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MÜƏLLİFDƏN

Hörmətli oxucu!

Rus ədəbiyyatı tarixinə yeni müraciət, onun yaranmağa və 
formalaşmağa başladığı ilk yüzilliklərdən tutmuş ən yeni dövr 
inkişaf mərhələsinədək inkişaf yolunu əhatə etmə cəhdi tarix 
və ədəbiyyatımızla ciddi və sıx əlaqələri olmuş bir ədəbiyyata 
ən müasir tarix və münasibətlərimizin kontekstindən baxılma-
sı, rus ədəbiyyatının Azərbaycanda resepsiyası və yeni reallıq-
lara uyğun transformasiyası məsələlərinə, bu istiqamətdə gü-
nümüzədək mövcud olmuş ədəbiyyatşünaslıq materiallarına 
qiymət verilməsi cəhdidir. Sonrakı yüzilliklər ilə müqayisədə 
Qədim və XVIII əsr rus ədəbiyyatı nümunələrinin Azərbay-
can dilinə az tərcümə olunduğunu, nəşrin əsasən orta məktə-
bi azərbaycanca bitirmiş oxucu auditoriyasına ünvanlandığını 
nəzərə alaraq, tədris vəsaitinin bu hissəsində

1) Qədim rus ədəbiyyatı abidələrinin və XVIII əsrə aid
əsərlərin adlarını həm də rus dilində verməyi;

2) Bəzi əsərlərə aid illyustrasiyaları, əsərlərin adları əks
olunan şəkilaltı sözləri Qədim rus dilində qeyd etməyi;

3) XVIII əsr rus ədəbiyyatı müəlliflərinin əksəriyyətinin
əsərlərinin bu vaxtadək dilimizdə səsləndirilmədiyinə, hət-
ta çox tanınmış, sonrakı ədəbiyyatın inkişafına təsir etmiş 
nümunələrin tərcümələrinə rast gəlinmədiyinə görə təsvir 
və təhlillər zamanı istifadə olunan mətn parçalarını, oriji-
nalda verilməklə yanaşı, ana dilinə çevirmişik;
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4) Tədris vəsaitinin orta məktəbi Azərbaycan dilində bitir-
miş auditoriyaya ünvanlandığını əsas götürərək, Qədim Rusa, 
Qədim və XVIII əsr rus ədəbiyyatına dair vacib faktları, realilə-
ri “Bu, maraqlıdır!” (“Это интересно!”), “Yadda saxlayın!” 
(“Запомните”), “Bunu bilirsinizmi?” (“Это вы знаете?”) 
başlıqları altında tələbələrin dil-danışıq səviyyələrinə uyğun 
rus dilində təqdim etmiş, burada son illər Rusiyada nəşr edil-
miş müvafiq tədris vəsaitlərinin təcrübə və materiallarından 
bəhrələnmişik. Mövzulara dair praktik məşğələlərin qurul-
ması və interaktiv müzakirələrin aparılmasına şərait yarat-
maq üçün hər fəslin sonunda sual və tapşırıqlara yer vermişik;

5) Yuxarıda göstərilən başlıqlar altında rus dilində veril-
miş fəsillər və mövzular üzrə mühazirə materialları praktik 
məşğələlərə hazırlıq, sərbəst işlərin yerinə yetirilməsi və im-
tahan zamanı təklif olunan mövzuların cavablandırılmasında 
və mənimsənilməsində tələbələrə kömək məqsədi güdməklə 
yanaşı, həm də onların yazılı və şifahı nitq vərdişlərinin inki-
şafına, dünyagörüşünün genişlənməsinə yönəldilib. 

6) Abuzər İsmayılov tərəfindən tərtib və tərcümə olun-
muş, 1985-ci ildə “Maarif” nəşriyyatında ali məktəblər üçün 
dərs vəsaiti kimi işıq üzü görmüş “Qədim rus ədəbiyyatı 
müntəxəbatı”na daxil olan tərcümə mətnlərinin bir qismini, 
eləcə də müstəqillik illərində ayrıca kitab şəklində və müxtəlif 
tərcümə antologiyalarında çap olunmuş Qədim və XVIII əsr 
rus ədəbiyyatı nümunələrini redaktə edərək, tam və ya ixtisar-
la tədris vəsaitinə daxil etmiş, tərcüməçilər barədə məlumatı 
kitabın mündərəcatında göstərmişik;  

7) Qədim rus ədəbiyyatının bütün mərhələlərini özün-
də əks etdirən, gənc IV İvanın (Qroznı)nın Kazan üzərinə  
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yürüşlərini əsaslandıran, Moskvanın III Romaya, Moskva 
Rusunun Avrasiya dövlətinə çevrilməsinin başlanğıc ta-
rixini özündə ehtiva edən “Kazan tarixi”ni ixtisarla dili-
mizə çevirib tədris vəsaitinə daxil etmişik; 

8) Tədris vəsaitində məqsədimiz rus dili və ədəbiy-
yatı, Rusiya tarixi ilə mükəmməl şəkildə tanış olmaq niy-
yətində olan tələbələrə, eləcə də geniş oxucu kütləsinə 
rus xalqının orta əsrlər tarixi, dini görüşləri, ziddiyyət-
lərlə dolu tarixi inkişafı, ucsuz-bucaqsız Avrasiya dövləti 
kimi formalaşmasında asiyalıların, Böyük Çölün, türk et-
nos və xalqlarının ciddi təsirini konkret ədəbi abidələrin 
mətnləri əsasında göstərmək olub;

9) Kitabda Rusiya-Avrasiya tarixi-mədəni arealının
formalaşmasında əhəmiyyətli rola malik olmuş türk xalq-
larının tarixi keçmişinə dair faktlara, əsrlər boyu bu are-
alda yaradılmış və müəyyən qismi günümüzədək gəlib 
çatmış maddi və mədəni irsdə, dəyərlərdə açıq-aşkar gö-
rünən türk motivlərinin, türkizmlərin, o cümlədən, azər-
baycanşünaslıq materiallarının izlənilməsində əvəzsiz 
mənbə kimi çıxış edən Qədim rus ədəbiyyatı abidələrinə 
xüsusi diqqət yetirilir. Burada məqsəd gənc tədqiqatçıları, 
rus filologiyası üzrə mütəxəssisləri, həm də türkoloqları 
avrasiyaçılıq elmi-nəzəri istiqamənin inkişafına təkan verə 
biləcək, hələ də ideoloji və dini maneələr üzündən yarım-
çıq araşdırılmış, özündə ciddi məlumat və sirləri gizlədən 
Qədim rus ədəbiyyatı mətnlərinin dərindən öyrənilmə-
sinə yönəltməkdir. Bəzi ədəbi abidələrin orijinal mətnlə-
rinə istinad etməyin başlıca səbəbi də gənc tədqiqatçılarda 
onlara maraq oyatmaqdan ibarətdir; 
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10) Elə burada məşhur avrasiyaçı-alim Lev Nikolayeviç
Qumilyovun “Qədim Rus və Böyük Çöl” kitabına müqəd-
dimədə Qədim rus ədəbiyyatı abidələrinin rekonstruksiya-
sına ciddi ehtiyac olduğu barədə fikrini yada salmağa ehti-
yac duyulur. Bəllidir ki, Qədim rus ədəbiyyatı mətnlərinin 
redaktor-kompilyatorlar tərəfindən dəyişdirilməsi, ixtisar 
və əlavələr aparılma ənənəsi mövcud idi. Bu da Rusiya-Av-
rasiya tarixinin yaradıcıları olan digər xalqlara dair məlu-
matların saxtalaşdırılmasına, təhrif edilməsinə, aradan qal-
dırılmasına səbəb olmuşdur. Gəlin, Rusiyanın rəsmi elmi 
dairələri tərəfindən elə də ciddi  qəbul olunmayan rusiyalı 
müəlliflər Fomenko və Nosovskinin ziddiyyətlərlə dolu 
çar və böyük knyaz İvan Qroznı dövrü barədə o fikirlərini  
yada salaq ki, arxivlərdə rus tarixinin bu mərhələsini əks 
etdirən cəmi beş əhəmiyyətsiz sənəd üzə çıxartmaq müm-
kün olmuşdur. Təkcə ölkə tarixi yox, həm də Rus pravoslav 
dini və kilsəsinin tarixi yenidən yazılmışdır. Knyaz Andrey 
Kurbskinin çar və böyük knyaz İvan Qroznıya məktubla-
rının və bu məktublara cavabın A.C.İsmayılovun tərcümə-
sində kitabın müntəxəbat hissəsinə daxil edilməsi, tədris 
vəsaiti hissəsində protopop Avvakumun həyatı və müca-
diləsi haqqında müfəssəl məlumatın verilməsi oxucularda 
dövr barədə geniş təsəvvür yaratmaq məqsədi güdür; 

11) Maraqlıdır ki, xüsusən də Sovetlər dövrünə təsa-
düf edən orta əsrlər rus ədəbiyyatına dair əksər tədqiqat-
larda Rusiya-Avrasiya tarixinin yaradıcıları olan digər 
xalqların, əsasən də türk-tatar xalqlarının rolu inkar edi-
lib. Qədim rus ədəbiyyatının məşhur tədqiqatçısı akade-
mik Dmitri Serqeyeviç Lixaçovun “Qədim rus ədəbiy-
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yatında insan konsepsiyası” kimi fundamental əsərində 
Qədim Rusun asiyalılarla, türk xalqları ilə əhəmiyyətsiz 
əlaqələrə malik olması fikrinə və yaxud onun Oljas Sü-
leymenovun “Az və Ya” kitabında “İqor polku haqqında 
söyləmə” ilə türk eposu arasında yaxınlıq arama cəhdini 
kəskin tənqid atəşinə tutmasına diqqəti yönəltmək istə-
yirik... Kitabda bəzi salnamə mətnlərinin, “İqor polku 
haqqında söyləmə”, “Məhmət sultanın hekayəti”, Afana-
si Nikitinin “Üç dəniz arxasına səyahət”, “Kazan tarixi”, 
Azovun mühasirəisindən bəhs edən povestlər və sair 
əsərlərin təhlilinə fərqli yanaşma göstərilən boşluqların 
aradan qaldırılması üçün kiçik bir cəhddir; 

12) XVIII əsr ədəbiyyatı nümunələrinin təhlili zamanı
aydın olur ki, bu dövr ədəbiyyatının bir sıra müəlliflə-
ri dilimizə tərcümə edilməyib və ya az tərcümə edilib. 
Məktəbi ana dilində bitirmiş tələbələrimizə ünvanlanan 
tədris vəsaitində Kantemir, Lomonosov, Sumarokov və 
Derjavin kimi müəlliflərin çətin dilə, poetik mətnə malik 
poeziya nümunələrinin orijinalda təqdim olunmasının 
onların mənimsənilməsi üçün ciddi maneə yaradacağını 
nəzərə alıb, sadalanan müəlliflərin ali məktəblərin tədris 
proqramına daxil olan bəzi tanınmış əsərlərinin dilimizə 
filoloji (bəzən də poetik çalarları gözləməklə) tərcüməsi-
ni həyata keçirməyi lazım bildik.

13) D.İ.Fonvizinin hər iki komediyasının tərcüməsi 2006-cı
ildə “Şərq-Qərb” nəşriyyatında buraxılmış “D.İ. Fonvizin. Se-
çılmiş əsərləri” kitabına daxil edilmişdir. Mətnlər 1973-cü ildə 
“Gənclik” nəşriyyatında buraxılmış “D.İ. Fonvizin. Nadan 
övlad” kitabından götürülmüşdür. İlkin mənbədə tərcüməçi-
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nin adı göstərilməmişdir. Görünür ki, mətnlər nəşriyyatın tər-
cüməçi redaktorları tərəfindən dilimizə çevrilmişdir.

Ölkə prezidentinin sərəncamı ilə həyata keçirilən latınq-
rafikalı nəşrlər sırasında çapa hazırlanan D.İ. Fonvizinin 
komediyalarının mətninin redaktəsi bizə həvalə olunmuş-
du. Mətnləri tədris vəsaitinə ixtisarla daxil etmişik. 

14) Tədris vəsaiti kimi əsasən rus dili üzrə xarici dil
müəllimləri olacaq tələbələrə ünvanlanan bu nəşrdə fəsillə-
rin və bəzi mövzuların sonunda rus dilində qoyulan suallar 
bilinqval təlim mühitinin yaradılması, ana dili ilə yanaşı, 
tələbələrin ixtisas dilində mətnləri oxumalarına şərait ya-
ratmaq məqsədi güdür. Bu isə onların praktik dil-danışıq 
vərdişlərinin inkişafına, rus dilində yazı və təhlil aparma 
bacarığının formalaşmasına xidmət edir. Bəzi tapşırıqlar 
yaradıcı xarakter daşıdığından müəllimdən metodiki usta-
lıq tələb edir və dərs prosesində əməkdaşlıq mühiti yaradır. 

15) Kitabda Qədim və XVIII əsr rus ədəbiyyatı kursu
üzrə sərbəst mövzular təqdim olunur. Tərcümə mətnlərin-
dən sonra təklif edilən suallar və tapşırıqlar isə əsərlərin 
orijinal və tərcümə mətnlərini tədqiqat obyektinə çevir-
məyə imkan verir.    
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GİRİŞ

Tədris fənni kimi Qədim rus ədəbiyyatı respublikamı-
zın uyğun ali məktəblərində, o cümlədən, Bakı Slavyan 
Universitetinin ayrı-ayrı fakültələrində müstəqil şəkildə, 
18-ci əsr rus ədəbiyyatı ilə birgə, rus ədəbiyyatı tarixi, slav-
yan xalqlarının ədəbiyyatı, slavyan xalqlarının tarixi və mə-
dəniyyəti fənlərinin tərkibində öyrədilir. Rus ədəbiyyatı 
ixtisası üzrə təhsil alan magistrlərimiz qədim dövr adlan-
dırdığımız ədəbiyyatın incəliklərinə Rus ədəbiyyatında insan 
problemi və Rus ədəbiyyatının poetikası kurslarında bir daha 
yaxından bələd olurlar.

Göstərilən fənnin qeyri-rus mühitində öyrədilməsi müəy-
yən çətinliklərlə müşaiyət olunur. Orta məktəbi rus dilində bi-
tirən Filologiya fakültəsinin tələbələri, xüsusən də “Rus dili və 
ədəbiyyatı müəllimliyi” ixtisasına yiyələnmək istəyənlər üçün 
tədris materialları ilə təmin olunma cəhətdən ciddi problem 
yoxdur. Çünki hələ sovet dövründən qalma dərsliklər yenə 
də istifadəyə yararlıdır. Qədim rus ədəbiyyatının öyrənilmə-
si və tədrisində yeni meyilləri aşkarlayan təzə dərsliklər də 
əlçatmaz deyil, onların çoxu artıq kitabxanalarımıza daxil ol-
muşdur. Lakin ana dilində təhsil alan filoloq və jurnalist tələ-
bələr, o cümlədən, universitetimizin Pedaqogika fakültəsinin 
tələbələri azərbaycanca dərslik və dərs vəsaitlərinin olmaması 
üzündən fənni istənilən səviyyədə qavraya bilmirlər. Açığını 
deyək ki, hətta fənnin rus dilində tədrisi də problemsiz ötüş-
mür, belə ki, qədim slavyan dilini və qədim rus dilini kifayət 
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dərəcədə anlamayan tələbə mətnlərin orijinalda oxunmasına 
elə də maraq göstərmir. Buna görə də müasir rus dilinə uy-
ğunlaşdırılmış mətnlərdən bəhrələnməklə vəziyyətdən çıxış 
tapılır. Lakin bu da məsələnin tam həlli deyil.

Tələbələrə və uyğun ixtisas sahiblərinə ünvanladığımız 
və doğma dilimizdə tərtib etdiyimiz bu dərslik vəsaitinin 
meydana çıxması yuxarıda göstərilən səbəblərlə bağlıdır. 
Bu tədris vəsaiti indiyədək mövcud olmuş dərsliklərin təc-
rübəsi, həm də Qədim və XVIII əsr rus ədəbiyyatına aid ən 
müxtəlif tədqiqatlar nəzərə alınmaqla yazılmışdır. Azərbay-
can auditoriyasına təqdim edilən dərslik, təbii ki, məzmun, 
mövzulara yanaşma, xüsusən də Qədim rus ədəbiyyatının 
əsas ideya və motivlərini təhliletmə nöqteyi-nəzərindən 
müəyyən məsələlərdə fərqli mövqeyi ilə seçilməlidir. Bu, ilk 
növbədə, türk, Azərbaycan və Şərq mövzusunu əks etdirən 
ədəbi abidələrin təhlilində özünü büruzə verir. Siyasiləşmiş 
XVIII əsr rus ədəbiyyatı da rusların dövlətçilik ideyaları və 
idealları ilə sıx bağlılıq təşkil etdiyindən müəlliflərin və 
bəzi əsərlərin təqdimatı bizdən əlavə rəy tələb edir. 

Qeyd etdiyimiz kimi, qədim dövr adlandırdığımız rus 
ədəbiyyatı haqqında dolğun təsəvvür yaratmaqdan ötrü bəzi 
mətnlərdən orijinalın dilində də nümunələr gətirməyi, kitabın 
içində verilmiş mövzulara uyğun yerləşdirilmiş illüstrasiyala-
rın adlarını orijinalın dilində qeyd etməyi vacib saymışıq. 

Qədim və XVIII əsr ədəbiyyatı nümunələrinin bir qismi 
dilimizə tərcümə edilib. “İqor polku alayı haqqında söy-
ləmə” ikinci dəfə tərcümə olunub. XVIII əsr rus ədəbiyyatı-
na aid bəzi həcmcə böyük əsərlər (D.Fonvizinin “Nadan öv-
lad” komediyası, N.Karamzinin “Zavallı Liza” sentimental 
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povesti) latınqrafikalı nəşrlər sırasında müxtəlif antologi-
yalara daxil edilib. A.Radişevin “Peterburqdan Moskvaya 
səyahət” əsəri ilə ayrıca kitab şəklində nəşr olunub. Sovet-
lər dönəmində Bakı Dövlət Universitetinin dosenti Abuzər 
İsmayılov tərəfindən tərtib edilmiş “Qədim rus ədəbiyya-
tı” müntəxəbatına filoloqlar, eləcə də rus dili və ədəbiyyatı 
müəllimləri üçün tədris proqramına daxil olunmuş əsərlə-
rin əksəriyyəti Azərbaycan dilinə çevrilərək tam və ixtisarla 
salınsa da, bizim oxucu və mütəxəssislərin maraq dairəsinə 
aid digər əsərlərin təqdim olunmasına ehtiyac duyulur. 

XVIII əsr rus ədəbiyyatı dilimizə az tərcümə edilib. A.
Kantemirin satiraları, M.Lomonosovun və Q.Derjavinin 
odaları, A.Sumarokovun “Yalançı Dmitri” faciəsi, N.Ka-
ramzinin “Rusiya dövlətinin tarixi” fundamental əsəri və 
sair Azərbaycan oxucusuna çatdırılmalı və şərh edilməlidir. 

Bu tədris vəsaiti göstərilən boşluqları tam əhatə edə bil-
məsə də, tədris proqramına və sillabuslara daxil olan əsər-
lərin dilimizdə tam və ya ixtisarla səsləndirilməsinə səy 
göstərəcəyik. 
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QƏDİM RUS ƏDƏBİYYATININ
ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

VƏ İNKİŞAF MƏRHƏLƏLƏRİ

us ədəbiyyatının qədim dövrü XI-XVII əsrləri 
əhatə edir. Əslində orta əsrlərə təsadüf edən ədə-
biyyatın qədim dövr adlandırılması rəmzi məna 
daşıyır. Slavyan xalqlarının, o cümlədən, şərqi 

slavyanların formalaşmasının və onların yaratdıqları ilk 
dövlətlərin məhz orta əsrlərə təsadüf etməsi bütövlükdə 
mədəniyyətin və ədəbiyyatın da inkişafına sirayət etmişdir. 
Qədim rus ədəbiyyatının ən tanınmış tədqiqatçılarından 
biri, elmi axtarışları və inadlı mövqeyi ilə bu dövr ədəbi abi-
dələrinin sonrakı rus mədəniyyəti və ədəbiyyatı üçün mi-
silsiz əhəmiyyətini dönə-dönə vurğulayan akademik Dmit-
ri Serqeyeviç Lixaçov XI-XVII əsrləri rus ədəbiyyatının antik 
və qədim dövrü kimi qəbul etməyə çağırırdı. O bunu onunla 
izah edirdi ki, əsasən dini mövzular və motivlər üzərində qu-
rulan Orta əsrlər rus ədəbiyyatı öz inkişafında, ideya-mövzu 
və bədii cəhətdən formalaşmasında özündə pravoslav xris-
tian dəyərlərini ehtiva edən Qədim yunan və Qədim bolqar 
ədəbiyyatlarına söykənmişdi. Əsasən əlyazma şəklində olan 
dini mövzulu ilk kitablar heç bir dəyişiklik edilmədən qədim 
slavyan dillərinin əsasını təşkil edən Qədim bolqar dilindən 
Qədim rus dilinə köçürülürdü (transplantasiya edilirdi). 
Bununla da antik mədəniyyətə, Qədim bolqar ədəbiyyatına 
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xas olan rəngarənglik, xristian etik və estetik normaları və 
dəyərləri hazır şəkildə şərqi slavyanlar tərəfindən özünün-
küləşdirilirdi. Heç də təsadüfi deyil ki, xüsusən də Kiyev rus 
ədəbiyyatı dövrünə aid əsərlərin çoxu Bizans və bolqar xro-
nikalarından, müqəddəs kitablardan götürülmüş süjetlərin 
tərcüməsi və ya onların yenidən işlənilmiş variantlarıdır.

Etik və estetik kateqoriyaların ayrılmaz vəhdəti Qədim rus 
ədəbiyyatını səciyyələndirən əsas xüsusiyyətlərdəndir. Əx-
laq normalarına uyğun gələn, Allaha məhəbbətlə, yaxınlarına 
sevgi ilə görülən hər iş və atılan hər addım gözəldir. Allah, 
mələklər və müqəddəs şəxslər xeyirxahlıq mənbəyi, iblis və 
onun şeytanları bütün şər işlərin səbkarları kimi təqdim olu-
nur. İnsanın xeyir və şər arasında seçim etmək imkanı var. Ya-
radana yalvarışlarla, öz təqsirini boynuna almaqla günahdan 
və Allahın qəzəbindən qurtulmaq olar. Allah insana şər yox, 
əmin-amanlıq nəsib etmək istəyir (не хощеть зла человƀком, но 
блага). Orta əsrlərin rus yazıçısına görə, Yer üzündə nə baş ve-
rirsə, Allahın iradəsindən kənarda deyil. Hətta qeyri-adi təbiət 
hadisəsi də (Günəşin tutulması, daşqınlar və s.) hansısa bəd 
və ya fərəhli əlamətin ifadəsi kimi yozulur. Bütövlükdə yed-
di əsrlik ədəbiyyat üçün xarakterik olan və əsərlərin mətninə, 
müəlliflərin düşüncə tərzinə, bədii dilə, publisistik üsluba 
hopmuş digər başlıca bir xüsusiyyət – rus knyazları arasında 
baş verən qardaş qırğınlarını, peçeneqlərin, monqol-tatarların, 
digər çöllülərin və yadellilərin rus torpaqlarına yürüşünü xris-
tianların günahları ucbatından göndərilən Allah cəzası kimi 
yozmaq cəhdi nəzərdən qaçmır. Digər bir cəhət - orta əsrlər 
incəsənətinə xas olan asketizm də (həyatın ləzzətindən şüur-
lu və könüllü şəkildə imtina, rahib şücaətinin ideallaşdırıl-
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ması, insanın etiqad yolunda mərhumiyyətlərə hazır olması) 
müqəddəs şəxsləri özünün tipik qəhrəmanına çevirmiş qədim 
rus ədəbiyyatının əsas əlamətlərindəndir. Dünyəvi məhəbbə-
ti günah sayan yazıçı məhəbbət səhnələrinin təsvirindən qa-
çır, İlahi məhəbbəti tərənnüm edir, insanın dünyaya gəlişinin 
əsl məqsədini Allaha, o cümlədən, müqəddəs Boqoroditsaya 
(müqəddəs Məryəmə) məhəbbətdə görür.

Orta əsrlər rus ədəbiyyatı üçün başqa bir səciyyəvi cəhət 
ayrı-ayrı yüzilliklərə aid bəzi əsərlərdə faktların, tarixi ha-
disələrin əfsanələrə çulğalanması, folklor motivləri və ele-
mentləri ilə qarışmasındadır. “Ötən illərin hekayəti”ndə 
(“Повесть временных лет”) knyaz Oleq və knyaginya Olqa 
ilə bağlı süjetlər, “İqor polku hekayəti”ndə (“Слово о полку 
Игореве”) əsərə başlangıc verən Boyan obrazı, “Ryazanın 
Batı tərəfindən talan edilməsi haqqında haqqında söy-
ləmə”də (“Повесть о разорении Рязани Батыем”) bahadır 
Evpati Kolovrat obrazı, Azov povestlərində kazakların qo-
çaqlığını tərənnüm edən “nağılvari” hekayət və s. deyilən-
ləri təsdiqləyir.

Qədim rus ədəbiyyatı, xüsusən də Kiyev rus ədəbiyyatı 
dövrü, qədim slavyanların xristianlığaqədərki mifik təsəv-
vürlərini (oda, suya, Günəşə, küləyə və s. təbiət hadisələ-
rinə bağlılığını) əks etdirir. Bu mənada “İqor polku haqqın-
da söyləmə”də təbiət qüvvələrinin süjet və kompozisiyanın 
inkişafında xüsusi rolunu vurğulamaq lazım gəlir. 

Tarixilik, “tarixi monumentallıq (sanballılıq)” Qədim 
rus ədəbiyyatı nümunələrinə əhəmiyyət verən xüsusiyyət-
dir. Mübaliğəsiz deməliyik ki, xüsusən də salnamələrə xas 
olan bu əlamət və ədəbi-tarixi dəyər sonradan şərqi slavyan 
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xalqlarının, o cümlədən, rusların tarixini yazmış V.N.Tati-
şev, S.M.Solovyov, N.M.Karamzin və digər rus və əcnəbi ta-
rixçilər üçün yaxşı zəmin yaratmışdır. Rus salnamələri, hərbi 
və tarixi povestləri, ədəbi məcmuələr təkcə sadalanan xalq-
ların deyil, həm də onlarla çoxəsrlik münasibətlərdə olmuş 
türk etnoslarının (hunlar, avarlar, macarlar, oğuzlar, qıpçaq-
lar, xəzərlər, bulqarlar, kumanlar, poloveslər, kimaklar, ta-
tarlar və s.), Osmanlı Türkiyəsinin, Səfəvi dövlətinin, Krım, 
Kazan, Həştərxan, Sibir xanlıqlarının, Noğay ordasının və s. 
tarixi ilə bağlı maraqlı və dürüst faktları üzə çıxarır.

Məhz məhşur tarixi şəxsiyyətlər və vətənpərvər mövqe-
yi ilə seçilən yazıçıların yaradıcılığında Qədim rus ədəbiy-
yatının publisistik meyilləri üzə çıxır. Yaroslav Mudrı və 
Vladimir Monomaxın oğullarına ünvanlanmış vəsiyyət-
namə və öyüd-nəsihətlər, Daniil Zatoçnikin knyaza müra-
ciətlə yazılmış “Yalvarış”ı (“Моление”), İvan Peresvetovun 
əsərləri, 17-ci əsrin satirik povestləri və s. ədalətli və vic-
danlı olmağa, xalqa və Vətənə məhəbbətə ehtiraslı çağırış-
la doludur. “Се азъ отхожю свƀта сего, а вы, сыновƀ мои, 
имƀйте межи собою любовь, понеже вы есте братья единого 
отца и единой матере. Да аще будете в любви межи собою, 
и Богъ будетъ в васъ и покорить вы противныя подъ вы. И 
будете мирно живуще. Аще ли будете ненавистьно живуще, 
въ распрях, то и сами погибнете, и землю отецъ своихъ и 
дƀдъ погубите” (Yaroslav Mudrının “Vəsiyyətnamə”sindən).

Qədim rus ədəbiyyatını folklora yaxınlaşdıran digər 
bir cəhət də əksər əsərlərin çoxvariantlılığı və müəlliflərin 
anonimliyidir. Variantlar və variasiyaların yaranmasına sə-
bəb müxtəlif dövrlərdə redaktor-kompilyatorlar tərəfindən 
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mətnlərin yenidən işlənilməsinə və orada düzəlişlər aparıl-
masına yol verilməsi ənənəsinin mövcudluğu idi. Təsəvvür 
edin ki, XII əsrin sonlarında naməlum müəllif tərəfindən 
qələmə alınmış “İqor polku haqqında söyləmə” XVIII əs-
rin sonlarında XVI əsrə aid əsərlər siyahısında aşkar edil-
mişdir. Təbii ki, uzun əsrlər boyu redaktor-kompilyatorlar 
tərəfindən üzü dəfələrlə köçürülən, məqsədyönlü şəkildə 
türk (poloves) izləri sıxışdırılan orijinalda çətin yozulan 
“qaranlıq yerlər” meydana çıxmışdır.

Qədim rus ədəbiyyatının inkişaf mərhələləri ilə bağlı fi-
kir müxtəlifliyi mövcuddur. D.S.Lixaçovun təbirincə, yalnız 
XI-XIII əsrin birinci otuzilliyinə aid əsərləri Kiyev rus ədə-
biyyatı (Qədim rus ədəbiyyatı) hesab etmək olar, yəni bu 
dövr şərqi slavyan xalqları (Ukrayna, Belorus və rus) ədə-
biyyatının təşəkkül tapmasına xidmət etmişdir. O, XIII-X-
VI əsrlər ədəbiyyatını Orta əsrlər rus ədəbiyatı adlandırı-
lır, XVII-XVIII yüzilliyin başlanğıcına təsadüf edən əsərləri 
isə orta əsrlərdən yeni zamana keçid dövrünün ədəbiyyatı 
kimi müəyyənləşdirir.

Son tədqiqatlarda təqdim olunan təsnifata görə, Kiyev 
rus ədəbiyyatı dövrü iki mərhələyə ayrılır: Kiyev və No-
vqorod mədəniyyətlərinin bütövlüyünü və vəhdətini aş-
karlayan XI-XII əsrin birinci otuzilliyi və rus torpaqlarının 
knyazlıqlara parçalanması ilə bağlı ədəbi fəaliyyətin ay-
rı-ayrı vilayət mərkəzlərinə adlaması dövrü (XII yüzilliyin 
otuzuncu illərindən XIII yüzilliyin otuzuncu illərinə qədər).

Monqol-tatar istilasını əks etdirən növbəti mərhələ XIV 
yüzilliyin sonunadək davam etmişdir. Bu silsilədən əsərlər 
“Rus torpağının məhvindən bəhs edən povest”ilə (“Слово 



18

о погибели русской земли”) başlanır, onlar içərisində “Alek-
sandr Nevskinin həyatı” (“Житие Александра Невского”) 
povestini, “Ryazanın Batı tərəfindən talan edilməsi haqqın-
da povest”i (“Повесть о разорении Рязани Батыем”), Qa-
liç-Volın salnaməsini (“Галицко-Волынская летопись”), 
monqol-tatarlar haqqında hərbi və salnamə povestlərini, 
“Zadonşina”nı (“Задонщина”) və s. misal gətirmək olar. “Te-
mir-Aksak haqqında povest”i (“Повесть о Темир-Аксаке”) 
də bu silsiləyə aid edilir.

İdeya-mövzu rəngarəngliyi, ədəbiyyata yeni meyil, baxış və 
tendensiyaların gətirilməsi, bədii və poetik çalarların püxtələş-
məsi, özünəməxsus yazı üslubu ilə seçilən müəlliflərin və no-
vatorluq təzahürlərinin meydana çıxması ilə səciyyələnən 
XV-XVI əsrlər rus ədəbiyyatı dövrü xüsusi əhəmiyyət kəsb 
edirdi. Moskva ətrafında toplaşmaqda və genişlənməkdə olan 
rus torpaqlarında və buradan kənarda baş verən hadisələr 
müxtəlif janrlarda yazıb-yaradan müəlliflərin diqqət mərkəzinə 
çevrilir. Dağılmaqda olan Qızıl Orda torpaqlarında formalaşan 
Böyük Moskva knyazlığının dünya xristianlığının mərkəzinə 
çevrilməsi ideyasına xidmət edən “Vladimir knyazlarının he-
kayəti” (“Сказание о князьях Владимирских”), “Vavilon çarlı-
ğı haqqında povest” (“Повесть о Вавилонском царстве”) və s. 
əsərlər, Moskva Rusu və Osmanlı İmperiyası qarşıdurmasını 
işıqlandıran (əsasən dini zəmində) “Çarqradın türklər tərə-
findən tutulmasından bəhs edən povest” (“Повесть о взятии 
Царьграда  турками...”), İvan Peresvetovun “Məhmət-saltan 
hekayəti” (“Сказание о Магмет-салтане”), Moskva knyazlı-
ğının Çingizxan imperiyasının varisliyinə işarə edən “Kazan 
tarixi” povesti (“Казанская история”), Şərq və türk xalqları ilə 



19

iqtisadi, siyasi-diplomatik əlaqələrin vacibliyini vurğulayan 
“Dəmir qapılar hekayəti” (“Сказание о Железных вратех”), 
Afanasi Nikitinin “Üç dəniz arxasına səyahət” (“Хождение 
за три моря”) əsərləri, novator xarakteri, humanist ideyası 
ilə seçilən və artıq vilayət ədəbiyyatının da sanballılığına də-
lalaət edən “Muromlu Pyotr və Fevroniya haqqında povest” 
(“Повесть о Петре и Февронии Муромских”) Orta əsərlər rus 
ədəbiyyatının bu mərhələsində yaradılan ədəbi nümunələrin 
janr və ideya-mövzu rəngarəngliyini sübut edirdi.

XVII əsrə təsadüf edən sonuncu mərhələ rus tarixinin 
“hərc-mərclik” dövrü ilə üst-üstə düşür. XVIII əsr rus ədəbiy-
yatına keçid kimi səciyyələndirilən XVII əsr ədəbiyyatı köhnə 
və yeni ədəbi yaradıcılıq prinsiplərinin toqquşması, müəllif 
mülkiyyəti hissinin artması və ədəbi fəaliyyətin professional-
laşması, şəxsiyyətin fədakarcasına öz etirazını ifadə etməsi 
ilə səciyyələnir. Patriarx Nikonun kilsə islahatları, müxtəlif 
üsyanlarla müşayiət olunan bu dövrdə xalq yaradıcılığından 
qaynaqlanan demokratik və satirik ədəbiyyat vüsət alır, digər 
tərəfdənsə, tərcümə fəaliyyətinin genişlənməsi və barokko 
mədəniyyətinin mənimsənilməsi yolu ilə avropalaşma meyil-
ləri üzə çıxırdı. Türk-tatar mövzusunu əks etdirən Azov po-
vestləri (tarixi hekayətləri), köhnə təriqətçi protopop Avvaku-
mun yaradıcığı da maraq doğurur.
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Bu, maraqlıdır! – Это интeресно!

Qədim Rus ədəbiyyatı X əsrdə meydana gəlib. O vaxtlar Qə-
dim Rus dövlətini “Kiyev Rusu” adlandırırdılar. Kiyev şəhəri VI 
əsrdə salınmışdır. 988-ci ildə Kiyev knyazı Vladimir yeni din – 
pravoslavlığı qəbul edənədək slavyanlar bütpərəst imişlər. Xristi-
anlığın bir qolu olan pravoslavlıq Qədim Rusun rəsmi dini oldu. 
O zamanlar dini və ibadət ədəbiyyatına ehtiyac yarandığından 
Qədim Rusda yazı meydana gəldi. 

Древнерусская литература появилась в деcятом веке. В 
это время древнерусское государство называлось “Киевская 
Русь”. В 988 (девятьсот восемьдесят восьмом) году киевский 
князь Владимир принял новую религию – православие. Пра-
вославие стало государственной религией в Древней Руси. В 
это время были необходимы богослужебные книги, и на Руси 
появилась письменность. 
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QƏDİM  RUS ƏDƏBİYYATININ
ƏSAS JANRLARI

 əsrin sonu – XI əsrin əvvəlində rus ədəbiyya-
tının meydana çıxması “möcüzəyə bənzəyir, 
– deyə D.S.Lixaçov qeyd edirdi. – Biz artıq
yetkin və formalaşmış, öz məzmununa görə 

mürəkkəb və maraqlı bir ədəbiyyatla qarşılaşmış olduq 
ki, bunu da inkişaf etmiş milli və tarixi şüurun təzahürü 
kimi qiymətləndirmək olar”. Kiyev ədəbiyyatı dövründə 
Kainatın, Yerin və insanın yaranmasından, insanların Yer 
üzünə səpələnməsindən, dünyanın ayrı-ayrı hissələrindən, 
heyvanların xüsusiyyətlərindən, Dünyanın gələcək taleyin-
dən və s. bəhs edən kitabların qədim rus dilinə tərcüməsi və 
yenidən işlənilməsi, təbii ki, mövzu və süjetlərlə bərabər ədə-
bi janrların da rus ədəbiyyatına gətirilməsinə səbəb olmuşdu. 
Dini əsərlər (proloqlar, mineylər, pateriklər), “Şestodnev” və 
“Fizioloq”la yanaşı, İran və Hindistan, Aleksandr Makedons-
kinin yürüşləri ilə bağlı maraqlı, çox zaman da fantastik sü-
jetlər tərcümə edilirdi. O biri dünya, cənnət və cəhənnəmdən 
bəhs edən “Rahib Aqapinin cənnətə səyahətləri” (“Хождения 
монаха Агапия в рай”), “Boqoroditsanın əzablı səyahətləri” 
(“Хождения Богородицы по мукам”) povestləri, “İsgəndər-
namə” (“Александрия”) hərbi povesti, “Hindistan çarlığı 
haqqında hekayət” (“Сказание об Индийском царстве”) fan-
tastik süjeti, Bizans imperatoru Georgi Amartolun “Xroni-
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ka”sı və s. formalaşmaqda olan Kiyev rus ədəbiyyatına yeni 
mövzu və janrlar, poetik çalarlar və təhkiyə tərzi gətirirdi. Şü-
bhəsiz ki, hətta XV əsr müəllifi Afanasi Nikitin öz yol qeyd-
lərini və təəssüratlarını qələmə alarkən “Hindistan çarlığı 
haqqında hekayəti”n təsiri altında olmuşdu. Bu “Hekayət”də 
Hindistanda yaşayan bəzi insanlar buynuzlu, bəziləri üçayaq-
lı, digərləri altı əlli təsvir olunmuşdular, yarı insan-yarı quş, 
itbaşlı adamlara da rast gəlinirdi. Elə böyük xoruzlar vardı ki, 
insanlar onların belində gəzirdilər. Burada bir nəfər də olsun 
quldur və paxıl yox idi və s. Dörd hissədən ibarət olan Amar-
tolun “Xronika”sı Adəmdən makedoniyalı İsgəndərə qədərki 
tarixi, yəhudi xalqının, Roma və Bizans imperiyalarının tarixi-
ni əks etdirirdi. Müxtəlif janrlara aid sadalanan əsərlər orijinal 
rus ədəbiyyatının yaranmasına, qədim rus ədəbiyyatında janr 
sisteminin formalaşmasına təkan vermiş oldu.

Qədim rus ədəbiyyatında epik janrlar üstünlük təşkil 
edir (salnamə, povest, hekayət, səyahətnamə – летопись, 
повесть, сказание, хождение və s.). Bununla yanaşı, lirik 
(öyüdnamə, kəlam – поучение, слово), liro-epik (qəhrəman-
lıq poeması, müqəddəs şəxslər və hökmdarların həyatından 
bəhs edən hekayət – героичекая поема, житие) formalara da 
rast gəlinir. Kiyev rus ədəbiyyatında daha çox istifadə olu-
nan janr salnamələr idi. Orta əsrlər rus ədəbiyyatında geniş 
yayılmış povest janrı forma və mövzu müxtəlifliyi ilə seçi-
lirdi: hərbi, tarixi, dini, satirik və s. mövzularda yazılmış əsər-
lər. Səyahətnamələr, yol oçerkləri, səfir povestləri povest janrına 
yaxınlığı ilə seçilirdi. XV-XVII əsrlərə aid dini, ədəbi-tarixi, 
tarixi-coğrafi mövzuda məcmuələr də epik formalı hekayət-
lər, qeydlər və məlumatlar kimi maraq doğururdu.
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Qədim rus ədəbiyyatında sabit janr sisteminin formalaş-
masından danışmaq hələ tez idi. Bu, özünü müxtəlif janrların 
sintezini təcəssüm etdirən əksər əsərlərdə də büruzə verirdi. 
Məsələn, “Aleksandr Nevskinin həyatı” hərbi və knyazın 
həyatı haqqında povest olmaqla yanaşı, həm də aqioqrafik 
(dini) əsərdir. Eyni sözləri XIV əsrin sonlarına təsadüf edən 
“Temir-Aksak haqqında povest” barəsində də söyləmək olar.

Sual və tapşırıqlar

1. Orta əsrlər rus ədəbiyyatının qədim rus ədəbiyyatı ad-
landırılmasının səbəbini nədə görürsünüz?

2. Qədim rus ədəbiyyatını səciyyələndirən başlıca xüsu-
siyyətləri göstərin.

3. Qədim rus ədəbiyyatının inkişafına təsir edən amillər
hansılardır?

4. XI-XVII əsrlər rus ədəbiyyatının təsnifatını (dövrləş-
məsini) verin.

5. Qədim rus ədəbiyyatının əsas janrlarını sadalayın.
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Bu, maraqlıdır! – Это интересно!

Православие пришло в Древнюю Русь из Византии. Это 
государство находилось на берегах Средиземного и Чёрного 
морей. Два брата-монаха из Византии Кирилл и Мефодий со-
здали азбуку для славянских народов, чтобы славяне могли чи-
тать христианские книги. Эта азбука называется “кирилли-
цей”. В это время древние славяне использовали другую азбуку 
– глаголицу. Но глаголица была очень сложной и неудобной.
Вот почему Кирилл и Мефодий создали кириллицу. Эта азбука 
стала основой русской письменности. Литературным языком 
славян стал старославянский язык. Кирилл и Мефодий – это 
славянские просветители. 

Это вы знаете?

Столицей Византии был Константинополь. На Руси 
этот город нызывали Царьградом. Главный собор города  – храм 
святой Софии – был самым красивым и богатым. Византия 
существовала до ХV века, до взятия Контстатинополя турками 
в 1453 (тысяча четыреста пятьдесят третьем) году. 
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Изборник Святослава 1073 г. Лист с заставкой.
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Это интересно!

Киево-Печёрский монастырь – это первый большой рус-
ский монастырь, который появился в Киеве в середине ХII 
века. Его называли Печёрским, потому что монахи строи-
ли свои дома в пещерах, чтобы никто не мешал им думать 
о Боге. Пещера по-древнерусски звучит “печёра”, поэтому 
монастырь Киево-Печёрский. Монахи создавали здесь ико-
ны, писали летописи. Например, летописец Нестор создал 
первую русскую летопись “Повесть временных лет”. Эта 
книга рассказывает о том, “откуда  пошла  Русская  земля, 
кто в Киеве стал первым княжить и откуда Русская земля 
стала есть”. В “Повести временных лет” описаны разные 
исторические события, отношения русов-восточных славян 
с гуннами, обрами (аварами), печенегами, черными клобука-
ми, торками, хазарами и половцами. Главная политическая 
фигура летописи – это князь Владимир, сумевший отстоять 
русские земли от печенегов. 
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Прочитайте русские пословицы:
Аз’бука – к му’дрости ступе’нька.
Сперва’ аз да бу’ки, а там и нау’ки.
Азбука=алфави’т, сперва’=снача’ла

Аз и бу’ки – пе’рвые бу’квы старославя’нской аз’буки

Синайский патерик. Начальный лист с заставкой.
Пергаментная рукопись XI-XII  вв.
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Повторите скороговорку:

На горе’, на приго’рке стоя’ли двадцать два 
Его’рки. Раз - Его’рка, два - Его’рка, три - Его’рка. 

Лист из рукописного Букваря Кариона Истомина. 1693 г.
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I FƏSİL

XI-XIII ƏSRİN BİRİNCİ 
OTUZİLLİYİNDƏ ƏDƏBİYYATIN 

FORMALAŞMASI

KIYEV RUS ƏDƏBIYYATI

n qədim salnamələr. İlk salnamə mətnlərinin 
X əsrin sonlarında Kiyevdə yazıya alındığı 
fərziyyə edilir. 1017-ci ildən başlayaraq No-
vqorodda da salnamə qeydlərinin aparıldığı 

göstərilir. Ən qədim Kiyev salnamə məcmusunun XI əs-
rin ortalarında tərtib edildiyi fikri irəli sürülür. Bu salnamə 
məcmuəsinin genişləndirilmiş variantının 1073-cü ildə Ki-
yev-Peçor monastırının rahibi Nikon tərəfindən tərtib olun-
duğu və sonradan “Başlangıc məcmuə” (“Начальный свод”) 
adlandırıldığı güman olunur. 1113-cü ildə rahib Nestor “Ötən 
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illərin hekayəti” (“Повесть временных лет”) adlı məşhur 
salnaməni tərtib etdi. Təəssüf ki, sadalanan salnamələrin heç 
biri müasir dövrə ilkin formada gəlib çatmamışdır. Hazırda 
tədqiqatçıların və oxucuların ixtiyarında olan “Ötən illərin 
hekayəti”nin yenidən işlənilmiş iki variantı da çox sonrakı 
dövrlərə aiddir. Birinci variant knyaz Vladimir Vsevolodo-
viç Monomaxın tərəfdarı, iqumen Silvestr tərəfindən (1116) 
hazırlanmış, yenidən işlənilmiş ikinci variant isə 1118-ci ildə 
naməlum redaktorun səyi nəticəsində ortaya çıxmışdır. Sil-
vestrin redaktəsi ilə ərsəyə gəlmiş bu variant “Lavrenti sal-
naməsi”nə (1377) və bəzi XV əsr salnamələrinə daxil edilmiş-
dir. İkinci variant isə XV əsrin əvvəllərinə aid olunan “İpati 
salnaməsi”nə (“Ипатьевская летопись”) salınmışdır.

“Ötən illərin hekayəti”nin bizə gəlib çatan mətni Yer 
üzünü su basandan sonrakı dövrdə dünyanın Nuhun oğul-
ları arasında bölüşdürülməsi və slavyanların Dunay, Visla, 
Dnepr, Dvina, Desna və s. çaylar və göllər ətrafında məs-
kunlaşması barədə hekayətlə başlayır. Salnamədə Rusun 
(şərqi slavyan torpaqları və şərq slavyanları salnamədə Rus 
və ya Rus torpağı, ruslar-şərqi slavyanlar adlandırılırdılar) 
həyatından bəhs edən çoxlu epizodlar, o cümlədən, Kiyevin 
əsasının Kiy, Şek və Xoriv qardaşları tərəfindən qoyulması, 
ayrı-ayrı slavyan tayfalarının adət-ənənələri, Oleq və İqorun 
Çarqrada yürüşləri, Olqanın knyazlıq illəri, əri, knyaz İqo-
run öldürülməsinə görə drevlyanlardan qisas alması və s. 
böyük maraq doğurur. 852-ci ildən başlayaraq, demək olar 
ki, XII yüzilliyn sonunadək salnamədə tarixlər göstərilir və 
hansı ildə hansı hadisənin baş verdiyi qeyd olunur; bu və ya 
digər hadisə barədə süjet bəzən irihəcmli povestlərə çevrilir.
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“Ötən illərin hekayəti” janr xüsusiyyətlərinə görə salnamə 
çərçivəsinə sığmır. Burada mifik elementlər, əfsanələr, hərbi, 
tarixi və dini süjetlər də özünə yer alır. Oleqin ölümünə öz se-
vimli atının səbəb olması rəvayəti, Kojemyakın şücaətindən 
bəhs edən hekayət, Boris və Qleb haqqında aqioqrafik po-
vest, rus knyazlarının poloves xanı Bonyakla birgə macarlar 
üzərinə yürüşü haqda süjet və s. bu ədəbi abidəyə xas olan 
janrların sintezini əks etdirir. Xüsusən də xristianlığın qəbul 
edilməsindən sonra rus torpaqları, rus həyatı rifah içərisində 
təsvir olunur; hələ 955-ci ildə xristianlığı qəbul etmiş knya-
ginya Olqanın Günəşdən öncəki dan yerinə (“аки деньница 
передъ солнцем”) bənzədilməsi, knyaz Vladimirin oğulları 
Boris və Qlebin şəfəq kimi parlamaları, Günəştək bütün rus 
torpağına işıq saçmaları (“луча свƀтозарна явистася, яко 
свƀтилƀ озаряюща всю землю Руськую”) salnamə müəllifinin 
pravoslav Rusuna, burada yaşayan insanlara məhəbbətinin 
ifadəsidir. Lakin varyaqların rus torpaqlarına dəvət olunma-
sından bəhs edən rəvayətdən də görünür ki, hələ bütpərəst-
lik zamanında da bu yerlər çox zəngin imiş: “Torpaqlarımız 
böyük və zəngindir, qayda-qanunsa yoxdur” (“Земля наша 
велика и обилна, а наряда в ней нƀт”). Bu zəngin və ucsuz-bu-
caqsız torpaqları idarə etməyi bacarmayan slavyan tayfaları 
varyaqları özlərinə ağalıq etməyə dəvət etdilər. “Ötən illərin 
hekayəti” əsəri rus knyazlarının Bizans üzərinə yürüşləri, 
Xəzər Xaqanlığı, Volqa Bulqariyası, poloveslərlə qarşıdur-
maların işıqlandırılması nöqteyi-nəzərindən də maraq doğu-
rur. Ən əsası da odur ki, rus-poloves qarşıdurmasının bütün 
kəskinliklərinə baxmayaraq, həm quzlar, həm qara-qal-
paqlar (черные клобуки), həm torklar, həm də poloveslər 
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(qıpçaqlar, peçeneqlər) qədim rus cəmiyyətinin, Kiyev rus 
dövlətinin tərkib hissələri kimi təqdim olunurlar. Poloveslər 
Novqorod knyazının, qara-qalpaqlar Kiyev knyazının silahlı 
qüvvələri, döyüşən ordusu kimi çıxış edirlər. Onlara müna-
sibət heç də qardaş qırğınına, Boris və Qlebin amansızcasına 
qətlinə səbəb olmuş knyaz Svyatopolka münasibətdən kəs-
kin deyil. Bütövlükdə götürdükdə, knyaz Vladimir Svyatos-
lavoviç salnamənin əsas qəhrəmanı kimi çıxış edir, poloves 
obalarına və otlaqlarına birgə müzəffər yürüşlər və qələbələr 
onun adı ilə bağlıdır. 

Запомните!

Житие – это книга, которая рассказывала о жизни че-
ловека, которого считали святым. Первыми русскими свя-
тыми, о которых написали житие, были Борис и Глеб. Борис 
и Глеб – это два младших сына князя Владимира. Старший 
брат Бориса и Глеба, Святополк, убил их. Они были очень 
молодые, добрые люди, ставшие примером братской любви 
и взаимопомощи. Поэтому церковь назвала их святыми. Цер-
ковь назвала Бориса и Глеба святыми за добрую душу, любовь 
и братскую преданность. 
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Повесть временных лет (971 г.).
1. Византийский император с вельможами.

Греческие послы подносят меч в дар Святославу.
2. Принесение греками даров Святославу.

Радзивиловская летопись. ХV век.
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14-й лист Радзивилловской летописи, включающей в 
себя список “Повести временных лет” с уникальными 
иллюстрациями ХV века. На листе описывается поход 

Вещего Олега на Царьград.
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Birinci rus mitropoliti İlarionun “Qanun və firavanlıq 
haqqında kəlam”ı (“Слово о законе и благодати”) da Kiyev 
Rusunun xristianlığı qəbul etməsinin qanunauyğunluğun-
dan bəhs edir, bu işdə artıq dünyasını dəyişmiş knyaz Vla-
dimirin zəhməti vurğulanır (“славныи градъ твои Кыевъ 
величествомъ, яко вƀнцемь, обложилъ”). Rus torpaqlarının 
əmin-amanlıq içərisində yaşaması, qələbələri və əzmkar-
lıqları sayəsində rus knyazlarının şan-şöhrətinin dünyanın 
hər bir guşəsinə yayılması qeyd olunur.

“Ötən illərin hekayəti”ndə təmsil olunmuş “Boris və 
Qleb haqqında povest” də yüksək xristian əxlaqı hesabına 
qardaş qırğınına yol verilməməsindən, rus torpaqlarının 
xəstəliklərdən və düşmənlərdən hifz olunmasından bəhs 
edir. Süjetdən məlum olur ki, knyaz Vladimir on iki oğlunun 
hər birini ayrı-ayrı şəhərlərə knyaz təyin edir. Atası öləndən 
sonra Svyatopolk qardaşları Boris və Qlebi aradan götür-
mək və onların torpaqlarını ələ keçirmək istəyir. Lənətə gəl-
miş Svyatopolkun bu fikrindən duyuq düşən Boris və Qleb 
böyük qardaşlarına qılınc qaldırmır, itaətkarlıqla ölümü qə-
bul edirlər. Svyatopolk xəstəliyə və amansız ölümə düçar 
olur, Tanrının iradəsi ilə müqəddəs simalara çevrilmiş Boris 
və Qlebin qəbirləri ətrafında möcüzələr baş verir.

“Kiyev-Peçor pateriki”. Hər hansı bir yaşayış məskəni və 
ya monastırda fəaliyyət göstərən rahiblərin həyatından bəhs 
edən hekayələr məcmusu pateriklər adlandırılır. Kiyev rus 
ədəbiyyatının tanınmış nümunələrindən olan “Kiyev-Peçor 
pateriki” elə Kiyev-Peçor monastırında rahibliyə qəbul edil-
miş zəmanəsinin iki qabaqcıl adamı – kitabsevərlər Simon 
və Polikarp arasındakı yazışmalar, bu müqəddəs məbəd və 
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burada fəaliyyət göstərmiş din xadimləri (zahidlər) ilə bağlı 
əfsanələr əsasında XIII yüzilliyin əvvəllərində tərtib olun-
muşdur. Kiyev-Peçor monastırının yaradılması haqqında 
məlumata isə “Ötən illərin hekayəti”ndə (1051) rast gəlinir.

Киево-Печерский патерик. Лист с заставкой.
Список 1406 г.
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Запомните!

Древнерусские книги были рукописными. Сначала монахи 
переводили религиозные книги с древнегреческого и латинско-
го языков на старославянский. В начале двенадцатого века на 
Руси монахи начали сочинять свои книги. В Киеве, Новгороде, 
Пскове, Владимире и других городах появились первые русские 
летописи. 

Монахи жили в монастырях. Монастыри были религиоз-
ными и культурными центрами Древней Руси. Монахи созда-
вали и иконы. Монах-иконописец Андрей Рублёв создал самую 
известную икону – “Троицу”. Его иконы украшали русские со-
боры и церкви.

В Древней Руси существовал народный театр. Писатели 
не подписывали своё имя, потому что они создавали книги не 
для славы, а для Бога. Главная задача древнерусской литера-
туры – спасение души человеческой. 
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XI-XII-ci əsrlər Kiyev Rusunun real həyat mənzərəsini 
əks etdirən, eyni zamanda, qəddar knyazların, ədalətsiz ha-
kimlərin və acgöz tacirlərin canlı xarakterlərini, monastır 
məişəti problemlərini qabardan bu əsərdə rahiblərin göstər-
diyi möcüzələr, bu dünyanın şər işləri, şeytan və əcinnələr 
üzərində qələbələri ilə bağlı motivlər üstünlük təşkil edir.

Kiyev rus ədəbiyyatında dini əsərlər, süjetlər və motivlər 
üstünlük təşkil etsə də, ümumrus dünyagörüşünü və təfək-
kür tərzini əks etdirən “dünyəvi” əsərlər (Vladimir Mono-
max və Daniil Zatoçnik kimi müəlliflərin yaradıcılığı nəzər-
də tutulur), “İqor polku hekayəti” və s. ədəbi nümunələr 
daha böyük əhəmiyyətə malik idi. Vladimir Monomaxın 
“Nəsihətnamə”si (“Поучение”) və Oleq Svyatoslaviçə mək-
tubu, Daniil Zatoçnikin knyaz Vladimirə ünvanlanmış “Yal-
varış”ı (“Моление”) və ən nəhayət, “İqor polku hekayəti” 
eposu ideya-mövzu xüsusiyyətlərinə, “tarixi sanballılığ”ına 
və publisistik əhəmiyyətinə, bədii cəhətlərinə görə Kiyev rus 
ədəbiyyatının ən mühüm ədəbi hadisələri hesab edilir. Sa-
dalanan əsərlərin hər birində ovaxtkı ictimai-siyasi mühitdə 
və knyazlar arasında mövcud olan münasibətlərdəki ziddiy-
yətlər, cəmiyyətin yüksək təbəqələrinin əxlaq və davranış 
normaları və s. problemlər qaldırılır.

Anası Bizans imperatoru Konstantin Monomaxın qızı 
olduğundan bu ləqəbi qəbul etmiş Vladimir Vsevolodoviç 
(1053-1125) bir sıra rus şəhərlərində knyazlıq etmiş, qardaş 
qırğınlarına gətirib çıxaran feodal çəkişmələrinin aradan qal-
dırılması və Qıpçaq çölü ilə mübarizənin təşkili üçün böyük 
zəhmət çəkmişdir. Övladlarına ünvanladığı vəsiyyətnamə-
sində dövlət xadimi, uzaqgörən siyasətçi və sərkərdə kimi 
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çıxış edən Vladimir Monomax həm də öz yazıçı məharətini, 
xristian insanının əsl əxlaqi simasını göstərə bilmişdir. Lav-
renti salnaməsinə daxil edilmiş “Nəsihətnamə”yə həm də 
onun tərcümeyi-halı və Oleq Svyatoslaviçə məktubu əlavə 
olunur. Oğlu İzyaslavın knyaz Oleq Svyatoslaviç tərəfin-
dən öldürülməsinə rəğmən, Vladimir Monomax onu Allah 
qarşısında peşimançılığını boynuna almağa və aradakı mü-
naqişəni sülh ilə həll etməyə çağırır. Bütün siyasi fəaliyyəti, 
əxlaq və davranışı ilə özündə ideal knyaz obrazını təcəssüm 
etdirən Vladimir Monomax “Nəsihətnamə”sində insanı “öz 
qəlbini məhv etməməyə” səsləyir: “Hər şeydən öncə kasıbları 
yaddan çıxarmayın” (“Всего же паче убогых не забывайте”); 
“Doğru söz söyləyəni, yalan danışanı öldürməyin” (“Ни 
права, ни крива не убивайте”); “Qocalara atan, cavanlara qar-
daşın kimi yanaş” (“Старыя чти яко отца, а молодыя яко 
братью”); “Yalandan, sərxoşluqdan və əxlaqsızlıqdan özünü 
gözlə, bu şeylər insanın ruhunu və cismini puç edir” (“Лжƀ 
блюдися и пьянства и блуда, в томъ бо душа погыбаеть и тƀ 
ло”). Bu cür nəsihətlərlə yanaşı, təsərrüfatın idarə olunması 
(xidmətçilərə arxayın olmamalı və evdə hər şeyə özün nəzarət et-
məlisən), hərbi yürüşdə davranış qaydaları (sərkərdələrə arxa-
yın olmadan gecə qarovulunu özün təşkil etməlisən), yaxınlarınla 
münasibətlərin gözlənilməsi (həyat yoldaşını sevməli, lakin ona 
başına ağalıq etməyə şərait yaratmamalı) ilə bağlı və s. məsləhət-
lər verir. Vladimir Monomax insanı fəal həyat tərzinə malik 
olmağa çağırır və Allahına dualar edir ki, onu tənbəl yarat-
mayıb. Beş dil öyrənmiş atasını oğullarına nümunə gətirir: 
“Haraya getsəniz, harada dayansanız, yoxsulu yedizdirin, içizdi-
rin... Xəstələri ziyarət edin, mərhumları son mənzilə yola salın. 
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Heç zaman salamsız keçməyin, hamıya xeyirxah söz söyləyin... 
Faydalı nə bilirsinizsə, unutmayın. Nəyi bilmirsinizsə, öyrənin. 
Mənim atam Vsevolod 5 dil öyrənmişdi. Buna görə xarici ölkələrdə 
böyük hörmət sahibi idi.

...Tənbəllik bütün pisliklərin anasıdır: bildiklərini unudarsan, 
bilmədiklərini isə öyrənə bilməzsən... Qoy günəş sizi yataqda haq-
lamasın Mənim atam və bütün yaxşı insanlar belə etmişlər”.

Kiyev rus ədəbiyyatının ən tanınmış müəlliflərindən 
olan Daniil Zatoçnik güclü knyaz hakimiyyəti ideyası ilə 
çıxış edir. Onun knyaza müraciətlə yazılmış “Yalvarış” 
(“Моление”) adlı əsərinin digər bir variantı (“Kəlam” - 
“Слово”) adlanır. Əsasən müqəddəs kitablardan götürülmüş 
aforizmlərdən bəhrələnən müəllif knyazı xeyirxah əməllərə 
sövq etməklə və boyar özbaşınalığının tənqidi ilə kifayətlən-
mir, öz müasiri olan oxucuya həyat və məişət qayğıları və 
münasibətləri ilə bağlı konkret məsləhətlər verir. Məs., “Mə-
nim knyazım, ağam! Mənə qurd quzuya baxan kimi deyil, 
ana körpəsinə baxan kimi bax” (“Княже мой, господине! Не 
смотри на меня, как волк на ягненка, но смотри на меня, 
как мать на младенца”); “Kasıb aqili çörəkdən məhrum 
edib, varlı qanmazı göylərə ucaltma” (“Не лиши хлеба нищего 
мудрого, не возноси до облаков богатого глупого”); “Dərdli ada-
mı himayəyə götürmək, qızmar havada buz kimi suya qonaq 
eləmək kimi bir şeydir” (Аще (если) кто в печали человека 
призрит, как студеною водою напоить в знойный день”); 
“Qızıl oddan əriyir, insansa ona qarşı həmlələrdən” (Злато 
сокрушается (плавится) огнем, а человек напастьми); “Kn-
yazım, güvə paltarı yeyir, dərdsə insanı” (“Молеве” (моль), 
княжи, ризы (одежду) едять, а печаль человека”) və s.
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“IQOR POLKU HAQQINDA SÖYLƏMƏ”

Qədim rus ədəbiyyatının ən çox tanınan və ən çox tədqiq olu-
nan abidəsi – “İqor polku haqqında söyləmə” – Azərbaycan oxu-
cusuna da yaxşı tanışdır. Türk elementlərini özündə əks etdirən 
bu ədəbi-tarixi mənbə təkcə slavyanşünasların deyil, həm də tür-
koloqların, türk dünyası yazarlarının diqqət mərkəzindədir.

Əsər 18-ci əsrin 90-cı illərinin sonunda Qədim rus ədə-
biyyatı əlyazmalarının məşhur toplayıcılarından olan qraf 
Musin-Puşkin tərəfindən 16-cı yüzilliyə aid əlyazmalar içə-
risində aşkar edilmiş və 1800-cü ildə II Yekaterina üçün 
üzü çıxarılmışdır. Təəssüf ki, aşkar olunmuş orijinal Napo-
leonun Moskvanı yandırması zamanı məhv edilmiş və tə-
dqiqatçılar üzü çıxarılmış nüsxələr üzərində işləmək məc-
buriyyətində qalmışlar.

Belə gec üzə çıxmasına baxmayaraq, əsərin daha qədim 
tarixə aid edildiyi fikri təsdiqlənir. “İqor polku haqqında 
söyləmə”nin yazılma tarixi ilə bağlı üç fərziyyə mövcuddur. 
İlkin fərziyyəyə görə, əsər 1185-ci ilə, knyaz İqorun rəhbərlik 
etdiyi rus qoşununun poloveslər üzərinə yürüşü tarixinə, 
təsadüf edir ki, bunu da əsərin mətnindəki faktlar (1185-ci 
ildə Günəşin tutulması – İqor şəfəq saçan Günəşə baxdı 
və Günəşdən qoşunlarının qaranlığa qərq olduğunu gör-
dü (Тогда Игорь взглянул на светлое солнце и увидел от него 
тьмою всех своих воинов прикрытыми), o cümlədən, bu 
yürüşü, demək olar ki, eyni planda əks etdirən tarixi mən-
bələr - İpati (1185) və Lavrenti (1187) salnamələri – sübut 
edir. İkinci fərziyyəyə görə, 14-cü əsrin sonlarına təsadüf 
edən və eyni bədii plana, oxşar başlangıc və sonluğa, bə-
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dii təsvir vasitələrinə malik “Zadonşina” (“Задонщина”) XVI 
əsr əlyazmaları siyahısında tapılmış “İqor polku haqqında 
söyləmə”nin əsasını təşkil edə bilərdi. Əslində “İqor polku 
haqqında söyləmə”nin “Zadonşina”ya təsirini, bu iki əsərin 
mətnlərindəki bədii təsvir və ifadə vasitələrinin fərqli funksi-
yalar daşıdığını sübut edən əks fikirlər daha çox eşidilir. Son, 
daha seyrək rast gəlinən fərziyyənin müəllifləri əsəri aşkar olun-
duğu XVI əsrə aid edirlər. Qeyd edək ki, “İqor polku haqqın-
da söyləmə” XVI yüzilliyin və bütövlükdə Orta əsrlər rus 
ədəbiyyatının ən vacib abidələrindən biri sayılan, salnamə-
çi müşahidəsi, özündənəvvəlki tarixi özündə əxz etdirmək 
funksiyası və ümumiləşdirmə gücü ilə seçilən, dövrünün 
rus-türk (tatar) münasibətlərini dolğunluqla işıqlandıran 
“Kazan tarixi” povesti ilə də oxşarlıq təşkil edir. Təbii ki, ilkin 
versiya – ədəbi abidənin 12-ci əsrə aidiyyatı – əsas götürülür 
və bu əsər Kiyev rus ədəbiyyatının ən möhtəşəm ədəbi abi-
dəsi, kiçik həcminə baxmayaraq, əsl epik lövhəsi sayılır.

Bu ədəbi abidənin müəllifinin kimliyi məsələsi də tez-
tez müzakirə obyektinə çevrilir. Aydındır ki, bu cür lakonik 
bədii dilə, cilalanmış üsluba və geniş dünyagörüşə malik, 
mifik və folklor elementlərindən, bütpərəst və xristian dün-
yagörüşü ünsürlərindən ustalıqla bəhrələnmiş, təsirli və 
dinamik süjet yaratmış şəxs dövrünün qabaqcıl adamı idi. 
Onun salnaməçi və ya rahib olmasını qəti şəkildə iddia et-
mək də çətindir. Bu ədəbi abidə o dövrün əksər əsərlərinə 
xas olan katarsis ilə (faciəvi təmizlənmə, səhvlərin boyuna 
alınması) də maraqlıdır. Özümünkü – yad məfkurəsindən 
uzaq olan müəllif 1185-ci ildə poloveslər üzərinə yürüşün 
təşəbbüskarı knyaz İqoru qınağa çəkir, Böyük Kiyev kn-
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yazından və digərlərindən xəbərsiz, heç bir zərurət duyul-
madığı məqamda (1183-cü ildə rus knyazlarının birləşmiş 
qüvvələri Böyük Çölə yürüşdə qələbə çalmış və sülh müqa-
viləsi bağlamışdılar) özünü şöhrətləndirmək və daha çox 
qənimət ələ keçirmək məqsədilə xəyanətkar yürüşə çıxan 
rus knyazının hərəkətinə rəğbət bəsləmir. O öz rəğbətini 
əsasən lirik ricətlər vasitəsilə ifadə edir, şanlı knyaz Vladi-
miri yada salır və rus torpağının gələcək birliyinə sevinir. 
Eyni münasibət poloves xanları Qza və Konçak obrazları-
nın təsvirində də aşkarlanır. Kiyevin cənub sərhədlərinə 
poloves basqıları pislənir, lakin məğlubiyyətlə üzləşmiş 
çöllülərin kəşfiyyata çıxması və hücuma keçməsinə mənfi 
münasibət sezilmir: “Qza boz qurdtək qaçır, Konçak onun 
ardınca böyük Dona yollanır” (“Гза бежит серым волком, 
Кончак за ним следом – к Дону великому”). Məhz bu cəhəti 
və çoxsaylı türk söz və ifadələrinin bədii mətndə işlədilməsi 
səbəbindən müəllifin türk dilini sərbəst bilməsi və əsəri iki 
dildə yazması versiyası da irəli sürülür. Bir sıra tədqiqatçılar 
(rus müəllifi F.İ.Erdman, qazax şairi və alimi O.O.Süleyme-
nov, azərbaycanlı tədqiqatçı T.H.Cəfərov) daha irəli gedərək, 
əsəri müştərək rus-poloves ədəbi abidəsi adlandırdılar. Azər-
baycanlı alimin tədqiqatlarında onun türk eposuna, xüsusən 
də “Kitabi Dədə Qorqud”a yaxınlığını sübut edən dəlillər 
irəli sürüldü. Maraqlısı odur ki, onilliklər boyu “İqor polku 
haqqında söyləmə”ni dünya İntibah abidələri ilə yanaşı qoy-
maq, onda qəhrəmanlıq motivləri, “Roland haqqında nəğ-
mə”yə, “Nibelunqlar haqqında nəğmə”yə, “Sid haqqında 
nəğmə”yə, “Pələngdərili pəhləvan”a xas bədii xüsusiyyətləri, 
ideya-mövzu yaxınlığını axtaran tədqiqatçılar türk eposların-
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Летописная повесть о походе Игоря.
Первая битва с половцами.

Радзивиловская летопись. ХV век.
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dan, o cümlədən, “Kitabi Dədə Qorqud”dan ədalətsiz olaraq 
yan keçirdilər. “İqor polku hekayəti” və “Kitabi Dədə Qorqu-
d”un yanaşı öyrənilməsi yadellilərlə mübarizə, mədhiyyə və 
oxşama, qardaş qırğını, bahadır şərəfi və namusunun göz-
lənilməsi, təbiət qüvvələri ilə epos qəhrəmanlarının bir-bi-
rinə təsiri, atəşpərəstliklə bağlı təsəvvürlər və sair motivlərin 
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Боян. Эскиз В. А. Фаворского к “Слову о полку Игореве”. 
1938 год. Далее приведены иллюстрации к книге “Слово о 

полку Игореве” — гравюры В. А. Фаворского, 1938 год

yaxınlığı və eyniliyi baxımından “Kitabi Dədə Qorqud” çox 
ciddi mövzu-ideya və tipoloji oxşarlıqları üzə çıxarır. 

Əsərin fabulası onun süjet xətti və ideya-məzmun xü-
susiyyətləri barədə təsəvvür yaradır. Başlanğıcda naməlum 
müəllif özünü xalq nəğmələrinin ifaçısı Boyanla müqayisə 
edərək bildirir ki, o, öz dastanını köhnə hekayətlər üzərin-
də deyil, zəmanəsinin hadisələri əsasında söyləyəcək və 
ulu knyaz Vladimirdən tutmuş indiki İqoraqədərki olaylar-
dan bəhs edəcək. Elə bunun ardınca da əsas süjet xəttinə 
başlanğıc verilir. İqor başda olmaqla dörd rus knyazının 
(Vsevolod, Vladimir, Svyatoslav) Poloves (Qıpçaq) çölünə 
yürüşə hazırlaşdığı məlum olur. Bu yürüşün pis sonluqla 
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bitməsinə işarə edən Günəş tutulması İqoru öz niyyətin-
dən döndərə bilmir: Qardaşlar və drujinam mənim! Qılıncdan 
keçirilməyimiz əsir düşməyimizdən şərəflidir – qardaşlar, atlara 
oturaq, cəld atlarımızın belində mavi Donu seyr edək!.. Rus övlad-
ları, nizəmin ucunu sizinlə birgə Poloves çölü səddində sındırmaq 
istəyirəm; öz başımdan keçmək ya da Donun suyundan dəbilqəm-
lə doyunca içmək istəyirəm. Təbiət bütün varlığı ilə rus-poloves 
sərhəddi hesab olunan Dona doğru drujinasını çəkən İqora 
qarşıdır. Gözlənilməz hücumdan sarsılmış poloves torpaqla-
rının var-dövləti tar-mar edilir, poloves gözəlləri əsir götürü-
lür. Lakin növbəti gün tezdən qanlı üfüqlərdən şəfəq doğur, dəniz 
tərəfdən (Çöl tərəfdən) qara buludlar axışır – dörd günəşi (dörd 
rus knyazını) söndürmək istəyir. Öz qüvvələrini səfərbər edən 
poloveslər ikinci döyüşdə qalib gəlirlər, İqor və oğlu Vladimir 
əsir düşür, qardaşı Vsevolod və qohumu Svyatoslav igidliklə 
həlak olurlar. Rus torpağının fəlakətli günləri başlayır. Aktu-
allığı ilə seçilən lirik ricətlərdə müəllif tez-tez Ey rus alayları! 
Artıq sərhəd təpələrini aşmısınız! refrenini təkrarlayır, öz kiçik 
knyazlığını böyük adlandıran və özü-özünə xəyanət hazırlayanla-
rı, düşmən dəyirmanına su tökənləri qınağa çəkir. Böyük Ki-
yev knyazı Svyatoslavın pis yuxu görməsi, onun yuxusunun 
boyarlar tərəfindən yozulmasından sonra knyazın göz yaşla-
rı ilə yoğrulmuş qızıl kimi sözlər söyləyib (изронил золотое 
слово, со слезами смешанное) İqorun əsirlikdə olduğu bir za-
manda digər rus knyazlarını da birliyə çağırması, İqorun qa-
dını Yaroslavnanın göz yaşları içində Küləyə, Dnepr Slavutiçə, 
Günəşə yalvarması və onları köməyə səsləməsi əsərin kompo-
zisiyasında mərkəzi yer alan və poloves hücumları qarşısında 
ayrı-ayrı rus knyazlıqlarının birləşdirilməsi ideyasına xidmət 
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edən məqamlardır. Göstərilən epizodlardan sonra knyaz İqo-
run əsirlikdən qaçması və Kiyevə dönməsi təsvir olunur. Kn-
yaz İqorun əsirlikdən canını qurtarmasından heç də mütəəs-
sir olmayan Qza xan əsirlikdə knyaz Vladimirin poloves xanı 
Konçakın qızı ilə evlənməsinə işarəylə: Qızılquş öz yuvasına 
doğru uçmuşsa da, qızılquşcuğazı qızılı oxlarla ovlamalı; onu 
gözəl bir qızla qovuşdursaq,.. Poloves çölündəki quşlar üstü-
müzə hücum çəkməz! (Коли сокол ко гнезду летит, соколенка 
расстреляем своими золоченными стрелами; коли его опутаем 
красною девицею, не будет у нас ни соколика, ни красной 
девицы, и станут нас птицы бить в степи половецкой!) söy-
ləyir. Knyaz İqorun əsirlikdən qayıtması, sonda yenə də rus 
knyazları və poloves xanları arasında qohumluğun vurğulan-
ması əsərin nikbin sonluqla tamamlanmasına gətirir.

“İqor polku haqqında söyləmə”də türk leksikası dünya 
şöhrətli dilçi alimlər P.Melioranski, K.Q.Menqes, N.A.Bas-
kakov və digərləri tərəfindən ciddi şəkildə araşdırılmış, 
türk elementlərinin üzə çıxarılması ilə bağlı “qaranlıq 
yerlər”in izahı istiqamətində böyük iş görülmüşdür. Çün-
ki XII əsrdə qələmə alınmış, XVI əsr abidələri siyahısına 
aid edilmiş və yalnız XVIII yüzilliyin sonuncu onilliyində 
aşkarlanmış əsərdə, təbii ki, dəfələrlə redaktor-kompil-
yatorlar tərəfindən düzəlişlər olunmuş, türk elementləri-
ni ehtiva edən abidə, sovet dövrü də istisna olunmamaq-
la, repressiyalara məruz qalmışdır. Böyük qazax şairi və 
tədqiqatçısı Oljas Süleymenovun “İqor polku haqqında 
söyləmə”yə marağına (“Az və Ya” kitabında) qısqanclıqla 
yanaşan akademik D.S.Lixaçovun sözlərini yada salmağa 
dəyər: “O.Süleymenovun öz türk eposunun xüsusiyyət-
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lərini “İqor polku hekayəti”nə calamaq cəhdi bir rus in-
sanı kimi mənim xətrimə dəyir”. “İqor polku hekayəti” 
və qədim rus ədəbiyyatının bir sıra digər əhəmiyyətli abi-
dələrində dünyagörüş məsələləri, mədəni-tipoloji oxşarlıq, 
ortaq dini-mifik düşüncə və təhkiyə tərzi problemləri hələ 
də gündəlikdədir. Bu abidələrin rus alimləri P.N.Savitsi, 
N.S.Trubetskoy, Q.V.Vernadski və digərlərinin ötən əs-
rin 30-cu illərində irəli sürdükləri avrasiyaçılıq elmi-nəzəri 
cərəyanı müstəvisində öyrənilməsi çox maraqlı görünür.

“İqor polku haqqında söyləmə”nin Azərbaycan dilinə son 
tərcüməsini (Rus seri antologiyası. Bakı, “Şərq-Qərb” 2011, tər-
tibçilər Rüstəm Kamal, Telman Vəlixanlı, “Ön söz”ün müəllifi 
Telman Vəlixanlı) həyata keçirmiş tanınmış ədəbiyyatşünas, 
qorqudşünas-alim Rüstəm Kamal (Rəsulov) ədəbiyyatşü-
naslığımızın son nailiyyətlərindən bəhrələnmiş, xüsusilə də 
“Kitabi-Dədəd Qorqud” və “İqor polku hekayəti” arasındakı 
yaxınlığı tərcümə mətninin dilinə hopdura bilmişdir.

Sual və tapşırıqlar

1. Kiyev rus ədəbiyyatının əsas ədəbi abidələri hansılar-
dır? Ədəbi-tarixi cəhətdən onlar hansı əhəmiyyət kəsb edirlər?

2. “Ötən illərin hekayəti povesti”nin ideya-mövzu xü-
susiyyətləri haqqında nə düşünürsünüz? Nə üçün burada 
knyaz Vladimirin obrazı ön plana çəkilmişdir? Qədim slav-
yanlarla yanaşı daha hansı xalq və etnosların adları bu ədə-
bi-tarixi mənbədə əks edilmişdir?

3. “Ötən illərin hekayəti povesti” və “İqor polku he-
kayəti” rus knyazları və peçeneqlər arasında daha hansı 
münasibətlərin mövcudluğunu üzə çıxarır?
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4. “Ötən illərin hekayəti povesti” və “İqor polku he-
kayəti” əsərlərinin janr xüsusiyyətlərini şərh edin.

5. “İqor polku hekayəti”nin yaranma və tapılma tarixi
haqqında hansı versiyalar mövcuddur?

6. “İqor polku haqqında söyləmə”ndə təbiət qüvvələri
hansı rəmzi məna daşıyır?

7. Əsərin əsas ideyası hansı epizodlarda daha aydın şə-
kildə ifadə olunur?

8. “İqor polku haqqında söyləmə”nin rus mətnindən bir par-
çanı (başlanğıc hissəni və ya Yaroslavnanın ağısını) əzbərləyin.

9. Əsərin son Azərbaycan tərcüməsini xarakterizə edən
xüsusiyyətləri göstərin.

Информация для любознательных

Олжас Сулейменов – казахский поэт, исследователь 
древних тюркских памятников письменности. Он большой 
друг Азербайджана, выступивший против ввода советских 
войск в город Баку в ночь с 19 на 20 января 1990 года, убийства 
мирных азербайджанцев. В своей известной книге «Аз и Я. 
Книга благонамеренного читателя» он пишет о тюркских 
мотивах «Слова о полку Игореве», о схожих элементах 
тюркского и восточнославянского эпоса. Исходя из его 
исследований, азербайджанские литературоведы обосновали 
тематическую и типологическую близость «Слова о полку 
Игореве» и «Книги отца нашего Коркута». 
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rta əsrlər rus tarixi və mədəniyyətinin böyük 
maraq doğuran və birmənalı şəkildə qiymət-
ləndirilməyən bu dövrü ədəbi abidələrin öy-
rənilməsi nöqteyi-nəzərindən də diqqətəla-

yiqdir. Təbii ki, monqol-tatar istilası dövrünə təsadüf edən 
ədəbiyyat bu mövzudan kənarda qala bilməzdi. Xüsusən 
də öz tarixiliyi, dini xarakteri, vətənpərvərliyi ilə seçilən 
orta əsrlər rus ədəbiyyatının iki-üç əsr davam etmiş həmin 
tarixi hadisə və faktların bu gün bütün təfərrüatları ilə öy-
rənilməsinin böyük əhəmiyyəti var. Səciyyəvi hal odur ki, 

II FƏSİL

XIII-XIV ƏSRLƏR
RUS ƏDƏBİYYATI

MONQOL-TATAR  MÖVZUSU
BU  DÖVR  RUS  ƏDƏBIYYATININ

APARICI  ISTIQAMƏTI  KIMI
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bu dövr ədəbiyyatı öz məhsuldarlığı və janr rəngarəngliyi 
etibarilə heç də özündənəvvəlki inkişaf mərhələsindən ge-
ridə qalmırdı, əksinə xalqın müqavimət gücünün göstərici-
si kimi daha fəal surətdə çıxış edirdi. Kiyev Rusu və onun 
ardınca da Moskva Rusunun Cuçi Ulusunun (Böyük Monqol 
İmperiyasının dörd böyük ulusundan biri, Çingizxanın böyük 
oğlu Cuçinin nəzarətində olan torpaqlar; rus torpaqlarını istila 
etmiş Batı xan onun oğlu idi) tərkibinə qatılması bir tarixi re-
allıq idi. 1240-cı ildə Kiyevin tutulması ilə rus torpaqları ələ 
keçirildikdən sonra ayrı-ayrı rus knyazlıqlarının mərkəz-
dən idarə olunması və vergilərin toplanması üçün Böyük 
xan Böyük knyaz titulu ilə öz vassalını təyin edirdi. Elmi-ta-
rixi ədəbiyyatdan belə məlum olur ki, əslində Böyük knyaz 
monqol-tatar xanının bir nömrəli köləsi idi və bütün əhali 
də qul kimi imperiyaya xidmətə vadar olunmuşdu. Düz-
dür, son illərin bəzi ədəbiyyatlarında idarəçiliyin tam ola-
raq Böyük knyazın iradəsində olduğu və buna monqol-ta-
tar hərbi diktaturasının nəzarət etdiyi vurğulanır. Belə bir 
ictimai-siyasi və hərbi diktatura şəraitində pus pravoslav 
kilsəsinin nüfuzu və rolu artmışdı. O dövrün əksər orijinal 
və tərcümə əsərləri məhz kilsə xadimləri tərəfindən qələmə 
alınırdı. Monqol-tatar xanları zamanında kilsənin, kilsə 
torpaqlarının toxunulmazlığının qorunması, Özbək xanın 
hakimiyyəti illərində kilsəyə yeni imtiyazların verilməsi 
faktiki olaraq onu təkcə xalqın mənəvi dayağına deyil, həm 
də ictimai-siyasi sığınacaq yerinə çevirmişdi; mitropolitin 
dəstəyini almadan Böyük rus knyazının üstünlük qazanma-
sı ümidsiz görünürdü. Məsələn, Kulikov döyüşündən bəhs 
edən əsərlərə müraciət etsək, görərik ki, mitropolit Serqiy 
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Rodonejskinin knyaz Dmitri İvanoviçi dəstəkləməsi Ma-
may üzərində qələbənin əldə olunması üçün Moskva knya-
zına ümid vermiş və onu qorxmadan öz qüvvələrini çayın 
bu biri tayına, Kulikov çölünə keçirməsinə ruhlandırmışdı. 
Həm salnaməçilər, həm aqioqraflar, həm də ayrı-ayrı müəl-
liflər monqol-tatar yürüşünü rusların günahları müqabilin-
də onlar üçün göndərilmiş Allah cəzası kimi dərk etməklə 
yanaşı, bu əsarət və asılılıqdan qurtuluşun yolunu günahla-
rın yuyulması məqsədilə duaların oxunmasında deyil, fəal 
mübarizənin və ağıllı siyasətin aparılmasında görürdülər. 
Batının oğulluğunu qəbul etmiş Aleksandr Nevski həm öz 
torpaqlarını, həm digər rus torpaqlarını yadellilərdən qoru-
muş ideal rus knyazı kimi təsvir edilir və sonda müqəddəs 

“Сказание о Мамае”
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şəxs qismində oxucuya təqdim olunur (“Aleksandr Nevskinin 
həyatı”). “Qaliç-Volın salnaməsi”nin (“Галицко-Волынская 
летопись”) əsas qəhrəmanı Daniil Romanoviç də Batının 
təbəəliyini qəbul etməklə öz torpaqlarını dağıntılardan qo-
ruyur və tatar qoşunlarının sərkərdəsi qismində macarlar 
üzərinə döyüşə rəhbərlik edir. Onun tatar qoşunun başında 
macarlara hücumunun təsviri “Ötən illərin hekayəti”ndə 
əks olunmuş macarlar üzərinə yürüşdə qıpçaq xanı Bonya-
kın rus drujinalarına rəhbərlik etməsi epizodunu xatırladır.

Monqol-tatar istilası dövrünə təsadüf edən əsərləri aşa-
ğıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: monqol-tatarların rus tor-
paqlarına yürüşü və burada olmalarından bəhs edən hərbi 
və salnamə povestləri, aqioqrafiyalar, tərcümə əsərləri. Bu 
siklə aid edilmiş tərcümə əsərlərinin, həm də bəzi aqioq-
rafiyaların monqol-tatar istilası ilə birbaşa bağlılığı olmasa 
da, bu reallıqdan uzaq həyat və yaşayış arzusu, bəzən də 
müəlliflərin cənnət xülyası diqqətdən yayınmır.

Monqol-tatar istilası dövrünə təsadüf edən əsərlərdəki 
publisistik notlar, bütövlükdə qədim rus ədəbiyyatı müəl-
lifləri üçün əlamətdar olan natiqlik məharətinin burada da 
təzahürü, vətənpərvərlik motivləri diqqəti cəlb edir. Qardaş 
qırğınları, rus torpaqlarının xırda knyazlıqlara parçalanma-
sı, cəmiyyətdəki digər ədalətsizliklər və xristian əxlaqından 
dönmə kimi günahların müqabilində Allah qarşısında cə-
zadan (tatarlar bu cəzanın icraçılarıdırlar) qaçmağın müm-
künsüzlüyü ilə bağlı katarsis duyğuları, demək olar ki, bü-
tün əsərlərin vacib ideyalarından biri kimi nəzərə çarpır.

Bir qayda olaraq, sikl “Kalka çayı üzərində döyüş haqqın-
da povest”lə başlanır. Lakin əvvəlki dövrün ən möhtərəm 
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abidəsi sayılan “İqor polku hekayəti” ilə səsləşməsi və qıp-
çaq yürüşləri təhlükəsinin arxada qalması ilə bağlı rus tor-
paqlarının firavanlıq və çiçəklənmə məqamında təsvirindən 
sonra monqol-tatar istilasının rus knyazlıqlarının başı üzə-
rində bir fəlakətə çevrilməsi xəbərinin oxucuya çatdırılma-
sı nöqteyi-nəzərindən “Rus torpaqlarının məhvi haqqında 
povest”i daha ön mövqeyə çəkmək olar. Monqol-tatar istila-
sınaqədərki dövrdə rus torpaqlarının zənginliyi və gözəlliyi, 
hərbi və siyasi qüdrətini təsvir edən bu kiçik həcmli əsərin 
Aleksandr Nevskinin həyatına həsr olunmuş povestin baş-
lanğıcı olduğu da iddia edilir. Bunun da əsas səbəbini hər 
iki povestdə ideal knyaz obrazının canlandırılması ilə izah 
etmək olar (söhbət Kiyev knyazı Vladimir Monomaxdan ge-
dir). Əsərin başlanğıcında “hər nemətdən bol xristian rus torpa-
ğı” tərənnüm edilir, sonda isə “xristianlara faciə üz verməsi” 
həyəcanı ifadə olunur. Elə “İqor polku haqqında söyləmə”n-
də olduğu kimi, həm mədhiyyə, həm də oxşama motivlərini 
sintez edən bu əsərin ardınca Kalka üzərində döyüş və Rya-
zanın Batı tərəfindən talan edilməsi haqqında povestlərlə ta-
nışlıq faciənin əsl mənzərəsini görməyə imkan verir.

Lavrenti salnaməsinə daxil edilmiş “Kalka üzərində 
döyüş haqqında povest” rus şəhərlərinin monqol-tatarlar 
tərəfindən tutulmasından bəhs edən əksər ədəbi abidələr 
kimi informasiya tipli hərbi povestdir. Əsərin giriş hissə-
sində ruslar üçün naməlum bir döyüşkən xalqın haradansa 
gözlənilmədən peyda olması xəbəri verilir və bunun ar-
dınca da rus knyazlarının faciəli ölümü, ağır məğlubiyyə-
ti ilə nəticələnən döyüş barəsində qısa bir məlumatla tanış 
oluruq: “Rus knyazları getdilər və onlarla vuruşdular və onlar 
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tərəfindən əzişdirildilər” (“Князи рустии идоша и бишася с 
ними, и побежени быша от них”). Povestdən belə məlum 
olur ki, rus knyazları monqol-tatarlarla döyüşə poloveslə-
rin (qıpçaqların) xahişi ilə qatılırlar: “Bu gün bizim torpaqları 
tutdular, sabahsa sizinkiləri tutacaqlar” (“Нашю землю днесь 
(сегодня) отъяли, а ваша заутра (завтра) възята будеть”). 
Tatar elçilərisə öz növbəsində rusları poloveslərə qarşı it-
tifaqa çağırırlar: “onlar sizə də çoxlu pisliklər ediblər, elə buna 
görə də onları əzişdiririk” (“и вам много зла створиша, того 
же деля и мы бием (за это мы их и избиваем)”). Poloveslərə 
verdikləri vədə naxələf çıxmayan rus knyazları tatar elçilə-
rini əzişdirir və yürüşə başlayırlar. Lakin knyazlar arasında 
yekdilliyin olmaması onları ağır məğlubiyyətə düçar edir. 
Kiyev knyazı Mstislav vaxtında köməyə gəlmədiyindən 
həm digər knyazların, həm də öz qoşunlarının darmada-
ğın edilməsinə səbəb olur. Mstislav və onunla birgə bir 
neçə knyaz, əsir götürülmüş sərkərdə və döyüşçülər əzablı 
və rüsvayçı ölümə məhkum edilirlər: qələbəni qeyd etmək 
üçün düzəldilmiş taxta meydançanı tatarlar onların bədən-
ləri üzərində qururlar.

“Ryazanın Batı tərəfindən talan edilməsi haqqında po-
vest” monqol-tatar istilasını əks etdirən ən tanınmış ədəbi 
abidələrdəndir. Bu əsər üçün səciyyəvi cəhətlərdən biri odur 
ki, burada salnamə mənbələrinə məlum olmayan çoxlu adlar 
çəkilir, onların arasında Batının Ryazana gəlişinə qədər dün-
yasını dəyişmiş knyazlar da var. Bu povestin Nikola ikonası 
haqqında əsərlər siyahısına daxil edilməsi onun əhəmiyyəti-
ni vurğulayır. Nikola ikonası haqqında əsərlər məcmusunun 
birinci hissəsində ikonanın Yevstafi tərəfindən Korsundan 
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(Xersones) Ryazan torpağına aparılması tarixi təsvir edilir 
ki, bu da bu yerlərin müqəddəsliyinə, onun yadellilərdən 
qorunmasının vacibliyinə işarə idi. Başqa bir süjet Vladimir 
knyazlarının şəcərəsi, onların şanlı tarixi barəsindədir. “Rya-
zanın Batı tərəfindən talan edilməsi haqqında povest”in bu 
kontekstdə, bu məcmuda təqdimolunma cəhdi həm digər 
knyazların, həm də kilsə xadimlərinin, həm də sadə xalqın 
Ryazanın müdafiəsinə səfərbəretmə ideyasından irəli gəlirdi. 
Ryazan knyazlığının başına gətirilən faciənin digər knyazlıq-
lar üçün dərs olacağına inanan müəllif hadisələri isti-isti təəs-
süratlar əsasında qələmə almışdı. Bütövlükdə bədbin hisslər 
oyadan təsvirlər müəllifin nikbin duyğularını əsərdən sıxış-
dıra bilmir. Bılina qəhrəmanı Evpati Kolovratın qoçaqlığı və 
cəsarəti ilə bağlı süjetin əsərin mərkəzində, yəni Ryazanın 
talan olunması, uşaqdan böyüyə hamının tələf edilməsi səh-
nələrindən sonra yerləşdirilməsi rəmzi məna dayışırdı. Eyni 
sözləri əsərin sonunda dağıdılmış Ryazan torpaqlarını dir-
çəltməklə məşğul olan, burada kilsə və monastırlar ucaldan, 
ətrafına insanlar toplayan Smolensk knyazı İnqvar İnqvare-
viç haqqında da söyləmək olar.

Əsərin başlanğıcı salnaməni xatırladır: “1237-ci (6745) 
ilin yayında Allahsız çar Batı Rus torpağına ayaq basdı” (В лето 
6745 (1237) ... прииде безбожный царь Батый на Русскую 
землю...). Sonra Batı ryazanlılardan hər nələri varsa, onda 
birini ona göndərməyi əmr edir, Vladimir knyazı ryazanlı-
lara kömək etməkdən boyun qaçırır, rus knyazları Batı ilə 
ayrı-ayrılıqda vuruşmaq qərarına gəlirlər. Belə olan halda 
Ryazan knyazı Yuri İnqvareviç Batını rəhmə gətirmək üçün 
oğlu Fyodor Yuryeviç başda olmaqla elçiləri vasitəsilə ona 
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hədiyyələr göndərir. Ryazan knyazlığına rəhm edəcəyini 
vəd edən Batı knyazlardan öz qızlarını və bacılarını onun 
yatağına gətirməyi tələb edir. Knyaz Fyodora həsəd aparan 
Ryazan əyanlarından biri onun çox gözəl xanımı olduğunu 
Batıya nişan verdikdə, o, knyaginyanın gözəlliyinin şahi-
di olmaq arzusnu bildirir. Fyodorsa: (“Bizə qalib gələ bilsən, 
onda arvadlarımıza da sahib durmuş olarsan” (Аще (если) нас 
одолееши, то и женами нашими владети начнеши”) söylə-
yir. Belə bir cəsarətli cavabdan qəzəblənən Batı knyaz Fyo-
dor başda olmaqla bütün rus elçilərini öldürmək əmrini ve-
rir. Əri Fyodorun ölüm xəbərini eşidən Yevpraksiya on yaşlı 
oğlu ilə birlikdə hündür qaladan (teremdən) özünü atır və 
daşlara çırpılıb parça-parça olur. Belə bir ekspozisiya knyaz 
Yuri İnqvareviçi ryazanlıları ölüm-dirim mübarizəsinə səfər-
bər etməyə məcbur edir: “Murdarların iradəsinə tabe olmaq-
dansa, qəlbimizi ölümümüzlə xilas etməyimiz yaxşıdır” (“Лутче 
нам смертию живота купити, нежели в поганой воли 
быти”). Bu ifadə “İqor polku haqqında söyləmə”ndə İqorun 
öz drujinasına müraciətini xatırladır. Ryazanın müdafiəçilə-
ri ölüm-dirim mübarizəsinə atılırlar: “Olduqca əzmkarlıqla və 
igidliklə vuruşmağa başladılar, dəhşətli və acıqlı bir döyüş baş 
verdi” (“И начаша битися крепко и мужествено, и бысть 
сеча зла и ужасна”). Şişirtməyə də yol verilir; bir ryazanlının 
min Batı əsgəri ilə, iki ryazanlının on min tatarla vuruşdu-
ğu təsvir olunur. Lakin qüvvələr bərabər deyildi. “Şəhərdə 
canlı bir məxluq belə sağ qalmadı, hamı bir nəfər kimi tələf edil-
di, ölüm hamını bir yerdə haqladı” (“Не оста во граде ни един 
живых: вси равно умроша и едину чашу смертную пиша”). 
Ryazanı talan etmiş Batı Vladimir və Suzdal tərəfə üz tut-
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du. Bu və digər rus şəhərlərinin mühasirəsi və dağıdılması 
Lavrenti və İpati salnamələrinə daxil edilmiş povestlərdə 
geniş təsvir olunur. Bu mənada Lavrenti salnaməsinin mə-
lumatları daha müfəssəldir. Hər tərəfdən Batı qoşunları ilə 
əhatə olunmuş Vladimir köməksiz görünür. Hücuma hazır-
lıq və döyüş səhnələri, tatar hərbi taktikası və texnikasının 
təsviri bunu sübut edir: “Səhərdən başlamış axşamadək dirək-
ləri (mühasirə vasitələri) və divardağıdıcı topları yerləşdirməyə 
başladılar, gecə ərzindəsə bütün şəhəri hasarlarla əhatəyə aldılar” 
(“Начаша лесы (какие-то осадные приспособления) и порокы 
(стенобитные орудия) ставити от утра до вечера, а на ночь 
(за ночь) оградиша тыном около всего города”). Salnamələr 
ilkin dövrlərdə Batı qoşunlarının kilsələrə, kilsə xadimlə-
rinə, orada sığınacaq tapanlara hücumdan çəkinmədiklərini 
göstərirlər. Uspenski kilsəsinə sığınmış vladimirlilərə divan 
tutulması səhnəsi deyilənlərə sübutdur: “kilsə qapılarını qırdı-
lar və kilsə yanına odun-ocaq toplayıb, oraya od vurdular, buradakı 
bütün insanlar tüstüdən boğuldular, bəziləri odda yandılar, bəzilə-
rininsə axırına tatarlar silahla çıxdılar” (“отбивше и отвориша 
двери церковныя и новолочивше (натаскав) леса около церкви 
и в церковь и зажгоша, и изьтхошася (задохлись) от великаго 
зноя вся сущая ту люди, инии же огнем скончашася, а иных 
оружием до конца предаша смерти”).

İpati salnaməsi Kozelsk və Kiyevin mühasirəsini əks etdi-
rir. Ciddi müqavimət göstərən Kozelski “hirsli şəhər” adlan-
dıran Batı qoşunlarını Kiyevin üzərinə yönəldir. Kiyevin da-
ğıdılması ilə rus torpaqlarının müstəqilliyinə son qoyuldu.

Belə bir şəraitdə rus şəhərlərinin möcüzə yolu ilə Ba-
tıdan hifz olunması ilə bağlı rəvayətləri əks etdirən əsər-
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Начало списка “Задонщины”. 1480-е гг.
Автограф Ефросина.
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Александр Невский выступает в поход на шведов.
“Житие Александра Невского”

Миниатюры Лицевого Летописного Свода (1560-1570)



65

“Храбрость князя Александра Невского”
Из Лицевого Летописного Свода (1560-1570)
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lər yaranır. Bunlardan ən məhşuru “Merkuri Smolenski 
haqqında povest”dir.

Monqol-tatar mövzusunu natiqlik janrına gətirən Ki-
yev-Peçor monastırının arximandriti Serapion Vladimirski 
olmuşdur. Monqol-tatarların yürüşləri nəticəsində baş ver-
miş dağıntılara və qırğınlara ürək ağrısı ilə münasibət bil-
dirən Serapion Vladimirski öz “Kəlam” və “Nəsihətnamə”-
sində knyazları daxili çəkişmələrdən və düşmənçilikdən 
çəkinməyə səsləyir. Onun konsepsiyasına görə, yalnız töv-
bəetmə və mənəvi bütövlüyə çatmaq yolu ilə Rus torpağı 
xilas oluna bilər.

Aqioqrafiya janrına aid olunan “Aleksandr Nevskinin 
həyatından bəhs edən povset” və “Mixail Çerniqovskinin 
həyatı” əsərlərindəki mövzuların aktuallığı onların da üzə-
rində dayanmağın vacibliyini göstərir.

“Aleksandr Nevskinin həyatından bəhs edən povset” 
həm də rəvayət janrında rast gəlinən yeni tendensiyalarla 
maraqlıdır. Əsərin hərbi povest janrına məxsus xüsusiy-
yətləri də özündə ehtiva etməsi bu povestin və qədim rus 
ədəbiyyatı əsərlərinin böyük bir qisminin müxtəlif janrların 
sintezi nəticəsində ortaya çıxdığını sübut edir.

Mitropolit Kiril və knyaz Dmitri Aleksandroviçin təşəb-
büsü ilə ilk redaksiyası 13-cü əsrin 80-ci illərində Vladimirdə 
qaliçli müəllif tərəfindən qələmə alındığı fərziyyə edilən bu 
povestin doqquz redaksiyası mövcuddur. Həm aqioqrafiya, 
həm də rəvayət janrına aid olunan bu əsərdə eyni zamanda 
hərbi povest janrını səciyyələndirən əlamətlər var. Qədim 
rus ədəbiyyatına xas olan müxtəlif janrların sintezi bu po-
vestdə bariz şəkildə ortaya çıxır.
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“Повесть о Темир-Аксаке”
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Öz hekayətini Aleksandrın özünəməxsus portretinin 
təsviri ilə başlayan müəllif qəhrəmanını Bibliya surətləri 
ilə müqayisə edir: onun Samson kimi güclü, Solomon kimi 
müdrik, Yusif kimi yaraşıqlı, Roma çarı Vespasian kimi şü-
caətli olduğunu göstərir. Hadisələrin rəvayətşəkilli sonrakı 
inkişafının motivasiyası da bu xarakteristika ilə bağlıdır. 
Hərbi povest janrına xas olan struktur əsərdəki döyüşə ha-
zırlıq və döyüş epizodlarını üç əsas hissəyə ayırmağa imkan 
verir. Aleksandrın Neva üzərində isveçlərə qarşı döyüşün-
dən bəhs edən hekayətin birinci – döyüşə hazırlıq hissəsi 
– knyazın Müqəddəs Sofiya kilsəsindəki Allaha yalvarış və 
dualarını, döyüşçüləri ruhlandıran “Allahın mərhəməti 
gücdə yox, ədalətdədir!” (“Не в силах Богъ, но въ правдƀ”) 
sözləri ilə onlara müraciətini oxucuya çatdırır. Knyazın ki-
çik bir drujina ilə (в малƀ дружине) döyüş meydanına yol-
landığı təsvir olunur. Aleksandrın Pilquy adlı döyüşçüsü-
nün yuxusuna müqəddəs Boris və Qlebin girməsi gələcək 
döyüşdə knyazın qalib gələcəyindən xəbər verir. Hekayətin 
ikinci hissəsi novqorodluların qəhrəmanlığından və druji-
naya sərkərdəlik edən və iti nizəsi ilə kralın sifətinində iz 
qoyan knyazın (“самому королеви взложи печать на лице 
острымъ своимъ копьем”) şəxsi şücaətindən danışır. Üçün-
cü hissə döyüşün nəticələrini əks etdirir. Rəvayətşəkilli bu 
povesti səciyyələndirən ilahi görüntülər və möcüzələr də 
mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Əsərin sonrakı epizodları informasiya xarakterlidir və 
ideal knyaz obrazını özündə ehtiva edən Aleksandrın son-
rakı fəaliyyətini, o cümlədən, Buz döyüşündə qazandığı 
zəfəri, katolikliyi qəbul etməklə bağlı Roma elçilərini necə 
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rədd etməsini, rus torpaqlarının dirçəldilməsini, Batının 
tələbi ilə knyazın Ordaya yola düşməsini və geri dönməsini 
təsvir edir. Povest Ordaya ikinci səfərdən qayıdan knyazın 
ölüm xəbəri, Suzdal əhalisinin onunla vidalaşma mərasi-
minin əks olunması və dəfn zamanı baş vermiş möcüzənin 
nəqli (dünyasını dəyişmiş knyazın əl uzadıb mitropolit Ki-
rilin əlindən qramotanı qəbul etməsi) ilə bitir.

Monqol-tatar mövzusunda yazılmış əsərlər sırasında Kuli-
kov döyüşünə həsr olunmuş hərbi və salnamə povestləri bö-
yük maraq doğurur. Bunlar arasında “Zadonşina” (“Kulikov 
döyüşü haqqında povest”) və “Mamayın əzişdirilməsindən 
bəhs edən hekayət” daha çox tanınır və hadisələrin ətraflı təs-
viri nöqteyi-nəzərindən əhəmiyyət kəsb edirlər. “Zadonşina” 
rus folklorundan, “İqor polku haqqında söyləmə”dən, əvvəl-
ki hərbi povestlərlərin ənənəsindən bəhrələnməklə qələmə 
alınmış qədim rus ədəbiyyatı nümunəsidir. Əsər qədim rus 
ədəbiyyatına aid müxtəlif məcmuələrdə fərqli adlar daşıyır. 
Məşhur “İqor polku haqqında söyləmə” planına uyğun ya-
zıya alınmış bu hərbi povestin XVI yüzilliyin 80-ci illərində 
naməlum müəllif tərəfindən qələmə alındığı fərz edilsə də, 
onun Sofoni Ryazanets adlı şəxsə mənsub olduğu fikri də 
səslənməkdədir. “İqor polku haqqında söyləmə”ndə olduğu 
kimi, “Zadonşina”nın giriş hissəsində də Boyan xatırlanır və 
təsvir olunan hadisələrin vaxtı (“O vaxtdan Rus torpağı qəm 
içindədi; Kalka döyüşündən bəri Mamayın əzişdirilməsinə-
dək o, qəm-kədərə bürünüb” – “С той поры земля Русская 
невесела; от Калкской битвы до Мамаева побоища тоской и 
печалью охвачена...”) müəyyənləşdirilir. Sonrakı təhkiyə hər-
bi povest janrına xas ənənədən kənara çıxmır, yəni döyüşə 
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hazırlıq, döyüşlə bağlı səhnələr və döyüşün nəticələrinin 
təsvirinə yer verilir. Tarixi faktlardan və salnamə mənbələ-
rindən məlumdur ki, Kulikov döyüşü hər iki tərəf üçün 
ağır itkilərlə nəticələnən bir qarşıdurma olmuşdur. Bu dö-
yüş rus knyazları üçün taleyüklü, monqol-tatar istilasının, 
Orda hakimiyyətinin sonrakı müqəddaratını həll edəcək 
bir toqquşmaya çevrilir. Moskva knyazı Dmitri İvanoviç 
tərəfdən 150000, Mamay tərəfdənsə 300000 qoşunun qatıl-
dığı bu döyüşdə mitropolitin dəstəyini alan knyazın çayı 
keçib, tatarları Kulikov çölündə qarşılaması və düzgün 
döyüş taktikası seçməsi, bu ərəfədə onun Litva knyazı və 
Çingiz taxtına iddialı digər tatar xanı – Toxtamış tərəfindən 
dəstəklənməsi vuruşmanın müqəddaratını həll etmiş oldu. 
Bu isə Moskva çarlığı kimi böyük bir dövlətə çevriləcək 
və zaman-zaman türk-tatar xanlıqlarının ərazilərini özünə 
birləşdirəcək knyazlığın tarixində əhəmiyyətli rol oynadı. 
Qeyd etmək lazımdır ki, yuxarıda adı çəkilən “Mamayın 
əzişdirilməsindən bəhs edən hekayət” bədii cəhətdən “Za-
donşina” povestindən geri qalsa da və “İqor polku haqqın-
da söyləmə”dən ideya-məzmun, kompozisiya, üslub-poe-
tika imkanları baxımından fərqlənsə də, Kulikov döyüşü 
hadisələrini daha təfərrüatı ilə verməsi ilə seçilir.

Əsərin baş qəhrəmanı, Dmitri İvanoviç, ideal knyaz kimi 
təsvir olunur. O, rus qüvvələrini bir yerə cəm edə bilən xilas-
kar knyaz kimi oxucuya təqdim edilir. “İqor polku haqqın-
da söyləmə”dəki kimi burada da qəmli notlar, knyazların və 
qoşun başçılarının arvadlarının döyüş meydanında cəsədləri 
qalmış ərləri üçün ağısı eşidilir, bununla belə, poloveslərlə 
qarşılaşmada İqorun başına gəlmiş biabırçılıq (drujinanın 
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məhv olması, əsrlik, rus torpaqlarının tutulması) böyük 
knyaz Dmitri İvanoviçdən yan keçir. Lakin poloveslərin və 
tatarların düşmən qüvvə kimi təsvirində hər iki ədəbi abi-
də bir mövqedən çıxış edir. “Zadonşina”nın mətninə mü-
raciət edək: “Zales torpağından Qıpçaq çölünə qızılquş-
lar tufan sürətilə uçub gəliblər! Bütün Rus torpaqlarına 
səs salıblar” – “Словно бурей занесло соколов из земли 
Залесской в поле Половецкое! Звенит слава по всей земле 
Русской...”; “Boz qurdlar Don və Dnepr çaylarının ağzın-
dan axışıb gəldilər, ulaşırlar, Rus torpağını ayaq altına 
almaq istəyirlər. Onlar boz qurdlar deyil – murdar ta-
tarlardır gələn, bütün Rus torpağını müharibə od-alovu-
na bürümək istəyirlər” – “Набежали серые волки с устьев 
Дона и Днепра, воют,.. хотят ринуться на Русскую землю. 
То не серые волки были – пришли поганые татары, хотят 
пройти войной всю Русскую землю” və s. Bu nümunələr 
“Zadonşina”nın “İqor polku hekayəti” ilə yaxınlığını təs-
diq etməklə yanaşı, mənfi obraz kimi tatarların təsvirində 
rus ədəbiyyatının əvvəlki ənənələrinin qorunduğunu da 
sübut edir. “İqor polku hekayəti”ndəki qədər fəal olmasa 
da, “Zadonşina”da da təbiət qüvvələrinin hadisələrə mü-
daxiləsi, knyaz Dmitri İvanoviçi zəfərə səsləyib, Mamayın 
qarşıdakı məğlubiyyətini xəbər verməsi əsərin metafora 
və simvolika sisteminin mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini 
göstərir. Böyük knyazın qələbəsini təmin edən digər bir 
qüvvə də onun döyüşdən əvvəl kilsəyə gəlib, Müqəddəs 
Məryəm ikonası qarşısında Allaha yalvarmasıdır. Bunun 
əksinə olaraq Mamay xan “Allahsız” və “murdar” kimi xa-
rakterizə olunur.



72

Qədim rus ədəbiyyatı əsərləri içərisində Azərbaycan 
oxucuları və tədqiqatçıları üçün maraq kəsb edən əsərlər-
dən biri kimi “Temir Aksakdan bəhs povest”i xüsusi qeyd 
etmək lazımdır. Bu hərbi povest də, adətən, monqol-tatar 
mövzusunda yazılmış əsərlər sırasında nəzərdən keçirilir. 

Povestin qısa məzmunu ondan ibarətdir ki, qorxunc 
Səmərqənd hakimi, özünü Çingizxan nəslinin davamçı-
sı elan etmiş Teymur-Ləng (“Temir Aksak” – “Железный 
хромец”) Moskva knyazlığı üzərinə hücum çəkir və Yelets 
şəhərini tutur. Lakin knyaz Vasili Dmitriyeviçin tapşırığı 
ilə Müqəddəs ikonanın Vladimirdən Moskvaya gətirilmə-
si, bütün şəhər əhlinin kilsədə, Müqəddəs Məryəm ikona-
sı qarşısında Allaha yalvarışları təhlükənin savuşmasına 
kömək edir. Qorxunc Teymur-Ləng öz qoşunlarını rus tor-
paqlarından geri çəkir. Göstərilən rus povestinin başlan-
ğıcında qəhrəmanın oğurluq üstündə tutulduğu, ayağının 
sındırıldığı və onun öz ayağını dəmir parçasına bağladığı 
nəql edilir ki, bunun nəticəsində də ona “Temir Aksak” 
ləqəbi verilmişdir. Təbii ki, rus müəllifindən Əmir Teymur 
obrazına başqa münasibət gözləmək yersiz olardı. Maraqlı 
cəhət odur ki, Əmir Teymurun tutduğu ölkə və şəhərlərin 
adları sadalanarkən Azərbaycan toponimləri dilimizin or-
foqrafiya və orfoepiya qaydalarına əməl olunmaqla işlədi-
lir, türk sultanı Bəyazidlə qarşıdurma zamanı Azərbaycan 
hakimlərinin Əmir Teymuru dəstəkləmələri vurğulanır.

Monqol-tatar mövzusuna hətta Orda hakimiyyəti dövrün-
dən sonra da rus müəllifləri müraciət etməkdə davam etmişlər.
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Sual və tapşırıqlar

1. Monqol-tatar mövzusunu özündə əks etdirən hərbi
povestləri, salnamə mənbələrini, digər janrlara aid əsərləri 
sadalayın.

2. Monqol-tatarların rus torpaqlarına ilk gəlişi necə təq-
dim olunur?

3. Mövzuya aid əsərlərdə ideal knyaz obrazı (Aleksandr
Nevski, Daniil Romanoviç, Dmitri İvanoviç) necə təsəvvür 
edilir?

4. “Ryazanın Batı tərəfindən talan edilməsi haqqında po-
vest”in əsas ideyası nədən ibarətdir?

5. “Zadonşina” və “İqor polku haqqında söyləmə” ədəbi
abidələri arasındakı oxşar və fərqli cəhətlər hansılardır?

6. Monqol-tatar mövzusuna aid əsərlərdə dini motivlərin
rolu nədən ibarətdir?
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Обратите внимание!

 В таких произведениях древнерусских авторов, как “Ска-
зание о Железных вратех”, “Хожение за три моря” Афанасия 
Никитина, “Хожение купца Федота Котова в Персию” зем-
ли за Железными воротами (Дербентом) описываются под-
робно. Если в “Повести о Темир-Аксаке” Железные ворота, 
являющиеся выходом Древней Руси на Восток, и находящиеся 
за ними азербайджанские города и земли Гюлистан, Гилянсиз 
(Гянджа), Шабран, Шaмаха, Тавриз и другие лишь называют-
ся, то в “Сказании о Железных вратех” даются достоверные 
сведения об этих местностях: “Близ синева моря Астрахань-
ского есть Железные врата... А стоят те врата над морем 
Астраханьским: две стены от моря в горы высокие каменные. 
А между ими живут люди, числом их будет с лишком с три 
тысячи человек... А за Железными вратами ест град Шема-
хия. А присудны те врата к граду Шемахаю...” .

 Из “Сказания о Железных вратех” становится понят-
но, что “...за Железными вратами царствует царь Шагрун, 
Акъсак-Темирев сын”.
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-XVI əsrlər rus ədəbiyyatı əvvəlki dövrlə-
rin ədəbiyyatı ilə müqayisədə ideya-möv-
zu, janr rəngarəngliyi, əsərlərin üslub və 
poetik imkanları, zənginliyi nöqteyi-nəzə-

rindən, həm də bədii sözün, yazıçı və publisist sözünün cə-
miyyət üçün əhəmiyyətinin artması cəhətdən irəli atılmış 
bir addım idi. Təbii ki, bunun üçün siyasi, iqtisadi, mədəni, 
mənəvi və s. zəmin yaranmışdı. Feodal dağıntılarının ara-
dan qalxması, Tver, Pskov, Novqorod və digər knyazlıq-

III FƏSİL

XV-XVI ƏSRLƏR 
RUS ƏDƏBİYYATI

MOSKVA RUSUNUN GENIŞLƏNMƏSI,
SIYASI-DIPLOMATIK

VƏ IQTISADI-TICARI INKIŞAFI
BU DÖVR ƏSƏRLƏRININ

ƏSAS MÖVZUSU KIMI
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ların Moskva çarlığına tabe edilməsi, Uqra çayı üzərində 
Əhmət xanla məşhur qarşıdurmadan sonra (1480) Kazan, 
Həştərxan, Sibir xanlıqlarının, Noğay Ordasının və digər 
ərazilərin də Böyük Moskva knyazının nəzarəti altına keç-
məsi mərkəzləşdirilmiş rus dövlətinin nüfuzunu artırmış, 
onun siyasi-diplomatik, iqtisadi və mədəni əlaqələrinin ge-
nişlənməsi üçün şərait yaratmışdı. Ədəbiyyatın əsas inkişaf 
meyillərini, yeni janrların, ədəbi imzaların, ədəbi qəhrəman-
ların ortaya çıxmasını da şərtləndirən göstərilən cəhətlərdir. 
Tarixi hekayətlər, hərbi povestlər, salnamə məcmuələri, sə-
yahətnamələr, xronoqraflar, dini, ədəbi-tarixi məcmuələr və 
s. janrlarda rast gəlinən əsərlər bu dövrün ədəbi mənzərəsi
barədə dolğun təsəvvür oyadır.

1453-cü ildə Konstantinopolun süqutu Moskvanın dün-
ya xristianlığının yeni paytaxtına çevrilməsi ideyasını orta-
ya çıxartdı. Həm dünyəvi, həm də dini ədəbiyyatda Rüriklər 
sülaləsinin öz başlanğıcını Roma və Bizans imperatorların-
dan alması (hökmdar Avqustdan belə) və birinci Romanın 
öz missiyasını ikinci Romaya (Bizansa), ikincininsə üçüncü 
Romaya (Moskvaya) ötürməsi fikrinin təsdiqlənməsi tarixi 
hekayətlərin və dini məcmuələrin yazılmasına təkan ver-
di. Məşhur iyerarx Spiridon-Savvanın qələmə aldığı “Mo-
nomax tacı haqqında müraciətnamə” əsasında yazılmış 
“Vladimir knyazlarından bəhs edən hekayət” Bizans im-
peratoru Konstantinə malik olmuş çar reqaliyalarının kn-
yaz Vladimir Vsevolodoviç Monomaxa ötürülməsi barədə 
əfsanəni orta əsrlər rus ədəbiyyatına gətirməklə pskovlu 
monax Filofeyin “Moskva – III Romadır” siyasi nəzəriy-
yəsini bir daha təsdiqləmiş oldu. Burada P.Q.Skrınnikovun 
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“Rus XI-XVII əsrlərdə“ kitabına müraciət etmək istərdik: 
“Cəmiyyətin siyasi şüuruna imperiya doktrinası yeridil-
məyə başlanıldı. İkibaşlı qartal – Bizansın gerbi 1497-ci ildə 
Rus dövlətinin gerbinə çevrildi. Böyük knyaz əvvəlki titul-
ları ilə kifayətlənməyib özünü “hökmdar“, “mütləqi-ha-
kim“ adlandırırdı. Bu, dövlət müstəqilliyinin əldə olun-
masını, III İvanın hakimiyyəti Qızıl Orda xanının əlindən 
qəbul etməməsini açıqca göstərmək üçün edilirdi...” (CПб, 
Издательство “Питер“, с. 162-163). 

Moskva çarlığının Pskov və Novqorod, sonra isə Kazan 
torpaqları hesabına genişlənməsi fonunda dini görüşlərdə 
də  fikir ayrılığı mövcud idi. Moskva Rusu təkcə böyük Av-

Резной круг с текстом из “Сказания о князьях 
владимирских” о Мономаховых регалиях на троне Ивана 
Грозного в Успенском соборе в Московском Кремле. ХVI в.
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ropa və Avrasiya dövlətinə çevrilmirdi, o, Bizansın süqu-
tundan sonra  dünya xristianlığının mərkəzinə çevrilmək 
missiyasını üzərinə götürməkdə idi. III İvanın sevimlisi 
olan illərdə Novqorod arxiyepiskopu Qennadi Qonzov 
“Bibliya“nı slavyan dilinə çevirməklə XV əsrin möhtəşəm 
rus kitablarından birini  yaratmağa nail olmuşdu. Lakin  III 
İvanın kilsəni öz torpaq mülkiyyətindən əl çəkməyə vadar 
etməsinə qarşı çıxan Novqorod arxiyepiskopu həbs olu-
nur, yüksək rütbədən məhrum edilir. O dövrdə bir sıra kil-
sə xadimləri dini dönüklükdə ittiham edilir, bəziləri hətta 
tonqalda yandırılır. 

P.Q.Skrınnikov o dövr üçün xarakterik olan iki dini 
cərəyana diqqəti yönəldir. Birinci cərəyana abid Nil Sors-
kinin, ikinci cərəyana isə arxiyepiskop Qennadinin və İosif 
Volotskinin rəhbərlik etdiyini göstərir. Nil Sorskinin fik-
rincə, rahiblər  kasıb yaşamalı və öz əməyi ilə dolanmalı, 
yoxsulluğu, tamahsızlığı və itaəti sevməlidirlər. İsixaizm 
tərəfdarı kimi o, insanın öz daxilinə çəkilib fikrə dalmağı-
nı həqiqətə açılan yol adlandırırdı. Nil Sorski tərəfdarları 
“təmənnasızlar“ kimi xarakterizə olunurdular. İkinci cərə-
yan tərəfdarları İosif Volotskinin  adı ilə “iosiflyane“ kimi 
tanınırdılar. Onlar da tamahkarlığı və varlanma cəhdini qə-
bul etmirdilər. Bununla belə, monastır cəmiyyətinin zəngin 
olmasının tərəfdarı idilər. Bunu xeyriyyəçilik və mərhəmət 
üçün vasitə kimi qiymətləndirirdilər. (P.Q.Skrınnikov, s. 
164-167). Qədim Rusda formalaşmış  bu dini görüşlər tək-
cə o dövrün dini və dünyəvi ədəbiyyatında deyil, həm də 
sonrakı yüzilliklərin ədəbiyyatında iz qoydu. Qədim Rusda 
formalaşmış dini görüşlərin təsirini xüsusilə də XIX əsr rea-
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list ədəbiyyatında, L.N.Tolstoy və F.M.Dostoyevski yaradı-
cılığında hiss edirik. L.N.Tolstoyun “Serqiy ata“ povestin-
də Serqiy ata, F.M.Dostoyevskinin “Karamazov qardaşları“ 
romanında abid Zosima və digər zahid obrazları, fikrimiz-
cə,  Qədim Rusda formalaşmış dini görüşlər və təsəvvürlər 
əsasında yaradılıb.

Formalaşmaqda olan Mərkəzləşdirilmiş Rus dövləti 
ideologiyasının inkişafına, Moskvanın pravoslav xristianlı-
ğın  mərkəzi olmuş Konstantinopolun varisinə çevrilməsi 
ideyasına xidmət edən “Rus xronoqrafı” (1516-1522) Ru-
siya tarixini dünya tarixi kontekstində canlandırmağa və 
bu məqsədlə təkcə rus yox, həm də Bizans, bolqar və serb 
mənbələrinə istinad edir. Hadisələri və faktları tam başqa 
üslubda çatdıran xronoqraf ədəbi çalarları ilə salnamə jan-
rından fərqlənir. (Русский хронограф (Полное собрание 
русских летописей. Т. XXII). М., Языки славянских 
культур, 2005, 896 с.).         

Digər tərəfdən də mitropolit Makari və onun ətrafın-
da olan kitab tərtibçiləri 12 cildlik “Böyük Çeti-Miney” 
(Великие Четьи-Минеи) məcmuəsini yaratmaqla ümum-
rus kilsəsinə aid edilən əksər müqəddəs şəxslərin həyat və 
fəaliyyətini kanonlaşdırmış oldular. Əxlaqi-dini mahiyyə-
ti ilə seçilən “Domostroy” kitabının da əsas məqsədi çara, 
çar hakimiyyətinə xidmətin Allah qarşısında borc olduğu, 
insana qəlb rahatlığı bağışladığı fikrini təsdiqləmək, itaət-
kar rəiyyət və nümunəvi xristian tərbiyə etmək idi: “Çardan 
qorx və ona imanla xidmət göstər, durmadan ondan ötrü 
Allaha yalvar və heç vaxt onun qarşısında dilinə yalan gə-
tirmə, Allahdan necə çəkinirsənsə, eləcə də ona doğru söylə, 
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hər şeydə ona səcdə qıl” - “Царя бойся и служи ему верою, и 
всегда о нем Бога моли и ложно отнюдь не глаголи перед ним; 
но с покорением истину вещай ему, яко самому Богу, во всем 
повинуйся ему... ”.

Azərbaycan oxucusu üçün maraqlı olan 15-16-cı əsr-
lər rus ədəbiyyatı nümunələri arasında türk mövzusunda 
yazılmış tarixi hekayətləri və hərbi povestləri sadalayaq: 
Nestor İskəndərin “Çarqradın türklər tərəfindən tutulma-
sı haqqında povest”i, İvan Peresvetovun “Məhmət-saltan 
haqqında hekayət”i, “Kazan tarixi” (və ya “Kazan sal-
naməsi”). Birinci iki əsər Konstantinopolu (Çarqradı) fəth 
etmiş türk sultanı və sərkərdəsi II Məhmətin rəhbərliyi 
altında türklərin Bizans üzərinə müzəffər yürüşlərini təs-
vir edir, bununla yanaşı, xristian rus müəlliflərinin bu ha-
disələrdən təəssüfləndiklərini və nə vaxtsa Çarqradın məhz 
ruslar tərəfindən azad ediləcəyi fikrini ortaya atır. “Kazan 
tarixi” isə müsəlman sivilizasiyasının qədim və möhtəşəm 
mərkəzlərindən olan Kazan xanlığının süqutundan və bu-
rada xristianlığın bərqərar olunmasından bəhs edir. Maraq-
lıdır ki, bu povestdə də eyni təəssüf hissləri, Kazan tarixinə, 
kazanlılara rəğbət ifadə olunur. “Kazan tarixi”ni maraqlı 
edən cəhətlərdən biri də odur ki, bu əsər “Vladimir knyaz-
larından bəhs edən hekayət”dən fərqli bir fikiri vurğulayır, 
yəni rus tarixinin Avrasiya konsepsiyası üçün zəmin yara-
dır. Bu genişhəcmli povestdən Mərkəzləşdirilmiş Moskva 
rus dövlətinin uydurulmuş imperiyaların və sülalələrin de-
yil, məhz Çingizxanın Böyük Monqol İmperiyasının varisi 
kimi çıxış etdiyini və onun türk-tatar xanlarının hərbi-siyasi 
dəstəyi, türk-tatar xanlıqlarının zaman-zaman Böyük Mos-
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kva Knyazlığına qatılması nəticəsində genişlənməsi ideyası 
hasil olur.

Bəzi tədqiqatlarda “Kazan tarixi”nin müəllifi kimi çar 
İvan Qroznı göstərilir. Onun Polşaya qaçmış və sonradan 
çarı daxili və xarici uğursuzluqlarda günahlandıran knyaz 
Andrey Kurbski ilə yazışmaları da dövrün ümumi ab-ha-
vasını duymaq cəhətdən böyük maraq kəsb edir. Andrey 
Kurbskinin cavab məktublarında çarın ona və digər sərkər-
dələrə inamsızlığı, ölkəyə qələbələr qazandırmış insanlara 
qarşı repressiya tədbirləri və amansızlığı ifşa olunur. Çar 
isə Rusiyanı genişləndirmək və möhkəmləndirmək üçün bu 
tədbirlərə əl atdığını bildirir. Kurbskini “satqın” adlandırır. 
Çarın qəzəbinə düçar olmuş knyaz Kurbski Polşa kralının 
himayəsində olduğundan İvan Qroznını ittiham etmək-
də davam edir. Bu yazışma İvan Qroznı dövründənqalma 
arxiv materiallarının qorunmaması, dini kitabların yenidən 
yazılması şəraitində böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Yaxşı məlumdur ki, 15-16-cı əsrlər ədəbiyyatının ən 
tanınmış əsərləri içərisində səyahətnamələrə (хождения) 
xüsusi önəm verilir. Genişlənməkdə və güc toplamaq-
da olan bir ölkə üçün qonşu ölkələrlə diplomatik, ticari, 
iqtisadi və sadəcə insani əqaqələrin qurulması mühüm 
əhəmiyyət daşıyırdı. Düzdür, əvvəlki dövr ədəbiyyatın-
da da xristian zəvvarların dini mərkəzlərə, xüsusən də 
Çarqrada, səyahətlərinə geniş yer ayrılırdı. Lakin 15-16-cı 
əsrlərdə qələmə alınmış yol qeydləri, tacir, səyyah və sə-
fir povest və məktublarında dövlətin siyasi-iqtisadi, tica-
ri maraqları önə çəkilir, rus adamının dünyagörüşü üçün 
yeni görünən məlumatlar, coğrafi və tarixi faktlar oxucuya 
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çatdırılırdı. Bu cərgədə xüsusi yer almış iki əsər – “Də-
mir qapılar haqqında hekayət” (“Сказание о Железных 
вратех”) və Afanasi Nikitinin “Üç dəniz arxasına səyahə-
ti” – “Хождение за три моря” – rus müəlliflərinin Azərbay-
can təssüratlarını əks etdirdiklərinə görə maraqla qarşıla-
nır. Bu mənada Səfəvi və Osmanlı imperiyaları ərazilərini, 
tarix və adət-ənənələrini təsvir edən 16-cı əsrə aid “Kos-
moqrafiya” məcmuələrini də vurğulamaq yerinə düşərdi.

Mərkəzləşdirilmiş Moskva rus dövləti dövrünün ədə-
biyyatı həm də öz publisizmi və demokratizmi ilə seçilir-
di. Yazıçı-publisist Yermolay Yerazmın qələminin məhsulu 
sayılan və bu mənada novator əsər kimi dəyərləndirilən 
“Muromlu Pyotr və Fevroniya haqqında povest” ide-
ya-mövzu, üslub və poetik çalarların özünəməxsusluğu, 
qədim rus ədəbiyyatının ənənəvi janrlarının sintezini özün-
də ehtiva etmək nöqteyi-nəzərindən diqqəti çəkir.

Göründüyü kimi, həm janr rəngarəngliyinə, həm əsərlə-
rin ideya-mövzu zənginliyinə, həm də ədəbiyyatda müşahi-
də olunan yeni meyillərə görə öz üslubu və yazı dəsti-xətti ilə 
digərlərindən seçilən müəlliflərin meydana çıxması ilə səciy-
yələnən 15-16-cı əsrlər rus ədəbiyyatının ayrı-ayrı nümunələri 
üzərində daha geniş və ətraflı dayanmağa ehtiyac var.

“Çarqradın türklər tərəfindən tutulması haqqında po-
vest” 15-ci əsr rus ədəbiyyatının tanınmış abidələrindəndir. 
Bu hərbi-tarixi povestin müəllifi iddia edilən rus mənşəli 
Nestor İskəndərin uşaqlıqdan türklərə əsir düşdüyü və 
əsərdə təsvir olunan hadisələri öz gözü ilə gördüyü fikri 
irəli sürülür. Lakin uşaqlıqdan türk əsirliyində olmuş bir 
şəxsin bu cür yüksək bədii məziyyətlərə xas əsərin müəl-
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lifi olması fikrini inkar edənlər də var. Əsərin yazıçı-publi-
sist, Fateh Məhmət obrazına dəfələrlə müraciət etmiş İvan 
Peresvetovun əsərləri siyahısında aşkar edilməsi onu söy-
ləməyə əsas verir ki, Konstantinopolun türklər tərəfindən 
tutulmasından sonra Vətənə qaça bilmiş Nestor İskəndərin 
əlyazmasını sonradan İvan Peresvetov yenidən işləmiş və 
təkmilləşdirmişdir. Qeyd edək ki, orta əsrlər rus ədəbiy-
yatında məşhur olan Sarqradın türklər tərəfindən müha-
sirəsi və tutulması süjeti bir sıra digər salnamələrin, tarixi 
povestlərin və s. əsərlərin mətninə də daxil edilmişdir.

Əlbəttə, “Çarqradın türklər tərəfindən tutulması haqqın-
da povest”in müəllifinin şəxsiyyəti, bu əsərin müxtəlif mən-
bələrdə müxtəlif tərzdə təqdim olunması, xüsusən də Fateh 
Məhmət obrazının  sonrakı dövrlərə aid rus mənbələrində 
neqativ çalarlarla təsviri müəyyən suallar doğurur. Uzun il-
lər öz milli mədəniyyətindən ayrı düşmüş türk əsirinin rus 
ədəbi etiket qaydalarına belə təbii şəkildə riayət edə bilməsi 
təəccüb doğurur və əsərin müəllifinin XV əsrin görkəmli rus 
yazıçısı olması barədə fikir formalaşır. Burada T.H.Qranov-
skininn “Orta əsrlər tarixinə dair mühazirələr” kitabına mü-
raciət etmək yerinə düşür: “Onlar (xristian balaları)“ təkcə 
yanıçarlar kimi hərbi xidmətə daxil olmurdular, bir hissəsi 
saraylarda tərbiyə olunmağa göndərilirdi... Bu, ən yaxşıları 
idi... Sonralar bu adamlar  sultanın süvari mühafizəsində xid-
mət edirdilər. İlk sərkərdələr və böyük vəzirlər onların ara-
sından yetişirdilər...” (Грановский Т.Н. Лекции по истории 
Средневековья. М., Худож. лит., 1982, с.48-49). 

Burada digər bir haşıyəyə də ehtiyac duyuruq. Rusiya-
da 17-ci əsrin əvvəllərinə təsadüf edən “Böyük Qarışıqlıq” 
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“Повесть о взятии Царьграда турками”
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dövründən sonra rus tarixinin yenidən yazılmasına baş-
lananadək  Moskva Rusu ilə Osmanlı Türkiyəsi arasında 
dostluq əlaqələri mövcud idi. A.A.Qordeyevin “Kazakların 
tarixi“ kitabında Sultan Səlimin Krım xanına məktubundan 
bir parçaya fikir verək: “Eşitmişəm ki, Moskva torpağına 
hücum etmək istəyirsən – öz başını qoru, Moskva knyazı-
nın üzərinə getmə, çünki o, böyük dostumuzdur, getsən 
- mən sənin torpaqlarına hücum edəcəyəm” (Гордеев А.А. 
История казаков. М., Страстной бульвар, 1992, с.161).

Povest Çarqradın əsasının qoyulması tarixinin təsviri ilə 
başlayır. İmperator Konstantinin dövrü möhtəşəm xristian 
dövlətinin yarandığı vaxt kimi təqdim olunur. Birinci fəsil-
dəki bu yüksək əhvali-ruhiyəni müsəlmanlığın xristianlıq 
üzərində müvəqqəti qələbəsini açıqlayan simvolik təsvir 
əvəz edir. Şəhər divarları ucaldılan yerdə göy üzərində 
qartal peyda olur və o, daş altından sürüşüb çıxan ilanın 
üstünə şığıyır. Səmadakı amansız mübarizədə ilan qartala 
üstün gəlməyə başlayır və qartal yerə düşür, amma özü-
nü çatdıran inşaatçılar ilanı öldürüb, qartalı azad edirlər. 
Yuxuyozanlar bu hadisəni belə izah edirlər ki, Sarqrad ka-
firlərin əlinə keçəcək, lakin sonradan xristianlıq müsəlman-
lığa qalib gələcək və paytaxt azad ediləcək. Bu hadisə impe-
ratoru bərk narahat edir, ancaq o, şəhər divarlarını bərkidib 
başa çatdıra bilmir. 

Povestin ikinci fəslində təsvir olunan Bizans imperato-
ru XI Konstantin öz sələfinin tam antipodu kimi çıxış edir. 
Bu iradəsiz və əyanlarına qarşı qətiyyətsiz imperatorun 
hakimiyyəti illərində Sarqrad uzun müddət türklər tərə-
findən mühasirədə saxlanılır və ələ keçirilir, Kostantinin 
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özü isə qeyri-bərabər döyüşdə öldürülür: “Şəhər Kons-
tantinin vaxtında salındı və yenə də Konstantinlə qurtar-
dı...” - “Константином град создася и паки Константином 
скончася...”. Müəllif yunan imperatorunun məğlubiyyətinin 
və türk sultanının zəfər çalmasının səbəbini qısaca olaraq 
belə ifadə edir: “Çar öz çarlığında fağır və mülayimdirsə, 
onun çarlığı yoxsullaşır və şöhrəti azalır. Çar öz çarlığında 
zəhmli və müdrikdirsə, onun çarlığı genişlənir, şöhrətisə bü-
tün yer üzünü dolaşır” - “Царь кроток и смирен на царстве 
своем, и царство его оскудеет, и слава его низится. Царь на 
царстве грозен и мудр, царство его ширеет, и имя его славно 
и по всем землям... ”. Rus oxucusunda “Məhmət-saltan” ob-
razına rəğbət oyatmaq niyyətini gizlətməyən müəllif onun 
“belə bir müdrikliyi xristian kitablarından qazandığını” (“с 
христианских книг тое мудрость снял”) söyləyir. “Məh-
mət-saltan” sərkərdə və döyüşçü kimi qəhrəmanlıqla hə-
lak olmuş imperatorun başını ona gətirən əskərlərinə onu 
layiqincə dəfn etmək əmri verir. Düşmən obrazına belə bir 
rəğbət və obyektiv münasibəti rus hərbi povesti üçün yeni-
lik hesab etmək olar. Eyni münasibət Batının öldürülmüş 
rus bahadırı Yevpati Kolovrata verdiyi qiymətdə də sezilirdi 
(“Ryazanın Batı tərəfindən talan edilməsi haqqında povest”).

Это интересно!

Политическая теория «Москва – третий Рим» сформиро-
валась в церковных кругах Московской Руси после падения Кон-
стантинополя (Царьграда) в 1453 году. Москва взяла на себя 
роль третьего Рима – нового центра мирового христианства.
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IVAN PERESVETOVUN 
“MƏHMƏT-SALTAN HAQQINDA HEKAYƏT”I

“Məhmət-saltan” obrazına orta əsrlər rus ədəbiyyatında 
təkcə Çarqradın türklər tərəfindən mühasirəsi və tutulması 
mövzusu ilə bağlı geniş yer verilmir. Tanınmış yazıçı-pub-
lisist İvan Peresvetovun Böyük Moskva knyazı və çarı İvan 
Vasilyeviçə ünvanlanmış və daha çox siyasi əhəmiyyət da-
şıyan əsərlərində (“Çarqradın türklər tərəfindən tutulması 
haqqında povest”, “Məhmət-saltan haqqında hekayət” po-
vestləri ilə yanaşı “Böyük ərizə” – “Большая челобитная”, 
“Kiçik ərizə” – “Малая челобитная”, “Konstantinin hekayə-
ti”, Filosof və doktorların Birinci və İkinci öncədən görmələri) 
canlandırılan türk sultanının obrazı hərbi və tarixi əhəmiy-
yət kəsb etməklə yanaşı, öz dövrü üçün həm də siyasi, əxlaqi 
və sosial məna daşıyırdı. IV İvan hakimiyyətinin əsas ideo-
loqlarından biri kimi çıxış edən yazıçı-publisist İ.Peresvetov 
Məhmət sultanı ideal hökümdar və layiqli rəqib kimi göstər-
məklə, onu rus çarına nümunə gətirirdi. Sarqrada hücum 
ərəfəsində qətiyyət göstərmiş türk sultanı kimi IV İvanı da 
çəkinmədən Kazan üzərinə zəfər yürüşü həyata keçirməyə 
səsləyən müəllif belə bir addım atan hökümdarın ədalətli ol-
masının, ölkədə qanun-qaydanı və orduda nizam-intizamı 
bərpa etməsinin, sərkərdə və sıravi əskərlərə qayğı göstər-
məsinin, digər dinlərə tapınanlara və əsirlərə qarşı rəhmdil 
münasibət bəsləməsinin vacibliyini vurğulayır. Bu xüsu-
siyyətləri ilə tarixdə adları qalmış hökümdarlar Avqust və 
Makedonyalı İskəndərlə bir sıraya qoyulan Sultan Məhmət 
ideal hökümdar obrazı kimi çox inandırıcı və təsirli görünür, 
şanlı türk tarixinin ruslar üçün örnək ola biləcək səhifəsitək 
canlandırılır. Müəllif IV İvanı onun xələfi kimi görür: “Bü-
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tün Rus torpağının böyük knyazı və ər çarı İvan Vasilyeviç 
haqqında da eyni cür yazırlar, o da Allahın köməyi və or-
duya müdrik rəhbərliyi sayəsində Kazan çarlığını fəth edə-
cək və oranı xristianlaşdıracaq...” – “И так про него пишут, 
про благоверного царя и великаго князя Руския земли Ивана 
Васильевича всея Русии, что он божиею помощию Казанское 
царство возмет своим мудрым воинством да и крестит...”.

Sultan Məhmət haqqında yazılmış əsərləri 13-15-ci əsrlə-
rin monqol-tatar mövzulu povestlərindən fərqləndirən cəhət 
odur ki, burada türk sultanı “murdar” və “Allahsız” bir hökm-
dar kimi deyil, islahatçı padşah, sərkərdə-strateq, ədalətli ölkə 
başçısı obrazında canlandırılır. Onun dilində verilmiş müd-
rik kəlamlara fikir yetirək: “Hansı ölkədə ki insanlar kölə 
vəziyyətinə salınıblar, o ölkənin insanları cəsur deyillər, 
düşmənə qarşı döyüşdə cəsarətsizdirlər: çünki kölə bir kəs 
biabır olmaqdan qorxmaz, özünə hörmət aramaz və bu cür 
söylər: “Bahadır olsam da, hökümdarın köləsiyəm, adıma 
özgə ad əlavə ediləsi deyil ki...” ” – “В котором царстве люди 
порабощены, и в том царстве люди не храбры, и к бою против 
недруга не смелы: порабощенный бо человек сраму не боится, а 
чти себе не добывает, а речет так: “Хотя и богатырь, однако 
есми холоп государев, иного мне имени не прибудет...”.

“Çarqradın türklər tərəfindən tutulması haqqında po-
vesti” və “Məhmət-saltan haqqında hekayət”i, “Ötən illə-
rin hekayəti”, “İqor polku haqqında söyləmə”, “Aleksandr 
Nevskinin həyatı”, “Qalıç-Volın salnaməsi”, Afanan Niki-
tinin “Üç dəniz arxasına səhayət” və “Kazan tarixi” Azov 
povestləri, İvan Novosilsevin Türkiyəyə səfirlik missiyası” 
və sair əsərlərlə bir sırada qoyaraq, oxucuda ortaq rus-türk 
tarixi barədə ciddi təsəvvürlər formalaşdıra və bugünkü ta-
rixi reallıqlara daha ayıq gözlə nəzər sala bilərik.
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“KAZAN TARIXI” POVESTI QƏDIM RUS ƏDƏBIYYATININ 
YEKUN ƏSƏRLƏRINDƏN BIRI KIMI. “KAZAN TARIXI” 

POVESTINDƏ VƏ DIGƏR ƏSƏRLƏRDƏ 
IVAN QROZNI OBRAZI

“Kazan tarixi” povesti Qədim rus ədəbiyyatının yekun 
əsərlərindən biri kimi səciyyələndirilir. Bu da ilk növbədə 
onunla bağlıdır ki, burada “İqor polku hekayəti”ndən tut-
muş son dövr ədəbi əsərlərinədək mövcud olmuş ədəbi 
ənənələr, xüsusən də türk-tatar mövzusunda yazılmış hər-
bi və tarixi povestlərin mövzu və motivləri, bədii təfəkkür 
və ifadə vasitələri, leksik və stilistik resursları tam dolğun 
şəkildə üzə çıxmışdır. Əsərdə rus knyazlıqlarının Böyük 
Çöllə çoxəsrlik qarşıdırması tarixinə ekskurs edilir və Kazan 
xanlığının Böyük Moskva Knyazlığına qatılmasının zəruri-
liyi əsaslandırılır. Akad. D.S.Lixaçovun təbirincə desək, bu 
əsər özündən əvvəlki dörd əsr yarımlıq bir ədəbiyyatı istina 
və formulalarda, ən başlıcası isə ideyalarda canlandıra bil-
miş, hətta 16-cı əsrin ikinci yarısı – 17-ci əsr ədəbiyyatlarında 
müşahidə ediləcək proqressiv təmayülləri əks etdirməklə, 
“gələcəyə boylanmışdır”. Moskva Rusunun böyük Avrasiya 
dövlətinə çevrilməsi ideyasını, bu ideyaya xidmət edən mo-
tivləri əks etdirən “Kazan tarixi” rus tarixşünaslığı, ədəbiy-
yatı üçün böyük əhəmiyyət daşıyır.

“Kazan tarixi” əsərinin bir sıra əsas ideya-bədii məziy-
yətlərinə nəzər salaq. Birincisi, povest həm də Kazan xan-
lığının tarixindən bəhs edən möhtəşəm salnamə məcmuəsi 
kimi qəbul edilir, onun ayrı-ayrı variant və variasiyalarına 
bir sıra digər mənbələrdə də rast gəlinir. İkincisi, əsərin 



91

müəllifliyi məsələsi də ciddi mübahisə doğurur. Onun Ka-
zan yürüşünün əsas qəhrəmanı çar İvan Vasilyeviç və ya ya-
zıçı-publisist İvan Peresvetov tərəfindən qələmə alındığı fərz 
edilir. Bu və digər fikirlərə rəğmən, belə bir qənaətə gəlmək 
olar ki, naməlum müəllif professional yazıçı və IV İvanın 
tərəfdarı kimi tanınmışdır.

İvan Qroznının knyaz Andrey Kurbski ilə yazışması da 
buna əsas verir ki, çar və Böyük Moskva knyazının “Kazan 
tarixi” əsərini qələmə alması iddia olunsun. Yeri gəlmişkən, 
tədris vəsaitinə daxil olunmuş bu yazışma-məktublaşma 
Moskva Rusundakı ovaxtkı ictimai-siyasi durumu, Çar İvan 
Vasilyeviçin boyarlarla mübarizəsi, eyni zamanda, xüsusilə 
hakimiyyətinin son dövründə azğınlığının sərhəd bilməmə-
si və bunun çar tərəfindən əsaslandırılması barədə dolğun 
təsəvvür yaradır. 

Məlumdur ki, çar yetkinlik yaşına çatanadək idarəçilik bo-
yarlar Adaşev və Silvestr tərəfindən həyata keçirilmişdi. Haki-
miyyətə tam yiyələnən İvan Qroznı Adaşev və Silvestrə yaxın 
olan bütün boyarları xəyanətdə günahlandırmağa başlayır 
və amansız qətllərə başlayır. Bu azğınlıq İvan Qroznının ölü-
münədək davam edir. Qorxuya düşmüş boyarlar və sərkər-
dələr Livonyaya və Polşaya, əsasən Siqizmund-Avqustun hi-
mayəsinə sığınırlar. Sui-qəsddən, xəyanətdən qorxan çar hər 
vəchlə onları geri qaytarmağa çalışırdı. Belə nüfuzlu boyar-
lardan biri də Livonya qoşununun komandiri knyaz Kurbski 
idi. Kurbskinin məktubları, onun cəsarətli ittihamları çarı də-
lilik həddinə gətirir və daha da azğınlaşdırır. N.İ.Kostomarov 
“Rus tarixi onun ən vacib xadimlərinin həyat hekayətlərində” 
əsərində İvan Qroznıdan bəhs edən fəsildə göstərir ki, qorxu-
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ya düşmüş çar birbəbir zadəgan və boyarların dilindən qaç-
mayacaqları barədə iltizam alırdı. 

“Kazan tarixi” İ.Peresvetov tərəfindən “Məhmət-saltan 
haqqında hekayət” povestində qoyulan problemi – ideal 
çar-sərkərdə və döyüşçü, çar-xristian obrazını yaratmaq 
məsələsini – layiqincə həll edir. 

Əsərin “İqor polku haqqında söyləmə” və “Zadonşina” 
ilə yaxınlığı bir həqiqəti də ortaya çıxarır ki, onun müəlli-
fi göstərilən hərbi povestlərdən gen-bol bəhrələnmiş, həm 
rus, həm də tatar obrazlarının təsvirində göstərilən ədəbi 
abidələrin ənənəsindən yan keçməmişdir.

Məsələn, Kazan xanının qoşun başçısı Atalıkın rus döyüş-
çülərindən və knyaz İqorun qıpçaq əsirliyindən qaçması səh-
nələrinin təsviri çox oxşardır. Eyni fikri Yaroslavna və Simbükə 
qadın obrazları arasındakı yaxınlıq barəsində də söyləmək 
olar. Əsər geniş tarixi hekayət olmaqla bərabər, yəni Kazan 
xanlığının tarixini xanlığın əsasının qoyulduğu andan yaşadı-
ğı son günlərədək canlandırmaqla yanaşı, hərbi povest janrına 
məxsus kompozisiya və struktkra da malikdir: Kazan üzərinə 
yürüşün hazırlanmasından əvvəl Böyük knyaz və onun adın-
dan çıxış edən Şiqaleyin Kazan xanı Simbükə ilə danışıqları, 
hücumdan öncə qala divarlarının mühasirəsi və ətrafında xən-
dəklərin qazılması, kazanlıların döyüşə hazırlaşmaları və bu 
vəziyyətdə, o cümlədən, Krım xanlığı ilə, ətrafla əlaqələrinin 
tam itirilməsi, şəhər əhalisinin müqaviməti, qalanın tutulması, 
Kazan xanının əsir kimi Moskvaya aparılması ərəfəsində onun 
doğma şəhərlə vidalaşma səhnələri və s.

Kazan salnaməsi xanlığın Moskva knyazı tərəfindən isti-
lasına türk sultanının laqeyd münasibətini ifadə etmək üçün 
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sultanın knyaza məktubunu da mətnə əlavə etmişdir. Bu, rus 
müəllifinin uydurması olsa da, hər halda, ovaxtkı beynəlxalq 
şəraiti düzgün qiymətləndirirdi: “Doğrudan da sən mütləq 
hakimsən, müdrik və etibarlı çarsan, Allahın sadiq bəndə-
sisən! Səndəki bu möhtəşəm qüdrət bizi təəccübləndirir və 

“Казанская история”
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qorxuya salır, alışıb-yanan bayraqların sənə qarşı çıxanları 
qorxuya salır və alovlandırır, indən belə bizim bütün orda-
larımız səndən çəkindiklərindən torpaqlarına hücum çək-
məyə cəsarət etməzlər” - “Воистину ты еси самодержецъ, 
царь мудрый и верƀный, волнƀйший” божий слуга! Удивляетъ 
бо насъ и ужасает превеликая твоя слава, и огненыя твои 
горугви прогоняют бо и попаляютъ воздвизающихся на тя, 
иже отнынƀ боятся тебе вси орды наши и на твоя предƀ лы 
наступати не смƀютъ”. Bu müraciəti xristian şəhəri Sarqra-
dın tutulmasının müsəlman Kazanı ilə kompensasiya edilmə-
sinə işarə kimi də qiymətləndirmək olar.

“Kazan tarxi” povesti çoxəsrlik Qədim Rus və Böyük Çöl 
münasibətlərinin əyani salnaməsi kimi böyük maraq doğu-
rur. Kazan xanlığının istilası ilə burada biz Moskva çarlı-
ğının dirçəlişinin kulminasiyasının, onun Böyük Monqol 
İmperiyasının dağıntıları üzərində böyük və möhtəşəm 
Avrasiya dövlətinə çevrilməsinin şahidi oluruq. Əsr edilib 
Moskvaya aparılan Kazan çariçası Volqanı adlayarkən so-
nuncu dəfə gözlərini şəhərə dikir və “Bəlayə düçür oldun 
sən, qanlı şəhər! Fəlakətlə üzləşmiş qüssəli şəhər! Hələ də 
məğrur-məğrur baxırsan, axı artıq tac başından enmişdir! 
Yoxsul və dul qadın kimi kimsəsiz qalmısan, artıq ağa yox, 
köləsən sən!” (“Горе тебƀ, граде кровавый! Горе тебƀ, граде 
унылый! И что ещё гордостию возносишися, уже бо спаде 
венец со главы твоея!Яко жена худа и вдова, являешися, 
осиротƀв, и раб еси, а не господинъ”), - deyir. 
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AFANASI NIKITININ 
“ÜÇ DƏNIZ ARXASINA SƏYAHƏT” ƏSƏRI

Qədim rus ədəbiyyatında maraqla qarşılanan əsərlər 
içərisində səyahətnamələrin öz yeri var. Bu janrın da tarixi 
qədimdir. İlk səyahətnamələr ayrı-ayrı kilsə xadimlərinin 
təşəbbüsü ilə qələmə alınır və rus reallıqlarından kənar təsvir-
ləri əks etdirirdilər. İqumen Daniilin 12-ci əsrə aid “Səyahət-
namə”si, sonrakı dövrlərdə Novqorodlu Stefananın və İqna-
ti Smolyaninin Sarqrada ziyarətləri ilə bağlı səyahətnamələri 
dini xarakter daşıyırdı. Təbii ki, Böyük Moskva knyazlığının 
genişlənməsi ilə bağlı səyahətnamələr, tacir və səfir məktub 
və povestləri, müxtəlif məcmuələrin istiqaməti və məzmunu 
da dəyişirdi, xalqın və dövlətin real maraqlarına uyğun ədə-
bi abidələrin ortaya çıxmasına şərait və zərurət yaranırdı. Bu 
janrlarda dünyəvi mövzuda qələmə alınmış rus ədəbiyyatı 
nümunələrinin müəllifləri Afanasi Nikitin, Arseni Suxanov, 
Vasili Qaqara, Fedot Kotov və başqaları ayrı-ayrı zümrə və 
sosial qrupların maraqlarından çıxış edir, güclənməkdə olan 
dövlətin müəyyən ehtiyaclarını təmin edə biləcək məlumat-
ları oxucuya çatdırmağı qarşılarına məqsəd qoyurdular. Çox 
vaxt da bu, mənəvi ehtiyacdan, müəllifin şəxsi maraq və dün-
yagörüşündən irəli gəlirdi. 1466-1472-ci illərdə tacir-səyyah 
Afanasi Nikitin tərəfindən qələmə alındığı zənn edilən “Üç 
dəniz arxasına səyahət” əsəri də bu planda nəzərdən keçi-
rilə bilər. Maraqlı mövzusuna, orijinal müəllif mövqeyinə və 
dünyagörüşünə, rus millətinin və xristian dininin nümayən-
dəsi kimi Afanasi Nikitinin ətrafında baş verən və qarşısı-
na çıxan hadisələrə, yad adət-ənənələrə, təriqətlərə tolerant 
münasibətinə, əsərin mətninin bilinqv (ikidilli) və polilinqv 
(çoxdilli) xüsusiyyətlərinə, ozamankı rus ədəbiyyatına xüsu-
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si bir ruh və demokratik av-hava bəxş etdiyinə görə “Üç də-
niz arxasına səyahət” “İqor polku hekayəti” qədər aktual və 
məzmunlu görünən qədim rus ədəbiyyatı abidəsidir. Bu əsəri 
maraqlı edən digər bir cəhət buradakı Azərbaycan mövzu və 
motivləridir. Əsl həqiqətdə Moskva knyazının “ticarət kəş-
fiyyatçısı” kimi qiymətləndirilən Afanasi Nikitinin məqsədi 
uzaq İran və Hindistana səyahət etmək yox, Volqaboyundan 
Dərbəndə, Şamaxı və Bakıya gedən ticarət yolunu öyrənmək 
idi. Lakin yolda tam qarət olunması və aldığı borcları qay-
tara bilməmək qorxusu Afanasi Nikitini daha uzaq ölkələrə 
səyahətə və “kəşfiyyat”a sövq etdi. Naməlum müəllifin və 
çox güman ki hansısa rus taciri və ya səyyahının (bəlkə də elə 
Afanasi Nikitinin səyahətnaməsinin bir hissəsini) yol qeydlə-
rini özündə ehtiva edən “Dəmir qapılar haqqında hekayət” 
(“Сказание о Железных вратех”) adlı kiçikhəcmli əsərdə də 
Azərbaycan mövzusu maraq doğurur. Burada Azərbaycan 
şəhərlərinin yerləşdiyi ərazilər, bu torpaqların coğrafi və 
iqlim şəraiti, becərilən və satılan məhsullar haqqında məlu-
matlar, həm də keçmiş və müasir tarixlə bağlı müfəssəl ta-
rixi-etnoqrafik arayış verilir. Aşağıdakı epizoda fikir yetirək: 
“Həştərxan dənizinin yaxınlığında Dəmir qapılar mövcud-
dur... Dəmir qapılar arxasında isə Şamaxı şəhəri yerləşir. 
Bu qapılar Şamaxı şəhərinə tabedir. Bu şəhəri atadan-ba-
badan, əcdadlarından belə böyük Kalıx xan əlində saxla-
yır və orada hökümdarlıq edir. Bu şəhərin ilk knyazı isə 
Nişirvan olmuşdur... Dəmir qapılardan o tərəfdə isə Axsaq 
Temir oğlu Şahrun çarlıq edir... Dəmir qapılardan Şamaxı-
ya qədərki yolu iti surətlə 8 günə qət etmək olur... Dəmir 
qapılardan keçməklə Şamaxıdan Təbriz xanlığına gedirlər 
və bu şəhərəqədərki yol 300 verstə bərabərdir... O torpaq-
larda isə yer şumlanır, buğda və arpa, yazlıq buğda və pə-
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rinc səpilir” – “Близ синева моря Астрананъскаго есть Же-
лезные врата... А за Железными вратами ест град Шамахия. 
А присудны те врата ко граду Шамахаю. Тот град держит 
и владеет ими княз великий Калых от прадед и дед и отец 
своих. А первый был княз граду тому Ниширван... А за Же-
лезными вратами царъствует цар Шагрун, Акъсак-Темирев 
сын... А от Железных врат до Шамахая града 8 дней ходу по-
скору ехати... А ездят скроз Железные врата от Шамахая до 
Теврисского царъства и до града их 300 верст... А в той земле 
пашут землю, а сеют пшеницу и ячмен, и ярицу, и полбу... ”.

Əvvəlcə Bakıya, oradan Şamaxıya, Şirvanşah Fərrux 
Yasarın hüzuruna yollanan və sonra yenə də geriyə dönən 
Afanasi Nikitin dəniz yolu ilə İrana və oradan da Hindis-
tana səyahət edir. Vətənə gəldiyi yolla dönmək imkanın-
dan məhrum olan tacir Osmanlı Türkiyəsi ərazisindən ke-
çib Rusiyaya qayıdır və yolda yenə də qarət edilir. Yolda 

Отрывок из оригинала
“Хождения Афанасия Никитина за новой верой”
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bərk xəstələnmiş Afansi Nikitin özünü Tverə çatdıra bilmir 
və Smolensk yaxınlığında dünyasını dəyişir. Bu böyük sə-
yahətdən miras qalan əlyazmaları onu Qədim rus ədəbiy-
yatının ən tanınmış müəlliflərindən birinə çevirir.

Bu və ya digər ölkəni, öz səyahət marşrutunu təsvir edən 
müəllif təkcə mümkün karvan və ticarət yollarını, bazarla-
rın yerləşdiyi yerləri və bura aparan istiqamətləri, malların 
qiymətini, harada hansı məhsula daha çox tələbat olması 
barədə məlumatları yox, həm də ayrı-ayrı hökmdarların 
hərbi gücü və siyasi nüfuzu, olduğu yerlərdəki mədəniyyət 
abidələri və s. barədə məlumatlar verir.

Səyahətdə olduğu müddətdə Azərbaycan türkcəsini və 
digər türk şivələrini mənimsəmiş rus taciri həm də islam di-
ninə maraq göstərir, öz qeydlərində tez-tez xristian və islam 
ayinlərini, adət-ənənələrini müqayisə edir, doğma rus elləri 
üçün xiffət çəkdiyini gizlətmir. Mətndən parçanı orijinalda 
olduğu kimi veririk: “А в Севастии губƀ да в Гурмызскои 
землƀ добро обилно всƀм, да Турьсаа земля обильна велми, 
да в Волоскои землƀ обильно и дешево, да и Подольскаа земля 
обильна всƀм. А у Русь еръ тангрыд сакласынъ, олло сокла, 
бу дуниаде муну кибить ерь екьтуръ, нечикъ Урусь ери 
бегляри акои тугиль Урусь ерь абоданъ болсынъ, раст камъ 
даретъ. Олло худо, богъ, данчири”.

Xristianlığı islam dini ilə qarşılaşdıran Afanasi Nikitin 
bu dinlər arasındakı oxşar cəhətlərə fikir yetirir. Rus taciri 
öz dualarını əsl müsəlman kimi sona yetirir: “Милостью 
божиею преидох же три моря. Дигерь худо дано, олло пер-
водигерь дано. Аминь. Милна рахмамъ рагим. Олло акь-
бирь, акши худо, илелли акшь ходо... А илягаииля илелло... 
Бисмилнаги рахмамъ ррагим”.
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Tacir və səyyah missiyasını layiqincə həyata keçirməyə 
çalışan Afanasi Nikitin Hindistan haqqında yerli xalqların 
adət-ənənələri, davranışları, məişəti və dini məbədləri barədə 
dolğun təsəvvür yaratmaqla yanaşı, bu torpaqlarda becərilən 
və satılan məhsullar, ticarət və karvan yolları Hindistanın 
ayrı-ayrı şəhərləri arasında məsafə, malların qiyməti və sair 
barədə qeydlər edir.

Отъезд Афанасия Никитина из Твери.
Иллюстрация Д. Буторина к “Хожению за три моря”

Афанасия Никитина
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“MUROMLU PYOTR VƏ FEVRONIYA HAQQINDA POVEST” 
NOVATOR ƏSƏR VƏ QƏDIM RUS ƏDƏBIYYATINDA

JANRLARIN SINTEZINI ƏKS ETDIRƏN 
ƏDƏBI NÜMUNƏ KIMI 

15-16 əsrlər rus ədəbiyyatının tanınmış əsərlərindən biri 
də yazıçı-publisist Yermolay-Yerazmın yaradıcılığına aid 
edilən “Muromlu Pyotr və Fevroniya haqqında povest”dir. 
Bu dövrün ədəbiyyatında nəzərə çarpan demokratizm, həm 
ideya-mövzu, həm janr-üslub, həm də poetika, dil və kompo-
zisiya cəhətdən diqqətdən yayınmayan digər xüsusiyyətlər 
əslində belletristik və publisistik səciyyə daşıyan “Muromlu 
Pyotr və Fevroniya haqqında povest”i ön plana çəkdi.

Əsərin ekspozisiyasında göstərilir ki, “uçan ilan” - 
“летящаго змия” qiyafəsində şeytan Murom knyazı Pa-
velin arvadını yolundan azdırmağa başlayır. Knyaginyaya 
“ilan”ın sirrini öyrənmək müvəffəq olur: ona ölüm “Pyotrun 
çiynindən və Aqrik qılıncından gələcək”. Son nəticədə knya-
zın qardaşı Pyotr möcüzəli qılınc vasitəsilə “ilan”ı öldürür, 
lakin bu “uçan ilan” “Allahın sevimli bəndəsi knyaz Pyot-
ru öz qanı ilə batırmış olur” – “окропи блаженнаго князя 
Петра кровию своею”. Knyazın bədənini yara basır və o, dər-
dinə dərman və təbib axtarır. Knyazın nökərlərindən birinə 
Ryazan torpağında, kimsəsiz bir kəndli həyətində, olduqca 
gözəl bir toxucu qız rast gəlir. Bütün sınaqlardan çıxan Fev-
roniya knyaz arvadı olur.

Əsərə novatorluq ruhu verən baş qəhrəman Fevroni-
yanın obrazıdır. Bu sadə təhkimli kəndçi qız öz bacarığı, 
müdrik cavabları və yüksək tərbiyəsi hesabına knyaz Pyot-
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ru sağaltmağa və ağıl ya-
rışmasında ona üstün gəl-
məyə müvəffəq olur. Knyaz 
arvadı olduqdan sonra ona 
həsəd aparanların və paxıl-
lıq edənlərin səyləri qar-
şısında sarayı tərk etməli 
olduğu məqamda ən qiy-
mətli mal-dövləti kimi əri 
Pyotru özüylə aparmağa 
üstünlük verir (“Onu mənə 
verin, sizdən diləyim bircə 
budur” – “Дадите мне его 
же, аще аз воспрошу у ваю”) 
və burunlarının ucundan uzağı görməyən ağılsız boyar-
lar (“не ведуще будущаго”) onunla razılaşırlar. Muromu tərk 
edən ər-arvad Oka çayı ilə cənub tərəfə üz tuturlar. Gəmidə 
də Fevroniya yol boyu hazırcavablıq nümayiş etdirir. Axmaq 
bir kişinin ürəyindən keçən pis bir niyyəti oxuyur, onu belə 
şeylərdən çəkindirməyə çalışır. Gəmi sahilə yan alarkən zərər 
çəkmiş ağacların dirçəlməsi üçün dualar edir: “Qoy səhərə-
dək bu ağac boy atsın, budaqlı və yarpaqlı olsun” – “Да 
будут сия на утрии древие велико, имущи ветви и листвие”. 

Muromda boyarlar arasında baş verən qırğın nəticəsin-
də xalq knyaz və knyaginyadan geri dönməyi xahiş edir. 
Geri dönən knyaz və knyaginya ölkəni ədalətlə idarə edir-
lər. Dörd novelladan ibarət olan povestin sonuncu hissəsin-
də Yermolay Yerazm ər və arvadın möcüzəli ölümünü təsvir 
edir. Son mənzilə köçməmişdən öncə knyaz kişilər üçün mo-
nastıra, knyaginya isə qadınlar üçün kilsəyə çəkilirlər və öz 
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ölümlərini gözləyirlər. Əsil möminlər kimi onlar son nəfəs-
lərinin nə vaxt kəsiləcəyini bilirlər. Onların hər ikisi Allah 
dərgahına eyni zamanda qavuşurlar və ölməmişdən əvvəl 
bir yerdə dəfn olunmaqlarını vəsiyyət edirlər. Lakin onların 
vəsiyyətinə əməl olunmur və onlar ayrı-ayrılıqda dəfn edi-
lirlər. Növbəti gün onları əvvəlcədən hazırlanmış cənazədə 
bir yerdə görürlər. Möcüzə təkrarlandığı üçün insanlar Allah 
iradəsinin əleyhinə getməkdən çəkinirlər.

Əsərin rus folklor ənənələrinə, Tristan və İzoldadan 
bəhs edən qədim fransız eposu süjetinə yaxınlığı tədqiqat-
çılar tərəfindən xüsusi qeyd edilir. Ən əsası da odur ki, bu 
rəvayətşəklli povest aqioqrafiya janrı üçün də qeyri-ənənəvi 
bir əsər təəssüratı bağışlayır. Bununla bağlı bir cəhəti də xa-
tırlatmağa dəyər ki, əsərin mitropolit Makarinin müəllifliyi 
və redaktorluğu ilə tərtib olunan nəhəng “Великие Минеи-
Четьи” aqioqrafik məcmuəsinə daxil edilmək üçün yazıldı-
ğı, lakin ciddi kanonlara cavab vermədiyindən buraya daxil 
edilmədiyi vurğulanır.

“Muromlu Pyotr və Fevroniya haqqında povest” qədim 
rus ədəbiyyatında böyük əhəmiyyət kəsb edən aqioqrafiya 
janrının inkişafında mühüm bir mərhələ idi.

Sual və tapşırıqlar

1. XV-XVI əsrlər rus ədəbiyyatının ideya-mövzu, üslub
və janr cəhətdən əhəmiyyətli dərəcədə inkişafını şərtlən-
dirən cəhətlər hansılardır? 

2. “Moskva – III Romadır” siyasi-ideoloji nəzəriyyəsinin
məğzini nədə görürsünüz? Siyasi və dini dairələrin maraq-
larını əks etdirən əsas tarixi və hərbi povestləri sadalayın.
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3. “Sarqradın türklər tərəfindən tutulması haqqında po-
vest”də və “Məhmət-saltan haqqında hekayət”də “Məh-
mət-saltan” obrazı və onun Bizans imperatoru Konstan-
tinin obrazı ilə müqayisəsində rus müəllifləri nə məqsəd 
güdürdülər?

4. “Kazan tarixi” povestini rus-türk (tatar) münasibətlə-
rinin geniş və ümumiləşdirici salnaməsi kimi səciyyələndi-
rin. Obraz və xarakterlərin təhlilini verin.

5. “Dəmir qapılar hekayəti” və “Üç dəniz arxasına sə-
yahət” səyahətnamələrində Azərbaycan və Şərq motivləri 
üzərində dayanın. Rus tacir və səyyahı Afanasi Nikitinin 
dünyəvi və dini baxışları barədə nə düşünürsünüz?

6. “Muromlu Pyotr və Fevroniya haqqında povest”in
novatorluğu nədədir? Fevroniya obrazının təhlilini verin 
və onun novatorluğunu sübut edin.

Обратите внимание!

«Повесть о Петре и Февронии» Ермолая Еразма счита-
ется новаторским произведением. Сочетая в себе особенно-
сти жития и агиографии, она представила читателю образ 
простой крепостной девушки, своей мудростью обошедшей 
князя Петра и бояр. Не случайно Феврония становится 
княгиней и после смерти возводится в ранг святой.
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Запомните!

Татаро-монголы – это кочевники, которые пришли на 
Русь в тринадцатом веке. Это было тяжёлое время на Руси. 
Русские князья должны были платить дань (от слова “дать”) 
татаро-монголам. Дань – это налог. Татаро-монгольское иго 
(иго – это рабство) продолжалось до 1480 (тысяча четыреста 
восьмидесятого) года. Это важное историческое событие было 
описано в летописях. В это время Москва стала столицей Руси. 
В пятнадцатом веке московский князь стал называться царём. 

В 1553 (тысяча пятьсот пятьдесят третьем) году по 
указу царя в Москве построили Печатный двор – первую в 
России типографию. В 1564 (тысяча пятьсот шестьдесят 
четвёртом) году в Москве Иван Фёдоров начал печатать 
книги. Иван Фёдоров – это русский первопечатник. Он на-
печатал первую книгу “Деяния аспостолов”. 

В семнадцатом веке книги писали уже не на старосла-
вянском, а на русском языке. В Московском Кремле откры-
ли театр. Старые жанры изменились. Появились новые 
жанры. Эпоха древнерусской литературы закончилась. 
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ədim rus ədəbiyyatının sonuncu yüz ili köh-
nə ədəbiyyatdan yeni ədəbiyyata keçid əsri 
kimi səciyyələndirilir. Bu dövrün ədəbi möv-
zu və janr rəngarəngliyinə gəlincə, burada 

din yolunda əzabkeş şücaətini işıqlandıran avtobioqrafik 
hekayətlərə, satirik və məişət povestlərin, Avropa və Şərq 
ədəbiyyatlarının epos təcrübəsindən doğan tərcümə əsər-
lərinə, rus tarixinin ən ziddiyyətli və qarışıqlıq dövrünü 
əks etdirən povestlərə, dini və dünyəvi mövzuda səyahət-
namələrə, ədəbi-tarixi məcmuələrə, Simeon Polotskinin 
yaradıcılığında özünü büruzə verən barokko üslubuna və 

IV FƏSİL

XVII ƏSR 
RUS ƏDƏBİYYATI

ƏDƏBI-TARIXI PROSESIN
ÜMUMI MƏNZƏRƏSI
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ən nəhayət, məhəbbət yolunda canını fəda edən və qəlbi-
ni şeytana satan qəhrəmanın taleyi barədə nəql olunan rə-
vayətşəkilli əsərlərə rast gəlinir. Nəhayət ki, orta əsrlər rus 
mədəniyyəti və ədəbiyyatının xüsusiliyi barədə mif sarsıl-
mağa başlayır, yəni Avropada baş verən mədəni sıçrayışlar 
gec də olsa, Rusiyanın da qapısını döyməyə başlayır. Bildi-
yimiz kimi, monqol-tatar istilasınadək rus mədəniyyəti Bi-
zans mədəniyyəti, Bolqarıstan və Serbiyanın vasitəçiliyi he-
sabına inkişaf edirdi. 16-17-ci əsrlərdə yunan mədəniyyəti, 
pravoslav xristian ənənələrini latın mənəvi irsi əvəzlədi, 
vasitəçi rolunu Polşa və Çexiya öz üzərlərinə götürdülər. 
Köhnə ədəbi ənənələrin qorunduğu və yeni təmayüllərin 
baş qaldırdığı bir şəraitdə ədəbiyyat əsl bədii yaradıcılıq 
laboratoriyasını xatırladırdı. Ədəbiyyatşünas D.S.Lixaçov 
bu meyilləri belə dəyərləndirirdi: “17-ci əsrə qədər hələ heç 
bir zaman, nə də ki sonralar rus ədəbiyyatı janr cəhətdən 
bu qədər rəngarəng olmamışdır. Burada iki ədəbi siste-
min qarşı-qarşıya durduğu müşahidə olunur: birincisi, yox 
olmaqda olan orta əsrlər ədəbi sistemi, ikincisi isə yaran-
maqda olan – Yeni dövrün – ədəbi sistemi” (Лихачов Д.С. 
Развитие русской литературы XI-XVII вв., с. 163). Orta əs-
rlərin ənənəvi janrlarının transformasiyası, yəni əvvəlkinə 
nisbətən yeni funksiyalara malik olması, ədəbiyyatın ye-
niləşməsinə gətirib çıxardı. Dini mövzuları əks etdirən jan-
rlar məişət povestinə və ya memuar tipli əsərə çevrilirdi, 
müəllif və qəhrəman obrazlarının real bir şəxsdə cəmləş-
məsini ehtiva edən avtobioqrafik janr ön plana keçirdi. 17-ci 
əsr rus tarixi üçün səciyyəvi olmuş qarmaqarışıqlıq, xarici 
müdaxilə, kəndli üsyanları, köhnə təriqətçilərə divan tutul-
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ması və s. hadisələrdən ədəbiyyat da yan keçmədi. Məsələn, 
qədim rus ədəbiyyatının bütün dövrləri üçün xarakterik ol-
muş qarabasma və möcüzə motivi 17-ci əsr ədəbiyyatında 
siyasi səciyyə daşımağa başlayır. Nijni Novqorod əhli rahib 
Qriqorinin bu səpkidə qələmə aldığı povestdə qəhrəmanın 
yuxusuna girən Allah və onun ağpaltarlı mələyinin söhbə-
tindən belə hasil olur ki, ruslar Moskvada, Vasili Blajenni 
kilsəsinin yaxınlığında yeni monastır tikməli və Vladimir 
ikonasını bura gətirməli, çar taxtına şam və ağ list qoymalı-
dırlar. Dördüncü gün şam “səma alov”undan alışıb yanacaq 
və listin üzərində yeni rus çarının adı peyda olacaq. Poves-
tin ideyası rus taxt-tacında yeni yalançı çarın oturmasının 
Rusiya üçün faciə törədəcəyi fikrini təsdiqə yönəlmişdir.

Keçid dövrünün ədəbiyyatını səciyyələndirən daha bir 
xüsusiyyət, çar Fyodor Alekseyeviçdən tutmuş üsyankar 
Azov kazaklarına qədər cəmiyyətin bütün təbəqələrinin bə-
dii yaradıcılıq salnaməsinin yaradılmasında iştirakı, müəllif 
mövqeyinin güclənməsi və özünüdərkinin artmasıdır. Kilsə 
və hökumət əleyhinə yönəlmiş demokratik ədəbiyyatın ya-
ranmasını, xalqın “gülüş mədəniyyəti”ni əks etdirən satirik 
əsərlərin yazılmasını da şərtləndirən bu cəhət idi. Xəyanət-
kar siyasət yürüdən boyarlar əleyhinə yönəlmiş “Şöhrətli 
Rusiya çarlığı haqqında yeni povest”in (“Новая повесть о 
преславном Российском царстве”) müəllifi öz publisistik 
və ehtiraslı çağırışı ilə yadda qalır: “Приидите, приидите 
православнии! Придите, придите, христолюбивии! Му-
жайтеся, и вооружайтеся, и тщитеся на враги своя, како 
бо их побƀдити и царство свободити!” Troitsa monastırının 
keları (təsərrüfat işlərinə rəhbərlik edən şəxs) Avraami Palitsı-
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nın qələmə aldığı “Hekayət”də isə Polşa və Litva getman-
larının rus torpaqlarına, pravoslav rus kilsəsinə təcavüzü 
(1608-1610) və Troitsa-Serqiy monastırının qəhrəmancasına 
müdafiəsi təsvir olunur.

17-ci əsr həm də professional yazıçı tipinin formalaşdığı 
bir ədəbi dövrdür, məhz bu mərhələdə çar sarayında əsasən 
yazıçılıq fəaliyyəti ilə məşğul olan ilk ziyalı insanlar ortaya 
çıxır. Bunlardan birincisi Simeon Polotski (1629-1680) idi. 
Belorus mənşəli bu yazıçı 1664-cü ildə Polotskidən Moskva-
ya köçmüş və öz əməksevərliyi, ədəb-ərkanı, savadı və Ru-
siya üçün yeni sayılan barokko ədəbi üslubunda yaratdığı 
axıcı şeirləri sayəsində ilk saray şairi adına layiq bilinmişdi.

Kainat və Yer kürəsi haqqında oxucuya ümumi biliklər 
verən kosmoloji və yerşünaslıq mövzulu əsərlər də diqqət-
dən yayınmırdı. Müxtəlif müəlliflərə məxsus “Kosmoqrafi-
ya” adlı məcmuələr arasında 1670-ci ilə aid və 76 fəsildən 
ibarət kitab xüsusi qeyd olunmalıdır. Burada Şərq ölkələri, 
o cümlədən, Osmanlı Türkiyəsi, Səfəvi imperiyasının əra-
ziləri, İsrail torpaqları geniş təsvir edilir.

Şərq və Azərbaycan mövzusuna “Tacir Fedot Kotovun 
İrana səyahəti”, kazanlı tacir Vasili Qaqaranın 1636-cı ildə 
“Fələstinə səfər”i, Arseni Suxanovun “Proskinitariy”, “İvan 
Novosiltsevin Türkiyəyə səfirlik missiyası” və s. əsərlərdə 
geniş yer verilir. 

XVII əsr rus ədəbiyyatında geniş yayılmış səyahət-
namələr, səfir povestləri və yol qeydləri səfər edilən və 
ziyarət olunan ölkələr barədə dolğun məlumatlar çatdır-
maqla yanaşı, yerli xalqların adət-ənənələri, milli və dini 
bayramları, ritualları ilə bağlı canlı səhnələri də oxucuya 
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çatdırırdı. Eyni zamanda rus müəlliflərinin əsas məqsədi 
iqtisadi-ticari əlaqələrin qurulması, Osmanlı-Səfəvi qarşı-
durması, boğazların bağlanılması şəraitində Rusiya ərazisi 
vasitəsilə avropalıların Şərqə və Şərqdən öz ölkələrinə va-
cib malları daşıması imkanlarını göstərmək idi. Bu mənada 
“Tacir Fedot Kotovun İrana səyahəti” əsəri xüsusi maraq 
doğururdu. Digər bir cəhət isə Osmanlı Türkiyəsi və Mosk-
va Rusunun tabeliyində və təəbəliyində olan ərazi və xalq-
ların insani, dini və sair ehtiyacları idi ki, bunu da biz səfir 
Novosiltsevin qeydlərində görürük. Burada xristian zəv-
varların Yerusəlimə, müsəlmanların isə Məkkəyə ziyarətlə-
rinə şəraitin yaradılması diqqət mərkəzindədir. 

RUSIYA HƏQIQƏTLƏRI TARIXI HEKAYƏTLƏRDƏ.
AZOV HAQQINDA POVESTLƏR

1637-1641-ci illərdə baş verən Azov hadisələri kazak qo-
şunlarının qəhrəmanlıq və vətənpərvərlik şücaətindən bəhs 
edən povestlər silsiləsinin yaranmasına səbəb oldu. Türk 
sultanının İranla müharibə aparmasından istifadə edən ka-
zak qoşunu 1637-ci ilin yazında Moskva hökumətindən xə-
bərsiz böyük strateji əhəmiyyətə malik güclü Azov qalasını 
ələ keçirir. Qalanın tutulması Azov və Qara dənizlərə yolun 
açılması, Moskva dövlətinin cənub sərhədlərinin türklərin 
və Krım tatarlarının mütəmadi basqılarından mühafizəsi 
demək idi. Lakin Polşa və İsveçlə hərbi münaqişə şəraitində 
Türkiyə ilə münasibətləri korlamaq istəməyən çar Mixail 
Fyodoroviç kazaklara Azov qalasını tərk etmək əmri verir. 
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Kazak qoşununun bu şücaəti xalq yaddaşına həkk olun-
muş və el nəğmələrində, hərbi povestlərdə tərənnüm edil-
mişdir. Real hadisə və faktların çoxlu uydurma motivlərlə 
sintezini əks etdirən Azov povestləri (“tarixi”, “poetik”, 
“nağılvari” – “историческая”, “поэтическая”, “сказочная”) 
dövrün ab-havasını dolğun canlandıran, ədəbiyyatda bədii 
təxəyyülün formalaşmasını təsdiqləyən əsərlərdir. Azov 
haqqında “tarixi” povest kazakların Azov qalası uğrunda 
mübarizəsini əsaslandıran və tarixi faktların üstünlük təş-
kil etdiyi publisistik əsərdir. Povest xristian kilsəsinin və 
rus torpaqlarının türklərin daimi basqısına məruz qaldığını 
söyləyir və növbəti hücumların birində İoan Predteça kil-
səsi “busurmanlar”dan ziyan çəkdikdən sonra Don qoşu-
nu yekdilliklə qərar verir ki, “Azov üzərinə hücum çəksin, 
oranı zəbt edib, müsəlman dininin kökünü kəssin” – “итти 
под град Азов и взяти его и всю бусурманскую веру 
искоренити”. Kazakların Azovu tutması Allahın iradəsi ilə 
diqtə olunan bir hadisə kimi yozulur.

“Azov haqqında poetik povest” çətin bir hərbi şəraitdə 
ortaya çıxmışdır. Azovun itirilməsi ilə barışmayan türklər, 
türk sultanı I İbrahim böyük qoşunla qalanı mühasirəyə alır 
və qala üzərinə dörd ay ərzində 24 dəfə güclü həmlələr edir. 
Lakin bu hücumlar fayda vermir, kazaklar duruş gətirə və 
olduqca əlverişli müdafiə mövqeyinə malik qalanı əllərində 
saxlaya bilirlər. Kazak qoşunu nümayəndələri Azovu əldə 
saxlamaq və növbəti hücumdan özünü qorumaq üçün Mos-
kvaya, çara müraciət üçün ataman Naum Vasilyeviç başda 
olmaqla nümayəndələrini göndərir. Kazaklar Çarqradın geri 
qaytarılması yolunda Azovun tutulmasını ilk addım hesab 
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“Взятие Азова”. Фрагмент гравюры Шхонбека 
(датируется 1699 годом).

Триумф на взятие Азова. Гравюра Нахтгласса. 1700
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edir və çarın bu istiqamətdə danışıqlar aparmasına ümid 
bəsləyirdilər (“Bizsə az qüvvə ilə Azovda lövbər salmışıq, 
qəsdən, sınamaq üçün iki yerə ayrılmışıq – türklərin hansı 
ağıl işlədəcəklərini və tədbirlər görəcəyini bilmək üçün!.. 
Sarqradı da beləcə ələ keçirmək istərdik, ora xristian döv-
ləti olub” – “А мы сели в Азове людми малыми, розделясь с 
товарищи нароком на двое, для опыту ж – посмотрим мы 
турецких умов и промыслов!.. Хочется нам також взяти 
Царьград, то государство было християнское”). Bütün xris-
tian və müsəlman aləmini Azov problemi narahat edir, 
məsələ rus cəmiyyətinin bütün təbəqələri tərəfindən fəal 
şəkildə müzakirə olunurdu. Povestin müəllifi sayılan iste-
dadlı yazıçı və vətənpərvər kazak Fyodor Poroşin şəxsən 
özü çara məktubla müraciət etmişdi. Lakin türk sultanı ilə 
münasibətlərin pozulmaması üçün rus çarı Azovu tərk et-
mək əmrini vermiş oldu.

Povestdə Azovun türklər üçün hansı strateji hərbi və iq-
tisadi əhəmiyyət kəsb etdiyi vurğulanır. Kinayə ilə təqdim 
olunan türk sultanının kazaklara məktubuna diqqət yetirək: 
“Siz möhtərəm sultanı acıqlandırmısınız – gəmi limanını 
əlindən qoparmısınız, ticarət gəmilərinin keçidinə im-
kan vermirsiniz... Axı siz çarın əzəmətli mülkünü, gözəl 
Azov şəhərini və balıq təsərrüfatını ələ keçirmisiniz...” –  
“Прогневали вы его величество – разлучили с корабельным 
пристанищем, не даете проход кораблям торговым... Да вы 
же у царя взяли любимую цареву вотчину славной и красной 
Азов град и рыбной двор...”. Azovun qorunub saxlanılması 
ideyasını təsdiqlə bağlı kazakların bədii təxəyyülü və fan-
taziyasını tam dolğunluğu ilə ehtiva edən “poetik” povest 
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müxtəlif yazı üslublarının (dəftərxana yazışmasından tut-
muş ənənəvi xalq epitetikasına və nəğmələrinədək) sintezi 
cəhətdən də olduqca maraqlıdır. Azov epopeyasını tərən-
nüm edən son – “Nağılvari” (“Сказочная”) – povest böyük 
cehizlə Azov xanına ərə gedən və saysız-hesabsız rəiyyətlə 
müşaiyət olunan Azov paşasının qızının kazaklar tərəfin-
dən əsir götürülməsi süjeti ilə başlayır. Azovun tutulması 
da nağılvari hekayətlə təsvir olunur. Azovlulara qarşı hiylə 
işlədən kazaklar bura mal aparmaq adı ilə arabalara silah 
yükləyir və döyüşçüləri ora yerləşdirirlər. Hədiyyələrə al-
danan azovlular hər yerdə onları maneəsiz buraxırlar və 
nəticədə yeyirdilib-içirdilmiş və razı salınmış gözətçilər, 
hətta paşanın özü belə qılıncdan keçirilir və qala hiylə ilə 
tutulur. Bu povest kazakların təkcə hərbi cəhətdən deyil, 
həm də ağıl və düşüncə mənasında da azovlulardan üstün 
olduqlarını əsaslandırırdı. Burada təsvir olunan uydurul-
muş hekayət həqiqi faktlara və tarixi məlumatlara uyğun 
gəlməsə də, hər halda kazak mühitində formalaşmış folklor 
ənənələrinin öyrənilməsi baxımından maraq doğurur.

ƏXLAQI VƏ SATIRIK MÖVZUDA POVESTLƏR.
SATIRIK TIPLƏR

Rusiya obrazı, rus həyatı təkcə salnamə povestlərində, ta-
rixi hekayətlərdə canlandırılmırdı, demokratik ruhlu yazıçı-
ların yaratdıqları və ədəbi qəhrəmanların tiplərə ayrılmasına 
istiqamətlənmiş, başlıca olaraq folklordan qaynaqlanan və 
uydurma qəhrəmanları təsvir edən povest və rəvayətlər mü-
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hüm əhəmiyyət kəsb edirdi. 17-ci əsrin kiçik həcmli satirik 
və yumoristik povestləri arasında qeyd olunan “Dərd-müsi-
bət haqqında povest” (“Повесть о Горе-Злочастии”), “Lüt və 
kasıb adam barəsində əlifba” (“Азбука о голом и небогатом 
человеке”), “Frol Skobeyev haqqında povest” (“Повесть о 
Фроле Скобееве”), “Yerş Yerşoviç haqqında povest” (“Повесть 
о Ерше Ершовиче”), “Şemyakin məhkəməsindən bəhs edən 
povest” (“Повесть о Шемякином суде”) və s. əsərlərin müəl-
lifləri oxşar ümumiləşdirmə və tipləşdirmə üsullarından is-
tifadə etməklə, mühüm əxlaq, mənəviyyat, ədalət, mədəniy-
yət məsələ və mövzularına baş vururdular.

“Dərd-müsibət haqqında povest”in (“Повесть о Горе-
Злочастии”) nə müəllifi, nə yazıldığı yer və zaman məlum-
dur. Povestin əsrin ikinci yarısında yazıldığı fərz edilir və 
onun xalq nəğmələri ilə bağlılığı iddia olunur. Tacir ailəsin-
dən çıxmış bir cavan oğlanın taleyindən bəhs edən bu povest 
şeir formasında, ancaq qafiyəsiz yazılmışdır. Tez bir zaman-
da mal-dövlət sahibi olmuş, pul toplamış cavan oğlan içkiyə 
meyil salır, dostları ilə birgə nəyi varsa hamısını göyə sovu-
rur və sonda lüt-üryan küçədə qalır, evə dönməyə cəsarət et-
mir və baş götürüb doğma yerlərdən gedir. Oğlan özgə yer-
də də var-dövlət toplayır, ailə qurur, amma dərd burada da 
onu haqlayır, yenə də içkiyə qurşanır və hər şeydən məhrum 
olur. Hara gedirsə, dərd-müsibət ondan əl çəkmir. Sonda o, 
rahibliyi qəbul etməklə canını qurtara bilir.

Bu adsız cavanı təsvir edən povest onun uşaqlıq, yeni-
yetmə və gənclik illərində hərtərəfli qayğı ilə əhatə olundu-
ğundan, gözəl tərbiyə aldığından bəhs edir, lakin iradəsizlik 
göstərib, dostunun çağırışı ilə içkixanalara üz tutan gənc va-
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Заглавный лист “Повести о Горе-Злочастии”

Повесть О Ерше Ершовиче”: “В мори перед болшими рыбами 
сказание о Ерше о Ершове сыне, о щетине о ябеднике, о воре о 
разбойнике, о лихом человеке, как с ним тягалися рыбы Лещ 

да Головль, крестьяня ростовского уезду...”
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lideynlərinin “...övlad, içkixana əhlinə yoldaş olma” (“...не 
знайся, чадо, з головами кабацкими”) nəsihətinə əməl edə bil-
mir, Dərdin ağuşuna asanlıqla girir. Daş altından cəngavər 
səsi ilə cavanı səsləyən Dərd ona: “Dərdlə yaşamaq xiffət 
çəkmək deyil... Mənə, natəmiz Dərdə, tabe ol, mənə, Dər-
də, torpağadək boyun əy!” (“А в горе жить – некручинну 
быти... Покориси мне Горю нечистому, пеклонися мне, 
Горю, до сыры земли!”) söyləyir, iradəsiz cəncsə düşünür: 
“Heç nəyim olmazsa, bir şeyin dərdini çəkmərəm!” (“Когда 
у меня нет ничево, и тужить мне не о чем!”). Demək olar ki, 
eyni süjetə və mövzuya “Frol Skobeyev haqqında povest”də 
rast gəlinir. Şeytan tərəfindən azdırılan Savva Çudov monas-
tırına pənah gətirməklə qurtula bilir.

Həm bu povestdən, həm də yuxarıda sadalanan digər 
əsərlərdən belə bir fikir hasil olur ki, Rusiyada hara üz tut-
san, orada səni uğursuzluq və müsibətlər izləyəcək. Kasıb 
və nəsibsiz insanların sayı-hesabı olmayan bir ölkədə hətta 
imkanlı ailələrin övladlarının da yolunu azması, dərdə çul-
ğalaşması ölkə üçün səciyyəvi bir mənzərə idi.

“Yerş Yerşoviç haqqında povest”in əsrin birinci ya-
rısında meydana çıxdığı güman edilir. Məcazi xarakter 
daşıyan bu povestdəki personajlara balıq adları verilsə 
də, onlar insan qiyafəsindədirlər. Əsərin əsas qəhrəmanı, 
oğru və yalançı Yerş oğlu Yerş başqalarına məxsus torpaq-
ları ələ keçirməklə gücü çatdığı kim varsa, hamısına kələk 
gəlməyə çalışır. Kinayə ilə dolu povestdə tipik bir obraz 
kimi təqdim olunan Erşə hər yerdə rast gəlməyin müm-
künlüyü, xeyirxah insanlarla yanaşı belə bədxahların da 
mövcudluğu vurğulanır.
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“Frol Skobeyev haqqında povest”in qəhrəmanı gənc 
zadəgan Frol fırıldaq yolu ilə saray xadimi Nardin Naş-
şekinin qızı Annuşka ilə evlənməyə və sonda onun bütün 
var-dövlətinin varisi olmağa nail olur.

Запомните!

Особенности литературы переходного периода (XVII века):
• Демократизация литературы, выдвижение на перед-

ний план образа простого человека;
• Формирование в России типа профессионального писателя,

каковым был Симеон Полоцкий (1629-1680). Будучи автором 
стихов, речей, проповедей и пьес в новом литературном стиле – 
барокко, он выступил в роли первого придворного поэта;

• Появление таких переводных книг (хронографов, хро-
ник, историй), как «История Иудейской войны» Иосифа 
Флавия, «О четырёх великих монархиях» Слейдана, «Исто-
рия о семи мудрецах», «Рисмские деяния» и др.

• Среди исторических произведений также преобладали ска-
зания о Смуте, например, «Сказание» Авраамия Палицына;

• Российские типы были представлены в житийных,
сатирических и исторических повестях («Повесть о Го-
ре-Злочастии», «Повесть о Ерше Ершовиче», «Повесть о 
Шемякином суде», «Повесть о Фроле Скобееве», «Житие» 
протопопа Аввакума, повести об Азове).  
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Иллюстрация к сказке “Сильный богатырь 
Буслай Буслаевич” (гравюра на дереве, 1766). 

Из собрания Ровинского

Это интересно! 

Отрывок из «Космографии»:
В «Космографии», относящейся к XVII веку, описываются 

земли некоторых восточных стран. Вызывают интерес сведе-
ния о Сефевидском государстве: «… Жители того государства 
азчем названы, или азами, от азамия государства, которое в 
древние лета арийское названо было. Персия не от персиды на-
званы кизылбаши, покрасно чалме что на головах носят так 
именуются. Кизыл, красно…». 

«Космография» называет «османидов» «сильным и славным 
вельможным государством», имеющем в «державе своей» зем-
ли в Европе, Африке и Азии… Потом переходит к описаниям 
типа: «турки из винограда делают некое питье пекмез назы-
вают, сладче меда, то пьют… родятся там разные овощи…». 
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Из иллюстрации к сказке “Шемякин суд” 
(гравюра на меди, первая половина XVIII в.).

Из собрания Ровинского
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17-ci əsr rus ədəbiyyatı-
nın ən məşhur əsərlərindən 
biri də protopop Avvaku-
mun həyat və fəaliyyətindən 
bəhs edən hekayətdir. Əv-
vəlki əsərlərdən fərqli olaraq 
burada Rusiya həqiqətləri 

uydurulmuş obraz və süjetlər vasitəsi ilə deyil, konkret ta-
rixi şəxsin acınacaqlı taleyi nümunəsində işıqlandırılır.

1620 (1621)-ci ildə anadan olmuş Avvakum gənclik yaş-
larından kənd keşişi kimi fəaliyyət göstərmiş və din yolun-
da fanatık olmuşdur. Gələcəkdə böyük məşəqqətlərə düçar 
olacaq müəllif həyatından bəhs edən povestdə özünü bu cür 
təqdim edir: “Рождение же моё в Нижегороцких преде-
лах, за Кудмою рекою, в селе Григореве. Отец ми бысть 
всященник Петр, а мати – Мария, инока Марфа. Отец же 
мой прилежаще пития хмелнова; мати же моя постница 
и молитвеница бысть, всегда учаше мя страху божию. Аз 
же некогда видев у соседа скотину умершу, и той нощи, 
возставше. Пред образом плакався доволно о душе сво-
ей, поминая смерть, яко и мне умереть; и с тех мест обы-
кох по вся нощи молитися. Потом мати моя овдовела, а 
я осиротел молод, и от своих соплеменник во изгнании 
быхом. Изволила мати меня женить. Аз же пресвятей 
богородице молихся, да даст ми жену помощницу ко 
спасению. И в том же селе девица, сиротина ж, безпре-
станно обыкла ходить во церковь, – имя ей Анастасия…” 

PROTOPOP AVVAKUMUN HƏYATINDAN                     
BƏHS EDƏN “HEKAYƏT”
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O, xidmət etdiyi kənd və şəhər kilsələrindən dəfələrdə 
qovulmuş və vəhşicəsinə döyülmüşdür. Bu fanatik Mosk-
vanın ən mötəbər dini dairələrində və çarın özü tərəfindən 
tanınmışdır. Avvakumun öz həmyerlisi və dostu patriarx 
Nikonun əlehdarı kimi çıxış etməsi və kilsə yeniliklərinə 
qarşı kompromissiz mövqe nümayiş etdirməsi Rusiyada 
kilsənin parçalanmasına və köhnə təriqətçiliyin yaranma-
sına rəvac verdi. Nikonun kilsə islahatları iki barmaqla xaç 
çəkməni üç barmaqla xaç vurma ilə əvəzləməyi, Böyük 
pəhriz ibadətində səcdəyə getməni ləğv etməyi, bütün rus 
dini kitablar “savadsız” yazıldığı üçün onlarda müasir yu-
nan mətnlərinə uyğun ciddi düzəlişlər aparmağı tələb edir-
di. Bu siyasətlə razılaşmayanların hamısı amansız repressi-
yalara tuş gəldilər. Məhbəsə atılanlardan biri də protopop 
Avvakum oldu. O, Sibirə sürgün edildi, on il ərzində hər 
cür işgəncələrə qatlaşdı. Nikon həbs edilib, Sibirə göndə-
rildikdən sonra onu Moskvaya qaytardılar, lakin barışmaz 
mövqeyi nəticəsində birdəfəlik Pustozerskə sürgün edildi. 
Ömrünün 15 ilini burada keçirən Avvakum çara ünvanlan-
mış təhqirlərə görə 1682-ci ildə yandırıldı. Onun şəxsi hə-
yatını və yaşadığı mərhumiyyətləri əks etdirən “Hekayət” 
(“Житие”) 1672-1674-cü illərdə qələmə alınmışdır.

Avvakumun həyatından bəhs edən povest zülm edilən 
və əziyyətlərə qatlaşan köhnə təriqat tərəfdarlarının (старо-
обрядцы) və firavan dolanan patriarx Nikon tərəfdarlarının 
qarşıdurmasını özündə ehtiva etməklə bitmir. Mitropolit 
Nikon zəmanəsinin böyük dini siması idi, onun rəhbərliyi 
altında rus kilsəsinin yeni tarixi yazılır, müxtəlif çoxcildlik 
məcmuələr tərtib olunur, kilsə islahatları aparılırdı. Protopop 
Avvakum təkcə bu islahat və yeniliklərə qarşı çıxmır, eyni za-
manda gəzib-dolaşdığı Rusiyanı (Təkcə Sibirə və geriyə doğru 
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istiqamətdə üç min verst 
yol qət etmişdi) olduğu 
kimi təsvir edir.

“Mən, günah sahibi, 
gözümə yuxu getmə-
dən təbliğ edə-edə və 
öyrədə-öyrədə kilsələ-
ri, evləri, yolları, şəhər 
və kəndləri, çarlıq edən 
şəhəri (yəni Moskva-
nı), Sibir ölkəsini gəzib 
dolaşdım; bütün şəhər 
və kəndlərdə, kilsə və 
bazarlarda ucadan təb-
liğat apardım” – “Не по-

чивая, – вспоминает он, – аз, гресный, прилежа во церквах, и в 
домех и на распутиях, по градом и селам, еще же и в царству-
ющем граде (т.е. Москве) и во стране Сибирской проповедуя и 
уча; ...по всем городам и по селам, во церквах и на торгах кри-
чал, проповедая...” və öz qisməti ilə barışmalı olur: “Əgər İsa 
və Müqəddəs Məryəm belə buyurubsa, mən nə etməliyəm 
ki; ... Allahın köməyi ilə alnıma yazılan da olmalıdır, İsa 
məzhəbi yolunda əziyyət çəkməliyəm” – “Да што петь де-
лать, коли Христос и пречистая Богородица изволили так; ... 
быть тому так за Божиею помощию, на том положено, ино 
мучитца веры ради Христовы”.

Öz rəngarəngliyi, janr və mövzu bolluğu ilə fərqlənən 17-ci 
əsr rus ədəbiyyatı nümunələri Rusiyada bədii söz sənətinin in-
cəsənətin xüsusi bir qolu kimi biryolluq təsdiqinə, növbəti məh-
suldar inkişaf mərhələsinin başlanığıcına şərait yaratdı.
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ünyanın ən qabaqcıl və oxunaqlı ədəbiyyatla-
rından biri sayılan rus ədəbiyyatının başlanğıc 
dövrü, göründüyü kimi, şərti olaraq qədim 
rus ədəbiyyatı adlandırılır. Bu dövrə təsadüf 

edən 10-17-ci əsrlərin ədəbi abidələrinin nəzərdən keçirilməsi 
və onların bir qrupunun ideya-mövzu, janr, üslub və poetik 
xüsusiyyətlər aspektində ətraflı təhlili sübut edir ki, qədim 
rus ədəbiyyatı sonrakı dövrlər üçün mühüm əhəmiyyətə ma-
lik olmuş, ruslar və digər şərqi slavyanların mənəviyyatının, 
adət-ənənələrinin, pravoslav mədəniyyətinin və dəyərlərinin 
qorunub saxlanılmasında böyük rol oynamışdır.

Qədim rus ədəbiyyatı, ilk növbədə, ədəbi-tarixi qaynaqlar 
və məcmuələrlə zəngindir. Bu dövr rus ədəbiyyatının xüsusiy-
yətlərinə uyğun olaraq, onların böyük əksəriyyətinin mətnləri 
redaktor-kompilyatorlar tərəfindən redaktə edilib dəyişdirilsə 
də, bəziləri zaman-zaman əsassız redaktə və düzəlişlərə uğra-
sa da, mətnlərin bir qismi rekonstruksiya edilmiş vəziyyətdə 
oxucunun ixtiyarına verilsə də, orta əsrlər rus ədəbiyyatı rus 
və slavyan xalqlarına məxsus filoloji və fəlsəfi fikrin forma-
laşmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Digər tərəfdən, bu 
dövr ədəbiyyatının Qədim Rusu əhatə edən xalqların, o cüm-
lədən, türk etnos və xalqlarının tarix və mədəniyyətinin, era-
mızın əvvəllərindən tutmuş 15-17-ci yüzilliklərədək Avrasiya 
məkanında baş verən hadisələrin təsviri nöqteyi-nəzərindən 

NƏTİCƏ
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də əhəmiyyəti danılmazdır. Bir sıra qədim rus ədəbiyyatı abi-
dələrini – “İqor polku hekayəti”ni, “Məhmət saltan haqqın-
da hekayət”i (İvan Peresvetov), “Üç dəniz arxasına səyahət”i 
(Afanasi Nikitin), “Kazan tarixi”ni və s. müştərək rus-türk abi-
dələri kimi nəzərdən keçirmək cəhdimizin kökündə bu əsər-
lərdəki türk elementlərini oxuculara çatdırmaq niyyəti durur.

“İqor polku haqqında söyləmə”nin “Kitabi Dədə Qorqud” 
ədəbi abidəsi ilə müqayisəli şəkildə təqdim olunması orta 
əsrlərin məşhur rus ədəbi abidəsinin Azərbaycanda yaxın-
dan öyrənilməsini şərtləndirən məqamlardandır. 

Qədim rus ədəbiyyatı klassik və müasir rus ədəbiyyatı 
üçün ciddi mənbə kimi də maraq doğurub. Puşkin, Lermon-
tov, Tolstoy və Dostoyevski kimi məşhur rus ədibləri, eləcə 
də gümüş dövr rus ədəbiyyatı nümayəndələri orta əsrlər 
rus tarixinə və ədəbiyyat nümunələrinə müraciət etmiş, bir 
sıra mövzu və motivlərin geniş yayılmasına xidmət göstər-
mişlər. Rus salnamə mətnlərinin Karamzin tərəfindən öy-
rənilib sistemləşdirilməsi və on iki cildlik “Rus dövlətinin 
tarixi” əsərinin ərsəyə gətirilməsi də qədim dövr ədəbiyya-
tının rus fəlsəfi fikrinə və tarixşünaslığına töhfəsidir. 

 “Qədim dövr” kimi səciyyələndirilən orta əsrlər ədəbiy-
yatı rus ədəbiyyatının olduqca vacib və başlanğıc dövrüdür. 
Dərslik tələbələrimizdə, Azərbaycan auditoriyasında orta 
əsrlər rus ədəbiyyatı haqqında dolğun təsəvvür yaratma-
ğa, müasir dünyanın ən qabaqcıl və ideya-mövzu cəhətdən 
və janr-üslub xüsusiyyətlərinə görə zəngin ədəbiyyatının 
məhz qədim dövr mədəniyyət abidələri, pravoslav mənə-
viyyatı, Qədim Rus və Böyük Çöl ərazisində məskunlaşmış 
xalqların maddi və mənəvi irsi üzərində yüksəldiyinin iza-
hına və təbliğinə istiqamətlənmişdir.
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Sual və tapşırıqlar

1. 17-ci əsr rus ədəbiyyatının ümumi mənzərəsini təsvir
edin. Şərq, türk, o cümlədən, Azərbaycan mövzusunu əks 
etdirən əsərləri sadalayın.

2. XVII əsr tarixi hekayətlərini ideya-mövzu və üslub
cəhətdən fərqləndirən əsas cəhətlər hansılardır?

3. Azov haqqında “tarixi”, “poetik” və “nağılvari” po-
vestlərin əsas mövzu və ideyalarını səciyyələndirin.

4. Yuxarıda sadalanan əxlaqi və satirik mövzuda povest-
lər hansı bədii məziyyətləri ilə yadda qalır? Burada təsvir 
olunan obrazlar (Dərdə boyun əyən gənc, Frol Skobeyev, 
Yerş Yerşoviç və s.) nə dərəcədə real görünür?

5. “Protopop Avvakumun həyatından bəhs edən povest”
və onun müəllifi barədə yığcam məlumat verin.

6. Qədim dövrə aid ədəbi abidələr sonrakı dövr rus ədə-
biyyatına necə təsir göstərib? 
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ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ И РЕФЕРАТОВ 
ПО ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

1) Этапы развития древнерусской литературы (с указа-
нием основных литературных памятников - произведений)

2) Основные жанры древнерусской литературы (с опре-
делением и характеристикой жанров, а также с указанием 
произведений, относящихся к конкретным жанрам)

3) Летописание. Летописание общерусского и местного
значения (с примерами). О личности и взглядах летописцев.

4) Литература Киевской Руси (XI – первая треть XIII
века). Характеристика основных памятников данного этапа.

5) «Повесть временных лет». Описание в повести времён
княжения Олега, Игоря, Ольги, Святослава и Владимира. 

6) Предания в «Повести временных лет» (О смерти Оле-
га от своего любимого коня. О Кожемяке). 

7) Наставления князя Владимира Мономаха своим сы-
новьям в его «Поучении». 

8) Образы святомучеников в «Сказании о Борисе и Глебе».
9) Основные темы обращения монаха Даниила Заточ-

ника к великому князю в его «Молении». 
10) История написания и обнаружения «Слова о полку

Игореве».
11) Система образов в «Слове о полку Игореве». Характе-

ристика образов русских князей и половецких ханов.
12) Природа в «Слове о полку Игореве».
13) Тюркские элементы «Слова о полку Игореве» (ав-

торское отношение к походу  князя Игоря на половцев, 
тюркская лексика в произведении, образы половцев, род-
ственные отношения между половецкими ханами и рус-
скими князями и т.д.).  



127

14) Основная идея произведения (сон великого Киевско-
го князя Святослава и его «золотое слово», плач Ярославны 
на Дунае). 

15) Идейно-тематическая и типологическая близость
между героическими памятниками восточных славян 
(«Слово полку Игореве») и огузских тюрков-азербайджан-
цев («Книга отца нашего Коркута»). 

16) Характеристика русской литературы монголо-татар-
ского периода. Первые повести о приходе татар.

17) Произведения Куликовского цикла («Задонщина»,
«Сказание о Мамаевом побоище»).

18) Образ идеального князя в «Житии Александра Не-
вского». О жанровой характеристике повести (о синкретич-
ности жанров).  

19) «Повесть о разорении Рязани Батыем». Основная идея
произведения. Образ Батыя и русских князей (Олега Рязан-
ского, Фёдора Олеговича и Ингваря Ингваревича и др.). 

20) Общая характеристика русской литературы XV-XVI
веков. Основная тематика произведений Московской Руси.  

21) Тема взятия Царьграда турками в русских повестях и
сказаниях XV-XVI веков («Повесть о взятии Царьграда тур-
ками», «Сказание о Магмет-салтане» и др.). Образ Магме-
та-салтана в описании русских авторов.

22) Произведения Ивана Пересветова. И.Пересветов как
писатель-публицист, идеолог Ивана Грозного. 

23) История Казанского ханства в повествовании «Казан-
ская история» («Казанский летописец»). Отношения ханства 
с Московским царством. Возвышение и падение ханства. Об-
разы казанцев. Образ Сюмббуке. 

24) Описание Азербайджана в «Сказании о Железных
вратех» и «Хожении за три моря» Афанасия Никитина. Об-



128

раз Афанасия Никитина как купца-путешественника. Отно-
шение Афанасия Никитина к мусульманской вере. 

25) «Повесть о Петре и Февронии» как новаторское про-
изведении. Образ Февронии. Жанровая характеристика по-
вести. 

26) Отражение истории периода царствования Ивана IV
в «Переписке Ивана Грозного с князем Андреем Курбским». 
Иван Грозный и Андрей Курбский. 

27) Тяжёлая судьба и религиозные убеждения протопо-
па Аввакума в его «Житии». 

28) Трактовка взятия крепости Азова казаками и её осады
турками в трёх повестях об Азове («историческая», «поэти-
ческая» и «сказочная» повести).

29) Российские типы в повестях XVII века. Сатирические
и нравоучительные повести. Демократизация литературы. 

30) Образ Фрола Скобеева в одноимённой повести.
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əsr rus ədəbiyyatı, xüsusən də 
onun son 70 ili “qədim” dövr ədə-
biyyatı adlandırdığımız X-XVII 
əsrlər ədəbiyyatından məzmunu-

na və keyfiyyətinə görə fərqlənirdi. Artıq ədəbiyyatın da 
qarşısında başqa məqsədlər dururdu. O daha sürətlə avro-
palaşan, inkişaf edən və dünya dövlətinə çevrilən bir ölkə-
nin ədəbiyyatı olmaq missiyasını yerinə yetirməliydi. 

Əslində Pyotraqədərki Rusiya üçün “qədim” ədəbiyyat 
məqbul idi. Lakin əsrin birinci otuz illiyi göstərdi ki, sosi-
al-iqtisadi, hərbi, dini, mədəni və s. sahələrdə aparılan is-
lahatlar fonunda ədəbiyyat hələ ki ümumi inkişafdan geri 
qalır. Ədəbiyyatın inkişafı və intişarı üçün rus milli təfək-
kürü lazımi səviyyəyə qalxmamışdı. Rus cəmiyyətinin apa-

XVIII ƏSR 
RUS ƏDƏBİYYATI
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rıcı qüvvələri hesab edilən zadəganlar və ruhanilər Pyotr 
islahatlarını kifayət qədər dəstəkləmir, əsas qurucu və işçi 
qüvvə olan kəndlilər isə lazımi qədər maariflənməmiş-
dilər. Yeni nəsil insanlar yetişməli, Avropa təhsili almalı 
və mütərəqqi ideyaların Rusiyaya daşıyıcılarına çevrilməli 
idilər ki, öz vətənlərində yeni ruhlu mədəniyyətin və ədə-
biyyatın inkişafına təkan versinlər. 

Rus gənclərinin qabaqcıl Avropa ölkələrində elmə və 
sənətə yiyələnmələrinə şərait yaradan Böyük Pyotrun döv-
ründə eyni imkanlar əsrin gələcək yazıçı və şairləri Feo-
fan Prokopoviçə, Antiox Kantemirə, Vasil Trediakovskiyə, 
Mixail Lomonosova və başqalarına da nəsib oldu. Məhz bu 
ədəbi adlar sayəsində ovaxtkı rus dili, o cümlədən, sadə 
xalq deyimləri bədii ədəbiyyata yol tapdı və zaman keç-
dikcə Orta əsrlər rus ədəbiyyatı üçün xarakterik olan kilsə 
slavyan dilini üstələdi. 

V.Trediakovski, M.Lomonosov və A.Sumarokovun el-
mi-nəzəri məqalələri rus şeirinin rus dilinin təbiətinə uyğun-
laşdırılması, şeir vəznləri, qafiyələnmə, dilin leksik tərkibi, 
ədəbi üslublər və s. məsələləri gündəmə gətirdi. Bu isə ədəbiy-
yatın inkişafına güclü təkan verdi. Bu mənada V.Trediakovs-
kinin “Rus şeirinin yazılması üçün yeni və müxtəsər qayda” 
(“Новый и краткий способ к сложению российских стихов”) 
və M.Lomonosovun “Rus şeir sənətinin qaydaları barədə 
məktub” (“Письмо о правилах русского стихотворства”) 
məqalələri müstəsna əhəmiyyətə malikdir. M.Lomonosovun 
“Rus dili üçün kilsə kitablarının əhəmiyyəti barədə müqəd-
dimə” (“Предисловие о пользе книг церковных в российском 
языке”) adlı digər əsəri isə o zamankı canlı rus dilinin möv-
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cud leksik tərkibini təftiş etməklə müvafiq ədəbi üslublarda 
və janrlarda tətbiqi üçün konkret resept təklif edirdi. 

Russo, Volter, Monteskye və s. kimi filosofların ideya-
ları, həmçinin artıq Qərbi Avropa ölkələrində aktuallığını 
itirməkdə və missiyasını tamamlamaqda olan klassisizm, 
maarifçilik ədəbiyyatı, sentimentalizm və başqa ədəbi cərə-
yanlar rus ədəbi düşüncəsinə məhz XVIII yüzillikdə yol 
tapmış oldu.

XVIII əsr rus ədəbiyyatının inkişaf və formalaşma prose-
si onun dövrlər üzrə səciyyələndirilməsini şərtləndirir. 

Yüzilliyin ilk otuz ili, demək olar ki, Böyük Pyotrun 
hakimiyyət illəri ilə üst-üstə düşsə də, ədəbiyyat ölkənin 
siyasi, iqtisadi və hərbi inkişafından geri qalırdı. Hakimiy-
yət elmin inkişafını əsasən alman alimlərinə həvalə etmişdi, 
Elmlər Akademiyasında rus əsilli alimlər yox idi. Tredia-
kovski və Lomonosovun elmi-yaradıcılıq fəaliyyəti sonra-
kı dövrlərə təsadüf edəcəkdi. Rus şeiri dilin təbiətinə zidd 
olan heca vəzninə əsaslanırdı və əsasən polyak şeiriyyatı-
nın təsiri altında idi. 

Yeni - Pyotr dövrünün qəhrəmanı axtarışında olan ədə-
biyyat hələ də XVII əsr povest ənənəsinin təsirini dadmaq-
da, sxematik obraz və təsvirlər yaratmaqda idi. İdeal ədəbi 
qəhrəman öz dövrünün yaradıcısı və ifadəçisi Birinci Pyot-
ra bənzədilirdi. O, istənilən situasiyada, hətta “Rus matro-
su Vasil Koriotski və Florensiya torpağının gözəl kraliça-
sı İraklinin tarixçəsi” (“Гистория о российском матросе 
Василии Кориотском и прекрасной королевне Ираклии 
Флоренской земли”) povestinin qəhrəmanı kimi, ən çətin və 
çıxılmaz vəziyyətlərdə belə, qalib ayrılır. Bu zaman onun 
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əsil-nəcabəti, zənginliyi deyil, şəxsi keyfiyyətləri ön plana 
çəkilirdi. “I Pyotr islahatları ənənəvi yaşayışı kəskin şəkil-
də dəyişdi, gənclər arasında yeni ünsiyyət formaları yarat-
dı. Ailə həyatının köhnə qaydaları pozulmağa başlamışdı. 
Zadəgən, şəhərli və hətta kəndli ailələrindən olan cavanlar 
evlərdən məktəblərə və sənət məktəblərinə axışır, orduda, 
donanmada, dövlət idarələrində xidmətə can atırdılar...”1.

Bu dövrün parlaq ədəbi siması Feofan Prokopoviç 
(1681-1736) oldu. Avropa təhsili almaq üçün katolik kimi 
xaç suyuna çəkilən və sonradan yenidən pravoslavlığa 
dönən F.Prokopoviç gözəl natiq idi. Xarici dillərlə yanaşı, 
o, doğma rus dilini əla bilir və avropalı kimi düşünürdü. 
Kilsənin hüquqlarını əhəmiyyətli dərəcədə məhdudlaşdı-
ran və Sinod təsis etməklə ölkədəki ikihakimyyətliliyə (çar 
və mitropolit) son qoyan Pyotr dini reqlamenti müəyyən-
ləşdirərkən ilk növbədə ona çox yaxın olan F.Prokopoviçin 
məsləhətlərindən yararlanmışdı. 

Təbii ki, bir ədib kimi də F.Prokopoviç Pyotr ideyaları-
nın və islahatlarının tərənnümçüsü idi. Onun “Vladimir” 
faciə-komediyası Rusa pravoslav xristianlığını gətirmiş 
knyaz Vladimirin dövrünə işıq galsa da, I Pyotr islahatla-
rını tərənnüm edir və bu yeniliklərin əleyhdarlarını satirik 
planda canlandırırdı. 

Rus ədəbiyyatına klassisizmin gəlişi 20-ci illərin sonuna 
təsadüf etsə də, klassisizm estetikasının formalaşması və təd-
rici inkişafı prosesi 70-cı illərədək davam etdi. Eyni zamanda, 
klassisizm bir ədəbi cərəyan kimi sonrakı dövrlərə aid rus ya-
zıçılarının yaradıcığına da sirayət etdi. İstər maarifçi ədiblər, 

1 История русской литературы XI-XIX веков: Учебное пособие для студ. фи-
лол. фак. высш. учеб. заведений: В 2 ч., М., ВЛАДОС, 2000, ч.1, с. 92.
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istərsə də sentimentalistlər klassisizm ənənələrindən imtina 
edə bilmədilər. Antiox Kantemir, Vasil Trediakovski, Mixa-
il Lomonosov, Aleksandr Sumarokov, Mixail Xeraskov və 
başqaları rus klassisizminin görkəmli nümayəndələri ol-
dular. Ümumiyyətlə götürsək, 60-cı illərdən başlayaraq, 
rus ədəbiyyatında sinkretizm (müxtəlif ədəbi cərəyan, is-
tiqamət və janrların sintezi) meyilləri göz qabağında idi. 
Belə ki, maarifçi və realist yazıçı D.Fonvizin, fəlsəfi və sa-
tirik odalar müəllifi şair Q.Derjavin, hətta realist, satirik və 
sentimentalist A.Radişev klassisizmin estetik prinsiplərinə 
bağlı idilər. XVII əsrdə Fransada əsası qoyulmuş klassisiz-
min Rusiyada inkişafında üç mərhələ qeyd olunur: erkən 
klassisizm (A.D.Kantemir), 40-70-ci illəri əhatə edən klas-
sisizmin formalaşma və çiçəklənmə dövrü (V.Trediakovs-
ki, M.Lomonosov, A.Sumarokov) və 80-90-cı illərə təsadüf 
edən gecikmiş klassisizm (Q.Derjavin, D.Fonvizin). 

Rus maarifçilik ədəbiyyatının inkişafı 60-cı illərin son-
larından etibarən çap olunmağa başlayan satirik jurnalların 
fəaliyyəti ilə sıx bağlı idi. O, həm də klassisizmlə paralel 
yaradılırdı. Bu ədəbi cəbhədə də adları bizə rus klassisiz-
mi və sentimentalizminin nümayəndələri kimi tanış olan 
D.Fonvizin, Q.Derjavin və A.Radişev vardı. Əsasən sati-
rik ruhu, tərbiyəedici və maarifçilik missiyası ilə fərqlənən 
maarifpərvər ədiblər təhkimçilik hüququnun cəmiyyətdə 
törətdiyi fəsadlar şəraitində rus kəndlisinin kölə vəziyyə-
tindən qurtulması, mülkədar və məmur özbaşınalığına son 
qoyulması, II Yekaterinanın zadəgan silkinə verdiyi imti-
yazların günü-gündən genişlənməsi fonunda xalqın düçar 
olduğu mərhumiyyətlərin və sosial ədalətsizliyin artmasın-
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dan narahat idilər. Xüsusən də gənc dvoryanların tərbiyə-
si problemi ciddi qoyulmuşdu. D.Fonvizinin “Briqadir” 
(“Бригадир”) və “Nadan” (“Недоросль”) komediyalarında 
məhz tərbiyə problemi, ailə və məişət məsələləri, mülkədar 
özbaşınalığı qabardılırdı. 

Maarifçilik ədəbiyyatına həm də bu dövrdə jurnalist və 
publisist fəaliyyəti ilə yadda qalan N.Novikov, M.Çulkov, 
F.Emin və sonralar təmsil ustası kimi rus ədəbiyyatı ta-
rixinə daxil olacaq gənc İ.Krılovun yaradıcılığı aid idi. Özü-
nü Avropada maarifpərvər hökmdar kimi tanıtmağa çalı-
şan və sanki rus mədəniyyəti və ədəbiyyatını öz himyəsinə 
aldığını nümayiş etdirən II Yekaterina ictimai fikri ölkə-
dəki sosial problemlərdən yayındırmaq məqsədilə “Hər 
şeydən bir az” (“Всякая всячина”) jurnalını təsis etməklə 
əslində Novikovun kəskin satirik məzmunlu “Müftəxor” 
(“Трутень”) – 1769, “Boşboğaz” (“Пустомеля”) – 1770, 
“Naqqaş” (“Живописец”) – 1772-1773 və başqa jurnallarının 
nəşrinə rəvac verdi.

Ənənəvi olaraq XVIII əsr rus ədəbiyyatı tarixinə senti-
mentalizm yekun vurur.

İngiltərə, Fransa və Almaniya kimi qabaqcıl Avpopa 
ölkələrində artıq təşəkkül tapmış bu ədəbi cərəyan yüzilliyn 
yalnız 90-cı illərində rus ədəbi fikrinə hakim kəsildi. Klas-
sisizmin estetik prinsiplərinə zidd mövqeyi ilə tanınan sen-
timentalizm daha çox onunla paralel inkişaf edən realizmə 
yaxın idi. Bununla belə, bu iki ədəbi cərəyan insan və həya-
tın təsvirinə fərqli yanaşma prinsipləri ilə seçilirdi. Mövcud 
sosial-siyasi, iqtisadi və mənəvi-etik şəraiti dolğunluğu ilə 
realistcəsinə təsvir edən N.Karamzin və A.Radişev rus sen-
timentalizminin ən görkəmli nümayəndələrinə çevrildilər.
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Məhz elə bu yazıçılar, eləcə də rus maarifçilik ədəbiy-
yatının parlaq simaları D.Fonvizin, Q.Derjavin, N.Novikov 
gələcəkdə dünya realist ədəbiyyatının ən qabaqcıl cəbhə-
sinə çevriləcək XIX əsr rus realist ədəbiyyatının özül daşını 
qoya bildilər. 

Sual və tapşırıqlar

1. XVIII əsrin ilk onilliklərində rus ədəbiyyatını səciy-
yələndırən əsas cəhətlər hansılardır?

2. XVIII əsr rus ədəbiyyatını dövrlərə və ədəbi is-
tiqamətlərə görə xarakterizə edin. 

Обратите внимание!

Этапы развития литературы XVIII века:
• Первая треть века – литература Петровской эпохи.
• Развитие и формирование русского классицизма: конец

20-50-е гг. (реформы и произведения Кантемира, Тредиаков-
ского, Ломоносова).

• Развитие просветительской литературы и поздний рус-
ский классицизм (Фонвизин, Державин, Новиков).

• Сентиментализм, конец века (Карамзин, Радищев).
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Обратите внимание!

В восемнадцатом веке Россия стала империей. Пётр I Ве-
ликий был первым русским императором. Пётр I (Первый) 
был реформатором. Благодаря его реформам развивалась про-
мышленность и торговля, создавались армия и флот. Он хо-
тел, чтобы Россия была похожа на Европу. На реке Неве был 
построен город Санкт-Петербург, новая столица России. 
Вскоре Санкт-Петербург стал не только политическим, но 
и культурным и научным центром страны. 

При Петре Первом дворяне получили особые привилегии 
(imtiyazlar). Они владели землёй и крестьянами. Дворяне 
говорили по-фрацузски, хорошо танцевали, носили модную 
европейскую одежду, получали европейское образование. 

До 1861 года в России существовал закон – крепостное 
право. Крестьяне зависели от помещика и не имели земли. 
Они были крепостными. 

В России вся власть принадлежала императору. Не было 
конституции и парламента. Политическая система на-
зывалась самодержавием. 
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Latınca “classicus” – nümunəvi anlamını verən klassisizm 
XVII əsrin əvvəllərində bir sıra Avropa ölkələrində meyda-
na gəlmiş ədəbi metoddur. İntibah mədəniyyətinin təşəkkül 
tapdığı Fransa, İtaliya və İspaniyada klassisizmin inkişafı 
proqressiv ədəbi proses kimi qəbul edilirdi və xüsusən də 
teatr və dramaturgiya sahəsində ciddi sıçrayışlara səbəb ol-
muşdu. “Əsasən Aristotel və Horasinin nəzəri baxışlarına 
söykənən klassisizm estetikası ədəbiyyatın janrlara bölün-
məsi prinsipini (faciə və komediya əsas janrlar sayılırdı), üç-
lüyün vəhdətini (hərəkət, zaman və yer), vahid kompozisiya 
və qəhrəmanların monolit xarakteristikasını, faciədə isə yük-
sək poetik nitqin və müəyyən şeir vəzninin gözlənilməsini 
tələb edirdi. Özünün tam estetik əsasını klassisizm fransız 

Это интересно!

Одним из известных старинных европейских универси-
тетов была Сорбонна. Он был основан в 1257 году духовни-
ком короля Людовика IX Робером де Сорбоном. Студенты в 
течение десяти лет получали здесь прекрасное образование. 
Здесь учился русский поэт и переводчик К.В.Тредиаковский. 

Оксфордский университет (Великобритания) был создан в 
1117 году. Студенты-священнослужители изучали здесь право, 
латинский язык, философию, медицину и математику. 

KLASSISIZM 
RUS KLASSISIZMININ ƏSAS CƏHƏTLƏRI
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Nikola Bualonun “Poeziya sənəti” (1674) – “Поэтическое 
искусство” – adlı nəzəri poemasında tapmışdı...”2. 

N.Bualonun Ə.Ağayev tərəfindən 1969-cu ildə dilimizə 
çevrilmiş əsərini şərh edərkən ədəbiyyatşünas N.Şəmsiza-
də yazır: “Poeziya sənəti” traktatı şeirlə yazılıb. Onun birin-
ci nəğməsi lirik əsərlərin poetik qaydalarından, ikinci nəğ-
məsi – janr və forma münasibətlərindən, üçüncü – dramatik 
növün janrlarından, dördüncü nəğmə isə ədəbiyyatın bə-
dii-əxlaqi məziyyətlərindən bəhs edir”.3

Rus klassisizminin əsas cəhətlərini göstərməkdən əvvəl 
bu yaradıcılıq metodu ilə bağlı digər bir məqamı da önə 
çəkmək istərdik: “Dövlətlə bağlı ideal təsəvvürləri rəhbər 
tutan ədəbiyyat və incəsənət xadimləri dövlət maraqlarının 
ayrı-ayrı şəxslərin maraqlarından üstünlüyünü təsdiqləyir 
və bunu şəxsiyyətin cəmiyyət qarşısında borcu və mənəvi 
cavabdehliyi hesab edirdilər. Bu, klassisizmdə vətəndaşlıq, 
qəhrəmanlıq və vətənpərvərlik motivlərinin üstünlüyünü 
şərtləndirsə də, eyni zamanda insanın şəxsi, subyektiv ar-
zularının ifadə olunmasına maneə yaratmırdı. Klassisizmdə 
qəhrəmanın şəxsi xoşbəxtlik uğrunda çarpışmaları ideal es-
tetik normalar və vətəndaşlıq borcu ilə uzlaşdırılmalı idi. Bu 
iki müxtəlif və zidd yanaşma P.Kornel və J.Rasin əsərlərinə 
xas faciəvi konfliktin nüvəsini təşkil edirdi”.4 

İlk mərhələdə 30-50-ci illəri əhatə edən rus klassisizmi 
məhz bu prinsiplərə əsaslanırdı. Klassisizmin istər satirik və 
ifşaedici qanadı, istərsə də rusların qəhrəmanlıq və vətənpər-
vərliyini, azadlıq ideallarını vəsf edən poeziya dövlət və döv-
2 Словарь литературоведческих терминов, М., Просвещение, с. 135.
3 Şəmsizadə N. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Dərslik, Bakı, Proqres, 2012, s.348.
4 Словарь  литературоведческих  терминов, там же.



149

lətçilik maraqlarını, sosial-ictimai münasibətlərdə insanın 
şəxsi keyfiyyətlərini və xidmətlərini önə çəkirdi. 

İntibah mədəniyyəti antik (yunan) mədəniyyətdən bəh-
rələndiyi kimi, klassisizm də antik və İntibah mədəniyyətlə-
ri xəzinəsindən bolluca yararlanırdı. Bu, rus ədəbiyyatında 
özünü daha bariz şəkildə göstərirdi. Kantemir Anakreonun 
55 odasını, Horasinin öyüdnamələrdən ibarət iki kitabını 
tərcümə etmişdi, Trediakovski yaradıcılığının böyük hissə-
si tərcümələrdən ibarət idi. Rus klassisizminin əsas nəzə-
riyyəçilərindən olan şair-dramaturq, faciə ustası Sumaro-
kov Şekspiri bəyənməsə də, onu bolluca təqlid edirdi və s. 

XVIII əsr rus ədəbiyyatının qabaqcıl Avropa ədəbiyya-
tını özünə müəllim seçməsi heç kəsdə şübhə doğurmur. 
Bu cəhət bütün slavyan ədəbiyyatları üçün xarakterik idi. 
XVIII əsr ərəfəsində onlar Qərbi Avropa ədəbiyyatlarından 
əhəmiyyətli dərəcədə geridə idilər. İntibahın dadını dada 
bilməmiş və yalnız 17-ci yüzillikdə ədəbiyyatın demokra-
tikləşməsi, onun kilsənin təsirindən qismən azad olması, 
satirik və nəsihət ruhlu sosial-məişət povestlərində sadə in-
sanı əsas təsvir obyektinə çevirməsi ilə Barokko elementləri 
rus ədəbiyyatında özünü büruzə vermişdi.

Bununla belə, şagird qismində çıxış edən rus ədəbiyyatının 
uzun-uzadı təqlidçilik üçün vaxtı yox idi. O, öz klassisizmini 
yaratmalı və realist ədəbiyyata doğru sürətlə addımlamalı idi. 
Rus klassisizminin özəlliyi aşağıdakılardan ibarətdir:

1. Rus klassisizmi nümunələrinin böyük əksəriyyəti
doğma tarix və müasir rus gerçəkliyi, o zamanın mühüm və 
dövlət əhəmiyyətli hadisələri ilə bağlı idi. Faciələrin möv-
zusu antik dövrdən yox, qədim rus tarixindən qaynaqlanır-
dı. Ədəbiyyat mövcud ictimai-siyasi hadisələrə, sosial-iqti-
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sadi münasibətlərə, milli şüur və mənəviyyat məsələlərinə 
satirik və ifşaedici yanaşmadan xali deyildi. 

2. Rus klassisizmi şifahi xalq ədəbiyyatına və canlı xalq 
dilinə çox yaxın idi. Ədəbi üslublar və onların əsasını təşkil 
edəcək leksikadan danışan Lomonosov sadə xalq deyimlə-
rinə geniş yer verirdi. Kantemir satiralarının dilində sadə 
xalq şivəsi, Sumarokovun satira və təmsillərində sərrast 
xalq deyimləri və məsəlləri mühüm əhəmiyyətə malikdi. 
Rus şeir üsulunu nizama salmağa çalışan Trediakovski və 
Lomonosov şifahi xalq poeziyasını və kəndlinin dilini gözəl 
bildiklərindən öz nəzəri mülahizələrində və yaratdıqları 
ədəbi nümunələrdə məhz xalq mahnılarından və canlı dilin 
qanunauyğunluqlarından bəhrələnirdilər. 

3. Avropa, xüsusən də Fransa klassisizmi ilə müqayisədə 
rus klassisizmi çoxcəhətli, çoxplanlı olmaqla, ideya-mövzu 
müstəvisinə görə daha geniş bir ədəbiyyat təəssüratı yara-
dırdı. Əsrin sonlarına doğru maarifçilik ədəbiyyatı və sen-
timentalizmlə paralel mövcud olmuş rus klassisizmi daha 
çox realist meyilləri ilə yadda qala bildi və rus realist ədə-
biyyatının gələcək uğurlu taleyi, zəngin üslub, janr, poetika 
və xarakterlər qalereyası üçün möhkəm zəmin yaratdı. 

Bütövlükdə isə Rusiyada klassisizmin əhəmiyyətini A.A.
Kayev aşağıdakı şəkildə dəqiqlikdə ifadə edir: “Klassisizm 
mərhələsinə daxil olmaqla rus ədəbiyyatı qabaqcıl Qərbi 
Avropa ədəbiyyatları səviyyəsinə yüksəldi, bəzi məqam-
larda isə onlardan da qabağa getdi. Başlıca cəhət odur ki, 
ədəbiyyatımız kilsəyə xidmətdən qurtulduğundan daha 
dünyəvi oldu, bundan əlavə, əvvəllər malik olmadığı bədii 
ədəbiyyat və incəsənət görkəmi aldı”5. 

5 Кайев А.А. Русская литература. Учебник для учительских институтов. Часть 
1, М., 1949, с. 336. 
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Sual və tapşırıqlar

1. Klassisizm ədəbi metodu haqqında nə bilirsiniz? XVIII 
əsr Avropa ədəbiyyatlarında bu ədəbi istiqaməti aktuallaşdı-
ran nə idi?

2. Rus klassisizminin əsas xüsusiyyətəri və inkişaf mər-
hələləri barədə mülahizələrinizi bildirin. 

Классицизм – направление в мировом искусстве и лите-
ратуре. Писатели-классицисты считали самыми лучшими 
произведения писателей Древней Греции и Древнего Рима. 
Они создали строгие правила, по которым нужно было пи-
сать произведения. По их мнению, разум и долг важнее, чем 
чувства. Не случайно представители русского классицизма 
А.Кантемир, В.К.Тредиаковский, М.В.Ломоносов, А.Р. Сума-
роков, Д.И.Фонвизин, Г.Р.Державин и другие обращались к 
темам и мотивам древнеримских и древнегречиских авторов, 
переводили и перерабатывали их произведения. 

Эпоха Просвещения – XVIII век – начало XIX века. Это 
время, когда писатели и учёные считали, что главную роль в 
жизни человека играют разум и наука. Представителями рус-
ской просветительской литературы считаются Н.И. Нови-
ков, В.В. Капнист, У.В. Княжнин, Д.И. Фонвизин, Г.Р. Держа-
вин и А.Н. Радищев.
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Antiox Dmitriyeviç Kantemir (1708-1744) rus klassisiz-
minin nəzəri cəhətdən formalaşmasına çalışan, istər tərcümə, 
istərsə də orijinal yaradıcılığı ilə parlayan və rus ədəbiyyatı-
nın satirik qanadının əsasını qoyan sənətkardan biridir. O, 
yazılma tarixinə və ədəbi-bədii məziyyətlərinə görə iki döv-
rə ayrılan doqquz satirası ilə yadda qalsa da, eyni zamanda 
özündən sonra çoxlu sayda orijinaldan tərcümələr, təmsil və 
həcvlər, həm də tamamlanmamış “Petrida” qəhrəmanlıq po-
emasından ibarət ədəbi irs qoyub getmişdir.

Antiox Kantemirin atası məhşur tarixçi və yazıçı, Moldo-
va hakimi Dmitri Kantemir 1711-ci ilin rus-türk müharibə-
sindən qalib çıxan Pyotrun tərəfinə keçdi və ailəsi ilə Rusi-
yaya köçdü. Erkən yaşlarından böyük ümidlər verən Antiox 
yenicə açılmış Slavyan-yunan-latın akademiyasında təhsil 
alır, elə ilk şeirlərini də burada yazır. İlk qələm təcrübələ-
ri olan məhəbbət mahnıları onu qane etməməyə başlayır. II 
Pyotrun ölümündən sonra Böyük Pyotrun Rusiyada həyata 
keçirtmiş olduğu və başladığı islahatları təhlükə gözlədiyi-
ni duyan gənc şairi artıq ictimai problemlər narahat etməyə 
başlayır. Məhəbbət şeirləri yazmaqla “qızıl kimi vaxtını 
itirən” Antiox “bu halına bərk acıdığını boynuna alır” və 
tezliklə, 1729-cu ildə, iyirmi yaşlı şairin ilk satirası – “Təh-
sili pisləyənlərə yaxud zəkama müraciət” (“На хулящих 
учения или к уму своему”) əsəri ərsəyə gəlir. Gənc satirikin 
dünyagörüşünə güclü təsir göstərən Feofan Prokopoviç onu 
alqışlayanların sırasında idi.

RUS KLASSISIZMININ NÜMAYƏNDƏLƏRI 
A.D.KANTEMIR, V.K.TREDIAKOVSKI, M.V.LOMONOSOV,

A.P.SUMAROKOV
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Məlumdur ki, gənc Kantemir şair və ictimai xadim Fe-
ofan və tarixçi Tatişevlə birgə “Elmi drujina” deyilən dər-
nəkdə birləşir və maarifçilik ideyalarına himayədar olacaq 
monarxiya arzusu ilə hakimiyyəti dəstəkləyirdilər. Lakin 
Anna İoanovnanın ilk çarlıq illəri göstərdi ki, mütləqiyyət 
maarifpərvərlik niyyətindən uzaqdır. Çoxları Kantemirin 
Elmlər Akademiyası prezidenti postuna təyin olunacağını 
gözlədiyi halda, o, ölkədən uzaqlaşdırıldı, Londona, sonra 
isə Parisə səfir göndərildi. Buna baxmayaraq, o, xaricdə də 
məhsuldar yaradıcılıq fəaliyyətinə malik oldu. 

Kantemirin ilk satirası müəllifin öz zəka və ağlına ki-
nayəli müraciəti ilə başlayır. O, elm və incəsənət yolun-
da şöhrət qazanmağın müşküllüyünü yaxşı anladığından 
öz-özünə dostcasına məsləhət görür ki, ədəbi fəaliyyətdən 
uzaq dursun. Onun bu kinayəli müraciəti və acı gülüşü elm 
və təhsilə, cəmiyyətdə hər hansı bir yeniliyə qənim kəsilən 
cahilləri dinləməyə şərait yaradır. Satirada canlandırılan 
müxtəlif mənfi tiplər - savadsız ruhanilərin nümayəndəsi 
Kriton, avam mülkədar Silvan, əyyaş və avara Luka, ədəbaz 
Medor elm və təhsilin “faydasız” və ədəbsiz məşğuliyyət 
olmasından və gənclərin tərbiyə və davranışına pis təsirin-
dən ağızdolusu gileylənirlər. 

Riyakar Kritonu narahat edən odur ki, “kitaba qapılma in-
sanları Allahsızlığa gətirib çıxarır”, onlar özləri “Bibliyanı oxuma-
ğa başlayandan” “hər şeyi anlamağa və səbəbini bilməyə çalışırlar”. 
Ruhani Kritonun narahatçılığı, təbii ki, Birinci Pyotrun həya-
ta keçirtdiyi dini reqlamentlə bağlı idi. O, kilsə xadimlərinin 
dünya işlərindən uşaqlaşdırılmasından və əllərindəki mali-
kanə və torpaqların alınması ilə bağlı narazılığını ifadə edir. 
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Silvan isə elmlə məşğul olmağı zadəgana eyib bilir. O, hər 
şeyə meşancasına və maddi maraq nöqteyindən yanaşır:

Taxılı Yevklidsiz də bölməyi qanırıq,
Rubldakı qəpikləri cəbrsiz də sayırıq.
(Землю в четврти делить без Евклида смыслим
Сколько копеек в рубле – без алгебры счислим.) 

Avara Luka “ölü dostlar” adlandırdığı kitabların insanı şən 
və canlı kompaniyadan elədiyini ürək ağrısı ilə vurğulayır.

Ədəbaz Medor kitaba çoxlu kağız sərf edildiyini və bu 
səbəbdən də tellərini burdurmağa kağız çatmadığından 
gileylənir. O hesab edir ki, Roma filosofu Seneka bir funt 
pudraya dəyməz; modabaz çəkməçi Yeqoru və dərzi Reksi 
isə Verqili və Siserondan üstün tutur.

Satirada cəmiyyətin yüksək dairələri də ifşa olunur; ye-
piskop və hakim hər şeyin mənasını pulda və şəxsi mən-
fəətdə görürlər. 

Kantemirin “Təhsili pisləyənlərə yaxud zəkama müraciət” 
satirası Böyük Pyotrun zamanına nostalji hisslərlə qələmə 
alınmışdı və buradakı pessimist ruh açıq-aşkar sezilirdi:

Elm cır-cındır içində, yamaqlara bürünüb,
Az qala ki hər evdən sör-söyüşlə qovulub...
(Наука ободрана, в лоскутах обшита,
Изо всех почти домов с ругательством сбита...)

Kantemirin ikinci satirası “Filaret və Yevgeni, yaxud bə-
dxasiyyət zadəganların həsəd və təkəbbürlüyünə” (“Евгений 
и Филорет”, или к зависти и чванству дворян злонрав-
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ных”) adlanır. O, burada da Pyotr islahatlarının əleyhdar-
larını ifşa edir, öz nəslinin, əsil-nəcabətinin zənginliyi və 
qədimliyi ilə öyünən, lakin heç bir işə yaramayan gənc za-
dəganları tənqid atəşinə tutur. Birinci Pyotrun təsis etdiyi 
“Rütbələr haqqında cədvəl”in (“Табель о рангах”) tələblə-
rinə əsasən, insanlar öz əsil-nəcabətinin zənginliyinə və qə-
dimliynə görə deyil, şəxsi keyfiyyətlərinə və xidmətlərinə 
uyğun rütbədə və vəzifədə irəli çəkilirdilər. 

Satiranın qəhrəmanları Filaret (yunan. “yaxşılığı sevən”) 
və Yevgeni (yunan. “əsilzadə”) arasındakı mükalimənin 
kökündə də bu mövzu durur. Sonuncu öz ata-babaları-
nın Vətən qarşısında xidmətlərini sadalayır və bunların 
ona dövlətdə mühüm rol oynamağa hüquq verdiyini bil-
dirir. Filaretsə insanın şəxsi məziyyətlərini önə çəkir, bü-
tün zümrələrin kökündə kəndlilərin durduğunu və “Adəm 
peyğəmbərdən zadəgan nəslinin törəmədiyini”, – söyləyir.

“...Əcdadların zəhmətini mənimsəmək sayılmaz,
Çün onlara məxsus fərman kif içində, qurd çeynəyib,
Övladların ad-sanına tək bircə şahid varsa da, - 
O da şəxşi ləyaqətdi, səxavətdi – tale verib”.
(... Не присвоит почесть ту, добыту трудами
Предков своих. Грамота, плесенью и червями
Изгрызена, знатных нас детьми есть свидетель, – 
Благородными явит одна добродетель), 

– deyə Filaret həmsöhbətini inandırmağa çalışır.
Qəddar və ədəbaz mülkədar Yevgeni öz fikir və davranışları 

ilə Kantemirin birinci satirasının qəhrəmanlarını xatırladır. 
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Kantemir heca vəznində yazsa da, sonradan bəzi sati-
ralarının dilinə, ritm və intonasiyaya əl gəzdirməyə, şeirdə 
sözlər arasında fasilə (sezura, on üç hecalı şeirin 5 və ya 7-ci 
hecaları üzərində vurğunun qoyulması) yaratmağa macal 
tapdı. O öz nəzəri baxışlarını “Rus şeir sənəti barədə Xari-
ton Makentinin məktubu” məqaləsində ifadə edirdi.

Rus ədəbiyyatında satirik istiqamətin banisi sayıldığın-
dan Kantemir yaradıcılığının əhəmiyyəti böyükdür. 

Vasil Kirilloviç Trediakovski (1703-1769) Həştərxanda 
ruhani ailəsində anadan olmuşdur. Slavyan və latın dilləri-
ni, kilsə ədəbiyyatını öyrənmiş, sonra isə savadını artırmaq 
arzusu ilə 1723-cü ildə evdən qaçmış və Moskvada, Slav-
yan-yunan-latın akademiyasında təhsilini davam etdirmiş-
dir. İki ildən sonra Hollandiyaya və oradan da Parisə yol 
tapan Vasil Kirilloviç Avropanın ovaxtkı ən yaxşı univer-
sitetlərindən biri sayılan Sorbonnada oxuyub, 1730-cu ildə 
görkəmli filoloq-alim qismində Rusiyaya qayıtmışdır. 1732-ci 
ildə Elmlər Akademiysına tərcüməçi kimi qəbul edilmişdir. 
O, almanların əlində olan akademiyada tez-tez təhqir olu-
nur, zadəgan əsilli olmadığından saray əyanları tərəfindən 
də təziqlərə məruz qalırdı. Yalnız 1745-ci ildə professor 
vəzifəsinə təyin olunur. Ədəbi cəbhədə də Lomonosov və 
Sumarokov kimi rəqibləri olan Trediakovski 1759-cu ildə 
Akademiyadan uzaqlaşdırılır və ömrünün son illərini tək-
likdə keçirməyə məhkum edilir. 

1730-cu ildə o, fransız yazıçısı Pol Talmanın “Məhəbbət 
adasına səfər” adlı zərif-alleqorik poemasını rus dilinə çevirir 
və bu məhəbbət hekayətinə özünün 32 şeirini də əlavə edir. 

Trediakovskinin rus ədəbiyyatı qarşısında ən böyük xid-
məti rus şeir sənəti sahəsində gedən islahatlarda iştirakıdır. 
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O, hər bir xalqın şeir sənətinin formalaşmasının onun dilinin 
qanunauyğunluqları ilə şərtləndiyini yaxşı anladığından rus 
dilində heca vəznində şeir yazmağın perspektivsizliyini yax-
şı başa düşürdü. Rus dili üçün sərbəst vurğunun xarakterik 
olması ona sətirdə vurğulu və vurğusuz hecaların növbələş-
məsinə söykənən heca-tonik sistemini təklif etməyə imkan 
verdi. Trediakovski öz sistemini “Rus şeirinin yazılması üçün 
yeni və müxtəsər qayda” adlı elmi əsərində ifadə etdi. O bu sis-
temin rus dilinin təbiətindən və xalq poeziyası təcrübəsin-
dən doğduğunu vurğulayırdı: “...istəyənlər onsuz da dərk 
edəcəklər, lakin bir şeyi elan etməliyəm ki, bu fikrə məni 
sadə xalqımızın dili gətirib çıxartdı”.6 

Öz şeir islahatında Trediakovski ardıcıllıq nümayiş et-
dirə bilmədi. O yalnız on üç və on bir hecalı şeirlərin tonik 
prinsipə əsaslanmasını və ikihecalı (vurğusu birinci hecada 
olan xoreyə üstünlük verməklə) bölgünü mümkün sayır, 
üçhecalı bölgünü rədd edirdi və polyak heca şeirinə xas qa-
dın qafiyəsinin istifadəsində israrlı idi. 

Fenelonun “Telemakın sərgüzəştləri” romanını tərcümə 
edərkən Trediakovski əsəri rus dilinə epik poema kimi çevir-
di və rus ədəbiyyatı üçün yeni bir şeir ölçüsü – hekzametrin 
nəzəriyyəsini yaratdı. Bu tərcümə praktikası sonradan Tredi-
akovski tərəfindən Homerin “İliada” və “Odisseya” poema-
larının rus dilində səsləndirilməsi işinə böyük fayda verdi.

Trediakovskinin rus şeirinə gətirdiyi yeniliyə əsl mü-
nasibət və qiyməti Moskva Dövlət Universitetinin qocman 
müəllimi N.İ.Libanın mühazirələrində tapırıq: “Bu, böyük 
kəşf idi... Bunu nə iləsə müqayisə etməkdə çətinlik çəkirəm. 
Bəlkə də kosmosun kəşfi ilə müqayisə etməyə dəyər. Biz 
6 Тредиаковский В.К. Избранные произведения, М.-Л., 1963, с.383. 
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indi bunu hiss etmirik, görmürük. Burda nə var ki? – deyə 
düşünürük. O vaxtlarsa kəşf idi... Puşkini meydana gətirən 
bir kəşf. Rus şeiri üçün heca-tonik sistem tapılmasaydı, nə 
Puşkin, nə də bütövlükdə XIX əsr poeziyası olardı...

Trediakovski bunu necə başa düşdü? Onun əli altında 
hansı mənbələr vardı? O, qeyd edirdi ki, “xalq nəğmələri-
mizdəki poeziya bizim hamımızın əsərlərinin bir yerdə cə-
mində olandan daha çoxdur... Xatırlayırsınızsa, o həm də 
rahib oğlu idi. Ona görə də dini dualar və zəbur surələrinin 
mətni və poeziyası ona yaxın idi... Zəbur surəsi də duadır... 
Burada diqqətimizi çəkən nədir? Ritmikadır. Burada heca 
vəzni üçün vacib olan şeir sonluqları yoxdur... Burada ən 
vacib məsələ ritmdir...”7

Müasirləri və XVIII əsr rus ədəbiyyatı mütəxəssislə-
ri Trediakovski şeirini yüksək qiymətləndirməsələr də və 
onun şairliyinə şübhə ilə yanaşsalar da, o, çox gözəl nəzə-
riyyəçi və görkəmli filoloq idi. Vasil Kirilloviç rus poeziya-
sına oda, elegiya və təmsil kimi ədəbi janrları da daxil et-
mişdir. “Qdansk şəhərinin təslim edilməsi barədə təntənəli 
oda”ya (“Ода торжественная о сдаче города Гданска”) 
bu janr barədə düşüncələrini əlavə edən müəllif onu epik 
poema ilə müqayisə edir və burada poetik düşüncənin sər-
bəstliyini (“lirik nizamsızlıq”) vurğulayırdı. Öz odalarında 
o, vətənpərvər şair ruhu ilə yadda qalır, Rusiyanı, Böyük 
Pyotru, onun saldığı Sank-Peterburqu vəsf edir:

“Rusiya, sənin nəyin yoxdur?
 Sən harda gücsüz olmusan?

7 Либан Н.И. Лекции по истории литературы: от Древней Руси до первой 
трети  XIX в., М., Изд-во Моск. ун-та, 2005, с. 146-147.
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Nemətlər xəzinəsi tək sənsən,
Həmişə zəngin və şöhrətlisən...” 
(Чем ты, Россия, не изобильна?
Где ты, Россия не была сильна?
Сокровище всех добр ты едина, 
Всегда богата, славе причина.) 

Trediakovski siyasi görüşlərinə görə F.Prokopoviç və A.
Kantemir ilə həmfikir idi. O da maarifpərvər mütləqiyyətin 
tərəfdarı idi. Avropa ədəbiyyatlarından elədiyi tərcümələr 
də Rusiyada maarifçiliyn inkişafına yönəlmişdi.

Mixail Vasilyeviç Lomonosov (1711-1765). M.V.Lo-
monosov rus tarixinə təkcə şair kimi yox, həm də hərtərəf-
li görkəmli elm xadimi kimi daxil olmuşdur. O, sadə xalq 
arasından çıxmış, 19 yaşınadək anadan olduğu Denisovka 
(Arxangelsk quberniyasının Xolmoqor qəzasında yerləşən) 
kəndində yaşamış və dənizçilik peşəsi ilə məşğul olan atası-
na kömək etmişdir. On yaşında ikən savad almağa başlayan 
Mixail tanış olduğu ilk kitabları – Maqniskinin “Hesab”ını, 
Meleti Smotriskinin “Kilsə-slavyan qrammatikası”nı və Se-
meon Poloskinin “Zəbur kitabı”nı sonradan “öz alimliyinin 
qapısı” adlandırırdı. Balıqçı arabası ilə Moskvayadək uzaq 
yolu qət edən gənc Naviqasiya məktəbinə, bir müddət son-
ra isə Slavyan-yunan-latın akademiyasına qəbul edilir və 
kəndli balalarının burada oxuması mümkünsüz olduğun-
dan bunun üçün özünü zadəgan adlandırmağa məcbur olur. 
Mixailin zadəgan əsilli olmaması üzə çıxanda bəxti yenə gə-
tirir. Akademiyanın rəhbərliyi ən yaxşı tələbələri seçib yeni-
cə açılmış Peterburq Universitetinə göndərmək əmri aldıqda 
“yalançı” tələbədən canlarını qurtarmaq fürsəti ələ düşür. 
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Lakin Peterburq Universitetində hələ ki lazımi mütəxəssis-
lər olmadığından Lomonosov əvvəlcə Hollandiyaya, oradan 
da mədən işini öyrənmək məqsədilə Almaniyaya yola düşür. 
Hər şəyə maraq göstərən və öyrənmək istədiyi sahəni köklü 
şəkildə mənimsəmək niyyətində olan rusiyalı gəncin elmə 
ehtirası alman müəllimləri tərəfindən çox qısqanclıqla qarşı-
lanırdı. Bu səbəbdən də Lomonosov bir müddət Avstriyaya 
üz tutur, sonra yenidən Peterburqa dönür. 

Harada oxumasından asılı olmayaraq, Lomonosov fəl-
səfə, fizika, kimya, tarix və sair elmləri, antik ədəbiyyatı, 
müasir Avropa ədəbiyyatlarını mütaliə edir. O, rus şeir 
sənətinə dair nəzəri materiallarla tanış olur və artıq 1739-
cu ildə “Xotinin tutulması münasibətilə yazılmış oda”sı-
na (“На взятие Хотина”) əlavə etdiyi “Rus şeir sənətinin 
qaydaları barədə məktub”u (“Письмо о правилах русского 
стихотворства”) Akademiyaya göndərir. Melodik və sə-
liqəli dörd stopalı yambla yazılmış bu oda tonik prinsirə 
əsaslanmış və Trediakovskinin “Rus şeirinin yazılması 
üçün yeni və müxtəsər qayda” adlı elmi əsərində nəzərdə 
tutulmuş məhdudiyyətlərə qarşı yönəlmişdi. Tənqidçi Be-
linski yeni rus ədəbiyyatının məhz bu oda ilə başladığını 
iddia edir və Lomonosovu rus ədəbiyyatının “atası və tər-
biyəçisi,.. Böyük Pyotru” adlandırırdı8. 

Trediakovskidən fərqli olaraq, Lomonosov rus şeirlərinin 
təkcə yamb və xoreydən deyil, həm də üçhecalı stopalardan, 
yaxud da ikihecalı və üçhecalı bölgülərin birləşməsindən tər-
tib edilməsinin mümkünlüyünü göstərirdi. Nəticədə, Tredia-
kovski tərəfindən irəli sürülən heca-tonik şeirin cəmi iki növü 
əvəzinə Lomonosov rus şeirinin yazılmasının otuzadək qay-

8 Белинский В.Г. Полн. собр. соч., т.1, с.42. 
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dasını irəli sürür. O, qadın və kişi qafiyələri ilə yanaşı, daktil 
qafiyəsindən istifadə etməyi də tövsiyə etdi. “Rus şeir sənəti 
rus dilinə “məxsus olmalıdır” – bu, Lomnosovun irəli sürdü-
yü əsas tezisdir. Onun “Məktub”unun məqsədi dilin ruhuna 
uyğun olaraq, rus şeiriyyatının təbii inkişafına tam nəfəs ver-
məkdən ibarətdir”.9 

Lomonosovun təbiət elmləri sahəsində kəşfləri Avropa 
alimlərini təəccübləndirirdi. Onun humanitar elmlər üzrə 
axtarışları, xüsusən də Rusiya tarixinin özünəməxsusluğu-
na kölgə salan alman tarixçiləri Miller və Şlyoserin fərziy-
yələri onu qəzəbləndirirdi. O, Sibirin faydalı qazıntılarının 
tədqiqi ilə bağlı Senata təklif vermiş və Rusiyadan Ameri-
kaya şimal dəniz yolunun tapılması üzərində ciddi səylə iş-
ləmişdi. Lomonosov “İlk Rusiya atlası”nı tərtib etmiş və ilk 
kimya laboratoriyasını yaradaraq, rəngli şüşə zavodunun 
əsasını qoymuşdu ki, bu da sonradan onun həm də mozai-
kaya maraq göstərməsinə səbəb olmuşdu. 

Digər filoloji əsərləri ilə yanaşı, Lomonosov həm də “Ru-
siya qrammatikası”nın (1757), “Ritorika və ya natiqlik isteda-
dına dair qısa dərsliy”in (1748), “Rus dili üçün kilsə kitabla-
rının əhəmiyyəti barədə müqəddimə”nin (1757) müəllifi idi. 

“Rus dili üçün kilsə kitablarının əhəmiyyəti barədə 
müqəddimə”də müəllif kilsə-slavyan dilinin əhəmiyyətini 
vurğulamaqla, onun işlənmə dairəsini cızır. Beləliklə, möv-
cud ədəbi dilin düzgün sistemini - “üç ştil” (stil) nəzəriyyə-
sini irəli sürür və rus dilindəki bütün sözləri üç qrupa ayırır.

“Birinci qrupa qədim slavyanlara və indiki rusiyalılara 
məxsus ümumişlək sözlər (бог, слава, рука, ныне, почитаю) 
daxildir;
9 Благой Д.Д. История русской литературы  XVIII века, М., Учпедгиз, 1960, с. 147.
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İkinci qrupa aid sözlər, hamı tərəfindən işlədilməməsinə 
və xüsusən də danışıq dilinə aid olmasına rəğmən, bütün 
savadlı insanlara tanışdır. Məsələn: отверзаю, господень, 
насаждённый, взываю. Danışıqda rast gəlinməyən və çox 
köhnəlmiş sözlər bu qrupa daxil edilmir...

Üçüncü qrupa daxil edilən sözlərə qədim slavyan dili-
nin leksik tərkibində, yəni kilsə kitablarında rast gəlinmir. 
Məsələn: говорю, ручей, который, пока, лишь. Lakin hər han-
sı bir ştildə işlənməsi ədəbsizlik sayılan mənfur sözlər bura 
salına bilməz (ədəbsiz komediyalar istisna olunmaqla).

Göstərilən üç tərzdəki sözlərin düşüncəli istifadəsi və 
seçilməsindən üç ştil meydana gəlir: yüksək (təntənəli), 
orta və aşağı...”10.

Yüksək (təntənəli) ştil (üslub) birinci və ikinci qrupa aid 
sözlərdən yaranır. Lomonosov bu üslubda qəhrəmanlıq poe-
malarının, oda və natiq çıxışlarının yazılmasını məqbul sayırdı. 

Orta üslub birinci və üçüncü qruplara aid sözlərdən ya-
ranır, yəni əsasən rus dilində işlənən leksikadan ibarətdir. 
Burada təntənəli üsluba xas bəzi slavyan sözlərinin işlədil-
məsi də mümkündür. Lakin üslubun qəlizləşdirilməsi yol-
verilməzdir. Aşağı üsluba aid sözlərin işlənilməsi də eyni 
qaydada. Bu halda əclaflığa yuvarlanmağa imkan vermək 
olmaz. Bu üslubda teatr üçün əsərlərin, satira və elegiyala-
rın, şeirlə yazılmış öyüdnamələrin, tarixi və sair elmi əsər-
lərin yazılması məsləhət görülürdü.

“Aşağı səviyyəli ştil üçüncü qism sözləri qəbul edir ki, 
onlara da orta qrupun sözləri də daxil olmaqla, slavyan di-
alektində (burada kilsə-slavyan dili nəzərdə tutulur – T.C.) 
rast gəlinmir. Komediya və əyləndirici həcvlərin, mahnı 
10 Предисловие о пользе книг церковных в российском языке // Русская лите-
ратура XVIII века, 1700-1775: Хрестоматия, М., Просвещение, с.105-106.
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və nəzmlə yazılmış dostluq məktublarının, adi təsvirlərin 
mövzusu, ədəb qaydalarına uyğun olaraq, ümumslavyan 
ifadələrindən uzaq durmağa sövq edir. Sadə xalq arasında 
rast gəlinən pis ifadələrin işlədilməsinin mümkünlüyü göz-
dən keçirilməlidir...”11 

M.V.Lomonosov istedadının zirvəsini onun poeziyasın-
da tapırıq. Hələ tələbə ikən qələmə aldığı “Rus şeir sənə-
tinin qaydaları barədə məktub” onun böyük bir şair kimi 
parlayacağına, rus şeirinə forma və məzmun cəhətdən yeni 
ruh gətirəcəyinə işarə idi. Lomonosov öz dövrünün şairi 
idi. O, Böyük Pyotr ideyalarının, Rusiyanın qabaqcıl Av-
ropa dövlətinə çevrilməsi məramının tərənnümçüsü kimi 
poeziyanın qarşısında hansı məqsədlərin durduğunu yax-
şı bilir və bu fikirlərini “Anakreonla söhbət” (“Разговор с 
Анакреоном”) şeirində gözəl ifadə edirdi. 

M.V.Lomonosov poeziyasında təntənəli-məhdedici odalar 
üstünlük təşkil edir. O, təbii ki, saray şairi deyildi və impe-
ratorları məhd etmirdi. Odalarının bir “qəhrəman”ı varsa 
da, o da Rusiya və maarifçilik toxumu səpən monarx Birinci 
Pyotr idi. Şair rus silahını, rus əsgərlərinin zəfər yürüşü-
nü vəsf etməklə yanaşı, öz poeziyasında daha çox sülhün və 
əmin-amanlığın, yaradıcı əməyin təsvirinə yer verir, yalnız 
müdafiə xarakterli müharibəni dəstəkləyir, Rusiyanın zən-
ginləşmə və möhtəşəmlik yolunu elmdə görürdü. O, 1747-
ci il odasında Yelizavetaya müracəitlə deyirdi:

Ünyetməz dağlara dön bax, 
Geniş çöllərinə bir bax: 
Volqa, Dnepr, Oba bax – 
Orada yatan sərvətlər

11Там же, с. 106. 
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Təkcə elmlə tapılar.
(Воззри на горы превысоки, 
Воззри в поля свои широки,
Где Волга, Днепр, где Обь течёт:
Богатство в оных потаенно
Наукой будет откровенно).

M.V.Lomonosovun dini-fəlsəfi şeirləri də maraqlıdır. 
O, təbiət elmlərini dərindən bildiyi üçün dünyanı dərin-
dən dərk etməkdə çətinlik çəkmirdi. Təbiətdəki, eləcə də 
ona doğma olan Şimaldakı gözəllikdə böyük bir harmoniya 
görürdü. Ayrı-ayrı zəbur surələrini nağıl etməklə kainatın 
Allah tərəfindən yaradıldığını və idarə olunduğunu göstər-
məkdən çəkinmirdi:

Kimsə təvəkkül etməsin
Yerdəki hakimlərə, 
Onları ki insan doğub, 
Nicat verəmməz bizlərə
(“Никто не уповай вовеки
На тщетну власть князей земных;
Их те ж родили человеки,
И нет спасения от них”).

Maarifçilik uğrunda mübarizə aparan M.V.Lomonosov həm 
də satira janrına müraciət edirdi. Satiraları içərisində “Saqqala 
himn” (“Гимн бороде”) şeiri səciyyəvidir. Burada şair mənsə-
bpərəst, kobud, elmə düşmən kəsilən keşişləri – saqqal gəz-
dirənləri həm də təfriqəçi adı altında tənqid atəşinə tutur. 
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“Anakreonla söhbət” şeiri yunan şairinin dörd şeirinin 
tərcüməsinə Lomonosovun cavabları üzərində qurulmuş-
dur. Belə güman edilir ki, bu şeirlər Anakreonun özünə yox, 
təqlidçilərinə məxsusdur. Yunan şairi ilə söhbət Lomonosov 
poeziyasının platformasıdır. O öz poeziyasını məhəbbəti, şə-
rabı və həyatın digər nəşələrini vəsf edən poeziya ilə müqa-
yisə edir. Anakreonun da qəhrəmanlara və şərəflı əməllərə 
şeir qoşmaq niyyəti var, lakin ondan asılı olmayaraq “qusli” 
onu daha çox məhəbbətdən danışmağa sövq edir.

Lomonosov da məhəbbəti vəsf etmək istədiyini bildirir, 
amma 

Simlər qeyri-ixtiyari
Çalır igidlik nəğməsi. 
Bu məhəbbət duyğuları,
Coşdurmasın heç kəsi.
Ürəyim məhəbbətlə
Coşub-daşsa da belə,
Məftunuyam mən yenə
Cəsur və igidlərin
Əbədi şöhrətinin.
(“Мне струны поневоле
Звучат геройский шум.
Не возмущайте боле, 
Любовны мысли, ум;
Хоть нежности сердечной
В любви я не лишён:
Героев славой вечной
Я больше восхищён”) 
Sonuncu şeirdə Anakreon rəssamdan qarasaçlı, gülüz-
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lü “sevgilisi”nin portretini çəkməyi xahiş edir. Cavabında 
Lomonosov əzəmətli “sevimlisi” – porfiralı (tünd qırmızı 
uzun xalatlı) möhtəşəm ilahənin, “istəkli anası” Rusiyanın 
portretini yaratmağı arzulayır. Bununla o, öz poeziyasının 
məqsədini açıqlayır.

Ey rəssamlıqda birinci ustad,
Mənə Rusiyanın portretini yarat... 
Ona porfira geydir, tündqırmızı xalat
Hökmdara əsa ver, başına tac qoy,
Bu rəsmində çəkişmələrə son qoy. 
Rəsm ona yaraşırsa, bir naxışsa, 
Sevimli, gözəl, nəcibsə, mərddisə 
Ulu, ağbirçək ana say – onu öy,
Bu rəsminlə davalara sən son qoy. 
(“О мастер, в живопистве первой, 
Изобрази Россию мне...
Одень, одень ее в порфиру,
Дай скипетр, возложи венец,
Как должно ей законы миру
И распрям предписать конец;
О коль изображение сходно,
Красно, любезно, благородно,
Великая промолви Мать,
И повели войнам престать”)

Mixail Lomonosov bütün həyat və yaradıcılığını Vətənə 
xidmətə həsr etmişdi. Bu isə ondan sonra gələn rus şair və 
yazıçıları üçün böyük örnək oldu.
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Aleksandr Petroviç Sumarokov (1717-1777) rus klassi-
sizminin parlaq nümayəndələrindən biridir. Lomonosov 
rus kəndli sinfini və Trediakovski raznoçin silkini təmsil 
etdiyi halda, Sumarokov dvoryan zümrəsinin nümayəndə-
si idi. Rus zadəganlığının ideoloqu kimi onun maraqlarını 
təmsil edir, onun maariflənməsinə çalışırdı. O, general oğlu 
olduğundan zəmanəsinin ən yaxşı təhsil ocaqlarından sayı-
lan şlyaxta (zadəgan) hərbi məktəbində oxumuşdu. Burada 
hərb sənəti, taktika və strategiya ilə bərabər, gimnastika, 
fransız və alman dilləri, hərb tarixi, qədim dünya və Roma 
tarixi öyrədilir, zirəklik, hazırcavablıq, səmtləşməni çevik 
təyinetmə kimi keyfiyyətlər aşılanırdı. 

Belə bir məktəbdə təhsil almış gəncin tarixi mövzulara, 
klassik müəlliflər Şekspir, Kornel, Rasin və Volterə müra-
ciəti təsadüfi deyildi. 

Sumarokovun rus ədəbiyyatı və mədəniyyəti qarşısın-
da xidmətləri danılmazdır. Onun yaradıcılığı, o cümlədən, 
nəzəri əsərləri Kantemir, Trediakovski və Lomonosov yara-
dıcılığının məntiqi axarı kimi qiymətləndirilməlidir. 1748-ci 
ildə nəşr olunmuş “Rus dili haqqında” (“О русском языке”) 
və “Şairlik barədə” (“О стихотворстве”) əsərlərində Suma-
rokov faciə və komediya, oda və nəğmə, elegiya və öyüd-
namə, təmsil və satira kimi ədəbi janrların yazılma qaydala-
rından bəhs edir. Bütün yaradıcılığı boyu göstərilən janrlara 
müraciət etməklə rus ədəbiyyatını zənginləşdirməyə çalışır. 
9 faciə, 12 komediya, 374 təmsil və 9 satira müəllifi olan şair 
və nəzəriyyəçi Sumarokovun sadalanan janrların rus ədə-
biyyatında yer qazanması və mənimsənilməsində xidmətləri 
böyükdür. Düzdür, Sumarokovun öz müasirləri Trediakov-
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ski və Lomonosovla münasibətlərində böyük gərginlik var-
dı. Sonuncular onu tənqid və təhqirdən çəkinmirdilər. Su-
marokov xüsusən də Lomonosovun yaradıcılığını maarifçi 
mütləqiyyət və zadəgan silki üçün təhlükəli hesab edir, onun 
“Qrammatikası”nın Xolmoqor ləhcəsi əsasında yazıldığını 
iddia edirdi. “Meymun-şair” təmsilində Lomonosovu öz 
rəqibi kimi tənqid atəşinə tuturdu. Trediakovski isə Suma-
rokovu öz nəzəri əsərlərində Bualonun “Poeziya sənəti”ni 
bolluca istifadə etməkdə günahlandırırdı. 

O öz fəlsəfi, ideolji və ədəbi baxışlarında da ardıcıl deyildi. 
Məsələn, faciə ustadı böyük Şekspiri təqlid edə-edə, bir dra-
maturq olaraq faciələrində məhz Şekspiri Rusiyaya göstər-
məyi qarşısında məqsəd qoyurdu. Onun mövzu, obraz və 
motivlərdən bolluca yararlana-yararlana ingilis ədibini bəyən-
mirdi (“...Şekspir də, hərçənd nadandır” - “...И Шекспир, хотя 
непросвещённый”). Təhkimçilik hüququnun ləğv olunmasının 
qəti əleyhdarı olduğu halda, ailəsini atıb təhkimçi qızla ailə 
qurmaqdan çəkinməmiş və təhkimli kəndlilərə qarşı zorakılı-
ğa dözümsüzlük nümayiş etdirmişdi. 

Sumarokovun faciələrinin əksəriyyəti hökmdarların və 
ya onların ətrafında olmuş şəxslərin adı ilə (“Sinav və Tru-
vor”, “Yaropolk və Dimiza”, “Vışeslav”, “Yalançı Dmitri”, 
“Mstislav” və s.) bağlıdır. “Xoriv” isə rus ədəbiyyat tarixin-
də klassisizm qaydaları əsasında qələmə alınmış ilk faciədir. 
Sumarokovun faciələri içərisində “Yalançı Dmitri”ni (1771) 
xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Əsərdəki obraz və xarakterlər, 
eləcə də hadisələr realist planda verilir. Burada uydurulma 
və fantastik təsvirlər yoxdur. Baş verənlər zaman baxımın-
dan elə də uzaq keçmişdə olmayıb və tarixi həqiqətə söykə-
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nir. Müəllif klassisizm normalarına uyğun olaraq, hadisələri 
ağ və ya qara rəngdə təsvir edir, onun qəhrəmanları birmə-
nalı olaraq ya yaramaz (Dmitri), ya da xeyirxahdır (Georgi, 
Parmen). Ənənəvi məhəbbət intriqası üzərində qurulmuş 
süjet siyasi çarpışmalarla müşayiət edilir. Xalqın inamından 
yararlanıb taxt-taca yiyələnmiş Dmitri polyakların xeyrinə 
Rusiyaya xəyanət edir, onun katolikliyi qəbul etməsinə cəhd 
göstərir, başqasının (knyaz Qaliskinin) sevgilisini (knyaz 
Şuyskinin qızı Kseniyanı) ələ keçirmək istəyir. 

“Taxt-taca yiyələnmiş qəddar” Dmitri tarixdə məhşur ol-
muş tiranlar Neron və Kaliquladan da qəddar təsvir edilir. 
“Şəhərə od vurmaq, bu şəhəri alovlara bürümək və elə bürümək ki, 
ərşi göylərə çatsın” – deyə, o, xalqa nifrətini izhar edir. Faciə 
özünə qəsd etmək məcburiyyətində qalan Dmitrinin mənfur 
niyyəti ilə başa çatır: “Get, ürəyim, cəhənnəmə vasil ol və daim 
alovlarda yan! Ah, bütün kainat mənimlə birgə məhv ola bilsəydi!” 

Kseniyanı Yalançı Dmitrinin əlindən alan Parmenin di-
lindən cəsarətlə səslənən 

“Artıq sənin zülm və hədələrinə son qoyuldu!
Xalqımız ölüm, zülüm və yaralardan qurtuldu, 
Taqətsiz tirandan artıq kimsəyə qorxu qalmadı”.

kəlmələri əslində Sumarokovun II Yekaterinaya və haki-
miyyətə münasibətini ifadə edirdi. 

 A.S.Puşkin Yalançı Dmitri obrazına “Boris Qodunov” 
faciəsində müraciət etməklə Sumarokovun xələfi oldu, rus 
tarixi üçün ən qarmaqarışıq dövrlərdən birini daha canlı və 
inandırıcı tərzdə əsk etdirdi. 

Sumarokov satiralarında daha çox Kantemiri xatırla-
dır, sanki sonuncunun yaradıcılığındakı mövzular yenidən 
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gündəmə gəlir. Məhşur “Onlar işləyirlər, sizsə onların zəhmətini 
mənimsəyirsiniz” (“Они работают, а вы их труд ядите”) sözlə-
rinin müəllifi “Nəciblik haqqında” (“О благородстве”) satirasın-
da təmsil etdiyi zadəgan sinfinə ritorik sualla müraciət edir və 
hakimiyyəti zəhmətkeş kütlənin haqqını tanımağa çağırır:

Zadəgan əsilliyik. Olmazmı kəndli işləsin?
Hərəmiz bir qıraqdan zəhmətini dişləsin, 
Ağayla kəndlidə min fərq görən nədir? – 
O da, bu da kainatın canlı bir parçası. 
Hər ikisində düşüncə eyni qədərdir – 
Bəs bunlara fərq qoymağın varmı faydası?
(На то ль дворяна мы, чтоб люди работали,
А мы бы их труды по знатности глотали?
Какое барина различье с мужиком?
И тот, и тот – земли одушевлённый ком.
И если не ясней ум барский мужикова,
Тут я различия не вижу никакова).

“Yalançı əyanlara ünvanlanmış səs” (“Хор ко преврат-
ному свету”) adlı satira da eyni motivlərlə yüklənib. Hələ 
ki Rusiya öz həqiqətləri ilə müəllifin görmək istədiyi uto-
pist dünyadan çox-çox uzaqdır:

Orada kəndlinin dərisini soymurlar, 
Kəndləri də qumara qoymurlar
Dənizdən o yana insanları satmırlar...
(Со крестьян там кожи не сдирают;
Деревень на карты там не ставят;
За морем людьми не торгуют...).
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Bu kəskinliyə görə bəzən göstərilən satiraların Suma-
rokova məxsus olmadığı fikri irəli sürülsə də, hər halda, 
müəllif ömrünün sonunadək öz xarakterinə və prinsiplə-
rinə sadiq qalır. 

Çox təəssüf ki, Kantemir, Lomonosov, Trediakovski və 
Sumarokov ədəbi irsindən Azərbaycan dilinə çevrilən nü-
munələrə bu günədək rast gəlinmir. 

Halbuki Rusiya imperiyasının ucqarlarına aid ovaxtkı 
Azərbaycan torpaqlarında sosial-siyasi və iqtisadi vəziyyət 
daha dozülməz idi. 

Sumarokovun dilimizə çevrilmiş yeganə fəlsəfi şeirindən 
(“İnsan həyatının faniliyinə”) bir parça ilə fəsli tamamlayırıq:

Ömrün qısadır – 
Unutsan əgər,
Qalan günlərin
Gedəcək hədər.
Vaxt ötüşəcək, 
Uçub gedəcək,
Ötəri nə var – 
Viran edəcək.
Xoşbəxtlik, şənlik,
Tacın şöhrəti – 
Bunlar bir yuxu –
Qalmaz əbədi12. 

Sadalanan müəlliflərə aid bir sıra poeziya nümunələri-
nin tərəfimizdən dilimizə çevrilməsi və vəsaitin müntəxə-
bat hissəsinə daxil edilməsinin səbəbi də budur. 

12 Rus seri antologiyası, Bakı, Şərq-Qərb, 2011, s. 44. 
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Təcrübəli Sumarokovla yanaşı yazıb-yaradan, lakin 
ondan çox-çox gec, 70-ci illərdə, ədəbiyyata gələn və klas-
sizizm ənənələrinə sadiq qalmağa çalışan bir qrup gənc 
yazarın - Mixail Matveyeviç Xeraskovun (1733-1807), Va-
sili İvanoviç Maykovun (1728-1778) və İppolit Fyodoroviç 
Boqdanoviçin (1743-1803) adlarını xüsusilə vurğulamağa 
dəyər. Bu qrup yazarlar ilk əvvəllər Xeraskov tərəfindən 
Moskva Universiteti nəzdində nəşr edilən jurnallar ətrafın-
da toplaşmışdılar. 

Milli epik poemanın yaradıcısı, faciə və komediyaları, 
roman və dramları, odaları, elegiya və öyüdnamələri ilə 
tanınan Xeraskov rus ədəbiyyatı tarixinə ilk növbədə “Ru-
siya haqqında ballada”sı (“Россияда”) ilə daxil oldu. Poema 
rus tarixinin əlamətdar hadisələrindən biri – Kazan xan-
lığının İvan Qroznı tərəfindən tutulmasını və “Rusiyanın 
barbarlardan azad olunması”nı (“Пою от варваров Россию 
освобожденну...”) vəsf edirdi. 

Maykovun “Yelisey, yaxud qəzəbləndirilmiş Vakx” poe-
ması müasirləri tərəfindən böyük maraqla qarşılanmışdı. 
Burada natural məişət təsvirləri və Allahların yanaşı yer 
alması müəyyən komizm yaratsa da, yazıçı zadəganların 
aşağı silklərin nümayəndələrinə alçaldıcı münasibətinin 
sosial gərginlik doğurduğunu bu yolla açıqlayırdı. O döv-
rdə nəşr olunan satirik jurnalların yaratdığı ab-hava şərai-
tində qiyamçıya çevrilən yamşik Yelisey obrazının meydan 
çıxması, Zevs və Vakxın ona himayədarlıq etməsi nə qədər 
gülməli görünsə də, təbii qarşılana bilər. 

Boqdanoviçin “Duşenka” poeması Lafontenin “Psixeya 
və Kupidonun məhəbbəti” romanın fabulası əsasında yazıl-
mışdır. Məlumdur ki, Amur və Psixeyanın məhəbbətindən 
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bəhs edən qədim yunan mifi fransız müəllifinə qədər Apu-
leyin “Çevrilmələr, yaxud Qızıl eşşək” romanında da əks et-
dirilmişdi. Boqdanoviçin Amur və Duşenkanın məhəbbətinə 
həsr olunmuş poeması asan və sərbəst şeirlə yazıldığından 
onun rus sentimentalistlərinə, “Ruslan və Lyudmila” poe-
masının müəllifi Puşkinə təsirini ədəbiyyat tarixçiləri vurğu-
layırdılar. Belinski ədəbiyyat tarixi ilə məşğul olanların “Du-
şenka” poemasını oxumamasını eyib sayırdı. 

Sual və tapşırıqlar

1. Yaradıcılıqları rus klassisizminin erkən dövrünə aid 
olan A.Kantemir, V.Trediakovski, M.Lomonosov və A.Su-
marokovun elmi-nəzəri baxışları, dünyagörüşü və bədii ir-
sində hansı oxşar və fərqli cəhətlər vardır?

2. A.Kantemir satiralarının əsas ideya-mövzu is-
tiqamətləri barədə danışın. Onun tərcümə və orijinal yara-
dıcılığı arasında hansı oxşarlıq var? 

3. Rus şeir sənətinin formalaşmasında Trediakovski və 
Lomonosovun xidmətləri nədən ibarət idi?

4. Q.Belinski nəyə görə M.Lomonosovu “rus ədəbiyya-
tının Böyük Pyotru” adlandırırdı?

5. Rus ədəbiyyatının hansı janrları Trediakovskinin adı 
ilə bağlıdır?

6. M.Lomonosovun “Üç ştil” (stil) nəzəriyyəsi”nin 
məğzi və əhəmiyyəti barədə fikrinizi bildirin.

7. “Anakreonla söhbət” odasının ideyası ilə Lomonoso-
vun ədəbi kredosu arasında hansı uyğunluq sezilir?

8. A.Sumarokovun həyat və yaradıcılığındakı təzadları 
göstərin. Hansı ədəbi janrların inkişafı A.Sumarokovun adı 
ilə bağlıdır? 
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1769-cu il rus ədəbiyyatı və jurnalistikası tarixində 
əlamətdar bir hadisə –“Müftəxor” (“Трутень”) satirik jur-
nalının Nikolay İvanoviç Novikov (1744-1818) tərəfindən 
nəşrinə başlanılması ilə yadda qaldı. Novikovun nəşr et-
diyi bu və sonrakı satirik jurnallar Avropaya özünü maa-
rifpərvər hökümdar kimi təqdim edən, Rusiyanın inkişafı 
üçün konstitutsiya və yeni qanunlar yaratmaq niyyətini 
açıqlayan, bu istiqamətdə müəyyən addımlar atan, lakin 
sonradan Türkiyə ilə müharibənin başlanmasını bəhanə 
gətirərək niyyətindən daşınan və xalqın başını qatmaq, dü-
şünən beyinləri sosial problemlərdən yayındırmaq üçün 
“Hər şeydən bir az” (“Всякая всячина”) jurnalını təsis edən 
II Yekaterinanın yeritdiyi siyasətə tutarlı cavab idi. 

II Yekaterinanın yaratmaq istədiyi “Qanunlar toplu-
su” (“Уложение”) üzrə komissiyaya Novikov da daxil 
idi. “Yekaterina bütün dünyaya göstərmək istəyirdi ki, o, 
liberal əhval-ruhiyyəyə malik, proqressiv düşüncəli im-
peratriçədir, azadlıq və bərabərlik carçısıdır. Rusiyada 
parlament olacaqdır! Qanunlar toplusu yaradan komis-
siyada bütün zümrələrdən (boyar və zadəganlar, tacirlər, 
ruhanilər, kəndlilər) nümayəndələr iştirak, yaxud sədrlik 
etməlidirlər. Bütün zümrələrin nümayəndələri dövlətin 
necə qurulması və idarə edilməsinə öz münasibətini bil-
dirməli, yəni yeni konstitusiya hazırlamalıdırlar...”.13 Bu 

13 Либан Н.И. Лекции по истории литературы: от Древней Руси до первой 
трети  XIX в., , с. 196

MAARIFÇI ƏDƏBIYYAT

ILK RUS SATIRIK JURNALLARI. 
N.I.NOVIKOV, I.A.KRILOV
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 komissiyada katib vəzifəsini icra edən Novikov kəndlilər-
dən daxil olan, imperatordan tutmuş ruhani və tacirlərə-
dək hər kəsi qamçılayan şikayətlərlə və sadə xalqın bü-
tün problemləri ilə tanış olmaq imkanı qazandı. Təbii ki, 
II Yekaterina rus cəmiyyətindəki əsl ab-havanı yaxşı du-
yub, indiki vəziyyətdə parlamentdən söhbət açmağa lü-
zum görmədi. Türkiyə ilə müharibəni bəhanə edərək, ko-
missiyanı buraxdı. O, vəziyyətdən çıxış yolunu gözə kül 
üfürməkdə, yəni maarifçi jurnallar təsis etməkdə tapır və 
bununla da tərəqqipərvər Avropanın gözü qarşısında ma-
arifpərvər hökümdar imicini qorumağa çalışırdı. Saraya 
meyilli bir sıra ədiblər də (M.Çulkov, F.Emin. N.Ruban) 
onun bu təşəbbüsünə qoşularaq, “Hər şeydən bir az” məz-
munlu jurnallar nəşr etdirməyə təşəbbüs göstərdilər.

Komissiyaya daxil olan məktublar və materiallar Novi-
kova bütün Rusiyanı tanıtdı. O, jurnalist kimi çıxış etmək 
qərarına gəldi. 

Vaxtilə İkinci Yekaterinanın pərəstişkarı olmuş və hətta 
Üçüncü Pyotra qarşı sui-qəsddə iştirak etmiş keçmiş qvar-
diya zabiti Novikovun nəşr etdiyi kəskin satirik yönüm-
lü “Müftəxor” (“Трутень”), “Boş-boğaz” (“Пустомеля”) 
və “Pul kisəsi” (“Кошелёк”) jurnalları imperatriçəni qane 
edə bilməzdi. İkinci Yekaterina gülüş doğuran, ayrı-ayrı 
konkret şəxsləri yox, hadisələrdəki eyibləri tənqid edən 
satiranın tərəfdarı olduğu halda, Novikov hakimiyyətin 
konkret nümayəndələrini – hakimləri, voyevodaları, pro-
kurorları tənqid atəşinə tuturdu. 

Digər tərəfdən də, o, Moskva Universitetinin mətbəə-
sini icarəyə götürüb, dərsliklər, tədris vəsaitləri nəşr edir, 
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kitab dükanları və xəstəxana təşkil edir, öz vəsaiti hesabı-
na tələbələri xaricdə təhsil almağa göndərirdi. 18-ci əsr rus 
ədəbiyyatına dair mühazirələrində Novikova geniş yer 
verən N.İ.Libanın aşağıdakı fikri maraqlıdır: “Mətbəə ma-
şınını əlinə keçirən Novikov sözün əsl mənasında Mosk-
vanı başdan-başa kitablarla doldurdu. Bunlar təkcə mason 
məzmunlu kitablar deyildi; burada əlifbalar, dərsliklər, 
coğrafiya üzrə vəsaitlər vardı. Moskvada vüsət almış bu 
maarifçilik hərəkatı elə sürətlə yayılırdı ki, Yekaterina iki 
dövlətin mövcudluğunu hiss etməkdəydi: biri onun impe-
riyası, o birisi isə Novikova mənsub Moskva...”14

Təbii ki, imperatriçə həbs elətdirməklə Novikovu sus-
durmağa çalışdı. Lakin bu, mümkün deyildi. Artıq maarifpər-
vər ədəbiyyatda D.İ.Fonvizin, Q.R.Derjavin, V.V.Kapnist, 
Y.B.Knyajnin, İ.A.Krılov, A.N.Radişşev və s. adlar parla-
maqda idi ki, onlar da əsasən cəmiyyətdəki haqsızlıq və 
qanunsuzluğun, sosial bərabərsizlik və zülmün, cəhalət və 
geriliyin tənqid və ifşasına köklənmişdilər.

N.İ.Liban Novikovu ilk rus masonu adlandırır. Mason 
ideyalarının Rusiyaya Avropadan gəldiyini və bunun II Ye-
katerinanı bərk qorxduğunu qeyd edən müəllif masonları 
birləşdirən əsas ideyanın altından xətt çəkir. Bu, insanın 
təkmilləşdirilməsi, onun daxili aləminin dərk edilməsi ide-
yasıdır. I Pyotr dövründən başlanan rus insanının forma-
laşması, mühəndis, inşaatçı, dənizçi, alim, yazıçı, filosof, 
jurnalist kimi yetişməsi prosesi güclənməkdə və II Yekate-
rinanın vaxtında yeni çalarlar qazanmaqda idi. II Yekateri-
na xalqı qorxu altında saxlamaqla idarə etməyə başlamışdı. 

14 Либан Н.И. Лекции по истории литературы: от Древней Руси до первой 
трети  XIX в., с. 201.
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Masonlar isə xalqda qorxu yaratmağın əlehinə idilər. Necə 
ki klassisizm öz dövrünü yaşamışdı, Göydə Allah, yer-
də çar, malikanədə mülkədar triadası da artıq ciddi etiraz 
doğurmaqda idi. XVIII əsrin ikinci yarısında həm də Jan-
Jak Russo ideyalarının, onun “təbii insan” nəzəriyyəsinin 
Rusiyaya yol açması dövrü kimi səciyyələnir. Təbiətə qa-
vuşmağı, özünü onun bir hissəsi hiss etməyi insan üçün 
olduqca vacib xüsusiyyət sayan Russo Volter, Didro, Gel-
vetsi, Holbax kimi filosofların rasional düşüncələrinə qarşı 
dayanmışdı. Fikrimizcə, XVIII əsrin ikinci yarısına təsadüf 
edən bu axtarışlar əvvəlcə Karamzin və Radişşev timsalın-
da təkrarolunmaz rus sentimentalizminin, sonra isə Russo-
nu özünün səcdəgahı hesab edən Lev Tolstoyun “Hərb və 
sülh” romanının, onun digər əsərlərinin yaranmasına təkan 
verdi. Rus ədəbiyyatına insanın daxili aləmi, qəlbin dialek-
tikası, psixologizm kimi keyfiyyətlər qazandırdı. 

Bu cərgədə adları çəkilən yazıçıların hər biri haqqında 
ayrıca söhbətə keçməzdən əvvəl rus jurnalistikasının bani-
si Novikov ənənələrini davam etdirən, ədəbiyyata olduqca 
gənc gəlişinə rəğmən, artıq 80-ci illərin sonlarından başla-
yaraq ədəbi ictimaiyyəti “Ruhlar poçtu” (“Почта духов”) və 
“Tamaşaçı” (“Зритель”) satirik jurnalları, kəskin siyasi və 
tənqidi məzmunlu “Kaib” povesti ilə təəccübləndirən İvan 
Andreyeviç Krılovun (1769-1844) adını xüsusi vurğulamaq 
istərdik. Adı çəkilən Şərq koloritli bu povestdə təsvir olu-
nan çarlıq əslində Rusiyaya, xəlif Kaib obrazı isə Yekateri-
naya ünvanlanmış həcv idi.

Təqiblərə məruz qalmış gənc Krılov 1793-cü ildə erkən 
jurnalist və yazıçı fəaliyyətinə son qoydu və yalnız 19-cu əs-
rin əvvəllərində böyük ədəbiyyata təmsil ustası kimi qayıtdı. 
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II Yekaterinadan və onun hakimiyyət illərindən danı-
şarkən sadalanan cəhətlərlə yanaşı, ovaxtkı Rusiyanı Avropa 
dövlətinə çevirən, ölkənin elmi-mədəni, hərbi-siyasi, ticari-iq-
tisadi gücünün artırılmasına, coğrafi sərhədlərinin genişlən-
məsinə, yeni təhsil modellərinin tətbiqinə və s. yönəlmiş isla-
hat və tədbirləri ilə I Pyotrun başladığı işləri davam etdirən 
rus imperatriçasının tarixi rolunu danmaq ədalətsizlik olardı. 
Bu mənada II Yekaterina dövründə təşəkkül tapmış, Rusiya-
nın gələcək müqəddaratını və yüksək inkişafını təmin etmiş 
təhsil sistemini xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Zadəgan uşaq-
ları üçün təsis edilmiş Şlyaxta, Paj, Kadet, Dəniz korpusları 
və Nəcib qızlar institutlarında təqdim olunan təhsil sistemi – 
dillərin (fransız, alman, ingilis, rus və qədim slavyan), Roma 
tarixinin öyrədilməsindən tutmuş musiqi, rəssamlıq, gimnas-
tika, at minmə, atıcılıq, qızlar üçün aşpazlığadək hər şey bilik 
və bacarıqlar qazandırmaqla bərabər, həm də gənclərdə yax-
şı xasiyyətlər tərbiyə edilməsinə yönəlmişdi. Atılmış uşaqlar 
üçün II Yekaterinanın təsis etdiyi Tərbiyə evləri isə üçüncü 
zümrənin – sənətkarların, sənaye sahibləri və təşəbbüskar in-
sanların yetişdirilməsinə xidmət edirdi. Bir sözlə, XVIII əsr rus 
insanının formalaşmasında Pyotr islahatlarının rolu nə qədər 
idisə, II Yekaterinanın təhsil islahatlarının əhəmiyyəti də bir o 
qədər qiymətləndirilə bilər. 

DENIS IVANOVIÇ FONVIZIN (1745-1792)

 D.İ. Fonvizin Moskvada patriarxat-dindar əhvali-ruhiy-
yəli zadəgan ailəsində dünyaya göz açmış və ilk (dini) təhsi-
lini ev şəraitində almışdı. On yaşında ikən Moskva Univer-
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siteti nəzdində gimnaziyaya daxil olan D.Fonvizin sonradan 
elə bu universitetə tələbə kimi qəbul edilmiş və ədəbi yara-
dıcılığa da burada oxuduğu illərdə başlamışdı. İlk qələm təc-
rübələrindən satiraya meyil göstərən gənc yazıçını, onun öz 
sözləri ilə desək, çoxları “acıqlı və təhlükəli oğlan adlandırır-
dılar”. O, qvardiya serjantı qismində qısa xidmətdən sonra 
1762-ci ildə Peterburqa, Xarici İşlər Kollegiyasına, gələcək ide-
ya silahdaşı və müəllimi Nikita Paninin yanına tərcüməçi tə-
yin edilir. Sonra bir müddət Yelaqinin başçılıq etdiyi Nazirlər 
Kabinetində katib vəzifəsini icra edən D.Fonvizin 1769-cu ildə 
yenidən Xarici İşlər Kollegiyasına göndərilir. Panin, Fonvizin 
və onların tərəfdarları qanunların qəbulu, şərəfli rus zadəgan-
larının hakimiyyətə cəlb olunması yolu ilə mütləq monarxiya-
nın hüquqlarını məhdudlaşdırmağı təklif edirdilər.

Fonvizinin erkən yaradıcılıq dövrü Volterin “Alzira” 
faciəsinin tərcüməsi, Qressenin “Sidney” pyesinin “Kori-
on” adı altında yenidən işlənilməsi və əsasən də iki oriji-
nal satirik təmsil – “Xəzinədar tülkü” (“Лисица-казнодей”) 
və “Nökərlərim Şumilov, Vanka və Petruşkaya müra-
ciət”lə (“Послание к слугам моим – Шумилову, Ваньке и 
Петрушке”) yadda qalmışdır. Göstərilən satirik təmsillər 
böyük maraq doğurur. Hər iki təmsil cəmiyyətdəki sosial 
ziddiyyətləri və onları doğuran səbəbləri yaxşı bilən, sosi-
al münasibətlərin gündən-günə dərinləşməsinə şahid olan 
ustad müəllifin qələm təcrübəsi təəssüratı yaradır. 

Birinci satira dünyasını dəyişmiş heyvanlar sultanı Şirin 
yaltaq və işbaz Xəzinədar-tülku tərəfindən mədhi ilə başlayır. 
Digər heyvanların gözünün içinə baxa-baxa yalan söyləyən 
və Şirin hakimiyyətini ədalətli adlandıran Xəzinədar-tülkü-
nün tərifi Göstəbəyi qıcıqlandırır və o, İtə müraciətlə
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Onun çarlığında əziz-xələflər, istəklilər və ağalar
Rütbəsiz və günahsız heyvanların dərisini soyardılar;
Qısası, ədliyyə o qədər ədalətli və ciddiydi,
Kim kimi bacardı – bağazlayıb sürüyərdi.
Tədbirli Fil meşədən uzaqlaşıb çölə getdi,
Qurucu Qunduzusa vergilər dizə çökdürdü... 
(В его правление любимцы и вельможи
Сдирали без чинов с зверей невинных кожи;
И словом, так была юстиция строга,
Что кто кого смога, так тот того в рога.
Благоразумный Слон из леса в степь сокрылся,
Домостроитель Бобр от пошлин разорился,..), - söylə-

yir və aşağıdakı cavabı alır:

İt dedi: “Adlı-sanlı heyvanlara yaltaq olub 
Rəzil heyvanlar – bumu sual, bumu təəccüb?..”
(Собака молвила: “Чему дивишься ты,
Что знатному скоту льстят подлые скоты?..)

İkinci satira da kəskin tənqidlə doludur. Müəllif öz qəhrə-
manları Petruşka, Vanka və Şumilova avtobioqrafik məzmun 
verir, “nökərləri”ndən birincisini – Şumilovu müəllimi və 
məsləhətçisi adlandırmaqla onları səmimi söhbətə dəvət edir. 
“Nökərlərim Şumilov, Vanka və Petruşkaya müraciət” satirası 
həm də oxucu ilə fəlsəfi mükalimə yaradır. Bu əzilən və inci-
dilən qəhrəmanlar “Bu dünya nə üçün yaranıb?”, “Bəs sənin 
bu dünyaya gəlişinin mənası nədir?” sualları ilə bir-birinə mü-
raciət edir və cavab tapmağa çalışırlar. Aydın olur ki, gəzib 
gördükləri hər yerdə səfalət, alçaqlıq, yalan və zülmlə üzlə-
şiblər. Vankanın gəldiyi qənaəti müəllif oxucuya belə çatdırır:
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Keşişlər xalqı tovlayıb aldatmağa çalışır,
Nökərlər eşikağasını, eşikağası ağaları,
Ağalar da bir-birini aldatmağa çalışır, 
Bəzən padşahı aldadan görərsən boyarları;
Hər kəs cibini şişirtməkçün özünü sazlayır, 
Yalanın bəhrəsindən, faydasından söz salır.
(Попы стараются обманывать народ,
Слуги – дворецкого, дворецкие – господ,
Друг друга - господа, а знатные бояря
Нередко обмануть хотят и государя;
И всякий, чтоб набить потуже свой карман,
За благо рассудил приняться за обман).

Dostlarının cavablarını dinləyən müəllif sonda bu gedi-
şatdan özünün də baş açmadığını etiraf etməli olur. 

Denis İvanoviç Fonvizin ovaxtkı rus həyatının eybə-
cərliklərini və qabaqcıl Avropa mədəniyyətinə qavuşmaq 
istəyən Rusiyanı geriyə sürükləyən obyektiv səbəbləri ma-
arifçi yazıçı qələmi ilə təsvir etməklə yanaşı, həm də realist 
rus ədəbiyyatının (Erkən rus realizminin) ilk sanballı və ori-
jinal nümunələrini yaradırdı. Əlbəttə, burada söhbət onun 
iki komediyasından – “Briqadir” (“Бригадир”) və “Nadan 
övlad”dan (“Недоросль”) gedir ki, bu əsərlərdə də həm 
klassisizmin əsas kanonları gözlənilir, həm də rus həyat və 
məişətinin obyektiv mənzərəsi realistcəsinə canlandırılır. 
Məhz bu iki komediya rus realist teatrının inkişafına güclü 
təkan vermiş oldu. “Nadan övlad” komediyası bu gün də 
Rusiya və digər ölkələrin teatr repertuarlarında rast gəlinən 
məşhur əsərlərdəndir. 
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Fonvizinin hər iki komediyası ötən əsrin 70-ci illərində 
dilimizə çevrilmiş və nəşr olunmuş, 2006-cı ildə isə latın 
qrafikası ilə yenidən çap edilmişdir. 

Hər iki komediya satirik və realist tiplər qalereyasını təq-
dim edir. Bu əsərlərdə verilən müsbət obrazlar hələ ki güclü 
təsir bağışlamır; onlar mənfi obrazlara qarşı çıxmaqda və mü-
barizə aparmaqda aciz və qətiyyətsizdirlər. Görünür, Fonvizin 
problemləri qabartmağı, xalqa ağalıq edən və onların əməyini 
mənimsəyən nadanların iç üzünü açmaqla cəmiyyətin mədə-
ni inkişaf səviyyəsini göstərməyi özünə hədəf seçmişdir. 

Məhəbbət intriqası üzərində qurulmuş “Briqadir” 
(1766) məişət komediyası tamamlanmamış əsər hesab olun-
sa da, müəllif burada öz dövrünün əsas problemləri – gənc 
zadəgan nəslinin tərbiyəsi və zadəgan sinfinin ictimai rolu 
barədə dolğun təssəvvür formalaşdırmağa müyəssər olur. 

Əsərin əsas qəhrəmanlarından biri – İvanuşka pansionda 
əvvəllər arabaçı olmuş bir fransızdan dərs almış və 15 həftə 
Parisdə oxumuşdur. O, Fransaya heyran olduğundan Rusiya-
ya nifrət edir və rus doğulduğu üçün heyifsilənir. Müşavirin 
qızı Sofya ilə evlənməyə hazırlaşan, lakin onun arvadına vu-
rulmaqda atası ilə yarışan İvanuşka “Etiraf edirəm: mən də elə 
bir arvad almaq istəyirdim ki, onunla fransız dilindən başqa, 
ayrı heç bir dildə danışa bilməyim. Belə olarsa, biz daha xoş-
bəxt yaşayarıq” deyir. Atası ilə vuruşmağa müntəzir dayanan 
İvanuşka özü ilə atası arasındakı münasibəti küçük və onun 
atası olan köpək arasında münasibətlə müqayisə edir. “... Pa-
risdə bir oğlan öz atasını duelə çağırmışdır... Bəs mən? Mən 
adam deyiləm, heyvanatam ki, bundan ibrət almayım...”, - 
deyə o, hansı tərbiyəyə malik olduğunu nümayiş etdirir. 
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“...Doğrudur, mənim cismim Rusiyada doğulmuşdur, 
lakin ruhum fransız taxt-tacına mənsubdur” söyləyən İva-
nuşka, görünür, əsl “avropalaşma”nın nə olduğunu qan-
mır. Müəllif bunu yarıtmaz təhsil və tərbiyə sisteminin 
məhsulu hesab edir. 

Eyni sözləri “Nadan övlad” komediyasının baş qəhrə-
manlarından biri – Mitrofanuşka barəsində deməli olacağıq. 

Hər iki komediyada müqəddəs hiss – məhəbbət çirkaba 
bulaşıb. “Briqadir”də hamı bir-birini sevir, hamı bir-birinə vu-
rulub, amma bunun əsl sevgi duyğusuna heç dəxli yoxdur. 
Əsərin müsbət qəhrəmanları – Sofya və Dobrolyubov yalnız 
ara qatışdığı üçün bir-birinə qavuşmaq imkanı qazanırlar. Bu 
sarsaq və əxlaqsız adamlar mühitində onlar mübariz görün-
mürlər. Onlarla müqayisədə “Nadan övlad” komediyasının 
müsbət obrazları – Sofiya və Milon qətiyyətlidirlər, hadisələ-
rin gedişatına və onların taleyi ilə bağlı məsələlərə müdaxilə 
etmək iqtidarındadırlar. 

Fonvizin rus cəmiyyətində feodal-kəndli münasibətlə-
rindəki gərginliyin son həddə çatdığını, yeniləşməkdə və 
avropalaşmaqda olan Rusiyada köhnə qaydalara və əxlaqa 
malik rəzil zadəgan sinfinin artıq öz üzərinə düşən missi-
yanı yerinə yetirmək gücündə olmadığını və bunun üçün 
maarifpərvər monarx tərəfindən mütərəqqi qanunların 
işlənməsinə zəruri ehtyac duyulduğunu yaxşı anlayırdı. 
“Briqadir”dən 16 il sonra işıq üzü görən “Nadan övlad” 
komediyasının (1782) ideya və mövzusu, burada proble-
min qoyuluşu və obrazlar sistemi də maarifçi ədibin bu 
təsəvvürlərinə söykəndiyndən əsərdə baş verənlərə kəskin 
tənqidi yanaşma ilə üzləşirik.
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Bu satirik komediyada müəllif öz zəmanəsinin bir 
neçə ciddi problemini ön plana çəkir: gənc nəslin tərbiyə-
si problemi; mülkədar özbaşınalığı, mənəviyyatsızlığı və 
əxlaqsızlığı problemi; Böyük Pyotrun ideyaları və mövcud 
sosial-iqtisadi və ictimai münasibətlər sistemi arasında zid-
diyyətlərin aradan qaldırılması problemi və s. 

Tərbiyə və təhsil məsələsi Mitrofanuşka obrazı, eləcə də 
müəllimliyə və tərbiyəçi roluna karikatura təsəvvürü forma-
laşdıran seminarist Kuteykin, istefaya çıxmış serjant Sıfirkin, 
milliyyətçə alman olduğu üçün müəllim seçilən aferist Vral-
man obrazları oxucu mühakiməsinə verilir. Mülkədar qəd-
darlığı və özbaşınalığı xanım Prostakova və onun qardaşı 
Skotininin təhkimli kəndlilərlə münasibətləri nümunəsində 
göstərilir. Bundan başqa, bu mülkədarların əxlaq və mənəviy-
yatdan, insanlıqdan uzaq olmaları, ədəbsizlikləri qabardılır. 
Mövcud hakimiyyətin nümayəndəsi Pravdin ilə Pyotr ideya-
ları və islahatlarının carçısı Starodum arasındakı mükalimə bu 
satirik məzmunlu komediyada xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

“Nadan övlad” komediyasında Fonvizin klassisizm nəzə-
riyyəsinə sadiq qalmağa çalışır. Təqdim olunan obrazlar sis-
temi və əsərin ideyası bu komediyanın ciddi və ya qəmgin 
təəssürat yaratmasına səbəb ola bilərdi ki, bu da klassizmdə 
komediya janrına qoyulan tələblərə zidd idi. Bualonun tələb 
etdiyi kimi, “Qoy komediyada aktyor hadisələri həmişə ali-
cənabcasına kəskinləşdirsin”. Yəqin ki, Fonvizin həm də Lo-
monosovun “Üç ştil” nəzəriyyəsi ilə də yaxından tanış idi və 
komediyanın dilinə qoyulan tələbləri nəzərə almalıydı. 

Komediyada xarakterlərin açılması yolları da klassisiz-
mə söykənir. Qəhrəmanlar sxematik olaraq mənfi və müs-
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bət cəbhələrdə qruplaşır, onların daşıdığı familiya və adlar 
müəyyən rəmzi məna kəsb edir, bəzənsə xarakterlərin sət-
hiliyinə və natamamlığına işarədir (Prostakovlar, Skotinin, 
Starodum, Pravdin, Milon, Sofya (yunanca – müdriklik), 
yaxud zadəgan olmayan şəxslərin ictimai mövqeyini və 
sənətini göstərir: Kuteykin, Sıfirkin və s. Bununla belə, ko-
mediyada klassisizm ənənələrinə sadiqlik şərtidir. Müəllif 
realist çalarlara məişətin təsviri, psixologiyanın dərinləşdi-
rilməsi və personajların nitqinin təbiiliyi ilə nail olur. 

Təhkimli kəndli obrazları da müsbət planda verilir. On-
lar (Yeremeyevna və Trişka) hazırcavablıqları, sahibinə sa-
diqliyi və fədakarlığı ilə seçilirlər. Bunca təhqirlərə, “ildə 
beşcə rubl pul, gündə də beş şillə” qazancına rəğmən, Yere-
meyevna Mitrofanın üstünə atılan dayısı Skotininin qaba-
ğını kəsir və onu “Bir yaxın gəl, yaxın gəl, gör sənin başına 
nə oyun açıram! Bu dırnaqlarımla gözlərini çıxardaram!”, 
- deyə hədələyir. 

Prostakovanın “Biz Prostakovların nəslindən olanlar, 
baxırsan ki, yanını yerə verib yatır, amma rütbə rütbə üs-
tündən gəlir” kəlməsi, Prostakovun öz arvadına müraciətlə 
“Sənin gözlərin görən yerdə mənimkilər heç nə görmür” 
deməsi, Sofyaya evlənməklə on min rublu ələ keçirmək ar-
zusunda olan Skotininin “Bacıcan, donuz! Bilirsən mən do-
nuzu necə sevirəm”, yaxud “Mən bu pulla bütün dünyada-
kı donuzları ala bilərəm... mən bu pulla bir iş görərəm ki, 
dillərdə əzbər olar: deyərlər ki, bu mahalda donuzlardan 
yaxşı yaşayan yoxdur!” mühakiməsi və s. epizodlar mənfi 
xarakterlərin – mülkədarların özünüifadə və özünütəsvir 
vasitəsi kimi təsirlidir.



186

Komediyada sarkazm nə qədər güclü olsa da, Prostakov 
və Skotininlərin timsalında kobud, savadsız, köməksiz, bi-
çarə və qanundankənar rus mülkədarlarının obrazları oxu-
cuda həm də mərhəmət hissi oyadır. Bu, ovaxtkı zadəgan 
Rusiyasının ümumi mənzərəsinə bir baxışdır.

Hökumət nümayəndəsi Pravdinin izahatlarına və Pros-
takovların mülklərini qəyyumluğa götürmək hədəsinə bax-
mayaraq, Xanım Prostakova  öz bildiklərindən əl çəkmir, 
Starodumun on min pul vəsiyyət etdiyi bacısı qızı Sofyanı 
Mitrofan üçün qaçırtdırmağa cəhd edir. Evdə hər şeyi və hər 
kəsi idarə edən Prostakova varlı varis Sofyanın və onunla 
birgə on min rublun əldən çıxdığını görəndə və Pravdinin 
hədəsini eşidəndə acizanə şəkildə oğlu Mitrofanın üstünə 
atılır və onu qucaqlayır:

– Mənim əziz balam, Mitrofanuşka, mənə qalan bircə 
sən oldun! – deyə nalə qoparır.

Mitrofansa: “Ana, əl çək məndən! Yapışanda qopmaq 
bilmir ki...” sözləri ilə ondan yaxasını qurtarmağa çalışır.

Prostakovların evini qəyyumluğa götürən və Mitrofanın 
təlim-tərbiyədən uzaq, savadsız və mənəviyyatsız müəl-
limləri Vralmanı, Kuteykini və Sıfırkini də işdən azad edən 
Pravdinin bu situasiyada anaya yazığı gəlir. O, yarıtmaz 
tərbiyənin məhsulu kimi göz önündə canlanan Mitrofana 
müraciətlə:

– “Yaramaz! Sən niyə ananla belə kobud rəftar eləyir-
sən? Onu fəlakətə sürükləyən hər şeydən çox, sənə bəslədi-
yi dəlicəsinə məhəbbət oldu”, – deyə bildirir. 

Gətirdiyimiz bu nümunələr göstərir ki, komediyanın 
ruscadan Azərbaycan dilinə “Nadan” yox, “Nadan övlad” 
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kimi tərcüməsi daha doğrudur. Bu, əsərdə qoyulan ən ciddi 
problemi – yarıtmaz ailə tərbiyəsi məsələsini ön plana çəkir 
və burada müzakirə edilən digər sosial-ictimai bəlalrın da 
məhz ondan doğduğunu göstərir. 

Gənc zadəganlar nəslinin tərbiyəsi problemi Kantemi-
rin “Filaret və Yevgeni, yaxud bədxasiyyət zadəganların həsəd 
və təkəbbürlüyünə” satirasından başlayaraq, Fonvizinə qədər 
XVIII rus əsr ədəbiyyatında tez-tez gündəmə gətirilirsə də, 
yenə də öz aktuallığını saxlayırdı. Şübhəsiz ki, bu gün, XXI 
əsrin ikinci onilliyində də bu problem istənilən cəmiyyətin 
ən vacib və böyük problemi olmaqda qalır. 

Əsərdə səslənən digər problemlərə kölgə salmadan Fon-
vizinin “Nadan övlad” komediyası ilə bağlı təhlili Pravdi-
nin sözləri ilə bitirmək istərdik: “Elə olmalıdır ki, hamı öz 
vəziyyətinə görə lazımi tərbiyə ala bilsin...” 

D.İ.Fonvizinin ədəbi irsi ondan sonrakı rus ədəbiyyatı 
üçün mühüm əhəmiyyət kəsb etdi, onun “Nadan övlad” 
komediyası isə XIX əsrin birinci yarısına aid A.S.Qriboye-
dovun “Ağıldan bəla” və N.V.Qoqolun “Müfəttiş” əsərləri-
nin ortaya çıxmasına təkan verdi.

QAVRIL ROMANOVIÇ DERJAVIN (1743-1816)

Q.R. Derjavin Maarifçi rus ədəbiyyatının görkəmli nü-
mayənlərindən biri hesab olunur. Belinski Derjavin yaradı-
cılığını II Yekaterina dövrünün və ovaxtkı rus xalq həya-
tının həqiqi əks-sədası adlandırmaqla, onu böyük və dahi 
rus şairi kimi qiymətləndirirdi. Puşkinə qədər hələ heç kəs 
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Belinski və ümumiyyətlə rus ədəbi tənqidi tərəfindən bu 
cür yüksək qiyməti almamışdı.

Qavril Romanoviç Derjavin Kazan yaxınlığında yox-
sul zadəgan ailəsində dünyaya göz açmışdı. Uşaqlıq illəri 
əsasən Orenburqda keçmişdi. İlk təhsilini şəxsi pansionda 
alan Derjavin tezliklə atasını itirir və ailə ciddi ehtiyacla üz-
ləşir. Uşaqlarının təhsilini davam etdirmək məqsədilə anası 
Kazana köçmək məcburiyyətində qalır. Qonşu mülkədar-
lardan biri onlara məxsus torpağın bir hissəsini ələ keçi-
rir və bununla da ailə kasıbçılığa sürüklənir. Hələ Kazan 
gimnaziyasında oxuyarkən Derjavin şeir yazmağa başla-
yır. Gimnaziyanı qurtarmaq ona müyəssər olmur və o, 18 
yaşında ikən hərbi qulluğa çağırılır. Yalnız 29 yaşında ilk 
hərbi rütbəni (praporşik) alan Derjavin Puqaçov üsyanının 
yatırılmasında fəal iştirak edir, lakin rəhbərliyə münasibət-
də sərbəstliyi onun ordudan tərxis olunmasına səbəb olur. 
Peterburqa köçən şair Senat dəftərxanasına xidmətə qəbul 
edilir. Uşaqlıqdan qarşılaşdığı ədalətsizliklər onun yaradı-
cılığında dərin iz buraxır. O, ilk odalarını Lomonosovun 
təsiri altında yazır. “Felitsaya” (“К Фелице”) odası isə Der-
javinin həyat və yaradıcılığında dönüş nöqtəsi olur. 

Derjavinin həyat və yaradıcılığını səciyyələndirən bir 
neçə cəhətə fikir verək.

Birincisi, bu ədəbi ad ətrafında adları çəkilən və Derja-
vin dərnəyi üzvləri kimi məşhurlaşan bir qrup istedadlı rus 
yazıçısının yaradıcılığı barədə qısa məlumata ehtiyac var. 
Söhbət şair, tərcüməçi, rəssam, musiqiçi və memar Niko-
lay Aleksandroviç Lvovdan (1751-1803), şair, dramaturq 
və satira ustası Vasili Vasilyeviç Kapnistdən (1758-1823) 
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və təmsil ustası İvan İvanoviç Xemnitserdən (1745-1784) 
gedir. N.A.Lvov daha çox xalq nəğmələrinin toplanıb məc-
muə şəklində nəşri və Anakreondan etdiyi tərcümələr ki-
tabı ilə yadda qalmışdır. V.V.Kapnist “Köləlik haqqında 
oda”sında (“Ода на рабство”) ovaxtadək azad olmuş Uk-
rayna kəndlilərinin II Yekaterinanın fərmanı ilə təhkimçi-
liyə sürüklənməsini və “Çuğul adam” (“Ябедник”) satirik 
komediyasında Yekaterina məhkəmə üsul-idarəsini kəskin 
tənqid atəşinə tutur. İ.İ.Xemnitser öz təmsillərində (“İki 
canavar” (“Два волка”), “Köpək və şirlər” (“Пёс и львы”), 
“Canavar düşüncəsi” (“Волчье рассуждение”), “Minik atı” 
(“Конь верховой”) və s.) kəndli əməyini dəyərləndirir, saray 
əhlini, canavar xislətli mülkədarları, tüfeyli və təkəbbürlü 
zadəganları qamçılayırdı. 

İkincisi, oda janrında Lomonosov ənənələrini davam et-
dirsə də və şərti olaraq onun yaradıcılığı ilə rus klassisiz-
mi öz missiyasını başa vurmuş olsa da, Derjavin rus poe-
ziyasında dönüşə imza atmağa müvəffəq oldu. Klassisizm 
estetikasını dəf edərək, o, şəxsiyyətin lirikasını yaratmağa, 
ovaxtkı rus ədəbiyyatında insan haqqında yeni təsəvvürün 
formalaşmasına nail olur ki, bu da insanın əsl qiymətinin 
onun hansısa silkə mənsubluğu ilə deyil, şəxsi keyfiyyətləri 
ilə ölçülməsi kimi anlaşılırdı. Lomonosovdan fərqli olaraq, 
Derjavin özünü təkcə şair-vətəndaş yox, həm də adi insa-
ni qayğılara, ailə və dostlara, zövq və təsəvvürlərə malik 
bir şəxs hesab edirdi. Bu mənada “Knyaz Meşerskinin ölü-
münə” (“На смерть князя Мещерского”) şeiri səciyyəvidir. 
Bu, özünü, həyatı və sonda ölümlə bitən insan ömrünün 
mənasını və acısını dərk edən bir qəlbin etirafıdır. “Azad və 
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heç nəyə tabe olmayan şair, çox güman ki, rus ədəbiyyatın-
da yaradıcılığa özünüifadə vasitəsi kimi yanaşan ilk yazıçı 
idi ki, bu da ədəbiyyata su və hava kimi gərəkli olan yenili-
yin gətirilməsi ilə nəticələndi.

Derjavini cəsarətlə rus maarifçisi adlandırmaq olar. Onun 
poeziyası məhz Maarifçilik dövrünün poeziyası idi və zə-
manənin tələbindən doğmuşdu. O, zəmanəsini qabaqlamırdı 
və buna görə də müasirləri tərəfindən yaxşı başa düşülürdü. 
Şairin ədəbiyyata gətirdiyi yenilik zəmanənin tələbi idi...”15 

Üçüncü cəhət Derjavin poeziyasında mövzu, ideya və 
motivlərin bolluğu və çoxşaxəliliyi ilə bağlıdır. “Çita-
laqay dağı ətəyində tərcümə edilmiş və yazılmış odalar”-
la (“Оды, переведённые и сочинённые при горе Читалагае”) 
ciddi yaradıcılıq dövrünə qədəm qoyan şair, sonradan 
gələcək imperator Aleksandrın anadan olması münasibə-
tilə yazılmış şeirləri, II Yekaterinaya həsr edilmiş məşhur 
“Felitsaya”, “Murzanın xəyalı” (“Видение Мурзы”) və rus 
əsgər və sərkərdələrinin qəhrəmanlığından bəhs edən 
mədhedici odaları ilə yanaşı, “Allah” (“Бог”) fəlsəfi odası, 
“Heykəl” (“Памятник”) şeiri və “Anakreontik nəğmələri” 
(“Анакреонтические песни”), “Ağa” (“Вельможа”) və “Hö-
kümdarlara və hakimlərə” (“Властителям и судьям”) sati-
raları ilə yadda qalır. 

Digər bir cəhət, Derjavinin uzun müddət dövlət qulluğun-
da olması ilə bağlıdır. “Felitsaya” odası yazıldıqdan sonra 
II Yekaterina şəxsən özü şairi qəbul edir, o, əvvəlcə Petro-
zavodska, sonra isə Tambova qubernator təyin edilir. Onun 
rüşvətxorluq, xəzinənin dağıdılması və digər qeyri-qanuni 
15 Замлелова С. “На меня весь свет похож!” 270 лет Г.Р.Державину // Лит. газ., 
2013, 24-30 июля.
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işlərlə güzəştsiz mübarizəsi yüksək mövqeli məmurları qane 
etmirdi. 1788-ci ildə vəzifədən kənarlaşdırılıb, Senatın məh-
kəməsinə verilən şairi, nəhayət, 1791-ci ildə II Yekaterina öz 
katiblərindən biri təyin edir. İmperatriçanın “Felitsaya” oda-
sının müəllifini öz tərənnümçüsünə çevirmək arzusu baş tut-
mur. Bunca ədalətsizliklərin qarşısında o, ancaq öz vicdanı-
nın səsinə qulaq asır, II Yekaterina dövrünün ən vacib tarixi 
hadisələrini işıqlandırır, layiqli dövlət xadimlərini və sərkər-
dələri vəsf edirdi. Hətta 1802-ci ildə I Aleksandr tərəfindən 
ədliyyə naziri təyin olunan Derjavin “çox səylə xidmət etdi-
yinə görə” bir ildən sonra istefaya göndərilir. 

Şair ömrünün son on üç ilini ədəbi fəaliyyətə həsr edir. 
1811-ci ildə A.S.Şişkovla birgə “Rus sözü həvəskarlarının 
söhbəti” (“Беседа любителей русского слова”) ədəbi cəmiy-
yətini yaradır, bura gənc ədəbi qüvvələri cəlb edir. 1815-
ci ildə lisey imtahanı zamanı Puşkini dinləyən şair tezliklə 
ikinci Derjavinin meydana çıxacağı barədə fikir söyləyir və 
ona xeyir-dua verir. 

Derjavin yaradıcılığında mərkəzi yer tutan, onun yara-
dıcılığını, həyati və ədəbi mövqeyini səciyyələndirən “Felit-
saya” mədhedici odası, “Hökümdarlara və hakimlərə” sati-
rası, “Allah” və “Şəlalə” (“Водопад”) fəlsəfi odaları, “Abidə” 
(“Памятник”) şeirinin təhlili şairin poetik istedadı və us-
talığı, rus şeir sənəti ilə bağlı Trediakovski, Lomonosov və 
Sumarokovun nəzəri irsi ilə yaxından tanışlığı, cəmiyyətdə 
şairin rolu ilə bağlı onun hansı fikrə malik olması barədə 
tam təsəvvür yaradır.

“Felitsaya” odasında Derjavin monarxın tərifi və saray əh-
linin tənqidini bir araya gətirməyə, imperatriçanın rəsmi və 
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təmtəraqlı obrazını yox, real insani portretini yaratmağa mü-
vəffəq olur. O, Yekaterina Alekseyevnaya bir insan kimi inan-
dığından və rəğbət bəslədiyindən onu tərifləyir. Bu cür şəxsi 
münasibət imperatriçanı əhatə edən ağalar, murzalar və saray 
adamlarının satirik planda təsviri ilə əvəzlənir. Müqəddəs qi-
yafəli Qırğız-Qaysak Ordası çarıçasına bənzətdiyi II Yekateri-
nanı hətta özü ilə müqayisə edən müəllif “onun ruhunu və 
ağlını əsir edən” yorulmaz və fədakar hökmdardan fərqli ola-
raq axşamlarını boş-boş söhbətlərlə və kitablar üzərində mür-
güləməklə keçirdiyini də söyləyir. Bütün insani keyfiyyətləri 
ilə hamını üstələyən, “əsla lovğalıq etməyən, dostluqda xoş və 
möhkəm olan, ona edilən həmlələri soyuqqanlıqla qarşılayan” 
imperatriçanın ən gözəl xüsusiyyəti isə ona “həmişə həqiqəti 
deməyin mümkünlüyü”ndən ibarətdir. 

Felitsanın zadəganlara yeni imtiyaz və hüquqlar vermə-
si Derjavin tərəfindən alqışlanır. 

“Felitsaya” odasını təhlil edən tədqiqatçı “Derjavin oda-
sının orijinallığını müəllifin klassisizm estetikasına qəsd 
etməsində” görür və kanonların əksinə olaraq monaxinya-
nı vəsf edən şairin onun mücərrəd məziyyətlərindən yox, 
məhz konkret vərdiş və xüsusiyyətlərindən bəhs etdiyini 
vurğulayır.16 

“Hökmdarlara və hakimlərə” satirası (1784) yüksək ha-
kimiyyət nümayəndələrinə müraciətdir. Yer üzündəki ya-
lan və yamanlıqların səbəbkarları kimi çıxış edən “yerdəki 
Allahlar”ın – çarların hərəktələrindən hiddətlənən müəllif 
onlara   “uca tanrı”nı xatırladır:

16 Замлелова С. “На меня весь свет похож!” 270 лет Г.Р.Державину // Лит. газ., 
24-30 июля.
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Qolu zorlulara güzəşt etməmək, 
Qаnunu gözləmək sizin borcunuz,
Yetim və dulları gözdən verməmək
Köməksiz qoymamaq sizin işiniz. 
(Ваш долг есть: сохранять законы,
На лица сильных не взирать,
Без помощи, без обороны,
Сирот и вдов не оставлять...)

Diqqət yetirmirlər, görüb-bilmirlər,
Gözlərini tutub rüşvət, mükafat:
Cinayət torpağın bağrını dəlir, 
Yalanlar püskürür göyə fəlakət.    
(Не внемлют! – видят и не знают!
Покрыты мздою очеса;
Злодейсвы землю потрясают,
Неправда зыблет небеса.) 

“Çarlar”ın və “qul”ların ölüm qarşısında bərabərliyini xa-
tırladan şair Allahı belə rəzil hakimiyyəti devirməyə çağırır:

Hökm elə, cəzasın ver fəndgirlərin,
Gəl, ol Yer üzünün tək padşahı!  
(Приди, суди, карай лукавых
И будь един царём земли!) 

81-ci Zəbur surəsinin mətninə söykənən bu satira, təbii 
ki, siyasi çaları ilə hakimiyyəti narazı saldı və imperatriça-
nın şairə olan münasibətini soyutdu. 
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Derjavin Avropa klassisizmi və İntibahına məxsus ideya və 
fikirlərin rus ədəbiyyatında aktuallaşmasına çalışan yazıçılar-
dan idi. Bununla yanaşı, onun poeziyasında Şərq fəlsəfəsi və 
poeziyası ilə səsləşən motivlər də yer alır. Bu cəhətdən 1874-
cü ildə çap edilmiş “Allah” fəlsəfi odası əlamətdardır. Burada 
şair dünya işlərinin nizama salınması ilə bağlı görüşlərini, 
bütün varlıqların yaradıcısı Allaha inamını ifadə edir və 
hətta insanın öz əzəməti ilə Allaha bərabər olması fikrini 
təsdiqləməyə çalışır. 

İntibah ədəbiyyatı və Maarifçilik dövrü insana, onun 
iradə və ağlına inam barədə təsəvvürləri çoxdan formalaş-
dırmışdı. Derjavin insan zəkasının ilahi varlığı dərk etmək 
qüdrətində olmaması fikrini vurğulasa da, sonda insanı Al-
laha bərabər tutur: 

Bütün aləmləri qovuşduran mən, 
Maddənin sonuncu dərəcəsi mən.
Bütün məxluqların mərkəzində mən,
İlahi varlığın mənşəyi də mən. 
Bədənim atəşdə yanıb kül olur,
Ağlımsa göylərə hökmran olur.
Mən çaram – köləyəm – qurdam – Allaham!
(Я – связь миров, повсюду сущих,
Я – крайня степень вещества,
Я – средоточие живущих,
Черта начальна божества!
Я телом в прахе истлеваю, 
Умом громам повелеваю;
Я – царь, я – раб, я – червь, я – бог...)
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Hələ şairin sağlığında məşhurlaşan bu şeiri dəfələrlə Av-
ropa dillərinə tərcümə olunmuşdu. “Allah” odasının bəzi 
məqamları XV əsr Azərbaycan sufi və hürufi poeziyasından, 
xüsusən də Nəsimi yaradıcılığından bizə tanışdır. Həqiqəti 
– İlahi varlığın böyüklüyünü anlayan, yəni diriykən bu dün-
yanın mal-dövlətindən, keyf-işrətindən imtina edib, mənən 
Yaradana qovuşan Nəsimi də “Mən Allaham” söyləyir və bu 
həqiqəti dərk edə bildiyi üçün özünü Allaha bənzədir17. Gö-
ründüyü kimi, Şərq İntibahında bu mövzuya daha dərin fəlsəfi 
yanaşma ilə rastlaşırıq. “Allah” odasının müəllifi Q.R.Derjavi-
nin sufi və hürufi poeziyasından təsirləndiyi barədə fərziyə-
mizi qəbul etmək istəyən oxucuya tanınmış ədəbiyyatşünas 
Rəhim Əliyevin 2020-ci ildə “Mütərcim” nəşriyyatında işıq 
üzü görmüş “Nəsimi nədən ənəlhəqq dedi” kitabı (Bakı, 2020 
s.76-78) ilə yaxından tanış olmağı tövsiyə edirik. Müəllif “...
insan üzündəki yazı isə xilqətdəndir, yəni Allahın yaradıcılıq 
qüdrətinə aiddir. Beləcə hürufilərdə insan sifəti Allaha gedən 
yola və qapıya çevrilir, onun necəliyini bilmək üçün əsas dəl-
lilərdən biri olur” fikri Nəsiminin “Səndədir” rədifli qəzəlinə 
əsaslanır. O, Nəsiminin insanları əhli-nəzər olmağa, Allahın 
ucalığını hər kəsin ilk növbədə öz simasında, öz vücudunda, 
öz mənəvi gözəlliyində tapmağa dəvət etdiyini” vurğulayır:

Ey özündən bixəbər, gəl haqqı tanı, səndədir, 
Gəl vicdan şəhrinə seyr et, gör anı, səndədir... (s. 77-78).
Q.Derjavinin odasındakı motivlərin Nəsimi qəzəli ilə 

səsləşdiyi göz önündədir.
“Abidə” (“Памятник”) şeiri (1795) şairin vətən qarşı-

sında borcundan bəhs edir. O şair bu borcu layiqincə ye-

17 Рустамов Ю. Поэзия Насими – религия любви к Истине // Mütərcim, 2006, 
№3-4. с.116.
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tirə bilər ki, sərbəst və azad olsun, “həm xalqa, həm də 
çarlara həqiqəti söyləməyi özünə borc bilsin”.18 Derjavinin 
“Abidə”si “Mən özümə əbədi bir heykəl qoydum” şeiri-
nin müəllifi Puşkinə də təsir etdi, sonradan Lermontov da, 
Nekrasov da bu mövzudan bəhrələnəcək, öz yaradıcılığı 
ilə özünə heykəl qoyacaq və doğru sözü ilə zəmanəsinin 
“peyğəmbəri”nə çevriləcəkdilər.

Derjavin poeziyasında məişət və peyzajın təsviri də us-
talıqla verilir. Bu cəhətdən şairin yaradıcılığının son döv-
rünə təsadüf edən “Zvankada həyat” nəsihətnaməsi böyük 
maraq doğurur. Derjavin təbiət qoynunda – Zvankadakı 
malikanəsində keçirdiyi xoş günlərini Petropoldakı illərlə 
müqayisə edir. Şairin bu yaxınlarda dilimizə çevrilmiş və 
çap olunmuş yeganə şeiri – “Zarafatyana istək” də idillik 
boyalarla yadda qalır:

Gözəl, mehriban qızlar
Quş kimi uçsaydılar
Budağa qonsaydılar,
İstərdim budaq olam – 
Minlərlə qız qonaydı,
Məndə yuva quraydı,
Nəğmələr oxuyaydı,
Hey çıxaraydı bala:
Əyilməzdim mən qəti,
Həzz alıb qismətimdən,
Budaqların içində
Olardım ən xoşbəxti19. 

18 Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч. В 16 т., М., 1947, т.3, с.137.  
19 Rus şeri antologiyası, s.45
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 Sual və tapşırıqlar

1. Rusiyada maarifçilik ədəbiyyatının yaranmasını və in-
tişarını şərtləndirən əsas cəhətləri göstərin.

2. Rus maarifçı ədəbiyyatının təşəkkül tapmasında No-
vikov və onun təsis etdiyi satirik jurnalların rolu nədən 
ibarətdir?

3. D.Fonvizinin komediyaları timsalında rus maarifçı ədə-
biyyatı, klassisizmi və erkən realizminin sintezinə nəzər salın. 
Bu sinkretizmin mahiyyəti barədə mülahizələrinizi bildirin.

4. Fonvizin komediyalarındakı şərtilikləri və klassizm
kanonlarına uyğunluğu göstərməklə yanaşı, realist təsvir-
lərə və xarakterlərə, dövrün ziddiyyətləri barədə Starodum 
və Pravdin arasındakı polemikaya diqqət yetirin.

5. Q.Derjavinin “Felitsaya” odasında imperatriça Yeka-
terinanın obrazının təsvirindəki orijinallıq nədədir? Şairin 
fəlsəfi odalarındakı hansı məqamlar doğma ədəbiyyatımız-
la səsləşir?

6. D.Fonvizin və Q.Derjavin satiralarının tənqid hədəflə-
rini sadalayın. 

7. Şərti olaraq erkən və gecikmiş adlandırdığımız rus
klassizmi arasında fərqləri görə bildinizmi? 
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Обратите внимание!

Восемнадцатый век – это эпоха Просвещения. В этот 
период стали главными идеи: все люди равны перед законом, 
всегда нужно уважать права человека, наука и образование 
играют важную роль в развитии человека и общества. Рус-
ские писатели-просветители мечтали о просвещённой мо-
нархии, критиковали крепостное право, самодержавие, же-
стоких помещиков и необразованных дворян. Эти темы и 
идеи имели место в одах и сатирах Г.Державина, Д.Фонви-
зина, а также сатирических комедиях Д.Фонвизина “Брига-
дир” и “Недоросль”.
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Rus ədəbiyyatı tarixində XVIII yüzil, xüsusən də əsrin 
son onillikləri maarifçi ədiblərin fəallığı ilə yadda qalmışdır. 
Bu dövrün parlaq ədəbi simaları Derjavin, Radişşev, Novi-
kov, Karamzin, Knyajnin və başqaları, təbii ki, maarifçilik 
missiyasını yerinə yetirməklə yanaşı, həm də 80-90-cı illərə 
təsadüf edən rus klassisizmi, sentimentalizmi və realizmi 
nümunələrini də yaradırdılar. Ədəbi janrlarda və yaradı-
cılıq üslubunda müşahidə olunan sinkretizm ideya-möv-
zu cəhətdən də məzmunlu əsərləri və ədəbi tapıntıları üzə 
çıxardı. Ədəbiyyatın kəskin satirik istiqamət götürməsi və 
ictimai fikirdə önəmli yer qazanması hakimiyyəti radikal 
addımlar atmağa, Radişev və Novikovu həbs etməyə, Krı-
lov və Knyajnini təqiblərə məruz qoymağa vadar etdi. 

 A.N.Radişşev Azərbaycan oxucusuna yaxından tanıdı-
lan rus ədiblərindəndir. 1952-ci ildə görkəmli ədəbiyyatşü-
nas və mütərcim Hüseyn Şərifin tərcüməsində nəşr edilən 
“Peterburqdan Moskvaya səyahət” (“Путешествие из 
Петербурга в Москву”) əsəri geniş və məzmunlu ön sözlə 
təqdim olunurdu. Yazıçının yol qeydləri və təəssüratla-
rı əsasında qələmə alınan XVIII əsr rus ədəbiyyatının bu 
möhtəşəm və məzmunlu nümunəsini o dövrün maarifçilik, 
sintimentalizm, klassisizm və realizm ədəbi istiqamətləri-
nin sintezindən doğan əsər kimi dəyərləndirmək olar.

XVIII əsr rus tarixi və rus ədəbiyyatı tarixi maraqlı ha-
disələrlə zəngindir. Əsrin əvvəlləri, yəni ilk otuz ili, Rusiya 
dövlətçiliyi və bugünkü Rusiya üçün olduqca mühüm ta-
rixi işlər görmüş və onun avropalaşdırılması istiqamətində 

ALEKSANDR NIKOLAYEVIÇ RADIŞŞEV (1749-1802)
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kəskin və qətiyyətli addımlar atmış Birinci Pyotrun fəaliy-
yəti və çoxşaxəli islahatları ilə yadda qalmışdı. Ədəbiyyatın 
ümdə vəzifəsi Birinci Pyotrun bu tarixi missiyası fonunda 
forma və məzmun cəhətdən yeniləşməkdən, artıq Avropa-
da təşəkkül tapmış ədəbi istiqamətləri, mövzu və baxışları 
rus ədəbi düşüncəsinin malına çevirməkdən, eyni zaman-
da, Rusiyada baş verən hadisələrə, ictimai-siyasi gedişata 
fəal şəkildə qoşulmaqdan və onlara öz qiymətini vermək-
dən ibarət idi. Rus ədəbi ənənəsində bu, Qədim rus ədəbiy-
yatındanqalma bir təzahür idi. Bu cəhətdən rus salnaməçi-
lik ənənəsini, Orta əsrlər rus ədəbiyyatına aid xronoqrafları 
və s. yada salmaq kifayət edər. Əsrin sonuna doğru gər-
ginləşməkdə olan ictimai-siyasi mühit, mütləqiyyətçilik, 
mülkədar özbaşınalığı və amansız təhkimçilik şəraitində 
sadə xalqın dözülməz vəziyyətə salınması odövrkü rus 
ədəbiyyatının ən vacib mövzusuna çevrildi. Təbii ki, N.İ.
Novikovun, D.İ.Fonvizinin, Q.R.Derjavinin və başqalarının 
şəxsində maarifpərvər ədəbiyyat öz işini görür, Qərbi Av-
ropanın mütərəqqi ideyalarının Rusiyada da səslənməsinə, 
hakimiyyətdə olanlara təsir etməsinə və qara camaatın ma-
ariflənməsinə ciddi-cəhdlə çalışır, özünə ədəbiyyatın hi-
mayədarı və maarifpərvər imperatriça imici qazandırmağa 
böyük səy göstərən II Yekaterina və səlahiyyət sahiblərinin 
iç üzünü ifşa etməkdən çəkinmirdi. Bu ədiblərin əksəriy-
yəti yaxşı təhsil almış və vaxtılə hakimiyyətdə təmsil olun-
muşdular. Mövcud ictimai-siyasi-mənəvi və iqtisadi duru-
mun dözülməzliyini yaxşı dərk edən bu qisim yazıçılar öz 
həyatlarını belə təhlükə altında qoymaqdan çəkinmirdilər. 
Belə adamlardan biri də A.N.Radişşev idi. 
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Aleksandr Nikolayeviç Radişşev 1749-cu ildə avqustun 
31-də Kuznetsk qəzasının (indiki Penza vilayəti) Verxnyeye 
Ablyazovo kəndində varlı bir dvoryan ailəsində dünyaya 
göz açmışdı. 14 yaşında ikən Peterburqda imtiyazlı təhsil 
müəssisəsi – paj korpusuna qəbul edilən Radişşev digər 
dvoryan övladları kimi sarayda xidmətə hazırlanırdı. Paj 
korpusundakı təlim-tərbiyə üsulu, gənclərə qarşı mənəvi 
və fiziki zorakılıq Radişşevi qane etməsə də, o, burada çox-
lu istedadlı və səmimi dostlar, həmfikirlər tapdı. 

Universitet təhsili almış Radişşev qraf A.R.Vorontsovun 
yanına, kommerts-kollegiyaya, ticarət və sənaye işləri üzrə 
dövlət qulluğuna qəbul edilir. Öz dövrünün namuslu və mə-
dəni nümayəndələrindən olan qraf Vorontsov Radişşevin 
istedad və qabiliyyətini, işgüzarlığını yüksək qiymətləndi-
yindən onun həmişəlik dostuna çevrildi və həyatının ən çə-
tin məqamlarında ona dəstək oldu. Tezliklə Peterburq köm-
rükxanasına müdir müavini, sonra isə müdir təyin olunan 
Radişşevi daha çox ədəbiyyat və yaradıcılıq yolu maraqlan-
dırırdı. O, “Truten” və “Jivopisets” jurnallarının naşiri No-
vikovla sıx əlaqədə idi. Onun təşkil etdiyi və kitab çapı ilə 
məşğul olan cəmiyyətdə tərcüməçi kimi gücünü sınayırdı. 

İqtisadi məsələləri yaxşı bilən Radişşev 1773-cü ildə 
Mablinin “Yunan tarixi haqqında fikirlər” kitabını ruscaya 
çevirir və öz tərcüməsinə bir sıra qeydlər əlavə edir. “Pe-
terburqdan Moskvaya səyahət” əsərinə yazdığı ön sözdə 
Hüseyn Şərif Radişşevin aşağıdakı cəsarətli fikrinə diqqəti 
yönəldir: “Mütləqiyyətçilik insanın varlığı üçün ən mənfur 
bir şeydir. Biz öz üzərimizdə bir adama nəinki hədsiz haki-
miyyət ixtiyarı verə bilmərik, hətta ümumən iradəsini ifadə 
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edən qanun da özünün təhlükəsizliyini müdafiə etməkdən 
ötrü cinayətkarları cəzalandırmaqdan başqa heç bir hüquqa 
malik deyil. Əgər biz qanunların hakimiyyəti altında yaşa-
yırıqsa, bu, onun üçün deyil ki, biz onlara kor-koranə əməl 
etməliyik, onun üçündür ki, hakimiyyət bizim mənafeyimi-
zi müdafiə etsin, biz bu xüsusda cəmiyyətlə qeyri-rəsmi bir 
müqavilə bağlayırıq. Bu müqavilə pozularsa, biz də öz boy-
numuza düşən vəzifədən azad oluruq. Qanun hökmdara 
cinayətkarları cəzalandırmaq ixtiyarı verdiyi kimi, hökm-
darın ədalətsizliyi də onun hakimi olan xalqa hökmdarı cə-
zalandırmaq üçün bir o qədər, daha artıq ixtiyar verir”.20 
Bu qeydlərin “Peterburqdan Moskvaya səyahət” əsərindəki 
“Tver” fəslinə salınmış “Azadlıq” odasındakı fikirlərlə səs-
ləşdiyini görür və Radişşevin öz “Səyahət”i üçün çoxdan 
material topladığına şahid oluruq:

“Hər yerdə arzuma görürəm bir sədd,
Nədir mane olan azadlığıma?
Xalqın arasından doğdu hökumət
Hər bir hökumətə rəhbərdir icma...”21 

Radişşev hakimiyyət dairələrinə qarşı barışmaz mövqe-
yi ilə yadda qalan yazıçıdır. O hətta islahatçı I Pyotru xalqın 
azadlığını əlindən almaqda və rus mülkədar dövlətini 
möhkəmləndirməkdə qınayırdı. 1783-cü ildə qələmə aldığı 
“Azadlıq” (“Волность”) odasında inqilab nəticəsində azad-
lığa çıxmış Amerika xalqını alqışlayan yazıçı azadlığı insan 
üçün “əvəzsiz hədiyyə”, “bütün böyük zəfərlərin mənbə-

20 Radişşev A.N. Peterburqdan Moskvaya səyahət. Bakı, Avrasiya press, 2006, s. 5.
21 Orada, s.143.
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yi” kimi dəyərləndirir. O elə hesab edirdi ki, mütləqiyyətin 
yaratdığı və kilsənin müdafiə etdiyi qanunlar xalqın azadlı-
ğını əlindən almış və onun köləliyini təsbit etmişdir:

Xalqı əsir edib birlikdə onlar
Biri düşüncəni daim dondurur,
Biri iradəyə zərbələr vurur
Deyirlər: “Ümumçun bunda fayda var”.22 

Köləliyə qarşı mübarizə mövzusu Radişşev tərəfindən 
1787-ci ildə qələmə alınan “Fyodor Vasilyeviç Uşakovun 
həyatı” (“Житие Фёдора Васильевича Ушакова”) avtobioq-
rafik povestdə də qoyulur. Leypsiq Universitetində oxudu-
ğu illərdə ünsiyyətdə olduğu böyük mütəfəkkir Uşakovun 
Rusiyadakı köləliyə qarşı mübarizəsi Radişşevin gələcək 
həyat və mübarizə yolu üçün nümunəyə çevrildi. 

“Peterburqdan Moskvaya səyahət”in Azərbaycan di-
linə tərcüməçisi və tədqiqatçısı görkəmli ədəbiyyatşünas və 
mütərcim Hüseyn Şərif əsərin yazılma tarixi və ideyası ilə bağ-
lı müəllifin izahatına diqqəti yönəldir: “Mən ətrafıma nəzər 
saldım, bəşəriyyətin çəkdiyi əzab və iztirab qəlbimi yaraladı. 
Mən öz daxili aləmimə fikir verdim və gördüm ki, insanın fə-
lakətinə səbəb insandır... Mən hiss etdim ki, hər bir kəs özü 
kimi insanların xöşbəxtliyi üçün çalışa bilər. Sənin oxuyacağın 
həmin əsəri yazmağa məni sövq edən bu düşüncə idi”23. 

 Radişşevin “Səyahət”i sadə insanlardan tutmuş padşa-
ha qədər maraqlı insan xarakterlərini təqdim edir. O, sadə 
adamlardakı yüksək və nəcib keyfiyyətləri, fədakarlıq və 

22 Radişşev A.N. Peterburqdan Moskvaya səyahət, s. 145.
23 Orada, s.7.
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insanpərvərliyi mülkədar və məmurlardakı mərhəmətsiz-
liyə, kobudluq və simasızlığa, riyakarlıq və məsuliyyətsiz-
liyə qarşı qoyur. 

“Lübani” fəslində yer şumlayan kəndlidən “Məgər bü-
tün həftədə işləməyə vaxtın çatışmır ki, bazar günlərini də 
işləyirsən, özü də belə isti bir gündə?” soruşan hekayətçi 
ondan: “Ay ağa, həftə altı gündür, biz isə həftədə altı gün 
biyara gedirik; hava yaxşı olanda da axşamlar meşədəki otu 
ağanın həyətinə daşıyırıq...” cavabını alır. Hekayətçi onun 
yeddi baş ailəni necə dolandırdığına təəccübləndikdə, o: 
“Təkcə bazar günü deyil, gecələr də bizim sərəncamımız-
dadır. Tənbəllik etməsək, acından ölmərik”, – deyir. 

Poçt stansiyasında (“Çudovo”fəsli) köhnə dostu Çeliş-
şevdən eşitdiyi hadisə müəllifə hiss və emosiyalarını ci-
lovlamaq imkanı vermir. İyirmi nəfərin dənizdə boğulmaq 
təhlükəsi ilə üzləşdiyi zaman onları xilas etməyə borclu 
olan məmurun cavabı hekayətçini az qala öz “saçlarını yol-
mağa” vadar edir. Mətnə müraciət edək: “Möhtərəm cənab! 
Sizə məlumdurmu ki, bir neçə saat bundan əvvəl iyirmi 
nəfər adam suda məhv olmaq təhlükəsi qarşısında idi və 
sizdən kömək tələb edirdilər?” O, tütün çəkə-çəkə hədsiz 
bir soyuqqanlılıqla mənə cavab verdi: “Bu xüsusda mənə 
biz az bundan qabaq dedilər, o zaman isə mən yatırdım”. 
Bu sözü eşitcək, qəzəbimdən bütün bədənim titrədi: “İnsan-
lar boğulur və səndən kömək istədiyi halda sən belə bərk 
yatırsansa, tapşıraydın sənin başına çəkiclə vurub oyaday-
dılar”. Tap görüm, dostum, o mənə nə cavab verdi? Mən elə 
düşündüm ki, eşitdiklərim məni sərsəm edəcəkdir. O mənə 
dedi: “Bu mənim vəzifəm deyildir”. 
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Səbrim tükəndi: “Rəzil insan, bəs adamları öldürmək sə-
nin vəzifəndirmi; hələ rütbə nişanları taxırsan, başqalarına 
da rəislik edirsən!..” Sözümü qurtara bilmədim, onun sifə-
tinə tüpürüb çıxdım. Acığımdan saçlarımı yolurdum...”24 

Müəllifin bu fəsildə öz dostunun diliylə səsləndirdiyi 
emosional fikirlər sanki onun 24 poçt stansiyasında qarşı-
laşdığı acı mənzərələrə yekun vurur: “Yox, dostum, – dedi, 
- mən elə yerə gedəcəyəm ki, insanlar oraya getmir, orada 
insanın nə olduğunu bilmirlər...”25 

Rus reallıqları ciddi tənqidi və ifşaedici tərzdə əks etdi-
rilsə də, bu cür təsvirlər və emosional fon Radişşevin “Sə-
yahət”ini məhz rus sentimentalizminin bariz nümunlərin-
dən biri kimi qiymətlədirməyə imkan verir. Hiss, həyəcan 
və təlaşla dolu tənqidi təsvir və münasibəti təkcə hekayətçi-
nin – yol qeydləri müəllifinin dilində eşitmirik. Bəzən hətta 
tənqid obyekti kimi təqdim olunan hakimiyyət təmsilçiləri-
nin özləri belə mövcud vəziyyətdən narazılıqlarını gizlət-
mir, düşdükləri situasiyada gücsüz və ümidsiz görünürlər. 
Bu cəhətdən “Spasskaya Polest” fəsli əlamətdardır. Burada 
təsvir olunan padşah obrazı II Yekaterinanın əsl simasını, 
onun üsul-idarəsini, saray mühitinin ziddiyyət və eybə-
cərliklərini göstərir. Padşahın öz səhvini etiraf etməsi, yəni 
onu mədh edib müdrik adlandıran riyakar, oğru və əqidəsiz 
dövlət adamlarının və məmurların xalqı soymasına şəraiti 
özünün yaratdığını anlaması vəziyyəti heç də dəyişmir:

“ – Yaramaz canilər, xəbislər! Deyin görüm, siz öz hökm-
darınızın etimadından nə üçün sui-istifadə etdiniz? İndi 
məhkəmə qarşısında cavab verərsiniz. Daş qəlbli cəlladlar, 

24 Radişşev A.N. Peterburqdan Moskvaya səyahət, s.29.
25 Radişşev A.N. Peterburqdan Moskvaya səyahət., s.30.
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etdiyiniz cinayətlər üçün cəza çəkəcəksiniz. Öz əməlləri-
nizə necə haqq qazandıracaqsınız? Əhv olunmaq üçün nə 
dəlil gətirəcəksiniz? Bu, onun özüdür. Rəzalət komasından 
elə onun özünü çağıracağam. Gəl, gəl mənim dərdlərimə 
çarə et, - deyə mən geniş vilayətimin kənarında, mamırla 
örtülmüş komanın altında gizlənən qocanı səslədim. – Gəl, 
mənim dərdlərimə şərik ol; gəl, əzab içərisində çırpınan 
qəlbimə və həyacanlanmış beynimə təsəlli ver.

Bu sözləri deyərək, mən öz mənsəbimə diqqət verdim, 
boynumda nə qədər böyük vəzifə olduğunu dərk etdim. Qəl-
bim həyəcanla doldu, öz əməllərimdən dəhşətə gəldim...”26 

 Yuxuda özünü aldadılmış padşah qismində görən səy-
yah bu hekayətin dünya hökmdarına dərs olacağına istehza 
ilə yanaşır. Hekayətçi dünya hökmdarının sadə və müdrik 
xalqdan güc almalı olduğunu, onun səsinə və rəyinə qulaq 
asmasını tövsiyə edir. 

Radişşevin “Səyahət”i ədalətsizliyə, mütləqiyyət və 
təhkimçilik üsuluna qarşı üsyana çağırış idi. Əsərə epiqraf 
seçilmiş “Əjdaha yoğundur, davakardır, nəhəngdir, yüza-
ğızlıdır və hürəyəndir” sözləri bu mübarizənin asan olma-
yacağına işarə idi. 

Müəllif “Vışni voloçok” fəslində kəndliləri rəhmsizcəsinə 
istismar edən qəddar mülkədarı hədələyir və camaatı da bu 
cinayətkarı cəzalandırmağa çalışır: “Bu qaniçənin var-dövlə-
ti onun deyil! Bu var-dövlət talan edilmiş sərvətdir və onun 
sahibi qanunla ciddi surətdə cəzalandırılmalıdır...”27 

Radişşev bu əsərində həm də rus tarixinin amansızlıq-
larla dolu səhifələrindən, rus mədəni və mənəvi həyatını 

26 Radişşev A.N. Peterburqdan Moskvaya səyahət, s.45-46. 
27 Yenə orada, s.114.
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deqradasiya həddinə gətirən səbəblərdən yan keçmir. Bu 
mənada onun “Novqorod” fəslində Volxov çayına tama-
şa edə-edə rus tarixinin ən qanlı səhifələrindən birini – çar 
İvan Vasilyeviçin xalq üsul-idarəsinə malik olmuş Novqo-
rodu hansı hüquqla yerlə-yeksan etməsini yada salması da 
təsadüfi deyil. O, çarın hansı haqq və hüquqla slavenlərə 
məxsus bu şəhərə yiyələndiyini sual edir və “Güc olan yer-
də haqq batil olur”, – deyə təəssüflənir. Rus tarixinin ən 
qanlı səhifələrindən birinə müraciət edən müəllif, bütün 
haqsızlıqların, bəlkə də, buradan başlandığına işarə edir. 

Radişşev bütün bədbəxtliklərin səbəbkarı kımı çara işarə 
edirdi. “Tver” fəslində azadlığı tərənnüm edən müəllif öz 
qənaətində çox sərt idi:

Alnını qaldırıb göstərir qürur.
Əlində dəmirdən əsa tutub çar.
Hakimiyyət taxtı üstə oturur,
Sanır həşəratdır bütün insanlar...
Ölüm qanad çalır, hər an gurlayır, 
Müxtəlif şəkildə məğrur başlarda
Sevinsin qandallı xalqlar da tamam;
Təbiət alacaq yəqin intiqam
Cəllad kötüyünə çıxacaq çar da.28 

Kitabı diqqətlə oxuyan və səhifələrin kənarında qəzəb-
li qeydlər aparan II Yekaterina Radişşevi “Puqaçovdan da 
betər qiyamçı” adlandırmışdı.

Öz “Səyahət”ini “Lomonosov haqqında” qeydlərlə bi-
tirən yazıçı onun rus elmi, dili və ədəbiyyatı üçün etdiklə-

28 Radişşev A.N. Peterburqdan Moskvaya səyahət, s.145-146.
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rini nəzərdən keçirir və söyləyir: “...Sənin şöhrətini gələcək 
əsrlərə üzərində sənin adın qazılmış daş keçirməyəcəkdir. 
Sənin əsərlərində həmişəlik və əsrlər boyu yaşayan sözlə-
rin, dilimizdə sən təzələdiyin sözlər, xalq içərisində ağız-
dan-ağıza keçıb əsrlərin ucsuz-bucaqsız üfüqlərinə yayıla-
caqdır...”29 Rus dili və rus ədəbiyyatının inkişafı yolunda 
çalışan ilk adam Lomonosov olmuşdur...”30 

1790-cı il iyulun 24-də məhkəmə Radişşev barəsində 
edam cəzası hökmü çıxarır. Sentyabrın 4-də isə “mərhəmət-
li” imperatriçanın fərmanı ilə bu hökm Sibirə - yeddi min 
kilometr uzaqlıqda yerləşən İlimskə sürgünlə əvəz edilir ki, 
bu da onunçun edamdan da çətin idi. Qraf Vorontsov Ra-
dişşevin bu vəziyyətində də ona yardım etməkdən və və-
ziyyətini yüngülləşdirməkdən çəkinmir. 

1796-cı ildə II Yekaterinanın ölümündən sonra I Pavel 
Radişşevin öz doğma kəndinə köçməsinə icazə verir. 1801-
ci ildə taxta çıxan I Aleksandr qraf Vorontsovun köməyi ilə 
Radişşevi tam azad edir. Qraf Vorontsov onu Qanunların 
tərtibi komisyonuna cəlb edir. Radişşev I Aleksandrın boş 
vədlər verdiyinə əmin olur və mövcud üsul-idarəyə qarşı 
növbəti üsyanını zəhər içib özünü öldürməklə ifadə edir. 

29 Orada, s.169.
30 Orada, s.180. 
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Sual və tapşırıqlar

1. A.Radişşevin “Peterburqdan Moskvaya səyahət” əsə-
rini azərbaycancaya tərcümə etmiş tanınmış ədəbiyyatşü-
nas və mütərcim Əziz Şərif haqqında daha nə bilirsiniz? O 
bu əsəri necə qiymətləndirir?

2. Realist təsvirlərə söykənən “Peterburqdan Moskvaya 
səyahət”i və onun müəllifini sentimentalizmə yaxınlaşdıran 
və burada A.Radişşevin klassisizm, sentimentalizm və rea-
lizmdən bəhrələndiyini göstərən məqamlara diqqət yetirin.

3. “Peterburqdan Moskvaya səyahət”i diqqətlə oxuyan 
II Yekaterinanı əsərin müəllifini “Puqaçovdan betər qiyam-
çı” adlandırmağa vadar edən nə idi?

4. Əsəri diqqətlə oxuyun, burada yazıçının yaratdığı 
mənfi obrazlar qalereyasına nəzər salın. 

5. “Tver” və “Lomonosov haqqında” fəsillərin əsas ide-
yası nədən ibarətdir? 
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A.N.Radişşev yaradıcılığında özünü açıq şəkildə biruzə 
verməyə başlamış sentimentalizm 18-ci yüzilliyin 90-cı il-
lərində rus ədəbiyyatının hakim ədəbi cərəyanına çevrilir. 
Fransızcadan tərcümədə hiss, hissiyyatlılıq mənası verən sen-
timent sözündən əmələ gələn və 18-ci əsrin ikinci yarısında 
sərbəst ədəbi cərəyana çevrilən sentimentalizm ingilis yazıçısı 
L.Sternin “Fransa və İtaliyaya sentimental səyahət” romanı 
(1768) işıq üzü gördükdən sonra artıq Maarifpərvər ədəbiy-
yat çərçivəsində inkişaf mərhələsini arxada qoymuş olur. 
“Sentimentalizm insan şəxsiyyətini daxildən, onun can at-
maları, hissləri və əhvali-ruhiyyəsi ilə göstərmyə cəhd edir. 
Hötenin təbirincə desək, Stern insan qəlbini daha doğru dərk 
etmək kimi böyük bir mərhələnin başlanğıcını qoydu və 
onun inkişafına xidmət etdi”.31

“Sentimentalizmdə əsərin qəhrəmanları əsilzadələr, 
zadəganlar deyil, orta və aşağı təbəqənin sadə adamları 
olurdu. Zadəganların kobudluğu, qeyri-insani keyfiyyət-
ləri tənqid edilir, sadə adamların mənəvi gözəlliyi, saflığı, 
daxili zənginliyi onlara qarşı qoyulurdu. Sentimentalistlər 
feodal zülmünə məruz qalanlara, təqib olunanlara rəğbət 
bəsləyir, onların həyatını, məişətini təsvir edir, sadə, anla-
şıqlı bir dildə yazırdılar”.32 

Həm Radişşev, həm də Karamzin yaradıcılığında rus 
sentimentalizmi rus həyatı və reallıqları ilə çox sıx bağlı-
lıq təşkil edirdi. Düzdür, Karamzin daha ehtiyyatlı görü-

31 Словарь литературоведческих терминов, М., Просвещение, 1974, с.345.
32 Cəfərov (Vəlixanlı) T., Əhmədova Ş., Məmmədova Ç. Məktəblinin ədəbiyyat 
lüğəti, Bakı, Ayna Mətbu Evi, 2007, s.169.

RUS ƏDƏBIYYATINDA SENTIMENTALIZM.
NIKOLAY MIXAYLOVIÇ KARAMZIN
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nür. O, Radişşevin aqibətini yaşamaq niyyətindən uzaq 
idi. Halbuki Karamzinin “Zavallı Liza” (“Бедная Лиза”), 
“Boyar qızı Natalya” (“Наталья, дочь боярская”), “Kənd” 
(“Деревня”), “Nicatverici insan Flor Silin” (“Флор Силин, 
благодетельный человек”), “Bornqolm adası” (“Остров 
Борнгольм”) və s. əsərlərində də qəhrəmanlar mövcud şə-
rait, amansızlıq və köləliyin qurbanıdırlar. Təhkimçilik və 
köləliyin qurbanı olan Lizanın taleyi Radişşev qəhrəman-
larına aid tarixçələrin davamı deyilmi? Bununla belə, gəlin 
nəzərə alaq ki, “realizm insanı onun həyat şəraitinə uyğun təs-
vir etməyə çalışırdı. Sentimentalistlər isə insan xarakterini yara-
darkən onu həyat, şərait və məişətdən təcrid edərək, oxucunu öz 
qəhrəmanının mənəvi dünyasına aparır... Bu qəhrəman ... pro-
testant yox, real həyatdan qaçaq düşmüş kəsdir; o, qəddar feodal 
mühitində qurbana çevrilirdi. Lakin öz evində, öz aləmində, öz 
ehtiras və həyəcanında o böyükdür, Avropa sentimentalizminin 
apostolu Russonun qeyd etdiyi kimi, “insan öz hissi ilə əzəmət-
lidir”.33 Eyni müqayisə və paraleli Karamzin və daha çox 
erkən realizmə aid rus müəllifləri Fonvizin və Radişşevin 
qəhrəmanları arasında aparmaq olar. 

N.Karamzinlə yanaşı, əsrin sonunda fəaliyyət göstərmiş 
rus ədiblərindən M.Xeraskov, M.Muravyov, H.Emin, P.Lvov 
və Y.Neledinski-Meleski də klassisizmlə vidalaşıb, sentimen-
talizmə meyil göstərirdilər. Mixail Nikitiç Muravyov (1757-
1807) Avropa sentimentalizmi, xüsusən də L.Sternin yara-
dıcılığı ilə maraqlanır və onun təsiri altında qələmə aldığı 
“Yazı üçün lövhələr” (“Дщицы для записывания”) əsərini 
Novikovun “Sübh işığı” (“Утренний свет”) jurnalında çap 
33 История русской литературы XI – XIX веков, М., Гуманитарный издатель-
ский центр ВЛАДОС, 2000, с. 150.
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etdirir. Daha çox pessimist notlarla yadda qalan Muravyov 
şeirlərində (“Gecə” – “Ночь”, “Muzaya” – “К музе”, “Neva 
ilahəsi” – “Богиня Невы”, “Meşə” – “Рощa”) real dünya 
yox, şairin duyğuları təsvir obyektinə çevrilir. 1780-1790-cı 
illərdə həm ziyalı kütləsi, həm də sadə xalq arasında oxu-
cuları olan Yuri Aleksandroviç Neledinski-Meleski (1752-1828) 
yaradıcılığına xalq poeziyasının ruhu çökmüşdü. Şair daha 
çox nəğmələr (“Çay başına çıxarammı” – “Выйду ль я на 
реченьку”, “Ah, ürəyim partlayır” – “Ах, тошно мне” və s. 
) müəllifi kimi məşhur idi. 

Rus sentimentalizmi məhz Karamzin yaradıcılığında ən 
yüksək zirvəyə çatdı. 

1780-ci illərdə əsasən tərcüməçi və uşaq ədəbiyyatı 
müəllifi kimi fəaliyyət göstərən Karamzin Novikovla sıx 
əməkdaşlıq edir və 1789-cu ildə özünün ilk orijinal əsərini 
– “Yevgeni və Yuliya” povestini qələmə alır. Elə həmin il 
Almaniya, İsveçrə, Fransa və İngiltərəni dolaşan Karamzin 
Avropanın məşhur yazıçı və filosofları ilə görüşür, Fransa 
inqilabçılarının çıxışlarını dinləyir. Bu görüşlər gənc Ka-
ramzində dərin təəssüratlar yaradır, onda insan şəxsiyyə-
tinə marağı gücləndirir. İnsan ləyaqətinin və mənəvi alə-
minin heç də onun maddi vəziyyətindən və hansı silkə 
mənsubluğundan asılı olmadığını qəbul edən yazıçı şəxsiy-
yət ideyasını öz yaradıcılığı və estetik konsepsiyasının əsas 
məramı kimi təsdiqləyir. Bununla belə, o, zadəgan olaraq, 
insanların silki bərabərliyini qəbul edə bilmir, bunun qanu-
ni olduğunu təsdiqləyirdi. 

Moskvaya dönən Karamzin 1791-ci ildə “Moskva jurna-
lı”nın (“Московский журнал”) nəşrinə başlayır və bu nəşri 
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rus sentimentalizminin tribunasına çevirərək, klassisizmlə 
mübarızə aparır. O, daha çox nağıllar, nəğmələr, təmsillər, 
eləcə də odalar müəllifi kimi tanınan şair İvan İvanoviç Dmit-
riyevi (1760-1837) jurnalla sıx əməkdaşlığa cəlb edir. Fransız 
təmsil ustası Lafonteni tərcümə edən Dmitriyev özü də 80 
təmsil müəllifi idi və “Rusiyanın Lafonteni” deyə çağırılırdı. 

On səkkiz ay Avropanı dolaşmış Karamzinin yol qeyd-
ləri “Rus səyyahının məktubları” (“Письма русского путе-
шественника”) adı altında nəşr olunur. Bu qeydləri və təəs-
süratları təkcə yazıçı “qəlbinin aynası” adlandırmaq azdır; 
Karamzin burada Avropa dövlətlərinin dövlət quruluşu, ay-
rı-ayrı xalqların tarix və mədəniyyəti, incəsənəti, teatr sənəti, 
adət-ənənələri, tanınmış yazıçı və mütəfəkkirlərlə görüşləri 
və onların yaradıcılığı barədə maraqla məlumat verir. 

“Zavallı Liza” povesti öz mövzusunu rus həyatından gö-
türmüşdür. Xalq məhəbbət nəğmələrindən rus oxucusuna 
tanış olan bu süjeti yazılı ədəbiyyata gətirən Karamzinin za-
dəgan Erast və kəndli qız Lizanın məhəbbət hekayətindən 
çıxartdığı nəticə o idi ki, “kəndli arvadları da sevməyi baca-
rırlar”. Lakin bu sentimental povestdə məhəbbət nə Lizanı, 
nə də Erastı xoşbəxt etmir. Eyni tarixçə “Bornqolm adası”n-
da da yaşanır. Burada cavanların saf məhəbbəti və duyğu-
ları şər qüvvə – “qanunlar” tərəfindən cinayət hərəkəti kimi 
dəyərləndirilir. Hər iki halda müəllif bədbəxtçiliklə yekunla-
şan süjet xətlərini şərh eləməkdən çəkinir, əlacsız və sevimli 
qəhrəmanlarının acı taleyinin konkret səbəbləri barədə nəti-
cə çıxarmağı oxucunun ixtiyarına buraxır.

Ədəbi metod kimi klassisizm Karamzini təmin edə bil-
məzdi, çünki bir yazıçı olaraq onu insanın daxili aləmi və 
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mənəvi dünyası maraqlandırırdı. Elə jurnalist və publisist, 
rus masson hərəkatının banisi Novikov ilə yaxınlaşmasına 
səbəb də bu idi. Daxili insan, insanın öz qabiliyyətlərini inkişaf 
etdirməsi və qüsurlarını aradan qaldırması ideyası massonların 
əsas prinsiplərindən idi. Rus insanının psixoloji mahiyyətini, onun 
azadlığa meyilliliyini, düşüncə tərzini və təhkimçiliyin bunlara 
ziddiyyət təşkil etdiyini yaxşı anlayan masson Novikovun satirik 
jurnallarındakı daxili insan problemi sentimentalist Karamzinin 
yaradıcılıq metodunun formalaşmasında mühüm əhəmiyyət kəsb 
etdi. “Karamzin kimdir? Karamzin – rus ədəbiyyatında, rus şüu-
runda, rus həyatında ayrıca bir mərhələdir. O, fövqəladə bir uğura 
imza ata bildi: rus ədəbiyyatında birinci olaraq insanın daxili aləmi 
barədə danışmağa başladı. Karamzin Starodumun “Ürəyin, qəlbin 
olsun – sən hər zaman insan olacaqsan!” sözlərini dilə gətirən şəxs-
dir. Karamzin insan qəlbini təsvir edən yazıçıdır.”34

Yazıçının nəşr etdiyi Rusiyanın ilk uşaq jurnalı – “Ürək 
və ağıl üçün uşaq qiraəti”nin də əsas mövzusu insan qəlbi idi. 
Rus ədəbiyyatında Dostoyevski və Tolstoy kimi nəhənglə-
rin – rus insanının daxili aləmini, psixologiyasını, qəlbin di-
alektikasını canlandıran, bədii nəsrdə psixologizmin ustası 
kimi tanınan dahi yazıçıların meydana çıxmasında Karam-
zinin müstəsna rolunu qeyd edən N.İ.Liban məhz bu jurna-
lın adlarını qeyd etdiyimiz ədiblərin ailəsində oxunduğunu 
da vurğulayır. 

 Türk əsilli Karamzin (Qara Mirzə) avropalaşmaqda olan 
Rusiyanın rəsmi dövlət ideologiyasına və maraqlarına xid-
mət edən yazıçılardan idi. O, 19-cu yüzilliyin əvvəllərində 
hakimiyyətdən aldığı sifarış və qonorar hesabına yaradıcı-

34 Либан Н.И. Лекции по истории русской литературы: от Древней Руси до 
первой трети XIX века, с. 280.
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lığının son dövrünü “Rus dövlətinin tarixi” adlı on iki çıld-
lik əsər üzərində məsuliyyətli bir işə həsr edəcəkdi. Avropa 
tarixini, mədəniyyətini, fəlsəfi fikrini və ədəbiyyatını gözəl 
bilən Nikolay Karamzin tərəfindən Qədim Rus ədəbiyyatı 
salnamələri və ədəbi abidələri əsasında tərtib olunan bu ki-
tab Rusiya tarixi haqqında yazılmış ilkin mənbələrdən biri 
kimi daim maraq doğurmaqdadır. Bu çoxcildliyi rus müəl-
lifləri Tatişev, Solovyov, Klyuçevski, Kostomarov və başqa-
larının kitabları ilə bir cərgədə göstərməklə yanaşı,  onun 
gələcək avrasiyaçı alimlər Trubeskoy, Vernadski, Savitski, 
Qumilyov və digərlərinin Rusiya və onunla müştərək tarix 
yaşamış xalqların çoxəsrlik taleyi barədə düşüncələrinə cid-
di təkan verdiyinə əminik. 

Karamzinin yazdığı Rusiya tarixi 1812-ci ilin Vətən mü-
haribəsi, rus ordusunun Avropaya müzəffər yürüşləri və 
Avropa xalqlarının Napoleon istilasından qurtuluşu döv-
rünə təsadüf edirdi. Kitabın tamamlanması ilə bağlı 8 dekabr 
1815-ci ildə Rusiya imperatoru Aleksandr Pavloviçə ünvan-
ladığı müraciətdə Nikolay Karamzin qitəyə hədiyyə edilmiş 
qızıl sükutun bəşəriyyətin, mənəviyyat və ləyaqətin qorun-
masına,  elm və incəsənətin inkişafına, dövlət və vətəndaşın 
rifahına yol açacağına ümid etdiyini vurğulayırdı. Əsərin 
“Müqəddimə“sində müəllif rus tarixinin təqdim edilən bəzi 
mənzərələrinin heç də Roma və Yunanstan tarixindən, He-
rodot, Fukidid, Liviy, Tasit təsvirlərindən maraqsız olma-
dığını göstərməklə yanaşı, üç cür Tarixin mövcudluğunu 
qeyd edirdi: “Birincisi Fukididin təqdim etdiyi müasir ta-
rixdir ki, burada bəlli şahid baş verənləri nəql edir; ikincisi 
təsvir edilən hadisələrə yaxın zamanda qələmə alınmış təzə 
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rəvayətlərə söykənən Tasitin qələmə aldığı tarixdir;  üçün-
cüsü bizim tarix kitabında olduğu kimi, XVIII əsr də daxil 
olmaqla abidələrdən ərsəyə gəlmiş tarixdir... Üçüncü tip 
tarix istedad nümayiş etdirməyi məhdudlaşdıran yoldur: 
məlum faktlara bircə detal belə əlavə etməyə imkan ver-
məyən yol. Ölüləri sorğu-suala tutmaq olmaz; müasirləri-
mizin bizə nə ötürdüyünü söyləyirik; onlar susubsa, biz də 
susuruq, ya da ədalətli Tənqid qeyri-ciddi tarixçinin ağzı-
nın üstündən vurur ki, Salnamələrdə, Arxivlərdə nə qalıb-
sa, yalnız onu təqdim etməyə borcludur...“ (Карамзин Н.М. 
История государства Российского в 12-ти томах. Т.1. М., 
Наука, 1989, с. 17-18). Bu, ömrünün on iki ilini “Rus döv-
lətinin tarixi”nin yazılmasına sərf etmiş Karamzinin  hansı 
mənbələrə əsaslandığı və təkcə rus tarixi üçün yox, bu və ya 
digər intensivliklə Rusiya ilə əlaqələri olmuş onlarla xalq və 
etnosun keçmişi ilə bağlı necə faydalı və etibarlı mənbəni 
ortaya qoyduğunu təsdiq edir.  

Daha çox realizmə meyil edən və rus reallıqlarına söykə-
nib, hakimiyyət dairələrini, mülkədarları və hətta hökmda-
rı tənqiddən çəkinməyən, eyni zamanda, hadisə və təsvir-
lərə çılğın və emosinal münasibətini kəskin şəkildə biruzə 
verən Radişşev sentimentalizmini Rusiyasayağı sentimen-
talizm adlandırmaq olarsa, eyni fikri bu ədəbi cərəyanın 
bütün prinsipləri və şərtiliklərini gözləyən Karamzin yara-
dıcılığı haqqında demək çətindir. O, ustad bir yazıçı kimi 
rus zadəgan həyatı və əxlaqının deqradasıyaya uğradığını, 
sadə, səmimi və ehtiyac içində çabalayan kəndli qız Lizanın 
məhəbbətini qazanıb, onu aldadıb atan və qızı özünü göl-
də boğulmağa təhrik edən iradəsiz və qətiyyətsiz Erastın 
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şəxsində rus mülkədarının portretini yaradır. Bu mülkədar 
Radişşevin təsvir etdiyi mülkədar tiplərinə bənzəməsə də, 
mənəvi və elə iqtisadi cəhətdən də ölüdür. Saf və zəhmət-
keş zavallı Lizanın qəlbini oğurlamış, onu qıza elçi düşmüş 
varlı bir kəndli oğlanla xoşbəxt və firavan yaşamaq imka-
nından məhrum edib, faciəyə sürükləmiş mülkədar Erast 
yazıçıya belə təqdim olunur: “İndi oxucu artıq bilməlidir 
ki, həmin cavan oğlan, həmin Erast çox varlı bir dvoryan idi, 
gözəl zəkalı və mərhəmətli qəlbə malik olan, təbiəti etibarilə 
xeyirxah, lakin bir qədər zəif və yüngül adam idi. O, çox da-
ğınıq bir həyat sürürdü, yalnız öz kefi və nəşəsi haqqında 
düşünür və bunu yüksək cəmiyyət içindəki əyləncələrdə 
axtarırdı, lakin o, çox zaman bunu tapmır, bikef olur və öz 
taleyindən şikayətlənirdi. Lizanı gördüyü ilk gündən onun 
gözəlliyi bu cavan oğlanın qəlbində iz buraxmışdı...”35 Zadə-
gan adına və əxlaqına ləkə gətirməməkdən ötrü müharibəyə 
yollandığını bildirən Erast orada vaxtını səngərdə və döyüş-
də yox, qumarda keçirir və bütün var-dövlətini uduzur. Əsl 
məhəbbətini qoyub, o öz nicatını yaşlı bir varlı qadınla ev-
lənməkdə tapır. Lakin Lizanın acı taleyi bu ürəyiyumşaq və 
iradəsiz zadəganı izləyir və peşman edir. 

Bu sentimental povestdəki yazıçı şərhində kəskin itti-
ham olmasa da, buradakı şər qüvvənin, bədbəxliyin arxa-
sında kimlərin və nələrin dayandığı gün kimi aydındır. Belə 
bir hekayəti qələmə almaqda yazıçı özünü qınayır: “Mənim 
qəlbim həmin bu dəqiqədə qana döndü. Mən Erastın insan 
olduğunu unuduram, mən ona nifrət etməyə hazıram, la-
kin dilim gəlmir, mən göylərə baxıram və göz yaşlarım ya-

35 Karamzin N.M. Zavallı Liza // Rus ədəbiyyatı antologiyası. İki cilddə. II cild 
(nəsr). Bakı, Avrasiya press, 2007, s.11.
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naqlarımdan axıb yerə tökülür. Ah! Mən nə üçün oturub bir 
roman yox, həqiqətən həyatda baş vermiş belə kədərli bir 
hadisəni yazıram?”36 

Karamzin 1802-1803-cü illərdə “Avropanın carçısı” 
(“Вестник Европы”) jurnalını nəşr etməklə, buraya bir sıra 
yaşlı və cavan istedadlı ədibləri (Derjavin, Xeraskov, Dmit-
riyev, Jukovski və b.) əməkdaşlığa cəlb etməyə nail olur, 
həm də Avropanın jandarmına çevrilməkdə olan Rusiyanın 
qitənin ədəbiyyat və siyasət yenilikləri ilə nəfəs almasına 
çalışır. Lakin bundan da vacib iş əsasən salnamələrə söy-
kənən rəsmi Rusiya tarixini (“Rus dövlətinin tarixi“) yarat-
maq idi ki, bu işə də o, 1804-cü ildə başlayıb, üzərində öm-
rünün son günlərinədək çalışdı. 

Karamzin əsərlərinin sadə və anlaşıqlı, xalq danışıq di-
lindən qidalanan və ağır konstruksiyalı cümlələrdən uzaq 
dil və üslubunu şərtləndirən əsas cəhət, yəqin ki, onun sen-
timentalist yazıçı olması idi. 

Avropada formalaşmış mütərəqqi ideyaları saf-çürük 
edərək Rusiyaya gətirilməsində müstəsna xidmətləri olmuş 
Karamzin rus ədəbiyyatının qızıl dövrünə – 19-cu yüzilliyə 
adlamış yazıçıdır. Derjavin, Krılov və Jukovski kimi onun 
da həyat və yaradıcılıq yolu dekabristlər və Puşkin üçün 
məşələ döndü, rus ədəbi və fəlsəfi fikrinin formalaşmasına 
ciddi təsir göstərdi. 

 

36 Karamzin N.M. Zavallı Liza // Rus ədəbiyyatı antologiyası. İki cilddə. II cild 
(nəsr), s. 22.  
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 Sual və tapşırıqlar

1. Sentimentalizm ədəbi cərəyanının rus ədəbiyyatına 
gətirilməsi və onun rus reallıqlarına söykənməsi yolunda 
N.Karamzinin cəhdləri barədə danışın.

2. Avropa filosof və yazıçıları, eləcə də N.Novikovla 
yaxınlıq N.Karamzin yaradıcılığına nə verdi? 

3. “Zavallı Liza” povestinin timsalında sentimentalizm 
və realizm arasında paralellər aparın.

4. Liza və Erast obrazlarını təhlil edin. 
5. N.Karamzinin rus ədəbiyyatı və tarixşünaslığı qarşı-

sında xidmətləri hansılardır?
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Обратите внимание!

 Конец восемнадцатого века – это преиод сентимента-
лизма. Писатели-сентименталисты считали, что главное 
в жизни человека – это чувства. Они интересовались психо-
логией человека. По их мнению, природа оказывает большое 
влияние на душу человека. Писатели-сентименталисты 
показывали богатый духовный мир, нравственную чистоту 
простых, небогатых людей. 

 Самым известным писателем русского сентимента-
лизма был Николай Михайлович Карамзин (1766-1826). Он 
был не только писателем, но и журналистом и истори-
ком. Большой успех имела его повесть о несчастной любви 
– “Бедная Лиза”. 

 Огромной заслугой Н.М.Карамзина перед русской исто-
рией и наукой является его двенадцатитомная “История 
Государтсва Российского”. 
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Bütövlükdə götürsək, XVIII əsr rus ədəbiyyatını məz-
mun və forma etibarı ilə Qədim rus ədəbiyyatının davamı 
hesab etmək çətin olsa da, hər halda burada xronoloji cəhət-
dən bir ardıcıllıq var. Digər tərəfdən də XVIII yüzilliyin ilk 
otuz ilini ondan əvvəlki əsrə aid ədəbi prosesin davamı kimi 
qiymətləndirən tədqiqatçılar da az deyil. Belə ki yüzilliyin 
ilk otuz ilinə aid poeziya nümunələrinin Semeon Polotski-
nin sillabik şeiriyyatının və virşalarının təsiri altında oldu-
ğunu, Avropaya təhsil və peşə dalınca gedən rus insanının 
sərgüzəşt və qoçaqlığından bəhs edən hekayətlərin məhz 
XVII əsr povestlərini xatırlatdığını söyləmək yerinə düşür. 
Əvvəlki yüzillik ədəbiyyatına xas olan demokratikləşmə 
“Rus matrosu Vasil Koriotski və Florensiya torpağının gözəl kra-
liçası İraklinin tarixçəsi” kimi hekayətlərdə daha bariz şəkil-
də özünü biruzə verirdi. 

Bununla belə, Rusiyanın avropalaşmasına istiqamətlən-
miş Pyotr islahatları dövrün ədəbiyyatı qarşısında tam ayrı 
məqsədlər qoyurdu. Bu məqsədlər rus klassisizminin istər 
satirik, istərsə də vətənpərvər qanadları tərəfindən layiqin-
cə qiymətləndirildi. Feofan Prokopoviçlə başlanan, Kante-
mir, Trediakovski və Lomonosov tərəfindən inkişaf etdi-
rilən XVIII əsr rus ədəbiyyatının erkən klassisizm dövrünü 
Pyotr ideyalarına, rus dövlətçiliyinə, milli ruhunun forma-
laşmasına, rus silahı və əsgərinin tərənnümünə xidmət et-

NƏTICƏ
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diyi üçün Böyük Pyotr dövrü ədəbiyyatı kimi dəyərləndir-
mək olar. Təsadüfi deyil ki, rus elmi-nəzəri fikrində, ədəbi 
həyatında, rus ədəbi dilinin və düşüncə tərzinin formalaş-
masında misilsiz xidmətləri olmuş Lomonosovu Belinski 
“rus ədəbiyyatının Böyük Pyotru” adlandırmışdı. Tarixilik 
və tarixi monumentallıq xüsusiyyətlərinə görə dövlətçilik 
ideyasına xıdmət edən Böyük Pyotr dövrünün ədəbiyyatı 
ilə Kiyev rus ədəbiyyatı arasında müəyyən paralellər də 
aparmaq olar. Böyük Pyotrun tərənnümçüsü Feofan Proko-
poviçin “Vladimir” tragikomediyasında Böyük Kiyev knya-
zı Vladimirin və rus imperatoru I Pyotrun şəxsiyyətləri və 
tarixi rolu arasında axtardığı eynilik də buna işarədir. 

XVIII əsr rus ədəbiyyatı özündən öndə olan Avropa ədə-
biyyatlarını, qabaqcıl ideyaları, ədəbi cərəyan və düşüncə 
modellərini, yaradıcılıq metodlarını şagird qismində qav-
ramaqda idi. Bu qavrama prosesi Avropa təhsil sisteminə 
yiyələnmədən tutmuş dövrün mütərəqqi fəlsəfi fikri ilə 
- Russo, Volter, Didro, Kant, Lafanten və s. adlarla, hətta 
Fransa inqilabı iştirakçıları ilə birbaşa təmas və polemikaya 
qədər genişlənməkdə idi. Elə klassisizmlə yanaşı, Maarifçi 
ədəbiyyatın təşəkkül tapmasını da bununla izah etmək olar.

XVIII əsr rus ədəbiyyatı məzmun və forma etibarı ilə 
özü haqqında orijinal ədəbiyyat təsəvvürü yaratdı, çünki 
bu, sinkretik ədəbiyyatdır, yəni o, müxtəlif ədəbi zövqlərin, 
cərəyan və metodların, ədəbi-fəlsəfi fikir və dünyagörüşün, 
janr, mövzu və ideyaların simbiozunu təqdim edə bilirdi. 
Çox az ədəbiyyat tapılar kı orada 30-40 il ərzində klassi-
sizm, maarifçilik, realizm və sentimentalizm paralel şəkil-
də, qısa zaman çərçivəsində bir-birini sıxışdıra-sıxışdıra və 
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tamamlaya-tamamlaya inkişaf etsin. Bəzən təəccüblənirlər 
ki, özünün İntibah dövrünü yaşamayan bir ədəbiyyat necə 
oldu ki, XIX yüzillikdə dünyanın ən qabaqcıl və mütərəqqi 
ədəbiyyatına çevrildi. Bəli, bunun səbəbi antik ədəbiyyat 
nümunələrini birbəbir dəyərləndirib rus dilinə çevirən və 
dərindən mənimsəyən rus klassisizmi nümayəndələri, şair 
və mütərcimlər Kantemir, Trediakovski, Lomonosov, Su-
marokov, Fonvizin və Derjavinin şücaətində idi. Bunun 
səbəbi masson ideyalarını, daxili insan və insanın özünü 
təkmilləşdirmə fəlsəfəsini rus ədəbi təfəkkürünə gətirən 
Novikov və Karamzin inadkarlığında, bütün proqressiv 
cəhətlərinə baxmayaraq, təhkimçiliyi və çürüməkdə olan 
rus zadəgan-mülkədar əxlaqını müdafiə edən Yekaterina 
rejimini qamçılayan Novikov, Derjavin, Fonvizin və xü-
susən də Radişşevin əzmkarlığında, rus tarixi mənbələrini 
dürüst dəyərləndirə və on iki cildlik “Rus dövlətinin ta-
rıxi”ni yaradan Karamzinin misilsiz xidmətində idi.

XVIII əsr ədəbiyyatı rus ədəbiyyatının qızıl dövrü - XIX 
yüzil ədəbiyyatı üçün gözəl zəmin yaratdı. Satirik jurnalla-
rın naşiri kimi ədəbi fəaliyyətə başlayan gənc Krılov son-
rakı əsrin görkəmli təmsil ustasına çevrildi. Fonvizinin 
komediyaları Qriboyedovun “Ağıldan bəla” və Qoqolun 
“Müfəttiş” əsərlərinin yaranmasına, Sumarokovun “Yalan-
çı Dmitri” faciəsi Puşkinin “Boris Qodunov” dramının ya-
zılmasına, Karamzinin “Zavallı Liza” sentimental povesti 
rus realist ədəbiyyatında rus insanının daxili aləminin təs-
virinə, Lermontov, Dostoyevski və Tolstoy yaradıcılığında 
psixologizmin intişarına yol açdı.

XVIII əsr rus ədəbiyyatını səciyyələndirən və sonrakı 
dövr ədəbiyyatı üçün də xarakterik olan daha bir cəhət ədə-
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biyyatın elmi-nəzəri və tənqidi bazasının formalaşması idi. 
Kantemir, Trediakovski və Lomonosovdan tutmuş Karam-
zin və Radişşevə kimi bütün yazıçılar tərcüməçi, şair və na-
sir olduqları kimi həm də yaxşı nəzəriyyəçi idilər. Onların 
elmi-nəzəri irsi Belinski, Dobrolyubov, Ap.Qriqoryev, Gert-
sen, Çernışevski və s. tənqidçi və nəzəriyyəçilərin meydana 
çıxmasına səbəb oldu. 

 

Sual və tapşırıqlar

1. Qədim rus ədəbiyyatından XVIII əsr ədəbiyyatına ke-
çid dövrünü necə səciyyələndirmək olar? XVIII əsr rus ədə-
biyyatı əvvəlki dövr rus ədəbiyyatının hansı ənənə, ideya və 
mövzularına söykənirdi? 

2. XVIII əsr rus ədəbiyyatı Qərbi Avropa ədəbiyyatla-
rına münasibətdə hansı şagirdlik missiyasını yerinə yetirir-
di? O bu missiyanı sonadək yerinə yetirə bildimi? 

3. XIX əsr rus ədəbiyyatının əsrin ikinci yarısında dün-
yanın ən qabaqcıl ədəbiyyatına çevrilməsində XVIII əsr rus 
ədəbiyyatının rolunu sübut edən fakt və amilləri sadalayın. 
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ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ И РЕФЕРАТОВ 
ПО РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XVIII ВЕКА

1) Основные этапы развития и формирования русской
литературе XVIII века.

2) Литературные методы, течения и направления рус-
ской литературе XVIII века.

3) Классицизм в европейских литературах. Особенно-
сти русского классицизма.

4) Особенности литературы первой трети XVIII века (пе-
тровской эпохи). Образы «гисторий». 

5) Феофан Прокопович как сторонник и идеолог пе-
тровских преобразований. 

6) Основные темы и типы сатир Антиоха Кантемира. 
7) Образы Евгения и Филарета в сатире «На зависть и

гордость дворян злонравных». 
8) Реформа Василя Кирилловича Тредиаковского в об-

ласти русского стихосложения. Обоснование силлабо-то-
нического стихосложения в его трактате «Новый и краткий 
способ к сложению российских стихов».  

9) Переводческая деятельность Кантемира и Тредиа-
ковского.

10) Реформы Михаила Васильевича Ломоносова в обла-
сти русского стихосложения и русского литературного язы-
ка («О правилах русского стихотворства», «Предисловие о 
пользе книг церьковных в российском языке»).

11) О полемике Василя Кирилловича Тредиаковского и Ми-
хаила Васильевича Ломоносова по русскому стихосложению.

12) Смысл полемики между   древнегреческим поэтом
Анакреоном и русским поэтом Ломоносовым (Ода «Разго-
вор с Анакреоном»). Анализ оды.

13) Трагедии Александра Петровича Сумарокова. Образ
Дмитрия в трагедии «Дмитрий Самозванец».
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14) Своеобразие личности и творчества А.П.Сумарокова.
Его отношение к творчеству Шекспира.

15) Литература эпохи Просвещения.
16) Первые русские сатирические журналы. Журналы

Николая Ивановича Новикова («Трутень», «Пустомеля», 
«Живописец»).

17) Личность и творчество Николая Ивановича Новикова.
18) Жизнь и творчество Дениса Ивановича Фонвизина.

Его просветительские идеи. 
19) Тема воспитания в комедиях Фонвизина. Образы Ива-

нушки и Митрофанушки. 
20) Образы Стародума и Правдина в комедии «Недо-

росль». 
21) Образы помещиков в комедиях Фонвизина.
22) Образ Екатерины в творчестве Гаврила Романовича

Державина («К Фелице», «Властителям и судиям»). 
23) Ода Г.Р.Державина «Бог». Анализ произведения в со-

поставлении  с образцами восточной поэзии. 
24) Сентиментализм в русской литературе. Своеобразие

русского сентиментализма (на материале произведений 
Александра Николаевича Радищева и Николая Михайлови-
ча Карамзина).

25) Сентиментальная повесть Н.М.Карамзина «Бедная
Лиза». Образы Лизы и Ераста.   

26) Своеобразие жанра «Путешествия из Петербурга в
Москву» А.Радищева. Образ автора-путешественника. 

27) «История Государства Российского» Н.М.Карамзина.
28) Журналистская деятельность молодого Крылова.
29) Герои Радищева в «Путешествии из Петербурга в

Москву».
30) Сатиры А.П.Сумарокова.
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1959, т. 1. 

2. Благой Д.Д. История русской литературы XVIII 
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13. Рустамов Ю. Поэзия Насими – религия любви к
Истине // Мутарджим, 2006, №3-4.

14. Скрынников Р.Г. Русь. X - XVII века. СПб, Питер, 1999.
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XI-XIII əsrlər Kiyev Rus ədəbiyyatının ən parlaq nümunələ-
rindən olan “Ötən illərin hekayəti” ilk salnamələr əsasında forma-
laşmış məcmuədir. Dmitri Sergiyeviç Lıxaçov Rusiyada salnamə 
janrının XI əsrin 30-40-cı illərdə Yaroslav Mudrı dövründə for-
malaşmağa başladığını və bunu Kiyev Rusiyasının Bizansdan 
dini və siyasi müstəqillik qazanma cəhdləri ilə izah edir, forması-
na görə salnamə məcmusu sayılan “Rusda xristianlığın yayılması 
barədə hekayət”in daha çox Qədim rus ədəbiyyatının digər janrı 
– pateriki xatırlatdığını iddia edir. Salnamələrin tərtibinin sonrakı
mərhələsinin XI əsrin 70-90-cı illərinə təsadüf etdiyi bildirilir və 
Kiyev-Peçor monastırının (Киево-Печерский монастырь) fəaliy-

QƏDİM VƏ XVIII ƏSR
ƏDƏBİYYATINDAN SEÇMƏLƏR 

“ÖTƏN ILLƏRIN HEKAYƏTI”1

(PARÇALAR)

1A.İsmayılovun tərcüməsində – 229-238, 242-245;. T.Cəfərovun tərcüməsində – 
238-242, 245-246.
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yəti ilə əlaqələndirilir. Kiyev-Peçor monastırında Nestor tərəfindən 
tərtib olunmuş “Ötən illərin hekayəti” salnamələr məcmusunun 
ilk redaksiyası 1113-cü ilə təsadüf edir. 

a) Apostol Andreyin Kiyev və Novqoroda gəlməsi 
haqqında rəvayət. Sinopda37 dərs deyən Andrey Korsu-
na38 gəlir və burada öyrənir ki, Dneprin mənsəbi Korsu-
nun yaxınlığındadır. O, Romaya getmək istəyirdi. Buna 
görə də qayıqla Dneprin mənsəbinə gəlir, oradan Dnepr 
boyu yuxarıya doğru hərəkət edir. Təsadüf elə gətirir ki, 
o, çayın sahilinə enib dağların ətəyində gecələməli olur. 
Səhər oyanıb yanındakı şagirdlərinə deyir: “Bu dağla-
rı görürsünüz? Bu dağlar Allah qüdrətindən parlayacaq, 
böyük şəhər yaradılacaq və orada çoxlu kilsə ucaldılacaq-
dır”. Bu sözlərdən sonra o, dağların zirvəsinə qalxdı, ona 
dua oxudu, xaç sancdı, Allaha ibadət edib oradan endi. 
Sonralar burada Kiyev yarandı. Dneprlə yuxarıya tərəf 
üzən Andrey Novqoroda, slavyanların yaşadığı yerə gə-
lib çatır və orada yaşayan insanları – onların adətlərini, 
necə yuyunmalarını, hamamda özlərini süpürgə ilə necə 
döymələrini görüb təəccüblənir. Buradan varyaqlar ölkə-
sinə yola düşür, sonra isə Romaya gəlib çatır və səyahətdə 
gördüklərindən danışır: “Mən buraya gələndə slavyanlar 
ölkəsində qəribə şeylər gördüm. Gördüm ki, hamamları 
taxtadandır, içərisinə yığılmış daş qalağı qızarana qədər 
hamamı yandırırlar. Sonra soyunub üstlərinə göl suyu tö-
kür, yaşıl budaqlardan hazırladıqları süpürgə ilə özlərini 
o qədər döyürlər ki, az qalır huşlarını itirsinlər, onda üst-
lərinə buz kimi soyuq su tökürlər, yalnız bundan sonra 

37 Sinop – IX əsrdə Qara dənizin cənub sahilində liman şəhəri.
38 Korsun – IX əsrdə Krımda yunanların yaşadığı ərazi. 
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özlərinə gəlirlər. Bunu hər gün təkrar edirlər, heç kim də 
onları buna məcbur etmir. Hər kəs özü-özünə əziyyət ve-
rir. Bu, onlara görə əziyyət deyil, dəstəmazdır”. Apostolu 
dinləyənlər ona təəccüb edirlər; Andrey bir qədər Romada 
qaldıqdan sonra Sinopa qayıdır. 

Kiyevin salınması haqqında rəvayət. O vaxt polyanlar39 
başqa qəbilələrdən ayrı yaşayır və ağsaqalları tərəfindən 
idarə olunurdular...

Üç qardaş var idi: Kiy, Şek, Xoriv, bacılarının adı isə 
Lıbed idi.40 Kiy indiki Boriçev41 təpəsində, Şek Şekovitse da-
ğında, Xoriv isə Xorivitse dağında məskən salmışdı. Onlar 
bir şəhər salıb onu qardaşları Kiyin şərəfinə Kiyev adlan-
dırdılar. Şəhərin ətrafı sıx meşəlikdən ibarət idi və orada 
vəhşi heyvan ovlayırdılar. Bu qardaşlar çox ağıllı və düşün-
cəli idilər və polyan adlanırdılar, onlardan törəyən polyan-
lar da bu günə kimi Kiyevdə yaşayırlar.

Bəziləri belə güman edirlər ki, Kiy bərəçi imiş; guya o 
vaxt Dneprin o tayından Kiyevə tərəf bərə hərəkət edir-
miş; ona görə də belə deyirmişlər: “bərə ilə Kiyevə”. Əgər, 
həqiqətən, Kiy bərəçi olsaydı, onda Çarqrada getməzdi. 
Halbuki Kiy qəbiləsinin knyazı imiş və çarın yanına getmiş-
di – ancaq bilmirik ki, bu hansı çar imiş. Deyilənlərə görə, 
həmin çar ona çox mehribançılıq göstərmişdir. O, geriyə 
qayıdanda Dunay sahilinə gəlib çıxır, bura onun xoşuna gə-
lir və həmin yerdə kiçik bir şəhər salmaq və nəsli ilə burada 
yaşamaq istəyir, lakin yerlilər buna imkan vermirlər. Kiy öz 
şəhəri Kiyevə qayıdır və orada olur; onun qardaşları Şek və 
Xoriv, bacısı Lıbed də burada dünyasını dəyişiblər.
39 Polyanlar – Dneprin orta axınında yaşayan slavyan qəbiləsi.
40 Kiy, Şex, Xorib və Lıbed – Bu adlara tarixi mənbələrdə təsadüf edilmir. Kiyevin 
salınması haqqında hekayə əfsanəvidir.
41 Boriçev təpəsi – İndiki Kiyevdə küçə adıdır.
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Oleqin Çarqrada yürüşü. 6415-ci il.42 Oleq43 İqoru44 Kiyev-
də qoyub özü yunanlara qarşı yürüşə başladı; o, özü ilə çoxlu 
varyaq, slavyan, polyan, severyan, cud, kiriviç, mer, drevl-
yan, rodimiç, vyatiç, xorvat, duleb, tiver götürdü. Yunanlar 
onları “Böyük skif” adlandırırdılar. Oleq at və gəmilərə mi-
nib onlarla yola düşdü. Oleq 2000 gəmi ilə Çarqrada45 gəlib 
çatdı; yunanlar Sudun46 qarşısını kəsdilər və şəhərin darva-
zalarını bağladılar. Oleq sahilə çıxdı və döyüşə başladı. Əsir 
alınanlardan bir hissəsinə əziyyət verdilər, bəzilərini oxa tut-
dular, bəzilərini isə dənizə atdılar, adətən, müharibədə ol-
duğu kimi, ruslar yunanların başına çox bəla gətirdilər. Oleq 
döyüşçülərinə tapşırdı ki, təkərlər hazırlasınlar və gəmilərini 
onların üstünə qoysunlar. Səmt küləyinin köməyi ilə yelkən-
ləri qaldırdılar və düzənlik tərəfdən şəhərə doğru hərəkətə 
başladılar. Bunu görən yunanlar vahiməyə düşdülər. Onla-
rın göndərdiyi elçilər Oleqa dedilər: “Şəhəri məhv etmə, istə-
diyin xəracı sənə verərik”. Oleq döyüşçülərinin yürüşünü 
dayandırdı. Yunanlar ona yemək və şərab gətirdilər, lakin o, 
bunları qəbul etmədi, çünki onlara zəhər qatılmışdı. Yunan-
lar qorxuya düşüb dedilər: “Bu, Oleq deyil, Allah tərəfindən 
üstümüzə göndərilmiş Dmitridir”. Yürüşdə Oleqin 2000 gə-
misi iştirak etmişdi. Hər gəmidə qırx döyüşçü var idi. Oleq 
hər döyüşçüyə 12 iki şahlıq qızıl verməyi onlardan tələb etdi.

42 Qədim Rusiyada Pyotra qədər tarixi hesablama “Dünyanın yaranması”ndan 
etibarən nəzərə alınırdı və ilin başlanğıcı ya sentyabrın 1-i, ya da martın 1-i 
hesab olunurdu. “Dünyanın yaranması”ndan əfsanəvi xristian peyğəmbəri 
İsanın təvəllüdünə” qədər 5508 il keçdiyi nəzərə alınırdı. Beləliklə, bizim tarixin 
başlanğıcını müəyyən etmək üçün qədim rus tarixindən 5508  il çıxmaq lazımdır. 
Alınan rəqəm yeni eranın ili hesab olunur. 
43 Oleq – Böyük Novqorod  knyazı idi.
44 İqor – Oleqin davamçısı, 945-ci ildə ölmüşdür.
45 Çarqrad – Konstantinopol qədim Rusiyada belə adlanırdı.
46 Sud – Konstantinopol yaxınlığında Zolotoy Roq körfəzi
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Beləliklə, çar Leon Aleksandr Oleqlə sülh bağladılar.47 
Xəracı ödəyəcəklərinə söz verib birlikdə and içməyə get-
dilər: özləri xaçı öpdülər, Oleqi isə döyüşçüləri ilə birlikdə 
rus qanunu üzrə and içməyə apardılar. Onlar silahlarına, 
Allahları Peruna, mal-qara Allahı Volosa and içdilər və sül-
hü təsdiq etdilər. Oleq dedi: “Ruslar üçün povolokdan,48 
slavyanlar üçün isə kətandan yelkən hazırlansın”. Belə də 
oldu, qələbə nişanı olaraq darvaza üstündən qalxan asdılar 
və Çarqraddan uzaqlaşdılar. Ruslar pavolok, yunanlar isə 
kətan yelkənlərini qaldırdılar, ancaq külək onları çırpıb da-
ğıtdı. Slavyanlar onlara dedilər: “Öz adi yelkənlərimizi gö-
türək, pavolok yelkənləri yaramadı”. Nəticədə Oleq qızıl, 
pavolok, meyvə, şərab və müxtəlif bəzək şeyləri ilə Kiyevə 
qayıtdı. Onlar bütpərəst və avam olduqlarına görə Oleqi 
müqəddəs adlandırdılar. 

Oleqin ölümü. 6420-ci il. Oleq Kiyevdə yaşayıb orada 
da knyazlıq edirdi; bütün ölkələrlə dostluq münasibətləri 
saxlayırdı. Payız gəldi və Oleq çoxdan bəri mehtərinin öh-
dəsinə buraxdığı və heç vaxt minməyəcəyinə söz verdiyi 
sevimli atını yadına saldı. 

Bir vaxt o, cadugər və falçılardan soruşmuşdu: “Mən 
nədən öləcəyəm?” Bir cadugər ona cavab vermişdi: “Kn-
yaz! Səni belində gəzdiyin sevimli atın öldürəcəkdir”. Bu 
sözlər Oleqi qorxuya saldı və o dedi: “Bundan sonra onu 
nə minmək, nə də görmək istəyirəm. Oleq ona yaxşı qulluq 
etməyi və atı bir daha onun yanına gətirməməyi tapşırdı. 
Oleq bir neçə il yaşadı, yunanların üzərinə yürüşə gedənə 

47 Oleqin – Bizans üzərinə yürüşü tarixi faktdır. Müqavilənamə salnaməçinin 
göstərdiyi kimi, 907-ci ildə deyil, 911-ci il sentyabr ayının 2-də bağlanmışdır. 
48 Povolok – Qədim Rusiyada bahalı parça.
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qədər atdan xəbəri olmadı: Kiyevə qayıdanda artıq dörd il 
keçmişdi, beşinci il atı yadına düşdü, axı bir vaxt cadugər 
demişdi ki, səni atın öldürəcəkdir. Oleq mehtərbaşını yanına 
çağırıb dedi: “Sənə bəsləməyə verdiyim atım hanı?” O isə ca-
vab verdi: “Öldü”. Oleq güldü və cadugəri məzəmmətləyib 
dedi: “Cadugərlər yalan söyləyirlər; at ölüb, mən isə sağam”. 
Oleq əmr etdi ki, atını yəhərləsinlər: gedib onun sümüklə-
rinə baxım. O, atın sümükləri və kəlləsi görünən yerə gəldi, 
atdan yerə endi, güldü və dedi: “Bu kəlləmi məni öldürəcək-
dir?” Knyaz ayağını kəllənin üstünə qoydu, kəllənin içindən 
ilan sıçrayıb onun ayağından çaldı. Bundan da o öldü. Hamı 
Oleqin ölümünə göz yaşı tökdü və onu aparıb Şekovitse da-
ğında dəfn etdilər. Bu qəbir indiyə qədər “Oleq məzarı” adı 
ilə məşhurdur. Onun knyazlığı 33 il davam etdi.

İqorun Yunanıstana yürüşü. 6452-ci il. İqor varyaqlar-
dan, ruslardan, polyan və slavyanlardan, peçeneqlərdən 
ibarət böyük ordu toplayıb intiqam məqsədilə yunanlar üzə-
rinə yürüşə başladı. Bunu eşidən korsunlar Romana49 belə 
xəbər göndərdilər: “Ruslar sayı-hesabı olmayan gəmilərlə 
üstümüzə gəlirlər, onların gəmilərinin üstündən iynə at-
san, dənizə düşməz”. Bolqarlar da ona belə xəbər göndər-
dilər: “Ruslar gəlirlər, özləri ilə peçeneqləri götürüblər”. 
Bunu eşidən çar özünün ən yaxşı boyarları ilə İqora belə 
bir xəbər göndərdi: “Üstümüzə gəlmə, ancaq Oleqin aldığı 
qədər xərac al, hətta bu xəraca o qədər də əlavə edərəm”.. 
Dunaya çatan İqor drujinanı toplayıb məşvərət keçirdi və 
çarın təklifini elan etdi. Drujina isə dedi: “Əgər çar belə 
deyirsə, daha bizə nə lazımdı, – vuruşsuz qızıl, gümüş və 
pavolok almaqdan yaxşı nə ola bilər?” Əvvəlcədən heç kəs 

49 Roman – Bu dövrdə Bizans imperatoru.
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deyə bilməz ki, kim qələbə çalacaq: bizmi, onlarmı?”. İqor 
onlarla razılaşdı, peçeneqlərə tapşırdı ki, bolqar ölkəsini 
zəbt etsinlər, özü isə yunanlardan bütün döyüşçülər üçün 
qızıl və qiymətli parçalar alıb Kiyevə qayıtdı. 

İqorun drevlyanlar tərəfindən öldürülməsi və buna 
görə Olqanın onlardan intiqam alması. 6453-cü il. Həmin 
ildə drujina İqora dedi: “Sveneldin yeniyetmələri silaha və 
paltara sahib olublar, biz isə ayaqyalın qalmışıq. Knyaz, gəl 
bizimlə xərac dalınca gedək, sən də bir şey əldə edərsən, biz 
də”. İqor onlarla razılaşdı, – xərac toplamaq üçün drevlyan-
ların yanına getdi, əvvəlki xəracın üstünə yenisini də əlavə 
etdi və onun döyüşçüləri drevlyanlara olmazın əzab-əziyyət 
verdilər. O, xəracı toplayıb şəhərə döndü. Knyaz İqor, geriyə 
qayıdanda, – fikirləşib drujinasına dedi: “Xəracı evinizə apa-
rın, mən isə qayıdıb yenə yığım”. Drujinasını evə yola saldı, 
özü isə daha çox pul qopartmaq üçün kiçik bir drujina ilə ge-
riyə döndü. Onun yenidən qayıtmasını eşidən drevlyanlar, 
knyazları Mal ilə məşvərət keçirdilər: “Əgər canavar qoyun-
lara dadansa, nə qədər ki onu öldürməyiblər, bütün sürünün 
axırına çıxar. O da belədir, əgər biz onu öldürməsək, o bizi 
məhv edər”. Ona belə bir xəbər göndərdilər: “Yenə nə üçün 
gəlirsən? Xəracın hamısını yığmısan”. İqor onlara qulaq as-
madı. Drevlyanlar da İskorosten şəhərindən çıxıb İqora tərəf 
gəldilər, İqoru da öldürdülər, onun kiçik drujinasını da. İqor 
dəfn olundu, indiyə qədər drevlyanlar torpağında İskoros-
ten şəhəri kənarında onun qəbri durmaqdadır.

Bu vaxt Olqa oğlu Svyatoslavla Kiyevdə, onun tərbiyə-
sində Asmud, qoşun başçısı Mstişanın atası Sveneld də 
orada idi. Drevlyanlar belə dedilər: “Bax biz rus knyazını 
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öldürdük; onun arvadı Olqanı knyazımız Mala alacaq, Sv-
yatoslavı da götürər, onunla necə istəsək, o cür də rəftar 
edərik”. Drevlyanlar iyirmiyə qədər tanınmış adamlarını 
qayıqla Olqanın yanına yola saldılar. Onlar Boriçev yoxu-
şunun ətəyində dayandılar, çünki o vaxt çay Kiyev dağının 
yanından axırdı. Adamlar Podolda deyil, dağda yaşayırdı-
lar. Kiyev şəhəri isə indiki Qordyatın və Nikiforun sarayı-
nın yerində idi, knyaz isə şəhərdə, Vorotislav və Çudinin 
indi yerləşdiyi sarayının yerində idi, quşlar üçün tələ isə 
şəhərədən kənarda Müqəddəs Məryəmin Desyatinnı kilsə-
sinin arxasında idi, kilsə ayini baxıcısının sarayının yerləş-
diyi yerdə başqa bir saray, dağın üstündə isə daş bina var 
idi. Olqaya xəbər verdilər ki, drevlyanlar gəlib. Olqa onları 
yanına çağırdı və dedi: “Əziz qonaqlar gəlib”. Drevlyanlar 
onun cavabında dedilər: “Gəlmişik, knyaginya”. Olqa əlavə 
olaraq dedi: “Deyin görüm nə üçün gəlmisiniz?” Drevlyan-
lar isə cavab verdilər: “Drevlyanlar ölkəsi bizi buraya bu 
sözləri deməyə göndərmişdir: Sənin ərini biz öldürmüşük, 
çünki o, ölkəmizi canavar kimi dağıdır və bizi qarət edirdi; 
bizim knyazlar isə yaxşı adamlardır, çünki onlar drevlyanlar 
ölkəsində qayda-qanun yaradıblar. Gəl sən bizim knyaz 
Mala getməyə razılıq ver”. Drevlyanlarının knyazının adı 
Mal idi. Olqa onlara belə cavab verdi: “Sizin sözləriniz mə-
nim ürəyimə yatır. Artıq ərimi dirildə bilmərəm ki; sabah 
sizə adamlarımın yanında mərhəmət göstərmək istəyirəm, 
indi gedin qayıqlarınızda oturun. Sabah sizin arxanızca 
adam göndərəcəyəm. Siz özünüzü təkəbbürlü göstərin və 
onlara belə cavab verin: “Nə atla, nə də piyada gedirik, bizi 
ancaq qayığımızla birlikdə çiyninizdə aparın”. Onlar da sizi 
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çiyinlərində qayıqda gətirərlər”. Olqa onları yola salandan 
sonra şəhərin kənarındakı qülləli həyətdə böyük və dərin 
xəndək qazmağı əmr etdi.

Səhərisi günü qüllədə əyləşən Olqa elçilərini drevlyan-
ların dalınca göndərdi. Onlar gedib belə dedilər: “Olqa il-
tifat göstərmək üçün sizi çağırır”. Onlar da belə cavab ver-
dilər: “Nə atla gedirik, nə də piyada, biz ancaq qayıqlarla 
gedirik”. Kiyevlilər də cavab verdi: “Biz buna məcburuq, 
knyazımız öldürülmüş, knyaginyamız isə sizin knyaza ərə 
getmək istəyir”. Onları qayıqda apardılar. Drevlyanlar əllə-
rini bellərinə qoyub, sinələrinə çoxlu döş nişanı taxıb qür-
rələnirdilər. Onları həyətə, Olqanın yanına gətirdilər, on-
ları necə gətirmişdilərsə, eləcə də qayıqla birlikdə xəndəyə 
atdılar. Xəndəyə yaxınlaşan Olqa onlardan soruşdu: “Mər-
həmətim xoşunuza gəldimi?” Onlar cavab verdilər: “Bu 
İqorun ölümündən də betər oldu”. Olqanın əmri ilə onları 
diri-diri basdırdılar. 

Olqa adamlarını drevlyanların yanına göndərdi, onlar da 
Olqanın dilindən dedilər: “Əgər siz həqiqətən məni istəyir-
sinizsə, onda tanınmış adamlarınızı göndərin ki, böyük hör-
mət və izzətlə sizin knyazınıza ərə gedim, yoxsa Kiyev ca-
maatı məni buraxmaz”. Bunu eşidən drevlyanlar, drevlyan 
torpağının ən görkəmli adamlarını seçib Olqanın dalınca 
göndərdilər. Drevlyan elçiləri Kiyevə gələn kimi Olqa onlar 
üçün hamam hazırlamağı əmr edib belə dedi: “Yuyunub ya-
nıma gəlin”. Hamamı yandırdılar və dvrelyanlar içəri girib 
yuyunmağa başlayanda qapını çöl tərəfdən bağladılar və 
Olqanın buyruğu ilə qapıya od vurub onların hamısını yan-
dırıb külə döndərdilər. 
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Olqa adamları ilə drevlyanlara belə xəbər göndərdi: “İndi 
sizə qonaq gəlirəm. Ərimin öldürüldüyü şəhərin kənarına 
çoxlu bal şərabı gətirin, onun qəbri üstündə göz yaşı axıdıb 
xeyrat vermək istəyirəm”. Onlar bunu eşidən kimi oraya çox-
lu bal gətirib içki hazırladılar. Olqa isə özü ilə kiçik bir druji-
na götürüb ərinin məzarı üstə gəldi, doyunca göz yaşı tökdü. 
Olqa adamlarına buyurdu ki, böyük qəbrə torpaq töksünlər, 
sonra isə xeyrat verilsin. Bundan sonra isə drevlyanlar otu-
rub şərab içməyə başladılar. Olqa yeniyetmələrinə tapşırdı 
ki, onlara qulluq göstərsinlər. Drevlyanlar Olqaya dedilər: 
“Sənin arxanca göndərdiyimiz drujina hanı?” O isə cavabın-
da: “Onlar ərimin drujinası ilə birlikdə gələcəklər”, – dedi.

Drevlyanlar məst olandan sonra Olqa yeniyetmələrinə 
onların şərəfinə badə qaldırmalarına icazə verdi. Özü isə 
kənara çəkilib drujinaya göstəriş verdi ki, drevlyanları qı-
lıncdan keçirsinlər. Nəticədə, onlardan beş min adam öldü-
rüldü. Olqa isə Kiyevə qayıdıb qalan drevlyanlardan qisas 
almaq üçün ordu toplamağa başladı... 

Bizans imperatorunun evlənmək istəməsi. 6463 (955)-
cü il. Olqa yunan ölkəsinə yola düşür və gəlib Çarqrada 
çıxır. O vaxt Levin oğlu imperator Konstantin burada çar-
lıq edirdi. Olqa onun yanına gəlir. Çar görür ki, o, gözəl və 
ağıllıdır. Çar onun ağlına valeh oldu və sözarası dedi: “Sən 
bizim paytaxtımızda bizimlə çarlıq etməyə layiqsən”. O, bu 
sözlərin mənasını başa düşüb imperatora belə cavab verdi: 
“Mən bütpərəstəm. Əgər məni xristian etmək istəyirsənsə, 
onda bunu özün et, yoxsa xristianlığı qəbul etmərəm!”

Çar patriarxla birlikdə ona xristianlığı qəbul etdir-
di. Olqa qəlbən sevinirdi. Patriarx dini etiqad barədə ona 
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öyüd-nəsihət verəndən sonra dedi: “Rus qadınları içərisin-
də xoşbəxti sənsən, çünki sən qaranlığı rədd edib işığı sev-
din. Rus nəsillərinin gələcək nəvə-nəticələri sənə minnət-
dar olacaqlar”. Buna görə də patriarx ona kilsə qanunları, 
ibadət, pəhriz, bədəni təmiz saxlamaq haqqında tapşırıqlar 
verir. O isə başını aşağı salıb dayanmış və nəsihətləri dinlə-
yirdi. O, sonra təzim edib patriarxa belə söylədi: “Ağa, sə-
nin duaların qoy məni şeytanın şərindən qorusun”! 

Olqa xristianlığı qəbul edəndən sonra ona Yelena adını 
verdilər. Patriarx xeyir-dua verib onu buraxdı. Mərasim-
dən sonra çar onu yanına çağırıb dedi: “Sən məni necə ala 
bilərsən? Axı sən mənim xaç atam olmusan və mənə qızım 
demisən. Xristianlıq buna icazə vermir – sən bunu özün bi-
lirsən”. Çar ona qızıl, gümüş, qiymətli parçalar, müxtəlif 
qab-qacaq verdi və “qızımsan” deyib onu yola saldı. 

“Ötən illərin hekayəti”. İqorun oğlu Svyatoslavın knyaz-
lıq dövrünün başlanğıcı

6454 (946)-cı il. Olqa oğlu Svyatoslavla çoxlu cəsur dö-
yüşçünü ətrafına toplayaraq Derev torpağına yürüş etdi və 
drevlyanlar onun qarşısına çıxdılar. İki qoşun üz-üzə gələn 
zaman Svyatoslav öz nizəsini drevlyanlara tərəf atdı; nizə 
atın qulaqlarının arasından ötüb ayağına dəydi. Axı Svya-
toslav hələ uşaq idi. Sveneld və Asmud dedilər: “Artıq kn-
yaz döyüşə başladı; drujina, onun dalınca gedək” və onlar 
drevlyanlar üzərində zəfər çaldılar.  Drevlyanlarsa qaçıb 
şəhərlərinə qapandılar. Olqasa öz oğlu ilə İskorostenin üzə-
rinə yürüdü, çünki məhz bu şəhərin sakinləri onun ərini 
öldürmüşdülər... Olqa bütün yayı şəhəri mühasirədə sax-
lasa da, oranı zəbt edə bilmədi. O, hiyləyə əl atıb adamla-
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rını “Nə vaxtadək qapanıb oturacaqsınız? Axı sizin bütün 
şəhərləriniz mənə təslim oldu, vergi verməyi boyunlarına 
götürdü, artıq torpaq və zəmilərini becərirlər, sizsə vergi 
ödəməkdən imtina etməklə acından ölməyə hazırlaşırsı-
nız” sözləri ilə şəhərlilərin yanına göndərdi. Drevlyanlar-
sa ona cavab verdilər: “Biz vergi verməyə şad olardıq, axı 
sənin niyyətin öz ərinə görə bizdən qisas almaqdır”. Olqa 
onlara dedi: “Siz birinci dəfə Kiyevə gələndə mən öz ərimə 
görə qisas aldım, ikinci və üçüncü dəfə də qisasımı aldım. 
Artıq qisas almaq niyyətində deyiləm, – sizdən kiçik vergi 
yığıb, sülh bağlayıb, geri dönəcəyəm”. Drevlyanlar soruş-
dular: “Bizdən istəyin nədir? Biz sənə bal və xəz vermək-
dən məmnun olardıq”. Olqasa cavab verdi: “İndi sizin nə 
balınız, nə xəziniz var, ona görə sizdən çox az şey istəyirəm: 
mənə hər həyətdən üç göyərçin və üç sərçə verin. Ərim kimi 
üzərinizə böyük vergi qoymaq istəmirəm, mühasirə sizi əl-
dən saldığına görə belə az şey tələb edirəm”. Drevlyanlarsa 
sevincək hər həyətdən üç göyərçin və üç sərçə toplayıb tə-
zimlə Olqaya göndərdilər. Olqasa onlara dedi: “Budur siz 
mənə və övladıma tabe oldunuz. Şəhərinizə qayıdın, mənsə 
sabah buradan geri çəkilib, öz şəhərimə gedəcəyəm”. Drev-
lyanlar sevinclə şəhərlərinə döndülər, xəbəri əhaliyə çat-
dırdılar, şəhər əhalisini sevindirdilər. Olqa öz növbəsində 
döyüşçülərinin bir qisminə göyərçin, o birisinə sərçə verib 
bütün quşları onların aralarında paylaşdırdı, onların ayağı-
na kiçik dəsmallara bükülmüş qovları bağlatdırdı. Qaş qa-
ralan kimi o, döyüşçülərə göyərçin və sərçələri buraxmaq 
əmri verdi. Göyərçin və sərçələr isə öz yuvalarına yollan-
dılar: göyərçinlər göyərçin damlarına, sərçələrsə damların 
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qırağına. Beləcə göyərçin damlarının yerləşdiyi evləri, tövlə 
və samanlıqları od ağzına aldı. Alova bürünməmiş bircə ev 
qalmadı. Bütün evlər, həyətlər eyni zamanda alovlandığın-
dan onları söndürmək belə olmadı. Adamlar şəhərdən çıxıb 
qaçmağa başlayanda Olqa onları tutmaq əmri verdi. Beləcə 
şəhərə od vuruldu, şəhərin başçıları əsir götürüldü, digər 
sakinlər öldürüldü, bir qismini öz döyüşçülərinə kölə kimi 
bağışladı, qalanlarını da vergiləri ödəmək üçün saxladı. 

Olqa onların üzərinə böyük vergilər qoydu. Verginin 
üçdə iki hissəsi Kiyevə, üçdə biri knyaginyanın öz şəhəri 
hesab olunan Vışqoroda göndərilirdi...

Knyaz Syatoslav
6472 (964)-cü il. Syatoslav böyüyüb kişiləşən kimi ətrafı-

na çoxlu cəsur döyüşçülər topladı. Yürüşlərdə gepard kimi 
yüngül idi və durmadan döyüşürdü. Yürüş zamanı özü ilə 
araba, qazan götürmür, əl qaynatmırdı, amma at, mal və ya 
vəhşi hevan ətini nazik kəsib köz üstündə qızardıb yeyərdi. 
Özünə çadır düzəltməzdi, amma yəhəraltını yerə salıb başı 
altına yəhəri qoyub yatardı. Bütün döyüşçüləri də özü kimi 
idilər. Özgə torpaqlarına hücumdan qabaq onlara xəbər 
göndərərdi: “Üstünüzə gəlmək istəyirəm”. Oka çayına və 
Volqaya çıxdı, vyatiçlərlə qarşılaşıb kimə vergi verdiklərini 
soruşdu. Onlarsa “Hər xışa görə bir şelyaqa pul ödəyirik” 
deyə bildirdilər. 

6473 (965)-ci il. Svyatoslav xəzərlərin üzərinə yürüş etdi. 
Bunu eşidən xəzərlər knyazları Xaqanla onun qarşısına çıx-
dılar və onunla döyüşdülər. Bu döyüşdə Svyatoslav xəzər-
lərə üstün gəldi və onlara məxsus Ağ Veja şəhərini ələ ke-
çirdi. O, yaslara və kasoqlara50 da qalib gəldi.
50  Osetinlərin və çerkeslərin əcdadları 
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6474 (966)-cı il. Svyatoslav vyatiçlərə də qalib gəlib onla-
rı da xərac ödəməyə məcbur etdi. 

6476 (968)-ci il. Peçeneqlər ilk dəfə Rus torpağına gəl-
dilər. Bu zaman Svyatoslav Pereyaslavtsda olduğundan 
Olqa nəvələri Yaropolk, Oleq və Vladimirlə birgə Kiyevə 
qapandılar. Peçeneqlər böyük qüvvə ilə şəhəri mühasirəyə 
aldılar: şəhər ətrafında saysız-hesabsız qoşun lövbər saldı. 
Şəhərə giriş-çıxış bağlandı. İnsanlar aclıqdan və susuzluq-
dan əziyyət çəkirdilər...

(Voyevoda Pretiçin qəhrəmanlığı və taktiki gedişi hesabına 
peçeneqlər Kiyevdən geri çəkilir və  şəhər peçeneq təhlükəsindən 
qurtulur).

Kiyevlilər adamlarını Svyatoslavın yanına göndərib ona 
bildirdilər: “Ey knyaz, sən özgə torpaqlarını axtarır və onun 
dərdini çəkirsən, özününkünüsə tərk edib getmisən. Peçe-
neqlər az qala bizi, ananı və sənin övladlarını ələ keçirəcək-
dilər. Qayıdıb bizi müdafiə etməsən, yəqin, onlar bizi ələ 
keçirəcəklər. Öz doğma torpağına, qoca anana və balalarına 
yazığın gəlmirmi?“. Bunları eşidən kimi Svyatoslav atlanıb 
öz drujinası ilə Kiyevə döndü; anasını, uşaqlarını salamla-
dı və peçeneqlərdən onlara gələn bəlaya görə bərk qəmgin 
oldu. Döyüşçülərini toplayıb peçeneqləri çölə qovdu, Rus 
torpağına əmin-amanlıq gəldi...

Vladimirin Roqneda ilə evlənməsi. Yaropolkun öldü-
rülməsi. 6488 (980)-ci il. Vladimir varyaqlarla Novqoroda 
qayıtdı və Yaropolkun canişininə belə dedi: “Gedin qarda-
şımın yanına və ona xəbər verin. Vladimir sənin üstünə gə-
lir, döyüşə hazırlaş”. O, bir qədər Novqorodda dayanmalı 
oldu. Polotskda Roqvolodun yanına belə bir təkliflə elçi gön-
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dərdi: “Sənin qızını almaq istəyirəm”. O isə qızından soruş-
du: “Vladimirə ərə gedirsənmi?” Qız cavab verdi: “Kəniz51 
oğlunun ayaqqabısını soyundurmaq istəmirəm, mən Yaro-
polku istəyirəm”. Roqvolod dənizin o biri tərəfindən gəlmiş-
di, Polotskda hakimiyyət sürürdü. Turlar isə Turovda haki-
miyyət sürürdülər, ona görə də onlara turovlular deyirdilər. 
Vladimirin elçiləri geri qayıtdılar və Polotsk knyazı Roqvo-
lodun qızı Roqnedanın cavabını ona çatdırdılar. Vladimir isə 
varyaqlardan, slavyanlardan, çud, kriviçlərdən ibarət böyük 
bir ordu toplayıb Roqvoldun üstünə hərəkət etdi. Bu vaxt isə 
Roqnedanı Yaropolka ərə vermək üçün hazırlıq görülürdü. 
Vladimir Polotska hücum edib Roqvolodu iki oğlu ilə birlik-
də öldürdü və qızını da özünə arvad etdi. 

Sonra Yaropolkun üstünə getdi. Vladimir böyük bir 
ordu ilə Kiyevə gəlib çatdı. Yaropolk isə onun qarşısına çıxa 
bilmədi, yaxın adamları və Bludla birlikdə Kiyevə çəkilib 
qaldı. Vladimir də Doroqojiçlə Kapiç arasında səngər üçün 
xəndəklər qazdırıb oarada gözləyirdi. Həmin xəndəklər in-
diyə qədər durur. Vladimir Yaropolkun qoşun başçısı Blu-
da belə yalan vədlər göndərdi: “Gəl mənimlə dost ol! Əgər 
qardaşımı öldürsəm, onda səni özümə ata hesab edəcəyəm 
və məndən böyük ehtiram görəcəksən. Axı qardaşları mən 
yox, Yaropolk öldürməyə başlamışdır. Mən qorxduğumdan 
ona qarşı qalxmalı olmuşam”. Blud Vladimir və çatdırmaq 
üçün“Səninlə hörmət və məhəbbətlə dolanacağam”. 

Ay xəbis insan yalanı! David dediyi kimi: “Mənim çörə-
yimlə dolanan, sonra da boynuma şər atdı”. Yalan vədə ina-
nan Blud öz knyazına hiylə qurmağa başladı... David belə 

51 Ərin ayaqqabısını çıxarmaq itaətkarlıq kimi qəbul olunurdu. Rəvayətə görə, 
Vladimirin anası Maluş knyaz arvadı Olqanın kənizi idi.
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bir şey də demişdi: “Qaniçən və hiyləgər insan həyatının 
heç yarısını da yaşaya bilməz”. Adamı qan axıtmağa pis 
niyyətli adamlar təhrik edər. O adamlar divanədir ki, öz kn-
yazından və ya ağasından mərhəmət və hədiyyələr görüb, 
sonra da onu məhv etmək niyyətində olur; onlar şeytan-
dan pisdirlər. Bax Blud da knyazından çox hörmət gördüyü 
halda, ona xəyanət etdi; bu səbəbdən tökülən qanlara görə 
də günahkardır. Blud Yaropolkla pusquda durdu, özü isə 
onu necə öldürmək haqqında fikirləşə-fikirləşə Vladimirə 
tez-tez xəbər göndərirdi ki, şəhərə hücum etsin. Ancaq o, 
şəhər əhalisindən ehtiyat etdiyindən özü knyazı öldürə bil-
məzdi. Ona görə də hiyləyə əl atdı, o, Yaropolku dilə tutdu 
ki, şəhərdən döyüşə çıxmasın. Blud Yaropolka yalandan 
dedi ki, guya kiyevlilər Vladimirin yanına elçi göndəriblər: 
“Şəhərə hücum et, Yaropolku tutub sənə verərik”. Ona görə 
də şəhərdən qaç. Yaropolk ona qulaq asıb Kiyevdən qaçıb 
Rosi çayının mənsəbində salınmış Rodno şəhərində gizlən-
di, Vladimir isə Kiyevə daxil oldu və Yaropolku Rodnoda 
mühasirəyə aldı. Şəhərdə dəhşətli aclıq hökm sürməyə baş-
ladı. “Rodno müsibəti” indi də dillərdədir.

Blud Yaropolku aldatmaq məqsədilə ona belə məsləhət 
gördü: “Qardaşının nə qədər döyüşçüsü olduğunu bi-
lirsənmi? Biz onlara qalib gələ bilmərik. Qardaşınla sülh 
bağla”. Yaropolk cavabında: “Qoy sən deyən olsun!” deyə 
Blud Vladimirin yanına göndərdiyi elçi ilə ona belə xəbər 
verdi: “Sənin arzun yerinə yetdi, Yaropolku sənin yanına 
gətirirəm; onu öldürməyə hazırlaş”. Bunu eşidən Vladimir 
atasının imarətinin həyətinə daxil olub döyüşçüləri və dru-
jinası ilə orada gizləndi.
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Blud Yaropolka deyirdi: “Qardaşının yanına get və ona 
belə de: “Sən mənə nə versən, ona da razıyam”. Yaropolk 
getdi, Varyajko isə ona belə dedi: “Knyaz getmə, səni öl-
dürəcəklər; peçeneqlərin yanına qaç, oradan döyüşçülər 
götürərsən”. Yaropolk ona qulaq asmadı.

O, Vladimirin yanına gəldi; qapıdan içəri girəndə iki 
varyaq qılınclarını onun qoltuqları altına yeridib yuxarı 
qaldırdılar. Blud isə qapıları bağladı və adamlarının içəri 
girməsinə imkan vermədi. Yaropolk belə öldürüldü. Yaro-
polkun öldürüldüyünü görən Varyajko qülləli evin həyə-
tindən qaçıb peçeneqlərə qoşuldu, sonra isə Vladimirə qarşı 
vuruşdu. Vladimir onu çətinliklə öz tərəfinə çəkib onunla 
əhdnamə bağladı.

Vladimir qardaşının arvadı, yunan qızı ilə evləndi. O, 
hamilə oldu və Svyatopolk dünyaya gəldi. Çürük kökdən 
çürük meyvə əmələ gələr; əvvəla, onun anası rahibə idi, 
ikincisi isə, Vladimir onunla kəbinsiz yaşayırdı. Ona görə 
də Svyatopolk iki atanın – Yaropolk və Vladimirin övladı 
hesab olunduğundan atası onu sevmirdi.

Vladimir Kiyevdə təkbaşına knyazlıq etməyə başladı və sa-
rayın arxasındakı təpədə ağacdan düzəldilmiş və başı gümüş-
dən, bığları qızıldan hazırlanmış Perunun, Xorsun, Dajboqun, 
Striboqun, Samarqlanın və Mokaşın52 bütlərini qoydurdu... 

Vladimir əmisi Dobrınyanı Novqoroda hakim təyin etdi. 
O, Novqorodda Volxov çayı üstündə büt ucaltdı. Novqo-
rodlular onu Allah hesab etdiklərinə görə qurban gətirdilər. 

Vladimirin ziyafət məclisləri. 6504 (996)-cı il. O, hər 
bazar günü qridnitsada (döyüşçülər üçün yer, qrid - döyüşçü 
deməkdir) ziyafət təşkil etməyə qərar verdi. Knyazın iştira-
kı ilə və ya onsuz baş tutan bu ziyafətlərə boyarlar, döyüş-
çülər, yüzbaşı və onbaşılar, ən yaxşı igidlər dəvət olunur-
52 Bütpərəst slavyanların Allahları.
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du. Süfrəyə çoxlu mal və quş əti verilirdi, bütün yeməklər 
artıqlaması ilə gətirilirdi. Bəzən sərxoş olub onlar knyazdan 
gileylənirdilər də: “Bu nə bəladır. Bizə gümüş yox, taxta qa-
şıqla yeməyi buyururlar”. Bunu eşidən Vladimir gümüş qa-
şıqlar düzəltməyi göstəriş verdi: “Gümüş və qızılla özümə 
drujina tapmaram, drujina ilə isə gümüş də, qızıl da əldə 
edərəm. Atam da, babam da gızıl və gümüşü bu cür əldə 
ediblər”. Çünki Vladimir drujinasını sevirdi və ölkənin təş-
kili, müharibə və qanunlar barədə onunla məsləhətləşirdi...

Rusiyaya maarif gətirən Yaroslavın mədhi. 6545 (1037)-ci 
il. Yaroslav böyük şəhərin əsasını qoydu, indi onun girişində 
Qızıl qapılar durur. O həm də müqəddəs Sofiya məbədini inşa 
etdirdi, sonra Qızıl qapıların yanında müqəddəs Məryəm kilsə-
sini, sonra isə müqəddəs Georgi və müqəddəs İrina monastırı 
ucaldıldı. Yaroslavın dövründə xristian dini yayılmağa başladı, 
rahiblərin sayı artdı və yeni monastırlar tikildi. Yaroslav kilsə 
qanunlarını sevir, keşişlərə, xüsusən də rahiblərə ənam verir, 
kitablara maraq göstərir, gecə və gündüz mütaliə edirdi. O, yu-
nancadan qədim slavyan dilinə tərcümələr edən çoxlu kitab ya-
zanları topladı.  Onlar saysız-hesabsız kitablar yazdılar. Dindar-
lar bu kitablar öyrənir və ilahiyyat təlimindən zövq alırdılar... 

Творческие задания для любознательных студентов

Прочитайте повесть (см.: Хрестоматия по древне-
русской литературе. Составители М.Е. Фёдорова и 
Т.А.Сумникова, с. 4-26, далее "Хрестоматия"), составь-
те план для пересказа, выпишите из текста незнакомые вам 
слова, понятия и исторические факты, пользуясь учебными 
материалами и Интернет-ресурсами, дайте их объяснение 
в тетрадях для семинарских занятий. Поделитесь информа-
цией с товарищами по группе. 
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VLADIMIR MONOMAXIN NƏSIHƏTLƏRI

“Keçmiş illərin povesti” 1096-cı ilə qədərki tarixi hadisələ-
ri əks etdirir. Povestin Lavrentiyev nüsxəsində (1377) Vladimir 
Monomaxın “Nəsihət”i də əksini tapmışdır. V.Monomax (1054-
1125) Kiyev Rusiyasının ən görkəmli dövlət xadimi idi.

Güman edildiyinə görə, “Nəsihət” 1117-1125-ci illər arasında 
yazılmışdır. Ənənəvi nəsihət janrına Vladimir Monomax bir sıra ye-
niliklər gətirmişdir. Xüsusilə, “Nəsihət”də insan şəxsiyyətinə müna-
sibət və maraq diqqəti cəlb edir. “Nəsihət”in avtobioqrafik hissəsində 
Vladimir Monomaxın bir hakim knyaz kimi surəti, bu dövr əsərlə-
rindən fərqli olaraq daha aydın və geniş şəkildə əksini tapır. Oxucu 
qarşısında təkcə müdrik hökmdar deyil, eyni zamanda çətinliklərdən 
qorxmayan, onu əhatə edən aləmin gözəlliyini poetik şəkildə əks etdirə 
bilən cürətli bir insanı görürük. “Nəsihət”in bu hissəsində Mono-
maxın özü haqqında verdiyi məlumat konkret tarixi xarakter daşıyır.

NƏSIHƏTLƏR

...Xizəkdə əyləşərək53 fikrə daldım və bu günə qədər mə-
nim kimi günahkarı qoruyub saxlayan Allahı mədh etdim. 
Övladlarım və ya başqası bu məktuba qulaq asanda mənə 
gülməsin, əgər bu nəsihətlər onların xoşuna gəlsə, qoy onları 
ürəkdən qəbul edib tənbəlliyin daşını atıb zəhmətə alışsınlar.

...Qardaşımın elçiləri məni Volqada qarşıladılar və belə 
dedilər: “Rostislaviçləri (Volodar və Vasilko) qovmaq və 

53 Bəzi tədqiqatçılara görə, V.Monomax “Nəsihət”i 1099-cu ildə qış yürüşü 
vaxtı yazmışdır. A.S.Orlov göstərir: “Xizəkdə əyləşərək” ifadəsi müəllifin ölüm 
yatağında olmasına işarədir, çünki Kiyev Rusunda ölüləri xizək üstündə kilsəyə 
aparardılar.
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onların torpaqlarına sahib olmaq üçün bizimlə birləş; əgər 
bizimlə getməsən, onda biz öz bildiyimiz kimi, sən də özün 
bildiyin kimi hərəkət et!”.54 Mən onlara belə cavab verdim: 
“Hərçənd siz qəzəblənirsiniz, mən andı pozmamış sizinlə 
gedə bilmərəm”. 

Mən onları yola salıb zəbur kitabını götürdüm, qəmli 
halda onu vərəqlədim, bax belə bir hissə gözümə sataşdı: 
“Nə üçün qəmlisən, ey mənim ürəyim? Niyə məni utandı-
rıb qəlbimi sındırırsan?” Sonra sevdiyim sözləri seçib onları 
yerbəyerində sıra ilə düzüb yazdım. Əgər sonrası xoşunuza 
gəlməsə, onda heç olmasa əvvəlkiləri qəbul edin.

“Nə üçün kədərlisən, ey mənim qəlbim? Niyə məni utan-
dırıb qəlbimi sındırırsan? Allaha bel bağla, ona görə ki, mən 
ona inanıram. Hiyləgərlərlə bəhsə girişmə, qanunsuzluq törə-
dənlərə, haqsızlara qibtə etmə, ona görə ki, hiyləgərlər məhv 
ediləcək. Allaha itaət edənlər yer üzünün sahibi olacaqlar”. 
Qoy yenə deyim: zülm etməkdən boyun qaçır, yaxşılıq et – 
onda sən əbədi yaşayacaqsan. Silahı zalım adamlar icad edib-
lər, onlar fəqir və əlil adamların qəlbini deşmək üçün öz ka-
manlarını dartırlar. Təmiz və əxlaqlı adamın öz varı, günah 
sahiblərinin çoxlu var-dövlətindən yaxşıdır... Düz adam hər 
gün lütfkarlıq edir və borc verir, buna görə onun nəsli də xoş-
bəxt olacaqdır. Pis işdən yayın, xeyirxah ol, sülhə çalış, pislik 
etmə, dünya durduqca yaşa...

Uşağını sevib onu döyən və sonra yenidən qəlbinə ba-
san ata kimi Allahımız da şeytana necə qələbə çalmağı, on-
dan yaxa qurtarmağı və üç xeyirxah işlə: tövbə etməklə, göz 
yaşı axıtmaqla və ibadətlə ona qalib gəlməyi bizə öyrətdi. 
Övladlarım, günahlardan xilas olmaq və göylər səltənətinə 
54 Volodar və Vasilko – İlk Qalitsko-Volınsk knyazları.
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çatmaq üçün Allahın buyurduğu bu üç xeyirxah işlə məşğul 
olmaq o qədər də çətin deyil... Yalvarıram sizə: Allah xati-
rinə tənbəllik etməyin, bu üç işi unutmayın, axı onlar çətin 
deyil; bu, zahidlik deyil, rahiblik də deyil, orucluq da...

Fikirləşək görək, insan nə deməkdir? Ey Allah, sənin gördü-
yün işlər də təəccüblüdür. İnsan zəkası sənin sehrlərini dərk et-
məkdə acizdir. Sənin gözəl adın dünya durduqca səslənəcəkdir. 
Kim sənin gücünü, sənin böyük sehrlərini və bu dünyaya bəxş 
etdiyin bəhrələri tərifləməz: səma, ay, ulduzlar, qaranlıq və işıq 
necə qurulmuş, necə yaradılmışdır. Sənin qüdrətinə torpaq, su 
üzərində qərar tutmuş; müxtəlif heyvanlar, quşlar və balıqlar 
sənin ilahi qüdrətinlə cana gəlmiş. Bu sirrə də təəccüb edirik 
ki, insanı küldən necə yaratmısan, insanların sifətləri nə qədər 
müxtəlifdir, əgər bütün insanları bir yerə toplasaq, görərik ki, 
Allahın müdrikliyi ilə hamı bir zahiri görünüşdə deyil, ona da 
təəccüb edirik ki, bizim əlimizə düşmək üçün səma quşları isti 
torpaqlardan necə uçub gəlirlər və təkcə bir ölkədə dayanmır-
lar, qüvvətlilər də, zəiflər də Allahın qüdrəti ilə bütün ölkələrə 
gedirlər ki, çöllər və meşələr onlarla dolsun. Hər halda bütün 
bunları Allah insanların xeyrinə, onların yeməsi və sevincləri 
üçün yaratmışdır. Ey bir olan Allah, sənin bizə mərhəmətin çox 
böyükdür, çünki sən bu nemətləri çox günahkar insan üçün 
yaratmısan. Həmin o səma quşları sənin köməyinlə müdrikləş-
mişlər; ay Allah, onlar sənin iradənlə mahnı oxuyur, insanları 
sevindirirlər, səsləri olsa da, sənin iradənlə susurlar.

...Övladlarım bu ilahi sözləri oxuyandan sonra bizə öz 
mərhəmətini göstərmiş Allahı mədh edin, zəif ağlımın məs-
ləhəti belədir. Məni dinləyin: hamısını olmasa da, heç olma-
sa yarısını qəbul edin. Allah (sizin) ürəyinizi yumuşaldandan 
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sonra, günahlarınızı yumaq üçün göz yaşı axıdıb deyin: “Yo-
lunu azmış qızı, qulduru və zülmkarı bağışladığın kimi, biz 
günahkarları da əfv et!” Kilsədə də, evdə yatağa uzananda da 
belə edin. Bunsuz bir gecəni də keçirməyin; əgər xəstə olsanız, 
heç olmasa torpağa üç dəfə baş əyməyi yaddan çıxarmayın...

Xüsusilə, əlsiz-ayaqsız adamları unutmayın, imkanınız 
daxilində onları yedirin, yetimi bağışlayın, dul arvadları 
özünüz müdafiə edin, insanı öldürməyə qüvvətlilərə im-
kan verməyin. Nə haqlını, nə də haqsızı incidin, edama la-
yiq olan adamın belə qətlinə hökm verməyin; bircə xristianı 
belə tələf etməyin. Əgər söhbət pis və ya yaxşıdan gedir-
sə, Allaha and içməyin: çünki buna heç bir ehtiyac yoxdur. 
Əgər siz xaçı öpməli olsanız, əvvəlcə fikirləşin, öz qəlbiniz-
də bunu yoxlayın görək – andına əməl edə biləcəksənmi, 
madam and içmisən, onda ona əməl et. Bil ki, andını poz-
san, özünü məhv etmiş olarsan.

Qocaya ata kimi, cavanlara isə qardaş kimi ehtiram göstə-
rin. Evinizdə tənbəl olmayın, hər işə ancaq özünüz diqqət ye-
tirin. Sizə gələn qonaqlar evinizə və yeməklərinizə gülməsin 
deyə, nökərlərə etibar etməyin. Müharibəyə girsəniz, qoşun 
başçılarına ümid olmayın; içkiyə, yeməyə, yatmağa uyma-
yın; gecə gözətçilərini özünüz qoyun. Hər iş yerbəyer olan-
dan sonra döyüşçülərin yanında yatın. Səhər tezdən qalxın. 
Silahları özünüzdə saxlayın, çünki laqeydlik üzündən insan 
məhv ola bilər. Özünüzü yalandan, əyyaşlıqdan, pozğun-
luqdan qoruyun; bunlar insanı həm ruhən, həm də cismən 
məhv edir. Öz torpaqlarınızdan keçdiyiniz vaxt nökərlərə 
imkan verməyin ki, nə doğmalara, nə də yadlara, nə kənd-
lərə, nə də tarlalara ziyan vursunlar, sizi qarğış sahibi etsin-
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lər. Hara getsəniz, harada dayanmalı olsanız, sizdən kömək 
diləyəni yedirdin, içirdin. Haradan gəlməsindən asılı olma-
yaraq, sadəlövh adam, ya əsilzadə, ya da elçi olsa belə, hər 
şeydən çox qonağa ehtiram göstərin. Əgər ona hədiyyə ver-
məyə imkanınız yoxdursa, onda qonağı yemək-içməklə razı 
salın; qonaqlar xeyirxah və ya pis adamlar haqqında şayiəni 
bütün ölkələrə yayarlar. Xəstəyə baş çəkin, mərhumu dəfn 
edin, çünki biz hamımız ölümə məhrumuq, o yolun yolçusu-
yuq. Yolda rast gəldiyin adamla salamlaşmadan ötüb keçmə 
və onu xoş sözlərlə qarşıla. Arvadınızı sevin, ancaq imkan 
verməyin ki, sizə ağalıq eləsin. Bax bu da sizin üçün hamısı-
nın nəticəsi: Allah xofunu hər şeydən yüksək tutun.

Burada yazılanları unutmayın, təkrar-təkrar oxuyun: 
mən də xəcalət çəkmərəm, sizə də xoş olar. Yaxşı nə bilir-
sizsə, onları unutmayın, bilmədiyinizi isə mənim atam kimi 
öyrənməyə çalışın: o, evdə otura-otura beş dil öyrəndi,55 
ona görə də başqa ölkələrdə hörməti vardı. Tənbəllik bö-
yük bəladır: bildiyini unudacaq, bilmədiyini isə öyrənə bil-
məyəcəksən. Xeyir iş gördüyünüz vaxt tənbəllik etməyin; 
hər şeydən əvvəl kilsəyə getməyə tənbəllik etməyin; qoy 
günəş sizi yataqda görməsin. Mənim müqəddəs atam və 
bütün xeyirxah kişilər, yaxşı adamlar belə edərdilər... 

(Bu hissədən sonra müəllif Allahı mədh edir. Cəngəlliklərdə 
vəhşi atları tutmasından, düzənliklərdə at çapmasından, vəhşi 
öküzlərin ona hücum edib buynuzlamalarından, canavarın göz-
lənilmədən ona hücum edib atla birlikdə yerə yıxılmasından və 
Allahın köməyi ilə ölümdən xilas olmasından, bütün çətinliklərə 
baxmayaraq, ölümdən qorxmamasından danışır).

...Nökərimin də görə biləcəyi işi özüm yerinə yetirər, 
davada və ovda, gündüz və gecədə, bürküdə və soyuqda 
55 V.Monomaxın atası Vsevolodun yunan, latın, alman, macar və qıpçaq dillərini 
bilməsi ehtimal olunur.
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özümə sakitlik verməzdim. Nə canişinlərə, nə də carçılara 
arxayın olurdum, hər nə lazım idisə, özüm görürdüm; ev 
işlərinə də özüm baxırdım; ovçubəylərin də hər şeyimi sə-
liqə ilə saxlayırdım, mehtərlərin, tərlanların, qırğıların da 
qayğısına qalırdım.

Həmçinin güclülərin rəncbərləri, kasıb dul qadınları in-
citməsinə imkan vermirdim. Kilsə qaydalarına və ibadətlə-
rinə özüm nəzarət edirdim. 

Övladlarım, ey mənim yazılarımı oxuyacaq kəslər, məni 
məzəmmət etməyin! Mən özümü və öz hünərimi deyil, Al-
lahın mərhəmətini tərifləyirəm, ona görə ki, mən taqsırkarı 
və yaramazı ölümdən qorumuş və tənbəl yox, Allah hər işin 
öhdəsindən bacarıqla gələ bilən adam kimi yaratmışdır.

Bu nəsihəti oxuyandan sonra Allahı və onun müqəddəs-
lərini mədh edərək, daha çox xeyirxah işlər görməyə çalışın. 
Övladlarım, nə müharibədə, nə də vəhşi heyvanların hücu-
mundan öləcəyinizdən qorxun, lakin Allahın buyurduğu 
işləri mərdliklə yerinə yetirin. Müharibədən, vəhşi heyvan-
ların hücumundan, suda qərq olmaqdan, atdan yıxılmaq-
dan sağ-salamat qurtarmışamsa, onda Allah buyurmasa, siz 
də heç bir ziyan görməyəcək və ölümdən uzaq olacaqsınız. 
Əgər ölümü Allah göndərmişsə, onda nə ata, nə ana, nə də 
qardaşlarınız sizi ölümdən xilas edə bilərlər. Allahın müha-
fizəsi insanınkından yaxşıdır.

Задания по "Хрестоматии"

1. Прочитайте текст "Поучения" Владимира Мономаха 
(с.40-44).

2. Какие поучения и наставления князя привлекли ваше 
внимание? Организуйте дискуссию.
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BORIS VƏ QLEB HAQQINDA RƏVAYƏT

“Boris və Qleb haqqında rəvayət” Kiyev dövrü ədəbiyyatının 
jitye nümunələrindəndir. Həmin əsər XI əsrin sonu – XII əsrin əv-
vəllərində yaranmışdır. Uzun müddət bu rəvayət knyaz jityesinin 
aqioqrafik56 janrına daxil olan əsərlərdən ən yaxşısı hesab olunurdu. 
“Rəvayət”in əsas ideyası rus torpağının birləşdirilməsi məsələsidir.

XI-XII əsrlərdə knyazlar arasında davam edən qan intiqamı 
bu əsrdə kəskin şəkildə pislənir. Son tədqiqatlar “Rəvayət”i ən 
yaxşı jitye nümunəsi hesab etməyə əsas verir. Salnamələrdə top-
lanan tarixi povestlərin əlamətlərinə, o cümlədən, konkret tarixi 
faktlara, coğrafi adlara burada da təsadüf olunur.

Əsərin bir sıra epizodlarında real həyat hadisələri öz əksini 
tapır. “Rəvayət”də müəllifin bədii fantaziyası da özünü büruzə 
verir. Boris və Qleb surətləri daha iri planda verilmişdir.

Bütün rus torpağının hökmdarı İqorun nəvəsi, Svyatos-
lavın oğlu Vladimir “müqəddəs xristianlığı” qəbul etmək-
lə Rusiyaya nur ələdi. Vladimirin bir neçə arvaddan on iki 
övladı var idi. Onlardan ən böyüyü Vışeslav, sonra İzyas-
lav, üçüncüsü Svyatopolkdur ki, sui-qəsd fikrinə düşmüş-
dü. Onun anası yunan qızı idi, əvvəlcə rahibə idi, Vladimirin 
qardaşı Yaropolk onun gözəlliyinə uyaraq evləndi. Vladimir 
hələ bütpərəst olduğu vaxt Yaropolku öldürdü və onun ha-
milə arvadı ilə evləndi. Ondan da “bu məlun Svyatopolk” 
dünyaya gəldi. Ona görə də Vladimir bu Svyatopolku oğlu 
kimi sevmirdi. Bundan əlavə, Vladimirin Roqnedadan dörd 
oğlu: İzyaslav, Mstislav, Yaroslav və Vsevolod, o biri arvad-
dan Svyatoslav və Mstislav, bolqar qızından isə Boris və 
56 Xristian övliyalarının həyatını təsvir edən dini kitablar.
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Qleb adlı oğlanları var idi. Vladimir onlara müxtəlif vilayət-
lərdə knyazlıq verdi. Povest də onlardan bəhs edir. Vladimir 
bu məlun Svyatopolku Pinska, Yaroslavı Novqoroda, Borisi 
Rostova, Qlebi isə Muroma knyaz təyin etdi. 

Rusiyanın xristianlığı qəbul etməsindən 28 il sonra Vla-
dimir ağır xəstələndi. Elə bu vaxt Boris Rostovdan qayıtdı. 
Peçeneqlər hər tərəfdən Rusiyaya hücum etməyə başladılar. 
Onların qarşısına çıxa bilməməsinə görə Vladimir çox kə-
dərləndi. O, müqəddəs və fağır Borisi (müqəddəs xristianlı-
ğı qəbul edəndə ona Roman adı verilmişdi) yanına çağırdı, 
onun ixtiyarına çoxlu qoşun verdi və kafir peçeneqlərə qar-
şı göndərdi. Boris şad bir vəziyyətdə yola düşdü və dedi: 
“Sənin qəlbin nə arzulayırsa, mən onu sənin gözlərinin qar-
şısında həyata keçirməyə hazıram”. İbrətli hekayələr müəl-
lifi57 məhz belələri haqqında demişdi: “Oğul atasının qulu, 
anasının isə sevimlisi idi”.

O, yola düşdü, ancaq düşmənlərini tapmayıb geri qa-
yıtdı. O vaxt çapar atasının ölüm xəbərini ona yetirdi. Va-
silinin58 necə ölməsi, Svyatolpokun atasının ölümünü giz-
lətməsi və onun meyitini gecə ikən xalçaya büküb evdən 
çıxarması və xizəkdə Müqəddəs Məryəm kilsəsinə gətirib 
qoymasından danışdı.

Bunu eşidən Borisin qəlbi kövrəldi, gözlərindən qeyri-ix-
tiyari yaş axmağa başladı. Nitqi tutuldu, ürəyində isə deyir-
di: “Əfsus ey gözlərimin işığı, üzümün parlaq şəfəqi, gənc-
liyimin məsləhətçisi, büdrəyəndə qolumdan tutan! Heyif, 
ey atam və hökmdarım! Kimə arxalanım, kimə üz tutum? 
Sənin ağıllı öyüd və nəsihətlərinə bənzər məsləhətləri mən 

57 “İbrətli hekayələr” müəllifi Süleyman peyğəmbər nəzərdə tutulur.
58 Vladimir xristianlığı qəbul edəndə ona Vasili adını vermişdilər.
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harada tapa bilərəm. Heyif, heyif, səd-heyif! Mənim gözü-
mün işığı məndən uzaqlarda necə söndü! Əgər mən orda 
olsaydım, sənin bu təmiz cəsədini öz əlimlə dəfn edərdim, 
nə etməli, sənin mərd, gözəl cənazəni çiynimdə aparmaq, 
gözəl ağ saçlarını öpmək mənə qismət olmadı. Ey müqəd-
dəs ata, son mənzilində məni yada sal! Qəlbim od tutub ya-
nır, fikir, qüssə, kədər məni rahat buraxmır, bilmirəm kimə 
müraciət edim və bu ağır kədəri kiminlə bölüşdürüm; atam 
əvəzi olacaq qardaşımlamı, lakin hiss edirəm ki, o, şeytanın 
felinə uyub, məni öldürmək xəyalındadır; əgər məni öldür-
mək xəyalına düşübsə, onda tanrımın qarşısında əzabkeş 
olaram. Müqavimət göstərməyəcəyəm, çünki müqəddəs 
kitablarda belə yazılmışdır: “Allah təkəbbürlü adamlara 
qarşı çıxır, itaətli adamlara isə mərhəmət göstərir”. Apostol 
isə deyib: “Əgər bir şəxs desə ki, Allahı sevirəm, – qardaşı-
mı isə görməyə gözüm yoxdur, – buna inanmayın, yalan-
dır”. Və yenə “Məhəbbətdə qorxu yoxdur, həqiqi məhəbbət 
qorxu bilməz”. Mən bunu yalnız dildə deyirəm, yoxsa belə 
hərəkət edim? Deməli, gedib qardaşıma belə deyərəm: Gəl 
mənə ata ol: sən mənim böyük qardaşımsan, əmrinə hazı-
ram böyük hökmdarım!”

Bu düşüncələrlə o, qardaşına müraciət etdi və qəlbində 
belə fikirləşdi: “Heç olmasa, Yusif qardaşı İbi-Yəmini59 gör-
düyü kimi, mən də kiçik qardaşım Qlebi görə bilərəmmi?” 
o bu barədə fikrə dalanda ürəyində deyirdi: “Qoy sənin
istəyinlə olsun, mənim Allahım!”. Ağlında isə belə ölçüb-bi-
çirdi: “Əgər mən atamın evinə getsəm, çalışmalıyam ki, 
camaatın fitvasına aldanmayım, onlar məni təhrik etməyə 
səy göstərəcəklər ki, qardaşımı saraydan qovum, axı atam 

59 İbi-Yəmin – Yusifin qul kimi satılmasında iştirak etməyən kiçik qardaşı.
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da müqəddəs xristianlığı qəbul edənə qədər belə etmişdi... 
Əmilərim və birinci növbədə atam bundan nə əldə etdilər? 
Hanı onların həyatları və dünyadakı şöhrətləri və al-qırmızı 
paltarları, ziyafətləri, qızıl və gümüşləri, pivə və şərabları, 
dəbdəbəli qonaqlıqları, qanadlı atları, yaraşıqlı və dəbdə-
bəli, əzəmətli imarətləri, hədsiz dövlətləri, gəlirləri və ulu 
şan-şöhrətləri? Bütün bunlar elə bil heç olmayıb: hamısı on-
larla birlikdə yox olub keçib. Onların nə var-dövlətinin, nə 
saysız-hesabsız xidmətlərinin, nə də şan-şöhrətlərinin bir 
xeyri var; ona görə Süleyman peyğəmbər hamısını oxuyub, 
hamısını görüb, hamısını toplayıb və demişdir: “Hər şey fa-
ninin fanisi və hər cür fanilikdən ibarətdir”.

Svyatopolk isə atasının ölümündən sonra Kiyevdə taxt-
da əyləşmişdi. O, kiyevliləri yanına çağırdı, onlara çoxlu 
hədiyyələr verib yola saldı və elçisini bu sözlərlə Borisin 
yanına göndərdi: “Qardaşım, səninlə mehribanlıq müna-
sibətində olmaq istərdim, üstəlik, o, yalan danışırdı. Gecə 
Vışqoroda gizli gələn Svyatopolk Putşu və bir qrup vışqo-
rodlunu yanına çağırıb onlara dedi: “Düzünü deyin, mənə 
rəğbətiniz varmı?” Putş dedi: “Biz hamımız sənin yolunda 
başımızdan keçməyə hazırıq”. 

Dünya yaranandan xeyirxah insanlara nifrət edən şey-
tan, Borisin bütün ümidini Allaha bağladığını görüb qəzəb-
ləndi və əvvəllərdə olduğu kimi, qardaş qatili olmağa can 
atan Qabil kimi, Svyatopolku tapdı və ona başa saldı ki, o 
öz atasının bütün varislərini məhv etməli və hakimiyyəti 
əlinə almalıdır.

Onda üç dəfə lənətə gəlmiş bu məlun Svyatopolk məs-
ləhətçilərini yanına çağırıb qəzəbli, kinli halda hərzə ağzı-
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nı açıb dedi: “Puştun övladları! Əgər siz mənim yolumda 
başınızı qoymağa söz verirsinizsə, onda əzizlərim, gizlicə 
yola düşün, qardaşım Borisə harada rast gəlsəniz, orada da 
öldürün”. Onlar da belə hərəkət edəcəklərinə söz verdilər...

Müqəddəs Boris isə bu vaxt geriyə qayıdıb, Alt yaxın-
lığında çadırlarını qurdurmuşdu; drujina ona müraciətlə 
belə dedi: “Get Kiyevə və atanın taxt-tacına sahib ol, dö-
yüşçülərin sənin ardınca getməyə hazırdır”. Boris isə on-
lara belə cavab verdi: “Mən ata əvəzi böyük qardaşıma heç 
vaxt əl qaldırmaram”.

Bu xəbəri eşidən döyüşçülər onun başından dağıldılar, 
onunla yalnız nökərləri qaldı.

Şənbə günü idi; qəlbən kədərli və düşkün vəziyyətdə 
olan Boris çadırına daxil oldu. Ürəyi sınmış, ancaq ruhən şad 
olan Boris ağlayıb, yalvarıcı səslə dedi: “Xudavəndi-aləm, 
göz yaşlarıma rəhmin gəlsin, mən ancaq sənə ümid bağla-
mışam! Taleyimi sənin qulların, müqəddəslərinlə bölüşdü-
rürəm, çünki sən mərhəmətli və adilsən. Dünya durduqca 
sən durasan! Amin!”.

(Gecə Svyatopolkun göndərdiyi adamlar Borisin çadırını əhatə 
mühasirəyə alırlar. Çadır ətrafında yad ayaq səsləri eşidən Boris 
əsməyə başlayır və gözlərindən yaş axır.

Bu hissədə Boris Allaha müraciət edir, bu faciəli ölümü, ona 
olan məhəbbəti naminə qəbul etdiyini söyləyir, buna əlavə olaraq 
göstərir ki, məhəbbətdə qorxu yoxdur, ona görə də Allaha olan 
bağlılığını daimi hesab edir).

Öz ağalarını qəm dəryasına dalmış görən keşiş və onun 
cavan nökəri hönkürtü ilə ağladılar və dedilər: “Bizim 
əzəmətli və sevimli ağamız! Səndə nə qədər xeyirxahlıq 
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var, ixtiyarında nə qədər qoşun olduğu halda, İsa eşqinə 
qardaşına qarşı çıxmadın!”.

Bunu deyib onlar çox mütəəssir oldular. Elə həmin 
dəqiqədə çadıra tərəf qaçan adamları, parıldayan silahları 
və sıyrılmış qılıncları gördülər. Onlar son dərəcə lütfkar, 
təmiz, müqəddəs Borisin bədənini amansızcasına deşik-de-
şik etdilər. Lənətə gəlmiş: Puşt, Qalets, Yeloviç, Lyaşko öz 
nizələrini onun bədəninə taxdılar. Bunu görən cavan nökər 
özünü Borisin üstünə atdı və dedi: “Səni tək qoymaram, 
mənim əziz ağam! Sənin kimi gözəl bir adamın həlak oldu-
ğu yerdə mən də canımı qurban verərəm”. 

Adı Georgi olan bu cəngavər milliyyətcə macar idi. Bo-
ris onu hədsiz dərəcədə sevdiyinə görə onun boynuna bo-
yunbağı salınmışdı. 

Burada ona da əzab verdilər. Yaralı halda o, çadırdan çölə 
sıçradı və ətrafda duranlara dedi: “Nə üçün durub tama-
şa edirsiniz? Sizə tapşırılan işi başlamısınız, axıra yetirin!” 
Bunu eşidən Boris ibadətə və yalvarmağa başlayaraq dedi: 
“Mənim əziz və sevimli qardaşlarım! Mənə bir az möhlət 
verin ki, Allahıma ibadət edim. Bu sözləri deyib gözü yaşlı 
Boris başını yuxarı qaldırdı və dərindən köks ötürüb ibadət 
etməyə başladı...

Sonra kədərlə onlara baxıb qəmli gözlərindən yaş axı-
da-axıda dedi: “Qardaşlar, başlamısınız – qulluğunuzu 
sona yetirin! Qardaşıma da, sizə də əmin-amanlıq dilə-
yirəm, əzizlərim”.

(İştirak edənlər) onun sözlərini eşidən kimi göz yaşın-
dan, qorxudan bir söz deyə bilmədilər və qüssə ilə içini 
çəkə-çəkə hönkürtü ilə ağlayır və hər kəs qəlbində deyirdi: 
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“Heyif! Bizim knyaz rəhmdil və mərhəmətlidir, korlara baş-
çı, çılpaqlara, qocalara yol göstərən, gənclərə nəsihətçidir! 
Bunu kim dəyişdirə bilər? Sən dünya şöhrəti arzusunda ol-
madın, dövlətli və tanınmış əyanlarla birlikdə şadlıq etmək 
istəmədin, bu həyatda sahib olduğun cəlalı sən istəmədin. 
Onun böyük sadəliyi kimi sarsıtmaz, onun muradını görən 
və onun haqqında eşidən adam necə sarsılmaya bilər?

(Boris və onun çoxlu nökəri birlikdə öldürüldülər. Onu Vışqo-
rodda, Müqəddəs Vasili kilsəsinin yanında dəfn etdilər.

Svyatopolk Borisi öldürməklə kifayətlənmədi və elçisini Qlebin ya-
nına göndərdi ki, guya atası ağır xəstədir, təcili onun yanına gəlsin.

Qleb kiçik bir drujina ilə tələsik yola düşdü. Smolenskdən yenicə 
yola düşmüşdü ki, qardaşı Yaroslavdan atasının ölümü və Borisin 
həlak olması haqda ona xəbər çatdı. O, qəm dəryasına batdı).

Beləliklə, Svayatopolkun vəhşi heyvan təbiətli qansız 
nökərləri, ürəklərində rəhmdən əsər-əlamət olmayan qa-
niçənlər, qardaş qatili yırtıcılar Qlebə yaxınlaşanda o, inil-
dədi, ağladı və göz yaşı axıtdı.

Müqəddəs Qleb Smyadina çayının mənsəbində elçiləri 
qarşıladı. O, elçiləri görüb qəlbən sevindi, onlar isə (Svyato-
polkun adamları) Qlebi görən kimi sərt, qaşqabaqlı görkəm 
aldılar və ona tərəf üzməyə başladılar. O isə onların onu sa-
lamlayacağına əmin idi. Qlebin gəmisinə yanaşan kimi qatillər 
su kimi ışıldayan sıyrılmış qılıncları əllərində Qlebin gəmisinə 
atılmağa başladılar. Həmin dəqiqə Qlebin adamlarının əlin-
dən kürəklər düşdü – hamı qorxudan donub qaldı. Bu vəziy-
yəti görən lütfkar Qleb başa düşdü ki, onu öldürmək istəyirlər.

O, qəmgin baxışları ilə onlara nəzər saldı və gözlərin-
dən axan yaş yanaqlarını islatdı; sakit bir vəziyyətdə tez-tez 
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köks ötürən, bədəncə zəifləmiş, göz yaşı axıdan Qleb iniltili 
bir səslə ucadan qışqırdı: “Əziz və mehriban qardaşlarım, 
mənə toxunmayın, mənə zülm etməyin! Mənə rəhminiz 
gəlsin, qardaşlarım və ağalarım, rəhminiz gəlsin. Qardaşı-
ma və sizə nə pislik etmişəm? Əgər belə bir iş olubsa, onda 
məni knyazımızın və mənim qardaşımın, ağamın yanı-
na aparın. Mənim cavanlığıma rəhminiz gəlsin, ağalarım, 
rəhminiz gəlsin! Siz mənim ağam, mən isə sizin qulunuz 
olacağam. Axı hələ mən cavanam, məni məhv etməyin! Ye-
tişməmiş sütul sünbülü biçməyin! Bar verən cavan tənəyi 
kəsməyin! Yalvarıram sizə, sizə qulluq edərəm... Apostol 
dili ilə deyilmiş sözlərdən qorxun”. “Uşaq ağılda olmayın, 
ancaq onlar kimi mərhəmətli olun...”. Mənim isə qardaş-
larım, heç bir qərəzim yoxdur, yaşca da uşağam. Əgər siz 
mənim qanıma susamışsınızsa, qardaşlarım, mən sizin və 
qardaşımın – sizin knyazınızın əlindəyəm”.

Görəsən, onlar heç olmasa bir sözdən xəcalət çəkib öz 
niyyətlərində tərəddüd edirlərmi? Yox! Yırtıcı heyvan kimi 
onu tutdular. O gördü ki, onlar onun sözlərinə qulaq asma-
dılar, onda belə dedi: “Əlvida, mənim mehriban atam və 
hökmdarım Vasili (yəni Vladimir)! Əlvida, anam və mənim 
xanımım! Əlvida, qardaşım Boris və mənim gənclik müəl-
limim! Əlvida, qardaşım və havadarım Yaroslav! Əlvida, 
qardaşım və düşmənim Svyatopolk! Bu həyatda bir daha 
sizi görməyəcəm, ona görə də sizdən kədərlə ayrılıram!”

O, sonra ağlaya-ağlaya belə dedi: “Vasili, Vasili, atam və 
hökmdarım! Qulağını aç və mənim səsimi eşit, gör sənin 
oğlunun başına nə iş gəlib. Gör məni necə günahsız öldü-
rürlər! Əfsus! Əfsus! “Səma, eşit məni və yerə təsir göstər!”. 
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Qardaşım Boris, barı sən mənim səsimi eşit! Atam Vasili-
ni çağırdım, o, məni eşitmədi. Məgər sən də məni eşitmək 
istəmirsən? Ürəyimin kədərinə, qəminə və parçalanmış, 
yaralanmış qəlbimə fikir ver, çay kimi axan göz yaşlarıma 
bax! Heç kim məni eşitmir; lakin sən məni yadına sal və 
mənə görə o bir Allahın qarşısında ibadət et, axı sən onun 
taxt-tacı qarşısında durmağa layiqsən!”.

O, dizi üstə oturub ibadətə başladı.
Sonra onlara tərəf baxdı, mülayim və sakit tərzdə dedi: 

“Nə məqsədlə göndərilmişsizsə, başa çatdırın!”.
Onda lənətə gəlmiş Qoryaser tapşırdı ki, onu tez öldür-

sünlər. Qlebin Torçin adlı aşpazı bıçağı götürdü və günahsız 
quzunu kəsən kimi o müqəddəsi öldürdü. Bu hadisə sent-
yabr ayının beşində bazar ertəsi baş verdi. Elə orada da bas-
dırıldı. Yol keçən tacirlər və ovçular onun basdırıldığı yerdə 
yanan şam gördülər və mələklərə məxsus mahnılar eşitdilər.

(Qatillər Svyatolpokun yanına qayıtdılar, Qlebin meyiti isə 
səhrada qaldı. Orada yanan şamlar görünür və mələklərə məxsus 
mahnılar eşidilirdi. Yaroslav isə bu vəhşi qətlə dözməyib Svya-
tolpokla mübarizəyə başladı. Məlun məğlub oldu və qaçdı, lakin 
sonra çoxlu peçeneqlə geri qayıtdı).

 ...Yaroslav isə qoşun yığıb Alta yaxınlığında ona qarşı 
çıxdı və müqəddəs Borisin öldürüldüyü yerdə dayandı. O, 
əllərini göyə qaldırıb dedi: “İlahi, qardaşımın qanı Habilin 
qanı kimi fəryad edəcək! Qardaş qatili Qabili etdiyin kimi, 
Svyatopolku da zarıltıya və titrəməyə salmaqla ondan in-
tiqam al!..” O, dua edərək dedi: “Ey mənim qardaşlarım! 
Hərçənd cismən getsəniz də, ruhən sağ və Allah qarşısında 
dayanmısınız! Duanızla mənə kömək edin!..:”
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Alta yaxınlığında səhra döyüşçülərlə doldu. Düşmənlər 
qarşı-qarşıya gəldilər. Günəş doğan kimi amansız döyüş üç 
dəfə təkrar olundu. Bütün günü vuruşdular, yalnız axşam-
çağı döyüş Yaroslavın qələbəsi ilə başa çatdı. Məlun Svyasto-
polk isə şeytan dalına düşmüş kimi aradan elə çıxdı ki, hətta 
sümükləri də gücdən düşdü, atın tərkinə qalxmağa heyi qal-
madı. Onu xərəkdə aparmalı oldular. Onunla Berestovaya 
gəlib çatdılar. O isə yenə dedi: “Qaçın, bizi izləyirlər”. Onu 
izləyən və qovanlara qarşı döyüşçüləri göndərdi, ancaq on-
lar heç kəsə rast gəlmədilər. O, xəstə vəziyyətdə uzanmışdı, 
yerindən qalxa-qalxa deyirdi: “Qaçaq! Bizi yenə izləyirlər! 
Məhv oldum”. O, burada əzablara tab gətirə bilmədi. Allah 
qəzəbi ilə təqib olunan Svyatopolk Lyadsk torpağından da-
yanmadan keçdi. Nəhayət, lyaxlar və çexlər arasındakı biya-
bana qaçıb gəldi, öləndən sonra cəhənnəm əzabına məruz 
qaldı... İndiyə qədər onun qəbri durur, insanlara öyüd olsun 
deyə, oradan həmişə üfunət qoxusu gəlir.

O vaxtdan etibarən rus torpağında knyazlar arasında 
çəkişmələrə son qoyuldu və Yaroslav rus torpağında haki-
miyyəti ələ aldı. O, həlak olmuş müqəddəslərin necə və ha-
rada basdırıldıqlarını öyrənməyə başladı. Boris haqqında 
məlumat verdilər ki, o, Vışqorodda basdırılmışdır, müqəd-
dəs Qleb haqqında isə heç kəs bir şey bilmirdi, ancaq mə-
lum idi ki, onu Smolenskdə öldürmüşlər. Onda oradan ke-
çib gələn müsafirlərin gördüklərini ona çatdırdılar, onların 
dediyindən məlum oldu ki, orada, səhrada işıq və şam gör-
müşlər. Bunu eşidən Yaroslav ora bir neçə keşiş göndərdi 
və dedi ki, “qardaşım oradadır!” Onu əvvəllər gördükləri 
yerdə tapdılar. Əllərində xaç, ehtiramla onun meyitini gə-
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miyə qoydular, sonra isə gətirib Vışqorodda, Borisin qəbri 
yanında dəfn etdilər.

(Bunun ardınca müqəddəslər mədh olunur, Allaha və şəhid olmuş 
qardaşlara xitabən dua oxunur. Mətn Borisin səciyyələndirilməsi və 
müqəddəslərin qəbri üstündə baş verən möcüzələrə dair məlumatla 
yekunlaşır. Aşağıda Borisin xarisci görkəmi təsvir olunur).

Bax Boris belə idi. Hər işdə atasının sözünü eşidərdi. Za-
hirən gözəl, hündür, girdəsifət, enlikürək, beli nazik, mər-
həmətli gözləri, gülər üzü vardı; saqqal və bığ yeri yenicə 
tərləmişdi; gəncliyində bədəncə möhkəm, çiçək kimi gözəl 
idi; döyüşlərdə qorxmaz, məsləhətlərində müdrik və ağıllı, 
daxilən Allah mərhəmətli idi.

Задание для развития русской речи и выполнения 
самостоятельной работы 

1. Прочитайте текст «Сказания», изложите его фабулу 
на русском языке. Подготовьте реферат по «Сказанию» и 
коротко охарактеризуйте образы русских князей.

DUSTAQ DANIILIN YALVARIŞI

Ehtimala görə, “Dustaq Daniilin yalvarışı” XII əsrin birinci 
rübündə ölkənin şimalında yazılmışdır. Bu, şimali Pereyaslav kn-
yazı Yaroslav Vsevolodoviçə göndərilmiş məktubdur. Rus ədəbiy-
yatı tarixində ilk hadisədir ki, zalım boyarlardan zülm görmüş, al-
çaldılmış və təhqir olunmuş, nəticədə kömək üçün knyaza müraciət 
edən şəxs müəllif kimi çıxış edir. “Yalvarış” özünün bədii xüsu-
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siyyətləri etibarilə XII əsr ədəbi nümunələrindən fərqlənən orijinal 
bir əsərdir. Boyarlara və monastr rahiblərinə qarşı çevrilmiş ciddi 
satirik çıxışlar “Yalvarış”da publisistik elementlərlə birləşmişdir. 
Bu xüsusiyyətlərinə görə onu satirik pamflet adlandırırlar.

“Dustaq Daniilin yalvarışı” əsərində şəxsi hisslər, insani lə-
yaqət, ictimai haqsızlıqlara qarşı etiraz parlaq şəkildə öz əksini 
tapmışdır. “Yalvarış”ın əsas ideyası bu dövrdə yaranmış ədəbi 
əsərlərin siyasi istiqaməti ilə ziddiyyət təşkil etmir. Zülmün nü-
fuz üstünlüyünə malik olduğunu, boyarların qəddarlığını görən 
Daniil nicat yolunu qüdrətli knyaz hakimiyyətində görür. Daniil 
bu əsərdə ideal knyaz simasında yetim və dulların, rəiyyətinin 
müdafiəsini tapmağa çalışır.

DUSTAQ DANIILIN 
BÖYÜK KNYAZ YAROSLAV VSEVOLODOVIÇƏ YALVARIŞI

...Mənim ağam, mərhəmətli olduğunu bildiyimə görə 
sənə müraciət edirəm. Axı müqəddəs kitabda belə yazılır: 
“İstəyin və alın!” Biz də susmayacağıq, lütfkar ağamız kn-
yaz Yaroslav Vsevolodoviçə müraciət edəcəyik.

Mənim knyazım, mənim ağam! Knyazlıq etdiyin zaman 
yadına sal, axı mən sənin qulunun və kənizinin oğluyam.

Mənim ağam, görürəm ki, bütün adamlar sənin səxavə-
tindən günəşdə qızınan kimi qızınırlar. Təkcə mən, nə 
günəş şüası, nə də yağış görüb, kölgədə bitən ota bənzə-
yirəm. Mən də gecə və gündüz sənin gözlərinin işığından 
məhrum olub, elə bil ki, qaranlıqda gəzib dolaşıram. Ona 
görə də mənim ağam, sözlərimə qulaq as və məni bütün 
əzablardan xilas et.
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Mənim knyazım, mənim ağam! Sənin evində hamı bol-
luq içərisində yaşayır və elə bil bu evdə yeməli şeylər heç 
azalmır. Maral bulaq həsrətində olan kimi təkcə mən sənin 
mərhəmətinə möhtacam.

Mən yol kənarında hər keçən yolçunun budaqlarını qır-
dığı qurumuş ağaca bənzəyirəm; hamı məni incidir, çünki 
mən sənin keçilməz hasara bənzər qüdrətli əzəmətinlə mü-
hafizə olunmuşam.

Mənim knyazım, mənim ağam! Dövlətlini hər yerdə – özgə 
şəhərdə də tanıyırlar (onun dostları vardır), kasıb isə öz şəhə-
rində belə tanınmır, gözə dəymədən keçib gedir. Əgər dövlət-
li danışmağa başlasa, hamı susar və onun sözünün qüdrətini 
göyə qaldırarlar. Kasıb danışanda isə sözünü kəsərlər. Aydın-
dır, kimin geyimi şuxdursa, onun sözü də hörmətlidir.

Mənim knyazım, mənim ağam Yaroslav Vsevolodoviç60! 
Mənim xarici görkəmimə baxma, mənəvi aləmimi öyrən. 
Çünki geyimdən kasıb, ağıldan dövlətliyəm; yaşca cavan 
olsam da, düşüncə etibarilə yaşlıyam. Qartal səmada üzən 
kimi mən fikrimlə göydə uçuram.

Mənim knyazım, mənim ağam! Üzünü mənə göstər, çünki 
sənin səsin çox şirindir, ağzından bal tökülür, siman gözəldir...

Mənim knyazım, mənim ağam! Mənə qurd quzuya 
baxan kimi yox, ana balaya baxan kimi bax! Səma quşları-
na tamaşa et, onlar nə toxum əkir, nə biçir, nə yığır. Yalnız 
Allahın mərhəmətinə ümid bağlayırlar. Kasıblara kömək 
məqamında kömək əlini geri çəkmə. Axı müqəddəs kitabda 
belə yazılıb: “Sənə əl uzadanın əlindən tut, qapını döyənə 
aç, onda behiştlik olarsan...”
60 Yaroslav Vsevolodoviç – Novqorod knyazı, sonra böyük Vladimir knyazı (1190-
1246); Vsevolod Bolşoy Qnezdonun oğlu; Aleksandr Nevskinin atası.
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Mənim knyazım, mənim ağam! Çörəyini bu müdrik 
dilənçilərdən əsirgəyib, kütbeyin dövlətlini tərifləyib göylərə 
qaldırma. Dilənçi, natəmiz qaba qoyulmuş qızıl kimidir; ağıl-
dan kəm dövlətli, qiymətli parçadan tikilmiş balınç üzünə 
salınmış, içi də samanla doldurulmuş balınça bənzər...

Mənim knyazım, mənim ağam! Müharibədə o qədər 
də qoçaq olmasam da, sözdə mahirəm, dillə müraciətləri 
və ağıllıları bir yerə toplaya bilərəm. Şəhərlərin on ağılsız 
sahiblərindən bir ağıllısı yaxşıdır; Süleyman61 da deyir ki, 
hakimiyyət sürən on ağılsız hökmdardansa, bir ağıllısı yax-
şıdır, çünki müdrik adamların fikirləri ağıllı olur. Daniil de-
yir: “Knyaz qocaq adamı tez taparsan, ağıllının isə dəyəri 
yoxdur. Aqillərin alayları möhkəm, şəhərləri isə alınmaz 
olur; cəsur adamların alayları qüvvətli olsa da, ağılsızlıq 
üzündən mərhumiyyətə uğrayır...”

Mənim knyazım, mənim ağam! Mən nə Afinada böyü-
müşəm, nə də filosoflardan dərs almışam, lakin arı kimi hər 
çiçəyin üstünə qonur, xəz su çəkən kimi oradan şirin sözlər və 
ağıl əxz eləyirəm.

Mənim knyazım, mənim ağam! Valideynim kimi sən də 
məni atma; mənim ağam, mənə lütfkarlıq göstər.

Mənim knyazım, mənim ağam! Palıd ağacı kökləri sayə-
sində möhkəmdirsə, bizim şəhər də sənin qüdrətinlə da-
yanıb. Gəminin başı sükançıdır, rəiyyətinə isə knyaz, başçı 
sənsən. Mən fərsiz alaylar gördüm və dedim. Vəhşi heyvan 
da əzəmətli görünür, amma şüursuzdu. Arvadlara kişi, ki-
şilərə knyaz, knyazlara isə Allah başçıdır.

Qiymətli, rəngarəng paltarlardan tikilmiş libas üzə necə 
gözəllik verirsə, sən də elə, bizim knyaz, ağıllı boyarların-
61 Süleyman – Öz gücü ilə şöhrət tapmış Bibliya qəhrəmanı Süleyman peyğəmbər.
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la çoxlarının qarşısında ən hörmətli adamsan və müxtəlif 
ölkələrdə ad-san çıxartmısan. Tor suyu buraxıb, çoxlu ba-
lıq tutduğu kimi, sən də knyaz, var-dövləti qüvvətli döyüş-
çülərə paylayır və cəsurları birləşdirirsən. Ancaq xeyirxah ki-
şiləri qızıla ala bilməzsən, ancaq döyüşçülərlə qızıl, gümüş, 
həm də şəhərlər ələ keçirə bilərsən. İsrail çarı İyezegil Babi-
listan elçiləri qarşısında qürrələnərək, saysız-hesabsız qızıl-
larını onlara göstərdiyi vaxt, elçilər onlara demişdi: “Bizim 
çar qızıllarının çoxluğu ilə deyil, cəsur və ağıllı adamları ilə 
səndən qüdrətlidir”.

Su – balıqların, sən də knyaz, öz rəiyyətinin anasısan. 
Bahar çiçəkləri ilə torpağa yaraşıq verir, sən isə knyaz, bizi 
lütfkarlığın ilə bəzəmisən.

Mənim knyazım, mənim ağam! Mən ağır ehtiyac içində 
yaşamış, qəmli günlər görmüş, qul boyunduruğu altında 
əzab çəkmiş, həyatın bütün acılarını dadmışam.

Boyar həyətində qırmızı uzunboğaz çəkmə geyinmək-
dənsə, sənin evində çarıqda gəzmək, qış paltarında sənə xid-
mət etmək mənə boyar heyətində alqırmızı paltar geyinmək-
dən xoş olardı. Zira donuzun burnundan qızıl bəzək şeyləri 
asmaq və ya nökərin əyninə bahalı paltar geydirmək nəyə 
gərəkdir. Tiyana qulp əvəzinə halqalar taxmaqdan onun dibi 
qurumdan və hissdən təmizlənməz. Nökər də belədir. O, 
həddindən artıq məğrur və çalışqan olsa da, nökərlik tənə-
sindən yaxa qurtara bilməz. Sənin evində su içmək mənə bo-
yar qapısında şərbət içməkdən xoş olar. Sənin əlindən sərçə 
kababı almaq mənə zalım ağaların əlindən qoyun arsaqası 
almaqdan daha ləzzətli olar, çünki çox vaxt qul çörəyi ağ-
zımda yovşan dadı verir, içdiyim suya da göz yaşlarını qa-
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tıram. Mərhəmətli ağaya xidmət etməklə azadlığa çıxarsan, 
pis ağaya xidmət etmək isə səni miskinliyə salar...

Müxtəlif yeməklərlə bəzədilmiş süfrə açmadığıma görə 
dostlarım və yaxın adamlarım məndən üz döndərdilər. 
Çoxları masa arxasında oturub əllərini qablara uzadanda 
və bal kimi ləzzətli yeməklərdən həzz alanda özlərini mənə 
dost sanırlar, pis gündə isə düşməndən də amansız olur və 
mənə badalaq quranlara kömək edirlər; üzdə mənim üçün 
göz yaşı axıdanlar, ürəklərində isə mənə gülürlər. Buna 
görə də nə dosta inamım vardır, nə qardaşa. 

Əgər bir şeyim varsa, onlar mənimlədir, mənə məxsus de-
yillərsə, tezliklə məni tərk edirlər. Ona görə də mənim knya-
zım, dilənçi gününə düşdüyümə görə sənə müraciət edirəm. 

Knyaz Rostislav əsassız deməmişdi ki, Kursk knyazı 
olmaqdansa, mənə ölüm yaxşıdır. Ona görə də Süleyman 
peyğəmbər yaxşı deyibdir: “Xudaya, məni nə var-dövlətə 
sahib, nə də kasıb elə; varlansam, lovğalanaram, kasıblıqda 
isə oğurluq, quldurluq, əxlaqsızlıq fikrinə düşərəm”.

Ona görə də mənim knyazım, mənim ağam, andını po-
zan adam kimi dilənçilikdən qurtarmaq ümidi ilə sənin 
həmişəki mehribançılığına və hədsiz lütfkarlığına müra-
ciət edirəm. Mənim yoxsul torpaqlarıma mərhəmətli bu-
ludlarını göndər. Torpaq bol məhsul, ağaclar meyvə, sən 
isə knyaz, bizə dövlət və şöhrət bəxş edirsən. Çünki hamı 
sənin yanına qaçıb gəlir və dərdlərindən xilas olmağa sən-
dən kömək alırlar; dövlətlilərin tapdaladıqları yetimlər də, 
kasıblar da mehriban himayəçi kimi qaçıb sənin yanına gə-
lirlər. Quş balaları analarının qanadları altında sevindikləri 
kimi, biz də sənin hakimiyyətin altında şənlənirik. Mənim 
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ağam, quşu cələdən, dağ keçisini tordan, ördək balasını qır-
ğının caynaqlarından xilas edən kimi, məni də kasıbçılıq-
dan, dilənçilikdən xilas et.

Kim insanın dərdlərinə şərik çıxır, qızmar yay günündə 
bu, ona soyuq su vermək kimi bir şeydir. Mənim knyazım, 
mənim ağam! Pas dəmiri yeyir, qəm isə insanı. Adam var 
ki, özünə umac ova bilmir, ancaq başqasına əriştə kəsir.

Mənim knyazım, mənim ağam! Çayların suyundan də-
niz dolmadığı kimi, axıb-gələn var-dövlət də sənin evini 
doldurmaz; çünki dənizdən çoxlu su götürmüş bulud kimi, 
əllərin sənin var-dövlətini yoxsullara paylayır. Məhz ona 
görə mən də sənin mərhəmətinə pənah gətirmişəm. 

Mən müdrik olmasam da, müdriklərin paltarını, ağıllı 
adamların isə çəkməsini geymişəm...

Mənim knyazım, mənim ağam! Fəlakətə düşən qulunu 
qovma, məni həyatdan məhrum etmə. Kəniz xanımının hök-
mü altında olduğu kimi, biz də sənin əlinin altındayıq, mən də 
sənin nökərinin övladıyam. Cürbəcür ləzzətli yeməklər yeyən-
də quru çörəklə dolanan məni xatırla; şirin içkilərdən ləzzət 
aldığın, yaraşıqlı paltarlarını geydiyin vaxt cır-cındır içində 
qalmış məni də unutma; yumşaq yorğan-döşəkdə uzandığın 
vaxt təkcə cındır paltara bürünmüş, qışda soyuqda ölən, yağış 
dənələrinin ox kimi məni deşdiklərini də xatırla.

Mənim knyazım, mənim ağam! Qartal bütün quşların, 
nərə bütün balıqların, şir vəhşi heyvanların, knyaz, sən isə 
pereyaslavlıların çarısan. Şir nərildəsə, kim qorxuya düşməz; 
knyaz sənin sözün isə kimi vahiməyə salmaz? İlan fısıldaması 
ilə qorxunc olduğu kimi, knyaz, sən də çoxlu döyüşçülərin-
lə vahiməlisən. Qızıl qadınların yaraşığıdırsa, knyaz, sən isə 
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rəiyyətin. Bədən qan damarları, knyaz, biz isə sənin hakimiy-
yətin ilə qüvvətlənirik. Quş balaları baharın, körpələr ananın, 
knyaz, biz isə sənin gəlişinə sevinirik. Qusli barmaqlarla kök-
ləndiyi kimi, şəhərimiz də sənin başçılığınla abadlaşır.

Mənim knyazım, mənim ağam! Parçla su götürməklə 
dəniz tükənmədiyi kimi, evindən nə qədər şey götürsək də, 
sənin də var-dövlətin əskilməz.

Hərçənd müdrik olmasam da, hər halda, darvaza ağzında 
az da olsa, bir balaca müdrikləri qarşılamış, ağıllı adamların 
çəkmələrini, müdrik adamların isə paltarını geymişəm. Kn-
yaz, sən elə bilərsən ki, mən bu sözləri ağılsızlıqdan deyirəm? 
Axı kim səmanı gecəyə, ulduzları ağaclığına bənzətmiş, ağıl-
sız adamlardan hikmətli sözlər eşitmişdir?! Daş suda üzmür. 
Həmçinin nə köpəklərə, nə donuzlara qızıl, nə də ağılsızlara 
müdrik sözlər lazımdır. Nə ölünü güldürmək, nə də əxlaqsı-
zı düzəltmək olar. Qum göyərib daş çiçək açanda, divanə də 
ağıl sahibi olar. Dəliyə cəza vermək, dəlik-deşikli çəlləyə su 
tökmək kimidir. Ağılsızları nə səpirlər, nə əkirlər, nə əyirir-
lər, nə toxuyurlar, onlar özləri dünyaya gəlirlər. 

Knyaz, bəlkə sən belə fikirləşirsən: “Sən yalan danışdın!” 
Axı bu necə ola bilər? Əgər mən oğurluğu bacarsaydım, 
sənə bu qədər şikayət etməzdim. Qız gözəlliyini əxlaqsızlı-
ğı ilə, kişi isə şərəfini oğurluğu ilə məhv edir.

Knyaz, bəlkə belə deyərsən: “Evlən və dövlətli qayınata-
nın yanında yaşa: orada ye də, iç də!” Qızdırma xəstəliyinə 
tutulmaq bundan daha yaxşıdır. Qızdırma bir az titrədər və 
əl çəkər, məkrli arvad isə ölənə qədər çöpə döndərər.

El arasında yayılmış təmsillərdə belə deyilir: “Quşlar 
arasında nə koryapalaq quşdur; vəhşi heyvanlar içində də 
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nə kirpi vəhşi heyvandır; nə balıqlar arasında xərçəng ba-
lıqdır; nə qaramal arasında keçi qaramaldır; nökər üçün iş-
ləyən, nökərlər yanında nökər deyildir; o kişi kişi deyildir 
ki, arvadının yanında ağzı qatıq kəsmir...”.

Bir şəxs ki cehiz xatirinə və ya dövlətli qayınataya görə 
bəd arvadla evlənir, əxlaqsızdan da əxlaqsızdır. Evimdə 
öküz saxlasam, zalım arvaddan o, yaxşıdır.

Mən zalım arvadın üstündə qızıl gördüm və ona dedim: 
o, qızıla necə də ağırlıq edir. Mənə dəmir əritmək zalım ar-
vadla yaşamaqdan çətindir. Bəd arvad cırmaq yerinə bən-
zər: oram qaşınır, buram ağrıyır.

Kinli, çəpgöz, şeytanabənzər, iri ağızlı, uzun çənəli, acı-
dilli, güzgüyə baxan qoca bir arvad gördüm və ona dedim: 
“güzgüyə deyil, tabuta bax, üzünün eybəcərliyini görüb də-
rin qəm dəryasına batmaqdansa, kifir arvadın güzgüyə bax-
maması yaxşıdır”.

Knyaz, bəlkə mənə belə deyərsən: “Rahibliyə get”. Nə do-
nuza minib gedən ölünü, nə də arvad belində gedən şeytanı 
görmüşəm; mən nə palıdın əncirini, nə də çökə ağacının üzü-
münü yemişəm. Məlaikə cildinə girib Allahı aldatmaqdansa, 
həyatımı elə-belə başa vursam, yaxşıdır. Çünki belə deyilib, 
Allahı deyil, camaatı aldat; Allaha yalan satmaq, onunla za-
rafat etmək, hərçənd çoxları şöhrət düşkünü köpəklər gedib, 
yenidən bu həyata, köpək kimi öz qusuntusuna qayıdarlar... 
Hərçənd çoxları, şöhrət düşkünü köpəklər, kəndləri və qəlbi 
təmiz, adlı-sanlı adamların evlərini gəzib dolaşırlar. Harda 
toy və qonaqlıq var, rahiblər və rahibələr ordadırlar: məlaikə 
simasına malik olsalar da, əxlaqca pozğundurlar. Mənsəbcə 
keşiş olsalar da, davranışca ədəbsizdirlər...
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Knyaz, bəlkə deyərsən: “İt kimi yalan danışdın”. Ancaq 
yaxşı iti knyazlar da, boyarlar da sevirlər.

Nə isə, mübahisəyə son verib belə deyək. “Ay Allah, kn-
yazımıza qüdrət ver; tənbəlləri inadçıl et; qorxaqların qəlbinə 
cəsarət ver! Xudaya, vətənimizi Allahsız bütpərəstlərin əsir-
liyinə vermə, başqa qəbilədən olanlar deməzlərmi, hanı bun-
ların Allahı? Bizim Allahımız isə həm göydədir, həm yerdə.

İlahi, onlara Samson qüdrəti, İskəndər cəsarəti, Yusif is-
məti, Musa müdrikliyi, Davud62 mülayimliyi bəxş elə! Əs-
rlər boyu qalsın deyə, öz ixtiyarın altında daha çox insan 
cəm et ki, bütün ölkələr, hər bir insan nəfəsi səni mədh et-
sin. Xudaya, dünya durduqca eşq olsun sənə! Amin!”. 

Задание для развития русской речи и выполнения 
самостоятельной работы

1. Прочитайте текст, перескажите его краткое содержа-
ние на русском языке, сделайте аудиозапись вашего пересказа. 

RUS TORPAĞININ MƏHVINDƏN BƏHS EDƏN SÖYLƏMƏ

Bu kiçikhəcmli ədəbi abidə monqol-tatarların rus torpaqla-
rına gəlişindən və bu gəlişlə Rusun məhv edilməsindən, onun 
müstəqilliyinin itirilməsindən xəbər verən ilk mənbə kimi tanınır. 
XV əsr ədəbi abidələri  siyahısında qorunub saxlanılan bu “Söy-
ləmə”ni bəzi tədqiqatçılar XIII əsrə aid və bizə gəlib çatmamış bö-
yük bir poemaya giriş kimi dəyərləndirirlər. Digərləri onu konkret 
62 Davud – Musanın atası, Bibliya çarı; Bibliyaya görə, o, cavanlığında arfada çalar 
və insan ehtiraslarını yatırardı.
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olaraq knyaz Aleksandr Nevskinin həyatından bəhs edən povestin 
başlanğıc hissəsi hesab edirlər. 

Naməlum müəllif Rus torpağının məhv olması barədə göz yaşı 
axıdır və monqol-tatarların gəlişinə qədər onun hansı əzəmətə, 
zənginlik və gözəlliyə malik olmasını yana-yana qeyd edir. Ümumi 
əhvali-ruhiyyəsinə və ideyasına görə “Rus torpağının məhvindən 
bəhs edən söyləmə” “İqor polku hekayəti” ilə səsləşir. Rus torpaq-
larının, xristianların başına gələn bu faciənin knyazlar arasında 
dartışmaların və mənasız iddiaların nəticəsi olduğu vurğulanır.   

Ey Gün kimi işıqlı, bərbəzəkli Rus torpağı! 
Çoxlu gözəlliklərlə valeh edirsən bizi: bir çox göllərinlə, öz 

yerlərində ehtiramla sevilən çaylar və çeşmələrinlə, sərt dağla-
rınla, hündür təpələrinlə, sıx-sıx palıqlıqlarınla, möcüzəli düz-
lərinlə, müxtəlif vəhşi heyvanlar və saysız-hesabsız quşlarla, 
böyük şəhərlərinlə, olduqca gözəl kəndlərinlə, monastr bağla-
rı ilə, kilsə məbədləri və zəhmli knyazlarla, namuslu boyarlar 
və bir çox zadəganlarınla valeh edirsən bizi. Sən hər şeydən 
bolsan, Rus torpağı, ey sarsılmaz xristian etiqadı!  

Buradan uqrlara63, lyaxlara və çexlərə; çexlərdən yatv-
yaqlara64 , yatvyaqlardan litvaya və almanlara65; almanlar-
dan karelə; koreldən lənətəgəlmiş toymislərin66 məskun-
laşdığı Ustyuqa67 və Dışuçi dənizin68 arxasına, dənizdən 
bolqarlara69 qədər, bolqarlardan burtaslaradək70; burtaslar-
63 uqrı – macarlar
64 yatvyaqlar – litvalılar
65 almanlar – burada isveçlər nəzərdə tutulub
66 toymislər – bütpərəst tayfa
67 Ustyuq – Şimali Dvina çayının qolu üzərində şəhər
68 Dışuçi dəniz – Ağ dənizdə və Şimal Buzlu Okeanda tez-tez böyük qabarmalar 
və çəkilmələr baş verdiyinə görə onlar belə adlandırılırdı. 
69 bolqarlar – Volqa bulqarları nəzərdə tutulur.
70 burtaslar – mordva tayfası
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dan çeremislərədək71; çeremislərdən mordvayadək, - Allah 
bütün bunların fəthini xristian xalqına, bütün ölkələrin bö-
yük knyazı Vsevoloda72, onun atası Yuriyə, peçeneqlərin 
beşikdəki uşaqlarını adıyla qorxutduqları Kiyev knyazı, ba-
bası Vladimir Monomaxa nəsib elədi, litva isə bataqlıqdan 
başını belə çıxara bilmirdi, uqrlar da daş şəhərlərini dəmir 
qapılarla bərkitdilər ki, böyük Vladimir onların üzərinə hü-
cum etməsin. Almanlarsa mavi dənizdən uzaqda olduqla-
rına sevinirdilər; burtaslar, çeremislər, vyada73 və mordva 
bal toplamaqla böyük knyaz Vladimirə vergi ödəyirdilər və 
Manuil Carqradskinin74 özü qorxudan ona saysız-hesabsız 
hədiyyələr göndərirdi ki, böyük knyaz Vladimir Sarqradı 
onun əlindən almasın. İndisə böyük Yaroslavdan Vladi-
mirədək və hazırki Yaroslavadək və onun qardaşı, Vladimir 
knyazı Yuriyədək bütün xristianlara bəla üz vermişdir.   

Задание для развития русской речи и выполнения 
самостоятельной работы

1. Прочитайте текст по «Хрестоматии», с. 76-77.
2. Выпишите из второго абзаца все эпитеты, переведите

их на азербайджанский язык.
3. Подчеркните в тексте названия этносов и народов, со-

берите о них информацию. 

71 çeremislər – marilər
72 Vsevolod – Böyük Vladimir knyazı Vsevolod Yuryeviç Bolşoye Qnezdo (1154-1212)
73 vyada – udmurtlar
74 Manuil Çarqradski – Bizans imperatoru Manuil Komnin (1142-1180). 
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IQOR YÜRÜŞÜ HAQQINDA SÖYLƏMƏ

“İqor yürüşü haqqında söyləmə”nin adı  (“Cлово о полку 
Игореве”) 1964-cü ildə Qüdrət Cəfərov tərəfindən Azərbaycan 
dilinə tərcümədə “İqor polku haqqında dastan” kimi səslənir. 

1185-ci ildə knyaz İqor oğlu Vladimir, qardaşı Vsevolod və 
qardaşı oğlu Svyatoslav ilə birgə öz drujinası ilə poloveslərin üzə-
rinə yürüşündən, bu yürüş zamanı İqor və Vladimirin əsir düş-
məsindən, Vsevolod və Svyatoslavın döyüşdə həlak olmasından 
bəhs edən povestin XII əsrin sonunda naməlum müəllif tərəfindən 
qələmə alındığı fərziyyə edilir. Əsəri XVIII əsrin 90-cı illərinin 
sonunda XVI əsrə aid əlyazmalar siyahısında qraf Musin-Puşkin 
aşkar etmişdir. 

Təqdim olunan tərcümə ədəbiyyatşünas-alim Rüstəm Kamala 
məxsusdur.  

Qardaşlar, bizə yaraşarmı
qos-qoca dastanla başlayaq
qəmli sənələrin hekayətini –
İqor Svyatoslaviçin75 axınından.
Boyan kimi
söylədiyimiz yetər.
Çün Boyan
kimi öymək istəsəydi,
dələ olub ağaclarda,
boz qurd olub yerdə gəzərdi,
çal qaraquş olub
buludlarda süzərdi.

75 İqor Svyatoslaviç (1150-1202) – Svyatoslav Olqoviçin oğlu, Oleq Svyatoslaviçin 
(“Qoreslaviçin”) nəvəsi, Novqoroq-Seversk knyazı.  
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ol kişi
keçən günlərdən dürlü xəbərlər bilərdi,
on şahin buraxarmış
bir bölük ququya,
söz qoşarmış alıcı şahinə –
qoca Yaroslava,
igid Mstislava,
Kasoq alaylarının
gözü qabağındaca
Rededanı boğazlamış
gözəl Roman Svyatoslaviçə.
Qardaşlar, Boyan bir bölük quğunu
on şahinlə qovalamırdı,
sehrli barmaqları ilə
sarı simləri dilləndirib
iti ağıllı,
mərd ürəkli,
savaş təpərli
knyazları öyərdi:
Qoca Vladimirdən İqora kimi.
Başlayaq, qardaşlar, dastanımızı:
Rus torpağı uğrunda 
yeritdi qəhrəman alayını
Poloves toprağına.
İqor baxıb gördü ki,
Al günəşi qara bulud örtmüş,
ləşkəri də zülmət içində.
Knyaz İqor belə söylədi onda
drujinasına:
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“Qardaşlarım, drujinam!
Əsir düşməkdənsə, ölüm yeydir!
Minəlim, qardaşlar, köhlən atlarımıza,
çapalım göy sulu Dona sarı!”
Knyazın ağlı çaşdı,
şeytan azdırdı onu.
Der: “İstərəm görəm ana Donu,
Poloves çölünün ucunda.
Süngümü paralamaq istərəm.
Sizinlə,
rusiçilər, əzizlərim,
ya dəli başımı qoymalıyam,
ya da tuğulğamla
Don suyunu başıma çəkməliyəm”.
Ey Boyan! Əski qərinələr bülbülü!
Cəh-cəhin yayılsaydı,
ağacdan-ağaca uçub bülbül kimi
xəyal olub buludların tərkində
ol zamanlardakı hünərləri öyüb,
keçib Troyan cığırıyla,
Aşıb çölü, dağı,
Oleq nəvəsi –
İqorun nəğməsini başlardın böylə:
“Şahinləri gen yazıya
tufan gətirməyib –
Dona uçub gəlmiş
zağca dəstəsidir.
Ey Veles nəvəsi Boyan,
yəqin öyərdin böylə:



278

“Sulanın o tayında atlar kişnəşir,
şöhrət sədası Kiyevə çatmış,
çalınır burması tunc borular Noveqradda
asılıb bayraqlar Putivldə –
İqor gözlər əziz qardaşı Vsevolodu”.
dəliqanlı Vsevolod söylədi ona:
“Dünyəlikdə bircə qardaşımsan,
gözlərimin işığı, İqor, tək sənsən!
Svyatoslaviçlərdən ikimizik!
Yəhərlə, qardaş, yügrək atları!
Biz savaş dilərik,
Kurskda atlarımız çoxdan yəhərlənmiş
Kurskluyuq –
adı bəlli igidlərik,
tunc borularla süslənib,
iti uc oxlarla yemlənib,
tuğulğalar altda böyümüşük.
Bələdik bütün yollara,
dərələr bizə tanış;
yaylarımız dartılı,
sadaqlarımız açılı,
qılınclarımız sıyrılı,
yeləklərimiz açılı,
yalquzaq oluban qaçırlar çöldə,
özlərinə şərəf,
knyaza şöhrət üçün”.
Knyaz İqor qalxıb altun üzəngiyə
üz tutdu bozqırlara.
Yollarını zülmət kəsdi
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zülmətin qara zəhmi oyatdı quşları,
ilan fışıltısı ərşə dayandı,
div səksəndi,
ağac başında səsləndi
hamı duya bilsin deyə,
qara-qara yerlərdə,
Pomoryedə, Volqada,
Posulyedə, Surojda, Korsunda,
uzaq Tmutorakan, sən də biləsən!
Dinsiz-imansız kafirlər
dağıldılar Don nəhrinə sarı
yağlanmamış arabaların qıcırtısı –
gecə yarı hürküdülmüş ququ səsi
İqor Dona doğru ləşkər yeridir!
Quşlar da duymuş bu fəlakəti
kar yarğanlar dibində qurd ulartısı qorxulu,
çal qaraquş şığıyır göylərdə –
leş üstünə qarğa-quzğun yığılır,
tülkülər vaqqıldaşıb cumur altun qalxanlara.
Ey Rus toprağı!
Yalın o üzündə görünməz oldun!
Gecələr nə bitməz oldu!
Dan yeri işıqlaşır,
çölə sis-duman çökmüş,
bülbülün səsi batmış,
bircə dolaşanların hay-küyü qalxmış.
Rusiçilər gen yazıda
altun qalxanlardan sipər çəkmiş
knyaz şərəfi knyaz şöhrəti üçün!
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Cümə günü obaşdannan
kafir alaylarını basıb yendilər,
səpələnib ox kimi bozqırlara
poloves qızlarını yesir etdilər,
qumaşın arısını, altun-axça yağmaladılar.
Bahalı zər-zibadan, əlbisələrdən
bataqlıqlarda, çamurluqlarda
körpü yapıb yol saldılar.
Al bayraq,
ağ ələm,
qırmızı tuğ və gümüş ağac
çatdı igid Svyatoslaviçə.
Bu, Oleq soyudur –
uzağa, çölə uçmuş.
Nə şahin-şonqardan, 
nə də səndən, qara quzğun,
azğın dinli kafir,
xəcil olmağa doğulmamış!
Qzak qurd olub qaçır,
Koncaq yol verir ona 
ana Dona sarı.
Ertəsi gün obaşdannan
qanlı şəfəqlər xəbər verir dan yerindən
qara bulud qalxır dəryadan
dörd Günəş üzlünü örtməyə,
çaxnaşır qara şimşəklər – 
olacaq möhkəm tufan!
Mizraq gürşadı töküləcək Don nəhrinə! 
Kafir tuğulğasına dəyib,
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paralanır qarğı dilli qayım süngülər,
korşalır qara poladüz qılınclar burda, –
Kayala çayında,
Don nəhrində!
Ey Rus toprağı!
Yalın o üzündə görünməz oldun!
Striboq nəvələri,
küləklər dəryadan ox teylər
İqorun cəsur alayına!
Yer lərzəyə gəlir,
çaylar lillənir.
çölü toz basır,
bayraqlar yellənir –
zalım poloveslərdir, axışıb gəlir
Rus alayları
Dondan, dərya tərəfdən,
hər tərəfdən geri çəkilir.
İgid rusiçilərin al qalxanlarından,
Şeytan babalarının səsindən
sədlər çəkilir çölə.
Dəliqanlı Vsevolod!
Savaşın qızğın yerində,
ox yağdırısan yağmur kimi yağı üstə,
poladuc qılıncını tuğulğalara çaxırsan,
girirsən meydana
bir buğra kimi!
işıq saçırsan altun tuğulğanla!
Meydan dolu kafir başı ilə.
Avar tuğulğaları paralanmış
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poladüz qılıncınla,
Ey dəliqanlı Vsevolod!
həm canını, həm adını,
Çerniqov şəhrində
altun ata taxtını,
görklü Qlebovna xatunun
həm sevgisini, sığalını
unudanın gözünə indi
yaramı görünər, qardaşlar?
Troyan dövründən,
Yaroslav zamanından
Oleq Svyatoslaviçin yürüşlərindən!
qılınc ilə fitnə-şər toxumu –
ox toxumu səpən Oleqdən söz deyək?
şəhri-Tumutorakanda
üzəngiyə ayaq qoyan kimi,
böyük Yaroslav ixtiyar çağında
səsi duymazdımı?
Çerniqovda
Vsevolod oğlu Vladimir
qapayırdı qapını.
Boris Vyaçeslaviçin ruzgar aldı canını
Kanına kənarında, göy çayır üstündə.
Gənc, cilasun knyaz idi,
Oleqin əməllərinə dözmədi, ölmədimi?
Svatopolk Kayalada,
Uqor süvarilərinin arasından
atasının meyitini çıxartmadımı?
Kiyevə,



283

Müqəddəs Sofiyaya aparmadımı?
Oleq Qorislaviç zamanında,
qanlı qovğalarda
şər-fitnə səpilirdi,
fitnə-fəsad cücərirdi,
tar-mar olmadımı?
Dajdboq76 nəvəsinin xanimanı
knyaz qovğalarından.
Ömür tükənir,
tarlada cütçünün səsi batmış.
Quzğunlar leş parçalayıb,
zağcalara şikar üstə daraşırdı.
Ağır-ağır savaşlar,
yorğun-arğın axınlar olmuş,
fələk də görməmişdi bu vurhavuru.
Poloves toprağında, qara çöldə
axşamdan sabaha,
sabahdan axşamacan
uçuşur ovxarlı oxlar,
cingildəyir polad süngülər,
dəyib tuğulğalara
paralanır qılınclar,
qara yer at nalları altında
sümüklə əkilib,
qanla suvarılıb,
sitəmlə biçildi Rus toprağında.
Obaşdannan gün qalxana qədər
o nə səsdi,

76 Dajdboq – bütpərəst slavyanlarda (ruslarda) Günəş Allahı
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nə gurultudur? –
İqor alayı qayıdır:
sevgili qardaşı Vsevoloda yazıx!
Bir gün vuruşdu,
O biri gün çarpışdı,
üçüncü günün günortası
endi knyaz bayraqları.
İti axıntılı Kayala
ayırdı qardaşları,
qanlı şərab yetər olmadı,
qudaların bitdi şöləni,
rusiçilər içdilər ölüm camını
Rus toprağı üçün.
Qəhrdən ot yanıb,
kədərdən ağac yerə əyildi.
Qardaşlar,
yaman günlər yetişdi dəxi,
çöl gücümüzü aldı axır.
Dajdboq nəvəsinin şeytan ordusunu
Devanın gücü yenər yəqin 
ol Qiyamət günündə,
Donun göy sularında
Quğu qanadları ilə silkinib.
Bizdən uzaq saldı xoş dövranları
Knyaz qovğaları,
kafir axınları.
Çün yola getmədi qardaş qardaşla:
“O mənimdir, bu mənimdir!”
Hər özündən deyən knyaz
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təkəbbürlük, mənlik edib
bir-birinə divan tutdu.
yağılar töküldü hər tərəfdən
Rus toprağına.
Ey şahin, düşüb şikar dalınca
uçdun uzağa – dəryaya.
İqorun igid alayı dirilməz daha!
Rus toprağı şivənli-vaylı;
quruldu matəmlər,
alışdı şamlar...
Rus xanımları ağlaşdılar, bozlaşdılar:
Dəxi bundan sonra istəklimizi,
əzizimizi
gözümüz görməz,
ağlımız kəsməz.
Altunu-axçanı
əlimiz heç tutmaz.
Kiyev kədərdən,
Çerniqov üzüntüdən,
qardaşlar fəryad qopardı.
axdı dərd seli Rus toprağı boyunca,
Zülm tüğyan etdi.
Knyazların didişdiyini görüncə
yağılar axıb gəldi.
Hər ev bir belkadan 
bac-xərac verdi.
Svyatoslaviçlərdən ikisi –
İqor və Vsevolod
nifaq yaratdı.
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Ataları Svyatoslav,
böyük Kiyev knyazı
zəhmiylə, hikkəsiylə,
bol ləşkəriylə
poladüz qılıncı ilə yağıları,
Poloves toprağına girib,
təpələri, yarğanları tapdayıb,
çayları, gölləri bulandırıb,
qara yel kimi yerindən qopartdı
dinsiz Kobyakı77

sayagəlməz kafir alaylarından!
Kobyak düşdü beləcə
Kiyev şəhrinə,
Svyatoslav sarayına.
Almanlar və veneditsalar,
yunanlar və moravlar
Svyatoslav şərəfinə oxudular.
O Poloves nəhri Kayalada
ruslar getdi qurban,
varidatı dağıldı, oldu talan.
Knyaz İqora acıyır hamı.
Çün Knyaz keçdi
altun yəhərindən kölə yəhərinə.
Boşaldı şəhər divarları,
nəşəmiz qara gəldi.
Svyatoslav qara vaqiəli yuxu gördü
Kiyevdə, dağ başında.
“Duşumda gördüm, – der, – dünən axşamdan

77 Kobyak – 1184-cü ildə rus knyazları tərəfindən darmadağın edilmiş və əsir 
götürülmüş poloves knyazı
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bürüyüb qara örtüyə,
uzadıb qaracökə yatağına,
kədərqarışıq
mavi şərab gətirdilər,
içiboş yağı yeləyindən
sinəm üstə iri mirvarilər səpildi,
Görürəm...
Ağban evimin damı uçur.
Plesnsk ətəklərində
boz qarğalar qarıldaşır,
dağ yaxasında bir ormandan,
qarğalar uçur dəryaya doğru...”
boyarlar knyaza söylədilər böylə:
“Knyaz, dərd ağlını çaşdırmış,
iki şahin dediyin
altun ata taxtından uçmuş
ya Tmutorakana ova çıxmış,
ya da Donun suyunu başına çəkməyə.
Kafir qılıncları doğramış
şahinlərin qanadını,
Özlərinisə
salmışlar dəmir buxovlu kəməndə.
Üçüncü günün qaramatı:
iki günəş batdı,
iki al sütun söndü.
Oleq və Svyatoslav –
iki ay parçası
zülmətdə əriyib,
Kayalada batdılar –
təkcə düşmən sevindi
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Kayalada zülmət işığı batırdı,
poloveslər soxuldu
quduz canavar sürüsü kimi
Rus toprağına 
Köləliyi – azadlıq
rüsvanı şöhrət bildilər.
Div özünü yerə atdı...
Gözəl poloves qızları
göy sular başında verib səs-səsə
Rus altununu cingildədib,
Bus dövrünü yada salıb
Şarukanın78 qisasını almağa çağırdılar.
Bizdən, dostlar,
sevinc pərən düşdü.
Böyük Svyatoslav onda
altun sözünü söyləmiş,
söyləmiş ahu-zar içində:
“Ey övladlarım İqor və Svyatoslav!
çox erkən düşdünüz
Poloves torpağında
qılınc çalmağa,
şöhrət həvəsinə.
Ərliklə hünər qazanmadınız,
namərdcəsinə kafir qanı axıtdınız.
mərd ürəyiniz
polad kimi,
dəli ərdəmliklə bərkiyib,
ağarmış başımı dərdə soxdunuz
durduğum yerdə?

78 Şarukan – Konçak xanın babası. 
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Moqutlardan, tatranlardan,
sebirlərdən, topçaqlardan,
Çerniqov boyarlarından
bol ləşkər yığsa da,
qardaşı Svyatoslavdan
məbəd olmadı ona.
Onlarda qalxan yox,
bircə qəmə ilə,
vəhşi coşqularıyla
alaylar yenirlər,
ata adını uca tuturlar.
Siz isə deyirdiniz:
tək başımıza
olarıq başarılı.
İlk şöhrəti qazanaq,
son şöhrəti paylaşarıq.
Qardaşlar, bir baxın,
qoca cavanlaşarmı?
Tükün tüləyən şahin ova çıxar yüksəkdə,
ancaq yuvasını mahcur etməz.
Knyazlardan daha imdad yox,
Fələyin üzü dönmüş...
Rimov fəryad edir
poloves qılıncı altında.
Vladimir tamam yaralı,
Qleb oğlu üzüntülü!
Ulu knyaz Vsevolod!
uzaqdan uçub gələsən bəlkə,
altun ata taxtını qoruyasan?
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İstəsən, Volqanı
kürəklə kürüyərsən...
Donu tuğulğanla qurudarsan.
Buralarda olsaydın,
qaravaş bir noqataya,
qul bir rezanaya satılardımı?
Dəli Qleb oğulları ilə
süngüləri necə atardın.
Pürik və David, sizədir sözüm!
Qızılı tuğulğaları qan gölündə üzən 
sizin döyüşçülər deyildimi?
İntəhasız bozqırda
ovxarlı qııncdan yaralanmış
kəllər kimi böyür-böyür böyürən
qorxmaz drujinanız deyildimi?
Dostlar, qalxın üzəngiyə,
Rus toprağı eşqinə.
Fələyin acığına
dəliqanlı Svyatoslaviç İqorun yaraları eşqinə.
Qalıtski Yaroslav Osmomısl!
Altun taxtda oturubsan,
dəmir donlu alayların
dirənib Uqor dağlarına
kralın yolunu kəsirsən,
nəhrin ağzını açırsan.
Hökmün yetir Dunayacan.
Kiyevdə qapılar açırsan
altun ata taxtından,
sultanları atəşə tutursan.
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Ağam, öldür Konçakı,
azğın dinli kafiri,
Rus toprağı eşqinə!
O dəliqanlı İqor Svyatoslaviçin,
İqorun yaralarına görə!
igid Roman və Mstislav!
Fikriniz ancaq hünərdir
şahin kimi havada süzüb.
şikar dalınca şığıyıb
çox yüksəyə uçursunuz.
Yüklədib ağır cəbbəxananız,
sanki, yer çınlayır,
Xinova,
Litva,
Deremala,
Yatvaqlar.
uluslar tir-tir əsir 
Poloveslər süngülərini atdılar,
polad qılınclar altına
başlarını qoydular.
Knyaz İqor,
Günəşin batması,
Ağacın yarpaq tökməsi xeyirə yozulmaz.
Sula Ros arasında 
artıq şəhərlər sənin deyil.
cəsur alayın geri dönməz daha!
Knyaz, Don çağırır, Don gözləyir,
Hamınızı savaşa səsləyir!
Olqoviçlər, igid knyazlar,



292

hazırsınız cəngi-cidala!
Mstislaviçlərdən!
İnqvar və Vsevolod! –
Əsliniz-nəsliniz bəlli.
Zəfəri savaşlarda qazandınız.
malınız, mülkünüz varidatınız.
Altun tuğulğalarınız,
polad süngüləriniz, qalxanlarınız nəyə gərək?
İtiuc oxlarınızla
çölün ağzını kəsin.
Rus toprağı adına!
dəliqanlı İqor Svyatoslaviçin
yaraları adına!
Gümüş sulu Sula
Pereyaslavla axmaz oldu.
kafirlərin coşqusundan
Dvina qara çamurla
Polotska axdı getdi.
Təkcə İzyaslav Vasilkoviç
iti qılıncını
Litva tuğulğasına çaxdı,
babası Vseslavın
adını uca tutdu.
Həmən Litva qılıncıyla
doğranıb zəbun oldu
qanlı otlar üstündə.
Can verərkən söylədi belə:
“Knyaz, drujinan sənin
qurda-quşa yem oldu...
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yanında nə qardaşı Vyaçeslav,
nə də Vsevolod vardı.
Böyür-başında bir kimsə yox,
təninnən can ayrıldı,
qara şivən qopdu,
hamı bunlu oldu,
şəhərdə tək borular çalındı.
Yaroslavın nəvələri! Vseslavın nəvələri!
Endirin bayraqlarınızı,
atın paralanmış qılınclarınızı.
Dədə şöhrətinə layiq olmadız!
qovğalarınızla, qavğalarınızla
dolandırdınız kafirləri
Vseslavın yağmaladığı Rus toprağına.
Yola getmədiniz, sözə baxmadınız,
Poloves toprağından zor günlər gəldi!
Ol qiyamət günündə
Fələk üz döndərdi Vseslavdan.
Atını mahmızlayıb çapdı Kiyevə.
tuğ sancdı altun taxta,
quduz canavar kimi
atıldı Belqoroda,
qara pusarıqda gözdən itdi,
səhərisi aləmə səs saldı:
üç əməli ilə
Açdı Novqorodun qapılarını,
Yaroslavın şöhrətini xar eylədi,
Dudotokdan Nemiqaya qurd kimi atıldı.
Nemiqada başlar vurulur,
xırman sovrulur,



294

təndən can çıxır.
Nemiqadanın sahilləri qan qoxulu,
toprağa dən yerinə
rus oğullarının sümüyü əkilir.
Ol knyaz Vseslav hamıya fərman verirdi,
knyazlara səhərlər paylayırdı.
Gecələr qurd kimi dolaşıb sərsəri 
ilk xoruz banınacan 
ulaşıb Tmutorakana;
Ulu Xorsun yolunu kəsdi
səhər obaşdan 
Polotskda, Müqəddəs Sofiyanın 
zəngi çalınanda,
Kiyevdə duyardı
cəsur tənindən divanə ruhu seyranda oynar,
tez-tez tutması tutardı.
Kəramətli Boyan
bir vaxt ona söz də qoşmuşdu:
“Ağıllı, təpərli,
quş kimi zirək olsan da,
tanrı əmrindən qaçmaq olmaz!”
Ey Rus toprağı, ahın göylərə bülənd oldu.
keçmişləri və ol knyazları xatırlayıb
Kiyev dağlarında 
qoca Vladimir yerindədir.
Davidlərin, Rüriklərin
bayraqları yüksəkdədir,
süngülərinin səsi fərqli.
Yaroslavnanın çay üstündə qalxır nəvası.
Obaşdannan ququ kimi nalə çəkir:
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– Quşa dönüb uçaram çay boyunca,
Kayala sularında
Knyazın qaynar bədənində ipək qolçağımla
silərəm qanlı yaralarını.
Yaroslavnanın naləsi qalxır Putivldə, hasar üstdə:
– Ah, yelim-yelkənim!
niyə belə bərk əsirsən?
niyə Xan oxlarını atırsan?
Niyə yüngül qanadlarını 
döyüşçü sallarına tökürsən?
Lacivərd dərya qoynunda gəmiləri yırğalayıb,
göylərin yeddi qatında 
əsməyin bəs deyilmi?
Ağotu əsdirməyin bəs deyilmi?
Yaroslavna obaşdannan
Putivldə, ağca bürclü hasar üstə zarlıq qıldı:
– Dnepr Slavutiçim mənim!
Keçib Poloves toprağından
sal qayaları yara bildin,
Svyatoslaviçin qayığı
Kobyakdan qurtulmadı.
İlahi,
özümə qaytar qayığımı,
sel-sel axıdaram
dəryaya göz yaşlarımı.
Yaroslavna obaşdannan,
Putivldə, ağac bürclü hasar üstə
ağlar-bozlar:
“Ey işıq verən günəş!
nursan, qutsalsan...
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İlahi, sıcaq şöləni
döyüşçülərin qayığına salmadın,
Bağrıyanıq bozqırlarda
yaylarını niyə əyirdin?
Dərddən yeləklər açılmadı,
gecəyarı dərya cuşa gəldi
duman-tufan qarışıq –
Poloves toprağından
Tanrı İqora yol verdi axır.
Rus toprağına sarı,
altun ata taxtına doğru.
Sozaldı axşam şəfəqləri.
İqor yatır,
İqor oyaq;
qalıb Donun suları arasında 
Fikri dağla aran arasında.
Gecəyarı gəldi at tappıltısı
Çayın o biri tayından 
Ovlur fışqırıqladı:
– Eşidirsənmi, knyaz!..
Knyaz İqor isə yoxa çıxıb!
qopdu qışqırtı,
gəldi taqqıltı,
ot xışıldadı,
tərpəşdi poloves çadırları.
Knyaz İqor 
sincab olub qamışlıqda gizləndi,
ağ güləyən quşu olub suya şığıdı,
döndü bozqurda.
Donetsin göy yaxasıyla
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şahin olub buludlarda pərvaz etdi,
səhər, nahar,
şam yeməyinə
quğudan-ördəkdən qırdı.
İqor şahin kimi uçur,
Vlur qurd kimi qaçır,
sıçradıb tər şehi
yügrək atları ləhlətdilər.
Donets belə söylədi:
– Knyaz İqor!
Ad-sanın var yetərincə!
Konçakla aran yoxdusa,
Rus toprağında isə toy-büsatdı.
İqor dedi cavabında:
– Eh, Donets!
knyazı ləpələrində yırğalayıb,
gümüş sahillərində, altına göy ot sərib,
isti dumana bürüyüb,
su üzündə güləyən quşunla,
axarda qağayılarınla,
havada çöl ördəyinlə
həyan olmusan ona!
Stuqna çayı belə deyildi ha,
quruca irmaq idi,
yad suları udub daşdı,
gənc knyaz Rostıslavı batırdı, –
gəlib çıxmadı Dnepr sahilinə;
anasını ağlar qoydu,
çiçəklər ləçək tökdü
ağacların boynu büküldü kədərdən.
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Qzakla Konçak
İqorun izinə düşdü –
lal oldu qarğalar,
kiridi dolaşalar,
ilan-çiyanlar
fısıldaşdı,
ağacdələn taqqıltısıyla
çay yolunu
göstərdi,
bülbüllər təranəsiylə
dan yerini
salamladı.
Konçak Qzaka dedi:
– Şahin yuvaya uçursa,
ağ ququmuzla duzağa salarıq.
Qzak Konçaka dedi:
Ağ quyruğu ələ keçirsək,
həm şahindən olaq,
həm də ququdan.
Poloves çölündə
qurd-quşdan tapılmaz aman
ol Yaroslav zamanında Boyandan
bir kəlam qalıbdır yadda:
“Gövdəsiz baş,
başsız gövdə olmaz,
İqorsuz da Rus toprağı!”
Göydə günəş şölə saçır,
Knyaz İqor yetişib Rus toprağına!
Çay qırağında rus qızları toy-büsat qurmuş,
səsi, sədaları çatır Kiyevə.
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İqor qalxır Boriçevə,
Müqəddəs Piroqoşa məbədinə.
Ölkələr şaddır, şəhərlər məmnun.
Salamladıq ixtiyar knyazları,
indi oxumağımız gərək
gənc knyazlar şərəfinə:
“Yaşasın İqor Svyatoslaviç,
dəliqanlı Vsevolod,
gənc Vladimir İqoreviç!
Xristianlar yolunda
savaşan, vuruşan knyazlar və drujina eşqinə!
Var olsun
knyazlar və drujina!
Amin!
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BATININ RYAZANI DAĞITMASI 
HAQQINDA POVEST

1237-ci ildə Batının Ryazanı dağıtması haqqında povest” rus-
ların tatar-monqol işğalçılarına qarşı qəhrəmanlıq mübarizəsini əks 
etdirən əsərlər içərisində xüsusi yer tutur. O, bədii xüsusiyyətləri 
etibarilə orta əsr ədəbi abidələrindən fərqlənir. Çox güman ki, po-
vest faciəli hadisələrdən sonra yazılmışdır. Əsərin iki variantı bəlli-
dir. Onlardan biri XVI, digəri XVII əsrdə yazıya alınmışdır.

6745 (1237) ildə... Allahsız Batı küllü miqdarda tatar 
döyüşçüsü ilə rus torpağına gəldi və Voronej79 sahilində, 
Ryazan torpağı yaxınlığında dayandı. Batı həyasız elçilərini 
Ryazan80 knyazı Yuri İnqvareviçin81 yanına göndərdi. Batı 
tələb edirdi ki, hamı – knyazlar da, başqa adamlar da gəlir-
lərinin onda birini ona versinlər.

Ryazan knyazı Yuri İnqvareviç kafir Batı xanın gəlişini 
eşidən kimi Vladimir şəhərinə böyük Vladimir knyazına 
xəbər göndərdi. Knyaz Yuri ondan xahiş edirdi ki, Allahsız 
Batı xana qarşı ya özü gəlsin, ya da ordu göndərsin. Böyük 
Vladimir knyazı Georgi Vsevolodoviç82 nə özü gəldi, nə də 
kömək üçün qoşun göndərdi. 

O, yalnız öz qüvvələri ilə Batıya qarşı vuruşmaq istəyir-
di. Böyük Ryazan knyazı Yuri İnqvareviç böyük Vladimir 
knyazı Georgi Vsevolodoviçin ona kömək etməyəcəyini 

79 Voronej çayı – Ryazan torpağının cənubunda, qıpçaq düzü ilə sərhəd təşkil 
edən Don çayının sol qolu.
80 Köhnə Ryazan Okanın dik sahilində yerləşirdi. Müasir Ryazan şəhəri o vaxt 
Ryazan – Pereyaslav  kimi tanınırdı.
81 Yuri İnqvareviçin adı salnamələrdə çəkilir. O, 1220-ci ildən Ryazan knyazı olur.
82 Georgi Vsevolodoviç Vladimirski – Böyük Vladimir knyazı Batıya qarşı 
vuruşda həlak olmuşdur. 
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eşidən kimi qardaşları: Murom knyazı David İnqvareviçə83, 
Kolomensk knyazı Qleb İnqvareviçə84, knyaz Oleq İnqvare-
viçə Krasnıya85, oğlu knyaz Fyodor Yuryeviçə86, Vsevolod 
Pronskiyə87 və başqa knyazlara xəbər göndərdi...

Onlar çağırılmamış qonağı hədiyyələrlə razı salmaq 
haqqında məsləhətləşdilər. Knyaz Yuri Batı xanın Ryazana 
hücum etməməsi üçün oğlu knyaz Fyodor Yuryeviçi və başqa 
knyazları hədiyyələrlə və üzrxahlıqla onun yanına göndərdi.

Knyaz Fyodor Yuryeviç Voronej çayı yaxınlığına gəlib 
ona hədiyyələr verib xahiş etdi ki, Ryazan torpağına hücum 
etməsin. Dinsiz Batı xan hiyləgər və zalım idi, o, hədiyyələ-
ri qəbul etdi və yalandan söz verdi ki, Ryazan torpağına 
hücum etməyəcək.

Batı, qəzəblə özünü öyərək deyirdi ki, Rusiya torpağına 
hücum edəcəkdir. 

O, Ryazan knyazlarından tələb etdi ki, ya qızlarını, ya da 
bacılarını onun yatağına göndərsinlər. Ryazan əyanlarından 
biri paxıllığından kafir Batıya xəbər verdi ki, knyaz Fyodorun 
arvadı çar nəslindəndir və son dərəcə gözəldir. Hiyləgər və 
dinsizliyinə görə rəhmsiz, ehtiras düşkünü Batı xan knyaz 
Fyodor Yuryeviçə dedi: “Knyaz qoy sənin arvadının gözəlli-
yinə baxım!” Ryazan knyazı mömin Fyodor Yuryeviç isə gü-
lümsədi və ona dedi: “Arvadlarımızı sənin kimi namussuz 

83 Salnamələrdə David İnqvareviç Muromskinin adı çəkilmir. 1228-ci ildən 
Muromda Yuri Davıdoviç knyazlıq etmişdir. 
84 Qleb İnqvareviç Kolomenskinin adı salnamələrdə qeyd olunmayıb, Kolomna – 
Moskva çayı üzərində salınmış, əvvəllərdə Ryazan torpaqlarına daxil idi.
85 Oleq İnqvareviç – Povestdə Yuri İqnoriviçin qardaşı, həqiqətən isə qardaşı 
oğludur. Simaca gözəl olduğuna görə Krasnı adlandırılmışdı.
86 Fyodor Yuryeviç – Povestdə Yuri İnqvareviçin oğlu, Zarazsk knyazı: salnamədə 
adı çəkilmir.
87 Vsevolod Pronski – Çox güman ki, Vsevolod Qleboviç Pronskidir, salnamələrdə 
onun daha əvvəl, 1208-ci ildə öldüyü qeyd olunmuşdur.
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xanın yanına əxlaqsızlıq üçün gətirmək bizə, xristianlara ya-
raşmaz. Bizə qalib gələrsənsə, onda arvadlarımıza da sahib 
olarsan...” Kafir Batı xan özünü təhqir olunmuş sanıb daha da 
qəzəbləndi. O əmr etdi ki, knyaz Fyodor Yuryeviçi edam et-
sinlər və meyitini vəhşi heyvanlara versinlər. O, başqa knyaz 
və əsilzadələr haqqında da belə hökm verdi.

Fyodor Yuryeviçlə gələnlərdən təkcə onun Apollon adlı 
lələsi aradan çıxa bildi. O, nəcib qəlbli ağasının müqəddəs 
vücuduna baxaraq ürəkdən ağladı. O gördü ki, ağasının me-
yitini heç kəs mühafizə etmir: o, meyiti aparıb gizlicə dəfn 
etdi. Bu xəbəri gözəl əxlaqlı knyaginya Yevpraksiyaya88 çat-
dırmağa tələsdi. Lələ, alçaq Batı xanın namuslu knyaz Fyo-
dor Yuryeviçin necə öldürdüyünü ona danışdı. Knyaginya 
Yevpraksiya körpə oğlu İvan Fyodoroviç  də qucağında kn-
yaz imarətinin qülləsində idi; kədərlə dolu dəhşətli əhvalatı 
eşidən knyaginya hündür qüllədən uşaqla birlikdə özünü 
yerə atdı və həlak oldu.

Böyük knyaz Yuri İnqvareviç istəkli oğlu mömin knyaz 
Fyodorun, başqa knyazların, tanınmış əyanların Allahsız 
Batı tərəfindən öldürüldüyünü eşidib böyük knyaginya, 
başqa knyaz arvadları və qardaşları ilə göz yaşı axıtdı. Bü-
tün Ryazan uzun müddət onlar üçün ağladı.

Kədərlə dolu qəlbini göz yaşları ilə boşaldandan son-
ra knyaz öz döyüşçülərini toplamağa və onlardan alay ya-
ratmağa başladı. Böyük knyaz Yuri İnqvareviç at üstündə 
mərdlik və cəsarətlə onun qarşısından keçən döyüşçülərinə, 
qardaşlarına, boyarlarına və sərkərdələrinə baxıb əllərini 
göyə qaldırıb dedi: “Xudaya, bizi düşmənlərimizdən xilas 
et, hiyləgər və pozğunluq salan namərdlərdən mühafizə et. 

88 Salnamələrdə Yevpraksiyanın və oğlunun adı çəkilmir.
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Qoy onlar cəhənnəmə vasil olsunlar, qoyma ki, o lənətəgəl-
miş, rus torpağına sahib olsun! Bizim, sənin qullarının, onun 
zülmü altına düşməsinə razı olma”. O, qardaşlarına da belə 
dedi: “Ay mənim əzizlərim və mehriban qardaşlarım! Mə-
gər Allahın xeyirxah əli üstümüzdə olduğu bir vaxtda zülmə 
dözə bilərikmi? Şərəfsiz həyat sürməkdənsə ölümlə həyatı-
mızı almaq daha yaxşıdır! Gəlin ölüm badələrini qaldıraq! 
Bax mən, sizin qardaşınız, müqəddəs kilsələrin, xristian di-
ninin, ata yurdumuzun, böyük knyaz İqor Svyatoslaviçin89 
şərəfinə hamınızdan əvvəl özüm badə qaldırıram.

(Knyaz Allaha və qohumları Boris və Qlebə dua elədi, atasının 
qəbri ilə vidalaşdı, böyük knyaginya ilə xudahafizləşdi, yepiskop və 
keşişləri, xeyir-duasını qəbul edib Batıya qarşı hücuma başladı).

O, Ryazan sərhəndində Batı ilə qarşılaşıb ona hücum etdi. 
Ryazanlılar şücaət və qəhrəmanlıqla vuruşdular. Bu, son 
dərəcə ağır və dəhşətli bir döyüş idi. Döyüşçülər uzun müd-
dət çarpışmalı oldular, nəticədə, Batının çox güclü alayları 
məhv oldu. Ryazan ordusunun qəhrəmanlıqla vuruşduğunu 
görən Batı xan qorxuya düşdü. Axı Allahın qəzəbi qarşısında 
kim dura bilər? Batının döyüşçülərinin sayı-hesabı yox idi və 
onlar vuruşmaqdan çəkinmirdilər, ona görə bir rus döyüşçü-
sü mini ilə, ikisi isə on mini ilə vuruşmalı oldu.

Böyük knyaz qardaşı David İnqvareviçin, başqa knyaz-
larının və qohumlarının həlak olduğunu görüb ürəyində 
kədərləndi və yanıqlı səslə qışqırdı: “Ey mənim əziz qar-
daşlarım, Ryazanın bəzəyi və gülləri, ruhdan düşməyin, 
möhkəm durun! Qardaşımız knyaz David hamıdan əvvəl 
89 Ryazan knyazları İqor Olqoviçin nəslindən idilər. Svyatoslavın povestdə adının 
çəkilməsi aydın deyil. D.S.Lixaçov belə güman edir ki, burada İqor Oqloviç “İqor 
polku haqqında dastan”ın qəhrəmanı İqor Svyatoslaviç kimi mənalandırılıb.
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ölüm badəsini içdi, məgər biz bu badəni içə bilmərikmi?” 
Onlar başqa atlara minib vuruşu daha mərdliklə davam 
etdirməyə başladılar. Ryazan igidləri və cəsurları elə qəh-
rəmanlıqla vuruşmuşdular ki, hətta torpaq onların ayaqla-
rı altında inildəyirdi. Batının alayları içərisində çaxnaşma 
düşdü. Onlar ryazanlıların mətanətinə, qəhrəmanlığına 
təəccüb edirdilər. Tatarların çox güclü alayları böyük çə-
tinliklə onlara qalib gəldilər.

Böyük knyaz Georgi İnqvareviç90, qardaşları Murom kn-
yazı David İnqvareviç, Kolomensk knyazı Qleb İnqvareviç və 
onların qardaşı Pronsk knyazı Vsevolod burada həlak oldu-
lar. Çoxlu yerli knyaz, sarsılmaz sərkərdələr, igid və cəsur dö-
yüşçülər, Ryazanın ən yaxşı qoçaqları ölüm badəsini birlikdə 
içdilər. Onlardan heç kəs qayıtmadı və meyitləri döyüş mey-
danında qaldı. Günahlarımıza görə Allah bizə bu yolu qismət 
elədi. Knyaz Oleq İnqvareviç isə ölümcül halda əsir alındı.

Batı xan çox alayının məhv olunduğunu görüb hədsiz 
dərəcədə kədərləndi. Tatar döyüşçülərindən çoxusunun öl-
dürüldüyünü görüb dəhşətə gəldi və Ryazan torpağını viran 
etməyi, heç kəsə rəhm etməyib, hamını qılıncdan keçirməyi 
və hər şeyi yandırmağı əmr etdi. Pronsk91 və Belqorodu92 yer-
lə-yeksan etdirdi. Kişiləri, arvad və uşaqları insafsızca doğ-
radı. Günahlarımız üzündən xristianların qanı sel kimi axdı.

Batı, ağır yaralardan haldan düşmüş yaraşıqlı və cəsur kn-
yaz Oleqi görüb istədi ki, onun yaralarını sağaltsın və dinini 
ona qəbul etdirsin. Knyaz Oleq İnqvareviç isə Batını məzəm-
90 Georgi İnqvareviç yuxarıda Yuri İnqvareviç kimi verilmişdir. Rus adı olan Yuri 
Georginin dialekt formasıdır.
91 Pronsk şəhəri Proni çayı üzərində salınmışdı və bir tərəfdən sıldırımlı qaya, 
digər tərəfdən, yarğanla əhatə olunan qalanı xatırladırdı.
92 Belqorod şəhəri Ryazan torpağında yerləşirdi (indi Beloqorodışşe) Batının 
hücumu vaxtı dağıdılmışdır.
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mət etdi, onu dinsiz və xristianların düşməni adlandırdı. 
Lənətəgəlmiş daşürəkli Batı bundan daha da qəzəbləndi və 
o saat əmr etdi ki, Oleqi bıçaqla tikə-tikə doğrasınlar...

Lənətəgəlmiş Batı xan Ryazan torpağını talan etməyə baş-
ladı, sonra isə Ryazan şəhərinə çatıb onu mühasirəyə aldı. 
Beş gün aramsız döyüş getdi. Batının döyüşçüləri bir-birini 
əvəz edir, ryazanlılar isə dəyişilmədən döyüşürdülər. Tatar-
lar onların çoxunu öldürdülər, bəziləri yaralandı, bəziləri 
isə ağır vuruşdan əldən düşmüşdü. Altıncı gün dan yeri sö-
küləndə lənətəgəlmişlərin kimisinin əlində məşəl, kimisində 
divardağıdan top, bəzisi isə nərdivanla şəhərə yaxınlaşdı. 
Dekabr ayının 21-də onlar Ryazanı tutdular.

Onlar Müqəddəs Məryəm baş kilsəsinə gəldilər. Bö-
yük knyazın anası böyük knyaginya Aqrippinanı gəlinləri 
və başqa knyaz arvadları ilə birlikdə baş kilsədə qılıncdan 
keçirdilər, yepiskop və keşişləri isə müqəddəs kilsədə oda 
atdılar, ryazanlıları, o cümlədən, qadınları və uşaqları, ke-
şiş və rahibləri qılıncla doğradılar və şəhəri yandırdılar. 
Ryazanın gözəllərini, əsilzadələri, Kiyev və Çerniqov kn-
yazlarının qohumlarını əsir aldılar. Müqəddəs məbədləri 
talan etdilər, müqəddəs səcdəgahlarda çoxlu qan axıtdılar. 
Şəhərdə bir adam da sağ qalmadı, hamı bir nəfər kimi ölüm 
badəsini qəbul edib həlak oldu; burada nə övlad üçün ata və 
ananın, nə ata və ana üçün övladın, qardaş üçün qardaşın, 
nə də yaxın qohumların iniltisini eşidən, göz yaşı axıtdığını 
görən var idi, çünki hamı birlikdə həlak olmuşdu. Bütün 
bunlar isə bizim günahlarımız üzündən baş vermişdi.

Məlun Batı xan çoxlu xristian qanının axıdıldığını görüb 
daha da azğınlaşdı, rus torpağını bütünlükdə əsarət altına 
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almaq, xristian dinini məhv etmək və müqəddəs kilsələri 
dağıtmaq arzusu ilə Suzdal və Vladimir şəhərlərinə getdi.

Ryazan əyanlarından Yevpati Kolovrat93 o vaxt knyaz 
İnqvar İnqvareviçlə94 Çerniqovda idi. Yevpati Batı xanın 
böyük bir qüvvə ilə Ryazan torpağına gəldiyini eşidib ba-
laca bir drujina ilə Çerniqovdan yola düşdü. O, çox tələ-
sirdi, tezliklə Ryazan torpağına gəlib çatdı və gördü ki, 
şəhərlər dağıdılmış, kilsələr yandırılmış və adamlar da 
qılıncdan keçirilmişdir. Onlara çaparaq Ryazan şəhərinə 
gəldilər və gördülər ki, şəhər xarabaya çevrilmiş, knyazlar 
öldürülmüş və şəhər sakinlərinin əksəriyyəti həlak olmuş-
dur: kimi öldürülmüş və ya doğranmış, kimi yandırılmış 
və ya çayda boğulmuşdur. Qəlbi kədərlə dolmuş Yevpati 
nərə çəkdi, düşmənə qarşı qəzəbi alovlandı, şəhərdən kə-
narda Allahın qoruyub saxladığı adamlardan min yeddi 
yüz nəfərlik drujina topladı. Onlar məlun xanı izləməyə 
başladılar və çox çətinliklə Suzdal torpağında ona çatdılar. 
Onlar gözlənilmədən Batının ordugahına həmlə etdilər və 
rəhm etmədən tatarları qırmağa başladılar. Tatarlar ara-
sında çaxnaşma düşdü. Tatarlar hərəkətləri ilə sərxoşları, 
ya da dəliləri xatırladırdılar. Yevpati və onun döyüşçüləri 
onları elə amansızcasına doğradılar ki, hətta qılıncları belə 
kütləşdi. Ona görə rus döyüşçüləri tatarların qılınclarını 
götürüb rəhmsizcəsinə onları çapdılar. Tatarlara elə gəlir-
di ki, guya ölülər dirilib. Yevpati tatarların güclü alayla-
rı arasından keçərək, aman vermədən onları doğrayırdı. 
O, tatarların arasından elə cəsarət və mərdliklə keçirdi ki, 
hətta xanın özü də vahiməyə düşdü.

93 Kolovratın adı “Povest”dən başqa heç yerdə çəkilmir.
94 İnqar İnqvareviç – Çox güman ki, Yuri (Georgi) İnqvareviçin qardaşıdır.
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Tatarlar Yevpatinin ağır yaralanmış beş döyüşçüsünü tu-
tub Batı xanın yanına gətirdilər. Batı xan onları sorğu-suala 
tutdu: “Siz hansı dinə etiqad edirsiniz? Hansı ölkədənsiniz 
və nə üçün mənə bu qədər ziyan vurursunuz?” Onlar isə 
belə cavab verdilər: “biz xristianıq, böyük Ryazan knyazı 
Yuri İnqvareviçin bahadırları və Yevpati Kolovrat alayların-
danıq. Bizi böyük Ryazan knyazı İnqvar İnqvareviç göndər-
mişdir ki, sənə, qüdrətli hökmdara hörmət və izzət göstərib 
lütfkarlıqla qarşılayaq. Xan, buna təəccüb etmə: tatarların 
böyük qüvvəsinə qarşı vuruşda badələri toplamağa macal 
tapmırıq!” Xan onların ağıllı cavablarına məəttəl qaldı.

Batı xan qaynı Xostovrulu95 qüvvətli tatar alayları ilə, Yev-
pati ilə döyüşə göndərdi. Xostovrul Batının qarşısında qür-
rələnərək söz verdi ki, Yevpatini onun yanına diri gətirəcək-
dir. Yevpatini ələ keçirmək üçün tatar alayları hərəkətə gəldi. 
Xostovrul ilə Yevpati qarşılaşmışdılar: Yevpati pəhləvan 
cüssəsi ilə Xostovrulun üzərinə yeridi və onu qılıncla yarıya 
böldü, kimini isə bel çuxuruna qədər yardı. Qüdrətli bahadır 
Yevpatini görən tatarlar qorxuya düşdülər və ona tərəf uzat-
dıqları çoxlu dirəklə Yevpatini vurmağa başladılar, çətinliklə 
onu öldürdülər və meyitini Batı xanın yanına gətirdilər.

Batı xan mirzələri96, Qızıl Orda knyazlarını və əyanları 
yanına çağırdı. O, ryazanlıların cəsurluğuna, qüvvə və qəh-
rəmanlığına təəccüb edirdi. Onlar xana belə dedilər: “Biz 
müxtəlif ölkələrdə müxtəlif çarlarla döyüşlərdə qarşılaşmı-
şıq, ancaq belə cəsur və qorxmaz igidlərə rast gəlməmişik, 
hətta atalarımız da belələri haqda bizə danışmayıblar. Elə 
bil ki, bu adamlar qanadlı və ölməzdirlər. Onların biri mini 

95 Rus və Monqol salnamələrində Xostovrulun adına təsadüf edilmir..
96 Mirzə – Orta əsrlərdə kiçik tatar zadəganlarına verilən ləqəb.
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ilə, ikisi isə on mini ilə qəhrəmancasına vuruşurdu. Onlar-
dan heç biri döyüş meydanından diri qayıtmaq istəmirdi”. 
Batı xan Yevpatinin meyitinə baxaraq dedi: “Ey Yevpati 
Kolovrat! Sən kiçik drujinanla məni möhkəmcə silkələdin, 
qüdrətli ordumun tanınmış pəhləvanlarına qalib gəldin və 
çoxlu alayını sıradan çıxartdın. Əgər beləsi məndə xidmət 
etsəydi, onu ürəyimin başında saxlayardım!” Batı Yevpati-
nin meyitini onun döyüşlərdə sağ qalmış və vuruşmalarda 
əsir alınmış drujinaçılarına verdi və heç bir xətər yetirmə-
dən onları azad etdi.

Knyaz İnqvar İnqvareviç o vaxt Çerniqovda qardaşı 
Mixail Vsevolodoviçin yanında idi və Allahın köməyi ilə 
xristianların düşməni, o, murdar Allahsızdan mühafizə 
olunmuşdu. O, Çerniqovdan ata yurdu Ryazan torpağına 
gəldi, şəhəri viran edilmiş gördü, həm də eşitdi ki, qar-
daşlarını Allahsız, qaniçən Batı öldürmüşdür. O, Ryazan 
şəhərinə gəldi və şəhəri dağıdılmış, anasını, gəlinlərini, qo-
humlarını və çoxlu şəhər sakinini öldürülmüş, şəhəri talan 
edilmiş, kilsələri yandırılmış, çerniqovluların və ryazanlıla-
rın xəzinələrindən cəvahiratın aparıldığını gördü.

Günahlarımızın bahası olaraq məhv edildiklərini və 
hər şeyin viran olunduğunu görən knyaz İnqvar İnqvare-
viç kədərli qəlbi ilə qışqırdı və göz yaşı axıtmağa başladı. 
Dərindən gələn qışqırıq və hönkürtü ilə ağlamağın nəticəsi 
olaraq ölü kimi yerə yıxıldı, üzünə su səpib təmiz havaya 
çıxardılar, çox böyük çətinliklə özünə gəldi.

Bu qədər pravoslavın həlakına kim göz yaşı axıtmaz, 
kim hönkürtü ilə ağlamaz? Gözlənilməz faciənin qurba-
nı olan bu qədər knyazların, cəsur döyüşçülərin, tanınmış 
adamların aqibətinə kim acımaz?
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Knyaz İnqvar İnqvareviç ölənlərin cəsədini araşdırdığı 
vaxt anası böyük knyaginya Aqrippina Rostislavovnanın və 
gəlinlərinin meyitlərini tanıdı. O, kənddən, Allahın köməyi 
ilə düşmən əlinə keçməmiş keşişləri çağırdı, anasını, gəlin-
lərini, qohumlarını göz yaşı ilə dəfn etdi... Zəbur surəsini 
və dini mahnı oxumaq əvəzinə ryazanlılar ağlayır, ah-fəğan 
eləyirdilər; İnqvar qalan meyitləri də dəfn edib şəhəri təmiz-
ləyib, onu işığa qərq etdi... Az-çox başına yığılmış adamlara 
təsəlli verdi. İnqvar İnqvareviçin anasını, qardaşlarını, qo-
humlarını və Ryazana gözəllik gətirən və gözlənilmədən 
həlak olanları yada salır və fəryad qoparırdı. Bütün bunlar 
bizim günahlarımızın bəlasıdır. Şəhər və Ryazan torpağı 
məhv oldu, onun gözəlliyi dəyişdi, tüstü, torpaq və küldən 
başqa orada ürəkaçan bir şey görmək mümkün deyildi. Bü-
tün kilsələr yandı, baş kilsə özü də içərisindən yanıb külə 
döndü və qaraldı. Şəhərdə nə mahnı, nə zəng səsləri vardı, 
şadlıq yerinə – zarıltı və hönkür-hönkür ağlama vardı. Axı 
təkcə bu şəhər deyil, çoxları istila edilmişdi.

Knyaz İnqvar İnqvareviç Ryazanın gülü və bəzəyi olan 
– qardaşları böyük Ryazan knyazı Yuri İnqvareviçin, onun
qardaşı knyaz Kolomensk knyazı Oleq İnqvareviç Krasnının, 
onun qardaşı Kolomensk knyazı Qleb İnqvareviçin və Vsevo-
lod Pronskinin, çoxlu başqa yerli knyazların, boyarların, sərkər-
dələrin, bütün döyüşçülərin və çoxlu mətin igidlərin Batı tərə-
findən öldürüldüyü yerə gəldi. Onlar viran edilmiş torpağa, 
ceyranotu üstündə, qar və buzla örtülmüş, heç kəs tərəfindən 
mühafizə edilmədən uzanmışdılar; heyvanlar onların cəsədini 
parçalayır, quşlar da dağıdırdılar. Hamısı bir yerdə uzanmışdı 
– onlar ölüm badəsini birlikdə içərək ölmüşdülər. Knyaz İnq-
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var İnqvareviç həlak olmuş çoxlu döyüşçünün meyitini gördü 
və kədərli, boru kimi güclü səslə qışqırdı və yumruqları ilə 
sinəsinə vurub, özünü də yerə çırpırdı...

(Bunun ardınca knyazın ağıları verilir).
Knyaz İnqvar İnqvareviç həlak olmuşların meyitlərini 

ayırd etməyə başladı və qardaşları böyük knyaz Georgi İnqva-
reviçin, Murom knyazı David İnqvareviçin və Kolomna knya-
zı Qleb İnqvareviçin, Pronsk knyazı Vsevolodun və başqa yer-
li knyazların, öz qohumlarının, çoxlu boyar, sərkərdə, yaxın 
tanışların, igid və cəsurların, Ryazana yaraşıq verənlərin me-
yitlərini Ryazana gətirdi və ehtiramla dəfn etdi.

Viran edilmiş yerdən çoxlu başqa meyitlər də yığdı. Qəb-
rüstü duası oxundu və onları dəfn etdilər. Knyaz İnqvar İnq-
vareviç Pronsk şəhərinə doğru getdi. Mömin və xristianlığa 
sadiq qardaşı knyaz Oleq İnqvareviçin doğranmış bədəninin 
parçalarını topladı. Onu Ryazan şəhərinə apardılar, onun 
nəcib başını isə böyük knyaz İnqvar İnqvareviç özü şəhərə 
qədər gətirdi və həsrətlə onu öpdü. Oleqi böyük knyaz Yuri 
İnqvareviçlə bir məqbərəyə qoydular. Qardaşları knyaz Qleb 
İnqvareviçi onların ayaq tərəfində, bir məqbərədə dəfn etdi.

Knyaz İnqvar İnqvareviç Voronej çayına tərəf, Ryazan kn-
yazı Fyodor Yuryeviç öldürülən yerə getdi. Onun namuslu 
meyitini götürdü, saatlarla qarşısında göz yaşı tökdü. Kn-
yazın meyitini öz malikanəsinə, böyük ecazkar Nikola Kor-
sunskinin97 yanına gətirdi və onun arvadı mömin knyaginya 
Yevpraksiyanı və oğlanları İvan Fyodoroviçi bir yerdə dəfn 
etdi. Onların baş tərəfində daşdan üç xaç qoydu..

(Bundan sonra həlak olmuş knyazların ümumi xarakteristi-
kası verilir).

97 “Müqəddəs Nikol”un ayini 1224-cü ildə Korsundan Ryazana gətirilmiş Nikolay 
Zarazkinin ikonası ilə əlaqədar idi.
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Xristianlığı qəbul edəndə Kuzma adı verilmiş mömin bö-
yük knyaz İnqvar İnqvareviç Ryazan şəhərinə gəlib atası bö-
yük knyaz İnqvar Svyastoslaviçin taxtında əyləşdi. O, Ryazan 
torpağında bərpa işlərinə başladı, kilsələr tikdirdi, monastırla-
rı möhkəmləndirdi, qərib adamlara təskinlik verdi və camaatı 
topladı: Allah öz qüdrətli əli ilə onları Allahsız və namussuz 
çar Batıdan xilas etdiyi üçün xristianlara bir sevinc baş verdi. 
İnqvar knyaz Mixail Vsevolodoviç98 Pronskinin atası Vsevolod 
Pronskinin Pronsk malikanəsi taxtında əyləşdi.

Vətən və xristian dini yolunda həlak olmuşlara bir xatirə 
olsun! Amin.

Творческие задания для любознательных студентов

Прочитайте повесть по "Хрестоматии" (с. 68-76), составь-
те план для пересказа, выпишите из текста незнакомые вам 
слова, понятия и исторические факты, пользуясь учебными 
материалами и Интернет-ресурсами, дайте их объяснение в 
тетрадях для семинарских занятий. Поделитесь информацией 
с товарищами по группе. 

BÖYÜK KNYAZ ALEKSANDRIN HƏYATI 
VƏ QƏHRƏMANLIĞI HAQQINDA POVEST

(BIR PARÇA)
 
Məşhur siyasi xadim Aleksandr Nevskinin, qədim Rusiyanın 

işıqlı, dünyəvi həyatına həsr olunmuş hekayə XIII əsrin sonu, ya da 
XIV əsrin əvvəllərində dindar bir müəllif tərəfindən işlələnmişdir.
98 Knyaz Mixail Vsevolodoviç. Pronsk knyazı Vsevolod Qleboviçin oğlu, ancaq o, 
hələ 1217-ci ildə həlak olmuşdu (Öz əmisi oğlunun ziyafətində öldürülmüşdür).
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Abidə “Keçmiş illərin povesti” salnaməsinin Lavrentiyev va-
riantından məlumdur. Əsasən, bütöv hesab edilən mətn XIV əs-
rin II yarısına aiddir.

1263-cü ilin yayında Yaroslavın oğlu böyük knyaz 
Aleksandr öldü. Sizə onun həyatı və qəhrəmanlığından 
danışacağıq.

...Miskin, çox günahlara batmış və ağılsız olan mən Ya-
roslavın oğlu, Vsevolodun nəvəsi müqəddəs knyaz Alek-
sandrın həyatı və qəhrəmanlığından yazmağa cəsarət 
edirəm. Mən onun haqqında böyüklərimdən eşitmiş, onun 
əməllərini gözlərimlə görmüşəm, ona görə də onun təmiz 
və şərəfli həyatından söz açmağıma şadam.

Knyaz Aleksandr böyük knyaz Yaroslavın oğludur, ana-
sı isə Feodosiya olub. Onun boyu hamıdan hündür idi, səsi 
isə çox gur idi, sanki borudan çıxırdı, simaca Misir çarının 
öz yerinə ikinci çar təyin etdiyi Yusifə99 bənzəyirdi. Gücü isə 
Samsonun100 gücünün bir hissəsinə bərabər idi. Allah ona Sü-
leyman müdrikliyi, bütün yəhudi torpağını əsir edən Roma 
çarı Vespasianın101 qəhrəmanlığını bəxş etmişdi. Knyaz Alek-
sandr da belə qələbə çaldı və heç vaxt da məğlub olmadı.

Məhz ona görə də qərb ölkələrindən, özünü Allahın 
qulu102 sayan Andreyaş adlı tanınmış bir şəxs Novqoro-
da gəlir. O, knyaz Aleksandrın fövqəladə gücünün şahidi 
olmaq istəyirdi. Onu görəndən sonra vətəninə qayıtdı və 
həmvətənlərinə dedi:
99 Yusif – Bibliya qəhrəmanı; gözəlliyinə görə ona gözəl adı verdilər. Qardaşları 
paxıllıqdan onu Misirdə qul kimi satdılar, onun müdrikliyinə heyran olan Firon, 
onu  ikinci çar təyin etdi.
100 Samson – Qeyri-adi gücü ilə şöhrət tapmış Bibliya qəhrəmanı.
101 Vespasian – Roma imperatoru Tit Flavi Vespasian (69-79-cu illər). Onun 
vaxtında Yerusəlim alınmış və dağıdılmışdı.
102 “Allahın qulları” – O vaxt, 1237-ci ildə Livoniya adlanan, indiki Pribaltikanın 
istila edilməsi üçün yaradılmış Livon ordeni cəngavərləri.
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– Mən çox ölkələri və xalqları gəzib görmüşəm, ancaq
onun kimi nə çarlar arasında çar, nə də knyazlar arasında 
knyaz görmüşəm.

Roma ölkəsinin şimal hissəsinin kralı103 knyaz Aleksandrın 
belə qəhrəmanlığı haqqında eşidəndən sonra öz-özünə dedi: 
“Gedib Aleksandrın ölkəsini əsarət altına alacağam”. Kral 
böyük qüvvə topladı, alaylarını gəmilərə mindirdi və qələbə 
arzusu ilə hərəkətə başladı104. O, Nevaya çatandan sonra ağ-
lını itirərək öz təkəbbürlü elçilərinin Novqoroda knyaz Alek-
sandrın yanına göndərdi. Onlar kralın adından dedilər:

– Mən artıq burdayam, ölkəni istila edəcəyəm. Mənə
qarşı dayana biləcəksənmi?

Aleksandr bu sözləri eşidib ürəyi od tutub yandı və 
Müqəddəs Sofiya kilsəsinə girdi və qurbangahın qarşısında 
diz çökdü və gözlərindən yaş tökə-tökə ibadətə başladı:

– Ey yeri-göyü yaradan, xalqlar arasında sərhəd qoyan, özgə
torpağına ayaq basmağı yasaq etmiş ulu tanrı! Xudaya, özün 
hakim ol, mənə toxunanlara, mənimlə dava etmək istəyənlərə 
qalib gəlməkdə, silah və qalxanını götür, köməyimə gəl!

Duanı qurtardıqdan sonra Aleksandr ayağa qalxdı və 
arxiyepiskopa baş əydi. Arxiyepiskop da ona xeyir-dua 
verib yola saldı. O, kilsədən çıxıb gözlərinin yaşını sildi və 
drujinanı ruhlandıraraq dedi:

– Güc Allahda yox, həqiqətdədir.
Bütün qoşunun yığılmasını gözləmədən ümidini üç üqnu-

ma bağlayıb müqəddəs əzabkeşləri – Boris və Qlebi köməyə 
çağırıb kiçik drujinası ilə düşmən üzərinə yola düşdü.

İjorsk torpağında onun Pelquy adlı bir ağsaqqalı vardı. 
103 İsveç kralı Erix Kartavı – Bütün Qərbin katolik torpaqları Roma ölkəsi adlanırdı 
və Roma papasına tabe idi.
104 Rusiyaya yürüşdə İsveç ordusuna knyaz Birger və knyaz Ulf Fasi başçılıq 
edirdilər. İsveç kralı Erix Kartavı yürüşdə iştirak etmirdi.
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Ona dəniz tərəfin keşiyi tapşırılmışdı. Pelquy xristianlığı 
qəbul etsə də, öz nəslinin – bütpərəstlərin içində yaşayırdı. 
O, savab iş görür, çərşənbə və cümə günləri pəhriz saxlayır-
dı. Buna görə də Allah ona həmən gün çox dəhşətli bir yuxu 
görməyi məsləhət bildi. Bu barədə qısaca danışaq.

O, böyük bir düşmən ordusunun knyaz Aleksandrın üzə-
rinə gəldiyini görür, bu haqda knyaza xəbər vermək qərarına 
gəlir. O, dəniz kənarlarında durub onların yolunu gözləyirdi 
və bütün gecəni yatmamışdı. Günəş üfüqdən boylananda o, 
çox vahiməli bir səs eşitdi və dənizin üzü ilə hərəkət edən 
qayığı gördü. Qayığın ortasında müqəddəs cəfakeş Boris və 
Qleb qırmızı paltarda ayaq üstdə dayanmışdılar. Onlar qol-
larını bir-birinin çiyninə qoymuşdular. Avar çəkənlər isə san-
ki dumana bürünmüşdülər. Boris dedi:

– Qardaşım Qleb, de ki, avar çəksinlər, qohumumuz kn-
yaz Aleksandrın köməyinə çataq.

Bu yuxunu görüb cəfakeşin sözlərini eşidən Pelquy, qa-
yıq onun gözlərindən uzaqlaşıb yox olan kimi, vahimə için-
də qalxdı. 

Burdan az sonra Aleksandr gəldi və Pelquy gördüklərini 
ona sevinclə söyləyirdi. Knyaz isə dedi:

–	Bunu heç kimə danışma.
Aleksandr düşmən üzərinə səhər saat altıda105 hücum 

etmək qərarına gəldi. Romalılar üzərində böyük qələbə ça-
lındı. Aleksandr çoxlu düşmən döyüşçüsünü məhv etdi, 
kralın üzündə özünün iti oxu ilə nişan qoydu.

Burada isə Aleksandrın alayında, onunla birlikdə şü-
caətlə vuruşan 6 cəsur kişi var idi.

Onlardan biri – Qavrila Aleksiç idi. O, düşmən qayığı-
na hücum çəkdi və taxta üzərində onların gəmisinə qədər 
105 Saat günəşin çıxdığı andan hesablanardı.
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gəlib çatdı. Düşmənlər onun qorxusundan özlərini güclə 
gəmiyə çatdırdılar, sonra isə arxaya dönüb atları ilə birlik-
də göyərtədən suya atıldılar. Allahın köməyi ilə o, çaydan 
sağ-salamat çıxdı və sonra yenidən düşmən üzərinə hücum 
edib alayın lap içərisində sərkərdənin özü ilə vuruşdu.

Digəri – Zbıslav Yakunoviç adlı bir novqorodlu idi. O, 
bir neçə dəfə düşmən alayına hücum çəkdi. Ürəyində heç 
bir qorxu hissi keçirmədən əlindəki balta ilə düşmənlə vu-
ruşdu. Bir neçə adamı həlak etdi. Aleksandr da onun mə-
harətinə və qəhrəmanlığına heyran qaldı.

Üçüncüsü – knyazın ovçusu Yakov idi. O, əlində qılınc 
alaya hücum etdi, knyaz da onu təriflədi.

Dördüncüsü – Mişa adlı bir novqorodlu idi. O, piyada-
larla gəmilərə hücuma keçdi və drujinası ilə birlikdə 3 gə-
mini məhv etdi.

Beşincisi – Gənc drujinalardan Savva adlı birisi idi. O, 
kralın qızılbaşlı çadırına yaxınlaşdı və onun dirəyini dibin-
dən kəsdi. Aleksandrın alaylarındakı döyüşçülər çadırın 
yıxılğını görüb sevinirdilər. 

Altıncısı – Aleksandrın xidmətçisi Ratmir idi. O, piyada-
larla vuruşurdu, onu çoxlu düşmən döyüşçüləri araya aldı. 
O, çoxlu yara aldı və bundan da öldü.

Bütün bunları mən, böyük knyaz Aleksandrdan və bu dö-
yüşdə onunla iştirak edən başqa döyüşçülərdən eşitmişəm.

Beləliklə, Aleksandr kral üzərində qələbə çaldı, sağ qa-
lanlar öldürülmüş döyüşçülərin meyitlərini qoyub gəmilə-
rinə minib qaçmağa başladılar. Onların gəmiləri də dənizdə 
batırıldı. Knyaz Aleksandr isə qələbə ilə qayıtdı, bu qələ-
bəyə görə o öz tanrısına minnətdarlıq duası oxudu.
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Aleksandr kral ordusuna qalib gəlməsinin üçüncü ili 
qışda böyük ordu ilə alman torpağına yola düşdü ki, onlar 
özlərini öyüb “xristianları rüsvay edərik” deməsinlər.

O vaxt artıq Pskov şəhəri alınıb106 alman canişinləri də tə-
yin olunmuşdu. Aleksandr tezliklə Pskovu geri aldı və alman-
ları qılıncdan keçirdi, sağ qalanları isə əsir götürdü, beləliklə, 
şəhəri Allahsız almanlardan təmizlədi. Onların torpağını da 
vuruşub aldı və onları oda tutdu, saysız-hesabsız əsir götür-
dü. Başqa alman şəhərlərinin əhalisi yığışıb belə dedilər: “Gə-
lin gedib Aleksandra qalib gələk və özünü də əsir götürək”.

Almanlar yaxınlaşanda gözətçilər onları gördü. Knyaz Alek-
sandr da hazırlaşıb onların üzərinə yeridi. Onlar Çud gölündə 
qarşılaşdılar. Çud gölü saysız-hesabsız döyüşçü ilə doldu.

Aleksandrın atası Yaroslav kiçik oğlu Andreyi böyük bir 
drujina ilə onun köməyinə göndərdi. Knyaz Aleksandrın 
özünün də qədimdə çar Davidin107 olduğu kimi, çoxlu cəsur, 
qorxmaz döyüşçüləri vardı. Aleksandrın döyüşçülərinin qəl-
bi şir ürəyi kimi qələbə əzmi ilə çırpınırdı, onlar dedilər:

– Ey bizim şərəfli knyazımız. Artıq sənin yolunda başı-
mızı qurban vermək vaxtı çatmışdır. 

Knyaz Aleksandr isə əllərini göyə qaldırıb dedi:
– Xudaya, sən özün şahid ol, təkəbbürlü xalqla ədavəti-

mi ayırd etməkdə mənə kömək ol, ey Allah.
Şənbə günü idi. Günəş üfüqdən görünməyə başlayanda 

hər iki tərəf qarşı-qarşıya durdu. Çox amansız bir vuruş baş-
ladı, oxların zərbəsindən və qılıncların şaqqıltısından doğan 
səslərdən adama elə gəlirdi ki, donmuş göl hərəkətə gəlmiş-
dir. Buz görünməz olmuşdu. Gölün üzünü al qan örtmüşdü.
106 Pskov Livon cəngavərləri tərəfindən 1240-cı ildə tutulmuşdu.
107 David – yəhudilərin çarı.
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Bu hadisənin şahidi olan bir adam mənə belə deyirdi:
– Mən, Aleksandrın köməyinə gələn Allahın alayını 

göydə gördüm.
O, Allahın köməyi ilə düşmənlərə belə qalib gəldi. On-

lar arxalarına baxmadan qaçırdılar. Aleksandr düşmənlə-
rinə aman vermir, onları qabağına qatıb qovur və qılıncdan 
keçirirdi. O, elə gedirdi, elə bil ki, hava ilə uçur, düşmən 
qaçmağa yer tapmırdı. Allah İisus Navini108 İyerixo yaxın-
lığında şöhrətləndirdiyi kimi, Aleksandrı da onun alayları 
qarşısında şöhrətləndirdi. “Aleksandrı əsir alacağıq” deyən-
ləri, Allah Aleksandrın özünə tapşırdı. Vuruşda Aleksand-
ra bərabəri yox idi. Aleksandr şanlı qələbə ilə geri qayıtdı. 
O, çoxlu əsir götürmüşdü, özlərini Allahın cəngavərləri sa-
yanları ayaqyalın atların yanı ilə aparırdılar.

Knyaz Pskova yaxınlaşanda düşmənlər, keşişlər və bü-
tün xalq onu, əllərində xaç şəhərin kənarında qarşıladılar, 
Allaha dua etdilər və cənab knyaz Aleksandrın şərəfinə 
mahnılar oxudular. Onun şöhrəti bütün ölkələrə, Misir də-
nizinə, Ararat dağlarına, Varyaq109 dənizinə və böyük Ro-
maya qədər gedib çatdı.

O vaxtlarda Şərq ölkəsində qüdrətli bir hökmdar var 
idi110. Allah Şərqdən Qərbə qədər bir çox xalqları əsarət altına 
almağa ona kömək etmişdi. O eşitdi ki, Aleksandr şanlı-şöh-
rətli və igiddir, elçilərini onun yanına göndərdi və dedi:

– Aleksandr, sən bilirsənmi, bir sıra xalqlara qalib gəlmək-
də mənə Allah kömək etmişdir? Sən mənə tabe olmaq istəmir-
sənmi? Əgər ərazini qoruyub saxlamağı arzu edirsənsə, təcili 
mənim yanıma gəl, onda səltənətimin əzəmətini görərsən.
108 İisus Navini – yəhudi sərkərdəsi, onun ələ keçirdiyi İyerixon şəhərinin 
divarları Bibliyaya görə, Navinin şeypurlarının səsindən dağılmışdır.
109 Varyaq dənizi – Baltik dənizi.
110 Batı xan nəzərdə tutulur.
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Knyaz Aleksandr atasının ölümündən sonra böyük 
qüvvə ilə Vladimirə gəldi. Onun gəlişi qorxulu idi. Onun 
haqqında səda Volqanın mənsəbinə qədər gəlib çatdı.

Tatar arvadları uşaqlarını qorxutmaq üçün belə deyir-
dilər: – Aleksandr gəlir!

Knyaz Aleksandr drujinası isə getmək qərarına gəldi, 
yepiskop Kirill ona xeyir-dua verdi və o, Qızıl Orda hökm-
darının yanına yola düşdü.

Hökmdar Batı onu görüb təəccüb etdi və öz saray adam-
larına dedi:

– Mənə həqiqəti deyiblər: ona bərabər knyaz yoxdur. 
Hökmdar ona layiq hörmət göstərdi və şərəflə də yola saldı.
O vaxt başqa tayfalar onlara təzyiq edir və xristianla-

rı məcbur edirdilər ki, onların tərəfində vuruşsunlar. Bö-
yük knyaz Aleksandr camaatı fəlakətdən xilas etmək üçün 
hökmdarın yanına getdi. O, Qızıl Ordadan – hökmdarın ya-
nından qayıdanda Nijni-Novqorodda dayandı, Qorodesə111 
çatanda xəstələndi.

Ey Allahın fağır bəndəsi! Öz ağanın ölümünü sən necə təs-
vir edə bilərsən? Necə ola bilər ki, göz yaşınla gözlərin yerə 
düşməsin! Necə ola bilər ki, ürəyin kədərdən partlamasın? İn-
san atasını unuda bilər, ancaq xeyirxah atanı necə unutmaq 
olar? Bacara bilsəydim, onunla birlikdə bir tabuta girərdim.

Beləliklə, noyabr ayının 14-də rahatlıqla ruhunu Allaha 
tapşırdı. Mitropolit Kirill isə dedi:

– Mənim balalarım! Elə təsəvvür edin ki, Suzdal torpağı-
nın günəşi qürub etdi.

Keşişlər və dyakonlar, bütün xalq, kiçikdən böyüyə kimi 
bütün adamlar onu Boqolyubovda şam və buxurdanlarla112 

111 Qorodes – Volqa üzərində şəhər.
112 Buxurdan – Pravoslav və katolik ayinlərində buxur yandırılan qab.
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qarşıladılar. Belə göz yaşları da, hönkürtü də, kədər də heç 
vaxt görünməmiş, canlı torpaq hərəkətə gəlmişdi. Onun cə-
nazəsinin noyabrın 24-də Müqəddəs Məryəmin Milad bay-
ramı kilsəsinə qoydular.113 

Творческие задания для развития русской речи 
и выполнения самостоятельной работы  

1. Подготовьте на русском языке реферат по «Житию
Александра Невского», изложите в нём фабулу произведения.

2. Опишите в реферате образ идеального князя.
3. Дайте справку об исторических событиях и личностях,

названных в данном «Житии». 

ZADONŞINA

1380-ci il sentyabr ayının 8-də birləşmiş rus ordusu Qızıl 
Orda xanı Mamayın qoşunu üzərində qələbə çaldı. Kulikova çö-
lündəki bu tarixi qələbədən sonra “Zadonşina” meydana gəldi. 
XIV əsrin sonu və ya XV əsrin əvvəllərində yazıldığı güman 
edilən bu əsər o dövrün qiymətli və tarixi əhəmiyyəti olan əbədi 
abidələrdən biridir.

Giriş. Böyük knyaz Dmitri İvanoviç, qardaşı knyaz Vla-
dimir Andreyeviç114 sərkərdələri ilə birlikdə Mikula Andre-
yeviçin evində ziyafətdə idi. O dedi: qardaşlar, bizə xəbər 
veriblər ki, Mamay xan Rusiya üzərinə gəlir, artıq sürətlə 
axan Donun sahilində durub, bizim torpağımıza, Zalesska-
113 1192-1195-ci illərdə knyaz Vsevolod Böyük Qnezdonun ağ daşdan tikdirdiyi 
Müqəddəs Məryəm kilsəsi. Dövrümüzə gəlib çatmamışdır.
114 Serpuxov və Borovsk knyazı, Moskva knyazı Dmitri İvanoviçin əmisi oğlu, 
yürüşün və döyüşün rəhbərlərindən biri. 
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ya115 hücum etmək istəyir. Qardaşlar, gəlin Nuh peyğəmbə-
rin oğlu Afətin hakim olduğu şimal tərəfə gedək, pravos-
lav rus xalqı ondan törəmişdir. Kiyev dağına çıxaq, şöhrətli 
Dneprə, sonra isə bütün Rusiya torpağına tamaşa edək, 
daha sonra şərqdəki torpaqlara – Nuh peyğəmbərin oğlu 
Simin torpaqlarına nəzər salaq, məlun tatarlar, müsəlman-
lar ondan törəmişlər. Onlar Kayale çayında Afətin nəslinə 
qələbə çalandan bəri rus torpağının üzü gülmür; öz evləri-
ni, dövlətlərini, arvad və uşaqlarını, mal-qarısını atıb gedən 
övladları olan knyazları, boyarları, əsilzadələri yadına salıb 
ağlayır; onlar bu dünyanın şan-şöhrətini qazanıb rus torpa-
ğı və xristian dini yolunda başqalarını qoyublar.

Əvvəlcə mən Rusiyanın kədərini yazdım, qalanlarını isə 
kitablardan götürdüm və böyük knyaz Dmitri İvanoviçə 
və onun qardaşı knyaz Vladimir Andreyeviçə hörmət və 
təşəkkürümü izhar etdim.

Ey Rusiyanın oğulları, qardaşlar və dostlar, gəlin birləşək, 
dilbir olub Rusiya torpağını sevindirək, kədərimizi şərq ölkələ-
rinə – Simin diyarına ataq. Məlun Mamay üzərində qələbə 
üçün böyük knyaz Dmitri İvanoviçin şan-şöhrətini göyə qal-
dıraq və belə deyək: Yaxşısı budur ki, qardaşlar, böyük Kiyev 
knyazı Vladimirin nəsilləri, böyük knyaz və onun qardaşı Vla-
dimir Andreyeviçin şanlı yürüşünü indiki hekayələrdə adət 
etmədiyimiz sözlərlə söyləyək. Onların işlərindən, həqiqətlər-
dən söhbət açaq... Keçmiş günləri yada salaq, müdrik Boya-
na, Kiyevin şöhrətli nəğməkarına rəhmət oxuyaq. O müdrik 
Boyan öz barmaqları ilə cansız simləri hərəkətə gətirib rus kn-
yazlarını tərifləyirdi; ilk tərifnaməni böyük Kiyev knyazı İqor 
Ryurikoviçə, ikincisini böyük Kiyev knyazı Vladimir Svya-

115 Zalesskaya torpağı – Şimali-şərqi Rusiya.
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toslaviçə, üçüncünü isə böyük knyaz Yaroslav Vladimiroviçə 
həsr etmiş, onların adını şöhrətləndirmişdir.

Mən isə ryazanlı Sofoniyanı yada salıb, quslinin incə sə-
sinin köməyi ilə müqəddəs böyük Kiyev knyazı Vladimirin 
nəslinin davamçıları olan bizim böyük knyaz Dmitri İvano-
viçin və onun qardaşı Vladimir Andreyeviçin şərəfinə nəğ-
mə oxuyacağam. Xristian dininin müdafiəsində duran rus 
knyazlarını mədh edəcəyəm!

Kalka vuruşundan Mamay döyüşünə qədər yüz altmış 
il keçib.

Bax böyük knyaz Dmitri İvanoviç və onun qardaşı Vla-
dimir Andreyeviç, Allaha və onun pak anasına dua edib, 
qüdrəti ilə ağlını möhkəmləndirib, ürəklərini mərdlik-
lə bərkidib döyüş hissi oyadaraq, rus torpaqlarında cəsur 
alaylarını hazırlayıb böyük ulu babası – Kiyev knyazı Vla-
dimiri xatırladılar. 

Knyazların yürüşə hazırlaşması. Ey yayın şad günləri-
nin nəşəsi olan torağay, səmadakı göy buludlarda pərvaz 
et, qüdrətli Moskvaya nəzər sal və böyük knyaz Dmitri İva-
noviçi və onun qardaşı Vladimir Andreyeviçi vəsf et! Elə 
bil ki, Zalessk torpağının şahinlərini tufan qovaraq qıpçaq 
səhrasına gətirib çıxarmışdır! Moskvada atların kişnəməsi, 
Kolomnada boruların guruldaması, Serpuxovda nağarala-
rın çalınması və bunların şöhrəti bütün rus torpağına ya-
yılıb. Müqəddəs Don sahilində rus bayraqları dalğalanır. 
Böyük Novqorodda kilsə zəngləri çalınır, novqorodlular 
Müqəddəs Sofiya kilsəsinin yanında toplaşıb belə deyirlər: 
“Qardaşlar, artıq biz böyük knyaz Dmitri İvanoviçin kömə-
yinə çata bilmərik!” Elə ki, bu sözlər onların ağzından çıxdı, 
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o anda qartal kimi süzüb gəldilər. Yox, axışıb gələnlər qartal-
lar deyildi, – bunlar böyük knyaz Dmitri İvanoviçin və onun 
qardaşı Vladimir Andreyeviçin yeddi min döyüşçü ilə kömə-
yinə gəlmiş Böyük Novqorod bahadırları idi.

Bütün rus knyazları şan-şöhrətli Moskva şəhərinə gəl-
dilər və belə dedilər: “Məlun tatarlar Donun sahilindədir-
lər, Mamay xan Çurov və Mixaylov arasındakı Meç çayı 
sahillərindədir, çayı keçmək və bizim şəhərimizə canlarını 
qurban vermək istəyirdilər”.

Böyük knyaz Dmitri İvanoviç də dedi: “Qardaşım Vla-
dimir Andreyeviç, ora gedək, həyatımızı şöhrətləndirib 
təəccüb yaradaq ki, qocalar söyləsinlər, cavanlar yadda sax-
lasınlar! İgidlərimizi imtahandan keçirək. Rus torpağı və 
xristian dini uğrunda Don çayını qanımızla dolduraq”.

Ey bülbül, ey baharın bülbülü, bax əgər sən böyük knyaz 
Dmitri İvanoviçin və onun qardaşı knyaz Vladimir Andreye-
viçin və Litva torpağından iki qardaş Olgerdoviçlərin – And-
rey və Dmitrinin, bir də Dmitri Volınskinin şöhrətinə mahnı 
oxusaydın! Axı Litvanın bu cəsur övladları döyüşün şunqar-
larıdır! Onlar şərəfli sərkərdələrdir, Litva torpağına şeypur-
ların səsi altında bələkləniblər, dəbilqələr altında bəsləniblər, 
ox ucundan qidalanıblar, iti qılınclarla su içiblər.

Andrey Olqerdoviç qardaşı Dmitriyə belə dedi: “Qar-
daşım Dmitri, biz Olqerdin övladları, Gediminin nəvələri, 
Skoldimerin nəticələri, qorxmaz igidləri toplayıb, özümüz 
də yüngül atların tərkinə qalxıb sürətlə axan Dona tamaşa 
edək, əziz qardaşım, dəbilqələrimizdə Donun suyunu gö-
türüb Litva qılınclarını tatar dəbilqələrində, alman nizələri-
ni isə müsəlman zirehlərində sınaqdan keçirək”.
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Dmitri ona belə cavab verdi: “Qardaşım Andrey, Rusi-
ya torpağı, xristian dini uğrunda, Dmitri İvanoviçin qisası 
yolunda biz canımızı əsirgəmərik! Artıq Moskvada səs səsi 
çağırır, ildırım gurultusu aləmi basmış, ancaq qardaş, bu, 
sənə adi səs, ildırım çaxması deyil, böyük knyaz Dmitri İva-
noviçin qüdrətli ordusunun, yaraq-əsləhələri qızıla tutul-
muş al qırmızı rəngli qalxanlarının səsidir. Qardaşım And-
rey, mənim atlarım artıq yəhərlənmişdir, yüngül atlarını 
sən də yəhərlə, açıq düzəngaha çıxaq, alaylarımıza baxaq. 
70 min zireh geymiş cəsur litvalılar da bizimlədir”.

Tatarların hücumu. Don tərəfdən əsməyə başlayan 
sürətli külək özü ilə bərabər Don və Dneprin mənsəbinə – 
Rus torpağına iri qara bulud gətirdi; onlardan qanlı şəfəqlər 
görünür və onlarda göy rəngli şəfəqlər yanıb sönür. Bu, 
Nepryadve çayında, Don və Dnepr arasında qopacaq ildırım 
gurultusundan, qulaq batıran səslərdən, Kulikova çölündə 
həlak olacaq insanlardan, Nepryadve çayında axıdılacaq 
qanlardan xəbər verirdi.

Artıq Don və Dnepr arasında araba cırıltısının səsi gə-
lirdi, tatarlar nahaq yerə Rusiyaya ayaq basırdılar, Don və 
Dnepr mənsəbindən buraya boz qurdlar axışıb gəldi, Meç 
çayı üzərində dayanaraq sürü ilə ulamağa başladılar, bura-
dan da Rusiya torpağına soxulmaq istəyirdilər. Yox, bunlar 
boz qurdlar deyildi, məlun tatarlar idi – əldə silah bütün 
Rusiyanı döyüş meydanına çevirmək istəyirdilər.

Onda Meç çayında qazlar qaqqıldamağa, qu quşla-
rı isə qanadları ilə suyu döyəcləməyə başladı. Yox, bu nə 
qaz qaqqıldaması, nə də qu quşlarının qanadları ilə suyu 
döyməsi idi: bu, məlun Mamay idi ki, qoşunlarını Rusiya 
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torpağına gətirmişdi. Quşlara tatarların məğlub olacaq-
ları xəbərini verib buludlara doğru pərvaz edir, qarğalar 
ara vermədən qırıldaşır, dolaşalar özlərinə məxsus səslə 
qaqqıldaşır, qartallar qarıldayır, qurdlar dəhşətli səslə ula-
yıb, tülkülər isə sümük iyinə hürürdü.

Ey rus torpağı, sən də elə bil Süleyman hökmdarın haki-
miyyəti altında imişsən!

Rus knyazları yürüşdə. Artıq şahinlər və şunqarlar, 
Belozer qırğıları daş binalı Moskvanın qızıl qəfəslərindən 
xilas olub ipək buxovlarını qıraraq səmaya qalxır, qızıla tu-
tulmuş kiçik zınqırovları ilə Don üzərində səs salırlar, qaz-
ların və qu quşlarının saysız-hesabsız dəstələrinə zərbə en-
dirmək istəyirlər – onlar məlun Mamayın saysız ordusuna 
hücum etmək istəyən rus bahadırları və dəliqanlılarıdır.

Böyük knyaz qızıl üzəngiyə ayaq basdı, qılıncını sağ 
əlinə götürdü, Allaha və onun pak anasına dua elədi. Şərq-
dən günəş şəfəq saçır və ona yol göstərir, Boris və Qleb isə 
öz qohumlarına dua oxuyurdular.

Ala-toranlıqda bu nə səsdi, bu nə gurultudur? Knyaz 
Vladimir Andreyeviç alaylarını yerbəyer edib müqəddəs 
Dona doğru aparır. O, qardaşına belə dedi: “Böyük knyaz 
murdar tatarlara aldanma – axı bu murdarlar artıq rus tor-
paqlarını tapdalayır, ata mülklərimizi əlimizdən alırlar”.

Böyük knyaz Dmitri İvanoviç ona belə cavab verdi: 
“Qardaşım Vladimir Andreyeviç! Biz iki qardaşıq; böyük 
Kiyev knyazının nəvələriyik. Bizdə ordu başçıları artıq tə-
yin olunmuşdur – yetmiş boyar, cəsur Belozersk knyazları 
Fyodor Semyonoviç və Semyon Mixayloviç, Mikula Vasil-
yeviç də, Olgerdoviç qardaşlarının hər ikisi, Dmitri Volıns-



325

ki də, Timofey Voluyeviç də, Andrey Serizoviç də, Mixaylo 
İvanoviç də, ordumuz üç yüz min dəmir geyimli döyüşçü-
dən ibarətdir. Ordu başçılarımız sadiq, drujina sınaqdan 
çıxmışdır, mindikləri atlar sürətli, yaraq-əsləhələrimiz qızıl 
suyuna çəkilmiş, çərkəz dəbilqələrimiz, Moskva qalxanları-
mız, xəncərlərimiz, xarici qılınclarımız poladdandır; yollar 
yoxlanılmış, keçidlər hazırlanmış və hər kəs Rus torpağı və 
xristian dini uğrunda özlərini qurban verməyə can atırlar. 
Dalğalanan bayraqlarımız özünə şan və şöhrət axtarır.

Döyüş. Səmaya qalxıb Donu sürətlə keçənlər: şahinlər, 
şunqarlar və Belozer qırğıları qazların və qu quşlarının dəstələ-
rinə zərbə endirdilər. Bunlar rus oğulları idi ki, qüvvətli tatar 
ordusuna hücum etdi və polad nizələrlə tatar yaraqlılarına 
güc gəldilər, Kulikova çölündə, Nepryavde çayında müsəl-
man dəbilqələrinə zərbəsi endirilən polad qılınclar guruldadı.

At dırnaqlarından torpaq qaraldı, tatar sümükləri torpağa 
səpələndi, torpaq onların qanı ilə suvarıldı. Güclü alaylar qar-
şı-qarşıya gəldilər, təpələr və çəmənliklər ayaq altında qaldı, 
çay və göllər bulandı; div Rus torpağına elə hay saldı ki, bu, 
bütün ölkələrdə eşidildi. Rus knyazlarının şöhrəti Dəmir dar-
vazaya116, dənizlərdən keçərək Kafuya117 və Romaya, Tırno-
va118, oradan isə Çarqrada yayıldı; qüvvətli Rusiya Kulikova 
çölündə Nepryadve çayında tatar ordusuna qələbə çaldı.

Ona görə də o vaxt zəhmli buludlar qarşılaşdı, tez-tez il-
dırım çaxdı, gurultu meydana gəldi. Bu, Rusiya oğullarının 
mənfur tatarlardan intiqam aldığını xəbər verirdi. Rus dö-
yüşçülərinin qızıla tutulmuş yaraqları gözləri qamaşdırırdı. 
Rus knyazlarının polad qılıncları müsəlman dəbilqələrinə 
dəyərək gurultu qoparırdı.
116 Dəmir darvaza – Dunay çayında dərə.
117 Kafu – Krımda Genuya koloniyası (italyanların yaşadığı ərazi).
118 Tırnov – Bolqarıstanın qədim paytaxtı.
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Kulikova çölündə nərildəyən vəhşi öküzlər deyildi; müqəd-
dəs Don sahilində yaralanmış rus knyazları, boyarlar, böyük 
knyazın sərkərdələri və Belozer knyazları fəryad qoparmışdı-
lar. Burada Fedor Semyonoviç, Timofey Valuyeviç, Semyon 
Mixayloviç və başqaları tatarlar tərəfindən doğranmışdılar. 
Onlar Don sahilində doğranıb hərəkətsiz uzanmışdılar.

Bryansk boyarı rahib Peresveti119 taleyin ona ölüm nəsib 
etdiyi yerə gətirdilər. Rahib Peresvet böyük knyaz Dmitri 
İvanoviçə dedi: “Döyüşdə həlak olmaq, murdarlara əsir 
düşməkdən daha yaxşıdır!”

Peresvet kəhər atına minib döyüş meydanına çapdı, qızıl 
suyuna çəkilmiş silahları bərq-bərq vururdu. Peresvet belə 
dedi: “Yaxşı olardı ki, qardaşım, qoca dönüb cavan olsun, 
cavan igidlər isə qollarının gücünü göstərsinlər”.

Rahib Oslyab ona belə söylərdi: “Qardaşım Peresvet, sizi 
xristian dini, Rus torpağı və böyük knyaz Dmitri İvanoviçin 
qisasını almaq yolunda bədəninə ağır yaralar vurulmuşla-
rın ağır yaralar, başlarını uçan görürəm, oğlum Yakob isə 
Kulikova çölündə Nepryadve çayı üzərində ağ otlar üstün-
də baş qoyub”.

O vaxt Don yaxınlığında, Ryazan torpağında nə əkinçilə-
rin, nə də çobanların səsi gələcək, yalnız qarğalar bərkdən 
qarıldayacaq, ququ quşu quğuldayaraq dəstə-dəstə meyitlə-
rin üstünə qonacaq. Ətrafa baxmaq qorxulu və kədərli ola-
caq: otlar qana bulanmış, ağaclar qəmgin-qəmgin başlarını 
torpağa əyəcəklər.

Rus qadınlarının ağlaşması. Quşlar da qəmli mahnıla-
rını oxumağa başladılar, knyaz, boyar və ordu başçısı ar-
vadları da həlak olmuşlara kədərli göz yaşı axıdırdılar.
119 Döyüş ərəfəsində Dmitri İvanoviç Troitsk monastrının iqumeni Sergiyin yanına 
gedir. İqumen ona xeyir-dua verəndən sonra iki rahib döyüşçünü də – Peresvet 
və Oslyabı ona qoşub vuruşa göndərir.
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Mikulanın arvadı Mariya Dmitriyevna səhər tezdən qala 
divarlarının üstündə Moskva çayına belə nəğmə deyirdi: 
“Mənim Donum, sürətli çayım, sən daş qayaları dəlib keç-
din, indi qıpçaq torpaqlarına axıb gedirsən, dağların üstün-
də mənim başımın tacı Mikula Vasiliyeviçi də geri qaytar!”

Timofey Valuyeviçin arvadı Fedosiya da belə ağlayırdı: 
“Artıq şöhrətli Moskvada mənim sevincli günlərim sona 
çatdı, mən artıq hökmdarım Timofey Valuyeviçin sağlığına 
inanmıram!”

Andreyin arvadı Mariya, Mixaylonun arvadı Axsinya da 
səhər tezdən göz yaşı axıdırdılar: “Bax, şöhrətli Moskvada 
hər ikimizin günəşi söndü. Əzizlərimiz haqda kədərli xə-
bərlər şəlaləli Dondan gəlib bizə çatdı. Rusiya qəhrəmanla-
rı Allahın buyurduğu Kulikova çölündə sürətli atlarından 
yerə düşdülər!”...

Artıq Div tatar qılıncları altında haray salır, yaralı rus 
bahadırları zarıldayırlar.

Səhər tezdən Kolomna şəhər-qala divarı üstə qonan 
vürok qəmli mahnı oxuyurdu. Səhər tezdən qəmli mahnı 
oxuyan təkcə vüroklar deyildi, Kolomna qadınları ağla-
ya-ağlaya belə deyirdilər: “Moskva, Moskva, ey iti sürətli 
çay, sən nə üçün dalğaların üstündə bizim ərlərimizi qıp-
çaq torpağına aparıb çıxartdın?”

Onlar belə deyirlər: “Ey böyük knyaz, avarlarınla Dneprin 
qarşısını kəsib dəbilqələrlə Donun suyunu atıb qurtara bilər-
sənmi? Tatar meyitlərindən bənd vura bilərsənmi? Böyük kn-
yaz, Oka çayını elə bağla ki, bir daha məlunlar bizim torpaq-
lara ayaq basmasın, çünki ərlərimiz döyüşdən beziblər!”

Knyaz Vladimir Andreyeviç Dmitri Volıniçlə atları mah-
mızladılar və 70 min nəfərlə sağ cinahdan kafir Mamaya 
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hücum etdilər. Qızıl dəbilqəsi şəfəq saçan Dmitri atını mə-
lunların ayaqlarına doğru çapdı. Müsəlman dəbilqələrinə 
dəyən polad qılınclar aləmə gurultu salırdı.

Vladimir böyük knyaza dedi: “Knyaz Dmitri, mənim qar-
daşım, ağır günlərimizdə bizim dəmir qalxanımız sənsən. 
Möhkəm dur, knyaz! Qüdrətli alaylarınla qəddar düşmən 
alaylarına aman vermə. Axı bizim torpaqlarımıza məlunlar 
ayaq basıb, qoçaq drujinamızı onlar dağıdıblar. Axı mənim 
qardaşım, xristian qanını görəndə necə kədərlənməyəsən”.

Knyaz Dmitri boyarlarına dedi: “Boyar qardaşlarım, 
sərkərdələrim və boyar övladları! Qardaşlarım, bu sizin 
üçün nə şirin Moskva şərabıdır, nə də şirin fəxri yerdi. Bu-
rada siz özünüzə də, arvadlarınıza da ehtiram qazanırsınız. 
Bura qoçaqların cavanlaşması, cavanların isə şərəf qazan-
ması yeridir”. 

Məhz bu vaxt onlar şahin kimi sürətlə axan Donu keç-
dilər. Yox, çayı keçən şahinlər deyildi, Donu keçən Dmitri 
və onun alayları idi.

Dmitri dedi: “Knyaz Vladimir, artıq tale camını içmək 
vaxtı çatmışdır, böyükdən kiçiyə, kimin alnına nə yazılmış-
sa, o da olacaqdır. Qardaş, gəlin güclü alayımızla məlunla-
rın qoşununa qəfildən hücum edək!”

Knyaz alayları hücuma keçdi. Müsəlman dəbilqələrinə 
dəyən polad qılınclar aləmə gurultu salır, tatarlar əlləri ilə 
başlarını örtürdülər.

Onda mənfurlar tələsik geri çəkildilər..: Bayraqlar dalğa-
lanıb səs salır, məlunlar qaçırdılar. Knyaz Vladimir Andreye-
viç nərə çəkib döyüşçüləri ilə özünü mənfur tatar alaylarına 
vurub qızıl suyuna çəkilmiş yaraq-əsləhələrini işə saldılar. 
Polad qılınclar boş dəbilqələrə dəyib səs salırdı.
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Dmitrinin zərbələri altında kafirlərin alayları dabanla-
rına baxmadan geri qaçmağa başladılar. Onların knyazları 
atlarından yerə yıxıldılar. Tatarların meyitləri çöllərə səpi-
lir, qan su yerinə axırdı..: Məlunların hərəsi bir tərəfə dağıl-
dı, keçilməz daşlı-kəsəkli yollarla, ayaq dəyməmiş yerlərlə 
dənizə tərəf qaçmağa başladılar. Dişlərini qıcadıb, üzlərini 
cıra-cıra deyirdilər: “Qardaşlar, artıq bizə doğma torpaqla-
rımızı, uşaqlarımızı görmək, arvadlarımıza nəvaziş göstər-
mək qismət olmayacaq. Biz ancaq göy otları öpməli ola-
cağıq. Rus ilə müharibəyə gedib, artıq rus knyazlarından 
vergi tələb edə bilmərik!”

Artıq tatar torpağı fəlakət və qəm-qüssə içərisində inil-
dəməyə başlamışdı. Onların xanlarının rus torpağına getməyə 
nə arzuları, nə də həvəsləri qalmış, qaba hərəkət etməyə əh-
valları tamam pozulmuşdu. Artıq rus oğulları tatarların ipək 
parçalarını, at və yaraqlarını, öküz və dəvələrini, şərab, qənd 
və cəvahirlərini yığışdırıb – arvadlarına aparırdılar. Artıq rus 
qadınları tatarların qızıllarını cingildədirdilər. Rus torpağında 
da toylu-düyünlü günlər başladı və rusun şöhrəti yüksəldi..:

Div120 artıq yerə sərilmiş və vahimə böyük knyaz qarşı-
sında əriyib yer üzündən dağılmağa başlamışdı.

Böyük knyaz, hər tərəfi atəşə tut! Böyük knyaz, qəhrə-
man drujina ilə müsəlman kafir Mamayı atəşə tut!

Rus torpağı, xristianlıq naminə!
Məlunlar silahlarını töküb, başlarını isə rus qılınclarının 

altına qoydular. Daha onların şeypurları səslənmir...
Mamayın qaçması. Məlun Mamay canavar kimi drujina-

sını buraxıb Kafu şəhərinə qaçdı. Fryaqlar121 ona dedilər: “Mə-
120 Div – Ruslara düşmən kəsilən, quş şəklində təsəvvür edilən əfsanəvi varlıq.
121 Fryaqlar – Genuyalılar. Onların Krımda yaşayış məskənləri var idi.
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lun Mamay, nə üçün sən rus torpaqlarına əl uzadırsan? Məhz 
buna görə də Moskva ordusu səni əzdi. Sən heç vaxt Batı xan 
kimi ola bilməzsən. Batı xanın 400 min nəfərlik ordusu var 
idi. O, bütün Rusiyanı, Şərqdən Qərbə hər yeri əsarət altına 
aldı. Bizim günahlarımıza görə Rusiya torpağı Allahın qəzə-
binə gəldi. Mamay xan, sən də böyük bir qüvvə ilə – doqquz 
ordu, yetmiş knyazla Rusiya torpağına gəldin. İndi isə doqquz 
adamla dənizə tərəf qaçırsan, adamın yoxdur ki, onunla çöldə 
qışlayasan. Məgər rus knyazları sənə az hədiyyə verirdilər? 
İndi yanında nə knyazın var, nə də sərkərdən. Məgər Kuliko-
va çölündə, ağ ot üstündə doyunca içdiyin şərab sənə azlıq 
edirdi? Məlun Mamay, Rusiya torpağından qaçdığın kimi, bu-
radan da rədd olub get!”.

Dmitri İvanoviçin silahdaşlarına təbriki. Böyük knyaz 
Dmitri İvanoviç qardaşı knyaz Vladimir Andreyeviçlə... sağ 
qalmış başqa sərkərdələrlə Kulikova çölündə Nepryadve 
çayı sahilində sümüklər üstündə dayandı. Böyük knyaz 
dedi: “Dəhşətli və kədərlidir, qardaşlar. O vaxtlar ot taya-
sı kimi bir-birinin üstünə yığılmış xristianların meyitlərinə 
baxanda adamı vahimə bürüyür, qəlbi kədərlə dolurdu. 
Don çayına isə bu üç gün su yerinə qan axdı”.

Böyük knyaz Dmitri İvanoviç dedi: “Qardaşlarım, bir 
sayın görək nə qədər sərkərdəmiz, nə qədər cavanlarımız 
yoxdur”. Moskva boyarlarından Mixaylo Aleksandroviç isə 
knyaz Dmitriyə belə cavab verdi: “Ağamız böyük knyaz Dmit-
ri İvanoviç bizim 40 böyük Moskva boyarımız, 12 Belozer-
sk knyazımız, 30 Novqorod canişini, 20 Kolomensk boyarı, 
40 Serpuxov boyarı, 30 litvalı pan, 20 Pereslavsk boyarı, 25 
Kostroma boyarı, 35 Vladimir boyarı, 8 Suzdal boyarı, 40 
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Muromsk boyarı, 70 ryazanlı boyar, 34 Rostov boyarı, 23 
Dmitrovsk boyarı, 60 Mojask boyarı, 30 Zveneqorodsk bo-
yarı, 15 Uqletsk boyarı yoxdur. Allahsız Mamay 250 mini 
qılıncdan keçirmişdir. Allah rus torpağının günahlarından 
keçdi, doğranmış tatarların isə sayı-hesabı yox idi”.

Böyük knyaz həlak olmuşlara müraciətən dedi: “Qar-
daşlarım, boyarlar, knyazlar və boyar övladları! Don ilə 
Dnepr arasında Kulikov çölü, Nepryadve çayı, bax, bu yer-
lərə qismət olmaq sizin alnınıza yazılmışdır. Siz özünüzü 
Rus torpağına və xristian dininə qurban verdiniz. Qardaş-
larım, bağışlayın məni, indi də, bu günümüzə, gələcək qə-
rinələrə xeyir-dua verin.

Qardaşım knyaz Vladimir Andreyeviç, gedək doğma 
Zalesk torpağımıza, şanlı-şöhrətli Moskvada oturub knyaz-
lığımızı eləyək. Biz, qardaşım, şan və şöhrətə çatdıq!”.

Xudavəndi-aləm, sənə min şükür! 

Творческое задание для развития русской речи и 
выполнения самостоятельной работы 

1. Подготовьте на русском языке реферат по «Задонщине»,
изложите в нём фабулу произведения.
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ÇARQRADIN ALINMASI 
HAQQINDA POVEST

1453-cü ildə Konstantinopolun (Çarqradın) türklər tərəfin-
dən alınması haqqında povesti şəhərin mühasirəsi zamanı türk 
ordusunda olan Nestor İskəndər adlı bir nəfər yazmışdır. Kiçik 
yaşlarından türklərə əsir düşməsi fərz edilən Nestor İskəndər gizli 
şəkildə Bizans xristianlarına rəğbət bəsləyirdi. Oxucu bunu ha-
disələrin təsvirində və tərəflərə münasibətində aydın hiss edə bilir. 

Əsər Rusiyada geniş yayılmışdır. Moskva dövlətinin və “Mos-
kva üçüncü Romadır” ideyasının rəhbərləri Bizans imperiyasının 
taleyinə xüsusi maraq göstərirdilər. Povest dəfələrlə təkmilləşdi-
rilib üzü köçürülmüşdür.

Aşağıda əsərdən iki kiçik parçanın tərcüməsi verilir.

...Mühasirənin on dördüncü günü türklər ibadətlərini 
qurtaran kimi şeypurlarını, ərğənunlarını, təbillərini çal-
mağa başladılar, top və ağızdan doldurma tüfənglər gətirib 
şəhəri topa tutdular, saysız-hesabsız tüfənglərdən atəş açıb 
ox yağdırmağa başladılar. Ardı-arası kəsilməz atəş açıldı-
ğını görən şəhər camaatı aramsız atəşdən qala divarının 
üstündə qərar gətirə bilmədilər, ancaq sığınacaqda hücu-
mu gözləyirdilər. Bəziləri isə topdan və ağızdan doldurma 
tüfənglərdən necə bacarırdılarsa, elə atəş açıb çoxlu türk öl-
dürdülər. Patriarx və bütün ruhanilər ibadət edir və şəhərin 
xilas edilməsi naminə Allahdan lütfkarlıq diləyirdilər.

Türklər hamını divardan salıb şəhərə hücuma gəldilər: 
onların bütün əsgərlərinin öldürüldüyünü görüb qışqırdı-
lar və çağır-bağırla hər tərəfdən – kimi cürbəcür məşəllərlə, 
kimi nərdivanla, kimi məharətlə düzəldilmiş divardağıdan 
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topla və müxtəlif fəndlərlə şəhəri almağa çalışdılar. Şəhər 
camaatı da fəryad edib onların üstünə qışqırıb və onlarla 
mərdliklə vuruşmağa başladılar. 

Sezar122 isə at üstündə şəhəri gəzir, adamlarını ruhlandırır 
və Allah köməyinə ümid bağlamağa çağırırdı. O, camaatı top-
lamaq üçün bütün şəhər kilsə zənglərinin çalınmasını əmr etdi.

Türklər isə böyük kilsə zənglərinin səsini eşidib, yenidən 
şeypurlarını çaldılar və saysız-hesabsız timpanları123 səslən-
dirdilər, toplardan və ağızdan dolma tüfənglərdən açılan 
dəhşətli atəşlərdən, başqa silahlardan, qışqırıqlardan qopan 
vahimələr aləmi bürüdü. Elə bil ki, atəş vaxtı ildırım çaxdı; 
şəhər adamlarının, qadın və uşaqların ağlaşma və hönkürtü-
sündən canlı yerlə göy qavuşur və titrəyirdi; ağız deyəni qu-
laq eşitmirdi, çünki adamların hönkürtü və ağlaşma səsləri, 
qışqırıq və top gurultuları dəhşətli ildırım çaxmasına bənzər 
birgə çalınan zəng səsləri bir-birinə qarışmışdı.

Hər iki tərəfdən atılan top və doldurma tüfənglərdən ət-
rafa yayılan tüstü qatılaşıb şəhərin üstünü örtmüş, ordular 
görünməz olmuşdu, bilinmirdi kim-kimlə vuruşur. Barıt 
tüstüsündən çoxlu ölən oldu. Gecə qaranlığı düşənə qədər 
divar üstündə şiddətli vuruş getdi. Türklər ölülərini döyüş 
meydanında qoyub ordugahlarına qayıtdılar, şəhər adam-
ları isə gərgin döyüşdən yorulub o qədər əldən düşmüş-
dülər ki, tərpənməyə heyləri qalmamışdı. Təkcə divar üs-
tündə gözətçilər qoydular.

Səhərisi gün qeysər (imperator) buyurdu ki, meyitləri 
yığsınlar, ancaq bunun üçün adam tapa bilmədi, çünki ta-
mam əldən düşmüş döyüşçülər hələ yuxuda idilər. Onda 

122 Sezar – Bizans imperatoru
123 Timpan – İri nağara
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qeysər patriarxa xəbər göndərdi ki, o, keşişlərə, dyakonla-
ra124 tapşırsın ki, ölüləri yığıb dəfn etsinlər. Tezliklə çoxlu 
keşiş və dyakon köməyə gəlib meyitləri yığıb dəfn etdilər. 
Həlak olanların 1740-ı yunan, 700-ü isə erməni idi.

Qeysər özü ilə bir qrup boyar götürüb şəhər divarının üs-
tünə tərəf gəldi ki, döyüşçülərini görsün, çünki onların nə 
səsləri eşidilirdi, nə də rəislərinin əmrlərinə cavab verirdilər; 
hamısı yatmışdı. O gördü ki, xəndəklər meyitlə doludur, 
onlardan arxlarda və sahillərdə də var idi. Hesabladılar ki, 
8 minə qədər türk öldürülüb, həm də çoxlu divardağıdan 
alətlər tökülüb qalıb. Qeysər bunların yandırılmasını əmr 
etdi. O, patriarx və ruhanilərlə ibadət üçün Müqəddəs Sofiya 
məbədgahına getdi ki, hər şeyə qadir Allaha və Müqəddəs 
Məryəmə təşəkkürlərini bildirsinlər. Onlar ümid edirdilər ki, 
türklər çox adam itirdiklərini görüb geri çəkilərlər. 

Kafir düşmən isə əksinə düşünürdü. Sabahısı gün o, 
adamlarını göndərdi ki, döyüşçülərin meyitlərinə baxsın-
lar, çox adam öldürüldüyünü eşidəndə Sultan Məhmət bir 
neçə alay göndərdi ki, meyitləri yığsınlar. Qeysər türklərin 
xəndək və çayları meyitlərdən təmizləyənə kimi onlara hü-
cum etməyi əmr etdi. Beləliklə, onlar sakitcə meyitlərini yı-
ğıb yandırdılar.

Hücumun müvəffəqiyyətsiz olduğunu və çoxlu döyüşçü 
itirdiyini görən bu imansız türk ordu başçılarına əmr etdi ki, 
topları və ağızdan dolma tüfəngləri irəli çəksinlər və şəhəri 
atəşə tutsunlar; bəzilərinə isə tapşırdı ki, qala divarlarını da-
ğıtmaq üçün başqa qurğular hazırlasınlar. Beləliklə, yeddin-
ci gün bu kafir yenidən şəhərə hücum etməyi və əvvəldəki 
kimi fasiləsiz vuruşmağı əmr etdi... həm də ara vermədən...
124 Dyakon – Aşağı dərəcəli keşiş
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(İmperator kömək üçün qardaşlarına xəbər göndərdi, arala-
rında düşmənçilik olduğuna görə heç kəs köməyə gəlmədi. Yalnız 
knyaz Yustinian (Zusteneya) Konstantinin köməyinə gəlir).

Birinci hücumdan otuz gün sonra, türklər yenidən top-
ları, ağızdan dolduran topları və başqa divar dağıdan silah-
ları irəli yeritdilər, həm də onların qüvvəsi saya gəlməzdi. 
Türklərin elə buradaca düzəltdikləri iki nəhəng topu var 
idi; onlar topun ən böyüyünü Zusteneyaya sarı tuşladılar, 
çünki o tərəfdən şəhər divarı həm alçaq, həm də pis idi. 
Həmin yerə açılan birinci atəşdən divar titrəməyə başladı, 
ikinci atəşdən isə divarın üstündən beş sajın125 boyda yer 
dağıdıldı, gecə düşdüyündən üçüncü atəşə imkan olmadı. 
Zusteneya isə gecə həmin yeri bərpa etdi və bundan əlavə o 
birini də taxta divarla möhkəmləndirib içərisinə də torpaq 
doldurtdurdu. Axı belə bir qüvvəyə qarşı nə etmək olardı!

Səhərisi gün türklər həmin yerə yenidən toplardan və 
ağızdan doldurulan toplardan atəş açmağa başladılar. Elə 
ki, divar titrəməyə başladı, böyük topu ora tuşladıb diva-
rı dağıtmaq ümidi ilə atəş açdılar; Allahın buyurduğu ilə 
mərmi qara divarın üstündən keçib yalnız onun yeddi di-
şinə toxundu və kilsə divarına dəyib parça-parça oldu. Bu 
hadisənin şahidləri Allaha şükür etdilər. Türklər ikinci atəş 
açmaq üçün yarım günə yaxın vaxt sərf etdilər. Zusteneya 
isə öz topunu tuşlayıb onların topuna atəş açdı və onun xə-
zinəsini sıradan çıxartdı. Bunu görən məlun Məhmət bərk 
qəzəbləndi və “yaqma, yaqma!”126 deyə qışqırdı. Bu, şəhəri 
qarət etməyə çağırış idi. 
125 Sajın – 2,134 metrə bərabər uzunluq ölçüsü. Bir sajın üç arşındır. Arşın sonra 
qəbul olunmuş metrdən az olduğuna görə, üç arşın 2,134 metrə bərabər olub.
126 Yaqma – Qarət.
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Həmin dəqiqə orduda hay-küy qopdu və türklər bütün 
qüvvələri ilə qurudan və dənizdən şəhərə hücum etdilər. 
Cürbəcür hiylə ilə şəhəri tutmağa başladılar. Şəhərin bütün 
sakinləri kiçikdən böyüyə qədər hamı divar üstündə dur-
muşdu. Həm də çoxlarının arvadları türklərə müqavimət 
göstərir və qəhrəmancasına vururşurdular. Bu zaman pat-
riarx kimi, bütün ruhanilər də ah-fəryadla ibadət edirdilər.

Qeysər təkrar-təkrar şəhəri gəzir, hönkürtü ilə ağlayır, 
ordu başçılarına və bütün başqa adamlara yalvarıb deyirdi: 
“Cənablar və qardaşlar, kiçiklər və böyüklər! Allahı, onun 
müqəddəs anasını və xiristian etiqadımızı şöhrətləndirmək 
vaxtı çatmışdır. Həyatınızı şöhrətli etiqadınıza və Allahın 
kilsələri uğrunda fəda etdiyiniz bir zamanda özünüzü ələ 
alın, möhkəm durun, çətinlikdən qorxmayın, ümidinizi 
itirməyin, hədsiz səxavətli olan Allah da bunun üçün bizi 
şöhrətləndirər”. Qeysər yüksək şəkildə adamlara müraciət 
edərək şəhər kilsə zənglərinin çalınmasını əmr etdi. Zuste-
neya da qala divarını gəzib onu möhkəmləndirir və adam-
ları əyilməz olmağa ruhlandırırdı.

Adamlar kilsə zənglərinin səslərini eşidən kimi ruhən 
möhkəmləndilər, cəsarətləndilər və öz aralarında dedilər: 
“İndi biz xristian inamı uğrunda ölərik!” Əvvəlcə deyildiyi 
kimi: həmin bədbəxtlikdən və faciələrdən danışmağa ki-
min dili söz tutar! Hər iki tərəfdən istehkamlardan meyitlər 
tay kimi yerə tökülürdü, divarlardan qan çay kimi axırdı; 
müdafiə olunanların və hücum edənlərin fəryad və qışqı-
rıqlarından və şəhər camaatının ağlaşmasından və hönkür-
tüsündən, kilsə zənglərinin səsindən və silahların parıltısın-
dan, taqqıltısından adama elə gəlirdi ki, şəhər özülündən 
titrəyir. Xəndəklər ağzına qədər insan meyiti ilə elə doldu 
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ki, türklər onlardan pillə kimi istifadə edib keçir və vuruş-
malı oldular, çünki meyitlər şəhərə daxil olmaq üçün körpü 
və pilləkan rolunu oynayırdı... 

Творческое задание для развития русской речи и 
выполнения самостоятельной работы  

1. Подготовьте на русском языке реферат по «Повести 
о взятии Царьграда», изложите в нём фабулу произведения, 
опишите одну из сцен осады и взятия города.

AFANASI NIKITIN

ÜÇ DƏNIZ ARXASINDA SƏYAHƏT

Afanasi Nikitin bir neçə moskvalı və tverli tacirə birgə malla 
yüklənmiş iki gəmidə Volqa ilə yola düşdülər. Bu vaxt Şirvanşah 
səfiri Həsən bəy və onu müşayiət edənlər də III İvanın görüşün-
dən Şamaxıya qayıdırdılar.

A.Nikitin Şamaxıya Rusiya səfiri təyin olunmuş Vasili Pa-
ninlə Nijni Novqorodda görüşüb birlikdə səfərini davam et-
dirmək istəyirdi. Ancaq V.Panin artıq çoxdan yola düşmüşdü. 
Həştərxan yaxınlığında A.Nikitinin bir gəmisini tatarlar ələ 
keçirdilər, digəri isə qəzaya uğradı. A.Nikitin yolunu Xəzər də-
nizinə qədər Şamaxı səfirinin gəmisində davam etdirir, sonra 
Dərbənddən Bakıya, oradan da quru yolla İrana və Hindistana 
yola düşür. Səyahət 1466-cı ildən 1472-ci ilə qədər davam edir. 
Geriyə qayıdanda Smolensk yaxınlığında xəstələnib ölür. A.Ni-
kitinin “Üç dəniz arxasına səyahət” əsəri 1475-ci il tarixi qeydi 
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ilə İkinci Sofiya salnaməsinə daxil edilmişdir. Bu tarixi abidəni 
N.M.Karamzin üzə çıxarmışdır.

A.Nikitinin yol qeydləri – “Səyahətnamə”si həcm etibarilə 
bir-birindən fərqli üç hissədən – Hindistana səfər yolunda təs-
virindən; 4 il Hindistanda yaşaması haqqında geniş hekayədən; 
vətənə qayıtması haqqında qısa gündəlikdən ibarətdir.

ƏSƏRDƏN  PARÇALAR

...Hindistan adlanan bu ölkədə hamı çılpaq gəzir: baş ör-
tüksüz, sinə açıq, saçları bir yerdə hörüklü, hamı ikicanlı gəzir, 
hər il uşaq doğurlar, uşaqları da çox olur. Kişilərin də, arvad-
ların da hamısı qaradır. Mən hara gedirəmsə, arxamca çoxlu 
adam gəlir – onlar ağ rəngli mənə təəccüblə baxırdılar. Onla-
rın knyazı başına fata bağlayır, başqasını isə belinə bürüyür, 
boyarları isə fatanın birini çiyinlərinə, digərləri isə bellərinə 
bağlayıb gəzirlər: knyaz arvadları isə fatanı çiyinlərini sarıyır, 
digərləri isə bellərinə bağlayır. Knyaz və boyar xidmətçiləri isə 
fatanı bellərinə bürüyürlər, qalxan və qılıncı əllərində tuturlar, 
başqaları isə nizə, ya bıçaq, ya qılınc, ya da kaman və oxla da-
yanırlar. Hamısı da çılpaq, ayaqyalın və güclü.

...Mən günahkar, Hindistan ölkəsinə bir ayğır gətirdim: 
Allahın köməyi ilə sağ və salamat Cunirə127 gəlib çatdım – bu 
gəliş mənə çox baha – yüz rubla başa gəldi. Onlarda qış Tro-
itsa günündən128 başlanır, biz qışı Cunirdə keçirməli olduq, 
iki ay orada qaldıq; dörd ay hər tərəf səhər də, gecə də su 
və palçıq oldu. Məhz belə vaxtda onlarda buğda, tuturqan,129 
noxud və başqa yeyiləsi şeylər əkilir. Çox böyük Hindistan 
127 Cunir – Bombeydən şərqə tərəf ən qədim şəhər.
128 Troitsa günü – Dini bayram, pasxadan sonra əllinci gün.
129 Tuturqan – İstilahın mənası aydınlaşdırılmayıb, tədqiqatçıların fikrincə, bu  söz 
katiblər tərəfindən təhrif olunub.
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dərilərində130 hind qozundan şərab, braqadan tatna131 hazır-
layırlar. Atları noxudla yemləyirlər və onlar üçün qənd və 
yağla kicir132 bişirirlər; səhər tezdən bir də onlara düyüdən 
hazırlanmış kökə verirlər. Hindisatan torpağında atlar do-
ğulmurlar133, burada öküzlər və camışlar doğulur. Onları 
minir, bəzən də yük daşıyırlar, – bir sözlə, hər işə yarayırlar. 

Heç kim ona əl vurmayıb, ancaq Allah tərəfindən ya-
radılan Cunir şəhəri daş adada yerləşir; bir adam dağa bir 
günə çıxır, yolu çox dardır, iki adam gedə bilməz...

...Elə bu Cunir şəhərində xan ayğırı əlimdən aldı. O, mə-
nim besermen134 deyil, rus olduğumu söyləyəndə belə dedi: 
“Ayğırı da qaytar, min dənə qızıl verərəm, bu şərtlə ki, bi-
zim etiqadımızı135, Məhəmmədin dinini qəbul et, əgər bi-
zim dinimizi qəbul etməsən, ayğırı da və üstəlik min qızıl 
da sənin başına alaram”. O, mənə dörd gün – Müqəddəs 
Məryəmin pəhriz, Spasov136 gününə kimi vaxt qoydu. Qadir 
Allahın öz şərəfinə keçirilən bayramda, mənə rəhmi gəldi, 
mən günahsızdan mərhəmətini əsirgəmədi və mənim Cunir-
də ölməyimə razı olmadı. Spasov günü ərəfəsində xorasanlı 

130 Hindistan dərisi – İçki saxlamaq üçün dəri mexi.
131 Tatna – Çox güman ki, söhbət palmanın qabığından alınan kefləndirici içkidən 
gedir.
132 Kicir – Düyüdən hazırlanan yağlı və ədviyyatlı Hindistan xörəyi məcazi 
mənada həftəbecər.
133 Belə hesab edilirdi ki, Hindistan iqlimi atlara son dərəcə öldürücü təsir göstərir. 
Doğrudan da Hindistanda atlara baxmaq çox ağırdır, atların azalması da çox vaxt 
bununla izah olunur.
134 Besermen – “Müsəlman” sözünün pozulmuş forması; o vaxt bu söz müxtəlif 
formada – busorman, busurman, busulman, busurmen və s. şəkildə yazılırdı.
135 Ticarət və ya başqa məqsədlə müsəlman ölkəsinə gələn başqa dinin nümayəndəsi 
bir il müddətində bu ölkənin qanunları ilə qorunurdu, vaxt tamam olandan sonra o 
şəxs ya ölkəni tərk etməli, ya İslam dinini qəbul etməli, ya da müsəlman dövlətinin 
vətəndaşı olmalı idi. Əks təqdirdə o, qula çevrilməli idi. Çox güman ki, buna əsasən də 
xan Afanasi Nikitinin müsəlmanlığı qəbul etməsini tələb edirdi.
136 Spasov günü – Xristianların dini bayramı.
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Hacı Məhəmməd bura gəlib çıxdı, mən ona iltimas etdim ki, 
mənim haqqımda xandan xahiş etsin. O, şəhərə xanın yanı-
na getdi və onu dilə tutdu ki, mənə müsəlman dinini qəbul 
etdirməsin; o, mənim ayğırımı da xandan qaytardı. Spasov 
günündə belə bir Allah möcüzəsi baş verdi. Bax, belə rus 
xristian qardaşlarım, sizlərdən kimin Hindistan torpağına 
getmək arzusu varsa, onda öz dinini gərək Rusiyada qoysun, 
Məhəmmədi çağırıb Hindistan torpağına yola düşsün...

(A.Nikitinin burada Rusiyaya lazım olan çoxlu mala rast 
gələcəyi ümidi boşa çıxdı).

...İstiot və rəng ucuzdur. Bəziləri malı dəniz yolu ilə daşı-
yırlar. Qeyriləri isə gömrük haqqı da vermirlər. Ancaq bizə 
gömrüksüz mal aparmağa icazə vermirlər. Gömrük haqqı 
çox yüksəkdir, həm də dənizdə quldurlar çox olur, quldurluq 
edənlər yalnız kafirlərdir137, nə xristianlar, nə də müsəlmanlar-
dır, onlar daş müqəvvalara ibadət edirlər. İsanı isə tanımırlar. 

Müqəddəs Uspeniya günü138 Cunirdən Bidara139 onların 
böyük şəhərinə yola düşdük, bir ay yol getdik; Bidardan 
Kulongerə beş günə, Kulongerdən Nulbarqaya da beş günə 
getdik. Bu şəhərlər arasında çoxlu kiçik şəhər vardı, hər 
gün üç, bəzən də dörd şəhərdən keçirdik. Kovlar140 qədər 
də şəhər var idi. Cauldan Cunirə 20, Cunirdən Bidara 40, 
Bidardan Kulongerə 9, Bidardan Nulbarqa da 9 kovdur.

Bidarda müxtəlif malların: atların, kamka,141 ipək və s. 
satışı keçirilir; burada eyni zamanda qara adamları da satın 
137 Kafir – A.Nikitin bütpərəst hindliləri kafir adlandırır.
138 Müqəddəs Uspeniya günü – Xristianların dini bayramı. İsa peyğəmbərin 
anasının öldüyü gün.
139 Bidar – Hindistanın əsas şəhərlərindən biri. A.Nikitinin Hindistanda olduğu 
vaxt əsas mənzili burada idi.
140 Kov – uzunluq ölçüsü. A.Nikitin hər kovu 10 verst hesab edir.
141 Kamka – Qızıl saplarla işlənmiş ipək parça.



341

almaq olar. Burada başqa şey satılmırdı. Malların hamısı 
Hindistandan gətirilir. Əsas yeyilən şey tərəvəzdir. Burada 
Rusiyaya gərəkli mal yoxdur...

Hindistan torpağındakı knyazların hamısı xorasanlıdır. 
Bütün əyanlar da həmçinin.142 Hindistanlılar piyadadırlar, 
tez-tez yeriyir, çılpaq və ayaqyalın, bir əlində qalxan, digə-
rində isə qılınc gəzdirirlər. Onların vuruşlarının hamısı fil 
üstündə olur, piyadaları qabağa buraxırlar; xorasanlılar isə 
at üstündə həm özləri, həm də atları silahlı. Döyülmüş iki 
pud yarımlıq böyük qılıncı isə fillərin həm dişlərinə, həm 
də xortumuna bağlayırlar, onlara polad geyim geydirirlər, 
onların üstündə dayanmaq üçün yer düzəldirlər, orada ya-
raq-əsləhəli, toplu və oxlu 12 adam olur.

Burada onların bir yeri var, ildə bir dəfə orada böyük ba-
zar olur, Hindistanın hər yerindən sərkərdələr axışıb bura 
gəlir və on gün alver edirlər. Burada hər cür mal alıb satırlar. 
Alyanba143 adlanan bu yerdə bir quş ququq144 deyə səs salır; 
hansı dama qonsa, demək, burada adam öləcəkdir; əgər kim 
onu öldürmək istəsə, onda quşun ağzından od çıxar. Mamon-
lar145 gecə gəzir və toyuq tuturlar; onlar dağda və ya daşlıq 
yerlərdə yaşayırlar. Meymunlar isə meşədə yaşayır, onların 
knyaz meymunları vardır və o, istədiyi yerə qoşunla gedir.146 
Əgər meymunları kim incitsə, onlar başçılarına şikayət edir-
lər. Onda başçı da qoşununu onun üstünə göndərir. Mey-
142 Əyanlar da həmçinin. Bu ifadə müstəqim mənada başa düşülməlidir. Hindistanda 
müsəlman feodal və məmurlarının əksəriyyəti türklərdən, əfqanlardan və farslardan 
ibarət idi; farslar arasında xorasanlılar çoxluq təşkil edirdi.
143 Alyanba – Alland. Gülbaqri şəhərindən 45 km  şimal-şərqdə şəhər. XV əsrdə 
burada hər gün böyük bazar olurdu.
144 Ququq – hindlilərin inamına görə, uğursuz gecə quşu, ola bilsin ki, bayquşdur.
145 Mamon – Çox güman ki, A.Nikitin burada xüsusi meymun cinsini nəzərdə tutur.
146 Bu sözlər məlum bir hind əfsanəsinə – meymunlar şahı Suqriv və onun 
sərkərdəsi Xanuman haqqındakı mifə əsaslanır.
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munlar şəhərə hücum edib həyətləri dağıdır və adamları öl-
dürürlər. Deyirlər ki, onların qoşunları həddindən çoxdur, 
onların da özlərinə məxsus dilləri vardır; onlar çox uşaq do-
ğurlar, ata və anaya oxşamayan uşaqları yolda atıb gedirlər. 
Hindlilər də bu meymunları tutub onlara müxtəlif əl işləri 
öyrədirlər, bəzilərinin isə geri qayıtmamaları üçün gecə satır, 
bəzilərinə isə oynamaq öyrədirlər.147 

Burada xorasanlı əyan Məliktücar adlı bir şəxs var, onun 
200, Məlik xanın 100, Xarat xanın isə 20 minlik ordusu var-
dır. Bir sıra xanların isə on min nəfərlik ordusu vardır. Sultan 
300 min nəfərlik ordu ilə çıxır. Ölkədə əhali çox sıxdır: kənd 
camaatı çox kasıb, əyanlar isə dövlətli və cah-cəllalıdır; onla-
rı gümüş taxt-rəvanda gəzdirirlər. Onların qabağında qızıl 
yəhərqayışlı iyirmiyə qədər at aparırlar, onların arxasınca isə 
300 atlı, 500 piyada, 10 şeypurçu, 10 nağaraçı, 10 tütək çalan 
gedir. Sultan əyləncə üçün gəzintiyə anası və arvadı ilə çıxır, 
onları on min atlı müşayiət edir. Filləri isə qızılla işlənmış si-
lahlarla silahlanmış 200 adam aparır. Sultanın qarşısında isə 
100 şeypurçu və 100 rəqqasə, qızıl qayışlı 300 adi at, onların 
dalınca isə 100 meymun... müşayiət edir.

Sultanların sarayına getmək üçün yeddi darvazadan 
keçmək lazımdır. Darvaza qarşısında üç gözətçi hindli-qul 
əyləşir. Bəziləri içəriyə daxil olanı, digərləri isə saraydan 
çıxanı qeydə alır. Xariciləri saraya buraxmırlar. Sultanın 
sarayı çox gözəldir, hər tərəfi oyma naxışlı və qızıllı, hətta 
son daşı belə ovulub qızılla çox gözəl naxışlanmışdır; onun 
həyətində müxtəlif qablar vardır. 

Bidar şəhərini gecələr şəhər rəisinin min nəfərlik qulluq-
çusu qoruyur. Onlar əllərində məşəl, şəhəri atla və silahla 
147 Xalq teatrında və ya ümumiyyətlə rəqs edən meymunlar nəzərdə tutulur.
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gəzirlər. Mən atımı Bidarda satdım. Ona 68 funt pul xərclə-
yib bir il saxladım. Bidarın küçələrində uzunluğu iki sajen 
olan ilanlar sürünür.

Burada çoxlu hindli ilə tanış oldum və onlara bildir-
dim ki, xristian, müsəlman deyiləm, adım da Afanasidir, 
müsəlmanca isə Hacı Yusif Xorasaniyəm.148 Onlar heç nəyi, 
yeməklərini, alverlərini, ibadətlərini və başqa şeylərini də, 
hətta arvadlarını da məndən gizlətmirlər.

Mən onların hamısından etiqadları haqqında soruşdum, 
mənə dedilər: Adəmə ibadət edirik, bütlər isə deyirlər, elə 
Adəmin özü, həm də onun nəslidir. Hindistanda 84 təriqət 
vardır, hamısı da bütə inanır. Bir bütə sitayiş edən, başqa 
bütə sitayiş edənlə nə su içər, nə çörək kəsər, nə də bir-birinə 
qız verib qız alarlar; bəziləri qoyun əti, toyuq əti, balıq və 
yumurta yeyir, ancaq inək ətini heç bir etiqad sahibi yemir.

Burada 4 ay qaldım. Hindlilərlə razılığa gəldim ki, birlikdə 
onların baş səcdə məbədgahı Pervota – onların Yerusəliminə, 
müsəlmanca Məkkəsinə gedək.149 Hindlilərlə budxanaya ça-
tana kimi bir ay piyada yol getdim. Budxananın yanında ba-
zar beş gün davam edir. Budxana çox böyükdür, təxminən 
Tveri yarısı qədərdir. Daşdan hörülmüşdür. Onun üzərində 
Buddanın 12 möcüzəsi əks etdirilmişdir. Budda hindlilərin 
nəzərində müxtəlif obrazlarla zühur etmişdir: birinci – insan 
simasında; ikinci – insan simasında; ancaq onun filə məxsus 
xortumu vardır; üçüncüsü – insan-meymun şəklində və s...

Daha sonra Buddanın möcüzələrinə tamaşa etmək məqsədilə 
bütün ölkədən axışıb gələn hindlilərdən, budxanaya daxil olmaq-
148 Hacı Yusif Xorasani – A.Nikitinin İranda qəbul etdiyi müsəlman adı.
149 Pervot – hər tərəfinə hasar çəkilmiş bir qrup məbədgah. Büdxana hindlilərin 
müqəddəs yeridir. A.Nikitin onu xristian Yerusəliminə və müsəlman Məkkəsinə 
bərabər hesab edir. Daşdan hörülmüş divar Buddanın müxtəlif möcüzələri ilə 
bəzədilmişdi.
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dan əvvəl qadınların və qızların başlarını qırxdırmaqlarından və 
üzlərinin tükünü aldırmalarından, sonra isə içəriyə daxil ola bil-
məmələrindən məlumat verir.

Budxananın daxilində camaatı vəcdə gətirən Buddanın daş-
dan yonulmuş heykəlini təsvir edir.

Səyahətçi hindlilərin inək, qoyun, donuz və bir sıra başqa hey-
vanların, o cümlədən, balıq əti yeməsindən, daha çox düyüdən ha-
zırlanmış xörəkləri əlləri ilə yeməsindən danışır. A.Nikitin göstə-
rir ki, hindlilər xörəklə çoxlu müxtəlif göyərti də yeyirlər. 

A.Nikitin xristianlara müraciətən qeyd edir ki, o şəxs ki, də-
nizlərdən keçib çox ölkələri gəzirsə, çoxlu günah sahibi də olur, öz 
xristian etiqadını da, İsanın təvəllüdünü də, bayramları da unu-
dur. Mən həftənin günləri – çərşənbəni və cümə günlərini qarışıq 
salmağa başlamışam.

Yanımda heç bircə kitab da yoxdur; ancaq Rusiyadan 
yola düşəndə çoxlu kitab götürmüşdüm, mallarımı soyan-
da, kitabları da aparmışdılar. Ona görə mən xristian dinini 
də, xristian bayramlarını da unutmuşam: nə pasxa bayramı-
nı, nə İsanın təvəllüd tarixini, nə çərşənbəni, nə də cüməni 
bilirəm. Sitayiş edənlərin yanında Allaha ibadət edirəm ki, 
məni hər bəladan qorusun: “Xudaya, sən mərhəmətlisən, 
sən təksən, yeri də, göyü də sən yaratmısan”.

Çox əzab-əziyyətdən sonra Hindistana yola düşdük, Ru-
siyaya qayıtmaq üçün əlimizdə heç bir şeyimiz qalmamışdı. 
Pasxanın birinci gününü Xəzər dənizinin sahilində keçirdik, 
pasxanın ikinci gününü Mazandaran vilayətində Çebuka 
şəhərində, bayramın üçüncü gününü İran körfəzi sahilində, 
pasxanın dördüncü gününü Hindistanda müsəlmanların Bi-
dar şəhərində keçirdim: xristian etiqadım üçün çoxlu göz yaşı 



345

axıtdım. Müsəlman Məlik isə çox təkid etdi ki, mənə müsəl-
manlığı qəbul etdirsin; mən ona dedim: “Cənab! sən namaz 
qılırsan, mən də namaz qılıram; sən beş dua oxuyursansa, mən 
qərib də üç dua oxuyuram; mən xariciyəm, sən isə yerlisən”. 
“Həqiqətdə sən müsəlman deyilsən, xristianlığı da bilmir-
sən”. Mən də çox günahlara batmışam və özüm-özümə de-
dim: “Mən lənətə gəlmiş bədbəxtəm, çünki həqiqət yolundan 
azmışam, bir yol da tanımıram, hara getdiyimi də bilmirəm. 
Ey hakimi-mütləq, yeri, göyü yaradan! öz qulundan üzünü 
kənara çevirmə, axı ölüm uzaqda deyil”.

(Bu hissədə A.Nikitin Allaha yalvarır ki, onun günahlarından 
keçsin, həqiqi yola qayıtmağa məcbur etsin).

Kəlküttə bütün Hindistan dənizi üçün körpü rolunu oy-
nayır. Allah eləməsin, bir gəmi yan keçsin, kim ondan yan 
keçərsə, böyük dənizdən sağ keçə bilməz. Bu yerdə istiot, 
zəncəfil, ceviz, darçın, mixək, hər cür başqa köklər yetişir. 
Hər şey burada ucuzdur. Qullar və kənizlər də qaradırlar.

...Gürcüstan torpağı çox bərəkətlidir, Türkiyə torpağı da 
bərəkətlidir: Valaxiya torpağı da varlıdır. Yeməli şeylər çox 
ucuzdur. Podolsk torpağında da hər şey bitir. Rusiya tor-
pağını qoy Allah saxlasın, dünyada ona bənzər ikinci ölkə 
yoxdur, hərçənd rus torpağının əyanları ədalətsizdirlər. 
Qoy Rusiya torpağında hər şey yoluna düşsün, qoy onda 
ədalət olsun ya Allah, Allah, Allah, Allah!150

(A.Nikitin vətənə qayıtmaq məsələsində qarşıya çıxan çətinlik-
lərdən danışır, çünki “hər yerdə qiyam baş verir”. Məkkəyə getmək 
isə olmazdı – orada adama güclə müsəlmanlığı qəbul etdirirlər”).

...Rusiyaya qayıtmaq haqqında düşündüm. Məhəmməd 
peyğəmbərin dininə əsasən, müsəlman ulu bayramına bir 
ay qalmış Bidar şəhərindən yola düşdüm.
150 Burada müəllif əsasən Azərbaycan türk ləhcəsində yazır.
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(A.Nikitin Hindistanın ən mühüm ticarət limanı Dobılda 
gəmiyə əyləşib Hürmüzə yola düşür. Gəmi əvvəlcə Həbəşistan 
sahillərinə gəlib çatır. Allahın köməyi ilə gəmi Həbəşistan sahillə-
rindən (hazırda Somali sahili) sağ-salamat Hürmüzə sarı üzməyə 
başladı. Hürmüzdən A.Nikitin quru yolla Qara dənizə gəlib çatır 
və burada gəmiyə minir). 

Allahın köməyi ilə Filippov pəhrizi axşamına151 doqquz 
gün qalmış Kafuya gəlib çatdım. Xalıq, kərəminə şükür! 
Allahın mərhəməti və köməyi ilə üç dəniz keçdim!.. O, 
Allahdır, ona bənzər ikinci Allah yoxdur ki, gizli və aşkar 
həqiqətlətlərin sirrini bilsin, o, rəhmli və mərhəmətlidir. 
O, elə bir Allahdır ki, tayı bərabəri yoxdur, hakimdir, nur-
ludur, duyandır, xilaskardır, qəyyumdur, sevimlidir, hər 
şeyə qadirdir, uludur, yaradandır, qurandır, əks etdirəndir, 
bütün çətinliklərə, müşkül işlərə yol göstərəndir, ruhumu-
zu qəbul edəndir, yeri, göyü qoruyub saxlayandır. O, küll 
ixtiyardır, ucadır, hər şeyi edən, hər şeyi görəndir, o, səadət 
və həqiqət carçısıdır.152 Tədqiqatçıların fikirincə, bu surəni 
əzbər deyən şəxs müsəlmanlığı gəbul etmiş sayılır.

Творческие задания для любознательных студентов 

Прочитайте текст по "Хрестоматии" (с. 103-109), со-
ставьте план для пересказа, изложите его краткое содержание, 
сделайте аудиозапись пересказа и прослушайте её. При прослу-
шивании отметьте свои ошибки, дополните пересказ.

151 Filippov pəhrizi axşamı – Milad bayramı ərəfəsində pəhriz. Buradan aydın 
olur ki, A.Nikitin Kafuya noyabr ayında gəlib çatmışdır.
152 Afanasi Nikitin “Quran” surəsini əzbər deməyə çalışır.
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IVAN PERESVETOVUN 
“SULTAN MƏHƏMMƏD HAQQINDA RƏVAYƏT” ƏSƏRI

1547-ci ildə yazılmış “Sultan Məhəmməd haqqında rəvayət” 
əsəri (Əsərin “Sultan Məhmət haqqında hekayət” adlandı-
rılması onun orijinaldakı adına uyğundur – T.C.) publisistik 
xarakterdədir. “Rəvayət”in müəllifi zadəganlığın ideoloqu, boyar-
lara münasibətdə İvan Qroznının siyasi sisteminin müdafiəçisi 
kimi çıxış edir... 

Türkiyə hökmdarı sultan Məhəmməd müdrik bir alim 
idi; o, türk kitablarının hikmətini dərk etdi, yunan kitablarını 
oxuyub sözbəsöz tərcümə edib daha müdrik oldu. O öz se-
yid və paşalarına, molla və sarayında yüksək dövləti vəzifə 
tutanlara belə dedi: “Fəlsəfi kitablarda böyük müdrikliklə 
mömin çar Konstantin153 haqqında belə yazılmışdır: O, hərbi 
müdriklik mücəssəməsi kimi doğulmuşdur, onun qılıncın-
dan bütün kainat yaxa qurtara bilməz. Atası öləndən sonra 
körpə, üç yaşında çarlığa başladı; yunanlar da rüşvətxorluq-
la və natəmiz yolla qazanc əldə etməklə camaatın qanı və göz 
yaşı hesabına dövlətlənir, məhkəmədə də ədalətsizcəsinə 
mühakimə edir, günahsızları cəzalandırır, rüşvət alırdılar”. 

Çarın əyanları hökmdar həddi-buluğa çatana kimi şərəf-
siz töycülər hesabına varlandılar; böyüyəndən sonra çar özü-
nün uşaq yüngül xasiyyətliliyindən ayılmağa başladı, hərbi 
sənəti öyrənib dərk etdi və çar nəslinə layiq bir adama çevril-
di. Əyanlar çarın müdrikləşdiyini görüb belə dedilər: “O, gü-
nümüzü qara edəcək, var-yoxumuz isə başqalarına qalacaq”.

Türk hökmdarı Sultan Məhəmməd müdrik filosofları-
na dedi: “Görürsünüzmü varlılar və fırıldaqçılar çarı necə 
153 Sonuncu Bizans imperatoru IX Konstantin – 1453-cü ildə Konstantinopolun 
mühasirəsi zamanı öldürülmüşdür.
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də riyakarlıq toru ilə əhatə etdilər, hiylə və fitnələri, şeytan 
əməlləri ilə onu aldatdılar, onun müdrikliyinə və xoşbəxt-
liyinə xələl gətirdilər, fırıldaqları ilə onun qılıncını hörmət-
dən saldılar, amma vaxtilə çarın qılıncı bütün düşmənləri-
nin başı üstündə dayanmışdı”. 

Türk hökmdarı Sultan Məhəmməd müdrik filosoflarına 
dedi: “Görürsünüz, Allah hiyləni, təkəbbürü, tənbəlliyi sev-
mir, qadir Allah onun ziddinə gedən belələrini amansızca 
məhv edir; görürsünüz, yunanların təkəbbürlüyü və namərd-
liyi üzündən belə qüdrətli və müdrik, hərbi şöhrətə malik çar-
dan Allah üz çevirdi. Onların fırıldaqlıqları Allahı daha qəzəb-
ləndirdi, çünki onlar belə müdrik çarı hiylə torlarına salmış 
və ona xəyanət edib hərbi qüvvətini sarsıtmışdılar. Mən də 
müdrik filosoflarıma bunu deyirəm ki, məni belə əməllərdən 
qoruyun ki, Allahın da heç vaxt bizə qəzəbi tutmasın...”

6961-ci ildə çar bütün ölkədən gələn gəliri dövlət xəzinə-
sinə təhvil vermək haqda hökm verdi, heç bir şəhərdə cani-
şinliyi əyanlarına vermədi ki, tamahkarlıq üzündən qərəz-
karcasına qərarlar çıxarmasınlar, həm də əyanlarının hər 
birinə ləyaqətlərinə görə xəzinəsindən maaş kəsdi. Bütün 
ölkədə məhkəmələr yaratdı və əmr etdi ki, məhkəmə xərcləri 
xəzinəyə daxil olsun. Bu qaydanı ona görə qoydu ki, hakim-
lər tamahkarlıq üzündən ədalətsiz qərarlar çıxartmasınlar. 
O, hakimlərə əmr etdi: “Yalanı yaxına buraxmayın, Allahın 
sevdiyi həqiqətdən yapışın”.

O, hakimlərini, sadiq paşalarını, qazılarını, vəkillərini, 
əmirlərini şəhərlərə göndərib onlara namusla mühakimə 
etməyi əmr edib belə dedi: “Mənim sevimli və sadiq qar-
daşlarım, namusla mühakimə edin!” Az sonra çar hakimlə-
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rini yoxladı ki, görsün onlar necə mühakimə edirlər. Cama-
at onların rüşvətxorluğu haqqında hökmdara xəbər verdi. 
Hökmdar isə bunun üçün onları günahlandırmadı, ancaq 
diri-diri onların dərisinin soyulmasını əmr edib belə dedi: 
“Əgər yenidən onların bədəninə dəri gəlsə, onda günah on-
ların üstündən götürüləcəkdir...”

Hökmdar tapşırdı ki, onların dərisini aşılasınlar, içəri-
sinə saman təpsinlər, dəmir mıxlarla məhkəmələrin divarı-
na vursunlar və dərilərin üzərində aşağıdakı sözləri yazsın-
lar: “Belə zəhmli cəza vermədən ölkədə ədalətli iş aparmaq 
olmaz. Əgər hökmdar ölkəsini ədalətlə idarə etmək istəyir-
sə, onda ən əziz adamına belə, əgər o günahkardırsa, aman 
verməməlidir. Qorxusuz hakimiyyət, hökmdarın mindiyi 
yüyənsiz at kimidir”.

Hökmdar dedi: “Hökmdar zəhmi olmadan ölkəni idarə 
edə bilməz. Çar Konstantin əyanlarına sərbəstlik verdi və heç 
bir işdə onlara mane olmadı, onlar da buna sevindilər, hər iki-
sini: həm iddiaçını, həm də günahkarı xristian etiqadına and 
içdirib qərəzlə mühakimə etdilər. Onların hər ikisi isə haqsız 
idi, onlardan biri o birini döydüyünü danıb belə deyir: “Mən 
nə onu döymüşəm, nə də qarət etmişəm”, digəri isə döyül-
düyünə qarət edildiyini əlavə edir və hər ikisi xaçı öpürlər, 
Allaha da xəyanət edirlər, özləri də Allahdan ömürlük cəza 
alırlar, onlar haqqına bir iş gördüklərini xatırlaya bilmirlər və 
bununla da özlərini əbədi cəzaya məhkum edirlər. Hakimlə-
rin ədalətsizliyi üzündən and içəndə günah etdiklərini düşün-
mürdülər... və  yunanlar Allahın qəzəbinə gəldilər...”

Sultan Məhəmməd müdrikliyinə görə başa düşdü ki, 
ölkədə belə məhkəmənin olması böyük günahdır, bu Allahı 
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qəzəbləndirir. O, püşk atmaqla birinin and içməsini və xaçı 
öpməsini əmr etdi. Bu vaxt onun ürəyinə odlu ox, boğazına 
isə qundaqlı ox-yay tutmuş şəkildə dayanmalı, ruhani ata-
sı isə İncildə yazılmış Allahın on kəlamını: yalan danışma, 
oğurluq etmə, yalandan şahidlik etmə, ata və anana hörmət 
et, yaxın adamını özün qədər istə və s. – deyənə kimi belə 
ölüm qorxusu altında dayanmalı idi. 

Beləliklə, hökmdar and içmək üçün yunanların hərəsinə 
bir püşk verdi. Əgər odlu ox onu öldürməsə və qundaqlı 
yay-ox ona atəş açmasa, onda o, xaçı öpəcək və nəyə görə 
mühakimə edilibsə, onu da götürəcəkdir. Hökmdar dedi: 
“Püşk Allahın mühakiməsidir...”

Türklər isə boğazlarının altına arxası üstə qoyulmuş 
iti qılıncdan şərbət içməlidilər. Mollalara isə tapşırıldı ki, 
həmin yerdə olsunlar və türk etiqadına və yunan adətinə 
əsasən qərar çıxarsınlar: əgər arxası üstə qoyulmuş qılınc 
çevrilməsə və sınaqdan keçənin boğazını kəsməsə, danı-
şığını tamamlayıb qılıncın üzərindən şərbət içsə, onda öz 
malını geri alar. Məhkəmə də məhz bunun üçün oldu. Elə 
Allah məhkəməsi budur. 

Məhəmməd torpaq iddialarını səltənətində andsız həll 
edirdi, ancaq onları həbsxanaya lüt girməyə, ülgüclə özlərini 
kəsməyə məcbur edirdi. Ülgücü isə gizli bir yerə qoyurdular, 
kim onu tapsaydı, o da haqlı idi, elə Allah mühakiməsi budur.

Bununla da Sultan Məhəmməd böyük müdriklik göstə-
rib, səltənətində ədalət yaratdı və adamlara elə qorxulu 
ibrətli dərs verdi ki, onlar pisliklərə meyil göstərib heç nə 
ilə Allahı qəzəbləndirməsinlər. Bu müdrikliyi Məhəmməd 
yunan kitablarından əxz etdi. 
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Bu, yunanların da elə belə olmasına ən yaxşı nümunə 
idi. Məhəmməd də səltənətində ədalətli məhkəmə yaratdı, 
yalana son qoydu və belə dedi: “Allah düzlüyü hər şey-
dən çox sevir. Çar vilayətini zəhmsiz idarə edə bilməz. Çar 
Konstantin əyanlarına ixtiyar verdi və heç bir işdə onlara 
mane olmadığına sevindilər və şərəfsizcəsinə var-dövlət 
yığdılar, ancaq torpaq da, səltənət də onların günahı üzün-
dən qan-yaş töküb bəlalar içində üzürdü. Ona görə də qa-
dir Allahın çar Konstantinə, onun zadəganlarına və bütün 
yunan dövlətinə qəzəbi tutdu, çünki onlar düzlüyə etina et-
mədilər. Onlar bilmirdilər ki, Allah hər şeydən çox düzlüyü 
sevir; axı siz məni o yola aparırsınız ki, mən Allahı qəzəb-
ləndirim və sizinlə birlikdə məhv olum!”.

Məhəmməd bütün ölkələrə ədalətli hakimlərini göndər-
di, hökmdar zəhmi ilə hədələyib onlara mühakimə kitab-
larını verdi ki, onlara, əsasən, bunları ittiham edib təmizə 
çıxarsınlar. Həm də əmr etdi ki, mühakimə işi şəhərlərdə 
pulsuz aparılsın; səltənətindəki bütün şəhərlərə əyanlarını 
göndərdi. Əmr etdi ki, döyüşçülərini də ölüm cəzası qorxu-
su ilə, bütün ciddiliyi ilə, həm də pulsuz mühakimə etsin-
lər ki, şərə son qoymaq mümkün olsun. Əmr etdi ki, sultan 
xəzinəsindən hakimlərə maaş verilsin ki, qərəzli hökmlər 
çıxarmağa əsas olmasın. Alaylarda döyüşçüləri onların 
rəisləri – paşalar mühakimə etməlidirlər. Hər paşa da qoy 
qoşununun qeydinə qalsın; özü də ədalətli, hökmdarın cid-
di əmri əsasında, rüsumsuz və rüşvətsiz mühakimə etsin; 
məhkəmə prosesi təcili keçirilməlidir. Bu işdə də hökmdar 
çox müdriklik göstərib ordusunun ürəkdən qayğısına qaldı 
və bununla da bütün qoşunu sevindirdi.
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Hökmdar ilbəil onlara, hərənin öz xidmətinə görə, xə-
zinədən maaş verirdi. Onun xəzinəsi isə tükənməzdir, çün-
ki hökmdarın hədsiz ədalətinə görə də Allahın köməyi ilə 
ölkənin hər yerindən ona gəlir axırdı. O, əmr etmişdi ki, 
şəhərlərdən, əyalətlərdən, nahiyələrdən, malikanələrdən 
gələn bütün gəlirləri hökmdarın xəzinəsinə daxil etsinlər. 
Vergi toplayanlara xəzinədən maaş təyin etmişdi. Vergi 
yığanları yoxlayırdılar görsünlər, vergini hökmdarın əmri 
iləmi toplayırlar.

Onun səltənəti tənəzzül etməsin deyə, döyüşçüləri atlar-
dan düşmür və silahlarını da həmişə saz saxlayırlar. Hökm-
dar isə döyüşçülərə verdiyi maaşı, mükafatları və xoş rəfta-
rı ilə onlara sevinc bəxş edib qəlblərini ələ alırdı.

O, bütün qoşunlarına müraciət edib belə dedi: “Qardaş-
larım, qulluğunuzdan bezar olmayın, axı biz bu dünyada 
qulluqsuz dolana bilmərik, əgər hökmdar kiçik bir diqqət-
sizlik belə etsə və iradəsizlik göstərsə, onda onun səltənəti 
zəifləyər və başqa hökmdarın əlinə keçər. Zira göydə oldu-
ğu kimi, yerdə də, yerdə olduğu kimi, göydə də mələklər, 
səma qüvvələri odlu silahlarını bir saat belə əllərindən yerə 
qoymurlar, Adəmdən bəri onlar insanları qoruyur və keşi-
yini çəkir, bir an belə onlar ruhdan düşmürlər”.

Türkiyə hökmdarı bu yolda ordusunu ruhlandırdı və 
bütün döyüşçülər hökmdarın nitqini tərifləyib belə dedilər: 
“Deməli, biz Allahın iradəsini yerinə yetirək ki, Allah dö-
yüşkənliyi sevsin. Əgər bizdən bir nəfəri öldürsələr, biz 
günahlarımızı qanla yuyarıq, Allah bizim günahlarımızdan 
keçər, həmin müqəddəs döyüşçülərin ruhları ilə səmanın 
ən yüksək zirvəsinə – cənnətə qalxarlar”.
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Türkiyə hökmdarı müdriklik göstərərək həmişə yanın-
da qırx min yeniçəri, odlu silahlarla silahlanmış mahir atıcı-
ları saxlayır, onlara həm maaş verir, həm də hər gün xurma 
yedirir, ona görə onlara belə qayğı göstərir ki, nə düşməni 
onun torpağına ayaq bassın, nə də xəyanət baş versin.

Düşüncəsiz adam hökmdarı öldürər, həmfikirlərini top-
layıb qürrələnər və şahlıq xəyalına düşər, ancaq o buna 
layiq ola bilməz. Özü isə günah üzündən məhv olar, zira 
səltənət hökmdarsız qala bilməz. Məhz ona görə də hökm-
dar səltənətini qoruyur, onun yeniçərləri isə – hökmdara 
sadiq, onu sevənlərdir, xəzinədən aldıqları pula görə də 
ona can-başla qulluq edirlər. 

Müdrik hökmdar həmişə döyüşçülərini sevindirir, ona 
görə də o, ordusu ilə güclü və şöhrətlidir. Paşalara və əyan-
lara əmr etmişdi ki, düşmənlə döyüşə həmişə öndə da-
yansınlar. Ona görə ki, düşmənə layiqli bir cavab versin-
lər, hələ kifayət qədər təcrübəsi olmayan gənclərə nümunə 
göstərsinlər ki, onlar qorxunu hiss eləməsinlər və onlara 
baxaraq düşmənlə döyüşdə cəsurluq göstərsinlər. Türk sul-
tanı isə ölümlə oynayan düşmənə böyük müdrikliyi və bili-
ciliyi qarşı qoyur, türk hökmdarının qəzəbi çox böyükdür. 
Onun əmrinə, “çarın verdiyi böyük maaşa görə, düşmənlə 
ölüm-dirimdə həlak olan cəsur gənclər kimi kim olüm-di-
rim vuruşunda namusla ölmək istəmirsə, o burada mənim 
hökmdar qəzəbimə gələcəkdir. Bu onun üçün də, övladları 
üçün də şərəfsizlik olacaqdır”.

Sultan Məhəmməd özündən sonra gələn və bizim döv-
rümüzə qədərki hökmdarlara nümunə göstərdi. Öz ölkə-
sində əyanların sərbəst hərəkətinə imkan verdi, o belə dedi: 
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“Əgər Allah bizim başımız üstündədirsə, biz onun qulları-
yıq; Faraon Misir hökmdarı idi, o, yəhudiləri əsarət altına 
aldı, Allah da özünün tükənməz qəzəbi ilə qeyzlənib mi-
sirliləri dənizdə batırdı”. Sultan Məhəmməd əmr etdi ki, 
qəbalələr və şikayətlər yazılmış kitabı gətirib oda atsınlar. 

Əsirlərin köləlikdə işləmək müddətini qəti müəyyən 
etdi, yeddi il, ən çoxu doqquz il. Əgər biri başqasını baha 
qiymətə alıbsa, doqquz ildən sonra yenə saxlamaq istəsə və 
kölə ondan şikayətlənsə, onda o, hökmdarın qəzəbinə gələr 
və edam onu gözləyər. Allahın sevmədiyi işi görmə, Allah-
dan qorx, onu heç bir şeylə qəzəbləndirmə və hökmdarın 
nəsihətini unutma. Bu müdrik kəlamları Sultan Məhəm-
məd xristian kitablarından köçürmüşdür; Allahın iradəsini 
yerinə yetirən xristian çarı belə olmalıdır.

Sultan Məhəmməd dedi: “O yerdə ki adamlar qul halı-
na salınıb, orada adamlar cəsur olmazlar və döyüş vaxtı da 
düşmənlə cəsarətlə vuruşmazlar: zira qul halına salınmış 
adamlar bədnamlıqdan qorxmurlar. Çünki güclü və cəsur 
olmaları onlara heç bir şöhrət gətirmir. Onlar belə deyirlər: 
“Onsuz da mən köləyəm, başqa nəyə nail ola bilərəm”.

Konstantinin səltənətində, çar Konstantin vaxtında 
onun ən yaxşı adamları zadəganların əsarətində idilər və 
ona görə də düşmənə qarşı mübarizədə mətin deyildilər, 
əyanların atlıları, yaxşı silahlanmış alayları düşmənə qarşı 
vuruşda davam gətirmir, döyüş meydanından qaçmaqla, 
çarın başqa alaylarında vahimə yaradır və həmin alaylar da 
onlardan nümunə götürüb, onların dalınca qaçırdılar.

Çar bunu başa düşüb kölələri azad etdi və onları alayı-
na daxil etdi. Onlar çarın yanında cəsarətli oldular. Əyan-
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ların qulu olan həmin kölələr çarın ən yaxşı döyüşçülərinə 
çevrildilər. Elə ki, onlar azadlığa çıxıb, çara qulluq etməyə 
başladılar, onların hər biri düşmənlərlə mətanətlə vuruşdu, 
ölüm-dirim mübarizəsində düşmənlərə qalib gəlməyə və 
şöhrət qazanmağa başladı.

Çar dedi: “Mən Allahın iradəsini yerinə yetirdim; nə istəyir-
disə, onu da etdim, alayımı cəsur igidlərlə qüvvətləndirdim”.

Türk sultanının düşmənə qarşı üç yüz min nəfərdən ibarət 
savadlı, cəsur adamları çıxır, onların hamısı ürəkdən şaddır-
lar, hökmdardan aldıqları maaş və mükafatlardan razıdırlar, 
onlar sakitliklə döyüşə gedirlər. Onlar üçün hər gün üç dəfə 
bazar açılır: səhər tezdən, günorta və axşamçağı: hər şeyə qiy-
mət qoyulub, hər şeyi çəki ilə alırlar; hökmdar əmr etmişdir 
ki, ticarətlə ancaq təyin olunmuş tacirlər məşğul olsunlar, on-
lar lazımi şeylərlə şəhərləri ordu ilə birlikdə gəzsinlər. Əsgər 
də malı hökmdarın qoyduğu qiymətə ondan almalıdır. Əgər 
kimsə qoyulmuş qiyməti verməyib malı pulsuz götürsə, onu 
ölüm cəzası gözləyir, hətta ən yaxşı əsgəri belə bağışlamazlar. 
Əgər tacir kələk gəlib çəkidə və qiymətdə aldatdımı, hökmda-
rın müəyyən etdiyi qiymətdən çox alsa, beləsini də hökmda-
rın hökmünü pozduğuna görə cəza gözləyir. 

Hökmdarın döyüşçülərindən kimi ölümlə oynayıb düş-
mənlə cəsarətlə vuruşur, alaylarını dağıdır, ona sədaqətlə 
qulluq edibsə, o, ən aşağı təbəqədən də olsa, hökmdar onu 
böyüdüb ona yüksək hərbi ad verir, bununla da döyüşçülə-
rini sevindirir. İndiki Türkiyə hökmdarına qulluq edən al-
ban Ornaut paşa əvvəlcə əsir olub. O, düşmənlə mətanətlə 
döyüşür və düşmən alayları da onun qarşısında pərən-pərən 
olurdu. Koroman torpaqlarından olan Koroman paşa da əsir 
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idi, o da hökmdar tərəfindən yüksək mərtəbəyə qaldırılmış-
dır; onlar hökmdara sədaqətlə qulluq etdiklərinə və düşmən 
qarşısında mərdliklə dayandıqlarına görə şöhrət tapdılar. 
Hərçənd onların atalarının kim olduğu bəlli deyildi, ancaq 
hökmdar onların mərdliyinə görə yüksək rütbə verdi ki, 
başqaları da ona belə sədaqətlə qullu etsinlər.

Hökmdar ordusuna kiçikdən-böyüyə kimi hamıya belə 
dedi: “Qardaşlar, biz hamımız Adəm övladlarıyıq. Kim mənə 
sədaqətlə qulluq edir və mənim yolumda düşmənlə aman-
sızcasına vuruşursa, mənim nəzərimdə elə o, birinci ola-
caqdır”. Hökmdar ordusuna belə dedi, ona görə ki, hər kəs 
özünə şərəf və şöhrətli ad qazansın. O, maaşı ilə qiymət verir 
və qəzəbi ilə xəbərdar edir. Ölüm-dirim mübarizəsində kim 
qəhrəmanlıqla ölmək istəmirsə, o, mənim qəzəbimdən məhv 
olar və bədnamlıq da onun və övladlarının üzərinə düşər”.

Əgər hökmdar düşmən qabağına özü getmirsə, yerinə 
müdrik bir paşanı göndərirsə, hamının ona tabe olmağını, 
onun əmrlərini yerinə yetirməyi tapşırır. Onun alayında 
döyüşçülər onluqlara, onluqlar yüzlüklərə, yüzlüklər isə 
minliklərə ayrılmışdır ki, ordusunda oğurluq, quldurluq, 
dava-dalaş, əyyaşlıq olmasın. Əgər onlar ad, parça və ya 
hər hansı bir başqa şey tapsalar, fikirləşmədən, onu baş 
paşanın çadırına gətirirlər; əgər itirdiyi şeyi baş paşanın 
çadırında tapsa, ona görə hökmdarın qoyduğu qaydada 
muştuluq verməlidir. Bəzən də elə olur ki, şeyi tapan adam 
onu baş paşanın çadırına aparmır, onda belə pis adamları, 
oğruları, soyğunçuları hökmdar adından onbaşılar, yüzba-
şılar və minbaşılar aparırlar. Əgər onbaşılardan biri belə pis 
adamları dəstəsində gizlətsə, onda həmin onbaşı da oğru 
ilə birlikdə edama məhkum edilirlər.
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Türk hökmdarının oğrular və quldurlar üçün həbsxana-
sı yoxdur, şər iş yayılmasın deyə, onları üçüncü gün edam 
edirlər. Hökmdarın qəzəbinə gəlmiş adamlar yalnız hökm-
dar axtarışına kimi həbsxanada qalırlar. 

Şəhərlərdə də pis adamlara – oğrulara, quldurlara və 
böhtançılara qarşı da onbaşılar, yüzbaşılar və minbaşılar 
təyin edilibdir. Əgər pis adamı – oğrunu, qulduru, böhtan-
çını tapsalar, onu edam edirlər; əgər onbaşı onu dəstəsində 
gizlətsə və sonra yüzlüyün köməyi ilə onu tapsalar, onda o 
da edam olunmalıdır. 

Çar Konstantinin palatasında oğruları, quldurları, böhtan-
çıları mühakimə edirdilər, onlar natəmiz yolla var-dövlətlərini 
artırırdılar. Bütün bunlara görə də Allahın qəzəbinə gəldilər, 
çünki onlar ədalətsiz məhkəmələrdə xaçpərəstlərin qanı və 
göz yaşı, quldurların iftiraları hesabına var-dövlət yığırdılar. 
Onların içərisində kim dövlətli idi, günahkar da o idi, təmiz 
adamlar nahaqdan onların əlində məhv edilirdilər, işgəncələr 
altında həlak olurdular. Pul alıb oğru və quldurları azad edir-
dilər... Buna görə də onların hamısı Allah qəzəbinə gəldilər.

Məhəmməd müdriklik və məhkəmə haqqındakı fikirləri 
xristian kitablarından əxz etdi və belə dedi: “Nə üçün əhə-
miyyətsiz bir şeyə tamah saldılar, natəmiz yolla dövlətlən-
mək istədilər və Allah dərgahına gedən yollarını üzlərinə 
bağladılar, Allahı qəzəbləndirdilər! Əgər biri natəmiz yolla 
çoxlu qızıl əldə edirsə, beləsini Allah doqquzuncu nəsil bu-
dağına qədər dəhşətli üsullarla cəzalandırır. Bəs şərəfsizcə-
sinə var toplayan adam Allaha necə cavab verə bilər?” 

Sultan Məhəmməd özü üçün yaddaş olaraq yazdı: “Xris-
tian çarı belə olmalı: hər şeydə ədaləti gözləmək və xristian 
dini uğrunda ədalətli dayanmalı idi. Özü də o haqda çox 
və müdrikcəsinə düşündü, istədi ki, xristian dinini qəbul 
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etsin, ona görə də ürəkdən sevinir və onu tərifləyirdi: “Xris-
tian dininə bərabər Allahın başqa bir dini yoxdur!”

Yunanlar isə hər şeydə zəifliklərini göstərib ədaləti itir-
dilər, Allahı da hədsiz dərəcədə qəzəbləndirdilər və xris-
tian dinini dinsizlərə verdilər ki, təhqir etsinlər. İndi isə 
Məhəmməd Konstantinopolu alandan bu günə qədər yu-
nanlar atamız rus çarının hakimiyyətini tərifləyirlər... Yu-
nanlar ümidlərini Allaha və Rusiya çarlığına, atamız rus 
çarına bağlayırlar; latın ilahiyyatçıları yunanlarla mübahisə 
etdikləri halda, onlar azad rus çarını tərifləyirlər:

“Xudavəndi-aləmin yəhudilərə qəzəbi tutduğu kimi, 
sizə, yunanlara da bərk qəzəbi tutdu və təkəbbürlü, ədalət-
siz olduğunuza görə sizi türk hökmdarının əlinə verdi. Gö-
rürsüz, Allah təkəbbürlülərə qarşı dayanır və ədalətsizliyə 
görə necə qəzəblənir: Ədalət etiqadın yaraşığıdır”.

(Əsərin sonunda müəllif yunanların azad rus çarlığına və 
hökmdar böyük knyaz İvan Vasilyeviçə olan məhəbbətindən, Ru-
siyada xristian əqidəsinin möhkəmliyindən və xristian müqəddəs-
lərinə olan hörmətdən danışır). 

Творческие задания для любознательных студентов 

1. Прочитайте текст по "Хрестоматии" (с. 123-124), со-
ставьте план для пересказа, изложите краткое содержание 
"Сказания о Магмет-салтане", сделайте аудиозапись пересказа 
и прослушайте её. При прослушивании отметьте свои ошибки, 
дополните пересказ. 

2. Подготовьте информацию (презентацию) о Магмете II, 
покорителе Константинополя.
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KAZAN TARIXI 

AYRI-AYRI FƏSILLƏR

“Kazan tarixi” (“Kazan salnaməsi”) Moskva Rusu ədəbiyyatı-
nın əsas ədəbi nümunələrindən biridir. Əsərin Kazanın mühasirəsi 
və zəbt olunması ərəfəsində yazıldığı  və onun müəllifinin Kazan 
xanlığının istilasına şəxsən rəhbərlik eləmiş IV İvan olduğu fərziy-
yə edilir. Eyni zamanda, bəzi mənbələrdə IV İvanın (Qroznının) 
ideoloqu, onun ideal çar kimi təqdim olunması istiqamətində cid-
di cəhdlər göstərmiş və türk sultanı, Konstantinopolun fatehi II 
Məhməti rus çarına nümunə gətirmiş İvan Peresvetovun “Kazan 
tarixi”ni qələmə alması iddiası əsaslı görünür. Bəzi rus müəllifləri  
türk-müsəlman sivilizasiyasının mərkəzlərindən biri kimi Kaza¬nın 
süqutunu türklərin dünya xristianlığının mərkəzi Konstantinopolu 
tutmasına cavab təki qiymətləndirirlər.

Əsərdən parçalar ilk dəfə olaraq tədris vəsaitinin müəllifi və tər-
tibçisi tərəfindən Azərbaycan dilinə tərcümə edilir.     

KAZAN ÇARLIĞININ ILKIN BAŞLANĞICI BARƏDƏ, 
BU YERLƏR VƏ ILAN YURDU BARƏDƏ 

Çar Sain axtara-axtara, bir yerdən başqasına adlaya-adlaya 
Volqa sahilində, rus torpaqlarının ucqarlarında, Kama çayı-
nın bu tərəfində bir yanı Bolqar torpağına, digər yanı Vyatka 
və Permə söykənən, mal və arılar üçün zəngin otlaqlara gəlib 
çıxdı; buralar vəhşi heyvanlar, balıqlar və dolanışıq üçün hər 
cür naz-nemətlə dolu idi – bizim Rus torpağında – heç yerdə 
bu cür gözəl və zəngin, məhsuldar tarlalara rast gəlməzsən, 
özgə yerlərdə belə torpaqların olduğunu zənn etmirəm. Çar 
Sain buna görə bu yerlərə ürəkdən vurulmuş oldu.           
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Belə söyləyirlər ki, bu yerlərin adamlarına yaxşı məlum 
olan o torpaq qədim zamanlardan ilan yuvası kimi tanınır-
dı. Burada yuvada müxtəlif ilanlar yaşayırdı, onların arasın-
da ikibaşlı nəhəng və dəhşətli  bir ilan var idi: biri ilan başı, 
o birisi öküz başı. O, bir başı ilə insanları udur, digəri ilə ot 
yeyirdi. Başqa ilanlar onun yanında sürünür və onunla birgə 
yaşayırdılar. İlanların fısıltısından və murdar qoxusundan bu 
yerlərin yaxınlığında insanlar məskunlaşmamışdılar. Kiminsə 
də yolu buralardan düşərdisə də, yolunu kənardan salardı.  

Çar Sainsə günlərlə bu yerlərə göz qoydu, buraları sevib 
ətrafı dolaşdı, lakin burada böyük, möhkəm və şanlı bir şəhər 
salmaqdan ötrü ilanı yuvasından necə qovmağı heç cür ağlına 
gətirə bilmirdi. Kənddə bir nəfər sehrbaz tapılıb, “Çar, mən 
bu ilanı öldürüb, bu yeri təmizləyərəm” dedi. Çarsa bərk se-
vinib, bunu etdiyi təqdirdə onu yaxşıca mükafatlandıracağına 
söz verdi. Sehrbaz cadu və ovsunla nəhəng ilanın ətrafında 
dolaşan böyükdən kiçiyə bütün ilanları nəhəng bir topaya yığ-
dı. Onları hasara aldı ki, heç biri kənara çıxa bilməsin. Şeytan 
əməli ilə hamısını hərəkətsiz bir kütləyə çevirdi. Topanın dörd 
tərəfini quru otla, qamış, odun və söyüd çır-çırpısi ilə dövrələ-
yib üstünə kükürd və qatran tökdü, od vurub onları atəşə 
qərq etdi. Böyük və kiçik ilanlar hamısı yandı, ətrafı murdar 
bir üfunət bürüdü. Bu üfunət lənətəgəlmiş çarın gələcək zül-
mündən və kafirlərin dini  girdabının mərhumiyyətlərindən 
xəbər verirdi. Çarın bu yerin yaxınlığında olan döyüşçülərinin 
çoxu tələf oldu, bərk üfunətdən atlar və dəvələr də qırıldı.     

Beləcə bu yerləri təmizləyərək çar Sain burada Kazan 
şəhərini saldı. Bizim hökmdarlardan heç biri ona mane ol-
mağa və etiraz bildirməyə cəsarət etmədi. Bütün rusların 
gördükləri və tanıdıqları Kazan şəhəri bu günədək yerində-
dir; orada olmayanlarsa haqqında çox eşidiblər.
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Əvvəlki kimi burada, bu ilan yuvasında, yenə də qəddar 
ilan adlandırılan hiyləgər çar lövbər saldı. Murdar qəzəblə 
alovlanaraq, qamışlığa düşmüş od kimi şahə qalxdı, üç il 
içərisində alov dilləri ilə Kazan yaxınlığındakı kəndlərdə 
məskunlaşmış dinc adamları, yerli rusları həmən yerlər-
dən qovub çıxartdı. Buralarda Kama çayının ətrafında qə-
rarlaşmış vəhşi və lənətəgəlmiş bir xalqı – öz qəddarlıqları 
və adətləri ilə bəd itlərə bənzər və neneslər deyilən bolqar 
qaragüruhunu, öz knyazları və başçıları ilə birgə buralarda 
yerləşdirdi. O bu torpağı belə cür adamlarla doldurdu.  

Çeremislər arasında ostyaklar adlandırılan bir xalq var. 
Ruslar tərəfindən xaç suyuna  salınmadan qaçıb canlarını 
qurtarmış, Kazan çarının ağalığını qəbul etmiş Bolqar və 
Orda torpaqlarında qərarlaşmış sadə Rostov camaatını belə 
çağırırlar. Axı buralar, yəni Kamanın o üzündə – böyük 
Volqa çayı ilə  böyük Noqay Ordasınadək uzanan Belaya 
Volojka çayı arasındakı torpaqlar əvvəllər kiçik bolqarlara 
məxsus idi. Böyük bolqarlarsa Dunayda məskunlaşıblar.    

Burada, Kama üzərində qədim bolqar şəhəri – Bryaqov 
yerləşmişdi. İndisə o, dağıntılara çevrilmiş bir şəhərcikdir. 
Oranı ilk dəfə böyük knyaz Andrey Yuryeviç Vladimirski 
ələ keçirmiş, bolqarları özünə tabe etdirərək, şəhəri dağıt-
mışdı. Kazan da Bryaqovun əvəzində paytaxt şəhəri oldu.    

Tezliklə də yeni Orda naz-nemətlə dolu, balı və südü 
aşıb-daşan bu məhsuldar torpaq, lənəgəlmişlərin mülkünə 
və irsinə verildi. Bu, çar Sain tərəfindən ilk dəfə əsası qoyulan 
Kazan Sain yurdu adlandırıldı. Çar bu şəhəri sevirdi, özünün 
mərkəzi şəhəri sayılan saraydan bura tez-tez gələr və burada 
yaşayardı. O özündən sonra bu yeni yurdda öz nəslindən olan 
bir çarı və onunla birgə öz knyazlarını qoyub getdi.     
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KAZANLILAR TƏRƏFINDƏN RUS TORPAQLARININ ZƏBT 
EDILMƏSI, MÜQƏDDƏS KILSƏLƏRIN MURDARLANMASI 

VƏ XRISTIANLARIN TƏHQIR OLUNMASI BARƏDƏ

O zamanlar rusların uğraşdıqları həmin qorxunc hücum-
ları və qorxulu buludları sizə necə təsvir edim, necə danışım! 
Çünki qorxu məni bürüyür, ürəyim alovlanır, fəryad səsləri 
məni təşvişə salır və gözümdən yaşlar axır! Ey iman əhli, illər 
boyu kazanlılar və çeremis tərəfindən pravoslav xristianların 
başına gətirilən, Batı zülmündən də betər olan həmən o böyük 
bəlaları kim təsvir edə bilər! Batı ildırım sürəti ilə qara alovlu 
kösöv kimi xristianları atəşə tutub ütərək, darmadağın etsə də, 
qılıncdan keçirsə də,  Rus torpağından bircə dəfə gəlib keçdi. 
Əvvəldən dediyimiz kimi, elə o zamanlardan da bizim hökm-
larların boynuna xərac qoydu. Kazanlılarla belə olmadı: onlar 
bizim torpaqdan getmədilər, öz çarları ilə birgə zaman-zaman 
onu qarət edib, adamları əsir götürdülər, rusları taxıl kimi 
biçərək, odun kimi qıraraq, xristianlara göz açmağa imkan 
vermədən qanlarını su kimi dərələrə axıtdılar. Bizim knyaz və 
voyevodalardan bircəciyi də onların əleyhinə baş qaldırmağa 
cəsarət etmədi, onların vəhşiliklərinə, amansızlıq və sərtliyinə 
mane olmadı, onlara müqavimət göstərmədi. Bizim çəlimsiz, 
zəif və gücsüz voyevodalarımız heç vəchlə onların qarşısını 
ala bilmədilər. 

O zamanlar o vəhşilərlə sərhəddə yaşayan bütün insanlar, 
qadınlar böyük bir  kədər içində idilər; mömin insanlar acı göz 
yaşları axıdırdılar. Onların çoxu barbarlara əsir düşməmək 
üçün evlərini kimsənin ayağı dəyməyən yerlərdə, dərin 
meşələrdə tikir, öz arvad-uşaqları ilə mağaralarda və dağlarda 
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gizlənirdilər. Digərləri isə öz evlərini, nəslini və tayfasını, bö-
yüyüb başa çatdığı ölkəsini və yurdunu atıb, barbarların ayağı 
dəyə bilməyən iç rus torpaqlarına qaçırdılar.  

Bir sözlə, onların hücumları və basqınları nəticəsində 
çoxlu rus şəhərləri tarmar edildi, yerində yaşıl otlar bitdi, 
bu yerlər tanınmaz hala düşdü. Onlar bütün kəndləri viran 
qoydular, boşalmış yerlərdə sıx meşələr əmələ gəldi. On-
lar pak monastırlara də od vurdular, müqəddəs kilsələrdə 
uzanıb yatmaqla oraları murdarladılar; onlar əsir götür-
dükləri qadınları və qızları zorladılar; müqəddəs ikonaları 
balta ilə parçalayıb od vurdular; müqəddəs ibadət qablarını 
adi qablara çevirdilər: evlərində qurduqları kef məclislərin-
də özlərinin murdarçı yeməklərini və içkilərini bu qablarda 
yeyib içdilər; pak gümüş və qızıl xaçları əridib arvadları və 
qızları üçün sırğa və boyunbağı düzəltdilər, müqəddəs cüb-
bələrdən özlərinə paltar və papaq tikirdilər; mələklərin surə-
tini murdarlayaraq, monaxları təhqir edirdilər; səndəllərinə 
odlu kömür səpib və boyunlarına ipi dolayıb onları əhliləş-
dirilmiş vəhşi heyvanlar kimi atılıb düşməyə və oynamağa 
məcbur edirdilər; gənc yaraşıqlı inokların qara rizalarını dar-
tıb cırır və onlara adi paltarlar geydirir, bu sadə cavanları qul 
kimi uzaq barbar torpaqlarına satırdılar; gənc rahibələrin 
başını qırxıb onları adi qızlar kimi zorlayır, özlərinə arvad 
edirdilər; heç nədən utanmadan ata və analarının gözü qarşı-
sında digər qızlarla, ərlərinin gözü qarşısında isə qadınlarla 
özlərinin yava işlərini törədir, onları dul qoyurdular. Onların 
bütün vəhşiliklərini təsvir etməyə adamın dili gəlmir. Bunla-
rın hamısını öz gözlərimlə görmüşəm və bu acı hekayətdə nə 
yazdığımı yaxşı anlayıram.   
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Pravoslav xristianlar hər gün Kazan sarasinləri və çere-
mislər tərəfindən əsir edilirdilər, işə yaramayan qocaların 
gözlərini ovur, qulaqlarını, burun və dodaqlarını, yanaqla-
rını kəsir, dişlərini qoparıb huşsuz bir hala salırdılar. Bəzilə-
rininsə əllərini və ayaqlarını kəsirdilər, bu adamlar torpaqda 
cansız daşlar kimi qıvrıla-qıvrıla qalır, az sonra ölürdülər. Bir 
qismini döyür, digərlərini qabırğalarının arasından, sinəsin-
dən və ya sifətindən dəmir çubuqlara keçirir, öldürərək iki 
yerə parçalayırdılar, başqalarını yaşadıqları şəhərin yanında 
iti nizələrə keçirib rüsvay edir və masqaraya qoyurdular.   

Ey İsa çar, sənin səbrin böyükdür! Onlar kinsiz körpələrlə 
yuxarıda dediklərimizdən də betər davranırdılar: körpələr, 
gülərək və oynayaraq, onlara ataları kimi məhəbbətlə əl 
uzadırdılar, bu qaniçənlər isə uşaqların boğazından yapışıb 
onları boğur, ayaqlarından tutub daşlara və divarlara çır-
pır, nizələrə keçirib havaya qaldırırdılar.  

Ey qəddar qəlblər! Ah onların daş gödənləri! Ey günəş, sən 
niyə sönmədin və şəfəq saçmaqdan utanmadın! Ay niyə qana 
bürünmədi, ulduzlar yarpaqlar kimi yerə səpələnmədi! Oh 
torpaq, sən bunlara necə dözürsən, niyə aralanıb bu cinayət-
karları udmur və cəhənnəmə göndərmirsən! Hətta daşürəkli 
olsa belə, qoyunlar öz quzularından, quşlar öz ətcəbalaların-
dan aralı düşən kimi, ata və anaların dünyaya gətirdikləri, bö-
yüdüb tərbiyə etdikləri övladlarından  bircə saatın içərisində 
aralanmasına, acıcasına “Oh faciə və əfsuslar olsun!” deyə nalə 
çəkməyə bilər! Səhradan gələnlər sanki vəhşilər kimi yenicə 
nikahlanmış bir başqalarını, bir-iki gün belə birgə yaşamamış 
adaxlı oğlanı və nişanlısını bir-birindən ayırırlar, kilsədə keşiş 
tərəfindən kəsilmiş qanuni nikahlarından sonra evə döndük-
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ləri məqamda qəfildən onları  bir daha bir-birilərinin üzlərini 
görməkdən məhrum edilirlər.       

Dilənçilərə sədəqə, qəriblərə sığınacaq verən, kilsə iye-
reylərinə ehtiram göstərən, barbarlardan əsirləri alıb azad 
buraxan qədim İbrahim kimi rifah içində çiçəklənən və 
var-dövləti başından aşıb-daşanların  ömürləri boyu topla-
dıqları var-dövlət  bir göz qırpımında lənətəgəlmişlər tərə-
findən talan olunur. Bircə an içində onlar var-dövlətdən 
məhrum olub doğulduqları anda olduğu kimi, lüt edilir, 
ömürlərini iztirablı yoxsulluq içərisində keçirərək, ümid-
sizcəsinə bir tikə çörək dilənirlər; dilənənlərə dünən sədəqə 
verənlər indi özləri qəlbində Allah məhəbbəti olanlardan 
qida qəbul edirlər.     

Rus əsirlərini Kazana gətirən kazanlılar kişiləri və qadınla-
rı şirnikləşdirir və onları müsəlmanlığı qəbul eləməyə vadar 
edirdilər. Yazıqlar olsun ki, çoxları aldanaraq saraçin dinini 
qəbul edirdilər: işgəncədən və kölə kimi satılmaqdan qorxa-
raq bəziləri buna vadar edilirdilər. Təəssüf! Belələrindən an-
caq bəla gəlirdi: onlar aldanaraq ağılları qarışır, xristianlara 
qarşı barbarlardan və çeremisdən də qəddar olurdular. 

Onların dinini qəbul etmək istəməyənləri isə öldürür-
dülər; digərlərini şalbanı iplə bağlayıb sürükləyən kimi ba-
zara sürüyüb özləri kimi lənətəgəlmiş yadelli tacirlərə satır, 
uzaq ölkələrə və kafirlərin şəhərlərinə aparırdılar. Dinsizlər 
yaşayan və haqqında eşitmədiyimiz bu uzaq yerlərdə heç 
yerə qaçmaq imkanı olmadığından onlar buralarda tələf 
olurdular. Çünki kazanlılar müsəlmanlığı qəbul etməkdən 
boyun qaçırmış ruslardan çəkinir, onların böyük sayda Ka-
zanda qalmasına yol vermir, bütün Kazan vilayətində yal-
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nız qadınları və qızları, yeniyetmələri saxlayırdılar ki, Ka-
zan, Misir israillilərlə dolan kimi ruslarla dolmasın, onların 
sayı artıb kazanlıların özlərini buradan sıxışdırmasınlar. 
Buna görə də onlar rusları xaricilərə satır, bundan böyük 
pullar əldə edib varlanırdılar.      

Beləliklə də bütün Rus torpaqlarına böyük bir kədər 
çökdü, lənətəgəlmiş, həyasızlıq və qəddarlığı ilə azğınlaş-
mış, insanlara rəhm hissindən  məhrum olmuş xalqa qarşı 
hər tərəfdən dözülməz inilti, hıçqırıq, acı və təsəllisiz ağı 
sədaları göylərə ucalmışdı.

ƏSIRLIKDƏKI XRISTIAN XALQINA RƏHM ELƏMƏK ÜÇÜN 
ÇAR VƏ BÖYÜK KNYAZIN ALLAHA YALVARIŞI

Pravoslav çar və böyük knyaz bütün bunları eşidərək və 
öz adamlarının ağlaşmasını, iniltisini, məhvini görərək, hər 
zaman bundan bərk kədərlənirdi: yaralı kimi içərisini atəş 
bürüyürdü, ürəyi ağrıyırdı, pravoslav xristianların dərdin-
dən zarıldayır, kazanlılardan və lənətəgəlmiş çeremislərdən 
necə qisas almaq fikri bir an belə onun başından çıxmırdı. 

Və o, həmişə pəhriz saxlayar, gecə və gündüz Allaha yal-
varardı, Davıd kimi yatağını göz yaşı ilə isladıb deyərdi: “Al-
lahım, lənətlənmiş xalqlar sənin mülklərini zəbt edib, sənin 
müqəddəs kilsəni murdarlayıb, sənin qullarının bədənlərini 
səma quşlarına, rahiblərinin qanını su yerinə axıdıb onların 
cisimlərini vəhşi heyvanlara yem eləyiblər”. Dövrəmizdə ya-
şayan qonşular da onlardan söyüş, zülm və təhqir görüb. 

Ey bizi yaradan, bizə hansı iztirablar verməmisən: dai-
mi əsirlik, böyük yanğınlar, torpağımızı bürümüş amansız 
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aclıq və azar, amma biz yenə də pis əməllərimizdən çəkin-
mədik.  İlahi, nə vaxtadək öz qullarına qəzəbli olacaqsan? 
Əgər məni öz sürünə çoban təyin eləmisənsə, mənsə günah 
işlətmişəmsə, onda mənim qoyunlarımı yox, özümü məhv 
elə. Niyə onlar tələf olurlar? – Mənim günahım uzündən-
mi, onları qoruya bilmədiyim və qayğılarına qala bilmə-
diyim üçünmü! İlahi, daha mənim günahlarımdan keç və 
cavanlıqda yol verdiyim günahlarımı unut, yalvarışlarımı 
eşit, qəmli göz yaşlarıma acı, ürəyimin təlatümünü duy, 
ahlarıma görə məni rədd etmə, sağ əlin üstündə olan sü-
rünün qayğısına qal, yaratdıqlarına rəhm elə, səxavətli ol, 
öz kölələrinin iniltisini eşit, yollarında işgəncələr çəkdiyin, 
məhvə  məhkum edilmiş bu insanları xilas elə. Hökmdar, 
qəzəbini səni tanımayan xalqlara, çarlıqlara tök, Allahım, 
Xilaskarımız, müqəddəs adının şərəfinə bizə rəhm elə, öz 
möcüzələrinlə bizi xilas elə, İlahi, öz adını şöhrətləndir, qoy 
sənin qullarına zülm edən yağılar xəcalət çəksinlər, güc-
lərini itirsinlər, istehkamları dağılsın və anlasınlar ki, bü-
tün yer üzünün sevimli Allahı sənsən, qoy bütün xristian 
körpələri səni, böyük Allahı və Xilaskarımız İsanı mədh 
edərək, gözəl vaxtlarda sakit və rahat yaşasın!” Peyğəmbər 
də bu barədə belə yazıb: “Allah ürəkdən onu çağıran hər 
kəsə yaxındır; O ondan qorxanların iradəsini yerinə yetirər, 
onların dualarını tez eşidər və onları xilas edər”.  
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ÇAR VƏ BÖYÜK KNYAZIN ÖZÜNÜN KAZAN ÜZƏRINƏ 
BIRINCI YÜRÜŞÜ VƏ ŞƏHƏR SALINMASI ÜÇÜN 

YERIN ÜRƏYINƏ NECƏ YATMASI BARƏDƏ

Qışın şaxtası döyüşçülər üçün böyük bir bəla idi, onla-
rın çoxu şaxtadan və aclıqdan qırılırdılar, atların da böyük 
əksəriyyəti tələf oldu. O vaxt qış olduqca uzun və şaxtalı 
keçdi, bu azmış kimi, yaz da tez başladı və bir ay durmadan 
yağış tökdü – bu Allahın işi idi, yoxsa Kazan sehrbazlarının 
cadusu, bilmirəm – bütün hərbi düşərgələr suya qərq oldu, 
dayanmağa, od qırağında qızınmağa, paltar qurutmağa və 
yemək hazırlamağa bir qarış da quru yer qalmamışdı. 

Ona görə də o dəfə ruslar Kazan altında qısa müddət, 
cəmi üç ay – dekabrın 25-dən martın 25-dək dayandılar. On-
lar, böyük toplardan qala divarlarını atəşə tutaraq, şəhərə 
hər gün hücum edirdilər. Allah Kazanı tutmağı Moskva çarı 
və böyük knyaza nəsib eləmədi, çünki o vaxt çar çarlıqda 
deyildi: belə bir anda oranı ələ keçirmək şöhrət gətirməzdi.   

Və şəhər divarları yanında amansızcasına qətl edilmiş 
adamlarına görə qisas alaraq,  o, bütün Kazan torpağına od 
vurub talan edərək, Rusa döndü. Və onlar Volqanın  buz səthi 
ilə geriyə dönərkən hökmdar Kazandan 15 verst aralıda Svi-
yaqa adlanan çayın Volqanın mənsəbinə qavuşan yerdə, iki 
çayın arasında uca bir dağ gördü. Bu olduqca geniş, möhkəm 
və gözəl yer şəhər salınması üçün münasib idi.  O buranı ürək-
dən sevdi, amma niyyətini voyevodalardan heç birinə açma-
dı, bir kəslə kəlmə belə kəsmədi ki, onları qəzəbləndirməsin, 
axı o kimsəsiz yerlər o vaxtlar sıx meşələrlə örtülmüşdü, hələ 
ki deyilən işi görməyə vaxt yox idi. Hər iki çayın – Sviyaqa 



369

və Volqanın sahilləri boyu otlaqlarla dolu  keçilməz füsünkar 
meşələr uzanıb gedirdi. Çaylardan uzaqlarda dağların döşünə 
Kazan kəndləri səpələnmişdi. Buralarda aran çeremisləri məs-
kunlaşmışdı, axı Kazan torpaqlarında üç xalqı birləşdirən iki 
qrup çeremislər yaşayırdı, dördüncüsü isə bütün çeremislərə 
hakim olan barbarlar idi. Birinci qrup çeremislər Volqanın o 
tayında, uca dağların arasındakı dərələrdə məskunlaşdığın-
dan dağ çeremisləri, o biriləri çayın digər sahilində, düzənlik 
yerlərdə qərar tutduqları üçün çəmənlik çeremisləri adlandı-
rılırdılar. Bu torpağın çeremisləri əkinçi və zəhmətkeş xalq, 
coşqun döyüşçülər idilər. Bax elə o çəmənlik deyilən yerlərdə 
də kokşay və vetluj çeremisləri məskən salmışdılar; onlar gə-
liş-gediş olmayan meşəlik yerlərdə yaşayır, nə əkir, nə biçir-
dilər, vəhşi kimi yalnız ovçuluq və balıq tutmaqla dolanırdılar.

Moskvaya qayıdan kimi çar və böyük knyaz öz qoşununu 
istirahətə buraxdı, öz borclarını yerinə yetirə bilmədiklərinə 
və uğursuz yürüşə görə onları danlamadı. Bununla belə, Ka-
zanı tutmaq cəhdi və arzusu ötmədi; öz ümidini itirməyərək 
göz yaşları içərisində Allaha yalvarmaqdan usanmadı.    

ÇARIÇANIN KAZANIN GƏLƏCƏYINI 
ÖNCƏDƏN GÖRMƏSI BARƏDƏ

Nə vaxtlarsa, hələ çarın zamanında, kazanlılar rus tor-
paqlarına – Qaliçə, Voloqdaya, Çuxloya, Kostromaya  hü-
cum edir, çoxlu xristian qanı axıdırdılar. Və o vaxtlar, pəh-
riz həftəsinin bazar günü onların böyük qoşununun altı 
mindən ibarət kiçik bir dəstəsi xristian adəti üzrə Allahı 
mədh edərək bayram keçirənlərin üzərinə alatoranlıqda 
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qəfləti hücumla Balaxna şəhərini ələ keçirmişdilər. Kişiləri, 
uşaqlı qadınları əsir götürüb özlərinə yük eləməmək üçün 
barbarlar bütün şəhər əhlini qılıncdan keçirmişdilər ki,  
arabalarını qoşuna lazım olandan da çox gümüş və qızılla, 
zərbaftalı geyimlər və digər qiymətli şeylərlə doldursunlar; 
müxtəlif qidalarla dolu tayları və yük hevvanlarını isə arxa-
ları ilə sürüyüb aparmışdılar. Sadə xalqa məxsus mülkü isə 
özləri ilə götürməmiş, od vurub yandırmışdılar. Onlar belə 
bir böyük mənfəətlə Kazana dönmüşdülər.

Kazan çarının öz voyevodaları ilə kef məclisi qurduğu 
bir vaxtda onun əslən sibirli olan böyük çariçası yatağa 
düşərək, hansısa xəstəlikdən bərk əziyyət çəkirdi. Nəşələn-
miş çar çariçanın yataq otağına girərək, ona çoxlu sayla 
rus əsiri və olmazın dərəcədə var-dövlət gətirdiyi barədə 
xoş xəbəri çatdırdı. O isə köks ötürüb Yuj çariçası Sivilla 
kimi çara cavab verdi: “Sevinmə, çar, çünki bu şadyanalıq 
və sevincimiz uzun sürməyəcək, bütün bunlar səndən son-
rakılara böyük kədər və ağı gətirəcək, xristianların nahaq 
axıdılmış qanına görə onlar cavab verməli olacaqlar, vəhşi 
heyvanlar və itlər onların cəsədlərini didəcəklər, o məqam-
da hələ dünyaya göz açmamışlar və ölülər sevinəcəklər, 
səndən sonra bu şəhərdə Kazan çarları olmayacaq, dini-
miz də qalmayacaq, burada müqəddəs din bərqərar olacaq, 
şəhər rus hökmdarının əlinə keçəcək”.   

Çarsa ona qızaraq susdu və yataq otağını tərk elədi.    
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ÇARIÇANIN ÖZ VARLI ƏYANLARI ILƏ BIRGƏ KAZANI IDARƏ 
ETMƏSI, SVIYAJSK ŞƏHƏRININ SALINMASININ 

ONU KƏDƏRLƏNDIRMƏSI BARƏDƏ

O vaxtlar Kazan çarsız qalmışdı – bir az əvvəl ruhi və cis-
mani ölüm onu bu dünyadan almışdı. O,  öləndən sonra ha-
kimiyyət, əvvəlcədən vəsiyyət olunduğu kimi, elə həmin il 
şahzadə Mamş-Qireyi dünyaya gətirmiş gənc çariçaya keçdi. 
Gənc şahzadə böyüyənə və ağla dolanadək beş il ərzində ça-
riça Sümbükə Kazan çarlığını idarə elədi. Onunla birgə ulan-
lar da, knyazlar da, murzalar da, zadəganlar da, darğalar da 
çarlığı idarə edirdilər. Ön mövqe isə Krım şahzadəsi Koşaka 
(Qoçaq – tərcüməçinin qeydi) verilmişdi. Bir il bundan əvvəl-
ki həmlə zamanı o, Kazanı qorumuş, çar və böyük knyazın 
özünün şəhəri ələ keçirməsinə əngəl olmuşdu.      

Çariça, xatırlanan Kazan hakimləri və bütün sadə xalq, 
yəni rusların qara camaat adlandırdıqları aran çeremisləri 
Qasım çarı Şiqaleyin böyük rus qoşununu, iri divardağıdan 
avadanlığı özü ilə gətirib kazanlıları yandıra-yandıra oy-
nayırmış kimi bir neçə gün ərzində onların torpaqlarında 
sanki çiyindərinə yüklənmiş bir şəhər saldılar. Dağ çere-
mislərinin də bütün qoşunları ilə Moskva hökmdarına tabe 
olmasından, şəhər salınmasından və çeremislərin xəyanə-
tindən uzun müddət kazanlıların xəbərləri olmadı...Yalnız 
Sviyajsk kimi böyük şəhər salınandan sonra onlar həqiqə-
tin nə yerdə olduğunu anladılar və qəm-qüssəyə düçar 
oldular... Çariça dişi aslan kimi rahatsızlıqla nərildəyərək 
Kazannı mühasirəsinə hazırlaşmağı əmr elədi. Öz adam-
ları çatışmadığı və ruslara müqavimətə dözə bilmədikləri 
halda hər tərəfdən – Noğay Ordasından, Həştərxandan, 
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Azov və Krımdan qoşun toplamağı, nə qədər gərəksə, bü-
tün xərclərin çar xəzinəsindən ödənilməsini tapşırdı, təki 
Qasım çarını və rus voyevodalarını bütün varlıqları ilə bu 
torpaqlardan rədd eləyib yeni şəhəri ələ keçirsinlər, müm-
kün qədər müqavimət göstərsinlər.  

Lakin o zaman kimsə ona tabe olmadı. O isə məğlubiy-
yətə məhkum olduğunu anlasa da, geri çəkilmək istəmirdi. 
Yalnız bir nəfər onu dəstəkləyir, onunla birgə Kazanı qəti 
şəkildə qorumaq, onu Moskva çarı və böyük knyaza təslim 
etməmək əzmində idi. Bu, bir az əvvəl adı çəkilən əzəmət-
li və qəddar, bütün Kazan zadəganları arasında döyüşlərdə 
özünü qorxmaz voyevoda kimi göstərmiş Koşak idi.  Rusa 
qarşı vuruşmağa gəlmiş krımlılar, noğaylar və digər xalqlar 
da ona qoşulmuşdular. 

Kazanlılarsa döyüşmək əzmində deyildilər. Onlar: “İndi 
biz ruslara duruş gətirmək iqtidarında deyilik, çünki təlim 
keçməmişik və gücsüzük” deyirdilər. Aralarına nifaq düşdü, 
ümumi bir fikrə gələ bilmədilər. Buna görə də məhv oldular.   

ÇARIÇA ILƏ KOŞAKIN GÜNAHKAR MƏHƏBBƏTI, 
KOŞAKIN KAZANDAN QAÇMASI, ONUN ƏSIR EDILMƏSI 

VƏ ÖLDÜRÜLMƏSI BARƏDƏ

Çarın ölümündən sonra çariça ilə Koşakın gizli məhəb-
bət yaşamalarından və şahzadə Koşakın öz arvadına gizli 
xəyanətindən təkcə kazanlılar xəbərdar deyildilər: bunu 
Moskvada da, digər ordalarda da bilirdilər. Ən betəri də o 
idi ki, o, gənc  şahzadəni, onun qanunsuz hərəkətini qına-
yan bütün Kazan zadəganlarını öldürüb, çariça ilə evlən-
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mək və Kazanda hakimiyyəti ələ keçirmək niyyətində idi. 
Görün qadına olan sevgi hansı günahlara yol açırmış! Axı 
vəhşi heyvanlar belə öz körpə balalarını öldürmür, hiyləgər 
ilan da öz balalarını udmur! 

O isə Kazanda yaşayan bir çox barbarı, qardaşını, arvadını, 
iki oğlunu, topladığı mal-dövləti götürüb, gecə yarısı aradan 
çıxdı və elə bir təəssürat yaratdı ki, guya qaçmır, özünə qoşun 
toplayır... Kazanlılar isə onun qaçması günahını öz üzərlərin-
dən götürmək üçün  bunu çar Şiqaleyə xəbər verdilər, çünki 
yadelli olaraq onun Kazana hakim olmasını istəmirdilər. Çar 
voyevoda İvan Şeremetovu yüngülcə silahlanmış on min qo-
şunla Koşakı təqib etməyə yolladı... Bu barbarı vəhşi heyvan 
kimi zəncirləyib ləyaqətsiz şəkildə çarlıq edən Moskva şəhə-
rinə gətirdilər – o, xoşluqla tabe olmaq istəmirdi, onun istə-
yinə rəğmən, Allah onu rusların əlinə verdi. Hökmdarın əmri 
ilə ondan xristianlığı qəbul edib çara xidmət etmək arzusunda 
olub-olmadığını soruşdular. Bunu qəbul edərsə, bağışlanaca-
ğını və sağ qalacağını bildirdilər. O isə çarın köləsi olmağa ra-
zılıq versə də, xaç suyuna çəkilmək fikrini yaxına belə burax-
madı və ona rəhm edilməsini istəmədi.

Bir neçə gün məhbəsdə saxlanıldıqdan sonra onu və bü-
tün barbarları şəhərdə yox, bu məqsədlə ayrılmış xüsusi yer-
də qətlə yetirdilər. Hamısını əmudla əzdilər. Arvadını və iki 
oğlunu xaç suyuna salıb pravoslav dinini qəbul etdirdilər. Al-
lahını sevən çariça Koşakın arvadını öz sarayına gətirdi. Ko-
şakın iki oğlunu çar və böyük knyaz öz qəsrinə aldı və onlara 
rus dilində savad verdi.  
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ÇAR ŞIQALEY VƏ VOYEVODALARLA BAĞLANMIŞ SÜLH 
VƏ KAZAN HAQQINDA ƏYANLARIN 

VƏ ÇARIÇANIN DÜŞÜNCƏLƏRI

Şahzadə Koşak Kazandan qaçandan sonra bütün zəngin 
Kazan əyanları çariçanın yanına təşrif buyuraraq dedilər: 
“Çariça, biz nə edəcəyik, gələcək taleyimiz barədə nə düşü-
nürsən, bizi bürümüş bu kədər və dərdlərdən nə vaxt qurtu-
lacağıq? Zira sənin çarlığının və səninlə bizim hakimiyyəti-
mizin sonu gəlmişdir, ona görə də özümüzə təəccüb edirik. 
Ruslara qarşı böyük günahlarımıza görə çarlığımız Allahın 
qəzəbinə tuş gəlmiş, biz isə ölənədək ümidsiz fəryad içində 
olacağıq... İndisə gəlin  öz qürurumuzu və yekəxanalığımızı 
həlimlik və təvazö ilə əvəzləyib bütün ağılsız niyyətlərimiz-
dən əl çəkək, keçmişdə etdiyimiz günahlara, Kazanda yaşa-
dığı müddətdə dəfələrlə onu öldürmək niyyətində olduğu-
muza görə çar Şiqaleydən bizi bağışlamasını xahiş edək, qoy 
səni təşəxxüsdə günahlandırmasın, qoy o, səni acı çəkən kölə 
kimi yox, məhəbbət bəslənən bir çariça qismində qəbul elə-
sin, qoy ürəyi yumşalsın, bütün voyevodalar da itaət göstər-
sinlər. Bu sözlər çariçanın da, onun bütün əyanlarının da, 
Kazan xalqının da ürəyindən oldu”.      

Guya buna sevinən çariça çara bəzi səmimi hədiyyələr və 
öldürücü zəhər qatışdırılmış çara layiq hansısa yemək və içki 
göndərdi. O da onları yoxlamağı əmr etdi – yeməkdən azca 
töküb itin qabağına qoydurdu. Yeməyi dili ilə yalayan kimi it 
parça-parça oldu. Başqa bir kərə çariça öz əli ilə tikilmiş köy-
nəyi hədiyyə olaraq çara göndərdi. Çarsa onu ölümə məhkum 
edilmiş nökərə geydirdi. Yeniyetmə köynəyi geyən kimi yerə 
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yıxıldı, qıvrılaraq və fəryad qopararaq canını tapşırdı. Buna şa-
hid olanları dəhşət  bürüdü. 

Çarsa olanlar barədə kazanlıları sorğu-suala tutdu və onla-
ra dedi: “Çariça bunları sizin məsləhətinizlə edibdir”. Onlarsa 
and-aman elədilər  və bir söz deyə bilmədilər. Və ondan çariça 
barədə özünün qərar verməsini təvəqqe etdilər. Qəzəblənmiş 
çar çariçanı əsir edərək, qatı cinayətkar kimi Moskvaya göndər-
di; onunla birgə gənc aslan balası, onun oğlu və çar xəzinəsi də 
oraya yola salındı...      

TÜRK SULTANINA KAZAN BARƏDƏ XƏBƏRIN ÇATMASI, 
ÇARIÇA BARƏDƏ VƏ SULTANIN NOĞAY MURZALARINA 

MƏKTUBU BARƏDƏ

Çox keçmədən Kazan və çariçanın əsir götürülməsi barə-
də xəbərlər günahkar türk sultanının özünə də yetişdi. Türk 
sultanı qəm dəryasına qərq oldu, axı o, müxtəlif torpaqlardan 
əldə etdiyi ən böyük xəracdan – Misir qızılından məhrum ol-
muşdu. Və Kazan çarlığı ondan çox-çox uzaqlarda yerləşdi-
yindən ona necə kömək edəcəyi ağlına belə gəlmirdi. O öz 
paşaları ilə qərara gəldi ki, Noğay Ordasının bütün böyük 
murzalarına saysız  hədiyyələr çatdıracaq elçilər  yollasın ki, 
onlar da noğaylara: “Ey əzəmətli və çoxsaylı noğaylar, sözləri-
mi diqqətlə dinləyin: Moskva çarı və böyük knyazın hücumu-
nu dəf etmək üçün bir ürək kimi kazanlılarla birləşin, onlarla 
qonşuluqda qərarlaşdığınıza görə böyük və qədim dinimiz 
uğrunda bir olun. Xətrinizə dəyməyə ona izn verməyin, bunu 
həmişə eşitmişəm ki, siz istədiyiniz zaman  ona müqavimət 
göstərə bilirsiniz. O, dinimizə qarşı güclü mübarizə aparır və 
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onun kökünü kəsmək niyyətindədir. Bu məni bərk qüssələn-
dirir və ondan qorxuram ki, Kazanın başına gələnlər tezliklə 
sizin də başınıza gələcək. Bir-birinizlə vuruşa-vuruşa məhv 
olursuz, tezliklə bütün ordalarınız boş qalacaq”. 

Noğay murzaları düşünüb ona cavab verdilər: “Ey bö-
yük çar-sultan, sən öz dərdini çək, bizə görə narahat olma: 
sən bizə padşah deyilsən, biz sənin himayəndə yaşamırıq, 
bizdən uzaqlarda dənizlər arxasında yaşayırsan, güclü və 
zəngin olaraq hər şeyə maliksən, bizim ehtiyaclarımızdan 
xəbərsizsən. Bizsə kasıbıq, güclə dolanırıq, Moskva çarı 
torpağımızı lazımi mallarla doldurmasa, bir gün də dola-
na bilmərik. Belə bir xeyirxahlığa görə biz kazanlılara qarşı 
ona hər cür kömək göstərməyə borcluyuq. Dilimiz və dini-
miz bir olsa da, xainliyinə və ikiüzlülüyünə görə kazanlıla-
ra dəstək ola bilmərik. Biz doğru seçim eləmək niyyətində-
yik: çarlar çarına qarşı baş qaldırsan, təkcə kazanlılara qarşı 
deyil,  elə sənin özünlə də vuruşarıq... ”

ÇAR VƏ BÖYÜK KNYAZIN ÖZ ÇARIÇASI 
ANASTASIYAYA ÖYÜD VERMƏSI

O vaxt  mömin çar və böyük knyaz öz çariçası Anastasiya-
ya xeyir-dua verərək, onu məhəbbətlə öpdü və ona bu sözləri 
söylədi: “Arvad, mən sənə getməyimlə bağlı kədərlənməməyi, 
ruhi şücaətlərə sahib olmağı, pəhriz saxlamağı və özünü qeyz-
dən qorumağı, tez-tez Allahın evinə gedib mənə və özünə görə 
dualar etməyi, sədəqə paylamağı, kasıblara qarşı mərhəmətli 
olmağı, onları zülmümüzdən qurtarmağı və zindandakı məh-
busları azad etməyi tapşırıram ki, gələcəkdə Allah sənə bunun 
ikiqat əvəzini versin”. Çar eyni tapşırığı qardaşına da bildirdi...
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Mömin çariça Anastasiya öz ərini kilsəyədək ötürüb, 
qaranquş yuvasına qayıdan kimi öz sarayına döndü, san-
ki parlaq ulduzun üzünü qara buludlar aldı, yaşadığı ota-
ğa qapanıb qüssəyə daldı. Və bütün pəncərələri bağladı ki, 
çar zəfərlə dönənədək gün işığını belə görməsin. Allahdan 
ərini qorumağı təvəqqe edərək, gecə-gündüzünü pəhriz və 
dualarda keçirdi ki, o, silahla yollandığı mənzildən şad və 
sevinclə onun yanına qayıtsın, hər ikisi qəmdən, kədərdən 
və narahatçılıqdan qurtulsunlar.

ÇAR VƏ BÖYÜK KNYAZ TƏRƏFINDƏN ELÇILƏRIN 
MƏHƏBBƏTLƏ KAZAN XANININ YANINA GÖNDƏRILMƏSI

Böyük knyaz və çar gəlişinin ikinci günü öz elçilərini 
Kazan xanının hüzuruna göndərir ki, onlar şəhər divarla-
rına yaxınlaşıb onun doğru sözünü bütün Kazan əhlinə və 
əyanlarına çatdırsınlar – çar Şiqaleydən sonra əyanların az 
bir hissəsi sağ qalmışdı.

“Kazan çarı, özünə yazığın gəlsin, torpaqlarının talan 
edilməsini, adamlarının öldürülməsini görüb məndən çəkin, 
xoşluqla təslim ol və başqa çarlar kimi mənə sədaqətlə xid-
mət elə, kölə və nökər yox, mənə qardaş və dost ol. O zaman 
son nəfəsinədək Kazanda çarlıq edəcəyinə qərar verəcəyəm.   

Kazan əhli, siz də fikrinizdən daşının, özünüzə yazığınız 
gəlsin. Şəhəri mənə könüllü şəkildə məhəbbətlə, döyüşsüz, 
sizin və bizim qanımız tökülmədən təslim edin... Tərəfim-
dən bağışlanacaq və böyük hörmətlə layiq görüləcəksiniz, 
acı ölümdən qurtulacaq, mənim sevimli dostlarım və sə-
daqətli xidmətçilərim olacaqsınız... Sözlərimə qulaq asma-
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sanız, Allahımın köməyi ilə şəhərinizin ətrafına sipər çəkib, 
heç kəsə rəhm eləmədən hamınızı – qadınlarınızı və uşaq-
larınızı qılıncdan keçirəcəyəm. Və hamınız tələf ediləcəksi-
niz, toz kimi ayaqlarımız altında qalacaqsınız.

Düşünməyin ki, zarafat edirəm və ya sizi qorxuduram 
və ya boş-boş sözlər danışıram: on il də olsa, mən buradan 
çəkilən, göndərdiyim çarlara, knyaz və voyevodalara etibar 
etmədən almağa gəldiyim şəhəri fəth etmədən geri dönən 
deyiləm”... – deyə Böyük knyaz və çar bildirdi. 

KAZAN ÇARININ QORXUYA DÜŞMƏSI. 
VƏ KAZANLILARIN ÇAR 

VƏ BÖYÜK KNYAZA SƏRT CAVABI BARƏDƏ

Kazan çarı Moskva hökmdarının şirin və qorxulu söz-
lərini eşidib, bərk qorxdu və şəhər qapılarını onun üzünə 
açıb  könüllü şəkildə təslim olmaq istədi, ancaq nə xoşluqla, 
nə də qorxunc hədələrlə kazanlıları yola gətirə və fikirlə-
rindən daşındıra bilmədi, çünki hələ cavan olduğundan və 
onların adətlərinə bələd olmadığından çar Şiqaley kimi on-
ların üzərində böyük bir gücə malik deyildi.    

Kazanlılar çarın xeyirxah məsləhətinə yatmadılar və 
sözlərinə məhəl qoymadılar. Çar təkcə özü gələn elçilərlə 
şəhərdən çıxıb öz arzusu ilə ondan bağışlanmağını istəsə 
də, onu buraxmadılar. Kazanlılar ondan çox knyaz Çapku-
nu eşidib çar kimi ona tabe oldular.

Hökmdarın elçilərini isə şəhərdən qovub, abırdan saldı-
lar... Onun qəlbini yaralayaraq və lərzəyə salaraq məğrur-
casına öyündülər: “Moskva çarı eşit və bil ki, bu sənə çarın 
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və bütün kazanlıların cavabıdır:  öz qanunlarımız, dinimiz, 
adət-ənənələrimiz uğrunda qadınlarımız və uşaqlarımızla 
birgə ölmək, doğulduğumuz, böyüdüyümüz və yaşadığı-
mız, çarların hökmdarlıq etdiyi, ulanların, knyazların və 
murzaların idarə etdikləri şəhəri sənə verməkdən qat-qat  
yaxşıdır!  Sən onsuz da zənginsən, çoxlu şəhərlərin və tor-
paqların var, bizimsə cəmi bircə baş şəhərimiz var – özünü 
bizdən güclü sanıb onu da əlimizdən almaq  istəyirsən...”  

QORXUNC ATƏŞ, DIVARLARIN DAĞIDILMASI 
VƏ KAZANLILARIN TƏLƏF EDILMƏSI BARƏDƏ

Xəndəklərdə barıta od vurulan anda dyakon müqəddəs 
İncildən son liturqiyanı səsləndirdi: “Qoy bir sürü və bir 
çoban olsun”. Sanki bu sədaqətli dostun sözlərinə diqqət 
kəsmiş torpaq güclü ildırım kimi birdən guruldadı, şəhə-
rin altındakı torpaq lərzəyə gəldi, qala divarları silkələndi, 
şəhər az qala fundamentinədək dağılacaqdı.

Şəhər altında qazılmış mağaralardan od püskürdü, alov 
dilləri sanki hansısa nəhəng və güclü çay kimi guruldaya-
raq və dalğalanaraq, buludlaradək yüksəldi, hətta rus qo-
şunları qorxuya düşüb şəhər divarlarından uzaqlaşdılar. 
Və möhkəm şəhər divarları yarıldı...    

Divarlar üstünə çıxıb rus döyüşçülərinə hədə və məzəm-
mət göndərən lənətəgəlmişlərsə hamısı xəbər-ətərsiz məhv 
oldular: bəzilərini şalbanlar və tüstü öldürdü, bəzilərini alov 
uddu. Şəhərin içərisində olan kişi və qadınlar isə qorxudan 
ölü düşüb yerə uzanmışdılar, düşünürdülər ki, ayaqlarının  
altında yer aralanıb və ya göydən yerə cəhənnəm odu çö-
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küb ki, onları ağzına alsın. Daş kimi donub heyrətlə bir-bi-
rinə baxırdılar, beləcə uzanıb qalmışdılar, bir-birlərinə bir 
kəlmə belə deməyə taqətləri yox idi...

CƏSUR KAZANLILARIN TƏSLIM OLMALARI BARƏDƏ

Bir yerə toplaşaraq sağ qalmış üç min cəsur kazanlı isə 
göz yaşları tökərək bir-birlərini öpür və deyirdilər: “Bu dar-
lıqdan düzənlərə çıxaq, ölənədək  genişlikdə ruslarla vuru-
şaq, ya da qaçıb canımızı qurtaraq”. 

Onlar öz atlarının belinə sıçrayıb, Çar qapılarını adladı-
lar və Kazan çayına doğru çapdılar.  Qollarının qüvvətinə 
güvənərək, qaçaqları izləyən rus alaylarını dəf edib Noğay 
Ordasına doğru üz tutmağa ümid edirdilər. Amma sanki 
qumotu koluna dönüb vəhşi kimi bir yerə cəm edildilər, 
axı Çar qapılarının qarşısında iki voyevoda – knyaz Pyotr 
Şenyatev və knyaz İvan Pronski Turuntay dayanmışdılar 
ki, kazanlılara göz açmağa fürsət verməyib arı kimi onları 
dövrəyə aldılar.  

Kazanlılar uzun müddət duruş gətirdilər, çoxlu rus dö-
yüşçülərini öldürüb, bu cəsurlar özləri də doğma torpaqla-
rında ləyaqətlə baş qoydular. Axı kazanlılar belə böyük bir 
rus qoşununun qarşısında necə duruş gətirə bilərdilər;  bir 
kazanlıya qarşı əlli rus vuruşurdu.

Rus döyüşçüləri qartallar və ac qırğılar öz yuvalarına 
uçan kimi şəhər qalalarına cumdular, dağlarda qaçan ma-
rallar təki şəhər küçələrinə axışdılar, ov axtaran vəhşilər 
kimi evlərində, ibadət yerlərində, anbar və xəndəklərdə 
gizlənmiş kazanlıları axtarıb tapır və öldürürdülər. Hara-
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dasa qoca və cavan, ya da ortayaşlı görən kimi canını alırdı-
lar; bircə gənc yeniyetmələri, gözəl qadınları və qızları sağ 
saxlayırdılar: öz ərlərinə çara tabe olmaq üçün yalvarışları-
na görə hökmdar onları öldürməməyi əmr etmişdi... 

Bütün şəhər qan sellərinə qərq oldu, acı göz yaşları axıdıl-
dı; qan alçaq yerlərdə yağış suyundan əmələ gəlmiş böyük 
gölməçələr yaratmışdı; torpaq qana bulaşmış və çay suları 
qanla elə qarışmışdı ki, insanlar yeddi gün çaylardan su içə 
bilmədilər; atlar və adamlar dizə kimi qan içində gəzirdilər. 
Həmən o böyük döyüş səhərdən, saat birdən onadək uzandı.   

YERDƏ QALAN ÇEREMISLƏRIN ÇAR VƏ BÖYÜK KNYAZA 
KÖNÜLLÜ ŞƏKILDƏ TABE OLMALARI VƏ ONUN VERDIYI 

VƏDI YERINƏ YETIRMƏSI BARƏDƏ

Yerdə qalan çəmən çeremisləri özlərinin böyük şəhərləri-
nin tutulması xəbərini eşidib gizləndikləri qalalardan çıxmağa 
başladılar: hələ də əsir götürülməyən kim vardısa – onların 
başçıları da, yüzbaşıları da üzə çıxdılar. Çoxlu sayda topla-
şaraq onlar böyük bir itaətlə çarın-hökmdarın hüzuruna gəl-
dilər, hamısı ona baş əydilər və onu özlərinin yeni çarı adlan-
dırdılar. O da onları sevdi və bağışladı, öz nahar süfrəsində 
onları doyunca yedizdirib içizdirdi, onlara əkin üçün toxum 
və yeri şumlamaq üçün öküz bağışladı; bəzilərinə paltar və 
azca gümüş də payladı. Onlar da çarın səxavətinə sevindilər...

Az keçmədən çar Kazana yola düşərkən Xilaskarın ob-
razı qarşısında verdiyi vədini – məscidləri dağıdıb yerində 
müqəddəs kilsələr tikmək niyyətini yerinə yetirmək istədi... 
Bundan sonra xristianlar tərəfindən burada müqəddəslərə eh-
tiram əlaməti olaraq və İsanın şərəfinə çoxlu kilsələr ucaldıldı. 
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Çar və böyük knyaz hakimiyyəti altında olan torpaqlar-
dan, kənd və şəhərlərdən varlı insanları Kazana köçürtdü və 
şəhəri əvvəlkindən də on dəfə çox öz adamları ilə doldurdu. 
Və Kazan tükənməz var-dövləti ilə qaynadı və təsvirəgəlməz 
gözəlliyi ilə parladı. Və bu çarlığı görən istənilən yadelli öz 
atasını, anasını da, arvadını da, uşaqlarını da, qohumlarını 
da, dostlarını da, öz torpağını da unudub geriyə, öz vətəninə  
dönmək fikrindən çəkinir və Kazanda qalıb yaşayırdı.

Творческие задания для любознательных студентов

1. Прочитайте отрывок из "Казанской истории", составь-
те план для пересказа, выпишите из текста незнакомые вам 
слова, понятия и исторические факты, пользуясь учебными 
материалами и Интернет-ресурсами, дайте их объяснение в 
тетрадях для семинарских занятий. Поделитесь информацией 
с товарищами по группе. 

2. Подготовьте информацию об истории Казанского хан-
ства, опишите образ казанской царицы – Сюмбикэ.

KNYAZ A.M.KURBSKININ 
IVAN QROZNIYA MƏKTUBLARI 

İvan Qroznının Andrey Mixayloviç Kurbski ilə məktublaşma-
sı onun yaradıcılığında xüsusi yer tutur. XVI əsrin ikinci yarısın-
da Rusiyanın tanınmış siyasi xadimlərindən, “seçilmiş radanın” 
– 50-ci illərdə hökumət qrupunun üzvü və Qazan yürüşünün 
iştirakçısı olan A.M.Kurbski çarın qəzəbindən xilas olmaq üçün 
1564-cü ildə Rusiyadan Litvaya qaçdı. Kurbski oradan çar İvan 
Qroznıya onu ifşa edən məktublar göndərdi. O, Rusiyaya sədaqət-
lə xidmət edən ordu başçılarına günahsız olaraq zülm etdiyinə 
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görə çarı ittiham edirdi. Çar A.Kurbskiyə çox geniş və ətraflı şə-
kildə cavab verir. Bu iki böyük şəxsiyyət arasındakı məktublaşma 
publisistik xarakter daşıyır.

A.Kurbski ilə mübahisədə İvan Qroznı çar hakimiyyətinin qey-
ri-məhdudiyyət hüququnu müdafiə edir, göstərir ki, boyarların və 
ruhanilərin ölkəni idarəetmə işlərinə müdaxilə etməsi dövləti zər-
bə altına qoyur. Bu mübahisədə çar da, Kurbski də istədikləri kimi 
yazılarında Allah məhkəməsinə müraciət edirlər. Ayrı-ayrılıqda 
onların hər ikisi qələbəni də, məğlubiyyəti də Allahın iradəsi ilə 
əlaqələndirirlər.

Burada A.Kurbskinin xaricdən çara göndərdiyi məktubunu 
və bunlara İvan Qroznının kəskin səciyyəli cavablarını nümunə 
kimi oxuculara təqdim edirik. Məktublar ixtisarla verilir. 

KNYAZ A.KURBSKININ ÇAR VƏ BÖYÜK MOSKVA KNYAZINA, 
ONUN RƏHMSIZ TƏQIBLƏRI BARƏDƏ 

YAZDIĞI BIRINCI MƏKTUBU

Allahın şöhrətləndirdiyi, müqəddəs pravoslav duaları 
ilə dünyaya gəlmiş, indi isə günahlarımıza görə Allaha və 
pravoslav dininə zidd gedən çara!..

Çar, səltənətində tanınmış qüdrətli ağıl sahiblərini niyə 
məhv etdin? Allahın sənin qulluğuna verdiyi sərkərdələ-
ri müxtəlif yollarla niyə məhv etdin, təntənələr içərisində     
hökmranlıq etdiyin vaxt qaliblərin müqəddəs qanını niyə Al-
lahın müqəddəs evində tökdün, kilsələrin astanasını al-qır-
mızı rəngə boyadın? Niyə sənin yolunda canlarını qoymağa 
hazır olan xeyirxahlarına qarşı ağlasığmaz işgəncə, təqib və 
edam qəsdində oldun? Pravoslavları xəyanətdə, sehirbazlıq-
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da və başqa işlərdə günahlandırdın və var gücünlə çalışırsan 
ki, işığı qaranlığa çevirəsən və şirini acı kimi göstərəsən?!

A çar, xristianların havadarı, Allahın qarşısında, sənin 
qarşında hansı günahın sahibi idi onlar və səni hansı əməllə-
ri ilə qəzəbləndirmişdilər? Məgər təkəbbürlü olanlar çarlığı 
viran etmədilərmi və hər cəhətdən sizin tərəfinizdə olanlar 
şücaətləri ilə, qəhrəmanlıqları ilə bunun qarşısını almadılar-
mı? Axı bizim ulu babalarımız da vaxtilə onların qulu olmuş-
du. Allahın iradəsi və bizim ağıllı hərəkətimiz üzündən ba-
sılmaz alman şəhərləri sənin əlinə keçmədimi? Buna görəmi 
sən biz bədbəxtləri hər vasitə ilə qırmağa başladın? Bəlkə də, 
çar sən özünü ölməz hesab edirsən?.. Bütün dünyanı ədalətlə 
idarə edən, heç bir şey qarşısında güzəştə getməyən müqəd-
dəs İsaya ibadət etmək istəmirsən?

Mən sənin hansı zülm və təqiblərinə məruz qalmadım? 
Sən hansı bəla və müsibətləri mənim başıma gətirmədin! 
Hansı alçaq böhtan və iftiraları mənə atmadın? Sənin ira-
dənlə mənim başıma gətirilən müsibətlər o qədər çoxdur ki, 
onları dalbadal saymaqla qurtaran deyil. Bir də ona görə ki, 
indi də qəlbim qəm-qüssə içərisində od tutub yanır. Ancaq 
hamısını bir sözlə belə deyə bilərəm: hər şeydən məhrum 
olmuşdum, sənin hökmünlə Allahın torpağından nahaq 
yerə qovuldum. Ürəyini rəhmə gətirmək üçün sənə ağız 
açmadım, göz yaşları axıdaraq sənə yalvarmadım, ərizə 
verməklə aman diləmədim. Beləliklə, mənim yaxınlığımın 
müqabilində pislik etdin, intəhasız məhəbbətimə barışmaz 
nifrətlə cavab verdin. Su kimi yolunda axıtdığım qan sənə 
qarşı Allahımın yanında fəryad qoparar.

Allah insanların ürəyini bilir. Mən çox fikirləşdim və gö-
tür-qoy etdim, vicdanımı özümə qarşı sənin müdafiən üçün 
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bir şahid qoydum, zira axtardım, hər şeyi ağlıma, gözləri-
min önünə gətirdim, ancaq sənin qarşında hansı günahın 
sahibi olduğumu müəyyən edə bilmədim. Sənin qoşunu-
nun başında vilayətlər gəzib dolaşdım, bircə dəfə də sənə 
rüsvayçılıq gətirmədim, müqəddəs mələklərin köməyi ilə 
sənin şöhrətin naminə həmişə qələbə ilə qayıtdım. Heç vaxt 
cəsur alaylarını düşmən qarşısından geriyə çəkmədim, 
ad-sanına görə onlarla birgə qələbə çaldım. Beləliklə, mən 
bir il yox, iki il yox, illərlə zəhmət çəkdim, qan-tər axıtdım; 
həmişə vətənimi qoruyurdum və demək olar ki, heç anamı 
da görmürdüm, arvadımla da yaşamırdım. Həmişə ayrı-ay-
rı şəhərlərdə sənin düşmənlərinə qarşı vuruşdum və bir 
çox məhrumiyyətlərə və təbii xəstəliklərə dözməli oldum, 
buna müqəddəs İsa şahiddir. Mən hər şeydən çox düşmən-
lərə qarşı müxtəlif vuruşlarda aldığım yaralardan əzab çə-
kirdim, bu yaralardan bədənim zəifləmişdi. Hə, çar, bütün 
bunlar sənin üçün heç nədir. Sən bizim qarşımızda yalnız 
ağlasığımaz qəzəb və bərk közərdilmiş sobaya bənzər qatı 
zəhərli nifrətini göstərirsən.

Əvvəlcə istədim ki, İsanın iradəsi ilə iştirak etdiyim, sənə 
şöhrət gətirmiş, bütün döyüşləri bir-bir sadalayım, ancaq 
bundan vaz keçdim, axı Allah hər şeyi bizdən hər şeyi yaxşı 
bilir: zira o, təkcə bunu deyil, hər şeyin, hətta bir qab soyuq 
suyun da əvəzini verir; mən bunların hamısını bilirəm, sən 
də bilməmiş deyilsən.

Çar, bir də sənə məlum olsun: belə güman edirəm ki, İsa 
peyğəmbərin yenidən dünyaya gələcəyi günə kimi bir daha 
sən mənim üzümü görməyəcəksən. Elə güman etmə ki, 
mən bunlar haqda ağzıma su alıb oturacağam: həyatımın 
son anınadək dayanmadan qışqıracaq, göz yaşı axıdaraq 
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varlığımla inandığım sonsuz və əbədi Troitsanın154 ədalət-
li mühakiməsini gözləyəcəm. Mənim pənahım və havada-
rım, hamim Müqəddəs Məryəmi, Allah tərəfindən dualan-
mış müqəddəsləri və uzun illərdən bəri bədəni çürüməmiş 
qalan hökmdarım, babam knyaz Fyodor Rostislaviçi155 
köməyə çağırıram. Onun tabutu ətrafa ətirli, xoş qoxu yayır 
– axı bu haqda, çar, sən də çox gözəl bilirsən.

Çar, bizim haqqımızda əllaməlik etmək fikrinə düşmə, gü-
nahsız öldürdüyün, zindana saldığın və ədalətsizcəsinə sür-
gün etdirdiyin adamlar kimi sanma; buna sevinib yersiz qür-
rələnmə: öldürdüyün, haqsız zindana saldırdığın və sürgün 
etdirdiyin adamlar Allah dərgahında dayanıb Ona yalvarır, 
yerdən göyə əl qaldırıb gecə-gündüz intiqam tələb edirlər.

Səninlə birlikdə Allahım İsanın yanına gedəndə göz yaşı ilə 
islanmış bu əlyazmasını tabutuma qoymağı tapşırıram. Amin!

Məktubu, köməyinə və təskinlik verməsinə ümid bağ-
ladığım kral Avqust Sigizmundun156 tabeliyindəki Volmer 
şəhərində yazdım. 

BÖYÜK MOSKVA KNYAZININ ÇOX UZUN MƏKTUBUNA 
KNYAZ KURBSKININ QISA CAVABI

Çoxlu vədlər verən və hay-küy qoparan məktubunu al-
dım və başa düşdüm ki, heç bir əndazəyə gəlməyən qəzəbli, 
zəhərli sözlərlə geri qaytarılmışdır. Belə bir məktub yazmaq 
nəinki bütün dünyanı şöhrətləndirən böyük bir hökmdara, 
154 Xristian dininə görə, Allah vahiddir, lakin üç səmada Allah-ata, Allah-oğul və 
müqəddəs ruh kimi təcəssüm olunur....
155 Fyodor Rostislaviç – A.Kurbskinin əcdadı, Yaroslavl və Smolensk knyazı kilsə 
tərəfindən müqəddəs elan olunmuşdur.
156 Sigizmund II Avqust – Polşa kralı (1544-1572) Lyublansk seymindən sonra 
(1569) həm də Litva kralı olur.
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hətta miskin bir döyüşçüyə də layiq deyildi. Bu məktuba 
qəzəblə və qəsdən çoxlu müqəddəs söz salınmışdır. Halbu-
ki mahir adamlar və alimlər ehtiyac olduğu vaxt ayrı-ayrı 
sətirlər, şeirlər götürüb yazılarına daxil edirlər. Əgər adam 
yazmaq ehtiyacı duysa, onda fikrini kitablardan və müqəd-
dəs yazılardan götürülmüş tərbiyəvi xarakterli, geniş, 
bir-birilə əlaqəsiz, uzun-uzadı cümlələrdən ibarət mətnləri 
köçürməklə deyil, öz sözləri ilə yığcam və qısa şəkildə ifadə 
edə bilər. Burada həm yatacaqdan, həm can qızdıran pal-
tardan və buna bənzər başqa şeylərdən söhbət gedir. Sözün 
düzü, bu, boşboğaz arvadın danışığına bənzəyir. Bütün 
bunlar cahillikdən irəli gəlir, buna nəinki mahir adamlar və 
alimlər, hətta kiçik uşaqlar belə təəccüblənər və gülər. Xü-
susilə belə məktub başqa ölkəyə göndərildiyinə görə ayıb-
dır, axı orada nəinki qrammatikanı, eyni zamanda, dialek-
tika və fəlsəfəni yaxşı başa düşən bacarıqlı adamlar çoxdur.

Həm də sən bunu mənə, itaətkar, vətənindən didərgin 
düşən, acı qüssələri olan, günahsız olaraq qovulan, hər-
çənd çoxlu günahı olsa da, alnıaçıq, dili nalayiq söz bil-
məyən bir adamı məhşər günündən əvvəl belə qəddarca-
sına və hay-küylə hədələyir və yanıyırsan. Kədər içindəki 
günahsız bir adama təskinlik əvəzinə, əlahəzrət, elə bil, sən 
peyğəmbərin əzab-əziyyətdə olan adamı incitmə, elə bu da 
ona bəsdir, – sözlərini unutmusan, ya da ondan üz döndər-
misən, belə sözlər deməyi özünə rəva görürsən. Qoy Allah 
özü sənin cəzanı versin! Cavan vaxtlarından sənə xidmət 
etmiş günahsız bir adama arxadan hücum etmək, parçala-
mağa çalışmaq nə deməkdir! İnanmıram ki, belə bir iş Alla-
hın xoşuna gəlsin.
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Mən heç cürə başa düşə bilmirəm ki, sən bizdən nə istə-
yirsən. Sən təkcə böyük Vladimir sülaləsinin knyazlarını 
müxtəlif hiylələrlə məhv etmədin, babanın və atanın onların 
qarət etmədikləri mülklərini və əmlaklarını, hətta cəsarətlə 
deyə bilərəm ki, İncilin sözlərinə baxmadan, onların axırıncı 
köynəklərini də qarət etməkdən çəkinmədin. Çar, istəyirdim 
ki, sənin hər sözünə cavab verim, ancaq ayrı-ayrı hissələrinə 
də cavab verə bilərdim, çünki Allahın xeyir-duası ilə müqəd-
dəs atalardan öyrənmişəm, təkmilləşmiş dilim də var; an-
caq əlimi saxladım, çünki birinci məktubda yazdığım kimi, 
bütün bunları Allaha tapşırırram; belə qərara gəldim ki, ən 
yaxşısı susmaqdır, bütün öldürdüyün və didərgin saldığın 
adamlarla birlikdə Allah dərgahında danışaram (axı Süley-
man da deyir – o vaxt günahsızlar zalımlarla qarşı-qarşıya 
duracaqlar). İsa onları mühakimə etməyə gələndə, onda hə-
min adamlar zülmkarlara və onları incidənlərə qarşı səslərini 
ucaldacaqlar, sən çox yaxşı bilirsən ki, Allah məhkəməsində 
heç kimə üstünlük verilməyəcək, şahidlərin yerinə hər kəsin 
vicdanı dilə gəlib şahidlik edəcəkdir...

IVAN QROZNININ KNYAZ A.KURBSKIYƏ MƏKTUBU

(İxtisarla)

“İvan Qroznının knyaz Andrey Kurbskiyə məktubu” XVI əs-
rin 60-70-ci illərində yazılmış, təkcə Kurbskiyə yox, çarın bütün 
həmfikirlərinə göndərilmişdi. Həmin yazıda rus mütləqiyyətinin 
nəzəriyyə və təcrübəsi müdafiə edilirdi. Bəzi tədqiqatçılar İvan 
Qroznının müəllifliyinə şübhə ilə yanaşırlar.
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KNYAZ ANDREY KURBSKI VƏ ONUN DOSTLARININ ANDA 
XƏYANƏT ETMƏLƏRI HAQDA RUS DÖVLƏTININ BÜTÜN 

ƏYALƏTLƏRINƏ ÇARIN MÜRACIƏTI

Məktubun əvvəlində müəllif “satqın” boyar Kurbskiyə və 
başqa “xaç düşmənləri”nə müraciət edir, böyük rus knyazlarının 
şəcərə kitabını araşdırır və sübut edir ki, onlar heç kəsin əlindən 
çarlığı almamışlar, ölkənin malını oğurlamamışlar, taxt-taca Al-
lahın buyuruğu ilə sahib olublar. Allahın verdiyi hakimiyyətə xə-
yanət edənlər özlərini böyük günaha batırırlar. 

“Müqəddəs kitablar”dan iqtibas etdiyi çoxlu sitatlara əsasla-
naraq İ.Qroznı A.Kurbskinin məktubunda irəli sürülən “şərəf-
siz” ittihamları rədd edir və onu vicdansızlıqda günahlandırır. 
Kurbskinin və onun həmfikirlərinin qeyri-səmimiliyinə və hiylə-
gərliyinə hiddətlənir. Müəllif satqına müraciətlə yazır:

A köpək, belə cinayət edib məktub yazır, həm də şi-
kayətlənirsən! Nəcisdən də kəskin iy verən sənin məs-
ləhətlərin nəyə bənzər...

Sən nə cürətlə mənə əxlaq dərsi verirsən? Kim səni 
mənim üstümə hakim və ya hökmdar təyin edib? Məgər 
məhşər günü Allahın ədalət məhkəməsində mənim yerimə 
sən cavab verəcəksən?.. Kim səni arxiyerey təyin etmiş və 
müəllimlik vəzifəsini üstünə götürməyi sənə tapşırmışdır?

Bir özün düşün, ruhanilərin və məsləhətçilərin sözə qu-
laq asan yerlərdə çarlar necə hakimiyyət qurdular və həmin 
ölkələr məhv oldular! Doğrudanmı, sən bizə də məsləhət 
görürsən ki, biz də belə edək və onlar kimi məhv olaq? Za-
lımları əzməməyi, çarlığı başlı-başına buraxıb onu soyulmaq 
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üçün başqa qəbilələrə verməyi möminlikmi sanırsan? Sənə 
görə müqəddəslər belə öyrədirlər? İbrətamiz nəsihətdir!

Bir var ki, xilas edəsən, bir də var ki, başqa adamların 
qayğısını çəkəsən; tərki-dünyalıq bir işdir, rahiblik başqa, 
keşiş hakimiyyəti bir işdir, çar idarə-üsulu isə başqa. Zahid-
lik həyatı heç nəyə müqavimət göstərməyən quzunun sür-
düyü həyata bənzər və ya nə əkin əkib biçən, nə də anbarda 
dən toplayan quşa bənzər; rahiblər hərçənd dünya qayğıla-
rından uzaqlaşmışlar, ancaq onların özlərinə məxsus işləri, 
qaydaları, hətta əmlakları da var, əgər onlar bütün bunla-
ra əməl etməsələr, onda onların aralarındakı ümumi həyat 
pozular; din çox şeyi qadağan edir, adamın günahına görə 
cəza verir; ruhanilər yuxarı və aşağı təbəqələrə bölünürlər, 
onlara bəzənmək, şöhrət və mənsəb sahibi olmağa icazə ve-
rirlər, rahiblərə isə vahimə ilə, qadağanla, ağlını başına gə-
tirməklə fəaliyyət göstərməyə, qatı və ən pis canilərə qarşı 
isə ən ağır cəza tətbiq etməyə icazə verilir. Tərki-dünyalıq-
la rahiblik, ruhaniliklə çar hakimiyyəti arasında fərqi başa 
düş. Məsələn, əgər çarın bir üzünə şillə vurularsa, o biri 
üzünü çevirsə çara layiqdirmi? Budurmu ən kamil tələb; 
əgər çar özünün təhqir olunmasına imkan versə, o, ölkəni 
idarə edə bilərmi? Ruhaniyə isə belə etmək yaraşar – ona 
görə çar və dini hakimiyyət arasındakı fərqi başa düş! Hətta 
tərki-dünyalığa qapılmış adamlara ölüm cəzası olmasa da, 
çox ağır cəzalar mövcuddur. Çarın hakimiyyəti cinayətkar-
ları daha ağır cəzalarla cəzalandırmalı deyilmi?!

Yaşadığımız şəhər və vilayətləri idarə etmək arzunuz 
baş tutmaz, axı sən Rusiyanın necə dağınıq vəziyyətdə, hər 
şəhərin öz rəisi və hakimi olduğunu kor gözlərinlə gördün, 
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ona görə də bunun nə demək olduğunu anlaya bilərsən. 
Peyğəmbər bu haqda belə demişdir: “Vay o evin halına ki, 
onu arvad, vay o şəhərin halına ki, onu çoxları idarə edir”. 
Gördüyün kimi, çoxluğun idarə etməsi, hətta onlar qüvvət-
li, cəsur, ağıllı olsalar da, vahid hakimiyyət deyil, bu, arvad 
ağılsızlığına bənzəyəcək. Zira, bir qərar üzərində dayana 
bilməyən – gah bir, gah da ayrı söz deyən qadın kimi, başqa 
bir qərara gəlir. Çoxlu hakimi olan dövlət də belədir: biri bir 
şey, digəri isə başqa şey istəyəcək. Məhz buna görə də çox 
adamın arzu və niyyəti qadın ağılsızlığına bənzəyir.

Bütün bunları mən ona görə yazıram ki, sən başa 
düşəsən: əgər siz ağıl sahibi şəhərlərə sahib olub ölkəni çar-
ların yerinə idarə etsəniz, bundan nə xeyir görmək olduğu-
nu ağlı olan  çox yaxşı başa düşər...

(İvan Qroznı Kurbskinin (qanaxıtma) haqqındakı ittihamını 
da rədd edir. O, “xainləri” edam edir, başqa ölkələrdə də xainləri 
seçirlər, onları edam edirlər və onun hesabına da qüvvətlənirlər”. 
Təbəələrini öldürməsi haqda Kurbskinin uydurması gülünc gö-
rünə bilər: “düşmənə qələbə çalmaq üçün çoxlu döyüşçü lazımdır. 
Ağıllı adam nahaq yerə təbəələrini öldürməz”.

Daha sonra çar ətraflı şəkildə tərcümeyi-halını və eyni zaman-
da atası III Vasilinin 1533-cü ildə ölümündən başlayaraq “boyar 
xəyanətləri”nin tarixini izah etməyə başlayır.

Vasilinin dul qalmış arvadı Yelena dövlət başçısı olandan 
sonra və həmçinin 1538-ci ildə Yelena Qlinskayanın ölümündən 
sonra “boyar idarə üsulu” dövründə boyarlar “öz arzularına nail 
olandan – hökmdarsız çarlığı ələ keçirəndən sonra” hərc-mərclik 
saldılar, dövlət xəzinəsini qarət etməyə, çarın qohumlarını və çar 
hakimiyyəti tərəfdarlarını cəzalandırmağa başladılar. IV İvan bo-
yarların təqsiri üzündən “əzablar” çəkməsi haqqında danışır).
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Mərhum qardaşım Georgi ilə məni xaricilər kimi və ya 
dilənçilər kimi tərbiyə etməyə başladılar. Paltar və çörək üçün 
biz nə qədər ehtiyac çəkməli olduq. Bizim nəyə ixtiyarımız var 
idi? Bizimlə uşaqlarla rəftar edilən kimi rəftar etmirdilər. Bir 
hadisə yadıma düşdü: biz uşaq oyunları oynadığımız vaxt kn-
yaz İvan Vasilyeviç Şuyski157 taxtda əyləşib, dirsəkləri ilə ata-
mızın təxtxabına söykənərək, ayaqlarını stula qoymuşdu. O, 
bizə bir valideyn və ya hökmdar kimi deyil, ağasının nökəri 
kimi baxırdı. Bu cür haqsız lovğalığa kim dözə bilər? Uşaqlıq-
da keçirdiyim buna bənzər ağır əzab-əziyyətləri necə saymaq 
olar? Hətta neçə dəfə mənə vaxtında yemək də verməyiblər.

Valideyn xəzinəsindən mənə çatan miras haqqında nə 
demək olar? Hər şeyi məkrlə talan etdilər. Gah dedilər guya 
bu puldan boyar uşaqlarına donluq verirlər, əslində isə öz-
ləri götürürdülər. Donluğu isə ləyaqətlərinə görə təyin et-
mirdilər; babamızın və atamızın saysız-hesabsız xəzinəsini 
əllərinə keçirdilər və onlardan özlərinə qızıl və gümüş qab-
lar düzəltdirib, üzərlərinə valideynlərinin adlarını yazdır-
dılar, guya bunlar onlara valideynlərinin adından qalan mi-
rasdır; hamıya yaxşı məlumdur ki, anamızın vaxtında İvan 
Şuyskinin yarımyun kürkü vardı, üstündə də göy rəngli 
dələ dərisi, özü də köhnə. Əgər bütün bunlar onlara mi-
ras qalmışdısa, onda qab qayıtdırmaq nə üçün, elə kürkünü 
dəyişdirəydi, artıq pul olanda da qab qayıtdırardılar.

(Müəllif tarixi faktlara, boyarların, Kurbskinin əcdadlarının, 
həmçinin “özü xain” olduğu halda, xainləri tərəfindən Şuyski-
nin xainliyindən və qorxaqlığından ətraflı bəhs edir, “şöhrət və 
var-dövlət” həsrəti ilə çırpınan Kurbskini qorxaqlığına və xə-
yanətkarlığına görə ittiham edir).
157 İvan və Vasili Şuyskilər “boyar idarə üsulu” dövründə sarayda ən yüksək 
yerləri tuturdular, IV İvanın dediyinə görə, onlar “çarın yerinə əyləşdilər”.
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Əgər sən cəsur və mərd kişi olsaydın, özünün keçmiş 
döyüş şücaətlərini sadalamazdın, əksinə, yeni qəhrəman-
lıqlara can atardın; sən keçmişdə döyüş məharəti göstər-
diyini ona görə sayırsan ki, qorxaq qaçqına çevrilmisən, 
daha döyüş qəhrəmanlıqları göstərməyə dözməmisən və 
sakit bir guşəyə çəkilmisən.

Yazırsan ki, qiyamət gününə qədər biz sənin üzünü gör-
məyəcəyik. Görünür, sən öz üzünü çox yaraşıqlı sanırsan, 
axı sənin həbəşilərə oxşar simanı görmək kimə gərəkdir?..

Sən öz məktubunda bir hakim və ya müəllim kimi çıxış 
edirsən, axı buna sənin hüququn yoxdur, çünki sən hə-
də-qorxu ilə danışırsan! Bunlar necə də şeytan hiyləsinə 
bənzəyir? Axı, o gah tovlayır və əzizləyir, gah da qürrələnir 
və qorxudur; sən də beləsən, gah hədsiz dərəcədə qürrələ-
nir, özünü hökmdar sayırsan, gah da yalandan özünü ka-
sıblığa vurub kəmağıl qul kimi aparırsan...

5 iyul 1564-cü il.

IVAN QROZNININ IKINCI MƏKTUBU
(1577-ci il)

(İkinci məktub çox güman ki, Kurbskinin birinci məktubundan 
təsirlənərək yazılmışdır. Çar özünün birinci məktubuna cavab alma-
mışdı. 1577-ci ildə İvan Qroznı Kurbskinin qaçdığı Volmer şəhərini 
alır və bu məktubda qaçqın üzərində qələbə çaldığına sevinirdi.

Məktub Vladimir (Volmer) şəhərindən knyaz Aleksandr Polu-
benski158 vasitəsilə knyaz Andrey Kurbskiyə göndərilmişdir).

...Sən yazmısan ki, mən bütpərəstdən də ağılsız olmu-
şam. Bir anlığa təsəvvür elə ki, aramızdakı mübahisədə sən 
158 Knyaz Aleksandr Polubenski – Livoniyada polyak qoşunlarının başçısı, 
Kurbskinin qohumu idi.
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hakim təyin olunmusan. Siz ağlınızı itirmisiniz, yoxsa sizin 
üstünüzdə ağalıq etmək istəyən mən? Siz mənim hakimiyyə-
tim altında olmaq istəmədiniz, mən ona görə qəzəbləndim? 
Mənə itaət etmək və qulaq asmayan siz, ağlınızı itirmisiniz, 
ancaq özünüz mənə hakim kəsildiniz, mənim hakimiyyətimi 
əlinizə keçirdiniz və istədiyiniz kimi idarə etdiniz, sözdə mən 
hökmdar olsam da, əslində isə heç bir şeyə sahib deyildim. 
Mən sizin nə qədər müsibətinizə, haqsızlıq və tənənizə mə-
ruz qaldım. Nəyin bahasına? Lap əvvəldən sizin qarşınızda 
hansı günahın sahibi idim? Kimi və necə təhqir etdim?.. Kur-
lyatevin159 nəyi məndən artıq idi? Onun qızlarına cürbəcür 
ziynətli şeylər alırlar və onlara sağlamlıq arzu edirlər, mə-
nimkilərə isə qarğış edir və ölüm arzulayırlar. Belə şeylər çox 
olub. Nə qədər mən sizdən pislik görmüşəm – saya gəlməz.

Nə üçün arvadımı məndən ayırdınız? Əgər cavan ar-
vadımı əlimdən almasaydınız, Kronov qətli də baş 160 ver-
məzdi. Əgər desən ki, bundan sonra mən dözə bilmədim 
və təmizliyə riayət etmədim – axı biz hamımız insanıq. Bəs 
sən strelets161 arvadını nə üçün aldın? Əgər siz keşişlə (Sil-
vestrlə) mənə qarşı baş qaldırmasaydınız, bunların heç biri 
olmazdı: bütün bunlar sizin müstəbidliyinizdən meydana 
gəlib. Bəs nə üçün siz knyaz Vladimiri162 taxt-taca əyləş-

159 Kurlyatev – boyar, keçmişdə Kurbski ilə yaxın əlaqədə olan, əvvəllərdə İvan 
Qroznının oğlu Dmitriyə and içməkdən imtina edən 1563-cü ildə rahiblik əlaməti 
olaraq başı qırxılmış və ailəsi ilə birlikdə monastıra göndərilmiş və orada da 
öldürülmüşdür.
160 Çox güman ki, çar özünün birinci arvadı Anastasiya Romanovanın ölümünə işarə 
edir. Kurbskiyə göndərdiyi birinci məktubda Silvestri Anastasiyaya qarşı düşməçilikdə 
və xəstə olduğu vaxt kömək etməkdən imtina etdiyinə görə ittiham edir.
161 Strelets – XVI-XVII əsrlərdə Moskva dövlətində xüsusi daimi qoşunda xidmət 
edən və xüsusi imtiyazlara malik hərbi qulluqçu.
162 Knyaz Vladimir Andreyeviç – Çarın əmisi oğlu, III İvanın dördüncü oğlu 
knyaz Andrey Staritskinin oğlu. 1553-cü ildə IV İvan xəstə olduğu vaxt boyarlar 
onu taxta çıxarmaq istədilər, ancaq bir həftədən sonra IV İvan boyarları məcbur 
etdi ki, oğlu Dmitriyə and  içsinlər. 1569-cu ildə Vladimir arvadı və oğlu ilə 
birlikdə edam olundu.
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dirmək və məni uşaqlarla birlikdə məhv etmək istədiniz? 
Məgər mən taxt-tacı oğurlamışdım və ya müharibə və qan 
tökmək hesabına ələ keçirmişdim? Allahın buyuruğu ilə 
dünyaya gələndən bəri çarlıq mənim alnıma yazılmışdı; 
hökmdar olmağıma atamın mənə necə xeyir-dua verdiyini 
artıq yadıma sala bilmirəm; hökmdar taxt-tacında boya-ba-
şa çatmışam. Bəs knyaz Vladimir nəyə əsasən hökmdar 
olmalı idi? O, dördüncü ubel163 knyazının oğludur. Sizin 
xəyanətinizdən və ağılsızlığınızdan başqa onun hökmdar 
olmağa hansı üstün cəhətləri və irsi hüquqları vardır? Mən 
onun qarşısında hansı günahın sahibiyəm?

...Siz güman edirsiniz ki, bütün Rusiya torpağı sizin aya-
ğınız altındadır, ancaq sizin müdrikliyiniz Allahın iradəsi 
ilə heçə endirilmişdir. Məhz buna görə də sənə cavab yaz-
maq üçün qələmimi itilədim: Axı siz deyirsiniz: “Rusiyada 
adam yoxdur, heç kəs müdafiə olunmur”, – amma indi siz 
özünüz yoxsuz; indi əzəmətli alman qalaları kimin əlində-
dir?.. Alman şəhərləri müharibə gözləmirlər, ancaq həyat 
bəxş edən xaçın qarşısında başlarını əyirlər. O yerdə ki, tə-
sadüfən bizim günahlarımız üzündən həyat bəxş edən xaç 
gözə dəymirdi, orada döyüş baş verirdi.

... Öz ikinciliyini yada salaraq yazırdın ki, biz qəzəblənərək 
səni uzaq şəhərlərə göndərirdik, – bax indi biz ağ saçlarımız-
dan təəssüflənməyərək, Allaha şükür, sənin keçdiyin şəhərlər-
dən də uzağa getdik, bizim atlarımızın ayaqları Litvanın bu 
başından o başına, bütün yolları keçdi, biz ayaqla hər tərəfi 
gəzib dolaşdıq və hər yerdə onun suyundan içdik. İndi Litva 
cürət edib deyə bilməz ki, bizim atlarımızın ayaqları dəymə-
diyi yer qalmışdır. Bütün tutduğun əməllərdən sakitləşmək 

163 Ubel – Qədim Rusiyada feodal-knyazın idarə etdiyi yerlər; knyazlıq.
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üçün uzaq bir diyara, Volmerə qaçdın. Allahın köməyi ilə biz 
ora da gəlib çatdıq, sən isə daha uzağa getməli oldun.

Beləliklə, biz sənə bildiklərimizin cuzi bir hissəsini yaz-
dıq. Özün fikirləş, sən nə iş tutdun, nə üçün Allahın bizə 
rəhmi gəldi, əməllərini bir götür-qoy et. Özünə bir nəzər 
sal və tutduğun işləri saf-çürük elə! Allah görür ki, bunla-
rı təkəbbürlüyümüzdən və lovğalığımızdan yazmamışıq, 
biz onları ona görə yazmışıq ki, sən səhvlərini başa düşüb 
axirət dünyan haqqında fikirləşəsən.

7086-cı ildə (1577), hakimiyyətimizin 43-cü ilində, Ru-
siya çarlığının 31-ci ilində, Kazan üzərində qələbənin 25-ci 
ilində, Həştərxan üzərində qələbənin 24-cü ilində əyaləti-
miz olan Livon ölkəsində, Volmer şəhərində yazıldı. 

Творческое задание для развития русской речи 
и выполнения самостоятельной работы  

Ознакомьтесь с перепиской царя Ивана Грозного и князя 
Курбского, подготовьте на русском языке реферат по ней. 
Выскажите своё отношение к этой переписке. 

XANI XANIYEVIÇ HAQQINDA POVEST

“Xanı Xanıyeviç haqqında povest”in XVII əsrin ikinci yarı-
sında və XVIII əsrdə üzü köçürülmüş nüsxələri bizə gəlib çatmış-
dır. Ancaq əlyazmalarından birində 1596-cı il qeydi vardır ki, bu 
da tədqiqatçılara onu XVI əsrin sonunda yazılmış əsərlər siyahı-
sına daxil etməyə imkan verir.
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ÇAPAQ ILƏ XANI BALIĞININ MÜHAKIMƏSI HAQQINDA 
MƏHKƏMƏ IŞININ DƏQIQ SURƏTI

“Boyar oğlu Çapaq yoldaşları ilə birlikdə Rostov gölün-
dən cənab balıqlara: böyük Nərəyə və Ağbalığa, Ağ Yekə-
balığa baş əyir.

Cənablar, bizim şikayətlərimiz zalım qıllı Xanı balığı və 
onun şeytanlarındandır. Cənablar, keçmişdə illərlə Rostov 
gölü bizə məxsus olub; qıllıların vərəsəsi çox zalım Xanı ba-
lığı bizi Rostov gölündən, keçmiş sərvətimizdən məhrum 
etdi... Həmin Xanı balığı çaylarda da, göllərdə də nəslini 
artırdı; boyca kiçik olsa da, rast gələndə buynuz kimi cod 
tükləri ilə yanlarımızı və qabırğalarımızı dəlik-deşik edir, 
yolunu azmış vəhşi itlər kimi bizi çaylara qovur. Cənab 
xristianlar, biz isə hiylə ilə yaşaya bilmirik, şər adamlarla 
savaşmaq və çəkişmək istəmirik, ədalətli hakimlər, biz istə-
yirik ki, siz bizi onlardan qoruyasınız”.

Hakimlər cavabdeh Xanı balığından soruşdular: “Xanı ba-
lığı, sən iddiaçı Çapağa cavab verirsənmi?” Cavabdeh Xanı 
balığı dedi: “Cənablar, mən həm öz yerimə, həm də yoldaş-
larımın yerinə deyə bilərəm ki, Rostov gölü lap qədimdə ba-
balarımızın, indi də bizimdir. Bu Çapaq isə bizim qonşulu-
ğumuzda, gölün dibində yaşayır və üzə çıxmırdı. Mən Xanı 
balığı isə cənablar, Allahın köməyi ilə, atamın xeyir-duası, 
anamın yalvarışları ilə dələduzluq, oğurluq, quldurluq etmə-
mişəm, heç vaxt günah iş görməmişəm, heç vaxt əlimdə oğur-
luq mal tutulmayıb, mən xeyirxah adamam. Məni Moskvada 
da, başqa böyük şəhərlərdə də knyazlar və boyarlar, saray 
xadimləri və zadəganlar, Moskva camaatı və mirzələr, mirzə 
köməkçiləri, müxtəlif rütbəli adamlar çox baha qiymətə alır, 
istiot və ləzzətlə yeyərək, məndən çox razılıq edirlər”.
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Hakimlər iddialı Çapaqdan soruşdular: “Çapaq, sən onu 
hansı işdə günahlandırırsan?” İddiaçı Çapaq dedi: “Mən 
onu Allahın həqiqətini pozduğuna görə günahlandırıram!” 
Hakimlər iddiaçı Çapaqdan sual etdilər: “Rostov gölü, çay-
lar, meşələr haqqında kimə nə bəllidir və sən kimə istinad 
edirsən?” İddiaçı Çapaq dedi: Cənablar, mən bu işdən xə-
bərdar olan müxtəlif şəhər və əyalətlərin xeyirxah adamla-
rına istinad edirəm. Cənablar, mən almanların əyalətində, 
İvanova şəhəri yaxınlığında Navra çayında yaşayan Ağba-
lığa, Novqorod əyalətində Volxov çayında yaşayan Loduqa 
balığına istinad edirəm”.

Cavabdeh Xanı balığından soruşdular: “Xanı balığı, sən 
Çapağın dediklərinə, adları çəkilənlərin sözlərinə nə deyə 
bilərsən?” Cavabdeh Xanı balığı dedi: “Cənablar, bu sözlərin 
heç bir mənası yoxdur. Alabalıq və Loduqa var-dövlət sahibi-
dirlər, Çapaq da dövlətli olduğuna görə onları şahid göstərir”. 
Hakimlər yenə cavabdeh Xanı balığından soruşdular: “Nə 
üçün sənin belə düşmənlərin var və aranızdakı düşmənçilik 
nədən yaranıb?!” Cavabdeh Xanı balığı dedi: “Cənab hakim-
lərim! Bizim onlarla heç vaxt düşmənçiliyimiz olmayıb, belə 
bir sübut gətirməyi bacarmaram, çünki Alabalıq və Loduqa 
gözə dəyən adamlardır, Çapaq da onlar kimi varlıdır, onlar 
bizim kimi kasıbları nahaq yerə günahlandırmaq istəyirlər”.

Hakimlər iddiaçı Çapaqdan soruşdular: “Sən bilən Rostov 
gölünü kim tanıyır, həm çayları, həm də onların balıqlarını 
yaxşı tanıyır və daha kimi şahid gətirə bilərsən? İddiaçı Çapaq 
dedi: “Cənablar, mən bu işdən xəbəri olan bir xeyirxahı, Pere-
yaslav gölündə yaşayan Siyənək balığını nişan verə bilərəm”.

Hakimlər cavabdeh Xanı balığından soruşdular: “Xanı ba-
lığı, sən Çapağın dediklərini həqiqət sayırsanmı?” Cavabdeh 
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Xanı balığı isə dedi: “Ağbalıq, Loduqa və Siyənək elə bir-biri 
kimidirlər və Çapaq da onlar kimi dövlətlidir: onlar qonşu-
durlar, istədikləri yerdə yeyib içir, bizə məhəl də qoymurlar”.

Hakimlər çavuş Xanı balığını göndərdi ki, Yarın balığını, 
sonra isə pereyaslavlı Siyənək balığını şahid kimi tutub gə-
tirsin. Çavuş Xanı balığı şahid Yayın balığını özü ilə götürür. 
Yayın balığı Çavuş Xanı balığına çoxlu rüşvət verəcəyini vəd 
edir və deyir: “Cənab Xanı balığı! Mən şahid olmağa yaramı-
ram, mənim qarnım çox yekədir, yeriyə bilmirəm, gözlərim 
isə çox xırdadır, uzağı görmürəm, amma dodaqlarım çox qa-
lındır, mehriban adamlar yanında danışmağı bacarmıram”. 
...Çavuş Xanı balığı pereyaslavlı Siyənəyi də şahid qoyur.

Hakimlər pereyaslavlı Siyənəkdən bir şahid kimi soruşur-
lar: “Siyənək, sən bizə Çapaq və Xanı balığı haqda və onla-
rın Rostov gölünə münasibətindən danış”. Siyənək şahidlik 
edərək dedi ki, Çapağı və onun yoldaşlarını tanıyır: “Çapaq 
çox xeyirxah adamdır, xristian Allahı adamıdır, öz tükü üs-
tündə dolanır, başqalarına ziyanı dəymir, özgənin malına 
göz dikmir. Xanı balığı isə, cənablar, çox pis adamdır”.

Nərə isə dedi: “Cənablar, mən şahidlik edə bilmərəm, ancaq 
Xanı balığı haqda bunu eşitmişəm ki, əgər ondan balıq şorbası 
bişirsən, yeməkdən çox, ona tüpürərsən. Hə, sizə bir də Allahın 
ədaləti naminə ondan inciməyimdən danışacağam. Mən Volqa 
çayından keçib Rostov gölünə, oradan da başqa çaylara yemək 
tapmaq üçün getdiyim vaxt, o, Rostov gölünün ağzında mə-
nimlə rastlaşdı və məni “qardaş”, çağırdı, mən isə onun hiy-
ləgərliyini hiss etmədim, elə bir adam da yox idi ki, mən onun 
pisliyi haqqında ondan xəbər alım, o məndən soruşdu: “Qar-
daşım Nərə, hara gedirsən?” Mən ona cavab verdim: “Rostov 
gölünə və çaylara gedirəm ki, bir qədər kökəlim”. Xanı balığı 
mənə dedi: “Qardaşım Nərə, Volqa çayı ilə getdiyim vaxt sən-
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dən kök və uzun idim, yanaqlarım Volqa çayının sahillərinə 
sürtünür, gözlərim piyaləyə bənzəyirdi, quyruğum isə böyük 
gəmi yelkəninə oxşayırdı; indi isə qardaşım Nərə, sən özün gö-
rürsən ki, nə günə düşmüşəm və buna görə də Rostov gölünü 
tərk edirəm”. Cənablar, mən də onun bu yalan sözünə inanıb, 
Rostov gölünə və çaylara kökəlməyə getmədim; arvadım və 
uşaqlarım acından öldü, özüm isə onun günahı üzündən ta-
mamilə əldən düşdüm. Bir də cənablar, bunu da deyim ki, hə-
min bu Xanı balığı mən ağılsızı aldatdı və tora gətirib çıxartdı, o 
dedi: “Qardaşım Nərə, gəl torun yaxınlığına gedək, orada çoxlu 
balıq var”. Mən də onu qabağa saldım. Xanı balığı mənə dedi: 
“Qardaşım Nərə, kiçik qardaşın böyük qardaşdan qabaqda 
getdiyini harada görmüsən?” Cənablar, mən də onun yalan sö-
zünə inanıb tora girdim və orada ilişib qaldım. Tor boyar həyəti 
kimidir: girəcək darvazası enli, çıxarı isə dar idi. Xanı balığı isə 
torun deşiyindən sıçrayıb çıxdı və məni ələ salmağa başladı: 
“Hə, necəsən, qardaşım, torda doyunca balıq yeyə bildin?”

Məni dartıb sudan çıxaranda Xanı balığı mənimlə xu-
dahafizləşməyə başladı: “Qardaşım, qardaşım Nərə! Məni 
bağışla, yamanlıqla xatırlama!” Elə ki, suyun kənarında 
kəndlilər dəyənəklə başıma vurmağa başladılar və mənim 
ah-zarım göylərə ucaldı, onda bu Xanı balığı dedi: “Qarda-
şım Nərə, İsa eşqinə döz!”

Mühakimənin sonu çatdı. Hakimlər işə baxıb belə qə-
rar çıxartdılar: Çapağa və yoldaşlarına bəraət qazandırılsın, 
Xanı balığı isə günahlandırılsın. Həmin Xanı balığını başı ilə 
birlikdə iddiaçı Çapağa verdilər və tapşırdılar ki, onu ticarət 
qaydası ilə edam etsin, onu qamçı ilə döysünlər, sonra dələ-
duzluq və şeytanlığına görə isti günlərdə günə qoysunlar.

Məhkəmə iclası xeyirxah adamlar aparırdılar. Uzunbığ-
lı Naqqa katiblik edirdi. Dabanbalığı müstəntiq idi, Çöprə 
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balığı kargüzarlıq edir, Xərçəng isə özünün arxa qısqacları 
ilə onu möhürləyir, möhür isə pereyaslavlı Snetokda164 idi. 
İcra vərəqəsini də elə Xanı balığının özünə verdilər. Onu 
əyalətinin harasında tutsalar, məhkəməsiz edam etsinlər.

Xanı balığı hakimlərə dedi: “Möhtərəm hakimlər! Siz 
mühakiməni ədalətlə yox, rüşvət xatirinə apardınız. Çapağa 
yoldaşları ilə birlikdə bəraət verdiniz, məni isə günahlandır-
dınız”. Xanı balığı hakimlərin üzünə tüpürdü və sıçrayıb qa-
mışlıqda yox oldu. Bir daha Xanı balığını görən olmadı. 

Задание для самостоятельной работы

Прочитайте текст, подготовьте по нему реферат, пере-
скажите в реферате фабулу повести и охарактеризуйте об-
разы рыб.

DON KAZAKLARININ AZOVDA MÜHASIRƏDƏ 
SAXLANMASI HAQQINDA POVEST

1637-ci ildə Don kazakları Azov şəhərini türklərdən aldılar. Bu, 
o vaxt türk sultanı Muradla sülh şəraitində olan Çar Mixail Fyodo-
roviçin xəbəri olmadan baş vermişdi. Çox keçmədən Sultan Murad 
Azov şəhərinin geri alınmasına hazırlaşdığı vaxt, 1640-cı ildə ölür. 
1641-ci ildə yeni türk sultanı Birinci İbrahim Azov üzərinə hərəkət 
etdi və şəhəri mühasirəyə aldı. Türk qüvvələrinin kazak qüvvələrin-
dən daha çox böyük fərqinə baxmayaraq, Azovun dörd aylıq müha-
sirəsi müvəffəqiyyətsizliyə uğradı və iyirmi dörd hücumdan sonra 
mühasirə ləğv edildi. Azov hadisələri bir sıra ədəbi əsərlərin yaran-
masına səbəb oldu. Həmin əsərlər bilavasitə bu tarixi hadisələrdən 
164 Snetok – Şimal dənizlərində balıq növü.
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sonra meydana gəldi. Bunlar, hər şeydən əvvəl Azovun 1637-ci 
ildə Don kazakları tərəfindən alınması haqda “tarixi” povest, daha 
sonra 1641-ci ildə Azovun mühasirədə qalması haqda “sənədli” və 
“poetik” (A.S.Orlovun təbirincə) povestdir... Çox güman ki, XVII 
əsrin axırıncı rübündə bu və ya başqa mənada qeyd edilmiş – Azo-
vun alınması və Azovun mühasirəsi haqda hər iki povestin əsasında 
“Azovun alınması və türk sultanı İbrahimin Don kazaklarını mü-
hasirədə saxlaması tarixi” adlı nağıvlari (A.S.Orlovun təbirincə) 
povest yarandı. Burada Don kazaklarının mühasirədə saxlanması 
haqda povestin birinci redaksiyası verilir. 

7150-ci ilin oktyabrın 28-də165 Dondan – Azov şəhərin-
dən166 Don kazakları – ataman Naum Vasilyeviç və yesa-
ul Fyodor İvanoviç, türklərin mühasirəsində olmuş Azov 
şəhərinin 24 sakini ilə böyük knyaz, bütün Rusiyanın 
hökmdarı Mixail Fedoroviçin yanına Moskvaya gəldilər. 
Onlar mühasirədə saxlanılmaları haqqında yazılı məlumat 
gətirdilər və onu Moskvada posolski prikazın167 möhür sa-
hibi və posolski prikazın rəisi Fyodor Fyodoroviç Lixaçova 
təqdim etdilər. Onların məlumatında deyilirdi:

Keçən ilin168 iyun ayının 24-də tutduğumuz Azovun 
yaxınlığına türk hökmdarı Sultan İbrahim özünün dörd 
paşasını və iki polkovnikini (onların adı Kapitan, Mustafa, 
Hüseyn və İbrahimdir) və özünün gizli xəfiyyəsinin xid-
mətçisi xədim İbrahimi bizim kazakların aldıqları Azova 
göndərdi ki, onun türk hökmdarının əvəzinə paşaların necə 
165 Bu, 1642-ci il 28 oktyabr tarixinə uyğun gəlir.
166 Azov şəhəri o vaxt Moskva dövlətinin cənub sərhədlərinə hücum etmək üçün 
əsas dayaq nöqtəsi hesab olunan qüvvətli türk qalası idi. 1637-ci ildə kazaklar 
ona sahib oldular, 1642-ci ildə çarın əmri ilə onu tərk etdilər. Azov qalası I Pyotr 
dövrünə qədər türklərin əlində idi.
167 Posolski prikaz – XVI-XVII əsrlərdə Xarici İşlər nazirliyinin vəzifəsini ifa edən çar 
dəftərxanası. Həmin idarə Don kazakları ilə əlaqə məsələsinə də rəhbərlik edirdi.
168 Əsrimizin 1641-ci ilinə uyğun gəlir.
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vuruşmalarına, Azov şəhərini necə alacaqlarına və bizim 
kazakların başına nələr gətirəcəklərinə tamaşa etsin.

İyunun 24-də gündüz saat 1-də sultanın paşaları şəhərə 
yaxınlaşdılar. Krım hökmdarı da türklərin böyük silahlı qüv-
vələri ilə üzərimizə yeridi. Bizim müqəddəs düzlərimizə No-
ğayın169 sürüləri yayıldı. Bir saatın içində boş düzlərə o qədər 
adam səpələndi ki, ətraf sanki böyük və keçilməz meşəyə 
döndü. Onlar, türklər, çöllərimizdə çadırlarını qurmağa baş-
ladılar. Onların alaylarında boru səsləri ucaldı. Sonra isə on-
lar toplardan, tüfənglərdən ardı-arası kəsilməz atəş açmağa 
başladılar, elə bil ki, başımız üstündə dəhşətli ildırım çaxdı. 
Bu atəşlərdən göyün üzünü duman bürüdü. Bizim şəhər is-
tehkamlarımız da bu atəşlərdən titrəməyə başladı. Həmin 
gün günəşin üzü də tutuldu, hər tərəfi zülmət bürüdü. Ada-
ma elə gəlirdi ki, guya aləmə qaranlıq çöküb. Onların atəşlə-
rindən biz bərk qorxuya düşmüşük. Müsəlmanların təsvirə-
gəlməz qorxulu və dəhşətli yürüşünün şahidi olduq.

DÜŞMƏNLƏR ŞƏHƏRƏ YARIM VERST 
QALMIŞ DÜŞƏRGƏ YARATDILAR

Yeniçərilərin170 iri və qara rəngli bayraqları qorxulu qara 
buludlar kimi adamları vahiməyə salıb dalğalanırdı. Onla-
rın saysız-hesabsız təbillərinin səsi gəlirdi. Onlar şeypur da 
çalırdılar, iri təbillər vururdu, bütün bunları təsvir etmək 
169 Noğaylar – Tatarlara yaxın olan türkdilli xalq. XVII əsrdə cənubi Volqaboyu 
ilə Krım arasında köçəri həyat sürürdülər. Noğayların bir hissəsi Krım arasında 
köçəri həyat sürürdülər. Noğayların bir hissəsi Krım xanına, onun vasitəsilə isə 
türk sultanına tabe idilər. Noğaylar türklər tərəfindən Azovun mühasirəsində 
iştirak edirdilər.
170Yeniçərilər (türkcə yeni qoşun deməkdir). XIV əsrdə yaradılan bu türk piyada 
qoşunu islam dini qəbul etdirilmiş xaçpərəst kəndlilərdən təşkil olunurdu və onlara 
xüsusi hərbi təlim keçirdilər. Yeniçərilər yüksək döyüş bacarığı ilə başqa qoşun 
növlərindən fərqlənirdilər. Onlar sultanın şəxsi qvardiyasını təşkil edirdilər.
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asan deyil. Müsəlmanların çaldıqları boruların səsi hər tərəfə 
vahimə yayırdı, elə bil ki, başımız üstündə vəhşi heyvanlar 
müxtəlif qorxulu səslərlə ulayırdılar. Heç bir ölkədə belə 
döyüşçülərə rast gəlməmişdik. Ömrümüzdə belə ordu gör-
məmişdik. Bu ona bənzəyir ki, guya Yunanıstan çarı Troya 
dövlətinə qarşı çoxlu dövlətlə və minlərlə döyüşçü ilə gəlir.

Türklər şəhər yaxınlığına gəldikləri günün axşamı onların 
paşaları özlərinin fars, müsəlman, bütpərəst dilmanclarını ya-
nımıza göndərdilər. Dilmanclar özləri ilə türk piyadalarının 
başçısı, yeniçərilərin rəisinin danışıq şərtlərini də gətirdilər. 
Yeniçəri rəisi Türkiyə hökmdarının, onun dörd paşasının, 
Krım hökmdarının adından rəvan bir dillə bizə müraciət etdi:

“Ey Allahın bəndələri, xudavəndi-aləmin övladları! Səh-
rada heç kəs sizə bəndəçilik etmir, heç kəs bir yerə göndərmir; 
qızıl quş kimi səmada istədiyiniz kimi süzürsüz; yırtıcı şirlər 
kimi səhralarda vurnuxursunuz. Don kazakları həm azaddır, 
həm də vəhşidirlər. Səhranın hiyləgər sakinləri, bizim yaxın 
qonşularımız sabit əxlaqa sahib deyillər. İnsafsız canilər və 
qəddar quldurlar! Əsrlərlə ac qalan qarnınız nə vaxt doya-
caq? Siz bu qədər əzab-əziyyəti kimə verir, kimə hörmətsiz-
lik edirsiniz? Doğurdanmı siz yenə Rusiyada müqəddəs rus 
bahadırları hesab olunursunuz? Dələduzlar, indi siz türk 
hökmdarının qəzəbli əlindən indi necə xilas ola bilərsiniz? 
Məgər siz quş olub Azovdan uçub gedəcəksiz? İndi siz möh-
kəmcə tələyə düşmüsüz. Siz türk hökmdarı əlahəzrət sultan 
Muradı qəzəbləndirmisiniz: əvvəla, siz onun səfiri təmiz əx-
laqlı, yunan etiqadlı, sədaqət mücəssəməsi Foma Kantakuzi-
ni171 Donda öldürdünüz!.. Həmin səfir Foma Çarqraddan si-
171 Foma Kantakuzin Moskvaya göndərilən türk heyətlərinə dəfələrlə başçılıq etmişdir. 
1637-ci ildə o, Azovdan Don kazaklarının yanına gəlir. Kazaklar ona ehtiram göstərirlər. 
Moskvadan gələcək çar nümayəndə heyəti ilə görüşmək üçün o, bir müddət kazakların 
yanında qalır. O hiss edirdi ki, kazaklar Azova hücuma hazırlaşırlar. Bu barədə o, gizlincə 
türk sultanına xəbər göndərir. Bunu bilən kazaklar onu heyəti ilə birlikdə öldürürlər.
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zin çarınızın yanına mühüm dövləti məsələlərini həll etmək 
üçün göndərilmişdi. Axı siz hökmdarın sevimli saray mali-
kanəsini – qırmızı Azov şəhərini və balıq mənbəyini onun 
əlindən aldınız. Siz onun üzərinə ac qurdlar kimi hücum et-
diniz və nə kişilərə, nə qocalara, nə də cavanlara aman verdi-
niz, hamını qırdınız. Siz hiyləgərliklə Türkiyə sultanını onun 
Krım və noqay qoşunlarından ayırdınız. Krım qoşunları hər 
tərəfi qoruyurdu. İkincisi də, siz onu, gəmilərin yan alması 
üçün olan körpüdən ayırdınız: siz Göy dənizin bütün yolla-
rını bağladınız, hökmdarın gəmilərinə imkan vermədiniz ki, 
dəniz kənarında salınmış şəhərlərə yaxınlaşsınlar...

Bax bu gecə, əlüstü Azov şəhərindən sürülüb gedin! Qızıl 
və gümüşünüzü heç nədən çəkinmədən Azovdan götürüb 
kazak şəhərlərinə, öz yoldaşlarınızın yanına aparın. Gedərkən 
heç kəs sizə mane olmaz. Əgər siz bu gecə Azovdan getməsə-
niz, sabah biriniz də sağ qalmayacaqsınız. Axı kim sizi, zalım 
qaniçənləri Şərqi Türkiyənin məğlubedilməz qüdrətli qüvvə-
sindən müdafiə edə bilər? Kim onun qarşısında dayana bilər? 
Dünyada qüdrət və əzəmət etibarilə ona tay ola biləcək bir 
qüvvə yoxdur. O, yalnız göydəki Allaha itaət edir...

(Türklər xəbərdarlıq edirlər ki, əgər kazaklar Azovu tərk edib 
getməsələr, onda onları “Türk hökmdarının əli ilə” dəhşətli ölüm 
gözləyir).

...Biz siz dələduzları amansız və ağır əzablara düçar edə-
cəyik. Sizin quldur bədəninizi tikə-tikə doğrayacayıq! Siz 
dələduzlar Azov şəhərində 40 min nəfər olsanız da, paşala-
rın başçılığı ilə sizə qarşı göndərilən döyüşçülərin sayı 300 
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minə çatır. Azov şəhəri yaxınlığındakı türk sultanının qo-
şununun sayı qədər sizin başınızda tük yoxdur. Ay avara 
haramzadalar, axı siz öz gözlərinizlə görürsünüz ki, əlahəz-
rətin saysız-hesabsız döyüşçüləri böyük kazak çöllərini necə 
bürümüşdür. Bizə elə gəlir ki, siz şəhər divarının ən yüksək 
yerindən də qalxıb baxsanız, bizim döyüşçülərin sırasının 
harada qurtardığını görə bilməzsiz. Türk qüvvələrimizin 
üstündən bir quş belə keçə bilməz, saysız-hesabsız adam-
lardan vahiməyə düşər, bağırları çatlayıb daş kimi yerə 
düşərlər. Əgər bizim türk hökmdarımız istəsə, özünün qüd-
rətli ordusu ilə İran dövlətini üç gün içində əsir edib tarmar 
edər. Sizə xəbərdarlıq edirik, Moskva çarlığından: nə çarın 
özündən, nə də rus xalqından sizə kömək edən olmayacaq, 
heç kəs sizin köməyinizə çatmaz. Axı ay avara haramzada-
lar, bəs siz nəyə əminsiniz? Heç vaxt sizə Rusiyadan ehtiyat 
çörək göndərməyəcəklər. Qəddar kazaklar, əgər siz Allah 
bəndəsisizsə və hökmdarımız əlahəzrət Sultan İbrahimə 
qulluq etmək istəyirsizsə, onda ona itaət etmək məqsədilə 
onun qarşısında diz çökün və ömürlük xidmətində durun.

(Burada türk sultanı İbrahimin kazakların günahından keçə-
cəyindən, onlara var-dövlət bağışlayacağından, Çarqradda onlara 
böyük ehtiram göstəriləcəyindən, çar xidmətinə qəbul ediləcəklə-
rindən danışılır).

Biz kazakların Azov şəhərindən türk və başqa dilli və əqi-
dəli dilmanclarına, bütpərəstlərin başçısına cavabımız:

“Ay hədsiz lovğa və qəddar barbarlar! Biz sizin hamınızı 
görürük və sizin hər işinizdən xəbərdarıq, türk hökmdarının 
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qüvvəsinə də, lovğalığına da bələdik. Biz siz türklərlə dəniz-
də də, ondan o tərəfdə də, quru yollarda da tez-tez rastlaşı-
rıq. Artıq siz bizə çoxdan tanışsınız! Biz sizin kimi qonaqla-
rın Azov şəhəri yaxınlığına gəlməyinizi çoxdan gözləyirdik. 
Hanı sizin ağlını itirmiş türk hökmdarınız İbrahim, harada 
qalıb? Onu son rüsvayçılıq gözləyir! Bəlkə, dəniz arxasında 
sizin hökmdarın qızıl-gümüşü tükəndiyindən biz kazaklara 
qarşı, qanlı kəndli kaftanımızdan ötrü özünün dörd paşa-
sını göndərmiş? Həm də deyirsiniz ki, onlarla birlikdə 300 
min türk döyüşçüsü gəlmişdir. Bunu biz özümüz də görü-
rük və bilirik ki, Azov şəhəri yaxınlığında onun könüllülər-
dən başqa, 300 min silahlı adamı var. Düzdür, onlar həddən 
çoxdur, necə deyərlər, çöldəki ot, dənizdəki qum qədər. Si-
zin hökmdarınız dünyanın hər tərəfindən bizə qarşı 6 min 
muzdlu döyüşçü və çoxlu lağım atan mütəxəssis cəlb etmiş 
və bizim məhvimiz üçün onlara xəzinədən küllü miqdarda 
pul vermişdir. Bu da siz türklərə çoxdan yaxşıca bəllidir ki, 
indiyə kimi heç kəs bizim çiynimizdən kaftanımızı havayı 
götürə bilməmişdir. Ola bilsin ki, türk hökmdarı özünü qey-
rət və ağlının hesabına deyil, böyük qoşun hissələrinin və 
muzdlu xarici döyüşçülərinin, eyni zamanda onların ağıl və 
hiyləgərliyi ilə bizim Azov şəhərini ala bilsin, bu isə heç vaxt 
ona şöhrət və tərif gətirə bilməz. O, kazak adlarımızı unut-
mağa bizi məcbur edə bilməz, Don da bizsiz boş qalmaz. Bi-
zim intiqamımızı almaq üçün cəsur həmyerlilərimiz həmin 
vaxt Dondan Azova, sizin üstünüzə gəlirlər. Sizin paşalarını-
zı onların əlindən dənizlər də xilas edə bilməzlər. Əgər Allah 
bizi onun güclü əllərindən xilas etsə, Azov şəhərini mühasirə 
edən 300 min nəfərlik sizin qüvvətli ordunuzdan az qüvvə 
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ilə (biz cəmi 5000 nəfərik) müdafiə oluna bilsək, onda sizin 
hökmdarınız rüsvayi-cahan olar, onun qan qardaşları, xarici 
ölkələrin hökmdarları, kralları ona nifrət edər və onların ya-
nında hörmətdən düşər. O özü barəsində çox yüksək fikirdə-
dir. Ona elə gəlir ki, o, yer üzündəki bütün hökmdarlardan 
ən yüksəkdə durur. Biz isə Allah bəndələriyik, bizim bütün 
ümidimiz və pənahımız o bir olan Allah, onun anası Müqəd-
dəs Məryəm və başqa müqəddəslərdir. Biz inanırıq ki, Don 
ətrafındakı şəhərlərdə yaşayan qardaşlarımız və yoldaşları-
mız bizi tək qoymazlar, dar ayaqda bizə köməyə gələrlər.

Biz Moskva dövlətinin və onun xristian çarının anadan-
gəlmə nökərləriyik, bizim adımız isə dəyişilməzdir: azad 
və cəsur Don kazakları. Biz özümüzü azad kazaklar ad-
landırırıq və aqibətimiz haqqında da düşünmürük, sizin 
gücünüzdən də qorxmuruq: böyük döyüşlər olan yerdə 
əbədiyyətə qavuşanlar da çox olur! Hərçənd mühasirədə 
qalan biz kazaklar cəmi 5000 nəfərik, Allahın köməyi ilə biz 
heç də sizin 300 min nəfərlik qüvvənizdən, nə də xaricilə-
rin min bir toplarından qorxuruq. Məğrur müsəlman türk 
hökmdarı və sizin paşalarınız lovğalıqlarına görə Allahın 
qəzəbinə gələcəklər. Sizin murdar itə bənzər hökmdarınız 
özünü həqqi-təala adlandırır. Məğrur müsəlman, murdar 
it, tamahkar köpəyə bənzəyən hökmdarınız Allaha ümid 
bağlamadı, müvəqqəti var-dövlətinə güvəndi, şeytan atası 
onun məğrurluğunu tərifləyib göylərə qaldırdı, ancaq çox 
keçməz ki, Allah onu həmin yüksəklikdən elə atar ki, heç 
vaxt özünə gəlməz.

Biz kazaklar öz kiçik qüvvəmizlə nəyə qabil olduğumu-
zu göstərsək, sizin hökmdarınız öz paşaları və qoşunları ilə 
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ömürlük rüsvay olar. Bu gün onun böyük və məğlubedilməz 
ordusu bizim çöllərimizdə nərildəyib, özlərini tərifləsələr 
də, sabah rəqs etdiyiniz həmin yerdə kədər və göz yaşı ətra-
fı bürüyəcəkdir. Çoxdandır ki, bizim çöllərimizdə uçan göy 
qartallar qayıdırlar və sakit Don sahillərində qara qarğalar 
qışqırışır; həmişə dağlarımızda vəhşi heyvanlar, boz qurd-
lar, qonur tülkülər ulayır, bir-birini çağırır və siz müsəlman-
ların meyitlərini gözləyirlər. Hələ əvvəllər siz Azovu alanda 
sizin kəllələrinizi onlara yem eləmişik; indi də bizdən onu 
istəyirsiniz ki, cəsədlərinizi də onlara verək, əvvəllər olduğu 
kimi. Qırmızı gözəl Azov şəhərini biz sizin türk hökmdarla-
rınızdan quldurluqla, hiylə ilə oğurlamadıq, Azov şəhərini 
biz gecə deyil, gündüz şərəfli döyüşlə aldıq ki, görək türk 
sultanının adamları şəhərləri necə qoruyurlar. Azovda biz-
dən az adam qaldı, türklərin ağlını və bacarığını yoxlamaq 
üçün yoldaşlarımızla qəsdən iki yerə ayrıldıq. Əvvəllərdə 
xristianların dövlətləri olan Yerusəlimə diqqətlə baxardıq.

Siz müsəlmanların bizə rəhmi gəlib, deyirsiniz ki, bizə 
Rusiyadan nə çörək göndəriləcək, nə də kömək gələcək, 
guya bu barədə sizə Moskva dövlətindən məktub gəlibdir. 
Bu haqda biz siz köpəklərdən də yaxşı bilirik ki, Rusiyada, 
Moskva dövlətinin yanında hansı mərtəbədəyik. Biz orada 
qiymətli adamların yanında heç kəsə lazım deyilik. Ona 
görə də biz öz yerimizi yaxşı bilirik. Çox sakinli, böyük və 
geniş sahəli Moskva dövləti müsəlman, İran və bütpərəst 
dövlətləri arasında səmada işıq saçan günəşə bənzəyir. Bizə 
Rusiyada üfunətli köpək kimi baxırlar. Biz həmin Mosk-
va dövlətindən, ömürlük qul olmaqdan, təhkimçi kəndli 
hüquqsuzluğundan, boyarlardan, zadəgan ağaların əlindən 
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buraya qaçıb, boş və adamsız düzənlərdə məskən salmışıq... 
Orada kim bizim qüssəmizi çəkəcəkdir? Orada hamı bizim 
fəlakətimizə sevinər. Biz Rusiyadan heç vaxt nə çörək, nə də 
kömək almışıq. Biz cəsurları düzənlikdə mərhəmətli Allah 
özünün vəhşi heyvanları və dəniz balıqları ilə dolandırır. Biz 
səma quşları kimi yaşayırıq, yəni nə toxum səpir, nə yer əkir, 
nə də məhsul yığırıq. Qara dəniz sahilində elə belə dolanı-
rıq. Qızılı və gümüşü isə dənizlərin o tayından sizdən alırıq, 
bu ki sizə yaxşı bəllidir. Gözəl və cavan arvadları isə sizdən, 
Çarqraddan gətiririk, sizinlə qeyri-rəsmi əlaqədən uşaq do-
ğan arvadların övladlarını böyüdürük. 

Bax biz Azov şəhərini hökmdar buyruğu ilə yox, öz ira-
dəmizlə, kazak kaftanları xatirinə və sizin murdar məğrur-
luğunuzun və başqalarına xor baxmağınızın acığına aldıq. 
Hökmdarımız öz nökərlərinin tutduğu işə görə qəmgindir: 
Azovu aldığımıza görə ondan ölüm hökmü gözləyirik...

Siz isə Türkiyə hökmdarının adından ona xidmət etməyi 
buyurur və bizə çoxlu var-dövlət vəd edirsiniz. Biz isə Al-
lah bəndəsiyik, hökmdarımız Moskva çarının nökərləriyik, 
əqidə etibarilə pravoslav xristianlarıyıq. Axı necə ola bilər 
ki, biz, bu işıqlı və gələcək dünyanı qoyub, kafir türk hökm-
darına qulluq edək? Biz zülmətə getmək istəmirik!..

Biz Azov şəhərini sizin əlinizdən az adamla, ağlımızın gücü 
ilə aldıq; siz isə onu bizim kazak əllərimizdə türk başınız və 
böyük qüvvələriniz ilə almağa çalışın. Bu döyüşdə Allah kimə 
kömək edəcək? Azov şəhəri altında siz minlərlə türk döyüşçü-
sünü qurban versəniz də, onu biz kazakların əlindən heç vaxt 
ala bilməyəcəksiniz! Onu biz nökərlərin əlindən yalnız bütün 
Rusiyanın vahid hökmdarı, böyük knyaz Mixaylo Fedoroviç 



411

ala bilər. Əgər o istəsə, şəhəri siz köpəklərə verər. Onda Azov 
şəhəri sizin olar. Hökmdar iradəsinə nə demək olar!

Rəis və mütərcimlər Azov şəhərindən düşərgələrinə – pa-
şalarının yanına qayıdıb bizim cavabımızı onlara çatdırdılar, 
onda onların alaylarında qatma-qarışıqlıq başlandı: səfərbər-
lik təbili gurladı, sonra toplardan atəş açıldı, həyəcan siqnalı 
verildi. Şeypurların, simbalların172 həzin səsi yayıldı, aydın 
idi ki, onlar hücuma hazırlaşırlar. Səhər açılandan bir saat 
sonra alaylar öz mövqelərindən yürüşə başladılar. Onların 
bayraqları rəngbərəng güllər kimi açıldılar. Şeypurların və 
təbillərin səsindən ağlasığmaz gurultu aləmi bürümüşdü. 
Onların Azov şəhəri yaxınlığına gəlişi təəccübə və vahiməyə 
səbəb olmuşdu. Bundan da qorxulu şey ola bilməzdi.

Birinci olaraq iki alman polkovniki əsgərləri ilə, onların 
ardınca 150 min yeniçəridən ibarət bütün piyada qoşun, 
daha sonra isə bütün ordu güclü nərə çəkib şəhərə hücuma 
keçdi. Onların ilk gəlişi çox amansız idi. Onların bayraqları 
bütün şəhəri bürümüş, bizim Azov şəhərinin üstünə köl-
gə salmışdı. Baltalarla qüllələri və divarları çapmağa və iri 
linglərlə dağıtmağa başladılar, çoxları nərdivanlarla dırma-
şırdılar. Elə ilk anlarda bizi ələ keçirməyə çalışdılar. Bizsə 
hələlik susurduq, onların bu cidd-cəhdlərini görüb biz də 
mühasirədən onları atəşə tutmağa başladıq. Yanğın və tüs-
tü əlindən biz bir-birimizi görə bilmirdik. Hər iki tərəfi yan-
ğın və tüstü basmışdı. Onların atəşindən tüstü göyə bülənd 
olurdu. Sanki tufan qopmuşdu, adətən göy gurultusu ilə 
ildırım çaxan vaxt belə olur. Onların hücum edəcəklərini 
nəzərə alaraq, əvvəlcədən çölə atdığımız lağım onların say-
sız-hesabsız döyüşçüsünün ağırlığına davam gətirmədi, 

172 Simbal – Üzərinə simlər çəkilmiş qutuşəkilli musiqi aləti. 
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hamısı uçdu, onların alaylalarını torpaq və Azov qalası sax-
laya bilmədi. Aclıqdan və susuzluqdan dodaqlarımız çat-
çat olmuşdu. Bu uçurumlarda biz türklərin bir neçə min dö-
yüşçüsünü məhv etdik: lağıma dəmir şişlər basdırmışdıq.

Yürüşün birinci günü Azov qala divarı yanında türklərin 
altı yeniçəri rəisi, iki əcnəbi polkovniki, 6 min döyüşçüsü öl-
dürüldü. Həmin gün yürüş vaxtı biz türk sultanının üzərin-
də möhrü vurulmuş böyük bayrağını da ələ keçirdik. Onun 
paşaları və polkovniklər həmin gün hamıdan əvvəl bütün 
qüvvələri ilə hücuma keçdilər. Vuruş bütün günü axşama 
qədər və gün batana qədər davam etdi. Həmin gün biz on-
ların şəhər altında 6 yeniçəri başçısından və iki alman pol-
kovnikindən və yaralılardan başqa, 23 min döyüşçüsünü 
öldürdük. Biz kazaklar şəhərdən kənara çıxdıq və türklərin 
öldürülmüş döyüşçülərinin meyitlərini şəhər boyu yığdıq. 

Sabahısı gün axşamçağı günü qürub vaxtı paşalar yenə 
mütərcimlərini xahişə göndərdilər ki, onların meyitlərini 
geri verək. Hər yeniçəriyə görə bir qızıl onluq, rəis və pol-
kovniklərin hər birinə isə yüz taler173 verirdilər. Kazaklar 
isə onların təklifini rədd edib nə qızıl, nə gümüş aldılar: 
“Biz heç vaxt ölüləri satmamışıq, meyitlərinizi istədiyiniz 
vaxt apara bilərsiniz. Bizim üçün qızıl, gümüş yox, əbədi 
şöhrət şərəflidir. Bu siz köpəklərə Azovdan bəxş etdiyimiz 
ilk oyuncaqdır. Biz qoçaqlar isə ancaq silahlarımızı yoxlaya 
bildik. Sizlərə, bütün müsəlmanlara, bizdən ancaq bu qis-
mət ola bilər. Mühasirədə olduğumuza görə sizi başqa şeyə 
dəvət etməyə imkanımız yoxdur”.

İkinci gün onlarla vuruşumuz olmadı. Səhərdən axşama 
qədər onlar öz meyitlərini yığışdırmaqla məşğul oldular. On-
173 Taler – 3 markalıq qədim alman gümüş pulu.
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lar şəhərdən üç verst kənarda dərin və böyük xəndəklər qaz-
dılar, meyitlərini ora töküb üstünü örtdülər, burada hündür 
bir təpə əmələ gəldi, təpənin üstündə müsəlmanlara məxsus 
çoxlu nişanlar qoydular və müxtəlif dillərdə sözlər yazdılar...

Üçüncü gün türklər bütün qüvvələrini toplayıb şəhərə 
yaxınlaşdılar. Ancaq onlar bizdən xeyli aralı dayandılar, 
hücuma keçmədilər. Onların piyadaları həmin gün torpaq-
dan nəhəng bir bənd yaratdılar ki, Azov şəhərindən də uca 
oldu. Böyük türk qoşunu bizi diri-diri Azov şəhərində hə-
min bəndin torpağı ilə basdırmaq istəyirdi. Üç günün ər-
zində onlar həmin dağı bizə yaxınlaşdırdılar. Biz bu hün-
dür dağı görəndən sonra düşündük ki, həyatımızın sonu 
çatıb, Allahdan, müqəddəs Məryəmdən mərhəmət dilədik, 
İoani Predteçanın174 ikonası qarşısında dua etdik və Mosk-
vanın bütün möcüzə göstərənlərini köməyə çağırdıq... Biz 
5 min nəfərlik kiçik drujinamızla 300 min nəfərlik ordu ilə 
əlbəyaxa vuruşmaq üçün şəhərdən çıxdıq. Döyüş qabağı 
bütün dini adətləri yerinə yetirib onlarla döyüşə çıxdıq və 
hamımız bir ağızdan qışqırıb dedik: “Allah bizimlədir! Ey 
insanlar, ağlınızı başınıza yığın, təslim olun, çünki Allah 
bizimlədir!”. Kafirlər, “Allah bizimlədir!” sözlərini eşidən 
kimi düzəltdikləri dağdan qaçmağa başladılar. Həmin saat 
biz onların bir neçə min döyüşçüsünü öldürdük. Döyüşdə 
16 yeniçəri bayrağı və 28 çəllək barıt əlimizə keçdi. Dağın 
altını qazıyıb həmin barıtı oraya yığdıq və oranı dağıtdıq. 
Bir neçə min türk döyüşçüsü də burada həlak oldu. Partla-
yışın dalğası 1400 yeniçərini diri-diri şəhərə atdı. Onların 
torpağa həsr etdikləri müdriklik sona çatdı. Döyüşdə onlar 
bizdən qorxmağa başladılar.

174 İoani Predteça – Dini əfsanələrə görə, İsa peyğəmbərin sələfi. Don kazakları 
onu özlərinin havadarı hesab edirdilər.
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Düşmən arasında möhkəm nifaq düşdü; Krım hökmda-
rı öz ordusu ilə hücuma keçməkdən imtina etdiyinə görə, 
türk paşaları onun üstünə qışqırmağa başladılar. Hökm-
dar isə türklərə və paşalara belə dedi: “Kazakların adət 
və ənənələri hamıya bəllidir. Həmlə etməklə biz heç vaxt 
onlara qalib gələ bilmərik, kazaklar mühasirədə çox inadlı 
olurlar. Belələrinə heç yerdə rast gəlməzsiniz. Biz gərək bir 
kazaka min döyüşçü qurban verək!” 

Paşaların və mühasirə işi mütəxəssislərinin göstərişi 
ilə yeniçərilər və onların bütün ordusu və qara camaat əv-
vəlkindən daha hündür, onun arxasında ikinci bir dağ ya-
ratdılar. Uzunluğu atılmış oxun qət edəcəyi məsafədən 3 
dəfə uzun, hündürlüyü isə Azov şəhərindən bir neçə dəfə 
hündür, onun eni isə atılacaq daşın qət edəcəyi məsafədən 
iki dəfə artıq olardı. Onlar bütün toplarını və 150 mindən 
ibarət türk ordusunu həmin dağa topladılar. Noqay döyüş-
çülərini isə atdan saldılar. Dağdan Azov şəhərini səhərdən 
axşama qədər fasiləsiz top atəşinə tutdular. Topların atəş 
səsindən hər tərəfi gurultu, yanğın və tüstü bürümüşdü. 16 
gün və 16 gecə onlar bir saat belə top atəşini dayandırma-
dılar. Top atəşindən bizə gecə-gündüz aman yox idi. Azov-
dakı istehkamlarımızın hamısı yox edildi. Bütün divar və 
qüllələr, İoann Predteça kilsəsi və bütün imarətlər dağıdılıb 
yerlə yeksan oldu və toplarımızı sıradan çıxartdılar. Bütün 
şəhərdə yalnız möcüzəli Nikola kilsəsinin bir hissəsi sala-
mat qaldı, ona görə salamat qaldı ki, o, aşağıda dənizin sa-
hilində idi, dağ onun qabağını tutmuşdu.

Biz çalalarda oturmuşduq. Onlardan başımızı çıxarmağa 
da imkanımız yox idi. Biz də bu müddət ərzində onların al-
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tındakı torpaqda özümüz üçün çox yaxşı, rahat yer düzəlt-
mişdik; onların bəndinin altında özümüzə gizli, geniş həyət-
lər düzəltdik, həmin gizli həyətlərimizdən onların altında 28 
lağım atdıq, həmin lağımların vasitəsilə düz çıxış yolu ya-
ratdıq; gecə vaxtı həmin yoldan biz yeniçərilərin piyadasına 
hücum edib onlardan da çox adam qırdıq. Bu qəflətən hü-
cumlarımızla türk piyada qoşunu içərisində böyük vahimə 
yaratdıq və onların çox döyüşçüsünü sıradan çıxardıq. Türk 
paşaları bizim lağım atmaq müdrikliyimizi və mühasirə 
peşəmizi görəndən sonra bizə 17 lağım atdılar və çoxlu dö-
yüşçüləri ilə müqavimətimizi qırmaq üçün həmin lağımlar-
la yanımıza, çuxurlarımıza gəlmək istədilər. Biz də Allahın 
köməyi ilə onların həmin lağımlarını dağıtmadıq, onların la-
ğımlarının altından öz lağımlarımızı atdıq və barıtı gillədib 
ora gətirdik, bu da onların lağımlarını partlatdı və türklərin 
bir neçə min döyüşçüsünü məhv etdi. Həmin yerlərdən on-
ların lağım atmaq müdrikliyi məhv olub getdi. Lağım atmaq 
peşəsi onları yaman usandırdı. 

Birinci böyük hücumu nəzərə almasaq, türklər 24 dəfə 
şəhərə hücum etdilər. Bizə elə cəsur və rəhmsiz hücum ol-
mamışdı. Həmin hücumda biz onlarla bıçaq davasına çıxdıq. 

Artıq onlar bizim çuxurlarımıza odlu mərmilər və alman-
ların hiyləgərliklə hazırladıqları cürbəcür şeylər atmağa baş-
ladılar. Onlar bizə çox həmlə etdilər, bizi sıxışdırdılar, bizdən 
çox adam qırdılar və yandırdılar. Onlar hər gün 10 min ye-
niçəri üstümüzə hücuma göndərirdilər. Onlar bir dəqiqə də 
olsa, bizə sakitlik vermirdilər. Türklər gecə-gündüz bir-birini 
əvəz edə-edə vuruşurdular ki, biz tamam haldan düşək və on-
lara təslim olaq. 
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Kazaklar mühasirədə olduqları vaxt aldıqları yaralardan, ağır 
xəstəliklərdən, meyitlərin qoxusundan əzab çəkirdilər. Müqəddəs 
İoann Predteçadan kömək diləyir və deyirdilər:

Biz artıq əzablı ölümümüzü görürük: Türklər bizi yuxu-
suzluqla haldan salırdılar: biz 14 gündür ki, onlarla ara 
vermədən əlləşirik. Artıq ayaqlarımız qatlanmır və bizi qo-
ruyan əllərimiz bizə qulaq asmır, yorğunluqdan dodaqları-
mız da tərpənmir. Fasiləsiz atəşlərdən ətrafa yayılan barıt 
gözlərimizi parçalamışdır, müsəlmanların üstünə qışqır-
maq üçün ağzımızda dilimiz yorğunluqdan söz tutmur. Biz 
o qədər haldan düşmüşük ki, daha əldə silah da saxlaya 
bilmir, artıq özümüzü də meyit sayırıq. Belə güman edirəm 
ki, heç iki gün belə otura bilmərik. İndi biz fağırlar sizin 
möcüzə yaradan ikonalarınızdan və bütün xristian pra-
voslavlarından ayrılırıq. Biz bir daha müqəddəs Rusiyanın 
üzünü görməyəcəyik... Biz hamımız, ataman175 və kazaklar, 
cəsur gənclər və böyük Don və Zaporojenin qəzəbli ordusu 
vidalaşmağa başladıq; hökmdar buyurur ki, bizim günah-
larımızı yumaq üçün rəhmət duası oxusunlar.

(Burada kazaklar Rusiya hökmdarı Mixaylo Fyodoroviçə, patri-
arxlara, mitropolitlərə, arxiyepiskoplar və yepiskoplara, mandrit176 
və iqumenlərə, protopop177 və dyakonlara, rahiblərə, zahidlərə mü-
raciət edirlər ki, onları bağışlasınlar, günahlarından keçsinlər).

Qalın meşələr və yaşıl palıd ağacları, bizi bağışlayın, 
bərəkətli düzlər və sakit körfəzlər, bizi bağışlayın! Göy də-
175 Ataman – Kazak qoşunlarında müxtəlif hərbi və inzibati vəzifələrin adı.
176 Arximandrit – Baş rahib. 
177 Protopop – Baş keşiş.
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niz və sürətli axan çaylar, bağışlayın bizi! Qara dəniz, ba-
ğışla bizi! Hökmdarımız, sakit Don İvanoviç, bağışla bizi! 
Artıq biz və atamanımız özünün cəsur ordusu ilə sənin üs-
tündə at çapmayacaq, təmiz düzənlərində vəhşi heyvanları 
ovlamayacaq, sakit Don İvanoviçdə balıq tutmayacayıq!

Dərələrdə ölməmək və son aqibətimizlə Rusiyada dai-
mi şərəf sahibi olmaq naminə biz müqəddəs Predteçanın 
və Nikolanın möcüzə yaradan ikonalarını əlimizə götürüb 
müsəlmanlara basqın etdik... Müsəlmanlar üzərində qələbə 
çaldıq və onlardan altı minini qırdıq. 

Türklər gördülər ki, Allahın mərhəməti bizə tərəfdir, heç 
cürə də bizə üstün gələ bilmirlər, ona görə də o yerlərdən 
bizim üstümüzə yeniçəriləri hücuma göndərməməyi qət 
etdilər. Biz də o günlərdə aldığımız yaralardan, yorğunluq-
dan əldən düşmüşdük, ona görə də ölü kimiyik. 

Həmin vuruşdan üç gün keçəndən sonra, türklərin 
mütərcimləri onlarla danışıq aparmaq üçün yenə müraciət 
etdilər, ancaq yorğunluqdan cavab verməyə gücümüz qal-
mamışdı, dilimiz söz tutmurdu. Müsəlmanlar bunu başa 
düşdüklərindən kağız yazıb oxlarının ucuna keçirərək bizə 
tərəf atmağa başladılar. Kağızda yazılmışdı ki, türklər biz-
dən Azovu satın almaq istəyirlər, ona görə də torpaq pulu 
olaraq hər döyüşçüyə 300 taler təmiz gümüş və 200 saf sarı 
qızıl verməyi boyun olurlar. “Onun üçün paşalar və pol-
kovniklər türk sultanının canına ürəkdən and içirlər ki, 
geri çəkilərkən sizə qətiyyən toxunmayacaqlar. Aldığınız 
gümüş və qızıllarla kazak şəhərlərinizdəki yoldaşlarınızın 
yanına gedin, bizə isə yalnız boş Azovu verin”. 

Biz də onlara cavab olaraq yazırıq:
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Siz müsəlmanların it payı verdiyiniz gümüş və qızılın 
nə qiyməti var, Azovda və Donda bizim qızıl və gümüşü-
müz kifayət qədərdir. Bizim kimi igidlərə, bütün dünyaya 
yayılmış əbədi şöhrətimiz hər şeydən qiymətli və vacib-
dir, sizin paşalarınız və qonşularınız bizə qorxulu deyil. 
Biz əvvəlcə bunu sizə demişdik:

(Bu hissədə türklərin Azov şəhərini, oradakı kərpicdən və 
daşdan hörülmüş binaları dağıtmalarından, bunun müqabilində 
türklərin minlərlə adam itirməsindən bəhs edilməklə yanaşı, ka-
zakların da öldürdükləri türk döyüşçülərinin sümükləri üzərində 
yeni Azov yaradacaqlarından danışılır. Bunu da kazaklar özləri 
üçün dünyada şöhrət, türk sultanı üçün rüsvayçılıq hesab edirlər.

Bundan sonra sakitlik yarandı. Çoxlu adam itirdiklərindən 
türklər kazaklara hücum etmədilər.

7150-ci ilin sentyabr ayının 26-da səhərin açılmasına 4 saat qal-
mış “kafirlər vahimə və qorxu içərisində Azovu qoyub qaçdılar”).

Türk paşaları dənizin o tayına, öz yerlərinə, Krım hökm-
darı öz yurduna, çərkəzlər Kabardaya, noqaylar öz ellərinə 
qayıtdılar.

Elə ki, biz onların düşərgədən geriyə getdiklərini eşit-
dik, o vaxt min nəfərlik döyüşçümüzlə onların düşərgəsinə 
tələsdik. Biz oradan türk və tatarlardan ibarət 10 “dil” gə-
tirdik. Orada 2 min xəstə və yaralı döyüşçü gördük. Hə-
min “dillər” sorğu-sualda və işgəncə nəticəsində türk paşa-
larının və Krım hökmdarlarının gecə ikən öz qüvvələri ilə 
şəhərdən nə üçün qaçdıqları sualına eyni cavabı verdilər: 
“Həmin günün axşamı biz dəhşətli bir hadisə gördük. Göy-
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də, bizim müsəlmanlar alaylarının üstündən Rusiya və sizin 
Moskva çarlığı tərəfdən böyük və təhlükəli bulud gəldiyi-
ni gördük. Bu bulud bizim düşərgənin qarşısında dayandı. 
Buludun önündə göy ilə iki vahiməli gəncin178 yeridiyini 
gördük, onlar əllərində sıyrılmış qılınc tutmuşdular və bi-
zim müsəlman alaylarını hədələyirdilər. O vaxt biz onların 
hər ikisini tanıdıq. Həmin gecə vahiməli Azov qoşun başçı-
ları döyüş paltarında bizim həmlələrimizə qarşı Azovdan 
döyüşə çıxırdılar, – bizi də, atlılarımızı da iki yerə ayırır-
dılar. Belə vahiməli hadisədən sonra biz paşalarımızın və 
Krım hökmdarının düşərgələrindən qaçdıq”. 

Biz kazaklar həmin gecə baş vermiş hadisəni bütünlük-
lə görürdük: müsəlmanların torpaqdan olan səngəri boyu, 
onların keşikçiləri olan yerdə qədim paltar geyinmiş iki 
kişi179 gəzişirdi, birinin əynində qıldan toxunmuş tüklü pal-
tar var idi (onlar) bizə deyirdilər: “Kazaklar, türk paşaları, 
Krım hökmdarı düşərgədən qaçdılar, onlar Adəmin övladı 
İsa peyğəmbərin qəzəbinə düçar oldular”.

Axı “dillər” Azov altında nə qədər adam itirdiklərini 
bizə demişdilər. Siyahıya görə, kəndlilərdən başqa yalnız 
96 min mirzə, tatar və yeniçəri öldürülmüşdü. Azovun mü-
hasirəsi vaxtı biz kazaklar cəmi beş min 307 adam idik, sağ 
qalanlar isə hökmdarın nökərləri, hamısı yaralıdır. Bizim 
içərimizdə Azovda olub yaralanmayan, Allah və xristian 
dini yolunda qanını axıtmayan bircə nəfər də yoxdur. 

İndi isə biz Donun bütün ordusu adından hökmdarımız 
çardan və Rusiyanın böyük knyazı Mixaylo Fyodoroviçdən 
mərhəmət diləyirik. Azovda mühasirədə qalan və Don çayı 
178 Çox güman ki, knyaz Vladimirin müqəddəsləşdirilmiş oğlanları Boris və Qleb 
nəzərdə tutulur.
179 İoann Predteça və möcüzəli Nikola.
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boyunda yerləşən şəhərlərdə yaşayan nökərləri ondan xa-
hiş edir ki, Azov şəhərini öz ərazisinə daxil etsin.

Azov şəhərinin mühasirəsindən biz sağ çıxsaq da, artıq 
qocalmışıq, döyüş meydanına çıxmağa gücümüz qalmayıb. 
İmkanımız ona qalıb ki, müqəddəs Predteça monastrında 
onun ikonasına əhd-peyman edək, başımızı qırxdırıb rahib 
qiyafəsi geyək.

Əgər hökmdarımız uzaqdakı qullarının xahişini yerinə 
yetirib Azov şəhərini qəbul etməsə, onu göz yaşı ilə tərk 
etməli olacağıq. Allahın günahkar bəndələri olan biz Pred-
teçanın ikonasını başımız üzərinə qaldırıb onun buyurdu-
ğu yerə baş götürüb gedərik. Atamanımız isə onun iqumeni 
olar, yasavulun başını isə qırxdırıb özümüzə qurucu edə-
rik. Biz fağırlar isə taqətsiz olsaq da, ondan, müqəddəs Pre-
dteçadan, onun təsvirindən bir addım belə uzaq getmərik. 
Hamımız bir nəfər kimi burada ölərik!..

Задание для самостоятельной работы

Прочитайте текст повести по «Хрестоматии» (с. 156-
166), подготовьте по нему реферат, перескажите в рефера-
те её фабулу. 

FROL SKOBEYEV HAQQINDA POVEST

“Rus zadəganı Frol Skobeyev haqqında povest” sujet etibarilə 
ya yoxsullaşmış zadəganlığın, ya da prikaz məmurları mühitin-
dən alınmışdır. Onun yaranma tarixi XVII əsrin sonu – Pyotr 
islahatları ərəfəsinə, XVIII əsrin əvvəllərinə təsadüf edir. Əsə-
rin XVIII əsrin sonlarında üzü köçürülmüş variantları bizə çat-
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mışdır. Burada povestin mətni A.Titovun topladığı materiallara 
əsasən V.V.Sipovskinin 1905-ci ildə nəşr etdirdiyi “XVII-XVIII 
əsr rus povestləri” əsərindən götürülmüşdür.

1680-cı ildə Novqorod qəzasında Frol Skobeyev adlı bir 
zadəgan yaşayırdı; həmin qəzada da stolnik180 Nardin-Naş-
şekinin malikanələri var idi. Bu malikanələrin birində onun 
qızı Annuşka yaşayırdı. Frol Skobeyev də stolnikin qızı 
haqqında az-çox məlumat əldə etdi və qərara gəldi ki, An-
nuşkanı sevgi macəralarına cəlb etsin. Ancaq Frol bilmirdi 
ki, kimin köməyi ilə qızı görə bilər; qərara gəldi ki, həmin 
malikanənin darğası ilə dostlaşsın, tezliklə o buna nail oldu 
və tez-tez darğanın evinə gəlib-getdi.

Bir müddətdən sonra Frol Skobeyev darğanın evinə get-
məli oldu. İş elə gətirdi ki, o vaxt stolnik Nardin-Naşşekinin 
qızının dayəsi darğanın evinə gəldi, Frol ondan öyrəndi ki, 
dayə Annuşka ilə qalır.

Dayə darğanın evindən çıxıb Annuşkanın yanına qayıt-
maq istəyəndə Frol da onun arxasınca çıxdı və dayəyə iki 
manat bağışladı. Dayə isə Frola belə dedi:

– Cənab Skobeyev, axı siz mənim hansı xidmətimə görə 
belə lütfkarlıq göstərirsiz! Heç güman etmirəm ki, mənim 
xidmətimin sizə köməyi olsun.

Frol Skobeyev pulu dayəyə verdi, heç bir söz demədən 
ondan uzaqlaşdı: Frol bir qədər darğanın yanında oturan-
dan sonra evinə qayıtdı.

Milad bayramı günlərində, adətən qızları əyləndirmək 
üçün şadlıq gecələri təşkil edirdilər. Bu gecələrin birində 
stolnik Nardin-Naşşekinin qızı Annuşka dayəsinə tapşırdı 
ki, onların malikanələri yaxınlığında yaşayan zadəganla-
180 Qədim Rusiyada saray xadimi.
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rın evinə gedib qızlarını onun təşkil etdiyi şadlıq gecəsinə 
dəvət etsin.

Dayə bütün zadəgan evlərinə gedib onların qızlarını 
Annuşkanın məclisinə dəvət etdi və onlar da gələcəklərinə 
söz verdilər. Dayə bilirdi ki, Frol Skobeyevin də bacısı var, 
onu da Annuşkanın evinə çağırmaq üçün Frolun evinə get-
di. Frolun bacısı ona dedi: 

– Xahiş edirəm bir qədər gözləyin, gedib qardaşımdan 
icazə alım və sonra sizə cavab verim.

Bacısı Frolun yanına gedib ona xəbər verdi:
– Stolnikin qızı Annuşkanın dayəsi bizə gəlib xahiş edir 

ki, onlarda olacaq şadlıq məclisinə getməyə razılıq verim.
Frol bacısına dedi:
– Get həmin dayəyə de ki, sən tək yox, başqa bir zadəga-

nın qızı ilə gələcəksən.
Qardaşına diqqətlə qulaq asan bacısını fikir götürdü; an-

caq ona itaət etməməyə cürəti çatmadı və qayıdıb dayəyə 
dedi ki, o, başqa bir zadəgan qızı ilə onun xanımının yanına 
gələcəkdir. Dayə xanımı Annuşkanın evinə qayıtdı.

Frol bacısına belə dedi:
– Hə, bacım, geyinib qonaqlığa getmək vaxtıdır.
Bacısı yaraşıqlı qız paltarını geyinməyə başladı. Frol 

Skobeyev dedi:
– Bacım, mənə də qız paltarı gətir. Mən də geyinib sənin-

lə birlikdə stolnikin qızı Annuşkanın yanına gedəcəyəm. 
Onun bacısı bərk qorxuya düşdü, əgər bundan xəbər tut-

salar və onu tanısalar, əlbəttə ki, qardaşı çox pis vəziyyətə 
düşə bilər, digər tərəfdən, stolnik Naşşekin çarın yanında bö-
yük hörmətə malikdir. Yenə də o, qardaşının iradəsinə qarşı 
çıxa bilmədi və ona da qız paltarı gətirdi. Beləliklə, Frol hə-
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min dəqiqə qız paltarını geyindi və bacısı ilə birlikdə Annuş-
kanın yanına getdi. Onlar bura gələndə artıq bura çoxlu za-
dəgan qızı gəlmişdi. Flor da qız paltarında olduğundan heç 
kəs onu tanıya bilmədi.

Qızlar müxtəlif oyunlarla əylənməyə başladılar, onlar 
bir müddət vaxtlarını belə keçirdilər. Flor da onlara qoşul-
muşdu və heç kəs onu tanıya bilmirdi. Sonra Flor dəhlizə 
çıxıb gördü ki, dayə əlində şam divara söykənib, Flor onu 
görcək dedi:

– Ay mənim gözümün işığı! Bura bizim çoxlu bacımız yı-
ğılıb, sən də onlara qulluq edirsən, amma fikir verirəm ki, on-
lardan biri də sənin bu işinə görə sənə bəxşiş vermək haqqında 
düşünmür.

Dayə ona qulaq asırdı, ancaq Flor Skobeyev olduğunu 
bilmirdi. Flor cibindən beş rubl pul çıxartdı və ona bəxşiş 
kimi təqdim etdi. Pulu dayəyə güclə verə bildi. Dayənin 
onu tanımadığını görən Flor dayənin qarşısında diz çökdü 
və ona bildirdi ki, o, zadəgan Frol Skobeyevdir, Annuşka-
nın xatirinə qız paltarı geyib ki, öz məhəbbətini ona elan 
edə bilsin. Dayə diqqətlə baxıb onun həqiqətən Frol Sko-
beyev olduğunu müəyyən edəndən sonra təşviş keçirməyə 
başladı və bilmədi ki, onunla necə rəftar eləsin, nəhayət, 
dayə onun etdiyi iki bəxşişi xatırlayıb dedi:

– Yaxşı, cənab Skobeyev, mənə göstərdiyiniz iltifatınıza
görə sizin hər xahişinizə kömək etməyə hazıram!

Ürəyi bir qədər sakitləşdi, qızların əyləndiyi yerə gəldi, an-
caq heç kəsə bir söz demədi. Dayə xanımı Annuşkaya belə dedi:

– Qızlar, bu qədər oynadınız, bəsdir. Mən sizə cavanlıq-
da oynadığımız bir oyunu göstərəcəm. 
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Annuşka da öz dayəsinin iradəsinə qarşı çıxmadı və 
belə dedi:

– Ay nənə, qızların oyununu özün istədiyin kimi qur.
Dayə həmin oyunu qızlara başa saldı:
– İcazə ver, Annuşka! Sən gəlin ol, – üzünü Flora tuta-

raq, – bu qız isə qoy bəy olsun.
Dayə toylarda olduğu kimi, onları xüsusi bəy otağına 

apardı. Başqa qızlar isə onları otağın qapısına qədər yola sal-
dılar, sonra isə əyləndikləri otağa qayıtdılar. Bəy və gəlinin 
səsini eşitməmək üçün dayə qızlara tapşırdı ki, yüksəkdən 
mahnı oxusunlar, Frolun bacısı isə çox qəmgin idi. Qarda-
şına yazığı gəlirdi ki, indi ona bir bədbəxtlik üz verəcəkdir.

Frol və Annuşka bəy otağında bir yataqda yatdıqları 
vaxt Frol ona bildirdi ki, o, Novqorod zadəganı Frol Sko-
beyevdir, qız deyil. Annuşka özünü itirdi və bilmədi ki, 
nə cavab versin. Frol Skobeyev hərəkətinin hansı nəticələr 
verəcəyini düşünmədən Annuşkanı güclə günaha batırdı. 
Sonra Annuşka Flordan xahiş etdi ki, onu başqalarının ya-
nında rüsvay etməsin.

Sonra dayə və başqa qızlar bəy otağının yanına gəldilər. 
Annuşka bir qədər özünə gəlib heç nə büruzə vermədi. 
Yenə qızlardan heç kəs Frol Skobeyevi tanıya bilmədi. An-
nuşka heç kimə bir söz demədən dayənin qolundan tutub 
başqa otağa apardı və süni görkəm alıb dedi:

– Ay məlun, mənim başıma nə oyun gətirdin! Mənimlə
otaqda olan qız deyilmiş, bizim şəhərin cəsarətli oğlanların-
dan biri – Frol Skobeyev imiş.

Dayə ona cavab verdi:
– Mənim mehriban xanımım, mən hardan biləydim?

Güman edirdim ki, o da bu qızlardan biridir. Madam o belə 
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biabırçı bir iş tutub – bizim adamımız çoxdur, biz onu öl-
dürə bilərik!

Annuşkanın isə Flora rəhmi gəldi, çünki bəy otağında 
olduqları vaxt Annuşka ona ürəkdən vurulmuşdu, ona 
görə o, dayəyə dedi:

– Eh, nənə, keçənə güzəşt deyərlər! Artıq keçəni qaytar-
maq olmaz!

Qızlar və Frol da onlarla birlikdə gecə yarısına qədər əy-
ləndilər, vaxtlarını şad-xürrəm keçirdilər, sonra qızlar yat-
mağa getdilər. Annuşka isə Frolla getdi...

Səhərisi gün yuxudan ayılan qızlar vaxtlarını çox xoş 
keçirdiklərinə və yaxşı, ləzzətli yeməklərə görə Annuşka-
ya təşəkkürlərini bildirdilər və xudahafizləşib evlərinə get-
dilər. Frol da bacısı ilə getmək istəyirdi, ancaq Annuşka on-
ları buraxmayıb evində saxladı.

Frol qız paltarında Annuşkanın evində üç gün qonaq 
qaldı. Ev qulluqçuları onu tanımasın deyə, paltarını dəyiş-
mədi. Annuşka isə xoş günlər keçirirdi. Üç gündən sonra 
o, bacısı ilə evlərinə qayıtdı. Annuşka Frola bir neçə qızıl 
onluq bağışladı və o gündən etibarən kasıb Skobeyev döv-
lətləndi və naz-nemət içərisində yaşamağa başladı. Tez-tez 
də özü kimi zadəgan gəncləri üçün ziyafətlər təşkil etdi.

Annuşkanın atası qızına məktub göndərib təcili onun 
Moskvaya gəlməsini tapşırdı. Buna səbəb o idi ki, orada 
bir çox qəşəng paytaxt oğlanları ona elçi göndərmək istə-
yirdilər. Hərçənd Annuşkanın buna həvəsi yox idi, ancaq 
atasının xahişini yerə salmayıb Moskvaya getdi.

Annuşkanın Moskvaya yola düşməsini eşidən Frol çox çə-
tin bir vəziyyətə düşdü və bilmirdi ki, nə etsin, çünki o, dövlətli 
deyildi, o, vaxtilə Moskvada fərdi vəkil kimi çalışıb özünü do-
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landırırdı. Frol belə qərara gəldi, məndəcər yerini girov qoysun 
və Moskvaya gedib Annuşkaya evlənməyə nail olsun, o, belə 
də etdi. Frolun bacısı çox narahat idi ki, birdən qardaşı gedib 
bədbəxt bir hadisəyə düçar ola bilər. Frol xudahafizləşəndə ba-
cısına dedi:

– Hə, anam-bacım, qəm yemə: var-dövlətimdən olaram, 
həyatımdan keçərəm, ancaq Annuşkadan əl çəkmərəm – ya 
ölərəm, ya da bir xoş günə çıxaram! Əgər arzuma çatsam, 
səni unutmaram; əgər bədbəxt hadisə baş versə, rəhmət du-
ası oxutmağı unutma!

O, xudahafizləşib Moskvaya yola düşdü.
Moskvaya gəlib stolnik Nardin-Naşşekinin imarətinə 

yaxın yerdə özünə mənzil tutdu. Sabahısı gün Frol kilsəyə 
günorta ibadətinə getdi və orada Annuşkanın dayəsini gör-
dü. İbadətdən sonra Frol kilsədən çıxıb dayəni gözləməyə 
başladı. Dayə kilsədən çıxan kimi Frol ona yaxınlaşıb sa-
lamlaşdı və xahiş etdi ki, onun gəldiyini Annuşkaya xəbər 
versin. Dayə ona hər cür kömək edəcəyinə söz verdi. Dayə 
evə çatıb Frolun Moskvaya gəldiyini Annuşkaya xəbər verdi, 
Annuşka buna çox sevindi, dayəsindən xahiş etdi ki, günorta 
ibadətinə gedəndə 20 manat götürsün və Frola versin: Dayə 
Annuşkanın tapşırığını məmnuniyyətlə yerinə yetirdi.

Stolnik Nardin-Naşşekinin saçları kəsilmiş bir bacısı qız 
monastrında olurdu; stolnik bacısına baş çəkmək üçün mo-
nastra getdi; bacısı onu hörmət və ehtiramla qarşıladı; ba-
cı-qardaş oturub xeyli dərdləşdilər. Sözarası bacısı ona dedi:

– Ey mənim başımın tacı, əziz və mehriban qardaşım! 
Çoxdandır mərhəmətli qızın Annuşkanı görmürəm və onun 
həsrətindəyəm, lütfən qoy yanıma gəlsin onunla görüşüm.
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Stolnik Nardin-Naşşekin qızını onun yanına göndərəcə-
yinə söz verdi. Bacısı dedi: “Başımın ağası olan qardaşım, 
güman edirəm ki, mənim xahişimi unutmarsan. Ancaq aci-
zanə rica edirəm öz evində tapşırasan ki, mən, sizə layiq 
olmasa da, atlı karetanı göndərsəm, Annuşkanın yanıma 
gəlməsinə icazə versinlər”. Qardaşı Nardin-Naşşekin də 
söz verdi ki, onun arzusunu yerinə yetirəcəkdir.

Bu əhvalatdan bir qədər sonra, stolnik arvadı ilə qonaq 
getməli oldu. O, qızını çağırıb belə tapşırıq verdi:

– Qulaq as, əzizim Annuşka, əgər mənim bacım, sənin 
bibin monastrdan sənin dalınca atlı kareta göndərsə, sən 
tərəddüd etmədən onun yanına get! Özü isə arvadı ilə qo-
naq getdi:

Annuşka da dayəsinin tələsdirdi ki, Frolun yanına getsin və 
onun ardınca gəlib belə desin ki, guya onu stolnik Nardin-Naş-
şekinin bacısı monastrdan onun dalınca göndərmişdir. Dayə 
də Frolun yanına gedib, xanımının əmrini ona çatdırdı.

Bu xəbəri eşidən Frol bilmir nə etsin, necə etsin və kimi 
aldatsın, çünki əsil-nəcabətli zadəganlar çox yaxşı bilirlər ki, 
o, dövlətli zadəganlardan deyil, yaxşı ərizə yazan və əmr-
namələrin yerinə yetirilməsinə çalışa bilən bir adamdır. Son-
ra Frolun yadına düşdü ki, stolnik Lovçikov onun xatirini 
istəyən adamdır. Frol onun yanına getdi. Onlar xeyli söhbət 
etdilər. Axırda Frol Lovçikovdan xahiş etdi ki, nişanlısının 
yanına görüşə getmək üçün katerasını ona versin. Lovçikov 
da onun xahişinə əməl etdi, karetasını da, faytonçusunu da 
ona verdi; Frol kareta ilə evinə gəldi, faytonçunu keflənənə 
qədər içirtdi, özü isə xidmətçi paltarı geyib karetanı stolnik 
Nardin-Naşşekinin evinə – Annuşkanın dalınca sürdü.
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Annuşkanın dayəsi Frolun gəldiyini gördü və xanıma 
eyhamla bildirdi ki, onun bibisi monastrdan kareta göndər-
mişdir. Annuşka da geyinib karetaya əyləşdi və Frolla onun 
evinə getdi.

Lovçikovun faytonçusu ayıldı, Frol gördü ki, o, o qədər də 
kefli deyil, yenidən onu içirdib lülqənbər etdi. Frol onu kare-
taya mindirib, özü də karetanın boynuna oturub Lovçikovun 
həyətinə sürdü. Həyətə gəlib çatdılar. Frol darvazanı açıb at-
larla karetanı həyətə saldı, sonra isə evinə qayıtdı. Lovçikovun 
adamları həyətə düşüb gördülər ki, atlar kareta ilə həyətdədir, 
faytonçu isə lülqənbər karetada uzanıb yatır. Karetanı həyətə 
kim gətirib, bunu heç kim bilmirdi. Lovçikov tapşırdı ki, kare-
tanı və atları lazımı yerə aparsınlar. Sonra isə dedi:

– Hələ yaxşıdır ki, bunlar sağ-salamat qayıdıblar! Frol 
Skobeyevin nəyi var ki, alasan!

Səhərisi gün Lovçikov faytonçudan soruşdu ki, Frol Sko-
beyevlə hara getmişdi? Faytonçu isə dedi: “Bir o yadımda 
qalıb ki, onun mənzilinə getdik, amma sonra hara getdik, 
neylədik, bundan xəbərim yoxdur”.

Stolnik Nardin-Naşşekin qonaqlıqdan qayıtdı və qızını 
soruşdu; dayə dedi ki, sizin icazənizlə monastra, bacınızın 
yanına getməyə izin verilmişdir, çünki bacınız bura atlı ka-
reta göndərmişdi.

Nardin-Naşşekin dedi: “Çox pakizə!”
Xeyli vaxt idi ki, Nardin-Naşşekin bacısının yanına get-

mirdi və belə düşünürdü ki, Annuşka monastrda bibisinin 
yanındadır. Frol Skobeyev isə artıq Annuşka ilə evlənmişdi.

Sonra stolnik Nardin-Naşşekin monastra bacısının yanı-
na gedir və bir müddət onun yanında olur, ancaq nədənsə 
qızı gözünə dəymir.
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O, bacısına deyir:
– Ay bacı, Annuşka gözümə dəymir axı?
Bacısı cavab verdi:
– Kifayətdir qardaş, məni ələ salma! Mən neyləyim ki, ar-

zumu ürəyimdə qoyub, məni belə bir xoşbəxtlikdən məhrum 
elədin. Axı mən səndən xahiş etdim ki, onu mənim yanıma 
göndərərsən. Belə çıxır ki, mənə etibar etmirsən, mənim isə 
elə imkanım yoxdur ki, onun dalınca adam göndərim.

Stolnik Nardin-Naşşekin təəccüblə dedi:
– Necə, məlaikə bacım, sən nə danışırsan?! Mən heç başa 

düşmürəm, axı bir ay bundan əvvəl o, arxasınca göndərdi-
yin atlı kareta ilə sənin yanına yola salınmışdır, o vaxt mən 
arvadımla qonaq getmişdim, mənim tapşırığımla da sənin 
yanına getməyə ona icazə verilib.

Bacısı dedi:
– Elə şey olmaz, qardaş. Mən heç vaxt nə kareta göndər-

mişəm, nə də at, Annuşka da mənim yanıma gəlməyib.
Stolnik qızına görə ah-nalə edib göz yaşı axıtmağa başladı 

ki, qızı xəbərsiz-ətərsiz itkin düşmüşdür. O, evinə qayıtdı. An-
nuşkanın itməsini arvadına xəbər verib dedi ki, qız bacımın ya-
nında – monastrda yoxdur və sonra dayəni sorğu-suala tutdu:

– Kim gəlmişdi? O hara getdi?
Dayə cavab verdi:
– Atlarla faytonçu gəlmişdi, bizə bacınızın yanından, 

monastrdan gəldiyini bildirdi və sizin əmrinizlə Annuşka 
da yola düşdü...

Stolnik ah-fəğan edib hönkür-hönkür ağladı.
Səhərisi o, çarın yanına getdi və qızının xəbərsiz-ətərsiz 

itdiyini dedi.
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Çarın adından stolnikin qızı haqqında elan verildi: Kim 
qızı gizlədibsə, bu barədə məlumat versin, əgər xəbər ver-
məsə, qız axtarışla tapılsa o edam olunacaqdır.

Frol Skobeyev elanı eşidəndən sonra bilmədi ki, nə et-
sin. Düşündü ki, stolnik Lovçikov onunla yaxın və mehri-
ban dolanır. Frol onun yanına getdi, uzun söhbətdən sonra 
stolnik Lovçikov ondan soruşdu:

– Evlənmisənmi, aldığın qız dövlətlidirmi?
Frol ona belə cavab verdi:
– Hələlik var-dövlətdən bir şey görmürəm, sonrasını isə 

gələcək göstərər.
– Hə, cənab Skobeyev, abırlı adamlar kimi dolan, çuğul-

çuluqdan əl çək! Öz mülkündə yaxşılıqla dolan!
Sonra Frol stolnik Lovçikovdan xahiş etdi ki, bir işdə 

ona kömək etsin. Lovçikov dedi:
– Bu mümkünsə, heç vaxt köməyimi əsirgəmərəm, 

mümkün deyilsə, məndən incimə.
Frol ona bildirdi ki, stolnik Nardin-Naşşekinin qızı An-

nuşka onun evindədir, artıq onunla evlənibdir.
Stolnik Lovçikov dedi:
– Necə etmisənsə, özün də elə cavab ver!
Frol da belə dedi:
– Əgər sən mənə havadar olmasan, onda sən də cavab 

verməli olacaqsan! Artıq bu barədə məlumat vermişəm, at-
ları və karetanı mənə sən vermişdin, əgər sən verməsəydin, 
mən də bu işi tutmazdım.

Lovçikov çətin vəziyyətə düşdüyünü görüb dedi:
– Sən nə hiyləgərmişsən! Sən mənim başıma nə oyun gə-

tirdin? Yaxşı, bacardığım köməyi edərəm. 
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Lovçikov ona tapşırdı ki, sabah Uspensk baş kilsəsinə 
gəlsin, stolnik Nardin-Naşşekin də ibadət vaxtı orada ola-
caqdır. İbadətdən sonra İvanovsk meydanında olacağıq, sən 
də o vaxt ora gəl, onun qarşısında diz çök və qızı haqqında 
xəbər ver, mən isə əlimdən gələn köməyi edərəm.

İbadət vaxtı Frol Uspensk baş kilsəsinə gəldi və Nar-
din-Naşşekin, Lovçikov və başqa stolniklər də orada idilər. O 
vaxt belə bir adət var idi ki, ibadətdən sonra hamı İvanovsk 
meydanına toplaşır və aralarında istədikləri mövzuda söhbət 
edərdilər. Amma stolnik Nardin-Naşşekin qızına görə çox 
qəmgin idi. Lovçikov da onun qızı haqda söhbət edir, onun 
meylini bilmək istəyirdi.

Söhbət zamanı Frol Skobeyev onlara yaxınlaşdı və 
ənənəyə görə, stolniklərin hamısı ilə salamlaşdı. Stolniklə-
rin hamısı Frol Skobeyevi tanıyırdılar.

Frol hamının yanından keçib stolnik Nardin-Naşşekinin 
qarşısında diz çökdü və günahından keçməyini xahiş etdi:

– Lütfkar hökdarım və çarımızın stolniki! Əvvəla, sizin
qarşınızda həyasızlıq edən nökərinizin günahından keçin!

Stolnik Nardin-Naşşekin hərçənd çox yaşlı idi və gözləri 
də pis görürdü, ancaq hər halda adamı görüb tanıyırdı.

O vaxt belə bir adət var idi ki, qoca kişilər qarmaqcıqlı 
çəlik – əl ağacı gəzdirirdilər: O, həmin qarmaqcıqlı əl ağacı 
ilə Frol Skobeyevi ayağa qaldırdı və soruşdu:

– Sən kimsən? Özün haqqında danış görüm! Sənin bi-
zimlə nə işin var?

Frol isə yalnız bunu dedi:
– Mənim günahlarımı əfv edin!
Stolnik Lovçikov Nardin-Naşşekinə yaxınlaşıb dedi:
– Sizin qarşınızda əfv diləyən zadəgan Frol Skobeyevdir.



432

Stolnik Nardin-Naşşekin qışqırdı:
– Qalx ayağa, fırıldaqçı, sən haramzadəni və avaranı çox-

dan tanıyıram! Demək, deyəsən, öz başına iş açmısan! De, 
haramzadə, əgər mümkünsə kömək edərəm, bağışlanması 
mümkün deyilsə, özündən küs. Sən haramzadəyə mən çoxdan 
demişəm: Namusla yaşa! Qalx, de görüm nə günah işləmisən?

Frol Skobeyev ayağa qalxdı və bildirdi ki, onun qızı 
Annuşka onun evindədir və onlar evlənmişlər. Elə ki, Nar-
din-Naşşekin qızının adını eşitdi, kədərdən hönkürtü ilə 
ağlayıb huşunu itirdi; bir balaca özünə gələndən sonra dedi:

– Ay haramzadə, sən nə iş görmüsən? Heç bilirsən sən 
kimsən? Sənin günahını bağışlamaq olmaz! Sənmi mənim 
qızıma sahib olacaqsan? Məni rüsvay etdiyinə görə, bu saat 
çarın yanına gedib sən haramzadədən ona şikayət edəcəyəm.

Stolnik Lovçikov Nardin-Naşşekinə ikinci dəfə yaxınla-
şıb onu dilə tutmağa çalışdı ki, gedib birdən-birə bu barədə 
çara xəbər verməsin:

– Yaxşı olardı ki, evə qayıdıb, baş vermiş hadisə haqqında 
arvadına xəbər verəsən və birlikdə məsləhətləşib, bir nəticəyə 
gələsiniz. Artıq heç nəyi geri qaytarmaq mümkün deyildir. 
Skobeyev isə sizin qorxunuzdan heç yerdə gizlənə bilməz.

Nardin-Naşşekin Lovçikovun məsləhətinə qulaq asıb 
çarın yanına getmədi, karetaya əyləşib evinə qayıtdı. Frol 
isə mənzilinə dönüb Annuşkaya belə dedi:

– Hə, Annuşka, səninlə mənə nə olacaq bilmirəm, ancaq 
məsələni atana dedim.

Stolnik Nardin-Naşşekin evinə qayıtdı, ağlaya-ağlaya 
yataq otağına girdi.

– Arvad, heç xəbərin var, Annuşkanı tapmışam!



433

Arvad ondan soruşdu:
– Dədə, hardadır o?
– Mənim əzizim, fırıldaqçı, haramzadə və çulğulçuluqla 

dolanan Frol Skobeyev onunla evlənmişdir.
Arvadı bu sözləri eşidəndən sonra bilmədi ki, nə etsin, nə 

cavab versin, çünki o, yalnız qızının fikrini çəkirdi. Hər ikisi 
doyunca ağladı, ürəklərində də qızlarını məzəmmətlədilər 
və bilmirdilər ki, onunla necə hərəkət etsinlər. Sonra ağılları 
başlarına gəlib qızlarının taleyinə ürəkləri yandı və ər-arvad 
öz aralarında onun haqqında dərdləşməyə başladılar:

– Adam göndərək ki, gedib onun, o haramzadənin hara-
da yaşadığını öyrənsin və görsün qız sağdır, ya yox.

Ev adamlarından birini çağırıb dedilər:
– Get, axtarıb Frol Skobeyevin mənzilini tap və öyrən 

gör Annuşka sağdırmı, yeməyə bir şeyi var, ya yox?
O, Moskvanı gəzib dolaşdı, uzun axtarışdan sonra, nə-

hayət, Frol Skobeyevin evini tapdı və həyətə daxil oldu.
Frol Skobeyev baxdı ki, qayınatası adam göndərib, o, 

arvadına məsləhət gördü ki, yatağına uzansın və özünü 
xəstəliyə vursun. Annuşka da ərinin sözlərinə əməl etdi. 
Göndərilmiş adam otağa daxil oldu və adət üzrə baş endi-
rib salam verdi. Frol Skobeyev ondan soruşdu:

– Sən kimsən? Mənimlə nə işin var?
O cavab verdi:
– Məni stolnik Naşşekin göndərmişdir ki, qızının vəziy-

yətindən, səhhətindən xəbər tutum.
Frol Skobeyev dedi:
– Əzizim, onun vəziyyəti necədir, gözlərinlə görürsən! 

Bu, valideyn qəzəbinin nəticəsidir – onlar qızlarına o qədər 
lənət oxuyublar, o, artıq ölüm yatağındadır! Onlara xəbər 
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verin ki, heç olmasa sağlığında ona hörmət göstərib, xe-
yir-dua versinlər.

Həmin adam onlara təzim edib çölə çıxdı. O, qayıdıb 
ağasına xəbər gətirdi ki, axtarıb Frol Skobeyevin mənzilini 
tapdı, ancaq Annuşka ağır xəstədir və xahiş edir ki, heç ol-
mazsa ona uzaqdan-uzağa xeyir-dua versinlər.

Qızlarının taleyinə hədsiz dərəcədə acıyan ər və arvad belə 
fikirləşirlər: “Bu oğru və haramzadə ilə nə edək?” Qızın taleyi 
onları daha çox düşündürürdü. Anası belə deməyə başladı:

– Hə, əzizim, elə belə də olmalı imiş ki, qızımız fırıl-
daqçıya qismət olsun, yəqin, Allahın buyuruğu belə imiş. 
Gərək onlara ikona göndərək və heç olmasa, uzaqdan-uza-
ğa xeyir-dua verək; qəlbimiz soyuyandan sonra isə özümüz 
gedərik. Ər-arvad, ətrafı qızılla, qiymətli daşlarla bəzənmiş 
500 manat dəyəri olan ikonanı divardan götürüb, həmin 
adamla onlara göndərdilər və əmr etdilər ki, müqəddəslə-
rin surəti olan ikona qarşısında ibadət etsinlər. Haramzadə 
və oğru Frolkaya de ki, onu itirib batırmasın.

Həmin adam ikonanı götürüb Frol Skobeyevin mənzi-
linə getdi. Frol gördü ki, stolnikin göndərdiyi adam geri 
qayıdır. O, arvadına belə dedi:

– Qalx, Annuşka!
Onlar bir yerdə əyləşdilər. Elçi otağa girib ikonanı Frol 

Skobeyevə verdi və dedi:
– Valideynləriniz sizə Allahın buyruğu ilə xeyir-dua 

göndəriblər.
Frol Annuşka ilə birlikdə ikonanı öpüb lazımi yerdən 

asdılar.
Frol qulluqçuya dedi:
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– Valideyn xeyir-duası bax belə olar, – uzaqdan-uzağa 
olsa da, bizi unutmadılar, Allahın da Annuşkaya rəhmi gəl-
di. Şükür Allaha, indi vəziyyəti yaxşıdır. Onların lütfkarlığı-
na minnətdarıq ki, yolundan çıxmış qızlarını unutmadılar.

Nökər ağasının yanına qayıtdı və ikonanı necə vermə-
yindən, Annuşkanın vəziyyətindən danışdı və onların 
təşəkkürünü yetirib öz işinə getdi.

Stolnik Nardin-Naşşekin çarın yanına gedib xəbər ver-
di ki, qızı Novqorod zadəganı Frol Skobeyevin evindədir, 
artıq onlar evləniblər. Çar lütfkarlığından xahiş edirəm ki, 
Skobeyevin günahını bağışlayasınız. O, hər şeyi ətraflı şə-
kildə çara nağıl etdi, o da bunun hesabında dedi:

Stolnik Nardin-Naşşekin çara təzim edib evinə qayıtdı. 
Ər də, arvad da qızlarının xiffətini çəkirdilər. Stolnik arva-
dına dedi:

– Əzizim, indi biz nə edək? Əlbəttə, o haramzadə, An-
nuşkanı acından öldürəcəkdir; bu dələduz onu nə ilə sax-
layacaq? O özü it kimi acından ölür! Əzizim, gərək ehtiyat 
üçün onlara bir qədər, heç olmasa, altı at yükü göndərək. 
Arvad razılığını bildirdi:

– Əlbəttə, əzizim, gərək göndərək...
Onlar belə də etdilər. Göndərdikləri azuqənin siyahısı 

tutuldu və xidmətçilərlə yola salındı.
Frol siyahıya baxmadan sovqatı yerbəyer edib onları gə-

tirən xidmətçilərə dedi ki, bu lütfkarlıqlarına görə Annuş-
kanın valideynlərinə onun minnətdarlığını çatdırsınlar.

Artıq Frolun vəziyyəti yaxşılaşmış, hər yerə gedib gəlir, 
adlı-sanlı əyanlarla oturub dururdu; hamı təəccüb edirdi ki, 
Skobeyev belə bir işi necə də cəsarətlə edibdir.
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Bu əhvalatdan xeyli vaxt keçmişdi, Annuşkanın valideyn-
lərinin də ürəyi yumşalmışdı, qızlarının, həm də Frolun fikrini 
çəkirdilər, ona görə də stolnik Frolun yanına adam göndərdi 
və onları evinə nahara çağırdı. Nökər gəlib onlara dedi:

– Ağamız buyurdu ki, bu gün onlara nahara gələsiniz.
Frol dedi:
– Başımızın böyüyü olan atamıza çatdırın ki, biz məm-

nuniyyətlə, bir an belə gecikmədən onlara gələrik.
Frol arvadı Annuşka ilə geyinib-keçinib stolnikin – qayı-

natasının evinə getdi. Onlar evə gəlib istirahət otağına gir-
dilər, Annuşka valideynlərinin ayağına yıxıldı.

Nardin-Naşşekin arvadı ilə birlikdə günahlarından peş-
manlıq çəkən qızlarını gördülər. Onlar ağlayır və qızlarını 
valideyn iradəsinə qarşı tutduğu işə görə məzəmmətləyir-
dilər. Xeyli söhbətdən sonra qızın günahını bağışladılar. 
Atası qızını öz yanında əyləşdirdi. Frola isə dedi:

– Ay haramzadə, sən nəyə durmusan? Sən də burda 
otur! Ey haramzadə, mənim qızımın sahibi sən olacaqsan!

Frol ona dedi:
– Başımızın tacı, görünür, Allahın buyuruğu belədir!
Hamı əyləşib nahara başladı. Stolnik xidmətçilərə əmr 

etdi ki, kənar adamlardan heç kəsi onun yanına buraxma-
sınlar. Bildirsinlər ki, heç kəsi qəbul etməyəcəkdir, çünki öz 
kürəkəni fırıldaqçı və haramzadə Frol Skobeyevlə nahar edir!

Nahardan sonra Stolnik kürəkəninə dedi:
– Hə, ay haramzadə, indi nə ilə dolanacaqsan?
Frol isə belə cavab verdi:
– Möhtərəm böyük atamız! Sən ki bunu bilirsən, yaşa-

maqdan ötrü ərizə yazmaqdan başqa sənətim yoxdur.
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Stolnik dedi:
– Daha kifayətdir, haramzadə, böhtandan əl çək! Simbirsk

qəzasında 300 evdən və Novqorod qəzasında 200 evdən ibarət 
malikanəm var. Fırıldaqçı, onları adına keçir və namusla yaşa!

Frol arvadı ilə stolnikə baş əyib razılıqlarını bildirdilər. 
Bir vaxtdan sonra Frol arvadı ilə evlərinə qayıtdılar.

Qayınatası Nardin-Naşşekin əmr etdi ki, Skobeyevi geri 
çağırsınlar. Geri qayıdan Froldan soruşdu:

– Hə, ay haramzadə, pulun varmı? Bəs kəndləri nə ilə
adına keçirəcəksən?

Stolnik özünün işlər vəkilinə, ona 500 manat verməyi 
əmr etdi.

Frol onunla xudahafizləşib arvadı Annuşka ilə mənzi-
linə qayıtdı.

Bu əhvalatdan bir qədər keçəndən sonra Frol kəndləri adı-
na keçirdi və firavan həyat sürməyə başladı. O vaxtdan eti-
barən o, tez-tez qayınatasının yanına gedib-gələr və hörmətlə 
qarşılanardı. Şeytançılıqdan da birdəfəlik əl çəkdi. Nəhayət, 
çox qocalmış Stolnik Nardin-Naşşekin Frolu bütün var-döv-
lətinə varis təyin etdi. Ömrünü onlara tapşırıb əbədiyyətə 
qavuşdu və ölərkən bütün var-dövlətini Frola vəsiyyət etdi. 
Qayınanası da uzun illər onlarla yaşadıqdan sonra həyatdan 
köçdü. Beləliklə, Frol var-dövlət içində xoş və firəvan həyat ke-
çirib dünyadan köçdü. Onun da var-dövləti varislərinə qaldı. 

Задание для самостоятельной работы

Прочитайте текст повести по «Хрестоматии» (с. 195-
205), подготовьте по нему реферат, изложите в реферате её 
краткое содержание. 
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ŞEMYAKA MƏHKƏMƏSI HAQQINDA POVEST

Satira ədəbiyyatı nümunələrindən olan bu povest ənənəvi xalq 
nağılları silsiləsi ilə bağlıdır. XVII əsrin ikinci yarısında yazılma-
sı güman edilən bu əsərin XVII əsrin sonu və XVIII əsrin əvvəllə-
rində yazıya alınmış nüsxələri bizə gəlib çatmışdır.

Vaxtilə bir əyalətdə iki kəndli qardaş: biri kasıb, digəri 
dövlətli yaşayırdı. Dövlətli qardaş uzun illər ona əl tutsa da, 
qardaşını kasıbçılıqdan qurtara bilmədi. 

Bir dəfə kasıb dövlətli qardaşının yanına gəlib onun atını 
istədi ki, meşədən bir qədər odun gətirə bilsin. Qardaşı isə 
atını vermək istəməyib dedi: “Mən sənə çox kömək etdim, 
ancaq xeyri olmadı”. Lakin çox çək-çevirdən sonra, dövlətli 
qardaş yenə də güzəştə getməli oldu. Atı alan kasıb atın xa-
mutunu da istədi. Qardaşı bunu eşidib qəzəbləndi və onu 
məzəmmət edib dedi: “Sənin heç xamutun da yoxmuş ki!” 
Acıqlanıb xamutu ona vermədi.

Kasıb qardaş dövlətlinin yanından üz qoyub meşəyə 
getdi və yığdığı odunu atın quyruğuna bağladı və evinə 
gətirdi, ancaq kəndli darvazanın önünə daş qoymadığına 
görə at həyətə girmək istəyəndə darvazaya ilişdi və güc gəl-
diyindən atın quyruğu yerindən çıxdı. Kasıb quyruqsuz atı 
qardaşının həyətinə gətirdi. Dövlətli gördü ki, atın quyruğu 
yoxdur, başladı ağzından gələni qardaşına deməyə ki, atı 
quyruqlu aparıb quyruqsuz qaytarıb. Dövlətli atdan imtina 
edib, hakim Şemyakaya181 iltimas üçün şəhərə yola düşdü.

Kasıb gördü ki, qardaşı ondan şikayətə şəhərə gedir, o 
da onun dalınca düşdü, bilirdi ki, əgər özü getməsə, onun 
181 Şemyaka adı XVI-XVII əsrlərdə çox yayılmışdı. Hakim Şemyakanın 1453-cü 
ildə ölmüş knyaz Dmitri Şemyakaya dəxli yoxdur. Şemyakakin  sud  isə ədalətsiz 
məhkəmə deməkdir.
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dalınca göndərəcəklər və o, gələn adamın da yol haqqını 
verməli olacaqdır.

Onlar yolda bir kənddə gecələməli oldular. Dövlətli ge-
cələməyə kənddə yaşayan dostu keşişin evinə getdi. Kasıb da 
həmin evə getdi və qalxıb taxtın182 üstündə uzandı. Dövlətli 
başına gələn əhvalatı keşişə danışdı və şəhərə getməyinin sə-
bəbini dedi. Sonra keşiş dövlətli ilə şam yeməyinə oturub kasıb 
qardaşı yeməyə dəvət etmədilər. Kasıb yerində uzanıb onların 
necə şam yemələrinə gözlərini zillədi və özünü saxlaya bilmə-
yib oradan beşiyin üstünə düşdü və keşişin oğlunu basıb öl-
dürdü. Keşiş də oğlunun öldürülməsinə görə, dövlətli qardaşa 
qoşulub şəhərə şikayətə yola düşdü. Onlar hakimin yaşadığı 
şəhərə çatdılar, kasıb qardaş da onların arxasınca gəlirdi.

Onlar şəhər yaxınlığındakı körpünün üstündən keçir-
dilər. Şəhər sakinlərindən birisi körpünün altındakı xən-
dəklə atasını hamama aparırdı. Kasıb bilirdi ki, qardaşının 
və keşiyin şikayətlərindən ağır cəza alacaqdır, ona görə qə-
rara gəldi ki, özünü öldürsün. Kasıb özünü körpüdən üzü 
aşağı atdı ki, birdəfəlik məhv olsun. O, körpüdən atılan 
kimi qoca kişinin üstünə düşdü, qoca əzilib oradaca qaldı. 
Kasıbı tutub hakimin yanına apardılar.

O, ürəyində çox götür-qoy elədi ki, hakimə nə versin ki, 
bu bəladan canı qurtara bilsin. Gümanı elə bir şeyə gəlmə-
di, bəs nə etsin, yerdən bir daş götürdü, dəsmala büküb pa-
pağının içinə qoydu və hakimin hüzuruna gəldi.

Qardaşı atının başına gələn əhvalata görə hakim Şem-
yakaya şikayətə başladı. Şikayətə qulaq asan Şemyaka ka-
sıb qardaşa dedi:

 – Cavab ver! 
182 Qədim Rusiyada kəndli evlərində yatmaq üçün tavanla ev peçi arasında 
düzəldilən yer.
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Nə cavab verəcəyini bilməyən kasıb papağının içinə 
qoyduğu dəsmala bükülmüş daşı hakimə göstərib ona baş 
əydi. Hakim elə başa düşdü ki, kasıb ona rüşvət gətirib, ona 
görə də qardaşına dedi: “Madam ki, o sənin atının quyru-
ğunu çıxarıb onda quyruğu gəlməyincə atını geri götürmə. 
Elə ki, quyruq əmələ gəldi, onda da atını ondan al”.

Sonra ikinci şikayətə baxmağa başladı: keşiş oğlunu öl-
dürdüyünə görə kasıbdan şikayət etdi. Kasıb isə yenə pa-
pağındakı həmin düyünçəni götürüb hakimə göstərdi. Ha-
kimə elə gəldi ki, kasıb ikinci iş üçün içində qızıl olan başqa 
düyünçəni göstərdi, ona görə keşişə dedi:

– Madam ki, o sənin oğlunu əzib öldürüb onda arvadını 
ona siğəliyə ver, o vaxta qədər ki, arvadın sənin üçün yeni bir 
oğlan doğsun. Ondan sonra arvadını oğlu ilə birlikdə geri al.

Sonra qocanın öldürülməsi ilə bağlı əhvalata görə mü-
hakimə başlandı. Kasıb isə papağının içinə qoyduğu daşı 
üçüncü dəfə hakimə göstərdi.

Hakim belə anladı ki, kasıb üçüncü işi üçün də ona yeni 
düyünçə təklif edir, onda üzünü atası öldürülmüş oğlana 
çevirib dedi:

– Çıx körpünün üstünə, müttəhim isə körpünün altında 
dayansın. Sən də körpünün üstündən özünü onun üstünə 
atıb atanı öldürdüyü kimi sən də onu öldür.

Məhkəmədən sonra şikayətçilər də, cavabdeh də idarə-
dən çölə çıxdılar. Dövlətli başladı kasıb qardaşdan atını geri 
istəməyə, o isə qardaşına belə cavab verdi:

– Məhkəmənin qərarında göstərildiyi kimi, nə vaxt atın 
quyruğu əmələ gəlsə, o vaxt da onu sənə qaytararam.

Dövlətli qardaşına beş manat da pul verdi ki, quyruqsuz 
da olsa, atı ona qaytarsın. O, qardaşından beş manatı aldı 
və atı ona qaytardı.
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Kasıb qardaş məhkəmənin qərarına əsasən keşişdən tələb 
etdi ki, yeni oğul doğmaq üçün arvadını ona siğəyə versin. 
Keşiş isə ona yalvarmağa başladı ki, arvadını əlindən alıb 
özünə siğə eləməsin. Kasıb ondan da on manat qopartdı.

Kasıb üçüncü şikayətçiyə belə dedi:
– Məhkəmənin qərarına görə mən körpünün altında da-

yanacağam, sən körpünün üstünə çıx, mən sənin atanın üs-
tünə atıldığım kimi, sən də mənim üstümə atıl.

O isə ürəyində belə fikirləşdi: “Atılsam və birdən ona heç 
nə olmadı, özüm əzildim”.

Cavan oğlan da kasıbla birtəhər dil tapmağa çalışdı: Ona 
bir qədər rüşvət verdi ki, onun üstünə atılmağa onu məcbur 
eləməsin. Beləliklə, kasıb hər üçündən bir şey qoparda bildi.

Hakim öz xidmətçisini kasıbın yanına göndərdi ki, ha-
kimə göstərdiyi üç düyünçəni ona versin. Xidmətçi ona 
yaxınlaşıb dedi: “Papağından çıxarıb göstərdiyin o üç dü-
yünçəni ver. Hakim mənə tapşırıb ki, onları səndən alım”. 
O isə papağının içindəki düyünçəni – daşı ona göstərdi. 
Onda xidmətçi ona dedi: “Sən daş göstərmisən?” Cavab-
deh dedi: “Bəli, hakimə göstərdiyim budur. Əgər o mənim 
xeyrimə qərar çıxarmasaydı, bu daşla onu öldürəcəkdim”.

Xidmətçi geri qayıtdı və hamısını hakimə danışdı. Xid-
mətçiyə qulaq asıb hakim dedi:

– Allaha şükür ki, mühakiməni onun xeyrinə apardım. 
Onun xeyrinə olmasaydı, yəqin ki, o məni öldürərdi.

Sonra kasıb Allaha dua edə-edə şad-xürrəm evinə qayıtdı. 

Задание для развития речи и самостоятельной работы

Прочитайте текст повести по «Хрестоматии» (с. 195-
205), подготовьте по нему реферат, изложите в реферате её 
краткое содержание, охарактеризуйте героев. 
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 ANTIOX KANTEMIR

Antiox Kantemirin 9 satirası içərisində xüsusi əhəmiyyət kəsb 
edən “Təhsili pisləyənlərə. Zəkama xitabən” (“На хулящих учение. 
К уму своему”) satirası 1729-cu ildə qələmə alınıb. Tədris vəsaiti-
nin müəllifi və tərtibçisi tərəfindən dilimizə ilk dəfə tərcümə edilir. 

TƏHSILI PISLƏYƏNLƏRƏ

VƏ  YAXUD ZƏKAMA XITABƏN

Yetişməmiş ağıl – azca savadın bəhrəsi, 
Farağat dur. Ələ qələm almağa səbr bul.
Ötənləri, keçənləri yazmadan ötüşmək olar.
Yaradan olmasam da, məni də şöhrət tapar. 
Çətin deyil elm yolu –  gələcəyə üz tutar, 
Cəsarət sahiblərinin bu yolda izi qalar.
Çətindir o kəsə ki, kasıblıqla elmə gəlir,
Can qoyur, güc tökür, sonasa vara bilmir.
Bu əziyyət içində hər kəs ondan gizlənir.
Kim gecə və gündüzü kitablara göz dikir,
Bir mənsəbə çatmayır, bağında çiçək bitmir, 
Qazancıyla sürüyə bircə qoyun da qatmır. 
Gənc monarxa bağlayıb ümidini muzalar
Yaman utanıb qaçırlar ondan cahillər. 
Çarda tapmış dayağını Şöhrətin Appolini183  
O, xalqladır, bəsləyir ehtiram rəiyyətə, 
Sayəsində firavanlıq, hər şey bolluca 
Artırdı Parnas əhlini, inandı sədaqətə, 
Onlar da yağdırırlar çara tərif daima

183 Burada Zevsin oğlu və Artemidanın qardaşı Appolon nəzərdə tutulur.
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Kasıbasa  qınaq edib salırlar əziyyətə.     
“Təfriqə, hədyanlar elmdən törər,
Kim çox savadlısa, o, yalan deyər.
Kitaba soxubsa başın – Allahını tanımır, – 
Kriton əlində təsbeh hey iç çəkir, deyinir,
Yalvarır, göz yaşı tökür müqəddəs qəlbli 
Yaman ziyanlıymış elmin toxumu, bəlli.
Mütiydi uşaqlarımız, həm də sevimli,   
Atalarıtək edər ibadət gecə-gündüz,
Qanmazdı deyiləni, qorxa-qorxa dinlərdi.
Yollarını azıb indi, Bibliya oxuyurlar.
İzahat da verirlər, bir səbəb də tapırlar,
Müqəddəs rütbəyəsə daha heç inanmırlar.   
Unudub yaxşı adəti kvas belə içməzlər,
Başını əzsən belə duzlanmış ət yeməzlər,
İkonaya şam qoymur, pəhriz184 də saxlamırlar,
Dünyəvi həyat üçün kilsəni artıq sayırlar. 
Kim ki dünya işlərindən uzaq düşüb 
Artıq nə mülk, malikanə, ona düşməz, – deyirlər”. 
Silvansa başqa bir günah tapır elmdə
“Aclığa aparır bizi elm yolu, – o deyir;
Latını bilmədən də yaşamışıq biz, 
Bundan da tox, mehriban, həm də ki sakit ”.
Həmin o cəhalətdə biz daha çox yeyirdik,
Başqa dili əxz etdik, çörəyisə itirdik.
Nitqim zəifsə mənim, onda rabitə yoxsa,
Qüssələnsinmi buna zadəgan, bəlkə, kimsə?
Məntiq, sözlərdə düzüm – rəzillərin işidir.     
Əzilzadəyə təsdiq,  ya inkar etmək yetər,

184 Pasxadan əvvəl altı həftə ərzində gözlənilir. Bu, “Böyük pəhriz” adlandırılır.
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Öz qəlbini  var gücüylə sınağa çəkmək bitər. 
Dünyanın nizamına səbəb, izah axtarmaq? 
Deyilmi ki axmaqlıq, burda bir fayda tapmaq?  
Bu, artırarmı ömrümü, ya bəzər o dünyamı?  
Darğa nəyi oğurlar, eşikağası nəyi?
Əsla yoxdur mənası, gəl sən yorma ürəyi.
Necə artsın nohurda su, çəllək sayı zavodda?
Ağılsızdı o kəs ki, narahatdır həyatda.
Tanımaqçın külçəni canını oda atır, 
Biz ki, çoxdan bilirik buki185 nə vedi186 nədi, 
Çətin deyil anlamaq qızıl, gümüş, mis nədi.  
Otlarla müalicə sayılır cəfəngiyat,
Kimin başı ağrıyır – əlindədir əlamət
Xəstəliyin səbəbin həkim beləcə görür.
Ona inansaq əgər, qandadır bütün günah 
Azca zəiflədikmi – qanımız zəif axır,  
Tələsik davrandıqsa istiliyimiz qalxır.
İçəridən bədəni kimsə görməsə belə,
Mərəzlərin cavabın cürətlə tapar elə.
Yalanlarla keçirir o öz vaxtını hələ,
Qabımızdan şirələr onkuna axır yenə.    
Ulduzların səmtini araşdırmaq nə gərək,
Tək bir ləkəyə görə ömrü korlamaz fələk. 
Günəşmi, ya biz Yerlə fırlanırıq daima
Dəyərmi ki, bununçun bunca narahat olma? 
Günəşin çıxmasını, ayın tarixlərini: 
İlin bütün günlərin kilsədə saymaq olar.
Yevklidsiz187 bölərik çərəzlə torpağı da

185 Kiril əlifbasında “Б” hərfinin köhnə adı. 
186 Kiril əlifbasında “B” hərfinin köhnə adı. 
187 Qədim yunan riyaziyyatçısı, riyaziyyat elmi üzrə zəmanəmizə gəlib çatmış ilk 
nəzəri traktatların müəllifi. 
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Rublda neçə qəpik var – hesabsız bilmək olar”.
Silvan o məharəti insanlarda alqışlar – 
O, artırsın gəliri, məsrəfisə azaltsın;
Bir şey ki cib doldurmur – ondan nə fayda?
Vətəndaşlıq harayı – bir dəlilikdir bu da.  
Üç kərə gəyirərək alyanaqlı Luka da:
“İnsanların birliyin pozur bu elm,”– deyir;
Allahdan bizə gələn bu birliyi pozmuşuq,
Onun məğzini tutub, xeyrini qanmamışıq.
Başqasına nə fayda, qapanarsam özümə,
Ölü dostlar qazanıb, güc verərsəm gözümə
Onlar olar dostlarım, bütün yığnağım mənim,
Kağız, mürəkkəb, qələm – qumluqdur dörd tərəfim. 
Şadlıqda, məclislərdə günümüzü keçirək 
Onsuz da həyat qısa – azaltmağa nə fayda,
Qüssələnib kitabdan göz korlamaqdan əl çək.
Pismi gecə-gündüzü kef sürəsən həyatda? 
Şərab ilahi sovqatı, onun faydası bitmir:
İnsanları dostlaşdırır, ünsiyyətə yol salır,
Şənləndirir , ruhlandırır, dərdi yox edir,
Yoxsulun dərdin azaldır, zəifə qanad verir.
Qəddarın ürəyinə rəhm salır, sərtlik itir,
Aşiq də öz istəyinə şərabla tez yetişir. 
Haçansa göyün üzündə xış şırım salsa,
Ulduzlarsa yer üzündən göylərə baxsa,
İti çay sularısa  çeşmələrə dönərsə,
Onda qayıdar geri ötüb keçən əsrlər.
Pəhriz vaxtı rahiblər təkcə qarağat yesə,
Stəkanı atıb mən, kitabdan yapışaram.   
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Medoru qüssə basır: məktub və kitab çapına  
Kağız çox xərclənir. O isə saçın burmağa 
Bir parça kağız tapmır, sən bax onun halına.   
Dəyişməz bir funt pudranı o, Senekaya 
Virqiliy188 Yeqor189 yanında iki qəpiyə dəyməz.
Tərifisə söyləyin Çiçeron190 yox, Reksaya191

Bu sözləri eşidir qulaqlar  gecə-gündüz.
Mənasızdırsa bir şey, ürək verməyə dəyməz 
Ağıllı adamasa danışmaq burda düşməz.
Zəhmətə alqış düşür – bunsuz ümid  göyərməz.     
Alqış almaq yerinə söyüşə döz görüm sən?!
Sərxoşlara içkisiz yaşamaq nə çətinsə,
Keşiş mədhsiz ötürməz müqəddəs həftəni də
Üç pud pivə içmədən nəşəyə gəlməz tacir də. 
Ey zəka, sorarsan məndən çox cəsarətlə: 
Bəyənərmi bədrəftar ləyaqəti, qeyrəti? 
Söyər ədabaz, riyakar, simic də həqarətlə –
Elmi kinli sözlərlə. Bilməzlər məziyyəti.  
Ağıllı adamlara tüpürmək olar, sözsüz,
Çox güclü, təriflidi sənin bu fikrin, şəksiz, 
Bu kinlilər əsrində kamallılar üçündü söz 
Elmin düşmənlərisə heç saymaqla da bitməz.
Bəs etməzmi? Cənnət qapısının açarlarını,
Həm də qızıl tərəzini tapşırdı onlara Femis192. 
Həqiqi gözəlliyi, heyif, sevmir heç də hamı.  

188 Qədim Romada şair, “Eneida” eposunun müəllifi  
189 modabaz çəkməçi 
190  Qədim Roma filosofu  
191 dərzi 
192  Femis (Femistoke) – Qədim Yunanstanda Afina demokratiyasının əsasını 
qoyanlardan biri, yunan-fars müharibələri dövrünün sərkərdəsi  
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Yepiskop olmaq istəsən, əbaya bürün,
Qoy səni  bəzəsin zolaqlı əba, məğrur görün.
Qızıl zəncirisə keçir boynuna. Gəl geyin     
başına rahib papağın. Saqqal da gizlətsin
qarnını. Əsa təmtəraqla getsin qarşında.  
Partlayarkən karetdə əsəbindən ürəyin,
Oxutdur xeyir-dua özünə sağda, solda.  
İstənilən arxipastır bunu bilməli,
Ata deyə ehtiramla çağırılmalı.
Elmdə nə var axı? Kilsəyə onun nə xeyri? 
Möizəni mızıldayıb söylər digəri:
Gəlirə mane olan nə. Çıxarışı unudacaq.
Amma orda yazılanla kilsə şöhrət tapacaq.     
Hakim olmaq istəyirsən – başına parik keçir,
Boş əllə xahiş edəni qına, söy-batır,
Möhkəmdi kasıb ürəyi, göz yaşına baxma sən.
Dyak qərar oxuyanda vur yuxuya özünü
Kimsə xatırlatsa sənə vətəndaş hüququnu,
Ya xalq adətlərini, ya təbiət qanununu 
Tüpür üzünə onun, cəfəngiyatdır denən
Hakimlərin üstünə bu ağır yükü yıxmaq.
Kağızlar eşələmək mirzə işidir, – söylən
Gərəkdir ki, hakimə qərarında bərk durmaq.   
Ağlın hökmranlıq dövrün görmək bizə o zaman
Nəsib olmadı. Yiyələnib çələngə tək,
Oldu o, yeganə hakim. Tək ağlıyla verdi fərman.
Bizəsə qızıl əsri qismət olmadı görmək.
Ağla üstün gəldi dövlət, təşəxxüs və tənbəllik  
Elmin yerini çoxdan tutub kobudluq, cahillik...
Mahud dalından keşiş taxçasını düzəldir,  
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Naxışlı  paltarıyla, mitrasıyla193 fəxr edir.
Elm cır-cındır içində, yır-yamaqla tikilmiş, 
Bütün evlərdən indi söyüş ilə qovulmuş, 
Onu saya salan yox, dostluğundan qaçırlar – 
Sanki dənizçi işindən can qurtarırlar.
Hamı bir şey qışqırır: “Elmdə görmürük fayda,
Alimin başı dolu, cibləri boşdu sonda”. 
Kim ki kart qarışdırır, şərabdan baş çıxarır,
Rəqs edir, tütək çalır, kefdən heç doymur.
Geyim üçün rəng seçməkdə məharəti var,
Cavanlıqdan bu işlərdə bacarığı var.
Hansı alqış desən ona əvəzin verməz
Öysə də yeddi aqilə çöhrəsini – bəs etməz. 
“Ədalət yoxdur insanda, – boşbaş dindar qışqırır, – 
Hələ yepiskop deyiləm, kiçik bir xidmətçiyəm.
Dərk edə bilməsəm də, Zlatoustda dilim çaşmır,
Zəburu, öyüdnaməni rəvanca oxuyuram”.
Döyüşçüsə deyinir: adımı yazıram mən də,
Alayla bacarmıram – mənki gətirmir işdə. 
Qüssələnir mirzə də: mən də səlis yazardım,   
Kaş qırmızı mahudlu masada oturaydım.  
Ümidlərlə yaşamaq adama ağır gəlir...
Kimsə nə oxu bilir, nə də yazı bacarır, 
Amma  yeddi arxadönənindən boyardı, 
İki min evə sahib, hörmətli zadəgandı. 
Bu cür sözlər eşidib, nümunələr görərək,
Sus ey ağıl, darıxma, kasıblığını elə.
Kim ki küncə çəkilib, dinməzcə gizlənibdi,
Ağır gəlsə də ona, ürküsüz yaşayıbdı. 

193 Dini ayin zamanı keşişin geydiyi qızıl rəngli bəzəkli papaq. 
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Sən ey  hikmət sahibi, elmdə fayda görürsən,
Xəlvətcə də sevin ki, bunları car edirsən.
Tərif yerinə ancaq pis söyüş eşitməyin
Səbəbini axtarma, özünlə tək qal, düşün.      

Задания для развития русской речи студентов 

1. Напишите реферат или подготовьте презентацию о жиз-
ни и творчестве А. Кантемира.

2. Выразительно прочитайте стихотворение. Определите
своеобразие силлабического стихосложения. 

3. Охарактеризуйте отрицательные типы сатиры.

M.V.LOMONOSOV. ANAKREONLA SÖHBƏT. ODA.

Şair kimi Mixail Vasilyeviç Lomonosovun poeziyasının qayə-
sini və yaradıcılıq istiqamətini müəyyən edən “Anakreonla söh-
bət” (“Разговор с Анакреоном”) odası tədris vəsaitinin müəllifi 
və tərtibçisi tərəfindən ilk dəfə dilimizə tərcümə edilib. 1750-ci 
ildə qələmə alınmış bu odada Qədim yunan şairi Anakreonla Lo-
monosov arasında polemikanın şahidi oluruq. 

ANAKREON194

Oda I 

Troyanı195 vəsf etməli,
Kadma196 nəğmə deməli.
Zira qusli197 budur yenə 
Sevgi pıçıldayır mənə.

194 Qədim yunan şairi.
195 Kiçik Asiyada əfsanəvi şəhər-qala, Homerin “İliada”sında vəsf edilib.
196 Yunan nağıllarının qəhrəmanı. 
197 Ruslardan xalq musiqi aləti.
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Alkidin198 hünərini 
Car etməkçün cahana
Dəyişdim simlərini 
Quslinin dünən. 
Simlər qeyri-ixtiyari
Məhəbbətə nəğmə deyir.
Unudub qəhrəmanları!
Onlara “əlvida” deyir.

LOMONOSOV
Cavab

Əvvəlki hərarətlə
Çağlayarkən bu canım. 
İncə bir məhəbbətlə
Çırpınardı damarım.
Gəzərdi barmaqlarım 
İncə simlərin üstdə.
Süzülərdi könlümdən 
Sözlər sözlərin üstə. 
Simlər qeyri-ixtiyari
Çalır igidlik nəğməsi. 
Bu məhəbbət duyğuları
Coşdurmasın bir kəsi.
Ürəyim məhəbbətlə
Coşub-daşsa da belə,
Məftunuyam mən yenə
Cəsur və igidlərin
Əbədi şöhrətinin.

198 Anadan olarkən Herakla verilən ad.
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ANAKREON
XXIII oda 

Yaşamağa möhlət,
Həyat var ikən
Boş yerə var-dövlət 
Yığmaq nə fayda.
Getsə də bu yaşda 
Var-dövlət əldən, 
Yetişsə ömürün sonu, 
Düşsəm qüssəyə, qəmə,
İltizam verib dilimdən
Təxirə saldırram ölmü.
Dərd etmirəm: rüşvət alıb 
varlanmadım. Nə yaxşıdı  
İztirabsız, ürküsüz 
Dostlarınla gəzəsən,
Zərif məktublarını 
Sevgilinə göndərəsən.

LOMONOSOV
Cavab

Düzdür, böyük filosofsan, 
Anakreon, razıyam mən.
Sözlərinin ağasısan,
Əməlinlə, görürəm mən.
Sən yazdığın qanunlarla, 
Yaşayırsan öz kefinlə. 
Mövhumata rişxənd edib
Oynayırsan, oxuyursan. 
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Yaddaşlarda qalmağa 
Zərrəcə də can atmırsan. 
Yoxsa ölümündən sonra
Bugünədək yaşayardın.
Senekanı199 kənar edin
Onun qoyduğu qaydalar
İnsanlara çətin gəlir
Buna əməl edənlərə 
Güc gəlir, zülm verir.

ANAKREON
Oda XI

“Ömrünü başa vurmusan”, 
– Deyə qızlar söylədilər.
“Keçəlsən, çallaşıbsan, 
Bir güzgüyə bax”, dedilər.
Heç özümə dərd etmirəm:
Çallaşmışam, saçım varmı, 
Kəlləm, dərim hamarmı.
Bəli, saç-saqqal ağarıb
Buna and içə bilərəm.
Yetsə də həyatın sonu 
Bununla barışmalı,
Qədərinə şad olmalı.

199 Roma filosofu və şairi, e.ə. 3-65-ci illərində yaşayıb.
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LOMONOSOV 
Cavab

Çək gözünü güzgüdən, bura bax, Anakreon, 
Dinlə, gör niyə deyinir qaş-qabaqlı Katon200 :
“Çox əcayib çal bir meymun görürəm mən
Çaşdırır  əqlimi, güldürür məni. 
Belə xəyallarla çaşıb qalmıram,
Roma və azadlıq üçün can qoyub
O xəncərlə Kesardan201 qurtuluram.
Anakreon, sən möhtəşəm, şən və şirindil idin.
Katonsa respublikaya gətirmişdi bir nizam.     
Ömrün boyu kef içində özünçün yaşamısan
Onun kədərli çöhrəsi Romaya dinclik verməyib. 
Həyatını ötəri bir əyləncə tək yaşamısan
O da öz həyatını respublikaya qurban verib;  
Ləzzətli bir şərabla öz canından keçmisən. 
O, çarpışıb, özünə bıçaq kimi asi olub. 
Qərəzsiz bir bər-bəzək səbəbkar idi sənə, 
Məşhur bir tərslik düşüb onunsa qismətinə.
Qəribə bənzərsizlik və oxşarlıq tapdım sizdə 
Kim daha müdrik imiş, derlər bunu mənsiz də.  

ANAKREON
XXVIII oda

Rəssamlıqda birincisən, ay ustad.
Rod202 tərəfdə Minervadan203 təlim görən 

200 Katon Kiçik, e.ə. 95-46-cı illərdə yaşayıb, aristokratik respublika tərəfdarı, impe-
rator hakimiyyəti qurmağa çalışan Yuli Sezarın əleyhinə çıxış edirdi.
201 Yuli Sezar, e.ə. 100-44 illərdə yaşayıb.
202 Rodos adası nəzərdə tutulur. Yunanıstanda eyniadlı şəhər və liman var.
203 Roma mifologiyasına görə, elm, incəsənət və sənət ilahəsi
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İlk sənətkar sən olmusan, ay ustad. 
İltifatlı gözəlimi təsvir elə,
Qara tellərini çək, göstər mənə:
Mahir əllərinin bəzəyini də,
Sezməyim ətirli çöhrəsində də.
Yəqin ki bunun da bir yolu vardır.      
Allansın çöhrəsi qızılgül təki
Qarlardan da bəyaz bir surət yarat.
Dartılsın qaşları bir kaman təki
Alnındakı xətlər çox incə zövqlə
Qoyulsun yerinə ustad əliylə.
Tutuşdur burada hər rəngi, ətri
Mənim gözəlimin cizgiləriylə.
Minerva gözlümü elə yarat ki,
Gözünə səmanın rəngini hopdur
Veneranın204 zərif baxışını da
Bir səssiz atəşlə bu rəsmə hopdur... 

LOMONOSOV

Məsud bir taleni sənə yaşadan
Gözəllik, məhəbbət, həm duyğu olub.
Sənə ustad kimi ilham, can verən  
Liranın sədası simvolun olub.  
Səni yamsılayıb, ey Anakreon,
Özümə tək ustad seçirəm indi.
Sevgili Anamı təsvir etməkçün
Özümdə bir inam tapıram indi. 
Sən ey rəssamlıqda birinci ustad,
Minervadan doğulmağa layiq ustad,

204 Roma mifologiyasında gözəllik ilahəsi
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Mənə Rusiyanın portretin yarat.
Yetkin yaşlı, şən görkəmli,
Pal-paltarı yaraşıqlı.
Alnında sevinc parlasın,
Başını uca saxlasın.   
Süddolu döşləri dikəlt və yarat
Güclü əllərə də uyğun təsvir qat.
Kamil gözəllikdən gözlər qamaşsın 
Ləltək sözlə dodaqları dolub-daşsın,
Söhbətinə mahiyyət və məzmun gətir,
Qulağımız söz eşitsin, sevinsin. 
Mümkündürsə, məharəti rəsmə ötür, 
Qu quşunun saf səsi tək səsi gəlsin. 
Geydir porfiranı, tünd qırmızı xalat
Əlinə əsa ver, başına  tac qoy,
Rəsminlə savaşa, döyüşə son qoy. 
Rəsm ona yaraşsa, ona naxışsa,   
Sevimli, nəcibsə, həm də ki mərdsə 
Ulu bir ağbirçək ana say onu – öy
Bu rəsminlə davalara sən son qoy.      

Задания для развития русской речи студентов 

1. Прочитайте отрывок из диалога между Анакреоном и Ло-
моносовым, выделите слова и имена, относящиеся к древнегре-
ческой мифологии, объясните и запомните их значения.

2. Прочитайте стихотворение, определите своеобразие то-
нического стихосложения.

Задание для любознательных студентов

1. Чем отличаются друг от друга женская, мужская и дак-
тилическая рифма?
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Q.R.DERJAVIN. 

II Yekaterinaya ünvanlanmış bu qəzəbli şeir 1780-ci ildə yazıl-
mışdır. Şair üç il sonra qələmə alacağı “Felitsaya müraciət” («K 
Фелице») odasından fərqli olaraq “Hökmdarlara və hakimlərə” 
(“Властителям и судиям”) şeirində imperatriçanı tərifləmir, 
onu ədalətlə hökmdarlıq etməyə çağırır. Şeir müəllif və tərtibçi 
tərəfindən ilk dəfə tərcümə olunur.  

HÖKMDARLARA VƏ HAKIMLƏRƏ

Üsyana qalxaraq uca yaradan
Yerdə Allahları etdi məzəmmət;
Söylədi günahkar və zalımlara  
Sizə bəs deyilmi məndən mərhəmət?

Qolu zorlulara güzəşt etməmək 
Qаnunu gözləmək sizin borcunuz.
Yetim və dulları gözdən verməmək
Köməksiz qoymamaq sizin işiniz.

Bəladan qurtarıb günahsızları
Üstünə bir ortük salmaq borcunuz.
Güclüdən qoruyub qüvvətsizləri
Buxovları qırmaq sizin işiniz.

Diqqət yetirmirlər, görüb-bilmirlər
Gözlərini tutub rüşvət, mükafat.
Cinayət torpağın bağrını dəlir 
Yalanlar püskürür göyə fəlakət.    
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Padşahlar! Sizləri Allah zənn edib
Sandım başınızda yoxdur bir hakim.
Amma yanılmışam: siz də mənimtək
Həyata həvəsli, ölümə məhkum.

Ağacdan yarpaqlar tökülən kimi
Siz də enəcəksiz torpağa bir gün!
Ən aciz köləniz ölüb gedən tək
Siz də bu dünyadan köçərsiz bir gün!  

Diril, haqsızların pənahı, diril!
Dinlə yalvarışın bu gücsüzlərin,
Hökm elə, cəzasın ver fəndgirlərin
Gəl, ol Yer üzünün tək padşahı!  

Творческое задание для любознательных студентов 

Выразительно прочитайте стихотворение на русском язы-
ке, сделайте её аудиозапись, пользуясь соответствующими сло-
варями, исправьте свои ошибки. 
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Qavril Romanoviç Derjavinə dünya şöhrəti gətirmiş “Allah” 
(“Бог”) odası 1784-cü ildə nəşr olunmuşdur. Mövzu cəhətdən 
Şərq poeziyasına və Azərbaycan oxucusuna yaxın olan bu şeir də 
tədris vəsaitinin müəllif və tərtibçisi tərəfindən dilimizə ilk dəfə 
tərcümə edilir. 

ALLAH. ODA.

Sən, ey sonsuz fəzalarda varlıqları
xəlq edib hərəkət verən Allah!
Əlindədi  əbədiyyət axarı –  
Üç şəxsdə var olan vahid səcdəgah! 
Hər yerdə var olan yeganə ruhdu,
Məkanı bilinməz, mənası çoxdu,
Hər şeyə can verən tək varlıq odu.  
Kimsə dərk eləməz mövcudluğunu,
Dərk edən, yaradan, hifz edən odu.
“Allah” deyib çağırırıq biz onu.
Fövqündə aləmlər zərrədən kiçik,
Sanki damla düşür dənizə tək-tək.
Nolsun ki, görünür dünya gözümə?
Mən nəyəm qarşında? – sordum özümə.  
Sən öz mərhəmətin, əzəmətinlə
Varlığını varlığıma vermisən.
Günəşdən nurlanan su damlasıyla
Ruhuma, canıma şəfəq çilərsən. 
Heç nə olmasam belə həyatı anlayıram, 
İştahıma yox deyib, əsla tox dolanmıram.
Könlüm sənə can atır, səmalara qalxıram,
Dərk edir, fikirləşir, düşüncəyə dalıram.
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Mən varam – əlbəttə, sən varsan, Allah! 
Sən varsan! – dünyanın düzümü deyir,
Bunu ürəyim də mənə söyləyir.
Sən varsan – mən isə heç nəyəm,
Əqlimlə, qəlbimlə bu fikirdəyəm,
Bütün kainatın bir zərrəsiyəm, 
Təbiətdə yerim mühüm, möhtərəm.
Külli-məxluqatı yaratdın burda, 
Mələklər gətirdin dünyaya sonda 
Bir zəncirlə bağlanmışıq qoynunda. 
Bütün aləmləri qavuşduran mən, 
Maddənin sonuncu dərəcəsi mən.
Bütün məxluqların mərkəzində mən,
İlahi varlığın mənşəyi də mən.
Bədənim atəşdə yanıb kül olur,
Ağlımsa göylərə hökmran olur.
Mən çaram – köləyəm – qurdam – Allaham!
Nə qədər ecazkar doğulsam da mən,
Hardan yaranmışam – bilinməz tamam. 
Amma öz-özümə yaranmadım mən       
Xaliqsən, ucasan, yaradan sənsən!
Böyük hikmətinlə doğulmuşam mən 
Həyat mənbəyisən, nemət yetirən, 
Canımın canısan, padişahımsan!
Sənin varlığını, həqiqətini 
Əbədi ruh kimi dərk etmək üçün 
Ölüm uçurumun adlamalıydım.
Gedərək yenidən qavuşmaq üçün 
Sənin varlığına qayıtmalıydım,
Ölməzlik qazanıb ucalmalıydım. 
Ey gözəgörünməz, ey dərkedilməz! 
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Hətta kölgəni də xəyal etməyə 
Acızdır ürəyim, düşüncəm yetməz.
Həqiqət budur ki, düzün deməyə
Aciz məxluqların qüvvəsi çatmaz.
Səni anlamağın başqa yolu yox
Sənin dərgahına gəlməkdən özgə, 
Saysız təfavütdə itib-batmalı,
Minnətdar göz yaşın hey axıtmalı.  

Задание для любознательных студентов 

Проведите параллель между одой Державина и стихотворе-
ниями Насими. Какие мотивы сближают русского и азербайд-
жанского поэтов?

A.P.SUMAROKOV 

Rus ədəbiyyatı tarixinə faciə ustası kimi daxil olmuş Alek-
sandr Petroviç Sumarokov orijinal təmsilləri,  həm də Lafonten-
dən tərcümələri ilə tanınıb. Müəllif və tərtibçi onun üç təmsilini 
ilk dəfə dilimizə çevirmişdir.    

QARĞA VƏ TÜLKÜ. TƏMSIL

Quşlar da insani vərdişlərdən xali deyil.

Qaparaq haçansa bir tikə pendir
Qarğa palıda qondu. 
Palıda qondu. 
Ağzına getməmiş zərrəcə pendir
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Tülkünün gözləri aldı Qarğanı.
Düşündü: “Qalxa bilməsəm də onun yanına,
İndicə bir şirə verərəm ona.
Gəlsə də çox hündür bu palıd mənə
Girişim pendirçün mən indi ona”.
“Salam, – söylədi Tülkü, – 
Dostum Qarğaciyəz, bacıciyəzim,
Quşların içində bircəciyəzim!
Ayaqcıqların gözəl, qəşəngdi dimdikciyin
Riyakarlıq bilmədən deyirəm bunu, gözüm,
Ölçüsüz bir gözəllik tikilibdir boyuna!
Tutuquşu nədir ki, canım, dura yanına,
Bəzəklidir lələyin tovuzquşu tükündən yüz kərə!”
(Bu axmaq təriflərə dözmək bizə nə xoşdur).
“Bir, oxumağın çatmır, göstər bacarığını
Qalmaz daha dünyada sənə tay bircə quş da”.
Bülbül olmaqçın qarğa arıtlayıb boğazını 
Geniş açdı ağzını.
“Qoy pendir, dursun hələ, keçinərəm yeməksiz.
İndi burda ziyafət yeri deyil, şübhəsiz”.
Nəfsini saxlayaraq araladı ağzını
Güclə gördü Tülkünün quyruğunun ucunu. 
Oxumaq istəyirdi – oxumadı,
İstəyirdi ki, yesin – yemədi.
Səbəbi də odur ki, artıq pendir yox idi,
Tülküyə nahar üçün pendir ağzından getdi. 
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ŞAIR VƏ VARLI. TƏMSIL

Şöhrət arzusuna düşüb bir varlı
İstədi seçilsin xalqın içində.
Xidmət göstərmədən istədi həmən 
Şairin sözüylə olsun o, dəbdə:
“Razıyam qoşasan adıma oda”.
Şair bu idbarı necə vəsf etsin?
“Qoy ləyaqətimi eşitsin oba!
Gəl bu ləqaqəti vəsf elə, Şair!
– Hazıram vəsf edim mən səxavəti,
Bununçun axtarıb dürüst sözləri.
Dostum, vəsf edərkən mən ləyaqəti 
De sənin adını haraya qoyum
Heç mədh etməmişəm uzunqulağı”.  

GÖYƏRÇINLƏR VƏ ÇALAĞAN. TƏMSIL

Çalağanı seçmək üçün çarları
Sövdələşdi göyərçinlər bir kərə.
Qətiyyət bürüdü o vaxt onları
İtaət göstərdi hərə. 
Artıq o yerlərdə sığınacaq yox, 
İki onluq göyərçini çar bir günə yedi elə. 
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 “Xəzinədar tülkü” (1762) “Nökərlərim Şumilova, Vanka və 
Petruşkaya məktub”u (1764-1766) satirik əsərləri ilə təhkimçilik 
hüququnu ifşa edən və mövcud quruluşa barışmaz mövqeyi ilə se-
çilən D.İ.Fonvizin “Briqadir” (1768-1769) məişət komediyasında 
gənc rus zadəganı İvanuşkanın əcnəbi – fransız mədəniyyətinə si-
tayişini məsxərəyə qoymuşdur. Komediya qəhrəmanları Briqadirin, 
Briqadirin arvadının, Müşavir və onun arvadının, hətta adicə insani 
duyğu – sevgidən məhrum olduqlarını, əxlaqsız və mənəviyyatsızlıq 
yuvası olan bu cəmiyyətdə Sofiya və Dobrolyubovun saf və təmən-
nasız məhəbbəti möcüzə kimi görünür. Beşpərdəli komediyanın so-
nuncu pərdəsində mənfi xarakterlərin ifşası daha bariz ifadə olunub.

“BRIQADIR”. SATIRIK KOMEDIYA

BEŞINCI PƏRDƏ

BIRINCI ŞƏKIL

BRIQADIRIN ARVADI VƏ IVANUŞKA

Briqadirin arvadı. İvanuşka, tərslik eləmə. Sən axı niyə ev-
lənmək istəmirsən?

İvanuşka. Ana! Evlənməyə tamamilə nifrət etmək üçün 
tək elə sizinlə atamı görmək kifayətdir.

Briqadirin arvadı. Əzizim, bizə nə olub ki? Yoxsa biz pis 
yaşayırıq? Doğrudur, bizim pulumuz azdır, ancaq pulsuz 
da qalmırıq. 

İvanuşka. Azdır, ya heç yoxdur, cest la me me chose,205 
mənim üçün ikisi də birdir. 
205 İkisi də bir şeydir (frans.)

DENIS IVANOVIÇ FONVIZIN

(1745-1792)
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Briqadirin arvadı. Niyə, yəni ikisi də birdir? Bəzən gö-
rürsən ki, adamın onca qəpiyə də ehtiyacı olur, heç bunun 
özünü də tapmaq olmur. Siz cavanlar indi yaman şıltaq ol-
musunuz. Sizin üçün on qəpik bir şey deyil, daha burasını 
bilmirsiniz ki, on qəpiyə bütün günü dolanmaq olur.

İvanuşka. Ana! Bütün günü on qəpiyə dolanmaqdansa, 
elə ac qalmaq yaxşıdır.

Briqadirin arvadı. Elə demə, İvanuşka! Sənə bu gün də 
yeməyə bir şey verməsəm, sabah da, yəqin ki, bizim o suxa-
rını da məmnuniyyətlə yeyərsən.

İvanuşka. Ac qalandan sonra, lap aciz fransız da bizim o 
suxarını yeməyə tənəzzül edər. Ana, siz ruslara xas olan bir 
şeydən danışanda, mən sizdən yüz mil uzaq olmaq istər-
dim, xüsusilə söhbət mənim evlənməyim haqda gedəndə...

Briqadirin arvadı. İvanuşka, heç belə şey olar? Biz söz 
alıb, söz vermişik. 

İvanuşka. Mən ki verməmişəm.
Briqadirin arvadı. Bunun bizim üçün əhəmiyyəti yoxdur. 

Bizim borcumuz sənə qız tapmaqdır, sənin də borcun ev-
lənməkdir. Sən gəl sənə aid olmayan məsələyə qarışma. 

İvanuşka. Necə ma mere?206 Məni evləndirirsiniz, mən 
buna qarışmayım?

Briqadirin arvadı. Bəli! Bəs sənin atan necə evlənib? Mən 
necə ona ərə getmişəm? Biz heç bir-birimizin adını eşitmə-
mişdik. Toy gününə kimi mən onunla bir kəlmə də danış-
mamışdım. Ancaq toydan iki həftə sonra mən onunla az-az, 
birtəhər danışmağa başladım.

İvanuşka. Amma sonraları bir-birinizlə o ki lazımdır da-
nışmısınız.
206 Ana (frans.)
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Briqadirin arvadı. Allah eləsin ki, sən də bizim kimi yaşa-
yasan.

İvanuşka. Dieu men preserve!207

Briqadirin arvadı. Onda Allahın da inayəti sizin üzəriniz-
də olacaq, mənim də xeyir-duam.

İvanuşka. Tres oblige.208

Briqadirin arvadı. Ya mən kar olmuşam, ya da sən lal ol-
musan.

İvanuşka. Ni l′un, ni l′autre.209

Briqadirin arvadı. İvanuşka, bu nədir? Sən mənimlə nə 
dildə danışırsan?

İvanuşka. Bağışlayın! Mən sizinlə gərək rusca danışay-
dım. Yadımdan çıxıb.

Briqadirin arvadı. İvanuşka, əzizim, ya sən mənə fransız 
dilini öyrət, ya da özün fransızcanı yadından çıxart. Mən 
nə sənin dediyini başa düşürəm, nə də səninlə əməlli-başlı 
danışa bilirəm. (Gedir).

İvanuşka. Mən neynim!

IKINCI ŞƏKIL

IVANUŞKA VƏ MÜŞAVIRIN ARVADI

Müşavirin arvadı. Bilirsənmi, əzizim, nə var? Mənə elə 
gəlir ki, sənin atan məni sənə çox bərk qısqanır. Biz gərək 
mümkün qədər öz sevgimizi gizlətməyə çalışaq.

İvanuşka. Madame, yanğını gizlətmək olarmı? Onda qal-
mış belə bərk bir yanğın ola, car je bre le-moi210

207 Allah eləməsin (frans.)
208 Sizə çox-çox minnətdaram (frans.)
209 Nə odur, nə bu (frans.)
210 Mən alışıb-yanıram (frans.)
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Müşavirin arvadı. Mən qorxuram ki, sənin atan və mənim 
axmaq ərim bu yanğını görüb söndürməyə gəlsinlər.

İvanuşka. Düz deyirsiniz, vous avez raison211: onlar, onla-
ra aid olmayan işlərə qarışmağı xoşlayırlar.

Müşavirin arvadı. Xüsusilə mənim ərim. O elə adamdır 
ki, a propos,212 ona heç də dəxli olmayan işə qarışır, bun-
dan artıq onun xoşuna gələn şey yoxdur. Ona görə də bizim 
yanğın nə qədər ona az aid olsa da, o bununla daha maraq-
lanacaq.

İvanuşka. Vaus avez raison. Niyə axı? Bundan ona nə?
Müşavirin arvadı. Əzizim, o deyir ki, guya ər ilə arvad bir 

vəhdət təşkil edir.
İvanuşka. Daha yaxşı, par consequent,213 əgər məni sev-

mək sənə xoşsa, onda gərək bu ona da xoş gəlsin.
Müşavirin arvadı. Əlbət ki, öz-özünə kontredire214 eləyir.
İvanuşka. Madame, sən Parisdə olmamısan, amma bütün 

fransız sözlərini bilirsən. (Hər ikisi oturur). Avouez215 (gü-
lümsəyərək) sənin fransızla tanışlığın olmayıb ki?

Müşavirin arvadı (utanaraq). Yox, əzizim! Moskvada ya-
şarkən mən heç kəslə tanış ola bilməzdim.

İvanuşka. Et pourquoi?216 Orda fransız azmı?
Müşavirin arvadı. Mən (nifrətlə) müəllimlərdən başqa heç 

kəsi tanımırdım.
İvanuşka. Sən heç bilirsənmi bizim fransız müəllimlə-

ri necə müəllimlərdir? Hərçənd, onların çoxu savdsızdır, 
211 Siz haqlısınız (frans.)
212 Yersiz (frans.)
213 Demək (frans.)
214 Zidd gedir (frans.)
215 Boynuna al (frans.)
216 Nə üçün (frans.)
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amma tərbiyə üçün özlərindən qiymətli adam yoxdur. Sən 
ki məni bax belə görürsən, mən Parisə gedənə qədər burda 
fransız faytonçusunun evində yaşayırdım.

Müşavirin arvadı. Əzizim, əgər bu doğru isə onda je vous 
demande pardon.217 Bundan sonra mən öz qəlbimdə fransız 
faytonçularına böyük hörmət bəsləyəcəyəm.

İvanuşka. Mən bunu sənə məsləhət görürəm. O fayton-
çulardan birinin mənim üzərimdə minnəti var: mənim 
fransızları belə sevməyimə, ruslara qarşı belə soyuq olma-
ğıma o səbəb oldu! Cavan adam mum kimi şeydir. Əgər 
mən malheureusement,218 öz millətini sevən bir rusun əlinə 
düşsəydim, bəlkə də belə olmazdım.

Müşavirin arvadı. Əzizim, sənin də, mənim də xoşbəxtli-
yim ondadır ki, sən fransız faytonçusunun əlinə düşmüsən.

İvanuşka. Faytonçudan danışdığımız bəsdir, gəl indi mə-
nim atamdan və sənin ərindən bəhs eləyək.

Müşavirin arvadı. Əzizim, belə ali bir vücuddan bir-
dən-birə belə rəzil vücudlara keçmək mümkünmü?

İvanuşka. Ağıllı adamlar üçün mümkün olmayan şey 
yoxdur.

Müşavirin arvadı. Di danış.
İvanuşka. Biz gərək bir tədbir görək. Prendre nos mesures.219

Bir tərəfdən briqadir, bir tərəfdən də müşavir səhnəyə daxil 
olur. İvanuşka və müşavirin arvadı onları görmür, söhbət-
lərinə davam edirlər.

Müşavirin arvadı. Mən səni sevdiyim üçün hər şeyə razıyam.
İvanuşka. Hər şeyə! (Dizləri üstə düşür). İdole de mon ame!220

217 Üzr istəyirəm (frans.)
218 Bədbəxtlikdən (frans.)
219 Tədbir görək (frans.)
220 Sən mənim qəlbimin səcdəgahısan (frans.)
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ÜÇÜNCÜ ŞƏKIL

ƏVVƏLKILƏR, BRIQADIR VƏ MÜŞAVIR

Briqadir. Paho! Bu nədir! Yoxsa yuxu görürəm?
Müşavir. Allah, mən nə görürəm? Olmaya, məni qara basır?
İvanuşka (qalxır, özünü itirmiş halda). Serviteur tros humble.221

Briqadir. İvan, indi mən səninlə rusca danışmaq istəyirəm.
Müşavirin arvadı (qəzəblə). Mənə nə olubmu, məlun? Bu 

zırrama ilə danışanda, hər şeyə razıyam deyən sən deyildin?
İvanuşka. Siz niyə məni söyürünüz? Qoy məni atam söysün!
Briqadir. Yox, əzizim! Mən səni kötəkləməyə hazırlaşıram.
Müşavirin arvadı. Necə? O, nəzakətdən mənim qabağım-

da diz çökmüşdür, bunun üçünmü onu döymək istəyirsiniz?
Briqadir. Xanım, mən gördüm, gördüm. (Müşavirə). Qar-

daş, qızını arvadınla əvəz etdiyindən səni təbrik edirəm.
Müşavir. Ah, pərvədigara! Dinə müğayir olan belə bir 

şeyi görmək heç mənim ağlıma gələrdimi?
Briqadir. Yadındadırmı, qardaş, mən sənə dedim: arva-

dını qoru, onu başına buraxma. Gördünmü axırı nə oldu? 
İndi biz qohum olduq, – ancaq başqa bir cəhətdən... Sən də 
təhqir olundun, qızın da. (Kənara). Mən də ki, heç sizdən az 
təhqir olunmadım.

İvanuşka (müşavirə). Monsieur, nə təfavütü var: siz istə-
yirsiniz mənimlə qohum olasınız. Mən məmnuniyyətlə...

Müşavir. Ah, xəbis arvad! Sən məni mənim axırıncı də-
finəm olan namusdan da məhrum etdin.

Briqadir (hirsli). Əgər, quda, sənin qalan dəfinən bu imiş-
sə, onda sən bir o qədər də dövlətli deyilmişsən, bundan 
ötrü də heç özünü üzmə.
221 Sizin müti nökəriniz (frans.)
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Müşavir. İndi düşün də, sən axı bir ağıllı adamsan, mən 
bu azacıq dəfinəni də bax bu əllərə tapşırmışdım. (Arvadını 
göstərir).

DÖRDÜNCÜ ŞƏKIL

ƏVVƏLKILƏR, BRIQADIRIN ARVADI, SOFYA, DOBROLYUBOV

Briqadirin arvadı. Dəfinə? Bu dəfinədir? Olmaya, qızıl 
küpəsi tapmısınız? Allah eləsin!

Briqadir. Küpə də olmasa, çox qəribə bir şey tapmışıq. 
Heç kəs bunu gözləməzdi.

Briqadirin arvadı. Bu nədir axı?
Briqadir (müşaviri göstərir). Tapan, bax odur! Qazanıb.
Müşavir (briqadirin arvadına). Mənim bu məlun arvadım 

Allahdan qorxmayıb, bəndədən utanmayıb, gedib sənin 
oğlunu, mənim kürəkənimi sevib!

Briqadirin arvadı. Ha-ha-ha. Heç belə də mənasız söz 
olar? İvanuşkanın öz nişanlısı dura-dura, gedib başqasını 
niyə sevsin? Belə şey ola bilməz.

İvanuşka. Əlbət ki, belə şey ola bilməz. Tutaq ki, elə oldu 
da. Onda, belə mənasız, pour une bagatelle222 namuslu adam-
lar heç hirslənərmi? Kübar adamlar arasında buna gülərlər.

Briqadir. Əgər bir adam səfehlik eləyib, mənim qarımı 
sevmiş olsaydı, mən onu ağzını açmağa da qoymazdım; elə 
oradaca qol-qabırğasını əzərdim.

Müşavir. Yox, cənab! Mən bilirəm sizin oğlunuzla nə et-
mək lazımdır... O mənim namusuma toxunub. Onun əvə-
zində mənə nə çatacaq, mən bunu bilirəm, qanun məcəllə-
sində bu göstərilib.
222 Boş şeyə görə də (frans.)
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Briqadirin arvadı. Necə? Namusuna toxunmaq üstündə biz 
sənə pul verəcəyik? Niyə axı? Adamın başı üstə Allahı var.

Müşavir. Ona görə ki, mənim üçün ən qiymətli şey na-
musdur... O ki mənim namusuma toxunub, bunun əvəzin-
də mənim rütbəm üzrə mənə nə qədər pul çatacaqsa, hamı-
sını alacağam. Heç yarımca qəpiyindən də keçmərəm.

Briqadir. Qulaq as, qardaş! Əgər, doğurdan da, bunun 
üstündə pul vermək lazımsa, onda mənim oğlum bunun 
yarısını verməlidir, qoy o biri yarısını da sənin arvadın ver-
sin; çünki onlar hər ikisi sənin namusuna toxunub.

Briqadirin arvadı. Əlbət ki, ikisi də günahkardır.
Müşavirin arvadı (ərinə). Bəs siz onu özünüzə kürəkən 

eləmək istəmirsiniz?
Müşavir. Yum ağzını, məlun!
Sofya. Ata, izin verin, mən sizi hər şeyə əmin edim: mə-

nim ki nişanlım belə bir iş tutmuşdur, mən daha ona ərə 
getmərəm.

Müşavir. Mən buna razıyam.
Dobrolyubov (Sofyaya). Arzuma çatmaq ümidi getdikcə artır.
Briqadir. Heç mən də istəmirəm ki, mənim oğlumun elə 

bir ismətli qayınanası olsun. Səninlə də, İvan, mən bax bu-
nunla (əlindəki ağacı göstərir) haqq-hesab çürüdəcəyəm.

Müşavir. Belə, cənab, sən ağacla, mən də pulla.
İvanuşka. Ata, siz ona qulaq asmayın: o (müşaviri göstərir) 

onun (müşavirin arvadını göstərir) əri olmağa layiq deyil.
Müşavirin arvadı (ərinə). Xain! Vəhşi! Zalım! 
Müşavir (özünü itirmiş halda). Nə, nə olub ki?
İvanuşka (müşavirə). Anamın qabağında diz çökən siz de-

yildinizmi?
Briqadir. Ba! Necə? Diz çökmüşdü? Kimin qabağında?
İvanuşka. Mənim anamın qabağında.
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Briqadir. Eşidirsənmi, dost, hə? Bu nə olan şeydir?
Müşavir. Allahın qabağında günahkaram.
Briqadir (öz arvadına). Axmaq arvad, o səni sevirmiş, bəs 

sən niyə bunu mənə deməmisən?
Briqadirin arvadı. A kişi, İqnati Andreyeviç, and olsun Alla-

ha, mən heç özüm də bunu bilmirdim, sonradan mənə dedilər.
Briqdir (müşavirə). Qardaş, mən İvanla haqq-hesabımı 

çəkəcəyəm. O ki qaldı sənə, belə görürəm ki, sən məndən 
də məhkəməyə şikayət edəcəksən: ancaq namusuna toxun-
maq üstündə deyil, qol-qabırğanı sındırmaq üstündə.

Müşavir (qorxa-qorxa). Zati-aliləri! Allah tövbə eləyənin taq-
sırından keçər. Bağışla məni, sənin qabağında günahkaram!

İvanuşka. Man pore. Nəzakət üçün...
Briqadir. İvan, sən gəl məni öyrətmə. Unutma ki, səni 

döyməyə hazırlaşıram.
Müşavirin arvadı. Olmaya sən, doğrudan da, bu fikir-

dəsən? Yaxşı bəs sən? (Üstünə yeriyir). Mənə bax burda, bax 
bu yerdə sevgi elan edən sən deyildin?

Müşavir. Necə? Cənab, bu nə olan şeydir?..
Briqadir (yavaşca). Nə deyirsən?
Müşavir. O kimin haqqında danışır?
Briqadir. Mənim haqqımda.
Müşavir. Cənab, sən mənim evimə gəlmisən ki, mənim 

arvadımı yoldan çıxardasan?
Briqadir. Əgər belə isə, onda mən çıxıb gedərəm.
Müşavir. Bu saat get!
Briqadir. Bu dəqiqə! Görünür, mən namuslu və hörmətli 

adamların əlinə düşmüşəm. İvan, denən tez faytonu qoşsun-
lar! Arvad! Bu dəqiqə bu evdən rədd olub getməliyik! Mənim 
kimi namuslu adam da az qalmışdı burda namusunu itirsin.

Briqadirin arvadı. A kişi, qoy heç olmasa bir az şey-şüy 
götürüm. 
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Briqadir. Necə varsan, eləcə də evdən bayıra çıx!
Müşavir. Nəyiniz qalsa, mənimdir.
İvanuşka (müşavirin arvadının üstünə cumur). La moitio de 

mon ame,223 məni əfv et!
Müşavirin arvadı (onun üstünə atılır). Ey qəlbimin yarısı, 

adieu!224 Briqadirlə müşavir onları ayırmaq üçün yüyürürlər.
Briqadir. Ay it, hara?
Müşavir. Hara cumursan, məlun! Allah, görürsən də!
Briqadir (onun ağzını yamsılayır). “Allah, görürsən də!” 

Qardaş, mən də bundan bir şey görürəm: kim ki tez-tez Al-
lahın adını çəkir, onun qəlbində iblislər yatır... Arvad, İvan, 
çıxın bayıra!

Müşavir (briqadirin arvadının dalınca əlini əlinə vuraraq). 
Akulina Timofeyevna, əfv et.

BEŞINCI ŞƏKIL

MÜŞAVIR, MÜŞAVIRIN ARVADI, SOFYA, DOBROLYUBOV

Müşavir. Pərvədigara! Sən bizə tutduğunuz işlərin cəza-
sını verirsən. Sofyuşka, axı sənin günahın nə idi? Sən niyə 
nişanlından məhrum oldun?

Dobrolyubov. Əgər bizim arzumuzu yerinə yetirsəniz, 
onun nişanlısı olmaqla mən özümü dünyanın ən xoşbəxt 
adamı hesab edərəm.

Müşavir. Necə? Sənin indi iki min kəndin var, bununla 
belə yenə də əvvəlki fikrindən dönməmisən? 

Dobrolyubov. Dünyada heç bir şey məni bu fikrimdən 
döndərə bilməz.
223 Ey qəlbimin yarısı (frans.)
224 Əlvida (frans.)
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Müşavir. Sən də, Sofyuşka, ona getməyə razısanmı?
Sofya. Əgər siz də, anam da bunun əleyhinə olmasanız, 

mən məmnuniyyətlə ona gedərəm.
Müşavirin arvadı. Mən heç vaxt sizin xoşbəxtliyinizə 

mane olmamışam.
Müşavir. Əgər belə isə mənim də heç bir etirazım yoxdur.
Dobrolyubov (Sofyaya). Bizim arzumuz yerinə yetir. Mən 

çox xoşbəxtəm!
Sofya. Mən ancaq səninlə xolşbəxt ola bilərəm.
Müşavir. Hər ikiniz xoşbəxt olun! Lakin Allah məni iş-

lətdiyim günahlara görə o ki lazımdı cəzalandırdı. Mənim 
cəzam bax budur! (Arvadını göstərir).

Müşavirin arvadı. Mən sizə xoşbəxt günlər arzu edirəm. 
Lakin mən ölənə kimi əzab çəkməyə məhkum edilmişəm. 
Mənim cəhənnəmim bax budur! (Ərini göstər).

Müşavir (üzünü tamaşıçılara tutaraq). Deyirlər ki, vicdanla 
yaşamaq pis şeydir. Amma mən indi bildim ki, dünyada ən 
pis şey vicdansız yaşamaqdır. 

Задание для развития речи 
и самостоятельной работы

Прочитайте текст комедии на русском языке, изложи-
те её фабулу в форме реферата, проанализируйте в ней образ 
Иванушки. 

“NADAN ÖVLAD”. SATIRIK KOMEDIYA
 

“Nadan övlad” satirik komediyasında (1781) isə təhkimçi-
liklə yanaşı, zadəgan əxlaqı, hakim təbəqələrin kütbeyinliyi ifşa 
olunmuş, tənqid atəşinə tutulmuşdur. Komediyada proqressiv 
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düşüncəli qabaqcıl zadəganlar Starodum və Pravdin təhkimçi 
mülkədarlar Prostakovlar və Ckotininlərlə qarşı-qarşıya qoyu-
lur. Köləlik təkcə təhkimli kəndliləri deyil, həm də bu azğınlaş-
mış mülkədarların özlərini kobud və avam varlığa çevirmişdir. 
Sonucu iki pərdənin mətni ilə tanışlıq Prostakovlar və Ckotinin-
lərin qanunsuz hərəkətlərinin qarşısının alınmasının vacibliyini 
və mümkünlüyünü göstərməklə yanaşı, müəllif Mitrofanuşka və 
onun “müəllimləri”nin timsalında mövcud tərbiyə və ev təhsili 
sisteminin yarıtmazlığını təsvir edir. Köləlik mühitinin hələ də 
Yeremeyevna kimi təhkimli kəndlilərdə və xidmətçilərdə insani 
keyfiyyətləri məhv etmədiyini, bu şəraitdə belə Sofya və Milonun 
saf və təmənnasız məhəbbətinə yer olduğu göstərilir. 

Komediyada təsvir olunan mənfi və müsbət obrazlar barədə 
təsəvvür yaratmaq, əsərin ideyasını göstərmək məqsədilə dördün-
cü və beşinci pərdə oxuculara təqdim olunur.

DÖRDÜNCÜ PƏRDƏ

BIRINCI ŞƏKIL

SOFYA

Sofya (təkdir, saata baxaraq). Dayımın gəlməyinə az qa-
lıb. (Oturur). Burda onu gözləyəcəyəm. (Kitabı açıb bir qədər 
oxuyur). Bu, doğrudur. Adamın ki vicdanı sakit oldu, qəlbi 
də sakit olur! (Kitabdan yenə də bir qədər oxuyur). Xeyirxah-
lıq qaydalarını sevməmək olmaz. Bunlar insanı ağ günlərə 
çıxarır. (Yenə kitabdan bir qədər oxuyur. Başını qaldıranda Sta-
rodumu görür, qalxıb ona sarı yüyürür).
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IKINCI ŞƏKIL

SOFYA, STARODUM

Starodum. Əzizim, sən burdasanmış ki!
Sofya. Dayı, burda oturub sizi gözləyirdim. Kitab oxu-

yurdum. 
Starodum. Nə kitabdır?
Sofya. Fransızcadır. Fenelonun225 kitabıdır. Qızların tər-

biyəsi haqqında yazılıb.
Starodum. Fenelonun? “Telemak” müəllifinin? Yaxşı. Mən 

bu kitabı oxumamışam. Sən oxu, oxin! “Telemak”ı yazan 
adam insan əxlaqını poza biləcək əsər qələmə almaz. Mən 
ancaq indiki yazıçılardan qorxuram. Onların əsərləri sizin 
üçün zərərlidir. Onlardan mən ruscaya tərcümə olunmuşla-
rın hamısını oxudum. Belə müəlliflər, doğrudur, mövhuma-
ta çox ağır zərbələr endirir, ancaq xeyirxahlığı da kökündən 
qoparıb atırlar. Oturaq. (Hər ikisi oturur). Mənim ürəkdən 
arzu etdiyim budur ki, sən bu dünyanın ən xoşbəxt insanla-
rından biri olasan.

Sofya. Dayıcan, mənim xoşbəxtliyim sizin nəsihətləri-
nizdən asılıdır. Deyiniz, mən nə etməliyəm, necə yaşamalı-
yam. Mənim qəlbimə rəhbərlik edin. O heç vaxt sizin itaəti-
nizdən çıxmayacaq.

Starodum. Sənin mənə olan bu gözəl münasibətin məni 
sevindirir. Mən məmnuniyyətlə sənə öz nəsihətlərimi söy-
lərəm. Necə bir səmimiyyətlə mən bunları sənə söyləyə-
cəyəmsə, sən də mənə elə diqqətlə qulaq as. Yaxın otur.
225 Fenelo (1651-1715) – fransız yazıçısı, “Telemakın sərgüzəşti” adlı məşhur 
siyasi-əxlaqi romanın müəllifidir. Onun “Qızların tərbiyəsi haqqında” adlı kitabı 
İ.Tumanski tərəfindən rus dilinə tərcümə ediimiş və 1763-cü ildə çapdan çıxmışdır.
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Sofya stulunu onun yanına çəkir.
Sofya. Dayıcan! Sizin hər bir sözünüz mənim qəlbimdə 

həkk olunacaqdır!
Starodum (təmiz ürəklə). Sən indi insan ömrünün ən gözəl 

dövründəsən. İnsan bu yaşında həyatın bütün nemətlərin-
dən istifadə etmək, onun ağlı bilmək, öyrənmək, ürəyi hiss 
etmək istəyir. Sən indi həyat yollarına çıxırsan. Bu zaman 
atılan ilk addım çox vaxt insanın bütün taleyini həll edir: ilk 
təsadüf edilən şəxslər çox vaxt ağıl və hisscə pozğun olur. 
Əzizim, bu adamları tanı, safı çürükdən seçməyi bacar, ağ-
lına, qəlbinə işıq saça bilən insanlarla dost ol!

Sofya. Mən var qüvvəmlə çalışıram ki, ləyaqətli insanlar 
mənim haqqımda yaxşı fikirdə olsun. Ancaq bir məsələ də 
var: mən necə edim ki, özümdən rədd etdiyim bədxah adam-
lar mənə kin bəsləməsin? Dayıcan, elə bir əlac tapmaq olar mı 
ki, dünyada heç kəs mənə pislik eləmək fikrinə düşməsin?

Starodum. Hörmətə layiq olmayan, yaramaz adamla-
rın pis hərəkəti səni məyus etməsin. Bunu bil ki, hər kəsin 
nifrət etdiyi adama heç də pislik eləmirlər, o adama pislik 
eləyirlər ki, onun nifrət etməyə haqqı var. Bunu da bil ki, 
ancaq dövlətlilərə, şan-şöhrət sahibi olanlara paxıllıq etmir-
lər; xeyirxah adamlara da paxıllıq edənlər olur.

Sofya. Dayıcan, dünyada elə alçaq adamlar ola bilər ki, 
onlarda pis hisslər, başqalarında yaxşı hisslər olduğundan 
əmələ gəlsin? Xeyirxah adamların belə rəzil və bədbəxt 
adamlara yazığı gəlməlidir.

Starodum. Doğrudur, onlar yazıq və bədbəxt adamlar-
dır. Lakin xeyirxah adamlar onların bu halını nəzərə alıb 
öz yolundan qalmamalıdır. Təsəvvürünə belə bir şey gətir: 
günəş zəifgözlü adamların gözlərini qamaşdırmamaq üçün 
öz işığını kəssəydi, necə bir bədbəxtlik olardı?
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Sofya. Deyin görüm, onlar müqəssirdirmi? Hamı xe-
yirxah ola bilərmi?

Starodum. İnan ki, hər bir adam xeyirxah ola bilər. Ancaq 
bunun üçün nə lazımdır? Hər adam gərək bütün qəlbilə xe-
yirxah olmağa çalışsın; daha onda elə bir iş tutmaz ki, sonra 
vicdan əzabı çəksin.

Sofya. İnsanı belə pis iş tutmaqdan kim çəkindirəcək? 
Kim onu qoymayacaq elə iş tutsun kı, sonra da vicdan əza-
bı çəkməsin?

Starodum. Kim çəkindirəcək? Yenə öz vicdanı! Bunu bil 
ki, vicdan yaxın bir dost kimi həmişə insanı pis əməllərdən 
çəkindirir, insanın məhkəməyə düşməsinin qarşısını alır.

Sofya. Buna görə də hər bir pis, əxlaqsız adam pis iş tut-
duğunu bilə-bilə yenə də bundan əl çəkmirsə, o, həqiqətən 
nifrətlə qarşılanmalıdır. Əgər bu adam özünü pis əməldən 
saxlaya bilmirsə, demək, o çox alçaq qəlbə malikdir...

Starodum. Və əgər o adam öz xoşbəxtliyini həqiqi yol ilə 
deyil, başqa vasitə ilə əldə etməyə çalışırsa, deməli, o əq-
li-səlim sahibi deyil...

Sofya. Dayıcan, mənə elə gəlirdi ki, bütün insanlar öz 
xoşbəxtliyini şan-şöhrətdə, dövlətdə görürlər...

Starodum. Əzizim, mən də şan-şöhrət və dövlət sahibi olan-
lara xoşbəxt deməyə razıyam. Lakin əvvəlcə kimin şan-şöh-
rət və dövlət sahibi olduğunu təyin etmək lazımdır. Bu barə-
də mənim öz fikrim var. Mən şan-şöhrət dərəcəsini adamın 
xudbinlik məqsədilə öz rütbəsini artırmaq üçün orda-burda 
gördüyü işlərdə deyil, vətənə etdiyi xidmətdə görürəm; mən 
bunu, eyni zamanda o adamın qəbul otağında dolaşan şəxs-
lərin sayında deyil, onun əxlaqından və tutduğu işlərdən razı 
qalan adamların sayında görürəm. Mən ancaq belə şan-şöhrət 



478

sahibini xoşbəxt hesab edirəm. Dövlətli də elə. Məncə dövlətli 
o adam deyil ki, pulu yığıb sandığa basır; dövlətli o adamdır 
ki, pulunun artığını ayırır, ehtiyacı olanlara əl tutur.

Sofya. Siz tamamilə haqlısınız. Zahiri şeylər bizim gözü-
müzü qamaşdırır, bizi kor eləyir. Mən çox görmüşəm ki, sa-
rayda olanlara, sarayda xoşbəxtlik axtaranlara qibtə edirlər.

Starodum. Daha bunu bilmirlər ki, sarayda olmaqla 
adam xoşbəxt olmur; sarayın özünün də öz əngəlləri var. 
Ordakıların hamısı bir-birinin qarşısında alçalırlar. Yox! 
Orda qibtə ediləsi bir şey yoxdur: gözəl işi olmayan şəxsin 
şan-şöhrəti də heçdir!

Sofya. Doğrudur, dayıcan! Belə bir şan-şöhrət sahibi 
özündən başqa heç kəsi xoşbəxt etmir. 

Starodum. Necə? Tək özü xoşbəxt olan adam xoşbəxtdir-
mi? Bunu bil ki, o nə qədər şan-şöhrət sahibi olsa da, könlü 
bundan bilavasitə həzz almaz. Belə bir adam təsəvvür elə: o 
öz şan-şöhrətindən ancaq özünün yaxşı yaşaması üçün istifa-
də edir, o elə bir dərəcəyə çatır ki, artıq arzu edəcəyi heç bir 
şey qalmamışdır. Belə bir adamın qəlbini həmişə bir hiss, bir 
qorxu narahat edəcəkdir. “Bəlkə, bu şan-şöhrət mənim əlim-
dən çıxdı...” İndi de görüm, əzizim, heç bir şey arzu etməyən, 
həmişə qorxu altında yaşayan bir adam xoşbəxtdirmi?

Sofya. İndi mən, zahiri xoşbəxtliklə həqiqi xoşbəxtliyin 
arasındakı fərqi aydınca başa düşürəm. Ancaq dayıcan, bir 
şey mənə aydın deyil: necə ola bilər ki, adam ancaq öz-özü-
nü düşünsün? Necə ola bilər ki, adam başqalarına kömək 
etməyə borclu olduğunu fikirləşməsin? İnsanın bu qədər 
fəxr etdiyi ağıl buna nə deyər?

Starodum. Əzizim, ağıl ilə nə üçün fəxr edilir? Ağıl an-
caq, bir ağıl olaraq qalırsa, o əhəmiyyətsiz şeydir, oyuncaq-
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dır. Belə ağıl sahibi olan pis ərlərə, pis atalara, pis vətən-
daşlara azmı rast gəlirik? Ağıla gözəllik verən, ağılı həqiqi 
ağıl edən – yaxşı əxlaqdır. Bunsuz ağıllı adam dəhşətli 
bir şeydir. Yaxşı əxlaq quruca ağıldan təsəvvür edilməyə-
cək dərəcədə yüksəkdir. Yaxşı düşünülsə, bu, çox asanlıq-
la başa düşülər. Ağıllı adamlar özü də cürbəcürdür. Əgər 
ağıllı adamın ağlında qüsur bir cəhət varsa, bunu ona çox 
asanlıqla bağışlamaq olar. Lakin namuslu adamın qəlbin-
də qüsurlu bir cəhət olarsa, bunu ona qətiyyən bağışlamaq 
olmaz. Namuslu adam hər cəhətdən mükəmməl olmalıdır. 
Qəlbin məziyyətini parçalamaq olmaz. Namuslu adam ta-
mamilə qüsursuz olmalıdır.

Sofya. Dayıcan, sizin dedikləriniz, mənim izah edə bil-
mədiyim daxili hisslərimin ifadəsidir. Mən indi namuslu 
adamın məziyyətini, onun vəzifəsini çox aydın hiss edirəm.

Starodum. Vəzifəmi dedin? Əzizim! Bu söz hamının dilin-
də əzbərdir, hamı bunu dönə-dönə təkrar edir, lakin bunun 
mənasını layiqincə başa düşən varmı? Bu söz deyilə-deyilə 
o qədər çeynənmişdir ki, artıq nə onun mənası düşünü-
lür, nə də təsiri hiss edilir. İnsanlar bu sözün əhəmiyyəti-
ni başa düşsəydi, heç kəs onu, dərin hörmət duymadan, 
boş-boşuna söyləməzdi. Bir düşün! Vəzifə nə deməkdir! 
Vəzifə, tələb olunduğu kimi, yerinə yetirilsəydi, insan şöh-
rətpərəstlikdən əl çəkər, xoşbəxtcəsinə bir vəziyyət əmələ 
gələrdi. Məsələn, bir zadəgan kömək ediləsi adamlar, xid-
mət eləməsi vətən və başqa bir çox işlər göz önündə du-
rurkən, boş-boş oturmağı özünə ar bilər, bunu ən birinci 
namussuzluq hesab edərdi. Onda nəcibliyi ata-babalar ilə 
qəbirə gömülmüş nanəcib zadəgan da olmazdı. Özün za-
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dəgan olasan, lakin bu ada layiq olmayasan! Dünyada bun-
dan artıq alçaqlığı mən təsəvvür edə bilmirəm.

Sofya. Öz-özünü bu qədər də alçaltmaq olarmı?
Starodum. Əzizim! Zadəgan haqqında dediklərimi indi 

bütün insanlara da aid edək. Hər kəsin öz vəzifəsi var. İndi 
görək bu vəzifə necə yerinə yetirilir; məsələn, baxaq indiki 
kişilərin çoxu bu vəzifəyə necə əməl edir; əlbət ki, arvadla-
rı da yaddan çıxarmayaq. Ey mənim əziz dostum! Diqqət-
lə mənə qulaq as! Bədbəxt bir ailəni götürək, özün bilirsən 
ki, belə bədbəxt ailələr çox-çoxdur. Belə bir ailədə nə arvad 
ərinə səmimi dostluq hissi bəsləyir, nə də ər öz arvadına eti-
bar edir. Onlar hər ikisi xeyirxahlıq yolundan çıxıblar. Ər ar-
vadının səmimi dostu olmaq, ona güzəştə getmək əvəzinə, 
dönüb kobud, pozğun, qəddar bir adam olur. Arvad da əri 
ilə yumşaqlıqla, təmiz ürəklə rəftar etmək əvəzinə, dönüb 
həyasız, azğın bir qadın olur. Bunu da deyim ki, həyasızlıq 
arvadın əxlaqca pozğun olduğunu göstərir. Bəli, onlar hər 
ikisi bir-birinə dözülməz yük olur; bir-birinə qətiyyən hör-
mət eləmirlər. Bundan da dəhşətli hal olarmı? Ev başına 
qalır. Hətta qulluqçular da öz ağasını alçaq ehtiraslar əsiri 
görərək ona tabe olmaq borcunu unudurlar. Mülk dağılma-
ğa üz qoyur: ev sahibi öz-özünə sahiblik edə bilməyəndə, 
öz mülkünə necə yiyəlik eləyə bilər, onların bədbəxt uşaq-
ları ata-anaları sağ ikən yetim olur. Onların atası öz arvadı-
na hörmət bəsləmədiyindən, uşaqlara da soyuqluq göstərir, 
insan qəlbinə xas olan incə hisslərlə onları oxşaya bilmir. Bu 
məsum uşaqlar ana məhəbbətindən də məhrum olur. Belə 
bir qadının ana olmağa haqqı varmı? O öz uşaqlarını əzizlə-
mir, oxşamır, bunda o ya bir narahatlıq, ya da öz azğınlığına 
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qarşı bir töhmət duyur. Qəlbində xeyirxahlıq hissi olmayan 
bir ana öz uşaqlarına necə tərbiyə verər? Özü əxlaqdan məh-
rum olduğu halda, onlara hansı bir əxlaqı aşılaya bilər. Belə 
bir ata-ana öz uşaqlarını bir an da olsa düşünürmü? Əgər 
düşünürsə, iztirab alovu ilə alovlanıb yanmalıdır!

Sofya. Ah, bunu eşidəndə məni dəhşət alır!
Starodum. Mən buna təəccüb eləmirəm: bu, xeyirxahlıq 

duyğuları ilə yaşayan ürəkləri titrətməlidir. Mən hələ də bu 
əqidədəyəm: insan hələ o qədər pozulmayıb ki, bu şeylərə 
sakit baxa bilsin!

Sofya. Pərvərdigara! Belə ağır bədbəxtliklər nədən mey-
dana gəlir?

Starodum. Əzizim, ondan meydana gəlir ki, indi oğlanı 
evləndirirkən, ya qızı ərə verirkən onların könlü ilə hesab-
laşmırlar. Ancaq bir şeyə diqqət edirlər: oğlan şan-şöhrət 
sahibidirmi, dövlətlidirmi? Qız gözəldirmi, varlıdırmı? On-
ların əxlaq sahibi olub-olmadıqlarını heç düşünmürlər də. 
Heç kəsin ağlına da gəlmir ki, namuslu adam kiçik rütbə 
sahibi olsa da, düşünən insanların nəzərində ən yüksək 
şan-şöhrət sahibi hesab olunur; başa düşmürlər ki, gözəl 
əxlaq hər şeydən üstündür, hər şeyi əvəz edir, heç bir şeyi 
onun yerini tuta bilməz. Etiraf edirəm ki, mənim ürəyim 
ancaq o zaman sakit olacaq ki, sənin sənə layiq bir adama 
ərə getdiyini görmüş olam, sizin bir-birinizə olan sevginiz...

Sofya. Ləyaqətli bir əri dostcasına sevməmək olarmı?
Starodum. Sən ancaq ərini elə sev ki, bu sevgi dostlu-

ğa bənzəməsin. Onunla elə dost ol ki, bu dostluq sevgiyə 
bənzəsin. Belə sevgi daha möhkəm olar. Belə olarsa, iyirmi 
ildən sonra da könlünüzdə ilk sevginin çırpıntılarını duya-
caqsınız. Ağıllı, xeyirxah ər! Gözəl, əxlaqlı arvad! Dünya-
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da bundan yüksək nə ola bilər? Əzizim, sənin ərin ağıl və 
mühakiməyə tabe olmalıdır, sən də ərinə! Belə olarsa, hər 
ikiniz rahat həyat sürərsiniz.

Sofya. Sizin bütün dedikləriniz qəlbimi riqqətə gətirir...
Starodum (məhəbbət və həyəcanla). Mən də sənin bu həs-

saslığına heyranam. Sənin xoşbəxtliyin sənin özündən asılı-
dır. Qadınlığa aid olan bütün gözəllik və lətafəti Allah sənə 
vermişdir. Səndə namuslu bir insan qəlbi vardır. Mənim 
əziz dostum, sən həm kişilərin, həm də qadınların ən yaxşı 
cəhətlərini özündə toplamısan. Əminəm ki, mənim həyə-
canlı olmağım məni aldatmır; əminəm ki, xeyirxahlıq...

Sofya. Sən onunla mənim bütün könlümü doldurdun. 
(Onun əlini öpmək istəyir). O hardadır?

Starodum (özü onun əlini öpür). O, sənin qəlbindədir. Allaha 
çox şükür ki, sənin özündə sənin xoşbəxtliyinin möhkəm əsası 
vardır. Bu, nə şan-şöhrətdən, nə də dövlətdən asılı olacaqdır. 
Sən onsuz da şan-şöhrət və dövlət sahibi ola bilərsən. Lakin 
sənin üçün bunların hamısından böyük bir xoşbəxtlik vardır: 
o da həzz ala biləcəyin bütün nemətlərə layiq olduğunu hiss 
etməkdir...

Sofya. Dayıcan! Menim ən böyük xoşbəxtliyim odur ki, 
sən varsan. Mən...



483

ÜÇÜNCÜ ŞƏKIL

ƏVVƏLKILƏR VƏ QAPI NÖKƏRI. 
NÖKƏR GƏTIRDIYI MƏKTUBU

STARODUMA VERIR.

Starodum. Hardandır?
Nökər. Moskvadan. Qasid gətirib. (Gedir).
Starodum (kağızı alıb imzaya baxır). Qraf Çestan. Hə! (Oxu-

mağa başlayır, lakin özünü elə göstərir ki, guya gözü seçmir). 
Sofyuşka. Gözlüyüm masanın üstündə, kitabın arasında-
dır, onu ver.

Sofya. Bu saat, dayıcan. (Gedir).

DÖRDÜNCÜ ŞƏKII

STARODUM

Starodum (tək). O, mənə Moskvada təklif etdiyini yazır. 
Mən Milonu tanımıram. Lakin hamı deyir ki, o, namuslu 
və ləyaqətli adamdır. Hətta bunu onun əmisi də deyir ki, o, 
mənim həqiqi dostumdur. Əgər onun qəlbi...

BEŞINCI ŞƏKIL

STARODUM VƏ SOFYA

Sofya (gözlüyü verərək). Dayıcan, tapdım!
Starodum (oxuyur). “...Mən ancaq indi bildim... öz ko-

mandasını Moskvaya aparır... O sizə gərək rast gəlsin... 
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Sizinlə görüşə bilsə, mən çox şad olaram... Zəhmət çəkin, 
onun düşüncələrilə tanış olun...” (kənara). Əlbət ki, tanış 
olacağam. Bunsuz qızı ona vermərəm. “Siz görəcəksiniz 
ki... Sizin həqiqi dostunuz...” Yaxşı. Bu məktub sənə aid-
dir. Mən sənə demişdim ki, hamının tərif elədiyi cavan bir 
oğlan... Əzizim, sözlərim səni utandırır... Mən bayaq bunu 
hiss etmişdim. İndi də görürəm. Mənə olan etibarın...

Sofya. Mənim ürəyimdə səndən gizli bir sirr ola bilərmi? 
Yox, dayıcan! Mən qəlbimdəkin açıb sizə...

ALTINCI ŞƏKIL

ƏVVƏLKILƏR, PRAVDIN VƏ MILON

Pravdin. İcazə verin, mənim həqiqi dostum cənab Milo-
nu sizə təqdim edim.

Starodum (kənara). Milon?!
Milon. Sizin hörmət və iltifatınıza layiq ola bilsəm, özü-

mü xoşbəxt hesab edərəm...
Starodum. Qraf Çestan sizin qohumunuzdurmu?
Milon. O mənim əmimdir.
Starodum. Sizin kimi gözəl təbiətli bir adamla tanış ol-

maq mənə çox xoşdur. Əminiz sizin barənizdə mənimlə 
söhbət edib. 

Milon. Bilavasitə cəsarət dediyimiz şey xeyirxahlıqdır; ona 
görə də elə bir vəziyyət yoxdur ki, bu ona aid olmasın. Mənə 
elə gəlir ki, qəlbin igidliyi vuruşmada, lakin ruhun cəsarəti 
isə bütün sınaqlarda, həyatın hər bir sahəsində isbat olunur. 
Hücum zamanı başqaları ilə bərabər öz həyatını təhlükəyə 
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atan bir əsgərin cəsarəti ilə, padşahın qəzəbinə tutulacağın-
dan qorxmayaraq ona sözün doğrusunu deyən bir dövlət 
adamının cəsarəti arasında nə kimi fərq var? Yüksək mövqe 
tutan nüfuzlu şəxslərin qisas və hədəsindən qorxmayaraq 
ədalətlə aciz, köməksiz bir adamın tərəfini saxlayan hakim 
mənim nəzərimdə qəhrəmandır. Özü olmadığı halda böhtan 
atanlar tərəfindən namusu təhqir edilən bir adamın müda-
fiəsinə qalxan şəxslə, heç nə üstündə başqasını duelə çağı-
ran bir adamı təsəvvür edin: bu adam o birinə görə nə qədər 
qorxaq və miskindir! Mən cəsarəti belə başa düşürəm...

Starodum. Bəli, ruhunda cəsarət olan adam bunu belə 
başa düşər. Dostum, qucaqla məni! Mənim sadəlövh ol-
mağımı əfv et! Mən namuslu adamların dostuyam. Bu hiss 
mənə verilən tərbiyə ilə ruhuma aşılanmışdır. Mən sənin 
simanda elmli, ağıllı və xeyirxah bir şəxs görürəm və bu 
xeyirxahlıq qarşısında baş əyirəm.

Milon. Siz nə qədər nəcib insansınız!.. Yox... Mən daha 
ürəyimdəkini gizlədə bilmərəm... Sizin xeyirxahlığınız öz 
gücü ilə mənim könlümdəki sirri çıxarıb meydana qoyur. 
Əgər mənim qəlbim xeyirxah bir qəlbdirsə və əgər o xoşbəxt 
olmağa layiqdirsə, o halda onun xoşbəxtliyi sizdən asılıdır; 
bu da ancaq bir şeydədir: mən sizin sevimli bacınız qızı ilə 
evlənmək istərdim... Bizim bir-birimizə olan meylimiz...

Starodum (Sofyaya sevinclə). Necə? Mənim sənə təklif et-
diyim adamı sənin qəlbin əvvəldən seçə bilmişdir? Bax, 
mənim dediyim oğlan budur...

Sofya. Mən onu ürəkdən sevirəm.
Starodum. Siz hər ikiniz bir-birinizə layiqsiniz. (Böyük bir 

sevinclə onların əllərini birləşdirir). Mən bütün qəlbimlə sizin 
evlənmənizə razıyam.
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Milon (Starodumu qucaqlayaraq). Mən son dərəcə xoş-
bəxtəm!

Sofya (Starodumun əlini öpərək). Dünyada məndən də xoş-
bəxt adam varmı!

Milon. Bunlar onun mənə olan iltifatıdır. Mənim yaşda 
və mənim vəziyyətdə olan cavan bir adamın mötəbər şəxs-
lər tərəfindən söylənilən təriflərin hamısına layiq olduğu-
mu qəbul etmək – əfvedilməz bir lovğalıq olardı.

Pravdin. Əminəm ki, mənim dostumu siz yaxından tanı-
sanız, o sizin xoşunuza gələcəkdir. Sizin mərhum bacınızın 
evinə o tez- tez gedərdi.

STARODUM SOFYAYA BAXIR.

Sofya (yavaş-yavaş və çəkinə-çəkinə Staroduma). Anam da 
onu öz oğlu kimi istəyirdi.

Starodum (Sofyaya). Bunu eşitmək mənə çox xoşdur. (Mi-
lona.) Eşitdiyimə görə siz orduda olubsunuz. Sizin cəsarə-
tinizdən...

Milon. Mən öz vəzifəmi yerinə yetirmişəm. Hələ nə ya-
şım, nə də vəziyyətim mənə elə imkan verməyib ki, mən 
bilavasitə öz cəsarətimi, əgər belə bir cəsarət məndə varsa, 
göstərim.

Starodum. Əlbəttə var. Vuruşmalarda olub, öz həyatını 
təhlükəyə atan...

Milon. Mən də başqaları kimi öz həyatımı təhlükəyə atmı-
şam. Vuruşma meydanında göstərilən igidlik qəlbin elə bir 
keyfiyyətidir ki, bunu əsgərə – rəis, zabitə isə namus verir. Sə-
mimiyyətlə sizə etiraf edirəm: hələ elə bir imkan olmayıb ki, 
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mən bilavasitə cəsarətimi göstərə bilim, amma bunu lap ürək-
dən arzu edirəm.

Starodum. Bir şey məni çox maraqlandırır. Sizin cəsarət 
dediyiniz şey nədir?

Milon. Sizin icazənizlə deyim. Məncə, həqiqi cəsarət 
qəlbdə deyil, ruhda olur. Kimin ki, ruhunda cəsarət var, 
heç şübhəsiz, qəlbində də igidlik var. Bizim hərbi işdə əsgər 
gərək igid olsun, hərbi komandan cəsarətli. Hərbi koman-
dan soyuqqanlıqla təhlükənin bütün dərəcələrini nəzərə 
alıb, lazımi tədbirlər görür, şöhrətini həyatından üstün 
tutur, lakin o, vətənin mənafeyi və şöhrəti üçün öz şəxsi 
şöhrətini unutmaqdan da çəkinmir. Lakin onun cəsarəti öz 
həyatına qarşı qayğısız olmaqdan irəli gəlmir. O heç vaxt 
həyatını boş-boşuna təhlükəyə atmaz. O, həyatını fəda et-
məyə bacarır.

Starodum. Doğrudur. Siz bilavasitə cəsarəti hərbi koman-
danda görürsünüz. Lakin bu başqa hallara da aiddirmi?

Pravdin. Mən çox şadam!
Starodum. Mənim fərəhim sözlə ifadə olunmaz! Milon 

(Sofjyanın əlini öpür). Bu andan biz bəxtiyarıq! Sofya. Mənim 
qəlbim həmişə səni sevəcəkdir.

 
YEDDINCI ŞƏKIL

ƏVVƏLKILƏR VƏ SKOTININ

Skotinin. Mən də buradayam.
Starodum. Niyə gəldin?
Skotinin. Öz ehtiyacım üçün.
Starodum. Mənim sizə nə kimi köməyim dəyə bilər?
Skotinin. İkicə sözlə.



488

Starodum. Bu hansı sözlərdir?
Skotinin. Məni bərk-bərk qucaqlayıb de: Sofyuşka sənindir.
Starodum. Sən, deyəsən, boş bir şeydən yapışmısan?! Bir 

əməlli fikirləş.
Skotinin. Mən heç vaxt fikirləşmirəm, qabaqcadan da bi-

lirəm ki, əgər sən də fikirləşməsən, Sofyuşka mənim olacaq.
Starodum. Bu, qəribədir! Baxanda sənə ağılsız adam 

demək olmaz. Amma istəyirsən ki, bacım qızını tanımadı-
ğım bir adama verim.

Skotinin. Tanımırsan, bu saat özümü tanıdım. Mən Taras 
Skotinin öz nəslimizdə sonuncu deyiləm. Skotininlərin nəs-
li çox böyükdür, çox da qədimdir. Bizim lap ulu babamızın 
adını heç geroldiyada226 da tapmazsınız.

Pravdin (gələrək). Siz bununla bizi inandırmaq istəyirsi-
niz ki, o, lap Adəmdən də qabaq olub.

Skotinin. Bəs sən nə fikirləşirsən? Bir azca...
Starodum (gülərək). Yəni sən demək istəyirsən ki, sənin 

ulu baban yer-göy yarananda altıncı gündə, Adəmdən bir 
azca qabaq olub?

Skotinin. Sən bizim nəsil haqqında doğrudanmı belə 
gözəl fikirdəsən?

Starodum. Bəs necə? Elə gözəl fikirdəyəm ki, hətta bir 
şeyə çox təəccüb edirəm: sənin kimi bir adam necə də Sko-
tininlər nəslini qoyub başqa bir nəsildən evlənmək istəyir.

Skotinin. İndi fikirləş, gör ki, Sofyuşkamın mənə gəlməsi 
onun üçün nə böyük xoşbəxtlikdir! O, mülkədar qızıdır...

Starodum. Əlbət ki! Elə buna görə də o sənə layiq deyil. 
Sən hara, o hara?!
226 Rəsmi sənədlərdə zadəgan mülkədar adına “Öz nəslində sonuncu deyil” 
sözləri əlavə edilirdi.
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Skotinin. Mənə layiq olmasa da, alıram. Daha mənimki 
keçib. Qoy desinlər ki, Skotinin gedib mülkədar qızı ilə ev-
ləndi. Mənim üçün təfavütü yoxdur.

Starodum. Amma onun üçün təfavütü çoxdur: deyəcək-
lər ki, mülkədar qızı, Skotininə ərə getdi...

Milon. Bir-birinizə tay olmağınız sizin hər ikinizi bəd-
bəxt edə bilər.

Skotinin. Ba! Bu kimdir! Bu nə özünü araya soxur? (Staro- 
duma yavaşca). Hə! Yoxsa qızı əlimdən almaq istəyir?

Starodum (Skotininə yavaşca). Mənə elə gəlir.
Skotinin (yenə yavaşca). Heç qoyarammı?
Starodum (yenə yavaşca). Çox çətin məsələdir.
Skotinin (Milonu göstərərək bərkdən). Bizim hansımız gü-

lüncdür. Ha-ha-ha-ha.
Starodum (gülür). Görürəm hansınız gülüncdür.
Sofya. Dayıcan. Sizin şad olmağınız məni çox sevindirir!
Skotinin (Staroduma). Ba! Sən yaman güşad adamsanmış! 

Əvvəl mən elə bilirdim ki, heç sənə yaxın durmaq olmaz. 
Mənimlə bir kəlmə də danışmadın. Amma indi mənimlə 
bərabər gülürsən.

Starodum. Dostum, insan belə şeydir! Gah elə olur, gah belə.
Skotinin. Bu, indi aydın görünür. Mən bayaq da elə hə-

min Skotinindim, amma sən hirslənirdin.
Starodum. Səbəbi vardı.
Skotinin. Mən bunu başa düşürəm. Mən özüm də 

beləyəm. Evdə olanda, görürsən ki, gedib tövlələrə baxı-
ram oraları tör-töküntü görəndə o saat acığım tutur. Sən də 
mənə oxşamısan, bura gələndə bacımın evini tövlədən yax-
şı görmədin, buna görə də acıqlandım.

Starodum. Sən məndən xoşbəxtsən. Məni insanlar dü-
şündürür.

Skotinin. Məni də donuzlar.
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SƏKKIZINCI ŞƏKIL

ƏVVƏLKILƏR, XANIM PROSTAKOVA , PROSTAKOV,
MITROFAN VƏ YEREMEYEVNA

Xanım Prostakova  (içəri girə-girə). Əzizim, hamısını götür-
dünmü?

Mitrofan. Götürmüşəm, arxayın ol.
Xanım Prostakova  (Staroduma). Biz gəldik ki, sənə zəhmət 

də olsa, səndən bir xahiş eləyək. (Ərinə və oğluna). Baş əyin!
Starodum. Xanım, xahişiniz nədir?
Xanım Prostakova  (Staroduma). Cənab, iltifat buyurub 

yaxşı dincəldinizmi? Biz dördümüz də otaqda barmaq üs-
tündə gəzirdik ki, səni narahat etməyək. Heç qapıdan da 
baxmağa cəsarət eləməmişik. Bir də eşitdik ki, siz iltifat bu-
yurub bura gəlmisiniz. Cənab, bizi əfv et...

Starodum. Ah, xanım, siz bura bundan tez təşrif gətirsəy-
diniz, mənim ovqatım təlx olardı.

Skotinin. Bacım, sən elə heç mənim ardımca gəlirsən, bu 
lap gülməlidir. Mən bura öz ehtiyacım üçün gəlmişəm.

Xanım Prostakova. Mən də öz ehtiyacım üçün. (Starodu-
ma) İcazə verin, cənab, indi sizi ümumi xahişimizlə narahat 
edək. (Ərinə, oğluna) Baş əyin!

Starodum. Xanım, hansı xahişlə?
Xanım Prostakova. Əvvəl budur ki, çox xahiş eləyirəm, ha-

mınız zəhmət çəkib oturasınız (Mitrofan və Yeremeyevnadan 
başqa hamı oturur). Allah-təala biz günahkar bəndələrinin, 
qoy mənimlə o kişinin duasını eşidib, bizə bu Mitrofanuşka-
nı əta elədi. Bu saat ki, sən onu görürsən, bax onun elə olması 
üçün biz əlimizdən gələni əsirgəmədik. Olmazmı ki, cənab 
zəhmət qəbul edib onun biliyini bir gözdən keçirəsiniz.
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Starodum. Xanım! Mən eşitdim ki, o, artıq oxuyub qurta-
rıb. Mən onun müəllimlərinin də kim olduğunu bilirəm. Ku-
teykin ki, ona savad öyrədib, Sıfırkin də hesab - elə bundan 
görürəm ki, onun çox biliyi var (Pravdinə). O, alman müəlli-
minin də ona nə öyrətdiyini bilmək çox maraqlı olardı.

Xanım Prostakova. Cənab, ona bütün elmləri öyrədib!
Prostakov. Hər şey öyrədib!
Mitrofan. Hər nə istəsən öyrədib!
Pravdin (Mitrofana). Məsələn, nəyi öyrədib?
Mitrofan (əlindəki kitabı ona verir). Bax, hərfi öyrədib.
Pravdin (kitabı alaraq). Görürəm. Bu, hərf kitabıdır. Sən 

bundan nə öyrənmisən?
Mitrofan. Çox şey. İsim, sifət...
Pravdin. Məsələn, qapı isimdir, yoxsa sifət?
Mitrofan. Qapı? Hansı qapı?
Pravdin. Hansı qapı? Bax, bu qapı.
Mitrofan. Bumu? Bu, sifətdir.
Pravdin. Niyə?
Mitrofan. Ona görə ki, o öz yerinə qoyulub. Anbarın ki 

qapısı var, altı həftədir öz yerinə salınmayıb, bax, o, hələ-
lik isimdir.

Starodum. Buna görə də axmaq sözü sifətdir, çünki o ax-
maq adamın axmaqlığını göstərir.

Mitrofan. Elədir ki var.
Xanım Prostakova. Cənab, necə görürsünüz? 
Prostakov. Necədir, cənab?
Pravdin. Daha bundan yaxşı ola bilməz! Sərfdən çox bilir. 
Milon. Yəqin ki, tarixdən də heç bundan az bilmir.
Xanım Prostakova. Əlbət ki, cənab! Hələ lap balacalıqdan 

onun tarixə böyük həvəsi var.
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Skotinin. Mitrofan mənə oxşayıb. Hər gün bizim kən-
dxuda yeni bir əhvalat danışmasa, gözlərimi yummaram. 
İt oğlu, söz söyləməyin ustasıdır. Heç bilmirsən bu sözləri 
hardan tapıb deyir!

Xanım Prostakova. Nə qədər usta da olsa, bizim Adam 
Adamiçə çata bilməz.

Pravdin (Mitrofana). Tarixdən çox keçmisiniz?
Mitrofan. Çox keçmişik. O, tarixin özünə baxır. Bəzən 

görürsən ki, yeddi ölkə vurub keçmisən, yeddi padşahlığı 
addamısan.

Pravdin. Hə! Bu tarixi sizə Vralman öyrədir?
Starodum. Vralman?! Bu ad mənə tanış gəlir.
Mitrofan. Yox, bizim Adam Adamıç tarix demir, o özü də 

mənim kimi tarixə qulaq asmağı çox xoşlayır.
Xanım Prostakova. Onlar ikisi də mal-qaraya baxan Xav-

ronya arvadı tarix danışmağa məcbur eləyirlər.
Pravdin. Siz ikiniz də, yəqin ki, coğrafiyanı da ondan öy-

rənmisiniz?
Xanım Prostakova  (oğluna). Eşidirsənmi, əzizim? Bu, han-

sı elmdir?
Mitrofan (anasına yavaşca). Mən hardan bilim.
Xanım Prostakova  (oğluna). Əzizim, tərslik eləmə! Fürsət 

varkən özünü göstər.
Mitrofan (anasına yavaşca). Heç başa düşmürəm ki, nə so-

ruşurlar!
Xanım Prostakova  (Pravdinə). Cənab, sən hansı elmi dedin? 
Pravdin. Coğrafiyanı.
Xanım Prostakova  (Mitrofana). Eşidirsənmi nə deyir? Coğ-

rafiya.
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Mitrofan. Allah! Bunlar məndən nə istəyir axı? Hərə bir 
yandan bıçağı dirəyib boğazıma!

Xanım Prostakova  (Pravdinə). Görürsən də, cənab! Sən zəh-
mət çək bu elmin nə olduğunu ona söylə, o da onda deyər.

Pravdin. Bu, yeri təsvir edən elmdir.
Xanım Prostakova  (Staroduma). Yaxşı, bu nəyə lazım olur axı?
Starodum. Bu ona lazım olur ki, bir yerə getmək istəyən-

də, hara getdiyini bilirsən.
Xanım Prostakova. Ah, cənab! Bəs onda bu arabaçılar 

nəyə gərəkdir? Bu, onların işidir. Bu, zadəgan elmi deyil. 
Zadəganınkı odur ki, desin: məni filan yerə apar! O saatda 
kefi hara istəsə aparacaqlar. Cənab, Mitrofanuşkanın ki, bu 
bilmədiyi şey var, lap boş şeydir – sən mənim sözümə inan!

Starodum. Əlbəttə, xanım, əlbəttə! Nadan adam üçün ən bö-
yük təsəlli – bilmədiyi hər şeyi boş, mənasız hesab etməkdir.

Xanım Prostakova. İnsanlar elmsiz yaşayırlar, yaşayıblar da. 
Rəhmətlik dədəm on beş il voyevoda olub, bu qulluqda da 
iltifat buyurub vəfat eləyib. Onun heç savadı yox idi, amma 
yaxşıca dövlət yığmağı bacarırdı, dövlətlilərini də saxlayırdı. 
Şikayətçiləri həmişə dəmir sandığın üstündə oturub qəbul 
edərdi. Qurtarandan sonra da sandığı açıb ora nəsə qoyardı. 
Bu, qanun idi. Heç istəməzdi ki, sandıqdan bir şey çıxartsın. 
Bunu hamı bilir, sizdən də gizlətmək istəmirəm: cənnətməkan, 
bu pul yığdığı sandığın üstündə də ölüb, özü də acından. Gö-
rürsünüzmü?! Bu necədir?

Starodum. Tərifə layiq şeydir. Belə xoşbəxt ölümün ləz-
zətini duymaq üçün Skotinin olmaq lazımdı.

Skotinin. Oxumağın boş şey olduğunu rəhmətlik əmim 
Vavila Faleyeviç çox gözəl isbat etmişdir. Heç kəs ondan 
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oxumaq haqqında bircə kəlmə də söz eşitməmişdi, özü də 
bu barədə heç kəsdən bir söz eşitmək istəməzdi. Amma 
onda bilirsən nə baş vardı?

Pravdin. Nə qayırmışdı ki?
Skotinin. Bir gün onun başına belə bir hadisə gəlir. Kefli 

imiş. İti gedən yorğa at minibmiş. Atı bərk çapa-çapa gə-
lib daş darvazaya çatır. Özü hündürboylu adamdı, darva-
zadan içəri girir, amma yadından çıxıb başını aşağı əymir. 
Başı darvazanın tirinə dəyir ki, elə o saat da arxası üstə 
atın üstünə düşür, at özünü həyətə soxub onu artırmanın 
yanına gətirir. İndi mən bilmək istərdim: dünyada elə bir 
oxumuş adam başı varmı ki, belə bir zərbəyə tab gətirsin, 
partlaq-partlaq olmasın. Amma əmim, Allah ona rəhmət 
eləsin, keflilikdən ayılanda ancaq bunu soruşur: darvaza 
uçub-dağılmayıb ki?

Milon. Cənab Skotinin, siz özünüz özünüzün oxumuş 
adam olmadığınızı etiraf edirsiniz. Amma mənə elə gəlir ki, 
belə bir hadisə sizin başınıza gəlmiş olsaydı, sizin başınız 
oxumuş adam başından möhkəm olmazdı.

Starodum (Milona). Onu deməyin! Məncə, bütün Skoti-
ninlər nəsilcə qalınqafadır.

Xanım Prostakova. Ah, cənab, oxumaqdan axı adama nə 
xeyir? Biz bunu öz gözümüzlə öz mahalımızda görürük. Kim 
daha dərrakəlisə, onu öz yoldaşları dərhal bir qulluğa seçirlər.

Starodum. Kim daha dərrakəlisə, o öz vətəndaşlarına xe-
yirli olmaqdan boyun qaçırmaz.

Xanım Prostakova. Allah bilir, siz indi necə fikirləşirsiniz? 
Bizdə belədir ki, hamı istəyir yanını yerə versin (Pravdinə). 
Sən özün cənab, o birilərdən dərrakəlisən, amma nə qədər 
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zəhmət çəkirsən! İndi də bura gələndə gördüm ki, sənə bir 
zərf gətirirlər.

Pravdin. Mənə zərf gətirdilər? Bəs niyə gəlib bunu mənə de-
mirlər?! (Ayağa qalxır). Xahiş edirəm məni bağışlayın, sizi qo-
yub getməyə məcburam. Bəlkə, mənə validən bir əmr vardır.

Starodum (ayağa qalxır, hamı da qalxır). Get, dostum! An-
caq mən səninlə hələ görüşüb ayrılmıram.

Pravdin. Mən yenə də sizinlə görüşəcəyəm. Siz sabah 
səhər gedirsiniz?

Starodum. Saat yeddidə gedəcəyəm.

Pravdin gedir.

Milon. Mən də sabah sizi yola salandan sonra öz koman-
damı aparacağam. İndi gedib bu barədə sərəncam vermə-
liyəm, Milon gözləri ilə Sofya ilə vidalaşaraq gedir.

DOQQUZUNCU ŞƏKIL

XANIM PROSTAKOVA , MITROFAN, PROSTAKOV, 
YEREMEYEVNA, STARODUM VƏ SOFYA

Xanım Prostakova  (Staroduma). Gördünmü, cənab, Mitro-
fanuşka necə oğlandır?!

Skotinin. Gördünmü, əziz dostum, mən necə adamam?
Starodum. Bəli, ikinizi də gördüm, o ki lazımdır tanıdım.
Skotinin. İndi Sofyuşka mənim olacaqmı?
Starodum. Yox.
Xanım Prostakova. Sofyuşkanı Mitrofanuşkaya verirsənmi?



496

Starodum. Yox.
Xanım Prostakova. Buna mane olan nədir?
Skotinin. Bunun səbəbi nədir?
Starodum (onları kənara çəkib). Ancaq sizə gizlicə de-

yirəm: Sofyuşka nişanlanıb. (Gedir, Sofyaya da arxasınca gəl-
məsini işarə edir).

Xanım Prostakova. Ah, xəbis!
Skotinin. O, dəli olub!
Xanım Prostakova  (səbirsizliklə). Onlar haçan gedəcək?
Skotinin. Özün eşitdin ki! Dedilər, sabah səhər saat yeddidə. 
Xanım Prostakova. Saat yeddidə?
Skotinin. Sabah mən də tezdən duracağam. O nə qədər ağıl-

lı da olsa, Skotinindən çox da asanlıqla yaxa qurtara bilməyə-
cək. (Gedir). Xanım Prostakova  (səhnənin içində acıqlı-acıqlı, fi-
kirli yüyürür). Saat yeddidə!.. Biz də tezdən durarıq!.. Baxarıq! 
Mən istədiyimdən dönməyəcəyəm. Hamınız bura gəlin!

Hamı yüyürür.

Xanım Prostakova  (ərinə). Sabah səhər saat altıda karet 
dal artırmanın qabağında olmalıdır! Eşidirsən? Yadından 
çıxartma ha!

Prostakov. Çıxmaz, arvad, çıxmaz!
Xanım Prostakova  (Yeremeyevnaya). Sabahın özünə kimi 

Sofyanın qapısı qabağında olarsan, gözlərini də yummaz-
san! O, yuxudan duran kimi yüyürüb mənə xəbər verərsən.

Yeremeyevna. Baş üstə, xanım!
Xanım Prostakova  (oğluna). Sən də, mənim əziz balam, 

saat altıda geyinib hazır olarsan, nökərlərdən üçünü Sofya-
nın yataq otağının qabağında qoyarsan, ikisini də dəhlizdə, 
köməyə gəlmək üçün.
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Mitrofan. Dediyin kimi elərəm!
Xanım Prostakova. İndi gedin! (Hamısı gedir). Mən bilirəm 

nə qayıraram. Qəzəb olan yerdə mərhəmət də olur. Qoca acıq-
lanacaq, sonra da bağışlayacaq. Biz də istədiyimizi eləyəcəyik.

Dördüncü pərdənin sonu

BEŞINCI PƏRDƏ

BIRINCI ŞƏKIL

STARODUM VƏ PRAVDIN

Pravdin. Bu həmin zərf idi ki, dünən sizin yanınızda ev 
yiyəsi mənə demişdi.

Starodum. Demək, indi bu xəbis mülkədar qadının za-
lımlığına son qoymağa imkanın vardır?

Pravdin. Mənə tapşırılmışdır ki, bu arvadın hakimiyyə-
ti altında olan adamlara bir də zülm elədiyini görən kimi, 
həm onun evini, həm də kəndlərini qəyyumluğa götürüm.

Starodum. Allaha çox şükür ki, insanları mühafizə edən 
şəxslər var! Mənim sözlərimə inanın: o yerdə ki padşah 
düşünür, əsil şöhrətin nədən ibarət olduğunu bilir, o yer-
də insanlara öz hüquqlarını qaytarmaya bilməzlər. Belə bir 
yerdə hamı tez zamanda bir şeyi aydınca hiss edəcək ki, hər 
kəs öz xoşbəxtliyini və xeyrini ancaq qanuni olan şeylərdə 
axtarmalıdır... və özü kimi adamları köləlik əsarəti altında 
saxlamaq qanunsuz hərəkətdir.

Pravdin. Mən bu barədə sizinlə razıyam. Alçaq təbiətli 
adamlar kök salmış zərərli adətlərdən öz mənfəətləri üçün 



498

istifadə edirlər; bu zərərli adətləri aradan qaldırmaq, bilir-
sinizmi, nə qədər çətindir!

Starodum. Qulaq as, dostum. Böyük padşah – çox ağıl-
lı, gözəl tədbirli padşah deməkdir. İnsanlara xeyir vermək 
üçün o, müəyyən yollar göstərməlidir. Onun böyük ağıl sa-
hibi olduğunu göstərən şey – insanları idarə etmək məsələ-
sidir; çünki bütləri idarə etməyə heç ağıl lazım deyil. Kənd-
də hamıdan bacarıqsız olan kəndli, adət üzrə, naxırçı seçilir; 
çünki mal otarmaq üçün elə bir ağla ehtiyac yoxdur. Lakin 
taxt-taca layiq olan padşah öz rəiyyətinin mənəviyyatını 
yüksəltməyə çalışır. Biz bunu öz gözümüzlə görürük.

Pravdin. Padşahların azad mənəviyyatlara sahib olmaqla 
duyduğu fərəh son dərəcə böyük olmalıdır; mən başa düşə 
bilmirəm; hansı ehtiras onları bundan uzaqlaşdıra bilər...

Starodum. Hə! Padşahda elə böyük mənəviyyat olmalıdır 
ki, o, haqq yolunda dura bilsin və heç vaxt bu yoldan kənara 
çıxmasın. Başqalarının müqəddəratını idarə edən şəxslərin 
mənəviyyatını ələ almaq üçün bilirsənmi nə qədər fitnə-fə-
sad qurulmuşdur?! Hər şeydən əvvəl tamahkar yaltaqlar...

Pravdin. Yaltaq adamları ancaq nifrətlə təsəvvür etmək olar!
Starodum. Yaltaq elə məxluqdur ki, o, nəinki başqaları, 

hətta özü haqqında da yaxşı fikirdə deyil. O, ancaq bir şeyə 
çalışır: əvvəl təriflərlə adamın ağlını çaşdırsın, sonra da on-
dan istədiyi kimi istifadə etsin. Yaltaq – gecə oğrusudur: əv-
vəl şamı söndürür, sonra da oğurluğa başlayır.

Pravdin. Əlbət ki, insanların bədbəxtliyinə onların öz 
pozğunluqları səbəb olur. Lakin onları yaxşı adam etmək 
yolları…

Starodum. Padşahın əlindədir. Gərək elə olsun ki, gözəl 
əxlaq sahibi olmayanlara adamlar cərgəsinə qalxmağa im-
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kan verilməsin; yaxşı xidmətlərə görə verilən mükafatları 
alçaqcasına qulluq göstərmək yolu ilə və pulla əldə etmək 
mümkün olmasın; vəzifələr ayrı-ayrı adamlar tərəfindən 
oğurlanmasın, adamlar vəzifəyə görə intixab olunsun; belə 
olsa, hər kəs öz xeyrini xoş əxlaqlı olmaqda görər və hər kəs 
xeyirxah olmağa çalışar.

Pravdin. Doğru deyirsiniz! Böyük padşah...
Starodum. Könlü istədiyi adama iltifat və dostluq göstə-

rir, vəzifə və rütbəni ləyaqətli adamlara verir.
Pravdin. Ləyaqətli adamların lazımi qədər olması üçün 

indi tərbiyəyə xüsusi diqqət verilir...
Starodum. Bəli. Tərbiyə dövlətin rifah halının əsasını təş-

kil etməlidir. Bütün pis hərəkətlər pis tərbiyənin nəticəsidir. 
Bunu biz öz gözümüzlə görürük. Yaxşı, o, Mitrofanuşkaya 
ki, nadan ata-anası nadan müəllimlərə, hələ bir pul da verib 
tərbiyə etdirirlər, ondan vətən üçün nə adam çıxa bilər? O 
qədər zadəgan atalar var ki, öz oğlunun əxlaqi tərbiyəsini 
təhkimçi quluna tapşırır! Bunun da nəticəsində on beş ildən 
sonra bir qulun üstünə ikinci bir qul da əlavə olunur: biri 
qoca lələ, o biri də cavan ağa!

Pravdin. Lakin yüksək vəzifədə olanlar öz uşaqlarına 
başqa cür tərbiyə verirlər…

Starodum. Bu, doğrudur. Lakin mən istərdim ki, hər bir 
elm təlim ediləndə bir şey unudulmasın; unudulmasın ki, in-
sanlara verilən bütün biliklərdən əsas məqsəd – gözəl əxlaq 
məsələsidir. İnan ki, elm – pozğun adam əlində bədxahlıq 
etmək üçün dəhşətli bir vasitədir. Maarif ancaq xeyirxah in-
sanların mənəviyyatını yüksəldə bilər. Məsələn, mən istər-
dim ki, adlı-sanlı bir şəxsin oğlunu tərbiyə edən mürəbbi hər 
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gün tarixi açıb ona iki şey göstərsin: bunlardan biri – böyük 
adamların öz vətənlərinin rifah halını yüksəltmək uğrun-
da etdikləri xidmətdir; o biri də – öz adından, etibar və nü-
fuzdan istifadə edərək, bədbəxtliklə məşğul olan ləyaqətsiz 
əyanların tutduğu yüksək mövqedən nifrət və rəzalət uçuru-
muna yuvarlandığını təsvir edən yerlərdir.

Pravdin. Elə olmalıdır ki, hamı öz vəziyyətinə görə lazı-
mi tərbiyə ala bilsin. Onda əmin olmaq... Bu nə səsdir?

Starodum. Görəsən, nə olub?

IKINCI ŞƏKIL

ƏVVƏLKILƏR, MILON, SOFYA, YEREMEYEVNA

Milon (Sofyadan əl çəkmək istəməyən Yeremeyevnanı itələyir, 
əlində siyirmə qılınc adamların üstünə çığırır). Mənə yaxın gəl-
məyin!

Sofya (Starodumun üstünə atılır). Ah dayıcan! Məni mü-
dafiə et! Starodum. Əzizim! Nə olub ki?

Pravdin. Bu nə rəzalətdir!
Sofya. Ürəyim tir-tir əsir!
Yeremeyevna. Məhv oldum.
Milon. Alçaqlar! Bura gəlirdim, gördüm ki, çoxlu adam 

onun qolundan tutub müqavimət göstərdiyinə və çığırdığına 
baxmayaraq, darta-darta artırmadan endirib karetə aparır.

Sofya. Məni xilas edən bu oldu!
Starodum (Milona). Əzizim!
Pravdin (Yeremeyevnaya). Bu saat de görüm bunu hara 

aparırdınız? Deməsən, səni, xəbis...
Yeremeyevna. Kəbinini kəsməyə aparırdıq, ağa, kəbinini 

kəsməyə!
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Xanım Prostakova  (səhnə dalından). Biclər! Oğrular! Dələ-
duzlar! Bu saat əmr edərəm, hamınızı ölənə kimi döyərlər.

ÜÇÜNÇÜ ŞƏKIL

ƏVVƏLKILƏR, XANIM PROSTAKOVA , 
PROSTAKOV VƏ MITROFAN

Xanım Prostakova. Mən bu evin xanımıyam, ya yox? (Mı-
lonu göstərərək). Özgəsi gəlib bizi təhdid edəcəkmiş, mənim 
də əmrim keçməyəcəkmiş!..

Prostakov. Mən günahkaram?
Mitrofan. Adamlara əl atmaq?
Xanım Prostakova. Daha yaşamaq istəmirəm.
Pravdin. Mən şahidi olduğum cinayətkarlıq, həm Sofya-

nın dayısına, həm də nişanlısına...
Xanım Prostakova. Nişanlısına?
Prostakov. Əcəb işdir!
Mitrofan. Cəhənnəm olsun hamısı!
Pravdin. Haqq verir ki, Sofyamı təhqir edənləri qanun üzrə 

ciddi surətdə cəzalanmasını hökumətdən tələb edim. Bu saat ev 
xanımını, asayişi pozduğuna görə, məhkəməyə cəlb edəcəyəm.

Xanım Prostakova  (dizi üstə düşərək). Müqəssirəm, cənab! 
Pravdin. Onun əri ilə oğlu da bu cinayətdə iştirak etməyə 

bilməzdi...
Prostakov. Taqsırım olmaya-olmaya müqəssir oluram!
Mitrofan. Əmican, müqəssirəm!
Xanım Prostakova. Gör mən it qızı nə qayırdım!
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DÖRDÜNCÜ ŞƏKIL

ƏVVƏLKILƏR VƏ SKOTININ
Skotinin. Bacı, yamanca kələk qurmuşdun ha!.. Ba!.. Bu 

nədir? Bizimkilərin hamısı dizi üstə çöküb!
Xanım Prostakova  (dizi üstə). Ah, ağalar yıxılanı vurmaz-

lar, günahkaram! Boynuma alıram! Məni məhv etməyin. 
(Sofyaya) Əzizim, bağışla məni! Mənə, mənim bu yazıq ye-
timlərimə (ərini və oğlunu göstərir) rəhmin gəlsin!

Skotinin. Bacı! Dəli-zad olmamısan ki?
Pravdin. Sus, Skotinin!
Xanım Prostakova. Bizi bağışla! Allah səni öz sevimli nişan-

lınla xoş günə çıxarar. Məni bədbəxt eləməkdən sənə nə olar?
Sofya (Staroduma). Dayıcan! Bu, məni təhqir də eləsə, 

mən bunu bağışlayıram...
Xanım Prostakova  (əllərini Starodumacan qaldırır). Cənab! 

Sən də məni bağışla, günahkaram! Mən axı adamam, mələk 
deyiləm.

Starodum. Bilirəm, bilirəm, adamdan mələk olmaz. La-
kin iblis də olmaq lazım deyil.

Milon. Onun cinayəti də, peşmançılığı da nifrətə layiqdir.
Pravdin (Staroduma). Siz bundan bir azca da olsa şikayət 

etsəniz, hökumətə bircə kəlmə söz söyləmiş olsanız... bunu 
artıq xilas eləmək mümkün olmayacaq.

Starodum. Mən heç kəsin məhv olmasını istəmirəm. Mən 
onu əfv edirəm.

Hamısı dizi üstdən qalxır.

Xanım Prostakova. Əfv etdi! Ah, cənab! Hə-ə! İndi mən 
öz adamlarıma o ki var divan tutaram! İndi mən onların 
bir-bir işinə baxaram! İndi mən bilərəm, kim onun yaxasını 
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buraxıb! Yox, dələduzlar! Yox, oğrular! Bunu mən bağışla-
maram! Bu həqarəti bağışlamaram!

Pravdin. Siz öz adamlarınızı nə üçün cəzalandırmaq istə-
yirsiniz?

Xanım Prostakova. Ah, cənab, bu nə sualdır? Məgər mən 
öz adamlarıma da böyüklük eləyə bilmərəm?

Pravdin. Yoxsa siz elə bilirsiniz ki, haçan kefiniz çatanda öz 
adamlarınıza divan tuta bilərsiniz? Bu haqqı sizə kim verib?

Skotinin. Məgər zadəgan nə vaxt istəsə, öz qulluqçularını 
kötəkləyə bilməz? Buna haqqı yoxdur?

Pravdin. Nə vaxt istəsə? Bu nə deməkdir? Sən doğrudan 
da Skotininsən! (Xanım Prostakova a). Yox, xanım, heç kəsə 
zülm eləməyə ixtiyar verilməmişdir.

Xanım Prostakova. İxtiyar verilməmişdir? Zadəgan 
mülkədarın nə vaxt istəsə, öz qulluqçularını döyməyə ix-
tiyarı yoxdur? Bəs zadəgan mülkədarların ixtiyar sahibi ol-
ması haqqında verilən fərman nədir?

Starodum. Fərmanlara izahat verməyin ustasıdır.
Xanım Prostakova. Siz gülə bilərsiniz. Mən bu saat hamını 

bir-birinə qataram. (Adamları yarıb keçmək istəyir).
Pravdin (onun qabağını kəsir). Dayanın, xanım! (Cibindən 

kağızı çıxarıb ciddi bir ifadə ilə Prostakova oxuyur). Hökumət 
adından sizə əmr edirəm: bu saat bütün adamlarınızı və 
kəndlilərinizi bura yığın, hökumət tərəfindən verilən fər-
manı onlara oxuyacağam. Siz son dərəcə zəif düşüncəli 
olduğunuzdan, sizin arvadınız burda olmazın vəhşiliklər 
edir; buna görə də hökumət mənə buyuruq vermişdir ki, 
sizin evinizi və kəndlərinizi qəyyumluğa götürüm.

Prostakov. Ah, gör başımıza nə gəldi!
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Xanım Prostakova. Necə? Bəla bəla üstünə! Nə üçün? Nə 
üçün cənab? Ona görə ki, mən öz evimin xanımıyam...

Pravdin. Zalım, insafsız xanımsan. Gözəl quruluşlu bir 
dövlətdə sənin kimi bədxasiyyət bir adama dözmək olmaz! 
(Prostakova) Gedin.

Prostakov (əllərini təəssüflə bir-birinə çırpıb gedir). Gördün, 
arvad, başımıza nə gətirdin?

Xanım Prostakova  (dərdli-dərdli). Bu nə müsibətdi mən 
düşdüm! Qara günlərə qaldım!

Skotinin (kənara). Ba-ba-ba! Belə getsə, bunlar gəlib məni 
də yaxalayacaq... Belə olsa, Skotininlər hamısı qəyyumluq al-
tına düşər... əl-ayaq dəyməmişkən burdan əkilmək lazımdır.

Xanım Prostakova. Hər şeyim əlimdən çıxdı! Məhv oldum!
Skotinin (Staroduma). Mən sənin yanına gəldim ki, iş 

düzəldək... nişanlı...
Starodum (Milonu göstərir). Bax odur!
Skotinin. Hə-ə! Daha mənim burda işim yoxdur. Arabanı 

qoşdurum gedim...
Pravdin. Get öz donuzlarının yanına! Yadından da çıxart-

ma, bütün Skotininlərə xəbər ver ki, əl-ayaqlarını yığışdır-
sınlar.

Skotinin. Dostlara necə xəbərdarlıq eləmək olar! Onlara 
deyərəm ki, kəndlilərini...

Pravdin. Çox istəsinlər, ya da, heç olmasa...
Skotinin. Sonra?
Pravdin. Onlara dəyməsinlər.
Skotinin (gedə-gedə). Heç olmasa onlara dəyməsinlər!
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BEŞINCI ŞƏKIL

XANIM PROSTAKOVA , STARODUM, PRAVDIN, 
MITROFAN, SOFYA, YEREMEYEVNA

Xanım Prostakova  (Pravdinə). Cənab, sən məni məhv 
etmə! Bundan sənin xeyrin nədir axı? Olmazmı ki, fərmanı 
birtəhər ləğv edəsən? Bütün fərmanlar yerinə yetirilir ki?

Pravdin. Mən öz vəzifəmi yerinə yetirməyə bilmərəm.
Xanım Prostakova. Heç olmasa üçcə gün mənə möhlət ver 

(kənara). Mən onda bilərdim nə qayırardım...
Pravdin. Heç üçcə saat da vermərəm.
Starodum. Bəli, dostum! O, üç saatda o qədər yaramazlıq 

edə bilər ki, bunu heç təmizləyib qurtarmaq olmaz!
Xanım Prostakova. Cənab, sən burdakı xırda-mırda işlər-

dən heç baş aça bilməyəcəksən ki?
Pravdin. O mənim işimdir... Özgələrin şeyi sahibinə qay-

tarılacaq və...
Xanım Prostakova. Bəs borcları nə edəcəksən? Müəllimlə-

rin haqqı verilməyib...
Pravdin. Müəllimlərin (Yeremeyevnaya). Onlar burdadı-

mı? Çağır gəlsinlər.
Yeremeyevna. İndicə gəliblər. Ağa, alman müəllimini də? 
Pravdin. Hamısını çağır.

Yeremeyevna gedir.

Pravdin. Xanım, siz narahat olmayın, mən hamısını yo-
luna qoyaram.

Starodum (Xanım Prostakovanı məyus görərək). Xanım! 
Başqalarına pislik etmək ixtiyarını itirdikdən sonra sən 
özünü daha yaxşı hiss edəcəksən.
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Xanım Prostakova. İltifatınız artıq olsun! Öz evimdə ki, 
mənim əl-qol açmağa ixtiyarım olmayacaqmış, daha onda 
mən nəyə lazımam?!

ALTINCI ŞƏKIL

ƏVVƏLKILƏR, YEREMEYEVNA, VRALMAN, 
KUTEYKIN, SIFIRKIN

Yeremeyevna (müəllimləri Pravdinin yanına gətirir). Cənab, 
bu da bizim gicbəsər müəllimlərimiz, gətirdim.

Vralman (Pravdinə). Əlahəzrət, buyurmuşdunuz məni 
çağırsınlar?

Kuteykin (Pravdinə). Çağırdılar, mən də gəldim.
Sıfirkin (Pravdinə). Əmriniz nədir, zati-aliləri?
Starodum (Vralmana diqqətlə baxır). Adə, sən həmin Vral-

man deyilsən?
Vralman (Starodumu tanıyır). Ba! Ba! Ba! Bab! Ba! Sən ki, 

mənim hörmətli ağamsan. (Starodumun ətəyini öpür). Ne-
cəsən? Sağ-salamatsanmı?

Pravdin. Olmaya, siz bu adamı tanıyırsınız?
Starodum. Əlbət ki, tanıyıram. Üç il mənim faytonçum olub.

Hamı təəccüb edir.

Pravdin. Yaxşı müəllimmiş.
Starodum. Vralman, burda müəllimlik edirdin? Düzü, mən 

elə bilirdim ki, yaxşı adamsan, bacarmadığın işə girişməzsən...
Vralman. Ağa, nə eləyəydim axı? Əlacım yox idi. Bir də, 

belə iş tutan bir mən deyiləm ki! Moskvada üç ay avara-ava-
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ra dolaşdım, heç kəs məni faytonçuluğa götürmədi. Mən də, 
ya gərək acından öləydim, ya da gedib müəllimlik edəydim.

Pravdin (müəllimlərə). Hökumətin əmrilə mən bu evi qəy-
yumluğa götürdüyümdən, sizi işdən azad edirəm.

Sıfirkin. Lap yaxşı eləyirsiniz!
Kuteykin. Azad edirsiniz? Onda qabaqca haqq-hesabı çü-

rütmək lazımdır...
Pravdin. Sənə nə çatasıdır?
Kuteykin. Hörmətli ağa, mənə az pul çatası deyil, yarı-

millik oxumaq haqqı, üç il müddətində yırtdığım ayaqqabı 
pulu, elə olurdu ki, bura gəlib boş-bekar qalırdıq, bax bu-
nun pulu, bir də ki...

Xanım Prostakova. Ay acgöz! Bunları sən niyə istəyirsən? 
Pravdin. Xanım, xahiş edirəm mane olmayın!
Xanım Prostakova. Məsələ ki, bu yerə gəlib çatdı, qoy lap 

açığını deyək: sən axı Mitrofanuşkaya nə öyrətmisən?
Kuteykin. Öyrənəydi, mənə nə!
Pravdin (Kuteykinə). Yaxşı, yaxşı, (Sıfirkinə). Sənə nə qə-

dər çatacaq?
Sıfirkin. Mənə? Heç nə qədər.
Xanım Prostakova. Cənab, ona bir ilə on rubl verilib, an-

caq ikinci ilin pulu durur.
Sıfirkin. O aldığım on rubl mənim ikiillik ayaqqabımın pulu-

nu da ödəyir. Demək, bizim haqq-hesabımız əl-ələ, baş-başadır.
Pravdin. Bəs oxumaq haqqı?
Sıfirkin. Oxumaq haqqı lazım deyil.
Starodum. Niyə?
Sıfirkin. Buna haqq almaram: o, heç bir şey öyrənməyib. 
Starodum. Öyrənməsə də, sənin haqqını vermək lazımdır. 
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Sıfirkin. Almaram! Mən padşaha iyirmi ilə qədər qulluq 
eləmişəm. Elədiyim qulluğa pul almışam, nahaq yerə pul 
almamışam, almaram da.

Starodum. Bax, doğru adam belə olar!

Starodum və Milon ciblərindən pul çıxarırlar.

Pravdin. Kuteykin, heç bir utanırsanmı?
Kuteykin (başını aşağı dikir). Lap biabır oldum ki...
Starodum (Sıfirkinə). Dostum, təmiz ürəkli olduğuna görə 

bax bu pulu sənə bağışlayıram.
Sıfirkin. Sağ olun, əlahəzrət! Təşəkkür edirəm. Pul sizin-

dir? bağışlaya bilərsiniz. Ancaq mən havayı yerə pul almaram.
Milon (ona pul verir). Dostum, bunu da al.
Sıfirkin. Siz də sağ olun.

Pravdin ona pul verir.

Sıfirkin. Əlahəzrət, siz bunu axı niyə verirsiniz?
Pravdin. Ona görə verirəm ki, sən Kuteykinə oxşamırsan. 
Sıfirkin. Eh, zat-aliləri, mən əsgərəm.
Pravdin (Sıfirkinə). İndi gedə bilərsən, dostum! (Sıfirkin gedir).
Pravdin. Kuteykin, sən sabah bura gəl və zəhmət çək xa-

nımın özü ilə haqq-hesabını çürüt.
Kuteykin (qaça-qaça). Onun özü ilə? Yox, yox! Daha heç 

bir şey istəmirəm.
Vralman (Staroduma). Zat-aliləri, köhnə xidmətçinizi yad-

dan çıxartmayın. Məni yenə də işə götürün.
Starodum. Vralman, mən elə bilirəm, sən indi heç at sür-

məyi də bacarmazsan, atdan da yadırğamısan.
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Vralman. Yox, ağa, yox! Atdan yadırğamamışam. Mən ki 
burda bu ağalarla yaşayırdım, elə bilirdim ki, həmişə atlar-
la durub-otururam.

Yeddinci şəkil
Əvvəlkilər və qapı nökəri
Nökər (Staroduma). Sizin kareta hardadır?
Vralman. Məni də apararsınızmı?
Starodum. Get qozlada otur.
Vralman gedir.
Sonuncu şəkil
Xanım Prostakova, Starodum, Milon, Sofya, Pravdin, 

Mitrofan, Yeremeyevna
Starodum (Sofya ilə Milonun əlindən tutaraq Pravdinə). Dos-

tum, biz gedirik! Bizə...
Pravdin. Sizə xoşbəxt olmağı arzu edirəm. Namuslu 

adamların xoşbəxt olmağa haqqı var.
Xanım Prostakova (oğlunu qucaqlayır). Mənim əziz balam, 

Mitrofanuşka, mənə qalan bircə sən oldun!
Mitrofan. Ana, əl çək məndən! Yapışanda qopmaq bilmir ki...
Xanım Prostakova. Sən də! Sən də məni atırsan! Hə! 

Naxələf oğul! (Özündən gedir).
Sofya (onun yanına yüyürür). Allah! Huşunu itirib!
Starodum (Sofyaya). Kömək elə, ona kömək elə!

Sofya ve Yeremeyevna onu ayıltmağa çalışırlar.

Pravdin (Mitrofana). Yaramaz! Sən niyə ananla belə ko-
bud rəftar eləyirsən? Onu fəlakətə sürükləyən hər şeydən 
çox sənə bəslədiyi dəlicəsinə məhəbbət oldu.

Mitrofan. Mən ki, bunu görmədim...
Pravdin. Nəzakətsiz!
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Starodum (Yeremeyevnaya). O, indi necədir?
Yeremeyevna (Xanım Prostakovaya diqqətlə baxaraq əlini 

əlinə çırpır). Ayılır, cənab, ayılır!
Pravdin (Mitrofana). Dostum, mən bilirəm səninlə nə 

eləmək lazımdır. Qulluğa gedəcəksən...
Mitrofan (əlini yellədir). Mənim üçün təfavütü yoxdur. 

Hara desələr...
Xanım Prostakova  (ayılır, ümidsiz halda). Mən təmiz məhv 

oldum. İxtiyarım əlimdən alındı! İndi mən nə üzlə adam 
içinə çıxaca bilərəm? Oğlum da əlimdən getdi.

Starodum (Xanım Prostakovanı göstərərək). Bax, bədxahla-
rın sonu budur!

Komediyanın sonu

Творческие задания для любознательных студентов 

1. Инсценируйте на семинарском занятии понравившиеся 
вам сцены и действия из комедии «Недоросль» Д.И.Фонвизина 
на русском языке, сделайте их видеозапись, поделитесь ею с то-
варищами. 

2. Выделите в речи персонажей комедии слова и выражения 
разных стилей. 

3. Используйте Диаграмму Венна для характеристики об-
разов помещиков Простаковых и Скотининых, а также поло-
жительных персонажей комедии – Стародума и Правдина. 

4. Прочитайте по ролям пятую и шестую картины коме-
дии на русском языке, выскажите своё отношение к происходя-
щим событиям. Дайте характеристику образа Еремеевны. 
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ALEKSANDR NİKOLAYEVİÇ RADİŞŞEV
 (1749-1802) 

PETERBURQDAN MOSKVAYA SƏYAHƏT

Tam mətni Azərbaycan dilinə çevrilmiş bu əsərdən bəzi fəsillər 
oxucuya təqdim olunur. Radişşev öz “Səyahəti”ni 1780-ci illərin 
ortalarından başlayaraq qələmə alır və ovaxtkı rus həyatının ən cid-
di problemlərini müzakirəyə çıxarır. “Səyahət” janrı ona iki paytaxt 
arasında yol gedərkən ciddi və geniş müşahidələr aparmağa, hadisə 
və faktlara bədii və elmi, realist və sentimentalist yanaşma tətbiq et-
məklə rastlaşdığı haqsızlıqları, hakimiyyətdə olanları və kəndlilərə 
sahibkarlıq edən mülkədarları publisist qələmi ilə ifşa etməyə şərait 
yaradır. Təqdim olunan fəsillərlə tanışlıq bizdə müxtəlif zümrələr-
dən olan insanların həyatı və düşüncələri haqqında təsəvvür yara-
dır. Lakin müəllif gördüklərini sadəcə təsvir etməkdə çətinlik çəkir 
və hisslərə qapılaraq ədalətsizliyi, bərabərsizliyi, insanlığa layiq ol-
mayan rəzaləti qamçılayır, mövcud rejimə qarşı üsyan qaldırır. 

Rus sentimentalizminin və realist ədəbiyatının bariz nümunəsi 
kimi böyük maraq doğuran “Peterburqdan Moskvaya səyahət” əsəri 
əsl yazıçı-vətəndaş mövqeyinin ifadəsi idi. Əsərin böyük bir hissə-
sinin Azərbaycan dilinə tərcüməsinin kitaba daxil edilməsi ovaxtkı 
zadəgan-mülkədar Rusiyası, təhkimçilik hüququnun bu imperiya-
da törətdiyi eybəcərliklər barədə dolğun təsəvvür formalaşdırır. 

Творческое задание для студентов

Подготовьте реферат или презентацию о жизни и твор-
честве А.Н.Радищева, о жанре и методе его «Путешествия 
из Петербурга в Москву».
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"PETERBURQDAN MOSKVAYA SƏYAHƏT"DƏN FƏSILLƏR

TOSNA

Peterburqdan yola düşərkən mən təsəvvür edirdim ki, 
bu yol ən yaxşı yoldur. Bu yol ilə padşahdan sonra gedən-
lərin hamısı yolu yaxşı hesab edirdi. Həqiqətdə də yol yax-
şı idi, ancaq bu yaxşılıq uzun sürmədi. Yola tökülmüş tor-
paq quraqlıq vaxtı onu hamar saxlayırdı, yayın ortasında 
isə yağışdan elə palçıq əmələ gəlmişdi ki, yoldan keçmək 
mümkün deyildi... Yolun pisliyindən narahat olduğuma 
görə mən kibitkadan çıxıb istirahət etmək üçün poçt otağı-
na girdim. İçəri girdikdə otaqda bir nəfər müsafir gördüm; 
o, qabaq tərəfdəki bucağa qoyulmuş uzun kəndli stolunun 
dalında oturub kağızları gözdən keçirir və poçt komissarın-
dan xahiş edirdi ki, ona tezliklə at verilməyi əmr etsin.

– O kimdir? – deyə soruşdum. Məlum oldu ki, bu adam 
köhnə adətli çar məmurudur, qarşısında gözdən keçirdiyi bir 
çox cırıq-cındır kağız-kuğuzla Peterburqa gedir. Mən dərhal 
onunla söhbətə başladım; aramızda belə bir söhbət keçdi:

– Mərhəmətli cənab! Sizin bu bəndeyi-həqir, rütbə 
sənədləri arxivində qeydçi işləyirdi, vəzifəmdən öz şəxsi 
mənfəətim üçün istifadə edə bilmişəm. Mən əlimdən gəl-
diyi qədər çalışaraq, Rusiyadakı bir sıra nəsillərə aid aydın 
dəlillərlə təsdiq edilmiş şəcərə toplamışam. Mən onların 
neçə yüz illər ərzində knyaz və ya nəcib nəslə mənsub ol-
duqlarını isbat edəcəyəm. Mən əsl-nəsibi Monomaxdan və 
ya Ryurikin özündən başlayan çox adamın knyazlıq etiba-
rını bərpa edəcəyəm. – Mərhəmətli cənab! – deyə o öz ka-
ğızlarını göstərərək, sözünə davam etdi. – Bütün Velikorus 
dvoryanları gərək mənim əməyimi satın alıb, bu kağızlara 
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hər hansı bir malın qiymətindən də artıq pul verəydi. Lakin 
ağa, cənab və ya zat-ali, rütbənizi bilmirəm, müsaidəniz-
lə sizə deməliyəm ki, onlara nə lazım olduğunu özləri də 
bilmirlər. Sizə məlumdur ki, rəhmətlik mömin çar Fyodor 
Alekseyeviç rütbəyə görə yer tutmağı ləğv etməklə nə qə-
dər dvoryanı narazı saldı. Bu, olduqca sərt qanun, bir çox 
namuslu knyaz və çar nəslini Novqorod dvoryanları sə-
viyyəsinə endirdi. Lakin yenə də mömin imperator Böyük 
Pyotr öz rütbə cədvəli ilə onları tamamilə nəzərdən saldı. 
Hamı üçün hərbi və mülki xidmət yolu ilə dvoryanlıq ləqə-
bini və qədim dvoryanlığı qazanmaq üçün yol açdı, onları 
necə deyərlər, ayaq altında tapdaladı. Hazırda padşahlıq 
edən mərhəmətli anamız dvoryanlıq haqqında fərman-hü-
mayunla əvvəlki fərmanları təsdiq etmişdir; bu qanun bi-
zim bütün möhtərəm adamlarımızı az qala təşvişə salmış-
dı, zira qədim nəsillər dvoryanlıq dəftərlərində hamıdan 
aşağıda yazılmışlar. Lakin belə bir şayiə vardır ki, tezliklə 
əlavə bir fərman veriləcəkdir; bu fərmanla 200 və 300 illik 
müddət üçün öz dvoryanlıq əsl-nəsəbini isbat edə bilənlərə 
markiz və ya başqa bir ad-san veriləcək və onlar başqa nə-
sillərə nisbətən bəzi üstünlüklərə malik olacaqlar. Bu səbə-
bə görə də, mərhəmətli cənab, mənim bu əməyim bütün 
qədim nəcib cəmiyyəti son dərəcə xoşhal edəcəkdir; lakin 
hər kəsin öz düşməni var.

Moskvada mən cavan ağalara məxsus bir məclisə düş-
düm, öz əməyimin nəticəsini onlara təklif etdim ki, bəlkə 
onların mərhəməti ilə heç olmazsa bu işə sərf etdiyim kağız 
və mürəkkəbin xərcini çıxarım, lakin xoşhallıq əvəzinə is-
tehzaya məruz qaldım və qüssəmdən bu paytaxt şəhəri tərk 
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edib Piterə yollanmaq qərarına gəldim ki, orada, məlum 
olduğu üzrə, mədəniyyət daha artıqdır. – Bunu deyərək, 
o, mənə ikiqat təzim etdi və özünü düzəldərək böyük bir 
ehtiramla qarşımda dayandı. Mən onun fikrini anladım, 
kisəmdən pul çıxardım və ona verərək məsləhət gördüm 
ki, Peterburqa gəldikdə o, öz kağız-kuğuzunu şey sarımaq 
üçün çərçilərə satsın; zira uydurma markizlik bir çoxlarının 
başını gicəlləndirə bilər, bu da Rusiyada artıq yox edilmiş 
bir bəlanın – qədim nəsil ilə lovğalanmağın yenidən əmələ 
gəlməsinə səbəb olar.

LÜBANI

Mənim qışdamı, yoxsa yaydamı səfər etdiyimin, mən-
cə, sizin üçün əhəmiyyəti yoxdur. Ola bilər ki, qışda da 
səfər etmişəm, yayda da. Çox zaman elə olur ki, səyyahlar 
xizəklə yola düşüb, araba ilə qayıdırlar. – Yayda. – Balaca 
tirlər döşənmiş yol qabırğalarımı əzmişdi; mən kibitkadan 
düşüb piyada yol getdim. Kibitkada uzanan zaman mən 
dünyanın intəhasız olması haqqında düşünürdüm. Ruhən 
yerdən ayrılırkən, mənə elə gəlirdi ki, kibitkanın silkələn-
məsinə dözmək mənim üçün daha asan idi. Lakin mənə-
vi məşqlər diqqətimizi cismimizdən həmişə yayındırmır; 
mən də qabırğalarımı salamat saxlamaq üçün piyada yola 
düşdüm. Yoldan bir neçə addım kənarda yer şumlayan bir 
kəndli gördüm. Hava isti idi. Mən saata baxdım. Birə iyirmi 
dəqiqə qalmışdı. Mən şənbə günü evdən çıxmışam. Bu gün 
bazar günüdür. Yer şumlayan kəndli, ondan tövcü almayan 
mülkədarın kəndlisi idi. Kəndli böyük bir diqqətlə yer sü-
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rürdü. Tarla yəqin ki, ağanınkı deyildi. Xışı böyük məharət-
lə çevirirdi. Mən rəncbərə yaxınlaşaraq:

– Allah qüvvət versin, – dedim, o dayanmadı, başlamış 
olduğu şırımı qurtarmaq üzrə idi. Mən, – Allah qüvvət ver-
sin, – deyə təkrar etdim.

Rəncbər xış dəmirinin torpağını silkələyərək, onu yeni 
bir şırıma keçirə-keçirə:

– Sağ ol, ağa, – deyə cavab verdi.
– Bazar günü yer şumlamağından görünür ki, raskolnik-

sən.227

– Yox ağa, üzümə düz xaç çəkirəm – deyərək, o, mənə üç 
barmağını göstərdi. – Allah kərimdir. O, qeybəti və ailəsi 
olan adama acından ölməyi haram etmişdir.

– Məgər bütün həftədə işləməyə vaxtın çatışmır ki, bazar 
günlərini də işləyirsən, özü də günün belə istisində.

– Ay ağa, həftə altı gündür, biz isə həftədə altı gün bi-
yara gedirik; hava yaxşı olanda da axşam çağları meşədə-
ki otu ağanın həyətinə daşıyırıq; arvadlar, qızlar isə bazar 
günlərində göbələk və meyvə yığmaq üçün meşəyə gedir-
lər. Allah eləsin ki, – üzünə xaç çəkir, – bu gün axşam yağış 
yağsın. Ağa can, sənin də kəndlilərin varsa, onlar da Allaha 
yalvarıb yağış istəyirlər.

– Yox, əzizim, mənim kəndlim yoxdur və heç kəs də bu-
nun üçün mənə bəddua etmir. Ailən böyükdürmü?

– Üç oğlum var, üç də qızım. İlkinin on yaşı hələ tamam 
olmamışdır.

– Əgər sənin boş olduğun təkcə bazar günüdürsə, bəs 
ailənin çörəyini necə çatdırırsan?

227 Raskol – XVII əsrin ortalarında Rusiyada dini hərəkat. Raskolnik, bu dini 
hərəkatın tərəfdarına deyilir.
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– Təkcə bazar günləri deyil, gecələr də bizim sərənca-
mımızdadır. Əgər tənbəllik etməsən, acından ölməzsən. 
Görürsənmi, atın biri dincəlir; bu yorulan kimi, o birisini 
qoşacağam, işim də faydalı olacaq.

– Sən öz ağan üçündəmi belə işləyirsən?
– Yox, ay ağa, bu cür işləmək günah olar. Onun tarla-

sında bir adam üçün əllisi işləyir, mənim yeddi baş ailəm 
üçün isə təkcə mən işləyirəm. Sən özün, Allaha şükür, he-
sabdan başı çıxan adamsan. Ağa üçün işləyəndə uzanıb öl-
sən də “sağ ol” deməzlər. Ağa nəfər vergisini də vermir; 
nə qoyundan, nə kətandan, nə toyuq, nə də yağdan keçir. 
Hələ bu çox yaxşıdır ki, ağa kəndlidən bəhrə alır, özündən 
də sərkarı yoxdur. Doğrudur, bəzən mərhəmətli ağalar da 
adambaşına azı üç manat alırlar; yenə də biyardan bu yax-
şıdır. İndi hələ bir xəbər də var ki, kəndləri, adına nə deyir-
lər heç bilmirəm, hə, icarəyə verirlər. Biz isə buna əlli-ayaqlı 
satılmaq deyirik. Lüt icarədar kəndlilərin dərisini soyur; ən 
yaxşı vaxtımızı da əlimizdən alır. Qışda nə çarvadarlığa bu-
raxır, nə də şəhərə gedib işləməyə; elə gərək onun özü üçün 
işləyəsən, nə var, nə var o, sənin üçün nəfər vergisi verir. Öz 
kəndlilərini başqasına işləməyə vermək lap şeytan işidir. 
Pis sərkardan şikayət etmək olar, icradərdan kimə şikayət 
edəcəksən?

– Yox, əzizim, sən səhv edirsən, adamları incitmək qa-
nunla qadağandır.

– İncitməkmi? Doğrudur; lakin cənab, sən istəməzdin ki, 
mənim yerimdə olasan.

Rəncbər bu sözləri deyib ikinci atı qoşdu və yeni şırımı 
şumlamağa başlayaraq xudahafizləşdi.
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Bu əkinçinin söhbəti məndə bir çox fikir oyatdı. Kənd-
lilərin bərabər vəziyyətdə olmaması təsəvvürümdə ilk dəfə 
olaraq canlandı. Mən dövlət kəndlilərilə mülkədar kənd-
lilərini müqayisə etdim. Bunların ikisi də kənddə yaşayır, 
lakin bunların bir qismi məlum miqdarda vergi verir, o biri 
qismi isə ağasının kefi istəyən qədər verməlidir. Bəziləri 
məhkəmə qarşısında bərabər hüquqa malikdirlər, bəziləri 
isə cinayət işlərindən başqa qanunda ölü hökmündədirlər.

– Cəmiyyətin üzvü, onu müdafiə edən hökumətə, ancaq 
cəmiyyət qaydalarını pozduğu, xəbislik etdiyi zaman yada 
düşür! Bu fikir bütün qanımı coşdurdu.

– Sən ey daşürəkli mülkədar, özünü gözlə, sənin hər bir 
kəndlinin alnında sənə qarşı qəzəb görürəm.

Bu düşüncələr içində qəflətən öz nökərimə diqqət ver-
dim; nökər kibitkada, mənim qarşımda oturub o tərəf-bu 
tərəfə yırğalanırdı. Birdən bədənim qızışdı, qanım cuşa gəl-
di, mən qızarıb pörtdüm. Daxilən elə utandım ki, az qala 
ağlayacaqdım.

Mən öz-özümə, sən öz tarlanda öz kəndlisini taqətdən 
salan mütəkəbbir ağaya qarşı qəzəblənirsən, – dedim. – Bəs 
sənin özün də belə və bəlkə, bundan da pis iş görmüsənmi? 
Sənin biçarə Petruşkanın günahı nədir ki, sən fəlakətləri-
mizin təsəllisi, təbiətin böyük neməti olan yuxunu da bu 
bədbəxtə haram edirsən? O, maaş alır, toxdur, əyni-başı 
sazdır, mən onu heç bir zaman şallaq və ya dəyənəklə kö-
təkləmirəm. (Amma nə mülayim adamsan!) Özün də elə 
güman edirsən ki, verdiyin bir tikə çörək və bir parça ma-
hud, özün kimi bir varlıqla fırfıra ilə rəftar edən kimi rəftar 
etməyə sənə haqq verir, elə bircə onunla lovğalanırsan ki, 
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onu tez-tez kötəkləmirsən? Qüdrətin ilk fərmanlarında hər 
kəsin qəlbində nə yazıldığını bilirsənmi? Mən kimi vursam, 
o da məni vura bilər. Petruşka sərxoş olub səni vaxtında ge-
yindirə bilmədiyi gün yadındadırmı? Ona vurduğun şilləni 
yadına sal. Eh, kaş o zaman sərxoş da olsa, ağlı başına gəlib 
o da sənə belə cavab verəydi:

– Bəs onun ixtiyarını kim sənə vermişdir?
– Qanun.
– Qanun? Bu müqəddəs adı hələ ləkələyirsən də?
– Zavallı!.. – Gözlərimdən yaş axdı; poçt yabıları bu dü-

şüncələr içərisində məni gətirib o biri stansiyaya çatdırdı.

ÇUDOVO

Mən poçt otağına girər-girməz küçədə poçt zınqrovla-
rının səsini eşitdim; bir neçə dəqiqədən sonra dostum Ç... 
otağa daxil oldu. Mən yola çıxarkən o, Peterburqda idi və 
bu tezliklə səfərə çıxmaq fikrində deyildi. Mənim dostum 
kimi sərt xasiyyətli bir adamı Peterburqdan getməyə nə isə 
xüsusi bir hadisə vadar etmiş olmalıdır, o mənə belə bir əh-
valat danışdı:

– Sən yola çıxmağa hazır ikən mən Peterhofa getdim. 
Burada mən bayram günlərini bacardığım qədər şən, gurul-
tulu və kef ilə keçirdim. Lakin səyahətimin faydalı olması 
üçün Kronştadta və Sisterbekə də getmək qərarına gəldim, 
çünki mənə deyirdilər ki, son zamanlar oralarda çox böyük 
dəyişiklik əmələ gəlmişdir. Mən iki gün Kronştadtda böyük 
məmnuniyyətlə qaldım, bir çox əcnəbi gəmilərə, Kronştadt 
qalasının daş hasarına və sürətlə ucalan tikililərə doyunca 
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tamaşa etdim. Kronştadtın yeni planı ilə maraqlanaraq ti-
kilməsi nəzərdə tutulan binaların gözəlliyini məmnuniy-
yətlə seyr etdim; xülasə, orada olduğumun ikinci gününü 
xoş və şən keçirdim. Sakit və işıqlı bir gecə idi, sanki havaya 
saçılmış ətir insanda duyulması, təsvir edilməsindən daha 
xoş olan incə hisslər oyadırdı. Mən təbiətin bu gözəl nemə-
tindən faydalanmaq arzusu ilə ömrümdə heç olmazsa bir 
dəfə də günəşin tülü kimi gözəl mənzərəyə tamaşa etmək 
istədim; dənizin sakit üfüqündə belə mənzərəni mən hələ 
indiyə qədər seyr etməmişdim. Mən 12 avarlı bir dəniz qa-
yığı tutub S...-yə yollandım.

Təqribən dörd verstlik məsafəni biz sağ-salamat getdik. 
Avarların səsi özünün yeknəsəq ahəngi ilə məni mürgülətdi; 
yuxulu gözlərim avarların ucundan tökülən damcıların ani 
parıltısını belə çox çətinliklə seçirdi. Şairanə xəyal məni ar-
tıq Pafos və Amafontun gözəl çəmənlərinə çəkib aparmışdı. 
Qəflətən uzaqdan qalxan küləyin kəskin vıyıltısı yuxumu qa-
çırdı, yuxulu gözlərim qəliz buludlara sataşdı, onların bütün 
ağırlığı elə bil ki, başımıza tökülmək üçün üzərimizə hərəkət 
edir və qorxulu bir mənzərə yaradırdı. Suyun güzgü kimi 
hamar səthi dalğalanmağa başlamışdı, dalğaların səsi sakit-
liyi pozmaqda idi. Bu mənzərə də məni sevindirirdi; təbiətin 
əzəmətli hallarına tamaşa edirdim; lovğalıq olmasın, başqa-
larını dəhşətə gətirən şey, məni əyləndirirdi. Bəzən, Vemet 
kimi, “Ah, nə qəşəngdir” – deyirdim. Lakin külək getdikcə 
şiddətlənir, sahilə yaxınlaşmaq arzusunu artırırdı. Qəliz qara 
buludlar havanı qaraltmışdı. Dalğaların qüvvətli hücumu 
sükanın istiqamətini pozur, şiddətli külək bizi gah su təpələ-
rinə qaldırır, gah da ləpələrin qayalı çuxurlarına endirərək 
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avar çəkənlərin irəliyə doğru hərəkətlərinə mane olurdu. İx-
tiyarsız olaraq küləyin istiqamətilə hərəkət edib, naməlum 
tərəfə getməli olduq. Belə bir vəziyyətdə sahildən də qorx-
mağa başladıq; sağ-salamat gedərkən bizə təsəlli verə bilə-
cək şey indi bizdə məyusluq törədirdi. Bu saatda elə gəlirdi 
ki, təbiət bizə paxıllıq edir, biz də ona qarşı qəzəblənirdik ki, 
təbiət öz dəhşətli əzəmətini azaltmayıb, ildırım işığında pa-
rıldayaraq şaqqıltı və gurultudan qulağımızı batırırdı. Lakin 
insanı son nəfəsinədək tərk etməyən ümid bizə qüvvət verir-
di, biz də mümkün qədər bir-birimizə ürək-dirək verirdik.

Dalğalar bizi istədiyi tərəfə apardığı bir halda qayığımız 
qəflətən dayandı. Biz hamımız birlikdə əlləşib çalışdıqsa da, 
qayığı dayandığı yerdən tərpədə bilmədik. Biz öz qayığımızı 
sayadan çıxarmağa çalışdığımız zaman küləyin demək olar 
ki, tamamilə dayandığını heç hiss etməmişdik. Göyün mavi 
rəngi, onu bürümüş qara buludlardan yavaş-yavaş təmizlə-
nirdi. Lakin şəfəqin sökülməsi bizi sevindirmək əvəzinə, fə-
lakətli vəziyyətimizi açıb göstərdi. Biz aydın gördük ki, qayı-
ğımız sayada deyil, iki böyük qayanın arasında qalmışdır və 
heç bir qüvvə onu oradan çəkib sağ-salamat çıxara bilməzdi.

Bizim vəziyyətimizi təsəvvürə gətirə bilərmisən, dos-
tum; mən nə demiş olsam da, hisslərimi lazımi qədər ifadə 
edə bilməyəcəyəm. Əgər mən qəlbimin bütün tellərindəki 
hissləri lazımi qədər təsvir edə bilsəydim də səndə mənim 
qəlbimi çulğalayan həyəcanlara bənzər dəruni hisslər oyat-
maq üçün bu da kifayət etməzdi. Qayığımız körfəzi döv-
rələyən və S...-yə qədər uzanan daşlar arasında qalmışdı.

Biz sahildən bir verst yarım uzaqda idik. Gəmimizə hər 
tərəfdən su dolmağa başlamışdı; biz tamamilə batmaq təh-
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lükəsi qarşısında idik. Son dəqiqələrdə dünyadan əl çəkdi-
yimiz və qarşıda əbədiyyət açıldığı bir zamanda insanlar 
arasında süni surətdə yaradılmış dərəcə fikirləri silinib ara-
dan qalxır. Belə bir zamanda insan sadəcə bir insan olur: 
biz də axırımızın çatdığını görüb, kimin nəçi olduğunu 
unutmuşduq və xilas olmaq xəyalilə hər kəs gəminin su-
yunu bacardığı qədər boşaldırdı. Lakin bunun nə faydası 
ola bilərdi. Biz hamımız köməkləşərək nə qədər su boşal-
dırdıqsa, gözümüzü açıb-yumunca gəmiyə yenə ondan çox 
su dolurdu. Nə uzaqdan, nə də yaxından keçən bir gəminin 
gözümüzə dəyməməsi qəlbimizi didib parçalayırdı. Nəzə-
rimizə dəyib, sevincimizə səbəb olan gəmi olmuş olsaydı 
da bizim günümüzə düşmək istəməyib bizdən uzaqlaşsay-
dı, qəm-qüssəmizi daha da artırardı.

Nəhayət, dənizin təhlükəli hadisələrinə başqalarından 
daha artıq alışmış, Adalar dənizində keçən Türk mühari-
bəsində baş vermiş müxtəlif dəniz vuruşmalarında ölümə, 
bəlkə də, ixtiyarsız olaraq soyuqqanlılıqla baxmış qayıqçı-
mız bizi xilas etməklə özü də xilas olmaq, ya da nəcib niyyət-
lə məhv olmaq qərarına gəldi, çünki biz bir yerdə dayansaq, 
məhv olmalı idik. Qayıqçımız qayıqdan çıxdı, daşdan-daşa 
atlanaraq, sahilə tərəf getməyə başladı; biz isə ona ürəkdən 
dua edirdik. Əvvəlcə o çox ürəkli gedir, daşdan-daşa atla-
naraq su dayaz olan yerlərdən addımlayıb, dərin yerlərdən 
üzüb keçirdi. Biz gözümüzü ondan çəkmirdik. Nəhayət, 
gördük ki, o, getdikcə yorulur, zira o, daşlardan daha yavaş 
atılır, tez-tez dayanır və daşların üstündə oturub dincəlir-
di. Bizə elə gəlirdi ki, o, bəzən düşünməyə başlayır və öz 
yoluna davam etməkdə tərəddüd edir. Bu vəziyyət onun 
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yoldaşlarından birini vadar etdi ki, özünü sahilə çatdırma-
ğa can atan yoldaşının köməyinə getsin və birinci qayıqçı 
bu işdə müvəffəqiyyətsizliyə uğrayarsa, özü sahilə çıxmağa 
çalışsın. Biz gözlərimizi gah birinə, gah da o birinə zilləyir-
dik; onların hər ikisinin sağ-salamat qalması üçün ürəkdən 
dua edirdik. Nəhayət, dənizin girdabından möcüzə olaraq 
öz addımları ilə keçməkdə özlərini Musaya bənzədənlərin 
sonuncusu daşın üzərində hərəkətsiz dayandı, birincini isə 
biz tamamilə gözdən itirdik.

Dəhşətin, bu ana qədər, necə deyərlər, yatırmış olduğu 
dəruni həyəcanlar, ümid kəsildikcə yenə də təzahür etməyə 
başladı. Eyni zamanda qayığa su getdikcə daha çox dolur-
du, suyu boşaltmaq üçün çəkdiyimiz zəhmət bizi yorub ta-
mamilə taqətdən salırdı. Tündməcaz və səbatsız adam saç-
larını yolur, barmaqlarını çeynəyir, seyrə çıxdığı saata lənət 
edirdi. Qorxaq və bəlkə də, əzici əsarətin ağırlığını uzun 
müddət hiss etmiş olan başqa birisi də üzü üstə düşdüyü 
skamya üzərinə göz yaşları tökürdü. Öz evini, balalarını 
və arvadını xatırlayan bir başqası daş kimi donub qalmış 
və özünü deyil, ailəsinin fəlakətini düşünürdü, çünki onlar 
ancaq bunun əməyi ilə dolanırdılar.

Mənim qəlbimin nə həyəcanlar keçirdiyini özün gərək 
başa düşəsən, dostum, zira sən məni çox yaxşı tanıyırsan. Sənə 
bircə onu deyə bilərəm ki, mən Allaha çox səylə yalvarırdım. 
Nəhayət, hamımız ümidsiz bir vəziyyətdə qaldıq, çünki qa-
yığımıza yarıya qədər su dolmuşdu, biz hamımız dizə qədər 
su içərisində idik. Biz bir neçə dəfə qayıqdan çıxıb daşların 
üstü ilə addımlayaraq sahilə tərəf getmək fikrinə düşürdük, 
lakin yoldaşlarımızın birisinin bir neçə saat daşın üstündə otu-
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rub qalması və o birisinin gözdən itməsi nəticəsində, əslində, 
bəlkə, bir o qədər də təhlükəli olmayan bu iş bizə təhlükəli gö-
rünürdü. Bu cür kədərli düşüncələr içərisində ikən qarşıdakı 
sahilin yaxınlığında, bizdən nə qədər uzaqda olduğunu deyə 
bilmərəm, suda sanki hərəkət edən iki qara nöqtə gördük. 
Nəzərimizə çarpan bu qaramtıl şey hərəkət etdikcə sanki ya-
vaş-yavaş böyüyürdü; nəhayət, məyusluğumuz ümiddən yüz 
qat artıq olduğu bir zamanda, birbaşa bizə tərəf yaxınlaşan iki 
dənə kiçik gəmi aydın görünməyə başladı.

Əsla işıq keçməyən qaranlıq bir binanın qapısı birdən 
açılırkən gündüzün işığı, zülməti sürətlə yarıb ətrafa şəfəq 
saçaraq bütün binanı işıqlandırdığı kimi, gəmiləri görərkən 
bizi xilas etmək üçün gələn ümid şüası da bizim qəlbimizi 
işıqlandırırdı. Məyusluğumuz sevincə, kədərimiz təəccübə 
çevrildi. Bu sevinc və şadlıq hərəkətləri bizi xilas etməzdən 
əvvəl fəlakətə düçar edə bilərdi. Bizim aramızdakı ictimai 
vəziyyət fərqi təhlükə zamanı tamamilə unudulmuşdu, la-
kin qəlbimizi çulğalayan yaşamaq ümidi bu fikirlərin təzə-
dən oyanmasına səbəb oldu.

Həmin düşüncələr bu dəfə hamı üçün faydalı oldu. 
Mən, bizə zərər verə biləcək hədsiz sevinc təzahürlərinin 
qarşısını aldım.

Çox keçməmişdi ki, bizə yaxınlaşan iki dənə böyük ba-
lıqçı qayığını, qayıqlar gəlib yanımıza çatdıqda isə onlar-
dan birində xilaskarımızı gördük; o, daşların üstü ilə sahilə 
qədər gedib, bizi aşkar ölümdən qurtarmaq üçün bu qayıq-
ları axtarıb tapmışdı. Biz azacıq da olsa ləngiməyərək qayı-
ğımızdan çıxıb köməyimizə gəlmiş qayıqlarla sahilə tərəf 
hərəkət etdik və daşın üstündə təqribən yeddi saat qalmış 
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yoldaşımızı götürməyi də unutmadıq; yarım saat keçmə-
miş, daşların arasında qalmış qayığımız yüngülləşərək 
suyun üstünə qalxıb böyrü üstə yatdı. Sevinc və fərəh içə-
risində sahilə gəldiyimiz zaman bizi xilas etmiş olan yol 
yoldaşımız Pavel bizə belə bir əhvalat danışdı:

– Mən sizi təhlükə içərisində qoyub daşların üstü ilə 
tələsik sahilə tərəf getdim. Sizi xilas etmək arzusu mənə 
qeyri-təbii bir qüvvə verdi; lakin sahilə təqribən yüz sajen 
qalmış mən gücdən düşdüm, sizi və öz həyatımı xilas etmək 
ümidim kəsilməyə başladı. Lakin daşın üstündə yarım saat 
uzanıb dincəldikdən sonra, yenidən qüvvətə gəlib qalxdım, 
artıq dincəlmədən, sahilə qədər, necə deyərlər, süründüm. 
Burada mən göy otun üstündə uzandım, on dəqiqə dincəl-
dikdən sonra, qalxıb sahil boyu var qüvvəmlə S...-ə doğru 
yüyürdüm. Taqətdən düşmüşdüm, lakin sizi yadıma salıb 
lazımi yerə qədər yüyürdüm. Sanki göylər sizin mətanəti-
nizi, mənim isə səbatımı sınayırdı, çünki mən sizi xilas etmək 
üçün nə sahildə, nə də S...-nin özündə bir gəmi tapmadım. 
Demək olar ki, ümidim kəsilmişdi, mən elə düşünürdüm ki, 
oranın rəisindən başqa kimsə mənə kömək edə bilməyəcək-
dir. Mən onun yaşadığı evə tərəf yüyürdüm. Saat yeddiyə 
işləmişdi. Qabaq otaqda sahil komandasının serjantına rast 
gəldim. Nə üçün gəldiyimi və sizin vəziyyətinizi ona qısa-
ca danışdım, xahiş etdim ki, hələ də yatmaqda olan Q...-nı 
yuxudan oyatsın. Serjant mənə dedi: “Yox, əzizim, mən buna 
cürət edə bitmərəm”. “Necə, yəni cürət edə bilməzsən? İyir-
mi nəfər adam boğulmaqda olduğu halda, sən onları xilas 
edə biləcək adamı yuxudan oyada bilməzsən? Yox, avaranın 
biri avara, sən yalan deyirsən, mən özüm gedirəm...”
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Q.-nın serjantı çiynimdən kobudcasına tutub məni qa-
pıdan bayıra itələdi. Mən, acığımdan partlamaq dərəcə-
sinə gəlmişdim. Lakin sizin təhlükəli vəziyyətiniz məni 
təhqir edilməyimdən və daşqəlbli rəislə ona tabe serjantın 
hərəkətlərindən daha artıq düşündürdüyü üçün məni itələ-
yib bayıra salındığım lənətə gəlmiş evdən təqribən iki verst 
məsafədə olan qarovulxanaya tərəf yüyürdüm. Mən bilir-
dim ki, qarovulxanada yaşayan soldatların qayığı vardır; 
onlar bu qayıqlarla körfəzə çıxıb iri daşlar toplayır, küçələrə 
döşəmək üçün satırdılar; ümidim boşa çıxmadı. Həmin iki 
kiçik qayığı tapdım, indi mən hədsiz dərəcədə sevinirəm 
ki, sizin hamınız xilas oldunuz. Siz boğulsaydınız, mən də 
sizin dalınızca özümü suya atacaqdım. Pavel bu sözləri de-
dikcə göz yaşları axıdırdı. Bu halda biz sahilə çatdıq. Qa-
yıqdan çıxaraq mən diz üstə çöküb əllərimi göyə qaldırdım.

– Sən ey qadir ata, – deyə səsləndim. – Biz sənin mər-
həmətinlə salamat qaldıq; sən bizi imtahana çəkdin, sən 
bilən yaxşıdır. Bu, dostum, mən hiss etdiklərimin zəif bir 
təsviridir. Son saatın dəhşəti mənim qəlbimi parçalayırdı, 
məhv olacağım dəqiqələr gözümün önündə dururdu. Mə-
nim axırım necə olacaqdır? Bilmirəm! Dəhşətli bir qaranlıq. 
İndi hiss edirəm; son saat çatdı; mən öldüm; hərəkət, həyat, 
duyğu, fikir, – hər bir şey bir anda yox olur. Təsəvvür et ki, 
dostum, ölüm sənin başının üstünü almışdır; bu zaman öz 
damarlarında sızıltı duymazsanmı, həyatının vaxtsız üzül-
düyünü hiss etməzsənmi? Ah, dostum! Deyəsən, mən mət-
ləbdən uzaq düşdüm.

Duamı qurtardım, ürəyim qəzəblə doldu. Mən öz-özümə 
deyirdim:
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– Bizim əsrimizdə, Avropada, paytaxtın qulağının di-
bində, böyük padşahımızın gözü önündə belə bir vəhşilik 
edilməsi mümkün olan şeydirmi! – Mən benqaləli subabın 
zindanına salınmış ingilisləri228 xatırladım.

Mən dərindən ah çəkdim. Çox keçmədən biz S...-ə çat-
dıq. Mən güman edirdim ki, rəis yuxudan ayıldıqdan son-
ra, serjantını cəzalandırar və suda fəlakətə uğramışlara 
heç olmazsa təskinlik verər. Bu ümidlə mən birbaşa onun 
evinə getdim. Lakin ona tabe olan adamın hərəkəti məni 
elə acıqlandırmışdı ki, mən öz sözlərimi saxlaya bilmədim. 
Onu görən kimi dedim: “Möhtərəm cənab! Sizə məlum-
durmu ki, bir neçə saat bundan əvvəl iyirmi nəfər adam 
suda məhv olmaq təhlükəsi qarşısında idi və sizdən kömək 
tələb edirdilər?” O, tütün çəkə-çəkə hədsiz bir soyuqqan-
lıqla mənə cavab verdi: “Bu xüsusda mənə bir az bundan 
qabaq dedilər, o zaman isə mən yatırdım”. Bu sözü eşitcək, 
qəzəbimdən bütün bədənim titrədi: “İnsanlar boğulur və 
səndən kömək istədiyi halda sən belə bərk yatırsansa, tap-
şıraydın sənin başına çəkiclə vurub oyadaydılar”. Tap gö-
rüm, dostum, o mənə nə cavab verdi? Mən elə düşündüm 
228 İngilislər, rüşvətxorluğa görə edam cəzasına məhkum edilmiş və onların yanına 
gəlmiş benqaləli bir məmuru öz himayəsi altına alırlar. Haqlı olaraq qəzəblənən 
subab qoşun toplayaraq şəhərə hücum edib şəhəri alır. İngilis hərbi əsirlərini dar 
bir zindana saldırır, onların hamısı bu zindanda yarım günün ərzində qırılır. Ancaq 
iyirmi üç adam salamat qalır. Bu biçarələr, gözətçiyə çoxlu pul vəd edirlər ki, onların 
vəziyyətini hökmdara bildirsin. Onların nalə və fəryadlarını onların dərdinə şərik 
olan xalqa çatdırır, lakin heç kəs bunu hökmdara bildirmək istəmirdi. Ölməkdə olan 
ingilislərə cavab verirdilər ki, o (hökmdar) yatıbdır; Benqalədə bir nəfər də adam 
düşünmək istəmirdi ki, yüz əlli nəfər bədbəxtin həyatını xilas etmək üçün zülmkarın 
yuxusuna bir anlığa haram qatsın. Axı zülmkar nə deməkdir? Yaxud, daha doğrusu, 
zülmə və əsarətə alışmış xalq nə deməkdir? Onu (xalqı) ikiqat olmağa məcbur edən 
xilaskarlıqmı və ya qorxumudur? Qorxudursa, o zaman zülmkar insan, ya gecə 
vaxtı və ya gündüz saatlarında ibadət edib yalvardığı Allahlardan da dəhşətlidir. 
Əgər ixlaskarlıqdırsa, o zaman insanın bədbəxtliklərinə bais olanlara qarşı hörmət 
göstərməyə insanı təşviq etmək mümkündür; belə möcüzə ancaq mövhumatdan 
doğa bilər. Nəyə çox təəccüb edəsən, yuxuda olan nüvvabın vəhşiliyinəmi, yoxsa 
onu oyatmağa cürət etməyinin rəzilliyinəmi? – Renal. Hindlər tarixi. II cild. 
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ki, eşitdiklərim məni sərsəm edəcəkdir. O mənə dedi: “Bu 
mənim vəzifəm deyildir”.

Səbirim tükəndi: “Rəzil insan, bəs adamları öldürmək 
sənin vəzifəndirmi; hələ rütbə nişanları taxırsan, başqala-
rına da rəislik edirsən!..” Sözümü qurtara bilmədim, onun 
sifətinə tüpürüb çıxdım. Acığımdan saçlarımı yolurdum.

Özüm üçün deyil, bütün bəşəriyyət naminə bu vəhşi 
rəisdən qisas almaqdan ötrü yüz cür üsul fikrimdən keçdi. 
Lakin ağlımı başıma topladım, bir çox misalları yadıma sa-
laraq yəqin etdim ki, mənim qisasım faydasız olacaq, özü-
mü isə ya qudurmuş, yaxud yaman bir adam adlandıracaq-
lar; sakit oldum.

Bu zaman mənim adamlarım keşişin evinə getdilər; 
keşiş bizi böyük şadlıqla qarşıladı, isti yer verdi, yedirtdi, 
biz də dincəldik. Biz keşişin mehmannəvazlığından və qo-
naqpərəstliyindən istifadə edərək, bir gün onun evində qal-
dıq. Ertəsi gün böyük bir qayıqla sağ-salamat Oranien-bau-
ma gəlib çıxdıq.

Mən Peterburqda bu əhvalatı hamıya danışırdım. Hamı 
mənim düşdüyüm təhlükəyə kədərlənir, hamı da rəisin 
daşqəlbliliyini pisləyirdi, lakin heç kəs bu əhvalatı ona xa-
tırlatmaq istəmirdi. Biz suda boğulsaydıq, o bizim qatilimiz 
olacaqdı. Birisi mənə: “Sizi xilas etmək onun vəzifəsinə aid 
edilməmişdi” dedi. İndi mən şəhərlə əbədi olaraq vidalaşı-
ram. Belə pələnglər yuvasına mən daha bir də ayaq basma-
ram. Onların yeganə şadlığı bir-birini didişdirməkdir. Acizə 
canı çıxanadək əzab vermək, hakimiyyət başında duranlara 
isə yaltaqlıq edib, qulluq göstərmək onlar üçün səadətdir. 
Hələ sən də istəyirdin ki, mən şəhərə köçüm.

Müsahibim səndəlindən qalxaraq:
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– Yox, dostum, – dedi, – mən elə yerə gedəcəyəm ki, in-
sanlar oraya getmir, orada insanın nə olduğunu bilmirlər, 
orada insan adında bir şey yoxdur. Bağışla, – deyərək kibit-
kaya minib sürətlə uzaqlaşdı.

SPASSKAYA POLEST

Mən dostumun arxasınca atları elə sürətlə çapırdım ki, o 
hələ poçta düşərgəsində ikən özümü ona yetirdim. Onu Peter-
burqa qayıtmaq üçün dilə tutmağa çalışırkən ona isbat etmək 
istəyirdim ki, qırma dənəsi dənizə düşərkən suyun səthini bu-
landıra bilmədiyi kimi, cəmiyyətdəki xırda və xüsusi münasi-
bətlər də ona təsir edə bilməz. Lakin o, mənə qəti olaraq dedi:

– Əgər mən, kiçik bir qırma kimi, dənizin dibinə cum-
muş olsaydım, yəqin ki, Fin körfəzində təlatüm olmayacaq-
dı, ancaq mən suitilərilə yaşamağa gedəcəkdim. – O, mə-
nimlə qəzəblə görüşdü, öz kibitkasına minib tələsik getdi.

Atlar qoşulmuşdu; mən ayağımı qaldırıb kibitkaya min-
mək istəyərkən birdən yağış yağmağa başladı. – Nə böyük 
işdir? – deyə düşündüm; üstümü həsirlə örtərəm, yağış 
məni islatmaz.

Elə bu fikir başımda oyanar-oyanmaz sanki məni göl-
məçəyə saldılar. Göy məndən icazə almadan buludları 
yardı, yağış şiddətlə yağmağa başladı. Hava ilə bacarmaq 
olmaz; “Asta gedən çox gedər” məsəlinə əməl edərək, ki-
bitkadan çıxıb qaçaraq birinci komaya soxuldum. Ev sahibi 
yatmağa hazırlaşırdı, koma da qaranlıq idi. Lakin mən qa-
ranlığa baxmayaraq, üst-başımı qurutmağa icazə istədim. 
Yaş paltarlarımı çıxartdım, qurularını başımın altına qoyub 
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taxtın üstündə tezcə yuxuladım. Lakin yatağım quş tükün-
dən olmadığına görə uzun müddət nazlanmağa imkan ver-
mədi. Yuxudan ayıldım və pıçıltı eşitdim. Bir-biri ilə söhbət 
edən iki səs eşidilirdi. Qadın səsi:

– Hə, kişi, de danış görüm, – deyirdi.
– Qulaq as, arvad. Biri var idi, biri yox idi...
– Doğrudan da, əsl nağıla oxşayır; heç nağıla da inan-

maq olar? – deyə arvad yuxulu-yuxulu əsnəyərək, yavaşca 
soruşdu. – Polkan, Bova və ya quldur Soloveyin həqiqətdə 
olduğuna mən heç inanarammı?

– Sənin ki, boynuna döyən yoxdur, istəyirsən inan, istə-
yirsən inanma. Lakin burası doğrudur ki, qədim zaman-
larda qüvvətli adamlara hörmət edirmişlər, pəhləvanlar öz 
güclərindən pis iş üçün istifadə edərdilər. Məsələn, Polkan 
belə idi. Quldur Solovey haqqında, anacığım, Rusiyanın 
qədim əsərlərini təfsir edənlərin kitablarını oxu. Onlar de-
yirlər ki, ona gözəl natiq olduğuna görə Solovey (Bülbül) 
deyirmişlər. Sözümü kəsmə axı, deməli, biri var imiş, biri 
yox imiş, harada isa bir padşah canişini yaşayırmış. Cavan-
lığında yad ölkələri gəzib dolaşarmış, o, istridiyə yeməyə 
alışıbmış və onu çox sevərmiş. Nə qədər ki, pulu az idi, o 
öz iştahasının qabağını alır, gündə ancaq on dənəsini, özü 
də Peterburqa getdikdə yeyirdi. Elə ki, rütbəsi artdı, süfrə-
sində istridiyələrin sayı da artmağa başladı. Canişin olan-
dan, pulu çoxaldıqdan və sərəncamına çoxlu dövlət pulları 
keçdikdən sonra istridiyələrə yekəqarın arvadlar kimi gi-
rişdi. Yatanda yuxuda da istridiyə yediyini görürdü. İstri-
diyə yemək vaxtı gələndə heç kəsə rahatlıq vermirdi. Bü-
tün qulluqçularına əzab verirdi. Nə olursa-olsun istridiyə 
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yeməli idi, idarəyə əmr verir ki, təcili bir çapar hazırlasınlar 
ki, Peterburqa mühüm məlumat göndərəcəkdir. Hamı bilir-
di ki, çapar istridiyə dalınca göndərilir, lakin haraya getsə, 
harada fırlanıb dolaşsa da yol xərci veriləcəkdir. Dövlətin 
pulunu xərcləmək üçün çox dəlmə-deşik tapılar.

Yol vəsiqəsi və yol pulu ilə təmin edilmiş, əyninə gö-
dəkcə və dar süvari çaxçuru geymiş qasid hazır bir halda 
əlahəzrətin hüzurunda hazır oldu.

Döşü ordenlərlə bəzənmiş şəxs dedi:
– Tələs, əzizim, cəld ol, al bu zərfi, Bolşoy Morskoyda-

kına yetir.
– Kimə buyurdunuz?
– Ünvanı oxu,
– Ali... hə...
– Düz oxumursan,
– Zat-möhtərəm cənab...
– Yalan deyirsən... S.-Peterburqda Bolşoy Morskoyda 

hörmətli dükançı cənab Korzinkinə çatacaq.
– Tanıyıram, əlahəzrət!
– Di get, əzizim, alan kimi, tez qayıt, azacıq da olsa lən-

gimə; mən sənə bir neçə dəfə sağ ol deyərəm.
Məbada bir yerdə məəttəl olasan; hamısını, hər üçünü 

də Piterə – Korzinkinin həyətinə qədər qovarsan.
– Xoş gəlibsiniz. Əlahəzrət əcəb məzəli adammış, murdar 

bir şey üçün min verstlik məsafədən adam göndərir. Amma 
ağa əliaçıq adamdır. Ona qulluq etməyə hazıram. Bu da ist-
ridiyə, bazardan bu saat gətirmişəm. Deyərsən ki, çəlləyi yüz 
əllidən aşağı olmaz, bundan ucuz olmayacaq, özümüz baha 
almışıq. Bir də ki ağa ilə biz özümüz hesablaşarıq. – Çəlləyi 
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kibitkaya aşırdılar; çapar dişləni çevirib yenə də atları çapırt-
dı; ancaq meyxanaya girib iki fincan araq içə bildi.

– Din-din... – Şəhər darvazası yaxınlığında poçt zınqırov-
larının səsi eşidilən kimi, qarovul zabiti canişinin yanına 
yüyürdü (qayda-qanun buna deyərəm, hər iş vaxtında gö-
rülür) və ona raport verdi ki, uzaqda kibitka görünür və 
zınqırovlarının səsi eşidilir. Sözünü qurtarmamış çapar qa-
pıdan içəriyə girdi:

– Gətirdim, əlahəzrət.
– Lap yerinə düşdü, – qarşısındakılara müraciətlə. – Doğ-

rudan da, ləyaqətli adamdır, düz-doğru adamdır, özü də 
sərxoşluq etməz. Neçə ildir ki, ildə iki dəfə Peterburqa gedir; 
hələ neçə dəfə Moskvaya getdiyi yadında deyildir. Katib, bir 
təqdimnamə yaz. Dəfələrlə səfərə göndərildiyi zaman çək-
diyi zəhmətlərə, verilən tapşırıqları doğru və düzgün yerinə 
yetirdiyinə görə rütbəsini artırılmağa layiq görürəm.

Xəzinədarın məxaric dəftərində isə belə yazılır, əlahəzrə-
tin təklifinə görə ən mühüm raportlarla S.-Peterburqa gön-
dərilmiş kuryer N.N.-ə üç at hesabı ilə hər iki başa gedib 
qayıtmaq müddətinin xərcləri üçün fövqəladə məbləğdən 
pul verilmişdir... Xəzinənin dəftəri təftiş üçün göndərildisə 
də, ondan istridiyə iyi gəlmirdi.

Cənab generalın təqdimatı üzrə və sairə, və sairə əmr 
etdilər: “Serjant N.N.-ə praporşik rütbəsi verilsin”.

– Görürsənmi, arvad, – deyə kişi dedi. – Rütbəni belə 
alırlar, mənim can-başla işləməyimdən nə fayda, bundan 
sonra bir barmaqda can yandırmaram, Fərmani-hümayu-
na229 görə sədaqətlə qulluq edənlər təltif olunmalıdırlar. Çar 
mərhəmət edir, itə baxan isə etmir. Bizim xəzinədar bunun 

229 Fərmani-hümayun – padşahın fərmanı
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kimidir; indi ikinci dəfədir ki, onun təqdim etməsilə məni 
cinayət məhkəməsinə verirlər. Mən onunla əlbir olsaydım, 
tamam bolluq içərisində yaşayırdım.

– Eh... yaxşı, yaxşı, Klementiç, boş-boş danışma. Heç bi-
lirsənmi ki, onun səndən niyə xoşu gəlmir? Ona görə ki, sən 
hamıdan pul dəyişdirmək haqqı alır, amma onunla bölüş-
dürmürsən.

– Yavaş danış, Kuzminiçna, yavaş danış; birdən qulaq asan 
olar. – Səslərin ikisi də kəsildi, mən yenə də yuxuya getdim.

Səhər açılanda öyrəndim ki, mənimlə bir daxmada ya-
tanlar və şəfəq sökülmədən qabaq Novqoroda yola düşmüş 
adam, xəzinədə pul sayan və onun arvadı imiş.

Mənim arabama at qoşanadək üçatlı bir kibitka gəldi. On-
dan böyük bir yapıncıya bürünmüş bir adam çıxdı; bu ada-
mın başında kənarları aşağı salınmış, gözlərinə qədər geyil-
miş papaq olduğu üçün, onun üzünü görmək olmurdu. O, 
yol vəsiqəsini göstərmədən at tələb edirdi; bir çox arabaçı onu 
dövrəyə alıb qiymət danışırdılar; arabaçıların at qoşmaq al-
verinin sonunu gözləmədən, onların birinə səbirsizliklə dedi:

– Tez ol, qoş, hər verstə dörd qəpik verərəm.
Arabaçı at üçün yüyürdü. Başqaları da danışığın qurtar-

dığını görüb dağılışıb getdilər.
Mən ondan çoxu beş sajen aralı idim. O mənə yanaşaraq 

papağını götürmədən dedi:
– Mərhəmətli cənab, bu bədbəxt insana bacardığınız qə-

dər kömək edin. – Onun bu sözləri məni xeyli təəccüblən-
dirdi. Mən onun araba haqqı xüsusunda danışmaq istəmə-
yib başqalarından ikiqat artıq pul təklif etdiyi halda, maddi 
yardım xahiş etməsinə təəccübləndiyimi ona deməyə bil-
mədim. O mənə:
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– Görürəm ki, sizin ömrünüzdə həyatınızı pozacaq bir 
hadisə olmamışdır, – dedi. – Belə qəti bir cavab mənim çox 
xoşuma gəldi, yubanmadan pul kisəmi çıxartdım...

– Eyib tutmayın, – dedim,– indi sizə bundan artıq qul-
luq edə bilməyəcəyəm, gedib öz yerimizə çatdıqdan sonra, 
bəlkə də, bundan da artıq qulluğunuzda olaram. – Mənim 
belə deməkdən niyyətim onu daha açıq danışmağa vadar 
etmək idi; mən səhv etməmişdim.

O mənə dedi:
– Görürəm ki, siz hələ həssaslığınızı itirməmişsiniz, kü-

bar cəmiyyətdəki rəftar qaydaları və şəxsi fayda güdmək 
meyilləri sizin qəlbinizin yolunu bağlamışdır, icazə verin 
mən sizin arabanıza minim, qulluqçunuza isə buyurun mə-
nim arabama minsin.

Atlarımız qoşulmuşdu, mən onun xahişinə əməl etdim, 
biz yola düşdük.

– Ah, hörmətli cənab, mən bədbəxt bir insan olduğumu 
təsəvvür edə bilmirəm. Cəmi bir həftə bundan əvvəl mən 
şən bir adam idim, kefi kök yaşayırdım, heç bir şeydən kor-
luğum yox idi, məni sevirdilər, bəlkə də, mənə elə gəlirdi 
ki, məni sevirlər, zira, mənim evim həmişə hörmət və fəx-
ri nişanlar qazanmış olan adamlarla dolu olurdu; mənim 
süfrəm hər zaman gözəl bir ziyafət süfrəsi kimi bəzəkli idi. 
Bütün bunlar mənim şöhrətimi artırırdısa, qəlbim də həqiqi 
zövqdən nəşələnirdi. Uzun zaman davam edən səmərəsiz 
çalışmaqdan, tədbirdən və müvəffəqiyyətsizlikdən sonra, 
nəhayət, mən ürəyim istəyən qadınla evləndim... Qarşılıqlı 
məhəbbətimiz həm hisslərimizi, həm ruhumuzu nəşələn-
dirərək hər şeyi bizə parlaq və gözəl göstərirdi. Kədər-



534

li günümüz olmurdu. Arvadım hamilə idi, doğmaq vaxtı 
yaxınlaşırdı. Bütün bu zövqlər taleyimizin təqdiri ilə bir an 
içərisində məhv olub getməli imiş.

– Mən evimdə qonaqlıq düzəltmişdim, özlərini mənə 
dost göstərən bir çox adam toplaşaraq mənim hesabıma ac 
qarınlarını doyuzdururdular. Məni qəlbində istəməyənlər-
dən birisi, öz yanında oturmuş adamla alçaqdan olsa da, 
arvadım və bir çox başqaları eşidəcək dərəcədə ucadan söh-
bət etməyə başladı.

– Məgər bilmirsinizim ki, bizim ev sahibimizin işi ci-
nayət palatasında artıq həll edilmişdir?

Yol yoldaşım üzünü mənə tutaraq dedi:
– Qulluqçu olmayan və mənim təsvir etdiyim vəziyyət-

də olan bir adamın cinayət məhkəməsinə cəlb olunması sizə 
təəccüblü görünə bilər. Mən uzun zaman, hətta işim aşağı 
dərəcəli məhkəmələrdən keçib ali məhkəməyə çatıncaya 
qədər də bu cür düşünürdüm. Əhvalat belədir: mən tacir 
silkinə yazıldım; kapitalımı dövriyyəyə buraxaraq xüsusi 
icarədarlığa başladım. Mənim yelbeyinliyim ona səbəb oldu 
ki, mən, şəxsən cinayət etdiyi üçün icarədarlıqdan kənar 
edilmiş bir yalançı adama inandım və guya onun dəftərlə-
rindən göründüyü kimi, onun çox kəsiri varmış. O gizləndi, 
mənim yaxam ələ keçdi, kəsir də məndən alınmalı oldu. Mən 
bacardığım qədər yoxlayıb tapdım ki, mənim heç bir kəsirim 
olmamışdır, olsa da, çox az olmuşdur. Buna görə də xahiş 
etdim ki, mənimlə yenidən haqq-hesab çəksinlər, çünki ona 
mən zamin idim. Lakin ərizəmə əhəmiyyət vermək əvəzinə, 
bütün kəsiri məndən tələb etdilər. Bu birinci ədalətsizlik. Bu 
ədalətsizliyə başqasını da əlavə etdilər. Mən icarəyə zamin 
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olduğum zaman mənim malikanəm yox idi, lakin adət üzrə 
malikanəmin üstünə qadağa qoyulmaq üçün mülki palataya 
məktub göndərildi. Malikanədə mövcud olmayan bir şeyin 
satılmasını qadağan etmək qəribə işdir! Bu əhvalatdan sonra 
mən ev və bir neçə başqa şey aldım. Eyni zamanda təsadüf 
elə gətirdi ki, tacirlik mənsəbindən dvoryanlıq mənsəbinə 
keçdim, rütbə də aldım, öz faydama çalışaraq, əlverişli şəra-
itlə evimi satmaq üçün fürsət tapdım; qəbaləni də haman qa-
dağan qoymuş palatanın özündə yazdırdım. Bu işi mənə ci-
nayət hesab etdilər, çünki mənim ağ günümü bəziləri özləri 
üçün qara gün hesab edirdilər. Xəzinə işlərinə nəzarət edən 
məmur məndən çuğulluq etdi ki, guya mən dövlətə olan bor-
cumu verməkdən boyun qaçıraraq, evi satmış və evi alırkən 
daşıdığım adı gizlədərək, əslində olduğum mənsəbi deyil, 
axırıncı mənsəbimi göstərməklə məhkəməni aldatmışam. 
Mən əbəs yerə deyirdim ki, malikanədə olmayan bir şeyə qa-
dağan qoymaq olmaz, əbəs yerə deyirdim ki, heç olmazsa 
əvvəlcə, qalmış malikanəni satıb, beləliklə də kəsiri ödəmək, 
sonra da başqa tədbirlər görmək lazım idi, mən öz adımı, 
gizlətməmişəm, çünki evi dvoryan mənsəbində olarkən al-
mışam. Bu dəlillərin hamısı rədd edildi, evin satılması ləğv 
edildi, məni yalan iş tutmaqdan ötrü rütbəmdən məhrum et-
mək hökmünü verdilər, – deyə rəvayətçi sözünə davam etdi. 
– İndi tələb edirlər ki, bu evin sahibini iş qurtaranadək həbsə 
alsınlar. – Əhvalatın bu son hissəsini danışarkən rəvayətçi 
səsini ucaltdı. – Arvadım bunu eşidər-eşitməz məni qucaqla-
yaraq qışqırdı: “Yox, əzizim, sən hara, mən də ora”. Bundan 
artıq bir söz deyə bilmədi. O, taqətdən düşüb bihuş halda 
qucağıma yıxıldı. Mən onu səndəldən qaldırıb yataq otağına 
apardım; naharın necə başa çatdığını bilmirəm.
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Bir müddətdən sonra arvadım özünə gəldi, sancı hiss 
etdi, bu sancı ehtiraslı sevgimizin nəticəsini, uşağın doğu-
lacağını xəbər verən əlamət idi. Lakin bu sancılar nə qədər 
şiddətli olsa da, mənim həbsə alınacağımın qayğısı onu o 
qədər təşvişə salmışdı ki, o daima: “Mən də səninlə gedə-
cəyəm” sözlərini təkrar edirdi. Bu bədbəxt hadisə uşağın 
vaxtından bir ay əvvəl doğulmasına səbəb oldu, köməyə 
çağırılmış mamaçanın və həkimin tətbiq etdikləri üsullar 
bir nəticə vermədi, arvadımın bir gün sonra doğacağının 
qarşısını ala bilmədilər. Uşağın doğulması onun qəlbini 
nəinki sakit edə bilmədi, onun həyəcanı daha da şiddətlən-
di, bərk qızdırmaya tutuldu.

Daha mətləbi niyə uzadım? Arvadım, doğandan üç gün 
sonra öldü. İnanırsınız, onun əzablarını gördükdə bir an 
belə ondan ayrılmırdım. Öz işimi və məhkum olmaq dər-
dimi tamamilə unutdum. Sevgili arvadımın vəfatından bir 
gün əvvəl anadan yarımçıq olmuş əziz uşağım da qızdır-
maya tutulub öldü. Onun anasının xəstəliyi məni o qədər 
məşğul etmişdi ki, bu itki mənim üçün çox da ağır deyildi.

Bu əhvalatı danışan həmsöhbətim iki əlləri ilə saçların-
dan yapışaraq:

– Sevgilimin məndən əbədi olaraq ayrıldığını görüncə 
nə vəziyyətə düşdüyümü özün təsəvvür et, təsəvvür et gör 
mən nə hala düşdüm, – deyirdi. Əbədi olaraq! – deyə o, 
vəhşi kimi bağırdı. Axı mən nə üçün qaçıram? Qoy məni 
zindana salsınlar, məndə artıq heç bir duyğu yoxdur, qoy 
mənə əzab versinlər; qoy məni öldürsünlər. Ah, barbarlar, 
yırtıcı pələnglər, zəhərli ilanlar, didib parçalayın mənim 
qəlbimi, yeridin zəhərinizi mənim ürəyimə.
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Bu həyəcanlarım üçün məni bağışlayın, mənə elə gə-
lir ki, tezliklə dəli olacağam. Sevgilimin məndən ayrıldığı 
dəqiqəni təsəvvür etdikcə hər şeyi unuduram, gözlərimə 
qaranlıq çökür. Hekayəmi bitirirəm. Sevgilimin cənazəsi 
başında dərin qəm-qüssə içərisində olduğum zaman səmi-
mi dostlarımdan birisi qaçaraq yanıma gəldi və dedi:

– Səni həbs etməyə gəlmişlər, əsgərlər həyətdədir. Qaç bu-
radan, kibitka dal qapıda hazırdır. Moskvaya, ya da haraya 
istəyirsən get, bir müddət oralarda yaşa, görək nə olar, bəlkə, 
o zamana qədər vəziyyətini yüngülləşdirmək mümkün oldu.

– Mən onun sözlərinə qulaq asmırdım, lakin o məni başa
salmağa çalışaraq, öz adamlarının köməyi ilə məni qaldırdı, 
çıxarıb kibitkaya mindirdi; lakin pul lazım olacağını xatırla-
yaraq mənə bir pul kisəsi verdi. Kisədə ancaq əlli manat var 
idi. Özü isə mənim kabinəmə getdi ki, oradan pul tapıb gə-
tirsin; lakin yataq otağımda zabit dayandığını görərək, ya-
nıma ancaq adam göndərə bildi ki, mən çıxıb gedim. Birinci 
stansiyaya qədər məni necə gətirdikləri yadımda deyildir. 
Dostumun nökəri əhvalatı mənə danışaraq mənimlə xuda-
hafizləşdi, indi də ki, mən heç bilmirəm haraya gedirəm.

Yol yoldaşımın bu hekayəsi mənə olduqca təsir etdi. 
“Hazırda belə mərhəmətli bir üsul-idarəmizdə bu dərəcə-
də amansızlığa yol vermək mümkündürmü?” – deyə mən 
düşünürdüm. Xəzinəni doldurmaq üçün (dövlət tələbləri-
ni ödəmək üçün əmlakı hər cür qanunsuzluqla müsadirə 
etməyi həqiqətdə də belə adlandırmaq olar) insanların 
əmlakını, şərəfini, həyatını əlindən alan sərsəm hakimlə-
rin mövcud olması mümkündürmü? Mən, bu əhvalatı ali 
hakimiyyət idarələrinin nəzər diqqətinə çatdırmağın necə 
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mümkün olacağını düşünürdüm. Mən haqlı olaraq dü-
şünürdüm ki, mütləqiyyət üsul-idarəsində başqalarının 
haqqında ancaq ali hakimiyyət idarələri qərəzsiz ola bilər. 
Lakin mən özüm onun müdafiəsini öhdəmə götürə bilərəm-
mi? Mən ali hökumət idarəsinə şikayət yazaram. Bütün əh-
valatı ətraflı yazar və hakimlərin ədalətsiz, məhkumun isə 
günahsız olduğunu açıb göstərərəm. Lakin məndən şikayət 
qəbul etməzlər. Soruşarlar ki, sənin bu işə nə ixtiyarın var? 
Vəkalətnamə tələb edərlər. Nə ixtiyarım var? – Əzab çəkən 
bəşəriyyət. Öz əmlakı, namusu əlindən getmiş, həyatının 
yarısını itirmiş günahsız bir insan yaxasını biabırçı zindan-
dan qurtarmaq üçün didərgin düşür. Bunun üçün də və-
kalətnamə lazımdır? Kimdən? Mənim həmvətənimin çək-
diyi əzablar kifayət deyilmi? – Heç vəkalətnaməyə ehtiyac 
yoxdur, o, insandır: budur mənim ixtiyarım, budur mənim 
vəkalətnaməm. Sən, ey bəşər surətində olan Allah! Nə üçün 
sən öz qanununu barbarlar üçün yazdın? Onlar sənin adınla 
ibadət edirlər, kim üçün qanlı qurbanlar verirlər. Nə üçün 
sən onlara qarşı mərhəmətli olmuşsan? Gələcəkdə cəzalar 
vəd etməkdənsə, hazırkı cəzaları şiddətləndirəydin, xəbis-
lik baş verdikcə vicdan əzabı artaydı, törətdikləri bütün 
bəlaları öz əzabları ilə yüngülləşdirənə qədər gecə-gündüz 
onlara rahatlıq verməyəydin. Bu düşüncələr məni o qədər 
yordu ki, mən bərk yuxuya gedib uzun zaman ayılmadım.

Bu düşüncədən damarlarımdakı coşmuş qan, yuxulu ba-
şıma vurdu; beynimin zərif tellərini həyəcanlandıraraq orda 
təsəvvür oyatdı. Yuxuda hədsiz-hesabsız mənzərələr görür-
düm, lakin onlar havadakı yüngül buxar kimi yox olurdu. 
Nəhayət, adətən olduğu kimi, daxili qan damarlarından 
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qalxan buxarın hərəkətə gətirdiyi beyin telləri başqalarından 
daha uzun müddət titrədi və məni belə bir xəyalat götürdü.

Gördüm ki, mən hökmdar, şah, xan, kral, bəy, nəvvab, 
sultan və ya bunlardan hansınasa oxşar mənsəblərdən bi-
rindəyəm, özüm də hökmdarlıq taxtında əyləşmişəm.

Mənim taxtım xalis qızıldan idi. Əlvan qiymətli, daş-qaş-
larla elə məharətlə bəzənmişdi ki, hər tərəfə şəfəq saçırdı. 
Paltarlarımın zər-zivəri müqayisə edilə bilməyəcək dərəcə-
də gözəl idi. Başımda şərəf tacı vardı. Ətrafıma qüdrətimi 
göstərən şeylər düzülmüşdü. Burada, gümüşə tutulmuş və 
üzərində quru və dəniz vuruşmaları, şəhərlərin fəth edilməsi 
və bu kimi şeylər təsvir olunan sütundan bir qılınc asılmışdı; 
mənim adım, bütün bu qəhrəmanlıqlar üzərində qanad çalan 
şöhrət dühasının rəmzi kimi hər yerdə başda yazılmışdı. Xa-
lis qızıldan tökülmüş və sanki təbii sünbüllərdən bol-bol bağ-
lanmış dərzlər içərisində hökmdarlıq əsam görünməkdə idi. 
Möhkəm qoldan asılmış bir tərəzi gözə çarpmaqda idi. Tərəzi-
nin bir gözündə, üzərində Mərhəmət qanunu sözləri yazılmış 
bir kitab, ikinci gözündə isə Vicdan qanunu sözləri yazılmış 
digər kitab var idi. Monarx hakimiyyətinin bütöv bir daşdan 
işlənmiş dövlət nişanı ağ mərmərdən yonulmuş körpələrin 
sinəsində dayanmışdı. Mənim hər şeydən uca olan tacım qü-
vvətli bir nəhəngin çiyinlərində idi, onun kənarları isə həqiqət 
üzərində dayanmışdı. Taxtın oturacağı ətrafına ağ poladdan 
tökülmüş böyük bir ilan sarılmışdı; quyruğunun ucunu ağ-
zında tutan bu ilan əbədiyyəti təsvir edirdi.

Mənim qüdrət və əzəmətimi göstərən yalnız bu cansız 
şeylər və təsvirlər deyildi. Taxtımın ətrafında, qorxaq itaət-
karlıqla baxışlarımı güdən dövlət adamları dayanmışdı. 
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Taxtımdan bir az aralı saysız-hesabsız camaat toplanmışdı; 
adamların müxtəlif paltarları, simaları, duruşları, görünüşlə-
ri və boy-buxunları onların müxtəlif tayfalardan olduqlarını 
göstərirdi. Onların qorxu içərisində dərin sükuta dalmaları 
məni inandırırdı ki, onların hamısı mənə tabedir. Ətrafda, 
bir az uca yerdə, qəşəng və zinətli paltar geymiş çoxlu qadın 
var idi. Onların gözlərindən mənə məmnun nəzərlərlə bax-
dıqları görünürdü; əgər mən bir arzu ifadə etmiş olsaydım, 
onlar mənim arzumu dərhal yerinə yetirərdilər.

Bu yığıncaq dərin bir sükut içərisində idi; elə bil hamı, 
guya nə isə cəmiyyətin rahatlıq və xoşbəxtliyi asılı olan mü-
hüm bir hadisənin baş verəcəyini gözləyirdi. Ürək sıxıntısı 
bütün varlığıma hakim kəsilmişdi. Özümə diqqət verdim, 
bu usandırıcı hadisələrdən qəlbimdə dərin bir kədər hiss 
etdim, təbiətin hökmünə tabe olub, ağzımı qulağıma qədər 
açıb bərk əsnədim. Qəlbimdəki hissləri hamı başa düşdü. 
Birdən-birə baş verən şaşqınlığın qara pərdəsi şən simaları 
kədərləndirdi, incə dodaqlardan təbəssüm silindi, sevinci 
göstərən al yanaqlar solğunlaşdı. Tutqun nəzərlər və poz-
ğun baxışlar gözlənilməyən dəhşət və fəlakətlərin baş verə-
cəyini hiss etdirməkdə idi. Ürək dələn qəm-qüssə xəbərçisi 
olan ah-vay səsləri eşidilməkdə idi; qorxudan bildirilməyən 
inilti və ah-zar səsləri ucalmağa başlayırdı. Hamının qəl-
binə bir ümidsizlik çökmüş, ürəkləri ölümdən də ağır bir 
kədər çulğamışdı. Belə kədərli mənzərəni seyr etməkdən 
qəlbim acıdı, yanaqlarımın əzələləri duyulmadan qulağıma 
tərəf çəkildi, dodaqlarımı hərəkətə gətirdi, sifətim əyildi, 
üzümdə təbəssümə oxşar bir şey göründü, bundan sonra 
bərk asqırdım. Qalın buludların qanad gərdiyi qaranlıq 
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fəzanı yarıb keçən günəş şüasının təbii istisindən buxarın 
kəsifləşdirdiyi rütubət məhv oldu, qismən yüngülləşərək, 
sürətlə sonsuz fəzaya qalxdığı və qismən başqa cisimlərlə 
qarışaraq ağırlaşdığı üçün sürətlə yerə düşdüyü zaman, 
işıq saçan kürənin şəfəqlərindən məhrum olan hər yerdəki 
zülmət birdən-birə tamamilə yox oldu; öz qaranlıq pərdə-
sini dərhal qaldıraraq ani bir hərəkətin qanadları üzərin-
də yüksəlib, özündən heç bir əsər buraxmadığı kimi, mən 
gülümsəyirkən də qəm-kədər burada olanların simasından 
dağıldı; hamının qəlbində dərhal bir fərəh, bir şadlıq əmələ 
gəldi və heç yerdə narazılıq əlaməti qalmadı. Hamı ucadan:

– Yaşasın böyük hökmdarımız, həmişəlik var olsun, –
deyə səsləndi. Ağacların yarpaqlarını titrədən və meşə-
likdə zövq verən günorta nəsimi kimi burada yığılanla-
rın hamısının arasında sevinc pıçıltıları eşidilirdi. Bəzən 
ahəstə deyirdilər;

– O, xarici və daxili düşmənləri itaətə gətirdi, vətənimi-
zin sərhədlərini genişləndirdi, minlərlə müxtəlif xalqları öz 
itaəti altına aldı.

Bir başqası:
– O, dövləti zənginləşdirmiş, daxili və xarici ticarəti

genişləndirmişdir, o, elmi və incəsənəti sevir, əkinçilik və 
sənətkarlığa rəvac verir, – deyirdi.

Qadınlar məlahətli səslə belə deyirdilər:
– O, xalqa xeyir verən minlərlə vətəndaşı hələ südəmər

vaxtlarında ölümün pəncəsindən xilas etmişdir.
Başqa birisi də iftixarla:
– O, dövlətin mədaxilini artırdı, xalqı ağır vergilərdən

azad etdi, həyatını yaxşılaşdırdı, – deyirdi.
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Gənclər böyük sevinclə əllərini göyə qaldıraraq:
– O, mərhəmətlidir, ədalətlidir, onun qanunu hamıya bir 

nəzərlə baxır, o özü qanuna hamıdan artıq riayət edir. O, 
müdrik qanunvericidir, ədalətli hakim, qeyrətli icraçıdır, o, 
şahlar şahıdır, o hamıya azadlıq verir, – deyirdilər.

Bu nitqlər qulaqlarımda cingildəyir, qəlbimdə səslənir-
di. Bu təhsinlər təsəvvürümdə bir həqiqət kimi canlanırdı, 
çünki onlar zahirən çox sədaqətli görünürdü. Bu təhsinlə-
ri layiqli təhsin kimi qəbul edərək, ürəyim mühitdəki adi 
şeylərdən daha ucalıqlara yüksəlir və yer üzündəki hər 
şeyi əhatə edərək ilahi bir idrak dərəcəsinə çatırdı. Lakin 
mən əmrlər verirkən misilsiz dərəcədə sevinir və özüm-
dən razı qalırdım. Mən ən böyük sərkərdəmə əmr etdim 
ki, böyük bir qoşun götürüb, bizdən bir üfüq uzaqda olan 
torpaqları fəth etsin.

O mənim əmrimin cavabında dedi:
– Hökmdar, o torpaqların xalqlarına təkcə sənin adının 

şöhrəti qalib gələcəkdir. Sənin silahın aləmi titrədəcək, mən 
də güclü şahlardan alınan bac-xəracla qayıdacağam.

Gəmiçilərimin başçısına dedim:
– Gərək mənim gəmilərim bütün dənizləri aşıb-keçsin, 

yad xalqlar onları görsün, gərək mənim bayrağım Şimalda, 
Şərqdə, Cənubda və Qərbdə məşhur olsun.

– Baş üstə, hökmdar, – deyərək, gəmi yelkənlərini qabar-
dan külək kimi uçub, əmrimi yerinə yetirməyə getdi.

Mən üzümü hüquqşünasa tutaraq:
– Mənim vilayətimin ən uzaq yerlərinə xəbər verilsin ki, 

bu gün mənim anadan olan günümdür, qoy bu gün tarix 
səhifələrində bayram günü kimi şöhrətlənsin, əfv-ümumi 
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elan edilsin, zindanların qapıları açılsın, cinayətkarlar azad 
edilsin, həqiqi yoldan azmışlar öz evlərinə qayıtsınlar.

– Sənin mərhəmətin, hökmdar, kərim Allahın timsalıdır!
Bu saat yüyürüb balasının həsrətini çəkən atalara, ərinin 
həsrətini çəkən arvadlara şad xəbər yetirəcəyəm.

– Sənət ilahələrinin məskəni üçün ən gözəl binalar tikil-
sin, bu binaları təbiətin ayrı-ayrı mənzərələrini təsvir edən 
şəkillərlə bəzəsinlər; onlar, hazırlanmış bu binalarda mələk-
lər kimi yaşasınlar, – deyə mən birinci memara əmr etdim.

– Sən, ey müdrik hökmdar, – deyə o mənə cavab ver-
di. – Bir zamanlar təbiətin qüvvələri sənin əmrinə tabe ola-
raq, öz qüvvələrini toplayıb səhralarda və keçilməz qalın 
meşələrdə qədim binalardan daha gözəl və daha təmtəraqlı 
böyük şəhərlər salırdılar. Sənin əmrlərini böyük itaətkar-
lıqla yerinə yetirənlər üçün bu, bir o qədər ağır iş deyildir. 
Sən buyuran kimi kobud, cansız inşaat şeyləri sənin əmri-
nin itaətindədir.

Mən ona dedim:
– Qoy səxavətin əli açılsın, artıq olan nə varsa, yoxsul-

lara paylansın, lazım olmayan qızıl, daş-qaş öz mənbəyinə 
qaytarılsın.

– Ey Allahın bizə bəxş etdiyi böyük, səxavətli hökmdar,
ey öz övladlarının mehriban atası, ey yoxsulları varlandı-
ran, sənin bildiyin yaxşıdır.

Mən hər dəfə söz deyəndə qarşımda duranların hamı-
sının sevinc səsləri ucalır, mənim sözlərimi nəinki alqışla-
yırdılar, bəlkə, sözüm ağzımdan çıxıb qurtarmamış alqış 
qopur, əl vurulurdu. Camaatın içərisində yeganə bir qadın, 
arxasını sütuna söykəyərək kədərlə ah çəkir, simasından 
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nifrət və qəzəb yağırdı. Bu qadının siması sərt, paltarı sadə 
idi. Başqaları başıaçıq dayanmış olduqları halda, bu qadı-
nın başında şlyapa vardı.

– Bu qadın kimdir? – deyə mən yanımda dayanmış bir 
nəfərdən soruşdum.

– Bu naməlum bir qərib qadındır; qeybdən xəbər verən-
dir, özünü də göz həkimi adlandırır. Lakin özü ən təhlükə-
li sehrbazdır, ətrafa zəhər saçır, kədər və fəlakətə sevinir; 
həmişə qaşqabaqlıdır, hamıya nifrət edir və hamını söyür. 
Sizin müqəddəs vücudunuzu da təhqir edir.

– Bəs necə olmuş ki, mənim vilayətimdə belə bir xəbis 
qadın özünə məskən tapmışdır? Lakin onun işinə sabah 
baxarıq. Bugünkü gün ancaq mərhəmət və şənlik günü-
dür. Ağır dövlət işlərini idarə edən əməkdaşlarım, gəlin öz 
əmək və igidliyinizə layiq mükafatınızı alın.

Bu zaman mən yerimdən qalxaraq qarşımdakılara 
müxtəlif mükafatlar verdim; burada hazır olmayanlar da 
unudulmadılar, lakin mənim sözlərimi xoşhallıqla qarşıla-
yanlar məndən daha artıq mərhəmət görürdülər.

Sonra mən sözümə belə davam etdim:
– Gedək, ey mənim dövlətimin sütunları, hakimiyyəti-

min dayaqları, gedək, zəhmətimizin ləzzətini görək. Zəh-
mət çəkən öz əməyinin bəhrəsinin dadını görməyə layiqdir. 
Kef çəkmək padşaha layiqdir, padşah hamıya kef çəkməyə 
imkan verir. Sən hazırladığın ziyafət məclisinin yolunu 
bizə göstər, – deyə mən ziyafəti təşkil edənə dedim. – Biz 
də sənin dalınca gəlirik.

– Dayan, – deyə qərib qadın yerindən səsləndi. – Dayan 
və mənə yaxın gəl. Mən sənin və sənin kimilərin yanına 
göndərilmiş həkiməm. Sənin titəli gözlərini açmalıyam.
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Mənim ətrafımdakıların hamısı mane olaraq məni zorla 
saxlamaq istəyirdilərsə də, gözə görünməz bir qüvvə məni 
onun yanına getməyə məcbur etdi.

Qərib qadın:
– Sənin hər iki gözündə titə var, – dedi, – halbuki sən hər

şey haqqında çox qəti mühakimə yeridirdin. – Sonra hər iki 
əlini mənim gözlərimə sürtdü, gözlərimdən buynuz qişası-
na oxşar qalın bir pərdə götürdü. – Görürsənmi ki, sən kor 
idin, – dedi, – tamam kor idin. Mən Həqiqətəm, Allah-taala 
sənin hakimiyyətin altında olan xalqın ah-zarını eşidib, məni 
göydən yerə göndərmişdir ki, sənin tutulmuş gözlərini açım. 
Mən bu tapşırığı yerinə yetirdim. Bu gündən sonra sənə hər 
bir şey olduğu kimi görünəcəkdir. Sən insanların qəlbinə 
nüfuz edəcəksən. Artıq bundan sonra, qəlblərin əyri-üy-
rü yollarında gizlənmiş ilan səndən yayına bilməyəcəkdir. 
Beləliklə, səndən uzaqlaşırkən səni deyil, vətəni sevən, sənin 
məğlubiyyətin insan köləliyinin qisasını ala biləcək məğlu-
biyyət olarsa, hər zaman sənin məğlubiyyətinə sevinəcək 
sadiq təbəələrini tanıya bilərsən. Lakin onlar camaatın asa-
yişini vaxtı gəlib çatmayınca əbəs yerə pozmazlar. Onlarla 
dostluq et. Qarşında dayanan və özlərinin xəbis qəlblərini 
zər-zivərli paltarlar altında gizlətmiş bu təkəbbürlü qaragü-
ruhu isə qov. Sənin əsl düşmənlərin, sənin gözlərinə pərdə 
çəkən və məni sənin sarayına buraxmayan onlardır. Padşah-
ların şahlıq etdiyi bütün dövrdə mən onların yanına bircə 
dəfə gəlirəm ki, mənim həqiqi simamı görüb məni tanısınlar; 
lakin mən adi insanların yurdlarını əsla tərk etmirəm.

Mənim məskənim çar sarayları deyildir. Sarayın ətra-
fını bürümüş və gecə-gündüz onu dörd gözlə qoruyan 
gözətçilər mənim saraya daxil olmağıma mane olurlar. Bu 
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sıx izdihamı yarıb keçsəm də, sənin ətrafındakılar mənim 
üstümə şallaq qaldıraraq məni sənin mənzilindən qovmaq 
istəyirlər; mən səni hələ tərk etməmiş ayıq ol, yoxsa ətrafa 
öldürücü zəhər saçan nəvazişli sözlər gözündəki pərdəni 
bir daha canlandırar, işıq keçməyən qabıq gözlərini tutar. 
Onda gözlərin daha bərk tutular və bir addımlıq məsafə-
ni də seçməz. Hər şey sənin gözünə yaxşı və şən görünər. 
Qulaqların ah-zarı eşitməz, lakin hər saat eşidilən məlahət-
li nəğmələr səni daha çox oxşayar. Sənin qəlbin ancaq yal-
taqlığa mail olar. Sən ancaq hamar şeyləri sezə biləcəksən. 
Gözəl təsiredici kələ-kötürlük sənin dərkedici hisslərini 
heç vaxt didib-dağıtmaz. Özünün belə bir vəziyyətindən 
qorx. Başının üstünü qara buludlar alar, cəzaverici ildırım 
şaqqıltısından məhv olmağa məruz qalarsan. Lakin mən 
sənə bildirirəm ki, sənin vilayətində yaşayacağam. Məni 
görmək istəsən, yaltaqlıq tələsinə düşdükdə ürəyin mənim 
nəzərlərimi axtararsa, onda məni səsləyərsən; mənim mətin 
səsim harada eşidilsə, məni orada taparsan. Mənim səsim-
dən heç qorxma, xalqın içərisindən sənin gördüyün işləri 
pisləyən bir kişi çıxarsa, bil ki, o sənin səmimi dostundur. 
Mükafat almaq ümidindən, qul kimi qorxaqlıq göstərmək 
fikrindən uzaq olan bu şəxs mətin səslə mənim harada ol-
duğumu sənə göstərər. Onu, – qarışıqlıq törədəndir, – deyə 
cəzalandırmaqdan saqın. Onu yanına çağır, hörmət et, ona 
bir qərib kimi mehmannəvazlıq göstər. Zira, özbaşınalıq 
edən şahı pisləyən hər bir kəs yer üzündə qəribdir, onun 
qarşısında hər bir şey titrəyir. Məndən sənə vəsiyyət, ona 
hörmət et, mehmannəvazlıq göstər ki, qayıdandan sonra 
yaltaqlıq göstərmədən səninlə çox-çox danışa bilsin. Lakin 
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belə möhkəm ürəkli adam az tapılar; bəlkə də, yüz ildə biri 
meydana çıxar. Hakimiyyət nəşəsi sənin sayıqlığını batil 
etməmək üçün bu üzüyü sənə bağışlayıram. Əgər bir haq-
sızlıq göstərməyə cürət etsən, bu üzük səni xəbərdar edər. 
Onu bil ki, sən cəmiyyətdə ən böyük qatil, ən böyük quldur, 
ən böyük xain, ümumi asayişi pozan ən böyük günahkar, 
öz qəzəbini zəiflərin üzərinə yağdıran qəddar düşmən ola 
bilərsən. Ana, döyüş meydanında öldürülmüş oğlu üçün, 
arvad əri üçün göz yaşları tökərsə, bunun günahı sənin 
boynunda olacaqdır; zira əsir düşmək təhlükəsi müharibə 
adlanan qırğına heç bir zaman bəraət qazandıra bilməz. Zə-
milər boşalarsa, əkinçinin balaları sısqa və zəif ana döşün-
dən süd əmməkdən məhrum olsalar, bunun müqəssiri sən 
olacaqsan. Lakin indi bir özünə də, qarşındakılara da bax, 
əmrlərinin yerinə yetirilməsinə göz yetir, bunlara diqqətlə 
baxırkən qəlbin dəhşətə gəlməsə, səndən uzaqlaşaram, sə-
nin sarayını birdəfəlik unudaram.

Bu sözləri deyən qərib qadının siması şən görünürdü, 
onun üzü gülürdü. Mən ona tamaşa etdikcə ürəyim sevi-
nirdi. Mən artıq ürəyimdə şöhrətpərəstlik əlamətləri və 
təkəbbür nişanələri hiss etmirdim. O, sakitcə dayanmışdı; 
şöhrətpərəstlik hissləri və mənsəbpərəstlik ehtiraslarından 
əlamət belə yox idi. Mənim zəngin paltarlarım sanki qana 
batmış, göz yaşlarından islanmışdı. Barmaqlarımda insan 
beyninin tikələri görünürdü; ayaqlarım çirkaba batmışdı. 
Ətrafdakılar bundan da mənhus idi. Onların bütün daxi-
li varlığı qaralmışdı, acgözlük odu onların içərisini yandı-
rıb qaraltmışdı. Onlar mənə də, bir-birlərinə də əyri-əyri 
baxırdılar, bu baxışlarda yırtıcılıq, həsəd, məkr və ədavət 
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gözə çarpırdı. Başqa ölkələri fəth etmək üçün göndərdi-
yim sərkərdə cah-cəlal və eyş-işrət içərisində idi. Qoşunlar 
arasında möhkəm intizam yox idi; əsgərlərimə heyvandan 
pis baxırdılar. Nə onların səhhətinin qeydinə qalan var idi, 
nə də yeməklərinin; onların həyatına heç bir qiymət verən 
yox idi, onlar öz maaşlarından məhrum edilmişdi; bu maaş 
hesabına onlar üçün lüzumsuz bəzək şeyləri alınırdı. Yeni 
gətirilən əsgərlərin yarısından çoxu rəislərin qayğısızlığı və 
ya yersiz və mənasız tələbkarlığı nəticəsində ölürdü. Bütün 
qoşunları saxlamaq üçün ayrılmış vəsait eyş-işrət məclisləri 
düzəldənlərin əlində idi. Hərbi rütbələr igidlik üçün deyil, 
mənfur yaltaqlıq üçün verilirdi. Mən qarşımda, deyilənlərə 
görə ən böyük sərkərdəni görürdüm; bu sərkərdəyə mən bö-
yük iltifatlar göstərib, onu yüksək dərəcədə mükafatlandır-
mışdım; lakin indi açıq görürdüm ki, onun bütün ləyaqəti öz 
rəisinin şəhvət və ehtirasını təmin etmək bacarığından ibarət 
idi; o, bir dəfə də olsun mərdlik göstərməmişdi, o, düşmə-
ni uzaqdan da olsa görməmişdi. Bu cür əsgərlərdən də mən 
özüm üçün yeni şöhrət gözləyirdim. Gözlərim qarşısında 
canlanan minlərlə fəlakətlərdən üz döndərməli oldum.

Uzaq dənizləri aşıb keçməli olan gəmilərim limanın kör-
püsü yanında hərəkət edirdi. Mənim əmrlərimi yerinə yetir-
mək üçün yel kimi getmiş rəis yumşaq yataqda əl-ayağını 
uzadıb ehtiras oyadan bir fahişənin ağuşunda nəşələnirdi. 
Dəniz səfərinə çıxmaq xəyalilə onun əmrinə görə düzəldil-
miş xəritədə dünyanın hər bir qitəsində yeni adalar, onların 
iqliminə uyğun bol meyvə ağacları görünməkdə idi. Geniş 
torpaqlar və bir çox xalqlar bu yeni səyyahların qələminin 
təsviri ilə yaradılırdı. Gecə çıraqların işığında bu səyahətin 
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əzəmətli təsvirində ancaq gözəl söz və ifadələrlə alınmış yer-
lərin adları gözə çarpırdı. Bu əhəmiyyətli əsərin cildi üçün 
qızıldan lövhələr qayırılmışdı. Ah Kuk! Nə üçün sən həyatı-
nı zəhmət və məhrumiyyətlər içərisində keçirdin? Nə üçün 
sən həyatını məşəqqətlər içərisində bad-fənayə verdin? Əgər 
sən bu gəmilərə minsəydin, öz səyahətini şənliklə başladıb, 
şənliklə də qurtarardın, bir yerdə (özü də mənim məmləkə-
timdə) oturaraq haman qədər də kəşflər edər və daha artıq 
şöhrət tapardın; çünki hökmdarın sənə hörmət göstərərdi.

Gözlərimi pərdə tutan zaman ürəkdən iftixar etdiyim 
igidliyim, edama məhkum olunmuşların buraxılması və ci-
nayətkarların bağışlanması vətəndaşlar arasında baş verən 
geniş əməllərin cüzi bir hissəsi kimi görünürdü. Mənim 
buyuruqlarım ya düzgün yerinə yetirilməyərək tamamilə 
pozulur və ya tərsinə yozularaq çox yavaş yerinə yetirildiyi 
üçün gözlənilən nəticəni vermirdi. Mənim mərhəmətim al-
ver mövzusu olmuşdu. Kim çox verirdisə, rəhm və şəfqəti 
də o əldə edirdi. Günahları bağışladığım üçün xalq arasın-
da bir mərhəmət sahibi kimi şöhrət qazanmaq əvəzinə, mən 
yalançı, ikiüzlü və rəzil hoqqabaz kimi məşhur olmuşdum.

Minlərlə səs: “Öz mərhəmətini saxla, onun icra edilmə-
sini istəmirsənsə, onu bizə təmtəraqla elan etmə. Təhqirin 
üstünə istehzanı və bu istehzanın ağırlığını da artırma. Biz 
rahatca yatmışdıq, sən bizim yuxumuza xələl qatdın, biz 
ayılmaq istəmirdik, çünki bu faydasızdı”.

Mən görürdüm ki, şəhərlərin yaradılması çox zaman tə-
bəələrimin qanı və göz yaşları ilə toplanmış dövlət xəzinə-
sinin tarac edilməsi üçün bir vasitə olur. Gözəl binaların 
tikilməsi işində israfçılıq edilirdi və bu binaları tikənlər əsl 
sənətkarlığın nə olduğunu anlamırdılar. Mən onların istər 
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daxili, istərsə xarici görünüşlərində heç bir zövq əlaməti 
görmədim. Onlar qotların və vandalların dövrünü xatırla-
dırdı. Musiqi ilahələri üçün hazırlanmış məskənlərdə Kas-
tiliya və İpokrenanın bulaqlarının ilhamverici axınını gör-
mədim; zorla sürünən sənətkarlıq öz nəzərlərini mahalın 
adəti ilə müəyyən ediləndən daha uca qaldırmağa cürət 
etməmişdi. Binaların planları üzərində belbükən memar-
ları imarətlərin gözəlliyi deyil, özləri üçün sərvət qazan-
maq maraqlandırırdı. Mən öz dəbdəbəli şöhrətpərəstliyimə 
nifrət edərək ondan üz döndərdim.

Lakin mənim qəlbimi ən çox yaralayan səxavət kisəsinin 
açılması olmuşdu. Bəsirətim tutulduğuna görə mən elə gü-
man edirdim ki, lüzumsuz ictimai xəzinədən dövlət ehtiyacla-
rına sərf edilməsi üçün ən yaxşı yol dilənçilərə kömək etmək-
dən, çılpaqları geydirməkdən, acları doydurmaqdan, bədbəxt 
hadisədən məhv olanlara yardım göstərməkdən və ya ləyaqət 
və xidmət qazanmaq üçün yaltaqlıq etməyənlərə mükafat ver-
məkdən ibarətdir. Göstərdiyim səxavətin varlılara, yaltaqlara, 
riyakar dosta, bəzən gizli caniyə, xainə və ictimai etimadı po-
zanlara və buna xəyanət edənlərə, mənim maraq və həvəsimi 
duyanlara, zəif cəhətlərimi anlayıb ona yarananlara, öz həya-
sızlığı ilə lovğalanan arvadıma kömək etdiyini görmək nə qə-
dər də acınacaqlı idi. Təvazökarlıqla ləyaqət göstərənlərə və 
xidmətlərini gözə soxmayan adamlara səxavətimin çox cüzi 
bir hissəsi çata bilirdi. Gözlərimdən axan yaş mənasız səxavə-
timin fəlakətli mənzərəsini görməyə mane oldu.

İndi mən aydın görürdüm ki, mənim sağa-sola payladığım 
rütbə və vəzifələr həmişə ləyaqətsiz adamlara qismət olmuş-
dur. Bu yalançı xoşbəxtliyin ilk parıltısı ilə heyrətlənən naşı 
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ləyaqət, yaltaqlıq və ruhi rəzilliklə birlikdə, insanların şiddətlə 
arzu etdikləri hörmət və şərəf əldə etməyə can atırdı; lakin o, 
ayaqlarını sürüyərək hər zaman ilk mərhələlərdə taqətdən dü-
şür, insanın hörmət və şərəfinin kül və tüstüdən başqa bir şey 
olmadığına inanaraq öz-özünü məzəmmət etməklə kifayətlə-
nirdi. Zəifliyimin və nazirlərimin məkr və hiylələrinin nəticəsi 
olan bütün bu fəlakətləri görərək, qəlbində mənə qarşı nifrət 
bəslədiyi halda, mənə yalnız zahirən məhəbbət göstərməklə, 
ancaq öz şöhrətpərəstliyini güdən arvadıma nəvazişlə yanaş-
dığımı hiss edincə böyük bir qəzəblə bağırdım:

– Yaramaz canilər, xəbislər! Deyin görüm, siz öz hökm-
darınızın etimadından nə üçün sui-istifadə etdiniz? İndi 
məhkəmə qarşısında cavab verərsiniz. Daşqəlbli cəlladlar, 
etdiyiniz cinayətlər üçün cəza çəkəcəksiniz. Öz əməlləri-
nizə necə haqq qazandıracaqsınız? Əfv olunmaq üçün nə 
dəlil gətirəcəksiniz? Bu onun özüdür. Rəzalət komasında 
elə onun özünü çağıracağam. Gəl, gəl mənim dərdlərimə 
çarə et, – deyə, mənə geniş vilayətimin kənarında, mamırla 
örtülmüş komanın altında gizlənən qocanı səslədim. – Gəl 
mənim dərdlərimə şərik ol; gəl, əzab içərisində çırpınan 
qəlbimə və həyəcanlanmış beynimə təsəlli ver.

Bu sözləri deyərək, mən öz mənsəbimə diqqət verdim, 
boynumda nə qədər böyük vəzifə olduğunu başa düşdüm, 
ixtiyar və hakimiyyətimin haradan doğduğunu dərk etdim. 
Qəlbim həyəcanla doldu, öz əməllərimdən dəhşətə gəldim. 
Qanım elə coşdu ki, mən yuxudan oyandım. Hələ özümə 
gəlməmiş mən barmağımdan tutdum, lakin onda tikanlı 
üzük yox idi. Ah, əgər o üzük şahların heç olmazsa çeçələ 
barmağına taxılmış olsaydı!
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Ey dünyanın hökmdarı, sən mənim yuxumu oxuyarkən 
istehza ilə gülümsəsən və ya qaşlarını çatsan, onu bil ki, 
mənim yuxuda gördüyüm qərib qadın səndən uzaqlaşacaq 
və sənin sarayına istehza edəcəkdir.

YEDROVO

Bir evə çatan kimi kibitkadan düşdüm. Yoldan azacıq 
kənarda suyun qırağında bir çox arvad və qız dayanmışdı. 
Bütün ömrüm boyu varlığıma hakim kəsilmiş, indi isə artıq 
sönmüş olan ehtiras öz adəti üzrə məni bu kənd gözəllərinə 
tərəf çəkib apardı. Burada azı otuz qadın var idi. Onlar bay-
ram paltarı geymişdilər, boyunları açıq, özləri ayaqyalın idi, 
qolları dirsəklərinə qədər açıq olub, donlarının ətəyini qa-
baqdan kəmərlərinə sancmışdılar; ağ köynək geymişdilər; 
şən baxışları, al yanaqları vardı. Onların günəşdən və so-
yuqdan bir qədər qabalaşmış gözəl simalarında, hiylə pər-
dəsi yox idi; gənclik təravəti son həddinə çatmışdı, onların 
təbəssümündə də, gülüşlərində də səmimiyyət duyulur-
du; onlar güləndə xalis şirmayıdan daha da ağ olan dişlə-
ri görünürdü. Bu dişlər hər bir modabazın ağlını başından 
çıxarardı. Moskva və Peterburqda yaşayan nazənin boyar 
xanımları, gəlin bir onların dişlərinə baxın, dişi təmiz saxla-
mağı onlardan öyrənin. Onların diş həkimi yoxdur. Onlar 
dişlərini hər gün şotka və diş tozu ilə yumurlar. Onların 
hansı birisilə istəsəniz ağız-ağıza dayanın; onlardan heç bi-
rinin nəfəsi sizin ciyərlərinizi xəstələndirməz. Sizinki, sizin 
nəfəsiniz isə, bəlkə də, onlara xəstəlik keçirə bilər... həm də 
necə xəstəlik... deməyə dilim gəlmir; desəm, qızarmasanız 
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da, acıqlanarsınız. Məgər yalan deyirəm? Sizlərdən bəzini-
zin əri qadın düşkünüdür; hər cür əxlaqsız qadınla görü-
şür; xəstəlik tutmuş olduğu halda səninlə bir yerdə yeyir, 
içir və yatır; bəziniz də çalışırsınız ki, illik, aylıq, həftəlik və 
ya Allah göstərməsin, gündəlik oynaşınız olsun. Bu gün bir 
kişi ilə tanış olub öz arzunuzu yerinə yetirdikdən sonra, sa-
bah onu tanımırsınız, hətta bəzən bir öpüşündən belə sizə 
xəstəlik keçirən adamı da tanımırsınız. Sən isə göyərçinim, 
on beş yaşlı qızsan, bəlkə, hələ pozğunlaşmamışsan, lakin 
alnından görürəm ki, bütün qanın zəhərlənmişdir. Sənin 
rəhmətlik atanı həkimlər nə qədər müalicə etdilərsə, bir şey 
çıxmadı; hörmətli anan isə səni özü getdiyi imanlı yol ilə 
apararaq, artıq sənin üçün bir ərciyəz tapmışdır, əməkdar 
qoca bir generaldır; səni ona görə ərə verməyə çalışır ki, sə-
ninlə birlikdə tərbiyə evinə yolu düşməsin. Qocaya arvad 
olmaq isə heç pis deyildir, kefin istəyəni elə; ancaq ki ərin 
olsun, uşaqlar hamısı onunkudur. Qısqanc olsa, daha yaxşı: 
gizli nəşə daha ləzzətli olur; ilk gecədən onu elə öyrətmək 
olar ki, arvadla bir yerdə yatmaq kimi köhnə axmaq qayda-
ya əməl etməsin.

Mənim lütfkar şəhərli yengəciklərim, xalacıqlarım, bacı-
cığazlarım, bacıqızlarım və başqaları, deyəsən, mənim vax-
tımı çox aldınız. Açığı budur ki, siz buna layiq deyilsiniz. 
Sizin yanaqlarınız da boyaq, qəlbiniz də boyaq, vicdanınız 
da boyaqdır, səmimiyyətiniz... duda kimi qaradır. Boyaq 
da olsa, duda da olsa – fərqi yoxdur. Mən at kimi çapıb öz 
kənd gözəllərimin yanına yüyürəcəyəm. Doğrudur, onların 
içərisində sizə oxşayanlar da vardır, lakin elələri vardır ki, 
siz onları heç yuxuda da görməmişsiniz... Bir baxın, görün 



554

mənim gözəllərim necə ətli-canlı, boylu-buxunludurlar, 
heç bir eyibləri yoxdur, əzaları düz və yerindədir. Sizə gü-
lünc gəlir ki, onların pəncəsi beş, hələ, bəlkə, altı verşokdur. 
Ay mənim əziz bacıqızım, üç verşoklu ayağınla onunla ya-
naşı dayan, sonra da yüyürüşün; çəmənliyin kənarındakı 
uca ağcaqayına görək kim tez çatar? Hə... hə... gördün ki, 
bu sənin işin deyil. Sənsə, bacıcığazım, üç çərəklik belinlə 
istehza edirsən ki, kənddə yaşayan su pərisinin qarnı yekə-
dir. Bir dayan, göyərçinciyəzim, mən də qoy sənə rişxənd 
edib gülüm. İndi sən on aydır ki, ərdəsən və artıq sənin üç 
çərəklik belin eybəcərləşmişdir. İş gəlib doğmağa çatanda 
isə başqa nəğmə çalacaqsan, Allah eləsin ki, hər şey şadlıqla 
qurtarsın. Mənim əziz yeznəciyim mısmırığını sallamışdır. 
Sənin bütün qaytan-maytanını oda atıb yandırmışdır. Sənin 
bütün paltarlarının içindəki sümükləri çıxarmışdır, lakin 
artıq gecdir. Sənin əyri bitmiş üzvlərini bununla düzəltmək 
olmaz. Ağla, mənim əziz yeznəm, ağla. Bizim anamız ha-
milə arvadlarımızın doğmasını ölüm təhlükəsi altına alan 
fəlakətli modalara riayət edərək, uzun illər ərzində sənin 
üçün kədər, qızına isə xəstəlik hazırladığı kimi, sənin uşaq-
larının da candan zəif olması üçün şərait yaratmışdır. İndi 
bu ölüm təhlükəsi yaradan xəstəlik onun başının üstünü al-
mışdır; bu təhlükə sənin arvadının ömrünü kəsməzsə, bu 
təsadüfə minnətdar ol; inansan ki, bu işi Allahın inayəti et-
miş, istəyirsənsə ona da şükür et. Lakin mənim hələ şəhərli 
boyar xanımları ilə işim vardır, Gör adətkərdəlik necə şey-
dir; onlardan əl çəkmək istəmirəm. Əgər sizi o yerə gətirib 
çıxara bilsəydim ki, öz üzünüzü və səmimiyyətinizi boya-
nayasınız, doğrusu heç sizdən də ayrılmazdım. İndi sala-
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mat qalın, mən paltar yumaqla məşğul olan kənd pərilərinə 
tamaşa etməkdə ikən, kibitkam məndən uzaqlaşmışdı. Mən 
kibitkanın arxasınca getmək istəyirkən, görünüşdən iyirmi 
yaşı, əslində isə ən çoxu on yeddi yaşı olan bir qız yaş palta-
rını çiyin ağacına salıb mən gedən yol ilə getməyə başladı. 
O mənə yaxınlaşdıqda mən onunla söhbətə başladım:

– Mənim əzizim, sənin adını bilmirəm, belə ağır yük gö-
türmək sənin üçün çətin deyilmi?

– Mənim adım Annadır, yüküm isə ağır deyildir. Ağır
da olsa mən, ağa can, səndən mənə kömək etməyi xahiş et-
məzdim.

– Niyə belə sərt danışırsan, Annacığım, gözümün işığı?
Mən sənin pisliyini istəmirəm.

– Sağ ol, sağ ol; biz sənin kimi naqqalları çox görmüşük;
yaxşısı budur öz yolunla get.

– Anyutka, mən sən deyən adamlardan deyiləm, sən məni
yaxşı tanımırsan. Onlar, mən bilən, kənd qızları ilə söhbətə 
bu cür başlamırlar, həmişə sözə öpüşlə başlayırlar; mən isə 
səni öpmüş olsam da əlbəttə ki, doğma bacım kimi öpərdim.

– Heç suyun qıraqlarını gəzmə; belə nağılları eşitdiyim bi-
rinci dəfə deyildir; pis fikrin yoxdursa, məndən nə istəyirsən?

– Annacığım, gözümün işığı, mən bilmək istəyirəm, sə-
nin atan-anan varmı, necə dolanırsan, dövlətlisən, yoxsa 
kasıbsan, adaxlın varmı?

– Ay ağa, bunlar sənin nəyinə lazımdır? Ömrümdə bi-
rinci dəfədir ki, belə sözləri eşidirəm.

– Anyuta, elə buradan hesabını götürə bilərsən ki, mən
yaramaz adam deyiləm, səni biabır etmək və ya namusuna 
toxunmaq istəmirəm. Mən qadınları onun üçün sevirəm ki, 
onlar da mənim kimi zərifdirlər; kəndli arvadları daha çox 
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xoşuma gəlir, ona görə ki, onlar hələ hiyləgərlik nə oldu-
ğunu bilmirlər, riyakar sevgi pərdəsi altında gizlənmirlər, 
sevəndə də ürəkdən və səmimiyyətlə sevirlər...

Bu zaman qız gözlərini təəccüblə bərəldərək üzümə 
baxırdı. Elə bu cür də olmalıdır; zira kim bilmir ki, azğın 
dvoryanlar kəndli qızlara nə dərəcədə həyasızlıqla sataşır 
və onların qızlığına nə kimi təhqiredici zarafatlarla əl atır-
lar. Qoca və cavan dvoryanların nəzərində kəndli qızlar 
ancaq onlara zövq vermək üçün yaranmış varlıqdırlar. On-
lar belə də edirlər; xüsusilə onlara tabe olan bədbəxtlərlə 
istədikləri kimi rəftar edirlər. Keçmiş Puqaçov üsyanında 
bütün xidmətçilər öz ağalarına silah qaldırdığı zaman bir 
dəstə kəndli (bu əhvalat yalan deyildir), öz ağalarının əl-a-
yağını bağlayıb onu labüd öldürməyə aparırdılar. Bunun 
səbəbi nə idi, O, hər cəhətdən mərhəmətli və insanpərvər 
bir ağa idi, lakin nə bir kişi öz arvadından arxayın ola bilər-
di, nə də bir ata öz qızından. Hər gecə onun adamları, ha-
man gün müəyyən etmiş olduğu qızı, namusuna təcavüz 
edilmək üçün onun yanına gətirirdilər. Kənddə məlum idi 
ki, o, 60 qızın ismətini alıb, onları rüsvay etmişdi. Kəndə 
gəlib çıxmış bir komanda bu vəhşini düşmənlərinin əlin-
dən qurtarmışdır. Sarsaq kəndlilər, siz yalançı padşahdan 
ədalət gözləyirdiniz! Lakin nə üçün bu əhvalatı öz qanuni 
hakimlərinizə bildirmədiniz? Onlar bu adama mülki edam 
cəzası verərdilər, siz isə günahsız hesab edilmiş olardınız. 
İndi isə bu cinayətkar xilas oldu. Əgər ölümü gözü ilə gör-
məsi onun xasiyyətini dəyişdirib, həyatını yenidən qurma-
ğa vadar etmişsə, o xoşbəxtdir. Lakin biz dedik ki, qanunda 
kəndlinin adı çəkilmir, qanunda kəndli ölü sayılır... Yox, 
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yox, əgər kəndli istəsə yaşaya bilər, özünü göstərə bilər...
Anyuta mənə dedi:
– Ay ağa, əgər sən zarafat eləmirsənsə, bax mən sənə bunu

deyə bilərəm; mənim atam yoxdur, o, iki ildir ki, ölmüşdür, 
anam və bir də kiçik bacım vardır. Atam bizə beş at və üç inək 
qoyub getmişdir. Davarımız və kifayət qədər toyuq-cücəmiz 
də vardır, ancaq evimizdə işləyənimiz yoxdur. Məni istəyir-
dilər ki, varlı bir ailədən olan on yaşlı oğlana nişanlasınlar, la-
kin mən razı olmadım. Belə bir uşaq mənim nəyimə lazımdır; 
mən onu sevə bilməyəcəyəm. O, yaşa dolanda isə mən qocal-
mış olaram, o da gedib başqa arvadlarla kef çəkəcək. Bir də de-
yirlər ki, uşaqları böyüyənə qədər cavan gəlinlərlə qayınatanın 
özü yatır. Buna görə də mən onun ailəsinə getmək istəmədim. 
Mən özümə tay olanı istəyirəm. Mən ərimi sevəcəyəm, ərim 
də məni, buna mənim şübhəm yoxdur. Oğlanlarla gəzməyi 
sevmirəm, ərə getməyi isə ağa, istəyirəm. Bilirsənmi nə üçün? 
– deyə Anyuta gözlərini yerə dikərək danışırdı.

– Utanma, gözümün işığı Anyutuşka, danış; məsum bir
dillə deyilən sözlərin hamısı, saf və təmiz sözlərdir.

– Qulaq as, gör nə deyirəm. Keçən yayda, bir il bundan
əvvəl qonşumuzun oğlu mənim bacılığımla evləndi; mən hə-
mişə bu bacılığımla oturub-durardım. Əri onu sevir, qız isə 
onu o qədər sevir ki, adaxlanandan on ay sonra ona bir oğlan 
doğdu. Bacılığım hər axşam oğlunu küçəyə çıxarıb gəzdirir. 
Ona baxmaqdan doymur. Deyəsən, elə uşaq da öz anasını se-
vir. Oğluna: aqu, aqu deyən kimi uşaq gülməyə başlayır. Mən 
isə hər gün göz yaşı tökürəm. Mən istəyirdim ki, mənim də 
belə bir oğlum olsun... – Mən artıq dözə bilmədim. Anyutanı 
qucaqlayıb, ürəkdən gələn səmimiyyətlə üzündən öpdüm.
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– Özünü yığışdır ha, ağa, sən çox yalançı adamsanmış, 
sən, deyəsən, mənimlə oynaqlamağa başlayırsan. Çəkil, cə-
nab, rədd ol buradan, yazıq yetimdən əl çək, – deyə Anyuta 
ağlamağa başladı. – Əgər atam sağ olsa və sənin bu hərəkə-
tini görsəydi, sənin ağalığına-zada baxmayıb kefini qatardı.

– Mənim nazənin Anyutuşkam, heç kefini pozub qanını 
qaraltma, mənim öpüşüm sənin məsumluğunu ləkələməz. 
Sənin ismətin mənim üçün müqəddəs bir şeydir. Mənim 
öpüşüm sənə olan hörmətimin ifadəsidir və buna məni son 
dərəcə mütəəssir olmuş qəlbim vadar etdi. Məndən qorx-
ma, əzizim Anyuta, mən bizim cavan ağalar kimi vəhşi 
heyvan deyiləm; onlar üçün məsumluğun heç bir qiyməti 
yoxdur. Əgər mən bilsəydim ki, mənim öpüşüm səni təhqir 
edəcək, Allaha and içirəm ki, buna cürət etməzdim.

– Özün düşün, ağa, bu öpüş üçün mən necə qəzəblən-
məyim ki, mənim öpüşlərim artıq başqasına vəd edilmiş-
dir. O öpüşlər qabaqcadan verilmiş olduğu üçün, daha on-
ların ixtiyarı məndə deyildir.

– Sən məni heyran edirsən. Sən artıq sevməyi bacarır-
sanmış. Sən öz ürəyinə yatan başqa bir adam sevmişsən, de-
yilmi. Sən xoşbəxt olacaqsan. Sizin ittifaqınızı heç şey poza 
bilməz. Sizi fəlakət toruna salmaq istəyən bədxahlar arasına 
düşməyəcəksən. Sənin ürək dostunun sənə qarşı sədaqətini 
pozmağa çalışan, səs onu yoldan azdıra bilməyəcəkdir. Mə-
nim əziz Anyutam, bəs axı nə üçün sən öz istəkli dostunun 
ağuşunda xoşbəxt olmaq zövqündən məhrumsan?

– Ah, ağa can, ona görə ki, onu bizim evə buraxmırlar. 
Yüz manat istəyirlər. Anam isə məni vermir; evdə işləyən 
təkcə mənəm.
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– Bəs o səni sevirmi?
– Necə ki, sevmir. O, axşamlar bizim evin yanına gəlir,

ikimiz də birlikdə mənim bacılığımın oğluna tamaşa edi-
rik... O da belə bir oğul istəyir. Mən kədərlənirəm; lakin 
dözmək lazım gəlir. Mənim Vanyuxam Peterburqa gedib 
oradakı böyük gəmilərdə işləmək istəyir və özü üçün lazım 
olan yüz manatı qazanmayınca oradan qayıtmayacaqdır.

– Buraxma onu, əziz Anyutuşka, buraxma onu getsin; o
getsə, məhv olacaq. O, orada sərxoşluğa öyrəşəcək, israfçılıq 
edəcək, nəşələnmək istəyəcək, əkinçilikdən isə zəhləsi gedə-
cəkdir, hələ bunlardan da betəri odur ki, səni də unudacaqdır.

Anyutanın gözləri yaşardı, mənə dedi:
– Ah, ağa can, məni qorxutma.
– Əgər o, dvolyan evində işləsə, Anyuta can, daha tez

xarab olacaq. Ağanın hərəkətləri yuxarı qulluqçulara da 
sirayət edir, aşağı qulluqçular da yuxarılardan öyrənirlər, 
əxlaqsızlıq bəlası kəndə onların vasitəsilə keçir. Timsal əsl 
taundur; hər kəs gördüyünü götürür.

– Bəs necə olsun? Demək, mən heç bir zaman ona ərə gedə
bilməyəcəyəm. Onun indi evlənməli vaxtıdır; başqalarının 
dalına düşmür; məni onun evinə buraxmırlar; bir də görə-
cəksən ki, başqa bir qızı ona adaxladılar, bu dərd isə mən ya-
zığı öldürər... – Bu sözləri dedikcə, o, acı göz yaşları axıdırdı.

– Yox, mənim əziz Anyutuşkam, sən günü sabah onun
olacaqsan. Məni ananın yanına apar.

– Budur ha bizim həyətimiz, – deyə o, ayaq saxladı. –
Sən öl get, anam məni görsə, ağlına pis fikir gələr. O, məni 
döymürsə də, onun bir sözü mənə kötəkdən ağırdır.

– Yox, mənim Anyutam, mən səninlə gedəcəyəm... –
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deyərək, onun cavabını gözləməyib, həyətə girdim və bir 
baş pilləkənlə qalxıb evə getdim. Anyuta dalımca:

– Dayan, ağa, dayan, – deyə qışqırdı. – Lakin mən ona 
fikir vermədim. Anyutanın anası evdə xəmir yoğururdu; 
onun yanında, skamyada, gələcək kürəkəni oturmuşdu. 
Mən mətləbi uzatmayaraq ona dedim ki, mən istəyirəm 
onun qızı İvana ərə getsin, bunun üçün də həmin işdə baş 
vermiş maneəni aradan qaldırmaqdan ötrü lazım olan şeyi 
gətirmişəm.

– Sağ ol, ay ağa, – deyə qan cavab verdi. – Artıq buna eh-
tiyac yoxdur. Vanyuxa indi gəlib deyir ki, atası onu mənim 
evimə buraxmağa razıdır. Bazar günü isə bizdə toy olacaqdır.

– Qoy mənim vəd etdiyim şey Anyutanın cehizi olsun.
– Onsuz da sağ olun. Boyarlar qızlara cehizi müftə yerə 

vermirlər. Əgər sən mənim Anyutamın başına bir iş gətirib 
bunun üçün də ona cehiz verirsənsə, Allah özü sənin cəza-
nı verər; pulu isə mən almaram. Yox, əgər sən mərhəmət-
li bir insan kimi, yoxsullara tənə etmirsənsə, mən səndən 
pulu alsam, pis adamlar nələr düşünərlər. – Mən kəndlilər 
arasında bu dərəcədə nəcib mühakimələri görüb heyran ol-
dum. Anyuta bu aralıq evə girib məni anasına tərifləməyə 
başladı. Mən yenə də pulu onlara vermək istədim ki, İvan 
özü üçün ev düzəltsin; lakin o, mənə dedi:

– Ağa, mənim iki əlim var, onların köməyi ilə ev də 
düzəldərəm.

Orada oturmağımın onların çox da xoşuna gəlmədiyini 
hiss edərək, daxmadan çıxıb kibitkama tərəf getdim.

Yedrovadan ayrılırkən Anyuta mənim fikrimdən çıxmır-
dı. Onun sadədil səmimiyyəti mənim olduqca xoşuma gə-
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lirdi. Onun anasının nəcib hərəkəti məni məftun etdi. Mən, 
qollarını çırmayıb xəmir tabağının başında və ya inək ya-
nında badya ilə dayanmış bu hörmətli ananı şəhər anaları 
ilə müqayisə edirdim. Kəndli qadın mənim təmiz ürəklə, 
nəcib niyyətlə vermək istədiyim yüz manatı almadı; halbu-
ki bu yüz manat var-dövlətə görə müqayisə edilərsə, pol-
kovnik arvadı, müşavir arvadı, mayor arvadı, general ar-
vadı üçün beş, on, on beş min, bəlkə daha çox miqdarda 
pul edər; yox əgər sifətdən az-çox babat və ya heç olmazsa 
sadəcə məsum qızı olan polkovnik xanımına, mayor xanı-
mına, müşavir xanımına və ya general xanımına (mənim 
Yedrovada arabaçı arvadına vəd etdiyimə nisbətən), yetmi-
şinci və ya Allah göstərməsin, yetmiş iki əyarlı bir zəngin 
boyar beş, on, on beş, min və ya gizli böyük bir cehiz vəd 
etsə, yaxud rütbəli bir adaxlı tapsa və ya çalışıb fəxri qız adı 
alsa, şəhərli analar, sizdən soruşuram, ürəyiniz qopmazmı? 
Öz qızınız piyada gəzirsə, onu qızıla tutulmuş dörd atlı ka-
retada brilyantlar içində görmək, yaxud da onu zorla çə-
kib aparan iki yorğun yabılı arabada getmək əvəzinə cər-
gə ilə atlar qoşulmuş karetada getməsini istəməzdinizmi? 
Mən sizinlə razılaşıram ki, siz adətə və ədəb qaydalarına 
əməl etmişsiniz və teatr qızları kimi o qədər də asan təslim 
olmamışsınız. Yox, göyərçinlərim, mən sizə bir ay və ya ikicə 
aydan artıq möhlət verə bilmərəm. Yox, əgər birinci dərəcəli 
adamı əbəs yerə uzun müddət ah-zar etməyə məcbur etsə-
niz, o, dövlət işləri ilə məşğul olduğu üçün, sizi tərk edər ki, 
öz qiymətli vaxtını sizə görə itirməsin; o özünün bu vaxtını 
cəmiyyətin faydasına sərf etsə, daha yaxşı olar. – Minlərlə səs 
mənə tərəf ucalır; məni pis-pis sözlərlə yamanlayır, dələduz, 
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fırıldaqçı, haramzada, cüvəllağı və s. adlandırırlar, göyərçin-
lərim, arxayın olun, mən sizin şərəfinizə toxunmaram. Mə-
gər hamınız beləsiniz? Bir bu güzgüyə baxın; burada kim öz 
surətini görsə, qoy məni istədiyi qədər yamanlasın. Mən on-
dan şikayət etmərəm, onunla məhkəmə dili ilə danışmaram.

Anyuta, Anyuta, sən məni valeh etdin! Nə üçün mən səni 
15 il bundan əvvəl görməmişdim. Sənin şəhvətpərəstlik cə-
sarətinə yad olan aşkar məsumluğun məni ismət yolu ilə 
getməyə öyrədərdi. Mən ürəkdən vəcdə gəlirkən sənin ya-
nağından aldığım öpüş nə üçün həyatımda ilk öpüş olmadı. 
Sənin təmiz və saf həyatın mənim qəlbimin dərinliklərinə 
nüfuz etmiş olar və mən də həyatımı əhatə etmiş acgözlük-
dən çəkinmiş olardım. Mən satqın qadınların murdar ehti-
rasından uzaqlaşardım, ailə həyatına hörmət edərdim, öz 
acgöz şəhvətpərəstliyim ərlə arvadın ittifaqını poza bilməz-
di; ismət mənim üçün müqəddəsdən də müqəddəs olardı və 
mən də bu ismətə toxunmağa cürət edə bilməzdim. Ey mə-
nim Anyutuşkam! Sən həmişə çəpərin yanında əyləşərək öz 
cürətli məsumluğunla öyüd-nəsihət ver. Əminəm ki, təmiz 
yoldan azmağa başlamış olanları saf əməllər yoluna qay-
tarar və pozğunluğa sürükləyən meyillərin qarşısını alar-
san. Əxlaqsızlıq girdabına batmış, fahişələrin ağuşunda baş 
ağartmış bir adam sənə etinasızlıq edib, nifrət göstərərsə, 
narahat olma, sən öz şirin söhbətlərinlə onu, getdiyi yoldan 
qaytarmağa çalışma. Onun ürəyi artıq daşa dönmüşdür, 
onun ürəyini basmış qabıq almasdan da bərkdir. Məsum 
xeyirxahlıq neştəri ona dərin təsir bağışlaya bilməz. Bu neş-
tər qəbahətin hamarlanmış möhkəm qabığını deşə bilməz. 
Özünü gözlə ki, belə möhkəm qabıq sənin əməllərindəki 
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itiliyi kütləşdirməsin. Lakin sözləri təhlükəli gözəl ifadələr-
lə pərdələnmiş gənci əlindən buraxma; çalış onu öz toruna 
sal. O, nəzərə təkəbbürlü, lovğa, sərt, həyasız, qaba, təhqi-
redici bir adam kimi çarpır. Lakin onun qəlbi sənin təsir-
lərinə tabe olar və sənin faydalı timsalını məmnuniyyətlə 
qəbul edər, Anyuta, səndən iyirmi ağac uzaqlaşmış olsam 
da, mən səndən ayrıla bilmirəm.

Lakin Anyutanın mənə dediyi o adət nə imiş? Onu on yaşlı 
bir uşağa vermək istəyirlərmiş. Belə bir ittifaqa kim yol verə 
bilərdi? Qanunu müdafiə edən əllər belə bir cinayətin kökünü 
nə üçün kəsməsin? Xristian qanununda nikah ilahi bir sirdir, 
mülki qanunda isə bu bir saziş və ya müqavilədir. Bərabər ol-
mayan bir nikaha hansı din xadimi xeyir-dua verə bilər və ya 
hansı bir hakim bunu öz raznaməsinə yaza bilər? Yaşlarda uy-
ğunsuzluq mövcud ikən nikaha yol verilə bilməz.

Bunu təbiət qanunları insan üçün faydasız bir şey kimi 
qadağan edir, bunu cəmiyyət üçün zərərli bir hal kimi mül-
ki qanun da qadağan etməli idi. Ər və arvad cəmiyyətin, 
qanunla təsdiq edilmiş müqaviləni bağlayan iki vətəndaşı-
dır ki, onlar bu müqavilə ilə hər şeydən əvvəl bir-birinə qar-
şılıqlı zövq hisslərini vəd edirlər (Qoy burada heç kəs iddia 
etməsin ki, ilk saf sevgi və ər-arvadlıq sazişinin möhkəm 
özül daşı ər-arvadlığın birinci qanunu və nikah ittifaqının 
əsası deyildir.), bir yerdə yaşamağa, ümumi qayəyə malik 
olmağa, məhəbbət nəticəsində doğulub törəyənləri tərbiyə 
edib yetişdirməyə, beləliklə də dinc yaşamağa, bir-birini in-
citməməyə söz verirlər. Yaşlar bərabər olmadıqda bu saziş 
şərtlərini gözləmək olarmı? Kəndlilər arasında çox təsadüf 
edildiyi kimi ərin on yaşı, arvadın isə iyirmi beş yaşı, yaxud 
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dvoryanlar arasında olduğu kimi ərin əlli yaşı, arvadın isə 
on beş yaşı olduqda qarşılıqlı zövq hissi ola bilərmi? Deyin 
görüm, ay qoca ərlər, insafla deyin, siz ər deyilməyə layiq-
sinizmi? Siz ancaq məhəbbət atəşini alovlandıra bilərsiniz, 
onu söndürmək isə sizin hünəriniz deyildir.

Yaşların bərabər olmaması təbiətin ən mühüm qanun-
larından birini pozur; qoyulmuş bu müsbət qanun təbiət 
qanununa əsaslanmasa, möhkəm bir qanun ola bilərmi? 
Açıq deyək ki, dünyada belə bir qanun yoxdur. – Qarşılıq-
lı sevgidən törəyənləri bəsləyib yetişdirmək, – Bir tərəfdə 
alov, o biri tərəfdə isə sönüklük olan yerdə qarşılıqlı hiss 
ola bilərmi? Əkilmiş bir ağac faydalı yağışdan və barverici 
şehdən məhrum edildikdə meyvə gətirə bilərmi? Bir zaman 
meyvə versə də, bu meyvə cır, sısqa və yöndəmsiz olub, çox 
keçmədən çürüyəcəkdir.

Bir-birini incitməmək – bu əzəli və ən düzgün bir qay-
dadır; ərlə arvadın bir-birinə olan rəğbəti qarşılıqlı hisslə-
rin eyni dərəcədə zövq almasını təmin edərsə, nikah ittifaqı 
xoşbəxt olar; şadlıq üz verdikdə kiçik ailə həyəcanları dər-
hal sakitləşər. Qocalıq iyrəndiyi ehtiras şadlıqlarının üzünü 
qalın qaysaqla örtdükdə keçmiş əyləncələr xatiratı deyin-
gən qocalıq yaşlarına təsəlli olar. Nikah müqaviləsinin bir 
şərti, bir yerdə yaşamaq, yaşların bərabər olmadığı halda 
da yerinə yetirilə bilər. Lakin belə şəraitdə qarşılıqlı məhəb-
bət olarmı? Birisi qolu güclü olduğu üçün hakim kəsiləcək, 
o birisi isə, ancaq öz ağasının əmrini yerinə yetirə bilən zəif 
bir buyruq qulu və həqiqi bir kölə olacaqdır. Bax, Anyuta, 
sənin mənə təlqin etdiyin gözəl fikirlər bunlardır. Bağışla 
məni, əziz Anyutaciyim, sənin nəsihətlərin qəlbimdə əbədi 
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olaraq yaşayacaqdır; buna mənim övladlarımın övladları 
da əməl edəcəklər.

Xotilov poçt düşərgəsinin görünməkdə olduğuna baxma-
yaraq, mən yenə də Yedrovadakı qızı düşünürdüm; bu dü-
şüncədən vəcdə gələrək; ah, Anyuta! Anyuta! – deyə ucadan 
səsləndim. – Yol hamar olmadığı üçün atlar addımla gedirdi; 
arabaçı mənim sözlərimi eşitcək mənə tərəf dönərək:

– Ağa, görünür ki, sən bizim Anyutaya vurulubsan, – deyə-
deyə gülür və papağını düzəldirdi! Amma qızdır ha! O, təkcə 
səni gicəlləndirməyib... Hamının ondan xoşu gəlir... Bizim 
düşərgədə qəşəng qız az deyildir, lakin Anyutanın qarşısında 
onların hamısına tüpür qaç. Hələ görəsən rəqs eləməkdə necə 
məharəti var. Hamını cibinə qoyar, bir adam onun qabağına 
çıxa bilməz... Tarlaya biçinə gedəndə də... göz istəyir tamaşa 
eləsin. Düzü budur ki... qardaşım Vanka xoşbəxtdir.

– İvan sənin qardaşındır?
– Xalam oğludur. Oğuldur ki, tayı, bərabəri yoxdur! Üç

cavan oğlan eyni zamanda Anyutaya nişanlanmaq istədilər; 
lakin İvan hamısının ağzını çölə qaytardı. Onlar nə elədilər-
sə, bir şey çıxmadı ki, çıxmadı. Vanyuxa isə dərhal başının 
üstünü aldı... (Biz artıq düşərgənin kənarlarında idik...) Bəs 
necə, ağa, hər oynayan canbaz olmaz.

Gəlib poçt həyətinə girdik.
“Hər oynayan canbaz olmaz”, – sözlərini mən əyilib 

qalxaraq təkrar edirdim...

PEŞKI

Mən öz səyahətimi başa çatdırmağa nə qədər can atsam 
da, məsəl var deyərlər: “qarın qardaşdan irəlidir”. Aclıq 
məni bir komaya girməyə vadar etdi, mən də insanı zəhər-
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ləmək üçün ixtira edilmiş raqu, frikase, paştet və sair fransız 
yeməklərinə əlim çatınca ehtiyat üçün özümlə götürdüyüm 
bir parça qızarmış köhnə mal əti ilə nahar etməyə məcbur 
oldum. Bu dəfə mən bir çox polkovniklərin (hələ generalla-
rı demirəm) uzaq hərbi səfərlərə gedirkən bəzən yedikləri 
nahardan da qat-qat pis nahar edərək ümumən təriflədiyi 
adət üzrə, mənim üçün hazırlanmış qəhvəni fincana töküb 
zavallı Afrika qullarının qan-təri ilə əmələ gəlmiş məhsulla 
nəşələnirdim.

Evin sahibi, xəmir yoğuran qadın, qarşımdakı qəndi 
görərkən kiçik bir uşağı yanıma göndərib bu boyar yemə-
yindən bir parçasını ona verməyimi xahiş etdi.

Qəndimin qalanını uşağa verirkən mən qadına dedim:
– Buna niyə boyar yeməyi deyirsən? Məgər sən qənd iş-

lədə bilməzsənmi?
Ona görə boyar yeməyidir ki, onu almağa bizim pulu-

muz olmur, boyarlar isə qəndi özləri qazanmadıqları pul 
ilə alırlar. Doğrudur, bizim darğa Moskvaya gedəndə qənd 
alır, lakin o da qəndi bizim göz yaşlarımız bahasına alır.

Məgər sən elə düşünürsən ki, qənd işlədən bir adam sizi 
ağlamağa məcbur edir?

Hamısı yox; lakin cənab dvoryanların hamısı. Sənin 
kəndlilərin də bizim yediyimiz çörəkdən yeyəndə sən öz 
kəndlilərinin göz yaşı hesabına yaşamırsanmı? Bu sözləri 
deyərək o öz çörək parçasını mənə göstərdi. Bu çörəyin üç 
hissəsi saman, bir hissəsi də ələnməmiş un idi. Hələ Alla-
ha şükür ki, indiki qəhətlik vaxtında bunu da tapırıq. Bir 
çox qonşularımızın vəziyyəti bundan da ağırdır. Siz boyar-
lar qənd yeyirkən bizim ac qalmağımızın sizə nə faydası 
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var? Uşaqlar qırılır, böyüklər də ölür. Nə edəsən, nə qədər 
qüssələnib kədərlənsən də, ağanın buyruğunu yerinə yetir-
məyə məcbursan. – Bu sözləri deyib xəmir kündələrini fırı-
na qoymağa başladı.

Hiddət və ya narazılıqla deyil, ürəkdən qopan qəm-qüs-
sə duyğuları ilə ifadə edilən bu məzəmmət məni son dərəcə 
kədərləndirdi. Mən kəndli komasının bütün avadanlığına 
ilk dəfə olaraq göz gəzdirdim. Bu vaxta qədər qəlbimə tə-
sir bağışlamayıb ona ötəri toxunan şeyə mən ilk dəfə nəzər 
saldım. Dörd divarı da bütün tavan kimi yarıya qədər his 
basmışdı; hər tərəfi çatlaq olan döşəmədə azı bir verşok 
qalınlığında çirk vardı; soyuqdan ən yaxşı qoruyucu olan 
fırının bacası yox idi; buna görə də tüstü qışda da, yayda 
da hər səhər komaya dolurdu; kiçik pəncərələrə çəkilmiş 
qovuq günorta vaxtı da komanı lazımi qədər işıqlandırmır-
dı, komada iki-üç dənə güvənc (ocağında hər gün ətsiz şor-
ba qaynayan bir koma xoşbəxtdir), taxta çanaq və boşqab, 
taxta parçalar vardı; balta ilə kobud yonulub qayrılmış stol 
vardı ki, bunu da bayram günləri ərşinlə qazıtdayırlar. Do-
nuzlara və ya danalara yem verilən təknə də komadadır; 
ailə həmin komada bu heyvanlarla birlikdə yeyir və kəsif 
havada nəfəs almalı olur; yanan şam komanın havasını 
ağırlaşdıran duman içərisində və ya pərdə dalında oldu-
ğu kimi görünürdü. Xoşbəxtlikdən içərisində sirkəyə oxşar 
kvas olan çəllək var, həyətdə haman görünür, burada çim-
məyən vaxtda mal-qara saxlayırlar. Kəndir lifindən toxun-
muş köynək, təbiətin verdiyi ayaqqabı, bir yerə gedirkən, 
geymək üçün sarıqlı çarıq. Həqiqətən, dövlətin bolluğu güc 
və qüdrət mənbəyi bu hesab edilir; lakin buradaca qanun-
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ların zəifliyi, nöqsanları və bunların pozulması halları, necə 
deyirlər, qanunların kələ-kötür cəhətləri gözə çarpır. Bura-
da dvoryanların acgözlüyü, qarətkərlik, verdiyimiz işgəncə 
və çıxılmaz dilənçilik vəziyyəti gözə çarpır. Acgöz vəhşilər, 
doymaq bilməyən zəlilər – bizim kəndlinin əlindən almadı-
ğımız şey nədir? Onun əlindən ala bilmədiyimiz hava. Bəli, 
təkcə hava. Bəzən yalnız torpağın bəxş etdiyi neməti – taxı-
lı, suyu, işığı da onun əlindən alırıq. Qanun onu öldürməyə 
yol vermir. Lakin bu qanuna ani ölüm daxil deyildir. Onu 
həyatdan tədricən məhrum etmək üçün nə qədər üsul var-
dır! Bir tərəfdən demək olar ki, bütün qüdrət; digər tərəf-
dən – köməksizlik, yoxsulluq, zira mülkədar kəndli üçün 
qanunverici, hakim, öz qərarlarının icraçısı, öz arzusu üzrə 
tələbkardır ki, bunun qarşısında cavabdeh heç bir şey deyə 
bilməz. Bu, buxovlanmış adamın taleyidir, bu, üfunətli zin-
dana salınmış adamın taleyidir, bu, boyunduruq altındakı 
öküzün taleyidir...

Amansız mülkədar! Sənin ixtiyarında olan kəndlilərin 
uşaqlarına bir bax. Onlar, demək olar ki, tamamilə lütdür-
lər. Nə üçün? Xəstəlik və qəm-qüssə içərisində doğulan bu 
zavallıları bütün tarla işlərindən başqa bir də öz faydan 
üçün biyarla yükləyən sən deyilsənmi? Hələ toxunub qur-
tarmamış kətanı özü üçün müəyyən edən sən deyilmisən? 
Sənin nazlı əlin yerdən qaldırmaqdan iyrəndiyi kobud və 
cındır paltar nəyinə lazımdır? O sənin heyvanlarını da silib 
təmizləməyə yaramayacaqdır. Kəndlilərinin lüt və paltar-
sız qalmaları üçün ittiham olunacağına baxmayaraq, sən 
özünə lazım olmayan şeyləri də toplayırsan. Səni burada 
mühakimə edən yoxdursa, üzgörənlik nə olduğunu bil-
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məyən hakim vardır; bu hakim bir zaman sənə gözəl bir 
bələdçi – vicdan vermişdir, lakin sənin pozğun şüurun onu 
öz məskənindən – sənin qəlbindən çoxdan qovub çıxarmış-
dır bax, sən həmin hakim qarşısında cavab verməli olacaq-
san. Lakin cəzana çatmayacağına ümid etmə. Sənin bütün 
əməllərinə sayıqlıqla nəzarət edən bu gözətçi səni təklikdə 
yaxalayacaqdır və sən də onun cəzasının ağırlığını hiss edə-
cəksən. Eh, kaş sənin əməllərin özünə və sənin ixtiyarında 
olanlara fayda vermiş olaydı... Ah! Ey insan, kaş öz daxili 
aləminə tez-tez nəzər salıb özünün heç bir şeyə tabe olma-
yan hakimin vicdanın qarşısında öz əməllərini açıb göstər-
məklə tövbə etmiş olaydı. Onun ildırım şaqqıltısı kimi gur 
səsi qarşısında hərəkətsiz bir şalban kimi dayanardın, giz-
li cinayətlərə əl atmazdın; belə olsaydı, fəlakətlər, dağıdıb 
məhvetmə halları da az olardı... və sairə və sairə və sairə. 

Задания для развития русской речи

1. Прочитайте и на русском языке понравившуюся вам
главу из произведения (студенты по их усмотрению выбира-
ют отдельные главы и пересказывают их содержание), выска-
жите своё мнение об авторской позиции и его переживаниях.

2. Подготовьте реферат по «Путешествию из Петер-
бурга в Москву», опираясь на содержание глав, расскажите в 
нём о тяжёлой судьбе крепостного крестьянства. 
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NİKOLAY MİXAYLOVİÇ KARAMZİN (1766-1826)

ZAVALLI  LIZA

Rus ədəbiyyatına sentimentalizmi gətirmiş və onun estetika-
sını yaratmış Nikolay Karamzin sentimental povesti – “Zaval-
lı Liza” (1793) ilə rus ədəbiyyatı tarixində özünə görkəmli yer 
qazandı. Zadəgan Erast və kəndli qız Lizanın “kəndli qadınlar 
da sevə bilirlərmiş” kodeksinə söykənən qəmli sevgi romanı, bir 
tərəfdən, rus həyatının reallığını, digər tərəfdənsə, insanın daxili 
aləmini, psixologiyasını və hisslərini qabartmağa çalışan senti-
mentalist yazıçının özünəməxsus yazı üslubunu göstərirdi. Erast 
və Lizanın məhəbbət hekayəsi, yazıçının bu pessimist məhəbbət 
tarixçəsinə münasibəti bizə Radişşevin “Peterburqdan Moskvaya 
səyahət” əsərində “Yadrovo” fəslində müəllif və Anyuta arasın-
dakı münasibəti xatırlatdı. Xeyirxah müəllifin sentimental duy-
ğuları, Anyutanı xoşbəxt görmək istəyi onunla mənən korlaşmış 
və iradəsiz zadəgan Erast arasında fərqi açıq-aşkar büruzə verir. 

Moskvada yaşayanlardan, ola bilsin ki, heç kəs bu şəhə-
rin ətrafını mənim qədər yaxşı tanımır, çünki heç kəs mə-
nim qədər tez-tez bu şəhərin ətrafındakı düzənliklərdə və 
çəmənliklərdə olmur, heç kəs mənim qədər piyada, plansız, 
məqsədsiz halda göz işlədikcə uzanan bu çəmənlərin və 
yaşıllıqların, bu dərələrin və təpələrin arasında gəzib-do-
laşmır. Mən hər yay bu şəhərin ətrafında gəzib-dolaşır və 
özüm üçün yeni-yeni yerlər tapır, yaxud da gəzmiş oldu-
ğum köhnə yerlərdə yeni gözəlliklər kəşf edirəm.

Lakin gəzmiş olduğum bu yerlərin hamısından daha 
çox mənim xoşuma gələn və ürəyimə yatan – üzərində Si-
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monov monastırının qorxunc qotik qüllələri yüksələn yer-
dir. Bu hündür yerdən sağ tərəfdə, demək olar ki, bütün 
Moskva görünür, bu şəhərdəki evlərin və kilsələrin dəh-
şətli yığını insanın gözləri qarşısında əzəmətli bir amfiteatr 
kimi canlanır. Bu mənzərə, xüsusilə o zaman daha gözəl 
olur ki, axşamüstü günəş batarkən öz şüalarını kilsələrin 
saysız-hesabsız qızılı qüllələrinin və göyə yüksələn qızıl 
xaçların üzərinə salır və onları parıldadır. Aşağıda qalın və 
sıx yaşıl otlaqlar görünür; onların ardında isə boz qumların 
o biri tərəfində suları balıqçı qayıqlarının avarları, rus im-
periyasının bərəkətli ölkələrindən acgöz Moskvanı çörəklə 
doyuzdurmaq üçün gələn yelkən gəmilərinin sükanları al-
tında dalğalanan parlaq çay axır. Çayın o biri sahilində pa-
lıd meşəsi vardır, onun yanında isə saysız-hesabsız sürülər 
otlayır. Orada ağacların kölgəsində oturan gənc çobanlar 
sadə, kədərli mahnılar oxuyur və bununla da çox yekrəng 
keçən yay günlərini özləri üçün bir qədər gödəldirlər. Bir 
qədər uzaqda isə sıx yaşıllıqlar arasında Danilov monastırı-
nın qızıl günbəzi görünür. Daha o tərəflərdə isə demək olar 
ki, lap üfüqün qurtaracağı yerdə Vorobyov dağları göyərir. 
Sol tərəfdə geniş taxıl zəmilərilə örtülmüş çöllər, meşələr, 
üç-dörd kənd və onlardan bir qədər də uzaqda Kolomensk 
kəndi və onun hündür sarayı nəzərə çarpır.

Mən bu yerə çox tez-tez gəlirəm və demək olar ki, ba-
har fəslini də həmişə orada qarşılayıram; payızın cansıxıcı 
və kədərli günlərində öz qəlbimdəki dərdləri unutmaq və 
təbiətlə birlikdə yaşamaq üçün də bu yerlərə gəlirəm. Bura-
da boş qalmış monastırın divarları arasında, yan-yörəsində 
hündür otlar göyərmiş qəbirlərin arasında və monastırdakı 
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monax otağına gedən qaranlıq yollarda indi külək qorxunc 
bir halda uğuldayır. Mən orada, bu qorxunc daşların və 
uçmuş divarların yanında dayanaraq keçmiş zamanın, hə-
mişəlik ölüb getmiş həyatın dərin ahlarına qulaq qısır və 
bu ahları xatırladıqca varlığım sarsılır, qəlbim titrəyir. Mən 
bəzən burada monax otağına daxil olur və vaxtilə orada 
yaşamış adamların həyatını öz təsəvvürümdə canlandırı-
ram – doğrudan da, çox kədərli mənzərədir! Mən burada 
İsanın çarmıxa çəkilmiş təsviri qarşısında diz çökən və öz-
lərinin bu qış əzabından tezliklə qurtarmaları üçün Allaha 
yalvarıb dua edən ağsaçlı qocaları görürəm. Bu adamlar 
ona görə öz həyatlarını bu qış fəslindən qurtarmağa çalı-
şırlar ki, onlar üçün həyatda artıq heç bir kef və əyləncə 
qalmamışdır, xəstəlik və zəiflik hissindən başqa onların 
bədənində mövcud olan bütün hisslər sönüb getmişdir. 
Budur, o tərəfdə üzü sarsılmış, gözləri tutqunlaşmış cavan 
bir monax pəncərənin dəmir barmaqlığından bayıra, düz-
lərə baxır və orada göylərin dənizində azad surətdə süzüb 
keçən şən quşları görür və bütün bunları gördükcə ağla-
yır, acı göz yaşları tökür. Bu cavan oğlan orada əzab çəkir, 
saralıb-solur, monastırdan gələn zəng səsləri isə bu zaman 
onun vaxtsız ölümünü mənə xəbər verir. Bəzən məbədin 
qapıları üzərində çəkilmiş şəkillərə baxıram, bu şəkillərdə 
həmin monastırda baş vermiş möcüzələr – saysız-hesabsız 
düşmənlər tərəfindən mühasirəyə alınmış monastırda ya-
şayan adamlar üçün göydən balıqların tökülməsi, Məryəm 
ananın surətinin düşmənləri qaçmağa məcbur etməsi təsvir 
olunmuşdur. Bütün bunlar bizim vətənimizin tarixini – qu-
durmuş tatarlar və litvalıların Rusiya paytaxtının ətrafını 
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od və qılında xarabazarlığa döndərdikləri, bədbəxt Moskva 
kimsəsiz dul qadın kimi öz acı dəqiqələrində yalnız bircə 
Allahdan kömək istədiyi o keçmiş vaxtların kədərli tarixini 
mənim təsəvvürümdə canlandırır.

Lakin məni Simonov monastırının divarları yanına çəkib 
gətirən Lizanın, zavallı Lizanın bədbəxt taleyi haqqındakı 
xatirələrdir. Ah! Qəlbimi sızladan və incə bir kədərlə məni 
göz yaşları tökməyə məcbur edən hər şeyi bütün varlığımla 
sevirəm! Monastır divarının yetmiş sajınlığında – qayınağa-
cı pöhrəliyinin yanında, yaşıl çəmənliyin ortasında qapısız, 
pəncərəsiz və döşəməsiz boş bir daxma vardır; daxmanın 
damı çoxdan çürümüş və tökülmüşdür. Liza öz qoca anası 
ilə birlikdə həmin daxmada yaşayırdı..

Lizanın atası çox varlı bir adam idi, çünki o işləməyi se-
virdi, yaxşı yer şumlayır və həmişə də öz həyatını ağıl və 
düşüncə ilə idarə edirdi. Lakin o, öldükdən sonra arvadı 
və qızı yoxsullaşdılar, muzdla tutulmuş başqa bir adam 
isə yeri çox pis becərirdi və buna görə də taxıl az olurdu. 
Onlar öz torpaqlarını çox cüzi bir qiymətə icarəyə verməyə 
məcbur olmuşdular. Bununla birlikdə bədbəxt dul qadın, 
demək olar ki, həmişə öz ərinin ölümünə göz yaşı tökürdü, 
çünki kəndli arvadları da sevməyi bacarırlar! Buna görə qa-
dın gündən-günə zəifləyir və işləyə də bilmirdi. Təkcə Liza 
– atası öləndən sonra on beş yaşında yetim qalmış Liza öz
gəncliyini, öz nadir gözəlliyini əsirgəmir, gecə-gündüz işlə-
yir, çalışır, kətan toxuyur, corab hörür, yazda gül-çiçək top-
layır, yayda isə çiyələk yığaraq, aparıb Moskvada satırdı. 
Çox həssas və xeyirxah bir qadın olan qoca anası qızının 
yorulmadan işləyib çalışdığını gördükcə tez-tez onu qucaq-
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layıb bağrına basır, onu Allahın payı, özü üçün ən böyük 
nemət və bu qoca vaxtında ən yaxın sirdaşı adlandırır və 
Allaha dua edirdi ki, bu qızı öz anasından ötrü gördüyü 
işlər üçün mükafatlandırsın.

Liza isə anasına deyirdi:
– Allah bu əlləri mənə onun üçün vermişdir ki, işlə-

yim, mən kiçik bir uşaq ikən sən mənə döşlərindən süd 
vermisən və dalımca gəzib mənə göz qoymusan, indi 
isə mənim növbəmdir, mən sənin dalınca gəzib sənə 
göz olmalıyam. Ancaq sən ağlayıb göz yaşı tökmək-
dən əl çək. Bizim göz yaşlarımız atamı diriltməyəcək. 
Lakin Liza bu sözləri deyərkən özü də çox zaman göz yaş-
larını saxlaya bilmirdi. Ah! O xatırlayırdı ki, axı onun atası 
vardı və indi o daha yoxdur; lakin anasını sakitləşdirmək 
üçün qəlbinin kədərini, dərdini gizlətməyə çalışır, özünü 
anasına sakit və şən göstərmək istəyirdi. Qoca anası isə kə-
dərlənərək deyirdi:

– Sevimli Liza, mənim göz yaşlarım yalnız və yalnız o 
biri dünyada quruyacaq. Deyirlər ki, o dünyada hamı şad 
olacaq, mən də sənin atanı görəndə şad olacağam. Lakin 
indi ölmək istəmirəm, çünki mən ölsəm, mənsiz sənin başı-
na nələr gələr? Mən səni kimin öhdəsinə qoyub ölə bilərəm? 
Yox, Allah elə etsin ki, mən səni əvvəlcə bir yana çıxardım! 
Bəlkə də, tezliklə nəcib bir adam gəlib çıxdı. Əgər elə bir 
adam tapılsa, onda sizə öz əziz övladlarım kimi xeyir-dua 
verib, Allaha şükür edər və sonra sakitcə ölüb, bu nəm tor-
pağın altına gedərəm. Lizanın atasının ölümündən iki il 
keçdi. Çöllər gül-çiçəklə bəzəndi və Liza da bu gül-çiçək-
dən toplayıb Moskvaya gəldi. O, küçədə yaxşı geyinmiş, 
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gözəl görkəmli cavan bir oğlanla qarşılaşdı. Liza əlindəki 
gülləri ona göstərdi, amma özü də qızardı.

– Sən onları satırsanmı, ay qız? – cavan oğlan təbəssüm-
lə soruşdu.

– Satıram, – Liza cavab verdi.
– Neçə istəyirsən?
– Beş qəpik.
– Bu, çox ucuzdur. Al, sənə bir manat verim.
Liza buna təəccüb etdi, cəsarətə gəlib cavan oğlanın 

üzünə bir də baxdı, ancaq daha bərk qızardı və gözlərini 
yerə zilləyərək dedi ki, o bu bir manatı almayacaq.

– Nə üçün?
– Artıq pul mənə lazım deyil.
– Mənə elə gəlir ki, gözəl bir qızın əlləri ilə dərilmiş gözəl

güllər və çiçəklər elə bir manata dəyər. İndi ki sən onu istə-
mirsən, buyur, bu da sənə beş qəpik. Lakin mən istərdim 
ki, həmişə səndən gül alam, mən istərdim ki, sən bu gülləri 
dərib ancaq mənim üçün gətirəsən. Liza gülləri verdi, beş 
qəpiyi aldı, baş əydi və getmək istədi; lakin bu naməlum 
adam onun əlindən tutub saxladı:

– Sən hara gedirsən, ay qız?
– Evə.
– Sizin eviniz haradadır?
Liza harada yaşadığını ona dedi və çıxıb getdi. Cavan 

oğlan onu saxlamaq istəmirdi. Ola bilsin, bunun səbəbi o 
idi ki, yanlarından gəlib-keçənlər dayanıb onlara baxır və 
hiyləgərcəsinə gülümsünürdülər. Liza evə gələndə başına 
gələn əhvalatı anasına danışdı.

– Sən yaxşı etmisən ki, bir manatı götürməmisən. O ca-
van oğlan, bəlkə də, pis adammış...
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– Ah, yox, anacan! Mən elə düşünmürəm. Onun elə nə-
cib sifəti və elə səsi...

– Ancaq yaxşısı budur ki, sən öz əlinin zəhməti ilə do-
lanasan və başqasından müftə yerə heç nə almayasan. Sən 
hələ bilmirsən ki, xəbis adamlar bədbəxt bir qızı necə incidə 
bilərlər. Sən şəhərə gedəndə mənim qəlbim həmişə döyün-
məyə başlayır; mən İsanın təsviri qarşısında həmişə şam 
yandırır və Allaha dua edirəm ki, səni bütün bəlalardan və 
bədbəxtliklərdən qorusun. Lizanın gözləri yaşardı; o, ana-
sını qucaqlayıb öpdü. Sabahısı gün Liza ən gözəl gülləri 
və çiçəkləri toplayaraq yenə də şəhərə getdi. Onun gözləri 
indi nəyisə ahəstəcə axtarırdı. Çoxları yaxınlaşıb ondan gül 
almaq istəyirdi, lakin Liza cavab verirdi ki, bu güllər satıl-
mır, özü isə gah bu, gah da o tərəfə boylanıb baxırdı. Axşam 
düşdü, daha evə qayıtmaq lazım idi. Liza əlindəki gülləri 
Moskva çayına tulladı. O, qəlbində nə isə bir kədər hiss etdi 
və öz-özünə dedi:

– Qoy bu güllər heç kimə qismət olmasın!
O biri gün axşamtərəfi Liza pəncərənin yanında otur-

muşdu, nəsə toxuyurdu və astadan qəmli bir mahnı oxu-
yurdu. Birdən sıçrayıb qalxdı və qışqırıb ah çəkdi. Namə-
lum cavan oğlan pəncərənin altında dayanmışdı. 

– Sənə nə oldu? – qızın yanında oturmuş anası təlaşla 
soruşdu.

– Heç nə, anacan, – Liza ürkək bir səslə cavab verdi, – 
mən yalnız onu gördüm.

– Kimi?
– Onu, məndən gül alan o ağanı. Qoca arvad pəncərə-

dən əyilib baxdı. Cavan oğlan ona elə bir nəzakətlə və xoşa-
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gələn tərzdə təzim etdi ki, arvad onun haqqında yaxşı şey-
dən başqa heç bir özgə fikrə düşə bilmədi.

– Salam, mərhəmətli qadın! – cavan oğlan danışdı. –
Mən çox yorulmuşam, səndə bir az təzə süd tapılarmı? 
Hörmət göstərməyə adət etmiş Liza anasının verəcəyi ca-
vabı gözləmədən – bəlkə də, bu cavan oğlanı qabaqcadan 
tanıdığı üçün – anbara qaçdı və ağzı təmiz ağac tıxacla, tə-
miz taxta qapaqla örtülmüş təmiz bir küpə gətirdi, stəkan 
götürdü, yudu, ağ məhrəba ilə silib təmizlədi, süddən tö-
küb, pəncərədən uzatdı, lakin özü yenə də gözlərini yerə 
zillədi. Naməlum adam südü alıb içdi və bu ona o qədər 
ləzzət verdi ki, heç Gebanın əlindən dirilik suyu alıb içmiş 
olsaydı, ona bu qədər dadlı görünməzdi. Yəqin, hamı başa 
düşər ki, o, Lizaya təşəkkür etdi və onun bu təşəkkürləri 
sözlə deyil, daha çox baxışlarla ifadə olundu. Bununla belə, 
təmizürəkli xeyirxah qadın həm öz dərdi, həm də öz təsəl-
lisi haqqında, yəni ərinin ölümü və öz qızının çox nəcib 
sifətləri – onun zəhmətkeşliyi və incəliyi, nəzakəti və sairə 
haqqında bu naməlum cavana məlumat verdi. Cavan oğlan 
qadına diqqətlə qulaq asır, lakin onun gözləri demək lazım-
dırmı haraya baxırdı? Liza, bu ürkək qız da hərdənbir ca-
van oğlana baxırdı, lakin onun göy gözləri hər dəfə oğlanın 
baxışlarına sataşan kimi bir anda çaxıb keçən və buludların 
içərisində itən ildırımdan daha iti bir sürətlə çevrilib yerə 
dikilirdi. Cavan oğlan qoca arvada dedi:

– Mən istərdim ki, sənin qızın öz zəhmətini məndən
başqa heç kəsə satmasın. Belə olsa, onun tez-tez şəhərə 
getməyinə də ehtiyac qalmaz və sən də öz qızından ay-
rılmağa məcbur olmazsan. Mən özüm arabir sizin yanını-
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za gələ bilərəm. Liza bu sözləri eşidəndə mümkün qədər 
gizlətməyə çalışdığı sevinc hissi onun gözlərində parladı; 
qızın yanaqları aydın yay gününün axşam şəfəqləri kimi 
alışıb-yanırdı; o, sol əlinə baxır və sağ əliylə onu çimdik-
ləyirdi. Qoca arvad oğlanın təklifini məmnuniyyətlə qəbul 
etdi, çünki o, bu təklifdə heç bir pis niyyət görmürdü və 
naməlum oğlanı inandırmağa çalışdı ki, Lizanın toxuduğu 
kətan və corablar çox yaxşı olur və başqalarının toxuduq-
larından daha çox satılır. Qaranlıq düşürdü, buna görə də 
cavan oğlan artıq getmək istəyirdi.

– Yaxşı, mərhəmətli və mehriban ağa, bəs sizin adınız 
nədir? – qoca arvad soruşdu.

– Mənim adım Erastdır , – oğlan cavab verdi.
– Erast, – Liza sakitcə öz-özünə təkrar etdi, – Erast! – Liza 

bu adı azından beş dəfə təkrar etdi, çünki onu əzbərləmək 
istəyirdi.

Erast onlarla vidalaşıb getdi. Liza baxışları ilə onu yola 
saldı, anası isə fikirli halda oturmuşdu və qızının əlindən 
yapışıb dedi:

– Ah, Liza! O nə qədər yaxşı və mərhəmətlidir! Kaş sənin 
nişanlın da belə olaydı! Bu sözlər Lizanın qəlbini sarsıtdı:

– Anacan! Anacan! Bu, necə ola bilər? O ağadır, kəndlilərin 
arasında...   –  Liza    öz   sözlərini   axıra   qədər   deyib   qurtara   bilmədi. 
İndi oxucu artıq bilməlidir ki, həmin cavan oğlan – həmin 
Erast varlı bir zadəgan idi, gözəl, zəkalı və mərhəmətli qəlbə 
malik olan, təbiəti etibarilə xeyirxah, lakin bir qədər zəif və 
yüngül adam idi. O, çox dağınıq bir həyat sürür, yalnız öz 
kefi və nəşəsi haqqında düşünür və bunu yüksək cəmiyyət 
içindəki əyləncələrdə axtarsa da, çox zaman tapmır, bikef 
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olur və öz taleyindən şikayətlənirdi. Lizanı gördüyü ilk gün-
dən onun gözəlliyi bu cavan oğlanın qəlbində iz buraxmışdı. 
Cavan oğlan romanlar, idilliyalar oxuyurdu, canlı və qüv-
vətli xəyala malik idi və çox vaxt fikrən o zamanları (olmuş 
və ya olmamış), dövrləri xatırlayırdı ki, bütün insanlar, 
guya laqeyd bir həyat keçirir, düzlərdə, çəmənlərdə gəzir, 
təmiz bulaqların suyunda yuyunur, istəklilər kimi öpüşür, 
qızılgül və mərsin ağaclarının dibində istirahət edir, ömür-
lərinin bütün günlərini beləcə xoş və nəşəli keçirirmişlər. 
Ona elə gəlirdi ki, Lizanın şəxsində o, öz qəlbinin çoxdan 
axtardığı adamı tapmışdır. Fikirləşirdi ki, “təbiət məni öz 
ağuşuna, öz təmiz və nəşəli dəqiqələrinə çağırır”, buna 
görə də o, heç olmasa, müvəqqəti zaman üçün həmişə məş-
ğul olduğu yüksək cəmiyyətdən uzaqlaşmağı qərara aldı. 
İndi biz yenə də Lizaya qayıdaq. Gecə düşdü, anası öz qı-
zına xeyir-dua verib onun üçün yaxşı yuxu arzu etdi, lakin 
bu dəfə onun arzusu həyata keçmədi: Liza bütün gecəni çox 
pis yatdı. Onun qəlbinə daxil olmuş yeni qonaq – Erastın 
obrazı Lizanın təsəvvüründə o qədər canlı bir iz buraxmış-
dı ki, qız, demək olar ki, hər dəqiqədən bir səksənib qalxır 
və oturub ah çəkirdi. Hələ gün doğmamışdan əvvəl Liza 
qalxdı, Moskva çayının kənarına gəldi, otların üzərində 
oturdu və havada burulub yüksələn və yüksəldikcə təbiətin 
yaşıl paltarı üzərində parlaq şeh dənələri buraxıb gedən ağ 
dumana tamaşa etməyə başladı. Hər yer sükut içində idi. 
Lakin tezliklə doğan günəş təbiətdəki hər şeyi canlandırdı: 
dərələr, meşələr cana gəldi, quşlar pırıltı ilə uçub oxumağa 
başladı, güllər və çiçəklər gündüzün hər şeyə can verən bu 
bol şüalarından içmək üçün başlarını qaldırıb günəşə tərəf 
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çevirdi. Lakin Liza hələ də kədərli halda oturduğu yerdə 
qalmışdı. Ah, Liza, Liza! Sənə nə olub? İndiyə qədər sən hə-
mişə quşlarla birgə oyanıb qalxar, səhərçağı onlarla birlikdə 
oxuyub nəşələnərdin, sənin təmiz və nəşəli ruhun günəşin 
şüaları şeh dənələrində əks etdiyi kimi gözlərində parlardı. 
Lakin indi sən fikirlisən və təbiətin bu ümumi nəşəsi sənin 
qəlbinə yaddır. Elə bu zaman gənc çoban çayın kənarı ilə öz 
sürüsünü çəkib aparır və tütəyini çalırdı. Liza öz nəzərlə-
rini ona tərəf çevirdi və düşünməyə başladı: “Əgər mənim 
fikirlərimi məşğul edən o insan da, sadəcə, bir kəndli və 
çoban doğulsaydı, əgər o da indi mənim yanımdan öz sü-
rülərini otarmaq üçün sürüb aparsaydı, ah! Mən ona təbəs-
sümlə baş əyər və nəvazişlə deyərdim: sənə salam olsun, 
lütfkar çoban! Sən öz sürünü hara belə sürürsən? Bu yerlər-
də də sənin qoyunların üçün göy ot bitir, burada da sənin 
şlyapana çələng hazırlamaq üçün gözəl güllər və çiçəklər 
vardır. O, mehriban bir nəzərlə, yəqin ki, mənə baxar və 
ola bilsin, mənim əlimdən yapışıb yuxarı qaldırardı... Eh, 
bunlar yalnız bir xəyaldır!” Tütək çalan çoban qızın yanın-
dan ötüb-keçdi və öz sürüsü ilə birlikdə yaxındakı təpənin 
arxasında gözdən itdi. Liza birdən çay tərəfdən avar səsləri 
eşitdi, çaya baxdı, bir qayıq gördü, qayığın içindəki adam 
Erast idi. Lizanın bədənindəki bütün damarlar bir an için-
də lərzəyə gəldi, lakin onun bu vəziyyəti, əlbəttə, qorxudan 
əmələ gələn bir hal deyildi. O, ayağa durdu, getmək istə-
di, ancaq gedə bilmədi. Erast qayıqdan sahilə çıxdı, Lizaya 
yaxınlaşdı və beləliklə də, qızın bayaqdan bəri xəyal etdi-
yi arzular bir qədər həqiqətə çevrildi. Çünki o, doğrudan 
da, qıza mehriban bir nəzərlə baxdı və doğrudan da, onun 



581

əlindən yapışdı... Lakin Liza bu zaman gözləri tutqunlaş-
mış, yanaqları qıpqırmızı qızarmış halda dayanıb qalmış-
dı, ürəyi aramsız halda döyünərək sinəsindən çıxmağa can 
atırdı. Liza əlini onun əlindən çəkə bilmədi, o öz gül rəngli 
dodaqları ilə ona yaxınlaşanda isə Liza ondan üz döndərib 
çevrilməyi də bacarmadı... Ah! Erast onu öpdü, elə bir odlu 
öpüşlə öpdü ki, bütün dünya Lizanın gözündə, sanki, od 
tutub yanırdı. Erast dedi:

– Əzizim Liza! Əzizim Liza! Mən səni sevirəm! Bu söz-
lər Lizanın qəlbinin və ruhunun dərinliklərində göylərdən 
enib gələn ilahi bir səs, insanı məftun edən bir musiqi kimi 
səsləndi. O, öz qulaqlarına belə inanmağa cəsarət etmədi... 
və... Lakin mən burada qələmi yerə atır və baş verən ha-
disəni yazmıram. Mən yalnız onu deyim ki, bu məftunluq 
dəqiqəsində Lizada olan əvvəlki ürkəklik və qorxaqlıq hissi 
tamamilə keçib-getdi, Erast da başa düşdü ki, onu sevirlər, 
yeni bir ehtirasla, açıq və təmiz bir ürəklə sevirlər. Onlar 
ikisi də çəməndə otun üzərində əyləşmişdi, belə ki, arala-
rında lap az yer qalmışdı, onlar gözlərini bir-birinə dikib 
bir-birinin üzünə baxır və bir-birinə deyirdilər: məni sev! 
Beləliklə, iki saatlıq bir vaxt onların nəzərində sanki bircə 
dəqiqənin içində gəlib-keçdi. Nəhayət, birdən Liza xatırladı 
ki, anası ondan ötrü nigaran qala bilər. İndi onlar ayrılmalı 
idilər. Liza dedi:

– Ah, Erast! Sən həmişəmi məni sevəcəksən?
– Həmişə, əzizim Liza, həmişə! – o cavab verdi.
– Sən bunun üçün mənim qarşımda and içə bilərsənmi?
– And içərəm, sevimli Liza, and içərəm!
– Yox, and içmək mənə lazım deyil. Mən sənə inanıram,
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Erast, inanıram. Yoxsa, olmaya, sən bu zavallı Lizanı alda-
dacaqsan? Axı heç bir zaman belə bir iş ola bilməz?

– Ola bilməz, ola bilməz, əzizim Liza!
– Mən nə qədər xoşbəxtəm! Məni sevdiyini biləndə anam 

nə qədər də sevinəcəkdir!
– Ah, yox, Liza! Ona heç bir şey demək lazım deyil.
– Nə üçün?
– Qoca adamlar şübhəli olurlar. O da birdən öz aləmin-

də pis fikrə düşə bilər.
– Mən daha qala bilmərəm.
– Lakin səndən xahiş edirəm ki, bu barədə anana heç bir 

şey deməyəsən.
– Yaxşı, hərçənd mən anamdan heç nəyi gizlətmək 

istəməzdim, lakin indi sənə qulaq asmaq lazımdır. Onlar 
vidalaşıb ayrıldılar, axırıncı dəfə öpüşdülər və bir-birinə 
söz verdilər ki, hər gün axşamtərəfi ya bu çayın kənarın-
da, ya qayınağacı pöhrəliyində, ya da Lizanın yaşadığı dax-
manın yaxınlığında bir yerdə görüşsünlər, lakin bir-birini 
aldatmasınlar, mütləq görüşsünlər. Liza çıxıb getdi, ancaq 
onun gözləri çayın kənarında durub onun dalınca baxan 
Erasta tərəf, azı, yüz dəfə çevrilib baxdı. Liza daxmalarına 
qayıdarkən kefi tamamilə dəyişmişdi və daxmadan çıxıb 
gedən zamankına bənzəmirdi. Onun sifətində və bütün 
hərəkətlərində səmimi bir sevinc hiss olunurdu. “O, məni 
sevir!” – Liza düşünür və bu fikirdən qəlbinə sevinc axırdı.

– Ah, anacan! – Liza yalnız indicə yuxudan oyanıb qalxan 
anasına müraciət edib dedi: – Ah, anacan, bu nə qədər gözəl 
bir səhərdir! Çöldə hər şey nə qədər də şəndir! Torağaylar 
heç bir zaman indi olduğu qədər yaxşı oxumamışdılar, günəş 
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heç bir zaman belə parıldamamışdı, güllər və çiçəklərin ətri 
heç bir zaman bu qədər gözəl olmamışdır! Anası əlindəki 
əsaya söykənə-söykənə bayıra çıxıb çəmənə getdi ki, Lizanın 
bu qədər gözəl sözlərlə danışıb təsvir etdiyi sabahı görsün 
və ondan ləzzət alsın. Bu sabah, doğrudan da, ona olduqca 
gözəl və xoş göründü. Onun sevimli qızı isə indi öz sevinci 
ilə bütün təbiətin özünü də anası üçün şənləndirirdi.

– Ah, Liza, doğrudan da, Allahın yaratdığı bu təbiətdə
hər şey nə qədər də gözəldir! Mən altmış ildir ki, bu dünya-
da ömür sürüb yaşayıram, lakin hələ indiyə qədər Allahın 
işlərindən baş çıxarda bilməmişəm, mən başımı qaldırıb 
hündür çadıra bənzəyən bu göylərə baxmaqdan, hər il ye-
ni-yeni otlar, güllər və çiçəklərlə bəzənən bu torpağa tama-
şa etməkdən doymamışam. Yəqin ki, göylərin ulu padşahı 
insanı çox sevirmiş, ona görə də bu dünyada hər şeyi insan 
üçün bu qədər gözəl yaratmışdır. Ah, Liza! Əgər hərdən-
bir insanın bu dünyada dərd-qəmi olmasaydı, kim ölmək 
istəyərdi? Görünür, belə lazımmış. Görünür, bizim gözlə-
rimizdən yaş axmasaymış, ola bilsin ki, biz öz ruhumuzu 
unudarmışıq. Liza isə bu zaman düşünürdü: “Ah! Mən öz 
sevimli əziz dostumu unutmaqdansa, öz ruhumu unutma-
ğa hazıram!” Bu hadisədən sonra Erast və Liza hər ikisi öz 
sözlərinin üstündə dayanaraq hər axşam (Lizanın anası ya-
tandan sonra) gah çayın sahilində, gah qayınağacı pöhrə-
liyində, daha çox da (daxmanın səksən sajınlığında olan) 
yüzillik palıd ağaclarının – hələ lap qədim vaxtlarda qazıl-
mış gölün dərin və təmiz suları üzərinə kölgə salan palıd 
ağaclarının yanında görüşürdülər. Orada çox zaman göyün 
üzərindəki sakit ay budaqların yaşıl yarpaqları arasından 
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öz şüalarını yayaraq mehin oxşadığı və əziz dostunun tu-
marladığı Lizanın sarışın saçlarını işıqlandırırdı. Çox za-
man ayın şüaları məhəbbətin gücündən Lizanın gözlərində 
əmələ gəlmiş və həmişə Erastın ehtiraslı busələri ilə quru-
dulan parlaq göz yaşlarını işıqlandırırdı, onlar qucaqlaşır-
dılar, lakin utancaq ay onlardan çəkinib buludların arxasın-
da gizlənmirdi; onların ağuşu təmiz və gözəl idi.

Liza Erasta deyirdi:
– Sən mənə “səni sevirəm, mənim əzizim!” deyəndə,

məni öz sinənə basıb qucaqlayanda, o mərhəmətli gözlərin-
lə mənə baxanda, ah, heç bilirsənmi, mənim üçün nə qə-
dər xoşdur, o qədər xoşdur ki, mən bu dəqiqədə Erastdan 
başqa dünyada hər şeyi, hətta özümü də unuduram. Mə-
nim dostum, bu, çox qəribədir ki, mən səni tanımayanda 
necə olmuş ki, sakit və şən bir həyat keçirmişəm! İndi isə 
keçirmiş olduğum bu həyat mənim üçün anlaşılmazdır; 
indi fikirləşirəm ki, sənsiz həyat mənim üçün həyat deyil, 
bəlkə, dərd və kədərdir. Sənin gözlərin olmasaydı, göylər-
dəki o parlaq ay mənim üçün qaranlıq görünərdi, sənin sə-
sini eşitməsəydim, bülbülün nəğməsi mənim üçün kədərli 
bir mahnıya çevrilərdi, sənin nəfəsin olmasaydı, çöllərdən 
əsib gələn bu meh mənim heç yerli-dibli xoşuma gəlməzdi. 
Erast öz çoban qızına – o, Lizaya belə ad vermişdi – məftun 
olmuşdu və qızın onu nə qədər böyük bir məhəbbətlə sev-
diyini gördükdə özü üçün də sevimli olmağa başlamışdı. 
Təmizqəlbli bir insanın ehtiraslı dostluğundan meydana 
çıxan bütün gözəl əyləncələrin qarşısında yüksək cəmiyyət-
də gördüyü ən parlaq eyş-işrətlərin hamısı indi onun üçün 
rəzil və mənasız görünürdü. Hisslərinin bundan əvvəl alu-
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də olub öyrəşdiyi şəhvani duyğular haqqında indi o, böyük 
bir nifrət hissi ilə düşünürdü. “Mən Liza ilə bir qardaş-bacı 
kimi yaşaya bilərəm”, – deyə o düşünürdü, – mən heç bir 
zaman onun sevgisindən sui-istifadə etməyəcək və onunla 
birlikdə həmişə xoşbəxt olacağam!” Eh, ağılsız cavan oğlan! 
Sən öz qəlbini tanıyırsanmı? Öz hərəkətlərinə həmişə ca-
vab verə bilərsənmi? İnsanın ağlı həmişəmi onun hisslərinə 
hakimdir, zəka həmişəmi sənin hisslərinin padşahı olacaq? 
Liza tələb edirdi ki, Erast tez-tez onun anasının yanına gəl-
sin. O, Erasta deyirdi:

– Mən anamı sevirəm və həmişə ona səadət istəyirəm.
Mənə elə gəlir ki, səni görmək hər bir insan üçün çox böyük 
bir xoşbəxtlikdir. Qoca arvad, doğrudan da, həmişə onu 
görəndə sevinirdi. O, Erastla öz mərhum əri və öz cavanlıq 
illəri haqqında danışmağı sevirdi: öz əziz İvanı ilə birinci 
dəfə necə görüşməsi, onu necə sevməsi və onunla necə bir 
məhəbbətlə yaşaması haqqında danışmağı sevirdi.

– Ah, amansız ölüm onun dizlərini taqətdən saldığı o son
saata qədər biz heç zaman bir-birimizdən doymadıq. O mə-
nim qollarım üstündə can verdi! Erast məmnuniyyətlə ona 
qulaq asırdı. O, qadından Lizanın toxuduğu şeyləri satın alır 
və həmişə bu işlərə layiq olduğu qiymətdən, azı, on qat baha 
pul verməyə çalışırdı. Lakin qoca arvad heç vaxt artıq pul 
götürmürdü. Beləliklə, bir neçə həftə gəlib-keçdi. Bir dəfə ax-
şamçağı Erast öz Lizasını xeyli gözlədi, nəhayət, Liza gəlib 
çıxdı, lakin Liza o qədər qəmgin idi ki, Erast qorxuya düşdü. 
Ağlamaqdan Lizanın gözləri qıpqırmızı qızarmışdı.

– Liza, Liza! Axı sənə nə olub?
– Ah, Erast! Mən çox ağlamışam!
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– Nə üçün? Nə olub?
– Mən, doğrusu, hər şeyi açıb sənə söyləməliyəm. Qonşu 

kənddə yaşayan dövlətli kəndlinin oğlu mənim üçün elçi 
göndərmişdir; anam da istəyir ki, mən ona ərə gedəm.

– Sən də buna razısanmı?
– Rəhmsiz! Hələ belə bir şeyi məndən soruşursan da? 

Bəli, anama çox yazığım gəlir, o ağlayır və deyir ki, guya 
mən onun sakit yaşamasını istəmirəm. O deyir ki, əgər öz 
sağlığında məni ərə verməsə, ölərkən çox əziyyət çəkəcək. 
Ah! Anam bilmir ki, mənim sənin kimi gözəl və əziz bir dos-
tum var! Erast Lizanı ağuşuna alıb öpdü və dedi ki, Lizanın 
xoşbəxtliyi onun üçün hər şeydən qiymətlidir, əgər anası 
ölərsə, o, Lizanı öz yanına aparacaq və orada, kənddə qo-
caman meşələrin içində, cənnət kimi bir yerdə yaşayacaqlar.

– Lakin burası var ki, sən heç bir zaman mənim ərim ola 
bilməzsən! – Liza sakit bir ah çəkərək cavab verdi.

– Nə üçün?
– Çünki mən kəndli qızıyam.
– Sən mənim xətrimə dəyirsən, sənin dostun üçün həs-

sas, təmiz bir insan qəlbi hər şeydən üstündür, Liza isə hə-
mişə mənim könlümə ən yaxın bir adam olacaqdır. Liza 
onun ağuşuna atıldı, elə həmin bu gözəl saat, görünür, 
onun bəkarəti ən rəzil hisslərin arasında məhv olub getməli 
imiş! Erast öz qanında və damarlannda qeyri-adi bir qızğın-
lıq və həyəcan hiss etdi. Liza heç zaman onu bu qədər gözəl 
görməmişdi, Lizanın əlləri heç vaxt onu bu qədər nəvazişlə 
oxşamamışdı. Onun busələri də heç zaman bu qədər hə-
rarətli deyildi. Liza heç bir şey bilmir, heç nədən şübhələn-
mir, heç nədən qorxmurdu, gecənin qaranlığı onlardakı 
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arzunu daha da gücləndirirdi, göydə bir dənə də olsun ul-
duz görünmürdü, onların bu halını heç bir şüa işıqlandıra 
bilməzdi. Erast titrəyirdi, Liza da titrədiyini hiss edirdi, la-
kin o, bunun səbəbini bilmirdi, özünün necə bir vəziyyətə 
düşdüyündən xəbəri yoxdu... Ah, Liza, Liza! Səni qoruyan 
məleykə indi haradadır? Hanı sənin bəkarətin! Baş verən 
bu hal bir dəqiqənin içində gəlib-keçdi. Liza öz hisslərini 
başa düşmürdü, təəccüb edir və soruşurdu. Erast dinməzcə 
dayanıb qalmışdı, o cavab vermək üçün söz axtarırdı, lakin 
lazım olan sözləri tapa bilmirdi. Nəhayət, Liza dedi:

– Ah! Mən qorxuram, bizim aramızda baş vermiş bu iş-
dən mən qorxuram! Mənə elə gəldi ki, ölürəm. Mənə elə 
gəldi ki, bütün ruhum... Yox, mən bunu deməyi bacarmı-
ram!.. Erast, sən susursan? Sən ah çəkirsən? İlahi, nə olub! 
Bu zaman birdən-birə ildırım çaxdı və göy guruldadı. Liza-
nın bütün bədəni titrəyib sarsıldı. O dedi:

– Erast, Erast! Mən qorxuram, məni dəhşət bürüyür.
Qorxuram ki, bu ildırımlar məni cinayətkar kimi vurub öl-
dürsün. Dəhşətli bir firtına başlamışdı, qara buludlardan 
yağış şıdırğı tökürdü sanki Lizanın itirilmiş bəkarətinə tə-
biət özü də öz narazılığını bildirirdi. Erast çalışırdı ki, Liza-
nı sakitləşdirsin və onu gətirib öz daxmalarına yola salırdı. 
Lakin ayrılanda Lizanın gözləri yaşla dolmuşdu.

– Ah, Erast, sən məni inandır ki, biz yenə də əvvəlki kimi
xoşbəxt olacağıq!

– Olacağıq, Liza, olacağıq! – Erast cavab verdi.
– Allah eləsin! Mən sənin sözlərinə inanmaya bilmərəm:

axı mən səni sevirəm! Lakin qəlbimdə nə isə... Eh, kifayət-
dir! Bağışla! Sabah, sabah görüşərik! Onların görüşləri yenə 
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davam edirdi, lakin bu görüşlərdə hər şey nə qədər də də-
yişmişdi! İndi Erast daha Lizanı təkcə o təmiz, mehriban 
nəzərləri ilə, sevgi dolu baxışları ilə, əlinin toxunması ilə, 
təkcə öpüşlə, yalnız bir-birini qucaqlamaqla kifayətlənə bil-
mirdi. O, indi nə isə daha çox, başqa və daha ayrı şeylərin 
arzusunda idi və nəhayət, o elə bir hala gəlib çıxdı ki, daha 
heç nə arzu etmədi – hər kəs öz qəlbini yaxşı tanıyırsa, hər 
kəs qəlbin ən incə xüsusiyyətləri haqqında düşünmüşsə, əl-
bəttə, o mənimlə razılaşar ki, bütün arzuların həyata keçiril-
məsi sevgi üçün ən böyük təhlükədir. Liza indi Erast üçün 
artıq əvvəldə olduğu kimi onun xəyalını dumanlandıran və 
onu məftun edən bir füsunkar məleykə deyildi. Platonik eşq 
indi öz yerini elə hisslərə vermişdi ki, Erast bu hisslərlə fəxr 
edə bilməzdi və belə duyğular onun üçün yeni də deyildi. 
Lizaya gəldikdə isə demək lazımdır ki, o özünü tamamilə 
Erastın ixtiyarına verdikdən sonra yalnız onun varlığı ilə 
yaşayır, onun nəfəsi ilə nəfəs alır, hər şeydə onun iradəsinə 
tabe olur, onun zövq almasını isə özü üçün bir xoşbəxtlik 
sayırdı. Lakin Liza ondakı dəyişikliyi də görür və tez-tez 
ona deyirdi:

– Əvvəllər sən şən idin, əvvəllər biz ikimiz daha sakit və
daha xoşbəxt idik. Əvvəllər mən də sənin məhəbbətini itirə 
biləcəyimdən bir o qədər qorxmurdum! Bəzən onlar vida-
laşanda Erast deyirdi:

– Sabah, Liza, səninlə görüşə bilməyəcəyəm, çox vacib
bir işim var. Liza isə hər dəfə bu sözləri eşidəndə dərindən 
ah çəkirdi. Nəhayət, bir dəfə o, beş gün dalbadal Erastı gör-
mədi və buna görə də çox böyük narahatlıq keçirməyə baş-
ladı, altıncı gün o gəlib çıxdı və bikef halda Lizaya dedi:
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– Sevimli Liza, mən bir neçə müddətə səndən ayrılmalı-
yam. Sən özün bilirsən ki, indi müharibədir, mən də orduda 
qulluq edirəm, bizim alay səfərə çıxır. Liza bunu eşidəndə 
sapsarı saraldı və az qaldı ki, yerə yıxılıb özündən getsin. 
Erast onu sakitləşdirirdi. O deyirdi ki, həmişə öz əziz Liza-
sını sevəcək və ümid edir ki, səfərdən qayıtdıqdan sonra o, 
bir daha Lizadan ayrılmayacaqdır. Liza uzun müddət su-
sub dayandı, sonra birdən-birə acı göz yaşları tökdü, onun 
əlindən yapışdı və məhəbbətinin bütün incəliyi ilə onun 
gözlərinə baxıb soruşdu:

– Sən heç cür qala bilməzsənmi?
– Bilərəm, – o cavab verdi, – lakin qalsam, bu, mənim

üçün böyük bir şərəfsizlik olar, bu, mənim namusum üçün 
ən böyük ləkə olar. Qalsam, hamı mənə nifrət edər, hamı 
mənim haqqımda danışar və məni qorxaq, vətənin ləyaqət-
siz övladı hesab edər.

– Ah, indi ki elədir, – Liza cavab verdi, – onda get, get,
Allahın əmri necədirsə, elə et! Lakin mən qorxuram ki, səni 
öldürərlər!

– Vətən uğrunda ölmək qorxulu deyil, sevimli Liza.
– Əgər sən bu dünyada olmasan, onu bil ki, mən də o

saat ölərəm.
– Axı sən nə üçün belə düşünürsən? Mən ümid edirəm

ki, sağ qalacağam, ümid edirəm ki, sənin yanına, öz sevimli 
dostumun yanına qayıdacağam.

– Allah eləsin! Allah eləsin! Mən hər gün və hər saat bu-
nun üçün dua edəcəyəm. Ah, mən nə üçün oxumaq və yaz-
maq bilmirəm! Əgər bilsəydim, sən başına gələn əhvalatla-
rın hamısını mənə yazıb xəbər verər, mən də tökdüyüm göz 
yaşı haqqında sənə məktublar yazardım!
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– Yox, sən özünü qoru, Liza, sən özünü öz dostun üçün 
qoruyub saxla. Mən istəmirəm ki, sən mənsiz burada qalıb 
ağlayasan, göz yaşı tökəsən.

– Rəhmsiz insan! Sən məni bu göz yaşı tökmək ləzzətin-
dən də məhrum etməkmi istəyirsən! Yox! Səndən ayrılan-
dan sonra mənim qəlbim nə vaxt döyünməkdən dayanarsa, 
mənim göz yaşım da yalnız o zaman quruyar.

– Sən bizim gələcəkdə görüşəcəyimiz o xoş dəqiqələr 
haqqında düşün.

– Düşünəcəyəm, o dəqiqələr haqqında da düşünəcəyəm! 
Ah, kaş o dəqiqələr tez gələydi! Sevimli Erast! Səni özündən 
də artıq sevən bu zavallı Lizanı unutma, onu həmişə xatırla. 
Onların bu görüşdə danışdıqlarının hamısını burada təsvir 
edə bilmərəm. Sabahısı gün onlar son dəfə görüşməli idilər. 
Erast mehriban və xeyirxah ağanın müharibəyə getməli ol-
duğunu eşitdikdən sonra özünü göz yaşı tökməkdən sax-
laya bilməyən Lizanın anası ilə də görüşüb ayrılmaq istə-
yirdi. Erast qoca arvadı ondan bir qədər pul qəbul etməyə 
vadar etdi və belə dedi:

– İstəmirəm ki, mən burada olmayanda Liza bizim da-
nışığımıza görə mənim üçün görməli olduğu işləri aparıb 
başqasına satsın. Qoca arvad ona xeyir-dua verib dedi:

– Allah eləsin ki, sən sağ-salamat qayıdıb gələsən və mən 
səni yenə də burada, öz evimizdə görəm! Bəlkə də, o zama-
na qədər mənim Lizam özü üçün bir nişanlı da tapa bildi. 
Əgər sən onun toyuna gəlib çıxa bilsəydin, mən Allahdan 
nə qədər razı qalardım. Sən onu bil ki, ağa, Lizanın uşaqları 
olanda sən onlara kirvəlik edəcəksən. Ah, kaş mən yaşayıb 
o günləri görə biləydim! Liza anasının yanında dayanmışdı 
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və onun üzünə baxmağa cəsarət etmirdi. Onun bu dəqiqə-
də nələr hiss etdiyini və nələr düşündüyünü oxucu asan-
lıqla təsəvvür edə bilərdi. Lakin Erast onu sonuncu dəfə öz 
ağuşuna basıb qucaqlayarkən və sonuncu dəfə ona: “Məni 
bağışla, Liza!” – deyərkən Liza nələr düşünmüşdü və nələr 
hiss etmişdi... Bu nə qədər də təsirli bir mənzərə idi! Səhərin 
şəfəqləri qırmızı bir dəniz kimi göyün şərq tərəfdəki üzünü 
tamamilə tutmuşdu. Erast uca palıd ağacının budaqları al-
tında öz ruhu, öz qəlbi ilə vidalaşan solğun, saralmış, dərdli 
dostunu ağuşuna basaraq dayanmışdı. Bütün təbiət bu za-
man sükut içində idi. Liza fəryad edirdi, Erast da ağlayırdı, 
nəhayət, Erast ondan ayrıldı, Liza yerə yıxıldı, diz çöküb 
əllərini göyə qaldırdı və getdikcə uzaqlaşan Erastın dalınca 
baxmağa başladı, Erast isə getdikcə uzaqlaşdı, uzaqlaşdı və 
nəhayət, gözdən itdi. Günəş yüksəldi, yalqız qalmış zavallı 
Liza isə oturduğu yerdə özündən gedib huşunu itirdi. O 
özünə gələndə bütün aləm gözündə qaranlıq və kədərli gö-
ründü. Təbiətin bütün gözəllikləri, elə bil, qəlbinin sevim-
li dostu ilə birlikdə yox olub getmişdi. “Ah! – o, öz-özünə 
fikirləşirdi, – mən nə üçün bu boş səhrada qaldım? Məni 
öz əziz Erastımın ardınca uçub getməkdən saxlayan nə-
dir? Müharibə mənim üçün qorxulu deyildir, mənim üçün 
qorxulu olan o yerdir ki, orada mənim dostum yoxdur. İstə-
yirəm ki, onunla birlikdə yaşayam, onunla birlikdə öləm, ya 
da ki öz ölümümlə onun qiymətli həyatını xilas edəm. Da-
yan, bir qədər dayan, sevimli dostum! Mən də ardınca uçub 
sənin yanına gəlirəm!” – Liza, doğrudan da, indi Erastın 
ardınca yüyürüb getmək istəyirdi, lakin bir fikir onu sax-
ladı: “Axı mənim anam var!” Liza ah çəkdi və başını aşağı 
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əyərək sakit addımlarla öz daxmalarına tərəf getdi. Bu sa-
atdan etibarən onun günləri dərd və ələmlə keçdi, həm də 
çalışırdı ki, özünün bu kədərli dəqiqələrini anasından giz-
lətsin. Çünki bu dərdlər onun qəlbini də ağrıdırdı. Lizanın 
dərdləri yalnız onda bir qədər yüngülləşirdi ki, meşənin 
sıx bir yerinə çəkilib orada tənha bir vəziyyətdə düşünür, 
göz yaşı tökür və öz ürək dostunu xatırlayırdı. Qumrunun 
çox zaman oxuduğu şikayətli mahnılar onun çəkdiyi ahlara 
qarışırdı. Lakin bəzən çox nadir hallarda olsa da, bir ümid 
qığılcımı, bir təsəlli işığı onun qəlbini bürümüş qaranlığı 
dağıdır, gözlərini işıqlandırırdı. Öz-özünə fikirləşib deyir-
di: “O mənim yanıma qayıdanda mən nə qədər xoşbəxt 
olacağam!” Bu fikirdən onun gözləri işıqlanır, yanaqları 
yenə də əvvəlki kimi qızarıb alovlanır və Liza fırtınalı bir 
gecədən sonra açılmış aydın may səhəri kimi təbəssümlə 
gülümsəyirdi. Beləliklə, iki aya qədər bir vaxt gəlib-keçdi. 
Bir gün Liza Moskvaya, anasının gözlərini müalicə etmək 
üçün işlətdiyi gül suyu almağa getməli idi. Geniş küçələrin 
birində Lizanın qabağına dəbdəbəli bir karet çıxdı, Liza ka-
retin içinə baxdı, orada oturan adam Erast idi. “Ah!” – deyə 
Liza qışqırdı və Erastın yanına yüyürdü. Lakin karet onun 
yanından keçib-getdi və həyətlərdən birinə döndü. Erast 
karetdən çıxmışdı və böyük evin pilləkənindən qalxmaq 
istəyirdi ki, birdən-birə özünü Lizanın qolları arasında hiss 
etdi. Erast sapsarı saraldı, sonra Lizanın nidalarına bir kəl-
mə də olsun cavab verməyərək onun əlindən yapışdı və öz 
kabinetinə gətirdi, qapını bağlayıb ona dedi:

– Liza! Vəziyyət dəyişmişdir, mən indi evlənməyə razı-
lıq vermişəm. Buna görə də sən məni sakit buraxmalı və 
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özünün də sakit yaşamağın üçün məni unutmalısan. Mən 
səni sevirdim və indi də sevirəm, yəni sənin yaxşılığını arzu 
edirəm. Budur, yüz manat, bu pulları götür (o, pulları Li-
zanın cibinə qoydu) və icazə ver, səni axırıncı dəfə bir də 
öpüm, sən də çıx get evə. Liza hələ özünə gəlməmiş Erast 
onu kabinetdən çıxartdı və nökərə dedi:

– Bu qızı həyətdən ötür. Mənim qəlbim həmin bu dəqiqə-
də qana döndü. Erastın insan olduğunu unuduram, ona nifrət 
etməyə hazıram, lakin dilim gəlmir, göylərə baxıram və göz 
yaşlarım yanaqlarımdan axıb yerə tökülür. Ah! Mən nə üçün 
oturub bir roman yox, həqiqətən həyatda baş vermiş belə kə-
dərli bir hadisəni yazıram? Elə çıxır ki, Erast Lizaya deyəndə 
ki orduya gedir, onu aldatmışdı. Yox, o, doğrudan da, orduda 
olmuşdu, lakin orduda olarkən düşmənlərlə vuruşmaq əvə-
zinə, öz dostları ilə oturub kart oynamış, demək olar, özünün 
bütün malikanəsini yerli-dibli uduzmuşdu. Müharibə tezliklə 
qurtardı, sülh bağlandı. Erast da Moskvaya qayıtdı, indi onun 
xeyli borcu var idi. Öz vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün indi 
onun yalnız bircə çarəsi qalmışdı ki, çoxdan bəri ona vurul-
muş qoca, lakin varlı dul arvadla evlənsin. O belə etməyi qə-
rara aldı və həmişəlik yaşamaq üçün evləndiyi qadının evinə 
köçdü, Lizanı xatırladıqda isə yalnız səmimi surətdə ah çəkir-
di, lakin bütün bunlar onu doğrulda bilərmi? Liza küçəyə çıx-
dı, o elə bir vəziyyətdə idi ki, bu halını heç bir qələmlə təsvir 
etmək mümkün deyil. “O məni qovdu? O, başqasınımı sevir? 
Mən məhv oldum!” – Lizanı məşğul edən fikirlər və hisslər 
bundan ibarət idi. O, yenə də özündən getdi və bu hal onun 
fikirlərinin arasını kəsdi. Küçə ilə gedən xeyirxah qadınlardan 
biri yerə yıxılıb qəşş etmiş Lizanın yanında dayandı və onu 
ayıltmağa çalışdı. Zavallı gözlərini açdı, bu xeyirxah qadının 
köməyi ilə ayağa qalxdı, ona təşəkkür etdi və sonra heç özü 
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də hara getdiyini bilmədən baş alıb yola düşdü. “Mənə yaşa-
maq olmaz, – Liza fikirləşdi, – olmaz!.. Ah, kaş bu göylər uçub 
mənim üstümə töküləydi! Kaş yer ayrılıb məni öz qoynuna 
alaydı! Yox! Göylər uçub tökülmür, heç yer də tərpənmir! Vay 
halıma!” Liza bu fikirlər içərisində şəhərdən çıxdı və bir də 
gördü ki, qocaman palıd ağaclarının kölgəsi altındakı dərin 
gölün sahilinə gəlib çıxıb, gölün kənarındakı bu ağaclar hələ 
bir neçə həftə bundan qabaq onun məhəbbətdən doğan məf-
tunluğunun şahidi olmuşdu. Bütün bunları xatırladıqca qəlbi 
parçalanırdı. Onun sinəsində baş verən ən qorxunc sıxıntılar 
sifətində də öz ifadəsini tapırdı. Lakin bir neçə dəqiqədən 
sonra Liza bir qədər sakitcə dayanıb fikrə getdi, sonra ətrafına 
baxdı. Birdən öz qonşularından birinin qızının (on beş yaşlı qı-
zın) yol ilə hara isə getdiyini gördü, Liza onu səslədi, cibindən 
on dənə qızıl onluq çıxardıb qıza verdi və dedi:

– Sevimli Anyuta, sevimli dost! Bu pulları apar ver mə-
nim anama və ona de ki, bu pullar oğurluq deyildir, de ki, 
Liza onun yanında günahkardır. Sonra ona söylə ki, mən ən 
rəhmsiz bir adama – E...yə bəslədiyim məhəbbətimi anam-
dan gizlədirdim. Ona de ki, onun adını bilmək nəyə lazım-
dır? Ona söylə ki, həmin adam mənə xəyanət etdi, xahiş et 
ki, o, məni bağışlasın, Allah ona yar olar, mən indi sənin əli-
ni necə öpəcəyəmsə, sən də anamın əlini eləcə öp və de ki, 
zavallı Liza onu öpməyi sənə tapşırmışdır, ona de ki, mən...

Buraya çatanda Liza özünü suya tulladı. Anyuta qışqır-
dı, ağladı, lakin onu xilas edə bilmədi, Anyuta kəndə qaçdı, 
oradan adamlar yığılıb gəldilər və Lizanı çıxartdılar, lakin 
o, artıq ölmüşdü.

Ruhu da, cismi də gözəl olan bir insan öz həyatını beləcə 
bitirdi. Biz orada, yeni həyatda görüşərkən mən səni tanı-
yacağam, zərif Liza!
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Lizanı gölün yaxınlığında iri bir palıd ağacının altında 
dəfn etdilər, qəbrinin üstündə də taxtadan xaç qoydular. 
Burada mən çox zaman Lizanın yatdığı qəbirə söykənib fik-
rə gedirəm, gölün suları qarşımda dalğalanır, başımın üs-
tündə isə palıdın yarpaqları səslənir.

Lizanın anası öz qızının dəhşətli ölüm xəbərini eşidən 
kimi onun da damarlarının qanı qurumuş, o da gözlərini 
əbədi olaraq yummuşdu. İndi daxma boş qalıb. İndi onun 
içərisində külək vıyıldayır və bu vıyıltını eşidən mövhu-
matçı kənd adamları deyirlər ki, orada dəfn edilmiş ölü ah 
çəkir, orada zavallı Liza ah çəkir!

Erast həyatının axırına qədər bədbəxt oldu. Lizanın ta-
leyi haqqında xəbəri eşitdikdən sonra o, heç cür təsəlli tapa 
bilmir və özünü qatil hesab edirdi. Mən ölümündən iki il 
əvvəl onunla tanış oldum. O özü başına gələn bütün bu əh-
valatı mənə nəql etdi və məni Lizanın qəbri üstünə gətirdi. 
İndi isə ola bilsin ki, o dünyada onlar barışmışlar! 

Творческие задания для любознательных студентов 

1. Выразительно прочитайте текст, составьте план для
пересказа, изложите краткое содержание повести, сделайте ау-
диозапись пересказа и прослушайте её. При прослушивании от-
метьте свои ошибки, дополните пересказ.

2. Проанализируйте образы Лизы и Эраста.
3. Охарактеризуйте повесть «Бедная Лиза» как сенти-

ментальное произведение. 
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N.M.KARAMZİN. RUS DÖVLƏTİNİN TARİXİ

Qədim Rus və XVIII əsr ədəbiyyatlarını mövzu cəhətdən 
bir-birinə bağlayan Karamzinin “Rus dövlətinin tarixi” əsərin-
dən kiçik epizodların tədris vəsaitinə daxil edilməsi məntiqli gö-
rünür. Vəsaitin mütəxəbat hissəsi rus tarixinin və ədəbiyyatının 
başlanğıc səhifələri barədə təsəvvür formalaşdıran “Ötən illərin 
hekayəti” ilə başlanır. Göstərilən tarixi abidə rusların bir xalq 
kimi formalaşma dövrünün ilkin mərhələlərində, tarixə Kiyev 
Rusu kimi düşən dövlətin yaranması və mövcudluğu şəraitində 
təmasda olduğu etnos və xalqlar haqqında məlumat verir. Mə-
lumdur ki, Karamzinin qələmə aldığı “Tarix”də Roma, Bizans, 
bolqar və s. mənbələri ilə yanaşı, ilk salnamə məcmuələrinə, “Ötən 
illərin hekayəti”nə əsaslanırdı...

Kitaba yazılan ön sözdə vurğulamışdıq ki, müəllif və tərtibçi 
kimi əsas məqsədimiz Azərbaycan oxucusunda rus ədəbiyyatının 
qeyd olunan dövrlərinə maraq oyatmaqdan, bu məqsədlə müştərək 
slavyan-türk tarixini, Avrasiya tarixi-mədəni arealı üçün ümumi, 
tipik olan, bu gün bu arealda yaşayan xalqları bir-birinə yaxınlaş-
dıra və sevdirə biləcək oxşar tarixi dəyərləri qabartmaqdan ibarət-
dir.  Bu mənada Karamzinin XII cildlik “Rus dövlətinin tarixi” 
əsəri müstəsna əhəmiyyət kəsb edən mənbələrdəndir. Türk mən-
şəli bu tanınmış rus yazıçısı və tarixçisi rus tarixini imperatorun 
sifarişi ilə yazmışdı və bu möhtəşəm əsər də Rusiyanı imperiyaya 
gətirən şanlı tarixi özündə əks etdirməli idi. Bu məqsədinə nail 
olduğunu təvazökarcasına qeyd edən müəllifin imperatora məktu-
bunu Karamzinə həsr olunmuş paraqrafda oxucuların diqqətinə 
çatdırmışdıq. Karamzinin çoxcildlik əsəri rus tarixinin oxucu 
auditoriyamıza məlum və maraqlı olan səhifələrini canlandırdı-
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ğı üçün cəlbedici mənbədir. Burada slavyanları hərəkətə gətirmiş, 
onların oturaq həyat tərzini dəyişdirib əsl döyüşkən xalqa çevirmiş 
Atilla hunlarından tutmuş Moskva Rusunun dirçəlişinə, geniş-
lənməsinə və nəhəng Avrasiya dövlətinə çevrilməsinə xidmət etmiş 
Çingizxan imperiyasının tarixi missiyasını, eləcə də Osmanlı Tür-
kiyəsi və Moskva çarlığının  sonrakı dövrdə bu missiyaya xidmət 
etmiş yaxın münasibətlərini əks etdirən məqamları sadalamaq olar. 

I  Fəsil

Ən qədim dövrlərdən Rusiyada məskunlaşmış xalqlar 
barədə. Ümumiyyətlə, slavyanlar haqqında. (Rus dövləti-
nin tarixi 12 cilddə. М., Наука, 1989, I cild, s. 31-46)

Rusiya haqqında qədim məlumatlar. Avropa və Asiyanın 
indi Rusiya adlandırılan bu böyük və mülayim iqlimə ma-
lik olan hissəsi əzəldən məskunlaşdırılmış, lakin cəhalət və 
məlumatsızlıq üzündən bu xalqlar öz mövcudluğu barədə 
heç bir tarixi iz buxamağa müvəffəq olmamışlar. Yalnız yu-
nanların və romalıların əsərlərində qədim vətənimiz barə-
də məlumatlar qorunub saxlanılıb. 

Bu fəsildə müəllif arqonavtların səyahəti, Rusiyanın cənu-
bunda yaşayan tavr və kimerlər, İusus Xristosun dünyaya gəlmə-
sinə 5 əsr qalmış Qara dəniz sahillərində yunan yaşayış məskən-
lərinin salınması, Xəzər dənizinin Şərq sahillərindən kimerlərin 
skiflər və massagetlər tərəfindən sıxışdırılması, Skif torpağının 
təsviri, onların xarakteri, iflası, bundan sonra bu torpaqlara ha-
kim olan qetlər, sarmatlar, alanlar, qotflar, venedlər, hunlar, ant-
lar, uqorlar və bolqarlar barədə məlumatları təqdim etdikdən son-
ra slavyanları xarakterizə edir.
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Slavyanlar. Digər tərəfdən tarix səhnəsinə slavyanlar 
adı altında döyüşkən və cəsur xalq çıxır ki, onların adla-
rının slava (şöhrət) sözündən əmələ gəldiyini zənn etmək 
olar. Adları dünyaya tanış olar-olmaz onlar Avropanın bö-
yük hissəsini – Baltik dənizindən Elbaya, Tisa və Qara də-
nizədək əraziləri tuturlar. Ermanarix və Atillanın hökm-
ranlığı altında olan bəzi slavyanlar, çox güman ki, onların 
qonşuluğunda xidmət edirdilər. Həmin istilaçıların rəh-
bərliyi altında özlərində cəsarət tapan slavyanlar öz həm-
vətənlərində İmperiyanın zəngin vilayətlərini qarət etmək 
və Yunanıstana yaxınlaşmaq arzusu oyatdılar. Ovaxtkı 
şərait buna əl verirdi. Almaniya boşalmışdı; burada yaşa-
yan döyüşkən xalqlar xoşbəxtlik dalınca Cənuba və Qərbə 
üz tutmuşdular. Qara dəniz sahillərində, Dnepr və Dunay 
mənsəbində köç edən vəhşi azsaylı Ordalar hunların da-
lınca Avropaya üz tutdular və onlar məhv olandan son-
ra pərən-pərən düşdülər... Bizans tarixçiləri slavyanların 
həyat tərzini və müharibə zamanı davranışını, alman və 
sarmat tayfalarından fərqli xarakter və xüsusiyyətlərini 
təsvir edərkən əvvəllər onların yunanlara naməlum ol-
duqlarını, Rusiya, Polşa, Litva, Prusiya və bəzi ayrı-ayrı 
ölkələrin ərazilərinin dərinliklərində yaşadıqlarını əsas 
gətirərək, elə bir maraq kəsb etmədiklərini göstərirlər. 

Slavyanlar artıq beşinci əsrin sonlarına doğru Bizans 
salnamələrində xatırlanır. 495-ci ildə onlar indiki Maca-
rıstan ərazilərində darmadağın edilmiş və Baltik dənizinə 
doğru qaçmış almanlara-qerullara öz torpaqlarından keç-
məyə dostcasına yol verdilər. Lakin Yustinian dövründən, 
527-ci ildən başlayaraq, Dakiyada möhkəmlənəndən sonra 
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onlar uqor tayfaları və Qara dəniz ətraflarında bolqarlarla 
sərhəddə yaşayan və qardaşları hesab olunan antlarla bir-
ləşərək İmperiyaya qarşı hərəkətə başladılar. Nə sarmatlar, 
nə qotflar, nə də hunların özləri İmperiyaya slavyanlardan 
çox bəlalar gətirməmişdilər. İlliriya, Frakiya, Yunanıstan, 
Xersones – İonik boğazından Konstantinopoladək bütün 
ölkələr onların qurbanına çevrilmişdilər. Təkcə yustinian-
ların cəsur başçısı Xilvud hələ də onların qarşısında duruş 
gətirirdi; slavyanlarsa Dunay arxasında, döyüşdə onu qət-
lə yetirib Yunanıstan üzərinə  amansız hücumlarını bərpa 
etmiş oldular. Bu hücumların hər biri sonsuz sayda insan-
ların həyatını itirməsinə və azadlıqdan məhrum olmasına 
səbəb oldu, bunun da nəticəsində bədbəxt sakinlərin qanı 
ilə yuyulmuş, şəhər və kəndlərin külü ilə sovrulmuş cənubi 
Dunay sahilləri tam boşaldı. Onların şücaətləri. Nə düşməni 
vahiməyə salıb geri qaçmağa vadar edən Roma legionları, 
nə də Sarqradı barbarların hücumundan qorumaq üçün 
çəkilmiş Anastasinin böyük səddi cəsur və amansız slav-
yanların qarşısını ala bilmədi. İmperiya həyəcan və utanc 
içərisində Konstantinin bayrağını onların əlində gördü. 
Yustinianın özü, Ali Şura və zəngin zadəganlar əllərində 
silah paytaxtın ən kənar hasarlarında, Feodosi divarında 
dayanıb slavyanların və bolqarların şəhər qapılarına hü-
cumunu dəhşət içərisində gözləyirdilər. Təkcə şücaətləri 
ilə baş ağartmış Velisapi onların qarşısına çıxmağa cəsarət 
etdi; o da bu qorxunc buludları Kostantinopol üzərindən 
qələbə ilə yox, imperator xəzinəsi hesabına uzaqlaşdırdı.  
Sanki öz torpaqlarında yaşayırlarmış kimi Dunaydan keçi-
din təhlükəsizliyinə əmin olduqları üçün onlar İmperiyada 
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sakit yaşayırdılar: belə ki çayın şimal sahillərinin çoxuna 
hakim olan qepidlər onlara gəmilər verməyə həmişə hazır 
idilər. Elə Yustinian da fəxrlə özünü slavyan və ya ant ad-
landırırdı, hərçənd bu, bizim vəhşi əcdadlarımıza qarşı vu-
ruşmuş sərkərdəyə şöhrətdən çox utanc gətirirdi, axı onlar 
durmadan İmperiyanı tar-mar edir və ya dostluq ittifaqları 
yaradaraq, İmperiya qoşunlarında xidmət edib onun qələ-
bələrinə töhfə verirdilər. Məsələn, müzəffər Qotf mühari-
bəsi zamanı (536-ci ildə) Valerian İtaliyaya 1600 atlı slavyan 
döyüşçüsü gətirdi və Roma sərkərdəsi Tullian Lukaninin 
müdafiəsini antlara etibar etdi. Antlar 547-ci ildə Qotf kralı 
Totilin qoşunlarını damadağın etdilər. 

Yeni Asiya xalqı öz qələbələri və istilaları ilə Qara də-
nizə doğru özlərinə yol açdıqları anadək artıq slavyanların 
Avropada qəddarlıq etdiyi dövrdən 30 il keçmişdi. Avarlar. 
O vaxtlar mövcud olmuş dünya, xalqların möcüzəli çaxnaş-
masının və malik olduqları əzəmətin dönüklüyü səhnəsinə 
çevrilmişdi. Avarlar Tatarıstan çöllərində öz əzəmətləri ilə 
tanınmışdılar; lakin altıncı əsrdə türklərə məğlub olaraq 
torpaqlarını tərk etdilər. Türklər. Çin tarixçilərinin məlu-
matlarına görə, bu türklər Çin İmperiyasının qədim qonşu-
ları hunların qalıqları idilər; zaman keçdikcə onlar özlərinə 
qohum olan tayfalarla birləşdilər və bütün Cənubi Sibiri is-
tila etdilər. Onların Bizans salnamələri tərəfindən Dizavul 
adlandırılan xanları yeni Atilla kimi çoxlu xalqları əsarəti 
altına alıb, Altay dağlarında ipək xalçalar və çoxlu qızıl 
qablar ilə bəzədilmiş çadırda yaşayırdı; zəngin səltənətə 
sahib olub, o, Bizans səfirlərini və Yustinianın göndərdiyi 
hədiyyələri qəbul edirdi. Yustinian ilə ittifaq qurur və İran-
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la uğurlu müharibə aparırdı. Məlumdur ki, ən yeni dövrdə 
Sibirin əlçatmaz torpaqlarına sahib olan ruslar o yerlərdə 
tapılmış qəbirlərdə çoxlu qiymətli şeylər üzə çıxarmışdılar, 
yəqin ki, bunlar artıq vəhşi olmayan, müəyyən qədər mə-
dəniləşmiş, Çin, İran və yunanlarla ticari əlaqələrə malik 
həmən o Altay türklərinə məxsus olubdur. 

Oqorlar.  Digər Ordalarla birgə qırğızlar və hunlar-oqor-
lar Dizavuldan asılı idilər. Avarlara xərac verən və türklər 
tərəfindən istismar edilən oqorlar Volqanın qərb sahillərinə 
keçdilər, bir zamanlar möhtəşəmliyi ilə seçilən avarların 
şanlı adını mənimsədilər və Bizans imperatoruna ittifaq 
bağlamağı təklif etdilər. Yunanlar maraq və qorxu içində 
onların səfirlərini gözdən keçirirdilər: onların paltarları 
qorxunc Atilla hunlarının paltarını xatırladırdı. Avarları 
fərqləndirən bircə o idi ki, onlar başlarını qırxmır və lentlər-
lə bəzədilmiş uzun hörüklər saxlayırdılar. Baş səfir Yustini-
ana söylədi ki, avarlar cəsur və məğlubedilməzdirlər, onun-
la dostluq etmək istəyir, hədiyyələr və məskunlaşmaq üçün 
əlverişli yerlər tələb edirlər. İmperator Asiyadan qaçmış, 
Avropaya qədəm qoyaraq güc və cəsarət toplamış avarla-
ra bu tələblər qarşısında imtina cavabı verməyə cəsarət et-
mədi. Uqrlar, bolqarlar onların hakimiyyətini qəbul etdilər, 
antlar onların əksinə gedə bilmədi. Avar xanı qəddar Bayan 
onların qoşunlarını darmadağın etdi, onların səfirləri olan 
məşhur knyaz Mezamiri öldürdü, torpaqlarını qarət edib, 
sakinlərini əsir götürdü; tezliklə çexlərin və digər slavyan-
ların yaşadıqları Moraviyanı, Bohemiyanı tutdular; frankla-
rın kralı Siqebertə  qalib gəldilər və lonqobardların qepid-
lərlə qanlı müharibə apardıqları Dunaya döndülər. Bayan 
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lonqobardlarla ittifaqa girib qepidlərin dövlətini dağıtdı, 
Dakiyanın çox hissəsini ələ keçirdi; İtaliyada yeni torpaq-
lar tutmaq əzmində olan lonqobardlar tezliklə Pannoniyanı 
və Macarıstanı da ona güzəştə getdilər. 568-ci ildə avarların 
vilayəti Volqadan Elbayadək uzanıb gedirdi. Yeddinci əs-
rin əvvəllərində onlar dənizkənarı şəhərlər istisna olmaq-
la Dalmasiyanı da ələ keçirdilər. İrtış və Ural sahillərində 
ağalıq edərək qəfil hücumları ilə Çin və İranı lərzəyə salan 
türklər 580-ci ilə yaxın dövrdə öz istilalarını Tavridayadək 
genişləndirdilər – Bosforu tutdular, Xersonu mühasirədə 
saxladılar, lakin Qara dəniz sahilindəki torpaqları avarların 
təbəəliyində qoyub tezliklə Avropada yox oldular. 

Artıq antlar, Bohem çexləri, moravlar xana xidmət edir-
dilər; amma Dunay slavyanları öz müstəqilliklərini saxla-
mışdılar. Hələ 581-ci ildə onlar çoxsaylı qoşunla İmperiya-
nın Elladaya və ya Yunanıstanadək uzanan Frakiya və digər 
torpaqlarını yenidən qarət etmişdilər. O zamanlar Konstan-
tinopolda Tiveri hökmdarlıq edirdi: İranla müharibəyə başı 
qarışan hökmdar slavyanların qarşısını ala bilmirdi və xanı 
onlardan qisas almağa təhrik edirdi. Bayan özünü Tiverin 
dostu adlandırırdı və hətta Roma patrisi olmaq arzusunda 
idi: o, özlərini məğrur tutduqlarına görə slavyanlara çox-
dan nifrət bəslədiyindən İmperatorun arzusunu məmnu-
niyyətlə yerinə yetirdi. Onun bu acığının səbəbini Bizans 
tarixçiləri aşağıdakı kimi təsvir edirlər. Antları özünə ram 
edən xan slavyanların onun təbəəliyində olmasını tələb 
etdi, lakin Lavritas və digər başçılar ona cavab verdilər: 
kim bizim azadlığımızı əlimizdən ala bilər? Biz öz torpaq-
larımızı güzəştə getməyə yox, başqalarının torpaqlarını tut-
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mağa öyrəşmişik. Nə qədər ki müharibə və qılınclar var, 
gələcəkdə də belə olacaq”. Xanın səfiri öz təkəbbürlü nitqi 
ilə onları qıcıqlandırdığından həyatından məhrum oldu. 
Bayan bu qəddar təhqiri unutmamışdı və əlli ildən artıq 
bir müddətdə İmperiyanı təlatümə gətirən, bu vaxtadək öz 
ölkələrində kiminsə təhlükəsi ilə üzləşməmiş slavyanların 
torpağında çoxlu var-dövlət ələ keçirməyə ümid edirdi. O, 
slavyan torpaqlarına altmış minlik seçmə süvari qoşunla-
rı ilə ayaq basdı, kəndləri qarət etməyə, çöllüklərə od vur-
mağa, qaçıb canını qurtarmaqla və meşələrdə gizlənməklə 
xilas olan dinc əhalini qırmağa başladı. – O vaxtdan slav-
yanların qüdrəti zəiflədi, hərçənd Konstantinopol hələ də 
uzun müddət onların qəfil hücumlarından qorxmaqda idi.  
Avar xanı Dakiyanı tamamilə ələ keçirdi. Xana qoşun ver-
məyə borclu edilən slavyanlar öz qanlarını və özgə qanını 
tiranın yolunda axıdırdılar; onlar döyüşlərdə birinci olaraq 
canlarından keçməyə mükəlləf edilmişdilər. Yunanıstanla 
sülhü pozan xan 626-cı ildə Konstantinopolu mühasirəyə 
aldı və slavyanlar da bu cəsarətli tədbirin qurbanına çevril-
dilər. Xanın bu gizli niyyəti zamanı xəyanət olmasaydı, İm-
periyanın paytaxtı ələ keçirilə bilərdi; düşmən tərəfindən 
mühasirə edilənlər  igidlik nümayiş etdirirdilər, az sayda 
adam xilas ola bildi, amma təşəkkür yerinə xan onları qı-
lıncdan keçirtdirdi. 

Bununla belə, slavyanların hamısı xana tabe olmadılar: 
Visla arxasındakı torpaqlarda və Şimala doğru ərazilər-
də yaşayanlar köləlikdən xilas oldular. Beləcə altıncı əs-
rin sonlarında Baltik dənizinin sahillərində məskunlaşmış 
sülhsevər və xoşbəxt slavyanlar xana qoşun verməkdən 
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və yunanlara qarşı vuruşmaqdan imtina etdilər. Bizans tarix-
çilərinin təsvir etdiyi bu hal maraq doğurmağa və haqqında 
qeyd aparılmağa layiqdir: “Yunanlar silah əvəzinə,  əllərinə 
kifar və qusli götürmüş üç yadellini əsir aldılar. İmperator on-
ların kim olduğunu soruşdu. Biz slavyanların, Qərbi Okeanın 
(Baltik dənizinin) uzaq sahillərində yaşayırıq, deyə, qərib in-
sanlar cavab verdilər. Avar xanı ağsaqqallarımıza hədiyyələr 
göndərib, yunanlara qarşı  vuruşmağı tələb edib. Ağsaqqal-
lar hədiyyələri götürdülər, amma üzrxahlıqla xanının yanına 
göndərdilər ki, bu qədər uzaqlıq səbəbindən ona köməklik 
göstərə bilməzlər. Biz özümüz 15 aydır yoldayıq. Səfirlərin 
toxunulmazlığına məhəl qoymayan xan bizi vətənimizə bu-
raxmırdı.  Yunanların zənginliyi və xeyirxahlığı barədə mə-
lumat alıb, biz Frakiyaya  getmək fürsətindən istifadə etdik. 
Silah işlədə bilmirik, ancaq quslidə çalmağı bacarırırq. Bizim 
ölkədə dəmir yoxdur. Müharibənin nə olduğunu bilmədiyi-
mizdən və musiqini sevdiyimizdən biz sülh içində sakit ya-
şayırıq. İmperator bu insanların sakit xarakterinə, uca boyuna 
və möhkəm bədəninə təəccüb etdi; onlara qonaqlıq verdi və 
vətənlərinə qayıtmaq üçün yol göstərdi”.  Barbar vəhşiliklə-
ri dövründə Baltik slavyanlarının belə sülhsevər xüsusiyyəti 
xəyal etdiyimiz xoşbəxtlik mənzərəsini göz önünə gətirirdi. 
Bizans tarixçilərinin belə bir epizodu təsvir etməyə razı olma-
sı onun doğruluğunu sübut edir. German xalqlarının Cənuba 
çəkildiyi və hun hökmranlığının aradan qalxdığı bir dövrdə 
slavyanların bu cür sakitlikdən həzz almalarını Şimalda möv-
cud olmuş ozamankı vəziyyət də təsdiqləyir. 

Nəhayət ki, ümidsizlik içərisində çırpınan Bohem slav-
yanları qılınclarını sıyırıb avarların məğrurluğunu yatırt-
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mağa və özlərinin qədim müstəqilliyini bərpa etməyə cə-
sarət etdilər. Salnaməçilər göstərirlər ki, Samo adında biri 
onların cəsur başçısı idi. Minnətdar və azad slavyanlar onu 
özlərinə çar seçdilər. O, Daqobert ilə və frankların kralı ilə 
vuruşdu, onların çoxsaylı qoşunlarını darmadağın etdi. 

Tezliklə slavyan torpaqları yeni nailiyyətlərlə zənginləş-
di: çox güman ki, hələ altıncı əsrdə onların bir çoxu Ma-
carıstanda məskunlaşmışdı; digərləri yeddinci yüzilliyin 
əvvəllərində Konstantinopol ilə ittifaq bağlayıb İlliriya əra-
zisinə girib oradan avarları qovdular və o yerlərdə Kroasi, 
Slavoni, Serbiya, Bosniya və Dalmasiya adları altında bir 
sıra vilayətlər saldılar. İmperator onların yunan torpaq-
larında məskunlaşmasına məmnuniyyətlə imkan verirdi; 
ümid edirdi ki, onlar İmperiyanı digər barbarların hücu-
mundan müdafiə edə biləcək – yeddinci əsrdə slavyanları 
Frakiyada Strimon çayı sahillərində, Fessaloniki ətrafların-
da, Miziyada və ya indiki Bolqarıstanda tapırıq. Hətta bü-
tün Peloponnes bir müddət slavyanların hakimiyyəti altı-
na düşdü: onlar Yunanıstanı cənginə almış azar qırğınının 
dəhşətlərindən yararlanaraq, elm və şöhrətin qədim vətəni-
ni istila etdilər. Onların çoxları Friqiyada, Dardaniyada və 
Siriyada məskunlaşdılar. 

Avarların süqutu. Bolqarıstan. Çexlər və digər slavyanlar 
artıq müəyyən qədər əvvəlki, müəyyən qədər də yenicə ələ 
keçirilmiş torpaqlarda tam azad dolandıqları bir zamanda 
Dunay slavyanları, görünür, hələ də avarların əsarəti altın-
da idilər, halbuki bu unudulmaz Asiya xalqının VII əsrdə 
gücdən düşdüyü tarixə məlumdur. Xana bac verən Bolqar 
xanı Kuvrat 635-ci ildə avar zülmündən qurtuldu. Öz qüv-
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vələrini doqquz möhkəmləndirilmiş düşərgəyə bölüb, on-
lar hələ uzun müddət Dakiya və Pannoniyada hökmranlıq 
elədilər, Karintidə, Bohemdə slavyanlar və bavariyalılar ilə 
amansız müharibə aparırdılar; nəhayət ki, onlar öz adları-
nı itirdilər. – Romalıların dostu və müttəfiqi olan Kuvrat 
Azov dənizinin ətraflarında hökmranlıq edirdi, lakin ölüm 
ayağında olan atanın müdrik məsləhətinin ziddinə olaraq 
oğlanları bir-birindən ayrıldılar: Vatvay adında böyük oğul 
Don sahillərində qaldı, ikinci oğul Kotraq həmin çayın o 
biri tayına keçdi, dördüncü – Pannoniyaya və ya Macarıs-
tana avarlar tərəfə yollandı; üçüncü oğul Asparux isə əv-
vəlcə Dnestr və Dunay arasındakı torpaqlarda möhkəmlən-
di, sonra isə 679-cu ildə çoxlu slavyan xalqlarının yaşadığı 
bütöv Miziyanı istila edib, orada güclü Bolqar dövlətinin 
əsasını qoydu. 

Slavyan xalqlarının taleyi. Baltik dənizindən Adriatikə, 
Elbadan Moreyə və Asiyayadək yayılmış slavyan xalqları-
nı oxucuya təqdim edib deyək ki, sayına və igidliyinə görə 
onlar birləşərək Avropaya sahib olardılar; lakin qüvvələrin 
cəlb edilməsi və birliyin olmaması səbəbindən onlar, demək 
olar ki, hər yerdə müstəqilliklərindən məhrum oldular, on-
lardan yalnız biri, başına gələn müsibətlərdən nəticə çıxar-
mışı (Rusiya slavyanlarını nəzərdə tuturuq – müəllifin qeydi), 
indi öz qüdrəti ilə bütün dünyanı təəccübləndirməkdədir. 
Almaniyada, qədim İlliriyada, Miziyada öz varlığını saxla-
ya bilmiş digərləri isə yadelli hökmdarlara baş əyməkdə-
dirlər; bəziləri də hətta ana dillərini unudublar.        
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 VIII fəsil

“Böyük knyaz Georgi Vsevolodoviç”  fəslindən parça 
(II-III cildlər, s. 480-485).

Tatarların mənşəyi. Çingizxan. Onun istilaları. Poloveslər 
Rusiyaya qaçırlar. Tatarlar haqqında rəylər.

1224-cü il. Tatarların mənşəyi. İrkutsk quberniyasından 
cənubda, Çinin nə yunanlara, nə də romalılara məlum ol-
mayan  indiki Tatarıstan diyarında şərqi türklərlə eyni 
köklərə malik olan moğol ordaları dolaşırdı. Bu vəhşi və 
dağınıq xalq vəhşi heyvanlar ovlamaqla, heyvandarlıqla 
və soyğunçuluqla qidalanaraq, Çinin şimal hissəsində ağa-
lıq edən niuç tatarlarından asılı vəziyyətdə idilər; lakin XII 
əsrin ortalarından etibarən güclənərək qələbələri ilə məş-
hurlaşmağa başlamışdılar. Bu xalqa rəhbərlik edən Yezu-
kay Bahadır bir sıra qonşu vilayətləri əsarət altına aldı və 
ömrünün çiçəklənən bir dövründə dünyasını dəyişib oğlu 
Temuçinə onun tabeliyində olmuş 40000 ailəni və ya xərac 
verəni miras qoydu1230. Anası tərəfindən sadə pastır həyatı 
şəraitində tərbiyə olunmuş bu yeniyetmə öz qəhrəmanlığı 
və səadəti ilə bütün dünyanı təəccübləndirməli, milyon-
larla insanı fəth etməli və güclü qoşunlara, çiçəklənən in-
cəsənətə, elmə və qədim qanunvericilik müdrikliyinə malik 
dövlətləri lərzəyə gətirməli idi. 

Bahadır ölən kimi xərac verənlərin çoxu onun oğlundan 
ayrıldılar. Temuçin 30000 qoşun toplayaraq qiyamçıları dar-
madağın etdi və qiyamın əsas səbəbkarlarını yetmiş qay-
nar qazanda diri-diri bişirdi. Gənc Xan hələ də öz üzərin-
230 Temuçin adında bir nəfər tatar xanına qalib gələn Yezukay dünyaya oğul 
övladının gəldiyini eşidib körpəyə bu xanın adını qoydu.
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də Tatar monarxının hakimiyyətini tanıdığından müxtəlif 
hərbi tədbirlərdə namusla ona xidmət edirdi; ancaq parlaq 
qələbələri sayəsində tezliklə müstəqillik və birincilik əldə 
etmək niyyətinə düşdü. Qisas almaqla düşmənləri qorxut-
maq, dostlarının əməyini zəngin hədiyyələrlə qiymətlən-
dirmək, xalqa fövqəl insan kimi görünmək onun üçün bir 
qaydaya çevrilmişdi. Moğol və tatar ordalarının özünə gü-
vənən bütün rəisləri ya könüllü olaraq, ya da qorxudan ona 
tabe olmuşdular: Temuçin onların hamısını iti dağ çayının 
sahilinə toplayıb, təntənəli şəkildə çayın suyundan içdi və 
bütün həyatı boyu acı və şirin günlərini onlarla bölüşməyə 
söz verdi. Lakin Kerait xanı bu ikinci Atillaya qılınc çək-
məyə cəsarət etdiyindən başından məhrum oldu; onun gü-
müşlə zəncirlənmiş kəlləsi isə Tatarlar ölkəsində Temurçin 
qəzəbinin abidəsinə çevrildi. Çingizxan. Amur çayı mən-
bəyində doqquz düşərgədə rəngbərəng çadırlarda lövbər 
salmış çoxsaylı moğol qoşunu öz gənc monarxlarına hey-
ranlıqla göz dikdikləri və onun yeni əmrlərinə müntəzir da-
yandıqları bir zamanda hansısa bir müqəddəs tərki-dünya 
və ya uydurma peyğəmbər peyda olub xalqa elan etdi ki, 
Allah bütün Yer üzünü Temuçinə verir və bu dünya hakimi 
bundan sonra Çingizxan və ya Böyük Xan adlandırılmalı-
dır. Döyüşçülər, məmurlar bir nəfər kimi  Göydən gələn bu 
iradənin aləti olmağı vəd etdilər: xalqlar onlardan nümunə 
götürdülər. Cənubi Sibir qırğızları və Kiçik Buxariyanın 
sərhədlərində öz maarifçiliyi ilə məşhurlaşan iqurlar və 
ya uyqurlar Çingizxanın təbəəliyini qəbul etdilər. Bütlərə 
itaət edən bu uyqurlar müsəlmanlara və Nestorian xristi-
anlarına dözümlü münasibət bəsləyirdilər; elmi, incəsənəti 
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sevirdilər, digər bütün tatar xalqlarına savad öyrədirdilər. 
Tibet çarı da Çingizxanı öz hökmdarı kimi tanıdı. Onun istila-
ları. Belə bir uca mərtəbəyə yetişən o məğrur Xan Niuçların və 
Çinin şimal vilayətlərinin monarxına bac verməkdən təntənəli 
şəkildə boyun qaçırdı və istehza ilə ona bildirdi: “Çinlilər ta 
qədimdən öz hökmdarlarını Səmanın oğulları adlandırırlar; 
sənsə insansan və adi bir adamsan!” Çinin müdafiəsinə xidmət 
edən Böyük daş divar cəsur moğolların qarşısını kəsə bilmə-
di: onlar 90 şəhəri götürdülər, düşmənin çoxsaylı qoşunlarını 
əzdilər, faydasız insanlar kimi çoxlu yaşlı əsirləri öldürdülər. 
Niuç monarxı öz qəddar düşmənini dayandırmaq üçün ona 
500 gənc və o qədər də gözəl qızlar, 3000 baş at, saysız-hesab-
sız ipək və qızıl verdi, ancaq Çingizxan ikinci dəfə Çinə girib, 
hazırda Pekin adlanan paytaxtını mühasirə aldı. Sakinlərin 
inadkarlığına baxmayaraq, şəhəri xilas etmək mümkün olma-
dı. 1215-ci ildə şəhəri tutan moğollar düz bir ay ərzində yan-
mağa davam edən saraya od vurdular. Acıqlı qaliblər Pekində 
zəngin var-dövləti və son Çin imperatorlarının qohumu olan 
İliçutsa adlı filosofu ələ keçirdilər; tarixdə insanların hamisi 
kimi məşhur olan bu müdrik Çingizxanın məhəbbətini və eti-
barını qazandı, milyonlarla bədbəxt insanı ölümdən xilas etdi, 
onun qəddarlığının yumşalmasına səbəb olmaqla vəhşi mo-
ğolların maarifləndirilməsi üçün ağıllı məsləhətlər verdi.    

Tatarlar-neuçlar hələ də Çingizxana müqavimət göstə-
rirdilər: cəsur bir sərkərdənin rəhbərliyi altında Çində güc-
lü bir qoşun saxlayan Çingizxan Qərb ölkələrinə doğru üz 
tutdu və qoşunun bu istiqamətində hərəkəti Rusiya üçün 
də bədbəxtliyə səbəb oldu. Biz Altay türkləri barəsində 
danışdıq: bir tərəfdən çinlilər, digər tərəfdən ərəblər (XII 
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əsrdə onlar İranı da ələ keçirmişdilər) tərəfindən sıxışdı-
rılaraq, onlar öz gücünü və müstəqilliyini itirdilər; amma 
onlarla eyni tayfaya məxsus türklər uzun müddət xəlifələrə 
xidmət etdikdən sonra nəhayət ki, zülümdən qurtuldular və 
müxtəlif qüdrətli dövlətlərin əsasını qoydular. Belə ki XI əs-
rin sonlarına doğru selcuq türklərinin Çeləddin adlı monarxı 
Xəzər dənizindən tutmuş Kiçik Buxarada Qanqes çayına, 
Yerusəlimədək, Nikeyədək hökmranlıq edir, müsəlmanların 
Papası hesab edilən Bağdad xəlifinə göstərişlər verirdi. Ha-
kimiyyətdaxili çəkişmələr və xaçpərəstlərin Asiyadakı istila-
ları bu dövləti zəiflətdi: İranın böyük hissəsini və Buxaranı 
ələ keçirmiş Xəzər və Xivə monarxları XII yüzilliyin sonun-
da onun dağıntıları üzərində yeni bir Türkiyə (türk – T.C.) 
dinastiyası yaratdılar. O vaxtlar orada özünü məğrurcasına 
ikinci Böyük Aleksandr adlandıran II Məhmət hökmdarlıq 
edirdi: Çingizxan ona hörmət bəsləyir və dostluq əlaqələri 
yaratmağa, hər ikisi üçün əlverişli ola biləcək ittifaq bağla-
mağa çalışırdı; ancaq Məhəmməd moğal səfirlərini öldürmə-
yi əmr verdi... Bu zaman Çingizxan ümidini Göylərin mü-
hakiməsinə və öz qılıncının gücünə bağladı; üç gecə dağda 
dualar edən sərkərdə təntənə ilə bildirdi ki, yuxuda Allah 
iqurların torpağında yaşamış Xristian Yepiskopun  dilindən 
ona qələbə çalacağını elan edib.  Suveren ölkələri ruhlan-
dırmaq üçün düşünülmüş bu hal xristianlar üçün olduq-
ca xoşbəxt bir məqam idi: çünki o vaxtdan etibarən onlar 
Böyük Moğol Xanının xüsusi mərhəmətindən yararlanırdı-
lar. Məhəmmədin süqutu ilə bitəcək dəhşətli bir müharibə 
başlandı; düşmənin igidliyini görən Məhəmməd onunla 
döyüş meydanında üz-üzə gəlməkdən çəkindi və şəhərlə-
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rinə qapanıb, onların müdafiəsi barədə düşünməkdən sa-
vayı əlindən bir iş gəlmədi. Yuxarı Asiyanın Böyük Buxara 
(əvvəlki Soqdiana və Baktriya) adlanan həmin hissəsi hələ 
qədim zamanlardan öz məhsuldar vadiləri, zəngin filizləri, 
sularının və meşələrinin gözəlliyi  ilə yanaşı, xalq maarifi, in-
cəsənət abidələri, ticarəti, çoxsaylı əhaliyə malik şəhərləri və 
Buxara adı altında indi bizə məlum olan çiçəklənən  paytaxtı 
ilə məşhur idi; bu şəhərdə müsəlman dininə mənsub gənc-
lər üçün tanınmış məktəb fəaliyyət göstərirdi. Ağsaqqalların 
əlindən şəhər açarlarını qəbul edən Çingizxan, at belində 
şəhərin baş məscidinə daxil oldu və orada qoyulmuş Quran 
kitabını nifrətlə yerə çırpdı. Paytaxt külə döndərildi. Asi-
yanın qədim döyüş sənətinin baş istehkamı sayılan və mə-
harətlə bərkidilən Səmərqənd divarlarını yüz min döyüşçü 
və çoxsaylı fillər mühafizə edirdi. Buna baxmayaraq, sakin-
lər moğolların alicənablığına ümid edirdilər: moğollar onlar-
dan 200000 qızıl pul götürsələr də, narazı qalmışdılar. Onlar 
30000 əsiri öldürmüş və o qədərini də əbədi köləlik zənciri 
ilə buxovlamışdılar. 1200 məscidin və yolçular üçün 200 ha-
mamın yerləşdiyi Xivə, Termet, Balx da digər şəhərlər kimi 
həmən taleyi yaşamış oldular. Çingizxanın vəhşi qoşunları 
iki və ya üç il ərzində Aral dənizindən tutmuş Hində qədər 
bütün torpaqları elə talan etdilər ki, bu torpaqlar sonrakı altı 
əsr ərzində yenidən əvvəlki vəziyyətini özünə qaytara bil-
mədi. Amansız düşmən tərəfindən bir yerdən o birinədək 
təqib edilən Məhəmməd Xəzər dənizindəki adalardan birinə 
qaçdı və çarəsizlik içində öz həyatına son qoydu. 

Xəzər sahillərini ələ keçirmək niyyətində olan Çingizxan 
elə o vaxtlar – 1223-cü ilə yaxın – özünün iki məşhur sərkər-
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dəsini  – Suday Bayaduru və Çepnovianı Şamaxı və Derbən-
di tutmağa göndərdi. Birinci şəhər təslim oldu və moğollar 
məşhur İran şahı I Xosrov və ya Nuşirəvan tərəfindən öz 
dövlətini xəzərlərdən qorumaq üçün VI yüzillikdə inşa olun-
muş Xəzər səddi ilə birgə salınmış Dərbəndə yollanmaq istə-
dilər. Lakin bələdçilər tərəfindən aldadılan moğollar dörd 
bir yandan  onlarla amansız döyüşə müntəzir dayanan alan-
lar-yaslar, Dağıstan sakinləri – poloveslərlə mühasirəyə alın-
dılar. Təhlükəni duyan Çingizxan sərkərdəsi hiyləyə əl atdı. 
O, poloveslərə hədiyyələr göndərərək onların moğollarla 
eyni tayfaya mənsub olduqlarını, onların öz qardaşlarına 
qarşı vuruşmamalarını və tam özgə köklərə malik alanlarla 
dostluq etməmələrini bildirdi. Bu cür nəvazişli salamlanma 
və hədiyyələr ilə dilə tutulan poloveslər öz müttəfiqlərini at-
dılar; əlverişli məqamdan yararlanan moğollar alanları əziş-
dirdilər. Tezliklə əsas Poloves xanı Yuri Konçakoviç yalançı 
qardaşlarının onun torpaqlarında ağalıq etmək niyyətini an-
layıb öz səhvindən peşman oldu.  O, çölə qaçıb canını qur-
tarmaq istədi, lakin moğollar onu öldürdülər. Onlar digər 
knyazı – Daniil Kobyakoviçi də öldürdülər; onların yoldaşla-
rını Azov dənizinədək, Poloves səddinədək və ya düz bizim 
sərhədlərədək təqib etdilər; yaslar, abxazlar, kasoqlar və ya 
çerkezlər, ümumiyyətlə, Azov sahillərində yaşayan yeddi 
xalq üzərində zəfər çaldılar. 

Poloveslər Rusiyaya qaçırlar.  Bir çox poloveslər öz arvad-
ları, mal-qarası və var-dövləti ilə Kiyev vilayətinə çıxıb get-
dilər. Qaçqınların cərgəsində Mstislav Qalitskinin qaynata-
sı məşhur Kotyan da var idi: məhz bu xan moğolların gəlişi 
barədə xəbərlə Rusiyanı həyəcanlandırmışdı. O, knyazlara 
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dəvələr, atlar, öküzlər, gözəl kölə qızlar hədiyyə edərək, 
deyirdi: “indi onlar bizim torpaqları tutublar, sabahsa si-
zinkiləri tutacaqlar”. Tatarlar haqqında rəylər. Rusiyalılar 
dəhşətə düçar olub təəccüblə bir-birindən soruşurdular ki, 
bu vaxtadək hamı üçün naməlum olan bu gəlmələr kimdir-
lər? Bəziləri onları taurmenlər, digərləri peçeneqlər, ancaq 
ümumiyyətlə, tatarlar adlandırırdılar. Xurafatçıların rəyinə 
görə, hələ İususun doğulmasından 1200 il əvvəl  Qedeonun 
məğlub etdiyi və Şimal-Şərqdəki səhralara sıxışdırılmış hə-
min bu xalq dünyanın sonundan qabaq Asiyada və Avropa-
da peyda olmalı və bütün torpaqları tutmalı imiş...          

Задания для любознательных студентов

1. Какое значение имела «История Государства Россий-
ского» Н.М.Карамзина для исторической науки и литера-
туры России?

2. Подготовьте реферат об этносах и народах, о которых
говорится в переведённых на азербайджанский язык главах. 
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