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ÖN SÖZ
Qədim yunanların dünya mədəniyyəti tarixində oynadıqları rol misilsizdir. Yunanlar bəşəriyyətə Homer və Hesiod, Poliklet və Fidiy, Evripid və
Sofokl, Aristofan və Esxil, Demokrit və Heraklit, Pifaqor və Sokrat, Platon və
Aristotel kimi onlarca mədəniyyət, fəlsəfə, elm və sənət xadimləri vermişlər.
Yunan elminin və fəlsəfəsinin ən böyük dühalarından biri də Aristoteldir.
Dante onu “müdriklər müəllimi”, Engels “ən universal zəka” adlandırmışdır.
Aristotel dünya mədəniyyəti xəzinəsinə “Analitika”, “Metafizika”,
“Etika”, “Politika”, “Ritorika”, “Poetika” ilə yanaşı, fızika, astronomiya,
fiziologiya, psixologiya, təbabət, cəmiyyət, dövlət, hüquq məsələlərinə dair
onlarca ensiklopedik əsərlər bəxş etmiş, özündən sonrakı elm və fəlsəfənin
inkişafına müstəsna dərəcədə güclü təsir göstərmişdir. Müxtəlif mənbələrin
verdiyi məlumata görə, e.ə. II əsrədək İsgəndəriyyə kitabxanası fondunda
Aristotelin yazdığı 400 kitab (445270 sətirdən ibarət 146 əsər) olmuşdur.
Siseron dövründə isə Aristotelin adına yazılan əsərlərin sayı, hesablamalara
görə, 1000-ə qədər kitabı əhatə etmişdir.1
Böyük filosofun yaratdığı zəngin elmi irs özündən əvvəlki dövrün bütün
başlıca nailiyyətlərinə əsaslanmışdır.
Hələ Aristotelə qədər Yunanıstanın ictimai-iqtisadi həyatında xeyli dəyişikliklər baş vermişdi. İctimai-iqtisadi həyatda gedən yeni proseslər, daha
yüksək səviyyədə dayanan Şərq ölkələri ilə iqtisadi-mədəni münasibətlərin
güclənməsi, mütərəqqi qüvvələrin müxtəlif sahələrdə köhnəliyə qarşı çıxışı
yunan mədəniyyətinin çiçəklənməsi ilə nəticələnmişdi.
Fəlsəfə sahəsində e.ə. VI əsrdə Milet məktəbi nümayəndələrinin (Fales,
Anaksimandr, Anaksimen) xüsusi elmi, nəzəri xidmətləri olmuşdu. Onlar
riyaziyyat, astronomiya, coğrafiya sahəsində ilk qiymətli kəşflər etmişdilər.
Pifaqor və ardıcılları riyaziyyat, səs bəhsi, musiqi və poeziyanın nəzəri və
təcrübi problemlərini nəzərdən keçirmişdilər. Qədim fəlsəfənin banilərindən
Heraklit dialektikanm bir sıra müddəalarını işləyib hazırlamış, fəlsəfə, estetika və sənət nəzəriyyəsi ilə əlaqədar olaraq, inikas təlimini əsaslandırmağa
ciddi təşəbbüs göstərmişdi. Empedoklun, Sokratın, sofıstlərin hüsn-nitq və
poetikanın inkişafına güclü təsirləri olmuşdu. Sofist estetikasının nümayəndələri Homerin, Esxil və Anakreontun əsərlərinin təhlilini vermiş, Farissmax
1 HcTopna rpewcKoH JiHTepaTyptı, M ., 1955, c.200.
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teatrla əlaqədar “Təəssüflərbarəsində” risaləsini, Simay, Simon və Kriton kimi
sokratçılar “Musiqi haqqında”, “Epos barəsində”, “Gözəllik”, “Gözəlliyin
mahiyyəti”, “Poetik sənət haqqında” əsərlərini yazmışdılar.
Antik mədəniyyətin inkişafında böyük xidməti olan Demokrit, materialist
“atomizm” nəzəriyyəsini işləyərək, özündən sonra fəlsəfə, riyaziyyat, fızika,
ritorika, poeziya, musiqi məsələlərinə dair zəngin irs qoyub getmişdi.
“Qanunlar”, “Kiçik aləm” kimi fəlsəfı əsərləri ilə yanaşı, Demokritin “Ritm
və harmoniya”, “Poeziya haqqmda” əsərləri öz zamanında geniş şöhrət
qazanmışdı. Demokrit estetikada da materialist mövqedə dayanaraq göstərirdi
ki, şüur bilavasitə maddi, obyektiv aləmin inikasıdır, predmetlər özlərindən
müəyyən “obrazlar”, “idollar” şüalandırır ki, bunları da məhz hiss üzvlərimizin köməyi ilə qavramaq mümkündür. Hiss üzvləri, Demokritə görə, insanın təbiəti dərk etməsinin başlıca əzasıdır. Hələ Aristoteldən əvvəl Demokrit
və ardıcılları göstərmişdilər ki, sənət və bədii fəaliyyətin mənası təqliddə oxşatmadadır. Təqlid isə, öz növbəsində, gözələ - gözəlliyə meyildən doğur.
Aristoteldən əvvəl qədim yunan fəlsəfəsi və estetikasının bir sıra mühüm
müddəaları Platon tərəfindən işlənmişdi. Fəlsəfədə “Demokritin materialist
məsləkinə” qarşı mübarizə aparan Platon estetika və bədii yaradıcılıq sahəsində də idealist məsləki müdafiə edib əsaslandırmışdı. Aşkar idealist mövqedə dayanan Platonun bir sıra müddəaları özündən sonrakı estetik fıkrin,
poetikanın, faciə və dram nəzəriyyəsinin inkişafına güclü tesir göstərmişdir.
Platonun, gözəllikdə obyektiv cəhətin səciyyəsi, sənətin ictimai-tərbiyəvi
rolu, bədii ilham, əsatir, faciə, komediya haqqında fikirlərində xeyli səmərəli
və dərin fıkirlər mövcud idi. Aristotel “Poetika”sım yazana qədər Homer və
digər söz ustaları, Evripid, Aristofan, Esxil, Sofokl kimi bir çox böyük sənətkarlar fəaliyyət göstərmiş, öz dahiyanə əsərləri ilə yunan incəsənəti və dramaturgiyasını şöhrətləndirmişdilər.
Bir sözlə, Aristotel əsərlərini yaradarkən özündən çox-çox əvvəllərin
bədii və nəzəri təcrübəsinə, dövrünün fəlsəfə və sənət xadimlərinin yaratdıqları son dərəcə rəngarəng, dolğun mənbələrə əsaslanmışdır. O, özünə
əbədilik dünya şöhrəti qazandıran elmi zirvəyə qalxanadək, xeyli mürəkkəb
həyat və yaradıcılıq yolu keçmişdir.
Aristotelin həyat və fəaliyyəti quldarlıq demokratiyasının tənəzzülü dövrünə təsadüf etmişdir. Aristotel kəskin ictimai-siyasi münaqişələrin, gərgin
toqquşmaların və müharibələrin şahidi olmuşdur. Bu müharibələr sayəsində
öz müstəqilliyini itirən antik dövrün dövlətlərinin Makedoniyanın itaəti altında birləşməsi məhz Aristotelin zamanında başa çatmışdır. Həmın dövrdə qul
və qul sahibləri arasında sinfı mübarizə kəskin bir şəkil almış, daha da
şiddətlənmişdir.
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Aristotel e.ə. 384-cü ildə Yunanıstanın Egey dənizi sahilindəki Stagira
şəhərində anadan olmuşdur. Atası Nikomax Makedoniya padşahı II Aminitin
şəxsi həkimi idi. 17 yaşında ikən Aristotel Afınaya gəlmiş və iyirmi il müddətində Platonun akademiyasında şagird olmuşdur.
Platonun vəfatından sonra Aristotel Afınanı tərk etmiş, əvvel Kiçik Asiyada Atraney şəhərində, sonra Lesbos adasmda yaşamış, müəyyən vaxtdan
sonra isə Filip şahın dəvəti ilə Makedoniyaya gəlib, gənc İsgəndərə (e.ə. 365e.ə. 323) siyasət və fəlsəfədən dərs demişdir. Aristotel müəllimlik vəzifəsini
bitirdikdən xeyli sonra, yəni e.ə. 335-ci ildə yenidən Afinaya qayıtmış və
orada öz fəlsəfı məktəbi olan Likeyin esasını qoymuşdur. Onun yaradıcılıq
fəaliyyətinin daha da çiçəklənməsi məhz bu dövrə təsadüf edir. Aristotelin
Likeyi fılosofun ölümündən sonra da min ilə yaxın bir müddət öz fəaliyyətini
davam etdirmişdir. Bu məktəbə, eyni zamanda Qərbdə “peripatetiklər məktəbi”, Yaxın Şərqdə isə “məşaiyyə” demişlər ki, bu da “peripatos” kimi, eyni
ilə “səyahət”, “gəzinti” mənasım ifadə edir. Aristotel adətən Likey bağındakı
xiyabanda gəzinti zamanı öz fəlsəfı müddəalarını şagirdlərinə şərh edərmiş.
Likeydə dərslər iki növbədə - gündüz və axşam keçilirdi. Gündüz dərsləri xüsusi hazırlığa malik adamlar, axşam məşğələləri isə həvəskarlar üçün
idi. Alimlərin çoxu bu rəydədir ki, Aristotelin əldə olan əsərlərinin böyük
əksəriyyəti məhz Likeydə oxuduğu xüsusi mühazirələrdən tərtib olunmuşdur. Yaradjcılığınm Likey dövründə Aristotel və məktəbinin şöhrəti çox
uzaqlara yayılmışdı. Aristoteli bu qədər şöhrətləndirən, elm və fəlsəfənin ən
müxtəlif sahələrinə dair yazdığı çoxlu sanballı əsərlərindən başqa, bir də siyasi
həyatda və mübarizədə fəal iştirak etməsi idi.
Aristotel öz ictimai-siyasi görüşlərində quldarlıq quruluşunun müdafıəçisi kimi çıxış etmişdir. O, Afina demokratiyasına qarşı Makedoniya firqəsinin tərəfmdə dursa da, Makedoniyanın siyasi-iqtisadi nüfuzunun həddən
artıq genişlənməsini də istəmirdi.
Bununla yanaşı, göstərmək lazımdır ki, hələ Likeydə işlədiyi zaman Aristotel Demosfen və Likurqun Makedoniya əleyhinə olan fırqəsinə qarşı fəal
mübarizə aparmış və siyasi məsələlərə yaxından nüfuz etmişdi. Odur ki,
İsgəndər öldükdən sonra onun artıq Afınada qalması mümkün deyildi. Aristotel, e.ə. 323-cü ildə Xalkidaya, Evbey adasına qaçaraq, orada öz elmi işlərini
davam etdirməklə məşğul olmuşdur. 0 , e.ə. 322-ci ildə orada vəfat etmişdir.
Aristotelin fəlsəfə tarixində böyük xidmətlərindən biri elmlərin ilk dəfə
müfəssəl təsnifatmı verməyə çalışmasıdır. O bütün elmləri üç əsas qisme bölmüşdür: 1) nəzəri, 2) təcrübi, 3) yaradıcılıq elm sahələri. Bu sahələri də Aristotel konkret fəsillərə ayırmışdır. Aristotelin əldə olan əsərlərini (onun təsnifatına əsasən) yeddi bölmeyə ayırxrlar ki, buraya da: 1) Sonradan “Orqanon”
adı ilə bəlli olan məntiqə aid əsərler; 2) Fizikaya; 3) Biologiyaya; 4) “İlkin
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fəlsəfə”yə; 5) Etikaya; 6) İctimaiyyət, siyasət və tarixə; nəhayət 7) İncəsənət, poeziya və ritorikaya aid əsərləri daxildir.
Aristotelin əzəmətli biliklər sistemində onun estetika və bədii yaradıcılığa dair əsərləri mühüm yer tutur. “Poetika”dan başqa Aristotel bədii yaradıcılıq ve teatr səneti mesələlərindən özünün “Dialoqlar” və “Didaskalilər”ində,
həmçinin “Ritorika”, “Politika”, “Etika” və başqa əsərlərində bəhs etmişdir.
Aristotelin eldə olan əserləri içərisində bədii sənət məsələlərini daha ətraflı şəkildə əhatə edəni məhz “Poetika”dır. Bu kiçik kitabçanm məzmun dərinliyinə, əsrlərdən bəri solmayan təravətinə heyran qalmamaq mümkün deyil.
Sənət və estetik fikir tarixinde elə bir məktəb və ya nəzəri cərəyan tapılmaz ki, “Poetika”da qoyulan problemlərdən yan keçsin. Müasir dövrdə struktural, ontoloji, fenomenoloji estetikanm müxtəlif nümayəndələrinə qədər hər kəs
“Poetika”da ireli sürülən ideyalan özünə məxsus bir şəkildə təhlil və şərh
etməklə, bu gün də Aristotelin əsərindən mötəbər bir mənbə kimi istifadə
etməkdədir.
Bu əsər bir-birindən seçilən ən müxtəlif ədəbi zövqlərin mütləq toqquşmalı olduğu etibarh smaq daşlanndan biri olaraq qalır. Onun məziyyətlərini
yüksək qiymetləndirən böyük alman mütəfəkkiri və yazıçısı Q.E.Lessinq
“Hamburq dramaturgiyası”nda yazmışdır: “Mənim, “Poetika”nın yaranması
və əsasları haqqında öz xüsusi mülahizəm vardır... Mən onu Evklidin “Elementləri” qədər mükəmməl və qüsursuz bir əsər sayıram... Bu əsərin başlıca
müddəaları eyni dərəcədə şəksiz ve dürüstdür; o, bütövlükdə götürüldükdə,
Evklidin kitabı ilə müqayisədə, həmişə onun qədər duyumlu olmadığma görədir ki, yalmz, müəyyən iradlara düçar olur. Faciə haqqında dövrümüzədək hifz
olunan mövcud fikrə gəlincə, mən sübut etmək əzmindəyəm ki, faciə Aristotelin cızdığı yoldan bir addım belə kənara çıxa bilməz, zira faciənin bu yoldan
sapması eyni dərəcədə öz mükəmməlliyindən uzaqlaşması demək olardı”1.
Həqiqətən də Aristotelin “Poetika”sınm ruhunu, canım təşkil edən faciə
haqqındakı nəzəriyyəsi bu gün belə öz əhəmiyyətini itirməmişdir və bir nəzəriyyə kimi, indi də diqqət mərkəzindədir.
Aristotelin digər əsərləri kimi “Poetika”nm da keşməkeşli və mürəkkəb
bir tarixçəsi olmuşdur.
Bir rəvayətə görə, “Poetika”da, Aristotelin başqa əsərləri kimi, uzun vaxt
gizli və nəm yerdə saxlanmış, Yunanıstan və Romada yenidən üzə çıxarılaraq, nəhayet ərəb mədəniyyət xadimləri Əbdül Bəşər Mətta, İbn-Rüşt və
tacik fılosofiı İbn Sinanın tercümə və təfsirləri sayəsində latm dilinə tərcümə
olub, Avropada yayılanadək əldən-ələ keçmiş və dövrümüzə tam şəkildə
gəlib çatmamışdır. Lakin “Poetika”nın natamamlığı lehinə gətirilən fıkirlərlə
razılaşmayanlar da vardır.
1 F.Ə.JIeccHHr. H36paHHbie npoH3BejıeHH5i. rocnoJumnflaT. M ., 1953, c .6 1 0 .
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“Poetika”, hər şeydən əvvəl, bədii yaradıcılıq məsələlərindən bəhs edən
bir əsərdir. Aristotelin nəzərində “Poetika” anlayışı müasir dildə bizim bu
istilaha verdiyimiz mənadan xeyli fərqli bir mənam ifadə etmişdir. Lakin bezi
mənbələrdə Aristotelin hər yerdə məhz bu anlayışı “yaradıcılıq”, “bedii yaradıcılıq sənəti” mənasında işlətdiyini və bu istilahm hər yerdə “Poeziya” sözü
ilə əvəz edilə biləcəyini göstərir. Beləliklə, “Poetika”nm şərhçiləri düzgünlük və dəqiqlik xatirinə onun adının “yaradıcılıq sənəti haqqmda” və ya
sadəcə olaraq “poeziya haqqmda” şəklində tərcümə edilməsini məqsədəmüvafıq bilirlər ki, bununla da razılaşmaq lazımdır.
Anlaşılması o qədər də asan olmayan çətin istilahlardan biri də
“mimesis”dir.
“Mimesis” Aristotel “Poetika”smda sənətin, bədii fəaliyyətin məğzini
təşkil edən, yaradıcı təqlidi ifadə etmək üçün işlənən bir anlayışdır. Aristotel
bədii yaradıcıhğın mənşə və mahiyyətinı şərh edərkən, öz sələfləri Sokrat,
Platon və digər filosoflar kimi, “təqlid” nəzəriyyəsinə əsaslanır. Lakin Aristotelin “təqlid” nəzəriyyəsi özündən əvvəlki fılosofların bu məselə ile əlaqədar irəli sürdükləri müddəalardan xeyli, bəzən isə əsaslı derəcədə fərqlenir.
Platonun sənət və onun mənşəyini son nəticədə fovqəltəbii ideyalar aləmi ile
bağlayan “xatırlama-mimesis” haqqındakı nəzəriyyəsindən fərqli olaraq,
Aristotelin “təqlid-mimesis” nəzəriyyəsi dünyevi səciyyə daşıyır, gerçəkliyin yaradıcı-bədii inikasını və təcəssümünü nəzərdə tutur, sənətin idrak və
tərbiyəvi rolunu ayrıca qeyd və qəbul edir.
Yunan fılosoflarmın nəzərində “təqlid” sadəcə “surət çıxarmaqdan”,
“yamsılamaqdan”, müasir istilahla desək, naturalizmdən uzaq bir fəaliyyət şeklidir. Onlara görə “mimesis” yaradıcı təxəyyülün, azad yaradıcılıq istedadmın
köməyi ilə təbiətin, daha doğrusu, insan təbiətinin bədii obrazlı vasitələrlə
yeni şəkildə canlandırılmasıdır. Yunanlar “mimesis”i soyuq hekayətə, təlimə,
mücərrəd mühakiməyə əks olan anlayış kimi işlətmişlər.
Məsələn, Samoslu Duri bəzi yunan tarixçilərini ittiham edərək yazırdı ki,
“onlar əhvalatlann arxasmca düşə bilmirdilər, ona görə ki, nə təqlidə, nə hekayətin zövqlə təsvirinə qabil olmayıb, təkcə yazmağa flkir verirdilər”. Plutarx
isə göstərir ki, tarixçi ədibdən, eyni zamanda, etdiyi təqlidin şəklinə görə
fərqlənir.
“Təqlidin” mənşəyi və səbəblərindən bəhs edərək Aristotel yazır: “Zenn
etmək olar ki, poeziya sənətini, ümumiyyətlə, iki, həm də təbii səbəb doğurmuşdur. Əvvələn, təqlid uşaqlıqdan bütün insanlara xasdır və onlar digər canhlardan bununla fərqlənirlər ki, təqlidə daha çox maildirlər və ilk bilikləri də
məhz onun sayəsində əldə edirlər; ikinci, təqlid və onun nəticəsi hamıya
zövq verir. Həyatda baş verən hadiselər də bunu sübut edir: heyatda bize

iyrenc görünən şeylərin təsvirinə baxarkən xoşumuz gelir, məsələn, iyrənc
heyvanlann ve meyitin təsviri. Bunun səbəbi isə ondadır ki, bilik qazanmaq
neinki filosoflar, eyni zamanda başqa adamlar üçün də son dərəcə xoşdur,
yalmz bir ferqlə ki, bu sonuncular bilikləri uzun zaman üçün əldə etmirlər”
(“Poetika”, 4-cü fəsil).
Misal getirdiyimiz həmin parçadan çıxan nəticələrdən biri bundan
ibarətdir ki, Aristotel təqlidi, hər şeydən evvəl, mənşə cəhətdən insanın təbii
meyil və tələbatmdan irəli gələn fəaliyyət sahəsi kimi qiymətləndirir. Onun
nəzərində bu təbii xüsusiyyet bütün canlılara aiddir. Daha ümumi canlılar
şkalasında insam “İctimai heyvan” adlandıran Aristotel təqlidin bütün heyvanlar aləminə xas olduğunu söyləyir, lakin göstərir ki, bu, əslində, insana daha
artıq dərəcəde xas bir keyfiyyətdir. Buna əsasən, heç də belə bir qənaətə
gəlmək olmaz ki, guya Aristotel bədii yaradıcıhq məsələlərini yalnız bioloji
mövqedən aydınlaşdırır. Özünün “Nikomax etikası”nda Aristotel bedii yaradıcılığın mənşə və inkişafı məsələsindən bəhs edərək yazır: “Yaradıcılığm
prinsipi yaradılan predmetdə deyildir. Yaradıcı şəxsiyyətdədir, çünki sənet
nəyin mövcud olması və ya zərurət əsasında yaranmasına, həmçinin təbiətən
nəyin mövcud olduğuna toxunmur” “Sənət” gerçəklik sahəsinə deyil, yaradıcılıq sahəsinə daxildir” “Hər bir sənətin vəzifəsi təbiətən çatışmayan şeyləri tamamlamaqdan ibarətdir”. Buna bənzər misallara “Poetika”da daha çox
təsadüf etmək olar.
Bədii yaradıcılıqda təbii istedadm rolunu ayrıca qiymətləndirən Aristotel
yaxşı dərk edir ki, yaradıcılıqda onun rolu nə qədər əhəmiyyətli olsa da, həlledici deyildir. Bununla belə, təbii amilin rolunun aynca qeyd olunmasımn
özü, məsələnin qoyuluşu cəhətdən əhəmiyyətlidir.
Yeri gəldikcə Aristotel, bir növ, diqqəti tez-tez teqlid və bədii zövqü şərtləndirən müəyyən ictimai amillərə cəlb edir. Hələ o dövrdə məsələnin belə
geniş planda düşünülməsinin əhəmiyyəti bir də burasındadır ki, biologizmdə
ittiham olunmaq vahiməsi altında elə alimlər tapılır ki, bədii yaradıcılıq problemlərini vulqar sosioloji mövqedən həll edir, insanın ictimai-sosioloji bir
xilqət olmasının, hələ təbii bir xilqət olduğunu inkar etmədiyini görmürlər.
Aristotel təqlidi, yüksək bədii yaradıcılıq məhsulunun mənbəyi olmaq
etibarilə də, genealoji planda da, idrak problemi ilə üzvi rabitədə şərh edir.
İnsan lap uşaqlıqdan neyi isə təqlid edə-edə öyrənir, bu prosesdə o şeyləri
tanıyır və onların müəyyən xüsusiyyətlerini əxz edir, onları yenidən yaradır,
təkmilləşdirir, yaratdığı predmetdən öz əməyinin nəticəsi kimi zövq alır,
bəhrələnir, özünün qabiliyyət və istedadını tərbiyələndirir. Yaradıcı təqlidin
nəticəsinden, məhsulundan aldığımız zövqü yaradan amil müəyyən bir əsərdə əks olunan predmetin, insan cisminin, xarakterinin, həyati kolliziyaların
müəyyən şəkillərinin tanmmasıdır.
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Sənətdə tanınmanm köməyi ilə əldə edilən idraki məlumatın rolu o dərəcədə əhəmiyyətlidir ki, hətta eybəcər bir şey kimi həyatda tamaşasından üz
çevirdiyimiz şeylərin belə sənətkaranə çəkilən rəsminə baxarkən zövq alırıq.
Aristotelin həmin eyni fıkrinin bu və ya digər şəkildə bərpası və ya təkrarına
yunan intibahmm görkəmli nümayəndələrindən Plutarxın (təxm. 46-126-cı il)
əsərlərində rast gəlirik. Plutarx yazır: “Biz kərtənkələyə, meymuna və ya
Tersitin rəsminə baxarkən onların gözəlliyinə yox, bənzərliklərinə sevinib
heyran qalırıq... gözəl olan hər hansı bir şeyin təqlidi” və “hər hansı bir şeyin
gözəl təqlidi eyni şey deyildir”. Həmin fıkri Çemışevski də başqa şəkildə təkrar edərək yazır ki, “sifəti gözəl çəkməklə”, “gözəl sifəti çəkmək” tamamilə
başqa şeylərdir. Nəhayət, fransız klassiki Bualo Aristotelin eyni fıkrini
“Poeziya sənəti” əsərində təkrar edərək yazır: “Əgər bir tabloda canlı və
gözəl rənglərlə nəhəng bir əjdaha və ya zəhərli əfı bir ilan təsvir edilmişsə,
o tablo bizim də nəzərimizi cəlb edər, ona tamaşa edərik; sənətin sirri belədir;
həyatda bizə qorxunc və dəhşətli görünən şeylər sənətkarın fırçasmda dəyişir, gözəlləşir”.1
Deməli, Aristotelin söylədiyi fıkirlərdə mühüm bir həqiqət vardır və bu
fikirlərin bir çox dühalann diqqətini özünə cəlb etməsi heç də təsadüfı deyil.
Aristotel zövqü oxşarlıq sayəsindəki tanıma ilə, tammanı isə idrak problemi ilə bağlayır. Təcəssümünü tamdığımız şey orijinalma bədii cəhətdən nə
dərəcə oxşar olarsa zövqün dərəcəsi də o qədər artıq olar. Həyatda ikrah
doğuran şeylərin sənət əsərindəki təsvirindən aldığımız zövq isə, öz növbəsində, ona görə mümkün olur ki, onun əsasmda insanm idrak marağı dayanır
və biz müəyyən bir şeyə baxanda, ona tamaşa edəndə öyrənə və mühakimə
yürüdə bilirik ki, fərdi olan şey nə deyən şeydir. Məsələn, fılan-fılan şeydir.
Aristotelə görə, əks edilən şeyi biz əvvəllər hətta görməmiş olsaq belə, bundan müəyyən zövq ala bilərik. Bu halda zövq, təqlid obyektini tanımağımız
üzündən deyil, əksin, rəsmin ümumi ruhundan —onun naxış və boyalanndan
alınan təəssüratdan yaranır.
Təsviri sənətdə “sənət-sənət üçündür” nəzəriyyəsinin, müxtəlif ultramodemist cərəyanların tərəfdarları bəzən Aristoteli ümumi kontekstdən ayırdıqları məhz bu deyilən fıkrinə “istinad”dır ki, guya sənətin əsil qayəsi və qiyməti, zövqün yeganə qaynağı olan real aləmin həqiqi məzmununu yox, müəyyən formal kombinasiyaları, rəng və boyaların əlaqəsini əks etdirməsindədir.
Belə fikirlərin tərəfdarları unudurlar ki, rənglərin özündən alınan zövqlər
o zaman lazımi təsir dərəcəsinə malik olur ki, bizim dərk edib-etməməyimizdən asılı olmayaraq, onların əsasında real həyati məzmun dayansm.
1

Bualo. Poeziya sənəti. Torcüm əsi və izahları Əkbər Ağayevindir. A zem əşr,

Bakı, 1969, səh.45.
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Aristotel, istisnasız olaraq, sənətin bütün növlərinin təməlində təqlidin
dayandığmı göstərir: “Epik və fəci poeziya, həmçinin komediya və difırambik poeziya, avletika və kifaristikanm böyük bir qismi - bütün bunlar hamısı,
ümumiyyətlə desək, təqlidi sənətlərdir. Bu sənətlər bir-birindən üç cəhətdən: ya təqlidin nə ilə olduğuna, ya nəyin təqlid olduğuna, ya da təqlidin necə
olduğuna görə fərqlənir ki, bu da həmişə eyni cür olmur” (“Poetika”, 1-ci fəsil).
Estetik fikir tarixində Aristotelin mühüm xidmətlərindən biri, təqlidin
başlıca əlamətlərindən çıxaraq, incəsənətin növləri və janrlannın təsnifatını
verməsidir. Bu əlamətlər isə, göstərildiyi kimi, üçdür. Təqlidin nə ilə olması
- onun əsas, başlıca vasitəsinə işarədir ki, burada da Aristotel təqlidi əmələ
gətirən materialı nəzərdə tutur. Məsələn, Aristotelə görə, təqlid həm ayrıaynlıqda, həm birlikdə - ritm, söz və harmoniyanın köməyi ilə ola bilər. Belə
ki, musiqinin əsas təqlid elementini təşkil edən harmoniya və ritmdir; bəzi
rəqs növlərində isə harmoniyasız yalnız ritmin vasitəsilə müəyyən xarakterləri, mənəvi halları və hərəkətləri canlandırmaq mümkündür.
Şeirdə (məsələn, difırambik poeziya, faciə və komediyada) əgər ritm,
melodiya və vəzndən istifadə olunursa, təsviri sənətdə müxtəlif formalardan,
boyalardan istifadə olunur.
Insanın əsil cismani heykəlini, Aristotelin istilahı ilə desək, formanın*
köməyi ilə yaratmaq olar, bədii sözün köməyi ilə yox. Poetik sözün köməyi
ilə isə belə bir heykəli məcazi mənada, yalnız xəyalda yaratmaq mümkündür.
Musiqinin materialı söz ola bilməz, heykəltəraşlığın materialı boya və ya
melodiya ola bilməz. Deməli, hər sənət sahəsi öz müvafiq materialma, daha
doğrusu, təqlid vasitəsinə malikdir. Sənətin müxtəlif növlərinin fərqlənməsini şərtləndirən amillərdən biri elə budur.
Lakin təqlidin həmin əlaməti, sənət növlərinin müxtəlifliyini şərtləndirən yeganə amil deyil. Daha doğrusu, o özlüyündə zəruri olsa da, təklikdə
sənət əsərinin meydana çıxmasını müəyyən etmir. Bunu müəyyən edən təqlidin daxili mahiyyətinin xarakteri, bədii məzmunudur. Müəyyən bir əsər nozm
ilə də yazıla bilər, nəsrlə də, qafıyəli də, qafıyəsiz də. Məzmunun özü poetik
olmadığı halda, nəzmlə yazılan bir əsərə, əslində, sənət əsəri demək olmaz,
halbuki nəsrlə yazıldığına baxmayaraq, müəyyən bədii məzmuna malik hər
bir əsəri poetik əsər adlandırmaq lazımdır.
Sənətin şəkillərini bir-birindən ayıran digər əlamət “nəyin təqlid olması”dır. Aristotelə görə, təqlidin diqqət mərkəzində, başlıca olaraq insan
dayandığına görədir ki, təqlid, mahiyyətcə, insanın daxili aləmi, əxlaqı, əməllərindən ibarət olmalıdır. Bu nəzərdən etik cəhətin təqlidi müxtəlif şəkillərdə
və dərəcələrdə sənətin bütün sahələrinə şamildir. Mənəvi ehtizazları, amal
və əməlləri, məsələn, rəqs vasitəsilə də, rəsmlə də əks və ifadə etmək müm11

kündür. Lakin musiqi və poeziyada məhz bu xüsusiyyətlərin təqlidi, rəqsə və
digər sənət sahələrinə nisbətən, daha üstün yer tutur.
Aristotel, təqlidin ikinci başlıca əlaməti (“nəyin təqlid olunması” problemi) ilə əlaqədar, daha çox faciə və komediyanın fərqləndirici xüsusiyyətləri
üzərində dayanır.
Filosofun fıkrincə, poeziyada təqlidin təməlində mücərrəd insan yox,
gözəl, miyana və pis əməl və xarakter sahibi olan konkret adamlar dayanır və
buna görə də poeziya sənəti belə adamlarm müvafıq xarakter və əməllərini
təqlid etməlidir. İnsanlar isə əsasən iki cür olurlar; gözəl və eybəcər, fəzil və
yaramaz. İnsanların bu iki başlıca xüsusiyyəti isə məhz poeziyanın iki başlıca
sahəsinin - faciə ilə komediyanın təqlid hədəfıni təşkil edir. Faciə bizdən
yüksəkdə dayanan, bizdən yaxşı, gözəl, ülvi adamların təqlidi olduğu halda,
komediya - bizdən aşağı, pis adamların təqlididir.
Aristotel təqlidin üçüncü əlamətindən damşarkən belə bir cəhətə diqqət
yetirir ki, eyni şeyi eyni şeylə müxtəlif şəkillərdə təqlid etmək olar. Mahiyyət
etibarilə bu təqlidin “necəliyi” məsələsidir. Aristotel təqlidin üsulunu, daha doğrusu, təqlid tərzlərinin müxtəlifliyini bədii yaradıcılığın, sənətin müxtəlif
növlərini şərtləndirən mühüm əlamətlərdən biri hesab edir. O, poetik yaradıcılıq sahəsində məhz üç təqlid tərzinin mövcud olduğunu göstərir: özündən
kənar hadisələri hekayə edərək təqlid etmək olar, məsələn, Homer kimi; təqlid edən, öz simasmı dəyişməyərək, özlüyündə qalıb, təqlid edir; ya da təsvir
etdiklərini hərəkətdə və fəaliyyətdə verir.
Birinci halda Aristotel, şairin öz subyektiv hiss-həyəcanlarma qapılmadan,
hadisələrin obyektiv gedişinə müdaxilə etmədən, onların soyuqqanlı şəkildə
təsvirə alınmasını nəzərdə tutur ki, bu da, ədəbi janr kimi, eposun xarakter
cəhətini təşkil edir. İkinci halda, o, şairin daxili yaşantılarını və həyəcanlarının ifadəsini nəzərdə tutur ki, bu da, ədəbi janr kimi lirikamn xarakter cəhətini təşkil edir. Üçüncü halda isə, Aristotel, hadisələrin gözümüz qarşısında
bilavasitə hərəkətdə açılıb göstərilməsini əsas götürür ki, bu da dramın xarakter cəhətini təşkil edir. Beləliklə, Aristotel təqlidin müxtəlif tərzlərinə görə
bədii yaradıcılığın üç əsas —epos, lirika, dram növünü bir-birindən fərqləndırir.
Aristotel elə buradaca sənətin növləri və janrlarının təqlidin əlamətlərinə
görə necə ayrıldıqlarını əyani şəkildə sübut etmək üçün Sofokl, Homer və
Aristofan yaradıcılığına müraciət edir. Təqlidin müəyyən əlamətinə görə,
əgər, Sofokl Homer ilə eyniyyət təşkil edirsə, digər əlamətinə görə, Aristofanla eyniyyət təşkil edir. Onun hərfən fikirləri belədir, məsələn, Homer də,
Sofokl da ləyaqətli adamları təqlid edirlər. Deməli, onlar təqlidin hədəfinə
(yəni, nəyi təqlid etmələrinə) görə bir-birindən fərqlənmirlər. O biri tərefdən, Sofokl da, Homer də əsərlərini metrlə yazmışlar. Deməli, onlar təqlidin
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vasitələrinə görə də bir-birindən fərqlənmirlər. Sofokl ilə Homeri ayıran
cəhət budur ki, Sofokl - dram, Homer isə dastan ustasıdır. Sofokl əhvalat və
hadisələri hərəkətin bilavasitə özünü göstərmək yolu ilə, Homer isə bədii
hekayət yolu ilə təqlid edir. Buradan da onlar etdikləri təqlidin tərzinə görə
fərqlənirlər. Onlar təqlidin “nə ilə” olduğuna görə eyniyyət təşkil edirlər.
Zira ikisi də şeirlə yazır, təqlidin “necəliyi”nə görə isə ayrılırlar. Buna görə
də biri dastannəvis, digəri dramnəvis - ragik adlanır. Aristotel Sofokl ilə
Aristofanı müqayisə edərək göstərir ki, onlar ikisi də dramaturqdurlar, çünki
ikisi də adamları hərəkətdə, özü də dramatik hal-hərəkətdə göstərirlər. Bəs
onları fərqləndirən nədir? Sofokl - faciənəvis, Aristofan - komediyanəvisdir.
Sofokl əsərlərini şeirlə, Aristofan isə - nəsrlə yazmışdır. Odur ki, Sofokl bir
cəhətdən (hər ikisi əsərlərini şeirlə yazdıqlarına görə) Homerlə, o biri cəhətdən (ikisi də dram sahəsində çalışdığına görə) Aristofanla yaradıcılıq “qohumluğuna” malikdir.
Aristotel poetik təqlidin səciyyəsindən danışarkən, bizim indi başa düşdüyümüz mənada şeir yaradıcılığından deyil, sözün geniş mənasında bədii
yaradıcılıqdan bəhs edir, əsərin şeir və ya nəsrlə yazılmasmdan asılı olmayaraq, bədii məzmunun mahiyyətindən çıxaraq fikir söyləyir. Bu cəhətdən,
onun nəzərində, ədəbiyyat üçün tarixi məzmunu şeirlə yazmaqdansa, tarixin
bədii məzmununu nəsrlə yazmaq üstündür. Aristotelin tarixlə poeziyamn spesifık fərqləri haqqındakı fıkirləri bu nöqteyi-nəzərdən indi də öz əhəmiyyətini itirməmişdir. O, hətta, əksinə, bəzi müstəsnalar olmaq şərtilə, həmin
spesifıkliyi daha dərindən anlamağa kömək edə bilər.
Bəzən nəzəri ədəbiyyatda sənətin spesifikası barədə belə tələsik formula
edilən fıkirlərə təsadüf etmək mümkündür ki, bədii təfəkkürün spesifıkliyini
təşkil edən onun “obrazlıhğıdır”, sənətdə “fərdiliyə”, fərdi faktların təsvirinə
əməl edilməsidir və s. Axı elmi təfəkkür özü də obrazlı təfəkkürdür. O biri
tərəfdən, tarix də fərdi, xüsusi hadisələrdən, faktlardan bəhs edir. Bu cəhətdən poeziya tarixdən hətta daha “ümumidir”. Aristotel isə açıq yazır ki, “poeziya daha ümumidən, tarix ferdidən bəhs edir”, hətta “poeziya tarixdən daha
ciddi, daha fəlsəfidir”. Bəs bədii təfəkkürün, sənətin spesifıkliyini “obrazlılığın”, “fərdiliyin”, “konkretliyin” təşkil etməsi haqqındakı fıkirlər harada
qaldı? Bədii təfəkkürün, ədəbiyyatın spesifıkliyini “obrazlılığın” və ya “fərdilik” və konkretliyin” təşkil etməsi haqqındakı fıkir, şübhəsiz ki, tam deyil,
bir tərəflidir, yanmçıq və nəhayət, müəyyən mənada yanlışdır.
Bədii və ya elmi təfəkkürdən söhbət gedərkən hansı obrazlılıqdan, hansı
fərdilikdən və konkretlikdən, hansı ümumidən söhbət getdiyini nəzərdə
tutmaq lazımdır. Aristotelin xidmətlərindən biri də, bəzi başqa məsələlərlə
yanaşı, məhz bu məsələnin də mahiyyətini sezə bilməsidir.
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Aristotelin “Poetika”da və digər əsərlərində bədii yaradıcılığa tətbiqən
nəzərdə tutduğu ümumi, elmə tətbiqən nəzərdə tutulan ümumidən fərqlidir.
Onun bədii yaradıcıhq sahəsində qəbul etdiyi fərdilik tarix sahəsində qəbul
etdiyi fərdi və xüsusi deyil. “Poeziya ümumiliyə - müəyyən xaraktere malik
adamlara ixtiyari adlar verməklə, onlann ehtimal və ya zərurətə görə nə danışmalı və ya nə etməli olmalanm göstərməklə nail olur. Xüsusi isə, məsələn,
Alkviadm nə eləməsi və onun başına nə kimi əhvalatların gəlməsidir”
(“Poetika”, 9-cu fəsil).
Deməli, əgər tarixçi, Alkviadın bir şəxsiyyət olmaq etibarilə, həyatda
həqiqətən nə etməsindən, onun başına nə kimi əhvalatların gəlməsindən bəhs
edirsə, şair müəyyən şəxsin simasında müəyyən insani xarakterin ehtimal və
zərurət qanunları üzrə nə şəkildə, hansı əməllərdə təzahür etdiyini, edə biləcəyini, daha artıq dərəcədə insamn zənn edilən əməllərini və hərəkətlərini
təsvir edir.
Tarix - xüsusi və tək bir dəfə olub keçmiş əhvalatın, poeziya isə - daha
ümumi əhvalat və hadisələrin qələmə alınmasıdır. Professor Asmusun qeyd
etdiyi kimi, ədəbiyyatda ehtimal edilən ona görə üstündür ki, özünün altemativliyinə görə bircə dəfə olub-keçəndən daha universaldır və genişdir. Bir dəfə
olub-keçən şey və əhvalat isə, elə birdəfəliyinə görə də məhduddur.
Aristotel, əlbəttə, daha çox öz dövründəki tarixin xüsusiyyətlərindən çıxış
edərək göstərir ki, müəyyən əhvalat və hadisələri əksərən təhlilsiz təsvir
etməklə, mühümü qeyri-mühümdən, mahiyyəti təsadüfdən ayırmayan, onları
daxilən rabitəsiz şəkildə yalnız xronologiyaya əsasən təsvir edən tarixdən
fərqli olaraq, poeziya insan həyatmı ümumi zirvədən seyr etməklə təcəssüm
edir, onu daxili məntiqi əlaqədə götürür, həyatda başlıca xarakter şeylərin təsvirini yaradır.
Şübhəsiz ki, Aristotel bütün bunları göstərməklə yanaşı, tarixi hadisə və
onun məzmunu ilə poeziya və poeziyanm predmeti arasında mütləq mənada
keçilməz sədd çəkmək istəməmiş və belə bir fıkir onun ağlına da gəlməmişdir.
Odur ki, Aristotelin “Şair də, rəssam və ya başqa sənətkar kimi, təqlidçi
olduğundan, təqlid zamam mütləq üç yolun biri ilə getməlidir. Şair - şeyləri
olmuş və olan kimi, ya onların haqqında düşünülən və danışılan kimi, ya da
ki, olması lazım gələn şəkildə verməlidir” fıkrinə geniş baxmaq lazımdır.
Bəzi hallarda füosofun bu fıkirlərini qiymətləndirərkən belə güman edirlər ki, bu tələb Aristoteli həyata naturalist münasibətdən (?) onu müsbət
cəhətdən idealizə etmək, mənfı cəhətdən isə tənqid etmək üsullanna qədər
gətirib çıxanr. Burada bir cəhət unudulur ki, Aristotel “şeyləri olmuş və olan
kimi təsvir etmək” və gerçəkliyə sədaqət üsulundan danışarkən heç də naturalist təsviri nəzərdə tutmur. Aristotelin məntiqinə görə, belə bir üsul faciə
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şairlərinin də istifadə etdikləri əsas üsullardan biri ola bilər. Aristotel açıq
deyir ki, şairi əgər düzgün təsvir etməkdə təqsirləndirərlərsə, buna belə cavab
vermək olar ki, bəlkə belə təsvir etmək lazım imiş, hətta Sofokl demişdir ki,
o, insanların olmasını zəruri bildiyi kimi verirsə, Evripid onları həqiqətdə
olduğu kimi təsvir edir.
Aristotel şairə geniş sərbəstlik verir, bədii ümumiləşdirmə prosesində
rəngarəng yollardan istifadə etməyin mümkünlüyünü göstərir. Lakin sənətkann sərbəstliyi bədii yaradıcılığın qanunları daxilində olmalıdır. Bu qanunlar isə başqa sahələrin qanunlanndan fərqli qanunlardır. Bu qanunlar sənətkarın öz bədii qayəsinə nail olmaq naminə buraxılan səhvlərə belə sənət
əsərində bəraət qazandıra bilər.
Aristotelə görə, bədii ümumiləşdirmə prosesində adətən, iki cür səhv
mümkündür: birinci növ səhv, bilavasitə sənətin mahiyyətinə aid olduğundan
- mühüm, ikincisi isə - təsadüfi səciyyə daşıya bilər. Əgər şair poeziyanın
imkanları daxilində təsviri mümkün olmayan şeylərin təcəssümünə çalışarsa,
bu, birinci növ səhvə daxildir. Belə səhvə yol verilməsinə bəraət qazandırmaq olmaz. Lakin, əgər şair (hər hansı bir şeyin mahiyyətini) düzgün müəyyən edə bilməyərək, məsələn, atı sağ ayaqlarmın ikisini də yuxan qaldırdığı
vəziyyətdə təsvir edir və ya professional sənət sahələrinin qanunları ilə əlaqədar bir nöqsana, xülasə - ümumiyyətlə, mümkün olmayan bir şeyin təsvirinə yol verirsə, bu - poeziyanm mahiyyətinə aid olan səhv deyildir. Belə
səhvlərə yol verən sənətkann nə dərəcədə haqlı olub-olmadığını konkret
olaraq müzakirə etmək lazımdır. Əgər şair ola bilməyəcək şeyləri təsvir
etməklə səhvə yol verir, lakin bu səhv sayəsində öz qayəsinə, öz məqsədinə
daha yaxşı nail olursa, buna bəraət qazandırmaq lazımdır, zira şair bu yolla
əsərinin müxtəlif hissələrinin heyranediciliyi sayəsində onun təsir qüvvəsini
artırır (“Poetika”, 25-ci fəsil).
Mövcud qəbildən olan səhvlərə yalnız bir halda - sənətkarm ifadə etmək
istədiyi qayəyə - həmin səhvi buraxmadan da nail olmaq mümkün olduğu
halda bəraət qazandırmaq olmaz.
Deməli, Aristotel bu məsələni də mücərrəd şəkildə deyil, sənət əsərinin
həyatiliyi, canhlığı və təsirliliyi məsələsinə tabe, onunla üzvi şəkildə bağlı
məsələ kimi həll edir. Aristotelin nəzərində, müasir istilahla desək, “həyat
həqiqəti” probleminə münasibət mücərrəd deyil, konkret normativ münasibətdir. Bu münasibət, sənətkarın qayəsindən, subyektiv qabiliyyətindən, onun
məşğul olduğu sənət sahəsinin xarakterindən asılı olaraq, müxtəlif şəkillərdə
təzahür edə bilər.
Aristotelin bütün “Poetika” boyu diqqət mərkəzində dayanan ən başlıca
məsələsi faciə problemidir. Onun faciə haqqındakı fikirləri genişdir: buraya
faciənin mənşəyi və inkişafı, predmeti və şəkilləri, tərkib hissələrinin xarak15

teristikası və həcmi, eposla ümumi, fərqləndirici cəhətlərinin təhlili, fəci
“təmizlənmə” (“katarsis”) haqqında fıkirləri və s. daxildir.
Aristotel faciəyə belə tərif verir: faciə - ciddi və bitmiş müəyyən həcmə
malik hərəkəti nağıletmə yolu ilə deyil, hərəkətin özü vasitəsilə, onun ayrıayn hissələrində müxtəlif cür bəzənmiş dillə təqlid etməkdir ki, mərhəmət
və qorxu hissi sayəsində həmin hisslərin və onlara bənzər ehtirasların təmizlənməsinə kömək edir.
Aristotelin tərifindən aydın olur ki, faciə, hər şeydən əvvəl, ciddi hadisələrin təqlidindən ibarət olmalıdır, halbuki komediyada belə deyildir. Faciə
müvafiq həcmə malik olmalıdır, yəni elə həcmə malik olmalıdır ki, onun göstərildiyi vaxt arzində gözümüz qarşısında cərəyan edən əhvalatlarm mahiyyətini, xəyalən əhatə və təsəvvür edə bilək, qəhrəmanın taleyində baş verən
köklü təbəddülatın - xoşbəxtlikdən bədbəxtliyə və tərsinə dönüşün mənasını
qavraya bilək. Buna görə faciə həcmcə nə həddən artıq uzun, nə də qısa
olmahdır. Çünki kiçik həcm daxilində lazımi fəci duyğuları oyada biləcək
hadisələrin əhatəsi qeyri-mümkündür. Faciə həddən artıq uzun da ola bilməz.
Çox uzun faciə hadisələrinin qeyri-yığcamlığı üzündən, adamı yorar və
nəticədə öz təsirini göstərməz.
Faciə, həcm etibarilə, dastandan fərqlənməlidir (“Poetika”, 26-cı fəsil).
Şübhəsiz ki, Aristotel nəinki faciənin, o cümlədən sənətin digər janrları və
növlərinin də həcmini müəyyən edərkən yunan estetikasında kök salan (Aristotelin daha da inkişaf etdirdiyi) “gözəllik əndazədədir” fıkrindən çıxış etmişdir.
Faciə, eyni zamanda, bitkin bir hadisənin ifadəsi olmalıdır. Aristotel,
poeziyanm digər sahələrindən fərqli olaraq, faciənin məhz özünəməxsus
müəyyən, yəni əlvan bəzəkli dilə malik olduğunu göstərir. O, faciə dilinin
müəyyənliyi dedikdə, musiqi və nəğmənin müşayiəti ilə ifadə edilən ritmik
danışığı nəzərdə tutur ki, bütün bu vasitələrdən də faciə əsərinin müxtəlif
hissələrində, müxtəlif tənasüb və münasibətlərlə istifadə edilir.
Faciənin tərifində, onun ən mühüm spesifık xüsusiyyətlərindən biri kimi,
canlı hərəkət və hadisənin təqlidi olmasına da işarə olunur. Aristotel forma
cəhətdən dastandan fərqləndirdiyi faciəni hərəkətin elə təqlidi adlandınr ki,
o, hekayət yolu ilə deyil, hərəkətin özünün əyani göstərilməsindən yaranan
qorxu və mərhəmət hisslərinin köməyi ilə insanın həmin və uyğun ehtiraslardan təmizlənməsinə kömək etsin.
Lessinq çox yaxşı göstərir ki, Aristotelin nəzərində, mərhəmət və can
yanğısının yaranması üçün insanm başma əvvəllər onun yaşamadığı bədbəxtliklərin gəlməsi tələb olunur. Belə ki, biz başqasının mövcud məqamda
düçar olduğu bədbəxtlikləri yaşadığımız qədər heç də çoxdan olub-keçmiş və
ya hələ uzaq gələcəkdə baş verəcək bədbəxtliklərə ya yanmaz, ya da o qədər
yana bilmərik; buna görədir ki, hərəkətin elə şəklinin təsviri lazımdır ki, tələb
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olunan mərhəmət və can yanğısı hissini doğura bilsin, bu da hekayət yolu ilə
deyil, məhz bilavasitə hələ yaşanılmayan bədbəxtliklərin təsvirini verən bilən
dramatik formanm köməyi ilə mümkündür.
Aristotel faciənin tərkib hissələrinin necəliyini də təhlil etmişdir. Onun
fikrincə, faciə tərkibcə altı hissədən ibarətdir: dekorativ bəzək və ya görkəm;
fabula; xarakterlər; musiqi kompozisiyası; bədii söz və fıkir. Bu hissələr
içərisində isə ən mühüm və əsas yeri fabula tutur. Fabula, Aristotelə görə,
müxtəlif hadisələrin rabitəliliyi, onların bütöv bir hərəkət halında təqlididir.
Fabula haradan gəldi başlayıb, harada gəldi bitə bilməz. Onun başlanğıcı,
ortası, sonu olmalıdır. Sonda hadisə qurtarmalı, bütün mübhəmliklər aydınlaşdırılmalıdır. Fabula hərəkət vəhdəti qanununa tabedir. Bu qanuna görə,
bütün hadisələr elə vahid və bitkin, tam hərəkətin ətrafındə cəmləşməli,
onunla sıx rabitədə olmalıdır ki, həmin hadisələrdən bəri aradan çıxarılan
zaman əsərin də bütövlüyünə ciddi xələl gəlsin, ziyan dəysin. Hadisələrin
məcmusunda fabula ona görə mühüm və əsasdır ki, faciə, ümumiyyətlə, insanları deyil, onların hərəkətlərini, əməllərini və həyatlannı, xoşbəxtliklərini və
bədbəxtliklərini təqlid edir; xoşbəxtlik və bədbəxtlik isə özünü hərəkətdə
göstərir (“Poetika”, 6-cı fəsil).
Dramaturq insanı bilavasitə işdə, əməldə göstərməklə, onun xarakter və
xasiyyətlərini də bu yolla açmaq əvəzinə, hərəkətin təsvirini unudub, yalnız
xarakter və xasiyyəti açmağa fikir verərsə, onun əsəri öz qayəsinə nail ola
bilməz. Şairlər hərəkət adamlarmı onlann xarakterini təsvir etmək naminə
göstərmirlər, onlar bu hərəkəti göstərdiklərinə görə xarakterləri də əhatə edirlər. Şəxsiyyət, hətta, xaraktersiz də ola bilər, belə halda onu elə xaraktersiz
də göstərmək lazımdır. Rəngkarlıqda rəsmin rolu necədirsə, faciədə də fabulanın rolu elədir.
Aristotel hərəkəti ön plana çəkməklə, faciədə xarakteri ifadə etməyi
inkar etmir. O, hadisələrin inkişafından kənarda, yalnız söz vasitəsilə xarakterin təsvirini əsas məqsədə çevirməyin əleyhinə çıxır. Bu isə, öz növbəsində, heç də o demək deyildir ki, söz faciədə xarakteri ifadə etməyə kömək
etməməlidir. Bu o deməkdir ki, xarakterin necəliyi başlıca olaraq hərəkətdən,
insanın davranışmdan anlaşılmalıdır.
Biz isə burada axırmcı bir məsələ üzərində dayanaq ki, bu Aristotelin
katarsis (təmizləmə) məfhumu altında nəyi nəzərdə tutması məsələsidir. Həmin
məsələ haqqında indiyə qədər geniş ədəbiyyat yaranmış və uzun mübahisələr
getmişdir. Bu mübahisələri dörd istiqamətdə qruplaşdırmaq olar; birinci istiqamətin nümayəndələri problemi - etik; ikincilər etik-estetik; üçüncülər tibbi; dördüncülər isə - dini nöqteyi-nəzərdən izah edirlər.
Etik nəzəriyyənin nümayəndələrinə Vinçenso Maci, Lessinq və Ordınski
daxildirlər. Maci özünün 1550-ci ildə çıxan “İzahlar”ında yazırdı ki, Aristo17

telin faciəyə verdiyi tərifdə “bu affektlərdən” təmizlənmə haqqındakı sözlərini “uyğun” affektlərdən təmizlənmə kimi anlamaq lazımdır və buna görə
də, deməli, faciənin qayəsi qorxu və mərhəmətə uyğun qəzəb, tamahkarlıq,
mənsəbpərəstlik, nifrət və s. ehtirasların təmizlənməsi mənasında anlaşılmalıdır. Başqa sözlə, Maci Aristotelin faciəyə əxlaqi baxımdan yanaşdığını,
sənətin isə əxlaqi qayə daşıdığını göstərir.
Aristotelin “Poetika”sı ilə əlaqədar faciənin əxlaqi qayəsi haqqmdakı
nəzəriyyəni daha mükəmməl şəkildə əsaslandırmağa çalışan Lessinq olmuşdur. Lessinqə görə, Aristotel “katarsis” dedikdə, bəzilərinin düşündüyü kimi,
mərhəmət ehtirasının hər cür ehtirasları deyil, qorxu və mərhəmətin bilavasitə özünü və onlara uyğun ehtirasların təmizlənməsini nəzərdə tutur. Qorxu
dedikdə isə, nəinki qarşıdakı fəlakətin doğura biləcəyi zəhmli hissləri, eyni
zamanda, digər müvafıq duyğuları, məsələn, baş verməkdə olan və ya olubkeçən fəlakət və bədbəxtlik üzündən yaranan qəm, hüzn kimi əzablı duyğuları nəzərdə tutmaq lazımdır. Qorxu və mərhəmət ehtiraslarım məhz belə bir
tam həcmə malik qorxu və mərhəməti doğuran faciə təmizləyə bilər. Əlbəttə,
Lessinq onu da göstərir ki, faciədə öyüdlü şeylərə də təsadüf etmək olar ki,
bunlar başqa ehtiraslann da təmizlənməsinə kömək edə bilər, lakin bu, faciənin əsas məqsədini və qayəsini təşkil etmir. Bu onun poema və komediya
kimi sahələrlə ümumi olan cəhətidir. Fəci mərhəmət nəinki ifrat mərhəmət
duyğusuna malik adamların, eyni zamanda, bu duyğunu son dərəcə zəif yaşayan adamlarm da təmizlənməsidir. Fəci qorxu nəinki heç bir fəlakət və bədbəxtlikdən qorxmayanların, eyni zamanda hər cür, hətta ən uzaq, ən ağlabatmaz bədbəxtliklərdən belə narahat olan adamların qəlbən təmizlənməsidir.
Fəci əsərdə müəyyən qəhrəmanın iztirablarınm təsvirinə baxan tamaşaçının qəlbində müztəribə qarşı bir rəhm və mərhəmət yaranır ki, bu da
qorxu hissinə keçir. Bu zaman tamaşaçı düşünür ki, “mən də bu günə düşə
bilərəm” və “fılan-fılan əməllərdən saqmmalıyam”.
İfrat dərəcə heç nədən qorxmayan adamların düşə biləcəyi fəci vəziyyətləri uyğun səhnələrdə canlandırmaqla, faciə belələrinin qəlbini qorxunun
köməyilə yumşaldır, “yuyur”, “təmizləyir”sə, insani iztirabların qanunauyğunluğu və zəruriliyini göstərməklə, insanları fəlakəti səbirlə, yüksək
mənəvi vüqarla qarşılamağa alışdırmaqla, həddən artıq qorxaq olanlara ürəkdirək verir, onları cəsarətləndirir, ülvi mənəvi amallara səsləyir və s.
Faciənin yaratdığı qorxu və mərhəmət insanı əxlaqi cəhətdən saflaşdırır,
fəzilətləndirir. Ordınski “Poetikaya” yazdığı şərhlərində “katarsis”in etikəxlaqi mənasını əsaslandıran Lessinqin bütün bu fıkirlərinə tərəfdar çıxır.
Bəzi alimlər “təmizlənməyə” əxlaqi məna verən baxışlarla razılaşmırlar.
Bununla yanaşı, katarsisi başqa mövqelərdən şərh etməklə, onun əxlaqi məna18

smı tamam danmayanlar da vardır. Məsələn, Belçika alimi P.Somville “Katarsis
və Aristotel estetikası” (Brüssel, 1971) adlı əsərində yazır: “Əlbəttə, Aristotel
fəci tamaşanm və musiqi ladlannın tərbiyəvi əhəmiyyətini “Poetika” və “Politika” əsərlərində qeyd edir, lakin o, katarsis anlayışını tərbiyə anlayışına müncər etmir”.
Bolqar alimi Aleksandr Niçev isə “Aristoteldə fəci təmizlənmənin sirləri” adlı tədqiqatmda (Sofiya, 1970) katarsisin əxlaqi və idraki əhəmiyyətinə
ayrıca nəzər salır.
İkinci nəzəriyyə məşhur alman filosofu Zellerin adı ilə daha çox bağlıdır.
Zeller “Yunan fəlsəfə tarixi”ndə Aristotelin “təmizlənmə” haqqındakı fikirlərini şərh edərək yazır: “İncəsənət affektləri şəxsi deyil, ümumbəşəri cəhətlərə müncər etmək, öz qanunlanna tabe etmək, müəyyən mənada onlara
hakim olmaq, qüvvələrini məhdudlaşdırmaq yolu ilə saflaşdmr, sakitləşdirir.
Məsələn, faciə öz qəhrəmanlannın başına gələn əhvalatlar vasitəsilə bəşər
taleyinin ədəbi qanunlannın təcəssümünü göstərirsə, musiqi coşan ehtirasları
ritm və ahəngin köməyi ilə səngidib sakitləşdirir. Fəci şairin vəzifəsi mərhəmət və qorxu hisslərini şiddətləndirmək yolu ilə təmizləməkdir. Gözümüz
önündə canlanan bədbəxtliklər mərhəmət hissimizin oyanmasına səbəb
olduğu kimi müztəriblə yaxınlığımızı anlamağımız da həyatımız üçün qorxu
hisslərimizin oyanmasına bais olur”.
Üçüncü nəzəriyyənin nümayəndəsi alman alimi Bemays isə “katarsis”i
tibbi baxımdan izah etmişdir. Onun fikrincə, faciənin köməyi ilə qorxu və
mərhəmət ehtiraslanndan təmizlənmə teatr tamaşaçısının qəlbində yaranan
müəyyən təbii reaksiyanın nəticəsində baş verir. Tamaşada göstərilən duyğulara müvafiq, oxşar duyğular ilə teatra gələn adamm qəlbindəki mövcud hissləri həyəcana gətirməyin, onları gərgin bir məqama çatdırmağın nəticəsi olmaq
etibarilə bu reaksiya mərhəmət, qorxu kimi uyğun həyəcanlı hisslərə şövqlü
adamlann həmin hisslərini yuyur, duruldur, göz yaşmdan yüngülləşmə zamanı
olduğu kimi, insanda xüsusi bir yüngülləşmə və razılıq, rahatlıq hissi doğurur.
Bemays kimi Lenert də təmizlənməyə “tibbi”, “homopostik” məna verərək, ona affekti affektlə təmizləmək kimi baxır.
Haupt, Ronde və İvanov isə Aristotelin “katarsis” nəzəriyyəsinin mənasmı
dini nöqteyi-nəzərdən izah etməyə çahşmışlar. Bu nəzəriyyənin tərəfdarlanna görə, Aristotel “təmizlənmə” istilahını dini misteriyalar dilinin lüğət tərkibindən götürmüş ki, bu da faciə ilə sıx rabitədə olan Dionis kultu ilə bağlıdır.
Dini-intellektual nəzəriyyənin nümayəndələrinin fikri, bir növ, Lukretsi
Kann “Şeylərin təbiəti haqqında” əsərində təsvir olunan bir hissin elmiobrazlı izahı ilə həmahəngdir. Lukretsi yazır ki, başqasının tufan zamanı dəryada təhlükəyə qərq olmasmı seyr etmək doğrudan da adama xoşdur, ona görə
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yox ki, özgəsinin bədbəxtliyinə tamaşa eləmək, ümumiyyətlə, xoşdur. Ona
görə ki, insanın özünü fəlakət və ya döyüş meydanmdan kənarda, tamam
təhlükəsiz bir yerdə olmasını hiss etməsinin özü xoş və sevindiricidir.
Yuxudan ayılan bir adam, ağlı başına gələr-gəlməz, röyadakı keşməkeşlərdən qurtardığına sevindiyi kimi faciəyə baxan adam da sevinir ki, o, qəhrəmanm düşmüş olduğu bədbəxtliyə düşməmişdir. Bu ona müəyyən mənada,
təsəlli verir və tamaşaçı özündə bir yüngüllük hiss edir. Bu isə, bir növ,
bulanıq çay selinin cuşa gəlib səngiməsindən sonra yaranan durulmaya bənzəyir ki, elə təmizlənmə də budur.
Şübhəsiz ki, bu nəzəriyyələrin hərəsinin müəyyən üstünlükləri olsa da,
aynlıqda, onlardan heç biri “katarsis”in mənasını tam ifadə edə bilmir.
Aristotelin bu əsərdə toxunduğu bir sıra başqa məsələlər (faciənin və
komediyanın mənşəyi və tarixi, onlann təqlid obyekti və qayələri, qədim yunan
faciəsinin quruluşu və xarakteristikası, fabulanm növləri və şəkilləri və s.)
haqqında bu kitabm sonunda verilən xüsusi şərh və izahlarda da məlumat
vardır.

Aslan Aslanov
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Biz həm ümumiyyətlə poetik sənətdən, həm də onun ayrı-ayrı
növlərindən, bu növlərin hər birinin əhəmiyyətinin təqribən nədən ibarət olduğundan, həmçinin poetik əsərin yaxşx çıxması üçün fabulanın
necə qurulmalı olduğundan bəhs edəcəyik; bundan əlavə, poetik ə s ə rin neçə və hansı hissələrdən ibarət olduğundan, eləcə də həmin bu
m əsələyə dəxli olan bütün digər şeylərdən danışacağıq; söhbətimizə,
işin mahiyyətinə uyğun olaraq, ən əsas m əsələdən başlayaq.
Epik və fəci poeziya, həmçinin komediya v ə difırambik poeziya,
avletika və kifaristikanm böyük bir qismi - bütün bunlar hamısı, ümum iyyətlə desək, təqlidi sənətlərdir; bu sənətlər bir-birindən üç cəhətdən; ya təqlidin nə ilə olduğuna, ya nəyin təqlid olunduğuna, ya da təqlidin necə olduğuna görə fərqlənir ki, bunlar da həm işə eyni cür olmur.
Şeyləri təcəssüm zamam necə ki, bəziləri ustalıq sayəsində, başqaları vərdişlə, digərləri isə təbii istedadın sayəsində rənglərdə və
formalarda bir çox cəhətləri təqlid edirlər, indicə adları çəkilən sənətlərin də hamısında b elə olur. Burada da eynilə təqlid, ya ayrı-ayrılıqda
və ya birlikdə ritm, söz və harmoniyanın köm əyi ilə başa gəlir: belə ki,
harmoniyadan və ritmdən yalnız avletika, kifaristika və <həmin bu
növdən olan> digər musiqi sənətlərində, m əsələn, siringəçalma sən ətində istifadə olunur; harmoniyasız, yalnız ritmin köməyi ilə təqliddən
bəzi rəqqaslar öz oyunlarında istifadə edirlər. Zira onlar, məhz ifadəli
ritmik hərəkətlərin vasitəsilə xarakterləri, əhvali-ruhiyyələri, əm əl və
hərəkətləri təcəssüm etdirirlər; istər vəznsiz, istərsə bir neçə bəhri
bir-biri ilə birləşdirmək, yaxud onlardan hər hansı birini işlətmək yolu
ilə metrdən istifadə edən söz sənətinin isə h ələ indiyə qədər müəyyən
bir tərifi yoxdur. Axı biz nə Sofronun və Ksenarxın mimlərinə və Sokratın mükalimələrinə, nə də trimetrlər, elegik v ə başqa bu kimi şeirlər
vasitəsilə təqlid edənlərin yaratdıqlarına eyni bir ümumi ad verə
bilmərik; yalnız “yaratmaq” anlayışmı metrlə bağlayan adamlar b əzilərini eleqiyaçılar, digərlərini epiklər adlandırır və onları təqlidin
mahiyyətinə görə deyil, ümumiyyətlə, metrə [vəznə] görə şair məqamına qaldırırlar. Əgər tibb və ya fızikaya dair metrlə yazılmış hər hansı
23

bir risaləni nəşr etsələr, həmin adamlar onun müəllifıni adətən şair
adlandırırlar, halbuki Homerlə Empedokl arasında əsərlərinin metrlə
[vəznlə] yazılmasından başqa heç bir oxşarlıq yoxdur və buna görə də
birincini haqlı olaraq şair, ikincini isə şairdən daha çox fisioloq [təbiətçi]
adlandırmaq ədalətlidir. Eynilə, əgər biri, Xeromon “Kentavr”ı hər
cür metrdən alınmış vəznlərin [bəhrlərin] qarışığmdan ibarət olan
rapsodiyanı yaratdığı kimi, bütün vəznləri [bəhrləri] birləşdirərək müəyyən bir əsər nəşr etsə, onda gərək < o da> şair adlansın. Bu barədə
deyilənlər kifayətdir.
Lakin bəzi sənətlər də vardır ki, bütün bu deyilənlərin hamısından,
yəni ritmdən də, vəzndən də, melodiyadan da istifadə edir; m əsələn,
difırambik poeziya, nomlar, tragediya və komediya belədir, bir-birindən
isə onlar bununla fərqlənir ki, bir qismi bu vasitələrin hamısmdan birlikdə, digərləri isə onların hərəsindən özünün ayrı-ayrı hissələrində
istifadə edir. Təqlidetmənin vasitələrinə görə sənətlər arasında mən bu
fərqlərin olduğunu zənn edirəm.
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Madam ki təqlidçilər hamısı hərəket ve fealiyyet [adamlarını] təqlid edir, bu adamlar isə mütleq ya yaxşı, ya da pis olurlar (zira xarakter,
demek olar ki, hem işe bunlardan birinə meyl edir və xaraktercə insanlar ya qebahetlerine, ya xeyirxahlıqlarına görə seçilirlər), deməli, ya
özümüzden yaxşılarına, ya pislerine, ya da ki, elə özümüz kimilərinə
teqlid elemek lazım gelir, nece ki, rəngkarlar məhz bele edirlər: m əsəlen, Poliqont - yaxşı, Pavson - pis, Dionis - adi adamları təsvir e lə mişler. Aydındır ki, yuxarıda gösterilən təqlid sahələrinin də hər
birində bu ferqler olacaqdır v e beləliklə de, təqlidin predmetindən
asılı olaraq, onlar teqlidin başqa növünə deyil, mehz müəyyən növünə
daxil olacaqdır: axı reqsde de, fleyta ve kifara çalğısında da bu kimi
ferqler tezahür ede biler; bu veziyyet hem nəsr və həm də adi nəzm le
olan nitqe də aiddir: m eselen, Homer yaxşı, Kleofont - adi, parodiyanın ilk yaradıcısı fasoslu Hegemon və “Deliad” m üellifı Nikoxar isə
pis adamların təsvirini vermişlər. Bu deyilənlər difiramblara və nom lara da şamildir; Arqant, yaxud Timofey ve Filoksen “Kikloplar”da
nece teqlid etmişlerse, bunlarda da o cür teqlid etmək olar. Eyni ferq
facie ile komediya arasında da mövcuddur: sonuncu indi mövcud
olanlardan daha pis adamları, ew elin cisi ise indi mövcud olanlardan
daha yaxşı adamları təsvir etm eye çalışır.
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Buna üçüncü bir fərq də əlavə olunur ki, o da deyilən halların hər
birində təqlidin necə olmasından ibarətdir. B elə ki, təqlidin eyni bir
növündə eyni bir şeyi də cürbecür təqlid etmək olar, m əsələn, necə ki,
Homer eləyir, yəni, əhvalatı özündən kənar hadisələr kimi nağıl etm əklə təqlid etmək olar; yaxud, m əsələn, təqlid edən adam özlüyündə
qalıb, öz simasını dəyişm ədən təqlid edə bilər, ya da ki, təsvir olunan
bütün şəxsləri hərəkət v ə fəaliyyətdə göstərməklə təqlid etmək olar.
B eləliklə, bütün mövcud təqlid növləri öz aralarında, lap əvvəlcədən
dediyimiz kimi, məhz təqlidin vasitəsinə, <predm etinə> və tərzinə
görə üç fərqlə ayrılır, elə buna görə də bir cəhətdən Sofokl Homerlə
eyniyyət təşkil edə bilər, çünki hər ikisi ləyaqətli adamları təsvir edirlər, digər cəhətdən isə Aristofanla eyniyyət təşkil edə bilər, çünki
onların ikisi də adamları hərəkət və fəaliyyətdə, həm də dramatik
hərəkət və fəaliyyətdə göstərirlər. Bu əsasa görə də həmin əsərlər,
bəzilərinin iqrar etdikləri kimi, “dram” adlanır, çünki adamları hərəkət
v ə fəaliyyətdə təsvir edir.
Həmin səbəbdən dorilər faciə və komediyanın m ənşəcə onlara
mənsub olduğunu iddia edirlər, komediyaya, yerli olduqlarma və onun
guya demokratiyanm onlarda təşəkkülü zamanı yarandığına görə maqeralılar, Xionit və Maqnetdən xeyli əvvəl yaşayan şair Epixramın Siciliyadan çıxdığına görə isə siciliyalılar sahib çıxmağa çalışırlar, faciəyə
isə Peloponnes dorilərinin bəziləri sahib çıxmağa çalışır və faciənin
adının onlarla əlaqədar olduğunu buna sübut gətirirlər, belə ki, özlərinin dediklərinə görə, şəhərətrafı qəsəbəcikləri onlar “komlar”, afınalılar isə “demlər” adlandırırlar, beləliklə də, onlar deyirlər ki, komediyaçılara verilən ad da komadzeyn [keflənmək] felindən deyildir,
şəhər əhlinin qiymətləndirmədiyi səyyar [aktyorların] komları gəzib
dolaşmalarından götürülmüşdür; eynilə, “hərəkət etmək” (“fəaliyyətdə olmaq”) anlayışı dorilərdə drarı, afınalılarda isə -p r a tte y n feli ilə
ifadə olunur.
B eləliklə, təqliddə neçə və nə cür fərqlər olduğu barədə kifayət
qədər danışıldı.
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Zenn etmək olar ki, poeziya sənetini ümumiyyətlə iki, həm də
tebii sebəb doğurmuşdur. Ə w e le n , təqlid uşaqlıqdan bütün insanlara
xasdır v ə onlar digər heyvanlardan bununla fərqlənirlər ki, təqlidə daha
qabildirlər və ilk bilikleri de m ehz onun sayəsində əldə edirlər; ikinci,
təqlid v ə onun neticesi hamıya zövq verir. Həqiqətən, baş verən hadisəler də bunu sübut edir: həyatda bize iyrənc görünən şeylərin təsvirinə baxarkən xoşumuz gəlir; m əsələn, iyrənc heyvanların və meyitin
təsviri. Bunun sebəbi isə ondadır ki, bilik qazanmaq nəinki fılosoflar,
eyni derəcədə başqa adamlar üçün də olduqca xoşdur, yalnız bir fərqlə
ki, bu sonuncular bilikleri uzun zaman üçün əldə etmirlər. Mövcud
şekillerə [onlar] məmnuniyyətle baxırlar ki, çünki baxarkən öyrənə və
düşüne bilirlər ki, təklikde [hansı şey] nədir, m əsələn, bu - fılandır.
Əger onlar, evvellər resmdəki şeyləri görməmişlərsə, şəkildə təsvir
olunan teqlidin özündən yox, şəklin işlənməsindən, yaxud rəngdən, ya
da bu qebildən olan başqa bir səbebden zövq alacaqlar.
Teqlid də, harmoniya v ə ritm kimi, insan təbiətinə xas olduğundan
(metrlerin ise ritmlerin xüsusi növleri olduğu bəllidir), h ələ ən qədim
zamanlardan hemin təbii qabiliyyətə malik olanlar onu tədriclə inkişaf
etdirerek, improvizasiyadan [esil] poeziyanı yaratmışlar.
Sonradan poeziya [şairlerin] şəxsi xarakter xüsusiyyətlərinə görə
m üeyyen müxtelif şöbelere bölünmüşdür: belə ki, daha ciddi şairlər
gözəl em əlleri, həm de özlerinə bənzər adamların əməllərini təcəssüm etm eklə meşğul olmuş, daha yüngülləri isə əvvəllər gülməli n əğmeler yazmaq yolu ilə yaramaz adamların əm əllərini əks etdirmişlər,
halbuki o birileri [əw elincilər] himn və m ədhiyyə yaradıcılığı ilə m əşğul olmuşlar. Homere kimi biz heç kesin belə bir poemasmın adını çəkə
bilmerik, halbuki, eslində, şairlər çox olmuşdur, bu isə yalnız Homerden başlayaraq mümkün ola bilmişdir, onun “Margit”i və ona bənzər
əserler buna misal ola biler. Gülünc metr de m ehz elə, gözlənildiyi
kimi, hemin əserlerdə yaranmışdır; indiye kimi də ona yambik metr
deyilir, çünki bir-birilərine həmin metrlə gülmüşlər. Beləliklə, qədim
şairlərin bezileri qəhremani şeir, bəziləri yamb yaradıcıları olmuşlar.
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Homer ciddi poeziya növünün ən böyük şairidir, çünki o neinki
şeri yaxşı qoşurdu, eyni zamanda dramatik təsvirlər yaradırdı, e ləc ə de
komediyanın əsas formasmı birinci dəfə o göstərmiş, laqqırtım deyil,
gülməlini dramatik cəhətdən işləyib mənalandırmışdır: buna göre de,
“İliada” və “Odisseya”nm faciəylə əlaqəsi necədirsə, “Margit”in de
komediyaya əlaqəsi elədir. Faciə və komediya meydana gəlende isə,
poeziyanm bu və ya digər növüne təbii meyli olanlar yambla əsər yazmadılar, komik yazıçılar oldular, epik əsər yazanlann əvəzində ise - faciə
yazanlar yetişdi, çünki poetik əsərlərin bu axınncı formaları ə w ə lin c ilərə görə daha mənalıdır və daha çox hörmətə malikdir.
Burada, artıq faciənin [bütün] şəkillərinin istər öz-özlüyündə, ister
teatra nisbətlə lazımi inkişaf səviyyəsinə çatıb-çatmadığını nəzerden
keçirməyin yeri deyildir. Lap başlanğıcdan improvizasiya yolu ilə yaranan faciə özü də, komediya da (birincisi, difıramb banilərinin, ikincisi
isə, h ələ də bir çox şəhərlərdə işlənən fallik nəğm ə ustalarının yaradıcılığmdan nəşət edərək) özlərinə aid xüsusiyyətləri tədriclə inkişaf
etdirmək yolu ilə yavaş-yavaş böyümüş və zənginləşmişdir. Xeyli deyişikliklərə məruz qaldıqdan sonra faciə özünün lazımi v ə mükəmməl
şəklinə gəlib çatmışdır. Aktyorlara gelincə, ilk dəfə Esxil onlann
sayını birdən ikiyə qaldırmışdır; xorun partiyasını da o azaltmış, dialoqu ön plana çəkmişdir, üç aktyor ve dekorasiyanı ise ilk dəfə işledən
Sofokl olmuşdur. Sonra, mündəricəyə gəlincə, cüzi miflərdən ve gü lm əli ifadə vasitələrindən nəşət edən faciə, təbəddülat yolu ilə satirik
tamaşadan doğduğuna görə, artıq sonralar m üəzzəm şöhrətine
çatmışdır; onun ölçüsü də tetrametrdən dönüb yambik [trimetr] olm uşdur: ə w e llə r isə tetrametrdən istifadə olunurdu, çünki poetik esərin
özü satirik idi və daha çox rəqs xarakteri daşıyırdı; amma elə ki, dialoq
inkişaf elədi, təbiət özü ona münasib ölçü də verdi, belə ki, yamb ölçülərin hamısından daha çox canlı danışıq dilinə yaxın olanıdır. Bunu o
da sübut eləyir ki, biz bir-birimizlə söhbət esnasında yambı daha çox
və tez-tez, heksametri isə nadir hallarda, həm də adi danışıq dili çərçivəsindən kənara çıxaraq işlədirik. Nəhayet, episodiyaların sayının artırılması və faciənin ayrı-ayrı hissələrine bezək olan başqa cehetlere
gəlincə, biz elə bu deyilənlərlə kifayətlənirik, çünki hər şeyi bütün
təfərrüatı ilə şərh eləm ək çox uzun çəkərdi.
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Komediya, dediyimiz kimi, pis adamların əks etdirilməsidir, amma
bunu da tam qəbahət mənasında yox, o mənada başa düşmək lazımdır
ki, gülməli özü də eybəcərliyin bir hissəsidir: gülməli - heç kimə iztirab
v ə zerər vermeyən, hər hansı bir müəyyən səhv və çirkinlikdir; misal
üçü, uzağa getmək lazım deyil, elə komik maska özü bir növ eybəcər
v ə çirkindir, ancaq iztirab ifadə etmir.
Faciədəki dəyişiklikler v ə bunun səbəbkarları, gördüyümüz kimi,
bizə məlumdur, lakin komediyamn tarixi bizə məlum deyil, çünki ə w ə lden ona fıkir verən olmayıbdır: hətta komiklər xorunun özünü xeylı
sonralar arxont verməyə başlamışdır, ə w ə llə r o, həvəskarlardan düzəlirdi. Komediyanm yaradıcılannın adları isə ilk dəfə komediya m üəyyen bir formaya düşdüyü zamandan çəkilm əyə başlanmışdır. Komediyaya maskam və proloqu kimin gətirdiyi, aktyorlarm saymı kimin
artırdığı və s. isə məlum deyildir. Fabulaları Epixram v ə Formiy tərtib
etm eyə başlamışlar; həmin şəkildə də [komediya] Siciliyadan ilk dəfə
[Yunanıstana] keçmiş, Afma komik şairlərindən isə birinci olaraq
Kratet, yambik şeirdən əl çəkib, dialoq və fabulalan ümumi şəkildə tərtib edib işləm eyə başlamışdır.
Epik poeziya, yalmz özünün mühüm veznini istisna edib saxlamaqla, ciddiliyin təqlidi sayılan faciənin ardınca getmişdir; o, faciədən,
özünün sadə ölçüsünə, təhkiyəsinə görə seçilir, bundan əlavə, onlar
həcm etibarilə də ferqlənirler: faciə cəhd edir ki, öz vaqiələrini, mümkün qədər bir günün erzində yerləşdirsin və ya bu çərçivədən az kənara
çıxsm, epos ise zamanca mehdud deyil və bununla da faciədən seçilir.
Lakin, onu da deyək ki, ilk zamanlar elə faciələrdə də epik poemalardakı kimi edilirmiş.
Qaldı, bunlann tərkib hissələri, onlar [faciədə də, eposda da] qismən eynidir, qismən yalmz faciəyə məxsusdur. Buna görədir ki, faciənin yaxşılığı və ya pisliyindən baş çıxaran adam eyni ilə eposdan da
baş çıxara bilər, zira epik poeziyada nə varsa, faciədə də vardır, lakin
bu sonuncuda olanlarm hamısı epopeyaya daxil deyildir.
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Hekzametrlə təqlid sənətindən və komediyadan biz sonralar
damşacağıq, indi isə faciə haqqmda danışaq, bir azca ə w ə l deyilənlərdən onun mahiyyətinin tərifini çıxaraq.
Deməli, faciə ciddi və bitmiş, müəyyən həcm ə malik hərəkəti nağıl
etmə yolu ilə deyil, hərəkətin özü vasitəsilə, onun ayn-ayrı hissələrində m üxtəlif cür bəzənmiş dillə təqlid etməkdir ki, mərhəmət və
qorxu hissi sayəsində həmin hisslərin və onlara bənzər ehtirasların
təmizlənməsinə kömək edir. “Bəzəkli dil” mən ona deyirəm ki, ritmi,
harmoniyanı, nəğm əni özündə ehtiva edir; onların faciənin ayrı-ayn
hissələri üzrə bölüşdürülməsi özünü bunda göstərir ki, bu hissələrin
bəzisi yalnız metrin vasitəsilə, bəziləri isə nəğm ə vasitəsilə icra olunur.
Madam ki, təqlid hərəkətdə icra olunur, onda faciənin birinci zəruri hissəsi dekorativ bəzək, sonra musiqi kompozisiyası v ə sözlə ifadə
olmalıdır, çünki təqlid məhz onların yardımı ilə hüsula gəlir. Sözlə
ifadə dedikdə, mən sözlərin bilavasitə daxili əlaqəsini, musiqi kompozisiyası dedikdə isə onun hamıya məlum mənasmı nəzərdə tuturam.
Madam ki, sonra, faciə hərəkətin təqlididir, hərəkət isə müəyyən xarakterə və düşüncə tərzinə malik müəyyən cür adamlar tərəfmdən edilir
(hərəkətin müəyyən cür adlandırılması da elə bununla ayırd olunur),
onda, deməli, buradan təbii olaraq hərəkəti doğuran iki səbəb meydana çıxır: fıkir və xarakter. Bunların da sayəsində adamlar ya müvəffəq olur, ya uğursuzluğa düçar olurlar.
Fabula hərəkətin təqlid olunmasıdır. Fabula dedikdə mən əhvalatların əlaqələnməsini, xarakterlər dedikdə iştirak edən şəxsləri nəyə
görə m üxtəlif cür adamlar adlandırdığımızı, fıkir dedikdə isə danışanların müəyyən bir şeyi nə ilə sübuta yetirmələrini və ya sadəcə olaraq
öz mülahizələrini söyləmələrini nəzərdə tuturam.
Beləliklə, hər bir faciədə altı hissənin olması zəruridir ki, buna əsasən də faciə özü m üəyyən cür olur. Həmin hissələr bunlardır; Fabula,
xarakterlər, fıkir, səhnə şəraiti, sözlə ifadə v ə musiqi kompozisiyası.
Bu hissələrdən təqlidin vasitələrinə - ikisi, üsulıma - biri, predmetinə
isə - üçü daxildir; bunlardan əlavə başqa hissələr yoxdur. Yeri gəlmiş30

k ən deyək ki, bu hissələrdən şairlərin az qismi deyil, hamısı istifadə
edir; hər bir faciədə səhnə şəraiti, xarakter, fabula, sözlə ifadə, musiqi
kompozisiyası, eyni zamanda fikir vardır.
Lakin burada ən mühüm olan - baş verən vaqiələrin tərkibidir, zira
faciə insanların təqlidi deyil, hərəkət və həyatın, xoşbəxtliyin və bədbəxtliyin təqlididir, xoşbəxtlik və bədbəxtlik isə hərəkət sayəsində
meydana gəlir. Faciənin də m əqsədi m üəyyən keyfıyyəti yox, m üəyy ən hərəkəti təsvir etməkdir; insanlar isə xarakter etibarilə müəyyən
cür, hərəkət və əm əllərinə görə isə - xoşbəxt, ya əksinə olurlar.
D em əli, şairlər hərəkət və fəaliyyət adamlannı ona görə göstərmirlər
ki, onların xarakterlərinin təsvirini versinlər, əslində, bu hərəkətlərin
sayəsində onlar xarakterləri də əhatə edirlər; beləliklə, hərəkət və
fabula faciənin məqsədidir, məqsəd isə hər şeydən mühümdür. Bundan başqa, faciə hərəkət olmadan keçinə bilm əz, xaraktersiz isə
keçinə bilər. M əsələn, yeni faciələrin çox hissəsi xarakterləri təsvir
etmir və ümumiyyətlə, şairlərin çoxu arasında nisbət rəssamlardan
Zevksidin Poliqonta nisbəti kimidir: məhz Poliqont əla xarakter yaradıcısı olduğu halda, Zevksidin rəsmləri heç bir xarakteri əks etdirmir.
Sonra, biri əgər nə qədər dalbadal hikmətamiz kəlamlar, gözəl
ifadə və fıkirlər yaraşdırsa belə, yenə bununla faciənin qayəsini təşkil
edən şeyə nail ola bilm əz, halbuki bu m əqsədə deyilənlərdən az istifadə edən, amma fabula və hərəkət əlaqəsinə malik olan faciə daha tez
yetə bilər. Eyni hal rəssamlıqda da baş verir: belə ki, əgər biri tamam
plansız olaraq ən qəşəng rəngləri də işə salmış olsaydı, yenə başqasının sadəcə çəkdiyi təsvirdən aldığımız xoş təəssüratı bizə bağışlaya
bilməzdi. Hələ, üstəlik, ən mühüm olan, faciənin qəlbi və ruhu cəlb
edib ələ aldığı amil, fabulanın hissələri - peripetilər və tanımalardır.
Bizim baxışımızın ədalətli olduğunu bu da təsdiq edir ki, yeni yazmağa
başlayanlar ə w ə llə r hərəkətin əlaqələndirilməsindən daha çox üslub
və xarakterlərin təsviri sahəsində m üvəffəq olurlar ki, bu da ilk şairIərin, demək olar ki, hamısında müşahidə olunur.
B eləliklə, fabula faciənin əsası və bir növ canıdır, xarakterlər isə
ondan sonra gəlir, çünki faciə hərəkətin v ə elə buna görə də xüsusi
hal-hərəkət adamlarınm təqlid olunmasıdır. Faciənin üçüncü hissəsi
fıkirdir. Bu, işin mahiyyəti v ə şəraitə müvafiq olaraq danışmaq bacarığıdır ki, nitqdə buna siyasət və ritorikanm köm əyi ilə nail olurlar;
odur ki, qədim şairlər siyasətçi, indikilər isə natiqvari danışan adam31

ları göstərmişlər. Xarakter isə odur ki, onda iradənin istiqaməti özünü
göstərir; buna görə də, hər hansı müəyyən bir şəxsin nəyi üstün tutub
və ya nədən çəkindiyini aydm göstərməyən, <yaxud> danışanm nəyi
üstün tutduğu və ya nədən çəkindiyi haqqmda heç bir şey deməyən
nitq xarakteri əks etdirmir. Fikir isə odur ki, onun vasitəsilə bir şeyin
varlığı və ya yoxluğu sübut edilir, yaxud nə isə müəyyən bir şey söylənir. Damşıqlara aid oian dördüncü hissə sözlə ifadədir, mətndir, bunu
dedikdə, yuxanda söylənən kimi, mən söz vasitəsilə izahı nəzərdə
tuturam ki, bu da həm vəznli nitqdə, həm də vəznsiz nitqdə - nəsrdə
eyni dərəcədə əhəm iyyətə malikdir. Qalan hissələrdən beşincisi musiqidir ki, bu da bəzəklərin ən başlıcasıdır... Səhnə şəraiti isə, qəlbi
oxşasa da, poeziya sənəti sahəsində tamam kənardadır və poeziyaya
hər şeydən daha az dəxli var, çünki faciə yarışsız və aktyorsuz da öz
qüw əsində qalır; həm də ki, dekorasiyalarm işlənməsində şairlik sən ətindən çox dekorçuluq sənətinin ehəm iyyəti vardır.
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Bütün bu qaydaları müəyyən etdikdən sonra, indi də onu deyək ki,
bəs hərəkətlərin əlaqələndirilməsi necə olmalıdır, çünki bu, faciədə
birinci və ən mühüm şərtdir. Biz müəyyən etdik ki, faciə bitmiş və bütöv,
müəyyən həcmə malik hərəkətin təqlididir, çünki axı bir həcmi olmayan
bütöv şeylər də mövcuddur. Bütöv odur ki, başlanğıcı, ortası və sonu vardır. Başlanğıc odur ki, o zərurətə görə özü başqasının dalınca gəlmir,
əksinə, təbiətin qanunu üzrə, nə isə başqa bir şey ondan sonra mövcud
olur v ə ya meydana gəlir; son, əksinə, odur ki, o özü, zərurətə görə və ya
adət üzrə, mütləq başqasının dalınca gəlir və ondan sonra heç nə olmur;
orta isə odur ki, o həm özü başqasının dalınca gəlir, həm də onun dalınca
başqası gəlir. Deməli, gərək yaxşı tərtib olunmuş fabulalar hardangəldi
başlayıb, hardangəldi qurtarmasın, göstərilən qaydalara əm əl etsin.
Daha sonra, gözəllik, istər müəyyən bir canlıda və ya başqa şeydə,
məlum hissələrdən ibarətdirsə, onda gərək bu hissələr nəinki m üəyyən nizamda, həmçinin münasib həcmdə olsun: gözəllik müəyyən həcm
və nizamdadır, odur ki, həddən artıq kiçik varlıqlar gözəl ola bilməz,
zira hissolunmaz dərəcedə ani bir zaman ərzində ona baxarkən, gözümüzdə əriyib qarışır, eləcə də həddən artıq böyük varlıqlar da gözəl
ola bilm əz, çünki onu birdən-birə görmək mümkün olmur, tamlığı və
vəhdəti isə nəzərdən qaçır, tutalım ki, m əsələn, on min stadiy uzunluğunda heyvana baxarkən necə ola bilərsə, bu da elə. Dem əli, necə ki,
cansız v ə canlı cisimlər asan müşahidə edilə bilən bir həcm ə malik
olmalıdır, fabulalar da elə uzunluğa malik olmalıdır ki, asanlıqla yadda
qala bilsin. Fabulanm teatr yarışlarına və hissi qavrayışa görə m üəyyənləşdirilməsinin poeziya sənətinə dəxli yoxdur: əgər yarışa yüz
faciə təqdim ediləsi olsaydı, onda bu yarışlar su saatı ilə keçirilərdi,
necə ki, bəzi hallarda elə həqiqətən belə olur. Ölçü işin özünün mahiyyəti ilə müəyyənləşdirilir və həm işə həcm etibarilə o faciə yaxşıdır ki,
fabulası tam aydmlaşıncaya qədər genişlənmiş olsun, xülasə, sadəcə
tərif verəcək olsaq, deyə bilərik: o həcm kafı hesab oluna bilər ki,
onun daxilində, hadisələr ehtimal və ya zərurətə əsasən mütəmadi
şəkildə bir-birini əvəz etdikcə, bədbəxtlikdən xoşbəxtliyə və ya xoşbəxtlikdən bədbəxtliyə doğru dəyişiklik əm ələ g ələ bilsin.
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Bəzilərinin düşündükləri kimi, fabulanın vəhdəti heç də yalnız bir
qəhrəman ətrafında dolaşdığı zaman olmur: çünki, əslində, birinin başına sonsuz dərəcədə çoxlu əhvalatlar gələ bilər v ə elə olar ki, bu əhvalatlarm müəyyən qismi arasında heç bir vəhdət də olmaz. Eynilə,
bunun kimi, tək bir adamın da hərəkətləri çox ola bilər, lakin onlardan
vahid hərəkət düzələ bilməz. Buna görə də bizə elə gəlir ki, “Herakleida”, “Teseida” və bu cür poemalar yazan şairlər yanılırlar: onlar belə
zənn edirlər ki, Herakl tək olduğu üçün elə fabula da tək olmalıdır.
Başqa m əsələlərdə də [digər şairlərdən] əhəm iyyətli dərəcədə seçilən
Homer sənətkarlığınmı, təbii istedadınmı sayəsində bu m əsələyə də,
görünür, düzgün yanaşa bilmişdir: belə ki, o, “Odisseya” əsərini yaradarkən qəhrəmanın başına gələnlərin hamısmı, onun Pamasda necə
yaralandığını, müharibəyə səfərbərlik elan olunan zaman özünü nə cür
dəliliyə vurduğunu təsvir etməmişdir, çünki bu əhvalatlardan heç biri
qətiyyən nə zərurət, nə ehtimala görə bir-birindən doğmur; buna görə
də öz “Odisseya” və eyni dərəcədə “İliada”sını yazarkən, hər şeyi,
[indicə] müəyyən etdiyimiz kimi, yeganə vahid bir hərəkət ətrafında
cəmləşdirmişdir.
Deməli, təqlidi sənətlərin digər sahələrində olduğu kimi, vahid təqlid bir predmetə təqliddən ibarətdir, bunun kimi də, hərəkətin təqlidinə xidmət edən fabula özü də bitkin, yeganə hərəkətin təqlidindən
ibarət olmalıdır, əhvalatların hissələri isə, bir-biri ilə elə bağlanmalıdır ki, onlardan biri dəyişdiriləndə və ya çıxarılanda tama da xələl
gəlsin, onun bütövlüyü sarsılsın, zira varlığı v ə yoxluğu sezilməyən bir
şey tamın da üzvi hissəsi deyildir.
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Deyilənlərdən o da aydın olur ki, şairin v əzifəsi həqiqətən olub
keçənlərdən deyil, ola bilən şeylərdən, daha doğrusu, ehtimala və ya
zərurətə görə mümkün ola bilən hadisələrdən bəhs eləməkdir. Məhz,
tarixçini v ə şairi [bir-birindən] fərqləndirən o deyil ki, biri vəznlərdən
istifadə edir, o biri isə etmir: Herodotun əsərlərini nəzm ə çəkmək olardı, bununla belə, onlar vəznlə də, vəznsiz də yenə tarix əsəri olaraq
qalardılar: onları fərqləndirən budur ki, birincisi, həqiqətən olub keçənlərdən, ikincisi isə, mümkün ola bilən hadisələrdən bəhs edir. Buna
görə də poeziya tarixdən daha fəlsəfi və daha ciddidir: poeziya daha
çox - ümumidən, tarix - xüsusidən bəhs edir. Ümumi ondadır ki, m üəyyən xarakterə malik adam ehtimal və ya zərurətə görə nə danışmalı və
ya nə etməlidir, poeziya da qəhrəmanlara m üəyyən adlar verməklə elə
bunu göstərməyə çalışır; xüsusi isə, odur ki, m əsələn, Alkiviad nə
eləyib və ya onun başına nə kimi əhvalat gəlibdir. Komediyada isə bu
lap aydın görünür: əsərlərini ayrı-ayrı məlum şəxsiyyətlərə ithaf edən
yamb [mədhiyyə] yazanlardan fərqli olaraq, fabulanı ehtimal qanunlan
üzrə quran şairlər [komediyalarında] istənilən adların uydurulması
yolundan istifadə edirlər. Faciədə isə keçmişdən götürülən adlar verilir; bunun səbəbi isə odur ki, ehtimala görə mümkün olan [yalnız]
budur. Zira biz, olmayana [baş verməyənə] h ələ inanmırıq, amma olan
[baş verən] isə olması, görünür, mümkündür ki, olubdur [baş veribdir],
mümkün olmasaydı, olmazdı [baş verə bilməzdi]. Bununla belə, bəzi
faciələrdə bir-iki məlum addan başqa qalan adların hamısı uydurma
olur, bəzilərində isə heç bir dənə də məlum ad olmur, m əsələn, Aqafonun “Ç içək” əsərində vəziyyət belədir: bu əsərdə əhvalatlar da,
adlar da eyni dərəcədə uydurmadır, bununla belə, o əsər yenə xoşa
gəlir. Dem əli, faciəvi hadisələrdən bəhs edən miflərə eynilə, rəvayətlərdə deyildiyi kimi, mütləq riayət etm əyə çalışmaq lazım deyildir.
Buna riayət etməyin özü də gülməlidir, zira məlum olanın özü də adamlann çox yox, azına məlumdur, amma yenə də hamının xoşuna gəlir.
Beləliklə, buradan aydın olur ki, şair metr [vəzn] yaradıcısı olmaqdan
daha çox fabula yaradıcısı olmalıdır, çünki o, təqlidi təsvir gücünə
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görə şairdir və o, hərəkəti təqlid edir. O, hətta həqiqətən baş vermiş
əhvalatları əks etdirməli olsa belə, yenə şair olaraq qalır, zira heç nə
mane olmur ki, həqiqətən baş vermiş hadisələrin bəziləri özləri də ehtimal və ya imkan daxilində olsun: şair, bu mənada, [həmin] hadisələrin
də yaradıcısıdır.
Sadə fabula və hərəkətlər içərisində ən pisi episodik olanlardır;
episodik fabula isə mən o fabulaya deyirəm ki, onun ehtiva etdiyi
episodilər bir-birinin dalınca gəlir, amma heç bir ehtimala və zərurətə
əsaslanmır. Bu cür faciələri pis şairlər şəxsi qabiliyyətsizlikləri üzündən, yaxşı şairlər isə aktyorların xatirinə yazırlar: onlar, məhz yarışmalar düzəltmək və buna görə də daxili məzmunun ziddinə gedib, fabulanı uzatmaqla hadisə v ə hərəkətin təbii sırasını pozmağa məcbur olurlar.
Faciə nəinki yalnız bitkin hərəkətin, eyni zamanda qorxunc və acınacaqlı hərəkətin təqlididir ki, bu sonuncu da xüsusən o vaxt olur ki,
<gözlənilm ədən baş verir>, çox halda isə, gözlənilənin ziddinə v ə
bir-birinin sayəsində baş verir, çünki təəccüb doğuran hadisə və hərəkət
öz-özünə v ə təsadüf sayəsində deyil, naqafil baş verəndə daha böyük
təsir q ü w əsin ə malik olur, belə ki, təsadüflər içərisində ən çox tə ə c cüb doğuranı bir növ sanki qəsdlə olan əhvalatlardır, necə ki, m əsələn,
Mitiyanm Arqosdakı heykəli guya Mitiyanın qatili ona tamaşa edərkən
uçmuş v ə qatilin üstünə düşüb onu öldürmüşdür; belə şeylər sanki m əqsədsiz baş vermir.
Dem əli, buna bənzər fabulalar da mütləq yaxşı olacaq.
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Fabulalann bəziləri sadə, bəziləri isə dolaşıq olur, çünki fabulalann teqlid etdiyi hərəketler də ele bele olur. Mən, yuxarıda müəyyən
olunduğu kimi, ele fasilesiz v ə tamamlanmış herəkəti sadə adlandırıram ki, onun erzinde taleyin dəyişmesi peripetiyalarsız v ə tanınmalarsız olsun; dolaşıq isə ele herəkete deyirem ki, orada taleyin dəyişm əsi
tanıma ve ya peripetiya ile, yaxud her ikisinin bahəm iştirakı ilə əm ələ
gelsin. Bütün bunlar, öz növbesinde, fabulanın terkibindən elə doğmalıdır ki, müeyyen bir hadisə zeruret v ə ehtimala əsasən əvvəl baş
vermiş hadisədən yaransın: çünki axı hər hansı bir hadisənin nəyinsə
nəticəsində baş vermesi ile nedənsə sonra baş verməsinin arasında
böyük ferq vardır.
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N övbə ilə, indicə dediklərimizin ardınca, gərək biz fabulanı tərtib
edərkən nəyə səy edib, nədən çəkinməyin və faciənin vəzifələrini n e c e
yerinə yetirməyin lazım gəldiyi barədə danışaq. Madam ki, ən yaxşı
faciə tərkibcə sadə yox, dolaşıq olmalıdır, həm də qorxunc v ə zavallını
təqlid etməlidir (zira bu, o cür bədii təsvirin xüsusiyyətini təşkil edir),
o halda, hər şeydən əvvəl, aydındır ki, ləyaqətli adamların xoşb əxtlikdən bədbəxtliyə düçar olmasını təsvir etmək lazım deyildir, çünki
bu nə qorxunc, nə də zavallı bir şey deyil, ancaq mənfiır bir şeydir,
eynilə də pis adamlarm bədbəxtlikdən xoşbəxtliyə düşməsini təsvir
etmək lazım deyildir, belə ki, bu, faciənin ruhuna daha yabançıdır,
faciə üçün zəruri olan heç bir şeyi ehtiva etmir, yəni, nə insana m əhəbbət duyğusu, nə mərhəmət, nə də qorxu oyadır; nəhayət, tamam yaramaz adamın da xoşbəxtlikdən bədbəxtliyə düçar olmasmı vermək olmaz,
zira hadisələrin belə cərəyanı insana məhəbbət duyğusu oyadar, m ərhəm ət və qorxu oyatmaz: axı mərhəmət günahsız adama qarşı oyanır,
qorxu isə bizimlə eyni vəziyyətdə olan adamın bədbəxtliyini gördüyümüz zaman yaranır; deməli, bu [sonuncu qəbildən olan] əhvalatlar
bizdə nə mərhəmət, nə də qorxu doğura bilər.
Nəhayət, bu iki halın arasındakı [adamın vəziyyəti] qalır. Bu [vəziyyətdə qalan] o adamdır ki, [xüsusi] xeyirxahlığı və ədaləti ilə fərqlənmir, ə w ə llə r daha şərəfli və xoşbəxt sayıldığı halda öz qəbahəti v ə
yaramazlığı üzündən deyil, m üəyyən bir səhvin nəticəsində bədbəxtliye düçar olur, m əsələn, Edip, Fiest və bu qəbildən olan görkəmli
şəxsiyyətlər belədir.
Yaxşı düzəlmiş fabula, bəzilərinin dediyi kimi, qoşatərkib olmaqdansa, sadə olmalıdır və belə fabula daxilində taleyin dəyişməsi bəd bəxtlikdən xoşbəxtliyə deyil, əksinə, xoşbəxtlikdən bədbəxtliyə dönməlidir ki, bu da indicə təsvir olunan şəxsdən nəinki aşağı, bəlkə yuxarı
olan adamların qəbahətindən yox, hər hansı bir böyük səhvi üzündən
baş verməlidir. Tarix də bunu sübut edir: əvvəllər şairlər dalbadal ə llə rinə ilk düşən mifləri işləyirdilər, indi isə ən yaxşı faciələr məhdud
dairədən olan miflər ətrafında, m əsələn, Alkmeon, Edip, Orest, Meleaqr,
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Fiest, T elef ve bunlar kimi m üəyyən bir dəhşəti yaşamış və ya törətmiş bütün digər şexsiyyetler ətrafında yaradılır.
Beleliklə, senətin qanunlarına göre ən yaxşı faciə, həmin bu cür
tərkibə malik olan faciedir. Bunun üçün de Evripidi bunda təqsirlendirən adamlar səhv edirler ki, o, bu deyilenlere əm əl edir və onun
facielerinin çoxu bedbextlikle neticelenir: faciə, deyildiyi kimi, elə
belə de olmalıdır. Buna en yaxşı sübut odur ki, səhnəde və müsabiqelerdə mehz bu cür facielər, yaxşı tamaşaya qoyulduğu təqdirdə, ən
yaxşı faciəler hesab olunur, Evripid ise [elindəki materialdan bəzi
əsərlerində yaxşı istifadə etm ese də], şairlər arasmda yenə ən yaxşı
faciənevisdir.
Faciənin bezilerinin birinci adlandırdığı ikinci növü isə o növdür
ki, “Odisseya” kimi, qoşa terkibə malikdir, özü də yaxşı və pis adamlar üçün təzadla nəticələnir. Əslində, faciənin bu növü tamaşaçı kütləsinin zeifliyi üzünden birinci görünür: axı tamaşaçılara xoş gəlm ək
üçün şairler onlarm səviyyesinə enirlər. Lakin bu yolla (alınan həzz
facie eserinden) alınan həzz deyil, daha çox komediyadan alınan h əzdir; bu halda, doğrudan da, fabulaya görə, Orest və E gisf kimi, qəddar
düşmen olan şəxsiyyətlər axırda dostlaşırlar və biri digərinin əli ilə
ölmür.
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Qorxunc v ə zavallı tamaşa şəraitinin köməyi ilə yaradılıb təsvir
edilə bilər, lakin o, eyni zamanda hadisələrin öz tərkibinden də doğa
bilər ki, bu, daha üstün olmaqla, yaxşı şairlik əlaməti sayılır. Məhz buna
görə de fabulanı elə qurmaq lazımdır ki, səhnə tamaşasmdan ayrılıqda
da baş veren hadiselərin cərəyanı haqda deyilənlərə qulaq asan hər
kəs, ehvalatlar açıldıqca sarsılsın və acımaq hissi keçirsin; bunu “Edip”in
fabulasına qulaq asan hər kəs hiss edə bilər. Buna tamaşa şəraitinin vasitəsile nail olmaq ise çox z ə if bədii yoldur ve [təkcə] xoregiyaya ehtiyacı vardır. Tamaşa vasitəsilə qorxunc olanı deyil, yalnız qəşəngi təsvir edenlerin ise faciəyə heç bir dəxli yoxdur, çünki faciedən hər cür
deyil, [yalnız] faciəye məxsus zövqü almaq lazımdır. Acımaq v e qorxu
hissindən doğan zövqü bədii təsvirin köməyi ilə vermək isə şairin
v əzifəsi olduğundan, aydındır ki, mehz ehvalatların da əsasında bu
dayanmalıdır. Əhvalatlardan hansmın qorxunc, hansmın acınacaqlı olduğunu da ele bundan bilirik. Bu cür hadisə və əhvalatlar isə gərək ya
dost, ya düşmən olan, yaxud bir-birinə laqeyd olan adamlar arasında
baş versin. Əgər düşmən düşməni iztirab çəkm əyə məcbur eləyirsə,
iztirabm ümumi mahiyyəti istisna olunmaq şərtilə, o, nə öz əm əlini
yerinə yetirəndə, nə də buna hazırlaşanda mərhemət [acımaq] hissi
oyatmır; bir-birinə laqeyd adamlar da belə etdikdə, nəticəsi yenə eyni
olur. Lakin əgər bu iztirab yaxın və dost adamların arasında yaramrsa,
m əsəlen, əgər qardaş - qardaşı, oğul - atanı, yaxud ana - oğulu və ya
oğul - ananı öldürürsə, yaxud öldürmək qəsdinə düşür və ya buna
bənzər başqa bir iş görürsə, vəziyyət dəyişir, şair də belə hadisələri
axtarıb tapmalıdır.
Rəvayətlərin hifz elədiyi mifləri pozmaq olmaz, mən, m esəlen,
Klitemenstranın Orestin əli ile, Erifılanın ise Alkmeonun eli ile öldürülməsini nəzərdə tuturam, lakin şair özü də ixtiraçı olmalıdır ve rəvayətlərdən lazım gəldiyi şekildə istifade etmelidir. “Lazım gəldiyi şekildə”
ifadəsi altında nəyi nəzərdə tutduğumuzu daha aydm söyləyək. H əreket qədim dövr adamlarının təsevvür etdikleri şekilde baş verə biler,
ancaq burada iştirakçılar şüurlu hərekət edirlər; Evripid də öz uşaqlanm
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öldürən Medeyam belə göstərmişdir. Lakin ola bilər ki, müəyyen bir
işi edəsən, özü də onun bütün dəhşətlerini bilmedən edəsən, [özünlə
öz qurbanın arasında] dostluq münasibəti olduğunu da, Sofoklun Edipi
kimi, yalnız sonralar öyrənesen. Bu axırıncı halda dəhşət dramdan
kenarda baş verir, facienin özünde ise onu ifa edirler, m esələn Astidamantın Alkmeonu, yaxud “Yaralı Odisseya”dakı Teleqon kimi.
Bundan əlave, üçüncü bir hal da mövcuddur ki, bixəbərliyi ucundan nə isə ağır bir cinayət eləm ek istəyən adam cinayəti törətməmiş
işi başa düşür, önündəkini tanımalı olur. Bundan başqa daha özgə bir
hal yoxdur: ya etmək lazımdır, ya etməmək, şüurlu və ya şüursuz. Bu
hallardan ən pisi odur ki, kim se şüurlu şəkildə [cinayət etmək] qənaətine gelir, amma etmir, belə halda faciə yox, eybecərlik var, nəticədə
ise iztirab doğmur. Buna görə də, çox az istisnalar olmaq şərtilə, m əsələn, “Antiqona”da Hemon Kreontu [öldürmək qəranna] gəlir, [lakin
öldürmür], heç kim belə yazmır. Bunun arxasınca [həmin eyni şəraitdə]
cinayətin baş vermesi halı gelir. Ən yaxşısı isə - bilməyib eləmək,
eleyib bilməkdir, çünki belə halda eybəcərlik özünü göstərmir, tanıma
isə heyretamiz [derece təsirli] olur.
Ən təsirlisi isə [yuxarıda deyilən] sonuncu haldır; mən nəzərdə
tuturam ki, m əselən, “Kresfont”da Meropa doğma oğlunu öldürmək
fikrinə düşür, lakin öldürmür, bundan əvvəl onu tanıyır; eynilə “İfıgeniya” da bacı qardaşı, “H ell”de ise doğma anasına xainlik etmək fıkrine düşen oğlu onu tanıyır. M ehz buna görə də, yuxarıda deyildiyi kimi,
faciələr məhdud miqdar qohum-əqrəba etrafında cəreyan eləyir. Şairler öz fabulalarınm bu cür işlenm əsi üsulunu sənətin [təcrübənin, n əzəriyyenin] hesabma deyil, təsadüfən k əşf etmişlər; buna görə də onlar
bu cür bədbəxtliklərə düçar olan bütün ailələrə bilaixtiyar rast gəlirlər.
B eləliklə, ister ehvalatların terkibi, istərsə fabulaların necə olması
haqqında kifayət qədər danışıldı.
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X arakterhrə gəldikdə isə, nəzərə alınması lazım gələn dörd cəhət
vardır: birincisi və ən mühümü budur ki, xarakterlər gərək nəcib olsun.
Təsvir olunan şəxs xarakterə o zaman malik ola bilər ki, deyildiyi
kimi, nitqində, yaxud hərəkətində, necəliyindən asılı olmayaraq, hər
hansı bir iradə istiqaməti olsun; lakin xarakter məhz o zaman nəcib ola
bilər ki, iradənin də nəcib istiqamətini təmsil eləsin. Bu isə hər bir
adamda ola bilər: qadın da nəcib olur, qul da, hərçənd ki, ola bilər,
onlardan birincisi aşağı, ikincisi isə tamam dəyərsiz məxluqdur. İkinci
cəhət budur ki, xarakterlər gərək yaraşsın; m əsələn, xarakteri m erdanə göstərmək olar, amma mərdanə yaxud zehmli olmaq qadına
yaraşmır. Üçüncü cəhət budur ki, xarakterler gərək həqiqətə uyğun
olsun; bu, indicə deyildiyi kimi, yaraşan ve menəviyyatca necib xarakterin yaradılmasından nə isə fərqli bir şeydir. Dördüncü cehet ise
budur ki, gərək xarakter ardıcıl olsun. Hətta təsvir olunan şexs eger
ardıcıl deyilsə v e xaraktercə bu cür təsəvvür olunursa, onun bu qeyriardıcıllığını da ardıcıl göstərmək lazımdır. Zərurətden doğmayan alçaq
xarakterə “Orest”dəki Menelayı misal göstərmek olar, yaramayan ve
yaraşmayana nümunə “Skill”də Odisseyin ağlaması ve Melanippanın
dəbdəbəli nitqi, qeyri-ardıcıllığa ise “İfıgeniya A vlidde” misal ola
bilər, belə ki, ə w əllə rd ə [qurban] sehnəsindeki hüznlü İfigeniya, sonrakı səhnələrdəkinə heç cür bənzemir.
Xarakterlərdə də, eynile hadisələrin tərkibindəki kimi, həm işe ya
zəruriliyi, ya ehtimal ediləni axtarmaq lazımdır, belə ki, filankəs gerek
nəyi isə ya zərurət və ya ehtimala göre danışsm, yaxud eləsin, özü də
bunlar həmin zərurət və ehtimala əsasen m əhz özünden evvəl olan bir
şeydən meydana gəlsin.
Buradan aydındır ki, fabulanın açılması fabulanm özündən doğmalıdır, yoxsa, “Medeya”da olduğu kimi, maşından istifadə yolu ile ve
ya “İliada”da sahildən aralanma səhnəsindəki kimi olmamalıdır, maşmdan isə dramdan xaric baş verənləri və ya evvəl baş vermiş əhvalatlan
və insanın bilə bilm əyəcəyi, yaxud sonra baş verə biləcek ve buna
görə də qabaqcadan xeberdarlığa ve [emir-ilahinin] iştirakma möhtac
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olanları göstərmək üçün istifadə etmək lazımdır, zira hər şeyi görə
bilmək qabiliyyətini biz allahlara isnad edirik.
Hadişələrin cərəyanında ağılazidd heç nə olmamalıdır; əks halda
bu, Sofoklun “Edip”indəki kimi, faciədən kənarda olmalıdır. Faciə isə
daha yaxşı adamlann təsvirindən ibarət olduğundan, yaxşı portretçileri
təqlid etməlidir: belə ki, m əhz onlar yaxşı adamların təsvirini verərkən
ve portretin oxşarlığına çalışarkən eyni zamanda adamları olduğundan
da gözəl təsvir edirlər. Eynilə şair də zəhm li, yelbeyin, yaxud xarakterində digər bu cür cizgilər olan adamları təsvir edəndə, onları nəcib
göstərməlidir, necə ki, sərt xarakterin nümunəsini Aqafon və Homer
Axillin simasmda yaratmışlar. Bax, bütün bu hərəkətləri və üstəlik zəruri
olaraq bilavasitə poetik əsərin özündən doğan təəssüratlardan əlavə
yaranan təəssüratlan nezərə almaq lazımdır; axı, axınncısı ilə əlaq ədar da, tez-tez səhvə yol verilə bilər. Bu barədə isə mənim nəşr etdirdiyim əsərlərdə kifayət qədər deyilmişdir.
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Tanıma nədir - bu barədə ə w ə lk i fəsillərdə deyildi; tanımanın
şəkillərinə gəldikdə isə, birincisi - bədii cəhətdən ən zəifı və qabiliyyətin çatışmaması ucundan ən çox istifadə ediləni - zahiri əlamətlar
vasitəsilə tammadır. Həmin əlamətlərdən bəziləri, m əsələn, “torpaq
oğullarmın əndamındakı nizə” və ya “Fiest” əsərində Karkinin nəzərdə
tutduğu ulduzlar kimi, təbiətin özünün verdiyi əlamətlərdir, bəziləri
isə, m əsələn, bədəndə çapıq kimi, sonradan yaranan nişanələr və ya
boyunbağı kimi bədənə dəxli olmayan əlamətlərdir, yaxud “Tiro”
əsərindəki qayıqvari nənni kimi tanıma vasitələridir. Lakin bu tanıma
vasitələrinin özlərindən də yaxşı və ya pis şəkildə istifadə oluna bilər;
m əsələn, Odisseyi [ayağmdakı] çapığına görə qoca dayəsi bir cür,
donuzotaranlar isə başqa cür yolla tanıyırlar; xatircəmlik üçün olan
tanıma və ümumiyyətlə, bütün bu qəbildən olan tammalar məhz bədii
cəhətdən z ə if olanlarıdır, “Odisseya”nm “Yuyum” adlanan hissəsində
olduğu kimi peripetiyadan əm ələ gələn tanımalar isə daha yaxşıdır.
Ikincisi - şairin özünün düzəltdiyi və buna görə də qeyri-bədii olan
qondarma tammadır; m əsələn, “İfigeniya”da Orest özü bildirir ki, o
Orestdir; bacısını isə onun məktubuna əsasən tanıyır, özü isə elə şeylər
danışır ki, onlar yalnız şairə lazımdır, fabuladan doğmur; buna görə də
tanımanın həmin bu şəkli qüsurluluq etibarilə tanımanın indicə göstərilən şəklinə yaxındır. [Orestin] özünün də bəzi müəyyən əlamətləri ola
bilərdi. Sofoklun “Terey”indəki toxucu məkiyinin səsi də tammanm
həmin bu şəklinə daxildir. Üçüncüsü - xatırlama vasitəsilə tanımadır
ki, adam müəyyən bir şeyi görəndə güclü həyəcan keçirir, m əsələn,
Dikeogenin “Kiprlilər”ində olduğu kimi: [qəhrəman] şəkli görərkən
ağlayır; yaxud “Aklinoyun m əclisində” olan tanıma kimi: Kifaristi
dinləyən [qəhrəman] xəyallara dalaraq ağlayır ki, bunun da nəticəsində
onu tamyırlar. Dördüncüsü - əqli nəticələrə görə tanımalardır, m əsələn,
“Xoeforlar”da olan kimi, əqli nəticə belə çıxarılır: gələn kimdirsə,
[mənə] oxşar adamdır, mənə oxşayan isə yalnız Orestdir, deməli, gələn
odur. Sofıst Poliiddə də İfıgeniya ilə əlaqədar olaraq bu yolla nəticəyə
gəlinir: tamamilə təbii olaraq Orest bu nəticəyə gəlir ki, bacısı qurban
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getmişdir, deməli, o özü də qurban getm əli olacaqdır. Feodektin
“Tidey” ində də belə düşünülür: oğlunun dalınca gəlmişdir, amma özü
həlak olur. “Finidlər”dəki tanımada da belədir; qadınlar düşdükləri
yeri gördükdə öz taleləri haqqmda nəticə çıxarmalı olurlar ki, nəsibləri
burada ölməkdir, çünki elə buradaca sahilə atılmışdılar.
Tamaşaçı kütləsinin yanlış qənaətinə əsaslanan bəzi saxta tammalann ola bilməsi də mümkündür. “Yalançı qasid Odissey”də Odissey
deyir ki, görmədiyi oxu tamya bilər, oxu tanıya bilm əyəcəyinə əmin
olan camaat isə buradan yanlış nəticə çıxanr.
Tanımalardan ən yaxşısı bilavasitə hadisələrin özündən doğamdır,
[tamaşaçılarda isə] heyranlıq vaqiələrin təbii cərəyanx sayəsində doğur;
m əsələn, Sofoklun “Edip”ində həmçinin “İfıgeniya”da məhz belədir,
zira İfıgeniyanın məktub göndərmək istəm əsi təbiidir. Yalnız belə
tanımalar müəyyən uydurma əlam ətlərsiz başa gəlir; bunlarm ardmca
isə əqli nəticələrə əsaslanan tanımalar gəlir.
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Fabulaları, onlarm sözlə ifadəsini bacarana qədər, daha canlı şəkildə göz qabağına gətirərək, işləyib düzəltmək lazımdır; m əhz belə
olduqda, hər şeyi tamam aydın şəkildə görərək və sanki hadisələrin
özündə bilavasitə iştirak edərək, [şair] lazım olanı tapa bilər v ə ziddiyyətlər heç zaman onun nəzərindən qaça bilməz. Karkinə tutulan irad
buna sübut ola bilər: belə ki, onun əsərində Amfiaray məbəddən çıxır,
səhnədə məbədi görməyən tamaşaçı üçün isə bu anlaşılmaz qalır, [buna
görə də] dram səhnədə qoyularkən tamaşaçılar ondan narazı qalmış və
əsər tam m üvəffəqiyyətsizliyə uğramamışdı. Şair mümkün qədər
əsərdəki iştirakçıların vəziyyətlərini də nəzərdə tutmalıdır, zira təbii
qabiliyyət sayəsində [her hansı ruhi hərəketi] yalnız özləri onu, bilavasitə yaşayan adamlar daha dürüst çatdırırlar; həqiqətən də yalnız
həyəcanlanan həyəcanlandıra, qəzəblənən qəzəbləndirə bilər. Bu
səbəbdəndir ki, poeziya istedad v ə hissiyyat adamlarma aid bir sahədir, çünki onlardan bəziləri cildə girmək, bəziləri isə vəcdə gəlm ək
qabiliyyətinə malikdirlər.
Bunun kimi, yaradılan material da yaradıcılıq əsnasında şairin n əzərində ümumi cəhətdən canlanmalı, sonra isə epizodlar halında təşəkkül tapıb, ümumi və tam materialı ifadə etməlidir. Dem ək istəyirəm ki,
ümumini, m əsələn, “İfıgeniya” da olduğu şəkildə, nəzərdən keçirmək
olar: bir qızı qurban verərkən, o, qurban sahiblərindən gizlicə, başqa bir
ölkəyə gətirilərək, əcnəbilərin də qurban verilməsi dəbdə olan bu ölkədə kahin rütbəsi alır; müəyyən vaxtdan sonra isə həmin kahin qızın
qardaşı bura gəlm əli olur. Allahın onun buraya nə səbəbdənsə gəlm əsini əmr etməsi, habelə onun nə üçün gəlm əsi ümumi plandan xaricdədir. Evripid v ə Poliidin təsvir etdiklərinə görə, o gəldikdə tutulur və
artıq qurban getm əyə məhkum olduğu yerdə bilaixtiyar dediyi bir ifadə
nəticəsində, “görünür, yalnız bacım deyil, mən də qurban getm əliym işəm ”, deməsinə görə tanınır, buradan da onun xilası yaranır. Artıq
bundan sonra adlan yerinə qoyub epizodları [elə bir şəkildə] yaratmaq
lazım gəlir ki, onların həqiqətən də m ətləbə dəxli olsun, m əsələn,
Oresti alaq - ağlı başından çıxmasma görə tutulur, paklaşma vasitəsilə
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də xilas olur. Dramlarda epizodlar qısadır, epopeyada isə uzadılır; m əsələn, mahiyyətcə, Odisseyanın məzmunu qısadır: biri uzun illər vətəndən didərgin düşmüşdür, Poseydon isə onun dalınca dolanır. O tənhadır,
evdə işləri isə elə vəziyyətdədir ki, arvadına adaxlı çıxanlar onun əm lakmı talan edirlər, oğluna sui-qəsd hazırlayırlar; uzun keşməkeşlərdən
sonra, nəhayət, o geri dönüb öz-özünü bəzilərinə tanıdır, [adaxlı çıxanlara] hücum çəkir, özü xilas olur, düşmənlərini isə məhv edir. [Poemanın] məzmunu m ahiyyətcə bundan ibarətdir, bütün yerdə qalanları isə
epizodlardır.
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Hər bir faciədə iki hissə var: düyün və açılma; birincisi adətən
dramdan xaric hadisələri v ə [dramm] öz daxilindəki əhvalatların b əzilərini, ikincisi isə [bütün yerdə] qalanlarını əhatə edir. Mən faciənin
əw əlin d ən başlayaraq ta bədbəxtlikdən <xoşbəxtliyə, yaxud xoşbəxtlikdən bədbəxtliyə> keçid həddi olan nöqtəyədək davam edən hissəni
düyün, bu keçidin başlanmasından sonadək davam edən hissəni isə
açılma adlandırıram: belə ki, m əsələn, Feodektin “Linkey”ində ə w ə l cə baş verən hadisələr, uşağm ələ keçirilib zindana salmması düyün,
canilikdə ittihamdan sona qədərki hissə isə açılmadır.
Faciənin dörd növü vardır (hissələrinin də o qədər olduğu göstərildi); peripetiya və tanınmalara əsaslanan dolaşıq faciə, Ayant və
İksion haqqındakı kimi iztirablar faciəsi, “Ftiotidlər” və “Peley” də
olduğu kimi xarakterlər faciəsi, nəhayət, “Forkidlər”, “Prometey və
hadisələri “Aiddə” baş verən bütün digər əsərlərdə olduğu kimi möcüzə
faciəsi. Ən yaxşısı budur səy göstərəsən ki, bu növlərin hamısı, yaxud,
heç olmazsa, ən mühümləri və mümkün qədər çoxu [bir faciədə] ehtiva
olunsun, xüsusən indi, şairlərə haqsız hücumlar edildiyi bir zamanda
buna səy göstərmək lazımdır: ayrı-ayrı faciə növlərinin hər biri üzrə
qabaqlarda da yaxşı şairlər olduğundan [indiki şairdən] tələb edirlər ki,
təklikdə ə w ə lk i şairlərin hər birindəki daha görkəmli ləyaqətlərə üstün
gəlsin. [M üəyyən bir] faciənin [başqası ilə] fərqini v ə ya eyniliyini
fabulaya görə müəyyənləşdirmək, bəlkə də ədalətsiz olardı: oxşarlıq
o dramlann arasmda olur ki, onlarda düyün də, açılma da eyni olur. Çoxları düyünü yaxşı saldıqları halda, onu pis açırlar, halbuki, hər iki vəzifəni yaxşı yerinə yetirmək lazımdır.
Sonra, haqqmda dəfələrlə danışdığımız bir şeyi yadda saxlamaq
lazımdır; o da budur ki, gərək epik tərkibli faciələr yazmayasan. Epik
tərkibli dedikdə, mən çoxfabulah faciəni nəzərdə tuturam; məsələn, elə
bil ki, bir nəfər bütün “İliada”nı götürə və ondan bir faciə düzəltmiş ola.
Axı eposun həcmi iri olduğundan, hissələri də müvafıq iri həcmə malik
olur, dramda isə [belə etdikdə] gözlənilm əyən nəticələr alınır. Evripidsayağı “İlionun dağılması”ndakı [materialın müəyyən bir] hissəsini
50

götürüb işləmək, yerine bütövlükde ondan bir facie yaratmaq istəyənlərin <yaxud> Esxilə rəğmen Niob haqqmda əsatiri bütövlükdə götürənlərin hamısının tam uğursuzluğa düçar olması və ya yarış zamanı
başqaları ilə ayaqlaşa bilm əm esi bunu sübut edir; Aqafon da yalnız
buna görə m əğlubiyyətə düçar olmuşdur; halbuki o, əksinə, peripetiyalarda və sadə əhvalatlarda ö z m əqsədinə çox böyük ustalıqla nail
olur. Bu isə o zaman mümkün olur ki, S isif kimi müdrik, lakin qəribəliyə malik adatn aldanır, yaxud şücaətli, lakin ədalətsiz adam məğlub
olur: belə süjet facianədir v ə ədalət hissini də kifayətləndirir. Bu,
Aqafonun dediyi kimi, ehtimala göre mümkündür, çünki ehtimala görə
mümkündür ki, bir çox işlər m əhz ehtimala rəğmən baş versin.
Xorun özü də bir aktyor sayılmalıdır; o, tamın üzvi hissəsi olm alıdır v ə Evripidin esərlerindeki deyil, m əhz Sofoklun əsərlərində oynadığı rolu oynamalıdır. Daha sonrakı şairlərdə xor partiyalannm [mövcud]
fabulaya aidiyyət dərəcəsi, onun hər hansı bir başqa faciəyə olan aidiyyət dərecəsi qəderdir; buna görə də onlarda [xor], sadəcə faciəyə daxil
edilən mahnılar oxumaqla m əşğul olur ki, bunun da ilk nümunəsini
Aqafon vermişdir. B ele olandan sonra, istər kənar mahnılar oxunsun,
ister müəyyən danışıq və ya bütöv bir episodi bir dramdan çıxarılıb başqasına daxil edilsin, nə fərqi var?
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Beləliklə, hər şey haqqında danışıldı; qalır sözlə ifadə və fıkir sah əsindən danışmaq. Sonuncuya aidiyyəti olan ritorikaya daxil ed ilm əlidir, zira o, daha çox m əhz həmin bilik sahəsinə aiddir. Sözlə əld ə
edilə bilən hər nə varsa, hamısı fikir sahəsinə aiddir. Bura daxildir:
sübut, təkzib, daxili aləmdə, m əsələn, mərhəmət, qorxu, qəzəb v ə bu
kimi digər ruhi hallann əm ələ gəlm əsi, həmçinin böyütmə və kiçiltmə. Aydındır ki, fikrin sözlə şərhində olduğu kimi, hadisələrin şər hində də əgər həmin hadisələri cılız, yaxud dəhşətamiz, böyük, yaxud
adi göstərmək lazımdırsa, istifadə olunan vasitələr də gərək eyni
mənbələrdən götürülsün, fərq yalnız bundadır ki, hərəkətlər aktyor
oyunundan asılı olmayaraq da aydın və canlı olmahdır, nitqin m ə zmununda olanı isə danışan adam ifadə etməlidir və nitqin özündən
asılı olmayaraq baş verən hərəkət kimi də öz təzahürünü tapmalıdır.
Doğrudan da, əgər danışan şəxsin [danışıqları] <özü-özlüyündə> xoşa
gələn < v ə gəlm əyən> təsir oyatmış olsa idi, onda danışanın vəzifəsi
nədən ibarət olmuş olardı?
Sözlə ifadəyə məxsus olub, izlənm əli olan cəhətlərin bir qismini
bu ifadənin növləri təşkil edir ki, bunları bilmək aktyor sənətinin v ə bu
sənətin nezəriyyəsini dərindən bilən, yəni, m əsələn, əmrin və yalvanşm , nəql etməyin, təhdid və sualın v ə bu cür şeylərin mənasma bələd
olan adamın işidir. Poeziya sənəti üçün isə bunları bilib-bilm əm əyin
elə bir ziyanı yoxdur ki, ciddi qüsur kimi ona irad tutulsun. Doğrudan
da Protaqorun [Homeri] təqsirləndirdiyi belə bir şeydə nə dərəcədə
qüsur tapmaq olar ki, şair yalvarmaq fikrində olduğu halda:
Qəzəb (hiddət), İlahə oxul - deyə əmr edir, zira, Protaqorun fıkrincə, nəyi edib-etm əm əyi buyurmaq özü də əmrin bir şəklidir. Buna
görə də poetikaya deyil, başqa elm sahəsinə aid olduğundan, qoy [bu
m əsələnin] müzakirəsi kənarda qalsm.
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Sözlə hər cür ifadədə aşağıdakı hissələr vardır: əsas səs, heca, bağlayıcı, isim, feil, üzv, fleksiya, cümlə. Əsas səs bölünməz səsdir, ancaq
hər cür yox, elə bölünməz səs ki, ondan məna ifadə edən söz yaranar;
doğrudan da, heyvanlarda da bölünməz səslər vardır, halbuki onlardan
heç birini mən əsas səs adlandırmıram. Əsas səsin bölmələri aşağıdakılardır: ünlü səs, yarıünlü və ünsüz səs. Ünlü - toxunma [təkan] olmadan, yarıünlü - toxunma [təkan] zamanı, m əsələn, S və R eşidilən
səslərdir; ünsüz isə toxunma [təkan] zamam özü-özlüyündə heç bir səs
vermir, lakin az-çox eşidilən [səslərlə] birlikdə özü də eşidilmiş olur,
m əsələn, Q və D. Bütün bu səslər ağızın vəziyyətinə, [əm ələgəlm ə]
yerinə, qalınlığına v ə incəliyinə, uzunluq və qısalığma, bundan başqa,
iti, ağır və orta [vurğuya] görə fərqlənir; onların təfərrüatı metrika
sahəsində nəzərdən keçirilməlidir. Heca [müstəqil] mənası olmayan o
səslərdir ki, yarımünlü və ünlü <yaxud bir neçə ünsüz və bir ünlüdən >
düzəlir: QR elə A olmadan da, A ilə də heca əm ələ gətirir, m əsələn,
QRA. Lakin hecanın fərqlərinin izahı da metrikaya aiddir. Bağlayıcı
[müstəqil] mənası olmayan o sözlərdir ki, daha çox səsdən ibarət və
m üəyyən mənaya malik bir sözün əm ələ gəlm əsinə nə mane olur, nə
də kömək edir, öz təbiətinə görə də, əgər cümlənin əvvəlində, m əsələn, fiev, t| t o i , 8 s gəlm əli olmasa, cümlənin axırlarında və ortasmda da
qoyula bilər. Yaxud bu, müstəqil mənası olmayan elə sözdür ki, mənası
olan bir neçə sözdən mənaya malik bir ibarə əm ələ gətirə bilər. Üzv
[müstəqıl] mənası olmayan, cümlənin ə w ə lin i, sonunu, yaxud bölgüsünü göstərən sözdür, m əsələn, t6(()rı|j.i, xönepi və sairə. İsim, zamanı
göstərməyən mənaya malik mürəkkəb sözdür; onun hissəsi özüözlüyündə heç bir mənaya malik deyildir. Doğrudan da iki sözdən
əm ələ gələn sözlərdə biz [onlann tərkib hissələrini] müstəqil mənaya
malik hissələr kimi işlətmirik, məsələn, GeoöcopoÇ sözündə to Sropov
[müstəqil] mənaya malik deyil. Feil isə zamanı göstərən, mənaya malik
mürəkkəb sözdür; adlarda olduğu kimi, onun da hissələrindən heç biri
özü-özlüyündə heç nə bildirmir. Məhz “insan” yaxud “ağ” zaman
şəraitini bildirmir, lakin “gedir” yaxud “gəld i”, hər şeydən əlavə,
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birincisi - indini, ikincisi - keçmişi bildirir. Fleksiya adda v e yaxud
feilde: kimi? kime? və b. k. sualların ifade etdiyini, yaxud təkliyi yaxud
cem liyi, m əselen, “adamlar” yaxud “adam”, yaxud da danışanların
arasındakı münasibətin ifadəsini, m əselən, sualı, emri bildirir.
M əselen, “O getdimi?” yaxud “get!” felin gösterilen növlere göre
dəyişməsidir. Cümlə ise mənaya malik elə mürəkkeb nitqdir ki, onun
ayrı-ayn hisselerinin də özü-özlüyündə müeyyen bir menası vardır;
cümlələrin hamısı feildən ve addan ibarət olmur, feilsiz cüm leler de
ola bilər, m eselən, insanın tərifı belə cümlələrin [tərkibində] hem işe
müəyyen mənaya malik hissə olur, mesələn, “Kleon gedir” cümlesinde
- Kleon [bele hissedir]. Cümlə iki halda bir olur: ya o bir mena bildirir,
ya da çoxun [birdə] birləşdirilməsindən em ele gelir məsələn, “İliada”
birləşməyə esasən, “insan” sözü isə bir menam bildirdiyine görə
vahiddir.
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Növlərinə göre isimlər sadə və mürəkkəb olur. Sadə, mən, hissələrinin müstəqil mənası olmayan ismə deyirəm, m əsələn, “səm a”.
Mürəkkəb isimlərin isə bir qismi mənaya malik olan və olmayan (lakin
bu mənanı yalnız isimdən ayrı müstəqil daşıyan) hissələrdən ibarət
isimlərdir, bir qismi isə hissəlerinin müəyyən mənası olan isimlərdir.
İsimlər həmçinin üç hissəli, dörd hissəli və daha mürəkkəb olur, m əsələn, Hermokaikoksanf kimi təmtəraqlı sözlərin çox hissəsi belədir.
Hər bir isim ya ümumən işlənən, ya qlossa, ya metafora, ya ziynətamiz, ya düzəltmə, ya qısaldılmış, ya da dəyişdirilmiş olur. Ümumən işlənən isim, mən hamının istifadə etdiyi isimlərə deyirəm; qlossa
isə, bəzilərinin istifadə etdiyi isim lərə deyirəm, belə ki, eyni zamanda
eyni bir isim həm qlossa, həm ümumən işlənən ola bilər, amma eyni
dairələrdə yox, m əsələn, cnyuvov (cida) sözü kiprlilərdə ümumən
işlənən isimdir, bizdə isə - qlossadır. M etafora qeyri-adi bir ismi ya
cinsdən növə, ya növdən cinsə, ya da növdən növə keçirmək və ya
benzətm ə yolu ilə məcazlaşdırmaqdır. Cinsdən növə keçib məcaz
yaratmağı, < m əsələn > , belə ifadədə görmek olar: “odur dayanmışdır
gəm im də mənim”, bu ifadədə nəzərdə tutulan “lövbərdə dayanmaq”
anlayışı özü “dayanmaq” məfhumunun bir hissəsidir. Növdən cinsə
keçm əklə məcaza: “göz qaraldan qədər şərəfli işlər görür, həqiqətən
Odissey yenə” ifadəsini misal göstərmək olar, belə ki, “qaranlıq”, “intəhasızlıq” - “çox” demək olduğuna görədir ki, şair “çox” “sonsuz” yerine
“göz qaraldan” sözündən istifadə etmişdir. Növdən növə keçmeklə
məcaza: “qılıncla canmı alaraq onun” və “kəsib əhədini qılıncla onun”
ifadəlerini misal göstərmək olar ki, burada da “almaq” - “kəsmək”,
“kesm ək” - “almaq” mənasmda işlənir v ə nə isə bir şeydən məhrum
etmək menasını ifadə edir. Bənzətm ə vasitəsilə məcazda ise mən
[o halı] nezərdə tuturam ki, orada ikincinin birinciyə münasibəti, dördüncünün üçüncüyə münasibəti kimi olsun; buna görə də şair ikincinin
əvəzinə dördüncünü, dördüncünün əvəzinə isə ikincini işlədə bilər;
bəzən də bir istarəyə onun əv əz etdiyi ismi də əlavə edirlər, yəni, m əsəlen, qalxanın Areyə münasibəti necədirsə, piyalənin də Dionisə müna55

sibəti elədir. Yaxud: qocalığın insan həyatmdakı mənası nədirsə, axşamm da gündüzlə müqayisədə mənası odur; buna görə axşamı gündüzün qocalığı, qocahğı isə ömrün axşamı və ya, Empedoklun dediyi
kimi, qürub çağı adlandırmaq olar. Bənzətmələrin bəzilərinə ad vermək mümkün deyil, bununla belə, onlar yenə də obrazlı ibarələr kimi
işlədilə bilər; M əsələn, “toxum səpm ək” “səpin” deməkdir, Günəş
şüasınm səpələnm əsinin isə ayrıca adı yoxdur; lakin şüanın G ünəşə
münasibəti səpinin toxuma olan münasibəti kimidir, buna görə də
Günəş haqqmda deyirlər: “İlahi nurunu səpərək”. Metaforanın bu cin sindən həmçinin yad sözləri əlavə edib, başqa cür də istifadə etmək
olar, onda gərək yad söz işlədilən sözə məxsus mənanm hər hansı bir
hissəsini m əhv etsin, m əsələn, necə ki, “qalxan”ı “Ariyen piyaləsi”
deyil, “m eysiz boş piyalə” adlandırasan. Düzəltmə sözlər vaxtilə heç
kim tərəfındən işlədilməyib, şair tərəfındən yaradılan sözlərdir; m əsələn, %spaxa [buynuz] əvəzinə işlənən epvuyeÇ [pöhrələr], iepeuÇ
[kahin] əvəzinə işlənən äprıxrıp [xahişçi] kimi ifadələri bu qəbildən
hesab etmək olar. Uzadılmış və ya qısaldılmış sözlərə gəlincə, birincisi - mövcud sözə məxsus olandan daha uzun ünlü səsdən istifadə və
heca artırmaq yolu ilə, ikincisi - sözdən müəyyən şeyləri ixtisar etmək
yolu ilə əm ələ gəlir; uzadılmış sözə
- 7t 6 Ä.r|oÇ, ITr|Ä.eoÇ<nT]X,fjoC
nr|Ä,ei8 ou>-riT]A/ni(xöecö; qısaldılmış sözə isə ^pı, 5 ©
və (J.ia y iv e ta ı d^cpoiEpcov 6 <J) misal ola bilər. Dəyişdirilm ə sözlər o
zaman əm ələ gəlir ki, sözün işlənməkdə olan formasmda müəyyən
hissəsi saxlamr, o biri hissəsi isə uydurmaqla düzəlir, m əsələn, SeÇıov
əvəzinə öeÇıxepöv yaxä. jaaÇov [sağ döşünə] deyilir.
Xüsusi isimlərin bir qismi - kişi, digər qismi - qadın, üçüncü qismi
isə - orta cinsdir. Kişi cınsinə axırı v, p v ə < ct> ilə bitən bütün isimlər
və onlardan əm ələ gələn hərflərlə bitən sözlər daxildir. B elə hərflər
də ikidir - cp v ə Ç. Qadın cinsinə ti və © kimi daim uzadılan ünlü və
uzadılaraq a ilə nəticələnən bütün isimlər daxildir; beləliklə, deməli,
kişi v ə qadın cinsi sonluqlarınm sayı eynidir; (p və £, tək < ct> sonluğuna aiddir. Heç bir isim ünsüz səslə, eləcə də həm işə qısa olan ünsüz
səslə də qurtarmır. “ı ” ilə üç isim - fxsXı [bal],
[saqqız] və
7ie 7repı [bibər]; u ilə isə - beş isim bitir. Orta cinsə aid sözlər isə, həmin
bu ünlü səslərlə - v və a ilə bitir.
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Sözlə ifadənin m əziyyəti onun aydmlığmda və alçaq olmamasındadır. Ən aydm ifadə, əlbəttə, ümumən işlənən sözlərdən ibarət olur,
lakin belə ifadə alçaqdır. Kleofontun və Sfenelin poeziyası buna misaldır. Nəcib və yıpranmamış, ifadə isə qeyri-adi sözlərdən ibarət olandır. Qeyri-adi isə mən qlossanı, metaforanı, uzadılan sözləri və ümumən işlənən sözlərdən xaric bütün ifadələri adlandırıram. Lakin əgər
biri bütün nitqi bu şəkildə qurarsa, tapmaca və ya varvarizm əm ələ
gəlir: daha doğrusu, ifadə metaforalardan ibarət olduqda - tapmacaya,
qlossadan ibarət olduqda isə, varvarizmə gətirib çıxarar. Doğrudan da,
tapmacanm m əziyyəti onun mümkün ola biləcək bir şeydən mümkün
olmayan bir şeyin köməyi ilə danışmasmdan ibarətdir. [Ümumən işlənən] sözlər arasında əlaqə yaratmaq vasitəsilə buna nail olmaq olmaz,
metaforalar vasitəsilə isə mümkündür, məsələn: "'Ər görmüşəm alovla
M isi ətə calayar” v ə s.
Qlossadan isə varvarizm doğur. Dem əli, ifadələri bir-birinə nə isə
xüsusi bir tərzdə qataraq istifadə etmək lazımdır ki, qlossa, metafora,
zinət və digər bu kimi başqa növlər nitqin təravət və ucalığım aşağı
endirib yıpranmış hala salmasın, ümumən işlənən sözlər isə nitqə aydınlıq gətirsin. İfadənin aydınlığma və nəcibliyinə sözlərin uzadılması,
qısaldılması və dəyişdirilməsi də az kömək etmir: zira [bu kimi] sözlər
adi olmayıb, yeni şəkildə səsləndiyindən, nitqi təravətləndirər, adi ifadə tərzi ilə əlaqəsinə görə isə onun öz aydınlığını saxlamasına səbəb
olar. Buna görə də sözdən belə istifadə üsulunu pisləyərək, Böyük
Evklidin dediyi kimi, guya sözü istənilən qədər uzatmaq hesabma şeir
yazmaq asandır, - deyə şairlərə istehza edənlərin iradları ədalətsizdir;
o, mövcud ifadə tərzini həmin tərzin özü ilə masqaraya qoyan şeirdə
yazmışdır:
’E 7iıxdprıv eıS o v M apauc5va5e P a5vcovxa v ə ou x d v y ’
epd^ıevoÇ rov eveıvou eM ip o p o v .
Hər halda bu ifadə tərzindən qeyri-münasib qaydada istifadə etmək
gülm əli çıxar, zira hər hissənin ölçüsü olmalıdır; doğrudan da, metaforadan, qlossadan və digər bu kimi ifadə növlərindən zövqsüz və q əs57

dən gülüş doğurmaq xatirinə istifadə etmək istəyənlər buna çox yaxşı
nail ola bilərlər. Bu kimi ifadələri yerli-yerində işlətməyin nə dərəcə
mühüm və xeyirli olduğu barədə ümumən işlənən sözlərin epik p oeziyada vəznə salınıb tətbiq edilməsinə əsasən mühakimə yürütmək olar.
Qlossanı, metaforanı və ifadənin digər şəkillərini ümumən işlenən sözlərlə əv əz edən hər kəs flkrimizin ədalətli olduğunu görər. M əsələn,
Esxil ilə Evripid eyni yambik şeir yazmışlar, fərq yalnız bir sözün
dəyişdirilməsindədir, belə ki, Evripid ümumən işlənən adicə bir sözü
qlossa ilə ev əz etmişdir, nəticədə bir şairin şeri gözəl, digərininki isə
bayağı çıxmışdır. M əsələn, Esxil “Filoktet”də deyir: “Yara ye yir
mütəmadən nə zamandır ayağımın ətini ", o biri isə “yeyir”in əvəzinə
“sarmışdır” sözünü işlətmişdir. Həmçinin eynilə: “Necə yəni? M əni
rəzil bir cılızın əlində... ” ifadəsini biri ümumən işlənən sözlərlə əvəz
edib desəydi: “Necə yəni? M əni alçaq bir cırtdamn əlində... ” yaxud:
“B ir görkəm siz skamyanı və xırda masanı çəkdi onun yanına... ” ə v ə zinə deyəsen ki: “Çirkin skamyanı və balaca masanı çəkdi onun ya n ına... ” yaxud “sahil uğuldayır” yerinə deyəsən, “sahil bağırır”. Üstəlik
Arifrad faciənəvislərə istehza edir ki, onlar danışıqda heç kimin işletm ədiyi sözlər, m esələn, a7i6 Sco(jdtcov deyil, Scoııäxcov ä n o , ırepı
’AyxXkz&^, CTeuuv, syco 5e vıv deyil, ’AxıXX m Ç n epı kimi ifadələr
işlədirlər. Əslində isə bu kimi ifadələr adi danışıqda işlənmədiyinə
göredir ki, elə nitqi də yıpranmış şəklə düşməyə qoymurlar, bunu da
o, görünür ki, bilməyirmiş. D eyilən ifadə vasitələrinin hər birindən, o
cümlədən mürəkkəb sözlərdən və qlossalardan yeri gəldikcə istifadə
etmək son dərəcə mühümdür, bundan daha mühümü isə metaforada
usta olmaqdır. Lakin bu qabiliyyəti başqasından əxz etmək olmaz; bu,
istedad nişanəsidir, zira, yaxşı metaforalar qoşmaq - oxşarlığı görə bilmək deməkdir. Sözlərdən, mürəkkəb olanları, daha çox - difıramba,
qlossalar - qəhrəmani, metaforalar - yambik şeirlərə uyğun gəlir. Qəhrəmani şeirlərdə bütün yuxarıda deyilənlərin hamısını işlətmək olar,
yambik şeirlərdə isə o sözlər münasibdir ki, onlardan danışıqda istifadə edilir, zira bu şeirlərdə danışıq dilinə daha çox təqlid olunur, ümumən işlənən sözlər, metaforalar ve bəzəyici təşbihlər isə buna uyğundur.
Faciə v ə hərəkətle təqlid haqqında isə dediklərimiz kifayətdir.
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Poeziyanın tehkiye ve hekzametrlə təqlid növüne gəlincə, aydındır ki, burada da fabula, faciedə olduğu kimi, öz e w e li, ortası ve sonu
olan müeyyen bir bütöv və bitmiş hərekəti təmsil edərək, möhkəm
dramatik səciyyə daşımalıdır ki, bütöv v ə vahid bir canlı varlıq kimi
Özüne məxsus xüsusi zövq oyada bilsin; bu cəhetdən o, adi təhkiyə
benzəmeməlidir, zira, bir qayda olaraq, adi tehkiyədə təkcə bir hərəkət deyil, bir zaman ortaya çıxır və ona əm əl edilir, yəni, eyni bir
vaxtda baş verən her şey - bir v e ya bir çox adamın başına gələn və birbiri ile yalnız təsadüfi elaqesi olan əhvalatlar nağıl edilir. M əsələn,
Siciliyada karfagenlilərin vuruşması və Salamin yaxınlığındakı dəniz
vuruşması eyni bir vaxtda baş vermişdir, amma bunların arasında heç
bir məqsed ümumiliyi olmamışdır, bəzen də hadisələr zamanca biri
digərinin ardınca baş vere bilər, amraa aralarında heç bir vahid məqsəd
ümumiliyi olmaz. Halbuki, demek olar, şairlerin əksəriyyəti bu [səhvə]
yol verir. Buna göre de nece ki, demişdik, Homer başqa şairlərlə müqayised ə bu cehetdən də qeyri-adidir: müharibenin başlanğıcı və sonu
olsa da, Homer onu başdan-başa bütünlüklə təsvir etmek fikrində olmamışdır, çünki bu halda onun dastanı ya olduqca böyük v e qavranılmaz
derəcəde çetin ehatəli olardı, eləce də o, hadiseler silsiləsinin kələfı
ile dolaşmış kiçik həcm li müharibeni tesvir etmek fıkrində də olm amışdır. Buna görə o, müharibenin bir hissesini seçib götürmüş, qalan
bir çox ehvalatlardan ise epizodlar kimi istifadə ederək, məsələn, gəm ilerin sadalanması v e bu kimi başqa lövhelərlə poemasını daha da
zinetlendirib, rengareng etmişdir. Başqalan isə, m esəlen, “Kipriya”
v e “Kiçik İliada” müəllifleri kimi, bir şexsin haqqında poema yazırlar,
bir zamanın, eyni bir xırdalanmış həreketin ətrafmda hərlənirlər. Buna
göre de “İliada” v ə “Odisseya”nın hərəsindən bir, yaxud iki faciə
çıxarmaq olar, “Kipriya”dan daha çox, “Kiçik İliada”dan isə səkkizden çox faciə çıxarmaq mümkündür, m eselən, Silah üstündə mübahise, Filoktet, Neoptolem Evripil, Kasıblıq, lakedemoniyalı qadınlar,
İlionun dağıdılması, D əniz seferi, Sinon, Troya qadınları - [bunlarm
heresinden bir facie düzəler].
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Üstəlik, faciə növlərinin hamısı dastanda da olmalıdır. Dastan da,
faciə kimi, ya sadə, ya dolaşıq, ya əxlaqvari, ya da patetik olmahdır;
musiqini və səhnə şəraitini çıxmaqla, dastanm tərkib hissələri də eynidir, zira, faciədə olduğu kimi, dastanın da peripetiya və tanımalara,
<xarakterlərə> və iztirablara ehtiyacı vardır; nəhayət, dastanda həm
fıkir, həm də ifadə tərzi qəşəng [yaxşı] olmalıdır. Bütün bunlardan ilk
dəfə v ə kifayət dərəcədə Homer istifadə etmişdir. Belə ki, onun dastanlarının ikisi də bu cəhətdən öməkdir: “İliada” - sadə v ə patetik,
“Odisseya” - dolaşıq və əxlaqamiz qaydada işlənmişdir, (özü də başdanbaşa tanımalarla doludur). Bundan əlavə, fıkirlərinin mündəricəsi və
ifadə tərzinə görə də Homer şairlərin hamısından üstündür.
Epopeya həm tərkib hissələrinin uzunluğu ilə, həm də vəzni ilə
fərqlənir. Bu uzunluğun həddi m əsələsinə gəldikdə, bu, kifayət qədər
aydınlaşdırılmışdır: eposun həcmi elə olmalıdır ki, bir baxımda onun
əvvəlini və sonunu qavramaq mümkün olsun; bu isə o zaman ola bilər
ki, dastanın tərkib hissələrinin sayı qədimdəkindən az olmaqla bərabər, bir tamaşa müddətinə nəzərdə tutulan faciələrdəki saya uyğun
olsun. Özünün həcm böyüklüyü cəhətindən epopeya müəyyən və
mühüm xüsusiyyətə malikdir: faciədə eyni bir vaxtda vaqe olan çoxlu
hadisələrdən yalnız səhnə şəraitində cərəyanı və oynamlması imkan
daxilində olan müəyyən qisim hadisələrin təsvirini vermək mümkündürsə, dastanda, hər şey nağıl edildiyinə görə, m ətləbə dəxli olan və
eyni bir vaxtda baş verən bir çox hadisələrin təsvirini vermək mümkündür ki, bunun da sayəsində dastanın həcmi böyüyür. Deməli, dastanın [xüsusi] bir üstünlüyü var ki, bu da onun ülviliyinə kömək edir:
dastan öz dinləyicisinin əhval-ruhiyyəsini dəyişdirə bilər və m üxtəlif
epizodlarla rəngarənglik yarada bilər; halbuki iştaham tez küsdürən
yeknəsəqlik faciələrin m üvəffəqiyyətsizliyinə səbəb olur.
Qəhrəmani vəzn adı ilə məlum vəzni isə dastan [zəngin] təcrübə
əsasında mənimsəmişdir: doğrudan da əgər kim isə böyük bir hekayəti
həmin vəznlə deyil, başqa bir vəznlə v ə ya bir çox vəznlərlə yazsa,
yersiz görünərdi. Qəhrəmani vəzn, həqiqətən də, bütün vəznlərdən ən
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sakiti v ə ən ləyaqətlisidir; bax, buna görədir ki, qlossa v ə metaforaları
bu vəzn xüsusilə öz tərkibinə qəbul edir, zira təhkiyə əsəri ölçüləri
etibarilə də digər əsərlərdən fərqlənir. Tetrametr v ə yamb isə mütəhərrik vəznlərdir, Özü də birincisi hərəkətə, ikincisi isə rəqsə uyğun
gəlir. Xremon etdiyi kimi vəznləri qarışdırmaq isə daha yersizdir. Buna
görə də qəhrəmani vəzndən başqa, ayrı bir vəzində heç kim iri poema
yazmamışdır, lakin, dediyimiz kimi, dastan üçün ən münasib vəzni
təbiət özü göstərir.
Homer bir çox başqa m əsələlərdə tərifə layiq olduğu kimi, həm də
xüsusən ona görə tərifə layiqdir ki, nə etməli olduğunu şairlərdən
mükəmməl bilən təkcə odur. Dastanda şairin şəxsiyyəti gərək lap az
görünə, əks halda o, təqlidçi şair deyildir. Başqa şairlər [əsər boyu] hər
yerdə özlərini gözə dürtürlər, təqlid vasitəsilə təcəssüm ə az və nadir
hallarda səy göstərirlər; Homer isə üç-dörd kəlm ə girişdən sonra o
saat kişi və ya qadın xarakterini, yaxud hər hansı bir başqa xarakteri
hadise meydanına çıxarır, xaraktersiz heç bir surət göstərmir, yalmz
xarakterə malik olanların təsvirini verir.
[Həm eposda, həm] faciədə gərək heyrət doğuran hadisələr təsvir
olunsun, epopeyada isə xüsusən ağlagəlm əz hadisələri təsvir etmək
mümkündür, heyrət özü də elə ən çox belə hadisələrin sayəsində doğur,
çünki bu cür hadisələrdə iştirakçı özü eposda görünmür; məsələn, Hektorun təqib olunması əhvalatları səhnədə göstərilsə, gülməli çıxar: bəziləri yerindəcə dayanaraq təqib etmir, biri isə başı ilə onlara işarə edir.
Epopeyada isə bütün bunlar nəzərə çarpmır. Əksinə, heyrətamiz hadisələr isə xoşa gəlir. Bunu o da sübut edir ki, hekayə əsnasında hamı
əhvalata özündən müəyyən şeylər əlavə edib, nağıl edir, bu isə xoşa
gəlm ək arzusundan doğur. Yalanı necə məharətlə işlətmək üsulunu
başqa şairlərə ən çox öyrədən də Homerdir. Bu üsul əqli nəticənin
yanlışlığına əsaslanır, məsələn: adamlar fıkirləşirlər ki, madam fılan şey
mövcud olanda və ya yarananda fılan da mövcud olur və ya yaranır,
deməli, əgər sonuncu varsa, onda əw əlk i də mövcuddur və ya baş verir.
Bu isə səhvdir; m əhz ona görə səhvdir ki, bir halda ki, əgər əvvəlincisi
yalandırsa, onda sonrakımn həqiqət olmasma baxmayaraq, hələ demək
olmaz ki, əvvəlinci də olmuş v ə ya baş vermişdir, ya da ki, belə bir
nəticə çıxarıla bilər. Çünki çox vaxt biz sonrakının həqiqi olduğunu
bildiyim iz zaman, qəlbən yanlış nəticə çıxarırıq ki, əw ə lin c i də həqiqətdir. “Yuyum” fəslindən [parça] buna misaldır.
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Ehtimala görə mümkün ola biləcək, amma ağlabatmayan h adisələrdən ziyadə ehtimala görə az mümkün olub, ağlabatan hadisələri üstün
tutmaq lazımdır. Damşıqlar məntiqsiz hissələrdən tərtib olunmamalıdır, ən yaxşısı da budur ki, danışıqda gərək ağlazidd heç nə olmasm,
yox, əgər buna ehtiyac varsa, belə danışıq təsvir olunan fabuladan
xaricdə verilməlidir, [m əsələn, “Edip”də onun Laym neeə ölməsindən
bixəbər olması], heç vəchlə dramın özündə verilməməlidir (m əsələn,
“Elektra”da pifıy oyunlan haqqındakı nağılda, ya da “Misiyahlar”da
lalm Tegeydən M isiyə gəlm əsi ilə əlaqədar söhbətdə olduğu kimi).
Buna görə fabulanın da nəticədə pozulacağmı söyləm ək gülməli olardı:
axı lap ə w ə ld ə n gərək belə fabulalar heç tərtib olunmasın; lakin [şair
əgər] belə [bir fabula] tərtib etmişsə v ə [bu ona] ehtimala görə daha
mümkün və ağlabatan görünürsə, bu halda səfsətənin də təsvirinə yol
vermək olar: aydın m əsələdir ki, “Odisseya”nın ağlabatmayan h issələri, m əsələn, [qəhrəmanm İtaki adasına] çıxması səhnəsi, naşı şair
qələmindən çıxmış olsaydı, çox pis görünərdi; şair isə burada m üəyyən mənasızlıqları əlavə boyalarla işleyərək hiss edilm əyəcək dərəcədə b əzem əyə nail olmuşdur.
Əsərin dilinə gəldikdə, istər xarakterlerin tesviri, ister fıkrin ifadə
tərzi cəhətdən seçilməyən, mühüm olmayan hisseləri dil cehətdən xüsusilə rövnəqli işləmək lazımdır, çünki, əksine, dil son dərəcedə rövnəqli
olanda xarakterləri də, fikri de zəiflədər.
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Şairin qarşısına çıxan vəzifələrə və bu vəzifələrin həllinə, onların
kəm iyyət və keyfıyyəti m əsələsinə gəldikdə isə, bütün bunlar, ehtimal
ki, aşağıdakı mülahizədən bizə aydm olar. Şair də, rəssam və ya başqa
sənətkar kimi, təqlidçi olduğundan, təqlid zamanı mütləq üç yolun biri
ilə getməlidir: o, ya [şeyləri] olmuş və olan kimi, ya onlar haqqında
düşünülən və danışılan kimi, ya da ki, olması lazım gələn [şəkildə
verməlidir]. Bu isə, öz növbəsində, ya <adi danışıq dilində>, ya da
qlossa və metaforalarda ifadə olunur; habelə dildə bir çox başqa d əyişikliklər də mövcuddur ki, bütün bunlardan da sərbəst istifadə etm əyə
biz şairə ixtiyar veririk. Bundan əlavə, bir də axı siyasətlə poetikanın,
yaxud [hər hansı bir] başqa sənətlə poeziyanm qanunları eyni deyildır.
Poetikanın özündə isə iki növ səhv olur: bu səhvlər ya sənətin mahiyyətinə aid olur, ya da tamam təsadüfı səciyyə daşıyır. Əgər [şair poeziya üçün] mümkün olmayan şeylərin təsvirinə meyl edibsə, o halda
bu, birinci növdən olan səhvdir; əgər şair [hər hansı bir şeyi özüözlüyündə] yanlış düşünmüşsə, m əsələn, atı sağ ayaqlarınm ikisini də
birdən yuxarı qaldırdığı vəziyyətdə təsvir edirsə, yaxud həkimlik və
başqa sənət sahələri ilə əlaqədar olan bir m əsələdə ya səhv edirsə və
ya ümumiyyətlə mümkün olmayan bir şeyin təsvirinə girişirsə, bu
səhvin poeziya sənətinin özünə dexli yoxdur. Dem eli, poeziyanın
vəzifələri baxımından m əzəm m ət edəndə, nöqsanlara bu nöqteyinəzərdən yanaşmalı v ə birinci növbədə onların nə dərəcədə sənətin
öz mahiyyətinə aid olub-olmaması cəhətindən qiymət verilməlidir:
< ə g ər sənət əsəri> mümkün ola bilm əyəcək şeyləri təsvir edirsə, səhv ə yol verir, lakin bu səhvlə, yuxarıda deyildiyi kimi, öz məqsədinə
daha yaxşı nail olursa, yəni, bu yolla şair əsərinin bu və ya digər hissəsini daha da heyrətli edirsə, bunda tamam haqlıdır. Misalı - Hektorun
təqib olunmasıdır. Lakin sənətin həmin qanunlarına uyğun olaraq, azçox dərəcədə m əqsədə çatmaq mümkünsə, onda səhvə bəraət qazandırmaq olmaz, zira mümkündürsə, gərək səhvə heç yol verilməsin.
Sonra [baxmaq lazımdır ki], səhv hansı növdəndir, sənətin mahiyyətinəm i dəxli var, yoxsa təsadüfı səhvdir? Axı şairin düyə maralı buynuzlu
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bilməsi, onu lazımi canlılığı ilə təsvir edə bilməsinin yanında daha
cüzi dərəcəli bir səhvdir. Bir də ki, gerçəkliyə sadiq qalmamağı şairə
irad tutanlara, bəlkə də Sofokl kimi cavab verib demək lazımdır ki, o
özü insanları necə olmalıdırlarsa, Evripid isə əslində olduqları kimi
təsvir edir; lakin [şairə] nə birinciyə, nə də ikinciyə əm əl etməməyi
[irad tutarlarsa], o buna [cavab verib deyə bilər ki], allahlara dəxli olan
işlər haqqında belə danışarlar; onların haqqında doğrudan da nə demirlər ki, gerçəklikdən yüksəkdirlər, nə də demirlər ki, onunla eyniyyət
təşkil edirlər, lakin bəlkə də Ksenofanm təliminə uyğun olaraq, elə
belə, sözdür, danışırlar! B əzən də təsvir [gerçəklikdəkindən] yaxşı
olmaya bilər ki, bu da məhz qədimdə belə imiş, m əsələn, necə ki, silah
haqqında deyilmişdir: "... mizraqları onların sancılmışdı torpağa saplağından başı üstə... ”. O zaman adətmiş, belə edərmişlər, illiriyalılarda
indi də bu adət vardır.
M üəyyən adamın əsərdə söylədiyinin və ya etdiyinin yaxşılığı və
ya pisliyi barədə mühakimə yürüdəndə isə, təkce söylenilən sözün və
ya edilən hərəkətin yaxşılığına və ya pisliyinə deyil, danışan və işi
görən adamın kimliyinə, təsvir olunan hərəkətin və danışılan sözün nə
zaman, kim üçün və nə münasibətlə, [nəyə görə deyildiyi və edildiyinə], m əsələn, bütün bunların nəyə, daha çox xeyrin təntənəsinəmi,
<yoxsa> daha çox şərin məhvinəmi doğru yönəldiyinə fıkir verilməlidir. Nəhayət, üçüncü çətinliyi ifadə tərzinə diqqət yetirməklə həll
etmək lazımdır; məsələn, “Ə vvəl hücum etdi qatırlara o ” kimi ifadədə
qlossalarm mənasına diqqət edilməlidir; ola bilər ki, şair burada
“qatırlar” ifadəsi altında keşikçilərdən danışır; Delonedan danışarkən
də “görkəmindən xoşagəlm əz adamdı” deməklə şair onun bədəncə
eybəcərliyini deyil, üzünün kifırliyini nəzərdə tutur, zira, kiritlilər
eu7tpöaco7toÇ (gözəlsifət) yerinə eusıöyÇ (xoşgörkəm) işlədir; eləcə
də CTfopo-cepov 5e y i p a ı z sərxoş adamlar üçün olan “qatışdırılmamış
şərabdan tök” mənasında deyildir, “daha yaxşısından tök” deməkdir.
Bu isə, m əsələn, məcazi mənada söylənmişdir:
Hamı - ölməz allahlar, yaraq-əsbablı ərlər,
Dərin yuxu içində yatırdılar gecəni...
bununla belə şair eyni zamanda deyir ki:
Troyalılann o, baxdıqca ləşkərinə,
Heyran qaldı tütəklərin, sevnislərin səsinə...
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Dem əli, “hamı” sözü m əcazi mənada “çoxu” yerinə işlənmişdir,
çünki “hamı” cəm in m üəyyən bir növüdür. “O, tənha ürkür” ifadəsi də
məcazdır, zira “tənha” öz cinsində təkliyi bildirməkdə ən çox məşhur
olan ifadədir.
B əzi çətinliklər isə vurğunun müəyyən yerdə qoyulması ilə həll
edilməlidir, necə ki, m əsələn, Fasoslu Hippi 8i8o|a.sv (8t5o|isv) 5e oı
və xo |aev ^ıu (ou) xaxaTtüusxou 8|uPpco ifadəsini oxuyarkən həll
etmişdir.
Digər çətinliklər isə Empedoklun:
Ölməz olanlar əvvəl, birdən ölən [canh] oldular,
Əvvəl təmiz [xalis] olanlar qarışdı...
sözlərindəki kimi durğu işarələrinin yerini dəyişm ək yolu ilə həll edilə bilər.
Digər çətin görünən cəhətlərə gəlincə, m əsələn, 7tdpcöxrıxev 8e
nA,sco vu£, ifadesində olduğu kimi, müəyyən sözlərin ikibaşlı mənada
işlənməsinə əsasən m əsələnin həllinə nail olmaq olar. Digər çətinliklər
sözlərin işlədilm əsi xüsusiyyətlərinə görə həll olunur; m əsələn, şərbəti də “şərab” adlandırdıqlarına görədir ki, şair də deyir ki, “Qəniməd
Zevsə şerab tökür”, halbuki allahlar şərab içmir; dəmirçiləre də həmçinin misgər [qıhncqayıran] deyirlər, %vr||aıÇ veoxeuxtfxu xaCTaıxspoıo
[təzədöym ə bıçaqlar] ifadəsi də buradan əm ələ gəlir. Lakin bunlar,
güman ki, metafora da olsun. Sonra, söz müəyyən dərəcə ziddiyyətli
göründüyü hallarda baxmaq lazımdır, m əsələn , xfj[ p ’ ea x ex o
XfxA-xeov eyxoÇ [o tutub əyledi məhz mizrağı da] cümləsində mizrağın “haradasa əylən m əsi” ifadəsi hansı mənalarda qəbul edilə bilər,
yaxud onu hansı daha yaxşı şəkildə izah etmək olar? Qlavkonun dediyi
kimi, bir qisim adamlar tersinə edirlər, əvvəlcə qəsdən bəzi əsassız
fərziyyələr təxmin edərək, sonra hökm verib, bundan müəyyən nəticə
çıxarırlar, əgər bu nəticələr onların şəxsi rəylərinə zidd gəlirsə, günahı olanların səhvən təxmin etdikləri şeyləri həqiqət kimi qələmə alan
şairdə görürlər. “İkariy” haqqında düşünülənləri buna misal çəkmək
olar: onun haqqmda fıkirləşirlər ki, lakonludur və buna görə də Lakedemona gələn Telemaxın onunla görüşməməsinə təəccüb edirlər.
Lakin, ola da bilsin ki, m əsələ belə yox, məhz kafelenlilərin dedikləri
şəkildədir: yəni, Odissey onlarda evlənmiş və onun qayınatası İkariy
deyil, İkadiy olmuşdur. Burada etiraz, görünür, [yazıçımn] səhvindən
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irəli gəlir. Ümumiyyətlə, imkan daxilində olmayan şeylərin poeziyada
inikasmdan söhbət gedərkən, idealizasiyaya və ya şeylər haqqmdakı
adi təsəw ü rlərə diqqət yetirmək lazımdır; poetik əsərdə ehtimal xaricində olan hadisələrdən ziyadə ağla batmasa da, ehtimal üzrə mümkün
olan hadisələri vermək daha üstündür. Zevksidin rəsmlərindəki adamlar həyatda cm övcud ola bilm ədikləri> halda, yenə məhz bu mümkün
ola bilməyənlərin təsvirini daha üstün tutmaq lazımdır. Çünki təsvir öz
əslini keçməlidir. Məntiqsiz şeylərin təsvirinə də ona görə [bəraət
qazandırmaq lazımdır və olar] ki, adamların danışdığı m əntiqsizliklərin özü də müəyyən məntiqdən xali deyil, axı, ehtimal ki, bəzi hadisələr özü də ehtimala rəğmən baş verir. Deyilən ifadələrdəki ziddiyyətlərə də ritorik təkziblərdəki qayda ilə yanaşmaq, eyni və həmin
şeyin həqiqətənmi eyni v ə həmin şey haqqında deyildiyinə diqqət verm ək lazımdır; [şair özü də] nəinki dediyinin nədən ibarət olduğuna,
habelə dediklərinin hər bir düşüncəli adam tərəfındən nə cür başa düşüləcəyinə [fıkir verməlidir].
Lakin şair ağlazidd şeylərin zəruriliyinə heç bir ehtiyac olmadan
yol verirsə, Evripidin “Egeya”sındakı kimi ağlasığmaz, yaxud “Orest”də
Menelayın pozğunluğu kimi əxlaqa müğayir şeylərin təsvirinə yol
verirsə, belə hallarda edilən töhmətləri haqlı hesab etmək lazımdır.
Dem əli, [poetik əsərləri] beş baxımdan m əzəm m ət etmək olar:
1) imkan xaricində olan hadisələrin təsvirində;
2) məntiqsizliyə yol verəndə;
3) əxlaqa müğayir və zərərli hadisələrin təsvirində;
4) fıkir ziddiyyətlərində;
5) ədəbi qanunlara uyğun olmayan nöqtələri olanda.
Buna qarşı etirazlar isə göstərilən nöqteyi-nəzərlərdən edilə bilər
ki, bunlar da on ikidir.
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Ola bilər, kiminsə belə bir sualı olsun, epik poeziyamı yüksəkdir,
yoxsa faciəvi poeziya? Bir halda ki, nisbətən daha sanballı (poetik əsər)
daha üstün tutulmağa layiqdir ( belə əsər isə həmişə yüksək kütlə üçün
yazılır), onda tamamilə aydındır ki, istisnasız olaraq hər şeyi təqlid
edən poeziya daha sanbalsızdır. (İfaçılar isə), guya özlərindən bir şey
artırmasalar, kütlə onlan başa düşməz deyə, pis fleytaçılar kimi “Disk”in
təsviri zamanı mayallaq aşmaq, “Skill”i göstərəndə isə korifeyi çəkib
dallarınca sürünməyə məcbur edərək min bir oyun çıxarırlar. Odur ki,
keçmiş aktyorlann öz xələfləri barəsində fıkirləşdiklərini eynilə faciə
haqqmda da demək olar; m əsələn, Kallipid oyunda əllam əçiliyə yol
verdiyinə görədir ki, Minnisk onu meymun adlandırmış və buna bənzər bir rəy Pindar haqqında da olmuşdur. Buradan da iqrar edildiyinə
görə köhnə aktyorlar yeni aktyorlara necə münasibət bəsləyirlərsə,
bütövlükdə (dramatik) sənət də eposa eləcə münasibət bəsləyir: (eposun
tərəfdarlarının) dediyinə görə, epos əl-qol atmaq kimi şeylərə ehtiyacı
olmayan nəcib adamlar, faciə sənəti isə qara camaat üçündür. Deməli,
əgər sanbalsız poeziya pisdirsə, aydındır ki, bu cürəsi (faciə) ola bilərdi.
Lakin, əvvələn, bu, poeziya sənətinin deyil, aktyor sənətinin tənqididir, belə ki, axı lüzumsuz hərəkətlərə, Sosistratın etdiyi kimi, rapsodların ifadəsində Opuntlu Mnasifeyin yol verdiyi kimi, lirik nəğm əkarlann ifasında rast gəlm ək olar. İkinci tərəfdən, bədən hərəkətlərinin özlərini də ümumiyyətlə m əzəm m ət etmək olmaz, çünki bu, rəqsin
özünü də rədd etmək demək olardı. Əslində isə guya azad qadmları
təqlid etməyi bacarmayan Kallipidin və indiki bəzi müasir aktyorların
hərəkətlərini, yəni pis aktyorların bədən hərəkətlərini məzəmmət etmək
lazımdır. Bundan başqa, epopeya kimi, faciə də bədən hərəkətlərinə
müraciət etmədən də öz vəzifəsini yerinə yetirir, çünki, sadəcə oxunmaq vasitəsilə də faciənin necəliyi aydın olur. Deməli, başqa cəhətlərdən faciə yüksəkdə dayanırsa, bu cəhətdən onun yüksəkdə dayanmasına zərurət yoxdur.
Daha sonra, epopeyada olanların hamısı faciədə də vardır: faciə də
[epopeyamn] vəznindən istifadə edə bilər, bundan əlavə, faciənin
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m üəyyən hissəsi musiqi v ə səhnə şəraitindən ibarətdir ki, bunun sa y əsində də alınan zövq daha canlı olur. Bundan başqa, istər oxunanda,
istər tamaşa vaxtı hərəkətin inkişafında faciədə həm işə bir həyatilik
və canlılıq vardır, həmçinin faciədə təqlidin qayəsinə o qədər də
böyük olmayan bir həcm daxilində nail olmaq mümkündür ki, bunun
sayəsində faciənin həyatiliyi daha da güclənir, çünki hadisələrin zamanca çox çəkm əsi və uzanmasındansa, bir yerə cəm olması daha xoş təsir
oyadır; m əsələn, təsəvvür edirəm ki, əgər biri Sofoklun “Edip”ini
“İliada”dakı nəğmələrin sayı qədər uzadıb yazmış olsaydı, nə olardı.
Nəhayət, epopeyada təsvirin vəhdəti azdır; bunu bir də ondan görmək
olar ki, istənilən hər hansı bir poemadan bir neçə faciə çıxarmaq olar.
Hər halda iş belədir ki, bir fabuladan ibarət olanda yığcamlaşdığına
görə poema çox ütülmüş görünür, metri uzun götürüləndə isə sulu
çıxır... Yox, əgər [poema], “İliada” v ə “Odisseya” kimi, bir neçə h ərəkətin təsviri əsasında tərtib edilmiş olsa, belə poema özü-özlüyündə
[kifayət] həcm ə malik bir çox hissələrdən ibarət olur. Lakin belə p oemalar mümkün dərəcədə o qədər gözəl qurulur ki, vahid bir hərəkəti
əla təcəssüm etdirir.
Beləliklə, əgər faciə bütün bu deyilənlərlə yanaşı öz sənətinin xüsusi təsiri ilə fərqlənirsə, zira, axı faciədən və poemadan hər cür deyil,
(yalnız) yuxarıda deyilən zövqü vermək tələb olunur, onda aydındır ki,
faciə öz məqsəd və qayəsinə epopeyadan daha yaxşı nail olmaqla yüksəkdə durur.
Faciə və epopeya, onlann növləri, hissələri, miqdan və fərqləri, onların müvəffəqiyyətinin və m üvəffəqiyyətsizliyinin səbəbləri, onlara
tutulan iradlar, məzəmmətlər və bunlara qarşı etirazlar haqqında bütün
bu deyilənlər kifayətdir...
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ARİSTOTEL POETİKASININ ŞƏRQ
FƏLSƏFƏSİ VƏ ƏDƏBİYYATINDA MÖVQEYİ
Məlumdur ki, Yunan fılosoflannın, o cümlədən Aristotelin əsərlərinin Avropa xalqları arasında yayılmasında ərəblərin çox böyük rolu
olmuşdur. Bu rolu ayrıca qeyd edən Hegel yazmışdır: “Elm və biliklər,
xüsusən fəlsəfə, m əhz ərəblərdən Avropaya keçmişdir”. Orta əsr Şərq
mədəniyyətinin Avropaya göstərdiyi misilsiz səm ərəli təsirdən bəhs
edən A.İ.Gertsen isə yazırdı: “Aristotel, ərəblərin onu yenidən dirildərək zülmət aləmində mürgüləyən Avropaya gətirincəyə qədər, dünya
xərabələri altında batıb qalmış idi” .
Bunu Aristotelin uzun zaman Avropa oxucusu üçün naməlum olan
digər esərləri ilə yanaşı, “Poetika”sı haqqında da demək olar. Ərəblər
yunan mədeniyyetini qoruyub saxlamış, ona can və yenidən həyat v əsiqesi vermişlər.
“Poetika” ilk d əfə ərəb mədəniyyəti xadimləri Əbül Bəşər Mətta,
İbn Rüşd, tacik fılosofu İbn Sinanın tərcümə və təfsirləri sayəsində
latın diline tercümə olunmuş v ə Avropada yayılmışdır. Orta əsr m üsəlman Şərqi estetikasının öz mühüm xüsusiyyətləri olmasına baxmayaraq, onun yunan fəlsəfəsi ve estetikası ilə m üəyyən cəhətlərdən həm ahəng olduğunu da unutmaq olmaz. Əreblərin musiqi problemləri ilə
daha sıx elaqələndirdikleri universal harmoniya haqqındakı nəzəriyyeleri, Pifaqor mektəbi nümayəndələrinin harmoniya v ə musiqi n əzəriyyeleri ile müeyyen menada bağlı olmuşdur. Bundan xeyli əvvəllər
ise Pifaqor mektebinin nümayəndəleri Qədim Şərq mədəniyyəti
nailiyyətlerinden bəhrelenmişlər.
Ərəb və Şərq fılosofları yunan fılosoflarınm musiqi nəzəriyyəsinin bəzi müddealarını qəbul etmiş və öz yaradıcılıq süzgəclərindən keçirib inkişaf etdirmişlər. Aristotel, Aristoksen, Ptolemey ilə yanaşı, onlar,
antik dövrün diger alimlərinin də musiqi, poeziya nəzəriyyəsinə dair
xeyli əserlerinin mütərcim və təfsirçiləri olmuşlar.
Şərq və Qerb estetikalarınm əlaqəsi məsələlərinin öyrənilməsində
bizi maraqlandıran mühüm m əsələlerdən biri də, məhz Aristotel poetikasının orta əsr Şərq poetikalanna təsiri məsələsidir. Problemin ə w ə lk i
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tədqiqatçıları, demək olar ki, eyni mövqelərdə dayanırlar. Onlar m ahiyyətcə m əsələnin bir tərəfıni nəzərdə tutaraq, Aristotel və Şərq poetikalarımn tam müstəqilliyi v ə qeyri-asılılığı ideyasını ön plana çəkirlər.
“Poetika”nm ərəb ədəbi mühiti və ona təsiri m əsələsindən bəhs
edən görkəmli rus alimi akademik Kraçkovski göstərir ki, Aristotelin
əsərlərinin bilavasitə nə bədii yaradıcılıq, nə ərəb poetika n əzəriyyələrinə hiss ediləcək dərəeədə təsiri olduğunu söyləmək çətindir. Ərəb
poetikasına aid əsərlər öz üslub və ruhuna görə yunan fılosofunun
əsərlərindən, o cümlədən “Poetika”sından seçilir. Aristotelin “Poetika”sı
ərəb poetikasınm inkişafında təsadüfi rol oynamış, ərəb fəlsəfi fıkir
tarixində müəyyən maraq doğunrıuş olsa da, poeziya n əzəriyyəçilərinin diqqətini kifayət dərəcədə cəlb etməmişdir. Zira, ərəb poetikası
tamam başqa bir mühitdə, ərəb linqvistləri və fıloloqları arasında,
onların doğma ana dili üzərindəki bilavasitə müşahidələrindən doğmuşdur. M əhz ərəb poetikası əvvəllər linqvistik prinsipə əsaslandığına görədir ki, Aristotelin psixoloji poetikası ona elə bir ciddi təsir
etməmiş v ə ədəbiyyat nəzəriyyəçilərindən uzaq olmuşdur.
M əsələyə bu cür yanaşma üsulunun tərəfdarları öz mühakimələrini həmçinin İbn Rüşt v ə digər Şərq fılosoflarının faciə və komediya
barədəki rəylərinə istinadən əsaslandırmağa çalışırlar. Onlar göstərirlər ki, “Poetika”nm hətta İbn Rüşt kimi biliciləri belə, m əsələn,
faciə ilə komediyadan söhbət gedərkən faciəni “təqdir və mədh” sənəti
hesab edərək “qəsidə” ilə bağladıqları halda, “komediyanı” təqdir,
pisləm ə sənəti adlandıraraq, onu həcv ilə bağlayırlar.
Təsadüfı deyildir ki, m əsələnin belə izahı bir çox tədqiqatçılar
tərəfındən m əhz ərəblərdə dramatik sənət olmaq etibarilə, faciənin
formalaşmış növünün də, “Poetika”da bəhs edilən şəkildə eposun inkişaf etmiş şəklinin də olmaması ilə əlaqələndirilir.
Bütün yuxarıda deyilənlərin xeyli mühüm əsaslardan məhrum
olmadığmı göstərməklə yanaşı, biz m əsələnin ikinci tərəfıni ön plana
çəkm əyi elmin inkişaf mərhələsində zəruri hesab edirik. B izcə Aristotel və Şərq poetikalarının, Aristotel və şərq estetikasının əlaqə və
münasibəti m əsələsinin digər m üxtəlif materiallar üzrə öyrənilməsini
davam etdirmək, şübhəsiz ki, əhəm iyyətsiz olmazdı. Bu, bir-birini
tamamlayan üç mühüm cəhətin m üəyyənləşm əsinə kömək edərdi:
1.
Hər iki poetika arasmda oxşar məqamlarm nədən ibarət olduğunu aydınlaşdırmağa;
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2. Orta əsr Şərq xalqları poetikalarına Aristotel “Poetika”sınm təsir
dərəcəsini müəyyən etməyə;
3. Şərq və yunan estetikasının (Demokrit, Platon, Aristotel) müqayisəli təhlili əsasında Şərqin daha qədim estetik ideyalarınm dəyişmesini müeyyenleşdirmeye.
Heç şübhəsiz ki, her bir xalqın sənət və poeziya qanunları xüsusi
cəhətlərə də malikdir, hər bir xalqın estetik nəzəriyyəsi və poetikası
onun öz bədii yaradıcılıq dühasının konkret nailiyyətlərinə, bədii təfəkkürünə, ana dilinə v e s. istinad edir, əsaslanır. Bu isə, heç də o demək
deyildir ki, bədii təfəkkürün, dilin ve s. eyni zamanda ümumi obyektiv
qanunları yoxdur, ümumi estetik prinsiplər, estetik ideal və qayələr
mövcud deyildir. Bir xalqın poeziya və incəsənətinin xüsusiliyi onun
ümumbəşəri əhəm iyyəti v ə mənasını inkar etmir.
Aristotel poetikasınm diqqət mərkəzində dayanan yunan faciəsi və
eposu kimi janrların, özünün bütün mövcud və epesenfık halmda şərq
poetikasından xeyli uzaq olduğu faktı hələ həmin poetikalar arasında
m üeyyən paralellər aparmaq imkanmdan bizi məhrum etmir.
Məşhur Şərq filosofu, “Əflatun və Aristotel fəlsəfələri”nə dair bir
sıra dərin fıkirlərin müəllifi Əl-Farabi öz fəlsəfəsi ilə Aristotel fəlsəfəsi arasındakı yaxınlığı qeyd edərək deyirdi: “Mən Aristotel zamanında dünyaya gəlsəydim , onun ən gözəl şagirdlərindən olardım” .
Farabinin “Elmlərin m ənşəyi”, “Şeir sənətinin qanunları haqqında” risalə, “Böyük musiqi kitabı”, “Poetika”ya şərhlər və digər əsərlərində Şərq ve yunan musiqi nəzəriyyəsi v ə poetikası ilə əlaqədar bir
sıra m əsələlərə toxunulmuşdur. Farabinin musiqinin mənəvi və ruhi
təm izləyici, tibbi-müalicə əhəm iyyəti haqqındakı fıkirləri ilə Aristotelin musiqinin ictimai həyatdakı rolu haqqındakı nəzəriyyəsi arasmda
sıx bir yaxınlıq və uyğunluq vardır.
Farabi “Elmlərin m ənşəyi” əsərində şərq poeziyası ilə yanaşı,
qədim yunan poeziyasınm m üxtəlif şəkillərindən bəhs etmiş, ölçü,
vəzn və mövzu problemlərinin xarakteristikasını vermişdir. Onun
“Elmlərin təsnifatı” (“İxsa al-ülum”) və digər əsərləri ilə tanışlıq yunan
facie və komediyasına şərq müəlliflərinin bələd olmaması haqqmda
geniş yayılmış fıkrə etiraz etm əyə imkan verir. Farabinin həmin esə rində “söhbətlə tamaşa v ə ya əm ələ uyğun şeylər haqqında” maraqlı
m ülahizələre rast gəlirik. Farabinin bu ifadəsinin mənasını yaxından
düşündükdə, görmək çətin deyildir ki, söhbət yunan faciələrinin teatr
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tamaşasından (“Söhbətlə tamaşa”) gedir. “Ə m ələ uyğun şeyler”
ifadəsi altında isə qədim Elladanm teatr səhnələrində real həyatın
komik və satirik aktyorlar tərəfindən təcəssümü nəzərde tutulur.
Farabi, o cümlədən digər Şərq periparatikləri bədii yaradıcılığa ümumiyyətlə sənətin bir sahəsi kimi baxaraq, onun əsasmda təqlidin dayandığmı göstərirdilər.
Mübaliğə, uydurma, poeziya ilə tarix və digər elmlərin fərqi və
ümumi cəhətləri kimi problemlərə yunan və Şərq poetikasmda verilən
cavabların həmahəngliyi bu qənaətimizin düzgünlüyünü sübut edə bilər.
Məlumdur ki, “Poetika”nın bir sıra yerlərində Aristotel bədii yaradıcılığm spesifıkasmdan danışarkən göstərirdi ki, ədəbiyyat üçün mümkün olmayıb ehtimal xaricində olan hadisələrdən ziyadə mümkün olub
ehtimal daxilində olan hadisələr daha üstündür (24-cü fəsil), m üəyyən
şəraitdə hadisələr “ehtimal daxilində ağlabatan görünürsə, bu halda
ağlazidd şeyləri də təsvir etm əyə yol vermək olar” (24-cü fəsil). Odur
ki, “digər sahələrdə olduğu kimi, Homer yalanı da nece ustalıqla işlətməyin yollannı qalan şairlərə öyrətməkdə bir nümunədir” (24-cü fəsil).
Buna bənzər fıkirlərə şərq şair və nəzəriyyəçilərinin əsərlərində də
təsadüf etmək mümkündür. M əsələn, Qərb ədəbiyyatı və fəlsəfəsində
Gete və Hegelin yüksək qiymət verdikləri Nizami özünün məşhur
“Şərəfhamə”sində yazır:
“Söz inci kimi işıq saçsa da,
İnandırıcı olmayanda yalan kimi görünər.
Doğruya bənzəyən yalan
Yalana bənzəyən doğrudan yaxşıdır”.
“Leyli və Məcnun” da isə şair oğluna nəsihət edib deyir:
“Hərçənd başında sərvərlik sövdası hiss edir,
Söz demək, şeir yazmaq həvəsini duyuram.
Şerə bağlanma, şeir fənninə uyma,
Çünki onun ən gözəli ən yalanıdır”.
İbn əl-Ə sir, Əsm əiyə əsaslanaraq, belə nağıl etmişdir ki, onun
(Əsməinin) fıkrincə, fəsahətli şair o adamdır ki, onun şerində, lazım
gələrsə, hər hansı yalan və ya doğrunun mübaliğəsinə yol verilmiş
olsun. Şair yalnız (mübaliğəsiz) düz yazmağa bağlanarsa, onun şeri fəsahət və ahəngdarlıqdan məhrum olub zeifleyər. M eselən, əreb edebiy72

yatında cahiliyye dövrünün görkemli şairlərindən sayılan Həssan
müsəlman olduqdan sonra onun şeri islamiyyətdən əvvəlki zirvəsinə
qalxa bilmemişdir. Revayətə göre, Həssanla söhbətdə biri ona, - “ey
Əbül Həssan, senin şerin artıq qocalmışdır,” - söyləmiş, Həssan isə
cavabında demişdir ki, “ey mənim oğlum və qardaşım, şerin lətafəti,
inceliyi ondadır ki, şair hər hansı bir sahədə söz deyərsə, mübaliğəyə
yol verib yalan, doğru, o şey ki lazımdır, onu şerində verə bilsin. İndi isə
islamiyyət yalan şeir yazmağa qoymur. Elə bunun nəticəsidir ki, şerim
e w e llə r malik olduğu seciyyədə deyildir.
Oxşar misalların sayını artırmaq da olar. Bu kimi ideyaların m üsteqilliyini göstərmekle yanaşı, həmçinin Aristotel fikirlərinin orta əsr
Şerq elmi dairələrinə məlum olduğunu da görməmək olmaz. X əsrin
filoloqu İbn Düreyd öz analogiyalarından birində gətirdiyi m üxtəlif
yunan hedisləri içərisində Homer barəsində “müğənni Saxurosun” bir
hədisini də misal gətirir: “Ona dedilər: Homer öz şeirlərində yalan
deyir. O cavab verdi: Şairdə dilin gözelliyi və şirinliyini ararlar, peyğəmbərlərdə isə heqiqəti”. Aristotelin Homerdən bəhs açması məhz
bu “yalançılığma” görə öz əsərində onu tərifə layiq görməsi İbn X ə lduna da məlum idi.
Şerq fılosoflarmın əserlərində Aristotel “Poetika”smın müeyyən
müddeaları ile həmaheng seslənən digər başqa fıkirlərə də təsadüf
etmek olar. Poeziyanm spesifıkliyindən söhbət gedərkən, məsələn, Aristotel kimi, İbn Xeldun da başlıca olaraq formal cəhətlərə deyil, daxili
mezmununun poetik özünəməxsusluğuna diqqet etməyin lazım g ə ldiyini söyleyir.
Aristotel “Poetika”nın birinci fəslində bəzi poeziya nəzəriyyəçilərine irad tutaraq yazır: “Əgər biri tibb v ə ya təbabətə aid m üəyyən bir risaləni metrlə yazarsa, onun müəllifıni, adətən şair hesab edirler, halbuki esərlərinin metrlə (nəzmlə) yazılmasından başqa Homerle
Empedokl arasında heç bir oxşarlıq yoxdur və buna görə də birincini
haqlı olaraq şair, ikincini isə şairdən daha çox fizioloq (təbiətçi) adlandırmaq edalətlidir” .
İbn Xəldun da “Ə l-m üqəddəm ə” əsərində poeziyaya verdiyi tərifınde şerin qafıyə, vezn kimi formal cəhətlərindən ziyadə daxili m əzmun spesifıkliyini esas götürərək belə bir nəticəyə gəlir ki, Ə1 M ütənəbbi ve Ə1 Məərrinin şerilə yazılmış əsərləri vəzn və qafiyələnmiş
de olsa poeziyaya deyil, felsefəye, exlaqi didaktikaya mensub esərlerdir.
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İndiyədək tədqiq olunmamış məsələlərdən biri Şərqin daha qədim
estetik ideyalarının Aristotel poetikasma bəzi zənn edilən təsiri m ə s ə ləsidir.
Bu maraqlı m esələnin qoyuluşu və həlli bir sıra çetinliklərle
bağlıdır:
1) Aristotelin bir çox əsərləri, o cümlədən ədəbiyyat n əzəriyyəsinə dair işlərinin (“Şairlər haqqmda”, “Ritorika haqqında”, “Qril”
kimi dialoqları və teatr sənətinə həsr olunmuş “Didaskalilər”i) bu
günədək gəlib çatmaması;
2) yunan müəlliflərinin (o cümlədən Aristotelin) bilavasitə poetikaya
dair ixtiyarımızda olan əsərlərinin natamam və yarımçıq olması;
3) Qədim Şərqin daha ilkin fəlsəfı-ədəbi abidələrindən olan
“A vesta”nın kifayət qədər öyrənilməməsi.
Məlumdur ki, “Avesta”nm qədim laylarına məxsus ideyaların, o
cümlədən Midiya maqları təliminin qədim yunan fəlsəfəsi nüm ayəndələrinin, xüsusən Pifaqor, Heraklit, Demokrit v ə Platonun nəzəri
görüşlərinin formalaşmasına müəyyən təsiri olmuşdur. Adları çəkilən
fılosoflarm Şərq mədəniyyeti ilə əlaqəsi qədim dövrün bir çox nümayendeləri (Diogen Laersi, Svida, Strabon, Elian) tərəfındən təsdiq
olunmuş v e antik fəlsəfənin görkəmli tədqiqatçıları A.O.Makovelski,
S.Y.Lurye v ə digər alimlərin əsərlərində öz inikasını tapmışdır.
Yuxarıda göstərilən bütün çətinliklərə baxmayaraq, estetika sahəsinin özündə belə diqqətli axtarışlar yolu ilə m əhz qədim şerq fəlsəfı
və estetik təfəkkürünün yunanlara göstərdiyi təsirin bir sıra ünsürlərini
m üəyyən etmək mümkündür.
Məlumdur ki, “təmizlik və təm izlənm ə” kateqoriyası “Avesta”nın
estetik prinsiplərində mühüm yertutur. “Təmizlik” və “Təm izlənm ə”
Avestada təsdiq olunan gözellik idealı ilə ən sıx şəkildə bağlı kateqoriyalardır. Zərdüştiliyin əxlaqi triadası üç şeyi - fıkrin, danışığm ve
əm əlin paklığını, təmizliyini (haumata, hukta, hvarashta) nəzərdə tutur.
Zərdüşt deyir: “Mən fəzilətli fıkri, fəzilətli sözü, fəzilətli əm əli mədh
edirəm” (“Yasna” XIV).
Demokrit öz estetikasında “Avesta”nm həmin triadasını eynilə
təkrar edərək, üç şeye əm əl etməyi: “yaxşı düşünmək, yaxşı danışmaq, yaxşı iş görməyi” öyrədir.
“Avesta” öz menəvi ehkamlarında ədalət ve həqqaniyyət telebini
ön plana çəkərək öyrədir ki, yalan v ə aldatma hər şeydən pisdir.
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Həmçinin Demokrit insanın heqqani olmasını tələb edərək öz etikasında ədalətə xüsusi diqqət yetirir.
Bizcə, “Avesta” ilə Platonun “temizlik” kateqoriyasını anlamaları
arasmda yaxm bir elaqə olduğunu göstərsək, sehv etmərik. Fikrimizi
tesdiq etmek üçün “Avesta” ile qedim yunan müelliflərinin əsərləri
arasında bəzi müqayisələr gətirək:
1. Zərdüştün əxlaq m əcellesində fiziki və ruhani təmizlik mühüm
yer tutur.
“Platonda da həmçinin temizlik iki cürdür: fıziki və psixik”.
2. Zaman keçdikcə “Avesta”da təm izliye riayət etmək m əsələsi
ilə əlaqədar çoxlu təlimat v e tələblər irəli sürülür v ə təmizliyin fövqəladə dərəcədə mürəkkəb ayinləri yaranır.
Yunanların da, öz növbəsində, təmizlik və təmizlənməyə dair eynt
və oxşar ayin və təlimatları olmuşdur.
3. “Avesta”da “fıkrin təm izliyi”, Platonda isə “ağlın təm izliyi”
haqqmda danışırlar“Avesta”da: fəzil fikirli adam cilovsuz qəzəb və digər ehtiraslara
meruz qalmır.
Platonda: “ehtiraslardan təmizlənmək üçün hər kəs fəzilliyə malik
olmalıdır, bu ise məhz ağlm köməyi ilə yaranır”.
Quruluş və zahiri cehətdən digər müqayisə və paralellər də gətirmək olardı (mənəvi təmizlik, sözün, kəlamm təmizliyi və onun təsiredici qüvvesi v ə s.).
Təmizlik (catharotes) və təmizlənmə (satharsis) anlayışlarına daxil
olan mənaların əhatə dairəsi xeyli genişdir, həm də öz növbəsində,
“təm izlənm ə” yalnız heyat ve səhnə əsərlərinin təsiri ilə başa gələn
fəci sarsmtılarla məhdudlaşmır.
Buna görə də, əgər biz erkən Şərq estetik ideyalarmın Aristotcl və
xüsusən onun “Poetika”sına tesirinin tam aydın izlərinə təsadüf etmiriksə, bu hələ Şərqə məxsus görüşlərin faciə nəzəriyyəsinin tarixən
formalaşmasmda heç bir rol oynamadığmı söyləm əyə haqq vermir.
M əsələ burasmdadır ki, Aristotel özünün “catharsis” haqqındakı təlim ine bilavasitə, birdən-bire deyil, dolayı yollarla gəlib çıxmışdır.
Yunanların “təmizlenmə” haqqında nəzəriyyəsinin qədim Avesta
təmizlik nəzeriyyəsi ilə bağlı olduğunu belə bir fakt da təsdiq edir ki,
Pifaqor, Demokrit şərqlilerdən çox şey öyrəndiklərini etiraf eləyir, Platon v ə Aristotel isə Zərdüşt təlimindən xəbərdar olduqlarını qeyd edirlər.
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Daha qədim Şərq fəlsəfə və estetik ideyalarınm qədim yunan fə lsəfəsi və estetikasına təsiri m əsələsini, sözsüz ki, mütləqləşdirmək
düzgün olmaz. Ona görə ki, söhbət m üxtəlif inkişaf mərheləlerinden,
m üxtəlif ölkələrdən, spesifık təfəkkür üslublarından gedir. Lakin, öz
növbəsində, ən əsas və mühüm m əsələləre münasibətde müşahidə olunan ayrılıq v ə müxtəlifliklər də müeyyen felsəfı estetik m esəlelere
olan baxışlardakı ümumi həmahəngliyi, bir tərəfın o birinə tesirini
örtüb pərdələyə bilməz.
Nəhayət, bütün dediklərimizdən bu nəticeye gelm ək olar. haqqında bəhs olunan mövzunun hətta ümumi əlaqələr sisteminde n isbətən ayrı - “mikroproblem” kimi öyrənilməsinin istər qedim, istər orta
əsr Qərb və Şərq mədəniyyətlərinin mənevi yaxınlıq ve qarşılıqlı elaqələri haqqındakı elmi təsəw ürlərin genişlənməsi və dərinleşməsi
işində mühüm əhəm iyyəti vardır.

Aslan Aslanov
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ŞƏRHLƏR
Aristotelin eserlərinə yunanların özlərindən sonra ilk ciddi maraq
ən ə w ə l Suriya ve İranda başlanmışdır.
Suriya eramızın II əsrindən güclü mədəni inkişaf yoluna düşmüş,
V əsrdə isə artıq Aristotelin demək olar ki, bütün əsərləri Suriya dilinə
tercüme olunmuşdu. Dini ve siyasi təqiblərdən yaxa qurtarmaq üçün
İrana penah gətiren Suriya mədəniyyət xadimləri burada iranlılarla
yanaşı, yunan elmi və mədəniyyətinin yayılmasında böyük rol oynayır, Aristotelin də əsərlərini fars dilinə tərcümə edirlər. V.İ.Zaxarov yazır
ki, Xosrov özü Aristoteli mütaliə etməyi çox sevərmiş (“IIoeTHKa”
ApHCTOTejwı. B.H.3axapoB. BcTymıeHHe. BapuıaBa, 1885, c.8 ).
Əmevilərin teqibinden İranda özlərine sığınacaq tapan Abbasın
nəslindən olan əreblər də burada elmə, yunan mədəniyyəti və fəlsəfəsine böyük maraq göstərirlər. Onlar geri qayıdıb Ərəbistanda əm əvilər taxt-tacına sahib olduqdan sonra Mənsur, Madi, Harun ər-Rəşid,
Memun ve Mütevekkilin hakimiyyətləri zamanlarında elm və incəsəneti inkişaf etdirməye ciddi səy göstərirlər. Nestoriançı mütərcimlər
bir çox əsərleri yunan və Suriya dillərindən ərəbceyə tərcümə edirlər
(B a x yene orada, səh.7-10). IX əsrdə Qonain “Poetika”nı ilk dəfə
yunancadan Suriya dilinə çevirir. 930-cu ildə “Poetika” Əbül Bəşər
Metta, əsrin sonunda ise Yaqa ibn-Hadi tərefındən Suriya dilinə tərcüme olunur. 1174-cü ildə isə erəb alimi İbn Rüşd Kordovoda
“Poetika”nın Suriya mətninə esasən onun ərəb təfsirini verir. İbn Rüşdün ərəb təfsiri esasında, “Poetika” German Alleman tərəfındən 1256-cı
ilde latmcaya tərcümə edilmiş və hemin tərcümə 1481-ci ildə V enesiyada çap olunmuşdur. 1498-ci ilde isə “Poetika” Georgi Valla terəfındən bilavasitə yunancadan latıncaya tərcümə olunub, nəşr edilmişdir.
“Poetika”nın yunancası ise 1508-ci ildə Venesiyada çapdan çıxmışdır.
Bundan sonra “Poetika” dünyanın bir çox dillərinə tərcümə olunmuş
ve onun haqqında yüzlərlə tədqiqat əsərləri, m əqalələr yazılmışdır.
“Poetika”nın yunan mətninin mövcud nəşrləri içərisində Kristin
nəşri daha mötebər sayılır. Həmin mətn 1878-ci ildən bəri bir neçə dəfə
neşr edilmişdir.
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“Poetika”nın ruscaya V.Q.Appelrot və N.İ.Novosadski tərəfındən
edilmiş mövcud tərcümələri Kristin 1878-ci və 1910-cu il Leypsiq
nəşıindən edilmişdir. Appelrotun 1893-cü il, Növosadskinin isə 1927ci il tərcümələrindən daha ə w ə l “Poetika”nın ruscaya iki tərcüməsi
məlumdur. Bunlardan birincisini B.İ.Ordmski (1854), digərini isə
V.İ.Zaxarov (1885) tərcümə etmişdir. N.Q.Çemışevski, Peterburq U n iversitetinin gənc professoru, yunan dili və ədəbiyyatı üzrə dövrünün
böyük mütəxəssisi B.Ordınskinin tərcüməsi haqqında yazdığı m əqaləsində (B a x H.r.HepHbimeBCKHH. ƏcTeraKa. M., 1958, c . 315-348)
alimin rus mətni üzərindəki əm əyini çox yüksək qiymətləndirmişdir.
Bununla yanaşı, Çemışevski bəzi hallarda Ordınskinin tərcümə dilinin
miiəyyən ağırlıqlardan xali olmadığını da göstərmişdir.
Ordınski “Poetika”nı tam bitkin, mükəmməl əsər sayır, onda heç
bir qırıqlıq və natamamlıq görmür; şərh və təfsir hissələrində də özünün bu rəyini sübut etm əyə çalışır.
Ordınskinin tərcüməsi natamamdır. O, tam şəkildə yalnız əsərin
18 fəslinin tərcüməsini vermişdir. Sonra həmin fəsillərin tərcüməsinə
dair əsərdə qeydlər, qalan fəsillərin izahlı tərcüməsi və şərhi gəlir.
Ordmskinin bu tərcüməsi v ə müəyyən fəsillərin dərin və geniş şərhi
indi də bir sıra cəhətdən öz əhəm iyyətini itirməmişdir.
Zaxarovun tərcüməsi isə sərbəst tərcümə və təfsir təsiri bağışlayır.
Lakin bu tərcümənin də təfsir hissəsində maraqlı qeydləri vardır.
“Poetika”nm azərbaycanca bu tərcüməsi V.Q.Appelrotun ruscaya
etdiyi tərcümənin 1893-cü və 1957-ci ilnəşrlərindənedilmişdir(1893-cü
il nəşrində əsərin yunanca mətni də verilmişdir). F.A.Petrovskinin
redaktəsi ilə 1957-ci ildə yenidən nəşr olunan həmin rusca tərcümə
daha dəqiq və mükəmməldir.
F.A.Petrovski “Poetika”ya qeydlərin əvvəlində əsərə dair rusca
mənbələrdən D.A.Averkinin “Dram haqqında” (1893) və S.M.Kupiçin
“Horatsionun yaradıcılığında şəxsiyyət m əsələsi” məqaləsini (Nejindəki tarix-fılologiya institutunun xəbərləri, 1916, 13-cü cild), sovet
dövründə isə V.İvanovun “Dionis v ə dionisçilik” (Bakı, 1923) kitabını, N.İ.Novosadskinin “Poetika”nın giriş və ətraflı qeydlərlə təhciz
olunmuş yeni tərcüməsini, A.A.Qruşkanm “Maksim Qorki Aristotelin
şərhçisi kimi” (SSRİ EA xəbərləri, humanitar elmlər bölməsi, 1930,
səh. 113-134), V.F.Asmusun “Aristotelin estetikasında realizm m əsələləri” (“Teatr” jumalı, 1939, JVs 1-2) məqalələrini nümunə göstərir.
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Biz buraya F.A.Petrovskinin “Yunan ədəbiyyatı tarixi” kitabının
ikinci cildindən (M., 1955, səh.210-218) “Aristotelin ədəbi n əzəriyyəsi” məqaləsini, Petrovski və Axmatovun “Poetika”nm 1957-ci il
nəşrinə giriş və yekun məqalələrini, Losevin “Antik estetika tarixi”
(M., 1969) kitabını, eyni zamanda Kopper və Hamiltonun ingilis
tərcümələrinin 1921-ci il tarixli nəşrlərini, A.Qudemanm tərcüməsinin 1921-ci il Leypsiq, R.Kasselin tərcüməsinin 1969-cu il Berlin
nəşrlərini, Polşa estetiki R.N.İnqardenin “Estetika üzrə tədqiqat”
kitabmda Aristotelin “Poetika”sı haqqında qeydlər fəslini (M., 1962,
səh. 155-202), Əli Soltanlının “Antik ədəbiyyat tarixi” kitabmda
“Poetika” barədəki hissəni və həmin kitabın müvafiq fəsilləini, Əkbər
Ağayevin “Yunan ədəbiyyatı tarixi oçerkləri” (Bakı, 1938) kitabmdakı
“Poetika”bölməsini əlavə edə bilərik.
Bizdə olan məlumata görə “Poetika”nı görkəmli türk estetiki İsmayıl Tunali də tərcümə etmişdir (İstanbul, 1963).
Kitabm meydana çıxmasında müxtəlif mənbələrdən, şərh və təfsirlərdən istifadə olunmuşdur. “Poetika”nın azərbaycanca tərcüməsinə
verilən şərhlərdə bu sahədəki əvvəlki nailiyyətlər nəzərə alınmışdır,
eyni zamanda ə w ə lk i bir çox şərhlərdən həm xarakteri və əhatə dairəsi, həm də məlumatın dərinləşdirilməsi, dəqiqləşdirilməsi, bəzilərinin təkzibi yeni şəkildə qoyuluşu cəhətdən fərqlənir.
“Poetika”nm tərcüməsindəki adi qövs şəklindəki mötərizələr - ( )
- Aristotelin özünə məxsusdur. Bucaq şəkilli mötərizələr - < > “Poetika”nm bizə gəlib çatmış yunanca mətnində nəzərdə tutulmuş və
ya unudulmuş sözlərin bərpası üçün işlənmişdir. Kvadrat şəkilli
mötərizələrdə - [ ] - verilən söz və ifadələr isə tərcümənın aydmlığı
üçün mənaya görə artırılmışdır.
Aşağıdakı izahlar fəsillərin sıra ardıcıllığı üzrə verilmişdir.

1
1.
Poetik sənət - sözün geniş mənasında bədii söz sənəti, ədəbi
yaradıcılıq. Yunanca “Poyeo” - “yaradıram” felindən olan “poyetike”
- “bədii fəaliyyət”ə, “bədii iş ”ə yaxm bir mənanı ifadə edir.
Etim oloji, semantik baxımdan yunanca “p oyetik e”, “poyetes”,
“poyeo”, “pes”, “pyes”; rusca “poet”, “petar”, “pet”, “pesnya”, “bayan”;
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azərbaycanca “bayatı”, “boy” (Koroğlu, Dədə Qorqud boyları) və
“bəyan” qəbilindən ifadələrin yaxınlıqlarını fərz etmək olar.
2.
Fabulanırı necə qurulmalı olacağından - hərəkət və fəaliyyətin
təqlidinin, əhvalatların gedişatının necə olacağından. Geniş tərifı 6-cı
fəsildə verilmişdir.
3
.Avletika və kifaristika - avlos v ə kifara çalma sənəti (avlos - qədim
Yunamstanda qaboy tipindən nəfəsli alətə, kifara - simli alətə deyilir).
Qədim ellinlilər ziyafət və teatr tamaşalarında avlosdan geniş istifadə
etmişlər. Avlos çalanlann rəsminə məşhur qədim yunan saxsı vazalarında rast gəlm ək olar.
4.
Təqlid - yunanca “mimesis” anlayışının azərbaycanca qarşılıqlı
ifadəsi kimi işlədilmişdir. Lakin “təqlid” “mimesis”in mənasmı bütün
dolğunluğu ilə ifadə etmir. “M im esis” gerçəkliyin yaradıcı şəkildə
canlandırılması, bədii təcəssümləndirmə anlayışına daha uyğundur.
Kökündə “yaradıcılıq” sözü olan “yaraşdırma” anlayışı da bu mənanı
ifadə edə bilər. Etimoloji və semantik cəhətdən, şübhəsiz, “mimesis”lə
dilimizdə sənət sahəsilə bağlı olaraq işlənən “mümarisə”, “müsamirə”,
“musiqi”, “memar”, “him” “him eləm ək” kimi ifadələr arasmda qohumluq olduğunu fərz etmək olar. Xalq içərisində işlənən “təala çıxarmaq”
ifadəsi də “mimesis”ə yaxın anlayışdır. Təqlid haqqmda nəzəriyyəni
və “mimesis” istilahını Platon qorqiçilərdən, Aristotel isə Ksenofont və
Platondan əxz etmiş, lakin daha da dəqiqləşdirmiş, dərinləşdirmişlər.
Difırambik poeziya - xor lirikasının əsas üç mühüm şəkillərindən
(difıramb, epinikiya, enkomi) biridir. Şərab allahı Dionisin doğulması,
həyat və fəaliyyəti ilə bağlı əhvalatlara və ölümünün təsvirinə həsr
olunmuş mahmlara deyilir. Ümumiyyətlə, yunan lirikası, o cümlədən
difırambik poeziyanın mühüm xüsusiyyətini avlosların təranələri
altında oxumaq və oynamaq təşkil edir ki, bu da bizim ozan yaradıcılığmı xatırladır. Xor difırambik poeziyasının banisi Arion (e.ə. VII əsr)
hesab olunur. Arionadək difırambı bir nəfər ifa edirdisə, Arion bu
ənənələri dəyişdirmiş, xor təşkil etmişdir. Belə ki, Dionis bayramlarında xor dəstəsi Dionis minbəri ətrafında dayamb sual-cavab, təsvir
və təntənəli çıxış şəklində xor oxuyurdu. Arion, rəvayətə görə, öz
mövzularına faciəli məzmun verib, satirləri personaj kimi dəstəyə daxil
etdiyi üçün, faciənin ünsürlərini yaratmışdır. Şübhəsiz ki, bu da faciənin yaranması üçün m üəyyən hazırlıq idi..
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Təqlidi sənətlərdir - sənət anlayışı yunanlarda geniş anlayışdır. O,
eyni zamanda həm incəsənət, həm m üxtəlif “peşə sahələrini” əhatə
edir. Texniki, praktik peşə və sənətlərdən fərqli olaraq, burada mim etik sən ət sahələri nəzərdə tutulur.
Bəzilərinin ustalıq, başqalarının vərdiş, digərlərinin təbii istedad
hesabına... - “Politika” əsərində Aristotel deyir ki, hər bir sənətin
“m əqsədi təbiətən çatışmayan şeyləri tamamlamaqdan ibarətdir”. Aristotel bədii yaradıcılığın mühüm komponentlərindən birinə, göstərilən
elementlərin hamısınm sənət və bədii yaradıcılıqda mühümlüyünə işarə
edir. Uyğun fikirlərə sofıst fəlsəfı dairələrinin, Sokrat, Platon kimi
mütəfəkkirlərin mülahizələrində rast gəlm ək olar. Kim arzuladığı
müdriklik, qocalıq, bəlağət, fəzilət kimi amilləri bir küll halında və ya
qism ən kamil bir dərəcəyə çatdırmaq istəyirsə, buna yalnız aşağıdakı
şərtlərlə nail olmaq olar. Birincisi, adam təbii qabiliyyətə malik olmalıdır ki, bu da (əlbəttə) xoşbəxt təsadüf sayəsində mümkün olur; ikincisi isə adamın özündən asılıdır, yəni ondan ibarətdir ki, gözəlliyə və
yaxşılığa can atasan, zəhmətə qatlaşasan, ən erkən yaşlanndan oxumağa
başlayıb, uzun zaman elmini davam etdirəsən. Əgər bu şərtlərdən biri
olmazsa, heç nədə mükəmməlliyin zirvəsinə çatmaq olmaz, bütün bu
şərtlər olarsa, nə ilə məşğul olsan, ən yüksək nəticələrə nail olmaq olar.
Söz, ritm, harmoniyanın köməyi ilə - harmoniya estetik və bədii
mənada cismani; m ənəvi, zehni sahələrdə, o cümlədən sənətdə ahəng
deməkdir. Mövcud mətndə səs ahəngi, lad, məlahət, melodiya m ənasında işlənmişdir.
Siringə (yunanca - Syurinks) - əsatirdə siringəni k əşf edən m eşələr, otlaqlar Allahı v ə çobanlar hamisi Panın adı ilə bağlı olaraq, ona
“Pan svireli” də deyilir. Uzunluğu tədrici şəkildə azalan 5, 7, 9 və 11
paralel qamışdan düzələn siringə tütəyinin hər qolu m üxtəlif ahəngli
fleytavari səsə malikdir. Lakin siringə, fleytadan fərqli olaraq, barmaqların köməyi ilə deyil, ağız və dodaqların hərəkəti ilə çalınır.
Ritmin köməyi ilə bəzi rəqqasların oyunu misal ola bilər - musiqi
və mahnı ilə müşayiət edilm əyən xalis ritmik rəqs və pantomima.
Tərifsiz qalır... - qədim yunanların düşüncəsində nəsr və nəzm
yaradıcılığını ümumi bir anlayışla göstərən ayrıca ədəbiyyat, bədii
ədəbiyyat ifadəsi yox idi. Həmin m əsələyə işarədir.
Sofron vəK senarx mimləri... - məşhur yunan müəllifləri Sofron və
oğlu Ksenarxın yazdıqları m əişət lövhələrinə həsr olunmuş səhnələr.
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Sofronun “Qaymana”, “Qadınlar naharda”, “Qadmlar İstimiya bayramında” və başqa mimləri məlumdur. Mimlər ucadan oxunmaq v ə ya
səhnə vasitələrinə müraciət etmədən evdə, ziyafət məclisində, m eydanda və s. oynanılmaq üçündür. İcraçı söz, him-cim, ritmik bədən
hərəkətləri ilə ətrafmdakıları şənləndirmək üçün m üxtəlif ə y lən cə ləri, m əişət səhnələrini v ə m əzəli xarakterləri canlandırır. Mimist,
qadın və kişi ola bilər və o, nadir müstəsnalarla, çox hallarda yükün
bütün ağırlığmı öz üzərinə götürərək, m üxtəlif rolları ifadə edir. M im
ifaçılarına da “mim” deyilir və onlar dramatik aktyor, deklamator v ə
müğənnilərə bölünürlər ki, bunlar da “mimoloq”, “loqomim”, “etomim”
(“loqos” - söz, nitq mimçiləri, “etoloq” - etos - əxlaq, m ənəviyyat
mimçiləri), “mimobi” (həyat m əişət mimçiləri) “mimvala” (fleyta
təranələri altında mimçi) “maqodo”, “lisiodo”, “simiodo”, “qilarodo”
(“ode” - mahnı, qelos - gülüş nəğməkarı) və s. adlanırlar. B əzi m im lərə isə “kinedema” və ya “kinedoloq” (“kino” - hərəkət etdirərəm,
“aydos” - eyibli, biabırçı) deyilir, daha doğrusu, ləyaqətsiz, biabırçı
hərəkətlər göstərən mimlərə belə deyilir. Qədim yunan mimləri və
Azərbaycan xalq dramının qədim elementləri, ailə-m əişət oyunları
arasında maraqlı paralellər müşahidə etmək olar.
Sokrati söh bəthr - Sokratm müsahibələri şəklində yazılar, fəlsəfi
mükalimələr (dialoqlar). Platonun “Böyük Hippiy”, “Kiçik Hippiy”,
“Pir” (“Ziyafət”), “Fedr”, “D övlət”, “Qanunlar”, “Sofıst”, “Qorqiy”,
“Fileb”, “Sokrat appologiyası”, Ksenofontun “Sokrat mükalimələri”,
Plutarxın “Qrill”, “Yeddi hükəmanm ziyafəti”, “Musiqi haqqında”
dialoqları bunlara misal ola bilər. Dialoqlar bir çox hallarda iki hissədən ibarət olur. Birinci hissədə müsahibə gəzinti zamanı aparılır, söhbətin kulminasiya vaxtı müsahiblər dinclərini almaq məqsədi ilə ə y ləşib fıkirlərini davam etdirirlər. Bir sıra hallarda dialoq müəllifi mükalimə
üsulundan kənara çıxaraq, müsahibənin predmeti ilə bağlı mülahizələr
söyləmək üsulundan da istifadə edir.
Elegiyaçılar... epiklər... - elegiya və epik janr ustaları; elegiyafrigiya tütəyinin müşayiəti ilə oxunan hüznlü, m əsnəvi formasında
lirik şeir; birinci misrası daktilik hekzametr, ikinci misrası pantametr
vəznində yazılır. İctimai, siyasi, hüquqi, vətənpərvər mövzulara aid elegiyalar da vardır. Elegiyanm ən böyük ustaları Kallin (e.ə. 690-663),
Titrey (e.ə. VII əsr) və Solon (e.ə. 635-559), epikanm tanmmış sənətkarları isə Homer və Hesiod kimi şairlər sayılır.
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Empedokl (e.ə. 483-423) - məşhur yunan materialist fılosofu, təbıətşünası və həkimi. Ritorik üslubda hekzametrlə yazılmış “Peri fisis”
(“Təbiət haqqında”) və “Cätharsis” (“Təm izlənm ə”) adlı fəlsəfı
poemalann müəllifi. Hər iki əsərin Fəzlullah Nəimi və İmadəddin Nəsimi
yaradıcılığına müəyyən təsiri olmuşdur. Q.Dilsin yunan mətnlərində,
A.O.Makovelskinin “Sələfi Sokratlar”, Q.İ.Yakubanisin “Empedokl”
kitabında hər iki əsərdən gətirilən fraqmentlərlə Nəsiminin bir sıra şeirlərinin müqayisəli təhlili bunu sübut edir. Azərbaycanca: “Bu cisim
evinə, taliba, seyr edərək çün can gəlir” misrası ilə başlanan 62 beytlik
poemasında Nəsimi üzvi aləmin inkişafında dörd pillə haqqında Empedokl nəzəriyyəsini bütünlüklə qəbul edərək, bir sıra hallarda Empedoklun uyğun fraqmentlərinin hərfı tərcüməsini verir. Nəsiminin başqa bir
sıra şeirlərinin mətni də fraqmentlərə tam uyğun gəlir.
Xremonun “Kentavr” rapsodiyası - e.ə. IV əsrdə yaşamış yunan
faciənəvis şairlərindən Xremonun əsəri. Aristotelin “Ritorika”da göstərdiyi kimi, Xremon öz faciələrini səhnədə oynamaq üçün deyil, ucadan
oxumaq üçün yazmışdır. Buna görə də “Kentavr”ın dram janrlarına
deyil, epik sahəsinə aid olduğunu söyləyərək, onu rapsodiya adlandırır. Xremonun əsərlərindən ancaq xırda-para fraqmentlər qalmışdır.
Nomlar - Apollon şərəfınə oxunan mahnılar.

2
Bizdən yaxşılarmı... təqlid - Aristotel Esxil və Sofoklun işlətdiyi
istilahdan istifadə etmişdir. Müasir baxımdan əzəm i və ülvi xarakterli
adamların işinin, hal və hərəkətlərinin təqlidi və təcəssümü deməkdir.
Poliqont (e.ə. V əsr) - yunan rəssamı, ülvi üslubda monumental,
dekorativ divar rəngkarlığının ən böyük nümayəndəsi. Qədim Attika
m illi qəhrəmanı Tezey, o cümlədən Odisseyin həyatına aid əsərlərin
müəllifıdir. Aristotel Poliqontun yaradıcılığında formanın ideallığına
işare edir, onu insani təbiiliyin fövqünə ucaldan bir ustad kimi tərifləyir. Poliqontun yaratmış olduğu xarakterlərin xarici və daxili aləm həqiqetini Aristotel exlaqi mənada işlənən “ethos” anlayışı ilə ifadə edir.
Pavson (e.ə. V əsr) - yoxsul yunan rəssamı; hazırcavablığı, satira
v e pamfletləri ilə də tanınmışdır. Məşhur yunan dramaturqu Aristofanm
müasiridir. Aristofan “Ə hli-keflər” əsərinin 4 2 7-602-ci, “Tesmofori
bayramında qadınlar” əsərinin isə 949-cu strofalarında Pavsondan bəhs
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edır. “Axamyanlar” komediyasında o, Pavsonun adını Xolorqa dem indən (əyalətmdən) olan yoxsul v ə pamfletçi Lisistratla yanaşı çəkir.
“Poetika’’da Aristotel Pavsonun insan təbiətindəki alçaqlıqları və ey b əcərlikləri xüsusi bir aludəçiliklə, karikatur şəkildə təsvir etməsinə işa rə edir, “Politika” əsərində gənclərə Pavsonun deyil, Poliqontun əsə rlərinə tamaşa etməyi m əsləhət görür.
Dionisiy - yunan portretisti, Poliqontun müasiridir.
Kleofont - haqqında az məlumat olan yunan şairlərindəndir. Onun
adım Aristotel, eyni zamanda “Poetika”da Aristofanın müasiri facienəvis Sefvpalla yanaşı çəkir və hər ikisinin əsərlərini aşağı üsluba
misal gətirir. Aristotel “Ritorika”sında Kleofontun dilinin adiliyinə v ə
nəsrə yaxınhğına işarə edir.
Fasoslu Hegemon (e.ə. V əsrin sonu) - yunan komiki v ə parodiyanəvısıdir. Afinahlar arasında geniş yayılmış bir çox epik əsərlərə
yazdığı parodiyaları ilə şöhrət qazanmış şairlərdendir. Hegemon eyni
zamanda dramatik parodiyalar müəllifıdir. Rəvayetə göre, Peloponnes
muharıbəsı zamanı onun “Qiqantomaxiya” adlı dramatik parodiyası
göstenlərkən tamaşaçılar Afına ordusunun Siciliyada məğlubiyyət xəb erini eşidirlər. Bu kədərli xebərin hamını sarsıtmasına baxmayaraq,
Hegemon tamaşanı yarımçıq kəsm əyincə heç kəs yerindən tərpənmir!
Bu, Hegemonun, şübhəsiz, güclü sənətkar olduğuna dəlalət edir.
Nikoxar - yunan şairidir. Özü və əsəri “Deliada” haqqmda səhih
məlumat yoxdur.
Arqant Timofey və Filoksen - yunan şairləridir. Tərcümələrdə bərpa olunan “Arqant” yerinə əlyazmasında yalnız “Qant” sözii yazılmışdu-.
Əgər həqiqetdə əlyazmasında “Ar” buraxılmışsa, onda bəzi şərhçilərin dediyi kimi, Aristotelin müasiri Kifared Arqantı təxmin etmək olar.
“Tımofey nom və difıramb şairlərindendir, e.e. 446-cı ildə Miletdə anadan olmuşdur. Pavsini onun “İranlılar” adlı nomunun, Afıney isə “Kikloplar difirambının adını çekir. Timofeyin “İranlılar” əsəri I902-ci ildə
Mısırdə, Abussir yaxınlığında “Deutsche Orient gesellschaft” cemiyyeti
tərəfındən aparılan qazıntı işləri zamanı papiruslardan birində tapılıb
müəyyən edilmişdir. Filoksen (e.e. 453) Kipr adasmda anadan olmuşdur.
Sıcılıya tıranı kiçik Dionisinin sarayında yaşamış, “Kikloplar” difırambında (Polifem adlı kiklopun obrazında) Dionisiyə rişxend etmişdir.
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Təqlidin necə olmasından - Aristotel təqlid üsulunu nəzərdə tutaraq, poeziyanın epos, lirika, dram kimi növlərinin ferqindən bəhs edir.
Poeziyanm müvafiq sahelerini ayrı-ayrılıqda teqlid üsulunun necə
şertləndirdiyinden, eynile Platon da “D övlət” əserində bəhs etmişdir.
Homer kimi özündən kənar hadisələri hekayə etməklə təqlid - təqlidin terzi kimi epos nezərde tutulur. Bu münasibətlə Belinski deyir:
“Homeri oxuyarkən bedii kamilliyin mümkün olduğunu görürsən. Bu
eserlərdə sizı daha çox celb edən odur ki, qədim yunan dünyagörüşünün,
qedim yunan dünyasmın əsas cəhetləri Homerin şerində öz əksini tapmışdır. Siz özünüzü Olimpdə, allahlann yanında, cəbhədə vuruşan qəhremanların arasında hiss edirsiniz; sizi cəlb eden gözəllik, qehremanlıq
dövrünün yunan cemiyyetinde insan münasibətləridir. Ancaq şairin
özü kənarda dayanmışdır. Əserlərin bədii aləmi sizi o qədər cəlb edir ki,
dayanıb, heç olmasa, bir şairin özüne baxmağı yaddan çıxarırsınız...”
ö z simasını dəyişmədən, özlüyündə qalıb təqlid etmək - təqlidin
dram terzi nəzerdə tutulur.
“Dram” adlandırılmışdır - “dram” yunanca “drao” felindən “hərəket edirem”, “fealiyyet gösterirəm”, “herəket” deməkdir. Aristotel buna
işarə edir.
Dorianlar - qedim yunan tayfalarındandır. Uzun müddət Yunanıstanın şimahnda, e.e. XII esrde isə Cenubi Yunanıstanda məskən
salmışlar. Miken medeniyyəti xerabəleri üzerində yüksəlen yeni yunan
medeniyyetinin inkişafında xüsusi rolları olmuşdur.
Demokratiyanm təşəkkül dövrünə... - demokratiya Yunanıstanda
VI esrin sonlannda (e.e. 590-cı ildə) Meqerada qələbə çalmışdır. Qədim
dövrün mezhekenevisi Susarionun fəaliyyəti (təxminən e.ə. 580-ci ildə
anadan olmuşdur) m ehz Meqera demokratiyasının çiçəkləndiyi dövrə
tesadüf edir. Qedimdə bir çoxları Susarionu komediyanın yaradıcısı
hesab etmişler.
Epixarm - qədim yunan komediyanəvisi və filosofiıdur. Texminən
550-ci ilde Kos adasında doğulmuş, həyatı Siciliyada keçmiş, texm inen 90-97 yaşlarmda vefat etmişdir. Bir rəvayətə göre, qədim kom ediyanın banisi m ehz Epixarmdır. Platon Epixarmı komediya, Homeri
ise facie şairlərinin en böyüyü adlandırmışdır. Aristotel “Poetika”da
onun adını çekir ve deyir ki, “Fabula”nı ilk dəfə Epixarm ve Formiy
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işləm əyə başlamışlar və həmin şəkildə də komediya ilk d əfə Yunanıstana Siciliyadan keçmişdir. Epixarm əsərlərini Dori dialektində
yazmışdır. Onun Sirakuz teatrlarmda qoyulan abidəsi üzərindəki yazı
da bunu sübut edir: “Komediyanın ixtiraçısı, dili və mənşəyi etibarilə
dorili Epixarm” yunan ədəbiyyatının Lukian, Evripid, Aristofan kimi
nümayəndələrinin də yaradıcıhğmda özünü göstərən bir meylin, m ifologiyaya özünəməxsus münasibətin banilərindəndir. Bir rəvayətə görə,
Homerin “Odisseya”da işlətdiyi kikloplar komik variantını hələ Evripiddən xeyli əv v əl ilk dəfə dram janrına tətbiq edən Epixarm olmuşdur.
M aqnet - ilk qədim yunan komik şairlərindəndir. Xinoidin müasiridir. Əsərlərində xor əsasən quşlardan və ya heyvanlardan ibarət
olmuşdur. Dramlarını, xorun adına görə, m əsələn, “Quşlar”, “Qurbağalar” və s. adlandırmışdır. Aristofan onun gəncliyində xor sahəsində
çoxlarına qələbə çalmasından, tamaşaçılarına səslər aləminin zənginliyini bəxş etməsindən bəhs edir. Aristofamn “Atlılar”da (640-645-ci
sətirlər) tamaşaçılardan gileylənm əsi Maqnetin qocalığmda artıq səh nədə əvvəlki hörmətə malik olmadığına işarədir.
Xionid - ilk qədim yunan komik şairlərindəndir. Svidin m əlumatına əsaslanaraq göstərilir ki, Xionid komediyalarım Salamin döyüşünə 8 il qalmış, yəni 4 88-ci ilə yaxın tamaşaya qoymağa başlamışdır.
Əsərlərindən əlim izə gəlib çatanı yoxdur.
Komadzeyn, dran, pratteyn - komediya və dram sözlərinin etim ologiyasına (m ənşəyinə) işarədir. Aristotelin gətirdiyi mətnin özündən
də, ümumi ruhundan da aydın olur ki, məhz doriyalıların teləbi,
mənsubiyyətlərindən damşır və m əsələ haqqında onlarm fıkirlərini
deyir. Aristoteldən çox-çox ə w ə l afınalıların da “dram” sözünü işlətmələri, hələ sözün etimologiyasının daha çox kimə mənsub olduğu
m əsələsini həll etmir. Aristotelin öz fıkri kimi gedən hissə mətndən
ayrı götürülmədikdə m əsələ bir qədər aydınlaşır.

4
M argit - Homerə məxsus olduğu zənn edilən satirik poemadır.
Aristotel, səhv olaraq, Margiti Homerin ayağma çıxır (faciəni “İliada”
və “Odisseya” ilə bağladığı kimi, komediya janrının mənşəyini də
“Margit”lə əlaqələndirir). Aristoteldən ə w ə llə r də “Margit”in Homerə
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məxsusluğunu söyləyənlər olmuşdur (m əsələn, qədim yunan filosofu
Z enon). Lakin İsgəndəriyyə tənqidçiləri buna şübhə etmişlər. Poemadan yalnız müəyyən parçalar məlumdur.
Yamba - qədim yunanlarda (bir növ bizim Azərbaycan klassik
şerindeki həcve, istehzaya benzeyen) şeir növü. Bizim meyxana şeir
n övü n ə yaxındır. Ya mahnı şəklində səslə, ya da nəğmə kimi musiqi
alətinin müşayiəti ilə ifadə olunarmış. M əzəli və gülməli şəkildə
m ü əyyən hadisə və şəxsiyyətləri təsvir edər, yaramaz sifətləri, mənəvi
eybəcərlikləri acı dillə qırmanclayan şeirlərə deyilir. Yunan ədəbiyyatm da yamba şeir formasınm banisi və ən mahir ustadı Arxilox hesab
olunur. Mənşəyi etibarilə yamba xalq yaradıcılığının (folklorun) ən
q əd im qatlarından gəlir. Bu cəhətdən infektiv deyilən qədim yamba
maraqlıdır ki, buraya da, adətən, rəqiblə mübarizədə söyüş, atmaca,
h ə d ə və təhdid yolu ilə yumor və gülüş doğurmaq və s. daxildir.
A ristotel etimoloji cəhətdən həmin istilahı “yamblamaq” feli ilə əlaqələndirir və göstərir ki, onun mənası “şeirlə başqasına gülmək”
deməkdir. Əsatirdə yamba münbitlik və məhsul ilahəsi olan Demetra
kultu ilə bağlanır. Əsatirə görə, Demetra, ölüm allahı Aid onun qızı
Persefonanı oğurlayanda qəzəblənir, qoca qarı sifətində yerə enərək
E lev s şahı Keleyin oğluna dayəlik edir. Öz bəxtindən küsən Demetra
derdindən yeyib-içmekdən də imtina edir. Geleyin əfsanəvi xidmətçisi Yamba ise buna əlac tapır. Yamba Demetraya m əzəli, bəzen də
biedəb, lateher (açıq-saçıq) lətifələr danışaraq onu güldürərmiş, Demetra
da yeyib-içm əye başlayarmış.
F allik nəğmələr - Dionis şerefıno merasim bayramlarında ifa olunan nəğməler. Bayram gəzintisi iştirakçıları bu zaman mehsul simvolu
k im i orqanın - fallın şəklini başlarının üzərine qaldırıb tutarmışlar.
H egel “Estetika üzrə mühazirələr”ində fallik kultun m ənşəcə Şərqdən
yunanlara keçdiyini söyləməkdə, bizcə haqlıdır. Yunanlardan ə w ə l Hindistan, Frigiya, Suriya və qismən Misirde bu kult geniş yayılmışdı. Dionis
şərəfın e bele mərasim bayramlanndan birində, fallın tərənnümünü Aristofan kendli Dikepolun dili ile “Axamyanlar” əsərində vermişdir.
Aktyorlarm sayına gəlincə - teatr tarixində Esxil və Sofoklun xidm ətlərine işarə olunur. “Esxil aktyorların sayını birdən ikiyə qaldırm ış, xorun rolunu azaldaraq, dialoqa üstünlük vermişdir”, deyəndə,
bunu bele anlamaq lazım deyildir ki, Esxilə qədər tamaşada ifa edilən
rolların sayı da elə bir olmuşdur. Bunu bir neçə (m əsələn, iki, üç) rolu
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tək bir aktyorun ifa etm əsi mənasında başa düşmək lazımdır. M əsələn ,
Esxilin yazdığı əsərlərdə mövcud bir neçə rolu bir nəfər deyil, iki
nəfər aktyor oynayırdı. Dialoqa üstünlük verilməsi, aktyorların sayınm
artınlması, şübhəsiz, xorun nəğmələrinin, rəqslərinin azaldılması hesabına olmuşdur, halbuki ə w ə l bütün ağırlıq mərkəzi korifeylə xorun
mükaliməsi üzərinə düşürdü. Sofokla qədər isə tamaşadakı rolları iki
aktyor ifa edirdi: protaqonist adlanan birinci - baş aktyor və devteraqonist adlanan ikinci aktyor. Esxildən fərqli olaraq, Sofokl tamaşaya
üçüncü aktyoru (tritaqonisti) əlavə etmişdir. M əsələn, onun “Tiran
Edip” əsərində Edipi yalnız tək baş aktyor, protaqonist oynadığı halda,
İokastın, Zevsin, kahinin, Carçı və Layın qulunun rollarmı ikinci aktyor
(devteraqonist), Kreont, Tiresey və Korinfdən gələn carçınm rollarmı
isə üçüncü aktyor (tritaqonist) oynayırdı. Yeddi rolun üç aktyor arasmda belə bölünməsinin özü dram tarixində mütərəqqi addım idi.
Satirik tamaşalardan - Aristotel burada “gülüş” dramınm “göz yaşı”
dramından qədim olduğuna, daha doğrusu, “Satirlər” dramınm faciənin ən qədim növü olduğuna işarə edir. Aristotelin həmin fıkri bir çox
alimləri ciddi çətinliklər qarşısmda qoymuşdur. M əsələnin Aristotel
tərəfındən nə dərəcədə düzgün işıqlandırıldığmı müəyyən etm əyə
“satir” və “traqos” anlayışlarının sosioloji semantik təhlili də, öz n övbəsində, kömək edə bilər. Komediyanm daha qədim adlanndan olan
“Tryuqediya”nm “Traqediya” ilə yaxınlığı və bunlann arxasında dayanan həyatı mənaların “üzümçülük”, “şərabçılıq”, “macar”, “şərab” ,
“m eyvə”, “tənək” (“Traqeyn”, “Tryuqos”) və s. həmcinsliyi hər ikisinin, komediya və faciənin səhnədə qoşa mənşəliyini söyləm əyə daha
çox haqq verir. “Satirlər” dramının faciənin daha qədim şəkli olması
barədə Aristotelin fıkrinə haqq qazandıra bilən əsərlər olmuş olsa bele,
onlar zəmanəmizə gəlib çatmamışdır. Buna görə də komediyanın deyilən istiqamətdə inkişafını təsəvvürə gətirmək xeyli çətindir.
Aristotelin bəhs etdiyi qəbildən olan və dövrümüzə gəlib çatan
dramlardan yalmz ikisi məlumdur ki, bunlar da daha sonrakı dövrün əsərləridir. Evripidin tam şəkildə əlim izə gəlib çatan “Kiklop”u, Sofoklun
“İz axtaranlar” satir dramının iri papiruslarda yazılmış ayrı-ayrı hissələri (1911-ci ildə dərc olunmuşdur), Esxilin 1936-1940-cı illərdə
aşkara çıxarılan eyni janrdan olan iki əsərinin fraqmentləri də buraya
əlavə edilərsə, janr haqqmda az-çox müəyyən təsəvvür yaranar.
Tetrametr, trimetr - rəqs ritmine uyğun yunan şeir vəzni.
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Hekzametr - yunan edebiyyatında qehremani şeir vəznine deyilir.
Puşkin həmin veznde yazılan “İliada”nın tercümeçisi Qnediçə şeirlə
yazmışdır: “”Sen bize Homerin yüksek şerini getirdin, qulağımızı
menasız qafiyelerin gurultusundan azad etdin (1821). “İliada”nm tercüm esi” adlı iki misralıq şerində ise o deyir: “Oibimy yMOJiKHyBiunü 3ByK
SoxecTBeHHOH ə ju ih h c k o h p eqH . Crapua BejiHKoro T eH t Hyro cMymeHHOH flyiUOH.”

Episodiy - xor neğməleri arasmda dialogiya hissələrinə deyilir.
Faciede bir neçe episodiy ola biler.

5
Komik maska - eybecerliyin müxtəlif zahiri səciyyevi şəkillerini
özünde cemləşdiren üzlükler. Qedim dövrün bir çox tamaşalarında
aktyorlar bele maskalarda, üzlüklərde çıxış edirdilər. Deyilənə görə,
Esxilin eserlerinin tamaşalarında 28 maska (üzlük) var imiş. Bu kimi
üzlükler, meselən, sifetin yastılığını, alnın qısalığım, ağzın yekeliyini,
dodağın qalınlığını v e s. bu kimi fiziki naqislikləri ifadə edirdi. Lakin
bu naqislikler, Aristotelin dediyi kimi, insanda merhemət duyğusu
oyatmır. Belə qedim maskalarda, üzlüklere Azerbaycan xalq teatrlannın inkişaf tarixinde de tesadüf etmek olar, m əselen, keçel ve kosa
maskaları. Əli Soltanlıya göre Azerbaycan xalq teatrında “kosa m üeyyen bir üzlükdür (maskadır), hetta oyunda üzlükle çıxış edir”
Komediyanın tarixi isə bizə naməlumdur - akademik F.A.Petrovski
“Poetika”ya şerhinde bu yeri S.İ.Sobolevskinin ireli sürdüyü hipotezadan çıxaraq izah edir. Bu hipotezanm ise üstünlüyü ondadır ki, o,
Aristotelin özünün verdiyi melumatlara esaslanır. Aristotel “Poetika”da
deyir ki, improvizasiya yolu ilə yaranan komediya öz menşəyini fallik
neğm ə ustalarının yaradıcılığından götürmüşdür (4-cü fesil); komiklər
destesine Arxont xoru sonradan vermişdir, əvvellər isə o, adi h əv əskarlardan təşkil olunarmış (5 -ci fesil); “komediyaçılar” sözü
“komadzeyn” (“ziyafetlenm ək”) felindən olmayıb, şəhər əhlinin qiymetlendirmediyi seyyar aktyorların komları gezib dolaşmalarmdan
töremişdir (3-eü fəsil); komediyanm hələ müəyyən bir şəklə malik
olduğu zamandan etibarən, onun ilk yaradıcüarının adı çəkilir (5-ci
fesil); amma maska v e proloqun kimin kəşfi olduğu (bu mənada ki,
komediya xorun neğm esi ile başlamaya da bilərdi), aktyorlann sayını
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kimin artırdığı və s. bəlli deyildir (5 -ci fəsil). S.İ.Sobolevski bütün bu
məlumatı cəmləşdirərək, yunan komediyasmın tarixini belə təsəvvür
edir: Fallik nəğmənin müəyyən bir yaradıcısı, eyni zamanda xorun
regenti olan şəxs, fallik nəğmələrin hissələri arasında bədahətən komik
nitqler icra edermiş. Fallik neğm ələr ilde cemi yalmz bir neçe defə ifa
olunduğu üçündür ki, o öz etrafına, güman ki, elə həmin fallik nəğmə
icraçılarından ibarət xüsusi truppa toplayaraq, onlarla bəraber kəndbekənd gəzər, improvizasiya yolu ilə müeyyən gülməli səhnələr göstərərmiş. Tamaşanm müəllifi eyni zamanda aktyor, truppa isə oxuyan və
reqs eden xor olmuşdur. Attik ədebi komediyanın izahı üçün lazım
olan xalq Attik komediyası məhz belə olmuşdur. Xalq komediyası onun
müelliflerinin şexsi istedadına və ya müəyyən təsir və m ənim səm əlerin köməyinə əsasən tədricən təkm illəşərək inkişaf etmişdir. Bu
ehvalat, Svidin məlumatına əsasən, təxminən e.ə. 487-ci ilədek, yəni
Aristotele, komediya ustası kimi bəlli olan ilk müəllifın Xionidin
yetişdiyi dövrə qədər davam etmişdir. Lakin komediya bu dövrde helə
dövlət tərəfindən özünün formal təsdiqine nail olmamışdır. Nehayət,
e.ə. 464-cü ilə yaxın komediyaların dövlət tamaşalarmda göstərilməsinə izn verilir. Bu dövrdən isə onun tarixi bize məlumdur. Beləlikle,
Attik edəbi komediya bilavasitə xalq komediyasınm davamı olmaqla,
onunla üzvi bir vəhdət təşkil edir. “Komediya” adı isə “xcö^oÇ”
sözündəndir: komik truppalar, hay-küylə, bəzən de serxoş halda
kəndləri gezərmişlər, elə buna görə de onlara “x®HoÇ” - “gəzəyen
d əstə” deyərmişlər. Oxuduqlarına görə isə onlara “x®(J.cp5 o i” demişlər ki, bu da çox təbii bir addır.
Kom iklər xoru - xor dramatik tamaşada o qədər müstəqil əhəm iyyətə malik olmuşdur ki, onun teşkili və maddi cəhətdən təminatı,
mühüm ictimai bir vezifə olmaq etibarilə, yüksek səlahiyyətli şəxs
olan 9 arxontdan birinə tapşırılırdı. İbtidai xoru təşkil etməyin ictimai
vezifəsi “Liturgiya” adlamrdı ki, buraya da teşkilatçı və varlı haminin
öz eli və əhalisinin qonaqlıq xərclərini ödəmək və s. daxil idi. Xoreqik
liturgiyanın təşkili tapşırılan m üəyyən yüksek şəxsiyyətlərlə yanaşı,
ikinci bir şəxs de diqqəti cəlb edir ki, bu da dramatik yarışın keçirilm əsinə cavabdeh olan Arxont - Arxont şahdır. Yarışda antaqonist
m üellif və xoreqleri də m üeyyen edən, seçen odur: xorun hamisinə onu seçen, ona pul veren, “xoreq”ə gelince - o, lirik aqona (difıramba),
ya dramatik aqona (faciə, komediya, satir dramına) rəhbərlik etməli
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idi. Birinci halda, yarış üçün xoreq de, xorun bütün üzvləri de fılalar
(eyalet, nesil, qebile, tayfalar) üzre seçilir ve onlarm qeləbəsi fılanın
q ələb esi hesab olunur. Burada xorun qəbiləvi seciyyəsi hələ özünü
m ühafızə edib saxlayır. “Xoreq” kəlməsine gelincə, sözün özü də
gösterir ki, evvelen, “xoreq” xorun idareçisi, aparıcısı olmuş, yalnız
m üəyyen dövrden sonra onun teminatçısına çevrilmişdir. Diger tərefdən, onun vezifəsi Arxont şahın vezifəsine uyğun gəlir. Buradan da
qalib başçı, totemdən, şah-kahin, şah-arxont, xoreq xoraparıcısı, korifey vezifələrinin necə ayrıldığını duymaq çətin deyil. Öz növbəsində,
korifey - xoreq vezifəlerinin müeyyən hissəsini aktyora (Protaqoniste) və dram m üellifine, şaire verir. M üəllif ə w ə l özü hem aktyor
v ə xor müəllimi rolunu daşıyır, sonradan təlim xüsusi şəxsə, didaskala
h əvalə edilir. Son tədqiqatlara göre, aktyor ə w e llə r xorun aparıcısı
olmuşdur. Ə w e lc ə aktyor xorla beraber çıxar və proloq deyərmiş.
Xor, aktyorun m eiyyeti imiş.
Formiy - dramaturqdur, Epixarmm müasiridir, heç bir əsəri bizə
gelib çatmamışdır.
K ratet - e.e. V esrde yaşamış yunan dramaturqudur. Aristofan
“Atlılar” komediyasında (553-565-ci sətirler) onun adını hörmetlə
yad edir. Dramatik yarışlarda ilk qeləbesinin e.e. 449-cu ile aid olduğu
qeyd edilir. Əserlerinden yalmz müeyyen parçalar qalmışdır. “H eyvanlar” komediyasından qalan fraqmentdən Kratetin ictimai m övzulara xüsusi fıkir verdiyi görünür. Petrovskinin göstərdiyinə görə,
“Heyvanlar” komediyasında ağalar və qullar mövzusunda müellifin
fantastik utopiyası öz eksini tapmışdır.
Metrinin böyüklüyü - Aristotel burada dastanın daktilik hekzametrlə
yazılmasını nəzerdə tutur. Bu vəzni Aristotel, eyni zamanda, “sadə”,
“bəsit” vezn adlandırır, çünki m üxtelif vəznlərden istifadə eden dramlardan ferqli olaraq, dastan üçün vezn sabitliyi seciyyevi olmuşdur.

6

Hekzametrlə təqlid sənəti - yəni epik poeziya barəsində hekzametrin ölçüsü aşağıdakı şekildedir:

uu - uu - uu - uu - uu - u
Əli Sultanlınm qeyd etdiyi kimi, hekzametr altı bölgülü bir vezndir. Bu bölgülerin beşi üçhecalı, altıncısı ise ikihecahdır. Bölgü qısa v ə
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uzun hecaların birləşməsindən əm ələ gəlir (bu hecaların sayma göre
bölgülər müxtəlif olur; hər bölgünün öz adı vardır). Iki qısa heca bir uzun
heca ilə əv əz oluna bilər. Bu vəzn əruz vəznini xatırladır” (Ə.SoItanlı.
Antik ədəbiyyat tarixi. Bakı, 1958, səh.67).
Komediya haqqında sonra bəhs edəcəyik - bir çox şerhçiler burada
Aristotelin “Poetika”nm hazırda əldə olmayan 2 -ci hissesini nəzerde
tutduğunu söyləyirlər.
Müzəyyən dillə - ritm v ə ahəngə malik olan bir dillə, mahnı ile.
Aristotel, ola bilər ki, m üəyyən dərəcədə plastik hərəkət dilini - rəqsi
də buraya daxil edir.
Musiqi kompozisiyası (melopoyna) - faciənin lirik hissəlerindeki
melos (nəğm ə və musiqi).
Zevksid - səhnə rəssamlığı “Skenoqrafıya” və “Skiaqrafıya” tarixində böyük rol oynamış yunan sənetkarları samoslu Aqafarx ve afinalı Apollodorun davamçılarındandır. Apollodor özü epiqramlarından
birində onu öz sənətinin oğrusu adlandırmışdır. Bir revayete göre,
Cənubi İtaliyanm Heralei şəhərindəndir ve Afınada Apollodorun şagirdi
olmuşdur. Lakin həyatınm böyük hissesi Efesdə keçdiyinden, İoniy
məktəbinə mənsub rəssamlardan hesab olunur. Resmlerinde insan
bədəninin əzəm ətli şəkilde təsvirinə xüsusi fıkir vermişdir. Əserleri
işıq və kölgə effektlərinin zenginliyi, fıqur ve qrupların xüsusi canlılığı ilə seçilir. Rəvayətə görə, Zevksid üzümü o qədər həyati ve canlı
çəkibmiş ki, şəklin üzərinə uçub gelən quşlar onu dimdikleməye başlamışlar. Zevsi taxtda, allahların əhatəsində təsvir edən rəsmi xüsusi
məlahət və gözəlliyi ilə məşhurdur. Rəvayətə görə, diger mifoloji
mövzulardakı əsərləri az-çox dərəcede janrı seciyye daşımışdır. Plutarx Zevksidi Periklin müasiri kimi yad edir.
Fabula - Aristotel bu ifadəni (|*u5oÇ - mifos) deye işlətmişdir. Tesvir olunan əhvalatların gedişatmı, bizim mezmun, süjet dediyimiz şeyi
nəzərdə tutur. “M ifos”u məzmun mənasında Esxil “İranhlar”, Evripid
“Elektra” əsərində işlətmişdir. “Elektra”nın rusca tercüməsində həmin
sözü Yarxo “hekayət” şəklində vermişdir ki, bu da o qədər dəqiq deyil.
Peripetiya və tanıma - peripetiya dramatik hadisenin inkişafmda
gözlənilm ədən baş verən dönüşdür. Tanımaya geldikdə, Aristotel onun
6 şəklini gösterir: əsatır ve rəvayəti nişanəlerə göre tanıma (bu nişanələr də həmin süni nişanələr ola bilər); şair tərəfinden uydurma nişanələrə görə tanıma; görmə, eşitme ve digər yaddaşlara esasen tanıma;
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fəhm ə, zehne esasən tanıma; tamaşaçınm çıxardığı nəticəyə əsasən və
nəhayət, obrazların herekətinin özündən doğan tanıma. Bu tanıma
şekillərinə şerq xalqlarmm əsatir, dastan və bədii yaradıcılığında rast
gelm ek mümkündür. M əselen, Firdovsinin “Şahnamə”sində Rüstəm
Zal bilmədən öldürdüyü genc pehləvanın qolundakı bazubənddən oğlu
Zöhrab olduğunu tanıyır. “Tanıma”, “tanımamaq” istilahlarını, yerinə
göre, bəzən “bilim” və “bilməzlik” kimi də tərcümə etmək olar. Buna,
m eselən , yunanlarm esatiri təsəvvüründəki tale, aqibət probleminin
şərhi ile əlaqədar xüsusən ehtiyac duyulur. Yunan ədəbiyyatmda və
dramaturgiyasmda qəhrəmanlar öz aqibət və talelərinin nə ilə nəticələnəceyini əw elcəd ən bilirlər. Taleyi bilib-bilməmək, zərurətin dönm e z qanunlan əsasında hərəkət edən qəhrəmanı yolundan döndərmir.
Ö z taleyini əw əlcəd en bilən qehrəman, bununla belə, taleyinin m üəyy ən etdiyi yolla gelir xüsusən belə yerlərdə “bilim” sözü “tanıma” ilə
e v e z edile bilmez. Azerbaycanda xalq arasında “tanımadan-bilmed ən ” ifadesinin bezen qoşa işlenmesi də təsadüfi deyil.
Yarışsız da - yeni bilavasite teatr tamaşası olmadan da. Qədim yunan
teatrında tamaşaya qoyulan esərlərin ən yaxşılarının müəlliflərinə
xüsusi hakimlerin qərarı esasında mükafat verildiyindən, dramatik
tamaşalara, həmçinin yarış deyərdilər. “Poetika”nın yunan orijinalında
yarış ifadəsi - “aqon”, yarışmaq ifadəsi - “aqonizestai” kimi işlədilir.

7
On min stadiy - 1776 km (bir stadiy 177,6 metrdir).
Su saatına görə - Appelrotun yazdığına göre su saatı (klipsidra) ilə
m ehkəm ədə hem ittihamçı, həm də müttehimin nitqi ölçülərmiş. Aristotel burada yarış (tamaşa) sözündən iki mənada istifadə etmişdir:
a) şairlerin və xoreqlərin teatr tamaşası zamanı mükafat üçün yarışı;
b) müttehimin mehkem e prosesində ittihamçı ilə mübarizəsi.
V eyze ile Dünser kimi alimlər Aristotelin “əgər tamaşaçılar günde
100 faciə teləb etseydiler, su saatı ilə ölçmək lazım gələrdi” ifadəsini
b ele izah edirler ki, həmin halda hər tamaşaya 15 dəqiqə (saatm ll4
hissəsini) serf etmək mümkün olardı ki, bu halda faciələr balaca hekayət v e letifələrə çevrilərdi. Ordınski bu şərhi qəti və yeganə mükəmm el şerh hesab etməklə kifayətlənm əm əyi m əsləhət bilir.
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8
Herakleida, Teseida - Herakl v ə Teseyin həyat, rəşadət və qəhrəmanhqları haqqında odalar, poemalar. Kiklik (silsilə) deyilən dastanlar
sırasına daxil olan əsərlərdir. “Herakleida”lar Lagedemonlu Kinefon
(təxminən e.ə. 750-ci il) və Rodoslu Pisandrın (təxminən e.ə. 450-ci il)
adları ilə bağhdır. “Teseida”nı Zopir və Pisistratm e.ə. V əsrdə yaşamış müasirlərindən Difılin yazmış olduğu göstərilir. Başqa şairlərin də
eyni adlı əsərlər yazdıqları fərz edilir. Lakin bu əsərlərdən heç biri
bütövlükdə bizə gəlib çatmamışdır.
Odisseyin Pam asda yaralanması - Pamas, Odisseyin uşaqkən ovda
yaralandığı meşəli dağın adı, daha sonrakı dövrün əsatirlərində şeir pərilərinin məskəni. Homer, Pamasda ov zamanı naqafıl qarşısına çıxan
çöl donuzunun Odisseyin ayağını yaralaması əhvalatına “Odisseya”nın
19-cu fəslində epizodik hadisə kimi müraciət etmişdir. B əzi şərhçilərin Homerin əsərində bu əhvalatm təsvir edilməsindən Aristotelin
bixəbər olduğunu iddia etmələri, əlbəttə, düz deyil. Əslində, Aristotel
bunu demək istəyir ki, Homer xronoloji prinsipə riayət etməmiş, Odissey
haqqmda bildiklərinin hamısını qələm ə almamışdır. Bunu belə bir fakt
da sübut edir ki, Odissey Pamasda uşaq ikən yaralandığı halda, Homer
bu əhvalatdan əsərin sonunda istifadə edir. Digər tərəfdən, şair ovun
özündə belə Odisseyin başına gələnlərin hamısından danışmır. Özü də
Homer, qonaqpərvərlik adətinə görə Odisseyin ayağım yuyan dayənin
onu tanımasına kömək edən şeylərdən bəhs edir.
Odisseyin özünü necə dəliliyə qoyması - troyalılara qarşı müharibəyə səfərbərlik zamanı Odissey özünü dəliliyə qoyubmuş ki, müharibəyə getməsin. Deyilənə görə, Palemid onun bu hiyləsinin üstünü
açmışdır: o, Odisseyin yeni dünyaya gəlmiş oğlu Telemaxı onun xışının
qabağına atmışdır ki, görsün öz oğlunu parçalayıb keçəcəkmi? Odissey
xışı körpənin yanından səpdirib keçmiş və hiyləsıni büruzə vermişdir.
Alkiviad - Afına sərkərdəsi və dövlət xadimi, Peloponnes müharibəsinin iştirakçısıdır. Xarakterinin prinsipsizliyi və qeyri-sabitliyi ilə
fərqlənmişdir.

9
Yambik yazıçüar sayağı - yambik yazıçılar dedikdə, Arxeoloq və
bu qəbildən olan sənətkarlar nəzərdə tutulur. Aristofanın əsərlərindən
görünür ki, ə w ə llə r yunan komediyanəvislərinin əsərlərində ayrı-ayrı
tarixi şəxsiyyətlərə rişxənd və hücum etməyə yol verilirmiş. Aristotelin vaxtında isə səhnədən, bəlli adamlara lağ, rişxənd etmək, gülmək
təşəbbüslərinə imkan verilmirdi. Fransız maarifçisi Jan Jak Russo da
“Sokratın edamına daha qabaqlar teatrda hökm verilmişdi” - deyərkən,
şübhəsiz ki, Aristofanm Sokrat əleyhinə yönələn “Buludlar” komediyasını nəzərdə tutmuşdur.
Aqafon (e.ə. 445-400) - qədim yunan dramaturqudur. Adi məşhur
yunan sofısti Qorqinin ən yaxın tələbəsi və ardıcılları arasmda çəkilir.
Yunan faciəsinin inkişafmda ayrıca rolu olmuşdur. Bir sıra əsərlərini,
qədim miflərə istinad etmədən, şəxsi təxəyyülə və uydurmaya əsasən
yaratmış ilk sənətkarlardandır. Platon, Evripid və Aristofanın müasiri
olmuşdur. Platon “Pir” (“Ziyafət”) dialoqunda faciənəvis şairlərin yarışmda qələbə çalmağı münasibətilə hükəma və şair dostlarına ziyafət
verən cavan şair Aqafonun obrazını yaratmışdır.
Sadə fabula - b a x 10-cu fəsil.
Aktyorlara görə - bir çox şairlərin özlərini aktyorların səviyyəsinə
uyğunlaşdırıb yazmalarına işarədir. Ən böyük tragik Sofokl özü belə,
onun qədim bioqrafı İstrin yazdığına əsasən, faciələrini aktyorların
səviyyəsinə görə yazmışdır. Aristotel “Ritorika” əsərinin 3-cü kitabının 1-ci fəslində o zaman teatr sahəsində aktyorun şairdən mühüm olduğunu qeyd edir.
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Yuxarıda müəyyən olunduğu kimi - 7 -ci, 8-ci və 9-cu fəsillər
nəzərdə tutulur.

11
D eyildiyi kimi - çox güman ki, 6-cı fəsil nəzərdə tutulur. 7-ci fəslin
axırmın da nəzərdə tutulduğu zənn edilə bilər.
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“Edip”də - Sofoklun “Tiran Edip” əsərinin 924-1085 sətirləri
nəzərdə tutulur, burada “Edip” qasidin gətirdiyi xəbərdən sonra öz
taleyini və kim olduğunu yəqin edir.
“Linkey”də - yunan faciənəvisi v ə Aristotelin dostu Feodektin
əsəridir. Aristotel “Poetika”nın 18-ci fəslində də “düyün” və “açılma”
problemi ilə əlaqədar olaraq “Linkey”dən bəhs edir. Linkey Arqos
şahı Danayın qızı Qipermnestrayla evlənmiş Misir şahzadəsinin adıdır.
“Linkey”in mövzusu Arqos mifologiyasından alınmışdır. Danayın qızlarına evlənm iş Misir şahzadələrini öldürmək haqqında atalarınm
verdiyi göstərişə, yalnız Qipermnestra əm əl etməyərək, əri Linkeyi
ölümdən xilas edir. M üəyyən vaxtdan sonra bundan xəbər tutan
Danay, Linkeyi öldürmək istədiyi halda, özü öldürülür.
Orestin İjigeniyanı tanıması - Evripidin “İfıgeniya Tavriddə” faciəsində Orestin öz bacısı İfıgeniyanı qürbətdə, göndərmək istədiyi naməyə esasən tanımasına işarədir. İfıgeniya isə, öz növbəsində, qardaşı
Oresti, hər ikisinin uşaqlıq həyatlarmdan xatırladığı konkret lövhələr
əsasında tanıyır.

12
Proloq - paroda, yəni xorun orkestrə daxil olmasınadək olan hissə.
Əvvəllər əsərin qısa xülasəsini vermək məqsədi daşıyan proloq, sonralar, bir növ, faciəyə giriş və ekspozisiya rolunu oynamışdır.
P arod - xorun ilk gəlişi və ilk ümumi qiraətinə deyilir. Parod
proloqdan sonra gəlir. Proloq bitdimi, xor səhnə ilə orkestr arasındakı
keçiddən adlayıb orkestrə daxil olur və birinci qiraətinə başlayır. Aristotel xorun qiraəti ifadəsi ilə bunu xüsusi qeyd etmək istəmişdir ki,
parodda xorun oxuması həm işə vacib deyildir və çox vaxt parod anapestik dimetr və ya troxayik tetrametrlərdən ibarət ola bilər.
Episodiy - faciənin orta hissəsidir. Daha doğrusu, xorun oxuduğu
nəğm ələr bitdikcə, arada mükalimə ilə gedən hissəyə deyilir. Əhvalatların əsil düyünü bu hissələrlə bağlanıb-açılır.
Stasim - orkestrdə xorun dayanıb (hərəkət və ya rəqs etmədən)
oxuduğu nəğmə. “Stasim”in hərfı mənası “dayanmaq” deməkdir, qədim
teatrda episodilər arasında bir növ tənəffus rolunu oynamışdır.
E k s o d - faciənin axırı, son (çıxış) hissəsidir ki, bu vaxt xor orkestrdən çıxıb gedir. Eksoddan sonra xorun nəğm əsi ola bilməz.
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Kommos - xor və aktyorlarm ümumi hüznlü (hönkürtülü) nəğməsi.
Lakin aktyor (solist) və xor kommosda ağını eyni vaxtda deyil, növbə
ilə oxuyurlar.

13
Alkmeon - əsatirdə atası Amfıarayın həlakının baisi olan, anasmdan onun intiqammı alan obraz kimi təsvir edilir. Əsatirdə vətəndən
qovulmuş Fiv şahzadəsi Edipin oğlu Polinik Aqros şahı Amfınarayı
Fiv əleyhinə hücuma cəlb etm əyə çalışırsa, Amfıaray məğlubiyyəti
əv v əlcəd ən hiss etdiyindən, buna razılıq vermir. Onda Polinik
Amfiarayın arvadı tamahkar Erifili qızıl boyunbağı ilə satın alır və o,
ərini müharibəyə getm əyə təhrik edir. Bir rəvayətə görə, Alkmeon
müharibədə öldürülür; digər rəvayətə görə, məğlubiyyətdən sonra canını
qurtarıb qaçmaq istərkən, yer ayrılır və o, yerə girir. Alkmeon atasının
ölümünün səbəbkarı anasınm olduğunu bilib, onu öldürür və intiqam
ilahəsi Erinin təqibləri nəticəsində xeyli vaxt faciəli keşməkeşlərə məruz
qalır. Orestlə Alkmeonun taleləri arasında yaxmlıq olduğundan (Orest
də anası Klitemnestranı atasına xəyanət etdiyinə görə öldürür), Aristotel onlann adlarını da yanaşı çəkir. Alkmeon mövzusu bir çox faciə
əsərlərində təsvir olunsa da bunlardan tam şəkildə heç biri zəm anəm izə gəlib çatmamışdır.
F ie s t- Zevsin nəticəsi, Pelopsun oğlu (Pelops - Tantalın, Tantal isə
Zevsin oğludur), Atreyin qardaşıdır. Atrey Mikendə hakimiyyəti ələ
aldıqdan sonra Fiest onunla gizli münaqişəyə girişir və tezliklə özü də
hiylelerinin qurbanı olur. Atrey qardaşı Fiestdən qisas almaq üçün dəhşətli bir cinayətə gedir: qardaşı Fiestin uşaqlarını öldürüb, onu uşaqlarının ətindən düzəlen ziyafət süfrəsinə dəvət edir və Fiestə bilmədən
öz uşaqlarının ətini yedizdirir. Onun sağ qalan oğlu Egisti isə atasını
öldürməyə təhrik etm əyə səy göstərir. Övladları öldürülmüş Fiest xeyli
gizli yaşadıqdan sonra Atrey tərəfındən tutularaq Mikenə gətirilib,
hebs edilir. Fiest oğlu Ekistin kömeyi ilə qaçıb Atreyi öldürür, hakimiyyəti e lə alır və Atreyin oğulları Menelayla Aqamemnonu Mikendən
qovur. Onlar isə, öz növbəsində, geri dönüb, Fiesti öldürürlər. Əsatirdə
Fiest özü də cinayətləri ilə məşhurdur.
O rest - Aqamemnon və Klitemnestranm oğludur. Atası öldürüldükdən sonra hicrətdə tərbiyə alır. Böyüdükdən sonra atasmın intiqamını
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alaraq, anasını və Egisti öldiirür. İntiqam Allahı Erinin təqibindən onu
əm əllərinə bəraət qazandıran Apollon və Afina xilas edir. Mahiyyətcə
bir-birinə yaxın qohum olan Orestlə Fiestin nəsli arasında qəribə tragik
kolliziya mövcuddur. Fiest oğlu Egistlə köməkləşib Atreyi öldiirür,
Atreyin oğlanlan Aqamemnon və Menelay isə, öz növbəsində, əmiləri
Fiesti öldüriirlər. Fiestin oğlu Egist, oynaşı öz əmisi oğlunun arvadı
Kliteınnesüa ilə əlaqəyə girir, Aqamemnon Troyadan qayıtdıqdan sonra
onu öldiirürlər. Orest isə anası Klitemnestranı və Egisti öldürür.
M eleaqr - əsatirə görə Kalidon şahı İneyin canı kösövdə olan
oğludur. Doğulanda tale ilahələri gəlib anası A lfeyə xəbər edirlər ki,
ocaqdakı kösöv yamb qurtardıqdan sonra oğlun öləcəkdir. Ana ocaqdakı kösövü çıxanb qutuda gizlədir. İney məhsul bayrammda Artemidaya qurban vermədiyinə görədir ki, o, Kalidon torpağında təsərmfata böyük zərər verən əcaib bir çöl donuzu peyda eləyir. Meleaqr
böyüdükdən sonra bu bəduğur (bədheybət) heyvanm ovuna çıxan d əstəyə başçılıq edir. Lakin heyvan öldüriildükdən sonra onun başı və
dərisi üstündə öz dayıları - kuretlər ilə Meleaqr arasrnda ciddi münaqişə olur v ə bu da miiharibə ilə nəticələnir. Şəhəri miıhasirəyə alan
dayıları ilə müharibədə o, İneyin qardaşlanndan birini (dayısım) öldürür
ki, anası da bunun iistiində ona ahu-nalə və qarğış edir. Bundan rəncidə
olan Meleaqr silahım atıb döyiişdən çıxıi'. Şəhərin alınmasma az qalmış
o, ai'vadı Kleopatranm yalvarışları sayəsində, yenidən döyüşə atılaraq
kuıetləri geri oturdur. Qardaşının ölümiinii oğluna bağışlamayan ana
kösövii çıxanb ocağa atır. Kösöv yandıqdan sonra oğlu da ölür. Başqa bir
rəvayətə görə Meleaqr dayısmı öldürən kimi anası kösövü ocağa atır.

14
Xoreqiya - faciədə, komediyada xorun və musiqi müsabiqələrinin
biitiin tamaşa və digər xərclərini ödəmək üçün zadəgan yunan vətəndaşlanndan birinə dövlət tərəfindən həvalə olunan vəzifə.
Edipin fabulasını dinhyən - “Edip” faciəsində hadisələrin gedişatmı hekayətlə dinləmək nəzərdə tutulur.
Astidamanat - e.ə. IV əsrdə Yunanıstanda tapılmış faciənəvislərindəndir. 240-a qədər faciə əsəri yazmışdır ki, bunlann da bəzilərindən yalnız cüzi fraqmentlər qalmışdır. “Alkmeon” faciəsindən qalan
98

fraqmenti maraqlıdır. Bu əsərdo Alkmeon, Erefıli anası olduğunu bilmədən öldürür.
Teleqon - Odisseyin və Kirkanın oğludur. Xeremonun “yaralı
Odissey” əsərində erinin sorağında olan Kirka oğlunu, atası Odisseyi
axtarmaq üçün səfəre göndərir. İtakı adasına gələn Teleqon qarətə başlayır və ona qarşı çıxan Odisseyi ağır yaralayır. Odissey ölərkən Teleqon günahım başa düşür v ə atasmı tamyır.
“Antiqona” - Hemon Kreontu (öz atasını) öldürmək istəyir, lakin
öldürmür. Aristotel faciəde cinayət aktı ve tammanın 4-cü şəklinə
toxunsa da, yalnız üçünden behs edir. 4-cü halı (tanıya-tanıya öldürmək istəmək, lakin öldürməmek) isə faciə üçün yaramadığına görə,
pisləyir. Lakin o, eyni zamanda qeyd edir ki, bu üsuldan nadir hallarda,
Sofoklun “Antiqona”da etdiyi kimi, çox mahir tragiklər müvəffəqiyyətlə istifadə edə bilirlər. Dünserin gösterdiyi kimi, Antiqonaya işarə
etməklə Aristotel həmin üsuldan istifadə etməyi Sofokla irad tutmur,
çox faciəvi olmayan 4-cü haldan onun necə bacarıqla istifadə edə bildiyini qeyd edir.
“Kresfon” - Evripidin, yalnız müəyyən fraqmentləri qalmış faciəsidir. Əsər Herakl nəslindən şah Kresfontun adı ilə adlanır. “Hamlet”dəki
kimi burada da esərin proloqunda Kresfontun kölgəsi zühur edib çəkilir. Əserde ehvalat beledir: Messenə hücum edən sərkərdələrdən biri
şah Kresfontu ve oğullarını öldürerek hakimiyyəti ə lə keçirir. Kresfontun arvadı Meropu zorla alır. Kresfontun qürbətdə böyüyən oğlu
Telefont atasının qənimi olan tiranı qayıdıb öldürmək qərarına gəlir.
Meropa öz oğlunu tanımır ve az qalır ki, onu öldürə. Bir-birini tamyan
ana-oğul, sonra birlikdə tiranı öldürürlər.
“H ella” - məzmunu da, kim terefindən yazıldığı da bəlli olmayan
yunan faciələrindəndir. B.İ.Ordınskiyə göre, bir cəhətdən bunun Evripidin eseri olduğunu da güman etmek olar. Görünür, o, “Medcya”dakı
motivlere esasən bu fikri ferziyye şəklində irəli sürür. “Arqonavtlar
və qızıl joın” əsatirler silsiləsində Hella, qədim Beotiya və buludlar
ilahesi Nefelanın qızıdır. Atalan analarına xəyanət edorok Fiv hökmdarmın qızı İno ilə evləndikdən sonra ögey ana Hellam və onun qardaşı Friksi məhv etmək m əqsədi ilə hiyləyə əl atır, guya aclığın
qarşısını almaq üçün Friks Mehrab qarşısmda qurban kəsilməlidir.
Nefela qurban zamanı qızıl yunlu qoyunda oğlu Frikslə qızı Hellam
göye çekerek Kolxidaya gönderir. Yolda Hella dənizə düşüb boğulur,
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Friks isə Qara dəniz sahilində (indiki Gürcüstan ərazisində) Kolxidaya
yetişir. Guya Hellamn dənizə düşüb batdığı həmin yer buna göre
Hellespont (Hella dənizi - Dardanel boğazı) adlanmışdır.

15
“O resf'dəki Menelay - Evripidin “Orest” əsərində Menelayın
xaraktercə alçaqhğmın təsvirindən söhbət gedir. Evripidin “Orest”də,
yunan əfsanələrindəki ənənələrin əksinə, Menelayı təkəbbür v ə alçaq
təbiətli bir şəxsiyyət kimi təsvir etməsinə, deyilənə görə, afınalılarla
spartalılar arasmda yaranan düşmənçilik münasibəti səbəb olmuşdur.
“S kill” - m üəllifi məlum olmayan yunan faciələrindəndir.
N.İ.Novosadski məhz “Poetika”nm misal gətirilən hissəsində, A ristotelin yalnız Evripidin əsərlərindən söhbət getdiyinə görə “Skill”in
də ona məxsus olduğu fərziyyəsini irəli sürür.
M elanippa - Evripidin əldə olmayan eyni adlı faciəsinin başlıca
iştirakçılarından biridir. Bu əsərdən yalnız parçalar qalmışdır.
Q eyri-ardıcıllığa isə “İfıgeniya. A vliddə” misal ola bilər - Aristotel
Evripidin eyni adlı əsərinin 1211-ci və 1368-ci sətirlərindən başlayan
parçaları nəzərdə tutur. Ə w ə l hissədə ölümə getmək istəm əyən İfigeniya göz yaşları tökərək atasma yalvardığı halda, Troya müharibəsində
qələbənın onun özünü qurban verməsindən asılı olduğunu bildikdən
sonra cəsarətlə ölümü qəbul etm əyə hazır olduğunu bildirir ki, Aristotel də bu iki hissə arasında qeyri ardıcıllıq görür.
Maşının köməyi ilə - qədim yunan teatrlarmda səhnə öz dövrüne
görə mexanikləşdirilmişdi. Başqa mexaniki vasitələrlə yanaşı, allahlan göydən endirib-qaldıran mancanaqlardan istifadə olunurdu. Bununla
da Aristotel, Evripid və bəzi digər müəlliflərin mancanaqdan istifadə
etmək üsuluna işarə edir. B əzən müəyyən əhvalatm həlli mümkün
olmayan yerdə müəlliflər belə mancanaqlarm köməyi ilə allahları
göydən yerə endirməklə çətinlikdən canlarım qurtarırdılar. Evripidin
“Medeya”smda belə mancanaqların köməyi ilə “Medeya əjdahaya
qoşulmuş gərdunədə” göyə çəkilir. Zira, müəllifin təsvirindəki m əntiqə görə aradan çıxmaq üçün heç bir imkan qalmır. Onun “İppolit”
faciəsinin finalında isə Artemida maşmla səhnəyə enərək sirrin əsil
səbəbini açır. Buna “dues ex machina” üsulu deyirlər. Aristotelin “dues
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ex machina” üsuluna münasibəti ilə Platonun münasibəti arasında sıx
bir yaxınlıq vardır. Platon “Kratil” dialoqunda Aristotelsayağı faciəyə
bitmiş bir tam orqanizm kimi baxaraq “dues ex machina” üsulunu tənqid edir: “facienəvislər vəziyyətdən çıxa bilmədikdə, o dəqiqə allahları göyə qaldırmaq üçün maşmın kömeyinə əl atırlar”. Bir cəhəti də
unutmaq olmaz ki, Aristotel “mancanaq” və “maşının köməyinə əl
atmaq” dedikdə, eyni zamanda, hadisənin və hərəkətin bilavasitə özündən doğmayan kənar vasitə ve səbəbləri də nəzərdə tutur.
“İliada”da - Ordınski, Dünserin gətirdiyi Sxoliya əsasən, Aristotelin “İliada”mn ikinci nəğməsinin başlanğıcım nəzərdə tutduğunu
söyləm eyə meyil edir. Novosadski isə Y.Qrefenhamn belə bir fıkri
“əsaslı şəkildə sübut etdiyini” göstərir ki, Aristotel Homerin “İliada”sını
nəzərdə tutmur, belə ki, “dues ex machina”dan eposda istifadə edilməsindən söhbət gedə bilməz. Əvvəl göstərdiyimiz kimi, “dues ex
machina”nın sözün geniş menasında da işlədildiyini nəzərə alsaq,
onda ikinci delil öz ehəm iyyətini itirir. “İliada”nm 2-ci nəğməsinin
ə w ə lin d e Zevsin Aqamenona yalan yuxu göndərməsi üsulunun özünün də “mancanaq” üsulu kimi bir şey, yəni bütün fabuladan doğmayan hadisələr qəbilindən olduğunu nəzərə alsaq, Aristotelin məhz
Homer “İliada”smı mişal gətirdiyinə şübhə azalar. Aristotel, Homeri,
eyni zamanda faciə ustadı adlandırdığı üçün, faciədən söhbət gedən
yerdə “İliada”dan misal çekm əsi də, bizcə, təəccüblü deyil.
Mənim başqa əsərlərimdə - Aristotel, görünür ki, əsasən “Peri poetika”, “Politika” eserlerini nezərde tutur.
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“Torpaq övladlarımn” - əsatirdə Kadminin əkdiyi əjdaha dişlərindən bitən adamlarm nəslinə deyilir ki, bunlarm da çiyinlərində nizəşekilli ət xalı varmış. Eleyli Hippi de “Xalqlarm adaları”nda deyir:
“Hansı bir qəbiləyə ise spartalılar “əkilmişlər” deyirlər” .
Karkinin “Fiest”indəki ulduzlar kimi - yunan faciənəvisi Karkinin
(e.e. IV esr) “Fiest” esərinin qəhrəmanı, Fiestin mənsub olduğu Pelopidlər nəslinin təbii nişanələrinə işarədir. Əsatirdə Zevsin oğlu hiyləgər v ə tamahkar Tantal ziyafət zamam allahlarla yaxmlıq edər, onlara
kəlek gələr və sirlərini yayarmış. Tantal bir dəfə yenə də allahlan yox101

lamağı qərara alır. Öldürdüyü öz doğma oğlu Pelopsun ətindən onlara
yemək təqdim edir. allahlar yem əyə yaxm durmurlar. Yalnız m əhsuldarlıq və əkinçilik ilahəsi Demetra, fikri Aid tərəfindən qaçırılmış qızı
Persofılanın yanmda olduğundan, çaşıb ətdən götürür v ə Pelopsun bir
çiynini yeyir. Allahlar Pelopsun yeyilən çiynini fıl sümüyü ilə əvəz ed erək onu dirildir. Tantalı isə əbədi cəhənnəm oduna qərq edirlər. Pelopsdan törəyən pelopidlər nəslinin hamısınm çiyinlərində fıl sümüyünə
bənzor xal da buradan irəli gəlmişdir. Karkin əsatirdəki bu təfərrüatı
deyişərək, onu Fiestin çiyinlərindəki ulduz nişanəsi ilə əvəz etmişdir.
“7i>o” - Sofoklun faciəsidir. B izə yalnız parçaları gəlib çatmışdır.
Fessaliya şahı Solomeyin qızı Tiro Poseydonla əlaqəyə girmiş və ondan
iki əkiz oğlan uşağı doğmuş və onların ikisini də gilasvari beşikdə çaya
atmışdır. Sonradan Poseydondan olan övladlarını beşiyin köməyi ilə
tanımışdır.
“Ayaq yum a” - Homerin “Odisseya” dastanında Odisseyin qoca
dayəsi Evrikleyanın onun ayağmı yuyan zaman ayağındakı çapıqdan
Odisseyi tanımasını təsvir edən fəsil.
Ores “İfigeniya”da - b a x XI fəslin şərhi.
“Terey” - Sofoklun bu əsərindən yalnız parçalar qalmışdır. Əsatirə
göıo Zevsin törəmələrindən olan Frakiya şahı Terey öz baldızı Filom pelanı zorlayır və sirrin üstü açılmasm deyə onun dilini kəsir. Filom pela toxucu məkiyində işlədiyi lövhənin köməyi ilə Tereyin alçaqlığını bacısına, Tereyin arvadı Proknaya bildirir. Aristotel “toxucu m əkiyinin səsi” deyərkən, lal Filompelanın yerinə məkiyin dilə gəlib, cinayətin üstünü açdığına işarə edir.
“K iprlilər” - Ordmski, bizcə, bu əsəri Novosadski və Petrovskidən
forqli olaraq, poema deyil, faciə adlandırmaqda daha haqhdır. Zira,
Aristoteldə həmin yerdə mahiyyətcə səhnə tamaşalarından söhbət
gedir. Ordınskinin şərhinə əsasən. Dikeogenin “Kiprilər” əsərində
Telcmon torəfındon bir vaxt Salamin adasından sürgün edilmiş T evkrin Tedemon öldükdən sonra yenidən adaya qayıtmasından danışılır.
Tevkr evlərinə girdikdə Telemonun şəklini görür və ağlayır. Xorun
Tevkri müşayiət edən kiprlilərdən ibarət olduğuna görə, onun adı da
buradan götürülmüşdür.
Alkinoyun ziyqfətindəki hekayətdə - buna orijinalda “Alkinoyun
apologiyası”da deyilir. Qədim yunanlar adətən belə dedikdə “Odisseya”nın VII-XII fəsillərini nəzərdə tuturmuşlar. Burada Aristotel ə sə 102

rin 7-ci fəslində kor (500-535-ci sətirlər və ardı) kifared Demodokun,
Alkinoyun məclisində Odisseylə Axıllesin mübahisəsini tərənniim
etdiyi yerdə Odisseyin gözlərinin yaşardığı səhnədən bəhs edir.
“X'oeforlar” - Esxilin faciəsinin adıdır. “Oresteya” tetralogiyasına
daxildir. “Xoefor”un hərfi mənası “qəbir üzərində ehsan verən qızlar”
deməkdir ki, xor da həmin qızlardan ibarət olduğundan, faciə “X oefoılar” adlandınlmışdır. Əsərdə Elektra Oresti geriyə atılmış saçlanndan
və ayaqlarınm izindən tanıyır.
Sofist Poliid - e.ə. IV əsrdə yaşamış yunan faciə və difiramb
ustasıdır. Plutarx, Diodor, Svida, Pindann əsərləri v ə müxtəlif fıaqmentlərində Poliidin adı faciənəvis kimi qeyd olunur.
“Tidey” - İneyin oğlu, “İliada”nın qəhrəmam Arqos şahı Diomedin
atasıdır. Polinikin Fiv üzərinə yüıiişündə canım qəhrəmanlıqla fəda
etmişdir. Bəzən Diomedin özünə də atasmın şərəfinə “İliada”da Tidid
v ə ya Tideyon deyilir. Aristotel Feodektin haqqında danışdığı “Tidey”
faciəsi bizə gəlib çatmamışdır.
“Finidlər” - Salmides şahı Fineyin övladlannm faciəsinə həsr
edilən əsər. N ə özü, nə m üəllifı haqqmda məlumat yoxdur. Əsatirdə
Finey arvadınm (uşaqlannm ögey anasmın) təhriki ilə öz balalarınm
gözünü çıxanr.
“Yalançı qasid O dissey” - bu əsər məlum deyildir.
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Amfıaray - b a x 13-cü fəslin şərhi.
“İfıgeniya”da - Evripidin “İfıgeniya Tavriddə” əsəri.
Orestin ağlı başından çıxması - intiqam ilahələri Eıinlər təıəfındən təqib edilən Orestin dəliliyinin tutması səhnəsinə işarədir.
Poseydon (Poseidaon) - dənizlər allahı. Kron və Reyanın oğlu,
Zevsin qardaşı. Əsatirə görə kainatda hökmranlıq ə w ə llə r Urana - göyə
mənsub imiş; Uran Geya ilə - Yerlə evlənmiş və ondan bir neçə titan
övladı olmuşdur. Onlardan biri - Kron atasını taxtdan saldıqdan sonra
dünya üzərində hökmranlığı öz əlinə alu'. Lakin o qorxur ki, Reyadan
olan övladlanndan biri də onun özünü hakimiyyətdən salıb yerinə keçsin. Odur ki, bir-bir uşaqlanm udmağa başlayır. Ə w e lc ə kaşanə - ocaq
ilahəsi Geotiyam, sonra kəbin ilahəsi Geram, dalınca münbitlik və
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əkinçilik ilahəsi Demetranı, yeraltı dünyamn allahı Aidi v ə nəhayət,
dənizlər allahı Poseydonu diri-diri udur. Reya axınncı oğlu Zevsi əri
Krondan xilas etmək məqsədi ilə onu hücrə bir guşədə doğur, əvəzinə
isə ərinə daş uddurur. Zevs böyüyüb hakimiyyəti ələ alır, atasım Tartara
vasil etməzdən ə w ə l onun qamını yarıb bacılarını və o cümlədən, qardaşı Poseydonu azad edir. “Odisseya”da Aristotelin bəhs etdiyi m əhz
həmin dənizlər allahı Poseydondur. Ordmski “Poetika”nın bu yerində
Aristotelin ümumi məzmundan söhbət gedərkən xüsusi ismə müraciət
etməsinə (“Poseydon isə onun arxasmca göz qoyur” ifadəsi) təəccüb
edir, halbuki bir az ə w ə l “Poetika”nm müəllifı özü deyir ki, bütün bundan (yəni ümumi planı cızdıqdan) sonra, adlan öz yerinə qoyub epizodları elə təsvir etmək lazımdır ki, onların həqiqətən də m ətləbə dəxli
olsun. Ordınski buna görə Dünserin həmin ziddiyyətdən çıxmaq yolunu
göstərən belə bir ehtimalma inanmağın mümkün olduğunu göstərir v ə
deyir: güman ki, həmin yerdə “Poseydon” ismi “Dəniz”in məcazi mənasmda işlənmişdir.
Adaxlılar - Odisseyin arvadı Penelopu almaq istəyənlərdir. Aristotel “Adaxlılar onun var-yoxunu yeyib tə lə f edirlər və oğluna tor
qururlar” ifadəsi ilə “Odisseya” əsərinin II nəğməsində Odisseyin oğlu
Telemaxın Afinaya dediyi sözləri eynilə təkrar edir.
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Feodektin “Linkey"i - b a x 11 -c i fəslin şərhi.
Ayant - Sofoklun “Ayant qırmancgəzdirən” və “Lokriyalı Ayant”
əsərlərinin qəhrəmamdır. Bu əsərlərdən tam şəkildə bizə birincisi,
natamam şəkildə isə ikincisi gəlib çatmışdır. Sofokl həmin əsərinin
mövzusunu Troya əsatirləri silsiləsindən almışdır, Aristotel də Sofoklun faciəsində Ayantın qorxunc ehtiraslarına və keçirdiyi ağır iztirablara işarə edir. Ordınski öz şərhlərində göstərir ki, Ayantm həyatı
eynilə Esxilin, Astidamantın və Feodektin faciə əsərləri üçün də mövzu
olmuşdur. Əfsanəyə görə A xilles öldükdən sonra onun hərbi ləvazimat
və geyiminin kimə qismət olması haqqında mübahisə düşür. Bu, yalnız
Axillesin nəşi uğrunda döyüşdə daha çox fərqlənən qəhrəmana çatmalı idi. Mübahisə, yalnız Odissey ilə Ayaks arasında gedə bilərdi və
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belə də olur. Bunun bir nəticə vermədiyini görən axeyalılar məsələni
Haha düzgün həll edə biləcəklərini güman edərək troyalı əsirlərə həvalə
edirlər. Lakin Afina işə qarışıb troyalılara təlqin edir ki, işi Odisseyin
xeyrinə həll etsinlər. Ayaks hiddətindən dəlilik dərəcəsinə çatır, acığından qılıncım çəkib mal-qaranm üstünə düşür, ayılanda öz hərəkətlərindən utanır və özünü yerə taxdığı qılıncının üstünə atıb intihar edir.
Sofokl məhz həmin əsatirdən istifadə etmişdir. Bu əsatirdən “Odisseya”nm XI nəğməsində istifadə olunmuşdur.
İksion - əsatirə görə Fessaliya lapiflərinin (əfsanəvi xalqın) şahı
olmuşdur. İfrat dərəcədə əzazilliyi, hiyləgərliyi ilə seçilmişdir. Doğma
qaymatasına tələ quraraq onu közlə dolu quyuya salıb məhv etmişdir.
allahlar da buna və digər ağır cinayətlərinə görə onu cəzalandıraraq,
heç yerdə sığınacaq verməmişlər. Nəhayət, İksion rəhmə gələrək, onu
öz himayəsinə alan Zevsə də xəyanət etmiş, onun doğma bacısı və arvadı
Geraya eşq elan etmiş, buna görə də yeraltı xaos dünyası Tartarda mütəmadi herlənən təkere sarınmaqla cəzalandırılmışdır.
“Ftiotiyalılar” - Sofokl bu əsərinin adını Ftiya əhli mənasında işlətmişdir. Ftiya mirmidlərin əsas şəhəridir. Şah Peley və oğlu Axillesin
vətənidir. Əsatirə görə Axillesin babası Eak Geramn göndərdiyi mor
(ölət) xesteliyi zamanı öz xalqmı itirir. Lakin atası Zevs onun Xahişinə
em əl edib, qarışqaları adamlara çevirərək ölənləri əv əz edir (yunanca
“mirmeks” - qarışqa deməkdir). Sofoklun həmin əsərindən müəyyon
parçalar qalmışdır.
“P eley” - Sofokl və Evripidin əsərlərinin adıdır. Hər iki faciənəvis
öz eserlərində Eakın oğlu, əfsanəvi Mirmid xalqınm şahı və Axillesin
atası Peley haqqında əsatirdən istifadə etmişdir.
“Forkidlər” - Esxilin satirik mövzuda yazdığı əsərlərindəndir. Forkidler deniz allahı Forkun qızlarıdır. Haqqında çox az məlumat vardır.
“Prom etey” - Esxilin faciəsidir. Burada onun iki faciəsindən biri,
“Zəncirlenmiş Prometey”, yaxud “Azad edilmiş Prometey” nəzərdə
tutulur. Bırincisi tam şəkildə bizə gəlib çatmış, ikincisindən yalnız
parçalar qalmışdır.
“İlionun dağılm ası” - bu mövzuda zəm anəm izə gəlib çatmayan
bir neçə faciə olmuşdur. Ordınski, m əsələn, Aqafon, İofan, Kleofont
ve Nikomaxm vaxtilə həmin adda faciələri olduğunu göstərir. Aristotel admı çəkdiyı faciənin epik tərkibliyindən çox, fabulalı olduğun105

dan şikayətlənir (yəni, Evripid kimi, mövzunun bir boyunu götürüb
işləmək lazımdır).
Niob haqqında əsatir - Tantahn qızı, Fiv şahı Amfıonun arvadı.
Niob haqqında əsatirdə deyilir ki, o, altı oğlan, altı qız doğubmuş. Bu
qədər övladı ilə qürrələnən Niob Latona (işıq allahı Apollonun və ya
doğum ilahəsi Artemidanın anası) qurban verməkdən imtina edir ki,
mən ondan üstün olduğum halda, nə üçün qurban verməliyəm. Bundan
qəzəblənən Latona Apollon və Artemidaya tapşırır ki, Niobun övladlarının hamısını oxdan keçirsinlər. Belə də olur. Kifared v ə Şah həssas və zərif ürəkli ata Amfıon tab gətirməyib intihar edir. Niobu isə
allahlar, onun öz doğma vətəninə Lidiyaya Spil dağma gətirib daşa
döndərirlər. Həmin daşdan o zamandan şəffaf bir bulaq axır. Bu, indiyə
qədər də övladlarına ağlayan Niobun göz yaşlarıdır. Esxilin yalnız
parçaları qalmış faciəsi bu mövzudan götürülmüşdür. Niob haqqında
əsatirdən Ovidi də “Metamorfozalar”mda istifadə etmişdir.
S is if- Korinf şahı, Eolun oğlu. Əsatirdə ən tülək, ən hiyləgər şəxsiyyət kimi təsvir olunur. O, hətta arxasınca gələn ölümü belə guya
tovlayıb qandallaya bilmişdir. Bağışlanmaz cinayətlərinə görə öləndən
sonra ona yeraltı zülmət dünyası Aiddə böyük bir daşı dağın ətəyindən
zirvəsinə qaldırmaq həvalə olunmuşdur; o, daşı yuxarı qaldırır, müəyyən nöqtəyə çatanda onu buraxır, daş dığırlamb aşağı düşür v ə beləliklə bu, sonsuz təkrar olunur. Ümumiyyətlə, hədər zəhm ətə məcazi
mənada, elmi ədəbiyyatda “Sisif zəhm əti” deyilir. Sisifın çəkdiyi bu
hədər zəhmətin xarakteri zəngin boyalarla Homerin “Odisseya” əsərinin 9-cu fəslində (593-600-cü sətirlər) təsvir edilmişdir. Novosadskinin
yazdığma görə, dram sənəti sahəsində bu əsatirdən Esxil də, Sofokl da,
Evripid də istifadə etdiklərindən burada Aristotelin hansı əsəri nəzərdə tutduğunu söyləmək çətindir. Vilyanovitsin fərziyyəsinə görə isə
Evripidin adma yazılan “S is if’, guya sofıst Kritiyin əsəridir.
Aqafon - b a x 9-cu fəslin şərhi. Aqafonun Aristotel tərəfindən
şeirlə, burada ifadə olunan fıkrinə daha tam şəkildə “Ritorika”nın 2-ci
kitabının 24-cü fəslində rast gəlirik.
“Evripiddə deyil, Sofoklda olduğu kimi" - Aristotel ona işarə edir
ki, Sofoklda xor partiyası bilavasitə hərəkətlə həm işə üzvi şəkildə
bağlı olduğu halda, Evripiddə, əsasən, belə deyildir.
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“Sözlə ifadənin (xarakteri)
b a x Aristotelin “Ritorika” əsərinə.
Protaqor - qədim yunan sofisti, ritoriki və ədəbiyyat tənqidçisi.
Diogen Laetsi onu ritorika sənətinin banisi hesab edir. Eyni zamanda
dialoq üslubunun banilərindəndir. Protaqora “Mübahisə sənəti”, “Mübarizə haqqında”, “Elmlər haqqında”, “Xitab”, “Çıxış” kimi əsərlər istinad edilir. Protaqorun Homerə iradı onun xitab, müraciət formasını
məhdud başa düşməsinin nəticəsidir.
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“Əsas səs” - bu ifadə “Poetika”nm yunan mətnində “stixiya” şəklində işlənir, “mənalı sə s” ifadəsinə yaxındır. Aristotel həmin istilahın
mahiyyətindən “Metafızika” əsərinin 5-ci fəslinin 3-cü və 4-cü kitablannda bəhs edir.
“Ağzın vəziyyətinə görə” - ağzın az, çox v ə ya orta vəziyyətdə açılmasından asılı olaraq, səslərin fərqlənməsi nəzərdə tutulur. M əsələn,
Ordınskinin sxeminə esasən bu cəhetden səslerin fərqi aşağıdakılar
kimidir:
A ğız daha çox açıldıqda
A
R
K
H

Orta vəziyyetdə
I
L
T
S

Ən az açıldıqda
U
N
P
W

“Ə m ələgəlm əyerinə g ö rə” - seslerin ağzın hansı hissəsində əm ələ
gelm esinə göre ferqlenmelerine işaredir ki, bunun da sxemini belə göstermek olar:
Boğazda
K
H
R
A

Dilde
T
S
L
I

Dodaqda
P
W
M
U
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“Səsin qalmlığı və incəliyinə görə” - tələffiizün gücü və gərginliyinə görə səslərin fərqlənməsi nəzərdə tutulur.

*
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P
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y
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7t

“Səslərin uzunluğuna və qısalığına görə'' —m əsələn, rj və 5, co v ə o
və s. nəzərdə tutulur.
“İti, ağır və orta vurğuya g ö rə” - məsələn, J, A, U nəzərdə tutulur.
“H eca ” - Aristotel bu istilahın qrammatikadan çox metrika sahəsinə aid olduğunu göstərir.
Bağlayıcı - Novosadskiyə görə, Aristotel yunanca işlənən istilahı
altmda tək bağlayıcını yox, zərfı, sözönünü (önlük) də düşünür. O, ad,
feil və üzvdən başqa bütün nitq hissəlerini buraya daxil edir.. Yunanca
^ıev, Tiroi, Çe bağlayıcılarının aynlıqda tərcümesi eynile mümkün
deyil. Bir növ “halbuki”, “isə”, “belə ki” ifadəsinə yaxındır.
Uzv —Dörinq, Ordınski və Novosadskinin yazdıqlarına görə, Aristotelin yunanca işlətdiyi “äp d p ov” — “üzv” kəlm əsi müasir dilçilikdəki “üzv” sözünün ifadə etdiyi mənaya müvafiq gəlmir. B elə hesab
edilir ki, mətndə, ümumiyyətlə, bu m əsəledən söhbət gedən hissə nisbətən korlanmış yerlərdəndir. Bunu Aristotelin “üzv”ə verdiyi tərifın
eyni səhifədə dalbadal təkrar olunmasından da görmək mümkündür.
Halikamaslı Dionisiyin dediyinə görə, Aristotel və Feodikt nitqi üç
hissəyə bölmüşlər: ad, feil, bağlayıcı. “Ü zv”ü ise stoiklər artırmışlar.
Falen həmin fıkri təkzib edir.
Yunanca “<prıjxi” - “deyirəm”, “Ttepi” - isə “haqqmda”, “yanında”,
“nisbətən” deməkdir”.
“0sö5copoÇ ' (Feodor) - yunanca “SeoÇ ’ - allah, “5copov” - töhfə
deməkdir. Bir növ “Allahverdi” kimi ki, burada da “verdi” müstəqil
mənaya malik deyil.
F eil - Zaman çalarına malik mürəkkəb, müstəqil mənaya malik söz
olduğu halda, hissəlerinin müstəqil mənası (adda olduğu kimi) yoxdur.
M əsələn, “adam”, “ağ” - “haçan” sualına cavab vermir, daha doğrusu,
zaman göstərmir və zamanla bağlı deyil (halbuki “gedir”, “getdi” kəlmələri həmçinin zamanı göstərir).
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Fle/csiya - ismin ve felin hallanması. Birınci halda “kim”, “kimə”
sualına, ikinci halda isə predmetin ve ya haqqında bəhs edilənin təkmi,
çoxmu olduğu sualrna cavab verir. Məselen, “adam”, “adamlar”. Üçüncü
halda isə aktyor senəti ile elaqədar (müq. et 19-cu fəsillə) sual, əmr və s.
ifade edir, bele ki, meselen, “geldi”, “gel” felin hallanmasıdır. Ordmski
20-ci fəslin şərhinde bununla əlaqədar yazır ki, deməli, Aristotel “halı”,
“tek ve cəmi” (“say”, “miqdar”) ve felin dəyişməsini fərqləndirmişdir.
Cəmə, birləşməyə əsasən - “İliada” sözünün mənasına işarədir.
“İlion” (Troyamn ikinci adı) ve “od” sözlərindən yaranmışdır, İlion odalan, neğmeleri demekdir. Aristotel, qısa desək, yığma sözlərle işarə edir
ve gösterir ki, “İliada” yığma sözlərdən ibarət olsa da, vahid mənanı
ifadə edir.
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Səma - yunanca hisselerinin ikisi de müstəqil mənaya malik olmayan (“Yer”) sözünün evəzinə işlənmişdir. “Yer” azərbaycanca bir
hecahdır. “Sema” ise iki hissəlidir, hissələrinin ikisi də müstəqil məna
daşımır.
Qermokaikoksanf-K iç ik Asiyanm üç çayının Qerm, Kaik və Ksanfm adlarının birleşdirilmesinden yaranan dəbdəbeli isim, addır.
Qlossa - dilde dialektizmə və idiotizmlərə deyilir. M esələn, azərbaycanca “zıvın” (“işdik”) ve bu qebildən olan sözlər.
“Odur dayanmışdır gəmim lövbərdə” - Aristotel metaforaların xüsusi
növü kimi, “Odisseya”nın 1-ci fəslinin 181-ci sətri v ə 24-cü fəslinin
308-ci sətirlerinde Homerin tekraren işlətdiyi iki eyni misraya işarə edir.
“Göz qaraldan qədər şərəfJi işlər, Görür həqiqətən Odissey yenə”
- Aristotelin gətirdiyi bu misal “İliada”nın yunan mətnində (11 -ci fəsil,
272-ci misra) Homerin “qaranlığı” metaforik mənada “çoxluq” kimi
işletm esine işaredir. Azerbaycan dilində işlətdiyimiz “qonaq-qarah”,
“qara camaat”, “qara qul”, “qaravaş”, “qaraçı” etimoloji cəhətdən çoxluğu ifadə eden “qara”, “qaranlıq” sözləri ilə bağlıdır. “Filankəs
qonaq-qaralı adamdır”, “qonağı çox olan adamdır” mənasında işlənir.
M.Ş.Vazehin: “N ə qədər kim fələyin sabitü-səyyarəsi var” misrası ilə
başlayan qezəlində “01 qəzəldir ki, bu Vazeh dedi bir dərd əhli Zahiren lale otağında qonaq-qaresi var” beytində qəşenglik tekcə lalə109

nın qara xähnä ışarə olan “qara qonağı var” fıkirde deyil, “qonaq-qaralı”
ı fadəsı ılə assosiasiyada yaranan obrazlı tesew ürün zenginliyindedir.
Qara camaat” ve ya “qaraçı” kəlm esi camaat ve ya qaraçınm qaraagına, kırlı-pashlığına göre deyilmir, çoxluğu, kütleni teşkil etdikərıne gore deyıhr. Rusca “HepHb” - “T0;ına” ifadeləri de eyni m enaıdır. Eynılə qədım türk sistemli dillerde “qara” ifadesi camaatı, kütlenı, xalqı bıldirir.
Qılıncla canını alaraq onun. M isiə (hər bulaqdan) kəsib götürdü"
burada sohbət Empedoklun “Təm izlənm e” eserinden getirilen iki
mısaldan gedır. Ikinci misalda “beş bulaqda” yuyunma vasitesile “temizlənm ə haqqmda söhbət gedir,
Ömrun qurub çağı” - Empedoklun 152 JVs-ii fraqmenti ilə elaqedar metafonk ıfadəlerdəndir. Aristotel hemin fraqmente işarə ed erek yazır kı, “qocahğın insan heyatmdakı menası nedirsə, axşamın günıız ə muqayisəde mənası olur. Buna göre axşamı gündüzün qocalığı,
qocalıgı ısə omrün gecəsi və ya, Empedokl kimi, qürubçağı adlanırmaq olar . Nəsım ıdə də bu fıkir eyni şekilde seslenir, o da ölümü,
nəyatın gecesı, gündüzü ise ömrün gündüzü-günü (Güneşi) adlandınr:
ena vəfatlə nəfsın (sövdalı?) gecədir, Beqa heyatla gündür, bu
əqləmurad . Azərbaycan şairi ve filosoflınun derisini diri-diri soyaren on an rəngin nə üçün saralır” - suahna da yuxarıdakına hem aiıəng şəkıldə cavab vermesi maraqhdır “Men ebediyyet Üffiqlərində
ogmuş eşq Günəşiyəm, Günəş batanda saralar”.
M eysız cam ” ( “Areyin camı”) - Areyin piyalesi de deyirler (“Fiol
Aresa ). Arıstotel bu metaforadan “Ritorika”da danışaraq yazır ki, egər
pıyale (cam) Dıonısm qalxanıdırsa, onda qalxana da Aresin caım demek
oiar qalxan Aresm camı (piyalesi), ox simsiz liradır” da deyirlər.
Kahın (ısp eo Q əvezine işlənən xah işçi(äpr)trıp). B a x “İIiada”nm
yunan onjmalma, I nəğm ə, 11-ci sətir. M.Rzaquluzadenin tercüməsm ə e ə ir. Bu cəzadır, çünki Atrid təhqir etmiş qoca kahin pak
■ vV
kimi, Xrisden söhbet gederken kahin sözünden
ıstıfadə edılmiş ki, bu da yunan mətnindeki inceliyi vermir, çünki orijma a Apollonun sevimli kahini Xris qızının geriye qaytanlmasını istəyən xahışdardır, diləyicidir.
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“Sözlə ifadənin aydınlığı" - dil və üslub aydınlığından Aristotel
“Ritorika”nm III kitabının 2 -ci hissəsinde bəhs edir v e yazır ki, “üslubun leyaqeti onun aydmhğındandır... Üslub hədden artıq ne alçaq, nə
yüksek olmayıb, nitqin predmetine uyğun olmahdır”.
“Kleofant və Sfenel" - Kleofant haqqmda yuxarıda, 2 -ci feslin
izahmda behs edilmişdir; Sfenel, Aristofanla bir dövrdə yaşamış yunan
faciənəvisi.
“Ər görmüşəm alovla m isi ətə calayar” - bu tapmacada soyuqdeym ə zamanı qanalma üçün istifadə olunan mis küpedən söhbet gedir.
“Böyük Evklid” - kim olduğu haqqmda “Poetika”nın şərhçilerindən
heç kes sehih məlumat vermir. Bizcə, Aristotel, ola biler ki, Sokratm
tələbəsi və Meqera mektəbinin banisi sofıst Evklidi nəzərdə tutsun.
Çünki Meqerah Evklid müqayise ve metafora problemi ilə heqiqetən
də məşğul olmuşdur. Başqa bir m əsələ ilə əlaqədar olaraq, A.F.Losev
“Antik estetika tarixi” kitabında Evklidin metafora m əseləsinə mənfı
münasibetinden behs eden bu fraqmentinin təhlilinə geniş yer verir.
Meqeralı Evklidin metafora m əsələsine buradakı münasibəti Aristotelin böyük Evklidden bəhs edərkən onun həmin problemə münasibeti ilə çox uyğundur.
“Şeri ilə"... - Böyük Evklidin rişxənd ilə yazdığı şeirdən gətirilən
həm in misralardan birincisinde “'Em” ixtiyari olaraq “'Hıtı” şəklində
uzadılır; “pa5u(j.yıa” da isə “P a ” uzun tələffiiz olunur; Şerin ikinci
setrinde ise “ep a ” - “rıpa”, “eÄ.Xepopov” isə “EA.A,rı(iopov” şəklinde
uzadılmış halda teleffuz edilir. Bu mısraları azərbaycanca səsləndinnəyə
çalışsaq, eynilə, yunan dilinde olduğu kimi, belə bir əcaib şəkil alar:
Ma-arofona geden E-epixarı görmüşəm, yox xoşuma gəlmir onun
asırqalı.
Esxil “Filoktet” esərinde - Esxilin bu adda faciesi qalmamışdır.
“Balacaboy (cırtdanboy) bir eybəcər” — Siklop Polifemi serxoş
edib, onun gözünü odlu kösövlə kor edən Odisseyin arxasınca deyinən
Siklopun təşbehidir: “bir gör mənim gözümü kim çıxartdı”
(Sadəcə) görkəmsiz bir skam yanı... - b a x “Odisseya” XIX nəğmə,
259-cu sətir.
“Sahil uğuldayır” - “İliada”, XVII nəğm ə, 26 5 -ci sətir.
A rifrad - bu şəxsin kim olduğu haqqında heç bir səhih məlumat
yoxdur.
“Qəhrəmani şeir” - hekzametrlə yazılan şeirlərə deyilir.
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Salamin yaxmlığında dəniz vuruşu - Aristotel yazır ki, Salamin
yaxmlığında dəniz vuruşması ilə Siciliyada Karfagenlilərlə vuruş bir
vaxtda (e.ə. 480-ci ilin eyni günündə —A.A.) başlamış olsa da, qətiyyən ümumi bir məqsədə malik deyildir. Odur ki, tarix bu qəbildən olan
şeyləri (yəni rabitəsiz tarixi əhvalatları) təsvir etdiyi halda, yaxşı dastan şairi heç vaxt bunu etmir. Siciliyah Diodor v ə Momsen bu m əsələyə baxışda Aristoteldən fərqli bir mövqedə dayanırlar. Onlar göstərirlər ki, əslində karfagenlilər iranhların, siciliyalı yunanlar isə Elladamn müttəfıqi idilər və buna görə də döyüşlərin eyni vaxtda başlanması
təsadüfi deyil. Bu belə olsa da, Aristotelin dediyi fikrin həqiqiliyini
inkar edə bilməz. Aristotel tarixdən onlarla əlaqəsiz, lakin bir vaxta
düşən başqa hadisələrdən misallar gətirə bilərdi.
“K iprya” - kiçik (silsilə) dastanlara daxil olanm ən böyüyüdür ki,
cəm i 11 hissədən ibarətdir. “İliada”ya qədərki hadisə və əhvalatlardan
bəhs edir.
Kiçik Iliada" —bu əsərdə Axillesin ölümündən sonra baş verən
əhvalatlardan bəhs edilir ki, bu da 4 kitabdan ibarət olmuşdur. N ovosadski “Kiçik İliada”nın Lesboslu şair Lesxə isnad edildiyini xəbər
verir. M üəyyən parçaları Kinkelin “Yunan eposundan fraqmentlər”ində toplanmışdır.
Silah üstündə mübahisə —Esxilin “Kiçik İliada” əsasında yaratdığı
faciədir. Bu qəbildən Aristotel tərəfindən adı çəkilən əsərlərdən yalnız “Filoktet” (Sofokl) və “Troya qadmlan” (Evripid) bizə gəlib çatmışdır. Misal gətirilən o biri əsərlərdən yalnız parçalar qalmışdır.
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“Bir tamaşa müddətində” - bütün gün, daha doğrusu, səherdən
axşama qədərki müddət nəzərdə tutulur. Bu müddət erzinde eyni bir
şairin tetralogiyası, yəni üç faciesi v e bir satirik dram göstərilir ki, bunu
da Aristotel normal hesab edir. Bu cür tetralogiyalardan tam şəkildə hifz
olunanı yalmz Esxilin “Orestiya”sıdır ki, onun da həcmi 3785 beytdir.
Buraya m əsələn, Evripidin “Siklop”u qəbildən (709 beytlik) bir satirik
dram da əlavə etsək, onda bu cür bir tetralogiyanm həcmi 45000 beytə
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bərabər olar. Belə bir tamaşanın gösterilme müddəti ise təxminen
8 saata qederdir.
“Hektorun təqib olunma əhvalatı” - “İliada” dastanmda “Hektorun
öldürülməsi” adlanan feslin XXII neğmə, 205-ci misrasma işaredir.
iiAyaqyuma”dan b ir p a r ç a n ı... - “Odisseya”nın XIX neğmesinde
dayenin Odisseyin ayağını yuyub onu tanıdığı parça. Aristotel həmin
nəğmenin 218-ci ve sonrakı sətirlerinde deyilen fıkirləri nezərde tutur.
“Edip”da - Sofoklun “Tiran Edip” eserinde 103-cü ve sonrakı
misralar.
“Pfıya oyunları haqqında hekayət” - Sofoklun “Elektra” eserinin
680-763-cü sətirlerine işaredir.
“Misiyalılar (misiylilər) ” - Esxilin facielərindendir, bize gelib çatmamışdır. Naukun “Yıman faciəlerinden fraqmentlər”ində cüzi parçaları
verilmişdir. “Misiyalılar”dakı lal - Herakhn oğlu Telef. Onun lallığı ise
bunda tezahür edib ki, Tegeyde dayılarını öldürüb Misiyaya qaçmış vo
yolda bir defe de dilinden bir söz qaçırmamışdır.
haka gəlib çıxmaq - Odisseyin gelib İtaka adasına çıxmasına işarədir (XIII neğme, 70-1 2 5 -ci setirler).
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“D işi maralın (əliyin) ” - dişi maralın (əliyin) buynuzunun olmadığı halda, bezi şairlərin onu buynuzlu tesvir etm esine işaredir. Pindar
ve Anakreontun müvafiq şeirlerinde mehz dişi maral sehven bele gösterilmişdir. Bədii edebiyyatda bu qebilden olan ve Aristotelin dediyi
menada beraet qazandırıla bilen nöqsanlara Rablenin, Lermontovun,
Nekrasovun, Korolenkonun esərlerinde də təsadüf etmək mümkündür.
Akademik A.P.Tyanşanskinin müeyyənləşdirdiyine göre, bu menada
heç bir səhve yol vermeyen şairlerden biri Puşkindir. Lakin, müeyyen
etdiyimize göre, A.S.Puşkin de bele, lakin bağışlana bilen nöqsana yol
vermişdir ve “tebietşünaslıq” nöqteyi-nezərindən ona irad tutmaq
olar. M əselen, m üeyyen edilmişdir ki, Ancar ağacı altında yatan adamlann zeherlenmesi ve ölmesinin səbəbi ağacm özünün havanı zeherlem esi sayesinde deyil, Ancann bitdiyi mühitin zehərli olmasındadır.
Ancar m ehz her yerde deyil, zeherli derələr kenarında bitir ki, insanı
da zeherleyən məhz aşağılardan tebexxür eden havadır. Halbuki,
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Puşkinin “Ancar” şerində Ancar özü zəherlidir. Lermontovun şeirlerinden birinde bir terefdə saralan zem i dalğalandığı halda, bir terefde
incigülü çiçekleyir. Halbuki incigülü ilk bahara tesadüf edir, saralan
zem i yayın axın, payızın e w e lin e xasdır. İlin bu mövsümünde ise heç
cür incigülü ola bilməz.
Ksenofon (e.ə. texminen 580-490) - Qedim yunan fəlsəfəsində
meşhur Eley mektəbinin nümayəndəsi, görkəmli filosof və şairidir.
Yunan ateist fikrinin inkişafmda xüsusi xidməti olmuşdur. 70 ilə yaxm
bir müddet erzinde Ellada torpağmı dolaşaraq rapsodluq etmişdir. Allahlar haqqmda politeist ve antropomorfist tesevvürlerin düşməni olm uşdur. Mifik qəhrəmanlann cismani rəşadəti, hünər və igidliyinin m əd hine hesr edilən şeirlərə qarşı çıxmış, poeziyada ağlın v e fezilətin
tərənnümünə xüsusi yer verilmesini tələb etmişdir. Onun poeziyası
daha çox dünyevi-realist xarakter daşıyır. Ksenofona göre, “allahlar
insan şüurunun məhsulu v ə uydurmalarıdır v e insanlar allahları öz
tesew ürlerine ve özlərine uyğun şekilde yaratmışlar”; “Əsatiri revayetler allahlara hörmət deyil, nifrət oyatmalıdır; “İnsanlarda özünü
gösterən her cür vicdansız ve yaramaz hereketleri, oğurluq, şehvani
hisslere uymaq, qarşılıqlı yalan, ne varsa, Homerle Hesiod hamısını
allahlann ayağına yazmışlar”.
“Sancılmışdı m izraqlar” - b a x “İliada”, X neğme, 151-154-cü
setirler.
“Qatırların özlərindən deyil keşikçilərdən” ... - “İliada”nın I n eğ məsinin 5 0 -ci misrasından (“Ə vvəl oxlar qatırlara ve serseri köpəklere dəydi qırdı”) gətirilən misaldır. Apollonun öz oxlarını ne üçün
e w e l qatırlara və sersəri itləre tuşlayıb onları qırmasımn sebəbi qədim
dövrlerdə mübahisə obyektine çevrilmişdir. Bununla elaqedar bele bir
fikir de mövcuddur ki, bu söz Homerde yalnız herfı menada (qatır)
deyil, “gözetçi” mənasında da işlənmişdir.
“Dolondan danışarkən" - Dolon “İliada”nm “Doloniya” adlanan
X nəğmesinin 316-cı sətrinə işarədir. Homer axeyahların düşergəsine
keşfiyyata gələn Dolonu üzdən xoşagelmeyen, “itiayaqlı” deye tesvir edir.
“M eyi-nabdan... ” (qatışdırılm ış şərabdan) - “İliada”, IX neğmə,
203-cü misra. Bu ifadeye yaxm fikre “0d isseya”mn da IX neğmesinin
20 7 -ci misrasında rast gelm ek olur, burada çaxırla suyun 1:20 nisbetinde qatışdırılmasından behs edilir. Homerin “Odisseya”sının rus şerhçilərindən N.A.Sçastlivtsevin yazdığına göre, şerabın hemin nisbetde
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su ilə qatışdınlması onun son derəce sərtliyinə işarədir, halbuki adi
qatışıq nisbeti 2:3 olmalıdır.
“Hamı - ölməz allahlar..." ( “Atlı-piyada ərlər”) - “Poetika”da Aristotelin Homerdən gətirdiyi bu hissə ilə əlaqedar lövhələr “İliada”nın
X nəğməsinin başlanğıcma aiddir və Aristotel, görünür ki, məhz elə bu
hisseni nəzərdə tutur. Lakin həmin nəğmənin 1-ci misrası bir qədər
başqa şəkildə deyilmişdir. Aristotelin eynile işletdiyi ilk misraya isə
11-ci neğmenin 1-ci setiri müvafıq gelir.
“O tənha (çimməkdən) ürkür (qorxur) dənizdə” - b a x “İliada”, XVIII
nəğm ə, 487-489-cu setirler. Kosmik əsatirə görə, A yı Bürcü - Arktos
(yunanca arktos-ayıbalası) - Oriondan ürkür, çekinir (Orion efsanəvi
ovcudur). Orion ulduzu çıxdığı zaman Böyük Ayı üfüqdən (dənizdən)
çıxıb yuxan qabunağa başlayır, belelikle de, göyde ayı ovçudan qaçır... və
ümmanın sulannda yalqız çimməkden qorxur. Bu, o deməkdir ki, Böyük
Ayı üfuqün arxasmda (deniz arxasında) batmır. Buraya Novosadskinin
belə bir fıkrini də əlavə etmək mümkündür ki, Şimal (o cümlədən
cənub) qütbündə həmin qəbildən başqa ulduzlar da olduğundan, Aristotel, Homeri müeyyen iradlardan qorumaq məqsədi ile, “tenha” sözünə
metaforik məna vererek, onu en çox seçilən, en meşhur olan adlandınr.
Fasoslu Hippi - haqqında məlumat yoxdur. Aristotelin yazdığmdan məlum olur ki, o hemçinin ritorika ilə ciddi məşğul olmuşdur.
Fasoslu Hippinin Homeri nece dürüst oxumağın lazım gelm esi fikri ilə
elaqedar olaraq, Aristotelin getirdiyi misal “İliada”nm XI neğmesinin
15-ci misrasındandır. Burada Aqamemnona hiddetlenen Kronionun
(Kronun oğlu) Zevsin ona yalan yuxu göndermesinden söhbət gedir.
Zevs Aqamemnona röyada yuxu allahınm vasitesile xeber gönderib
deyir ki, ordunu hazırla, hücuma keçmelisen, biz ise senin qelebəne
söz veririk. Əslinde, Zevsin Aqamemnonu yaxşı niyyetle troyalılara
qarşı hücuma tehrik etmediyine əsasen, qədimde Homeri Zevsi yalançı
tesvir etmekde teqsirlendirmişlər. Bu m esele ile elaqedar Hippi metni
özünə mexsus bir yolla “5İ5ojjev” deyil, “5 ı5o^ ev” şeklinde (söz
“veririk” evezine “verilsin” kimi) oxumağı teklif edir. Bu halda məsuliyyet, Novosadskinin dediyi kimi, daha Zevsin yox, yuxunun üzerinə
düşür. İkinci misalda isə bir “sözüstü” işarenin yerinin dəyişməsi ilə
menanın eks istiqametde deyişm esinden söhbet gedir. B elə ki, “o u ”,
yerinə “o u ” yazıldıqda, “yağışdan bir qismi çürüyən” yerinə “yağışdan çürümez” almır (hem in misra “İliada”, XXIII neğm e, 328-ci sətir).
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Empedoklun sözlərindəki - Empedoklun 3 5-ci fraqmenti nəzerde
tutulur ki, burada da durğu işarəsinin (vergülün) “əvvəllər” sözündən
qabaqda və dalda gəlməsindən asılı olaraq məna dəyişir (əslində durğu işarəsi əvvəldə gəlməlidir).
“İkibaşlı mənalarda” - b a x “İliada”, X nəğm ə, 252-ci misra. Bu
yeri azərbaycanca əyani şəkildə belə təxmin etmək olar: deyəndə ki,
“gecənin 2/3 hissəsindən çoxu keçmişdir”, bunu iki mənada başa düşmək mümkündür: birinci halda 2/ 3 hissənin çox hissəsinin keçməsi,
ikinci halda 2/3-ni tam qət edib üçüncü hissəyə qədəm qoyulması, keçilməsi mənasında.
“Ədəbi ifadənin işlənməsi xüsusiyyəti” - “Qənimədin Zevsə şerab
tökməsi” (Zevsə saqilik etməsi) misrası ilə əlaqədar b a x “İliada”, XX
nəğmə, 234-cü misra. Aristotel yazır ki, “halbuki allahlar şərab içmirler”,
həqiqətdə Homer şərabı burada əsil şərab mənasında işlətmir, zira
yunanlar şəraba da, şərbətə də şərab demişlər.
“Dəmirçilərə də m isgər (qüınc ustası) d e y ir ...” - Aristotel yazır ki,
təzədöym ə bıçaqlar ifadəsi də buradan irəli gəlir (Aristotelin getirdiyi
2 -ci misalla əlaqədar olaraq, bax: “İliada”, XXI neğm ə, 592-ci misra).
“Elə o saxladı məhz mizrağı da" - b a x “İliada”, XX neğmə, 272-ci
misra. “Allahların döyüşü” fəslindən olan bu hissədə Troya qəhremanlarından Eneylə Axillesin döyüşündən behs edilir. Eneyin zerble
vurduğu mizrağı Axillesin qalxanmın 5-ci haşiyəsi öz qızıl qatı ilə
saxlayıb irəli getməyə qoymur. “İliada”nın XVIII nəğmesinde Axilin
qalxamnm təsvirində bu haşiyəyə işarə vardır:
Əvvəlcə o emal etdi çox yekə bir möhkəm qalxan,
Bəzək vurdu hər yanma, dövrəsinə üç qat əlvan
Gözəl parlaq haşiyə çəkdi. Taxdı qayış saf gümüşdən,
Beş qatlıydı həmin qalxan, dairəsi böyük və gen.1

belə deyir: “Beli... B elə düşünürəm ki, Homer barəsində heç kəs, nə
lampskalı Metrodor, ne fasoslu Stesimbrot, nə Qlavkson, bir sözlə, indiyə
qəder olan bir nəfer adam belə məndən yaxşı bəhs aça bilməz, mənim
qədər Homer barəsində çox, özü də mənim dərəcədə yaxşı şəkildə fıkir
söyləye bilməz... Hər halda, Sokrat, mənim Homeri öz şərhimlə necə
ucaltdığımı dinləməyə dəyər. Belə təsəw ü r edirəm ki, Homerin pərəstişkarlarının məni qızıl çəlenglə mükafatlandırmalarına layiqəm”.
İkari - Sparta şahı Tindarın qardaşı. Spartadan sürgün edildikdən
sonra Akamaniddə yaşamışdır. Odisseyin oğlu Telemaxm ana babasıdır (Penelopun - Odisseyin arvadının atasıdır).
“E vripid”, “Egeyada” və “O rest”... - bu esərin birincisi bizə gəlib
çatmamış, ikincisi ilə əlaqədar, b a x 15-ci fəslin şərhinə.

26
“D isk” və “Skilla” - bir reye göre, belə hesab olunur ki, burada
musiqi ilə müşayiət edilən iki tamaşadan söhbət gedir. Həmin fəsildə
Sosistrat və Minasifey kimi rapsod və nəğməkarların ifa zamanı həddindən artıq bədən hərəkətlərinə yol vermələrinin qeyd edilməsindən
ise b ele başa düşmək olar ki, Aristotel oxuma, çalma prosesində əllam elik eden qədim xanendələri tamaşa zamanı artıq hərəketlərə yol
veren aktyorlarla müqayisə edir.
Minnisk, Kallipid, Pindar - qədim Yunamstanın məşhur artistləridir. Esxilin əsərlerində baş aktyor - protaqonist kimi çıxış etmiş və
böyük müvəfFeqiyyətlə qarşılanmışdır. Kallipid, Minniskin kiçik müasiridir. O da, öz növbəsinde, məşhur aktyorlardan olmuşdur. Plutarx Minniskin v ə Kallipidin adlannı çekir. Pindar haqqında məlumat yoxdur.
Sosistrat və opuntlu Mnasifey - rapsod və rübabi müğənni olan bu
iki şexs haqqında məlumat yoxdur.

Qlavkon - qədim dövrdə Homerin təfsirçilerindən olmuşdur. Ksenofon “Memoriabiliy”inin III kitabınm 6-cı və 12-ci fəsillərində Sokratla Qlavkonun söhbətini verir. Qlavkonun məşhur homerşünas olduğunu Platonun “Pir” dialoqundan da görmək olar. Mütəkebbir olduğu
dərəcədə də sadəlövh olan müğənni-rapsod İon özünü öyerək Sokrata

1 Tərcüm ə M.Rzaquluzadenindir.
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