә бераз киңәйтелгән эквивален
ты бар. XVIII–XIX гасырларда татарлар арасында бик популяр бул
ган «Хикәяте сычкан» мәсәленең дә аерым мотивлары Ф. Гаттарның
«Былбылнамә» поэмасы аша «Кәлилә вә Димнә»гә барып тоташа.
Урта гасырларда Идел–Урал буйларында киң таралган хикәят җыен
тыкларында әл-Мөкаффәгъ китабына, «Тутыйнамә»гә мөнәсәбәт
ле башка төрле сюжет-мотивлар да бар. Ә инде XIX йөздән баш
лап мәгърифәтчелек хәрәкәтенә мөнәсәбәттә «Кәлилә вә Димнә»,
«Тутыйнамә» белән кызыксыну гаять киң колач ала. Бу чордагы
фольклор китапларында, төрле хрестоматия-дәреслекләрдә, ярдәм

лекләрдә алар белән бәйләнешле материаллар тулып ята. Мәсәлән,
С. Кукляшевның «Диване хикәяте татар» (1859), М. Ивановның «Та
тарская хрестоматия» (1842) китапларындагы берничә хикәят гене
тик яктан Һиндстанда туган ядкярләргә барып тоташа («Мәкерле һәм
эчкерсез», «Балыкчы һәм патша», «Өч бәңхор» һ. б.). К. Насыйриның
«Фәвакиһелҗөләса», «Кырык бакча» җыентыкларында «Кәлилә вә
Димнә»гә мөнәсәбәтле хикәятләр, мәсәлләр бар («Сөяк капкан эт»
һ. б.). Бу хакта ул үзе дә искәртә: «Рухи тәрбия һәм әхлак төзәтү өчен
хәйванат теленнән язылмыш бик мәшһүр «Кәлилә вә Димнә» китабы
әүвәл һинд теле үзәренә булып, эчтәлеге ягыннан «Шаһнамә» кита
бы аннан тәрҗемәдер». Һәм әдип алга таба «Кәлилә вә Димнә»дән дә
тәрҗемә итүен әйтеп уза.
1862 елда Хөсәен Фәезханов рус уку йортларында укучылар өчен
татар теленең кыскача грамматикасын бастырып чыгара. Китапның
тәүге өлешендә алфавитка, телнең грамматикасына мөнәсәбәтле
башлангыч мәгълүматлар бирелә. Ә инде 78–95 нче битләрдә – әдәби
текстлар: аларның беренчесе – «Кәлилә вә Димнә»дән, ә икенчесе –
Г. Нәваинең «Мәҗалисен-нәфаис» әсәреннән өзек.
X. Фәезханов үз китабына «Кәлилә вә Димнә»нең «Кеше үз ка
билиятендән тыш булганны эзләсә, максудына йитә алмаячагына
вә һәм барыны югалтачагына белдерер» дигән бабын (ул аны 12 нче
ди) урнаштырган. Биредә биш композицион берәмлек – хикәят бар.
«Гыйбри Заһид белән Мөсафир кыйссасы» төп кысаны тәшкил итә.
Аның эченә «Икмәкче һәм Игенче», «Торна белән Карчыга», «Ба
лыкчы һәм Патша», «Карга белән Ләкләк» хикәятләре урнаштырыл
ган. Аларда бүлек башында куелган тезис шактый җанлы һәм үтемле
гәүдәләнеш таба.
X. Фәезханов китабындагы текст белән И.Ю. Крачковский ре
дакциясендәге басма арасында җитди генә аермалыклар бар. Русча
текстта ике генә хикәят урнаштырылган: төп кысаны тәшкил итүче
кыйсса һәм «Козгын белән Көртлек» турындагы хикәят (X. Фәезха
новта – «Карга белән Ләкләк»). «Гыйбри Заһид һәм Мөсафир кыйс
сасы» татарча басмада тулырак, җентеклерәк бәян ителә. Мәсәлән,
мөсафирның әүвәл Фәрәнгстанда яшәве, икмәк пешерүен ташлап
игенчелек белән шөгыльләнә башлавы, ахырда бөлеп Төркстанга
килүе әйтелә. Калган өч хикәят И.Ю. Крачковский басмасында бө
тенләй күренми. Безнең уебызча, X. Фәезханов «Кәлилә вә Димнә»
нең йә төрекчә, йә фарсыча версиясеннән, вариантыннан файдалан
ган булырга тиеш. Чөнки татарча текстта әл-Мөкаффәгътан шактый
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Йәнә мөшкилдер аннан алмак, и яр.

соң яшәгән Фирдәүси, Сәгъди исемнәре телгә алына, соңрак дә
вер Шәрык тормышы өчен хас булган кайбер атамалар китерелә.
Мәгълүм булганча, бу төр өстәмәләр, яңадан-яңа хикәятләр кертеп
җибәрү, нигездә, фарсыча һәм төрекчә тәрҗемәләр өчен хас.
X. Фәезханов китабындагы текст бүгенге татар укучысы өчен дә
шактый аңлаешлы тел белән язылган. Хәтта анда «төнәген» кебек га
ди сөйләм теленә хас булган сүзләр дә чагылыш тапкан.
«Кәлилә вә Димнә» татар мәктәп-мәдрәсәләрендә гарәп теленнән
уку материалы рәвешендә дә кулланыла, моңа мөнәсәбәттә аның
гарәпчә басмалары да дөнья күрә. Мәсәлән, шундыйларның берсе
1910 елда Казандагы «Милләт» китапханәсе заказы белән бастыры
ла. Ул «дөрест нөсхәләргә мөрәҗәгать» итеп төзелгән (титул бит). Ан
да кереш-бетемнән тыш 15 баб бирелгән. Текст чагыштырмача тулы.
Эзлекле рәвештә хәрәкәләр куелуы, астөшермәдә аерым сүзләргә
һәм төшенчәләргә татарча аңлатмалар биреп барылу китапның та
тар шәкертләренә адреслануын раслап тора. «Кәлилә вә Димнә»нең
шулай ук 1907 елда «Сабах» нәшриятында басылган гарәпчә янә бер
басмасы билгеле.
XIX гасырның азакларында «Кәлилә вә Димнә»нең Г. Фәезханов
тәрҗемә иткән татарча тулы басмалары дөнья күрә.
XX йөз башларында «Кәлилә вә Димнә», «Тутыйнамә» җыентык
ларындагы сюжет-мотивларга нигезләнеп, чор ихтыяҗына аваздаш
булган күпсанлы әсәрләр туа. Мәгълүм булганча, Г. Тукай 1906–1907
елларда «Әлгасрел-җәдит» журналында «Мәҗмугаи мөфидә» («Фай
далы җыентык») исеме астында проза белән 65 исемдә мәсәл бас
тырып чыгара. Моннан соң да ул мәсәлләр язуын, үз китапларында
аларны укучыларга җиткерүен дәвам итә. Бу эш вакытында Г. Тукай
татар, төрек һәм рус телләрендәге төрле чыганаклардан, шул исәптән
«Кәлилә вә Димнә»дән дә файдаланган. Менә «Ике күгәрчен» хик
әяте. Анда ике дус күгәрченнең берсе ирекле көннән сәфәргә чы
гып китүе, юлда төрле мәшәкатьләр чигүе, ахырда әйләнеп кайтуы
тасвирлана. Хикәятнең төп идеясе сәфәрнең мәшәкатьле булуын,
әмма җәфа чикмәгән кешенең рәхәт кадерен белмәвен күрсәтүдән
гыйбарәт. Һәм «Кәлилә вә Димнә»дә, һәм Г. Тукайда төп сюжет, ни
гездә, бер-берсенә туры килә. Әмма Г. Тукай «Кәлилә вә Димнә»дә
ге сюжетны шактый җыйнакландыра, кайбер эпизодларны төшереп
калдыра, урыннарын алыштыра. Менә сәфәргә чыккан күгәрчен,
җимгә алданып, тозакка төшә. Анда янә бер күгәрчен бар. Алар ара
сында язмышка мөнәсәбәтле әңгәмә куер
 а. Тукайда исә бу диалог

бөтенләй юк һәм, төп тексттан үзгә буларак, татарча мәсәлдә дин,
тәкъдир белән бәйләнешле фикерләр, гомумән, гәүдәләнмәгән. Янә
икенче мисал. «Кәлилә вә Димнә»дә ерткыч кошлардан качып ко
тылган күгәрчен «бер тау тишегенә сыена». Тукайда исә ул «тиз генә
бер авыл янындагы читән арасына кереп поса». Аны күреп, бер бала
таш ата, кошның башын җәрәхәтли. Оригиналда бу күренеш аерым
эпизод итеп бирелә. Ташны да «бала» түгел, ә «агай» ата. Өченче бер
үзенчәлек: җил-давыл чыкканда, күгәрчен урманда була. Тукайда исә
кош мондый афәт белән «сахрада» очраша, ышыкланырга урын таба
алмыйча интегеп бетә. Мондый ситуация эстетик яктан сәфәр газа
бын көчлерәк күрсәтүгә булыша. Гомумән, Г. Тукай билгеле сюжетны
мөмкин кадәр гадирәк, конкретрак, үзе әйтмешли, «татар мәгыйшә
тенә борыбрак» бирергә тырышкан. Татарча текстта да оригиналда
гы төп фикер саклана. Шулай да яшәгән, торган якның якынлыгын,
чын дусларның газизлеген Г. Тукай аеруча ассызыклап күрсәтә. «Сез
кайда барсаңыз да, – диелә мәсәлнең ахырында, – дустларыңыз тор
ган җирдән матур, күңелле урын тапмассыз».
«Кәлилә вә Димнә»дәге башка кайбер хикәятләр белән Тукай
мәсәлләре арасында да шушыңа охшаш күренеш, ягъни чагыштыр
мача конкретлаштыру, чор-җирлеккә якынайта төшү күзәтелә. Менә
судагы ай (Тукайда – йолдыз) шәүләсен балык дип алданып, бераздан
чын балыкка да игътибар итми башлаган каз турындагы хикәят. «Кә
лилә вә Димнә»дә бу композицион берәмлек, персонажлар әңгәмә
сенә буйсындырылып, контекст белән шактый тыгыз мөнәсәбәттә
тора. Тукайда исә ул билгеле бер дәрәҗәдә гадиләштерелеп, үзенең
идея-эстетик мөстәкыйльлеген чагыштырмача көчәйтә төшкән.
Аның нәтиҗәсе дә оригиналдан үзгә яңгырый. Һәм ул XX йөз башы
татар иҗтимагый тормышына шактый аваздаш та. «Безгә, – диелә
мәсәлнең резюме өлешендә, – дөрестне ялгыштан һәрвакыт аерыр
га кирәк, бу икенең берсен берсе урынына төшермәскә тырышырга
кирәк».
Мәгълүм булганча, М. Гафури революциягә кадәр күп кенә
мәсәлләр иҗат итә. Аның 1913 елда махсус «Әмсаль» (мәсәлләр. –
X.М.) җыентыгын бастыруы да билгеле. 1934 елда Булат Ишемгуловка,
үз мәсәлләренең сюжетлары кайдан алынуы хакында аңлатып, болай
яза: «Әмсаль»дәге мәсәлләрнең исемлеге кулымда булмаганлыктан,
аларның һәрберсе турында да тәфсилләп җавап бирә алмыйм. Хә
теремдә ныклы саклануына караганда, андагы мәсәлләр түбәндә
геләр: 1. Һиндстан философларыннан Бөдәйбәнең (Бәйдәбаның. –
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X.М.) «Кәлилә вә Димнә» дигән әсәреннән... 2. Берничәсе гарәпчә
әсәрләрдән алынган. Хәтта бу әсәрләрне Толстой белән Крылов та
әсәрләрендә берәр телгә тәрҗемә ителгән әсәрдән алган булсалар
кирәк. Чөнки аларның рус халкы арасында гаҗәеп рәвештә тарал
ган әсәрләрнең бик күбесе... «Кәлилә вә Димнә»дән, «Әлфе ләйлә вә
ләйлә», «Әлмөстазариф» дигән әсәрләрендә очрыйлар» (Әсәрләр. –
Өфе, 1957. – 6 т. – 383 б.). М. Гафуриның иҗат мирасын, иң берен
че чиратта, мәсәлләрен күздән кичерү аның югарыдагы сүзләрендә
хаклык барлыгын күрсәтеп торалар. «Кара җылан белән бакалар пат
шасы», «Ике каз белән бака» һәм кайбер башка мәсәлләр чыннан да
«Кәлилә вә Димнә»гә нигезләнеп иҗат ителгәннәр. М. Гафуриның
новаторлыгы шунда: беренчедән, ул билгеле сюжетларны шактый ка
мил шигырь теленә күчерә; икенчедән, алар ярдәмендә үз чорының
мөһим мәсьәләләренә поэтик мөнәсәбәтен белдерә. Мәсәлән, «Кара
җылан белән бакалар патшасы» мәсәле «Фас (Марокко. – Х.М.) әми
ре»нең үз халкына дошман политика уздыруын фаш итә. Бу әсәрнең
әһәмиятле ягы шунда: ул, гомумән, сатлык хөкемдарларның реакци
он асылын, аларның илгә никадәрле зыян китерүен дә поэтик чара
лар ярдәмендә күз алдына китереп бастыра. Биредә без «рус патша
лыгының сатлык йөзен ача торган мәгънәне» дә тоябыз.
Кыскасы, «Кәлилә вә Димнә» һәм аның белән шактый керешкән
«Тутыйнамә» ядкярләре, төрле юллар белән озак гасырлар буе үзләш
терелә килеп, татарларның тәмам үз байлыгына, рухи хәзинәсенә
әверелгән.

3. Габделгалләм Фәезханов тәрҗемәләре
«Кәлилә вә Димнә» һәм «Тутыйнамә» ядкярләрен тулы һәм бас
ма рәвештә татар укучыларына җиткерүгә, бу мәшһүр истәлекләрне
татар мәдәни дөньясында тагын да популярлаштыруга иң зур өлеш
керткән кеше – Габделгалләм Фәезхан углы. Ул – күренекле галим,
мәгърифәтче Хөсәен Фәезхановның энесе. 1850 елда туа. Казанда
гы атаклы Мәрҗани мәдрәсәсендә укый һәм шунда ук ике ел укы
та. Уфадагы Татар укытучылар институтын төгәлли. Төрле урыннар
да эшли. 1910 елда вафат була (Усманов М. Заветная мечта Хусаина
Фаезханова. – К., 1980. – С. 199).
Габделгалләм Фәезханов нәсел ягыннан гына түгел, ә үзенең төп
мәсләге, эшчәнлеге, рухи дөньясы белән дә абыйсына якын тора,
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мәгърифәтчелек традицияләрен дәвам итә. Ул 1887 елда татар теле
грамматикасын бастырып чыгара. Китапка кереш сүзендә ул теле
безнең грамматикасын өйрәнүнең, аны мәктәп-мәдрәсәләрдә «баш
ка кирәкле гыйлемләр кебек укытуның» зарурилыгын күрсәтә.
Грамматика китабыннан тыш Г. Фәезханов башка хезмәтләр дә
яза. Мәсәлән, 1890 елда аның төрле хикәятләр, бәетләр, 500 дән артык
мәкаль тупланган «Хикәят вә мәкаләт» китабы дөнья күрә (Казан. –
31 б.). 1888 елда «Гомуми җәгърафия рисаләсе»н бастырып чыгара
(Казан. – 377 б.). Үзенең 1893 елда нәшер кылынган «Китабе мөхәр
рикел-әфкар» («Фикерләрне кузгатучы») дигән хезмәтендә (Казан.
– 46 б.) ул татарларда белем-мәгърифәтнең, һөнәр-кәсепнең торы
шын анализлый, халыкны алга җибәрү хакында кызыклы фикерләр
әйтә. Г. Фәезханов Әбелгазый Баһадир ханның мәшһүр «Шәҗәрәи
төрек...» хезмәтен дә татар укучыларына басма формада җиткерә (Ка
зан, 1891). 80 нче елларда ул экономика хакында зур хезмәт яза. Әмма
бу кулъязма, гәрчә аңа 1892 елда цензура тарафыннан рөхсәт бирелсә
дә, басылмыйча кала. Ул хәзер СССР Фәннәр академиясенең Баш
кортстан филиалы архивында саклана (д. № р/б 3760).
Галимнәр Г. Фәезхановка, аның гыйльми эшчәнлегенә югары
бәя бирәләр. Мәсәлән, Ф.Г. Газизуллинның «Дорогой к правде» (К.,
1979) монографиясендә (анда, нигездә, Г. Фәезхановның экономик
хезмәте тикшерелә) мондый юллар бар: «Файзханов был весьма об
разованным для своего времени человеком, обладал солидной общей
научно-теоретической подготовкой и широкой экономической эру
дицией» (136). Аның рус, гарәп, фарсы, төрек телләрен камил белүе
мәгълүм.
Г. Фәезханов, гыйльми хезмәтләр язу белән беррәттән, дөнья әдә
биятының күренекле истәлекләрен тәрҗемә итеп, үз халкын рухи
яктан тәрбияләргә, аны культуралы, укымышлы итәргә омтылган.
«Бәгъдә (ахырда. – X.М.) мәгълүм булсын ки, – ди ул «Тутыйнамә ки
табы»на язган кереш сүзендә, – гакыйл вә фазыйллар үткән заман
дагы тәварихларны (хәлләрне, вакыйгаларны; тарихны. – X.М.) укыб
вә моталәга кыйлыб (өйрәнеп. – X.М.) ничә төрле файдалар алмыш
лардыр. Имди ошбу тәварих әһелләрендәй ничә төрле асаре гарибәне
мөштәмил булган (эченә алган. – X.М.) хикәят вә тәмсилатьләр зикер
кылыныр ки, аларның һәркаюсында ничә вә ничә гыйбрәтләр хасыйл
булыр. ...мин ...Казан вилаятемездәге кулланыла торган «Тутыйнамә
китабы»н госманлы төрекләре телендә күреб вә ул телне безнең хал
кымызга аңлавы мөшкел булганлыкдан һәммә дәрд(е) әһел («теләгән
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кеше» мәгънәсендә. – X.М.) укыб файдалансынлар өчен (курсив безне
ке. – X.М.) мәзкүр госманлы төрекләре телендән үз татар телемезгә
тәрҗемә кыйлдым» (Тутыйнамә китабы. – К., 1887. – 2 б.).
Г. Фәезхановның бу сүзләре һәм тәрҗемә өлкәсендәге прак
тик эшчәнлеге XIX йөздәге мәгърифәтчелек хәрәкәте, К. Насыйри,
Ф. Халиди һ. б.ларның иҗаты белән турыдан-туры керешеп китә, та
тар язма телен, татар мәдәният ен үстерүдә мөһим фактор булып тора.
Г. Фәезханов тәрҗемәләре укучылар күңеленә, аларның эстетик
ихтыяҗ
 ына бик хуш килә. Аларның кат-кат басылуы – моның ачык
мисалы. Мәсәлән, «Тутыйнамә» 1892, 1896, 1917 һ. б. елларда Казан
да үзгәрешсез басыла. «Кәлилә вә Димнә»нең дә аерым томнары
икешәр мәртәбә нәшер ителә. Халык бу китапларны укудан гыйбрәт
тә, эстетик зәвык та ала. М. Мәһдиев «Торналар төшкән җирдә» дип
исемләнгән автобиографик повестенда үзе кечкенә чакта әнисенең
кышкы озын кичләрдә күршеләре белән бергә «Тутыйнамә» кита
бын укуы хакында яза һәм мәхәббәт күрмәгән кешенең ишәк белән
тиң булуы идеяс ен гәүдәләндергән хикәятне дә китереп үтә. Биредә,
әлбәттә, билгеле бер дәрәҗәдә авторның фантазиясе дә катнашуы
ихтимал. Әмма ул төп фактны һич тә инкарь итми. Чөнки «Тутый
намә»нең эчтәлеге күп кенә өлкән буын кешеләренә яхшы таныш.
Шунысы мөһим: Г. Фәезханов тәрҗемәләре, татарлардан тыш,
билгеле бер дәрәҗәдә башкорт, казакъ, каракалпак һәм кайбер баш
ка төрки халык укучылары тарафыннан да укыла. Хәтта аның тәр
җемәләре дә эшләнә. Мәсәлән, Әбусуфиян Акаев 1908–1910 еллар
да татар теленнән, «Бүз егет», «Таһир–Зөһрә», «Кыйссаи Йосыф»
әсәрләре белән беррәттән, «Кәлилә вә Димнә» китабын да комык
теленә күчерә.
***
Г. Фәезханов һәр ике җыентыкны да 80 нче елларның икенче яр
тысында тәрҗемә итә. Казан университеты басмаханәсендә әүвәл,
ягъни 1887 елда, «Тутыйнамә» нәшер ителә (зур форматта 168 бит).
Ә инде «Кәлилә вә Димнә», 3 китап булып, 1889–1891 елларда дөнья
күрә (өч томның тулы күләме 206 бит). Беренче җилдтә җыентыкның
тарихы, тәрҗемәләре, татарчага күчерү максаты хакында Г. Фәез
хановның бик кыска гына белешмәсе бирелә. Әсәр өч китапка, ни
гездә, бүлекләренә (бабларына) карап аерылган. Мәсәлән, беренче
томда кереш һәм Кәлилә вә Димнә тарихының төп өлеше бирелә.
Урта гасыр һәм XIX йөз татар һәм гомумән Шәрык әдәбиятында

«тәрҗемә» атамасы шактый киң һәм төрле төшенчәне үз эченә ала. Ә
соң бу җәһәттән Г. Фәезханов тәрҗемәләре нәрсәдән гыйбарәт? Иң
элек аларның кайсы телдән башкарылуын ачыклап китик. «Тутый
намә»нең төрекчәдән тәрҗемә ителүе бәхәссез (биредә Г. Фәезханов
ның нинди чыганаклар белән эш итүе хакында әле махсус сүз булыр).
Ә соң «Кәлилә вә Димнә»? Ә. Харисов фикеренчә, бу җыентык әүвәл
төрек теленнән күчерелгән кулъязма хәлендә Идел-Урал буйларын
да йөри һәм аннан Г. Фәезханов тарафыннан тәрҗемә итеп басты
рыла (Башкорт халкының әдәби мирасы. – Өфе, 1965. – 167–168 б.).
Е.Э. Бертельс исә татарча текстның гарәпчәдән тәрҗемә кылынуын
искәртә. Г. Фәезханов та үзенең кереш сүзендә (I, II җилдләр) әл-Мө
каффәгъ китабын «гарәб лисанындан... Казан мөселманлары теленә
тәрҗемә итүен» яза.
Димәк, татарча текстны без әл-Мөкаффәгъ җыентыгыннан тәр
җемә дип карап, аларны үзара чагыштыра алабыз. Әмма биредә теге
яки бу дәрәҗәдә өстәмә-төзәтмәләрне эченә алган арадаш текстлар
ның булуы ихтималлыгын да онытырга ярамый. Г. Фәезханов файда
ланган гарәп нөсхәсе, күрәсең, фарсыча белүчеләр даирәсендә күче
релгән кулъязма булгандыр. Чөнки татарча текстта фарсыча язылган
шигъри юллар да очрый. Алар да, җыентыктагы кайбер гарәпчә афо
ризмнар, хәдисләр кебек, шунда ук татарча аңлатылалар.
«Панчатантра» кыска гына «кереш»тән һәм 5 бүлектән («китап»
тан) гыйбарәт. Һәрбер бүлек төрле зурлыктагы хикәятләргә аерыл
ган: I – 30, II – 9 һ. б. Гарәпчә «Кәлилә вә Димнә»дә төп текстка,
ягъни арыслан, шакаллар, үгез белән бәйләнешле беренче бүлеккә
кадәр, зур гына кереш бирелә (ул бөтен җыентыкның дүрттән берен,
ягъни 20–25 процентын алып тора). Биредәге бүлекчәләрдә Аллага
һәм пәйгамбәргә мәдхияләр, китапның төзелеше һәм язылу тари
хы, Барзуя һәм аның Һиндстанга сәяхәт кылып кайтуы һ. б. хакында
бәян ителә. Арада берничә иллюстратив хикәят тә бар. Төп өлеш 14
бүлектән гыйбарәт. Ахырда йомгак һәм өстәмә ике бүлек. Г. Фәез
ханов тәрҗемәсенең бабларга бүленеше гарәп текстындагыча. Әмма
аның Кәлилә вә Димнә тарихына кадәрге 22 битлек тәүге өлеше бө
тенләй диярлек үзгә. Биредә без гарәпчә тексттагы багышлауларны
да, Барзуя тарихын да, әл-Мөкаффәгъ бүлекчәләрен дә күрмибез. Ул
«Дәбшәлим вә Бәйдәба дастаны» дип аталган, һәм аның җисеме дә
исеменә туры килә. Әл-Мөкаффәгъ җыентыгыннан аермалы була
рак, татарча текстта патша белән акыл иясе, аларның очрашуы тыл
сымлы әкиятләрдәгечә гәүдәләндерелә. Дәбшәлимнең кылган явыз
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лыклары, Бәйдәбаның аны бу эштән тыюы – болар хакында бер сүз
дә юк. Патша алдан ук гадел, әйтергә яраса, идеаль планда бирелә.
Дастанның беренче юллары ук шул хакта сөйли: «Тәварихларда язы
лыбдыр ки, Һиндстанда бер дәүләтлү падишаһ бар иде кем, тәхеткә
ултыргач фәкыйрьләрнең халенә мәрхәмәт белән нәзар салып (ка
рап, күз салып. – X.М.), анларның хәраб халләрен төзәтде. Вә мәз
лумларга залимлардан дад алыб рәгыятен (халкын. – X.М.) тыныч
лыкда вә рахәтдә итде». Әмма бу гына авторны канәгатьләндерми.
Патшаны аның тагын да камилрәк, тагын да гаделрәк вә кешелек
лерәк итеп күрәсе килә. Алдагы вакыйга-хәлләр, иң беренче чиратта,
нәкъ шул максатка буйсындырылганнар да.
Бервакыт Дәбшәлим төшендә «ак сакаллы» бер «нурани» картны
күрә. Ул патшага болай ди: «Син Ходай ризасы өчен фәкыйрь вә мес
кенләргә шәфкать күрсәтдең вә үзеңә зәхмәт алыб анларны рахәт ит
дең. Шуның өчен Аллаһы Тәгалә синдән разый булды. Вә бәшарәт
(сөенечне алу. – X.М.) өчен мине сиңа йибәрде. Син, иртә торгач,
шәһәрдән чыгыб, көнчыгыш ягына карап йөр. Анда сиңа дөнья вә
ахирәт дәүләтенә вәсилә (кушылу, очрашу. – X.М.) табылыр» (I җ., 2).
Иртән патша шәһәр читенә юнәлә. Тау итәгенә җиткәч, бер карт
ның куышына керә. Хөрмәт белән олылап сөйләшә. Моның белән
автор патшаның халык белән якын булырга, аралашырга тиешлегенә
янә басым ясый. Карт үзенең кунагына, «ата-бабамдан калган... яд
кярем» дип, бер «кәгазь» бүләк итә. Патша, рәхмәт укып, чыгып китә.
Юлда ул бу язуны укый. Анда фәлән җирдәге хәзинәне патшага ка
зып алырга кушылган була. Казыйлар. Ишек. Ачсалар – бүлмә. Анда
«хисабсыз күб алтын-көмеш», кыйммәтле әйберләр. Шулай ук алар
бер сандыкка тап булалар. Эчендә «ак атласка» «сириани теле» белән
язылган бер язу. Ул борынгы Иран патшасы Һушәнг Җәһандар тара
фыннан Дәбшәлимгә махсус атап язылган «васыятьнамә». «...Бу ва
сыятьләр, – диелә анда, – падишаһлыкның нигезе вә дәүләт юлының
йитәкчеседер. Бәс, ул гакыйл падишаһ анларны үзенә имам (юлбаш
чы, җитәкче. – X.М.) итсә вә анларның ишарәтенчә эш итсә, аның
дәүләте төкәнмәс, ягъни дөнья падишаһлыкыны тәне белән куйса да,
җиһан кәгазендән аның яхшы аты югалмас (I җ., 4).
Васыятьләрнең саны 14 кә җитә. Аларда ил белән идарә итү
нең, рәгыять белән мөгамәлә кылуның төп мәсьәләләре бәян
ителә. Мәсәлән, беренче васыять мондый: «Падишаһ ышанычлы
кемсәләрдән берәүне үзенә якын итсә вә аның кадерен күтәреб ил
тифатлар күрсәтсә, аның хакында сөйләнгән нифак (ялган. – X.М.)

сүзләрен колагына алмасын. Аның өчен кем, берәү солтанга якын
булса, аңа көнчелек итүчеләр күб булыр. Вә һәркаюсы, төрле хәйлә
тозакларын корыб, аны күздән төшерергә тырышыр. Вә аның күркәм
эшләрен усал күрсәтерләр. Вә бу гарызларына (теләкләренә. – X.М.)
йитәр өчен һичнәрсә кызганмай, ахырда падишаһның күңелен андан
суытырлар» (I җ., 4). Икенче васыятьтә «сүз йөртүче вә кешене чагу
чылар белән сөхбәт итмәскә» кирәклек, өченчедә вәзирләрнең һәм
«йорт олуглары»ның дуслыгы һ. б.лар хакында языла.
Һәрбер васыятьнең төзелеше бер типта: әүвәл – киңәш, аннан –
ни өчен шулай эшләргә яисә эшләмәскә кирәклекнең сәбәбе. Ва
сыятьнамәнең ахырында болай диелгән була: «Бу васыятьләрнең
һәрбере өчен ничә дәлилләр вә күб мәсәлләр бардыр. Әгәр раи әгъ
зам («патша» мәгънәсендә. – X.М.) ул кыйсса вә мәсәлләрне беләем
дисә, Сәрандиб тавына барсын. Анда аңа бу сүзләр ачылыр» (I җ., 6).
Вәзирләре белән озаклап киңәшкәннән соң, Дәбшәлим сәфәргә
чыгып китә. Бер тау итәгендәге куышка «камил фәйләсуф» һәм «га
риф браһман», «үлмәсдән борын үлемгә хәзерләнеб ахирәтен тө
зеткән» Бәйдәба атлы мәшһүр табиб белән очраша. Патша итагать
белән хәлне сөйләп бирә, васыятьләрнең мәгънәсен җентеклерәк
аңлатуын үтенә. Бәйдәба түбәнчелек белән аның гозерен кабул итә.
«Бәс, – ди автор, – бу «Кәлилә вә Димнә» китабында, Дәбшәлим шул
ундүрт васыятьнең дәлил вә мисалларын сөаль итеб, Бәйдәбаның аңа
җавап биргәне язылды. Шуның өчен бу китаб ундүрт баб үзренә тө
зелде. Бәс, һәркем бу китабның фиһристенә («эчтәлеге»нә, «оглав
ление»сенә. – X.М.) караб, үзенә кирәк бабны укысын вә халенә ла
ек нәсыйхәтләр вә вәгазьләр алсын» (I җ., 22). Шушы сүзләрдән соң
җыентыкның төп баблары башлана. Әүвәл эзлекле рәвештә алдагы
васыятьләрнең берсе китерелә, аннан ул төрле дәлилләр, хикәятләр
белән ачыклана, иллюстрацияләнә.
Төп бабларның гомуми эчтәлеге, төзелеше, төп идея-эстетик юнә
леше һәм рухы, нигездә, әл-Мөкаффәгъның безгә мәгълүм басмасы
на туры килә. Әмма гомуми уртаклык, якынлык эчендә тәрҗемәдә
төрле үзенчәлекләр дә күзгә ташлана. Мисал эзләп артык еракка
бармыйча, беренче бабның тәүге өлешенә генә күз ташлыйк. Бер
сәүдәгәр була. Аның өч улы, үсеп җитүләренә карамастан, мал табу
турында уйламыйлар, ә туздыруны беләләр. Әтиләре аларны шелтә
ли, мал табуның, эшләүнең зарурлыгын аңлата. Әл-Мөкаффәгъта
бу эпизод кыска гына: бер бит тирәсе. Ә инде татарча текстта мо
ңа нисбәтле өлеш биш биттән артып китә (I җ., 23–28). Тәрҗемәче,
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гарәпчә җыентыктан тибәрелеп, икътисади, яшәеш мәсьәләләре
буенча үзенең шактый кызыклы фикерләрен белдерә. Ул һәр нәрсә
не сәбәп-нәтиҗә рәвешендә карый. Сәүдәгәр авызыннан мондый
сүзләр әйтелә: «Чәчмәй иген булмай, вә кимәсез киң суларда йө
релмәй, вә ягъмурсыз үләнләр үсмәй, вә инсан ашамай туймай вә
эчмәй канмай» (I җ., 24). Аның фикеренчә, сәбәп-нәтиҗә бәйлә
неше – Алла иҗаты. «Минем хикмәтем шулай йөргәндер кем, – ди
елә Алла тарафыннан, – һәр нәрсә бер сәбәпкә бәйләнсен, та кем
бу галәм бер гаҗәб гүзәл низам үзрә булсын. Вә бәни адәм... җәмигъ
хайванат вә әнгам (терлекләр. – Х.М.) бер-беренә бәйләнеб, бер-бе
рендән файда алсынлар вә үзләренең мохтаҗлыкларын белеб миңа
хәмду сана (мактау. – X.М.) кыйлсынлар (I җ., 25). Бу юлларда без
Әбүгалисина, әл-Фәрәби, Ибне Рөшдәләрдән килә торган һәм XIX
йөзнең икенче яртысында Мәрҗани, Көлтәси хезмәтләрендә акту
альләшеп киткән рацион
 алистик философия идеяләренә аваздаш
моментларны күрәбез.
Тәрҗемәче тәкъдирдә ни булса, шул булыр, нигә мәшәкать чигеп,
хезмәт түгәргә дигән карашларны ялкаулык галәмәте дип карый, ке
шеләрне хәрәкәткә, кәсеп, һөнәр үзләштерергә чакыра. «Ризыкны
йир читләрендән эзләгез», – дип, ул үз фикерен пәйгамбәр хәдисе
белән дә ныгыта. Аныңча, пәйгамбәрләр һәм әүлиялар да «һөнәр
тотканлар һәм кәсеб иткәнләр, вә ничәләре күб дәүләтлү булыб
ахирәтләрен төзеткәндер» (I җ., 25). Автор, Ходай бирер әле, дип, тау
тишегендә ризык көтеп, ач утыручы дәрвишне кискен тәнкыйть итә.
Сәүдәгәрнең бер улы әтисенә мондый сорау бирә: «...Һәрбер гө
наһның башы дөнья сөймәкдер дигән хәдискә ни әйтәсән? ...Дөнья
ны яманлаб, аңа күңел бирмәскә боерганларына ни җавап бирәсән?»
(I җ., 25). Бу – борынгы һәм урта гасырлар өчен генә түгел, ә XIX йөз
татар иҗтимагый тормышы өчен дә мөһим һәм актуаль сорау. Моңа
сәүдәгәр шактый кызыклы җавап бирә: «Дөнья сөймәк вә аңа бире
леб ахирәтне онытмак – бик зур хатадыр. Әмма кәсеб итмәк вә хәлал
мал табмак – дөнья сөюгә башкадыр. Берәүнең миллионлар малы бу
лыб да, дөньяны сөймәс вә берәүнең бер генә тиен акчасы булса да,
дөнья сөючелекдән котылмас. Ягъни үз җәмәгатен тәрбия өчен вә га
рызны саклар өчен вә кешегә ярдәм итәр өчен, кәсеб вә кяр (гамәл,
эш. – X.М.) итмәк дөнья сөймәк түгелдер. Бәлки моның белән кеше
ахирәтен төзәтер. Әгәр берәү мал табарга вә аны нәфсе һәвәсенә то
тарга күңел бирсә вә төн-көн шуны теләб торса, шул кешенең бер ти
ене дә булмаса, дөнья сөйгән булыр» (I җ., 26).

Алга таба тапкан малны ничек, нинди урыннарда тоту соравы
да куела. Ул сәүдәгәр тарафыннан болай аңлатыла: «Кәсеб итеб мал
табмак да мөшкел, әмма аны тота белмәк вә урынына сарыф итмәк
андан да мөшкелдер». Биредә, «сәрмаясына карап», чама белән эш
итәргә кирәк (I җ., 26).
Кыскасы, икътисад, яшәеш турында югарыда әйтелгән фикерләр
не без билгеле бер дәрәҗәдә тәрҗемәченең үз идеялары, үз өлеше дип
тә саныйбыз. Чөнки, беренчедән, алар оригиналда юк. Булган кадә
ресе дә эскиз рәвешендә генә. Икенчедән, бу мәсьәләләр XIX йөз
татар иҗтимагый тормышы өчен актуаль. Өченчедән, Г. Фәезханов,
әйткәнебезчә, икътисад белән махсус шөгыльләнә, махсус хезмәт тә
яза. Һәм шуңа күрә аның тәрҗемәдә, моментны туры китереп, эко
номика, яшәеш мәсьәләләре хакында үз карашларын белдерүе таби
гый һәм аңлашыла да. Бу мәсьәләләрнең кайберләре «Тутыйнамә»
тәрҗемәсендә дә күтәрелә.
Әл-Мөкаффәгъ текстыннан үзгә буларак, татарча җыентыкның
әлеге өзегендә гыйльми характердагы фикерләр диалоглар аша бәхәс
тәртибендә биреләләр. Арага берничә хикәят тә килеп керә. Болар
бар да синкретик текстның эстетик тәэсир көчен, сәнгатьлелеген
арттыра. Димәк, тәрҗемәче бу очракта гарәпчә нөсхә белән шактый
ирекле эш иткән һәм аның текстын шартлы рәвештә генә тәрҗемә
дип атарга мөмкин. Чынлыкта ул ярыморигиналь, ярымтәрҗемә рә
вешен алган.
Тәрҗемәнең характерын күзаллау өчен, шул ук беренче бабның
янә бер өлешенә мөрәҗәгать итик.
Юлда барганда, бер сәүдәгәрнең үгезе сазга бата. Әл-Мөкаффәгъ
та бу эпизод кыска гына бирелә: «Шатраба завяз в грязи, и принялись
его тащить; тот купец и помощники его и вытащили, когда уже был
он изнурен. Купец оставил около быка человека и не велел отлучаться
от него несколько дней, а когда увидит, что бык поправился, то при
вести его к нему.
На второй день надоело тому человеку это место, и он догнал куп
ца, оставив быка и сказав, что бык околел. А бык вышел оттуда и все
шёл, пока не дошёл до луга...» (75).
Хәзер шушы эпизодка мөнәсәбәтле татарча текстка күз ташлыйк:
«Шоторбә арбаны тартыб балчыкга кереб баткакга сеңеб китде. Ия
се юлдашлары белән чыгарырга бик тырышыб карады – булмады. Вә
гаҗиз булыб үзе кәрван белән китде. Вә Шоторбә янында бер хезмәт
чесен калдырыб, аңа диде: «Син берничә көн бу хайван янында кал,
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аның алдына һәрвакыт азык сал. Шаяд, эссе көнләр булыб, бу баткак
кибәр. Вә йә көч йийыб үзе үк мондан чыгар. Ул вакыт кәрван артын
дан килерсән. Вә бу хезмәткә миндәй күб яхшылык күрерсән», – диб.
Шулай Шоторбәне анда куеб үзе китеб баргач, ул көннең иртәсендә
үк хезмәтче кәрван артындан йитеб хуҗага ялганны болай әйтде:
«Син киткәч, озакламый Шоторбә мескен җан бирде. Вә җәссәсе
(гәүдәсе. – X.М.) шунда балчыкга сеңде». Хуҗа бераз башын селкеб,
йилкәләрен тибрәтеб, әйтде: «Энем, күзең вә сүзең гуаһлык (шаһит
лык. – X.М.) бирәдер, син ялган сөйләйсән. Вә далада ялгыз калыр
га теләмәй аны ташлаб китеб, минем алдымда бушны ырылдайсән.
Шул бичара хайванның янында калыб вә алдына азык салыб дәрман
иткән булсаң иде, шаяд, баткакдан чыгыб миңа күб файда китергән
булыр иде». Хезмәтчесе «бу тәкъдир эше» дип аклана, үз ялганына
ышандырыр өчен бер юлаучы хакындагы хикәятне дә сөйли. Ахырда
болай ди: «Мин дә никадәр үгезеңне ардакласам да вә һәртөрле чара
лар итсәм дә, сәгатендән калдыра алмадым. Вә үлгәч дә мөнәҗәтләр
кыйлдым, терелтә алмадым». Шундый үтрүк сүзләр белән ялганчы
ялчы иясен ышандырды. Иясе һич чарасыз үз юлына китде». Алга
таба сәүдәгәрнең үлеме, аның улларының кәсеп белән шөгыльлән
үе әйтелә. «Шоторбә шунда батыб калган иде. Ул арада көнләр кызу
булыб, эссе йилләр исде. Вә шул баткак йир кибеб, Шоторбә балчык
дан чыкды...» (I җ., 29).
Өзекләрдән күренгәнчә, оригиналда вакыйга, хәл эскиз рәве
шендә аталып, теркәлеп кенә киткән. Интонация да битараф. Татар
ча өзектә исә шактый тулы картина, берничә мотив, драматик ситу
ация (хуҗаның кайгы-газаплары; ялчының ялганлавы; хикәяттәге
юлаучының төрле кыен хәлләрдән котылып та, ахыр чиктә үлемгә ду
чар булуы һ. б.). Тәрҗемәдә художество дәлиллегенә, логикалылыкка
омтылыш үзен нык сиздерә. Бу тенденция, гомумән, татарча китапка
хас һәм ул, безнең уебызча, очраклы хәл түгел, ә шул чор татар әдәби
ятында реалистик башлангычның үсүе, тирәнәя баруы, мотивлашты
руга игътибарның артуы белән бәйле.
Әл-Мөкаффәгъ басмасы белән татарча җыентыкны янәшә куй
ганда шактый гына хикәятләрнең чагышмавын күрәсең: берсендә
бар, икенчесендә юк яисә киресенчә. Кереш бүлекләрдәге, ягъни
Кәлилә вә Димнә тарихын бәян итүгә кадәрге өлешләрдәге хик
әятләр бөтенләй диярлек туры килми. Төп бүлекләрдә дә бу хәл еш
кабатлана. Моның сәбәбе нәрсәдә соң? Бу сорауга җавап бирү авыр.
Ни өчен? Чөнки «Кәлилә вә Димнә» озак гасырлар буе кешелек

җәмгыяте белән яшәвен дәвам итә, үзенчәлекле төзелеше аңа төрле
үзгәрешләр, өстәмә-төзәтмәләр кертүгә китерә. Бәлкем, Г. Фәезха
нов файдаланган нөсхә дә шундый булгандыр?! Мәсьәләнең икенче
ягы да бар. Бәлкем, аерым хикәятләрне, төрле чыганаклардан алып,
Г. Фәезханов җыентыкка үзе дә керткәндер?!
«Панчатантра»ның беренче бүлегендә мондый эчтәлекле бер хик
әят бар. Бер патша була. Ул маймыл белән дуслаша, аны һәрчак үз
янында йөртә. Бервакыт патша йокыга китә. Әмма аңа бер умарта
корты, маймыл кууга карамастан, килә дә куна, килә дә куна. Апты
рагач, маймыл кылыч ала да кортка чаба. Корт белән патша башы да
урталай киселә.
Әл-Мөкаффәгъның безгә мәгълүм басмасында бу хикәят күзгә
ташланмый. Уйламыйча дуслашсаң, башың бетәр идеясенә иллюст
рация итеп, анда кешенең елан белән дуслашуы хакында кыска гына
мисал китерелә («Нечестивый друг подобен змее, которую питал и
ласкал хозяин её, но которая отплатила ему только укусом»).
«Панчатантра»дагы сюжет, төрле рәвешләр ала-ала, дөнья халык
ларына тарала, төрле әсәрләрнең тууына китерә. Бу мәшһүр сюжет
татарлар арасында популяр була. Аның бер версиясе М. Иванов һәм
С. Кукляшев хрестоматияләрендә дә урнаштырылган. Биредә ин
де без экзотик Һиндстан табигатен дә, патшаны һәм маймылны да
күрмибез. Бар да гади, үзебезчә: патша – утынчыга, маймыл – аюга,
кылыч – ташка, умарта корты чебенгә әйләнгән. Ситуация дә башка.
Әмма идея, төп фикер шул ук.
Г. Фәезхановның аю һәм бакчачы дуслыгы турындагы хикәятне,
контекстка яраклаштырып, үз китабына урнаштыруы (I җ., 75) һич тә
гайре табигый күренми.
Оригиналдагы гомуми юнәлешне, рухны саклаган хәлдә, тәрҗемә
че аерым образларны, мотивларны тагын да калкулата, үткенәйтә
төшә. Менә ике сәүдәгәр турындагы хикәят (аның бер варианты –
«Агачның шаһит булуы» (С. Кукляшев хрестоматиясендә дә бар).
Оригиналда сәүдәгәрләрнең берсе «коварный», икенчесе «прос
тодушный» дип кенә тәкъдим ителә (113). Тәрҗемәче исә геройларда
гы бу сыйфатларны максималь югарылыкка куеп тасвирлый: «Рива
ять идәрләр: борынгы заманда ике шәрик (дус. – X.М.) сәүдәгәр бар,
имеш: бере шулкадәр зирәк вә гакыйл, имеш, кем, хәйлә вә тәдбире
(уе. – X.М.) белән суны агудан туктата вә һавада очыб барган кош
ны тота, имеш, вә исеме Тизһуш, имеш. Вә бере шулкадәр битәмиз
(шапшак, пакь түгел. – X.М.), гафил (томана. – X.М.), имеш, татар
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әйткәндәй, ике бозауга кибәк дә аера белмәй, имеш, исеме Хазем,
имеш» (I җ., 70–71).
Әл-Мөкаффәгъ басмасында Димнә дуңгызны «пычрак», «әрсез»
дип атый. Ә инде тәрҗемәдә чучка бөтен ямьсезлекнең гәүдәләне
ше рәвешендә тасвирлана: «Син мордар сурәтле, иләмсез кыяфәт
ле, кәкре сыйрак, барабан корсак, селәгәй агыз, аңкайган күз, калын
ирен, озын борын, җәмигъ (һәммә. – X.М.) хайванларга җирәнеч кү
ренгән дуңгыз битәмизсән» (чиста түгел. – X.М.) (II җ., 18).
Тәүге «дастан»да Бәйдәба гайре табигый, илаһи зат рәвешендә
күрсәтелә, ә Дәбшәлимнең итагатьлелек сыйфатларына басым ясала.
Образның бу рәвештә алынуы, мөгаен, билгеле бер дәрәҗәдә Урта га
сыр Шәрык әдәбиятында нык гәүдәләнгән «хөкемдар – шәйх» әдәби
традициясенең тәэсире белән дә аңлатыла торгандыр.
«Кәлилә вә Димнә», Сәгъди-Сараиның «Гөлестан...»нары кебек,
канатлы сүзләргә, афористик сөйләм элементларына гаять бай. Алар
бөтен китапка энҗе кебек сибелгәннәр. Бу китапның дидактик таби
гате, жанр үзенчәлеге белән бәйле.
Г. Фәезханов афористик сөйләм берәмлекләре, гыйбрәтле фи
керләр белән төрлечә эш итә. Әгәр дә алар укучыга аңлаешлы икән,
турыдан-туры тәрҗемә кылыналар. Әмма күпчелек очракта татар
әдибе аларны теге яки бу дәрәҗәдә үзгәртә, еш кына эквивалент фор
малары белән дә алыштыра. Ике генә мисал китерик.
Әл-Мөкаффәгъ: «Так поступает человек, которого змея жалит в
палец: он отсекает его и бросает, боясь, что разойдётся яд змеи по
всему телу и погубит его» (119).
Г. Фәезханов: «Адәмнең бармагы вә аягы никадәр якын вә үз тә
не булса да, әгәр сырхау ирешеб чери башласа, аны кисәләр. Вә теш
сызлаб туктамаса, урынындан суырыб ташлыйлар» (I җ., 77).
Әл-Мөкаффәгъ: «...Сильный вихрь не ломает слабой травы, но он
же сокрушает громадные деревья и замки».
Г. Фәезханов: «...каты давыл зәгыйфь үләнләргә зарар тигермәй
дер. Вә олуг имәнләрне тамырындан суыр
 адыр» (I җ., 38).
Беренче текст тәрҗемәдә тулы алыштырылган. Фикер сакланган
хәлдә, эчтәлек көндәлек тормышка якынайтыла төшкән һәм идея дә
үтемлерәк төс алган. Икенче мисалда үзгәреш аз, әмма ул бик мөһим:
«агач» сүзенең «имән» белән алыштырылуы эстетик яктан отышлы.
Чөнки «имән» сурәте татар укучысы аңына элек-электән үк ныклык,
куәт билгесе рәвешендә кереп калган.
Г. Фәезханов «йөзе кара», «төнәге кеби», «күзеңне тоздай итмә»,

«бармак чәйнәү», «баз казу», «иртәге көн өчен ишәк кайгырган»,
«эченә йылы керде», «салкын су сибкәндәй йөрәге шу итеб китде»
һәм сөйләм теле өчен хас булган башка гыйбарәләрне, мәкаль-әй
темнәрне бик теләп һәм урынлы куллана.
Урта гасыр һәм XIX йөз татар әдәбият ында рифмалы проза бик
популяр була. «Нәһҗел-фәрадис», «Гөлестан бит-төрки», «Дәфтәре
Чыңгызнамә» һәм К. Насыйри повестьларындагы аерым юллар –
шуның ачык мисалы. Г. Фәезханов та бу традицияне дәвам итә һәм
рифмалы прозаның матур гына үрнәкләрен бирә. Мәсәлән: «Тыч
кан каргага: «Бар, юлыңда йөр, суык тимергә чүкеч сукма, вә япанда
көймә йөртергә, вә диңгездә ат сикертергә, вә үрмәкүч оясы белән ау
тотарга тырышыб вакытыңны югалтма» (II җ., 29). «...Елан кырмыска
оясына төшсә, терек калмас. Вә һәм черкиләр филгә ябырылса, көч
лелеге файда бирмәс» (I җ., 57).
Әл-Мөкаффәгътан үзгә буларак, татарча текстта рифмалылык
(һәм синтаксик параллелизм да) чагыштырмача күбрәк һәм система
лырак.
«Панчатантра» проза һәм тезмә юллардан, дөресрәге, аларның кат
нашмасыннан гыйбарәт. «Кәлилә вә Димнә»нең безгә мәгълүм русча
басмасында шигъри юллар күренми. Әмма аның фарсы, төрекләр ара
сында кулланылган аерым нөсхәләрендә, шул исәптән Г. Фәезханов
файдаланган нөсхәдә дә, тезмәләр булган. Татарча текстта да сирәк
булса да шигъри юллар очрый. Аларның күпчелеге – икеюллык.
Г. Фәезханов поэтик текстларны, нигездә, ике төрле бирә:
1) әүвәл – фарсыча, аннан – татарча. Тәрҗемәләр күпчелек очракта
шәрех тибында башкарылганнар; 2) турыдан-туры татарча. Болары,
нигездә, шигъри үлчәм һәм рифманы саклыйлар. Теле чагыштырма
ча авыррак. Госманлы тәэсире үзен нык сиздерә.
Ике текстны чагыштырудан кыскача гына нәтиҗәләр ясыйк.
Г. Фәезханов китабы, әлбәттә, – тәрҗемә. Чөнки анда оригинал
ның төп эчтәлеге, идея-эстетик юнәлеше саклана. Әмма тәрҗемә
че, конкрет адресатны – XIX йөз татар укучысын, аның рухи зәвы
гын һәм ихтыяҗларын, әдәби традицияләрне күздә тотып, төп текст
белән шактый ирекле һәм иҗади эш иткән: кыскартулар ясаган,
өстәмә-төзәтмәләр, бөтенләй яңа өлешләр керткән. Татарча китапта
детальләштерүгә, тасвирлауга игътибар арткан, мотивлаштыру, әдәби
логикалылык көчәйгән. Текстны татар җирлегенә өлешчә адаптаци
яләү дә бар. Г. Фәезхановның тәрҗемә эшчәнлегендә без Котб, С. Са
раилардан килә торган һәм XIX йөздә К. Насыйри, Ф. Халиди иҗат
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ларында иркен кулланылган принципларның конкрет гәүдәләнешен
күрәбез. Шуңа күрә аның китабы да гадәти тәрҗемә әсәре итеп кенә
түгел, ә татар мәдәниятендә мөстәкыйль идея-эстетик кыйммәткә ия
булган факт, күренеш рәвешендә каралырга һәм өйрәнелергә тиеш.

Үзенең гаҗәеп бай, төрле һәм катлаулы эчке дөньясы белән «Кә
лилә вә Димнә» – галәм әдәбиятында үзенчәлекле һәм, әйтергә
яраса, уникаль күренеш. Анда без гадәти чынбарлык һәм искиткеч
фантастика белән дә, иҗтимагый тормыш һәм табигать дөньясы, ми
фология һәм тарих күренешләре белән дә очрашабыз. Алар бер-берсе
белән янәшә дә, табигый рәвештә кушылып та биреләләр. Әсәрнең
эчке интонацияс енә генә игътибар итегез: анда җитди аһәң дә, юморсатира да, трагик һәм драматик ноталар да, искиткеч тирән фикерләр
һәм дулкынландыргыч хис-кичерешләр дә бар. Туу, яшәү, көрәш,
үлем, яшьлек, картлык, мәхәббәт, дуслык, тугрылык, мәкер, хыянәт,
алдау, явызлык һ. б. – китап боларның берсен дә читләтеп үтми, алар
белән вакыйга-күренешләр аша да, фикри формада да укучыны оч
раштыра, алар хакында уйландыра, дулкынландыра.
«Кәлилә вә Димнә» дөньясындагы вакыйга-хәлләр җирнең өс
тендә генә түгел, ә аның астында да, суда һәм күктә дә бара. Аларда
кемнәр генә катнашмый: игенче һәм һөнәрче дә, патша һәм вәзир
дә, акыл иясе һәм рухани да, ир һәм хатын да, гүзәл кыз һәм яшь егет
тә һ. б. Шунысы үзенчәлекле: анда кешеләр белән бергә гаҗәеп күп
төрле хайваннар, кош-кортлар, мифик затлар хәрәкәт итә, алар адәм
балалары кебек сөйләшәләр, уйлыйлар, эшлиләр, сөяләр, көяләр,
икеләнәләр; аларның кеше затыннан булмавын уку барышында оны
тып та куяс ың, кечкенә тычкан яисә тау кадәрле фил язмышында
кешеләр язмышын күрәсең. Бу образлар үзләре дә еш кына үзләрен
балык дип тә, елан, шайтан, ябалак дип тә түгел, ә адәми зат итеп хи
саплыйлар, хәтта бер-берсенә кеше дип тә дәшәләр...
Соңгы чор, аеруча реализм әдәбияты дәвере укучысы «Кәлилә
вә Димнә»дәге күренешләрне кешелек мәдәнияте туплаган эстетик
тәҗрибә призмасы аша кабул итә, андагы гайре табигый хәлләрне
сәнгать өчен хас булган шартлылык, киная, уйдырма җимеше дип ка
рый һәм җыентыктагы күп кенә хикәятләрне, хәзерге жанр теория
сенә нигезләнеп, мәсәл, әкият, мәзәк һ. б.лар дип билгеләп тә куя.
Әмма борынгы кешенең бу мәсьәләләргә карашы икенчерәк булган.

Аныңча, күк, җир һәм җир асты, ягъни аллалар, кешеләр, хай
ваннар һәм демоник затлар яши торган урыннар – бер-берсе белән
тыгыз бәйләнгән, үзара керешеп китүче бер дөнья. Вакыт агышы да
бер юнәлешле түгел, ә циклик. Ягъни билгеле бер аралык саен һәммә
нәрсә кабатлана. Шуңа мөнәсәбәттә дөньядагы һәммә нәрсә, шул
исәптән кешеләр, хайваннар, кош-кортлар, төрле мифик затлар, кыл
ган гамәлләренә карап, бер рәвештән икенчесенә әверелә, кабат туа
дип күзалланган. Бу инде, үз чиратында, без әкият, мәсәл дип кара
ган вакыйга-күренешләрне бар яисә булырга мөмкин нәрсәләр дип
кабул итүгә китергән. «Индуистская аудитория, – дип яза Һиндстан
әдәбияты белгече А. Сыркин, – воспринимала басни «Панчатант
ры», по-видимому, не совсем так, как мы воспринимаем крыловские
басни, – для неё это были не просто иносказания или метафоричес
кие замены, а рассказы о событиях (реальных или вымышленных –
другой вопрос), случившихся с существами того же порядка, что и
люди» (11).
Шулай итеп, борынгы кешеләр өчен хайваннарның, төрле кошкортларның, мифик затларның кешеләрчә эш-гамәл кылулары, ке
шеләр белән аралашулары, сукыр тычканның гүзәл кызга әверелүе
табигый бер хәл итеп каралган.
Соңгы дәвер мәсәлләрендә, әкиятләрендә һәм гомумән сәнгать
әсәрләрендә (аеруча мультфильмнарда!) хайваннар, кош-кортлар,
нигездә, тотрыклы бер сыйфатның образы, тибы рәвешендә би
реләләр: төлке һәрчак диярлек хәйләкәр, куян куркак, ишәк аңгы
ра һ. б. «Кәлилә вә Димнә»дә дә бу тенденция үзен бераз сиздерә:
арыслан һич тә кол да, солдат та түгел, ә патша; ә еланның иң әйбәте
дә зарар кылудан тартынмый һ. б. Әмма, гомумән, җыентыкта хай
ваннарны, кош-кортларны бирүдә төрлелек, үзенә күрә бер «сис
темасызлык» өстенлек итә. Менә бертуган шакаллар – Кәлилә вә
Димнә образлары. Аларның беренчесе акыллы, гадел, туры сүзле,
инсафлы, ә икенчесе хәйләкәр, оста политик, мәкерле интриган итеп
сурәтләнә. Яисә тычкан образы. Бер хикәяттә ул гафил, икенчесендә
зирәк итеп бирелә. Куянның кыюлыгы, тапкырлыгы ярдәмендә бер
арыслан, коега сикереп, һәлак була (1 җ., 50 – 51).
Табигатьтәге җан ияләренең җыентыкта төрле ракурста бирелүлә
ре дә нәкъ әнә шул борынгы карашның, табигать һәм җәмгыятьне
бер итеп карауның бер чагылышы булып тора.
Югарыда телгә алынган моментлар – «Кәлилә вә Димнә»нең
үзенчәлекле эчке дөньясын, асылын билгеләүче төп факторлар. Бары
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4. «Кәлилә вә Димнә»нең жанр үзенчәлекләре

шуларны истә тотканда гына җыентыкның төзелешен, жанр табига
тен тиеш
 енчә аңлап һәм билгеләп була.
***
Генетик яктан бу мәшһүр җыентык үзенең идея эчтәлеге, образлары
белән генә түгел, ә төзелеш формасы белән дә Һиндстанның фолькло
ры һәм язма әдәбияты белән бәйләнешле. Төзүчеләр үзләренә кадәрге
казанышларга таянганнар. Бу хакта П.А. Гринцер болай яза: «Очень
распространены и популярны были в то время буддийские джатаки и
аваданы, в которых аллегорический рассказ о животных играл основ
ную роль. Понятно, что автор «Панчатантры» не мог не прибегнуть к
испытанной и уже апробированной форме назидательного рассказа, в
которых животные выступали в качестве главных действующих лиц»
(Древнеиндийский эпос... – М., 1974. – С. 37).
Вакытлар узу белән, шактый дәрәҗәдә «Панчатантра» тәэсире
нәтиҗәсендә дә «кысалы повесть» Һиндстанда бик популярлашып
китә. Һәм бу милли форма «Кәлилә вә Димнә», «Тутыйнамә» җыен
тыклары белән дөнья әдәбиятына тарала. «И не случайно поэтому,
что возникшая на индийской почве «обрамленная повесть» вызвала
подражания и самых различных частях земного шара и стала в ка
кой-то мере общемировым литературным жанром», – ди бу хакта
П.А. Гринцер (115).
«Кәлилә вә Димнә»нең «кысасын», «стерженын» Дәбшәлимнең
Бәйдәба белән әңгәмәсе тәшкил итә. Иң әүвәл һәр бабның төп те
масы (кайчак идеясе дә) әйтелә: «Әүвәленче баб сүз йөртүчеләрнең
һәм кешене яманлаучыларның сүзләрен тыңларга ярамаганын бел
дерер»; «Икенче баб нәммамлар (гайбәтчеләр. – X.М.) сүз йөртеб, ике
дустның арасында дошманлык салгач, үзләре нинди җәза табканын
вә яманлыклары ахры ничек булыб калганын белдерер»; «Өченче баб
монафикълык (икейөзлелек. – X.М.) вә иттифаксызлыкның (бердәм
булмауның. – X.М.) ярамаганын белдерер» һ. б. Алга таба Дәбшәлим,
табылган «васыять»ләрне аңлатуны үтенеп, акыл иясенә сорау белән
мөрәҗәгать итә, Бәйдәба аңа җавап бирә. 14 бабның һәммәсе дә шул
рәвешле башлана һәм дәвам итә. Соңыннан бүлек башында куелган
мәсьәлә хакында кыска гына нәтиҗә дә чыгарыла. Мәсәлән, 4 нче
бабта «йомшак сүзләргә алдануга» мисал итеп китерелгән иллюстра
тив материаллардан соң, ахырда болай диелә: «Бу бабтагы хикәятләр
шундый дошманның мисалыдыр кем, анларга һичбер вакыт алдатыр
га ярамас, гәрчә ул дошманлар үзләре ихлас илә мәхәббәт вә түбәнче

лекләр күрсәткәндәй булсалар да, әмма анларның мәкерендән һич
бер вакыт имин булырга ярамас» (II җ., 72).
Димәк, җыентыкның гомуми корылышында билгеле бер систе
ма бар. Әүвәл – кереш баб («дастан»). Анда төп өлеш өчен кирәкле
фон, җирлек хәзерләнә, яктыртылачак мәсьәләләрнең зарурилыгы,
бер-берсе белән тыгыз бәйләнештә торуы дәлилләнә. Алдагы баб
ларда исә ул «васыятьләр» сорау-җавап формасында эзлекле рәвештә
гәүдәләнеш табалар. Җыентык ахырында гомуми нәтиҗә ясала.
Дәбшәлим һәм Бәйдәба әңгәмәсендә төп роль акыл иясендә. Төп
өлешнең дәлилләре, иллюстратив хикәятләре, нәтиҗәләре аның та
рафыннан сөйләнә. Патша бүлек алдында сорау бирү һәм Бәйдәба
сүзләрен тыңлап тору белән генә чикләнә.
Гомумҗыентык төзелешендә Дәбшәлим-Бәйдәба әңгәмәсе, ни
гездә, композицион чара вазифасын үти һәм эчтәлекне җиткерүдә
билгеле бер дәрәҗәдә табигыйлек иллюзиясе дә тудыра.
Төп «кыса»га, ягъни патша белән акыл иясенең әңгәмәсенә буй
сынулы рәвештә, икенче бер «кыса» – Кәлилә һәм Димнә тарихы
кертелгән. Ул җыентыкның төп өлешен – тәүге ике бүлекне алып то
ра, китаптагы күпчелек идея-эстетик кыйммәтне үзенә туплый һәм
шуларга мөнәсәбәттә гомуми мәҗмугага атама итеп тә алына.
Кәлилә вә Димнә «кысасы» шактый бай эчтәлекле: аның үз тари
хы, үз сюжеты, чагыштырмача мөстәкыйль эчке дөньясы бар. Андагы
вакыйга-хәлләр, образлар (Шоторбә, Кәлилә, арыслан, Димнә һ. б.)
аркылы укучыга күптөрле гыйбрәтле сабаклар җиткерелә, баб алдын
да куелган «васыятьләр» әдәби-эстетик яктан шактый тулы, эзлекле
һәм ышандырырлык гәүдәләнеш таба.
Шунысын да әйтергә кирәк: җыентыкта контраст, антитеза алым
нары шактый иркен кулланылган. Әмма бу хәл геройларны йә ак, йә
кара итеп кенә күрсәтүгә китермәгән. Биредә комплекслылык, диф
ференциальлек үзен нык сиздерә, хәтта урыны белән соңгырак чор
әдәбияты өчен хас булган психологизм күренешләре дә күзгә таш
лана. Менә Димнә образы. Әйткәнебезчә, ул гомумән тискәре тип.
Әмма анда акыл да, туганлык хисләре дә бар. Кәлилә үлгәч, ул чын
күңелдән кайгыра, туганы хөрмәтенә мәрсияләр дә әйтә. Яисә шул
ук хикәяттәге арыслан образы. Шоторбәне юк иткәч, ул үзенең кыл
ган эшенә үкенә, газаплана; нәтиҗәдә хакыйкать ачыклана, Димнәгә
җәза бирелә.
Башка бабларда, Дәбшәлим-Бәйдәба әңгәмәсен исәпкә алмаган
да, төп кысаны тәшкил итүче хикәятләр бер бүлек белән чикләнәләр.
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Кәлилә һәм Димнә тарихы кебек икешәр бабны эченә алган хикәят
башка юк.
Җыентыктагы төп мәгънәви йөк, идея-эстетик кыйммәт – баб
кысаларын тәшкил итүче хикәятләрдә. Аларның икесендә (VI–VII
хикәятләр) кешеләр генә катнашса, калганнарында, нигездә, хайван
нар, кош-кортлар, кешеләр һ. б.
Барлык баблардагы төп хикәятләр дә төрле зурлыктагы һәм төрле
сандагы хикәятләрне үз эчләренә алалар. Соңгылары, гадәттә, сю
жетлары, образлары ягыннан мөстәкыйль, композицион яктан бө
тен; әмма идея ягыннан үзләрен каймалаучы хикәятләр белән тыгыз
мөнәсәбәттә.
Төп хикәятләрдә полемика, бәхәс көчле. Җыентыкта диалогик
ысулның өстенлек итүе дә аның драматик табигате белән аңлатыла.
Вакыйга-хәлләр, куелган мәсьәләләр еш кына геройларның
әңгәмәсе, бәхәс-диспуты ярдәмендә яктыртыла; бер үк күренешкә,
проблемага карата төрле карашлар бәян кылына («Кәлилә вә
Димнә», «Тутыйнамә», «Гөлестан» кебек җыентыкларда карашлар
төрлелеге, вариативлылык, үзенә күрә фикри бер «системасызлык»
– жанр үзенчәлегенең бер билгесе дә). Геройлар үз оппонентларын,
әңгәмәдәшләрен (алар аркылы укучыларны да) ышандыру, үз фи
керләрен җиткерү, дәлилләү өчен, башка чаралар белән беррәттән,
күрсәтмәле, гыйбрәтле сабакка – төрле хикәятләргә дә мөрәҗәгать
итәләр. Иллюстрация өчен бер мисал китерик.
Шоторбә исемле үгез патшаның – арысланның – тугрылык
лы дустына, сердәшенә әверелә. Моннан Димнә – шакал көнләшә.
Икейөзлеләнеп, ялган сүзләр, мәкер белән аларның арасын боза.
Аптыраган Шоторбә аянычлы хәлгә төшүен үзенең җенесендә һәм
иҗтимагый-политик урынында күрә. «...Галимләр, – ди ул, – пади
шаһларны утка охшатканлар. Нитәк кем ут үз нуры белән якында
гыларның өйүләрен яктыртадыр вә күб кирәкләренә ярдәм итәдер.
Әмма бигрәк якын килгәнләрне көйдерәдер. Ушандак падишаһлар
ның да каһре (каһәре. – X.М.) күбрәк үзләренә мөнис (якын, дус. –
X.М.) булганларны хәраб итәдер. Бу мәтлабне («омтылышны, хәлне»
мәгънәсендә. – X.М.) әтәчнең карчыгага биргән җавабы бик яхшы
белдертәдер (хикәят). Беркөн бер карчыга әтәчкә йолкыб (кадалып,
шелтәләп. – Х.М.): «И дуст! Гаҗәб, синең кальбеңдә сафа юк вә гаһ
деңдә (килешүеңдә, гамәлеңдә. – X.М.) вафа (тугрылык. – X.М.)
юк», – диде. Әтәч: «Миндә ни вафасызлык күрдең кем, мондай ачы
сүз әйтеб куйдың», – дигәч, карчыга диде: «Мондан артык бивафа

лык (тугрысызлык. – X.М.) булырмы: сән адәм угыллары белән бергә
торыб анлар сиңа мәрхәмәтләрендән һәрвакыт тамагыңны зәхмәт
сез вә мәшәкатьсез туйдыралар. Вә үзеңдән артык сиңа гамхорлык
итеб (кайгыртучанлык күрсәтеп. – X.М.), урын-йиреңне хазер итеб
куялар. Син булсаң, аларның дәгъватен кабул итмәй, чакырганла
рында качасән. Вә вәхши кошлардай дивардан диварга очасән. Менә
без карчыгалар чи, анлардан бер кабым ит ашасак, мәшәкать белән
тоткан авымызны анларга китереб бирәмез. Вә иттифак (очраклы рә
вештә. – X.М.) алардан ерак төшсәк, бер чакырулай белән кулларына
калеб кунамыз». Әтәч диде: «Раст сөйләйсән. Әмма сезнең адәмләргә
итагатеңез вә безнең мөхалифәтемез (аермабыз. – X.М.) бу сәбәбтән
дер. Кем сез һичвакыт табада карчыга кәбаб булганын күрмәгәнсез.
Без булсак кат-кат күргәнемез. Сезне чакырсалар, ит ашаталар. Вә
безне чакырсалар, суеб кәбаб итәләр». Ушандак падишаһларга мөнис
булганлар үзгәләрдән артык аның каһр шәрабын эчәләр вә анлардан
ерак торганлар тынычлыкта гомер итәләр...» (җ. 80 – 61).
Бу хикәят мәгънәви яктан үзен әйләндереп алган контекст белән
тыгыз бәйләнешле. Биредә уй-фикерләр образлы формада тагын да
тирәнәйтелә, үтемле төс ала. Бу вакыйга Шоторбәгә дә үзенең ая
нычлы хәлгә төшү сәбәбен ачыграк тоярга ярдәм итә.
Мисал итеп китерелгән хикәятнең сентенциясе алдан да, соңын
нан да бирелгән. Әмма күпчелек хикәятләрдә ул ахырда. Алгы өлештә
исә сөйләүче тарафыннан хикәятнең йә атамасы, йә геройлары яисә
төп вакыйгасы гына әйтелә.
Әл-Мөкаффәгъта барлык хикәятләр дә диярлек тыңлаучының: «Ә
ничек соң ул булды?» – дигән соравыннан соң сөйләнелә башлый. Менә
6 нчы бабтан бер мисал: «...Рассуждающего вперед о том, что ему неиз
вестно, и считающего себя уже совершившим свою задачу постигает то,
что постигло благочестивца, вылившего себе на голову масло и мёд.
Благочестивец сказал: – Как же это было?» (192).
Алга таба татар укучыларына мәгълүм булган «Хыялый» хикәя
тенә аваздаш вакыйга сөйләнелә.
Төп хикәят белән каймаланучы хикәятне тыңлаучының үтенече,
сорау куюы белән ялгау гәрчә сирәгрәк булса да татарча текстта да
күзгә ташлана. Мәсәлән: «Бу мәтлабне (мәсьәләне. – X.М.) исбат
өчен гөберле бака белән чаян кыйссасындан артык дәлил табылмас.
Арыслан: «Ул хикәятне сөйләб кара», – диде (I җ., 55).
«Кәлилә вә Димнә» китабының жанр үзенчәлеге янә шунда: анда
еш кына каймаланган хикәят эчендә дә хикәятләр сөйләнелә. «Йөк,
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анда капчык, капчык эчендә янчык, янчык эчендә акча» дигән ши
келле, бүлектәге кысалар, катламнар саны кайвакыт дүртәргә җитә.
Бу күренеш аеруча «Байкош белән карга хакында»гы 4 нче бабта нык
күзәтелә.
Өченче, дүртенче катлам хикәятләрнең ялгану принцибы, ни
гездә, беренче, икенче катламнарныкы кебек. Аерма бары шунда гы
на: алар төп хикәятнең мәгънәсенә турыдан-туры түгел, ә үзеннән
өстәрәк торучы катламнар аркылы гына бәйләнгән.
Әгәр дә без «Кәлилә вә Димнә»нең төп өлешен вакыт ягыннан
билгеләсәк, мондый күренеш ачылыр иде: Дәбшәлим-Бәйдәба ли
ниясе – хәзерге үткән заман, төп кысаны тудыручы хикәят – үткән
заман, өченче катламдагы хикәят – күптән үткән заман һ. б. Бу «ва
кыт»ларның һәрберсе чагыштырмача мөстәкыйль, үзбаш; аларны ба
ры тик аерым мәгънәви сызыклар, шартлы алымнар гына бәйли.
Татарча текстта сюжетлы берәмлекләрнең һәммәсе дә «хик
әят» дип аталган. Берничә урындагы контекстта «дастан», «кыйс
са», «мәсәл» сүзләре дә очрый. Әмма алар хикәяткә синоним рәве
шендәрәк кенә кулланылалар.
Текстның табигатеннән килеп караганда, җыентыктагы хик
әятләр, жанр берәмлеге буларак, бертөрле генә түгел. Менә 4 нче
бабтан бер хикәят (II җ., 66–67). Бервакыт тилгән тырнагыннан бер
сукыр тычкан төшеп кала. Моны бер заһид (изге, тәкъва кеше. –
X.М.) күрә дә, кызганып, өенә алып кайтырга уйлый. Әмма бераздан
икеләнә, ни әйтсәң дә, кеше түгел бит. Алланың кодрәте белән тыч
кан бик гүзәл бер кыз балага әверелә. Заһид белән аның хатыны бу
кызны үз балалары кебек тәрбияләп үстерәләр.
Менә кызның кияүгә чыгар вакыты җитә. Шунда аңа заһид: «Кем
не телисең, шуңа бирәм», – ди. Кыз: «Җиһанда иң көчле кем, шуңа
чыгам», – дип җавап бирә. Заһид аңа кояшны димли. Әмма кояш:
«Миннән болыт көчле», – ди. Алга таба болыт-җилне, ә җил тауны
күрсәтә. Ә инде тау үзеннән сукыр тычкан куәтлерәк булуын әйтә.
Шуннан кыз, элеккеге хәленә кире кайтып, сукыр тычканга кияүгә
чыга. Г. Тукайның «Япон хикәяте»н хәтерләткән бу сюжет берәмле
ге жанр ягыннан тылсымлы әкияткә шактый якын тора. Чөнки ан
да тылсым элементлары, символик образлар бар, әкияти атмосфера
үзен нык сиздерә.
Янә 4 нче бабтан бер мисал (II җ., 63).

Бер сәүдәгәрнең бик гүзәл хатыны була. Әмма ул ирен бер дә ярат
мый, бары башкалар турында гына уйлый. Бервакыт төнлә белән
боларның өенә карак керә. Гүзәл хатын куркудан ирен кочаклый.
Сәүдәгәр уянып китә һәм, хәлне аңлап, каракка: «Минем малым си
ңа хәләл, теләгәнчә ал!» – ди.
Үзендәге комик ситуация белән бу хикәят мәзәкне хәтерләтә. Җы
ентыктагы күп кенә хикәятләрне мәсәл дип атарга мөмкин. Кәлилә
вә Димнә тарихы үзе исә кечкенә повестька якын тора.
Китапта хәтта мәрсия үрнәге дә бар. Ул, Кәлилә үлгәннән соң,
Димнә тарафыннан әйтелә. Менә аның беренче һәм соңгы строфа
лары (фарсычадан тәрҗемәсе):
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И дәрига! Шадлык чәчәкләренең тамыры киселде,
Вәһ хәсрәт! Куаныч бирә торган ботак калмады.
...........................................
Шәфкать күләгәсен миндән күтәрде
Вә ялгыз мине бу михнәттә калдырды (II җ., 19).
Әмма әле, гомумән алып караганда, безнең, бүгенге жанр тео
риясенә нигезләнеп, «әкият, мәсәл, мәзәк, хикәя, повесть» дигән
төшенчәләребез җыентыкта еш кына үзара керешеп китәләр, бер
сенә хас сыйфатларны (әлбәттә, хәзерге таләп белән) икенчесенә
бирәләр... Аларда, П. А. Гринцер термины белән әйткәндә, билгеле
бер дәрәҗәдә «жанрлар синкретизмы» саклана. Шуңа күрә җыентык
тагы хикәятләрне аерым жанрларга аеру кыен һәм шактый дәрәҗәдә
шартлы да. Аннан тыш, гәрчә алар чагыштырмача мөстәкыйль булса
лар да, үзләренең идея-эстетик кыйммәтләрен һәм вазифаларын го
мумҗыентык контекстында, үзара системада гына тиешенчә күрсәтә
алалар.
***
Без кысалы композициянең төп чыганагы, истәлеге булган «Кә
лилә вә Димнә», аның татарларга керү юллары, таралу формалары,
тәрҗемәсе, жанр үзенчәлекләре хакында сүз алып бардык. Әмма,
тикшерелгән мәсьәләләр буенча кайбер нәтиҗәләр ясаганчы, тагын
бер җыентыкка – «Кәлилә вә Димнә»нең кече туганы «Тутыйнамә»
китабына – махсус тукталып китү зарури. Чөнки алар бер-берсе
белән тыгыз бәйләнештә.

I
Октябрьдән соңгы беренче еллар... Сугыш, ачлык, җимереклек,
блокада. Шушындый шартларда хөкүмәт Максим Горький инициа
тивасы белән «Бөтендөнья әдәбияты» дигән махсус нәшрият оешты
ра. Бастырып, киң катлам укучыларга җиткерү өчен, дөнья әдәбияты
ның иң күренекле ядкярләре сайлана. Алар арасында «Тутыйнамә»
дә бар. Бу һич тә очраклы күренеш түгел. Чөнки «Тутыйнамә» – элекэлектән үк дөнья укучыларының яратып укый торган китабы, мәдә
ният тарихының кызыклы бер истәлеге.
«Кәлилә вә Димнә» кебек, бу җыентык та идея-тематик яктан га
ять төрле. Анда яшәешнең, тормыш-көнкүрешнең, иҗтимагый-со
циаль мөнәсәбәтләрнең, кешеләр психологиясенең гаҗәеп күптөр
ле картиналары һәм ситуацияләре гәүдәләнеш тапкан, борынгы һәм
Урта гасыр Шәрык җәмгыятенең төрле катлам, төрле тип вәкилләре
җанландырылган.
«Тутыйнамә»дә фольклор, «халыкның көлү культурасы» белән ты
гыз бәйләнешле юмористик рух өстенлек итә, урыны белән сатира
да бар. Җыентыкта укучының һәм тыңлаучының игътибарын җәлеп
итәрлек кызыклы детальләр һәм образлар, мавыктыргыч һәм комик
ситуацияләр гаять күп. Китаптагы хикәятләрдә зирәклек, тапкыр
лык, гаделлек һәм кайбер башка уңай сыйфатлар мактала, ахмаклык,
наданлык, көнчелек, гафиллек кебек яклар көлкегә дучар ителә.
«Тутыйнамә»дә, «Кәлилә вә Димнә»дәге кебек, урыны белән ха
тын-кызга ышанмыйча карау, аны тугрылыксызлыкта гаепләү үзен
нык сиздерә. Әмма шуның белән бергә моңа каршы килүче факткүренешләр һәм эпизодлар да шактый. Бу яктан аеруча «Төркестан
мәмләкәтендә Мирдасалих белән Мәрхумә (Мәргубә?) исемле ха
тынның хикәяте» (28–39) характерлы. Аның (дөресрәге беренче өле
шенең) кыскача эчтәлеге түбәндәгечә.
Мирдасалих хаҗга китә. Гүзәл һәм бик инсафлы Мәрхумә ялгыз ка
ла. Аңа иренең карендәше Фәсаҗ (Фисаҗ?) гашыйк була. Әмма хатын
бозык юлдан баш тарта. Фәсаҗ ялган шаһитлар ярдәмендә аны зина
кылуда гаепли. Нәтиҗәдә хатынны җәзалыйлар: кыйнап, сәхрада таш
белән күмеп китәләр. Әмма ул үлми. Узып баручы бер әгъраби (гарәп
кешесе, бәдәви. – X.М.) аны коткара, шунда ук аңа гашыйк була, ха
тынлыкка алырга тели. Мәрхумә хәлен сөйли, баш тарта. «Әгъраби...
хатынны үзенә карендәш итеб...» өенә китерә. Кадер-хөрмәт күрсәтә.

Мәрхумәнең матурлыгын күреп, аңа хуҗаның колы гашыйк була.
Тагын кире җавап. Кол мәкер, үч юлына баса: хуҗаның улын «бутаз
лаб, канны Мәрхумәнең киеменә буяб вә канлы пычакын дәхи аның
ястыкы астына куйды» (29). Хуҗа, бу хәлне күреп, хатынны бик каты
кыйный. Мәрхумә чын хәлне сөйләгәч, дүрт йөз дирһәм акча биреп,
аны өеннән чыгарып җибәрә.
Менә хатын бер шәһәрдә. Халык җыелган. Бурычын түләмәгән
өчен бер егетне дарга асарга җыен
 алар. Хатын аны коткара. Егет
нең аңа күзе төшә, үзенеке итәргә тели. Мәрхумә кая барса, аның
артыннан йөри. Ахырда бер сәүдәгәргә, колым дип, сатып җибәрә.
Корабта барган вакытта сәүдәгәр Мәрхубәне көчли башлый. Тегесе
кычкыра. Кешеләр җыела, һәм һәммәсе дә хатынга гашыйк булалар.
Нишләргә? Җил-давыл. Һәммәсе һәлак була. Корабта, бөтен бай
лыкка ия булып, хатын үзе генә исән кала. Бер шәһәргә килә. Аның
«биг»енә байлыгын бирә, хәл-әхвәлен сөйли. Үзенә бер йорт салып
бирүен үтенә. Теләге кабул ителә. Хатын изгелеге, төрле авыруларны
терелтүе белән мәшһүр була.
Менә Мирдасалих хаҗдан кайта. Фәсаҗ аңа, ялганлап, «хатының
бозыклыгы өчен җәзалап үтерелде» ди. Ир кайгыра. Бераздан Фәсаҗ
ның ике күзе дә сукырая. Дәва таба алмыйлар. Бер шәһәрдә бер бик
«заһидә» хатын барлыгын ишетеп, Мирдасалих карендәшен шунда
алып барырга була. Юлда аларга «әгьраби»нең авырган колы да ку
шыла. Теге егет тә чиргә сабышкан була. Менә бу өч авыру заһидә
хатын яшәгән шәһәрдә. Мәрхумә аларны таный, әмма үзен белдерт
ми. Ул шәһәрнең биге, күренекле кешеләр катнашында авыруларны
дәваларга уйлый. Әмма шарт куя: бу өч кеше нинди гөнаһ кылган
нар, шуны бөтен кеше алдында сөйләсеннәр. Башка чара юк. Тегеләр
ничек итеп хатынга нахак бәла якканнарын сөйләп бирергә мәҗбүр
булалар. Мәрхумә шунда үзенең кемлеген белдертә, авырулар терелә,
ире, җыелган халык шакката. Бераздан хатын ире Мирдасалихка бо
лай ди: «Хатын кешенең гафифә вә пакь булмаклыгы вә бозык, нә
пакь (пакь түгел. – X.М.) булмаклыгы, әлбәттә, хатынның үзендән
дер. Ирнең сакламакында берни дә хасыйл булмас» (33).
Хатын-кыз образларын бирүдә мондый төрлелек, «система
сызлык», каршылык нәрсә белән аңлатыла соң? Әлбәттә, моның
сәбәпләре күптөрле. Иң беренче чиратта, бу хәл һәр ике китапның
да жанр үзенчәлеге белән бәйле. Авторлар тормышның төрле якла
рын, кешеләр белән булган яисә булырга мөмкин вакыйгаларны,
ситуацияләрне инвариатив формада күрсәтәләр. Ягъни патшаның,
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5. «Тутыйнамә» китабы

сәүдәгәрнең, ир-атның төрлесе булган кебек, хатын-кызның да төр
лесе бар. Шуны күздә тотып, укучыга төрле вариантлар, төрле ситу
ацияләр тәкъдим ителә. Җанлы чынбарлыкның яхшы һәм яманнан,
ак һәм карадан гына түгел, ә күпкырлы, күптөрле төстә икәнлеге,
калейдоскопик характерда булуы раслана. Икенчедән, һәм «Кәлилә
вә Димнә»дә, һәм «Тутыйнамә»дә хатын-кызны гәүдәләндерүдәге
үзенчәлекләр шактый дәрәҗәдә борынгы һәм урта гасырның иҗ
тимагый-социаль шартлары, дини карашлары белән дә бәйле. Ав
торларның хатын-кызларга гадәттән тыш игътибары, мәхәббәт
маҗаралары аша булса да аларның гаҗәеп тапкырлыкларын, үз мак
сатларына ирешүдә көчле ихтыяр-сәләткә ия булуларын күрсәтүләре,
бәлкем, шул дини-аскетик карашларга оппозициянең, тормышчан
лыкны, шәхси ирекне яклауның бер гәүдәләнешедер?! «Мең дә бер
кичә», «Декамерон» кебек мәшһүр ядкярләр дә нәкъ әнә шул тенден
ция файдасына сөйлиләр.
II
«Тутыйнамә» үзенең генезисы, таралу язмышы белән дә «Кәлилә
вә Димнә»гә шактый якын. Аның нигезен «Шукасаптати», ягъни
«Тутыйның 70 хикәяте» тәшкил итә. Тутый исеменнән хикәятләр
сөйләү Һиндстан фольклорында һәм язма әдәбиятында бик борын
гы заманнарда ук киң таралган була. Аларны IV гасырларда ук ае
рым җыентыкларга туплый башлыйлар. Әмма, галимнәр фикеренчә,
«Шукасаптати»ның безгә килеп җиткән иң борынгы нөсхәсе бары
XII–XIII йөзләргә генә карый. Ул аерым телләргә, шул исәптән рус
теленә дә тәрҗемә ителгән (Шукасаптати... – М., 1960).
«Шукасаптати»ның үзәгендә Маданавиндо (әтисе – Харидат
та, әнисе – Шрингарасундари) исемле бер сәүдәгәрнең тутый кошы
булуы, үзе сәүдә эшләре белән чит мәмләкәтләргә киткәч, хатыны
Прабхаватиның бер ир янына барырга теләве, әмма 70 төндә 70 хик
әят сөйләп, тутыйның аны бозык юлдан саклап калуы тасвирлана.
Ире кайта, һәм алар бәхетле генә тормыш итәләр.
Нәкъ «Панчатантра» кебек, «Шукасаптати» да дөнья укучылары
на әсәрнең үзеннән бигрәк аның версияләре аша таныш. Шундый
ларның иң мәшһүре – Зыяэддин Нәхшәбинең фарсы телендә иҗат
иткән «Тутыйнамә» китабы (Книга попугая... – М., 1979). Бу ядкяр
1330 елда төгәлләнгән.
Нәхшәбинең туган җире – Урта Азия, Карши (элеккеге Нәхшәб)
каласы. Яшь чагында ук ул Һиндстанга, төгәлрәк әйткәндә, Дәһ

ли солтанатындагы Бадаун шәһәренә күчеп китә һәм, шунда яшәп,
иҗат итеп, 1350 елда вафат була.
Шунысын да искәртик: Урта Азиядән теге яки бу сәбәп белән
Һиндстанга күчеп килүче фарсылар һәм төркиләр бер Нәхшәби генә
түгел, ә күпләр. Мәсәлән, Һиндстанның фарсы телле бөек шагыйре
Хөсрәү Дәһләвинең әтисе – Әмир Мәхмүд – лачын кабиләсе башын
да Сәмәрканд тирәсеннән күчеп киткән кеше. Газнәвиләр дәверендә
нык башланган миграция процессы XVI йөздә, «Бөек моголлар им
периясе» төзелгәч, тагын да көчәеп китә. Биредә фарсы, төркиләр
нең бик күп галим-әдипләре, сәнгать әһелләре җыела, мәдәният зур
үсеш ала. Күренекле үзбәк әдибе Пиримкул Кадыйровның Бабур ту
рындагы «Йолдызлы төннәр» дигән тарихи романында бу хакта кай
бер кызыклы гына мәгълүматлар әдәби гәүдәләнеш тапкан. Биредә,
мәсәлән, әндиҗанлы Фазледдин җитәкчелегендә мәшһүр архитек
тура корылмалары төзелә, Һераттан килгән тарихчы Хондәмир, ша
гыйрь Шиһаб Могамми гыйльми-иҗади эшләрен дәвам итәләр.
Нәхшәби һәр ике регионның, ягъни Урта Азия һәм Һиндстанның
тормышын, культурасын яхшы үзләштерә, шул нигездә берничә әдә
би, гыйльми китап («Гөлриз», «Ләззәтен-ниса» һ. б.) яза. Әмма ул
барыннан да элек «Тутыйнамә» авторы буларак билгеле. Бу китабын
ул «Шукасаптати»га, аның санскритча һәм фарсыча версияләренә
нигезләнеп иҗат итә (мәсәлән, шундыйларның берсе 1313–1316 ел
ларда эшләнгән була. Бу фарсыча текстның авторлыгы Гыймад бине
Мөхәммәд дигән кешегә нисбәт ителә).
«Шукасаптати» белән чагыштырганда, Нәхшәби китабы үзенең
композицион төзеклеге, нәфис стиле, художество дәлиллеге белән
аерылып тора. Автор җыентыктагы 300 ләп дүртьюллыкны үзе яза,
хикәятләргә башлам-бетемнәрне яңадан эшли, 5 яңа хикәят тә өс
ти. Һиндстан җирлеге, идеологиясе белән бәйләнешле «Шукасап
тати»га мөселман рухы бирә, герой исемнәрен, топонимнарны ис
лам җирлеге атамалары белән алыштыра (Прабхавати – Хөҗәстә,
Маданавиндо – Мәймүн һ. б.). Фарсыча текстта эротик моментлар
шактый кимегән, гарәп, фарсы фольклоры, идеологиясе, горефгадәтләре белән мөнәсәбәтле факт-күренешләр, мотивлар көчәйгән.
Әсәр күләм ягыннан арткан, эчтәлек ягыннан баеп, мөстәкыйль
идея-эстетик рәвеш алган. Шуңа күрә бу җыентык, әл-Мөкаффәгъ
ның «Кәлилә вә Димнә»се кебек үк, фәндә оригиналь истәлек итеп
хисаплана. «Тутыйнамә, – дип яза Е.Э. Бертельс, – это высокохудо
жественное литературное произведение, рождённое животворным
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взаимовлиян
 ием двух великих культур Востока – индийской и пер
сидско-таджикской» (10).
Нәхшәбинең «Тутыйнамә» китабы оригиналда да, тәрҗемәләре
һәм версияләре аркылы да, аерым хикәятләр рәвешендә дә дөнья
укучыларына тарала. Бабурның оныгы могол хөкемдары Җәләлед
дин Әкбәр әмере буенча XVI йөздә Әбүл Фазыл бине Мөбәрәк (1551–
1602) тарафыннан Нәхшәби китабының кыскартылган, гадиләш
терелгән яңа варианты эшләнә. ХVII–XVIII йөзләрдә Мөхәммәд
Кадыйри тарафыннан «Тутыйнамә»нең янә бер версиясе языла. Би
редә Нәхшәби җыентыгы тагын да гадиләштерелгән, бүлекләр саны
52 дән 35 кә калдырылган, әмма бирегә ике яңа «дастан» өстәлгән.
Галимнәр фикеренчә, Кадыйри версиясе Шәрыкта һәм аеруча Көн
батышта киң таралыш таба. Аның инглизчәгә (беренче мәртәбә 1792
елда), немецчага (1822), французчага (1927, 1934) һ. б. телләргә тәр
җемәләре бар. Русча аның аерым хикәятләре XIX гасырның беренче
чирекләрендә, ә тулы тәрҗемәсе 1915 елда дөнья күрә. Ә инде «Ту
тыйнамә»нең 1979 елгы русчага басмасы – Нәхшәби версиясе. Ул
1920 елда Е. Э. Бертельс тарафыннан фарсычадан тәрҗемә ителгән.
Бу текст әдәбилеге белән генә түгел, ә оригиналга якынлыгы, анда
гы мәгънәне, идея-эстетик кыйммәтне чагыштырмача тулы җиткерүе
белән дә игътибарга лаек. Е Э. Бертельс күптөрле кулъязмалар белән
эш иткән, поэтик текстларны да шигъри формада биргән. Кыскасы,
1979 елгы русча басма гыйльми яктан ышанычлы чыганак итеп хи
саплана.
«Кәлилә вә Димнә» кебек, «Тутыйнамә» дә татар җирлегенә
күптәннән керә, фарсы, төрек, үзбәк чыганаклары аша (бәлкем,
аның элегрәк эшләнгән татарча тәрҗемәләре дә булгандыр?!) ул та
тар укучысына яхшы таныш була. 1854–1855 елларда Мулла Корбан
Хирами тарафыннан «Тутыйнамә»нең, Нәхшәби текстына нигезлә
неп, үзбәкчә версиясе эшләнә. Ул шигырь белән язылган (12 меңнән
артык мисрагъ). Тел-стиле шактый җиңел, аңлаешлы. «Тутыйнамә»
нең XIX гасырда үзбәк теленә Латифи тәрҗемә иткән прозаик нөсхә
се дә бар. Үзбәкчә мондый тәрҗемәләр белән күп кенә татар укучы
ларының да таныш булуы бик ихтимал.
Татар җирлегендә «Тутыйнамә»нең төрекчә тәрҗемәләре һәм вер
сияләре дә кулъязма һәм басма формада таралыш таба. Әмма киң кат
лам татар укучысы «Тутыйнамә» белән ныклап танышу мөмкинлеген
Г. Фәезханов тәрҗемәсе аша гына алды. Татар телендә беренче мәртәбә
1887 елда дөнья күргән бу китап аннан соң да кат-кат басылды.

Г. Фәезханов тәрҗемәсе хакында гыйльми әдәбиятта, иң берен
че чиратта, Г. Газиз, Ә. Харисов, С. Хафизов хезмәтләрендә аерым
фикер-мәгълүматлар бар. Болардан аеруча Г. Газиз белешмәләре игъ
тибарга лаек. Ул «Тутыйнамә»нең генезисы, тәрҗемәләре, идея-эс
тетик табигате хакында мөһим генә фикерләр әйтә. «Дөньяны сөю,
аңар якты караш белән карау «Тутыйнамә»нең эчендә балкып то
ра», – ди ул бер урында (Татар әдәбияты тарихы. I җилд. Борынгы
дәвер... – Казан, 1923. – 215 б.).
Г. Фәезханов бу әсәрне татарлар арасында кулъязмаларда тарал
ган һәм 1851 елда Казан университеты нәшриятында «Казан ме
щаны Ягкуб Мөхәммәд-Рәхим углының хөраҗаты илән» басылып
чыккан, бераз татар теле тәэсиренә дучар булган төрек китабыннан
тәрҗемә итә. Бу хакта ул, «госманлы төрекләре телендән үз татар те
лемезгә тәрҗемә кыйлдым» дип, китапның керешендә үзе дә искәр
теп китә. Ә соң татарча һәм төрекчә текстлар бер-берсе белән нинди
мөнәсәбәттә тора? Биредә тәрҗемәче ничек эш иткән? Бу сорауларга
җавап биргәнче, төрекчә версияне ачыклап китү шарт.
1851 елгы Казан басмасында госманлы текстының авторы да, тәр
җемәчесе дә, язылган елы да күрсәтелмәгән. Болар хакында гыйльми
әдәбиятта да бердәм караш юк. С. Хафизов фикеренчә, Г. Фәезханов
мөрәҗәгать иткән төрекчә текст – Нәхшәбидән тәрҗемә.
Г. Газиз исә 1851 елгы басманың авторы Сарый Габдулла (1661 елда
үлә) булу ихтималлыгын алга сөрә. А. Алимәрданов та шул ук фикер
не куәтли.
Кызганычка каршы, Сарый Габдулла хакында мәгълүматлар,
аның авторлыгы күрсәтелгән текст хәзерге вакытта кулыбызда юк.
Әмма биредә шунысын да әйтү урынлы булыр: «Тутыйнамә»нең XVII
йөздән күп элек үк төрекчәгә күчерелүе мәгълүм. Ул XV гасыр баш
ларында солтан Баязид («Елдырым Баязид») әмере белән эшләнә.
Г. Фәезхановның түбәндәге сүзләре дә, мөгаен, шушы хакта. «Па
дишаһе руи зәминдән (җир йөзендәге. – X.М.), – ди ул, – бер сол
тани госмани (госманлылар солтаны. – X.М.) хәзрәтләре ошбу «Ту
тыйнамә» китабыны тәркиб кыйлырга (төзергә. – X.М.) үзенең бер
галим вә дана (акыл иясе. – X.М.) кешесенә табшырды. Бәс, китаб,
тәмам булгандан соң, бик тиз заманның эчендә дөнья йөзенең һәр
падишаһлыгына таралыб, тәмсилат вә хикәят китаблары арасында
мәкъбул вә мәшһүр булды». XV йөздәге бу нөсхә, 1858 елда немецчага
күчерелеп, Лейпцигта басылып чыга. Е.Э. Бертельс аның Нәхшәби
әсәренә якын булуын, әмма, кыскартылып, 37 хикәяттән генә тору
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ын искәртә. Ә инде 1851 елгы Казан басмасында 72 хикәят. Бу үзе үк
ике текстның бер булмавына ишарә ясый.
Төрекчә басма кайчан гына, кем тарафыннан гына язылмасын,
аның нигезен Нәхшәби тексты тәшкил итү бәхәссез, һәм шуңа күрә
аларны янәшә куеп карау да табигый.
Төзелеше һәм гомуми эчтәлеге белән Нәхшәби тексты һәм 1851
елгы Казан басмасы бер-берсенә якын. Төп канва, күпчелек образлар
һәм хикәят сюжетлары, гомуми идея-эстетик юнәлеш туры килә. Һәр
ике текст та ислам дине концепцияләре белән яраклаштырылган.
Әмма фарсы һәм төрек текстлары арасында җитди генә аерым
лыклар да күзгә ташлана. Кереш һәм бетем, нигездә, туры килми.
1851 елгы басмада традицион мәдхияләр берничә юлны гына алып
тора. Төп сюжет сызыгының экспозициясендә әкияти стиль, ориги
наль башлангыч өстенлек итә (сәүдәгәрнең баласы туу, аны өйлән
дерү күренешләре, тутый сатып алу һ. б.). Төп өлештәге хикәятләр
нең эзлеклелеге, эчтәлеге дә еш кына үзгәреп тора.
Мисалга бер эпизодка гына мөрәҗәгать итик. Анда ире киткәннән
соң хатынның хәл-әхвәле тасвирлана. Нәхшәбидә бу күренеш кыска
гына, битараф пландарак кына бирелә: «Однажды Худжасте сидела
на крыше дома и внезапно глаза её встретились с глазами некоего ца
ревича. Тотчас же один упал, лишившись чувств от страсти, другая
же перестала владеть собой, увлечённая им... С обеих сторон была
пущена в ход сводня, к обоим влюблённым начала ходить посредни
ца» (24–25). Нәтиҗәдә хатын инде сөйгәне янына барырга да җыена.
1851 елгы басмада бу эпизод бер битне алып тора. Анда психологик
мотивлаштыру, хатынны аклау тенденциясе сизелә. Маһшәкәр ирен
сагынып аһ-зар кыла, шигырьләр әйтә, үзенең сагыну хисләрен «сә
ба» җилләренә сөйли. Шулай бер ел үтә. Бервакыт аны күршедәге
бер «бик углы» күреп гашыйк була. Дөньясын оныта. Ә хатын бу хак
та бөтенләй хәбәрдар түгел. «Бик углы», мәхәббәтеннән нишләргә
белмәгәч, бер «мәкерле карчык»ны эшкә җигә. XIX йөз азагы – XX
гасыр башы татар әдәбиятындагы яучы карчыкларны хәтерләткән бу
тип төрле хәйләләр, ялган сүзләр белән, ниһаять, Маһшәкәрне «бик
углы» янына барырга күндерә.
Төрекчә басмада Нәхшәбидәге аерым хикәятләр яңалары белән
алыштырылган (2, 19, 43 һ. б. хикәятләр), шигъри парчалар бик нык
кыскартылган. Һәм, гомумән, поэтик юлларда уртаклыкка караган
да аерымлыклар күбрәк. 1851 елгы басмада аерым герой исемнәре дә
алыштырылган. Мәсәлән, фарсыда сәүдәгәрнең исеме – Мәймүн,

төректә – Хуҗа Сәгыйд, хатынның атамасы берсендә – Хөҗәстә,
икенчесендә – Маһшәкәр һ. б. Нәхшәбидә әсәр сәүдәгәрнең үз ха
тынын үтерүе, аннан дәрвиш булып китүе белән төгәлләнә. Мондый
рәхимсез бетем әсәр логикасы белән керешми, мәгънәви һәм худо
жество ягыннан акланмый. Төректә исә сәүдәгәр, бөтен хәл-әхвәлне
тутый аркылы белеп, хатынын гафу итә; калган гомерләрен алар «зә
вык вә сафа вә гыйшрәт илә» үткәрәләр.
Кыскасы, 1851 елгы басма – Нәхшәбидән гадәти тәрҗемә түгел, ә
урта гасыр өчен хас әдәби принциплар һәм ысуллар белән тудырыл
ган үзенчәлекле бер версия. Аның авторы «Тутыйнамә»нең фарсыча
һәм төркичә (шул исәптән төрекчә) башка вариантларыннан да фай
даланган булса кирәк. Төп сюжетның бәхетле төгәлләнеше, китапта
гы бүлекләр санының 72 булуы һ. б. бу исемлеккә «Шукасаптати»ны
да кертергә тулы нигез бирә.
Инде хәзер чиратта төрекчә һәм татарча текстларның мөнәсәбә
тен ачыклау тора.
Г. Фәезханов биредә, керешне исәпкә алмаганда, адаптацияләү,
иркенәю, өстәмә-төзәтмәләр кертү юлына да басмый, эзлеклелекне
дә үзгәртми, ә чын мәгънәсендә төгәл тәрҗемә, күчерү ысулы белән
эш итә. Мәсәлән: «Бу ике гашыйке садыйк бер-берендән җан-тән
дин аерылыр кеби аерылыб вә икесе дә бер-берләрене Ходая иманәт
куеб...». Татарда: «Бу ике гашыйк җан-тәндин аерылган кеби аеры
лышыб вә икесе дә бер-берләрен Ходага табшырыб, төрле маллар
белән...».
Тәрҗемәче урыны белән, текстның мәгънәви һәм тәэсир көчен
арттыруны күздә тотып, хосусый характердагы аерым детальләр,
сурәтләр өсти. Берничә мисал китерик. Төректә: «...үземә ригаять
идеб, нәсихәтне тотсын» (9). Татарда: «...аны күзең өстендә кашың
кеби тотасың». Төректә: «Тутый нә вакыйга булса, әйдер ирде». Та
тарда: «Тутый дәхи ни вакыйга өйдә булган булса, инәсендән йебенә
чаклы әйтер иде...» (11).
14 нче хикәят бер фәкыйрь кешенең патша кызына гашыйк булу
ын хикәяләү белән башлана. Мәхәббәттән сабырлыгы калмагач, егет
патша янына барырга мәҗбүр була. Төрекчәдә бу гадәти формада гы
на әйтелгән. Г. Фәезханов исә, биредә татар теленә хас булган «ятыб
калгинча атыб кал» мәкален кулланып (49), гашыйк егетнең гамәленә
туры килешле эмоцион
 аль ишарә ясый.
Җыентыкка кереш сүзендә Г. Фәезханов шигъри юлларны тәр
җемә итмичә генә алуын күрсәтә. «Бу китабта, – ди ул, – зикер кы
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лынган бәйт вә шигырьләрнең кәнд (үз. – X.М.) төрки теленә хо
сусият е вә галякасе (бәйләнеше. – X.М.) булганындан вә тәрҗемә
кыйлынган фарызда мәзкүр (югарыда телгә алынган. – X.М.) хосу
сият вә галякалар монтәфи булырлык (югалырлык. – X.М.) булгач,
тәрҗемә кыйлынмай үз халләренчә калдырылды».
Тәрҗемәче, нигездә, шул принципны саклый. Шулай да кайбер
урыннарда аерым аңлаешсыз сүзләрне, гыйбарәләрне татарча экви
валентлары белән алыштырып куя. Мәсәлән, төректә:
Адәм адәмдер, әгәр улмаз исә пулы,
Вә ишәк ишәкдер зәрдән улыр исә хәүле (6) .
Татарчада:
Адәм адәмдер, әгәр булмаса һәм пулы,
Вә ишәк ишәкдер алтындан булса һәм өе (5).
Төрекчәдә:
Китде әкәлә, вә китде шәраб, вә китде хаб,
Агъламакдан калмады чәшмендә аб (яшь – X. М.) (40).
Татарда:
Китде ашамак, китде эчмәк, китде хаб,
Егъламакдан калмады күземдә аб (25).
Кагыйдә буларак, урта гасырларда һәм XIX йөздә әдәби текстлар
ны бер телдән икенче телгә күчергәндә еш кына шактый ирекле эш
иткәннәр. Котб, С. Сараи, Мөхәммәдьяр, Кормаши, К. Насыйри,
Ф. Халиди һ. б.ларның әсәрләре – моның ачык мисалы. Г. Фәезханов
та шул рухта тәрбияләнгән, ул принципларны яхшы белә. «Кәлилә вә
Димнә» дә традицион юнәлешне саклап тәрҗемә ителгән.
Хәзер безнең алдыбызда бик четерекле бер сорау туа: ни өчен
соң Г. Фәезханов «Тутыйнамә»не тәрҗемә итүдә төгәллек күрсәтә,
өстәмә-төзәтмәләргә, иҗади үзгәртүләргә бармый? Безнең уебыз
ча, моның берничә сәбәбе бар. Беренчедән, XX йөзгә кадәрге тө
рек һәм татар язма әдәби телләрендә аерымлыкларга караганда ур
таклык, якынлык бермә-бер көчле. Госманлы телендә иҗат ителгән
«Искәндәрнамә» (Әхмәди), «Мөхәммәдия» (Языҗуглы) һәм күп
кенә башка әсәрләрнең, төрле мәҗмугаларның татар укымышлыла
ры арасында гына түгел, ә шактый киң катлам укучылар тарафын
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нан да укылуы әнә шул тел якынлыгы белән дә аңлатыла. Шулай ук
бер телдәге текстны икенче тел кешеләренә якынайтуда график ур
таклык та зур роль уйнаган. Икенчедән, 1851 елгы Казан басмасын
да төрек язма теле өчен хас булган кайбер сүзләр һәм формалар да
(шимди, -а/-ә һ. б.) бик күренми яисә эзлекле кулланылмый. Чәчмә
текстның тел-стиле татар укучысына шактый якын. Шуның нәтиҗә
сендә Г. Фәезханов еш кына синтаксик конструкцияләрне саклый,
бары тик аерым сүзләрне яисә гыйбарәләрне генә алыштыра. Ми
сал өчен берничә хикәят атамасына гына мөрәҗәгать итик. 47 нче
хикәят. Төректә: «Корд илә шагалның хикәяте». Татарда: «Бүре белән
шәгалның хикәяте». 51 нче хикәят. Төректә: «Бер базарганның бер
ишәгенең хикәяте». Татарда: «Бер сәүдәгәрнең ишәгенең хикәяте»
һ. б. Урыны белән Г. Фәезханов төрек текстындагы җөмләләрне бер
нинди үзгәрешсез дә ала. «И күзем нуры вә күңелемнең шадлыгы,
гомеремнең сәрмаясы...» Бу җөмлә һәр ике текстта да шул рәвешле
бирелгән. Тәрҗемәченең тел-стиль ягыннан телебезгә шактый якын
торган шушындый текстны татарчага күчерүе XIX гасыр азагы татар
әдәбиятында реалистик тенденцияләрнең көчәюе, милли әдәби тел
не үстерү өчен көрәш белән дә бәйле. Өченчедән, һәм монысы иң
мөһиме, 1851 елгы басма образлар системасы, төзелеше һәм гомумән
идея-эстетик эчтәлеге белән тәрҗемәче ихтыяҗларына шул килеш тә
җавап биргән. Шуңа күрә Г. Фәезханов өстәмә-үзгәртмәләр кертүне,
мөгаен, кирәк дип тапмаган.
Г. Газиз, «безнең халык арасында бераз гына татарчалаштырыл
ган» төрек текстының Казанда нәшер ителүен искәртеп, болай язган
иде: «Бәлки, аны бәгъзе урынларын арттырып вә киметеп бер-бер та
тар мөхәррире язып чыгаргандыр?» (212–213). Җыентыкның тел-сти
ле, идея-эстетик эчтәлеге дә, Г. Фәезхановның тәрҗемә һәм гомумән
текст белән эш итү үзенчәлекләре дә Г. Газиз гипотезасын көчәйтә
төшәләр.
III
«Тутыйнамә»не оештыручы төп композицион чара – тутый белән
хатын әңгәмәсе. Аның төп асылы түбәндәгечә.
Ире сәфәргә киткәч, хатын кич белән сөйгәне янына барырга җы
ена. Үз хуҗасын – Хуҗа Сәгыйдне хөрмәт иткән тутый Маһшәкәр
не бу яман юлга басудан сакларга тели. Әмма ничек? Ачыктан-ачык
каршы килсә, куркыныч. Тутый хәйлә юлына күчә: хатынны сөйгәне
янына барырга димли, әмма фәлән кебек булмасын яисә фәләндә
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гечә килеп чыкмасын дип искәртә. Хатын бу мәгънәви ишарә белән
кызыксынып китә, тутыйдан бу хакта сөйләвен үтенә. Шуннан кош
гыйбрәтле хәлне – хикәятне сөйли. Маһшәкәр тыңлап тора. Сөйләп
бетергәч, тутый аңа сөйгәне янына барырга куша. Хатын чыгарга җы
енса, күрә: инде таң ата, яктыра, очрашу вакыты үткән була. Икенче
кичне янә шул хәл кабатлана. Шулай итеп, көн артыннан көн үтә,
хикәят артыннан хикәят сөйләнә; тутыйның тапкырлыгы һәм зирәк
леге аркасында хатын яман юлга басмый кала. Сәфәрдән ире кайтып
җитә. Хуҗа Сәгыйд тутыйның тугрылыгына, изге хезмәтенә бик ри
за. Кошның теләген исәпкә алып, ул аны читлектән азат итә. «Тутый
дәхи азад булмакына шадланыб, карендәш ыруг белеш-танышлары
белән күрешеб, баг вә бөстанларда гизеб йөрде» (168).
Һәм «Шукасаптати»да, һәм Нәхшәбидә, кагыйдә буларак, һәр
бүлек («төн») хатынның сөйгәне янына барырга җыенуы белән баш
лана. Алга таба тутый белән әңгәмә, аннан бер яки берничә хикәят,
ахырда таң ату, яктырылу күренешләре. Казан басмаларында исә
текст, әйткәнебезчә, 72 композицион берәмлеккә – хикәяткә бү
ленгән. Аларның һәммәсе дә турыдан-туры хикәят сөйләү белән
башлана. Ә инде тутый белән хатынның әңгәмәләре, үзара реплика
лары, Маһшәкәрнең җыенуы, әмма соңга калуы, икенче кичнең җит
үе – болар бар да, нигездә, композицион берәмлекнең ахырында.
Мондый композицион структура бер хикәяттән торган берәм
лекләр өчен хас. Әмма, «Кәлилә вә Димнә»дәге кебек, бу җыентык
та да хикәят эчендә янә хикәят килү очраклары күзгә еш ташлана.
Алар, гадәттә, төп кысаны тудыручы хикәятнең теге яки бу өлешенә
ишарә, иллюстрация, гыйбрәт рәвешендә, вакыйгаларны бүлеп ки
тереләләр. Алар йә вакыйга-хәлләрдә катнашучылар, йә тыңлаучы
лар тарафыннан сөйләнәләр. «Шукасаптати»да һәм фарсыча текстта
бу төр мөнәсәбәттәге хикәятләр бер бүлек итеп бирелгәннәр. Татарча
җыентыкта исә хикәятләр, нинди катламда («подсистема»да) булуы
на карамастан, яңа композицион берәмлек рәвешендә башланалар
(бүлекчәләр санының 72 гә җитүе өлешчә шуның белән дә аңлаты
ла). Алга таба, әгәр дә хикәят төп хикәяткә иллюстрация рәвешендә
кертелгән икән, алдагы бүлекчәнең вакыйга-сюжеты дәвам иттерелә.
Мондый композицион берәмлекнең дә ахыры нәкъ шул югарыда әй
телгәнчә: хатын барырга җыена, әмма соң...
«Кәлилә вә Димнә»дәге Бәйдәба-Дәбшәлим кысасына биредә
тутый белән хатын мөнәсәбәтен эченә алган компонент туры килә.
Аларның гомуми вазифалары бер. Әмма «Тутыйнамә»дә бу кыса җы

ентыкның һәм композициясендә, һәм эчтәлегендә чагыштырмача
зуррак роль уйный.
Әл-Мөкаффәгъта, кереш өлешен исәпкә алмаганда, Дәбшәлим
бүлек башында сорау бирү, үтенечен белдерү белән генә чикләнә, бө
тен инициатива Бәйдәбада. «Тутыйнамә»дә исә Маһшәкәр аерым
хикәятләр дә сөйли, теге яки бу мәсьәләгә, вакыйгага карата үзенең
мәгънәви һәм эмоциональ мөнәсәбәтен дә белдерә, хикәяләү бары
шында, сөйләүчене туктатып, репликалар да ташлый, бәхәскә дә ке
реп китә. Тутый белән хатын арасындагы диалогның катлаулы, кар
шылыклы табигате иллюстратив материалларның бирелешендә һәм
кабул ителешендә дә билгеле бер дәрәҗәдә драматизмны, кызыксы
нучанлыкны арттыра, төп сюжеттагы вакыт белән хикәятләрдәге ва
кыт элемтәсен көчәйтә төшә.
«Кәлилә вә Димнә»дәге кысалылыктан үзгә буларак, биредәге төп
сюжет сызыгы өченче бер персонаж – Хуҗа Сәгыйд белән дә тыгыз
мөнәсәбәттә. Дөрес, төп өлештәге әңгәмәдә ул катнашмый, әмма
еш искә алына, һәр ике образның да күңелендә тора. Маһшәкәр
нең «бикзадә» янына бару-бармавы, бу ситуациядә тутыйның нин
ди позициядә торуы – ир белән хатын мөнәсәбәтенең перспекти
васын билгеләүче төп факторлар. Алар укучы тарафыннан еш кына
сәүдәгәргә нисбәтән дә кабул ителәләр. Хуҗа Сәгыйднең кереш һәм
ахыргы вакыйгаларда үзәк фигура булуы да аның җыентык компози
циясендәге вазифасын арттыра.
«Кәлилә вә Димнә»дә җитди хөкем йөртү, фикри як, фәлсәфидидактик башлангыч көчле. «Тутыйнамә»дә исә сюжет динамикалы
лыгы һәм киеренкелеге, мавыктыручанлык, комик-юмористик тен
денцияләр өстенлек итә. Аеруча киеренке урыннарда сөйләүченең:
«Ничек булыр?» яисә «Герой ничек бу хәлдән чыгар?» кебек сораулар
белән тыңлаучыларга кайчак мөрәҗәгать итүе дә кызыксынучанлык
ны арттыра. Күпчелек хикәятләр өчен көтелмәгән чишелеш хас.
Әл-Мөкаффәгъ җыентыгындагы кебек, бу китаптагы хикәятләр
дә жанр табигатьләре белән төрле. Аларның бер өлешендә хайван
нар, кош-кортлар катнаша, кинаялелек үзен нык сиздерә (20. Арыс
лан белән куй хикәяте; 27. Тычканнар белән керпе; 46. Арыслан белән
кара колак һ. б. хикәятләр). Икенче бер төркем композицион берәм
лекләрдә әкиятләргә, аеруча аларның тылсымлы төренә хас булган
кабатлаулар, гайре табигый күренешләр һәм фантастик элементлар,
вакыт шартлылыгы һ. б.лар күзгә ташлана. Мәсәлән, «Бәни Исраил
заманында бер заһидның хикәяте»ндә (72 нче хикәят) «гәүһәр» салу
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чы, «зөбәрҗәт» ташучы кошның йортка күп байлык китерүе, очраклы
рәвештә аның башын «йийган» малайның көчле, куәтле булып үсүе,
аждаһаны җиңеп (авыр мәсьәләне чишеп), патша кызына өйләнүе һ.
б.лар тасвирлана. «Һинд падишаһысы углының хикәяте»ндә (54 нче
хикәят) потханә эчендә адәм башларының өзелүе һәм янә гәүдә
белән кушылуы кебек гайре табигый хәл үзәктә. 32 нче хикәяттә исә
Муса пәйгамбәрне сынау өчен, Микаилның карчыга, Җәбраилнең
күгәрчен сурәтенә керүләре хикәяләнә.
Ә инде аерым хикәятләр гадәти новеллаларга, мәзәкләргә тар
тым. Менә шундыйларның берсе (29 нче хикәят): берәү, төнлә белән
өеннән чыгып, шәһәр эчендә йөргәндә, бер дусты очрап, аңа болай
ди: «Әллә өеңдән кудылармы, төн ярымында дивана кеби... йөри
сең?» Тегесе моңа каршы: «Һәй, ахмак карендәш, бер нәрсә белән
кешене гайб итәсең, ул нәрсә үзеңдә булмасын». Үзенең төзелеше,
эчтәлеге, конфликты белән бу хикәятне мәзәк дип атарга мөмкин.
Шушындый ук хәлне без Баязид Бәстами турындагы хикәяттә һәм
кайбер башка композицион берәмлекләрдә дә күзәтәбез.
Җыентыктагы 72 хикәятнең 51 е тутый авызыннан («Тутый әйт
де:...»), 5 есе хатын тарафыннан сөйләнә, ә калганнарын, нигездә,
хикәятләрдә катнашучылар бәян кыла.
Күпчелек хикәятләр трафарет сылтама белән башлана: «Тәварих
китабларында шул рәвешдә мәзкүрдер» (21), «борынгы мөссаниф
лар (язучылар. – X.М.) китабларында язылмышдыр» (40), «борынгы
лардан шул рәвешле риваять кыйлыныр», «тәмсилат китабларында
шул рәвешле язылмышдыр» (66) һ. б. Мондый башлам – борынгы
һәм урта гасыр Шәрык әдәбияты өчен хас күренеш. Ул хикәяттә
сөйләгәннәргә укучыны ышандыруга, дәлиллелекне көчәйтүгә ярдәм
итә. Шулай ук күп кенә хикәятләрнең тәүге юлларында вакыйгалар
ның урыны, төп катнашучылар атала. Мәсәлән: «...Һинд йортында
бер шәһәрдә бер сипаһи (гаскәри. – X.М.) кеше бар иде» (26), «Хәбәш
мәмләкәтендә Хуҗа Мансур исемле бер маллы сәүдәгәр бар иде» (84),
«...борынгы заманда бер браһман, ягъни поп бар иде; исеменә Гыйл
танма диярләр иде» һ. б.
«Шукасаптати»дагы вакыйга-хәлләр, нигездә, Һиндстанга, анда
гы төрле төбәкләргә нисбәт ителә. Фарсы, төрек, татар җыентыкла
рында исә төп өлеш хикәятләрнең урыны (пространствосы) – мө
селман Көнчыгышындагы илләр һәм шәһәрләр: Хорасан, Бәлех,
Гыйрак, Багдад, Тәбриз, Азәрбайҗан, Мисыр, Кабул һ. б. Сирәк кенә
булса да Чин, Рум топонимнары да очрый. Шунысы кызыклы: җы

ентык никадәр генә эшкәртелеп, үзгәртелеп, никадәр генә «мөсел
манлаштыруга» дучар булса да, аның Һинд җирлеге, «Шукасаптати»
белән бәйләнеше бетмәгән. Моны без аерым детальләрдә, образлар
да гына түгел, топонимнарда да күрәбез. Шактый гына хикәятләрнең
урыны Һиндстанга нисбәт ителү дә моның ачык мисалы.
Фарсы текстында һәр хикәят алдыннан кушма җөмләнең иярчен
ле вакыт компонентында көнбатышта кояш батты, көнчыгышта ай
калыкты дигән төшенчә белдерелә. Әмма вакыт агышын чагылды
ручы бу мәгънә һәр очракта да яңадан-яңа формалар, чаралар белән
гәүдәләндерелә. Мәсәлән: «Когда златокрылый попугай-солнце
ушёл в клетку запада, а серебристый сокол-месяц вылетел из тем
ницы востока, Худжасте...». «Когда золотой меч-солнце вложили в
ножны запада и принесли из оружейной палаты востока серебряный
щит-месяц...». «Когда жёлтая лягушка-солнце скрылась в пруде запа
да, а небесная рыба-месяц выплыла из сетей востока...» һ. б.
Мондый купшы юллар, гәрчә сурәтлелек ягыннан бик камил бул
салар да, гомуми контекст тукымасында, стилендә артык нык күзгә
ташланалар. Мөгаен, шуңадыр Казан басмаларында алар «ахшам
булгач», «ахшам булганда» кебек гадәти формалар белән алыштырыл
ган (шушындый ук хәл «Шукасаптати»да да күзәтелә). Ә инде таң ату,
кояш чыгу, яктырылу күренешләре һәм фарсы текстында, һәм Казан
басмаларында бер типта бирелә. Әмма соңгыларында алар бик сирәк
очрый, ә Нәхшәбидә еш кына бер үк сүзләр белән белдерелә («...но
поднялся дневной шум, утро показало свой блестящий лик...»).
«Тутыйнамә»дәге хикәятләрнең күләме төрлечә: арада ярты битлек
хикәятләр дә, 10 ар битлек композицион берәмлекләр дә бар. Мәсәлән,
9 нчы хикәят 11 битне алып тора. Күләмлерәк хикәятләрдә, гадәттә,
сюжет сызыклары бер генә булмый. Мәсәлән, «Бәни Исраил зама
нындагы Заһидның хикәяте»ндә (72) Заһидның кош сатып алуы, баеп,
хаҗга китүе – бер линия; хатынының бер егет белән гыйшык маҗара
сы – икенче; Заһидның улы Фәрид язмышы – өченче. Алда мисал итеп
китерелгән 9 нчы хикәяттә дә без берничә сюжет линиясен күрәбез. Бу
типтагы вакыйга-хәлләрне үзара ялгауда, бер сюжет сызыгыннан икен
чесенә күчкәндә, Г. Фәезханов еш кына тышкы ялгау алымын куллана.
Мәсәлән, 72 нче хикәяттә хатын сөйгәненең үтенече буенча үз баласын
юк итәргә җыена. Әмма өлгерә алмый, асрау баланы (Фәридне) алып
кача. Алга таба акылсыз хатынның үкенүе, аһ-зар кылуы хикәяләнә дә,
болай диелә: «Әмма без киләек Фәридкә...». Мондый ялгамнан соң ба
ланың язмышы бәян кылына башлый. 34 нче хикәяттә берәү, йортын,
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гаиләсен калдырып, хаҗга китә. Юлда Нәҗиб исемле бер егетне очрата.
«Егет Заһидның күңеленә бик ошаганы сәбәбле, юлда бара ятканда үзе
нең кызы Җәмиләне Нәҗибкә никах кылды. Шулай болар хаҗга бара
торсынлар. Без Заһидның өе тарафына кайтаек» (94). Алга таба сюжет
ның икенче сызыгы хикәяләнә башлый. Мәгълүм булганча, ялгауның
бу төре татар халык әкиятләрендә бик иркен кулланыла.
Һәм «Тутыйнамә», һәм «Кәлилә вә Димнә» өчен хас сыйфатлар
ның берсе – проза һәм шигырь юлларының аралашуы. Ул Һиндстан
әдәбият ында кадим заманнардан бирле кулланылып килә. Аның та
рихын махсус тикшереп, П.А. Гринцер болай яза: «Краткая харак
теристика различных видов стихотворных вставок в прозаических
текстах ведийской литературы с достаточной убедительностью пока
зывает, что не только сам приём сочетания стихов и прозы, но и ос
новные типы этих стихов в «обрамлённой повести» восходят к древ
ней литературной традиция» (103).
«Панчатантра»да һәм «Шукасаптати»да шигъри юллар зур урын
ны алып торалар. Бу традиция Нәхшәби тарафыннан да дәвам ителә.
Әйткәнебезчә, күпчелек дүртьюллыкларны ул үзе язган. Казан бас
маларында исә тезмә юллар (аларның күпчелеге – икеюллык. Сирәк
кенә булса да дүрт һәм аннан артыграклар да очрый) бик аз. Кайбер
бүлек-хикәятләрдә без аларны бөтенләй очратмыйбыз. Әмма ничек
кенә булмасын, шигъри юлларның кысалы повестьларда кулланы
лышында һәм, гомумән, аларның функциональ вазифаларында бер
ничә төрле хосусият бар.
Тезмә юллар йә турыдан-туры автор, яисә әңгәмәдә, хикәяттә
катнашучылар тарафыннан әйтелә. Фарсыча текстта автор еш кына
үз-үзенә мөрәҗәгать итә. Мәсәлән:
Нахшаби, всегда изменчива судьба,
Скорбь она и радость может подарить.
Коль сегодня горе даст тебе она,
То ведь завтра может радость подарить (265).

әяттәге теге яки бу хәлгә, факт-күренешкә, образга мораль сентен
ция, лирик, фәлсәфи мөнәсәбәт, нәтиҗә рәвешендә. Менә Нәхшәби
әсәреннән 40 нчы хикәят (253–258).
Рум патшалыгы белән бер кыз идарә итә. Бервакыт ул шушындый
хәлгә тап була: янгын, агачта тавис оясы; ата кош очып китә, ә ана та
вис, балаларын кызганып, алар белән бергә янып үлә. Бу вакыйга кызны
тетрәндерә, ул гомере буе ир-атлар янына бармаска, кияүгә чыкмаска ка
рар кыла һәм ялгыз яши бирә. Бер кытай хаканы – Фәгъфур, – аны тө
шендә күреп гашыйк була. Нишләргә? Фәгъфурның бик оста рәссамчы
вәзире була. Ул, Рум иленә килеп, сарай стеналарына мондый рәсемнәр
ясый: өстәрәк хакан сурәте, астарак газәлләр (тау кәҗәләре), су ташкы
ны; ана газәл кача, ә ата газәл балалары белән бергә һәлак була. Кыз бу
рәсемнәр белән бик кызыксына, аларның серен беләсе килә. Шунда рәс
самчы хәлне аңлата һәм болай ди: «С того дня, как Фагфур увидел такую
безжалостность и бесчувственность самки, его сердце охладело к женщи
нам, он никогда не упоминает о них и не приближается к иим...» (257).
Кыз үз язмышы белән Фәгъфур арасында уртаклык күрә һәм үзе
теләп аңа кияүгә чыга. Шуннан соң шигырь китерелә:
Всех тянет лишь к тем, кто сродни им, мой друг,
Кувшин до воды непременно дойдёт.
На тех не сердись, кто похож на тебя:
Ведь схожий с тобою к тебе и придёт (257).
Бу юллар, бер яктан, хикәяттәге идеяне калкурак күрсәтүгә, гому
миләштерүгә ярдәм итсә, икенче яктан, алар вакыйгаларга фәлсәфи
мөнәсәбәтне дә гәүдәләндерәләр.
Татарча басмадан бер мисал. Маһшәкәр сөйгәне янына барырга
ашыга. Шунда ул тутыйга болай ди:
Аһ, бер гөл өчен хәсрәтемдән хур булдым ла,
Кайгудан былбыл кеби егълаб зар булдым ла.

Шулай ук фарсыда һәр бүлекчә («төн»), нигездә, бер үк дүртьюл
лыкка төгәлләнә. Әмма мондый эндәш формасы һәм бердәй шигъ
ри төгәлләнеш башка текстларда бик күзәтелми. Шуңа күрә аларны
Нәхшәби өчен генә хас күренеш итеп карарга мөмкин.
Тезмә юлларның күпчелеге төп вакыйга, хикәят сюжеты белән ту
рыдан-туры бәйләнмәгән. Алар контексттагы проблемага яисә хик

Бу икеюллыкта хатынның рухи халәте, үз сөйгәненә мөнәсәбәте
гәүдәләнеш тапкан.
«Панчатантра»ның һәр кисәгендә бер үк шигъри юллар, алдан да,
ахырда да кабатланып, композицион вазифа да башкаралар. Күпче
лек шигъри текстларның үзәгендә – тирән мәгънәле уй-фикерләр,
төрле хис-кичерешләр.
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Лириклык хосусияте тезмә юлларда хронотопик шартлылык
ны, гомумиләштерүләрне көчәйткән. Шул сәбәпле һәм «Кәлилә вә
Димнә»дәге, һәм «Тутыйнамә»дәге шигъри текстларның, компози
цион берәмлек буларак, эчке бөтенлекләре арткан; алар гомуми кон
тексттан тыш та билгеле бер дәрәҗәдә мөстәкыйль идея-эстетик яң
гырашка ия булып торалар.

фыннан сөйләнә. Татарча басмада да ситуация фарсы текстындагыча.
Әмма биредә сөякне кабучы эт тә, шакал да түгел, ә төлке. Хәйләкәр
дигән җәнлекнең дә шушылай алдануы хикәяттәге фикерне тагын да
көчәйтә төшә, һәм Г. Фәезханов ул идеяне «иртәгүсе көннең тавы
кындан бүгенге йомырка артык» дигән мәкаль белән түгәрәкләп тә
куя.

***
Тутый турындагы җыентыкларның һәм «Шукасаптати», һәм фар
сы, һәм Казан басмаларын укыганда, аларда «Кәлилә вә Димнә»
белән уртак яисә охшаш булган аерым сюжетларны, мотивларны, об
разларны да очратасың. Бу нәрсә белән аңлатыла соң? Беренчедән,
һәр ике җыентык та генетик яктан Һиндстан җирлеге, аның мәдәни
яте белән бәйләнешле. Уртак чыганаклар да булган. Мәсәлән, һәм
«Панчатантра»ның, һәм «Шукасаптати»ның аерым элементлары,
хәтта кайбер хикәят-сюжетлары, шигырьләре дә мәшһүр «Махабха
рата»дан алынган. Бу хакта гыйльми әдәбиятта гына түгел, китап
ларның үзләрендә дә искәртелә. Икенчедән, бу әсәрләрнең икесе
дә урта гасыр мөселман дөньясы тарафыннан шактый эшкәртелеп,
адаптацияләнеп кабул ителгән; бик күп уртак атамалар, төшенчәләр,
мотивлар кертелгән. Өченчедән, кысалы композиция жанрының,
хосусияте, күпсыйдырышлы табигате, чагыштырмача мөстәкыйль
берәмлекләрдән торуы да ике арадагы күчешкә уңайлы шартлар ту
дырган. Дүртенчедән, уртак, охшаш күренешләрнең кайберләре яш
әештәге, мәдәнияттәге, образлы фикерләүдәге типологик якынлык
лар белән дә аңлатыла.
Шунысын да искәртик: генетик яктан уртак күренешләр дә, җы
ентыкларның идея-эстетик максатларыннан чыгып, теге яки бу
дәрәҗәдә үзгәртеләләр, контекстта төрле функциональ вазифалар
алалар. Менә «Кәлилә вә Димнә» аркылы дөньяга таралган мәшһүр
сюжет. Әл-Мөкаффәгъта ул болай: авызына сөяк капкан бер эт елга
аркылы чыгып бара. Шунда ул, елгада сөякнең күләгәсен күреп, суга
ташлана. Нәтиҗәдә үз сөягеннән дә мәхрүм була.
Гарәп җыентыгында бу хикәят Барзуян
 ың зөһедлек белән дөнь
явилык арасындагы каршылыклы уйларын, икеләнүләрен белдерү
өчен китерелгән. Нәхшәбидә исә бу сюжет ахмаклыкны битәрләү,
акылны олылау идеясенә буйсындырылган. Әмма биредә эт урынын
да шакал килә. Ә инде күләгәдәге сөяк балык белән алыштырылган.
Гарәптә хикәят Барзуя авызыннан, Нәхшәбидә патша кызы тара

***
Мәдәни истәлекләрнең тарихи яшәешен, функцияләрен
өйрәнүдә «Кәлилә вә Димнә» һәм «Тутыйнамә» – бик гыйбрәтле
мисаллар. Генетик яктан алар борынгы Һиндстан җирлегенә, аның
гореф-гадәтләренә, мифологиясенә, бай фольклор һәм язма ми
расына нигезләнеп туган. Вакытлар узу белән, чор ихтыяҗларына
мөнәсәбәтле рәвештә, аларның яңа вариантлары барлыкка килгән.
Бераздан бу ядкярләр, көчле эшкәртелүгә, адаптацияләнүгә дучар
булып, мөселман Көнчыгышының да яраткан китапларына әверелә,
аннан инде төрле каналлар аша бик күп халыкларга таралып, дөнья
әдәбиятының мәшһүр истәлекләре булып китә, аларга мөнәсәбәттә
төрле әсәрләр туа.
«Кәлилә вә Димнә» һәм «Тутыйнамә»нең гарәпчә, фарсыча
текстлары белән төрки-татар укымышлылары бик күптәннән таны
ша башлаган: бераздан Идел-Урал буйларына бу әсәрләрнең госман
лы вариантлары да килеп керә.
Алтын Урда, Казан ханлыгы чоры әсәрләрендә үк без әдипләр
нең «Кәлилә вә Димнә», «Тутыйнамә» җыентыклары, аларның ае
рым өлешләре белән теге яки бу дәрәҗәдә танышлыкларын тоябыз.
Мәсәлән, Рабгузыйның «Кыйссасел-әнбия», М. Болгариның «Нәһ
җел-фәрадис», С. Сараиның «Гөлестан бит-төрки», Мөхәммәдьяр
ның «Төхфәи мәрдан» әсәрләре тартмалы композицион төзелешләре
белән генә түгел, ә аерым сюжет-мотивлары, образлары, фикерләре
белән дә ике мәшһүр җыентыкка якын торалар, хәтта урыны белән
керешеп тә китәләр. Мәгърифәтчелек хәрәкәтенә һәм милли уянуга
мөнәсәбәтле рәвештә XIX гасырда Шәрык классикасы, шул исәптән
тирән фикерле, гыйбрәтле, мавыктыргыч «Кәлилә вә Димнә», «Ту
тыйнамә» белән дә кызыксыну аеруча көчәеп китә. Укучыларның
көннән-көн үсеп килүче ихтыяҗларын гарәпчә, фарсыча, госманлы
ча текстлар, кыскартылган элеккеге тәрҗемә-версияләр генә канә
гатьләндерә алмый. Көн тәртибенә бу җыентыкларның киң массага
аңлаешлы, үтемле, татарча тулы текстларын булдыру бурычы куела.
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Һәм бу эшне Г. Фәезханов намус белән башкарып чыга. Аның тәр
җемә принциплары, оригинал белән эш итүе шул дәвер татар укучы
ларының рухи ихтыяҗы, эстетик зәвыгы белән билгеләнгән. Әйтергә
кирәк, Г. Фәезханов бу мәшһүр җыентыкларның идея-эстетик бай
лыгын, яңа җирлектә торгызып, үз укучыларына шактый тулы һәм
үтемле итеп җиткерүгә ирешкән, татар прозасын үстерүгә зур өлеш
керткән.
«Кәлилә вә Димнә» һәм «Тутыйнамә»нең татарча басмалары бу
әсәрләр белән кызыксынуны тагын да көчәйтеп җибәрә. Мөстә
кыйль кулланылудан тыш, алар М. Гафури, Г. Тукай һ. б. күп кенә
әдипләр өчен төрле идея-эстетик мәсьәләләрне гәүдәләндерүдә ни
гез, материал булып та хезмәт итәләр.
Шулай итеп, озак гасырлар буе үзләштерелү нәтиҗәсендә «Кә
лилә вә Димнә», «Тутыйнамә» татар укучысының үз күңел хәзинә
сенә әверелде, кысалы композиция формасы татар әдәбиятының да
тәмам үз күренеше, хосусый байлыгы булып китте.
Төзелеше, гомуми рухы, дөнья халыкларында таралышы, кабул
ителеше белән «Кәлилә вә Димнә» һәм «Тутыйнамә» ядкярләренә
шактый якын торган «Мең дә бер кичә» җыентыгын күзәтү дә – татар
әдәбият ының бай интернациональ бәйләнешләрен, рухи хәзинәсен
ачыклауда мөһим фактор.
(Миңнегулов Х. Шәрык һәм татар әдәбиятында
кысалы кыйссалар. – КДУ нәшрияты, 1988. – 11–69 б.)

6. «Кәлилә вә Димнә»дән үрнәкләр
Заһид белән Көзән
Дәбшәлим падишаһ Бәйдәба хәкимгә әйтте:
– Үткән бабтагы мисалны ишеттем. Инде шундый кемсәнәнең
мисалын сөйлә: эшләренең ахырын уйламый, ашыгып эш итәр.
Фәйләсуф әйтте:
– Һичкем кыласы эшләрендә һәм кыласы ниятләрендә ашык
масын. Бәлки һәр эшне каударланмый акрынлык белән кылсын,
соңыннан заһиднең Көзәнне ашыгып үтергәненә үкенгәне кебек
үкенмәсен.
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Падишаһ сорады:
– Ул ничек булган?
Олуг хәким сүзгә керешеп сөйләде.
Хикәят
Җөрҗан җирендә бер заһид бар иде. Шулай ук аның бер гүзәл хатыны
да бар иде, бер-берсе белән тигез мәхәббәттә гомер кичерерләр иде.
Әмма балалары булмаганлыктан, һәр икесе бик хәсрәтләнер
иделәр. Берничә еллар үткәч, Алланың хөкеме белән ахырда хатыны
йөкле булды. Ир, хатын – һәр икесе шатланып, Ходай Тәгаләгә мак
тау-данлаулар әйтеп дога кылдылар.
Заһид беркөнне хатынына әйтте:
– Әй хатын! Уяулык белән йокым арасында миңа нидер ачылган
дай булды, эчеңдәге баланы ир бала дип ишарәт кылгандай булды.
Әгәр туса, аңа бик яхшы исем кушарбыз, сабак вә әдәп өйрәтергә бер
хәлфәгә бирербез, – дип, шуның кебек сүзләр сөйләде.
Хатыны моңа әйтте:
– Әй заһид! Ни өчен буталчык, хыялый төшләреңә алданып,
фәләнчә булды дип әйтәсең, көн саен, фәлән-төгән дип, тузга язма
ганны сөйлисең. Хәлбуки яшерен галәмдә булган җан угыл булырмы
йә кыз булырмы – Ходайдан гайре кем белер? Әгәр юкны бар итеп, ә
булмаганны булды итеп, көн саен сөйли бирсәң, бер дәрвишнең ба
шына бал, май түгелгәне кебек, синең башыңа да шуның кебек ва
кыйга төшмәсен, – дигәч, заһид хатынына әйтте:
– Ул дәрвишкә ни булган? Сөйлә, ишетим, – дигәч, хатын сүзгә
керешеп бәян итте.
Хикәят
Мал вә байлык иясе бер сәүдәгәр бар иде. Бер дәрвишкә һәр көн
не бал, май бирер иде. Дәрвиш, килгән ризыктан кирәк кадәренчә
ашап, калганын бер чүлмәккә тутырып, өй диварындагы бер кадакка
элеп куяр иде.
Бервакыт дәрвиш әфәнде чалкан ятты. Кулында тимер очлы бер
таягы бар иде, баягы чүлмәк баш турысында эленгән иде. Бал-май
турында хыялга чумып әйтте:
– Бу чүлмәктән бал-майны сатармын да, биш кәҗә баласы алыр
мын. Аларның һәркайсы үсеп, буаз булып, биш айдан соң бәрәннәр
китерерләр. Әгәр аларның бәрәннәре тагы шулай бәрәнләсәләр,
кыска вакытның эчендә бик үрчерләр, хәтта берничә елдан соң дүрт
йөздән артык кәҗәләр булыр. Шул кәҗәләргә бер йөзләп сыер са
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тып алырмын, һәр биш сыерның эчендә берсе үгез булыр. Иҗарәгә1
җирләр алып, үгезләр белән җир сөреп, иген игәрмен. Сыерлар
ның сөтләре, бозаулары белән файдаланырмын. Биш ел үтәр-үтмәс,
игеннәрне сатып, күп мал ясармын. Шул малларның бер өлешенә өй
салдырырмын, коллар, кәнизәкләр сатып алырмын, тагын бер бик
гүзәл хатын алырмын. Ул йөкле булып, аннан бер яхшы угыл туар.
Аңа күркәм исемнәрдән бер исем куеп, бераз үсә төшкәч, укытып
әдәпкә өйрәтермен. Әгәр әйткән сүзләремне тыңламаса, карышса,
шул кулымдагы тимер очлы таягым белән сугармын! – дип, аңсыздан
шул таягы белән баягы элгән чүлмәккә төртеп, аны ярып җибәрде.
Эчендәге бал-мае заһиднең башына түгелде.
***
Бу мисалны сиңа шуның өчен китердем, көн саен тиешсез нәрсә
не телгә алып сөйләшмә, һәр әйбернең хаклыгына ирешмичә, үз уең
белән генә хөкем кылма. Бәлки, хаҗәтеңне Хак Тәгаләдән сорап, аңа
гыйбадәт кыл, һәр эшнең сәбәбенә керешеп, Ходайга тәвәккәл кыл2.
Синең хыялларың диварлардагы шундый сурәтләргә охшыйдыр: бар
булып торалар – диварлар урынында даим булып торганда. Әмма
әгәр диварлар бер-бер сәбәп белән бозылсалар яки җимерелсәләр,
сурәтләрнең билгеләре дә калмый юкка чыгарлар.
***
Заһид хатынының хикәят итеп сөйләгән мисалларына колак са
лып, нәсихәтен кабул итте. Аннан соң берничә вакытлар үткәч, бер
ир бала дөньяг а килде. Моңа һәр икесе шат булдылар.
Беркөнне хатынга госел кылып, пакьләнергә вакыт иреште. За
һидкә әйтте:
– Син угланың янында кал, мин мунчага барып, коенып кай
тыйм,– дип, ире белән угланны калдырып, мунчага китте.
Очраклы рәвештә шул вакытта падишаһтан заһидне чакырып бер
кеше килде. Углы катында юлдашка калдырырга һичкем булмаган
нан, кече яшьтән якын булып бергә үскән, үз баласыннан да гадел вә
ышанычлы күргән Көзән дигән җанварны калдырды.
Өйнең ишекләрен бикләп, үзе өндәүче белән падишаһ хозурына
барды.
1
2

Иҗарә – аренда.
Тәвәккәл кылу – тапшыру, йөкләү, вәкаләт бирү.
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Заһид киткәч, өйнең бер тишегеннән бер Кара Елан чыкты. Уг
ланны чагуыннан куркып, Көзән кинәт аның өстенә сикереп буып
үтерде һәм муенын тәмам чәйнәп өзде, авызы кан белән тулды.
Заһид кайтып ишекне ачса, авызы канланган Көзәнне күрде.
Көзән Еланны үтергәнен белдерергә төрле ишарәтләр белән аңла
тырга тырышты, чыраенда курыккан рәвешле чагылды. Заһид аны бу
килештә күреп, тәмам акылы китте һәм улын буып үтергәндер дип
уйлады, эшендә һич туктап тормый, фикер итми, чын хәлгә иреш
мичә, ашыгып Көзәнгә һөҗүм итте һәм, кулындагы таягы белән ба
шына орып, шул минутта үтерде.
Заһид, эчкә кереп, углын сәламәт тапкач, янында ботарланып
ташланган бер Кара Еланны күрде. Моннан эшнең асылын белеп:
– Вай! Гөнаһсыз җанварны үтергәнмен,– дип, үз башына кулы
белән суга-суга елады һәм әйтте: – һич булмаса Хак Тәгалә бу баланы
бирмәгән булсачы, бу гөнаһсыз җанварның җанын кыймаган булыр
идем, – дип бик кызганды.
Бу маҗарага аптырап торганда, хатыны мунчадан кайтып килде.
Ирен борчылган хәлдә күреп:
– Ни булды, нишләдең? – дип сорады.
Заһид аңа Көзәннең яхшылык иткәненнән һәм шуңа каршы аңа
яманлык кылганыннан хәбәр бирде.
Хатыны әйтте:
– Менә бу эш ашыгу җимешедер. Бер Ходайның Рәсүле «әл-гаҗләтү
ми-нә-ш-шәйтани»1 дип белми әйтмәгәндер. Үкенечкә каршы, югал
ган нәрсә әйткән сүз белән атылган ук кебек кире кайтмыйдыр.
***
Бу бабтагы мисаллар эшнең ахырын фикер кылмый, каударла
нып, тизлек белән эшләгән кешенең мисалыдыр.
Күгәрчен, Төлке һәм Хәзин (кошларның падишаһы)
Дәбшәлим падишаһ Бәйдәба хәкимгә әйтте:
– Йа илаһи хәким! Үткәндәге мисалны ишеттем. Инде миңа шун
дый кемсә хакында мисал китер: мәсәлән, ул кемсә башкаларга акыл
өйрәтер, әмма үзе турында акылы җитми, хәйран калыр.
Фәйләсуф әйтте:
1

«Ашыгу – шайтан фигыле» (Мөхәммәд пәйгамбәр хәдисе).
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– Күгәрчен белән Төлке һәм Челәннең вакыйгалары моңа яхшы
мисал булыр.
Падишаһ:
– Аның ничек булганын сөйлә, тыңлыйм,– дигәч, хәким сүзгә ке
решеп сөйләде.
Хикәят
Бер Күгәрчен, ботаклы, тармаклы, куе яфраклы, биек булып үскән
бер хөрмә агачының башына оя ясап, балаларын чыгара иде. Агач
ның түбәсе бик югары булганлыктан, оя ясау өчен салам, печән һәм
башка чүп-чарларны бик мәшәкать белән мендерәдер иде.
Оясы тәмам булгач, йомыркаларын салып, соңыннан бер билгеле
вакыткача аларны басып, ахырда балаларын чыгара иде. Балаларының
канат вә койрык йоннары ныгып, аякларына тора башласа, шул вакыт
әлеге агачның төбенә Төлке килеп Күгәрченгә кычкырып әйтә иде:
– Әй Күгәрчен! Балаларыңны корбанлыкка төшерергә разый бу
ласыңмы? Яки оягызга менеп барыгыз да һәлак булырга телисезме? –
дигәч, Күгәрчен, үз башының корбан булуыннан куркып, каушап,
нишләргә белмәгәнлектән, Төлкегә балаларын төшерә иде.
Көннәрдән бер көнне Күгәрченнең ике баласы булды. Очраклы
рәвештә шушы хөрмә агачына Челән килеп кунды. Күгәрченне бик
кайгылы күреп:
– Ни булды сиңа? Бу чаклы көенеп вә саргаеп утырасың?! – диде.
Күгәрчен җавап биреп әйтте:
– Әй Челән дус! Хәсрәтемнең сәбәбе менә будыр: Төлке дигән
җанвар минем башыма зур бәла булды, һәркайчан балаларым чыгып
үсеп җитә башласалар, агач төбенә килеп, балаларымны корбанлык
ка сорый. «Әгәр бирмәсәң, менеп, барыгызны да тар-мар кылып,
һәлак итәрмен», – дип куркытып яныйдыр. Аннан куркуымнан, ча
расызлыктан балаларымны аңа төшерәм. Шулай итеп балаларымнан
аерылам. Хәсрәт чигүемнең сәбәбе, Челән дус, шул, – диде.
Челән әйтте:
– Әгәр янә элеккечә Төлке килеп балаларыңны сорый башласа,
син аңа әйт: «Моңа чаклы да ашаганың җитәр. Инде балаларымны
сиңа һич төшермәм, аларны менеп ашасаң ашарсың, әмма үзем очып
китеп синнән котылырмын», – диген.
Челән, бу акылны Күгәрченгә өйрәткәч:
– Хуш, исән бул! – дип, үз юлына очып китте, барып, бер елганың
читенә кунды.
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Бераз вакыттан соң, элекке гадәтенчә, Төлке агач төбенә килде
һәм Күгәрченнән, әүвәлгечә куркытып, балаларын сорады. Әмма
Күгәрчен, Челән өйрәткәнчә:
– Кыласыңны кылырсың, әмма үз ихтыярым белән балаларымны
сиңа төшереп ашатмам, – дип җавап бирде.
Төлке, Күгәрченнән моны ишеткәч, аңа әйтте:
– Әй Күгәрчен! Бу акылны сиңа кем бирде һәм бу хәйләне кем
өйрәтте? – дип сорады.
Күгәрчен, турысын әйтеп:
– Челән өйрәтте, – дип җавап бирде.
Шуннан соң Төлке, Күгәрченнән өмет кисеп, туры Челән тарафы
на юнәлде. Бара торгач, аны бер су читендә күрде. Каршына барып,
әдәп белән сәлам бирде һәм әйтте:
– Әй Челән! Синнән, рөхсәт итсәң, бер мәсьәлә сорар идем.
Челән:
– Яхшы, сора, ул мәсьәлә ничек? – диде.
Төлке әйтте:
– Әй Челән! Әгәр сиңа җил уң тарафтан иссә, башыңны кай якка
таба борасың?
Челән җавап бирде:
– Сул якка таба борамын.
Төлке:
– Әгәр сул яктан җил иссә, кай якка таба борасың? – диде.
Челән:
– Уң якка таба борамын, – диде.
Төлке:
– Әгәр өермәләп, һәммә тарафтан иссә, кай якка куясың? – диде.
Челән әйтте:
– Канат астыма куямын.
Төлке сорады:
– Ничек итеп куясың? Алай иткәнеңне һич күргәнем юк иде.
Гаҗәп, Ходай Тәгалә сезне бездән хөрмәтле вә өстен итеп яраткан
икән. Без бер елда уйлап тапкан акылны сез бер сәгать эчендә таба
сыз һәм без бер елда җитә алмаган җирләргә сез бер атнада җитәсез,
җилдән вә салкыннан ышыкланып саклану өчен башыгызны канат
астына тыгасыз икән. Шулай иткәнегезне үз күзем белән күрсәм иде
вә, күргәнемне төлке кавеменә сөйләп, аларны хәбәрдар кылсам
иде, – дип үтенде.
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Челән, һөнәрен күрсәтмәкче булып, башын канат астына тык
ты. Төлке, вакытны ычкындырмый, өстенә яшен кебек атылды. Шул
мизгелдә муеныннан буып алып, теш-тырнагын аның тәненә батыр
ды... Аннан соң Төлке аңа әйтте:
– Әй үзеңә дошман булган кош! Үзең Күгәрченгә акыл биреп хәйлә
өйрәткән булдың, хәлбуки үзеңә дошманнан сакланырга кирәк бул
ганда, акыл вә хәйләдән гаҗиз калдың, – дип шелтәли-шелтәли үте
реп, шунда итен ашады.

1
Доклад на Международном научном конгрессе «Цивилизационный вы
зов истории. Тюркская цивилизация – эпох связующая нить». 25–26 мая
2010 г., г. Астана.

нения от общих закономерностей, от привычных правил. Ярким
примером такого парадоксального явления считаются турецко-та
тарские взаимосвязи. Как известно, турки проживают в основном в
Малой Азии, за Чёрным морем, а татары – в Поволжье и Приуралье,
т.е. в Идель-юрте. Османская и Российская империи в течение мно
гих веков враждовали, воев али. Русские цари неоднократно пыта
лись осуществить памятное «завещание» Петра Первого – завоевать
Константинополь, водрузить российское знамя на храм Айа-София.
Между СССР и Турцией, хотя и не было войн, взаимоотношения ос
тавляли желать лучшего. Татары же, находящиеся под колониальным
гнётом Москвы и Петербурга, не имели права самостоятельно опре
делять свою судьбу, их часто вынуждали участвовать в антитурецких
кампаниях, обвиняли в «пантюркизме». Отголоски такой политики
продолжаются и по сей день. Например, стремление татар принять
латиницу воспринималось официальными властями России как про
иски турецких разведывательных служб.
Но несмотря на различные объективные и субъективные труднос
ти, преграды, связи между Идель-юртом и Малой Азией, обмен ду
ховными ценностями не прерывались. Каждое поколение в той или
иной степени внесло свою лепту в это благородное дело – сотрудни
чество.
Многовековые турецко-татарские взаимоотношения обуслов
лены реальными факторами, логикой исторического развития и ха
рактеризуются богатством и разнообразием диалогов, контактов.
Оба народа имеют общие генетические корни. Алтай, Сибирь, Цент
ральная Азия – это прародина почти всех тюрков. Но и дальнейшие
судьбы наших предков, несмотря на миграционные изменения, пе
реселения, часто соприкасались друг с другом. Тюркские, уйгурс
кий, хазарский каганаты, сельджукский, кимакский, караханидский,
кипчакские политические союзы – все они взаимосвязанные звенья
развития тюркской государственности. Рунические памятники, сок
ровища Махмуда Кашгари, величайшее творение Юсуфа Баласагу
ни, тончайшая лирика Ахмеда Ясави, страстные стихи Сулеймана
Бакыргани и другие сочинения древности и раннего Средневековья
считаются общим достоянием всех тюркских народов, фундаментом
национальных литератур уйгур, узбеков, турков, татар, азербайджан
цев и др.
XIV в. – начало XV столетия – могущественный период развития
тюркского мира. В руках Тимура, Туктамыша, Баязида была судьба
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(Ибн әл-Мөкаффаг. Кәлилә вә Димнә / Габделгалләм
Фәезханов тәрҗемәсендә. – Хәзерге әдәби телгә күчерүче
Нәҗип Нәккаш-Исмәгыйль. – Казан: Татар. кит. нәшр.,
2008. – 185–188, 244–246 б.)
Сораулар һәм биремнәр:
1 «Кәлилә вә Димнә»нең туу, таралу тарихы. «Панчатантра» белән
мөнәсәбәте.
2. «Кәлилә вә Димнә» – татар дөньясында. Г. Фәезханов тәрҗемәсе.
3. «Кысалы кыйсса» жанрына нинди үзенчәлекләр хас?
4. «Кәлилә вә Димнә»нең төзелеше, идея-сәнгати һәм жанр хосусиятләре.
5. «Заһид белән Көзән», «Күгәрчен, Төлке һәм Хәзин» хикәятләрен ана
лизларга.
6. «Шукасаптати» белән «Тутыйнамә» мөнәсәбәтләре.
7. Нәхшәби китабы.
8. «Тутыйнамә»нең татарчага тәрҗемәсе.
9. «Тутыйнамә» китабының төзелеше, идея-тематикасы, образлары.

V. Төрек-татар багланышлары
1. О татаро-турецких взаим
 освязях1
Когда речь идёт о взаимоотношениях народов, решающ
 им фак
тором считаются пространственно-географические расстояния. Да,
в целом, это так. Близкое соседство, как правило, объективно натал
кивает на общение, сотрудничество. Но в жизни бывают и откло

не только тюркских народов, но и всей Европы и Азии. К сожале
нию, эти талантливые, великие правители, поддавшись личным ст
растям, политическим амбициям, пошли не по пути объединения,
совместной заботы о благополучии и расцвете тюрков, а наоборот,
к разъединению их, к разрушительным войнам, к истощению духов
ных сил наших предков, в результате чего распались империя Тиму
ра, Золотая Орда; постепенно ослабло и через столетие сошло с поли
тической сцены Мамлюкское государство. Османская империя, хотя
в течение ряда веков была мировой державой, её правители не очень
заботились о сохранении и развитии других тюркских народов и госу
дарств. Например, когда руководители Казанского и Астраханского
ханств перед вторжением Ивана Грозного обратились за помощью к
османскому султану, могущественный Сулейман Кануни ничего не
предпринял в защиту татар Поволжья. Вследствие чего эти татарс
кие ханства были уничтожены. Предки современных татар оказались
под колониальным гнётом; Россия встала на путь своего имперско
го развития и постепенно вытеснила свою соперницу – Османскую
империю – с её азовско-причерноморских и балканских территорий.
Следует отметить, что Турция после Первой мировой войны, в ос
новном, перестала быть империей, а Россия даже в ХХI в. остаётся
всё ещё ею.
Как известно, многие тюркские народы в течение ряда столетий
держали свои государства, были хозяевами своей судьбы. Но к началу
ХХ в. таковым остались в основном только турки. И их государство бы
ло уже слабым, не очень способным влиять на события в мире, на судь
бу других тюркских народов. С распадом СССР сложилась совершенно
иная ситуация: возник ряд новых, самостоятельных тюркских госу
дарств (Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Туркменистан, Кирги
зия). Они вместе с Турцией сейчас занимают значительные территории
Центральной и Юго-Западной Азии, частично и Европы, где имеются
богатые людские и природные ресурсы, удобные транспортные узлы,
многовековой опыт ведения хозяйственной и культурной жизни. В
настоящее время в тюркских (можно сказать – в тюрко-мусульманс
ких) государствах проживает более 150 миллионов человек. Рожда
емость у них очень высокая. Поэтому население в этих государствах
быстро возрастает. Кроме того, рядом с Казахстаном, Азербайджаном
проживают башкиры, татары и некоторые другие тюркские народы.
Таким образом, ХХI в. открывает широкий простор и невиданные до
сих пор возможности экономического, духовно-интеллектуального

развития огромного тюркского мира, способствует взаимовлиянию и
взаимообогащению культур населяющих его народов.
В связи с этим хочется высказать ещё одно предположение. Судь
ба почти всех тюркских народов, кроме турков, в той или иной степе
ни связана с Россией (в широком смысле слова – с царской, в более
узком – с федеративной). В отличие от других тюрков, татары самый
распространённый народ в России. И поэтому их язык, начиная со
Средневековья и почти до 30-х гг. прошлого столетия выполнял оп
ределённые функции межнационального общения между тюркскими
народами, с одной стороны, с другой – между официальными властя
ми России и восточными мусульманскими странами. В связи с новой
геополитической ситуацией в Евразии, с потребностями сотрудни
чества между тюркским миром и Россией татарский язык может быть
востребованным в качестве межнационального и международного
языка и в ХХI в.
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***
После некоторых размышлений глобального характера вернёмся
к турецко-татарским взаимосвязям, прежде всего – к литературным,
интеллектуальным.
Многовековые эффективные взаимоотношения между Малой
Азией и Идель-юртом в духовной сфере были обусловлены преж
де всего единством религии, генетическим родством, общей осно
вой древнего словесного искусства, близостью языков, верований.
Ислам как бы духовно сплотил различные этнические общности,
способствовал созданию относительно единых интеллектуальных и
эстетических ценностей, гуманистических идеалов и критериев мо
рально-нравственных оценок. Следует отметить, что в средние века
так называем
 ый Мусульманский Восток стал центром мировой ци
вилизации, в котором доминирующую роль играли арабы, персы и
тюрки. Кроме религии, их объединяла и единая графика. Арабский
язык употреблялся как международный, как язык науки и религии.
В связи с расцветом персидско-таджикской литературы в Х–ХV вв.
очень возросла роль фарси в мусульманском мире.
Арабский и персидский языки, литературы, частично их синтез
оказали большое влияние и на татар, и на турков. В языках и словес
ности этих тюркских народов очень много арабо-персидских заимст
вований, сходных понятий, терминов, жанров, образов, сюжетов.
Наличие общего источника в лице арабо-персидской письменной

культуры создавало благоприятные условия для сближения и диалога
татарской и турецкой литератур.
Интеллектуально-духовный уровень каждого народа во многом
зависит от реальных жизненных обстоятельств, от социально-поли
тических и общественно-нравственных факторов. В этом отношении
в тюркском мире наблюдаются интересные явления. В караханид
ском, или по-другому – тюрко-уйгурском государстве в ХI–XII вв.
бурно развиваются литература, наука, искусство. Гениальное произ
ведение Юсуфа Баласагуни «Кутадгу билик» («Благодатное знание»)
(1069/1070) и по сей день считается кладезем мудрости, образцом
поэтического слога. В ХIV в. интеллектуально-культурным центром
тюркского и даже всего мусульманского мира становится Золотая
Орда. По словам Ибн Арабшаха (1388–1450), «город Сарай (столи
ца этого государства. – Х.М.) сделался средоточием науки и рудни
ком благодатей. За короткое время в нём собралась добрая и здоровая
доля учёных и знаменитостей, словесников и искусников, да всяких
людей заслуженных, какой подобная не наблюдалась ни в многолюд
ных частях Египта, ни в деревнях его... Это был один из величайших
городов по положению (своему) и населеннейший по количеству
народа» (Тизенгаузен В. Сборник материалов, относящихся к исто
рии Золотой Орды. Часть 1. – СПб., 1884. – С.463). По утверждению
учёных, тюрки-татары Джучиева Улуса оказали значительное влия
ние на развитие литературы Средней Азии, Мамлюкского и Османс
кого государств, в частности на творчество Ахмеди, Лутфи, Дурбека
и др. ХV столетие – это период расцвета тюрко-узбекской литерату
ры, это – век Навои. Его творчество в известной степени определи
ло дальнейшую судьбу всей тюркоязычной словесности. В этот же
период, опираясь на творческий опыт Шайяда Хамзы, Юнуса Эм
ре, Ашика Паши, Султана Веледа, Ахмеди и используя эстетические
достижения других тюркоязычных, а также персоязычных авторов,
османская литература добилась значительных успехов и вскоре стала
доминирующей в тюркском мире. Татары же, вследствие потери госу
дарственности, жестокого колониального гнёта, в течение ряда веков
не могли нормально развивать свою культуру, словесное искусство и
поэтому для удовлетворения духовных потребностей часто обраща
лись к творениям других народов, в первую очередь – к произведе
ниям мусульманских авторов. Они читались как в оригинале, так и в
различных переводах, шерхах-комментариях.
Особую популярность среди татар получили научные, художест

венные, педагогические сочинения османских авторов. Необходимо
подчеркнуть, что старотурецкий и старотатарский письменные язы
ки были очень близки друг к другу и поэтому тексты в основном не
нуждались в переводах. Кроме того, в XVII–XIX столетиях и даже в
начале ХХ в. в татарский письменный язык проникало много османс
ких слов, выражений и грамматических форм. Это особенно броса
ется в глаза в произведениях Исмагила Бикмухаммедова (ХVIII в.),
Мусы Акъег етзаде (1864–1923), Фатиха Карими (1870–1937), которые
в течение ряда лет жили, учились в Малой Азии. Даже в начальном
периоде творчества Тукая, который ни разу не был в Турции, очень
заметно влияние османского языка. Но постепенно, в связи с общей
тенденцией сближения письменного языка с разговорным, с раз
витием национального литературного языка, начинают появляться
переводы османских сочинений на татарском. Среди них можно от
метить знаменитые сборники «1001 ночь», «Тутинаме», книги К.На
сыйри и др. Но до Октябрьской революции среди татар в целом доми
нировало чтение османских книг на языке оригинала.
Татарская публика в течение многих столетий особенно предпо
читала «Гарибнаме» («Книга скитальца») Ашика Пашы (1271–1332),
«Искандернаме» Ахмеди (Гирмияни. – 1329–1412), «Мухаммадия»
Челеби (Языджоглу Мехмед) (1358–1451), «Рождение пророка»
(«Мәүледен-нәби») Сулеймана Челеби (умер в 1422 г.), «Светоч влюб
лённых» / «Әнвәрел-гашыйкыйн») Ахмеда Бижана (ХV в.) и др. Как
видно, основная часть этих произведений религиозно-суфийского
характера. Востребованность таких сочинений прежде всего объяс
няется обстоятельствами татарской действительности и духовными
потребностями читателей и слушателей.
Имеется множество рукописей османоязычных произведений,
составленных татарскими переписчиками. С ХIХ в. широкое рас
пространение получают печатные издания, выпущенные в Стамбу
ле и Казани. Так, например, «Мухаммадия» Челеби начиная с 1845 г.,
издаётся в Казани более 20 раз и становится наравне с «Кыйссаи
Юсуф» Кул Гали и «Рисалаи Газиза» Ялчыгола самой популярной
книгой в татарском мире. Она оказала существенное влияние на
творчество ряда татарских поэтов. В частности, сатирическая поэма
Г.Тукая «Ысулы кадимче» написана способом назиры на одну из глав
«Мухаммадии». Великий татарский поэт и в других произведениях
использует мотивы, образы, рифмы, поэтические размеры сочине
ния Мухаммеда Челеби. Велика роль «Мухаммадии» в исторической
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судьбе татарских мунаджатов, которые и в наши дни звучат со сцен,
по радио и телевидению. К знаменитому сочинению турецкого авто
ра часто обращались Г. Кандалый, М. Гафури, Ф. Карими и другие
татарские писатели. Г. Ибрагимов называет «Мухаммадию» «гени
альным творением» и подчёркивает, что это произведение, как син
тез «поэзии, песни и музыки, в течение веков было духовной пищей»
для татарского народа.
«Искандернаме» Ахмеди, кроме чтения широкой публикой, ис
пользовалось как учебное пособие по тюрки в некоторых учебных за
ведениях России, а также в Казанском университете. Отрывки из не
го опубликованы и в «Татарской хрестоматии» С. Кукляшева (1859).
В 30–70 гг. ХIХ столетия в Османской империи были проведе
ны реформы, вошедшие в историю этого государства под названием
Танзимат. Реформаторы брали пример с Западной Европы, в первую
очередь – с Франции, проводили определённые изменения в систе
ме образования, культуры, науки и в структуре управления. Изучение
французского языка стало своег о рода модой в Стамбуле.
Результаты Танзимата особенно выпукло проявились в османском
словесном искусстве. На турецкий язык было переведено множество
произведений западноевропейских авторов. Эти трансплантирован
ные сочинения часто адаптировались к османской действительнос
ти, мусульманизировались. Турецкие писатели стали создавать свои
произведения по образцу западноевропейского словесного искусст
ва. Среди таких особенно выделялись Ибрахим Шенаси (1826–1871,
его часто называли «отцом новой литературы»), автор известных
драм Намык Кемаль (1840–1888), энциклопедист Ахмед Мидхад
(1844–1913) и др. В результате творческого усвоен
 ия западноевро
пейских художественно-эстетических ценностей турецкая литера
тура претерпела значительные изменения, поднялась на новый этап
своего развития.
Во второй половине ХIХ столетия – в начале ХХ в. обмен печат
ной продукцией между Малой Азией и Идель-юртом получил особый
размах. Татарская интеллигенция была в курсе литературно-духов
ной жизни Османской империи. Кроме того, в эти десятилетия коли
чество обучающихся в Стамбуле татарских студентов резко возраста
ет. Среди них были и писатели: Муса Акъег етзаде (1864–1923), Фатих
Карими (1870–1937), Габдрахман Саади (1889–1956) и др. Они актив
но внедряли опыт «новой турецкой литературы» в татарское словес
ное искусство. Представители новой волны османской словесности

Тевфик Фикрет (1867–1915), Мехмет Тевфик (1843–1898), Шемсед
дин Сами (1850–1904), Халид Зия Ушаклыгиль (1866–1945) и др. бы
ли хорошо известны среди татарской творческой интеллигенции, их
произведения читались в оригинале, некоторые переводились и на
татарский язык.
Ахмед Мидхад – генератор духовной жизни османского общест
ва второй половины ХIХ в. – начала ХХ столетия – был своего рода
наставником, кумиром татарской молодёжи этого периода. Он неод
нократно встречался, переписывался с татарами. Великий просвети
тель Ризаэддин Фахреддин (1859–1936) высоко ценил многогранную
деятельность Ахмеда Мидхада, в своих трудах [«Воспитанное дитя»
(«Тәрбияле бала») и др.] использовал и пропагандировал его идеи. В
1913 г. он выпустил замечательную книгу, посвящённую этому вели
кому сыну турецкого народа, которая и по сей день считается надёж
ным источником при изучении жизни и творчества не только Ахмеда
Мидхада, но и в исследовании татаро-турецких взаимоотношений.
В целом, Танзимат дал хорошие результаты, обильные плоды в ос
манской литературе. Ими пользовались не только сами турки, но и
некоторые тюркские народы, в первую очередь – азербайджанцы и
татары.
Золотым периодом татарской литературы считается начало ХХ в.
Это – время расцвета творчества Г. Исхаки, Г. Тукая, Г. Ибрагимова,
М. Гафури, Дэрдменда, С. Рамиева, Ф. Амирхана, Г. Камала, Ш. Ба
бича и многих других корифеев татарского словесного искусства.
Литература этого периода характеризуется идейно-эстетическим бо
гатством, разнообразием жанров, совершенством формы и стиля.
Такое ускоренное развитие татарской литературы было обусловлено
многими факторами: богатыми традициями и многовековым эсте
тическим опытом словесного искусства татар; тесной связью с клас
сикой Мусульманского Востока; общественно-политической ситу
ацией и борьбой за демократию в России; ростом национ
 ального
самосознания народа; возникновением многочисленных газет и жур
налов на татарском языке, а также профессиональных театров; нали
чием широкой сети образовательных учреждений и др. Среди таких
факторов значительную роль играли традиционные взаимосвязи с
османским словесным искусством. Во-первых, турецкая литерату
ра является одной из богатых, развитых литератур в тюркском ми
ре. Во-вторых, многие произведения, достижения арабо-персидской
классики входили в татарскую духовную жизнь через османский
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язык. Таковыми являются сборники «1001 ночь», «Тутинаме»; сочи
нения, переведённые на татарский язык К. Насыйри «Кабуснаме»,
«Гульрух и Камарджан», «Абугалисина» и многие другие. В-третьих,
османская литература сыграла роль посредника и в освоении татара
ми художественно-эстетического опыта Западной Европы. Несмотря
на то, что мы издавна являемся соседями русских, но почти до конца
ХIХ в. не ощущается заметное влияние великой русской литературы
на словесное искусство татар. Усвоен
 ие достижений русской литера
туры и через неё западноевропейской активизируется лишь в начале
ХХ столетия. А до этого в межлитературных связях доминирующ
 ую
роль сыграл Стамбул. Следует отметить, что в турецко-русских лите
ратурных контактах определённую роль играли и татары. В частнос
ти, Муса Акъегетзаде, Габдулла Баттал-Таймас, Гаяз Исхаки, Фатих
Карими, Закир Кадири, Садри Максуди и некоторые другие наши
соплеменники, которые жили в Турции, переводили отдельные сочи
нения русских авторов на турецкий язык.
Вследствие колониальной политики царизма, различных револю
ций, войн значительная часть татар была вынуждена оставить свои
родные края, эмигрировать в другие страны. Одним из таких при
тягивающих регионов мира для наших соплеменников была Малая
Азия. Общность религии, графики, близость языка и духовных цен
ностей, генетическое родство, традиционные связи в определённой
степени облегчали тяжёлую участь эмигрантов. Население и власт
ные структуры Османской империи – Турции в целом положительно
относились к приезжим татарам, не препятствовали их адаптирова
нию к турецкой жизни.
Татары, эмигрировавшие в Малую Азию, появились уже в сред
ние века. Например, поэт Умми Камал (Исмагил. – Конец ХIV ве
ка – 1475) вначале жил в Поволжье и в Крыму, а последние годы
своей жизни провёл в Османском государстве. Он считается общим
поэтом и татар, и турков. После падения Казанского, Астраханского,
Крымского ханств количество переселившихся в Малую Азию татар,
наверно, достигло нескольких сот тысяч. К ним прибавилась волна
мухаджиров конца ХIХ и начала ХХ столетия. В Османской империи
образовались отдельные деревни, кварталы эмигрантов-татар. В со
ветское время Турция стала основным пристанищем для многих на
циональных деятелей, таких как Садри Максуди, Юсуф Акчура, Гаяз
Исхаки, Заки Валиди, Рашид Рахмати (Арат), Акдас Нигмат Курат,
Габдулла Баттал (Таймас), Закир Кадири, Фуат Туктаров, Гумер Те

регулов, Ахмед Тимер, Сагадат Чыгатай, Сания Гиффат, Исфанди
яр Ишгай, Наиля Бинарк и многие другие, которые вложили много
труда в развитие науки, литературы, культуры, просвещения, а также
экономики Турции.
Муса Акъегетзаде известен татарским читателям как автор ново
го, реалистичного романа «Хисамеддин менла» (1886). Когда он пере
ехал в Османскую империю, учился в престижном высшем учебном
заведении в Стамбуле, написал ряд трудов по экономике. По мнению
турецких учёных, его сочинения сыграли большую роль в реформи
ровании экономики Турции. Оренбургский татарин Кемал Лукман
(1899–1976) вначале учился в России, затем в Стамбуле, Гренобле,
Страсбурге; кроме татарского и русского, хорошо владел турецким,
английским, французским, арабским и другими языками. С 1929 г.
он работал в Турции председателем государственной нефтяной ком
пании, министром энергетики и природных ресурсов Турции и др.
Ахмед Вали Менгер (1891–1978) обосновал в Турции совместную
немецко-турецкую фирму по производству автомобилей «Мерсе
дес-Бенц». Ибрагим Вали, выходец из Троицка, учился в медресе, в
Челябинской гимназии. Затем был студентом медицинского факуль
тета Томского и Берлинского университетов. С 1937 г. – в Турции.
В течение ряда лет работал деканом медицинского факультета в Ан
карском университете. Автор многочисленных монографий, учебни
ков по медицине. Юсуф Акчура (1876–1935) был советником прези
дента Ататюрка по вопросам политики и культуры. Садри Максуди
(1878–1957) в течение почти 10 лет являлся депутатом парламента
Турции. Таких примеров можно привести много. Примечательно то,
что эмигрировавшие в Турцию татары не забывали свои корни, на
циональную культуру, искусство: проводили вечера, издавали газеты
и журналы («Каzan», «Тукай бюллетене» и др.), выпускали книги. В
частности, Габдулла Баттал-Таймас написал сочинения о Ризаэдди
не Фахреддине (1958), Мусе Бигиеве (1958), Баруди (1958), о братьях
Максудовых (1959) и др. Исфандияр Ишгай, Лебиб Каран издавали
свои поэтические сборники на татарском языке.
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***
С конца 80-х гг. прошлого столетия, особенно после распада
СССР, в татарско-турецких взаимоотношениях начинается новый
этап, характеризующийся интенсивностью диалога, сотрудничест
ва. Между Казанью и Стамбулом почти ежедневно летали самолё

ты. Кроме того, пользовались и другими видами транспорта. Турция
широко распахнула двери в свои учебные заведения. Наверное, в
вузах этой страны обучалось несколько сотен молодых татар. Поток
туристов устремлялся в музеи Стамбула, Анкары, Измира, Коньи и
других городов. Курорты Анталии, Алании стали любимыми места
ми отдыха для туристов из Татарстана. Поездки в Турцию дали воз
можность глубже вникнуть в историю, культуру тюркских народов,
ознакомиться с доселе недоступными для нас трудами, материалами,
касающимися непосредственно татар. Так, например, мы узнали со
чинение Шарифи «Зафарнамаи вилаяти Казан» (1550), труды Дауда
Сулеймана Саксини (ХII в.), познакомились с богатым литератур
ным и научным наследием Г. Исхаки, С. Максуди, Г. Баттала-Таймаса
и других эмигрантов-татар, а также с трудами нашего соплеменника
профессора Надира Давлета. Наши учёные совместно с турецкими,
узбекскими, казахскими коллегами принимали участие в создании
33-томной истории литературы тюркских народов, энциклопедии.
На турецком языке были опубликованы антология татарской поэзии,
«Идегей», «Кыйссаи Юсуф», произведения современных татарских
писателей. Например, в переводе Фатиха Кутлу на турецком языке
изданы сборник татарских рассказов и повесть А. Гилязова «Три ар
шина земли». Фатма Озкян написала монографию о Тукае, издала его
стихотворения на турецком и татарском языках. В Турции и Татарс
тане неоднократно проводились совместные научные конференции,
симпозиумы, посвящённые актуальным проблемам тюркологии,
межнациональным отношениям.
Сотрудничество Турции и России (где татары по количеству за
нимают второе место) в конце ХХ столетия – в начале ХХI в. получи
ло невиданный размах. Россияне благодарны турецким строителям
за возведённые жилые дома, административные и учебные здания.
Построенная турками мечеть Кул Шариф стала одним из символов
Казани. Особенно велика роль турков в нашей системе образования.
В Казанском государственном университете уже около 20 лет готовят
специалистов по туркологии с участием преподавателей из Турции.
Открытые в 90-е гг. прошлого столетия турецко-татарские лицеи
стали подлинными очагами образования, воспитания и культуры.
Работа в них ведётся с учётом и использованием современных миро
вых достижений, инновационных технологий. Выпускники лицеев
хорошо владеют татарским, русским, английским и турецким языка

ми. Совместная педагогическая деятельность турецких и татарских
учителей даёт отличные результаты. Учащиеся лицеев постоянно
занимают призовые места на различных соревнованиях, выступают
победителями на республиканских, регион
 альных, общероссийс
ких олимпиадах, особенно по естественно-математическим циклам.
Почти все выпускники лицеев поступают в вузы, техникумы и ус
пешно продолжают учебу. В Казанском госуниверситете, где я рабо
таю профессором, они учатся на различных факультетах. Наши кол
леги очень хорошо отзываются о их учёбе, воспитанности. Из числа
выпускников лицеев уже выросли известные учёные, деятели литера
туры и культуры. Татарско-турецкие лицеи уже на практике отлично
зарекомендовали себя; сама жизнь требует сохранения и приумноже
ния этого положительного опыта.
Когда речь идёт о турецко-татарских взаимоотношениях, необ
ходимо вспомнить ещё один интересный аспект. Это – отображение
жизни этих народов в их литературе. По имеющимся у меня сведе
ниям, в туркоязычном словесном искусстве есть ряд произведений,
посвящённых татарской тематике. В частности, в центр романа Ил
газ Вахаба Наурузхана поставлена Казанская царица Сюмбике. Это
произведение издано и на татарском языке (Сөембикә. – Чаллы,
1992. – 128 б.)
Татарские авторы издавна обращаются к жизни Турции. Напри
мер, в хаджнаме Исмагила Бикмухамедова, Мухаммеда Амина, Гали
Чукрыя, в саяхатнаме Фатиха Карими имеются интересные картины,
сведения об османской действительности. Гаяз Исхаки в рассказе
«Покаявшаяся женщина» трогательно изображает сложную судьбу
турчанки. У современных татарских поэтов Чулпан Зариф-Четин,
Рустема Сульти, Файрузы Муслимовой и др. есть специальные цик
лы стихотворений, написанных на турецкую тематику.
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***
Даже беглый экскурс в историю показывает, насколько глубокими
и разносторонними были турецко-татарские взаимоотношения. Они
охватывают более чем тысячелетний период, многие области духов
ной и материальной жизни. Этот богатый опыт диалога двух народов
послужит надёжным подспорьем и для дальнейшего плодотворного
сотрудничества не только для турков и татар, но и для других народов
и стран.

2. Юныс Әмрә һәм аның шигырьләре

Резюме
В докладе проф. Х.Ю. Миннегулова речь идёт о многовековых татарскотурецких взаимосвязях, прежде всего в области литературы. Эти тесные
взаимоотношения были обусловлены единством религии, графики письма,
генетическим родством этих народов, общей основой словесного искусст
ва, близостью языка, а также благотворным влиянием арабско-персидской
классики. Произведения турецких авторов широко распространялись среди
татар, читались в основном в оригинале, имели заметное влияние на раз
витие татарской литературы. Османско-турецкая литература сыграла также
роль посредницы в освоении татарами художественно-эстетического опыта
как арабско-персидской классики, так и Западной Европы. Многие татары
внесли большой вклад в развитие турецкой науки и культуры.

***
Abstract
The article written by Kh.U. Minnegulov is devoted to the Tatar-Turkish
connections in the field of literature which have been continuing for many centuries.
These relations were based on the common genesis of these peoples, on some
common traditions in the oral art, on the similarity of these languages and, besides,
on the favourable influence of Arab and Persian classical literature.
The works of Turkish authors were widely spread among the Tatars and they
were read mainly in the original and, in their turn, they made a great influence on
the development of Tatar literature.
Osmano-Turkish literature played the role of a connecting knowledge in
discovering some artistic and aesthetic experience in Arab and Persian classical
literature, as well as in European literature. Many Tatars made a great contribution
in the development of Turkish science and culture.
2010
Вопросы и задания:
1. Кратко охарактеризуйте историю турецкой литературы. «Танзимат».
2. Основные факторы и предпосылки татаро-турецких взаимоотношений.
3. Сочинения турецко-османских авторов в Поволжье и Приуралье.
4. Турецкое словесное искусство как посредник между татарской и арабоперсидской литературами.
5. Сочинения Ашык Пашы, Ахмеди, Челеби, Ахмеда Мидхата в татарском
мире.
6. Татары-эмигранты в Турции.
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Сөю мәңгелек,
Яшәү мәңгелек.

Төрек халык шагыйре Юныс Әмрәнең тормышы һәм шәхсияте
хакында тарихи мәгълүматлар бик аз сакланган. Аның 1320 ел тирә
сендә 80 яшькә якынлашканда вафат булуын исәпкә алсак, туган
елын якынча 1240–1250 еллар дип кабул итәргә мөмкин.
Аның кайда тууы, кайда һәм нинди белем алуы да ачык билге
ле түгел. Әмма Төркиядә аның шигырь юллары канатлы сүзләргә
әйләнгән. Төркия төбәкләрендә «Юныс Әмрә – безнең якташ» дигән
бәхәснең әле дә тынганы юк. Җитмәсә, «Юныс Әмрәнең кабере» дә
берничә урында. Ләкин кайсының чыннан да Юныс Әмрә кабере
икәнлеген берәү дә кистереп әйтә алмый. Шик юк, Юнысның кабере
берәү генә. Күренекле төрек зыялысы Намык Кемаль Зәйбәк бу хак
та: «Аның чын кабере – бөтен төрек милләтенең күңелендә. Юныс
ның мазары – аңа гашыйк булган кешеләрнең йөрәгендә», – дигән
иде. Зәйбәк бәй хаклы: Юныс исеме менә 700 ел дәвамында Балкан
илләреннән Кытай Төркестанына кадәр һәр урында кешеләрнең кү
ңеленә тәхет корган.
Юнысның шигырьләрендә аның бик укымышлы булуы, гарәп
һәм фарсы телләрен, фәлсәфә һәм ислам гыйлемнәрен бик яхшы
белүе ярылып ята. Аның мәшһүр һәм тарихи Кония шәһәрендә укуы,
бөек суфи галим Җәлаледдин Руми Мәүлана белән аралашуы билге
ле. Бу очрашулар, әлбәттә, аның иҗатына йогынты ясамый калмаган.
Әмрәнең күп кенә шигырьләре Ватанны ярату, аны сагыну хислә
ре белән тулы. Ул шигырьләр, мөгаен, аның Рум, Шам, Иран, Азәр
байҗан, Нахичеваньдә сәфәр кылып йөргән вакытта язылгандыр.
Ул үзен «күзе яшьле, бәгыре канлы мөселман төркмән дәрвише» дип
атый.
Юныс Әмрәне Көнбатыш Аурупада һәм Америкада мөселман гу
манисты дип йөртәләр. Ул кешене Аллаһның иң кыйммәтле, иң ка
мил әсәре дип атый һәм аны башкаларның күңеленә шифа бирүче,
Аллаһ юлыннан йөрүче зат итеп күрергә тели. Әмрә гуманизмының
нигезендә: «Без бер ата, бер ана балалары»,– дигән фикер ята. Бу
исә – ислам гуманизмы.
Юныс Әмрә – төрек милләтен бергә туплауда зур роль уйнаган шә
хесләрнең берсе. Ул – төркиләрне бер-берсенә бәйләүче кыйммәтле
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рухи җеп вазифасын да башкарды. Әмрә фикеренчә, дөньяның бар
лыкка килү сәбәбе – сөю. Бәхеткә бары тик дөньяны бар итүчегә,
яратучыга сөю аша гына ирешергә мөмкин. Кешенең дөньяга килү
сәбәбе дә – сөю. Әмрә кешене «кече җиһан» дип атый. Кешене аңла
ган адәм Җиһанны да аңлар. Гыйлемне үстереп кенә Аллаһны аңлар
га мөмкин, бу һәр кешенең бурычы, ди ул.
Без сезгә, кадерле укучылар, Юныс Әмрәнең Равил Фәйзуллин
тәрҗемә иткән берничә шигырен тәкъдим итәбез.
Редакция
Юныс Әмрә шигырьләре
Йә, Илаһым, әгәр сорау бирсәң миңа,
Шушы сүзем җавап булып торыр сиңа.
Кылсам да мин үз-үземә золым, гөнаһ,
Синең алда ни гаебем, әй, падишаһ?
Туганда ук әйттең: ул адәм кем? дидең,
Ул – гөнаһлы бәндә, бер тәкәббер мескен, дидең.
Үзең баштук гыйсъянчы ясагансың да,
Соңрак тарттың бар дөньян
 ың җәзасына.
Эшләдең минем белән – ни эшләсәң дә,
Үзең куйган урыннан һич күчмәсәм дә.
Мин үземне төземәдем, син төзедең,
Ким-хурлык белән тутырып бар вөҗүдем.
Күзем ачып күргәнем шул: дөньяң – зиндан,
Бозыклыклар анда, шайтанлыклар тулган.
Төрмәң эчендә үлмәскә дип ачлыктан,
Мин сукбаең күпме шакшылыклар йоткан.
Мөлкәтеңнән артык нәрсә алдыммы мин?
Әллә берәр хикмәтеңнән тандыммы мин?
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Ризыгыңны тартып алыпмы ач иттем?
Әллә барлыгыңны талап мохтаҗ иттем?
Үчең бетмәдеме һаман, мине үтереп?
Черетеп мине, күземә туфрак тутырып?
Кыл кеби күпер төзеп, әйттең: «Кем кичә?
Булдыра алсаң, тәмугыма эләкмичә...
Адәмме соң кыл күпердән чыга алыр?
Таяна алмый, шул упкында ул югалыр?..»
Әгәр кулың күпер салса изге эштән,
Андый затлар бу хәятны җиңел кичкән.
Игелек кыл! Иң нык күпер шул булыр ул!
Җәннәтеңә иткән тугры юл булыр ул!
***
Гыйшкың алды миннән «мин»не...
Күңел тели бары Сине!
Янамын мин көне-төне,
Миңа бары тик Син кирәк!
Ни барына сөенерем,
Ни югына күнегерем,
Гыйшкың белән юанырым –
Миңа бары тик Син кирәк!
Гыйшкың гашыйкны үтерер,
Диңгезләренә батырыр –
Барча дөньяны тутырыр–
Миңа бары тик Син кирәк!
Гыйшкың шәрабыннан эчим,
Мәҗнүн булып таулар кичим,
Син дип, көн-төн янып көйим,
Миңа бары тик Син кирәк!
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Суфиларга сөхбәт кирәк,
Аһиләргә ахир кирәк,
Мәҗнүннәргә Ләйлә кирәк, –
Миңа бары тик Син кирәк!
Әгәр мине үтерсәләр,
Көлем күккә очырсалар,
Шунда да вөҗүдем елар –
Миңа бары тик Син кирәк!
Юныс булыр минем атым,
Көн-төн арта хәсрәт утым,
Ике җиһанда максудым –
Миңа бары тик Син кирәк!
***
Фани дөньяда кунып киткәннәр
Инде янәдән килә алмаслар.
Туфрак-юрган бер ябынылгач,
Сөйли алмаслар, хәбәр салмаслар.
Кем баш очында үсә агачлар,
Кем баш очында сула үләннәр.
Яшьли үлгән дә, картлый үлгән дә
Сөйли алмаслар, хәбәр салмаслар.
Туфракка баткан җансыз тәннәре,
Сүзләре бетми кипкән телләре...
Дога кылыгыз! Алар үзләре
Сөйли алмаслар, хәбәр салмаслар.
Кайсы сәүдәгәр, кайсы мулладыр...
Әҗәл ширбәте кемгә дә авыр.
Фәкыйре дә, бай пире дә – аннан
Сөйли алмаслар, хәбәр салмаслар.
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...Әй, бахыр Юныс, күр тәкъдир эшен:
Коелыр тешләр, керфек-кашлар да...
Баш очындагы билге-ташлар да
Сөйли алмаслар, хәбәр салмаслар.
Равил Фәйзуллин тәрҗемәләре
(Zаmаn – Татарстан . – 1997. – 23 май.)

3. «Гарибнамә» татар җирендә
Соңгы берничә елда Төркия дәүләте белән мәдәни-икътисади
багланышлар күзгә күренеп арта башлады. Мәдәни багланышлар
дигәннән, аларның борынгы чорлардан килә торган бай традици
ясе бар иде. Әйтик, Мөхәммәд Чәләбинең «Мөхәммәдия» китабын
укып кайсы татар карчыгы еламыйча калды икән дә, Мөхәммәд би
не Мөхәммәд Чокрызадәнең «Алты бармак» әсәрен кайсы гына татар
шәкерте укымыйча үсте икән?!
Төрек әдәбияты үрнәкләреннән «Сәет Баттал гази хикәясе», «Сал
салнамә» һ. б. күпсанлы дини-каһарманый әсәрләр мәдрәсәләрдә
бик яратып укылган, күчерелеп кулдан-кулга йөргән. Хәер, ул ва
кытларда мөселманнарда әдәбиятны «үз» һәм «чит»тән кергән дигән
төшенчәләргә аеру да булмаган. Өч телдәге борынгы әдәбият уртак
ислам мәдәнияте хәзинәсен тәшкил иткән.
Бу әсәрләргә караганда да борынгырак, ләкин әдәбият тарихын
да чагыштырмача аз яктыртылган, күбрәк укымышлылар арасында
мәгълүм булган төрек суфи шагыйре Гашыйк Пашаның XIV гасыр
ядкяре булган «Гарибнамә» поэмасы татарлар арасында аеруча киң
таралуы игътибарга лаек. Гашыйк Паша турында мәгълүмат аз сак
ланган. Чын исеме – Гали (суфилар биргән кушаматы – Гашыйк Па
ша), 1272 елны Төркиянең Кир шәһәрендә Мөхлис паша гаиләсендә
туа. 1332 елда шунда күмелә. Әтисе Мөхлис, соңрак төрек солтаны
на якынаеп, Караман әмире була. Гашыйк Пашаның бабасы – Ба
ба Ильяс – Иранның Хорасан өлкәсеннән Төркиягә качып килгән
атаклы суфи. Ул Амасья өлкәсендә үз силсиләсен (суфи дәрвишләр
орденын) булдыра.
Гашыйк Паша үз чорының суфи шагыйрьләре тәэсирендә бе
ренчеләрдән булып «Гарибнамә» исемле күләмле әхлакый поэма
иҗат итә. Әсәр 1329 елда язылып бетә. Дөрес, аңа кадәр дә атаклы
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суфи шагыйрьләр булган, тик алар әсәрләрен, нигездә, гарәп-фарсы
телләрендә язганнар. «Гарибнамә» угыз-сәлчүк төркиләре телендә
мәснәви жанрында (аа, бб, вв... рәвешендә рифмалашкан бәетләрдән
торучы фәлсәфи-дидактик әсәр) язылган. Ул үз чорының күренек
ле әсәрләреннән санала, аны энциклопедик белемнәр чыганагы дип
әйтергә мөмкин. Әсәр ун бабка бүленә, һәр бүлеме ун дастаннан тө
зелеп, барлыгы йөз дастанны эченә ала. Дастаннар бер-берсе белән
мәгънәви бәйләнештә тормый, һәркайсы аерым бер мәсьәләне як
тыртуга багышланган. Әйтик, анда фәлсәфи төшенчәләр: дөньяда
һәрнәрсәнең сәбәпсез барлыкка килә алмавын исбатлау; тереклектә
кояшның, яңгырның, һаваның әһәмият ен, кәсепне, һөнәрлекне мак
тау; бала тәрбияләү, дөньяны танып-белү; көмеш чыгару, акча сугу
эшләрен тасвирлау, төрки телнең мөстәкыйльлеген, төрле халыклар
ның тигезлеген яклап чыгу һ. б. бар. Әсәр, берничә гасыр дәвамында
бик күп күчерелеп, кулдан-кулга йөри торгач, кыпчак теле тәэсирен
дә кичерә башлый. Төрекләр генә түгел, татар укымышлылары да бу
әсәр белән яхшы таныш була. XVIII гасыр татар шагыйре Габдерәхим
Утыз Имәни «Гарибнамә»нең берничә нөсхәсен чагыштырып, яңа
тулы вариантын эшләгән. Ул ике том тәшкил иткән. «Гыйшкы Рум»
дип аталган. Атаклы мәгърифәтче Каюм Насыйри «Ләһҗәи татари»
исемле хезмәтендә һәм күренекле галим, тарихчы Риза Фәхредди
нов «Шура» журналында (1913, № 22), «Гарибнамә»не телгә алып,
авторына югары бәя бирә. Атаклы шәхесләребездән Ш. Мәрҗани,
Ш. Күлтәсинең дә Гашыйк пашаны белмәүләре мөмкин түгел, дип
санарга кирәк. Әсәр фән дөньяс ында «Гарибнамә», «Гыйшкы Рум»,
«Мәгърифәтнамә», «Диване Гашыйк Паша» исемнәре белән билге
ле. Әсәрне үз ватанында да, Көнбатыш Европа һәм рус тюркологлары
да билгеле бер дәрәҗәдә өйрәнгән. Тарихчы археограф Сәид Вахиди
китапханәсендә «Гарибнамә»нең ике нөсхәсе була. 1923 елда профес
сор Газиз Гобәйдуллинга һәвәскәр археограф Зәйнәп Максудовадан
бер нөсхә килеп керә. Казанда әдәбият галиме М. Гайнетдиневтә һәм
Ә. Булатовта берәр нөсхә туплана. Татар әдәбиятында соңгы вакыт
ларга кадәр «Гарибнамә»не махсус өйрәнгән галим юк иде. Бу эшне
1974 елда тарихчы һәм журналист Әхмәт Булатов (1901–1982) баш
лап җибәрде. Аның бу уңайдан язылган хезмәтләре шәхси архивын
да 7 эшне тәшкил итә (Ф-102, 1 тасвирлама, ТӘҺТИнең кулъязмалар
бүлеге мирасханәсендә саклана). Ә. Булатов кулындагы нөсхәне Ка
зан артының Солабаш авылында туып, Әлдермеш авылында яшәгән
мәшһүр хаттат Габидулла бине Кәлимулла 1837 елда күчергән булган.

Бу 187 кәгазьдән (373 бит) торган китап тулы түгел, бары соңгы 34 дас
танны гына үз эченә ала. Ә. Булатов Баку, Ташкент, Дүшәмбе, Истан
бул, Ленинград шәһәрләре көтепханәләренә һ. б. бик күп галимнәргә
мөрәҗәгать итә, хатлар языша. Ул «Гарибнамә»нең нөсхәләре кай
ларда саклануы, аны кемнәр өйрәнүен ачыклый. Аның ачыклавынча,
«Гарибнамә»нең нөсхәләре элеккеге СССРда, Көнбатыш Европада,
Мисыр һәм Төркия дәүләтләрендә саклана икән. Шунысы кызык:
дөньяда алар барысы 44 нөсхә булса, шуның 15 е безнең илдә та
былды. Шул 15 нөсхәнең дә 12 сен татар укымышлылары күчергән.
Чит илләрдә табылган нөсхәләр 12 мең юлдан торса, безнең илдәге
се 16 мең юлдан гыйбарәт. Шул татар әдәбиятының шактый югары
дәрәҗәдә булганын күрсәтә торган ачык дәлил. Әдәбиятчылар ал
дында 4 мең юлның кем тарафыннан өстәлеп язылуын ачыклау кебек
мәсьәлә дә торачак. Бу әсәр – иҗтимагый фикер тарихын өйрәнүче
философлар өчен дә, әдәбият һәм тел галимнәре өчен дә гаять зур
хәзинә.
Укучыларыбызга Ә. Булатовтагы нөсхәдән бер өзек тәкъдим итә
без:
Ул көнәшдер – кем дотыбдыр галәми,
Аның илә дерлек әйләр адәми.
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Данә дөшсә тупрагы, ул бөтептер,
Һәм бөтәндә хам улырса, пешерер.
Гәр вөхүш, гәр тайур, өнсе – җен,
Аның илә бар торырлар бигөмән.
Ул кәрәкдер каму халка шиксезин,
Халк дерелмәз, күрмәсә аның йөзен.
Кибер, тәрса вә мөселман әүләре,
Бердер аңа кол вә солтан әүләре.
Тәрҗемәсе:
Ул кояштыр – кем тотучы галәмне,
Аның белән терек итәр адәмне.
Орлык төшсә туфракка, ул үстерер,
Һәм үскәндә яшел булса, пешерер.

Булсын кыргый, булсын коштыр, кеше – җен,
Аның белән бер булырлар шиксезен.
Ул кирәктер бар халыкка шиксезен,
Халк тере булмас, күрмәсә аның йөзен.
Мәҗүси, христиан һәм мөселман өйләре,
Бердер аңа кол һәм солтан өйләре.
Заһир Шәйхелисламов,
Г. Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм
тарих институты фәнни хезмәткәре.
(Zaman – Татарстан. – 1994. – 14 гыйнв.)

4. Әхмәди. «Искәндәрнамә»
Хрестоматиядә [Салихҗан Кукляшев мәҗмугасы (1859) күздә
тотыла] урнаштырылган бу әсәр кем тарафыннан язылган соң? Та
тар әдәбият фәнендә бу сорау йә бөтенләй читләтеп үтелә, яисә аңа
ялгыш җавап бирелә. «Ахырда Кукляшев, – ди, мәсәлән, М. Гай
нуллин (Татар әдәбияты. XIX йөз. – Казан, 1968), – Фирдәүсинең
«Шаһнамә»сеннән дә бер өзек бирә» (13 б.). Чынлыкта исә без күздә
тоткан текстларның авторы Фирдәүси түгел, ә бөтенләй башка әдип,
ул – Әхмәди. Хрестоматиядәге өзекләр аның «Искәндәрнамә» поэ
масыннан алынган.
Таҗеддин Әхмәт ибне Ибраһим бине Хызыр Әхмәди – борын
гы һәм урта гасыр төрки мәдәният енең күренекле вәкилләреннән
берсе, төрекнең мәшһүр шагыйре Шәйхинең остазы. Төрле тәз
кирәләрдә һәм хезмәтләрдә аның әдәби эшчәнлегенә югары бәя би
релә, тәрҗемәи хәленнән кайбер мәгълүматлар да китерелә. Әхмәди
1334 (кайбер чыганакларда 1329) елда Кече Азиядәге Гирмиян шәһә
рендә туа. Шуңа күрә аны кайчак Әхмәд Гирмияни дип тә йөртәләр.
Бала һәм үсмер чакларын ул Анатолиядә уздыра. Мисырда Шәйхел
камал дигән кешедә укый. Билгеле бер вакыт мәмлүк илендә яшәгәч,
Төркиягә кайта. Биредә аның «Елдырым Баязид» («Молниеносный
Баязид», 1389–1402 елларда идарә итә) һәм аның уллары белән яхшы
мөнәсәбәттә торуы хакында мәгълүматлар бар. Аксак Тимер дә, ша
200

гыйрьнең осталыгын белеп, аны үзенә чакыра. Әмма әдип Җиһангир
яныннан тиз арада качып китә. 1413 (1412) елда ул Амасья шәһәрендә
вафат була.
Әхмәди үзеннән соң бай әдәби мирас калдыра. Аның шигырь ди
ваннары, зур күләмле поэмалары бар. («Җәмшид һәм Хөршид». 1404
ел. 5 мең бәет; «Тәрвиһел-әрвах» һ. б.). Алардан аерым үрнәкләр төр
ле җыентыкларда һәм хрестоматияләрдә басылып чыккан.
Әхмәдинең иң күренекле әсәре – «Искәндәрнамә».
Ул, автор күрсәтүенчә, 792 елның рабигел ахырында, ягъни 1390
елда төгәлләнгән. Әмма аңа соңыннан да кайбер өстәмәләр кер
телгән булырга тиеш. Чөнки әсәрдә 1390 елдан соңгы аерым вакый
галар һәм фактлар да поэтик гәүдәләнеш тапкан. Солтан Әхмәдинең
Багдадтан китүе (1393 ел), Аксак Тимернең Төркиягә һөҗүме һәм тө
рек «шаһ»ының (Баязидның) үлеме (1403 ел) һәм аның улы Сөләй
манның тәхеткә утыруы (1403 ел) һ. б. – әнә шундыйлардан. Поэма
солтан Сөләйманга тәкъдим дә ителә.
«Искәндәрнамә» Кече Азиядә генә түгел, ә башка җирләрдә дә
таралыш таба. Аның төрле дәверләрдә һәм төрле урыннарда күче
релгән нөсхәләре әнә шул хакта сөйли. Болар арасында искиткеч
зәвык белән эшләнгән миниатюралы кулъязмалар да бар. Аларның
берсе М.Е. Салтыков-Щедрин исемендәге китапханәдә, берничәсе
Көнчыгышны өйрәнү институтының (Ленинград) кулъязмалар бүле
гендә саклана.
Әхмәди поэмасы татарлар арасында аеруча популяр була. Ул XIX
йөзнең икенче чирекләрендә үк Казан университетында уку мате
риалы итеп файдаланыла. Поэманың аерым юллары һәм өзекләре
мөстәкыйль әсәр сыйфатында төрле кулъязмаларга һәм китапларга
теркәлгән, хәтта шагыйрьләрнең аерым әсәрләренә дә кереп киткән.
Йиде башлы аждаһадыр бу җиһан:
Бер нәфәсдә1 кемсәя вирмәз әман2.
Әхмәди поэмасының тәүге өлешендәге бу бәет, мәсәлән, Утыз
Имәнинең (1754–1834) «Әбъяте төрки» әсәрендә дә бар. Кукляшев
хрестоматиясендәге гөл һәм гандәлиб турындагы газәлнең түбәндәге
юллары да «Искәндәрнамә»дән:
1
2

Бер нәфәсдә – бер мизгелдә дә, бер сулыш алганда да.
Әман – тынгылык.
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Налә ит1, и гандәлиб, нәгъмәкәр2,
Кем кыйлыр нәгъмәң сәнең җанә әсәр.
Гуд3 кеби сүз(и)лә саз әйләгел,
Кыйссаи дел сүз(и)лә агаз әйләгел4 (Хрестоматия, 109 б.).
Безнең илебездә сакланган «Искәндәрнамә» нөсхәләренең дә төп
өлеше Идел-Урал буйлары белән бәйле: аларны йә татар кешеләре
төзегән, яисә алар татар укучыларыннан алынган. Менә XVIII гасыр
азагына һәм XIX йөз башларына нисбәт ителүче бер кулъязма (ЛОИ
ВАН кулъязмалар фонды, 134 б.). Үзенең язу рәвеше, формасы белән
ул шул дәвердәге татар кулъязма китапларыннан бер нәрсә белән дә
аерылмый. Аның титул битендә Оренбург тормышы (1848 ел) белән
бәйләнешле татарча язмалар да бар. Хәтта анда матур гына бер ши
гырь дә теркәлеп куелган:
Өч нәрсәң илә әфсун әйләдең5:
Ай кеби маңгаең кем, кашларың һәм күзләрең.
Татар җирлеге белән тыгыз бәйләнешне «Искәндәрнамә»нең
башка нөсхәләрендә дә күрергә мөмкин.
Сорау туа: башка җирлектә туган бу әсәр ни сәбәпле соң ИделУрал буйларында бик популяр була? Моның сәбәпләре, әлбәттә,
күптөрле. Поэманың идея-художество ягы һәм синкретик табигате,
укучыларның әдәби әсәрләргә кытлыгы һ. б.лар белән беррәттән
«Искәндәрнамә»нең татар укучысы өчен чагыштырмача аңлаешлы
телдә язылуы да аның халык арасында киң таралуын
 а сәбәпче була.
Чыннан да, поэма һич кенә дә башка тел әсәре кебек түгел, ә татар
укучысының үз әсәре кебек яңгырый. Хәтта аның теле XVIII–XIX
йөзләрдә иҗат иткән кайбер татар әдипләренең поэтик теленә кара
ганда үтемлерәк һәм аңлаешлырак та.
Әхмәди әсәрендә, төрек теле өчен хас специфик элементлар аз
булып, кыпчак йогынтысы үзен нык сиздерә. Моның тарихи сәбә
бе дә бар. Тәрҗемәи хәленнән күренгәнчә, Әхмәди XIV йөзнең
Налә ит – а) үксе; б) сайра.
Нәгъмәкәр – сайраучы, көй иясе.
3
Гуд – гуд (музыка инструментының бер төре).
4
Агаз әйләгел – башла.
5
Әфсун әйләдең – сихерләдең, «башымны әйләндердең».
1
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икенче яртыларында Мисырда укый һәм бераз вакыт анда яшәп тә
ала. Мәгълүм булганча, бу вакытта Мисыр-Сүрия белән кыпчак
лы мәмлүкләр идарә итә. Алар Алтын Урда, Идел буе белән тыгыз
дипломатик, мәдәни мөнәсәбәтләрдә торалар. Шул җирлектә Ми
сыр-Сүриядә, Алтын Урда төрки әдәби теленә нигезләнеп әдәбият
үсә. Аның төп көчләрен һәм укучыларын Җучи улусы белән бәйлә
нешле кешеләр тәшкил итә. (Сәйф Сараи, Мәхмүт Сараи Гөлеста
ный, Бәркә Фәкыйһ һ. б.ларны искә төшерегез). Әхмәди дә, күрәсең,
Мисыр-Сүриядәге шушы мохиткә эләккән, шуның тәэсирендә үзе
нең әдәби эшчәнлеген башлаган. Кече Азиягә кайткач та ул мәмлүк
илендәге әдәби тел традицияләрен дәвам итә. «Искәндәрнамә» теле
нең Идел-Урал төрки-татар әдәби теленә якынлыгы, безнең уебызча,
нәкъ әнә шуның белән аңлатыла да.
Димәк, С. Кукляшев бу поэманы яхшы белгән, татарлар ара
сында аның популяр булуын күргән һәм шуңа күрә дә әсәрнең ае
рым бүлекчәләрен «Диване хикәяте татар» китабында урнаштырган.
Һәм, әйтергә кирәк, бу – гәрчә өзекләр рәвешендә генә булса да,
«Искәндәрнамә»нең беренче мәртәбә һәм чагыштырмача күләмле
формада нәшер ителүе. Моннан соңгы вакыт эчендә аның тик ае
рым парчалары гына басылып килә. Безнең уебызча, Әхмәди әсәре
нең чагыштырма-тәнкыйди текстын әзерләү һәм бастыру тюрколо
гиядәге мөһим бурычларның берсе булып тора. Шунысы әһәмиятле:
«Искәндәрнамә» нөсхәләре арасында җитди аермалар юк. Сүз һәм
гыйбарәләр, строфа һәм бүлекчәләр арасында кайбер төрлелекләр
кулъязмаларны чагыштыру процессында җиңел хәл ителә ала.
«Диван...»дагы текст Оренбург нөсхәсенә бик якын тора. Әмма
арада кайбер аермалар бар. Басу процессында да аерым техник төгәл
сезлекләргә юл куелган. Мәсәлән, текстта урынсызга сүзләрне ку
шып яки аерып басу, артык төрткеләр кую яки кирәкләрен төшереп
калдыру һ. б. әнә шундыйлардан. Болар, әлбәттә, хрестоматиядәге
текстлар белән тәнкыйди эш итүне таләп итәләр.
«Искәндәрнамә» – зур күләмле әсәр. Ул, «Ислам энциклопеди
ясе» язуынча, 10 меңләп бәеттән гыйбарәт. Хрестоматиядә исә шу
ның 228 бәете бирелә («Гөл вә гандәлиб» шигырендәге юлларны да
өстәсәң, 230 бәет була).
«Диван...»да барлыгы 7 бүлекчә бар. Шуның 5есе – әсәрнең ба
гышлаулардан соң килүче тәүге кисәгеннән (194 бәет).
Биредәге сюжет нигездә Дара, кәйсар һәм Фәйләкус, Искәндәр
һәм Дараб мөнәсәбәтләренә корылган. Ә инде соңгы ике бүлекчә (34
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бәет) әсәрдәге икенче «дастан»нан. Аның үзәгендә Искәндәр һәм
Гөлшаһ мәхәббәте. Текстларның хрестоматиягә бу рәвештә алынуы
дидактик ноктадан аклана. Чөнки һәр өч өзек тә композицион яктан
чагыштырмача мөстәкыйльлекләре һәм вакыйгалы булулары белән
аерылып тора. Алар аша әсәрнең идея-художество юнәлешен һәм төп
сюжетын бераз гына булса да күзаллау мөмкинлеге туа.
Кайбер фикерләрне исәпкә алмаганда, «Искәндәрнамә» гыйльми
яктан бөтенләй диярлек өйрәнелмәгән. Шуны истә тотып, биредә
поэма хакындагы аерым күзәтүләребезне, уйлануларыбызны бик
кыскача бәян кылып китик.
Исеменнән үк күренгәнчә, Әхмәди поэмасы Искәндәр белән
бәйләнешле әсәрләр системасына керә. Шәрык дөньясында
Искәндәр Зөлкәрнәйн исеме белән билгеле булган Александр Ма
кедонский – Македония патшасы Филипп II нең улы. Ул яңа эрага
кадәр IV гасырда яши (356–323) һәм 14 ел идарә итә. Аның укыту
чысы антик дөньяның бөек галиме Аристотель була (яңа эрага кадәр
384–322 елларда яши). Александр Македонский аз гына вакыт эчендә
бик күп илләрне яулап ала, халыкларны буйсындыра, төрле рефор
малар үткәрә. Бу вакыйгалар, әлбәттә, шул чор кешеләренә көчле
тәэсир ясый. Аның хакында төрле биографик хезмәтләр, риваять-ле
гендалар туа. Аларда Александр Македонскийның яулап алуларын,
эш-гамәлләрен яктырту, аның уңышларын шәхси сыйфатларына
нисбәтән карау күзгә ташлана. Еллар уза барган саен, Александр
шәхесе, аның эшчәнлеге белән кызыксыну тагын да арта төшә. Шу
нысы парадоксаль: Шәрыктә реаль Александр әкренләп онытылып,
аны идеаль Искәндәр алыштыра бара. Е.Э. Бертельс фикеренчә,
Александр Македонскийны идеаль хөкемдар итеп сурәтләү традици
ясе инде безнең эраның VI гасырында тәмам урнашып җитә (Роман
об Александре и его главные версии на Востоке. – М.-Л., 1948. – С.
3). Искәндәр акыллылык, гаделлек символына әверелә. Мөселман
илләрендә аңа Коръәндәге Зөлкәрнәйн исеменә бәйләнешле рә
вештә хәтта пәйгамбәрлек сыйфатлары да бирелә. Моның сәбәбен
Л.И. Климович болай аңлата: «...Учение о так называем
 ом проро
честве Искандера находится в зависимости... от попыток оправдания
обширных завоеваний Александра Македонского путём извращения
его биографии...» (Низами. Искендер-наме... – М., 1953. – С. 740).
Искәндәр турындагы гаять күптөрле фольклор һәм язма мате
риаллар әдипләрнең дә игътибарын үзенә җәлеп итә һәм бу темага
күпсанлы әсәрләр иҗат ителә. Мәсәлән, Фирдәүсинең «Шаһнамә»

сендәге бер дастан Искәндәр турында. Биредә бу хөкемдар Иран
шаһларының берсе буларак алына. 1201 елда Низами Ганҗәви үзенең
ике кисәктән торган мәшһүр «Искәндәрнамә»сен төгәлли. Бу әсәр –
«Хәмсә»нең соңгы өлеше һәм күләме ягыннан иң зурысы. Андагы
бәетләр саны 10 меңнән артып китә (10460). Бу поэмада Низами
ның гуманистик карашлары, иҗтимагый идеаллары югары сәнгати
формада гәүдәләнеш тапкан. Искәндәр темасына Әмир Хөсрәү
Дәһләви, Җами, Нәваи һ. б. күренекле әдипләрнең дә зур күләмле
әсәрләр язуы мәгълүм. Болар белән беррәттән, язма әдәбиятта бу
тема белән бәйләнешле күпсанлы риваятьләр, хикәят-мәзәкләр дә
барлыкка килгән. Аларның кайберләре М. Кашгарый, Рабгузый ке
бек төрки әдипләрнең әсәрләрендә дә урын алган. Шунысы кызык
лы: Искәндәр тематикасы, элеккеге фольклор һәм язма әсәрләргә
мөнәсәбәттә, хәзерге фольклор репертуарында да кулланылуын,
эшкәртелүен дәвам итә.
Әхмәди-Искәндәр тематикасына мөрәҗәгать итеп, төрки телендә
зур күләмле поэма (дөресрәге, шигъри роман, эпопея) иҗат иткән
беренче шагыйрь. Китабының бетемендә ул:
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Бәндән үкдән ничәләр сөйләделәр,
Дөрлү дастан бәян әйләделәр,–
дип, үзенә кадәр үк бу сюжетка әсәрләр язылуын, үз текстында алар
га «биңзәр» (охшаш) урыннар барлыгын икърар итә. Әйткәнебезчә,
Фирдәүси һәм Низами дастаннары – Әхмәдигә кадәр бу темага иҗат
ителгән күренекле әсәрләр. Аларда Искәндәргә мөнәсәбәтле төп ма
териаллар һәм вакыйгалар теркәлеп калган. Искәндәр турында яңа
әсәр язарга керешкән әдип һич кенә дә үзенә кадәрге әдәби факт
ларны читләтеп үтә алмый; ул алар белән мөнәсәбәткә керергә, алар
дан иҗади файдаланырга бурычлы. Әхмәди шулай эшләгән дә. Ул
Фирдәүси һәм Низаминың Искәндәр тематикасын эшкәртүдәге ка
занышларын җентекләп өйрәнгән, алардан шактый гына сюжет ма
териаллары да алган. Әмма шунысы мөһим: бу «алынма материаллар»
Әхмәди әсәрендә һич тә чит тән кебек түгел, ә төркичә «Искәндәр
намә»нең табигый үсеше нәтиҗәсендә хасил булган үз тәне, үз тукы
масы кебек кабул ителәләр. Әхмәди поэмасында Фирдәүси һәм Ни
замида күренмәгән вакыйгалар, эпизодлар, фактлар да шактый гына.
Шундыйларның берсе, мәсәлән, икенче «дастан»да бирелә. Дарабны
җиңгәч, Искәндәр Иранны буйсындыра. Бераздан Систанга килеп,

Зурәсб (Зәрәсб) шаһта кунак була. Шунда шаһ кызы белән Искәндәр
арасында мәхәббәт башлана. Автор гашыйкларның хис-кичерешлә
рен, мәхәббәт газапларын бик оста тасвирлый. Үз шәһәренә кайткач
та, Искәндәр Гөлшаһ турында гына уйлый. Ике арада сөю хатлары,
мәхәббәт шигырьләре язышу башлана. Систан шаһы бу мәхәббәткә
каршы. Ул Искәндәр җибәргән илчене дә кире борып җибәрә. Шун
нан Искәндәр 600 мең гаскәр белән Систанга һөҗүм итә. Шәһәр ка
мала. Бары шуннан соң гына Зурәсб кызы Гөлшаһны Искәндәргә би
рергә мәҗбүр була. Моңарчы күрелмәгән туй уздырыла.

Искәндәрнең Гарәбстандагы изге урыннарга сәяхәте белән бәйлә
нешле бүлекчәләр дә Әхмәди әсәренең үзенчәлеге булып торалар.
Төркичә поэманың шактый зур өлешен элеккеге легендар һәм
тарихи патшаларга (Кәймарс, Җәмшид, Зәххак, Фәридүн, Әфра
сияб, Нәүширван, Шируя һ. б.), мәшһүр кешеләргә (Кавә, Рөстәм,
Мөхәммәд, Мәрвәр һ. б.) бәйләнешле бүлекчәләр тәшкил итә. Би
редә авторның Фирдәүсидән һәм «Шаһнамә» хакындагы легенда
лардан һәм төрле чыганаклардан файдалануы сизелеп тора. Шунысы
кызыклы: бу бүлекчәләрдә Әхмәди XI–XIV йөзләргә нисбәтле тарихи
вакыйгалар һәм шәхесләр (Чыңгыз хан, Аксак Тимер, Әшрәф, Шәйх
Хәсән, Солтан Әхмәд, Увейс һ. б.) хакында да сүз алып бара. Биредә,
мәсәлән, монголларның Харәземне, Хорасан, Гыйрак һәм Багдадны
«харап итү»ләре, «ал сәлҗүкләр»не кырулары хакында мәгълүматлар
бирелә. Автор бу вакыйгаларга карата үз мөнәсәбәтен дә белдерә:
ул монголларның басып алу политикасын гаепли, Чыңгыз ханның
«мәккяр» (мәкерле) һәм явыз зат икәнлегенә басым ясый. Шагыйрь
Аксак Тимергә дә тискәре мөнәсәбәттә. Ул, ди Әхмәди, «залим», «би
рәхим», «ханхур», анда «гадел»лек һич юк, «золым вә җәүр» генә. Ул
Багдадны «һәлак итте», галәмгә «хәүф» һәм «фетнә» тутырды. Аксак
Тимерне гаепләүче бу юллар Сәйф Сараи һәм Әхмәд Үргәнҗинең шул
елларда иҗат ителгән әсәрләре белән аваздаш яңгырый. Хәтта алар
дагы кайбер элементлар уртак та. Мәсәлән, Үргәнҗи Аксак Тимерне,
Әхмәди кебек үк, «залим» «канхур» (кан эчүче) дип атый. «Искәндәр
намә»дәге мондый факт-мәгълүматлар, бер яктан, поэманың әдәбитарихи кыйммәтен һәм әһәмиятен арттырса, икенче яктан, авторның
гуманистик карашларын да күрсәтүгә ярдәм итәләр. Чөнки Чыңгыз

ханга һәм Аксак Тимергә мөнәсәбәт бу дәвер кешеләренең иҗти
магый-сәяси йөзен билгеләүче бер мөһим критерий да булып тора.
Кыскасы, югарыда китерелгән берничә мисал гына да Әхмәдинең,
Фирдәүси һәм Низами әсәрләреннән тыш, төрле характердагы ле
гендалардан һәм чыганаклардан файдалануын ачык күрсәтә.
Әгәр дә «Искәндәрнамә»не гомуми сюжетыннан чыгып карасаң,
аны тарихи-биографик әсәр дип атарга мөмкин. Поэмада Искәндәр
нең тууы, яшь чагы, шаһлык еллары, иҗтимагый һәм шәхси тормы
шы, походлары, үлеме гәүдәләнеш таба. Әсәрдә без Дара, Фәйләкус,
Аристу (Аристотель), Әфләтун һ. б. бик күп тарихи шәхесләр һәм
алар белән бәйләнешле вакыйга-фактларны да очратабыз. Әмма, бо
ларга карап, Әхмәди тарихи-биографик әсәр язган икән дип нәтиҗә
ясау хата булыр. Автор, гомумән, тарихи Александр – Искәндәрнең
биографиясен язуны максат итеп куймаган. Аны реаль Искәндәрдән
бигрәк, идеаль Искәндәр кызыксындыра. Материалларны да ул
нәкъ менә шул ноктадан чыгып ала. Шуның нәтиҗәсе буларак, та
рихи факт-күренешләр дә еш кына төрле үзгәртүләргә дучар була.
Мәсәлән, әсәрдәге Искәндәр, тарихи Александрдан үзгә буларак,
Фәйләкусның улы түгел, ә оныгы. Аның әтисе – Иран шаһы Дара, ә
әнисе – Фәйләкусның кызы. Аристотель – Александрның укытучы
сы, ә биредә ул – аның яшьтәше һәм киңәшчесе. Тарихи Фәйләкус
хыянәтчеләр тарафыннан үтерелә (яңа эрага кадәр 336 елда), ә әсәрдә
ул үз үлеме белән үлә. Искәндәр (Александр) еш кына үзеннән соң һәм
элек яшәгән кешеләр белән мөнәсәбәткә керә, алар белән әңгәмәләр
кора. Аңа Кәймарстан алып XV гасыргача яшәгән күп кенә патша
ларның тормышы сөйләнә, шаһ исә аларны рәхәтләнеп тыңлап тора.
Кыскасы, борынгы һәм урта гасыр өчен гадәти, ә хәзерге укучы өчен
гайре табигый күренгән мондый «төгәлсезлекләр»не әсәрдән күпләп
китерергә мөмкин. Алар иҗат максатына тулырак ирешергә, әсәрнең
идеясен тирәнрәк гәүдәләндерүгә ярдәм иткәннәр.
Әгәр дә «Искәндәрнамә» үзенең гомуми сюжеты һәм корылы
шы белән биографик әсәрләрне хәтерләтсә, идея-проблематикасы,
конкрет эчтәлеге белән ул әхлакый-фәлсәфи характерда.
Барыннан да элек авторны хөкемдар мәсьәләсе борчый. Ул соң
нинди булырга тиеш? Әсәрдә бу сорауга шактый тулы җавап би
релә. Автор фикеренчә, хөкемдар, иң беренче чиратта, гыйлем-мәгъ
рифәтне, һөнәрне яратырга, укымышлы булырга, тарихны белергә
тиеш. Әсәрдә Искәндәрнең һәрчак мәшһүр галимнәр белән арала
шуы, алар белән төрле темаларга әңгәмәләр алып баруы нәкъ әнә
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Ач, юксыл Систанда калмады,
Кем шаһның мал (и) лә ул бай улды.

шуның белән аңлатыла. Гомеренең азагына таба Искәндәр үз янына
акыл һәм һөнәр ияләрен җыя, аларга эш һәм иҗат мөмкинлекләрен
тудыра. Шуның нәтиҗәсендә гыйлем үсә, һөнәр арта. Әмма хөкем
дар өчен бу гына җитми. Шәхси яктан аның намуслы, гадел, тыйнак,
юмарт, кыскасы, тәрбияле булуы шарт.
Би хәмиятләрдән1 ирлек килмәя (Хрестоматия, 116 б.).
Би хәмият кеше сәрвәр2 улимәз (116 б.).
Горрә улмак3 дәүләтә биклек дәгел,
Дәгъва итмәк лаф (и)лә ирлек дәгел (122 б.).
Шаһ кирәк һәр кешенең хален белә,
Тәрбият итмәклек аңа җәһел ула (117 б.).
Әхмәди фикеренчә, яшьлек хөкемдарны уңышка китерә. Кәйсар
ның җиңелү сәбәпләрен аңлатып, ул, мәсәлән, болай яза:
Зирә4 ул (кәйсар.– X.М.) пир5 иде, Дара – нәүҗәван6,
Ул зәгыйфь иде вә бу – пәһлеван.
Пирдән һәр гиз7 егетлек килмәя,
Егет илә пир һәмраһ8 улмая.
.......................
Дәүләт (и)лә гәр кеше Җәмшид ула9,
Пир ул чак камудан нәүмид ула10 (115–116 б.).
Искәндәр үзе, 14 ел идарә итеп, 34 яшендә вафат була. Кешеләр,
аеруча хөкемдарлар, мал җыю белән мавыкмаска тиеш.
Ничә ки артыр җиһанда мал-кәнҗ,–
Дәхи артыр хирс илә биһүдә рәнҗ (115 б.).
Би хәмиятләрдән – намуссызлардан.
Сәрвәр – җитәкче, баш (кеше).
3
Горрә улмак – алдау, ялганлау; шапырыну.
4
Зирә – чөнки.
5
Пир – карт.
6
Нәүҗәван – яшь, егет.
7
Һәр гиз– һәрчак.
8
Һәмраһ – иптәш, юлдаш.
9
Җәмшид ула – ягъни легендар Җәмшид кебек бөек дәрәҗәгә җитә.
10
Камудан нәүмид була – һәммәдән мескен була; һәммә нәрсәдә көчсез бу
1
2

ла.
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Мин үлгәч, дип васыять әйтә Искәндәр, кулымны табутның ты
шына чыгарыгыз. Кешеләр минем кебек җиде «икълим»не тоткан
шаһның да буш кул белән дөньядан китүен күрсеннәр:
Йиде икълимне дотубән улды шаһ.
Килдеке кеби тәһи дәст1 ул кидәр,
Бәс, кеше дөньяи дотубән кидәр.
Шушы сүзләрне әйтә дә ул үлеп китә.
Китде Зөлкәрнәйн чикеб дөрлү рәнҗ,
Калды бунда таҗ-у тәхт, мал вә кәнҗ.
Шунысы үзенчәлекле, Искәндәрнең үлеме улы Искәндәрүскә
гаять көчле тәэсир итә. Ул, тәхеттән, мал-хәзинәдән баш тартып,
Хисам Кятиб поэмасындагы Җөмҗөмә кебек, гыйбадәт белән генә
шөгыльләнә башлый. Бу эпизод үзе генә дә әдипнең идеалларына су
фичылык карашларының тәэсире булуын ачык күрсәтә.
Фирдәүсине Искәндәр, иң беренче чиратта, Иран шаһлары
ның берсе буларак кызыксындыра. Әхмәди өчен исә Зөлкәрнәйн –
мәшһүр шаһ кына түгел, ә идеаль шәхес, дөресрәге, матур сыйфат
ларга ия булган идеаль патша да. Әмма автор үз героен статик планда
гына сурәтләми. Искәндәр өчен әле икеләнүләр, ялгышулар, төр
ле мавыгулар да хас. Мәсәлән, Гөлшаһ белән мәхәббәттә ул гадәти
романтик геройлар кебек эш итә. Әйтерсең лә егет – Таһир, кыз –
Зөһрә. Әмма болар – Искәндәр өчен вакытлы күренешләр генә. Ул
хәрәкәттә, эзләнә һәм, шуның нәтиҗәсе буларак, камилләшә бара.
Галимнәрнең «Низами һәм Нәваи әсәрләрендә Искәндәр пәйгамбәр
сыйфатлары белән дә күрсәтелә» дип әйткән фикерләре өлешчә
Әхмәди поэмасына да туры килә. Биредә дә, аеруча әсәрнең икенче
яртысында, Искәндәрне пәйгамбәрләр кебек кодрәтле, зирәк, акыл
лы итеп сурәтләгән эпизод-күренешләр аз түгел.
Авторның рухи эзләнү процессын үзәккә куеп, үз героен үсешүзгәрештә сурәтләве әдәби-тарихи яктан бик мөһим. Биредә ул Ни
заминың иҗат казанышларын дәвам итүче буларак чыгыш ясый.
Төркичә «Искәндәрнамә»дә, идеаль хөкемдар-шәхес проблема
сына бәйле рәвештә, җәмгыять һәм яшәешнең башка бик күп төр
ле мәсьәләләре дә поэтик гәүдәләнеш таба. (Бу яктан әсәр тулы бер
хәзинә чыганагы, энциклопедия кебек.) Автор, мәсәлән, имин, га
дел тормышны яклый, тарихтагы һәм үз дәверендәге кан коюлы су
1

Тәһи дәст – буш кул.
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гышларга кире мөнәсәбәттә тора. Әсәрдә «Искәндәрнең Шадкям
шәһәрендә булуы» дигән бүлекчә бар. Бу каладагы кешеләр бернинди
хөкемдарсыз да шат, бәхетле яшиләр. Шушыңа якын күренеш Низа
мида да бар. Димәк, Әхмәди дә Низаминың җәмгыять төзелеше ту
рындагы социаль-утопик карашларына кушылган, үз әсәре аркылы
аларны пропагандалаган. Бу – авторның фикер дөньясын, позиция
сен билгеләүдә янә бер мөһим фактор.
Әйткәнебезчә, «Искәндәрнамә» әсәре төп герой тормышы белән
бәйләнешле, әмма чагыштырмача мөстәкыйль булган берничә «дас
тан»нан гыйбарәт («Искәндәрнең Дараб белән сугышуы», «Искәндәр
вә Кәйд», «Искәндәрнең Һиндстанга баруы» һ. б.). Кайвакыт алар
үзара керешеп тә китәләр. Кагыйдә буларак, һәрбер дастанның баш
ламы (мәтләгы) һәм бетеме күрсәтелә. Еш кына бу дастаннар шигъри
иҗатка чакыручы, охшаш эндәш формалары белән башланып китә:
«Сөйләгел, и былбыл, ширин(е) зәбан», «Сөйләгел, и былбыл(и)
ганкә сыйфат», «Сөйләгел, и тутый, ширин(е) нәфис» һ. б.
Урта гасырның күп кенә зур күләмле әсәрләреннән аермалы бу
ларак, «Искәндәрнамә»дә вакыйгалы урыннар чагыштырмача аз
өлешне алып тора. Автор вакыйга-хәлләрне күпчелек очракта атап
йә бик кыска хикәяләп кенә китә. Безнеңчә, Әхмәдинең бу алымы
аклана да. Чөнки бит ул үз әсәрен Искәндәр сюжетларын билгеле бер
дәрәҗәдә белгән укучыларга адреслаган. Алар өчен кыскача әйтү,
ишарәләр, заманча әйтсәк, ассоциатив билгеләр дә җитә. Шушыны
истә тотып, автор төп игътибарын уй-кичерешләргә, геройларының
рухи халәтенә юнәлтә, сүзне күбрәк лиро-эпик планда алып барырга
омтыла. Мәсәлән, Искәндәр үлгәч, әнисенең табут янына килүе һәм
елый башлавы хакында бик кыска гына эпик информация бирелә дә
алга таба ананың аһ-зарлары, авыр кайгысы лирик планда җентекле
гәүдәләнеш таба. Әйтергә кирәк, бу күренеш укучыга гаять нык тәэ
сир итә. Әсәрдә теге яки бу мәсьәләгә, вакыйга-хәлгә мөнәсәбәттә
бирелгән фәлсәфи уйланулар, лирик чигенешләр һәм монологлар,
«интеллектуаль әңгәмәләр» бик күп. Алар, поэманың лирик-фәлсә
фи яңгырашын көчәйтеп, аңа синкретик төсмер бирәләр.
Шунысы мөһим: автор нинди генә тема, нинди генә «кыен»
мәсьәлә хакында сүз алып бармасын, укучының кабул итү үзенчә
леген, психологиясен күз уңыннан ычкындырмаска тырыша. Шуны
истә тотып, ул текстын бүлекчәләргә аера, тематик, сюжет, хроноло
гик һәм композицион күчешләр, сикерешләр ясый, эпик һәм лирик
күренешләрне йә чиратлаштырып, йә үзара кушып бирә. Арага гәрчә

сирәк булса да аерым хикәятләр дә кертеп җибәрә. Төрле характер
дагы тел-сурәтләү һәм шигъри чаралар да поэтик фикерне гәүдәлән
дерүгә, әсәрнең укучыга тәэсир көчен арттыруга хезмәт итәләр.
Моны хрестоматиядәге өзекләрдә дә күзәтергә мөмкин. Мәсәлән,
мәхәббәт утында янучы Гөлшанның рухи халәте болай бирелә:
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Улды әлиф кадд аның шәкле нун,
Күзләрендин мәүҗ уланды сил(е) хун.
Ягъни:
Аның әлиф тик (төз) буе нун хәрефе кебек булды (бөкерәйде),
Күзләреннән кайнап акты канлы ташкын (ягъни канлы яшь).
Яисә менә кәйсарның җиңеләчәгенә ишарә ясаучы юллар:
Бер кул (и)лә йийылыр чүн кем килә,
Кидәчәк өзәр, әгәр зынҗыр ула.
Ягъни:
Киләсе нәрсә бер кул белән җыелыр,
Китәчәк әйбер исә чылбыр белән бәйләсәң дә (аны өзеп) китәр.
Әгәр дә Фирдәүси һәм Низами Искәндәр турындагы әсәрләрен
героик дастаннарга хас булган мөтәкариб үлчәме белән иҗат итсәләр,
Әхмәди поэмасы исә төрки укучысы күнеккән рәмәл бәхере (ягъни
рәмәле мөсәддәсе мәхзуф) белән язылган.
Урта гасырның кайбер әдипләре (Низами, Нәваи, Мөхәммәдь
яр һ. б.) кебек, төркичә «Искәндәрнамә» авторы да еш кына поэтик
иҗат, шигъри сүз хакында уйлана:
Ачылыр сүз илә олуглар аты,
Вирелер сүз илә олылар аты.
Ике кеше эшләмәз бер эши,
Бер язуны язамаз ике кеши.
Кям җан ләфзындан улыр бәс шәкәр,
Улма, бәс, хамуш, и морге сәхәр.
Соңгы бәетнең мәгънәсе:
Теләк күңелдән (җаннан) чыккан сүзләр кебек булыр,
Дәшмичә (сайрамыйча) торма, и таң кошы (ягъни шагыйрь).

«Әхмәди хар (мескен, зәгыйфь. – X.М.) исә дә», – ди автор, син
аның үзенә «бакма», «сүзләрен тыңла», аның сүзләре – «табиб», чөн
ки алар «җандан килә». Чыннан да шагыйрьнең «җандан», ягъни
чын күңелдән язган сүзләре җанга, зиһенгә барып җитәрлек. Тор
мыш һәм яшәеш тәҗрибәсен, хөкемдар һәм шәхес проблемасын,
күп кенә тарихи факт-күренешләрне, гыйльми фикерләрне поэтик
гәүдәләндергән «Искәндәрнамә» әсәре төрки әдәбиятлары тари
хында күренекле урын тота. Бу зур күләмле, синкретик табигатьле
фәлсәфи-романтик поэма киләчәктә үзенең басма нөсхәләрен, мах
сус өйрәнүчеләрен көтә.
«Диван...»дагы әсәрләрнең бер өлеше – татар халкының үз иҗат
җимеше. Ә икенче өлеш әсәрләр Шәрык, аеруча фарсы һәм тө
рек әдәбиятлары, фольклоры белән бәйләнешле. Болар арасында
«Искәндәрнамә» (1389) кебек мәшһүр поэмадан өзекләрнең дә булуы
китапның дәрәҗәсен тагын да күтәрә. Шунысы мөһим: хрестомати
ягә урнаштырылган әсәрләр, шул исәптән фарсы һәм төрек җирле
гендә иҗат ителгәннәре дә, татарлар арасында, бигрәк тә Оренбург
төбәгендә киң таралганнар, укылганнар. С. Кукляшев нәкъ менә
шуңа күрә дә бу әсәрләргә мөрәҗәгать итә һәм үз китабында алар
дан үрнәкләр урнаштыра. Безнең уебызча, хрестоматиянең исеме дә
андагы текстларның теленә карап кына түгел, ә халыкта укылуын
а
мөнәсәбәттә дә «Диване хикәяте татар» дип аталган.
(Миңнегулов Х. ...XIX йөз татар хрестоматияләре. –
КДУ нәшрияты, 1982. – 105–116 б.)
Сораулар һәм биремнәр:
1. Салихҗан Кукляшев һәм аның «Диване хикәяте татар» хрестоматиясе
хакында нәрсәләр беләсез?
2. Әхмәдинең тормыш юлы һәм иҗаты.
3. «Искәндәрнамә» дастаны: язылу тарихы, таралышы.
4. Әхмәди поэмасы Низаминың шул исемдәге әсәре белән нинди
мөнәсәбәттә тора?
5. «Искәндәрнамә» дастанының төзелеше, идея эчтәлеге, образлар систе
масы, сәнгати хосусиятләре.
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5. Мөхәммәд Чәләбинең «Мөхәммәдия» китабы
5.1. «Мухаммадия» («Мөхәммәдия») – памятник османско-ту
рецкой религиозной поэзии. Завершена в 1449 г. Автор – Мухаммат
(Мехмед) Челеби (другой псевдоним – Языджыоглу) (?–1451). У не
го имеется ещё ряд сочинений по богословию: «Магарибуз-заман»
(«Происшествие времени»), «Шархи фусусуль-хикам» («Коммента
рий к «Фусусуль-хикам» Ибн Араби») и др.
Челеби – суннит ханафитского толка, приверженец суфийского
тариката Байрамия.
«Мухаммадия» – крупное произведение, состоящее из более
9 тыс. бейтов (двустиший). Написано в духе восхваления пророка
Мухаммада. Включает в себя образцы различных жанров, таких как
таухид, мадхия, миграджия, нагт, мунаджат, касыйда, кытга, шамаил
(описание внешнего вида пророка) и др.
«Мухаммадия» разделена на главы (фасыл) и включает три основ
ные темы:
а) Сотворение бытия,
б) Жизнеописание пророка Мухаммада,
в) Агиографическая тематика: события – предвестники для
воскресения, загробная жизнь.
В центре произведения – образ пророка Мухаммада. Он обладает
внешней и духовной красотой, является примером для подражания.
Его нравы, действия и поступки согласованы с Кораном.
В «Мухаммадии» нашли отражение и суфийские идеи. По мнению
автора, всё, что мы видим, является подтверждением совершенства
Абсолюта. Вселенная создана Аллахом для доказательства его могу
щества, силы и красоты.
В основу «Мухаммадии» положены аяты из Корана и хадисы про
рока. Они представлены в поэтической обработке, иногда – без из
менений.
«Мухаммадия» получила широкое распространение у татар, часто
исполнялась на различные мелодии. В 1845 г. вышло в свет критичес
кое издание «Мухаммадии» в Казани, подготовленное профессором
М. Казембеком. Затем она многократно переиздавалась. Есть даже
адаптированные, иллюстрированные казанские издания.
«Мухаммадия» использовалась в качестве учебного пособия в та
тарских медресе, декламировалась в музыкальном сопровождении.
Произведение Челеби оказало большое влияние на татарскую лите
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ратуру. У М. Гафури, Г. Тукая и других поэтов имеются стихотворе
ния, созданные под воздействием «Мухаммадии».
Литература:
Г. Газиз, Р. Рәхим. Татар әдәбияты тарихы: Беренче җилд. Борынгы дә
вер.– Казан: Татар. дәүләт нәшр., 1923. – 169–177 б.: А. Т. Сибгатуллина. Су
физм в татарской литературе...: Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. – Казань,
2000. – С. 48–51.

(Миннегулов Хатип. Записи разных лет.
– Казань: Идел-Пресс, 2010. – С. 278–279)

5.2. «Мөхәммәдия»нең Казан басмасыннан (1872) өзекләр
Чөн Адәм җәннәтә керде, йүчә дәүләтләре ирде,
Каму ийлекләре күрде, идәрде шөкерлә ихлас.
Бакып күрде аны Иблис, хәсәд кылды идеп тәлбис.
Аны белмәз иде Адәм, кылырде зикерлә ихлас.
Килеп җәннәт капусында, карар итде торып анда,
Күрәр: кем чыкды бер тавис, идәрде фәхерлә ихлас.
Диде: «Нә хуб вә зиба сән, әгәр үлмийәден һәргиз».
Диде: «Үлмәк нәдер, белдер, кылам та фикерлә ихлас».
Диде: «Җандыр, бу җисмеңне дере тотып, вирән кувәт,
Һәманнан, кем чыкса җаның, кидәр бу кадерлә ихлас».
Чөн ишетде аны тавис, йылан илә булышды тиз.
Хәбәр вирде аңа филхаль бу сүзе сер илә ихлас.
Йылан ул вакытда җәннәтдә, дәвә кебийде сурәтдә.
Айагы дүрт иде аның, идәрде әмер илә ихлас.
Бу сүзе чөн аңа дәхи тәмам бер-бередин Иблис
Диде: «Пәс,– чара вармыдыр, кылам та мәкерлә ихлас».
Диде: «Ач агызың, керәм, чү варам, җәннәте күрәм.
Әҗәл дәрманыны вирәм, каласының гомерлә ихлас.
Чү керде җәннәтә шайтан, күрер, кем Адәм-ү-Хаува.
Сафалар эчрә мөстәгърыйк идәр дәүра ихлас».
Диде Адәм: «Нә мөлк улыр бу җәннәт, гәр әбәд улса».
Аны шәйтан ишетде, чөн сәүенде фәррлә ихлас.
Дүнеп катларына килде, сагулар сагып аглады.
Диделәр: «Ничөн агларсың, идәрсең каһәрлә ихлас».
Диде: «Агламайынмы, үләрсез, җан кидәр сездән,
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Нә кала хөсенлә сурәт, нә кала җәүрлә ихлас».
Ишетде Адәм-ү-Хаува, бу сүзә улдылар мәхзүн.
Сәүенде күрәйәчәк шәйтан, салынды, санасән, рәкъкас.
Аны белмәде кем Рахман: вирендер бонлара иман.
Кәмал, гыйлемлә гыйрфан нә бөнйад итде, күр, Рәһһас.
Диде шәйтан ки: «Йа Адәм, беләрсәң,
Әбәд мөлекдә бәкайы гәр өмәрсәң,
Йийгел холд агачының данәсендән,
Сакын гомрең үлем пәйнамәсендән.
Кабул итмәделәр, анда эчде, пәс ул:
«Нәсыйхәтдер, кылың сүземе мәкъбүл».
Диде, пәс, Адәмә Хаува: «Кил имде,
Бу агачың йимешендән ал имде!»
Диде Адәм ки: «Нәһи итде безе Хакк».
Диде: «Хаува, сүземе тот мөхаккак!»
Йапышды әленә, кәлде агача,
Эреде сүзенә, сана, кем зөҗаҗә.
Сәүерде җан -у-дилдән Адәм аны.
Кыймазде идә рәдд ул дәм аны.
Аңа фәрхан иде күңеле дәмадәм.
Дәхи һәм мәст иде ул дәм Адәм.
Диде, кем: «Йимәзем, вардыр гокубәт».
Диде: «Йийгыл, васыйгдыр чү рәхмәт».
Алубән кәнде йийде ике данә.
Диде: «Ирдемме, күр, аслан зыйанә!»
Пәс, андан бер дәхи кисде шаҗәрдән,
Фәсадә тиз кушаныр гаурәт әрдән.
Чү сонды аңа, йиде аны Адәм.
Тәнене детрәмәк тотды һәмандәм.
Килеп, башындан алды таҗы Җәбраил,
Җәбинедин алып Микайл әклил.
Башындин китде таҗ-у хөллә тәндин.
Ачылды гайбе, күзгәде бәдәнендин.
Икесе дәхи анда калды горйан.
Бу хальдә улдылар гаиб, пошиман.
Пәс, андан качдылар хәүф-ү-хәйадән.
Утандылар Җәлал кибриядән.
Нида ирешде аңа анда ул дәм
Ки: «Бәндәнме качарсың, бак, йа Адәм!»
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Диде: «Йа Раббе! Утандым гөнаһдан,
Вә иллә кем качар сән Падишаһдан.
Диде: «Кидең җәварымдин, пәс имди.
Йакын улмаз бәңа, кем гасый улды».
Рәвамиде ки: «Адәм ула гасый?
Бу дикле булмыш икән ихтисасы».
Бу бабда бер гаҗәп мәгънә динелде.
Бу мәгънәдә нәчә вәҗһ иденелде.
Агачлар вирмәде бер йапрагыны.
Тотындылар, пәс, инжир йапрагыны.
Ничөн Хаува йимәдән китмәде таҗ?
Ничөн Адәм йийәчәк улды суймач? –
Аның чөндер ки: Хаува табигъ иде,
Чөнан кем шәмсә әзва табигъ иде,
Качан кем азмаса мәтбуг динең.
Багышланыр гөнаһы табигының.
Чү баш аза – айак белә тыйыныр
Көнәшлә пөртуй белә тулыныр.
Пәс, андан диде: «Йа Адәм, сәбәб нә?
Сәне бән нәһи идәм, сәндән таләб нә?»
Диде: «Йа Раббе! Хаува вирде бәңа.
Сайдым бу йаругың, улдым гасый сәңа».
Диде Хаувайә: «Ничөн вирдең аны?»
Ишарәт әйләнде Хаува йыланны.
Йылана диде: «Ничөн улды тәлбис?»
Йылан диде: «Бәңа әмер итде Иблис».
Диде Хаувайә: «Итдең анда бер көн.
Пәс, аксын сәндән имде айда бер кан.
Синең дә, йылан, кисдем айагың.
Башың тагыдалар әрәйә йагың.
Вә, йа Иблис! Сән ул мәлгун, мәдхур.
Әбәд күрмә җиһанда җәннәт-ү-хур.
Вә йа Адәм! Ничөн йидең шәҗәрдән?
Чү вирмешдем сәңа җөмлә сәмәрдан».
Диде: «Йа Раббе! Хакдыр, вирмешдең.
Олы нигъмәтләрә иргермешдең.
Вәли зан итмәдем бән: нәчә кемсә
Йалан йирә сәҗа анд эчә кемсә».
Диде: «Пәс, йирә иңгел зәхмәт илә.
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Буласың гайше дөрле михнәт илә».
Бу гиз йир йөзенә күндерде аны.
Сәрәндиб тагына иңдерде аны.
Хәзерге татар әдәби теленә юлга-юл тәрҗемәсе
Адәм җәннәткә кергәч, зур дәүләткә ирешкәч,
Барча яхшылыкны күргәч, шөкерләр итте ихлас.
Карап, күрде аны Иблис, көнчелектән хәйлә корды.
Аны белмәс иде Адәм, зикерләр әйтте ихлас.
Килеп җәннәт капкасына, уйлап торды бераз анда.
Күрде: чыкты бер тавис, горурланып йөрде ихлас.
Әйтте: «Ни хуп вә зифа син, тик үлмәсәң икән һич».
Сорады: «Үлү нәрсә, белдер аны, фикер итим ихлас».
Әйтте: «Бу җисемеңне тере тотып, куәт биргән нәрсә – җан.
Әгәр чыкса җаның, кадерең калмас, китәр ихлас».
Тавис моны ишеткәч, тиз генә еланны тапты.
Бу сүзне сер итеп хәбәр бирде аңа ихлас.
Елан ул вакытта җәннәттә, дөя кебек иде сурәттә.
Аягы дүрт иде аның, әмерне үтәр иде ихлас.
Бу сүзләрне аңа тагын һәрберсен әйтеп бирде Иблис.
Ул сорады: «Берәр чара бармы, мәкерле эш кылам ихлас.
Җәннәткә кергәч шәйтан күрде Адәм һәм Хаваны.
Сафалар эченә батып, әйләнеп йөриләр ихлас».
Диде Адәм: «Ни байлык булыр, бу җәннәт мәңге булса!»
Аны шәйтан ишетте, шатлыктан сөенде ихлас.
Төшеп, яннарына килде, яшьләрен агызып елады.
Әйттеләр: «Ни өчен елыйсың, каһәрләр итәсең ихлас?»
Әйтте: «Ничек еламыйм: үләрсез, җан китәр сездән.
Матур сурәтегез калмас, сезгә охшаш калмас ихлас».
Ишетеп Адәм вә Хава, бу сүзгә кайгылы булдылар.
Сөенде күреп моны шәйтан, биючедәй биеде ихлас.
Моны белмәде Рахман, биргән иде боларга иман.
Камиллек, гыйлем, белек салган иде, күр, Аллаһ.
Шәйтан әйтте: «Әй Адәм, теләсәң,
Мәңге мөлектә гомергә калуны өмет итсәң –
Татып кара оҗмах агачы йимешеннән.
Уйла гомерең бетүен, татып үлем касәсеннән».
Кабул итмәгәч сүзен, ул антлар эчте.
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«Сүземне нәсыйхәт итеп кабул итегез», – диде.
Әйтте Адәмгә Хава: «Кил инде.
Бу агачның җимешеннән ал инде».
Әйтте Адәм аңа: «Саклады безне Хак».
Әйтте: «Хава, сүземне тот хак».
Ябышты кулына, килде агачка,
Эреде сүзенә, әйтерсең пыяла.
Сөяр иде чын күңелдән Адәм аны.
Кире кагарга кыймас иде аны.
Шат иде күңеле аның белән һаман.
Аның белән исрек иде ул дәм Адәм.
Әйтте ул: «Татымыйм, булыр җәфасы».
Әйтте: «Аша, киңдер Аллаһының рәхмәте».
Алып, ашады үзе ике данә.
Әйтте: «Ирештемме, күр, һич зыянга!».
Аннан тагын берне кисте агачтан.
Бозыклыкка тиз бирелер хатын ирдән.
Аннан сузды аңа, ашады аны Адәм.
Тәне калтыранды тик кул дәм.
Килеп башыннан алды таҗын Җәбраил.
Маңгаеннан тасмасын алды Микаил.
Башыннан китте таҗ, хөлләсе тәннән.
Ачылды яшерен җире, күрсәтте бәдәненнән.
Икесе дә анда калды ялангач,
Бу хәлдә югалып калдылар, пошынып.
Бәс, аннан качтылар хәүф вә ояттан.
Оялдылар Бөек Аллаһтан.
Тавыш ишетелде аңа ул дәм:
«Миннән качарсыңмы, кара, и Адәм!»
Әйтте: «Йа Раббе! Оялдым гөнаһтан.
Кем инде качар син Падишаһтан».
Әйтте: «Инде китегез янымнан.
Миңа якын булмас гөнаһлы булган».
Яхшы булырмы, Адәм гөнаһлы булса.
Бу тикле махсус аңа булыр икән булса.
Бу хакта бер гаҗәп мәгънә ишетелде.
Бу мәгънә шул юл белән әйтелде.
Агачлар бирмәде бер яфрагын да.
Тотындылар, бәс, инжир яфрагына.
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Ни өчен Хава ашагач китмәде таҗ?
Ни өчен Адәм ашагач булды ялангач? –
Шуның өчен: Хава буйсынучы иде.
Шулай ут яктысы кояшка буйсыныр иде.
Азмаса иде «буйсындыручы» дигәнең –
Кичерелер иде гөнаһы буйсынганның.
Баш азса, аяк белән тыелыр.
Ут яктысы кояш чыкса югалыр.
Бәс, аннан әйтте: «Йа Адәм, сәбәп ни?
Сине мин сакладым, синнән таләп ни?»
Диде: «Йа Раббе! Хава бирде миңа.
Бу хөкемеңә баш иям, булдым гөнаһлы сиңа».
Диде Хавага: «Ни өчен бирдең аны?»
Ишарәт итте Хава еланны.
Еланга әйтте: «Ни өчен булды хәйлә?»
Елан әйтте: «Иблис кушты миңа».
Диде Хавага: «Чыгардың анда кан.
Инде синнән аксын айга бер тапкыр кан.
Синең дә, елан, кистем аягың.
Башың изсеннәр, эретсеннәр маең.
Һәм син, Иблис, син ул мәлгун вә хурсың.
Мәңге күрмә җиһанда җәннәт вә хур кызын.
Һәм син, Адәм! Ни өчен ашадың агачтан.
Биргән идем бит сиңа барча җимештән».
Әйтте: «Йа Раббе! Хактыр, биргән идең.
Олы нигъмәтләргә ирештергән идең.
Ләкин уйламадым, ничек кеше
Ант эчә сиңа, ялганлап кеше».
Диде: «Бәс, җиргә иң зәхмәт белән.
Булсын тормышың төрле михнәт белән!»
Шундук җир йөзенә күндерде аны.
Сәрәндип тавына иңдерде аны.
(Исмәгыйль Н. //Ватаным Татарстан. – 1992. – 23 окт.)
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Кыскача эчтәлеге. Әсәрне тематик яктан өч өлешкә бүлергә мөм
кин: яратылыш, пәйгамбәр тормышы, Кыямәт көне:
1. Башта акыл яратылган, соңыннан нур, каләм, ләүх, нурани бер
кәндилдән Мостафаның сурәте, гареш, көрси, дүрт бөек фәрештә
(Исрафил, Микаил, Газраил, Җәбраил), сигез җәннәт, бер җәүһәр
һәм аннан су белән ут.
Судан пар һәм томан, болардан исә җиде күк, җиде җир, соңра
Каф тавы, ай һәм кояш, җәһәннәм, җен, фәрештә, Адәм һәм Хава.
Ай һәм кояш башта бергә яратыла, соңыннан аерылалар.
Җен кавеме сәмум утыннан яратылган. Алар ирле-хатынлы, Ма
риҗ белән Мариҗәдән үрчиләр. Соңыннан Газазил барлыкка килә.
Болар күкләрдә гизеп йөри алганнар, ләкин хак юлны тотмаганга
күктән сөрелгәннәр, җир йөзендә торырга мәҗбүр булганнар.
Адәмнең яратылуына фәрештәләр каршы чыга, Җәнабе Хак алар
га моның хикмәтен аңлый алмаячакларын хәтерләтә. Дүрт олуг фә
рештә бер-бер артлы җиргә туфрак алырга төшә. Өч фәрештә буш
кул белән кайта. Газраил, җирнең ялваруына карамастан, кирәкле
туфракны алып килә.
Адәм иң күркәм сурәттә яратыла, аңа рух өрелә. Аллаһы Тәгалә
фәрештәләренә Адәмгә сәҗдә итүләрен боера. Шайтан гына буй
сынмый. Адәм җәннәттә яши башлый, ялгызлыктан күңелсезлек ки
черә. Аңа иптәшкә Хава яратыла. Аларга җәннәт нигъмәтләреннән
файдаланырга, шөкер итәргә кушыла, бары богдай агачына якын
килмәскә әйтелә.
Иблис шайтан, вәсвәсә кылып, Хава белән Адәмне ярамаган
эшкә этәрә. Моннан соң алар икесе дә җир йөзенең төрле урыннары
на сөреләләр. Адәм кылганына бик үкенә, Хак Тәгаләгә ялвара, күз
яшьләре түгә. Ниһаять, дога-ялварулары кабул була һәм гарәфә көн
не Гарәфәт тавында Адәм белән Хава бер-берсен табышалар.
2. Икенче бүлекнең башында сүз Адәм пәйгамбәрдән соң килгән
башка әнбияләр, аларның кайбер үзенчәлекләре турында бара.
Мөхәммәд пәйгамбәргә җиткәч, тууы, тууы белән бәйле кайбер мог
җизалы хәлләр сурәтләнә. Пәйгамбәрнең балачагы, сөт анасы Хә
лимәгә тапшырылуы, әнисе һәм бабасының вафат булулары һәм
балачагы-яшьлеге белән бәйле башка вакыйгалар телгә алына. Мон
нан соң сәүдә белән Сүриягә барганда Баһира исемле христиан ра
һибенең аны күреп, пәйгамбәрлек галәмәтләрен тануы; 25 яшендә

Хәзрәти Хәдичәгә өйләнүе һәм балаларының тууы; 40 яшендә ха
лыктан аерылып, Хира тавына читләшүе, Җәбраил фәрештә белән
очрашулары, вәхи килә башлавы һәм ахырзаман пәйгамбәре булуы
сөйләнелә. Әбү Бәкер, Гали, Гомәр хәзрәтләренең мөселманлыкны
кабул итүләре; Мөхәммәд пәйгамбәрнең тышкы кыяфәте (шәмаиле),
әхлакый сыйфатлары бәян ителә. Бер төнне Мәккәдән Кодес шәһә
ренә һәм аннан Хак Тәгалә хозурына сәяхәте һәм шунда элек килеп
киткән пәйгамбәрләр һәм Аллаһы Тәгалә белән әңгәмәсе китерелә.
Пәйгамбәрнең Мәккәдән Мәдинәгә һиҗрәте, Әбү Бәкер хәзрәтләре
белән бергә юлга чыгулары, кяферләрнең артларыннан куып бару
лары, алардан мәгарәгә качулары, дошманнан котылып, исән-имин
Мәдинәгә килеп җитүләре һәм бик җылы каршы алынулары хикәя
ителә. Алга таба, мөселманнар артканнан соң, аларны намазга чакы
ру өчен азанның кабул ителүе, берара Кодескә юнәлеп намаз кыл
ганнан соң, кыйбланың Кәгъбәгә таба үзгәрүе турында сүз бара.
Могҗизалар бүлегендә аларның иң олысы Коръән булуы, соңыннан
айның икегә ярылуы, Хәзрәти Галинең кояш бату сәбәпле намазын
калдырмыйча кылгач, кояшның яңадан калкуы, Хәндәк казу вакы
тында пәйгамбәргә белгертелгән киләчәк турындагы хәбәрләр һ. б.
сөйләнеп, Мөхәммәд (с. г. в.) катнашкан газвәләргә (изге сугыш
ларга) күчелә. Боларның кайберләре, Бәдер, Ухуд, Мәккәне алу ке
бекләре, тәфсилле бирелә. Пәйгамбәрнең үлеменә якын вакыйга
лардан Вәда хаҗы һәм Вәда хөтбәсеннән өлешләр китерелә. Үлеме
алдыннан халык белән бәхилләшүе, алар белән бергә мәчеттә намаз
кылуы, бик матур итеп хөтбә укуы, халыкка нәсыйхәтләр бирүе бәян
ителә. Аның җанын алырга Газраилнең берничә мәртәбә килеп кит
үе, кызы Фатыйма һәм оныклары Хәсән һәм Хөсәен белән сөйләшүе,
авыру килеш мәчеткә барып, Әбү Бәкергә оеп намаз укуы, халыкка
нәсихәт биреп, алардан вазифасын үтәвенә таныклык соравы, өенә
кайтканнан соң, мәңгелек дөньяга күчүе һәм әһле бәйтнең һәм бар
лык мөселманнарның бик нык кайгырып хәсрәтләнүләре тасвирла
на. Соңыннан пәйгамбәргә салават китерүнең фазыйләте аңлатыла,
пәйгамбәребезнең тугыз хатыны телгә алына, кайбер сәхабәләр ту
рында сөйләнелә. Моннан соң Хәзрәти Фатыйма, Әбү Бәкер, Гомәр,
Госман, Гали хәзрәтләренең, Хәсән һәм Хөсәеннең вафаты хикәя
ителә. Гашәраи-мүбәшшәра (җәннәткә керүләре белән сөендерелгән
ун сәхабә) турында бер-ике сүз әйтелгәннән соң, әсхабе-суффәгә кү
челә, аларның бары Хак Тәгаләгә генә гыйбадәт кылу белән мәшгуль
булулары, төннәрен Коръән укулары бәян ителә.
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5.3. «Мөхәммәдия» әсәренең эчтәлеге

3. Өченче бүлек кыямәт галәмәтләрен тасвир итү белән башланып
китә. Алар ике өлештән тора, бер өлеше кыямәт купканчы чыгачак,
калганы – кыямәттән соң. Болардан гыйлемнең кимеп, наданлык
ның артуы, зина кылучыларның һәм эчүчелеккә бирелүчеләрнең
күбәюе, ирләр саны кимүе, ваба чиренең таралуы, Дәҗҗалның чы
гуы, Гайсаның Шамдагы Ак манарага иңүе һәм, Дәҗҗалһәлак булып,
җирдә тынычлык урнашуы, Дәббәтеларз исемле төрле хайваннарга
охшаган бер җанварның чыгуы, кояшның көнбатыштан калкуы һ.
б. санап үтелә. Сурга өрү белән, җиһандагы барлык тереклек ияләре,
фәрештәләр һәлак була. Җир йөзендә гаҗәеп яңгыр яуганнан соң,
бар тереклек кабат терелә. Хәшер алдыннан Исрафил терелеп, сурга
өрә, рухлар җәсәдләренә кереп, каберләреннән чыгалар, җир-күкләр
үзгәреш кичерә.
Кыямәт күренешләреннән соң сүз Ливаүл-хәмед (байрак) турын
да бара. Мөэминнәр аның астында тупланалар. Моннан соң кемнең
җәннәткә, кемнең җәһәннәмгә керүе, пәйгамбәрләрнең Хак Тәгалә
катына чакырылулары, пәйгамбәребезнең мөэминнәргә шәфәгать
че булуы, гамәл дәфтәрләренең бирелүе, гөнаһ-савапларның хисап
лануы, мизан, сират күпере, һәркемнең тиешлесен алачагы телгә
алына. Җәнабе Хакның мөэминнәргә эндәшүе, хисап һәм газапка
тартылмаяч
 ак кешеләр, Җәннәт күле, җәһәннәм һәм җәһәннәмгә
керүчеләр, җәннәт һәм аның дәрәҗәләре, Борак, хури, гыйльман
һәм вилдан, Җәннәт елгалары, җәннәт әһеленең дәрәҗәләре һ. б. аң
латыла. Соңыннан пәйгамбәр мәдхе, нур мәҗлесе, «Нурун галә нур»
аятенең тәфсире бәян ителә.
Раббания касыйдәсеннән соң Раббыңны һәм нәфсеңне белү, га
рифләрнең серләре бирелә. Мөнәҗәт, мәгърифәтен-нәфс, касыйд
әи-илаһия белән китап хәтеменә ирешә.
5.4. Г. Тукайның «Мөхәммәдия»гә пародия-нәзыйрәләре
«Мөхәммәдия» белән Габдулла Тукайның тормышы да, иҗаты да
бик тыгыз бәйләнгән. Мәдрәсәдә «Мөхәммәдия»не көйләп йөрүе,
шәриктәшләре белән төне буе «Мөхәммәдия» укып чыгуы, соңын
нан «Мөхәммәдия»гә пародия язулары һәм аның көенә шигырьләр
иҗат итүе – барысы да моңа дәлил булып тора. «Мөхәммәдия» белән
Тукайның бигрәк тә башлангыч чор иҗаты бәйле. Г. Ибраһимовның
«Татар шагыйрьләре» хезмәтендә Габдулла Тукайның башлангыч чор
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иҗаты, гомумән, «Мөхәммәдия» дәвере дип атала: «Тукаевның беренче
адымнары, гомумән беренче дәвере, нинди агым тәэсирендә булганлыгын
белү өчен һичбер мәшәкать сарыф итәргә мәҗбүр булынмый. Ул дәвердә
язганнарында бик аз гына «Тәрҗеман» да бар, бик аз гына госманлы әдә
бияты да күренә, ләкин иң көчлесе «Мөхәммәдия»дер. Аның вәзеннәренең
байтагы «Мөхәммәдия»чә улдыгы кебек, ифадә вә тәркибләрдә, өслүбтә,
тәгъбиратның бик күбендә, хәтта гыйшык вә шикаять хакында булган
шигырьләренең мәгънә вә мәфһүмнәрендә дә җәнабе Кәлибули хәзрәтлә
ренең күләгәсе бик ачык төшеп тормактадыр. Шуның өчен Тукаевның бу
язуларын тудырган заманны «Мөхәммәдия» дәвере дип атау бер дә хак
сыз булмас иде»1.
Г. Ибраһимов Габдулла Тукай иҗатына бәйле әйтеп узган
стильләштерү (стилизация) күренеше – шагыйрьнең үз әсәрләрендә
«Мөхәммәдия» стилен куллануы – чыннан да әдипнең бигрәк тә
башлангыч чор иҗатына хас күренеш. «Мөхәммәдия»не кат-кат уку,
«Мөхәммәдия»не көйләү тора-бара, күрәсең, «Мөхөммәдия»чә иҗат
итүгә дә китергән. Интертекстуаль бәйләнешләрнең менә мондый
очракларын һәрвакыт үрнәк итеп күрсәтеп булмый, язучы иҗатын
да башка сүз остасының стиле һәрвакыт күз алдында ярылып ятмый,
ләкин Габдулла Тукай иҗатында вәзендә дә, телдә дә «Мөхәммәдия»
нең эзе ачык күзәтелә.
Габдулла Тукай һәм «Мөхәммәдия» мөнәсәбәтендә әдипнең паро
дия-нәзыйрәләре төп урынны били. Берсе – әдипнең 1908 елда иҗат
иткән «Ысуле кадимче» шигыре, икенчесе – «Мөхәммәдия»дән» әсә
ре. Кайбер галимнәр аларны пародия дип атыйлар, ләкин, безнеңчә,
аларны саф пародия рәтенә кертеп булмый. Пародияне антижанр
дип билгелиләр, чөнки ул бары тик пародиягә нигез булып килгән
башка әдәби әсәр хакына гына яши ала. Әдәбият белемендә паро
дия дип берәр әдәби фактның яңача, гадәттә көлкеле формада бар
лыкка килүен атыйлар. Көлү дәрәҗәсе дустанә шаярудан сарказмга
кадәр барып җитәргә мөмкин. Пародиянең нигезен әсәрдәге эчтә
лек катламының тел, стиль катламы белән капма-каршылыгы тәш
кил итә. Менә моңа кадәр «Ысуле кадимче» дә, «Мөхәммәдия»дән»
дә пародия төшенчәсенә туры килә кебек, ләкин пародиянең башка
бер үзенчәлеге – әдәби әсәрнең үзенә юнәлдерелгән булуы – юга
рыда телгә алынган әсәрләрне башкача атарга мәҗбүр итә. Чыннан
да, Габдулла Тукайның максаты «Мөхәммәдия»гә пародия язу идеме,
1
Ибраһимов Г. Әсәрләр: 8 томда / Г. Ибраһимов. – Казан: Татар. кит.
нәшр., 1978. – 5 т. – 117 б.
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әллә «Мөхәммәдия» аңа әсәрнең тышкы формасын тудыру өчен генә
кирәк булганмы? Әсәрләр белән танышканнан соң, без Габдулла Ту
кай сатирик әсәр тудыру өчен «Мөхәммәдия»не файдаланган дигән
карашка киләбез. Дөрес, ул дәвердә һәркем тарафыннан яратылган,
хөрмәт ителгән, изге саналган мондый китапка бу рәвешле мөрәҗә
гать итү – билгеле бер катлам кешеләре өчен «Мөхәммәдия»не мыс
кыл итү буларак кабул ителүе дә гаять табигый күренеш. Ә. Фәйзи
нең «Тукай» дигән тарихи драмасында «Ысуле кадимче» белән бәйле
урын шулай сурәтләнә дә.
Ш к а ф ч ы (шкафына менеп утыра һәм, күзлеген киеп, журналны
укый башлый). «Ысуле кадимче» дигән икән.
Б а р д а. Шуннан?
Ш к а ф ч ы (укып).
Мәгәр көннәрдә беркөн әмре тәкъдир.
Тукта, тукта, «Мөхәммәдия» бит бу. (Журналны карамыйча көйләп
алып китә.)
Мәгәр көннәрдә беркөн әмре тәкъдир
Утырмышдым Кәлибулида сирра.
Кәлибулиның ул гашыйкларыннан
Дерелдиләр, кәлеп катыма торра.
Ш ә м ч е. Менә укы, укып кара син! Алай димәгән шул, шуңа
охшатып, «Мөхәммәдия»дән көлеп язган: мыскыл итеп, денсез мона
фикъ.
Ш к а ф ч ы (укып):
Мәгәр көннәрдә бер көн
әмре... трахтир. –
Алай дигән икән. –
Утырмышдым ки бер пивнойда сирра.
Әнә нәрсә дигән икән монафикъ.
Кулымны селтәдем фани җиһандин,
Агызда папирос, алдымда сыра, –
дигән икән явыз.
Тавыш, шау-шу.
Б а р д а. Мыскыл иткән дини китапны.
Мыскыл иткән, динсез, монафикъ1.
Халык тарафыннан, бәлки, шулай кабул ителгән булса да, әдәби
ят кануннары буенча Габдулла Тукайны «денсез, монафикъ» дип атап

булмый, чөнки аның иҗатына хас күренеш бу: Тукай элеккеге китап
ларга алардагы форма, тышкы калыпны үзләштерү өчен еш мөрәҗә
гать иткән.
Әгәр әсәрнең тышкы калыбы, сюжет сызыгы, характерлары сак
ланып, яңа әсәр иҗат ителә икән, әдәбият белемендә ул нәзыйрә дип
атала. Шуңа күрә Тукайның бу әсәрләрен йә пародия-нәзыйрә (га
лимебез Р.К. Ганиева бу терминны тәкъдим итә1), йә нәзыйрә дип
атарга кирәк.
Әсәрнең үзенә килик. «Ысуле кадимче» шигыре беренче мәртәбә
«Яшен»дә 1908 елда «Шүрәле» имзасы белән басылып чыга. Ши
гырьнең нигезенә Мөхәммәд Чәләбинең укучыларына «Мөхәммә
дия»нең язылу тарихын сөйләве салынган. Шушы вакыйганы ни
гез итеп алып, Габдулла Тукай татар тормышыннан бер күренешне
шигъри формада тасвир итә. Тик чиләханәне – пивной, дәрвишләр
не трахтир гашыйклары алыштыра, әсәр үзәгенә дә лирик геройның
бер төнне трахтирда дуслары белән типтерүе салына:
Мәгәр көннәрдә беркөн, әмре трахтир,
Утырмыштым ки бер пивнойда сирра.
Кулымны селтәдем фани җиһаннан,
Агызда папирос, алдымда сырра.
Трахтирларның ул гашыйкларыннан
Тезелделәр килеп катыма торра.
Диделәр:«Кем ничөн тик ултырасың?
Давай гармун китерт, безнеңлә җырла»...2
«Ысуле кадимче» 38 икеюллыктан тора. Ә менә чагыштырып ка
рау өчен «Мөхәммәдия» әсәреннән шул ук өзек:
Мәгәр көнләрдә беркөн әмре тәкъдир
Утырмышдым Кәлибулида сирра,
Әлеме чикмеш идем җөмлә халкдан,
Дилемдә зикер иде, кальбемдә зикра.
Кәлибулиның ул гашыйкларындан

1
Фәйзи Ә. Әсәрләр: 5 томда / Әхмәт Фәйзи. – Казан: Татар кит. нәшр. –
3 т. – 32–33 б.

1
Ганиева Р.К. Шагыйрьнең рухи дөньясы («Габдулла Тукай» энцикл. сүз
лек-белешмәсенә әзерләнгән материаллардан) / Р.К. Ганиева. – Казан,
2001. – 55 б.
2
Тукай Г. Әсәрләр: 5 томда / Габдулла Тукай. – Казан: Татар кит. нәшр.,
1985. – 1 т. – 241–243 б.
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Дирелделәр килеб катымда торра,
Диделәр кем: Ничөн кылмазсын, әй дуст,
Рәсулең васфыны галәмдә бөшра1.
Моннан соңгы өлеш «Ысуле кадимче»дә, әсәрнең стилен сакла
ган хәлдә, тулаем яңа эчтәлек белән бирелә. Нәзыйрә ярдәмендә Ту
кай шул замананың ямьсез бер күренешеннән көлә. Дус-иптәшләре
белән кәеф корып утырганнан соң, төп персонаж йокыга китә, аның
акчасы урлана һәм нәтиҗәдә ул, трактирга акча түләмәгәне өчен, по
лициягә эләгә. Ни өчен Габдулла Тукай нәкъ менә «Мөхәммәдия»гә
мөрәҗәгать итә соң? Моңа җавапны профессор Р. Ганиева хезмәтендә
табарга мөмкин. Галимә язуынча: «Тукай иҗатында дини-суфичыл
поэзиягә, аерым алганда Сөләйман Бакыргани, Мөхәммәд Чәләби
әсәрләренә пародия-нәзыйрә рәвешендә язылган байтак кына ши
гырьләр бар. Бу очракта да без шагыйрьнең мәсьәләгә яңалык та
рафдары буларак якын килүен күрәбез. «Бакырган», «Мөхәммәдия»
китапларының романтик мистика, дини-әхлакый мотивлар белән
сугарылган эчтәлеге алып ташланды. Илаһи көчләрнең бөеклеге,
дәһшәтлеге, аларга буйсыну кирәклег е турында сөйләнгән шигъри
формалар тәнкыйть, сатира максатларына юнәлдерелде. Борын-бо
рыннан татар укучысына таныш булган көйле дини китап кысалары
на капма-каршы мәгънәгә ия булган тәэсирен бермә-бер арттырды»2.
Димәк, Тукай сатираның эчке закончалыкларын бик яхшы белгән
яки бик яхшы сиземләгән. Оригиналь әсәрнең һәркемгә таныш бу
луы һәм төп текст белән нәзыйрә арасындагы контрастлык укучы
ның игътибарын җәлеп итәргә ярдәм итә. Нәтиҗәдә сатираның бик
тә уңышлы үрнәге тудырыла. Әсәрнең тәэсир көче, күренгәнчә, ин
тертекстуаль бәйләнеш, шагыйрьнең иҗатында башка әдәби күре
нешне файдалану аша арттырыла.
Габдулла Тукайның «Мөхәммәдия»гә язган тагын бер нәзыйрәсе
«Мөхәммәдия»дән» дип атала:
Диде Камил ки, йа Сәйдәш, оныттым,
Яңылдым юлый, яңлыш юла киттем.

Билем гаҗиз синең судлашуыңнан,
Хиҗаб каршысына ут ачуыңнан.
Хәзер көлмим синең сәйдәшлегеңнән,
Электә булса – булган яшьлегемнән.
Хәзер хаклыйм «Бәянелхак»ларыңны,
Тәмамилә аңа мөлхакларыңны.
Камил бәндәң ки кыйлды мәгъсыйәт уш,
Әлеңдәдер, йә кыйлсаң, насыйәт уш1.
Бу шигырьдәге Камил – Камил Мотыйгый, Сәйдәш – «Бәянел
хак» хуҗасы Әхмәтҗан Сәйдәшев. Шигырь 1908 елда язылган, ләкин
ул 1906 елда булып узган вакыйгалар белән бәйле. 1906 елда «Фикер»
газетасында «Тәрәкъкый хакында бер-ике сүз» дигән мәкалә чыга.
Мәкаләдә хатын-кызларның иҗтимагый эшләрдә катнашмавы әй
телә, «хатыннарны әсирләр итеп асрамыйк» дип халыкка мөрәҗәгать
ителә. Ә. Сәйдәшев үз газетасында моңа каршы чыга. Шуннан соң
«Фикер», аннан көлеп, мыскыл итеп, кечкенә генә мәкалә чыгара.
Сәйдәшев Камил Мотыйгыйны судка бирә. Тик тора-бара Камил
Мотыйгыйның карашлары үзгәреп, ул «Бәянелхак»та языша баш
лый. Шуңа нисбәтле Габдулла Тукай менә бу нәзыйрәсен иҗат итә.
Аның асылы «Мөхәммәдия»нең Адәм галәйһиссәлам белән бәйле
өлешеннән алынган2:
Диде Адәм ки: Йә Раб, онытдым, яңылдым юлы, яңлыш
юла китдем,
Билем гаҗиз синең хикмәтләреңдән, дилем касыйр синең
нигъмәтләреңдән.
Вәли бән мәгъсыять кем итдем аны, синең гыйлмең
эчендәйде ниһаны,
Бәнем колың ки, кылдым мәгъсыять уш, әлеңдәдер нә кылсаң
нәсыятъ уш3.
Шигырь Камил Мотыйгыйга һөҗү буларак язылган. Камил Мо
тыйгыйның тәүбә хәлен Адәм галәйһиссәламнең Хак Тәгаләгә тәүбә

1
Чәләби М. Мөхәммәдия / Мөхәммәд Чәләби. – Казан: Матбагаи Кәри
мия, 1909. –19 б.
2
Ганиева Р.К. Шагыйрьнең рухи дөньясы («Габдулла Тукай» энцикл. сүз
лек-белешмәсенә әзерләнгән материаллардан) / Р.К. Ганиев а. – Казан,
2001. –55 б.

1
Тукай Г. Әсәрләр: 5 томда / Габдулла Тукай. – Казан: Татар кит. нәшр.,
1985. – 1 т. – 236 б.
2
Шунда ук. – 376 б.
3
Чәләби М. Мөхәммәдия / Мөхәммәд Чәләби. – Казан: Матбагаи Кәри
мия, 1909. – 59 б.
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се үрнәгендә сурәтләү – язучы уйлап тапкан бик уңышлы сәнгати
алым. Әгәр әсәрләр арасында янәшәлек-параллельләр уздырылса,
Камил Мотыйгыйның Әхмәтҗан Сәйдәшев алдында никадәр мес
кен хәлдә калганы аңлашыла. Әсәрнең тел тукымасы да оригиналь
әсәргә бик якын, бу аның экспрессив көчен арттыра.
Текстара бәйләнешләр исәпкә алынмаган булса, Тукайның бу ике
нәзыйрә-пародияс е тулысы белән аңлашылмаган хәлдә калыр иде.
Андый очракны күз алдына китергәндә, әсәрләр гадәти сатира үрнә
ге дәрәҗәсенә генә төшеп кала, үзләренең асыл сыйфатын, тәэсир
көчен югалталар.
Габдулла Тукай «Хөрриятә» (1907) шигырендә дә «Мөхәммәдия»гә
мөрәҗәгать итә: әсәрнең башыннан азагына кадәр «Мөхәммәдия»
нең аһәңе, шигъри төзелеше, сәнгати алымнары ярылып ята. Урынурыны белән хәтта сүзтезмә, гыйбарәләр дә бер үк:

Бабай Сәйдәш, надан Сәйдәш,
Усал эт төсле тик чәйнәш; –
Безим корган нигезләр
Бер дә селкенмәй дә чайкалмай (I т., 117 б.).
Тукайның җыр сәнгатенә бәйлелеге, шигырьләрендә дә күп оч
ракта лирик героеннан «көйлим, җырлыйм» сүзләрен әйттерүе, га
лимнәр фикеренчә, китап көйләү культурасының аның иҗатында ча
гылыш табуы белән аңлатыла. «Тукай үзенең беренче әсәрләрен шул
китапларның (көйләп укылган китапларның – М.И.) ритм, рифма
һәм формасына туры китереп иҗат итә», – ди Исхакова-Вамба1 Ту
кайга багышланган хезмәтендә. Тукай шактый шигырьләренең нин
ди көй белән көйләнгәнен үзе үк билгеләп куя. Әйтерсең әдип ши
гырь түгел, ә җыр иҗат итә.

Мөсавәт шәмгыне яндыр гадәләт нурына каршы,
Бези нурыңлә нурландыр да кортар ләйле зөлмадән (I т., 39 б.).
«Мөхәммәдия»дә:
Шәфәгать шәмгыне яндыр җәмалең нурына каршы
Ки пәрванә улам аңа кичәм такы мөгалләдә... (155 б.).
Тукайда:
Безең капуңда ялан ач, камумыз без сәңа мохтаҗ;
Йөзең күстәр, никабең ач, гата кыйл бәхре нәгъмадан (I т., 140 б.).

(Мөхәммәтов И.Р. Татар-төрек әдәби багланышлары яссылыгында
«Мөхәммәдия» китабы / Фәнни редакторы – профессор
Х.Й. Миңнегулов. – Казан, 2007.– 42–45, 97–103 б.)
Сораулар һәм биремнәр:
1. «Мөхәммәдия» авторының тәрҗемәи хәле.
2. «Мөхәммәдия»нең язылу, басылу һәм өйрәнелү тарихы.
3. Шигъри өзекнең эчтәлеге, идея-сәнгати хосусиятләре.
4. «Мөхәммәдия» нең төзелеше, эчтәлеге.
5. «Мөхәммәдия» һәм Тукай.

«Мөхәммәдия»дә:
Капуңдыр – мәснәде дәүләт, бәнем – капуңда бер тупрак,
Нә әксилә әгәр катрә ирәрсә бәхре нәгъмәдән (155 б.).

VI. Үзбәк әдәбияты
1. Галишир Нәваи (1441–1501)

«Гата кыйл» гыйбарәсе исә башка бер бәеттән алынган:
Әсиргә, йә Расүлуллаһ, гата кыл бәхре әгълядан (155 б.).
Тукай тагын бер әсәрен «Мөхәммәдия» белән бәйли. Ул –
«Мөхәммәдия» көе» шигыре. Тик монысы әсәргә нәзыйрә түгел, ә
әсәр «Мөхәммәдия» көенә җырлана дигән мәгънәдә шулай аталган.
Бу әсәр дә Әхмәтҗан Сәйдәшевкә багышланган, аңа һөҗү рәвешендә
иҗат ителгән:
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ЮНЕСКО карары белән 1991 ел Нәваи елы дип игълан ителгән
иде. Чөнки бу елда Нәваинең (1441–1501) дөньяга килгәненә 550 ел
тула. Бөек Нәваи көннәре Үзбәкстанда быел зур бәйрәм төсен алды.
Тантана анда гына үтмәде, илнең башка шәһәрләрендә дә – АлмаАтада һәм Мәскәүдә хәтер көннәре уздырылды.
Исхакова-Вамба Р.А. Тукай и татарская музыка / Р.А. Исхакова-Вамба. –
Казань, 1997. – С. 26.
1
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Шуны да әйтергә кирәк: Нәваине үзбәк шагыйре генә дисәң,
берьяклы булыр иде. Бөек Нәваи – төрки телле шагыйрь. Ул үзенең
«Фәрһад вә Ширин» дастанына язган керешендә: «Мин бу дастан
ны төрк телендә биттем (яздым)», – ди. Дөресрәге исә, аның нәсел
тамырлары уйгурларга барып тоташа. Бу хакта Мирза Мөхәммәд
Хәйдәр үзенең «Тәрихи Рәшиди» дигән әсәрендә болай ди: «Нәсел
ягыннан ул (Галишир) уйгур бахшиларыннан. Аның атасын кечкенә
бахшилардан хисаплыйлар иде». Күренә ки, Галишир Нәваи бахши
лар нәселеннән.
Бахши дип ул заманнарда солтаннарның сарай идарәсендәге эш
башкаручыларга әйткәннәр. Ә бахшилар исә уйгурлардан булган (та
рихтан белүебезчә, бу традиция Чыңгыз хан заманнарыннан килә).
Бөек шагыйрь Нәваи бер халык шагыйре генә түгел. Ул барлык төрки
телле халыкларга да уртак шагыйрь. Барлык төркиләр шикелле, без дә
аның 550 еллык юбилеен хәтерләргә тулы хокуклыбыз, дип уйлыйм.
Хәмит Төхфи
Ташкент
Робагыйлар
Моңлы башым астындагы ташны әйтимме?
Таш өстенә яткан мескен башны әйтимме?
Хәсрәт белән күздән аккан яшьне әйтимме?
Дөнья диеп ап-ак булган чәчне әйтимме?

***
Кемнәр күрде икән соң бу җиһанда рәхәт?
Бар икән соң кайсы гына, кай җанда рәхәт?
Кайгысы да, хәсрәте дә янында әзер,
Йөз елда бер әгәр пәйда булса да рәхәт.
***
Йөрәгемә йөз мең хәсрәт салды айрылу,
Җанымдагы соңгы ямьне алды айрылу.
Җисемемнән калган көлне күккә очырып,
Тик ул гына хаким булып калды айрылу.
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***
Кашың әйбәт, кабакларың, күзләрең әйбәт.
Иренең әйбәт, яңакларың, сүзләрең әйбәт.
Берәм-берәм атап чыгу хаҗәт түгел ич,
Баштанаяк бөтен җирең, йөзләрең әйбәт.
***
Куркытма син, заһид, мине тәмуглар белән.
Мин җәннәтле, дип яндырма гел утлар белән.
Кем җәннәтле, кем тәмуглы, аны кем белә?
Башкаемны катырасың шул, юклар белән.
***
Күммәгез сез, үлсәм әгәр, бу җиргә мине. –
Туган илгә илтегез сез күмәргә мине.
Кардәшләрем каршы алсын матәм белдереп,
Яшьләр белән озатыгыз сез гүргә мине.
Фәрдләр
Күренмәгән дошманыңнан саклана күр гел,
Шәм утларын сүндергәндә күренми бит җил.
***
Гаебеңне әйтсә кеше, сиңа көзге ул,
Гаебеңне күрсәткәнгә сүз кайтармас бул.
Хәмит Төхфи тәрҗемәләре
Газәлләр
Мин теләгән кеше мине үзенә һич дус итмәс,
Мине теләгән кешене күңелем бер дә хуш итмәс.
_
Нинди файда табыйм аннан, ул үзе көтә файда,
Миңа файда бирердәе, бәлки, мине буш итмәс.
Нигә миңа хур кызлары, үлсәм дә, яшәсәм дә,
Серле елмаюларын ул җан өчен табыш итмәс.
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Кирәкмәс ай һәм кояшның балкуы, тик бу караш
Телгәли җанны, башканы сөюне ярыш итмәс.
Мин омтылган ул гүзәл зат әҗәл биюе белән
Таптаса йөрәгемне, дөньяны авыш итмәс...
Ахыр чиктә муенга Күк үлем элмәген ташлар,
Синең гыйшык дәртеңне ул башкача һич фаш итмәс.
Айдай йөзен ачса иркәм, Нәваи, күз тимәсен –
Мәхәббәт ялкынын бөркеп, ул аны кояш итмәс.
***
Гыйшык тамгасы әүвәлдән җаныма төшкән иде,
Аңардан башкасы күптән башымнан кичкән иде.

***
Аһ, бу кешеләр каршында мин рисвай булдым инде.
Үзем турындагы сүздән күңелем тулды инде.
Хушлашу сагышы миндә, ярым ташлады тагын,
Гыйшык хәсрәтеннән менә чәчәктәй сулдым инде.
Акылсыз калдым, сабырсыз, күңелдә кара таплар,
Кәрван күчте, учакларда көл генә калды инде.
Керфекләр булып укларың дымлы күземне чолгый,
Гүяки күл тирәсендә камышлар шаулый инде.
Керфегең чәнчи йөрәкне, нишлим соң, и хур кызы?
Коега төшкән Йосыфтай күккә күз салдым инде.

Ук атты ул күңелемә, сорадым: «Ник аттың?» –дип,
Җандагы хисләрем, диде, шул укка күчкән иде.

Колың булып үләргә дә риза, кирәкми ирек,
«Бәхетле мескен» исемен гомергә алдым инде.

Кайсы шаһлар башы шулай тирәндә ята, дисәм,
Дәверләрдә, диде, алар җил булып искән иде.

Тик сине тели Нәваи, җәннәт тәкъвага булсын,
Кем – тиле, кем акыллыны беләсе калды инде.

Ни гаҗәп, Вамык һәм Мәҗнүн буйсынса әгәр миңа,
Гыйшык сүрәсенә исемем үрелеп үскән иде.

***
И бу гөлләр белән тулы очрашу багы яхшы,
Илгә шәфкать яхшы булса, җанга гамь тагы яхшы.

Гыйшык сәхифәсендә син укыдың йөз мең бәла,
Хушлашканда ишәя ул, бу минем истә иде.
Халәтемнең олылыгын кемнәр белергә тели?–
Мәхәббәт хәрабәсендә сагышым өстә иде.
Якуб кыйссасын зар елап тыңлаган кеше, бел син. –
Йөз кат олырак хәсрәт бәгырьне кискән иде.
Аердың син җәсәдемне, мең өлештән торам мин,
Һәр өлешем кайгы серен дөньяга тишкән иде.
Гыйшык угыннан үлем тарихы, и Нәваи,
Кичекмәстән газәл булып кәгазьгә төшкән иде.
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Мәй эчүдән алсу йөзе янә назлана төшә,
Алкын сулар өчен гөлнең тамган яфрагы яхшы.
Күңелем хәлен сорый лалә – терелдем хушлашканда,
Иреннәрнең лалә булып чакырган чагы яхшы.
Бу айлы йөз яхшыракмы, әллә җәннәттәге хур? –
Күргәнем юк андагысын, фәкать мондагы яхшы.
Кирәк түгел алсу шәфәкъ, зәңгәр күлмәк өстеннән
Кызыл ябынча ябынган айның кочагы яхшы.
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Егетлекнең кадрен мин тик картайгач аңладым,
Яшь вакытта гына дәртнең кузгалган чагы яхшы.
Менсен тотрыксыз тәхеткә – кем акыллы ди үзен,
Нәваига фәкыйрьлек һәм фани туфрагы яхшы.
Ркаил Зәйдулла тәрҗемәләре
(Шәһри Казан. – 1991. – 29 окт.)
Хикмәтле сүзләр
(Галишир Нәваидан)
Илгә яманлык эшләсәң, үзеңә әйләнеп кайтыр.
Халкың сине үз итмәсә, гөнаһың бар, димәк.
Яхшылык эшләгәнсең икән, мактану нигә кирәк?
Халык йөз чөергән кеше – халыкның иң явыз кешеседер.
Үзен генә белдеклегә санаган – башкаларның киңәшенә колак сал
маган.
Яхшылыкның даны еракларга җитәр,
Яманлыкны хәят үзе җирләп китәр.
Адәмне бизәүче нәрсәләр – гыйлем вә хезмәттер.
Кем дә кем галиҗәнаплык сыйфатына ия, ул иң зур хөрмәткә лаеклы
кеше.
Хезмәт итеп казанган бер тиенең – бушлай тапкан хәзинәдән
кыйммәтрәктер.
Адәм гомере мәңгелек түгел. Яхшылыкның исеме мәңге онытылмый.
Исеме онытылмаган кеше – иң бәхетле кеше.

Акылсызны дус итсәң, мең төрле бәлагә юлыгырсың.
Байлыкның бөтен халык та файдаланганы гына яхшы.
Яшьлегеңдә гыйлем үзләштерсәң, картлыгыңда аны сарыф итәрсең.
Яман белән даны чыкканга, дөресен сөйләсә дә, ышанмаслар.
Явызлык чәчсәң, явызлык күрерсең. Яхшылык чәчсәң, яхшылык
урырсың.
Үзеңне-үзең мактау да гаеп.
Кан эчүченең гомере кыска, яманлыкның юлы упкынлы булыр.
Гөнаһы азга каты җәза бирмә. Җинаятьчене дә асарга ашыкма.
Һәрчак сабырлык белән эш ит, ашыксаң, ашка пешәрсең.
Телең сөйләгән белән йөрәгең кушкан бер булсын.
Тик үзең генә аңлаучы кеше бәлачел кеше булыр.
Адәми зат барлык нәрсәгә дә фикерләү аркасында гына ирешә ала.
Белем кешене данга чөяр, белемсез кеше газап чигәр.
Үзен генә яраткан кеше – ахмакның ише.
Үткән яшьлегеңне теләк белән кире кайтарып булмый.
Яхшылык эшләвең белән мактанма, мактанчык кеше яхшылыкны да
яманга чыгарыр.
Акыллы сүз белән дошманны да дуска әверелдереп була.
Озак яшисең килә икән, яман сүз ишеткәндә янып-көеп йөрмә.
Гайбәтче тудырган бәла пычак ярасыннан да куркынычрактыр.
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Сүз белән үтерергә дә, терелтергә дә була.

Газәлләр

Сөю кешенең байлыгы да һәм бизәге дә.

***
Җиһаннан тынгы тапты тик тәнем үлем йокысында.
Сагынганда килерсез инде, дусларым минем, шунда.

Катыйльдән мәрхәмәт, фәхишәдән оят көтмә.
Берлек булмаган җирдә йөз кеше дә көчсездер.

Ни язмыш булса, шул булыр, анык бел ки хакыйкать бер:
Орыш-кырылыш, газап-рәнҗеш, кыен чикмәк кенә монда.

Бозык күңелле кешенең барлык эше дә бозык, хәтта аның көлүе дә
түгел кызык.
Җыючысы Ә. Синугыл
Ташкент
(Шәһри Казан. – 1992. – 9 окт.)

Үзеңне шат хис ит, кайгырма һич дөнья диеп, зинһар,
Ки бер дә гамь йотуга тормый бу иске – черек койма.
Минем төсле авырлыклар кичергән бер генә углан
Табылмас эзләсәң дә бу фани җирдә, гөман кылма.
Җирем дә дәүләтем дип тынмадың гомереңдә бер, Бабур,
Фәкать тынгы табарсың бу җиһанда тик куеп дөнья.

2. Бабур (1483–1530)
Тимерләннең бишенче буын оныгы Заһреддин Мөхәммәд Бабур
1483 елның 17 февралендә Фәрганә шәһәрендә туа. Анасы ягын
нан ул Чыңгыз ханга барып тоташа, 11 яшендә тәхеткә менә. Ләкин,
Шәйбанилар белән көрәштә пайтәхете Фәрганәдә кала алмаячагын
аңлап, Кабул вилаятен яулап ала. Аннан Һиндстан солтаны Ибра
һимны җиңеп, шунда өч гасыр буена дәвам иткән Бөек Моголлар ди
настиясенә нигез сала.
Бабур 1530 елда үлә һәм Кабул шәһәрендә аның кабере әле дә сак
лана.
Бабур тарихта полководец һәм дәүләт җитәкчесе булып таны
лу белән бергә, дөнья әдәбиятында «Бабурнамә» исемле биографик
әсәре һәм лирик шигырьләре белән мәшһүр. Чит илдә солтан булса
да, шигырьләрендә үз илен – Үзбәкстанны сагынып җырлый Бабур.
Аның шигърияттән метрика, рифма турындагы хезмәтләре, музыка
теориясе һәм хәрби белем буенча кулланмалары булган. Ләкин, кыз
ганычка каршы, алар сакланмаган диярлек.
Бу санда без шагыйрь Бабурның газәлләре һәм робагыйларыннан
кайбер үрнәкләр бирәбез. Әсәрләр Ташкентта «Укитувчы» нәшрия
тында, «Мәктәп китапханәсе» сериясендә 1976 елда басылып чыккан
сайланмадан алынды.
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***
Тәкъвалык китте вә кәрәм2 кылды,
Мәхәббәт килде – мөхтәрәм кылды.
1

Әлиф кебек төз, ай йөзле сылу
Галәмдә мине бер әләм кылды.
Ләкин аерды гүзәлдән фәләк3, –
Юк итте мине – хур, әрәм кылды.
Күңелем кабынды сагыш утыннан, –
Җил өреп аны гел дәвам кылды.
Гамь тырнагыннан котылмас Бабур,
Аһ-зарлар аны чын яран кылды.

Тәкъвалык – бу урында һавалылык, масаю.
Кәрәм – яхшылык, күңеллелек, юмартлык.
3
Фәләк – күк.
1
2
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***
Гел күңелне шат вә көр тотмак кирәк,
Оныталармы? – Без дә онытмак кирәк.

Саф-нәфис күңелен берәү дә кайгы-гамьгә төрмәсен.
Аерылышкач күп сагышларны кичердем, әй кояш,
Сәрвиең тик шәүләсен һаман да ким күндермәсен.

Бул көләч, гөлләр-чәчәкләргә су сип,
Гамь үләнен мәңге корытмак кирәк.

Бар галәм халкы арасында идең син максатым, –
Заты пакьтән булмаса кеше галәмдә йөрмәсен.

Юкка сыкранма, яшә кәефең корып,
Борчуларны гел җиңеп чыкмак кирәк.

Йә, башың биек икән, әй, таң җиле, әйт син аңа,
Кырда һәр корган үләнне сәрви дус дип белмәсен.

Шәп габидлектән1 җаныңның көрлеге,
Саф гыйшыкта җанны яктыртмак кирәк.

Гәрчә гыйшык язмышы бетсә дә еш хурлык белән,
Гыйшкы юлында Бабур күк ул да хурлык күрмәсен.

Эй, Бабур, күңелең төшермә кайгырып,
Рухны иркен һәм азат тотмак кирәк.

***
Әгәр дә булмасаң син, әй, ярым, күңел ачу мөшкел,
Шулай ук бергә булсак, сөйләшү һәм аңлашу мөшкел.

***
Дөньяның мин күрмәгән җәбере-җәфасы калдымы,
Хәстә күңелем чикмәгән зәхмәт-ярасы калдымы?
Үстереп мине хур итте, кылды бер чын дәгъвачы,
Ким-ятимнәр дип яшәүдән тыш хафасы калдымы?

Йокымсырап тора бәхетем, ә өстендә аның аһ-зар,
Бу өннәр ярдәмендә ай-һай аны уйгату мөшкел.

Ул кояш борчу-сагышларда һәлак итте мине,
Инде тергезмәк өчен рәхим-вафасы калдымы?

Миңа берни түгел, әгәр дә булса дошманым йөз мең,
Тик, әй, күңлем, җиһанда бер яр алдында калу мөшкел.

Мин үлем таптым үземә, бик гашыйк булдым да, дус,
Инде аннан куркуның зәррә чамасы калдымы?

Күреп назларга ярыңны теләр булсаң әгәр, Бабур,
Галәм багында, бел, чәнечкесез гөлне табу мөшкел.

И күңел, Бабурны юкка син гаепли күрмә тик –
Ул галәм тели, галәмнең соң сафасы калдымы?

***
Күпмегә бу гамь дә хәсрәтләр миңа гел хас икән,
Кашки үлсәмче, шулардай бер тынып булмас микән?

***
Гыйшкы аһыннан зифа бу сәрви (кипарис) наз бөгелмәсен,
Гамь җиленнән гамбәр исле чәчләре түгелмәсен.
Төрле яманнар тиеп рәнҗетмәсен нечкә җанын,
1

Синең нечкә күңел, ә мин исә тупас дивана бер,
Сиңа, әй, пәри зат, минем хәлемне аңлату мөшкел.

Габидлек – табыну, гыйбадәт кылу.
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Нинди үкенеч! – җырларым, тик гамьнәрем сердәш миңа,
Мондый чакта мәйле-сыйлы туйларың бик хас микән?
Аһ, сынык булса күңел, сез ят күреп җик күрмәгез,
Бу бәладән бер котылгы ник табып булмас икән?
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Мин дивана, аңым-акылымны җуеп булдым гашыйк,
Белмәдем андый чибәргә бар күңелләр мас икән.

Әйдә: «Башым күккә тиде!» – дисен, кайгырма,–
Түбән җан ул, тиз зир-зәбәр килер дошманың.

Күп сылуларны күреп кан төште Бабур бәгыренә,
Һич югы күз-яшь түгеп бер уч алып булмас микән?!.

***
Ни чара бәла-каза килсә башка, Бабур,
Гайбәтләр, хыянәтләр хәттан ашса, Бабур?
«Бабурнамә»мне укыган аңлар барын да, –
Күпме михнәт чикте шагыйрь һәм патша Бабур.

***
Җилкетә бит күңелне гүзәл кыз, ай чырайлы,
Белмимен көндез тынгы, ә төнлә йокыларны.
Кайда гына омтылмыйм, янымда була михнәт,
Кайда гына юнәлмим, җаныма тула кайгы.
Йөз җәбер-җәфа күргән, мең михнәт-хафа күргән,
Тынычлыкны белмәгән миндәй ир тагын бармы?!
Әй, кояш йөзле бәндә, аерылу синнән бәла,
Күңелемне яктың утта, судай эреттең җанны...
Һәр ни булса хаклыдыр, тик ятларга сөйләмә,
Күз яшьләрең, әй, Бабур, күпләргә көлке бары.
Робагыйлар
Бәхет табалмадым, борчу гел тапты мине.
Бурычлы калдым, эшләрем гел китте кире.
Туган илдән олактым мин Һиндстаннарга,
Сагышымнан, күр, дегеттәй каралдым инде...
***
Онытыла шул китеп ятлар ягына кеше,
Үз-үзен тик кызгануга салына кеше.
Гиздем илләр, беркайчан да шатлык күрмәдем,
Газиз туган илен мәңге сагына кеше.
***
Күпкә бармас, бик аз күкрәк киер
 ер дошманың, –
Җиңү җамы эчеп өч көн йөрер дошманың.
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Нури Арсланов тәрҗемәләре
(Казан утлары. – 1980. – № 1. – 93–96 б.)

VII. Азәрбайҗан шагыйрьләре
1. Гыймадеддин Нәсими (1369–1417) шигырьләре
***
Дөнья – торачак җир түгел, сәфәрдә бул, әй җан,
Бирелмә мәкерләренә, сак бул алдавыннан.
Көннәр тик торуны белми, гомер уза китә,
Күзең ачык булса, моны исеңдә тот һаман.
Байлыгы мәңгелек түгел, әй җиһан хуҗасы,
Алданма бернәрсәсенә, баш тарт малларыннан.
Тугрылыклы гашыйк булсаң, йөрәкне урлаган
Ярың өчен җиһанны һәм җаныңны ит корбан.
Каплады чәченең төне күңелемне, йа Ходай,
Әйләндереп төнне көнгә, коткар мине моннан.
...Дөнья йортының гомере биш көн икән әгәр,
Нигезен җимер ирләрчә, бер дә тартынмыйчан.
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Ул татлы иреннең тәмен татыды Нәсими,
Хәбәр ит бар татлыларга аның барлыгыннан.

Әй рәхмәте Ходаның, йөзең – сурәте аның,
Һай шаһы матурларның, бер күрергә сусадым.

***
Гаҗәп, сиңа кавышуның җан икән бәһасе,
Йөзеңнән шундый нур чәчә, күзеңнән кояшы.

Әй тугыз галәм җаны, гашыйкларның иманы,
Һай гәүһәр чыганагы, бер күрергә сусадым.
Әй тәхет-таҗ хуҗасы, җаннарның сөйгән ашы,
Биеклеккә юл башы, бер күрергә сусадым.

Рәхимле Ходай сыйфаты юк дисә төсендә,
Ул кеше – бәхетсез кеше, юк аның ходасы.

...Әй мәңгелек гүзәл йөз, рәхмәтең иксез-чиксез,
Валлаһи мин тәкатьсез, бер күрергә сусадым.

Кем тапса синең йөзеңдә Җәмшиднең касәсен ,
Шул булыр җиһан Җәмшиде, әй айның яңасы.
1

Әй ак тәнле гүзәлем, син – җан, Нәсими – тәнең,
Һай көндәше гөлләрнең, бер күрергә сусадым.

Синең назлы карашыңнан шашты бөтен галәм,
Шаштырды аны күзеңнең агы һәм карасы.
Күлләреңә Ходай язган унике аятен,
Коръәне дә, китабы да күзеңнең карашы.

***
Әй гүзәл, синең битеңдә укыдым Коръәнне мин,
Чәчләреңнең арасында җуйдым ич иманны мин.

Күз салу синең йөзеңә – гөнаһ диде суфи,
Бу аның иң зур ялгышы, бу иң зур хатасы.

Мәңгелек нурны йөзеңә бүләк иткән бер Ходай,
Шуның өчен бүген сиңа багышладым җанны мин.

Туры идем һәм төз идем сәрви агачыдай,
Бөкте мине хәсрәтеңнән буеңның зифасы.

Сурәтең – изге китап ул, нурлы йөзең – тулган ай.
Син кояштан алдым ай күк, йөздәге нурларны мин.

Теләде сине Нәсими һәм шуңа иреште,
Кабул булды хак алдында, димәк, бар догасы.

Син миңа сигез җәннәтне вәгъдә итәсең, суфи,
Гүзәлем йөзендә таптым шәбрәк гөлстанны мин.

***
Әй күңел һәм күз нурым, бер күрергә сусадым,
Һай фәрештәдәй хурым, бер күрергә сусадым.

Җәберенә сөйгән ярның мин сабыр иттем чыдап,
Һәм таптым шушы сабырда дәртемә дәрманны мин.
Әй Нәсими, тәңренең зур рәхмәте – аның йөзе,
Күз салып шул йөзгә, таптым илаһи илһамны мин.

Әй айдай йөзле ярым, әй йөрәгем һәм җаным,
Һай иреннәре балым, бер күрергә сусадым.

1
Җәмшид – борынгы Иран шаһы. Җәмшид касәсе – дөньяда нәрсә барлы
гын күрсәтүче касә.
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***
Яшермә йөзеңне, сәҗдә кылган ташым1 шул ич,
Күземне алмыйм син – күктән, ай-кояшым шул ич.
1

Сәҗдә кылган ташым – Кәгъбәдәге изге кара таш күздә тотыла.
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Атылдым йөзең шәменә мин күбәләк сыман,
Нур күрдем караңгыда, якты юл башым шул ич.

Серле хәзинә дә мин, һәр ике дөньям да мин,
Мөмкинлек, зарурлык та, бар тәндәге җан да мин.

Гыйшыктан баш тартмас гашыйк, әй гыйшык дошманы,
Баш тарт дисең сөйгәнеңнән, шаһин-шаһым шул ич.

Диңгез дә, энҗе дә мин, күбәләк тә, ут та мин,
Мәйханә дә, мәчет тә, чиркәү дә һәм пот та мин.

Кашларың һәм керфекләрең булды Исме әгъзам1,
Шайтаннан мине саклаучы чын юлдашым шул ич.

Бай да мин, юксыл да мин, юлчы да һәм юл да мин,
Кем моңа каршы – аңа бирәмен мат шунда мин.

Табынамсың Тәңрегә дип, шәһадәт сорыйлар,
Мин таптым Тәңремне, минем табынасым шул ич.

(Исхак Ә. Илһамнар чишмәсе: Тәрҗемәләр. –
Казан: Татар. кит. нәшр., 1985.– 227–230 б.)

Әй хуҗасы бу дөньяның, мине фәкыйрьсетмә,
Дәрәҗәм, байлыгым, тиңсез асылташым шул ич.

2. Мөхәммәт Физули1
Алтын патша кешеләрен сатып ала көмеш белән,
Никадәрле гаскәр туплый яуларга бер мәмләкәтне!

...Аерылдым мин, Нәсими, йөзеңнең гөленнән
Бакчадагы былбылдай, аһым, күз яшем шул ич.

Йөз мең хәйлә, мәкер белән аны яулап алса да ул,
Урнаштыра алмый тынлык, тырышса да тик нихәтле.

***
Мин – тереклек чишмәсе, миндә тереклек суы,
Ятма караңгылыкта, тор йокыдан, эч шуны.

Язмыш беркөн әйләнә дә, һәлакәтле шул сәгатьтә
Һәлак була патша үзе, мәмләкәт һәм мильон кеше.

Җәннәт тә, хуры да мин, Кәүсәр дә, Туби2 да мин,
Нур да һәм ялкын да мин, чүл дә, күл суы да мин.

Карагыз: мин – дәрвиш-патша, гаскәрләрем – сүзләр минем.
Җиңү өчен шул күкрәүле сүзләрдән мин алам көчне.

Күкнең гөмбәзе дә мин, хаклык та һәм хак та мин,
Барсын тудырган да мин, Коръән дә, аять тә мин.

Һәрбер сүзем – Алып батыр, көч ала ул хакыйкатьтән,
Теләсә, ул буйсындыра диңгезне һәм коры җирне.

Бакча да, түтәл дә мин, җиләс гөлстан да мин,
Динлегә – Нух көймәсе, динсезгә – туфан да мин.

Кая гына җибәрсәң дә кызыкмый дан һәм байлыкка,
Беркемне дә ябып куймый алгач та ул яулап илне.

Тәңренең йөзе дә мин, кыйбла да, иман да мин,
Руза да, намаз да мин, саф битле Коръән дә мин.

Дөньядагы бернинди көч чыгаралмый аны юкка,
Һәм язмышның тәгәрмәче калдыралмый аны аста.

...Җиткезгән, җиткән дә мин, бар да мин, барлы да мин,
Үстергән, үскән дә мин, җиһан да, ярлы да мин.
1
2

Исме әгъзам – бөек исем, ягъни Алла исеме.
Кәүсәр – җәннәттәге чишмә, Туби – җәннәттәге агач.
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Бирмәсен бер дәрәҗә дә миңа дөнья патшалары, –
Тыйнак кына итеп үргән үз таҗым бар минем башта.
1

Бу исемне Фазули, Фозули дип тә язалар.
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Бар нәрсәдә ирекле мин! Син, тыңлаучым, кем булсаң да,
Фанилыкка хезмәт итмә икмәк өчен беркайчан да!

Теләк чикле, ирешкәнче ләкин аңар да,
Үтәсең син күпме газап, күпме сынаудан!

***
Серен халык йөрәгенең ачып безгә аңлата сүз.
Тик туктаусыз такылдаудан дәрәҗәсен югалта сүз.

...Дусларым юк, мәҗлесләрдән качам еракка,
Кем күрсәтер миңа юлны? Ялгыз мин һаман.

Гакыллы һәм бөек сүзләр күтәрәләр безне күккә,
Нинди түбән кешедә дә бөек хисләр кузгата сүз.
Канат куй син сүзләреңә йоклатканчы сине үлем,
Бу дөньяның йокысыннан кешеләрне уята сүз.
Көчле сүз ул гүзәл ярның карашыдай якты була,
Йөзендәге пәрдә аша балкып күзен уйната сүз.
Бу дөньяның барлык яшьрен хәзинәсен саклаучы ул.
Серле мең-мең хәзинәне кем дөньяга чыгарта? – Сүз!
Йөзсәң гыйлем дәрьясында, аңларсың: тән – бер сәдәф ул:
Балкып шул төн уртасында энҗе кебек ни ята? – Сүз.
***
Язмыш усал, дуслар көчсез, алдавыч заман.
Юк ярдәмче, тирә-якны дошманнар сарган.
Тик дәрт яна кояш төсле, ул да өметсез.
Намуссызлар – югарыда, намуслы – ауган.
Җуя бара көчен акыл, ә вөҗдан куркак,
Сөю артса, кайгы арта, калышмый аннан.
Юк хакыйкать, үз Ватаным читсетә мине,
Урап алган бу дөньяны мәкер һәм ялган.
Күңел өчен җәберләрнең чишмәсе һәр кыз,
Һәр каш гүя үткен урак: аера җаннан.
Безнең белем җил селкеткән зәгыйфь мәк кебек,
Чәчәк күк ул суда чагылып төсен югалткан.
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Җыерчыгын Фазулиның арттыра кайгы,
Йөзе аның шуңа сулган, шуңа саргайган.
***
Ник кушасың, мәрхәмәтсез,
Баш тартырга яшәвемнән?
Яндырдым мин аһлап күкне, –
Кабыздыңмы миңа бер шәм?
Бүтәннәргә дус карыйсың,
Һәрбер чирне дәвалыйсың.
Мине нигә аямыйсың?
Сорашмыйсың ник хәл миннән?
Җаным һәр төн елап чыга,
Аһлап, шашып, җырлап чыга.
Тынгы бирми йоклаучыга, –
Күңелең кайчан ишетер икән?
Юар идем синең йөзең,
Саф күз яшем белән үзем.
Чәчәк басты дөнья йөзен, –
Сизмисеңме шуны, иркәм?
Фаш итмәдем кайгымны мин,
Синнән ләкин сер яшермим.
Тыңлыйсыңмы җырым, – белмим, –
Борамсың йөз, көлеп миннән?
Мин түгел, син гашыйк иттең,
Сине күрми яшәү читен.
Күргәндә бу нурлы битең,
Мин гайбәттән куркыйм нидән?
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Фазулига шунсы хурлык:
Калды илгә көлке булып.
Карап баксаң читтән торып,
Гыйшык инде үтми микән?
Әхмәт Исхак тәрҗемәсе

(Ватаным Татарстан. –1994. – 20 май.)

VIII. Туркменская литература
1. Махтумкули и татарская литература
Народы, государства известны друг другу прежде всего своими
выдающимися людьми, особенно людьми творческой деятельнос
ти. Когда мы говорим об Англии или России, вспоминаются такие
имена, как Шекспир и Байрон, Толстой и Чайковский. Они являют
ся как бы символами, визитными карточками породивших их наро
дов. На мой взгляд, Махтумкули (1733–1798) – именно такой человек,
знаковая личность туркменов. Перефразируя известные слова В.Ма
яковского, можно сказать так: «Когда мы говорим о туркменах, под
разумеваем Махтумкули, когда говорим Махтумкули – подразумева
ем туркменов». Занять такое необыкновенное место в историческом
сознании народа – это величайшее счастье для человека.
Некий Ф.Бакулин уже во второй половине ХIХ в. писал, что турк
мены наслаждаются произведениями своих народных поэтов. «Мах
тумкули в особенном уважении вообще у всех туркменов, без разли
чия племён» [Известия Кавказского отдела русского географического
общества. Т. 1 – Тифлис, 1872–1873. – С. 105–109. Цитата приво
дится по книге: Махтумкули (сборник статей о жизни и творчестве
поэта). – Ашхабад, 1960. – С. 7–8]. «Туркмены, – писал академик
В.Бартольд, – ... народ, имеющий своего национ
 ального поэта, та
ковым всеми туркменами от Ставропольской губернии и до берегов
Аму-Дарьи признаётся ... Махтумкули». (Бартольд В.В. Из прошлого
турок. – Петроград, 1917. – С. 12).
Годы жизни Махтумкули точно не установлены. По данным се
годняшней науки, он жил в 1733–1798 гг. Родился в Кара-Кале – в
субтропическом регионе Туркменистана. Его отец Довлетмамед Аза
ди (1700–1760) – известный поэт туркменского словесного искусст
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ва – был первым учителем и творческим наставником своег о сына. В
марсии, написанной после смерти Азади, Махтумкули очень высоко
оценивает роль отца. Там есть такие строки: «Где очей моих свет, мой
отец Азади?», «Где сыновней державы венец...?», «Где спаситель мой,
где мой пловец...?», «Где народа родного певец – Азади»?...
Махтумкули далее учился в знаменитых медресе Хивы, Бухары.
Путешествовал по Средней Азии, Афганистану, Ирану, Кавказу. Был
также в Астрахани, где встречался и с татарами.
Поэт пережил множество невзгод и потрясений. Даже оказался
в плену у иранцев. Межплеменные, межгосударственные раздоры
нашли отражение и в его творчестве. Кроме того, неудачно получи
лась семейная жизнь Махтумкули. Его любимую девушку Менгли ро
дители выдали замуж за другого. Поэт женился на вдове, от которой
имел двух сыновей. Они умерли в детстве.
Любовь к Менгли он сохранил на всю свою жизнь, посвятил ей
задушевные стихи.
...Горько плачет Махтумкули,
Вспоминая свою Менгли.
Слёзы, сердце его сожгли,
О, кромешная мгла, разлука!...
(«Разлука с Менгли»)
«Я безумен, я нищий, сожгите меня, мотылька.
Что мне делать на свете? Как небо, далека.
Что мне райские рощи, когда я лишён цветника,
Без которого душу терзает такая тоска,
Что рыданий подобных в аду не слыхали, Менгли!».
(«Владычица»)
Махтумкули пас скот, выращивал хлеб, учительствовал. Но ос
новной профессией его было поэтическое творчество. Умер он в кон
це XVIII в., похоронен рядом с отцом.
Как известно, туркмены, как и узбеки, татары, азербайджане,
турки, казахи и некоторые другие тюркоязычные народы, издавна
являются полноправными членами Мусульманского Востока, кото
рый уже в средние века славился высокими достижениями в области
культуры, словесного искусства и науки. Такие писатели арабской,
персидско-таджикской и тюркских литератур, как Аль-Мутанабби
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(915–965), Абуль-Аля Аль-Маари (973–1057), Рудаки (860–941), Фир
доуси (935–1030), Омар Хайям (1048–1131), Аттар (1119–1223), Низа
ми (1141–1209), Саади (1203–-1292), Джалаледдин Руми (1207–1273),
Хафиз (1325–1389), Джами (1414–1492), Навои (1441–1501), Физули
(1494–1556), независимо от этнической принадлежности, были в той
или иной степени известны читателям Мусульманского Востока, в
том числе туркменам. На фоне огромного творческого наследия этих
великих предшественников создание новых произведений, способ
ных привлечь внимание читателей и слушателей, требовало большо
го поэтического таланта и гражданского мужества. К счастью, Мах
тумкули обладал этими свойствами. Его поэзия, с одной стороны,
зиждется на богатых традициях предшествующего духовного насле
дия народов Мусульманского Востока, впитав в себя многое из него,
с другой – опирается на словесное искусство туркменских племён. В
одном стихотворении Махтумкули перечисляет имена Хайяма, Фир
доуси, Руми, Хафиза, Низами и добавляет: «Встать бы (мне) тоже в
(одном) ряду с ними».
Творческое наследие Махтумкули пока полностью не уточнено.
Известны 376 его произведений, основную часть которых составляют
газели, касыды. Есть марсии, лироэпические поэмы и др. Следует от
метить, что Махтумкули часто импровизировал, не записывал свои
стихотворения. Они распространялись как фольклорные произведе
ния. Кроме того, значительная часть стихотворений по тем или иным
причинам утеряна и погибла. По словам самого поэта, когда он на
ходился в плену, «Погибли в воде мои книги, но и я по одной за пять
лет сочинял...».
Когда соприкасаешься с произведениями великого Махтумкули,
удивляешься богатству его творчества, глубине мыслей и чувств поэ
та, задушевности переживаний автора. Он пишет о многом: о судьбе
своего народа, о времени и о себе, о смысле жизни, об этических и
гуманистических ценностях, о любви, о религии и суфизме... Назва
ния многих произведений Махтумкули отражают основную суть, те
матику его стихотворений: «Разговор с отцом», «Не пойму», «Пусть
имя чтится свято», «Заплачет при виде меня», «Не сжалилась судьба»,
«Ослу не стать конём» и др. Удивительно: о чём бы ни писал поэт, в
каждой строфе чувствуется его душевное состояние, личная сопри
частность к изображаемому. Всё это придаёт его стихам индивиду
альную окраску, присущая настоящему искусству неповторимость:
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Овеяна ширь от хазарских зыбей
До глади Джейхуна ветрами Туркмении.
Блаженство очей моих, роза полей, –
Поток, порождённый горами Туркмении.
				
(«Будущее Туркмении»)
Истомил мою душу
Бесконечный обман,
Плот забросив на сушу,
Отступил океан.
				
(«Несправедливость»)
«Я – Меджнун из Меджнунов, мне жребий неслыханный дан».
				
(«Страдания любви»)
Кто добрые дела всю жизнь творит,
Того народ венчает высшей славой.
Кто подлостью печально знаменит,
В сердцах людей жить не имеет права...
				
(«О чести»)
И знает Фраги: возвращается в прах
Жестокий властитель и странник в песках,
Слеза на ресницах иль смех на устах, –
Но жизнь – и одна и другая – проходит.
(«Жизнь»)
Стихотворения Махтумкули музыкальны, ритмически стройны.
Использованные автором художественные образы и детали, поэти
ческие фигуры ёмкие, благозвучные. Почти каждое его стихотво
рение заканчивается упоминанием имени (тахаллуса-псевдонима)
поэта. Такой приём способствует резюмированию содержания, уси
лению индивидуального звучания стихотворений.
***
Каково же отношение татар к творчеству Махтумкули? По моим
сведениям, этот вопрос ещё не разработан в научной литературе и
даже вообще не ставился. И я пока ограничусь отдельными сообра
жениями и мыслями.
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Освещение поставленной проблемы требует рассмотрения её
в более широком, историческом контексте. Известно, что татары и
туркмены в этническом и языковом плане входят в одну и ту же груп
пу – тюркскую. Огузские племена, которые доминируют в этногенезе
туркмен, частично вошли и в состав татар. В течение многих столе
тий наши предки тесно общались, происходило и взаимопроникно
вение. Долгие годы жили вместе в одних и тех же государствах. Ис
лам и единые мусульманские ценности (в первую очередь – в лице
арабской, персидско-таджикской классической литератур), общая
арабская графика служили факторами, объединяющими, сближаю
щими туркменов, татар и некоторые другие народы. Древнетюркское
словесное искусство являлось нашим общим достоянием, базой для
национ
 альных тюркоязычных литератур. Многие татары учились и
работали в Средней Азии, в том числе и в Туркменистане. Туркменс
кие коллеги с благодарностью упоминают о роли татар в области об
разования, науки, культуры. Выдающийся туркменский писатель,
автор знаменитого романа «Решающий шаг» (я когда-то с удовольст
вием читал это произведение!) Берды Кербабаев (1894–1974) писал:
«Я люблю Галимджана Ибрагимова так же, как любит его татарский
народ. Вместе с татарским народом, татарскими литераторами я мно
гому научился у Галимджана. Галимджан внёс большой вклад в раз
витие не только татарской литературы, но и советских литератур на
родов Средней Азии...» [Цитата приводится по книге М.Х. Хасанова
«Галимджан Ибрагимов» (Казань, 1977. – С.431)]. Следует отметить,
что Берды Кербабаев перевёл на туркменский язык стихи Г. Тукая и
М. Джалиля.
В татарской литературе есть произведения, в которых в той или
иной степени отражена тематика, связанная с туркменами. Захир Би
гиев в книге «Путешествие по Междуречью» (1893), описывая свои
впечатления о Туркестане, с горечью и уважением пишет о туркменах,
геройски сражавшихся в 1881 г. против колониальных войск царизма.
В одном из сражений, говорит он, погибло около 20 тысяч туркменов.
Шакир Мухаммедов в повести «Ханская дочь» (1908), изображая вой
ны между Ираном и туркменами, с восхищением пишет о мужестве
ханской дочери Фатимы.
В дооктябрьском тюрко-мусульманском пространстве, как пра
вило, письменные произведения читались и слушались на языке
оригинала, так как литературный язык татар, узбеков, туркменов,

азербайджанцев мало отличался. Арабская графика ещё более спо
собствовала распространению и чтению произведений среднеази
атских авторов в Поволжье и Приуралье, а татарских – в Туркестане.
При таких условиях и обстоятельствах встреча татарских читателей
со стихотворениями Махтумкули вполне логична. Есть сведения о
распространении произведений туркменского поэта среди татар в
рукописях. Такие материалы имеются в библиотечных фондах Каза
ни, С.-Петербурга, Уфы, а также в частных коллекциях. Некоторые
произведения Махтумкули публиковались в дореволюционных та
тарских изданиях. Профессор Казанского, позднее Петербургского
университета И.Березин (Илъяс Бираберзин – из татарского рода) в
своей «Турецкой хрестоматии» (т. 2. Казань, 1856) поместил ряд сти
хотворений Махтумкули и других туркменских поэтов на языке ори
гинала. Изданный в 1911 г. в Ташкенте востоковедом Н.П. Остроу
мовым сборник Махтумкули был известен татарскому учёному миру.
Крупный учёный, впоследствии профессор Ленинградского универ
ситета Габдрахман Тагирджанов (1907–1983) в частной беседе неод
нократно упоминал Махтумкули, хорошо знал его творчество и даже
на языке оригинала наиз усть читал его отдельные строки.
Известный тюрколог Ахмед Заки Валиди (1890–1970) в 1913 г. на
страницах татарского журнала «Шура» (Оренбург) публикует серию
статей о Махтумкули (№ 12. – С. 357–360; № 13. – С. 394–395; № 14.
– С. 424–427; № 15. – С. 458–460; № 16. – С. 491–494; № 17. – С. 522–
524). В них имеются интересные факты и сведения. А. Валиди сооб
щает, что имам Астрахани Габдрахман Ниязи выпустил первую часть
стихотворений Махтумкули (48 стр.) и одобряет это начинание. Далее
автор журнальных публикаций приводит данные об изучении и изда
нии творчества поэта, акцентирует своё внимание на деятельности
И. Березина, Вамбери, Ф. Бакулина, особенно высоко оценивает тру
ды А. Самойловича. Кроме того, А. Валиди высказывает и своё отно
шение к творчеству поэта. По его мнению, стихотворения Махтум
кули характеризуются простотой и доступностью, изяществом стиля.
Пока, говорит автор публикаций, особенности, значение творчества
туркменского поэта не раскрыты. Большой заслугой А. Валиди явля
ется ещё и то, что он, опираясь на труды Вамбери и Самойловича, а
также на имеющ
 ийся у себя рукописный сборник поэта, публикует
указатель 269 стихотворений Махтумкули (Шура. – 1913. – № 14–17).
В нём на языке оригинала приведены первые строки (бейты) газелей,
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касыд. Они помещены в алфавитном порядке; опубликованные текс
ты в той или иной степени дают представление о творчестве великого
туркменского поэта.
Сравнительно полное издание стихотворений Махтумкули на та
тарском языке было предпринято в 1960 г. Книга состоит из 172 стра
ниц. Составитель – известный татарский поэт Ахмед Исхак. В пре
дисловии к сборнику он высоко оценивает творчество Махтумкули,
подчёркивает народность, гуманизм его произведений. В книге по
мещено 107 стихотворений поэта. 39 из них переведены с языка ори
гинала составителем, остальные – талантливыми поэтами Н. Арс
лановым, З. Нури, А. Давыдовым, а также Фаиком Тахтамышевым
(сыном Н. Думави). Переводчики стремились донести до татарского
читателя образцы творческого наследия Махтумкули, по мере воз
можности передать идейно-эстетические ценности туркменского ав
тора. Сборник, переводы стихотворений оставляют хорошее впечат
ление, с интересом читаются.
Но всё-таки, независимо от качества, перевод не равноценен
оригиналу. В этом отношении наши деды и бабушки, т.е. читатели
ХVIII – первой четверти ХХ вв. были в выигрыше. Они читали про
изведения Махтумкули и других тюркских авторов в оригинале. Нес
мотря на несовершенство графики и татар, и туркменов на кирил
лице, читать Махтумкули на языке оригинала мне интереснее. В нём
чувствуешь все тонкости и прелести стихотворений.
Когда читаешь произведения Махтумкули, бросается в глаза ти
пологическая схожесть их с татарской поэзией, в частности с твор
чеством Габдуссаляма (1700–1766), Утыз Имяни (1754–1834), Абдул
маниха Каргали (1782–1833), Г.Кандали (1797–1860) и др. Те же или
близкие мотивы, детали, образы. Образы Юсуфа и Зулейхи, Лейли и
Меджнуна, Тахира и Зухры, религиозно-суфийские мотивы встреча
ются в творчестве этих поэтов. Как будто Махтумкули не только турк
менский, но и татарский поэт. Генетическое родство, языковая бли
зость, единство религии, общность многих духовных ценностей, в
первую очередь древнетюркского словесного искусства, а также опо
ра на арабо-персидскую и тюркскую классику Средневековья соз
дали необходимые условия и предпосылки для схожести и близости
наших литератур. Махтумкули жил и творил в ХVIII в., который ха
рактеризуется бесправием, тяжёлой жизнью туркменов. Аналогичная
ситуация и у татар, плюс жестокая колониальная политика царизма,
насильственная христианизация и русификация. Типологическое

сходство социальных и политических условий создавало и сходные
литературно-художественные ценности.
Когда я читаю Махтумкули, думаю о его месте в духовной жиз
ни туркменов, вижу многие сходства его с нашим великим Тукаем.
Оба они мыслили масштабно, буквально горели за свои народы, бес
пощадно бичевали пороки общества и человеческой психологии,
мужественно боролись за достойную жизнь людей, своих народов.
Можно смело сказать, что Махтумкули – это как татарский Тукай, а
Тукай – как туркменский Махтумкули.
Один из тахаллусов, т. е. литературных псевдонимов Махтумкули
был Фираки, имеющий, много смыслов: разлучённый, разделённый,
горюющий, тоскующий, сожалеющий, уходящий, печальный и др.
Все эти значения в той или иной степени характеризуют поэта. Он
никогда не был безучастным, нейтральным, беспечным человеком.
Он всегда страдал, горел, тосковал. Заранее знал и чувствовал, что
жизнь коротка, что каждый миг, каждый день уносит жизнь человека,
приближает его к смерти.
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Сын человека в мир приходит, чтоб уйти,
Могила – вот куда приводят все пути.
Поэтому поэт стремился творить, сочинять, высказать свои сок
ровенные мысли и переживания, оставить потомкам в дар свои сло
ва. И Махтумкули добился своей цели и об этом он и сам знал.
Потомкам запомнится Махтумкули:
Поистине, стал он устами Туркмении.
В стихотворении «Виден» поэт, обращаясь к себе, писал:
Махтумкули, пройдут века,
Но не умрёт твоя строка,
Ты будешь в юрте бедняка
И в каменной палате виден.
Эти пророческие слова поэта сбылись. Прошло уже более двух
столетий со дня смерти Махтумкули. За это время в мире, на турк
менской земле произошло много событий, изменений. Но несмотря
на это стихи великого поэта братского туркменского народа не старе
ют, они свежи, современны, созвучны потребностям людей ХХI сто
летия.

Әй, кояш йөз, бик масайма күркеңә,
Картаерсың, күркең йөзгә кунактыр.

Вопросы и задания:
1. Расскажите биографию Махтумкули.
2. Какова роль социально-культурных условий и исторических событий в
формировании и творческом развитии поэта?
3. Идейно-тематические и жанровые особенности стихотворений поэта.
4. Произведения Махтумкули в татарском мире. Переводы на татарский
язык.
5. Прочитать и проанализировать отдельные стихотворения поэта.

Мәхтүмколый әйтер һәрдәм сүзендә:
Исемдә – үлемдер, курку – йөземдә.
Адәм улы фани дөнья йөзендә
Биш көнлек ипи һәм тозга кунактыр.
(Мәхтүмколый. – Казан, 1960. – 9–10 б.)
Нишлим соң?

2. Мәхтүмколый (1733–1798) шигырьләре
Күзгә кунактыр

Базарым таралды, малларым калды,
Кибетем иясез хәзер, нишлим соң?
Сакчылар югалды, караклар тулды,
Барын шулар тартып алды, нишлим соң?

Кара ташта кара кылны күргән күз!
Карашың тонар, ул – күзгә кунактыр.
Килгән кеше аш дип килмәс, чытма йөз,
Ул икмәккә түгел, сүзгә кунактыр.

Куркаклар күбәйде, батыр юк булды,
Бүре – чебен, чебен бүре күк булды,
Йортлар җимерелде, зиндан йорт булды,
Явыз дошман явын салды, нишлим соң?

Авырдыр заманнар, ерактыр юллар,
Аңлатыйм шуны да, сораса телләр:
Яз көне ачылган мең төрле гөлләр
Бер фасыл яшәр тик – язга кунактыр.

Гашыйкларда бетте гыйшык һәвәсе,
Ачылды дөньяга тәмуг пәрдәсе,
Таулар кичеп, кызыл башлар1 урдасы
Гүзәл илем вәйран кылды, нишлим соң?

Бар бу дөньяд
 а гаҗәп серле эшләр,
Саф һавалы таулар, биек агачлар.
Алтмыш төсле, җитмеш төрле җимешләр
Агачтан коелыр, көзгә кунактыр.

Аерды ярны – ярдан, ирне – илдән,
Дәрьяларны – судан, тауларны – җилдән,
Бакчаны – агачтан, былбылны – гөлдән,
Күзләргә канлы яшь тулды, нишлим соң?

Булмаса яу ярагы, менәр аты,
Егетнең, белегез, булмас гайрәте.
Картайгач, адәмнең калмас куәте,
Егетлек җегәре тезгә кунактыр.

Аерды мине сөйгән һөнәремнән,
Кан акты ата-ана йөрәгеннән,
Кол итеп сатты улны, кызны бердән,
Намусым базарга куйды, нишлим соң?

Елмаядыр дөнья, һаман көләдер,
Күрсәткәне ләкин җәбер генәдер.
Күпме яшәсә дә, кеше үләдер,
Газиз җаннар тәндә безгә кунактыр.
Ходайны уйлап, син төшсәң өркүгә,
Шайтан коткы салыр, куймас иркеңә.
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Мәхтүмколый,– богауда аяк-кулы,
Гаҗәеп дастаннарым һәлак булды,
1

Кызыл башлар – иранлылар.
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Зинданнар изге картлар белән тулды,
Кәрваным югалтты юлны, нишлим соң?
(Мәхтүмколый... – 26–27 б.)
Төркмәннең
Аму-Дәрья белән Каспий арасы,
Чүл өстеннән исәр җиле төркмәннең,
Гөл бөресе, кара күзем карасы,
Карадагдан иңәр силе төркмәннең.
Бер Ходаның бүләгедер һәммәсе,
Утлап йөри чүлдә аты, дөясе,
Мең төрле гөл ачар яшел яйласы1,
Гөлләргә күмелгән чүле төркмәннең.
Күкрәп үсәр үлән – яшел, ал төсе,
Аңкып торыр тирә-якка хуш исе,
Бәк, түрә, аксакал, һәр йорт иясе
Сокланырлар – шундый иле төркмәннең.
Үзе батыр, батыр аның атасы,
Гайрәтле Кероглы аның кардәше,
Тота алмый тауда, төздә бер аучы,
Юлбарыстай һәрбер улы төркмәннең.
Бар эшен күңелләр бер булып башлар,
Ачуланса, эрер туфраклар, ташлар,
Бер табынга куелса барлык ашлар,
Бәхет белән узар көне төркмәннең.
Күңле гайрәтләнер атта чапканда,
Таулар якут кебек читтән бакканда,
Бал китерер, ташып ярдан акканда
Һәр елгасы, һәрбер күле төркмәннең.

1

Йоклап ятмас, сугышларда хур булмас,
Каргышка, ләгънәтләргә дучар булмас,
Былбылдан аерылып, назга зар булмас,
Гел хуш исен чәчәр гөле төркмәннең.

Эштә курку белмәс, җегәре бетмәс,
Тауларны җимерер, юлыннан чикмәс,
Мәхтүмколый күңлен бүтәнгә бирмәс,
Һаман туры сөйләр теле төркмәннең.
Әхмәт Исхак тәрҗемәләре
(Мәхтүмколый... – 47–48 б.)
Җирдә
Кешеләргә киңәш бирмә
Эшең күренмәгән җирдә.
Акылың булса, бер сүз әйтмә
Нәүбәт бирелмәгән җирдә.
Акыллыны ил онытмас,
Корган агач яфрак тотмас,
Булдыклы ир урын тапмас
Холкы сөелмәгән җирдә.
Күмелеп калган арык акмас,
Һәрбер эштән файда чыкмас,
Эт тә килмәс, песи бакмас
Табын җәелмәгән җирдә.
Хаҗ юлы савап бирәчәк,
Ачылган гөл – матур чәчәк;
Хезмәтең бушка китәчәк
Кадерең беленмәгән җирдә.
Куркак – атта йоклап барыр,
Аш өстендә сөйләп арыр,
Сугышам, дип, кылыч алыр
Дошман күренмәгән җирдә.
Ишәк кебек ятар өйдә,
Гүя авыр буаз дөя,
Төлке, мин арыслан, дия
Сугыш корылмаган җирдә.

Яйла – җәйләү.
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Зиһенең байлыгын акла,
Кыю егет сүзен хакла,
Мәхтүмколый, телең сакла
Синнән соралмаган җирдә!

I
Среди постзолотоордынских татарских государств и по времени
существования, и по военно-политической мощи Крымское ханство
занимает одно из ведущих мест. Основателем его считается чингизид
Хаджи-Гирей (правил в 1441–1466 гг.). Последний хан – Шагин-Ги

рей (1777–1783 гг.). Когда говорят об этом государстве, многие отож
дествляют его лишь с полуостровом Крым. Но оно занимало, кроме
Крыма, значительные территории Западного Предкавказья, Север
ного Причерноморья, а также районы Приазовья. На этих землях из
давна жили различные народы. Но начиная с VII в., т. е. со времён
образования «Великого Булгара», Хазарского каганата здесь решаю
щую роль играли тюрки. Вскоре к булгарам, хазарам присоединились
огузские, кипчакские племена. В период Золотой Орды Крым и его
окрестности в основном населяли татары, сложившиеся в результа
те скрещивания местных и пришедших с Востока этнических групп,
в первую очередь – тюрков. Кроме того, в этом улусе жили славяне,
армяне, греки, итальянцы и др. В XIII–XV вв. Крым был своег о рода
форпостом в связях Золотой Орды с европейскими государствами и
народами.
Несмотря на некоторые особенности бытования, крымчане яв
лялись полноправными представителями единой золотоордынской
политической и духовной культуры, языка, литературы. Такая тради
ция в известной степени продолжалась и в Крымском ханстве. Но в
нём, особенно с середины XVI в., усиливается влияние Османской
империи. Оно проявляется не только в общественно-политической
сфере, но и в языке, литературе, искусстве, в частности – в музыке,
танцах. Несмотря на некоторое обособление крымчан, они продол
жают оставаться татарами; их литература, духовные ценности счита
ются важнейшей частью относительно единой татарской культуры.
Важно и то, что Крымское ханство просуществовало дольше других
татарских ханств, до конца XVIII в., оно являлось наследником пред
шествующ
 их татарских государств. Поэтому его изучение даёт ключ к
раскрытию многих сторон истории и духовной жизни нашего народа.
Необходимо подчеркнуть, что со времён Крымского ханства сохра
нилось значительное количество памятников материальной и духов
ной культуры, в большинстве случаев – арабографичной литературы;
есть и сочинения, написанные латинской, армянской графиками,
кириллицей. Но, к сожалению, в наших трудах, в исследованиях ка
занских учёных они почти не привлекаются. А ведь между поволжс
кими и крымскими татарами связи никогда не прерывались. Многие
произведения, независимо от места их создания, распространялись
по всей татарской земле. Например, знаменитое сочинение Сейида
Мухаммеда Ризы (умер в 1756 г. в Стамбуле) «Семь планет» («Ассеб
ас-сейяр»), посвящённое истории средневекового Крыма, было хо
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Фаикъ Тахтамышев тәрҗемәсе
(Мәхтүмколый. – Казан, 1960. – 162 б.)

IX. Крымско-татарская поэзия
1. Литература Крымского ханства. Творчество Ашика Умера
Татарское словесное искусство XV–XVIII вв., охватывающее бо
лее трёх столетий, представляет собой очень сложный, противоре
чивый, трагичный период истории татарского народа. Это – время
распада Золотой Орды и образования на её огромной территории
Крымского, Казанского, Астраханского, Сибирского, Ногайского, а
также Касимовского ханств; это время существования, расцвета и за
воевания татарских государств; время жесточайшего колониального
гнёта, утери значительной части накопленных веками духовных и ма
териальных ценностей. Кроме того, на этом этапе истории, особен
но после ликвидации Казанского, Астраханского государств, в отно
сительно едином языковом, культурном и этническом пространстве
татар постепенно начинает обособляться, османизироваться населе
ние, проживающее в Крымском ханстве. Поэтому словесное искусст
во данной эпохи целесообразно рассмотреть в трёх аспектах, под тре
мя пунктами: татарская литература: 1) периода Казанского ханства
(середина XV в. – середина XVI в.); 2) Крымско-татарское словесное
искусство XV–XVIII вв., т. е. Крымского государства; 3) XVII–XVIII
вв. Конечно, такое разделение более чем трёхвекового литературно
го процесса носит, в известной степени, условный характер. В то же
время оно способствует созданию определённого представления о та
тарском словесном искусстве указанных столетий.

рошо известно и поволжским татарам; в 1832 г. оно было издано в Ка
зани М. Казембеком. После ликвидации Крымского ханства почти
все татары оказались в составе единого государства. Контакты меж
ду крымскими и казанскими татарами ещё более усилились. Через
Крым в Идель-йорт проникали многие письменные памятники Вос
тока и Запада. Деят ельность известного крымско-татарского просве
тителя И. Гаспралы (1851–1914), особенно выпускаем
 ая им с 1883 г.
газета «Тарджеман», сыграли большую объединяющую роль между
татарами всей Евразии.
Значительную часть письменной литературы, относящейся к
Крымскому ханству, составляет так называем
 ая «историческая про
за» [О ней подробнее! (1)], представленная следующ
 ими сочинени
ями: «История хана Сахиб-Гирея» («Тарихе Сәхибгәрәй хан») Бадр
ад-Дина Мухаммеда б. Мухаммед Кайсунизаде Нидаи-эфенди, из
вестного под именем Реммала-ходжи (Рәммәл Хуҗа) (умер в 1569 г.
в Стамбуле); «Летописи Дешт- и Кипчака» («Тәварихе Дәште-Кып
чак») Абдуллы б. Ризвана (Абди) (сочинение составлено около 30-х
гг. XVII в.); «Тарихи Ислам-Гирей хан» (завершено в 1651 г.) Ходжи
Мухаммеда («Сенаи», «Кырымлы»); «История татарских ханов Да
гестана, Москвы и народов Дешт-и Кипчака» (середина XVIII в.)
Ибрахима б. Али Кефеви (личный секретарь крымского хана ФатхГирея II (1736–1737); «Розовый куст ханов» («Гөлбүне-ханан») ХалимГирея (в 1756–1758 гг. правил Крымом) и др. Хотя такие произведения
называют историческими, но они в той или иной степени являются и
художественными. Их язык, манера изложения часто приближаются
к литературному, образному стилю; есть образцы рифмованной, рит
мической прозы. В таких сочинениях встречаются поэтические стро
ки. Наряду с изложением реальных событий и деяний, в них находит
место и описание вымышленных обстоятельств, легенд. Некоторые
истории ханов воспринимаются как панегирические жанры. Поэто
му такие произведения с определённой условностью можно называть
историко-литературными сочинениями. По структуре и содержа
нию они напоминают хорошо известные татарскому читателю книги
«Джамиг ат-таварих» (1602) Кадир Алибека, «Дафтари Чингизнаме»
(около 1679 г.) неизвестного автора, а также «Таварихе Болгария» Хи
самеддина Муслими. Таким сочинениям и крымских, и поволжских
авторов присущи интертекстуальный, в определённой степени и эк
лектичный способ составления своих книг. В них обильно исполь
зованы тексты из сочинений предшествовавших авторов, особенно

Закарии Казвини (1203–1283), Рашид ад-Дина (1247–1318). Следует
отметить, что в Крымском ханстве «сочинительство», «письменное
занятие» высоко оценивались, ими занимались даже ханы, чиновни
ки высокого ранга. Опираясь на надёжные источники, И.В. Зайцев
пишет, что «многие представители ханского семейства писали стихи.
...Упражнения в написании поэтических произведений составляли
наряду с обучением военному искусству непременную часть образо
вания отпрысков Гирейской династии. В окружении ханов служили
высокообразованные люди, вошедшие в историю османской и миро
вой литературы» [1, 25].
Некоторые авторы вышеупомянутых «исторических» сочинений
выступали и как поэты. В частности, у Реммала-ходжи есть даже поэ
тическое произведение по медицине.
По данным сегодняшней науки, в Крымском ханстве было око
ло двухсот поэтов, учёных, литераторов. К сожалению, большинство
созданных ими сочинений до нас не дошло или пока не обнаружено.
Необходимо иметь в виду и то, что Крым, наверное, больше всех ре
гионов Евразии терпел тяготы и бедствия. В 1735 г. царский генерал
Миних сжёг город Бахчисарай, в том числе ханскую библиот еку. Во
время крымских, гражданских войн, в период депортации в 1944 г.
было уничтожено огромное количество духовных и материальных
ценностей многострадального крымско-татарского народа.
Сохранившаяся часть письменной литературы Крымского госу
дарства представлена поэтическими и прозаич
 ескими произведе
ниями различного жанра, такими как дастан, газель, рубаи, касыда,
мадхия, марсия, наме мунаджат, хикаят, саяхатнаме (сефернаме),
шаджара, ярлыки и др. В ней отображены различные аспекты челове
ческой жизни и бытия, в том числе нравственные, философские, со
циально-политические, бытовые вопросы, конечно же и тема любви.
Как и в других регион
 ах Мусульманского Востока, так и в духовной
жизни Крымского ханства значительную роль сыграли суфизм, осо
бенно сочинение «Месневи» (своего рода «поэтическая энциклопе
дия суфизма»), автором которого является великий Джалаледдин Ру
ми (1207–1273). Наряду с классиками арабо-персидской литературы,
в Крыму были очень популярны сочинения османских авторов: «Му
хаммадия» (1449) Языджоглу (Челеби), «Искандернаме» (1390) Ахме
ди Гирмияни, «Рождение пророка» («Мавлюден-нәби») Сулеймана
Челеби (умер в 1422 г.), путевые записи Эвлия Челеби (1611–1670) и
др.

262

263

Среди читателей и слушателей Крыма широко распространя
лись версии и варианты общих тюрко-татарских дастанов, таких как
«Идегей», «Тагир-Зухра», «Чура батыр»...
Наряду с вышеупомянутыми авторами письменной литературы
Крымского ханства, творили и другие мастера пера – Менгли-Гирей
(XVв.), Мудами (умер в 1540 г.), Бакайи (умер в 1591 г.), Лейля Бикеч,
Ашык Ариф и др. Авторы XVII в. Джанмухаммед и Эдип эфэнде соз
дают свои известные сочинения «Тогайбей» и «Сефернаме». По мне
нию крымско-татарского литератора Эшрефе Шамаизаде, «в этих
реалистических поэмах отображены исторические события, в кото
рых авторы сами принимали участие» [3, т. 1, 7].
II
Самым крупным и известным поэтом Крымского ханства являет
ся Ашык Умер (Гашыйк Гомәр, 1621–1707). [К сожалению, в «Крат
кой литературной энциклопедии» (Т. 1. – М., 1962. – С. 381), видимо,
исходя из османизированного языка, он представлен как «турецкий
поэт-ашуг»]. «Я сам из Гёзлева (ныне г. Евпатория. – Х.М.), имя моё –
Умер» («Кендим Козлевели, Умердир исмим»), – пишет он о себе [3,
т. 1, 8]. Учился в медресе в родном городе. С детства отличался талан
том, проницательностью. Более восьми лет путешествовал по стра
нам Мусульманского Востока: побывал в Дагестане, Азербайджане,
Иране... Значительное время проводил в Османской империи. До
конца своей жизни играл на сазе (музыкальном инструменте), сочи
нял стихи. Этот выдающийся представитель «бардовской» – «ашык
ской» поэзии умер на 86-м году жизни в родном городе [3, т. 1, 14].
Ашык Умер – ярко одарённый и высокопрофессиональный поэт
ашыкской – оставил после себя богатое творческое наследие. Толь
ко в изданных в Ташкенте сборниках (1988–1990) его стихотворения
представлены в двух объемистых книгах [3].
В общих рамках традиционной классической поэзии Востока, а
также «ашыкской» лирики, он создавал великолепные образцы сло
весного искусства. Его стихотворения характеризуются глубиной и
искренностью чувств и переживаний лирического героя, чёткостью и
стройностью поэтической структуры, изяществом и музыкальностью
стиля. В газели «Узрев мой взор...» запечатлено душевное состояние
лирического героя, «ввязавшегося в бой со львом любви». Повто
ряющ
 ееся в качестве редифа после каждой строфы слово «схватил»
усиливает «безысходное» положение влюблённого. В последнем
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двустишии автор, отстраняясь от себя, но обращаясь к себе, пишет
следующие слова:
Омер, что делать нам с тобой с чередою налетевших бед?
Любви тысячерукий рок за ворот нас с тобой схватил [4].
В стихотворении «Не покидай меня...» Ашык Умер воспевает ве
личие и незаменимость любви. Всё бытие лирического «я» сосредо
точено в руках возлюбленной. Поэтому он говорит следующие сло
ва: «Врагу ни мёртвой, ни живой тебя я не отдам. Пусть обещает мне
взамен свод неба голубой – За райский сад, за клад любой тебя не
отдам». Со своей стороны лирический герой для сохранения своей
любви «готов отдать всё»:
Ашык Омер меня зовут, рожден поэтом я –
И за любовь твою взамен, – признаюсь не тая, –
Всё, чем богат, готов отдать, красавица моя,
Сам шах примчится за тобой тебя не отдам [4].
Продолжая традиции Джалаледдина Руми (1207–1273), Юну
са Эмре (1250–1320), Умми Камала (умер в 1475 г.) и других пред
шественников, Ашык Умер разрабатывает и суфийскую тематику.
В частности, он пишет о любви к Всевышнему, о величайшей роли
«проводников» – духовных наставников в поиске «верных путей»,
в познании божественных тайн и «абсолютной истины». Его лири
ческое «я» часто недовольно собой; упрекает себя в «беспечности», в
погоне за мирскими благами, в совершении грехов; призывает своих
читателей к покаянию.
Как мы уже сказали, Ашык Умер много путешествовал, многое
видел и испытал, даже в качестве певца-поэта сопровождал войска
в некоторых походах и сражениях. Реальная биография автора в той
или иной степени отражалась и в его творчестве. Поэт иногда жалу
ется на невзгоды и тяготы скитаний, на разлуку с родными краями.
Есть у него и образцы так называемой «походной» лирики.
Ашык Умер создавал свои произведения в жанрах газели, му
раббага (стихотворения, состоящие из четырёхстрочной строфы,
рифмующейся по схеме аааб ввбб...), мухаммаса (стихотворение из
пятистрочных строф. Рифмовка: ааааа, бббба, вввва...), мусаддаса
(стихотворение, состоящее из шестистрочных строф: аааааа бббб
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ба...), кошмы (гошмы), касыды, рубаи, мадхии, муаммы, дастана и
др. В них ярко проявляется не только естественный талант автора, но
и отличное усвоение идейно-эстетических достижений письменной
и устной поэзии народов Мусульманского Востока, в первую очередь,
конечно, опыта тюркоязычного словесного искусства. Он, как и его
предшественники Ахмед Ясави ( умер в 1166 г.), Юныс Эмре, Ахме
ди (1329–1413), Навои (1441–1501)..., виртуозно владеет поэтическим
слогом, умело использует разнообразные приёмы и средства: повто
ры, анафоры, аллитерации, обращения, антитеза, а также различные
конфигурации строфики, рифмовки и стихотворных размеров. Так,
например, одно из стихотворений Ашыка Умера начинается так:
Бу маъмур козьлерим сенинъдир, сенинъ,
Акъан козьяшларым сенинъдир, сенинъ.
Ичимде аджджылар сенинъдир, сенинъ.
Гонъуль эзгилерим сенинъдир, сенинъ.
[3, т. II, 125].
Этих глаз океан. – Твоё всё, Твоё.
Слёз кровавый туман – Твоё всё, Твоё.
Сердце жгучий обман – Твоё всё, Твоё.
Духа гулкий орган – Твоё всё, Твоё.
Обратите внимание на рифмы (козьлерим – козьяшларым – эзги
лерим; океан – туман – обман – орган), на повторяющиеся слова –
редиф (сенинъдир, сенинъ...», «Твоё всё, Твоё»...), на относительную
смысловую и интонационную завершённость каждой строки. Имею
щийся редиф усиливает эстетическое воздействие произведения на
читателей и слушателей. Большинство стихотворений Ашыка Умера
написано арузом. В творчестве поэта часто встречаются традицион
ные для Мусульманского Востока образы: Йусуф-Зулейха, ФархадШирин, Лейла-Маджнун и др.
Проникновенная лирика Ашыка Умера и исполнялась влюблён
ными, и звучала в кельях суфиев-аскетов, и вдохновляла участников
военных походов. Его произведения оказали большое влияние на
творчество последующих поэтов не только Крыма, но и всего тюрко
язычного мира, особенно Турции. О нём имеются мадхии, где восх
валяется поэтический талант Ашыка Умера. Его имя часто упомина
ется вместе с именем классика турецкой поэзии Юныса Эмре.
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С конца XIX в. по настоящее время произведения Ашыка Уме
ра неоднократно печатались в Стамбуле, Ташкенте, Симферополе,
Москве и других городах. В частности, в 1894 г. в Бакчисарае в из
дательстве «Тарджеман» вышел сборник поэта, включающий в себя
109 стихотворений [3, т. 1, 7]. В книгах Саадеттина Эргуна (Турция),
Ибрагима Татарлы (Болгария) и других есть стихотворения Ашыка
Умера и сведения о нём [3, т. 1, 22]. Имеются и переводы на русский
язык. Между прочим, русскоязычный читатель имел определённое
представление об Ашыке Умере уже с середины XIX в. На страни
цах журнала «Современник» (1848. – №5) имеется статья профессора
Феликса Домбровского, где даны отдельные сведения об Ашыке Уме
ре [3, т. 1, 8].
Среди поволжских татар произведения этого талантливого поэ
та читались и на языке оригинала, и в переводах на современный
татарский язык. В частности, в конце прошлого века стихи Ашыка
Умера в переводе Радифа Гаташа были опубликованы на страницах
журнала «Казан утлары» и газеты «Заман –Татарстан» (23.05.1997). Р.
Гаташ выбрал для перевода любовно-романтические стихотворения
Ашыка Умера, соответствующие своему поэтическому амплуа. Вот
так звучит одна строфа в переводе на современный татарский язык:
Әллә синең күзләрең корбаны булдым?
Йөзләреңә багып туялмадым мин.
Гыйбрәт өчен яралдыңмы җиһанга? –
Нәни миңең – аңа сыялмадым мин...
Ашыка Умера иногда называют «татарским Есениным» и «крымс
ким Тукаем». Стихотворения поэта и поныне звучат актуально, сов
ременно. Одно из стихотворений Ашыка Умера заканчивается таки
ми словами:
Совершенство в нужде, а ничтожество в славе.
Торжествует любовь лишь в богатой оправе,
Но, Омер, ведь на бога пенять мы не вправе,
Люди сами в несчастьях своих виноваты [4].
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***
Крымское ханство, просуществовавшее около трёх с половиной
столетий, в 1783 г. было завоёв ано Россией и ликвидировано как го
сударство. Но несмотря на колониальный гнёт, литература крымс
ких татар, хотя и в очень тяжёлых условиях продолжала развиваться.
Появились отдельные таланты, создавались новые произведения, в
той или иной мере продолжены традиции предшествующ
 ей духовной
культуры. К концу XIX в. появилась такая крупная фигура, как Ис
магил Гаспралы (1851–1914), чья многогранная деятельность оказала
большое влиян
 ие на духовно-интеллектуальное развитие не только
крымских татар, но и всего тюрко-мусульманского мира.
Использованная литература
1. Зайцев И. В. Крымская историографическая традиция XV–XIX ве
ков. – М.: «Восточная литература» РАН, 2009. – 304 с.
2. Усманов М. А. Татарские исторические источники XVII–XVIII вв. –
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3. Ашыкъ Умер. Шиирлер, гъазеллер. – Тошкент: Гафур Гъулам адында
эдебият ве санъат нешрияты. – Биринжи китап, 1988. – 470 б.; Экинджи ки
тап (эсерлерининъ транскрипциясы), 1990. – 494 б.
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2. Гашыйк Гомәр шигырьләре
Ник гүзәлгә бирдем күңел? – белмәдем:
Кичә-көндез тик егъладым, көлмәдем.
Эзләп тә – дәртемә дәва күрмәдем,
Бер дәва бир! димен Хәким Локманга...
Гөл-лаләләр йөземе? – миңе күптер.
Кашлары – каләмдер, керфеге – уктыр.
Һичкем белән аны тиңләмәк юктыр,
Аңа тиң – тумас, дидем, бу заманга!
Гомәр сөйләр – сүздә ялганы булмас,
Ярына кол булган – тынгылык күрмәс.
Күңел – гашыйк бер шәй, фәкыйрьмен, димәс:
Мал-мөлкәт – ни, яр өчен фида җанга?!
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***
Әллә синең күзләр корбаны булдым? –
Йөзләреңә багып туялмадым мин.
Гыйбрәт өчен яралдыңмы җиһанга? –
Нәни миңең – аңа сыялмадым мин...
Гашыйктанмы ут-ялкын күккә ашкан?
Бәхтен бер табармы ул – хәсрәтле җан?
Кулларым һаман муйныңа чорналган, –
Сине үбәргә, аһ, кыялмадым мин.
Калды тиле күңелем янган хәлендә,
Мәүләм, ирештер моратка мине дә?!
Гашыйк Гомәр шаһит, шул сөеклемә:
– Хуш мәңгегә, гүзәл! – дия алмадым мин.
Әй, яудашлар! Гашыйк булганнан бирле
Хәсрәт-дәртләр миңа яр булып китте.
Гамь дәрьясы баштан ашканнан бирле
Вөҗүдем бер ялкын(нар) булып китте:
Кәрваным үтәлмәс илләрдә калдым,
Гариб Мәҗнүн кебек, чүлләрдә калдым,
Бер гаҗәп сер тулы юлларда калдым,
Дүрт саным да тораташ булып китте.
Хәстәдер вөҗүдем – сау хәлдә түгелдер,
Ярам – йөрәктә, ул – тәндә түгелдер,
Акыл-уем ерак – миндә түгелдер,
Сөйгәнем, аһ, ятка яр булып китте...
Әй, Гомәр, күккә ашканга моңнарым,
Зар чигеп, үксеп, үкереп егъладым.
Үпкә-гамь томаны, башымнан уралдың –
Бу дөнья – башыма тар булып китте.
Рәдиф Гаташ тәрҗемәләре
(Zaman–Татарстан . – 1997. – 23 май.)
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПРОГРАММА

I. а) Аңлатма язуы

I. а) Аңлатма язуы;
б) Курсның күләме, сәгатьләргә бүленеше, өйрәнү төрләре, төп
темалары.
II. Программаның эчтәлеге.
III. Семинар дәресләр тематикасы.
IV. Курс һәм диплом эшләре тематикасы.
V. Студентларның белем-күнекмәләрен тикшерү өчен контроль
биремнәр.
VI. Зачёт өчен сораулар.
VII. Әдәбият исемлеге.
1. Фәнни-теоретик әдәбият;
2. Әдәби текстлар;
3. Өстәмә әдәбият;
4. Белешмәлекләр-энциклопедияләр.

Дөнья халыклары, кагыйдә буларак, тарихи яшәешендә теге яки
бу дәрәҗәдә үзара бәйләнешкә керәләр, бер-берсенең тереклек тәҗ
рибәсен өйрәнәләр, үзләштерәләр. Шуңа мөнәсәбәттә аларның ру
хи культуралары да үз кабыкларында гына яшәми, үзара багланышка
керә, тәэсир итешә, бер-берсенең казанышларын үзләштереп үсә,
алга бара. Мәгълүм ки, антик Греция һәм Рим сүз сәнгате дөньяның
иң бай әдәбиятларыннан берсе хисаплана. Ә бит ул буш җирдә генә
тумый. Үзенең шәкелләшүендә һәм үсешендә антик әдәбият, бер як
тан, Аурупа халыкларының элеккеге рухи тәҗрибәсенә таяна, икенче
яктан, борынгы Шәрык, аеруча Урта һәм Якын Көнчыгыш кавемнә
ренең мәдәни казанышларын мул файдалана. Берничә гасырдан исә
«Мөселман цивилизациясе» барлыкка килә. Ә аның үсешендә исә
антик Греция һәм Римның рухи кыйммәтләре дә зур роль уйный.
XVIII–XIX йөзләрдә рус әдәбиятының дөньякүләм зур үсешкә иреш
үе күпләргә мәгълүм. Ә бит бу процесс Көнбатыш Аурупаның көч
ле йогынтысында барды. М. Ломоносов, Г. Державин, А. Пушкин,
М. Лермонтов һ. б. бик күп әдипләр, Рәчәйнең эчке ихтыяҗларын
тирәнтен тоеп, француз, инглиз, алман һәм кайбер башка кавемнәр
нең рухи казанышларын иҗади, тәнкыйди үзләштереп, күп кенә
әсәрләр яздылар. Рус дөньясында тәрҗемә әдәбиятның да киң тара
луын онытырга ярамый.
Тарихи тәҗрибә шуны күрсәтә: вакыт агышында билгеле бер
төбәк, регион, кыйтга кавемнәре, ничектер, бергәрәк оешып, чагыш
тырмача бөтенрәк рухи кыйммәтләр кысасында яшиләр. Мәсәлән,
борынгы Һиндстан цивилизациясе шактый гына кавемнәрне үз эченә
алган. «Мөселман Көнчыгышы», «Шәрык классикасы» төшенчәлә
ре белән дә шундый ук хәл. Әмма шулай да аларда төп һәм хәлиткеч
урынны гарәпләр, фарсылар (иран-таҗиклар) һәм төркиләр алып то
ра. «Шәрык классикасы» төшенчәсе, нигездә, урта гасыр Мөселман
Көнчыгышы әдәбиятына, иң беренче чиратта, гарәп, фарсы, госман
лы-төрек, үзбәк, азәрбайҗан сүз сәнгатенә карата кулланыла.
Мең елдан артык тарихы булган төрки-татар әдәбияты да үз кы
саларында гына яшәмәгән, башка кавемнәрнең мәдәниятләре белән
дә төрле багланышларга кергән. ХХ гасыр башларына кадәр аңа Шә
рык, ягъни гарәп, фарсы-таҗик һәм аерым төрки әдәбиятлар көчле
йогынты ясап килә. Татар укучылары бу телләрдәге әсәрләрне ту
рыдан-туры да, тәрҗемә аша да укып, үзләренең рухи ихтыяҗларын
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Эчтәлек

канәгатьләндереп килгәннәр. Әдипләр өчен Шәрык классикасы ру
хи хәзинә чыганагы, осталыкка өйрәнү мәктәбе булган. Татар әдә
бият ындагы күп кенә сюжет-мотивлар, образлар, әдәби күренешләр
һәм поэтик чаралар Көнчыгыш классикасы белән бәйләнешле. XIX
йөзнең ахырларыннан башлап татар мәдәниятенең Урта Азия, Ка
закъстан, Төньяк Кавказ һәм кайбер башка халыкларга йогынтысы
көчәя. Үз чиратында татар әдәбияты XIX йөзнең урталарыннан баш
лап рус һәм Көнбатыш Аурупа мәдәниятләренең тәэсире астында да
үсә. Гареб йогынтысы әүвәл госманлылар аркылы була. Аннан – рус
лар аша һәм турыдан-туры.
«Шәрык классикасы һәм татар әдәбият ы» дип исемләнгән бу мах
сус курс әдәби-тарихи процесстагы әнә шул объектив күренешләр
хакында студентларга билгеле бер күләмдә белем-мәгълүмат бирү
не, аларда бу турыда чагыштырмача бөтенлекле күзаллау тудыруны
максат итеп куя. Шулай ук студентларны китап-чыганаклар белән
эшләргә өйрәтү, мөстәкыйль рәвештә күзәтү-тикшеренүләр ясау кү
некмәсе бирү дә күз уңында тора.
Курсның төп проблемасы зур. Шуңа күрә биредә аның аерым як
лары хакында гына сүз барачак. Хронологик як, нигездә, татар әдә
бият ының Октябрь инкыйлабына кадәрге чоры белән чикләнә; төп
игътибар Көнчыгыштан кергән классик әсәрләргә, Шәрык әдәбият
лары тәэсиренә юнәлтелә, ә инде татар әдәбиятының кайбер баш
ка халыклар әдәбиятына йогынтысы махсус каралмый, – гомуми
мәгълүматлар, искәрмәләр бирү белән генә чикләнелә.
Бу курс, нигездә, Борынгы һәм Урта гасыр, XIX йөз татар әдәбия
тын өйрәнгән студентларга тәкъдим ителә; ул, безнең карашыбызча,
әдәбият тарихының бу чорлары белән тыгыз мөнәсәбәттә тора, алар
га таяна һәм үткәндәге әдәби хәзинәне ныграк аңларга, аның үзенчә
лекләрен, әһәмиятен тирәнрәк төшенергә ярдәм итә, студентларда
катлаулы әдәби процесс хакында билгеле бер дәрәҗәдә тарихи караш
тудыруга булыша. Үз чиратында бу курс Шәрык әдәбиятлары тари
хын өйрәнүгә дә уңай йогынты ясый.
Фәндә әдәбиятларны чагыштырма ысул белән өйрәнүдә бай
гыйльми -теоретик тәҗрибә тупланган. Бу махсус курс дөнья, рус,
татар галимнәренең әнә шул фәнни казанышларына нигезләнә һәм
аның керешендә әдәбиятларны чагыштырма тикшерүгә мөнәсәбәтле
кайбер теоретик мәгълүматлар бирү дә күздә тотыла.

Бу курс буенча махсус дәреслек юк. Әмма проблемага теге яки бу
дәрәҗәдә мөнәсәбәтле китаплар, файдаланырга һәм табып укырга
мөмкин булган аерым мәкалә-хезмәтләр бар. Алар әдәбият исемле
гендә тәкъдим ителә. Анда шулай ук төп әдәби текстларның да кай
берләре күрсәтелә. Шәрык авторларының шактый гына әсәрләре рус
телендә басылган. Татарча текстлар булмаганда, аларга мөрәҗәгать
итү дә зарури. Интернет ресурслары барлыгын да онытырга ярамый.
«Шәрык классикасы һәм татар әдәбияты» курсы инде студентларга
1980 елдан бирле укытыла. Ул педагогик процесста гамәли һәм фәнни
сыналу узган. Программаның бу басмасы аның элеккегеләренә ни
гезләнеп төзелде. Курсның гомуми төзелеше, төп эчтәлеге сакланды.
Әмма бу программага аерым үзгәрешләр, өстәмә-төзәтмәләр кертел
де. Әдәбият исемлеге шактый үзгәртелде, яңартылды.
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б) Курсның күләме, сәгатьләргә бүленеше,
өйрәнү төрләре, төп темалары
М а х с у с к у р с н ы ң к ү л ә м е һ ә м у к у-у к ы т у т ө р л ә р е.
– Көндезге һәм читтән торып уку бүлеге.
– Семестрлар саны – 1.
– Контроль төре – зачёт.

№
1.
2.
3.

Дәресләрнең төрләре

Семестр

Барлык сәгатьләр саны
Аудиториядә
лекцияләр,
семинарлар,
гамәли дәресләр,
консультацияләр һәм зачёт
Мөстәкыйль эшләр

Сәгатьләр саны
45
45
20
6
12
7

Курсның төп темалары
№

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Темалар һәм аларның гомуми эчтәлеге

Кереш лекция. Курсның максат-бурычлары.
Әдәбиятларны чагыштырма өйрәнү. ТатарШәрык бәйләнешләре: алшартлары, төп фак
торлары, өйрәнелү тарихы.
Гарәп әдәбияты (исламгача чор һәм классик
чор) (күзәтү).
Коръән һәм татар әдәбияты (семинар)

Лек
ци
яләр

Гамә
ли
дә
ресләр

2
2
2

4

2

4

2

6

II. Программаның эчтәлеге
Кереш

2

2

4

Халыкларның
үзара
икътисади
һәм
иҗтимагый-сәяси
мөнәсәбәтләре, багланышлары – алар арасындагы мәдәни, шул
исәптән әдәби бәйләнешләрнең нигезе, алшарты. Әдәби бәйлә
нешләрнең озын-озак тарихлы булуы. Хәзерге вакытта дөнья халык
ларының әдәбиятлары арасында үзара багланышларның көчәюе.
Әдәбиятларны чагыштырма ысул белән өйрәнү, аның тарихы. Бу
өлкәдә хезмәт күрсәткән галимнәр: А.И. Веселовский, В.М. Жир
мунский, Н.И. Конрад, И.Г. Гердер, Александр Дима, Дион
 из Дюри
шин, И.С. Брагинский, И. Неупокоев а һ. б.
Әдәбиятларны чагыштырма өйрәнүнең төп предметы, бурычла
ры һәм әһәмияте. Аның әдәбият тарихы һәм теориясе белән үзара
мөнәсәбәте. Чагыштырма өйрәнүнең төп аспектлары һәм төрләре
(генетик, типологик, чагыштырма-тарихи, генетик-типологик, кон
тактлы-типологик; турыдан-туры; икенче бер халык, әдәбият аша;
идеологиянең һәм сәнгатьнең башка төрләре аркылы; тәрҗемә,
адаптация һ. б.; ике яки берничә әдәбиятны, әдипне, әдәби күренеш
не чагыштыру; китапларны, әсәрләрне бастырып чыгару; бер-берсе
нең тормышы, кешеләре хакында язу; бер халыктагы әсәрнең икен
чесендә кабул ителү, таралу үзенчәлекләрен өйрәнү һ. б.).

Көнчыгыш һәм татар әдәбияты

10. Башка төрки әдәбиятлар белән багланышлар

2

11. Татар әдәбиятының башка төрки әдәбиятларга
тәэсире. Курска йомгак

2
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минар
лар

2

Әл-Мөтәнәбби, Әл-Мәгарри һәм татар әдәби
яты. Имам Газали
«1001 кичә» һәм татар әдәбияты (шул исәптән
«1001 көн», «1001 сәхәр») (семинар)
Фарсы классик әдәбияты (күзәтү). Рудәки,
Фирдәүси, Ибне Сина, Хәйям, Гаттар, Низами,
Руми, Хафиз, Җами. Татар әдәбияты тарихын
да фарсы классикасының роле
Һиндстан җирлеге белән бәйләнешле яд
кярләр: «Кәлилә вә Димнә», «Тутыйнамә»
«Кәлилә вә Димнә» һәм татар әдәбияты (семи
нар)
Төрки әдәбиятлар белән бәйләнеш:
а) госманлы классик әдәбияты (Йуныс Әмрә,
Гашыйк Паша, Әхмәди; «Мөхәммәдия» һ. б.);
б) Үзбәк классик әдәбияты (Лотфый, Нәваи,
Бабур);
г) Азәрбайҗан классик әдәбияты (Нәсими,
Физули һ.б.);
д) Төрекмән әдәбияты (Мәхмүтколый...)

Сәгатьләр

Барлыгы 45 сәг.
Шул исәптән: 20 сәг. – лекция; 6 сәг. – семинар; 12 сәг. – гамәли
дәресләр.

«Көнчыгыш» һәм «Шәрык классикасы» төшенчәләренең кул
ланылышына аңлатма. Татар әдәбиятына мөнәсәбәттә аларны, ни
гездә, гарәп, фарсы, төрки халыклар даирәсе, мөселман дөньясы
белән бәйләнештә алу. Көнчыгыш һәм татар әдәбиятлары арасын
дагы бәйләнешләрнең тарихи алшартлары һәм нигезләре (икъти
сади, географик, сәяси, мәдәни багланышлар; ислам дине, этник
керешүләр; график уртаклык; гарәп, фарсы телләренең халыкара ва
зифалары, бу телләрнең аерым төрки халыкларда, шул исәптән та
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тарларда озак дәверләр буе фән һәм китап теле булып хезмәт итүе).
Көнчыгыш һәм татар әдәбиятлары арасындагы бәйләнешләрнең
төп хосусиятләре: бу халыклардагы фольклор, язма истәлекләрнең
еш кына үзара керешүе; бер үк сюжетка әсәрләр язылу; транспланта
ция (күчерү, күчереп утырту) күренеше; тәрҗемәләр; нәзыйрә алы
мы белән иҗат итү; «мөләммәгъ» тибындагы әсәрләр язу; интертекс
туальлек һ. б. Багланышларның төп этаплары: гомумтөрки дәвере,
Болгар, Алтын Урда, Казан ханлыгы чорлары, XVII–XVIII йөзләр,
XIX гасыр һәм XX йөз башы. Аларга хас төп сыйфатлар. Көнчыгыш
Яңарышы (Ренессансы) һәм татар әдәбияты.
Шәрык классикасы белән татар әдәбиятының мөнәсәбәтләрен
өйрәнү тарихы. Р. Фәхреддин, М. Биги, Г. Исхакый, Г. Ибраһимов,
Г. Газиз, Г. Рәхим, М. Гайнуллин, Г. Таһирҗанов, Ә. Нәҗип, Х. Гос
ман, Ә. Харисов, Ш.Абилов, М. Хәсәнов, Р. Ганиев а, Х. Миңнегулов,
Н. Хисамов, Й. Нигъмәтуллина, Ә. Шәрипов, Ф. Яхин, Ә. Сибгатул
лина, Н. Исмәгыйлев, М. Әхмәтҗанов, Җ. Зәйнуллин һәм кайбер
башка галимнәрнең бу өлкәдәге эшчәнлекләре.

1. Татарлар арасында укылган гарәп классик әдәбияты

2. Идел-Урал буйларында таралган фарсы-таҗик әсәрләре
Исламгача чор Иран сүз сәнгате хакында белешмә.
Фарсы классик әдәбияты. Аның дөньядагы бай әдәбиятларның
берсе булуы. Фарсы телендәге сүз сәнгатенең татарлар арасында киң
таралуы, моның сәбәпләре. Фарсы һәм татар әдәбиятлары арасын
дагы мөнәсәбәтләрнең төрләре (тәрҗемә, нәзыйрә, адаптация, ту
рыдан-туры уку һ. б.), дөньяви, гуманистик әсәрләрнең үзәккә ку
елуы. Фирдәүсинең «Шаһнамә»се һәм аның төркичә тәрҗемәләре,
версияләре. Гомәр Хәйям (1048–1132) һәм татар әдәбият ы. Гаттар
(1119–1223) һәм татар мәдәнияте, фарсы-азәрбайҗан шагыйре Ни
зами (1141–1209) һәм татар әдәбияты. Сәгъди (1203–1292) һәм татар
әдәбияты. Румый (1207–1273) һәм татар дөньясы. Җами (1414–1492)
хакында белешмә. Хафиз (1325–1389) әсәрләренең татарларда тара
луы. Фарсы-таҗик классик әдәбиятының татар әдәбияты үсешендәге
роле һәм әһәмияте.

3. Борынгы Һиндстан әдәбияты һәм фольклоры белән
бәйләнешле әсәрләр

Исламгача чор гарәп сүз сәнгате хакында белешмә.
Гарәп классик әдәбият ы. Гарәп теленең дөньядагы күп кенә
өлкәләрдә халыкара тел, фән һәм дин теле буларак кулланылышы.
Гарәп теленең һәм әдәбият ының татарларда киң таралу сәбәпләре.
Гарәп классик әдәбият ына һәм фольклорына мөнәсәбәттә ИделУрал буйларында туган әсәрләр. Татарлар арасында аеруча таралган
гарәп әдәбият ы әсәрләре хакында кыскача мәгълүмат. Коръән һәм
татар мәдәният е.
Әл Мөтәнәбби (915–965), Әл-Мәгарри (973–1057) һәм татар әдә
бият ы. Имам Газалиның (1058–1111) татар дөньясында абруйлы зат
булуы. «Мең дә бер кичә». Аның төзелеше, төп эчтәлеге, идея-эсте
тик кыйммәте, дөнья укучыларына мәгълүм булуы. Кысалы кыйсса;
каймалы, тартмалы композиция. «Мең дә бер кичә» һәм татар әдәби
яты. Әсәрнең тәрҗемәләре һәм версияләре (К. Насыйри, Ф. Халиди
һ. б.). «Мең дә бер сәхәр» китабы. «1001 көн» җыентыгы һәм Шиһа
беддин Рәхмәтуллин китаплары.

Һиндстан – дөнья культурасының мөһим үзәге. Аның борын
гы әдәбияты («Махабхарата», «Рамаяна» һ. б.) хакында гомуми тө
шенчә. Һиндстан, Урта Азия һәм Иран халыклары арасында тыгыз
бәйләнешләр. Болгар һәм кыпчакларның да Һиндстан белән сәүдә
мөнәсәбәтләрендә булуы, Һиндстанда фарсы, төрки телле әдәбият.
«Панчатантра» һәм аның «Кәлилә вә Димнә» исемле гарәпчә вер
сиясе (VIII гасыр). Әл-Мөкәффәгъ әсәренең төзелеше, идея-сәнгати
кыйммәте. «Кәлилә вә Димнә»нең Көнбатыш һәм Көнчыгыш ха
лыкларында киң таралуы, күп кенә әсәрләр, аеруча мәсәлләр өчен
сюжет чыганагы булуы. Русча тәрҗемәләре. «Кәлилә вә Димнә»нең
элек-электән үк татар укучыларына мәгълүм булуы, яратып укы
луы, аның Казан ханлыгы чорында ук татарчага тәрҗемә ителүе. Аңа
мөнәсәбәттә туган әсәрләр. Хөсәен вә Габделгалләм Фәезхановлар
ның тәрҗемәләре, боларның XIX йөз татар мәгърифәтчелек хәрәкәте
белән мөнәсәбәте.
«Шукасаптати» – борынгы Һиндстан әдәбиятының һәм фолькло
рының күренекле ядкяре. Аңа нигезләнеп иҗат ителгән «Тутыйнамә»
әсәрләре. Нәхшәби версиясе (XIV йөз), аның идея-эстетик үзенчә
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лекләре. «Тутыйнамә»нең төрекчә вариантлары, аларның татарлар
арасында кулъязма һәм басма нөсхәләрдә таралуы. Г. Фәезханов та
рафыннан тәрҗемә ителгән «Тутыйнамә» китабы (1887 ...). Аның та
тар җирлегенә трансплантацияләнү үзенчәлекләре.

гынтысы. Бу хакта тугандаш әдәбият вәкилләренең фикерләре. Рус
һәм татар культурасының, әдәбиятларының үзара бәйләнешләре ха
кында кыскача мәгълүмат.

4. Татар әдәбият
 ының төрки әдәбиятлар белән бәйләнеше

Татар әдәбиятының формалашуында һәм үсешендә, татар укучы
ларының рухи ихтыяҗларын канәгатьләндерүдә Шәрык классикасы
ның тарихи урыны һәм роле. Октябрь инкыйлабыннан соң Шәрык
һәм татар әдәбиятлары арасындагы бәйләнешләрнең торышы. Татар
әдәбиятын чагыштырма өйрәнүнең өлгергән проблемалары.

Төрки халыклар арасындагы тыгыз әдәби багланышларның
сәбәпләре [этник, тел якынлыгы. Күпчелек төркиләрнең дини (исла
ми) уртаклыгы. Бер үк гарәп язуының кулланылуы, үзара керешүләр
һ. б.]. Аерым фольклор һәм әдәби әсәрләрнең уртак булуы. Татарлар
ның башка төрки халыклар белән мәдәни бәйләнешендә төп этап
лар. «Арадашчы» әдәбият, «төрки тел» төшенчәләре.
Т ө р е к (г ос м а н л ы) ә д ә б и я т ы. Йуныс Әмрә (1250–1320) хакын
да белешмә. Гашыйк Паша (1271–1332) һәм аның «Гарибнамә» кита
бы. Әхмәди (1329–1413) һәм татар әдәбияты. Аның «Искәндәрнамә»
поэмасы. Мөхәммәд Чәләбинең (Языҗыугылының) «Мөхәммәдия»
китабы (1449). Бу әсәрнең татарлар арасында киң таралуы, татар сүз
сәнгатенә көчле йогынты ясавы. Г. Тукайның башлангыч чор иҗа
тын еш кына «Мөхәммәдия чоры» дип атау. Идел-Урал буйларында
укылган башка төрек авторлары (Әхмәд Мидхәд...). «Тәнзимат» (ре
формалар) чоры (1839 елдан) госманлы сүз сәнгатенең татарларга йо
гынтысы, Аурупа рухи-әдәби казанышларын үзләштерүдә арадашчы
вазифасын үтәве.

Йомгак

III. «Шәрык классикасы һәм татар әдәбияты» курсыннан
семинар дәресләр тематикасы
а) Коръән һәм татар әдәбияты
1. Коръән: аның туу тарихы, төзелеше, төп эчтәлеге, мәгънәсе;
сүрәләр һәм аятьләр.
2. Изге китапның тәрҗемәләре, тәфсирләре.
3. Татар дөньясында Коръән. Аның әдәбиятка тәэсире. Кол Га
ли, Рабгузый, М. Болгари, С. Сараи, Т. Ялчыгол, Г. Тукай һәм кайбер
башка авторларның әсәрләрендә Коръәни сюжетлар, мотивлар һәм
образлар.

Әдәбият

Ү з б ә к к л а с с и к ә д ә б и я т ы хакында белешмә. Лотфый (1366–
1465), Нәваи (1441–1501), Бабур (1483–1535) иҗатлары, аларның та
тар дөньясында укылышы. Рабгузый (XIII–XIV йөзләр), Харәзми
(XIV гасыр), Суфый Аллаяр (Аллаһыяр) (1616–1713) – үзбәкләрнең
һәм татарларның уртак әдипләре.
А з ә р б а й җ а н с ү з с ә н г а т е хакында белешмә. Нәсими (1369–
1417), Физули (1494–1556) иҗатлары. Соңгы дәвер азәрбайҗан-татар
мәдәни бәйләнешләре.
Үзара багланышлар яссылыгында төрекмән (Мәхтүмколый (1733–
1798)...), кырым-татар, уйгур, казакъ, башкорт, кыргыз һәм кайбер
башка төрки әдәбиятлары.
Урта гасыр, XIX йөз һәм ХХ гасыр башы татар сүз сәнгатенең баш
ка төрки халыклар арасында таралуы, аларның әдәбиятларына йо

1. Коръән (гарәпчә, татарча, русча текстлары) һәм аның тәф
сирләре (Ногмани, Батулла һ. б.).
2. Татар әдәбияты тарихы. I том.–Казан: Татар. кит. нәшр., 1984. –
567 б.
3. «Татарлык ислам белән көчле» (Ислам дине һәм татар әдәбия
ты)// Хатыйп Миңнегулов. «Дөньяда сүземез бар...». – Казан: Татар.
кит. нәшр., 1999. – 111–126 б.
4. Миңнегулов Х. Коръән һәм татар әдәбияты // Мәгариф. –
1993. – №3. – 15–17 б.
5. Миңнегулов Х. Ислам дине һәм Урта гасыр сүз сәнгате / «Берен
че Әтрәч укулары» җыентыгы. – Казан, 2012. – 21–22 б.
6. Мирза Мәхмүтов. Коръән сүзе татар телендә // Казан утлары. –
2000. – № 5.– 143–154 б.
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б) «1001 кичә» һәм татар әдәбияты
1. «1001 кичә»нең төзелү тарихы, тәрҗемәләре.
2. «1001 кичә»нең төзелеше, андагы «кичә»ләрнең һәм хикәятләр
нең үзара мөнәсәбәте. Җыентыкның жанр үзенчәлекләре, эчтәлеге.
3. «1001 кичә»нең идея-сәнгати хосусиятләре.
4. Татарның рухи тормышында (фольклорында, язма әдәбиятын
да) «1001 кичә»нең урыны, роле.
5. «1001 көн» һәм «Мәҗмугыл хикаят». Шиһабеддин Рәхмәтул
линның тәрҗемәләре.
6. Фатих Халидинең «1001 сәхәр» китабы.

Әдәбият
1. «1001 кичә»нең русчага һәм татарчага тәрҗемә текстлары [Мең
дә бер кичә. – Казан: Татар. кит. нәшр., 1970. – 280 б. һ. б.]
2. Миңнегулов Х. Шәрык һәм татар әдәбиятында кысалы кыйсса
лар. – Казан: Татар. кит. нәшр., 1988. – 70–190 б.
3. Миннегулов Х. Татарская литература и Восточная классика
(Вопросы взаимосвязей и поэтики). – Казань: Изд-во КГУ, 1993. –
С. 276–343.
4. Мәҗмугыл-хикаят / Басмага әзерләүчесе Нәҗип НәкъкашИсмәгыйль. – Казан: Татар. кит. нәшр., 1994. – 447 б.
5. Фатих Халиди. Мең дә бер сәхәр / Басмага әзерләүче һәм кереш
мәкалә авт. Зөфәр Мөхәммәтшин. – Казан, 2005. – 632 б.
в) «Кәлилә вә Димнә» һәм татар әдәбияты
1. «Кәлилә вә Димнә» җыентыгының генезисы: «Панчатантра»,
Иран варианты.
2. Әл-Мөкәффәгъның «Кәлилә вә Димнә»не гарәп җирлегенә кү
черүе.
3. Кысалы кыйсса жанрының бер үрнәге буларак «Кәлилә вә
Димнә». Аның төзелеше, төп эчтәлеге, идея-сәнгати үзенчәлекләре.
4. «Кәлилә вә Димнә»нең тәрҗемәләре һәм версияләре. Казан
ханлыгы чоры һәм бертуган Фәезхановларның тәрҗемәләре.
5. Мөхәммәдьяр, М. Гафури, Г. Тукай иҗатларында «Кәлилә вә
Димнә»дән алынган сюжет-мотивлар, образлар.
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Әдәбият
1. «Кәлилә вә Димнә» / Басмага әзерләүче һәм кереш мәкалә авто
ры Нәҗип Нәкъкаш. – Казан, 2008.
2. «Кәлилә вә Димнә» / Төз. Җәлил Зәйнуллин. – Казан: Мәга
риф, 1996. – 271 б.
3. Миңнегулов Х. Шәрык һәм татар әдәбиятында кысалы кыйсса
лар. – Казан: КДУ нәшр., 1988.–11–69 б.
4. Миннегулов Х. Татарская литература и Восточная классика... –
Казань: Изд-во КГУ, 1993. – С. 245–276.

IV. «Шәрык классикасы һәм татар әдәбияты» курсыннан курс
һәм диплом эшләре тематикасы
а) Курс эшләре
1. «Кәлилә вә Димнә»нең төзелеш-структурасы.
2. Мәхмүд Болгариның «Нәһҗел-фәрадис» әсәрендә Коръәни сю
жетлар һәм мотивлар.
3. «1001 кичә»дә «кичә»ләрнең һәм хикәятләрнең үзара
мөнәсәбәтләре.
4. Сәгъди һәм С. Сараи.
5. Гаттар һәм татар әдәбияты.
6. Ф. Халидинең «1001 сәхәр» китабы: жанр үзенчәлекләре.
7. Татар дөньясында Гомәр Хәйям.
8. «Мөхәммәдия» китабы һәм Тукай иҗаты.
б) Диплом темалары
1. «1001 кичә» һәм татар фольклоры.
2. Ризаэддин Фәхреддиннең Шәрык классикасын өйрәнүдәге
эшчәнлеге.
3. Нәваи һәм татар әдәбияты.
4. Әдәбиятны чагыштырма өйрәнүнең үзенчәлекләре.
5. Фирдәүсинең «Шаһнамә» дастаны һәм аның татарчага тәр
җемәләре.
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V. Студентларның белем-күнекмәләрен тикшерү өчен
контроль биремнәр
1. Әдәбиятны чагыштырма өйрәнүдә кулланыла торган түбәндәге
төшенчәләрне ачыкларга:
– типологик,
– чагыштырма,
– чагыштырма-типологик,
– тарихи,
– тарихи-чагыштырма,
– генетик,
– тарихи-генетик,
– компаративистика.
2. Татар әдәбиятының Шәрык классикасы белән бәйләнешендәге
алшартлар һәм төп факторлар.
3, 4. Гарәп, фарсы классик әдәбиятындагы 10 ар авторны санарга.
5. Шәрык сүз сәнгатендәге төп жанрлар.
6. «1001 кичә»нең структур хосусиятләре.
7. Татар теленә фарсы классикасының кайсы авторлары тәрҗемә
ителгән?
8. «Хәмсә» циклын кемнәр язган?

VI. «Шәрык классикасы һәм татар әдәбияты» курсыннан
зачёт өчен сораулар
1. Әдәбиятларны чагыштырма өйрәнү: аның төп төрләре һәм
принциплары.
2. Татар әдәбият ының Шәрык классикасы белән бәйләнеше (ал
шартлары, төп факторлары).
3. Шәрык татар багланышларын өйрәнү тарихы. Бу өлкәдә Ри
заэддин Фәхреддиннең күпкырлы эшчәнлеге. Аның Шәрык клас
сиклары турындагы монографияләре.
4. Борынгы (исламгача чор) гарәп әдәбияты.
5. Коръән: туу тарихы, төзелеше, идея-сәнгати хосусиятләре.
6. Коръәннең тәрҗемә-тәфсирләре.
7. Коръән һәм татар әдәбият ы.
8. Гарәп классик әдәбиятына күзәтү. Әл-Мөтәнәбби.
9. Әл-Мәгарри һәм татар әдәбияты.
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10. Имам Газали һәм аның татар дөньяс ындагы урыны.
11. «1001 кичә» (туу тарихы, төзелеше, идея-эстетик үзенчәлеклә
ре). Тәрҗемәләре.
12. «1001 кичә» һәм татар сүз сәнгате.
13. «1001 көн» җыентыгы, «Мәҗмугыл-хикаят» белән мөнәсәбәте.
Шиһабеддин Рәхмәтуллин тәрҗемәләре.
14. Кысалы кыйссаның бер үрнәге буларак Ф. Халидинең «1001
сәхәр» ядкяре.
15. Борынгы Иран әдәбияты хакында белешмә.
16. Фарсы классик әдәбиятына күзәтү. Рудәки иҗаты.
17. Ибне Синаның күпкырлы эшчәнлеге һәм татар дөньясындагы
урыны.
18. Гомәр Хәйям иҗаты. Татарчага тәрҗемәләре.
19. Гаттар һәм татар әдәбияты. «Пәнднамә» әсәре.
20. Җәләледдин Руми һәм татар рухи тормышы.
21. Низами һәм татар әдәбияты.
22. Сәгъди һәм татар әдәбияты.
23. Хафиз һәм Җами иҗатлары.
24. «Кәлилә вә Димнә».
25. «Тутыйнамә».
26. Төрек (госманлы) әдәбиятына күзәтү. Йуныс Әмрә иҗаты.
27. Гашыйк Пашаның «Гарибнамә» әсәре.
28. Әхмәди һәм аның «Искәндәрнамә» поэмасы.
29. Мөхәммәд Чәләбинең «Мөхәммәдия» китабы һәм аның татар
рухи тормышындагы урыны.
30. Үзбәк классик әдәбияты хакында белешмә. Лотфый иҗаты.
31. Нәваи иҗаты һәм татарлар.
32. Бабур иҗаты һәм татар дөньясы.
33. Азәрбайҗан классик әдәбияты хакында белешмә. Нәсими һәм
Физули иҗатлары.
34. Мәхтүмколый һәм татар әдәбияты.
35. Соңгы дәвер төрки әдәбиятлары (казакъ, үзбәк, төрекмән,
кыргыз, башкорт һ. б.) хакында белешмә.
36. Татар сүз сәнгатенең башка Шәрык әдәбиятларына тәэсире.
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1. Ф ә н н и-т е о р е т и к ә д ә б и я т
а) Кит апл ар.
1. Литература Востока в средние века. Часть II. – М.: Изд-во МГУ,
1970. – 464 с.
2. Андреева И. И. Древние и средневековые литературы наро
дов Востока. Ч. I. Таджикско-персидская поэзия X–XV вв. – Казань,
1990.–184 с.
3. Миңнегулов Х. Шәрык һәм татар әдәбиятында кысалы кыйсса
лар. – Казан: КДУ нәшр., 1988. – 198 б. Биредә «Кәлилә вә Димнә»,
«Тутыйнамә», «1001 кичә», «1001 көн», «1001 сәхәр» хакында бәян
ителә.
4. Миннегулов Х. Татарская литература и Восточная классика
(Вопросы взаимосвязей и поэтики). – Казань: Изд-во КГУ, 1993. –
384 с. Бу монографиядә махсус курс программасындагы күпчелек
мәсьәләләр яктыртылыш тапкан.
5. Миннегулов Х. Записи разных лет (Татарская литература: ис
тория, поэтика и взаимосвязи). – Казань: Идел-Пресс, 2009. – 408 с.
– Средневековая татарская история и литература в контексте Вос
ток-Запад. – С. 4–17;
– Творчество Ахмеда Ясави и его традиции в татарской литерату
ре. – С. 23–33;
– Связи татарской литературы с классикой Востока. – С. 139–143;
– Исцелитель человеческих душ (К 800-летию со дня рождения
Дж. Руми). – С. 153–164;
– Махтумкули и татарская литература. – С. 165–173;
– О татарско-турецких взаимосвязях. –С. 174–187;
– О научно-просветительской деят ельности Ризаэддина Фахред
дина. – С. 123–131;
– Статьи для энциклопедий (литературные жанры; произведения;
писатели). – С. 265–305.
6. Миңнегулов Х.Й. Сәйф Сараи. Тормышы һәм иҗаты. – Казан:
КДУ нәшр., 1976. – 190 б. (Сәгъди һәм Сараи һ. б.)
7. Миңнегулов Х. Котб иҗаты. – Казан: КДУ нәшр., 1976. – 79 б.
(Низами һәм Котб һ. б.).
8. Миңнегулов Х. «Дөньяд
 а сүземез бар». – Казан: Татар. кит.
нәшр., 1999. – 336 б.
9. Миңнегулов Х. Гасырлар өнен тыңлап. – Казан: Мәгариф,

2003. – 336 б. [«Күңелне сафламак дәвадыр» (Ризаэддин Фәхреддин
турында. – 108–129 б.); «Тукай һәм Шәрык әдәбияты» (152–162 б.
һ. б. бүлекләр].
10. Миңнегулов Х., Садретдинов Ш. А. XIX йөз татар хрестома
тияләре. – Казан: КДУ нәшр., 1982. – 135 б. Биредә Әхмәди, аның
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