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Nizami Gəncəvi dünyası

Azərbaycan Dövlət Rəsm Qalereyasının fondunda
Nizami Gəncəvi dünyası
Sevinc Quliyeva
Azərbaycan Dövlət Rəsm Qalereyasının böyük elmi işçisi
E-mail:seva.quliyeva.2018@inbox.ru
Azərbaycan mədəniyyə�nin zəngin yaradıcılıq çeşməsinə nəzər saldıqda
Nizami Gəncəvi irsinin bizə qoyduğu miras ilə qarşılaşırıq.
Öz yaradıcılığı ilə bütün dünyada şöhrət qazanan, poe�k aləmin dühası
hesab edilən Nizami Gəncəvi dünya ədəbiyya� ilə yanaşı həmçinin mədəniyyət sahəsindədə öz mövqeyi olan qlobal əhəmiyyətli fenomenal
şəxsiyyətlərdən biridir. Azərbaycan Dövlət Rəsm Qalereyasının zəngin
fonduna nəzər saldıqda Nizami dühasının ədəbi-mədəni və ic�mai-fəlsəﬁ
ﬁkrinin ən parlaq təzahürünün incəsənət nümunələrindəki yansımasını
yaxından seyr etmək fürsə�ni əldə edirik.
İlk öncə şairin “Həyatdan yaxşı şey dünyada nədir? Gənclikdən gözəl
şey, bir əfsanədir” gənclik haqqındakı ﬁkirlərindən sitat gə�rməklə
gəncliyin fəlsəﬁ məqamlarına münasibə�ni bildirən Haﬁz Zeynalovun
“Nizaminin gəncliyi” adlı əsəri diqqə�mizi cəlb edir. Rəssamın kətan
üzərində yağlı boya ilə təsvir etdiyi bu əsərində Nizami Gəncəvinin ölməz
gənclik ruhunu, mənəvi aləminin təmizliyinin düşüncə ruhu ilə bir-birini
tamamlamasını vurğuladığını hiss edirik. Rəsmə baxmağa başladığımız ilk
andan e�barən gənc yaşlarından parlamağa başlamış, dünyadan köçsə belə
böyük este�k-mənəvi xəzinəsini qoyub getmiş dahi simanı görürük. Obrazı
diqqətlicə incələdikdə dahi ustadın həya�n hər üzünə dik baxan gözlərini,
gördüklərini, göstərmək, yaşamaq və yaşatmaq arzusunu hiss edirik. Lakin
bu, yalnız böyük bir nurun ilk işar�sıdır. Ən çə�ni isə onun mahiyyə�ndəki
hikmə� sezib, onu çatdırmağı bacarmaq lazımdır. Əsərə baxdığımız zaman
rəssamın bütün bu hikmətlərin vəhdə�ni görüb, dərk edib və onu bəşəriyyətə çatdırmaq istəyinə uğurla nail olduğuna şahid oluruq. Burada obraz
ideya və mövzunun, süjet və xarakterlərin vəhdə�nə tam əsaslanır. Haﬁz
Zeynalov əsərdə real aləmin həcmi, rəngi, məkan, əşyaların forması, işıq və
s. kimi gözlə qavranılan, obyek�v surətdə mövcud olan əlamətləri
canlandırmışdır.
Həmçinin, qalereyanın rəngkarlıq fondunda saxlanılan Mikayıl Abdullayevin “Məcnun atası ilə”, R. İsmayılovun “Fitnə”, Kamal Əhmədovun “Leyli
və Məcnun”, R.Səmədovun “Poeziyaya həsr olunmuş” adlı əsərlərində
özünməxsusluğu hər zaman diqqət mərkəzində olmuşdur.

Yuxarıdada qeyd olunduğu kim zəngin sənət əsərlərini özündə eh�va edən Azərbaycan Dövlət Rəsm Qalereyasında rəngkarlıq ilə
yanaşı, həmçinin qraﬁka, heykəltəraşlıq və dekora�v tətbiqi sənət fondlarında Nizami Gəncəvi yaradıcılığına və poeziyasına müraciət
etmiş rəssamların əsərləri qorunub saxlanılır.
Qraﬁka fondunda mühaﬁzə edilən Mikayıl Abdullayevin “Leylinin qəbri üstündə” adlı əsərində Məcnunun acı fəryadı bu əsərə baxan
tamaşaçıda duyğulandırıcı lirik hisslər yaradır. Məcnunun Leyliyə olan saf məhəbbə�nin, sevgilisinə qovuşmaq üçün onun qəbrini
qucaqlayıb ölməsi anının təsvir edildiyi əsər öz orijinal ifadə həllinə və işlənmə üslubuna görə kamil incəsənət nümunəsidir.
Əsərləri bütövlükdə milli ruhda köklənən Mikayıl Abdullayevin “Yeddi gözəl”, “İsgəndər və yeddi ﬁlosof”, “İsgəndərnamə” adlı
əsərləri Azərbaycan incəsənə�nə parlaq töhfələrdir. Əsərlər hal-hazırda Azərbaycan Dövlət Rəsm Qalereyasının Qraﬁka fondunda
mühaﬁzə olunur. Bu əsərlərlə yanaşı, Ağabəyov M.Ə. “Nizami”, Ağayeva M.X. “Nizami lirikası”, Aslanov E.M. “Leyli və Məcnun”,
Babayev N.H. “Nizami lirikası”, Bəhlulzadə S.B. “Leyli”, Əfqanlı B.M. “Leyli və Məcnun”, Fərəcov F.F. “Nizaminin dünyası”, Hüseynov
E.M. Nizaminin “İsgəndərnamə” əsərinə qraﬁk lövhəsi, Hüseynov E.M. “Sirlər xəzinəsi”, Hüseynov E.M. Nizami Gəncəvinin “Yeddi
gözəl”, Kazımzadə K.M. “Bəhram şirlər arasından tacı götürür”, Kazımzadə K.M. “İsgəndər alimlərin arasında”, Nərimanbəyova N.V.
“Leyli və Məcnun” cizgi ﬁlminə eskiz. “Hüzür”” və başqa qiymətli sənət nümunələri qorunub saxlanılır.
Klassik dövrün yeni mərhələsi kimi qiymətləndirilən Nizami Gəncəvi təsiri Azərbaycan heykəltəraşlıq sənə�ndən də yan ötməmişdi.
Nizaminin yüksək humanist ﬁkirləri, insana, cəmiyyət həya�nın məna və mahiyyə�nə rasional, mən�qi yanaşma tərzi bir çox
heykəltəraşların maraq obyek� olmuşdur. Nizami Gəncəvi obrazını böyük ustalıqla ərsəyə gə�rən Qorxmaz Sücəddinovun “Nizami
Gəncəvi portre�” buna gözəl nümunədir. Ağacdan yonulmuş heykəldə Nizаminin böyüк və təlаtümlü dühаsı, еh�rаs və ziddiyyətli
hissləri
təşəккül tаpmışdı. Əsərdə mütəfəkkirin sаrsılmаz məğrurluğu və ləyаqə� tam mənası ilə hiss edilir. Dünyamızın fəlsəﬁ və poe�k
şərhini yaşadan Nizami Gəncəvinin həyat yolu dekora�v - tətbiqi sənət sahəsindən də yan ötə bilməzdi. Bu sahədə dəyərli sənət
nümunələri yaratmış görkəmli sənət adamlarının əl işləri də Azərbaycan Dövlət Rəsm Qalereyasının zəngin fonduna daxil edilib.
Saleh Məmmədovun “Nizami haqqında düşüncələr” materialı farfor, duz olan əsəri, İlham Səfərli “Nizami dünyasında” adlı ba�kası,
V.Əhmədovun “Bakı Nizami adına muzey” adlı əsəri qalereyanın fondunda qorunub saxlanılan ən gözəl sənət nümunələridi.
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İlham Səfərli “Nizami dünyasında” adlı əl işi Azərbaycan xalqının qədim ənənələrə malik kəlağayı sənə�nin çağdaş varisi kimi
inkişaf edən ba�ka sənə�nin gözəl nümunəsidir.
Əsərdə ümumbəşəri mahiyyət daşıyan Nizami Gəncəvinin ecazkar poe�k qüvvəsi, elmi fəlsəﬁ ﬁkirləri görünməmiş yüksəkliklərə qaldırılmışdır. Qüdrətli söz ustadının təsviri bu gün də insanların mənəvi-əxlaqi kamilləşməsinə misilsiz xidmə�n aydın
təcəssümüdür. Əsərə baxan ilk andan e�barən Nizaminin insana məhəbbət, yüksək əxlaq, este�k zövq, tərbiyə və bilik
mənbəyi, heç vaxt qiymə�ni, e�k təsirini i�rməyən əlvan söz, dərin fəlsəﬁ ﬁkir, hikmət xəzinəsinin bir obraza bürünmüş halını
görürük. Əlvan rənglərdən is�fadə edərək şairin rəngarəng lirikasına özünəməxsus tərzdə münasibə�ni bildirən rəssam
mərkəzdə yerləşdirdiyi obrazın ətra�nda baş verən hadisələri dahi söz ustadının poeziyasından ilhamlanaraq təsvir etmişdir.
Nizami Gəncəvinin söz dünyasına səyahə�miz zamanı anlayırıq ki, ədəbiyyatda və incəsənətdə yaddaqalan obrazı, insanların
mənəvi-əxlaqi kamilləşməsinə misilsiz xidmə�, ədəbi-elmi irsi hər kəs üçün ən yaxşı nümunə, örnək məktəbidir.
Açar sözlər: portret, kompozisiya, poeziya, ba�ka,
Ədəbiyyat siyahısı
1.
Xəlilov, P. Nizami Gəncəvinin yaşı, doğum-ölüm tarixi - 2009.- 31oktyabr-7 noyabr.- S.9
2.
Lələdağ, Ə. N.Gəncəvinin əxlaqi-e�k baxışları- 11.11.2011. S.7;
3.
Azərbaycan Dövlət Rəsm Qalereyasının fondu.
Fazil Qaraoğlu. Tarixdə iz buraxanlar: Nizami Gəncəvi / Bakı xəbər.- 2016.- 5-7 mart.- S.15
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NİZAMİ “XƏMSƏ”Sİ
MİNİATÜRLƏRDƏ

NİZAMİ “XƏMSƏ”Sİ MİNİATÜRLƏRDƏ
Aynur Mətləb qızı Səfərli
DİN-in Polis Akademiyası, polis leytenan�, BDU-nun doktoran�
Azərbaycan miniatürünün nə vaxt meydana gəldiyi, ilk illüstrasiyalı əlyazmaların nə vaxt yarandığı məlum deyil. İlk kitab miniatürü
nümunələri Azərbaycan şəhərləri Marağa və Təbrizdə yaradılıb. Bu da təsadüﬁ deyil, belə ki, XIII əsrin sonu XIV əsrin əvvəllərində
Elxanilərin ilk iqamətgahı olan Marağa və Təbriz şəhərləri müsəlman Şərqinin ən inkişaf etmiş mədəniyyət mərkəzləri idi. Azərbaycanın mədəniyyət tarixində Nizami yaradıcılığı və şəxsiyyə� müstəsna əhəmiyyətə malikdir və ən önəmli yerlərdən birini tutur.
Ümumiyyətlə, Şərq dünyasında incəsənə�n inkişa�nda Nizami yaradıcılığı çox əhəmiyyətli rol oynayıb, yaradıcılığının humanist
ənənələri renessansın Şərqdə hələ Qərbdən əvvəl formalaşmasına güclü təkan verib.

"Xəmsə"si uzun əsrlər Şərqdə mədəniyyə�n inkişa�nda yaddaqalan
izlər buraxıb. Nizami süjetləri orta əsr Şərqin ayrı-ayrı miniatür
məktəbləri rəssamlarının ilham qaynağına çevrilərək təsvir edilmişdir. Məşhur əlyazmaların nadir inciləri kimi bu gün də mütəxəssisləri belə valeh edir. XX əsrdə bir çox məşhur Azərbaycan rəssamları
öz yaradıcılıqlarında dönə-dönə dahi Nizami şəxsiyyə�nə və
yaradıcılığına müraciət etmişlər. Təsviri sənə�n bütün sahələrində,
janrlarında rəssamlar yeni baxışda və ruhda Nizami obrazı və
yaradıcılığının süjetləri əsasında diqqə� cəlb edən, bədii, fəlsəﬁ və
este�k məziyyətə malik əsərlər yaratmışlar. Azərbaycan rəssamlarının Nizami yaradıcılığına və şəxsiyyə�nə həsr olunmuş rəngkarlıq
əsərlərinə Mikayıl Abdullayevin "Vəsiyyət", "Məcnun atası ilə",
"Nizami Gəncəvi", "Yeddi gözəl" əsərinə aid "Şərq gözəli", "Məqrib
gözəli", "Rus gözəli", "Hind gözəli", "Rum gözəli", "Çin gözəli", "Fars
gözəli", Toğrul Nərimanbəyovun "Nizami dünyası", Böyükağa
Mirzəzadənin "Xaqani və Nizami Göygölün sahilində", "Fərhad
Şirinin görüşünə gəlir" ("Xosrov və Şirin" əsəri üzrə), Oqtay Sadıqzadənin "Nizami və dünya mədəniyyə�" seriyasına aid "Nizami və
Azərbaycan ədəbiyya�", "Nizaminin sələﬂəri", "Qədim yunan
ﬁlosoﬂarı", "Nizaminin xələﬂəri", "Nizami və Qərb ədəbiyya�", Asəf
Cəfərovun "Nizami", Davud Kazımovun "Məcnun Kəbədə" ("Leyli və
Məcnun" əsərinə aid), Baba Əliyevin "Nizami sənətkarlar arasında",
"Nizami və xalq", Lə�f Feyzullayevn "Nizami Qızıl Arslanın yanında",
Güllü Mustafayevanın "Nizami qoca aşığı dinləyir", "Leyli və Məcnun
mədrəsədə" ("Leyli və Məcnun" əsərinə aid), Reyhan Topçubaşovanın "Qoca, zalım şahın hüzurunda" ("Sirlər Xəzinəsi" üzrə) əsərləri
gözəl nümunələrdir. Bu sırada Sadıq Şərifzadənin "Nizami iş başında", "Şirvanşahlar elçisi Nizaminin yanında", "Şirin Xosrovun şəklinə
baxarkən" ("Xosrov və Şirin" əsərinə aid), "İskəndər yaralanmış
Daranın yanında" ("İskəndərnamə" əsərinə aid), Rüstəm Mustafayevin "Nizami Gəncəvi", Yusif Hüeynovun "Nizami Gəncəvi" ("Sirlər
Xəzinəsi" üzrə), Toğrul Sadıqzadənin "Nizami", Əyyub Məmmədovun
"Nizami qədim Gəncə şəhərinin fonunda", Elçin Aslanovun "Nizami
Gəncəvi Şərq poeziya ulduzları arasında",
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İsmayıl Məmmədovun "Nizami Gəncəvi" (1981-84,
"Nizami və yeddi ﬁlosof" (1991), "Nuşirəvan və
bayquşların söhbə�" ("Sirlər Xəzinəsi" əsərinə aid,
2014-15), "Şirin Xosrovun şəkili ilə" ("Xosrov və Şirin"
əsərinə aid, 2014-15), "Zəncirlənmiş Məcnunun Leylinin
sarayına gə�rilməsi" ("Leyli və Məcnun" əsərinə aid,
2014-15), "Fitnə və öküz", ("Yeddi gözəl" əsərinə aid,
2014-15), "İskəndərin yeddi alimlə söhbə�", ("İskəndərnamə" əsərinə aid, 2014-15), S.Şərifzadə və B.Mirzəzadənin birgə müəlliﬂiyi ilə "Nizami Qızıl Arslanın yanında"
və başqa əsərlərin də xüsusi yeri var [1].
Azərbaycan miniatür sənə�nin bədii üslub xüsusiyyətləri
XV əsrin əvvəllərində daha da təkmilləşmişdir. Şərq
poeziyası klassiklərindən Nizami Gəncəvi kimi korifeyin
ölməz əsərləri rəssamlar üçün tükənməz ilham qaynağı
olub və onların yaradıcılığını yüksək humanist ideyalarla
zənginləşdirib. Nizaminin fəlsəﬁ-didak�k, roman�k-məhəbbət və tarixi-qəhrəmanlıq poemaları rəssamların yaradıcılığına güclü təsir göstərmiş, ideya-este�k
baxımından təkrarolunmaz, dünyəvi məzmunu ilə
fərqlənən, dini mücərrədlikdən uzaq əsərlərin yaradılması üçün güclü s�mul olmuşdur.

Firdovsinin "Şahnamə"si və Nizaminin "Xəmsə"si, Sədi və
Haﬁzin, Cami və Nəvainin, Xosrov Dəhləvi və Şərq poeziyasının başqa klassiklərinin Azərbaycan rəssamları
tərəﬁndən zəngin illüstrasiyalarla bəzədilmiş təmtəraqlı
əlyazmaları həmçinin xüsusi albomlarda-"Mürəkkə"lərdə
toplanmış müstəqil miniatürlər sübut edir ki, Azərbaycan
miniatür sənə� XVI əsrin 30-40-cı illərində özünün yüksəliş
zirvəsinə çatana qədər uzun və mürəkkəb inkişaf yolu
keçmişdir [2].
1481-ci ildə Sultan Yaqub üçün hazırlanan və I Şah İsmayıl
dövründə tamamlanan İstanbul "Xəmsə"sinə XVI əsrin
əvvəllərində çəkilmiş 9 miniatür obrazlı ifadə vasitələrinə,
kompozisiyanın mürəkkəbliyi və təmtəraqlı dekoro�vliyinə, kolorit zənginliyinə görə ("Şirin çimərkən Xosrovun
ona tamaşa etməsi", "İsgəndər və Dara", "İsgəndər və
çoban", "İsgəndər Nüşabənin sarayında" və s.) diqqət
çəkir. "Xəmsə"yə çəkilmiş miniatürlərdən Sultan Məhəmmədin "Sultan Səncər və qarı", "Şirin çimərkən Xosrovun
ona tamaşa etməsi", "Məhəmməd Peyğəmbərin meracı",
Mir Müsəvvirin "Ənuşirəvan və bayquşların söhbə�",
Mirzə Əli Təbrizinin "Xosrov Bərbədin musiqisini dinləyir",
"Şapur Xosrovun portre�ni Şirinə göstərir", Mir Seyid
Əlinin "Dilənçi qarının Məcnunu Leylinin yanına gə�rməsi"
və s. əsərlər Şərq miniatür sənə�nin zirvəsini təşkil edir.

Şərq rəssamlarının ən çox sevdiyi "Şahnamə" və
"Xəmsə" süjetləri parlaq, klassik ifadəsini məhz
Sultan Məhəmməd və onun müasirlərinin
əsərlərində tapmışdır. 14 ədəd nadir miniatürü ilə
dünya şöhrə� qazanmış "Xəmsə" (1539-43, Britaniya muzeyi, London) [3] əlyazmaları zəngin bədii
tər�ba�, nəﬁs dekora�v bəzəyinə görə Şərqdə kitab
sənə�nin və miniatür boyakarlığının şah əsərləri
hesab edilir. Nizami Gəncəvinin "Xosrov və Şirin"
poemasına (1405-10, Frir qalereyası, Vaşinqton)
çəkilən miniatür də qiymətli mənbədir.
Nizami dühası elə bir dühadır ki, onun bədii irsi
nəinki miniatürlərdə, eyni zamanda xalçaçılıqda,
heykəltəraşlıqda, incəsənə�n bir çox sahəsində
özünə əbədiyaşarlıq qazanmışdır.
Açar sözlər: miniatür, Nizami şəxsiyyə�, Nizami
“Xəmsə”si, muzey, Azərbaycan miniatür sənə�.

Ədəbiyyat siyahısı:
1. Quliyev Əsəd. Nizami Gəncəvi obrazı və yaradıcılığı Azərbaycan rəngkarlığında. 525-ci qəzet, 08 fevral 2021-ci il.
2. Sarıyeva İradə. Danışan rəsmlər-milli miniatür sənə�miz. Bakı-Xəbər qəze�, 05 dekabr, 2015-ci il.
3. h�ps://azerbaijan.az/related-informa�on/44.
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Nizami Gəncəvi əsərlərində estetik tərbiyənin vasitələri haqqında
İsmayılova Aygün İslam qızı
Mingəçevir Dövlət Universite�
aygun.ismayilova.87@inbox.ru

Həmin poemadakı “Simnarın təriﬁ və Xəvərnəq qəsrinin
�kilməsi” hekayəsində “qızıl barmaqlı” usta olan Sam
oğlu Simnarın beş ilə �kdiyi bənzərsiz Xəvərnəq qəsrinin
memarlıq xüsusiyyətlərini və könül oxşayan gözəlliklərini
belə vəsf edir:

Este�k tərbiyədə mühüm rol oynayan təsirli vasitələrdən
biri incəsənət əsərlərindəki gözəlliklərdir. Məlumdur ki,
incəsənə�n ən ecazkar növlərindən biri musiqidir.
Nəğməkar şairin ﬁkrinə görə musiqisiz insanın həya�
cansıxıcı susuz səhraya bənzər. Təsadüﬁ deyil ki, poemalarında tərənnüm etdiyi şahanə məclislərin heç biri
musiqisiz və rəqssiz keçmir. Bir çox tədqiqatçıların (Ə.Əhmədov, F.Sadıqov,
S.Qurbanəliyeva və s.) musiqişünas adlandırdığı şairin
musiqi ilə bağlı este�k baxışlarının zənginliyinə, musiqi
duyumunun qüdrə�nə dalalət edən materiallara “Xosrov
və Şirin” poemasında (“Çalğıçı Barbədin təriﬁ”
səhnəsində) daha geniş rast gəlirik. Burada şairin mahir
musiqiçi kimi vəsf etdiyi Barbədin Xosrov şahın məclisində çaldığı “otuz nəğmə” “gah ürək verirdi, gah can
alardı”. Şair peşəkar musiqiçi kimi həmin otuz nəğmənin
hər birinin daxili mahiyyə�ni bircə beytdə açıqlayır.
Məsələn, Barbəd “Gənci-badavərd”lə məclis açanda ağzı
hər nəfəsdə xəzinə saçırdı. “Gənci-gav” başlananda
üfüqlər coşurdu, dünya cuşa gəlirdi. “Gənci-suxtə”ni
oxuyanda ahı “min xəzinə” yandırardı. “Şadırvand-mirvarid” oxuyan zaman “mirvari” saçardı dodaqlarından!...
“Müşk danəsi”ni səsləndirərkən ev müşkün ətri ilə
dolurdu. “Nimruz” nəğməsini başlayanda ağıl yarım gün
başdan gedərdi. “Səbz-dər-səbz” nəğməsi ilə “saralmış
bağlarda güllər” açardı. “Sərvi-səhi”nin səsi qulağa çatan
kimi bülbül gülə sarmaşırdı. “Həvayi Mehrigan” çalanda
dərhal huş başdan çıxırdı. “Şəbdiz” nəğməsini başlayanda
bütün gecə oyaq qalardı və s.

Qızıl bəzəkləri atəş saçardı,
Simnar naxışlıydı, könül açardı...
Südlə, sirişümlə edilmiş suvaq,
Baxanı əks edir güzgülər sayaq.
Bu misralardan bəlli olur ki, mütəfəkkir şair, memarlığın
sirlərini yaxşı bildiyi üçün Xəvərnəq sarayının gözəlliklərini vəsf etməklə bərabər, memarlıq xüsusiyyətlərini (süd
və sirişümlə - yumurta sarısından hazırlanmış yapışqanla
suvanması, güzgütək günəş şüalarını əks etdirməsi və s.)
də göstərmişdir. “Bəzənib – düzənən gəlinə bənzər”
sarayın üç rəngə (göy, sarı, ağ,) boyanmasının səbəbini
günün ayrı – ayrı saatlarında günəş şüalarının müxtəlif
bucaq al�nda düşməsi ilə əlaqələndirən şair, həmin
səhnədə memarlıq və rəssamlıq sənə�nin elmi əsaslarını
da dərindən bildiyini sübut edir.
Rəssamlıq sənə�nin sirlərinə dərindən bələd olan şair, bu
incəsənət növünün este�k tərbiyədə, insanın mənəvi
inkişa�nda rolunu yüksək qiymətləndirmişdir. Şairin
rəssamlıq sənə� barədə este�k baxışları Bəhram Gurun
yeddi rəngdə yeddi günbəz �kdirməsi səhnəsində öz
dolğun əksini tapmışdır. Həmin günbəzləri �kən Şidənin
nümunəsində şair rəssamlığın memarlıq sənə� və bir sıra
elm sahələri: mühəndislik, �bb, həndəsə, astronomiya və
s. ilə sıx əlaqəsini göstərir:
Tibb elmi, həndəsə, asiman nücum,
Şidənin əlində sanki mumdu, mum.
İncə memar idi, bəzək vurandı,
Nəqşlər çəkərək, surət qırandı.

“İsgəndərnamə”də şairin vəsf etdiyi “Taysız gözəl”in üç
gözəl xüsusiyyə�ndən biri də onun “şaqraq nəğməsi”dir:

Beləliklə, qeyd olunan misallar sübut edir ki, gözəllik
vurğunu olan şairin este�k tərbiyə, ilə bağlı ﬁkirləri heç
də az deyil. Həmin ﬁkirlərin ümumiləşdirilmiş məğzi
belədir:
Kamil insanın zahiri gözəlliyi ilə mənəvi zənginliyi
ahəngdar surətdə vəhdət təşkil etməlidir.
Təbiə�n “şah əsəri” olan insan öz ülviyyə� ilə dünyada
birincidir və ona görə də öz gözəlliyini qoruyub
saxlamalıdır.
İnsanda hər şey: zahiri görkəmi də, ağlı da, əxlaqı da,
davranışı da, sözü – söhbə� də, yerişi-duruşu da gözəl
olmalıdır.
İnsan gözəlliyindən sonra ikinci yeri təbiət gözəllikləri
tutur. Təbiət gözəllikləri insanda este�k hiss və duyğu
oyadan, este�k zövqü formalaşdıran ən qüdrətli
vasitələrdən biridir.
Este�k tərbiyənin ən təsirli vasitələrindən biri sözdür. Söz
“dünyanın şərəﬁ, “cahanda cilvələnən” ilk gözəl,
“düşüncənin munisi”dir. Söz o zaman insana gözəl təsir
edir ki, yerində, qədərində, şirin dillə deyilsin. Çox
söylənən söz ar�q içilən su kimi zərər ye�rər. Ölçüsüz
deyilən söz “qulaq yırtar”.

Üçüncü, yox səsdə ona bir bədəl,
Şən, şaqraq nəğməsi Zörədən gözəl.
“İqbalnamə”dəki “Əﬂatunun çalğı alə� qayırması”
hekayəsi göstərir ki, musiqişünas şair öz dövrünün bütün
nəğmələrinin, hava və havacatların, musiqi alətlərinin
(“Xəmsə”də 20-yə yaxın alə�n adı çəkilir) adlarını,
xüsusiyyətlərini, este�k tərbiyədəki rolunu dərindən
mənimsəməklə bərabər qədim dövrlərin musiqisinə də
bələd olmuşdur. Həmin hekayədən məlum olur ki,
məşhur yunan ﬁlosofu Platon (Əﬂatun) heç kimə məlum
olmayan ərğənun adlı musiqi alə� düzəltmişdir. Uddan
bir çox üstünlükləri olan bu alətdə həm zil, həm də bəm
nəğmələr ifa etmək mümkün idi. Alə�n çıxardığı
“səslərdə o qədər məlahət vardı ki, heyvan eşitcək donub
qalardı”. Ərğənunun çıxardığı səs əsasında həkim
xəstənin dərdini tapar və həmin dərdə əlac edərdi.
Este�k tərbiyənin digər vasitələrindən memarlıq və
rəssamlığın əhəmiyyə�nə dair ﬁkirlər də “Xəmsə”də az
deyil. Belə ﬁkirlər öz əksini daha çox “Yeddi gözəl”
poemasında tapmışdır.
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Açar sözlər: incəsənət əsərlərindəki gözəlliklər, memarlıq, rəssamlıq
Ədəbiyyat
1.Azadə R. Nizami Gəncəvi (Həya� və sənə�). Bakı: Elm, 1979, s. 133-136
2.Apoyev B. Nizami Gəncəvi əsərlərində este�k tərbiyə məsələləri // Təhsil, Mədəniyyət, İncəsənət. Bakı, 2003, № 1, s. 16-18
3.Apoyev B. Nizami Gəncəvinin pedaqoji görüşləri. Bakı: Adiloğlu, 2008, s. 92-114
4. Apoyev B. Nizami Gəncəvi irsindən pedaqoji prosesdə is�fadə işinin sistemi. Bakı: Mütərcim, 2012, s. 156-161
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Dürdanə Qurbanova
Azərbaycan Dövlət Rəsm Qalereyasının
kiçik elmi işçisi
E-mail: durdane.qurbanova1989@gmail.com

Bu layihənin müəlliﬁ Əməkdar memar, Şərq ölkələri
Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının müxbir üzvü
Fərman İmamquliyev və heykəltəraş Qorxmaz
Sücəddinovdur.
Nizami Gəncəviyə həsr olunmuş heykəllərdən biri
də Gəncə şəhərinin baş memarı, heykəltəraş - Şərif
Şərifova məxsusdur (2012). O, Gəncənin abu-havasını Nizami dühası və qəhrəmanlıq ruhuna
kökləyən yaradıcı insanlardan biridir. Bu heykəl
şairin 1949-cu ildə Bakıda ucaldılan ﬁquru ilə
oxşarlıq təşkil edir. Fərqi postamen� izləyərkən hiss
etmək olur. Şərif Şərifov müsahibələrinin birində:
“Bu dahi mütəfəkkirimizin işıqlı obrazı bizim xalqı
həmişə yüksək pillələrə qaldırır. Odur ki, Nizaminin
doğma şəhərinin ilk görüşdəcə yaradacağı təəssürat
onun dühasının bəşəri miqyasına uyğun olmalı idi”
- deyə qeyd etmişdir.
Nizami Gəncəvinin 1949-cu ildə Bakının mərkəzində, Nizami Meydanında ucaldılmış heykəli
memorial abidədir və bu tunc heykəlin ümumi
hündürlüyü 9 metrdir. Fiqurun baxış nöqtəsi Nizami
Gəncəvinin adını daşıyan Azərbaycan Ədəbiyyat
Muzeyinə yönəlmişdir. Burada şairin bir əli belinə
sarılmış qurşağındadır, digər əlində isə bükülmüş
kağız tutmuşdur.
Heykəltəraş ﬁqurun bir ayağını digərinə nisbətən
bir addım irəli verərək dinamikaya nail olur.
Abidənin binalarla əhatə olunması tamaşaçının
uzaqdan baxış nöqtəsini məhdudlaşdırsa da, park
boyu mərkəzi pillələrlə yuxarı qalxdıqca ﬁquru ön
hissədən aydın izləmək mümkündür. Məsələ
ondadır ki, heykəl öncədən şairin adını daşıyan
muzeyin heykəl kompleksini tamamlamaq məqsədi
ilə ucaldılmışdır. Abidəyə xüsusi görkəm verən
səkkizbucaqlı postamen�n yeddi tunc lövhəsi
üzərindəki barelyeﬂər rəssam Qəzənfər Xalıqovun
“Xəmsə”dən götürülmüş mövzulara çəkdiyi eskizlər
əsasında hazırlanmışdır.
Şairin yaradıcılığını açıqlama xarakteri daşıyan bu
barelyeﬂərin müəlliﬁ A.Xryunovdur. Tunc
lövhələrdə “Fərhadın Bisütun dağını yarması”
(Xosrov və Şirin), “İsgəndərin Nüşabə ilə görüşü”
(İsgəndərnamə), “Nuşirəvan və bayquşların
söhbə�” (Sirlər Xəzinəsi), “Leyli və Məcnun
mədrəsədə” (Leyli və Məcnun), “Fərhad və
Xosrovun görüşü” (Xosrov və Şirin), “Bəhram Gurun
əjdahanı öldürməsi” (Yeddi Gözəl) kimi lirik,
dramma�k, gərgin süjetlər əks olunmuşdur. Bu
heykəl bədii tər�bat baxımından Fuad Əbdürrəhmanovun müəlliﬁ olduğu Nizami Gəncəvinin Gəncə
şəhərində qoyulmuş ikinci heykəlindən daha
zəngin idi.Yarım əsrdən çoxdur ki, Bakının mərkəzini, Nizami Gəncəvinin “Yeddi gözəl” poemasından
götürülmüş qəhrəmanı “Bəhram Gurun əjdahanı
öldürərkən” mövzusunda ucaldılmış heykəli
bəzəyir. 1959-cu ildə ərsəyə gə�rilən kompozisiyanın müəlliﬂəri - Aslan Rüstəmov, Albert Mustafayev və Qorxmaz Sücəddinovdur.

Dünya ədəbiyya�nın görkəmli nümayəndəsi, dahi
şair Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 880 illiyi ilə
əlaqədar, 2021-ci ilin “Nizami Gəncəvi ili” elan
edilməsi Nizami irsinin öyrənilməsi baxımından
əhəmiyyətli hadisədir.
Dahi şair və mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin
yaradıcılığı Azərbaycan ədəbiyya� ilə yanaşı, orta
əsrlərdən bəri incəsənə�n müxtəlif sahələrinə
göstərdiyi misilsiz təsiri ilə səciyyəvidir. XII əsr
Azərbaycan tarixi, adət-ənənələri, məişə� haqqında
məlumatları şairin poemalarından əldə edən sənətkarlar müxtəlif sahələrdə Nizami obrazlarını, onun
poemalarındakı mövzulardan bəhrələnərək
canlandırmışlar. Onun xalq dilinə, adət-ənənələrinə
yaxın, ülvi məhəbbə�, əxlaqi-tərbiyəvi ideyaları
təcəssüm etdirən əsərləri bugün də aktualdır.
Paytax�n və respublikanın ayrı-ayrı bölgələrinin ən
mötəbər yerlərində Nizami Gəncəvinin heykəllərinə
rast gələ bilərik. Şairin obrazına həsr olunmuş
abidələr onun yalnız doğma vətəni ilə məhdudlaşmır, dünya şöhrətli yazıçıya müxtəlif illərdə
dünyanın bir sıra ölkələrində heykəllər ucaldılmışdır.
1939-cu ildə Nizami Gəncəvinin 800 illik yubileyi ilə
əlaqədar, şairin rəngkarlıq obrazının yaradılması üçün
elan edilən müsabiqədə rəssam Qəzənfər Xalıqov
akademiklər - şərqşünas Yevgeni Bertles, ﬁlosof
Heydər Hüseynov və ədəbiyyatşünas-Həmid Araslının
məsləhətlərindən yararlanmış, şairin surə�nə uyğun
simanı yaratmağa müvəﬀəq olaraq, müsabiqənin
qalibi seçilmişdir. Beləliklə, Qəzənfər Xalıqovun
yaratmış olduğu portret gələcəkdə şairin obrazını
yaradan sənətkarlar üçün nümunə oldu. Bu
hadisədən sonra Nizami Gəncəvinin obrazını əks
etdirən heykəlin qoyulması üçün Ümumi�faq
müsabiqəsi keçirildi. Heykəltəraş Fuad Əbdürrəhmanov şairə həsr olunmuş müsabiqəyə iki variantda
heykəl hazırlamışdı. Bu obrazı əks etdirən heykəlin
ikinci varian� 1946-cı ildə Gəncə şəhərində qoyuldu.
Heykəl 2009-cu ildə bərpa edilmiş, mərmər postament bürünclə əvəz olunmuşdu.
Şairin doğma şəhərində onun xa�rəsinin əbədiləşdirilməsi bu monumental heykəl ilə bitmir, onun daha
bir heykəli Gəncə şəhərindəki məqbərəsinin yaxınlığında qoyulub. Heykəltəraş ağac al�nda oturmuş
şairin ağır ﬁqurunu sta�klikdən uzaqlaşdırmaq üçün
şeir deyən tərzdə təsvir etmişdir. Lakin Nizami
Gəncəvinin əsərlərində olan maraqlı səhnələri əks
etdirən heykəl parçalarının da qoyulması bu
kompleksi daha da canlandırmışdı. Burada biz, öküzü
çiyninə qaldıran Fitnəni, Bisütun dağını dələn
Fərhadı, Nüşabənin görüşünə gələn İsgəndərin
obrazlarını görə bilərik.
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Funiklyorun qarşısında, dinamik tərzdə həll olunmuş heykəlin
hündürlüyü 3,5 metr, fəvvarənin diametri 20 metrdir. Bəhram
Gurun heykəli Bakıda ilk heykəlli-fəvvarə hesab olunur. Əsərin
qəhrəmanı əlində qılıncını sıyırmış və arxaya dar�lmış şəkildə,
qıvrılmış əjdahanın başına zərbə endirən zaman təsvir
olunmuşdur. Bu yolla, gənc heykəltəraşlar Bəhram Gurun əjdaha
ilə mübarizəsini ustalıqla qabartmış, heykəlin plas�k həllində
dinamikliyə nail olmuşdular. 2007-ci ildə heykəl Azərbaycan
Rəssamlar İ�faqının Bədii Fondu tərəﬁndən bərpa edilmişdir.
Monumental görünüşü ilə diqqətləri cəlb edən heykəl Bakı
şəhərinin simvollarından birinə çevrilmişdir.
Uzun müddət şairin obrazını yaratmağa çalışan heykəltəraş Tokay
Məmmədov da müəllimi Fuad Əbdürrəhmanovun yaratdığı
“Nizami” heykəlindən təsirlənmiş, ilk dəfə Nizami Gəncəvinin
ağacdan təsvirini yonub, hazırlamışdı.
Heykəltəraşın yaratdığı portret 1955 - ci ildə Varşavada sərgilərdə
uğurla nümayiş etdirilib və əsər şairin adını daşıyan Ədəbiyyat
Muzeyində qorunub saxlanılır.
80-ci illərin sonlarında Bakının Fəvvarələr meydanını Telman və
Eldar Zeynalov qardaşlarının birgə ərsəyə gə�rdikləri Nizami
Gəncəvi “Xəmsə”sinə həsr olunmuş kompozisiya tamamlayırdı.
Kompozisiyanın eskizinin ölçüsünü heykəltəraş Rəşid Hüseynov
böyütmüşdür. Monumental çoxﬁqurlu kompozisiya hovuzun
üzərində qoyulmuş, dörd tərəfdən əfsanəvi obrazlarla tamamlanmışdır. Bu kompozisiya Fəvvarələr meydanında abadlıq və
yenidənqurma işlərinin aparılması ilə əlaqədar olaraq meydanın
müasir görünüşünə uyğun gəlmədiyi üçün götürüldü.
2007-ci ildə Sumqayıt şəhərində, Nizami meydanının mərkəzində
Nizami Gəncəvinin abidəsi ucaldılmışdır. Hündürlüyü 4 metrə
yaxın olan tunc heykəlin müəlliﬁ İsa Məmmədxanovdur.
Orta əsrlər şərq ədəbiyya�nın görkəmli mütəfəkkirlərindən biri
hesab edilən şair həmçinin humanist ﬁlosof idi. Onun ﬁkirləri,
nəsihətləri dünyanın dörd tərəﬁnə yayılmışdır. Ona görə də
Nizami Gəncəvinin monumental heykəl və büstlərinin dünyanın
bir çox ölkələrində ucaldılması təəccüblü hal deyil. Sənətkarlar
şairi gah əyləşmiş halda, gah ayaq üstə, bəzən əlində kitab, bəzən
isə əlində lələk qələmi (pero) ilə, dahi şəxsiyyə�n mənəvi
zənginliyini və obrazının fərdi cəhətlərini heykəllərdə əks
etdirməyə nail olmuşdular.
Nizami Gəncəvinin daha bir heykəli Rusiyanın paytax� Moskvada
yerləşir. Azərbaycanın Rusiyadakı səﬁrliyi yaxınlığında yerləşən
heykəlin açılış mərasimi 1991-ci ildə baş tutub. Abidənin müəlliﬂəri Telman və Eldar Zeynalov qardaşlarıdır. Səkkizbucaqlı
postamentdə ucaldılan şairin ﬁquru oturmuş vəziyyətdə, əlləri
dizi üstə qoyulmuş kitab üzərində təsvir edilib. Geyimi ənənəvi
şərq üslubunda olan Nizami Gəncəvinin obrazında incə lirizm və
təbilik duyulur.
Şairin Sankt-Peterburq şəhərinin Kamennoostrovski prospek�ndə
yerləşən bağçadakı heykəlinin əsası 1996-cı ildə qoyulsa da,
2002-ci ildə şəhərin 300 illik yubileyinə Azərbaycanın hədiyyəsi
olaraq təqdim olunmuşdur. Hündürlüyü 5 metr, tunc materialdan
tökülmüş heykəlin müəlliﬁ heykəltəraş Görüş Babayev, memarı
isə Rusiyanın Əməkdar rəssamı Feliks Romanovskidir.
150 sm-lik səkkizguşəli ulduz formasında düzəldilmiş postament
üzərində ucaldılmış Nizaminin tağ al�nda oturmuş sta�k ﬁquru,
əlində kitab şərq üslubunda işlənmişdir. Postamen�n üzərində
Azərbaycan dilində "Nizami Gəncəvi" sözləri yazılmışdır. Abidənin
açılışında Azərbaycan preziden�, ümummilli lider Heydər Əliyev
və Rusiya preziden� Vladimir Pu�n iş�rak etmişdirlər. Vladimir
Pu�n abidənin açılışını şəhərin təntənəli və sevincli hadisəsi kimi
qiymətləndirmiş, Nizamini böyük şair olmaqla yanaşı, dahi
humanist adlandırmış və onun yaradıcılığının bütün insan
bəşəriyyə�nə məxsus olduğunu qeyd etmişdir.
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Nizami Gəncəvi yaradıcılığı özbək klassik incəsənə�ndən də yan keçməmişdir, Nizami irsindən təsirlənərək
özbək ədibləri və sənətkarları çox maraqlı əsərlər
yaradıblar. 2004-cü il Özbəkistanın paytax� Daşkənddə
Nizami Gəncəvinin büstünün açılışı olub. Abidənin
müəlliﬁ İlham Cabbarovdur. Sənətkar şairi bir əlində
kitab ilə digər əlini sinəsinə sıxmış şəkildə təsvir
edərək, büstü maraqlı kompozisiya ilə tamamlamışdır.
Heykəl Özbəkistan Pedaqoji Universite�nin yaxınlığında yerləşdirilmişdir.
Rusiya Federasiyası Çuvaş Respublikasının paytax�
Çeboksari şəhərində də 2004-cü ildə ﬁlosof, mütəfəkkir, bütün mədəni dünyaya nadir poe�k irs qoymuş
dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəviyə aid abidə
ucaldılmışdır.
Bu təşəbbüs Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinə
məxsusdur və Ali A�estasiya Komissiyasının Çelyabinsk
bölgəsindəki regional şöbəsi tərəﬁndən həyata keçirilmişdir.
Abidə Nizami adına bir küçədə qoyulmuşdur. Böyük
Nizamiyə həsr olunmuş heykəlin müəlliﬁ məşhur
azərbaycanlı heykəltəraş, dünya şöhrətli şəxs Ömər
Eldarovdur.
2005-ci ildə Azərbaycan Mədəniyyət Günləri
çərçivəsində Moldovanın paytax� Kişinyov şəhərində
şairin daha bir büstü qoyulmuşdur. 2012-ci ildə əsaslı
yenidənqurma işlərindən sonra həmin ərazidə Nizami
Gəncəvinin adını daşıyan park da salındı. Abidənin
memarı Semyon Şoyxet və heykəltəraşı Azərbaycanın
Xalq rəssamı Akif Əsgərovdur. Abidə başında çalma
olan, şərq geyimli bir şairi təsvir edən qranit büstdən
ibarətdir. Postamen� qırmızı qranitdən hazırlanmışdır
və şərq ornamentləri ilə bəzədilmiş, üzərində ingilis
dilində şairin adı, doğum və ölüm tarixləri yazılmışdır.
Azərbaycanın Müstəqillik əldə etməsinin 20 illiyi münasibə� ilə keçirilən tədbirlər çərçivəsində 2011-ci ildə Meksikanın Akapulko
şəhərində Nizami Gəncəvinin xa�rəsinə abidə ucaldılmışdır.2012-ci ildə Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi və Azərbaycan Respublikasının Preziden�nin "Azərbaycanın dahi şairi Nizami Gəncəvinin 870 illiyi haqqında" sərəncamına əsasən dahi mütəfəkkirin
heykəlləri ucaldılmışdır. Bu münasibətlə İtaliyanın paytax� Roma şəhərində “Villa Borghese” parkında görkəmli şair Nizami Gəncəvinin abidəsinin açılışı olmuşdur. Abidənin müəlliﬂəri Xalq rəssamı Səlhab Məmmədov və Əməkdar rəssam Əli İbadullayevdir. Layihə,
Roma şəhəri Hökümə�nin tarix və incəsənət üzrə komissiya tərəﬁndən təsdiqlənmişdi.
Heykəlin postamen�ndə İtalyanca “Azərbaycan Respublikasının Roma şəhərinə hədiyyəsi” yazılmışdır. Əlində lələk qələm, kürsüdə
əyləşmiş formada həll olunmuş heykəlin geyimindəki qatlar şairin monumental heykəlinə ağırlıq verir, dahi şairin məğrur obrazını
tamamlayır.Nizami Gəncəvinin 870 illiyi ərəfəsində (2012) Çinin paytax� Pekində, Çaoyan parkında klassik Azərbaycan ədəbiyya�nın
görkəmli şairinin büst abidəsi yerləşdirilmişdi.
Büstün müəlliﬁ məşhur Çin heykəltəraşı Yuan Sikundur. Şairin başında çalma təsvir edildiyi büstün üzərində çin və ingilis dillərində
şairin adı, doğum və ölüm illəri, həmçinin "Böyük Azərbaycan şairi, alimi və mütəfəkkiri" ifadəsi yazılmışdır. Aşağıda Azərbaycan və
Çin dillərinə tərcümə edilmiş, şairdən bir sitat da var.
2016-cı ildə Sloveniyanın paytax� - Lyublyananın şimal şəhər parkında dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin büst
abidəsinin açılış mərasimi keçirilmişdi. Abidənin müəlliﬁ əslən azərbaycanlı Ukraynanın Xalq rəssamı, heykəltəraş və memar Seyfəddin Qurbanovdur.
Xalqlar arasında sülhün, dostluğun möhkəmləndirilməsinə yönəlmiş maariﬂəndirici tədbirlər çərçivəsində Rusiyanın "Mədəniyyətlərin Dialoqu - Bir Dünya" Beynəlxalq Xeyriyyə İc�mai Fondu dünyanın böyük elm və incəsənət xadimlərinə abidələr ucaldır..
Bunların arasında Aleksey Leonovun Nizami Gəncəvinin tuncdan heykəltəraşlıq portre� də var. 2016-cı ildə qoyulmuş abidə
Rusiyanın “Etnomir” əsas etnoqraﬁk muzey-parkında yerləşir. Görkəmli şair müdrik baxışlarını səmaya tuşlamış, bir əlini ürəyinə
sıxaraq, digərində açıq kitab tutmuş və əsərlərinin fəlsəfəsində əks olunan həya�n anlaşılmaz mənasını sanki açıqlayan tərzdə həll
olunmuşdur.
Heykəltəraş Aleksey Leonovun şairin obrazına bu üslubda yanaşması, geyimindəki qatları, çalmasının xüsusi incəliklə işləməsi, onu
Nizami Gəncəviyə həsr olunmuş digər heykəllərdən fərqləndirir. Heykəltəraş həmçinin, şairin çoxda hündür olmayan postamen�ndə
Azərbaycan dilində şairin adı və doğum tarixini qeyd etmişdir.
2020-ci ildə Dərbəndin Narın - Qala meydanında görkəmli şairin xa�rəsinə abidə ucaldılıb. Bu abidənin müəlliﬁ heykəltəraş Məhəmməd Əli Əliyevdir. Monumental heykəl qranit və tuncdan düzəldilmişdir.
Şair iş başında - əlində pero ilə təsvir edilib.Bundan öncə bu ərazidə şairin 1992-ci ildə gipsdən düzəldilmiş heykəli var idi. Şairin
adına salınmış park Dərbəndin mərkəzindədir və şəhərin ən böyük parkı hesab olunur.
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“Nizami Gəncəvi İli” çərçivəsində (2021) Ukraynanın ikinci ən böyük şəhəri olan Xarkovda Ukrayna-Azərbaycan dostluğu
küçəsində Azərbaycan poeziyasının klassiki, ﬁlosof və Orta əsr Şərqinin ﬁkir adamı Nizami Gəncəvinin abidəsinin açılışı baş tutub.
Nizami abidəsinin müəlliﬁ Ukraynanın Xalq rəssamı, azərbaycanlı Ka�b Məmmədovdur. Abidənin və onun yerləşdiyi parkın
yenidən qurulması işləri Azərbaycanın Xarkov şəhərində fəxri konsulu Əfqan Salmanov tərəﬁndən həyata keçirilib.
Qüdrətli söz və ﬁkir ustadının insanlığı daim əxlaqi kamilliyə çağıran, yüksək mənəvi keyﬁyyətlər aşılayan yaradıcılığı hər zaman
diqqət mərkəzində olmuşdur. Buna görə də şairin yaradıcılığına bələd olan təsviri sənət ustaları “Nizami irsi”ni müxtəlif sənət
sahələrində sınamış, şairin portre�ni yaratmış, eləcə də əsərlərinin mövzularından bəhrələnərək Azərbaycan və dünya incəsənə�ni zənginləşdirən müxtəlif əsərlər ərsəyə gə�rmişdilər. Təsviri sənə�n heykəltəraşlıq növündə Nizami Gəncəviyə müraciət edən
sənətkarlar dahi şairə memorial xarakterli heykəllər ucaldır, onun əsərlərindən səhnələri əyaniləşdirirlər. Azərbaycanın bir çox
şəhər və rayon mərkəzlərində ucaldılan şairin obrazı bəzən iş başında əlində qələm (pero) ilə, bəzən ﬁkirlərə dalmış, yaxud fəlsəﬁ
ﬁkirlərinin söyləyərkən, bəzən isə dahi şairin sadəcə şəxsiyyə�nin qüdrə�ni göstərmək məqsədi ilə təsvir olunub. Orta əsr klassik
şərq ədəbiyya�nın dahi şairinin geyimi demək olar ki, bütün monumental heykəllərdə eynilik təşkil edir. Ustad şairin heykəli çox
vaxt hündür postament üzərində qoyulsa da, bəzən bu hündürlüyün minimuma endirildiyinin də şahidi oluruq. Bu faktorlar
əsasən heykəlin hansı şəraitdə və məkanda qoyulması ilə bağlı olmuşdur. XX əsrin ortalarından, daha dəqiq desək şairin 800 illik
yubileyindən başlayaraq, istər sovet dövründə, istərsə də sovet hakimiyyə� dağıldıqdan sonra Nizami Gəncəviyə abidələr ucaldılmağa davam etdirilir.

Açar sözlər: Heykəl, memorial abidə, sovet heykəltəraşlığı, postament, kompozisiya, plas�ka, eskiz, büst, portret, oyma,
barelyef, tökmə.
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Dünya ədəbiyya�nın görkəmli nümayəndəsi, dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvi bəşəriyyə�n bədii ﬁkir
salnaməsində yeni səhifə açmış nadir şəxsiyyətlərdəndir. Nəhəng sənətkarın xalqımızın mənəviyya�nın ayrılmaz hissəsinə çevrilmiş
parlaq irsi əsrlərdən bəri Şərqin misilsiz mədəni sərvətlər xəzinəsində özünəməxsus layiqli yerini qoruyub saxlamaqdadır.
Nizami Gəncəvi ömrü boyu dövrün mühüm mədəniyyət mərkəzlərindən olan qədim Azərbaycan şəhəri Gəncədə yaşayıb yaradaraq,
Yaxın və Orta Şərq fəlsəﬁ-ic�mai və bədii-este�k düşüncə tarixini zənginləşdirən ecazkar söz sənə� incilərini də məhz burada ərsəyə
gə�rmişdir. Nizami Gəncəvinin geniş şöhrət tapmış “Xəmsə”si dünya poe�k-fəlsəﬁ ﬁkrinin zirvəsində dayanır. Mütəfəkkir şair çox
sayda davamçılarından ibarət böyük bir ədəbi məktəbin bünövrəsini qoymuşdur. Nizaminin ən məşhur kitabxana və muzeyləri
bəzəyən əsərləri Şərq miniatür sənə�nin inkişa�na da təkan vermişdir.
Nizami Gəncəvi doğma şəhərində müşahidə etmiş, öz biliyini və dünyagörüşünü genişləndirmişdir. Ona görə də onun əsərlərində
ədəbiyyat, dil, tarix, fəlsəfə, ilahiyyat, coğraﬁya, təbiətşünaslıq, təbabət, astronomiya ilə yanaşı incəsənə�n müxtəlif sahələri –
musiqi, çalğı alətləri, təsviri sənət və başqa sənət növləri haqqında mükəmməl məlumatlar verilir.
XVI əsr Təbriz miniatür məktəbinin ən böyük nailiyyətlərindən biri də Nizamini Gəncəvinin “Xəmsə”sinin 1539-1543-cü il tarixli
əlyazmasına çəkilmiş illüstrasiyalardır. Başda Sultan Məhəmməd olmaqla, Mirzə Əli, Mir Seyid Əli, Müzəﬀər Əli, Ağa Mirək, Mir
Müsəvvir kimi dövrünün mahir sənət ustalarının ortaq işi olan bu əlyazma kitabının bədii tər�ba�nda Nizaminin poemalarının
süje�nə daxil olan dini və mifoloji mövzulu təsvirlərə geniş yer verilmişdir. Bunlardan Sultan Məhəmmədə aid olduğu düşünülən
“Məhəmməd peyğəmbərin meracı” adlı illüstrasiya “Yeddi gözəl” poemasının giriş hissəsindən götürülmüş süjet əsasında
işlənmişdir. Dini mövzulu miniatürlərin nadir örnəklərindən hesab olunan əsərdə Məhəmməd peyğəmbərin göyün yeddinci qa�na
qalxması təsvir olunub. Əsərdə deyilir ki, ulduzlu bir gecədə Məhəmməd dünyəvi zövqlərlə vidalaşıb, Buraqın – insan başlı, qanadlı,
çəhrayı rəngli əfsanəvi a�n belində göyün yeddinci qa�na qalxır. Əsərin süje� ilə bağlı təsvir edilmiş bütün personajlar – Məhəmməd peyğəmbər, onun sakit uçuşunu təntənə ilə müşayiət edən Cəbrayıl və 18 mələk, qadın başlı əfsanəvi at – zərif və ifadəli təsvir
olunmuşdur. Əsər hazırda Londonda, Britaniya kitabxanasında saxlanılır [1, 68; 2, 49-50].

“Yeddi gözəl”də Gəncəvinin yaradıcı təxəyyülünün məhsulu olan əfsanə, nağıl, dastan çevrəsinə mənsub mövzuların, ideyaların,
ﬁkirlərin türk xalq miﬁk-epik ənənəsi ilə uyğunluğu çoxdur. Rəqəmlər də xalqların, soyların, irqlərin dünyabaxışlarında, qədim xalq
tətbiqi və təsviri sənət nümunələrindəki naxışlar, rənglər, həndəsi quruluşlar qədər dəyərə malikdir. Eyni rəqəmlər müxtəlif
xalqların miﬁk dünyasında tam fərqli mənaları işarələyib və bir-birilə uyğun gəlməyən anlamları da bildirib. “Yeddi gözəl”də böyük
üstünlüklə rəqəmlər türk ruhunu aydınlaşdırır.
Belə tacidarın əzəmət donu
Yerdən çox ucadır, göydədir sonu.
Kamanı önündə, yaxşı sal nəzər,
Doqquz qəbzəli göy bir oxa bənzər. [3, 33]
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Təsviri sənə�n və xalq tətbiqi sənə�nin müxtəlif növlərinin tarixinə və xüsusiyyətlərinə dair nəzəri məlumatlar verərkən
N.Gəncəvinin “Xəmsə”sindən elmi mənbə kimi is�fadə olunur. Məlum olduğu kimi, dahi şairin “Xəmsə”sində rəssamlıq, boyakarlıq, memarlıq, xalçaçılıq və s. sənətlər haqqında dəyərli ﬁkirlər kifayət qədərdir. Məsələn, “Yeddi gözəl” poemasında
N.Gəncəvi rənglərin özünəməxsus xüsusiyyətlərini, rəssamlıq sənə�nin əhəmiyyə�ni, este�k tərbiyədə bu incəsənət növünün
rolunu mahir rəssam kimi vəsf edir. Bu cəhətdən, “Yeddi gözəl” poemasında Bəhramın yeddi rəngdə yeddi günbəz �kdirməsi
haqqındakı hekayələr daha çox diqqət çəkəndir. Burada şair əvvəlcə yeddi rəngli yeddi günbəz �kən Şidənin rəssamlıq və
memarlıq sənə�nin incəliklərini vəsf edir, həmin sənətkar üçün zəruri olan keyﬁyyətləri sadalayır:
Gün kimi parlaqdı, Şidə şöhrə�,
Vurardı qayaya, ağa zinə�.
Rəssamdı, mötəbər bir sənətkardı.
Mühəndisdi, böyük hünəri vardı.
Tibb elmi, həndəsə, asiman, nücum,
Şidənin əlində sanki mumdu, mum.
İncə memar idi, bəzək vurandı,
Nəqşlər çəkərək, surət qurandı [3, 129 – 130].

Göstərilən nümunədən aydın görünür ki,
N.Gəncəvi rəssamlıq və memarlıq sənə�nin
digər sənətlərlə və elmlərlə (mühəndislik,
�bb, astronomiya, həndəsə və s.) sıx əlaqəsini
yaxşı bilmişdir. Məhz qeyd olunan keyﬁyyətlərə və qabiliyyətlərə malik olduğu üçün
yeddi iqlimə – təbii şəraitə və rəngə uyğun
olaraq, bənzərsiz yeddi günbəz �kir. Şairin
təsvir etdiyi həmin rənglər demək olar ki,
spektrin yeddi rənginə tam uyğun gəlir.
Müəllim, rəssamlıq sənə�, onun xüsusiyyətləri və əhəmiyyə�; rənglər, onların
xüsusiyyətləri, rəssamlıqda rolu və s. haqqında nəzəri biliklər verərkən yuxarıda qeyd
etdiyimiz faktlardan is�fadə edə bilər.
Məsələn, qara rəngdən bəhs edərkən dahi
şairin bu rəngə necə böyük əhəmiyyət
verdiyini qeyd edərək, şagirdlərin diqqə�ni
aşağıdakı misralara yönəltmək olar :

Göz, qarası ilə görər cahanı,
Kim görmüş ləkələr örtsün qaranı?
Gecə örtməsəydi qara ipəklər
Ayın beşiyinə yarardı məgər?
Yeddi rəng tanıyır geniş asiman
Qaradır rənglərə üstün hər zaman. (3, 163)

Xalq tətbiqi sənət növü olan xalçaçılıq Azərbaycanda qədim zamanlardan mövcud olmuş və orta əsrlərdə, o cümlədən,
N.Gəncəvinin yaşadığı dövrdə özünün yüksək inkişaf mərhələsinə çatmışdır. Bunu bir çox digər elmi mənbələrlə yanaşı, dahi
Nizaminin “Xəmsə”si də sübut edir. Beləki, xalq sənə�nin bütün sahələrinə dərindən bələd olan və onları öz əsərlərində
parlaq səhifələrlə əks etdirən N.Gəncəvi xalçaçılıq sənə�ni də yaddan çıxarmamış, bu barədə “Xəmsə”də dəyərli məlumatlar
vermişdir. Nizami Gəncəvinin ölməz poemalarında xalq sənətlərinə və xüsusən xalçaçılıq sənə�nə, saraylar bəzəyən gözəl
xalça təsvirlərinə geniş yer verilib.
“İskəndərnamə” əsərinin “Şərəfnamə” hissəsində İskəndərin Bərdə şəhərinə Nüşabənin sarayına qonaq getməsi səhnəsini,
“Xosrov və Şirin”də Xosrovun Şirinin qəsrinə getməsi səhnəsini təsvir edərkən müxtəlif xalça növlərinə və yenə də “Xosrov
və Şirin” poemasında Xosrovun ova çıxmasını təsvir edərkən məfrəşin və “Yeddi gözəl” əsərində Azərbaycanda çox geniş
yayılmış xalça məmula� olan heybənin təsvirini verib. Bu məlumatlar Azərbaycanda yüksək keyﬁyyətli xalça məmulatları
istehsal edildiyini tam göstərir.
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Əcdadlarımızın daha çox məişətdə is�fadə etdikləri xalçalar illər keçdikcə bəzək nümunəsi kimi is�fadə olunmuş və keyﬁyyə�nə
görə bir çox ölkələrdə şöhrət əldə etmişdir. Azərbaycan xalçaları haqqında XI əsrdə məşhur olan “Kitabi-Dədə-Qorqud” dastanında,
XII əsr klassik Azərbaycan ədəbiyya�nda çoxlu dəyərli məlumatlar tapmaq olar. Bu dövrdə Azərbaycanın dahi şairləri Nizami
Gəncəvi və Xaqani Şirvaninin əsərlərində xalçalarımız haqqında məlumatlara rast gəlinir.
N.Gəncəvinin əsərlərində təkcə xalçalarımız deyil, eyni zamanda məfrəş, heybə, xurcun kimi xalça məmulatlarının adına da rast
gəlirik. Misal olaraq, şair “Xosrov və Şirin” poemasında Xosrovun ova çıxmasını təsvir edərkən məfrəş haqqında belə deyir: “Min
dəvə, içi gözəl bəzək şeyləri ilə dolu olan ipək toxunuşlu məfrəşlərlə yüklənmişlər” [1, s.53, 54]. Türk xalça sənə� öz inkişa�nı
türklərin 1071-ci ildə Anadolunu fəth etdikdən sonra Anadoluda davam etdirmişdir. Anadolu-Türk sənə�nin bünövrəsi Orta Asiya
türk xalça sənə�nə əsaslanır.

Açar sözlər: miniatür, Nizami Gəncəvi, təsviri sənət, dünya, xalça
Ədəbiyyat:
1.Əfəndi R. Azərbaycan incəsənə�. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2007, 272 səh.
2.Zamanov N. Nizami poeziyası və təsviri sənət. Bakı, 1981, 192 səh.
3.Nizami Gəncəvi. Yeddi gözəl. Farscadan tərcümə edən: Rahim Məmməd.
Elmi redaktor: XəlilYusiﬂi. Bakı, “Lidernəşriyyat” 2004, 336 səh.
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АННОТАЦИЯ: Статья посвящена вопросу рецепции творчества классика средневековой азербайджанской поэзии Низами
Гянджеви (1141–1209) в немецкоязычном культурном пространстве, начиная с конца XVIII века по сегодняшний день.
Впервые рассматривается влияние наследия Низами на изобразительное искусство немецкоязычных
художников-иллюстраторов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: немецкоязычное низамиведение, книжные издания поэм Низами, художники-иллюстраторы Германии и
Швейцарии.
НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ (1141–1209) – непревзойдённая звезда классической восточной поэзии, творчество которого стало
примером для подражания поэтам Ближнего и Среднего Востока.
Насколько же известна поэзия великого азербайджанского поэта и мыслителя в немецкоязычном культурном пространстве?
Этому вопросу посвящено моё многолетнее исследование «Рецепция творчества Низами на немецком языке (1787–2021)».
«Низамиана» состоит из двух основных разделов: «Низами на немецком языке» и «Низами в искусстве» и охватывает
период с конца 18 века по сегодняшний день. В первом разделе представлены переводы и научные работы немецкоязычных
исследователей. Второй раздел посвящён влиянию поэзии Низами на изобразительное, театральное и музыкальное
искусство немецкоязычных стран Запада.

Прежде чем перейти к книжным изданиям поэм Низами на немецком языке, обратимся вначале к переводам, которые
стали источником вдохновения творческих деятелей для создания своих произведений.
I. Низами на немецком языке
Первый немецкий перевод появился в Германии в конце XVIII века. В XIX веке Низами переводили востоковеды и поэты из
Австрии, Германии, России и Венгрии. В XX веке эстафету перенимают исследователи из Швейцарии, Чехии и Ирана, а в XXI
веке – из Азербайджана. На сегодняшний день все поэмы Низами переведены на немецкий язык. На некоторых
важнейших авторов остановимся подробнее.
В 1798 г. на страницах литературного журнала «Der Neue teutsche Merkur» появилось стихотворение «Разлука»,
посвящённое теме Фархад и Ширин, автором которым являлся 24-летний Йозеф Хаммер (1774–1856) – будущий дипломат,
литературовед и основоположник Венской школы востоковедения.
В 1809 г., в Лейпциге, выходит в свет его книга под названием «Ширин. Персидская романтическая поэма по восточным
источникам».
В 1818 г. Хаммер публикует в Вене свой монументальный труд «История персидского красноречия». В главе «Низами из
Гяндж» на 14 страницах он впервые описывает творческий путь поэта и приводит свои стихотворные переводы из поэм
«Хамсе». Севиль Фукс:
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Низами в изобразительном искусстве Германии и
Швейцарии – 2 «История персидского красноречия»
Йозефа Хаммера настолько впечатлило Иоганна
Вольфганга фон Гёте (1749–1832), что уже через год
классик немецкой литературы издаёт свой знаменитый
«Западно-восточный диван», где Низами посвящена одна
глава, стихотворение «Книга для чтения» и комментарий к
рассказу из «Сокровищницы тайн» – «Притча об Исусе».
«Западно-восточный диван» имел огромное значение в
возникновении повышенного интереса к поэзии Востока.
К творчеству Низами обращаются знаменитые поэты
Германии и Австрии.
Публикуются стихотворные переводы небольших
отрывков из «Хамсе».
Во второй половине XIX века появляются научные статьи,
где рассматриваются вопросы жизни поэта и даётся
оценка его творчеству. Первым таким научным трудом
стала диссертация 20-летнего докторанта Лейпцигского
университета Вильгельма Бахера (1850–1913), будущего
венгерского раввина, лексикографа и выдающегося
учёного-востоковеда. В 1871 г. он публикует своё
исследование под названием «Жизнь и творчество
Низами», которое станет для будущих европейских
низамиведов авторитетным пособием по данной теме.
С начала XX века начинается систематическое изучение
поэм Низами. Особо следует выделить
научно-критические исследования чешского ираниста
Яна Рыпки (1886–1968), немецкого востоковеда Хельмута
Риттера (1892–1971) и швейцарского исламоведа Фрица
Майэра (1912–1998), ученики которых во второй половине
XX века совершенствуют перевод наследия Низами.
В 1958 г. в книге под названием «Вечный Восток»
публикуется прозаический перевод «Легенда о
Бахраме и Фитнэ» швейцарского исламоведа и писателя
Рудольфа Гельпке (1928–1972), ученика Фрица Майэра.
Через год в швейцарском издательстве «Manesse»
выходит в свет его перевод «Семи красавиц» и в 1963 г.
«Лейла и Маджнун».
Эти два издания в прозе до сих пор сохраняют свое значение как одни из лучших переводов, где Гельпке удалось передать
богатство и разнообразие поэтического мастерства классика азербайджанской литературы. Перу Гельпке принадлежит также
авторский перевод «Лейла и Маджнун» на английский язык.
Но наибольшая заслуга в деле популяризации творчества Низами принадлежит немецкому исламоведу и переводчику
персидской, турецкой и арабской литератур – Иоганну Кристофу Бюргелю (*1931). Будучи студентом у Хельмута Риттера,
Бюргель переводит в стихах «Фитнэ», который выйдет в свет в 1967 г. в австрийском журнале «Bustan». В 1974 г., в
юбилейном сборнике, посвящённому 60-летию Фрица Майэра, публикуется его аналитическая статья со стихотворным
переводом трёх глав из «Сокровищницы тайн». В 1980 и 1991 гг. в Цюрихе вышло два его прозаических перевода «Хосров и
Ширин» и «Искандер-наме». К 800-летию «Семи красавиц» в 1997 г. Бюргель издаёт полный филологический перевод под
названием «Приключения Бахрам-шаха и егосеми принцесс» в немецком издательстве «C. H. Beck». Перу Бюргеля
принадлежат множество научно-критических публикаций по творчеству Низами в национальных и международных научных
журналах.
Особого внимания заслуживает перевод под названием «Семь принцесс» поэта и переводчика из бывшей ГДР Мартина
Ремане (1901–1995), изданный в 1980 г. в восточноберлинском издательстве «Rü�er & Loening». Стихотворное переложение
поэмы на немецкий язык было выполнено с подстрочного перевода иранского писателя, литературоведа и политического
деятеля Бозорга Алави (1904–1997).
В завершение темы «Переводы» необходимо подчеркнуть обширное диссертационное исследование «Сокровищница тайн»
(1997) швейцарского востоковеда из Базеля, ученицы Фрица Майэра – Ренате Вюрш (*1956), опубликованное в немецком
издательстве «Reichert» в 2005 г.
II. Низами в изобразительном искусстве
Немецкие переводы произведений Низами стали литературной основой и источником вдохновения
для немецкоязычных художников-иллюстраторов, композиторов, театральных деятелей и
рассказчиков сказок. Наибольшее влияние на изобразительное, театральное и музыкальное искусство
оказала поэма «Семь красавиц». Затем следуют «Лейли и Меджнун» и «Хосров и Ширин».
Севиль Фукс:
Низами в изобразительном искусстве Германии и Швейцарии – 3
Рассмотрим теперь изобразительное воплощение творений Низами в творчестве современных
художников-иллюстраторов Германии и Швейцарии.
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Лилиане Гельпке, Швейцария
Первой печатной иллюстрацией, выполненная пером, стала знаменитая сцена на охоте Бахрам шаха и Фитнэ швейцарского
художника-иллюстратора Лилиане Гельпке (*1928), опубликованная в 1958 г. в сборнике «Вечный Восток» к прозаическому
переводу её супруга – 30-летнего докторанта Базельского университета Рудольфа Гельпке.
Как пишет Гельпке в «Предисловии», идея возникновения сборника с многочисленными иллюстрациями его супруги
Лилиане и неизвестной до сих пор в Европе поэзией восточных авторов VII–XV вв. принадлежала издательству «Schwabe»
из Базеля.
По рассказу Лилиане Гельпке она вместе со своим супругом прошла в Базельском университете специальный курс
фарсидского языка у исламоведа Фрица Майэра, который предоставил им для перевода и иллюстрирования большой
материал.
Следует напомнить, что в 1959 г. Рудольф Гельпке опубликует свой прозаический перевод под названием «Семь рассказов
семи принцесс», который посвятит своей жене Лилиане «Für Li – Для Ли», но в данном издании отсутствует его рассказ
«Фитнэ» с прекрасными рисунками Лилиане Гельпке.
Бригитте Ланге-Хельмс, ФРГ
Картина под названием «Ширин и Хосров» находится в частной коллекции художника-графика из Германии Бригитте
Ланге-Хельмс (1940–2014). Работа, выполненная темперными красками в 1975 г., появилась благодаря интересу
художницы к восточным миниатюрам, особенно к могольской живописи. В то время ещё не было перевода «Хосрова и
Ширин» на немецком языке, но мотив, как известно, встречается часто в миниатюрах. Будучи в молодом возрасте судьба
приковала Ланге-Хельмс к инвалидной коляске. Но это не помешало многогранному творчеству художницы, работающей в
техниках монотипии, линогравюре, рисования пером, гравюре на дереве, а также миниатюрной живописи, в которой
представлены темы из религий, мистических миров и сказок.
Ханс Рудольф Штруплер, Швейцария В 1975 г. в швейцарском издательстве «Arcade Presse» г. Цюрих вышла в свет книга
«История о безответной любви» в переводе Гельпке. Первый рассказ индийской принцессы в чёрном дворце из
поэмы «Семь красавиц» был иллюстрирован восьми цветными литографиями художника-графика Ханса Рудольфа
Штруплера (1935–2015).

Розмари Сусанне Кифер, Швейцария
Также на основе перевода Гельпке в 1977 г. в Базеле был издан седьмой рассказ персидской принцессы в белом дворце под
заголовком «История о страданиях влюбленных». Эротические рисунки карандашом были выполнены
художником-иллюстратором Розмари Сусанной Кифер (1927–2021).
Дитер Мюллер, бывшая ГДР
В 1980 г. в Восточном Берлине вышло в свет издание под названием «Семь принцесс» в стихотворном переводе поэта
Мартина Ремане. Книга была красочно иллюстрирована художником-графиком и живописцем Дитером Мюллером
(1938–2010), который считался одним из ведущих книжных иллюстраторов ГДР. В 1982 г. книга была вновь переиздана.
Севиль Фукс: Низами в изобразительном искусстве Германии и Швейцарии – 4
Анна Гадабан, ФРГ Рисунок «Меджнун» немецкой художницы Анны Гадабан (*1944) выполнен в технике акварели,
гуаши и пастель в стиле art informel. Работа входит в серию из 35 картин на тему «Madschnun Laila», которые были
представлены 10.09.1991 г. на выставке городской библиотеки г. Рейтлинген/ФРГ. По рассказу художницы литературной
основой для неё был богатый и образный язык Низами в переводе Гельпке «Лейла и Маджнун». При написании картины её
интересовал не столько сюжет легенды, сколько душевное и физическое состояние человека.
Ян-Александр Хубер; Алекс Хёбнер, ФРГ Особый интерес представляют дипломные работы на тему «Семь красавиц» двух
дипломантов Факультета «Дизайна» Университета прикладных наук г. Трир/ФРГ.
Дипломная работа Ян-Александра Хубера под названием «Семь красавиц» выполнена в 2002 г. в технике акрил и
литографии. Семь книг Алекс Хёбнера под заголовком «Семь принцесс» иллюстрированы акварелью в 2003 г. Литературной
основой для обеих работ служил прекрасный перевод Гельпке.
В заключении следует отметить, что немецкие прозаические переводы «Семь красавиц» (Гельпке
1959), «Лейла и Маджнун» (Гельпке 1963), «Хосров и Ширин» (Бюргель 1980) и «Искендер-наме» (Бюргель 1991), изданы в
формате малой октавы в швейцарском издательстве «Manesse» в серии «Библиотека мировой литературы» и
иллюстрированы восточными миниатюрами XV–XVII вв. из частных и государственных коллекций музеев Тегерана,
Стамбула, Германии и Англии.
Как видно из вышеизложенного, переводы творений великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами стали
настоящей сокровищницей вдохновения для немецкоязычных деятелей изобразительного искусства.
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Севиль Фукс, Германия, 30.09.2021 г. P. S.
Инфо к иллюстрациям из монографии – Sewil Fuchs: «Nisami-Bibliographie: Die deutschssprachige
Nisami-Rezep�on (1787–2021)/«Библиография произведений Низами на немецком языке (1787–
2021)» – , которая в данное время готовится к изданию.
Иллюстрации
1. Liliane Gelpke-Rommel: Fitne. In: Rudolf Gelpke: Ewiges Morgenland. Mit Illustra�onen nach
persischen Mo�ven von Li Gelpke. Erstausgabe: Benno Schwabe & Co. Verlag, Basel/Stu�gart
1958. S. 93.
2. Brigi�e Lange-Helms: Shirin und Khosrau. Tempera-Aquarell-Malerei, Privatbesitz, Münster 1975.
3. Hans Rudolf Strupler: Farbige Lithographien zu: Nizami. Die Geschichte von der unerfüllten
Liebe. Aus dem Persischen übertragen von Rudolf Gelpke. Mit einer Umschlag- und acht farbigen
Originallithographien im Text von Hans Rudolf Strupler. Arcade Presse, Zürich 1975.
4. Rosmarie Susanne Kiefer: Bleis��zeichnungen zu: Nizami. Die Geschichte von den
Heimsuchungen der Liebenden. Aus dem Persischen von Rudolf Gelpke. Mit Bleis��zeichnungen
von Rosmarie Susanne Kiefer. Birkhäuser Verlag, Basel 1977.
5. Dieter Müller: Illustra�onen zu: Iljâs ben Jûssuf Nisâmî. Die sieben Prinzessinnen. Freie
Nacherzählung in Versen von Mar�n Remané. Ausgewählt und aus dem Persischen übersetzt von
Bozorg Alavi. Mit Illustra�onen von Dieter Müller. Rü�en & Loening Verlag, Erstausgabe:
Berlin/Ost 1980; 2. Auﬂ. 1982.
Севиль Фукс: Низами в изобразительном искусстве Германии и Швейцарии – 5
6. Anna Ghadaban: Bildzyklus: Madschnun Laila. Nach dem Versroman von Nizami. Aquarell,
Gouache und Pastell auf Cansonbü�en. 35 Bilder und ein Skizzenbuch (35 x 28 cm) mit 15
Bildbeispielen, Privatbesitz, Wannweil 1991.
7. Jan-Alexander Huber: Nizami. Die sieben Schönheiten. Buchgestaltung, Diplomarbeit 2002,
betreuende Professorin – Dipl.-Graph. M. A. Aniela Kuenne-Müller, Fachhochschule Trier,
Fachbereich Gestaltung.
8. Alex Höbner: Nizami. Sieben Prinzessinnen. Buchgestaltung, Diplomarbeit 2003, betreuende
Professorin – Dipl.-Graph. M. A. Aniela Kuenne-Müller, Fachhochschule Trier, Fachbereich
Gestaltung.
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Azərbaycanın Xalq rəssamı Mikayıl Abdullayevin zəngin yaradıcılığında Nizami Gəncəvi irsinə ilk müraciə� 1941-ci ilə təsadüf edir. Belə
ki, həmin il rəssam, dahi şairin “İskəndərnamə” poemasının mo�vləri əsasında “Nəsihət” adlı üç ﬁqurlu bir tablo yaratmışdı [1]. Nizami
Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyya� Muzeyinin sifarişi ilə hələ 20 yaşında ikən rəssam tərəﬁndən çəkilmiş o tabloda yaşlı
Aristotelin İskəndərlə söhbə� təsvir olunmuşdu.
1973-cü ildə isə Bakı Metropoliteninin Nizami stansiyasının interyerinin hazırlanmasına başlanarkən bədii tər�bat işi Mikayıl Abdullayevə həvalə edilmişdi. O dönəmdə rəssam stansiyanın yeral� salonunun mozaikalarla bəzədilməsinə dair təklif irəli sürür və bu, böyük
rəğbətlə qarşılanır.
Bəllidir ki, Azərbaycan təsviri sənə�nin monumental rəngkarlıq sahəsinin qiymətli nümunələri sırasında görkəmli rəssam Mikayıl
Abdullayevin Nizami “Xəmsə”si əsasında hazırladığı mozaik pannolar xüsusi yer alır. Dekora�v memarlıq elementlərinin üstünlük təşkil
etdiyi həmin pannolar 1976-cı ildən e�barən Nizami metrostansiyasını bəzəməkdədir.
Rəssamın yüksək sənətkarlıq imkanlarının təcəssümü olan pannolar mozaika sənə�nin də dəyərli nümunələri kimi təqdirəlayiqdir.
Mikayıl Abdullayev bu işi reallaşdırmaq üçün ilk növbədə, “Xəmsə”ni təkrar mütaliəyə başlamış, məhz onun əsasında da stansiyanın
interyerində 19 ədəd mozaik panno yaratmışdır. Bu səbəbdəndir ki, stansiyasının salonu sanki yeral� muzeyi xa�rladır.
Salondakı təsvirlər Nizami Gəncəvinin poemalarının illüstra�v təqdimindən ibarətdir. Mozaikalarda “Xəmsə” qəhrəmanları şahidi
olduqları mühüm hadisələr fonunda təsvir edilmişlər. O lövhələr kompozisiya baxımından da bir-biri ilə səsləşir.
Yeral� salonun sağ və sol divarlarında “Sirlər xəzinəsi”ndən “Bayquşların söhbə�”, “Kərpickəsənin nağılı”, “Sultan Səncər və qarı”,
“Xosrov və Şirin”dən “Fərhad Bisütunda”, “Xosrov və Şirin”, “Fərhad və Şirin”, “Leyli və Məcnun”dan “Məcnun və atası”, “Leyli və
Məcnun”, “Leylinin qəbri üstündə”, “Yeddi gözəl”dən “Simnarın faciəsi”, “Bəhram və əjdaha”, “Bəhramın hünəri”, “Fitnə”, “İskəndərnamə”dən “İskəndər və çoban”, “Yeddi alim”, “Nüşabə və İskəndər”, “Daranın ölümü” və “Nəqqaş Mani” səhnələri yüksək məharətlə
əks olunmuşdur. Mikayıl Abdullayevin zəngin rəssam fantaziyasını özündə eh�va edən bu pannoların seyrinə daldıqca sanki göz
önündə rəngarəng sərgi canlanır. Rəssam seçdiyi hər rakursda tamaşaçının önünə tamamən fərdi çalarlı, təkrarsız obrazlarla çıxmağa
çalışmış, bu işin öhdəsindən bacarıqla gəlmişdir.

Yeri gəlmişkən, Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”sində rəssamlıq sənə�ndən də bəhs olunmuş, rəssam, nəqqaş surətlərinə yer ayrılmışdır.
Belə ki, böyük şairin “Yeddi gözəl” poemasında Xəvərnəq sarayının divar rəsmlərinin təriﬁ, “Xosrov və Şirin” əsərində rəssam Şapur
surə�, “İskəndərnamə”də Rum və Çin nəqqaşlarının yarışı, “Nəqqaş Maninin hekayə�” və s. səhnələr heç də təsadüﬁ seçilməmişdir.
Digər tərəfdən, Nizaminin rəssamlıq sənə�nə aid ﬁkirləri tarixi həqiqətlərin ifadəsi baxımından dəyərli mənbə sayılır.
Mozaik təsvirlər üçün rəng seçimində Mikayıl Abdullayev, əlvan və parlaq boyaların is�fadəsindən yayınaraq, yumşaq rəng çalarlarına üstünlük vermişdir, həmçinin süjetlərin traktovkasında rəssam klassik miniatür formasından da bəhrələnmişdir. Qeyd edək ki,
Mürsəl Nəcəfov Mikayıl Abdullayevin yaradıcılığına həsr etdiyi kitabında Nizami metrostansiyasındakı mozaikaları “Azərbaycan
təsviri sənə�nin monumental rəngkarlıq sahəsinin qiymətli nümunələri” [2, s. 51] adlandırmışdır. Heç də təsadüﬁ deyil ki, “məzmun
və bədii ifadə vasitələrinin orijinallığı, üslub müxtəliﬂiyi, cəsarətli novatorluq axtarışları rəssamımızın yaradıcılığını səciyyələndirən
ən başlıca xüsusiyyətlərdəndir. Bununla birlikdə ifadə gözəlliyi bu mozaikaların əsas keyﬁyyə� olmuş, ustad sənətkar səlis, oynaq və
ritmik cizgilərin canlı və həya� kompozisiya vəhdə�ni əldə etməklə sonsuz məharət göstərmişdir” [3, s. 16].
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Göründüyü kimi, Mikayıl Abdullayevin çoxcəhətli yaradıcılığının misilsiz nümunələri olan Nizami “Xəmsə”sinə həsr edilmiş
lövhələr, ümumən, Azərbaycan monumental rəngkarlıq sənə�nin qüdrə�ni özündə əks etdirir.
Açar sözlər: Nizami obrazı, Mikayıl Abdullayev, “Xəmsə” mövzusu, rəngkarlıq, rəssam
Ключевые слова: образ Низами, Микаил Абдуллаев, тема «Хамса», живопись, художник
Key words: Nizami’s image, Mikail Abdullaev, the “Khamsa” theme, pain�ng, painter
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XÜLASƏ
Mikayıl Abdullayev yaradıcılığında Nizami obrazı və “Xəmsə” mövzusu mühüm yer alır. Klassik ədəbiyya�mızı, Nizami
irsini ürəkdən sevən və dərindən öyrənən rəssam “Xəmsə” mövzusunda texnika, növ və janr müxtəliﬂiyinə görə məxsusi
diqqət doğuran xeyli sayda rəngkarlıq əsərləri, miniatürlər, mozaik lövhələr, rəsm və akvarellər işləmişdir. Nizaminin
sənə�ni, şairin həya�nı, ədəbi mühi�ni əks etdirən portret və süjetli kompozisiyalar sırasında “Ailə”, “Afaq və Məhəmməd”, “Nizami və Məhəmməd”, “Məhsə� və gənc Nizami”, “Nizami xalq arasında”, “Xaqani və Nizami”, “Parnas – XII əsr
Gəncəsinin şairlər aləmi” və başqa əsərlər ayrıca seçilir və eyni zamanda Mikayıl Abdullayevin bu mövzuya qəlbən
bağlılığını sərgiləyən maraqlı yaradıcılıq nümunələridir.
Sözügedən əsərlər fərdi üslubu, manerası, novatorluğu, ələlxüsus da milli kolori�, dekora�vliyi ilə fərqlənir və rəssamın
klassik irsimizdən, Azərbaycan miniatür sənə�nin mütərəqqi ənənələrindən sənətkarlıqla faydalandığını göstərir.
Mikayıl Abdullayevin çoxcəhətli yaradıcılığındakı Nizami “Xəmsə”sinə həsr olunmuş lövhələr Azərbaycan monumental
rəssamlığına qiymətli töhfədir.
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ОБРАЗ НИЗАМИ И ТЕМА «ХАМСА»
В ТВОРЧЕСТВЕ МИКАИЛА АБДУЛЛАЕВА
Намазова Саба Азад гызы
доктор философии по филологии, доцент
Гянджинский государственный университет
РЕЗЮМЕ
Образ Низами и тема «Хамса» занимают важное место в творчестве Микаила Абдуллаева. Испытывающий глубокое
пристрастие к отечественной классической литературе и наследию Низами, художник создал огромное количество картин,
миниатюр, мозаичных досок и акварелей на тему «Хамса», вызывающих особый интерес благодаря разнообразию
техники, вида и жанра. Среди портретных и сюжетных композиций, отражающих искусство Низами, жизнь поэта и
литературную среду, особо отличаются произведения «Семья», «Афаг и Мухаммад», «Низами и Мухаммад», «Махсати и
юный Низами», «Низами среди народа», «Хагани и Низами», «Парнас - мир поэтов XII века Гянджи». Указанные работы
также являются интересными примерами сердечной преданности Микаила Абдуллаева данной тематике.
Отличающиеся индивидуальным стилем, манерой, новаторством, национальным колоритом, декоративностью, данные
произведения показывают на сколько мастерски художник использует прогрессивные традиции азербайджанского
искусства миниатюры. Мемориальные доски в многогранном творчестве Микаила Абдуллаева, посвященные «Хамсе»
Низами, являются ценным вкладом в монументальную живопись Азербайджана.
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NIZAMI'S IMAGE AND “KHAMSA” (QUINTET) THEME IN
MIKAIL ABDULLAEV’S CREATIVITY SUMMARY
Namazova Saba Azad gizi
PhD in Philology, Associate Professor
Ganja State University
Nizami's image and “Khamsa” (Quintet) theme occupy an important place in Mikail Abdullaev’s crea�vity. Deeply addicted to
na�onal classical literature and the heritage of Nizami, the painter created a huge number of pain�ngs, miniatures, mosaic boards
and watercolors on “Khamsa” theme of par�cular interest due to the variety of technique, type and genre. “Family”, “Afag and
Muhammad”, “Nizami and Muhammad”, “Makhsa� and young Nizami”, “Nizami among the people”, “Khagani and Nizami”, “Parnas
- the world of the 12th century poets of Ganja” are par�cular ones among the portrait and plot composi�ons reﬂec�ng the art of
Nizami, the life of the poet and the literary environment. These works are also interes�ng examples of Mikail Abdullaev's hear�elt
devo�on to this topic.
Characterized by individual style, manner, innova�on, na�onal tradi�on, decora�veness, these works show how skillfully the ar�st
uses the progressive tradi�ons of miniature Azerbaijani art. Memorial plaques in Mikail Abdullayev’s mul�faceted crea�vity,
dedicated to Nizami’s “Khamsa” are valuable contribu�on to the monumental pain�ng of Azerbaijan.
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ПОЭЗИЯ НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ
В ИЛЛЮСТРАЦИЯХ
АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ
ХУДОЖНИКОВ.

ПОЭЗИЯ НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ В ИЛЛЮСТРАЦИЯХ
АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ХУДОЖНИКОВ.
Габибова Севда Нуреддин кызы
Азербайджанский национальный музей искусств, г. Баку
Он - царь поэтов - милостью творца
Жемчужина Гянджинского венца.
Он - благородства несравненный перл,
Он в море мыслей совершенный перл.
Алишер Навои.[4]
Творчество Низами является уникальным явлением художественной мысли человечества и составляет неотъемлемую часть
духовности азербайджанского народа. Поэзия Низами Гянджеви отмечена энциклопедической широтой, многогранностью
образных обобщений и философской глубиной мысли. В его бессмертной «Хамсе» (Пятерице) воплотились наиболее
передовые и светлые идеалы Средневековья: идеи свободы, дружбы, любви, красоты, благородные принципы добра,
справедливости и истины. Нет такой сферы духовной культуры, которая не стала бы объектом поэтического осмысления его
творческой фантазией и вдохновением. Огромный интерес представляют философские и эстетические взгляды Низами о
различных видах искусства, в частности, о творчестве талантливых художников, зодчих, ваятелей, мастеров декоративных
узоров и пластических форм. Все эти мысли нашли свое воплощение в известнейших поэмах: «Сокровищница тайн», «Хосров
и Ширин», «Лейли и Меджнун», «Семь красавиц» и «Искендернаме». Великий поэт с восхищением воспевал мастерство
талантливых художников - живописца Шапура, скульптора Фархада, зодчего Симнара, с любовью рассказывал о
монументальных фресках, украшавших дворцы семи красавиц, соревновании живописцев Рума и Китая. Поэтические
фрагменты, посвященные художникам, свидетельствуют о богатстве эстетического наследия Азербайджана - родины не
только прославленных поэтов, но и не менее известных художников.

На протяжении столетий наследие Низами всегда находилось в центре внимания мыслителей, мастеров слова, кисти и резца.
Еще с XIII века многие миниатюристы Востока с вдохновением обращались к образам «Хамсе». Особые заслуги в этой области
принадлежат замечательным художникам Тебризской школы миниатюры, достигшей невиданного расцвета в XVI веке.
Наиболее значительные иллюстрации к поэзии Низами были созданы прославленными мастерами, такими как Султан
Мухаммед, Ага Мирек, Мир Сеид Али, Мирза Али, Музаффар Али. Произведения этих мастеров, отмеченные необычайной
красотой, изяществом исполнения и совершенством образов, свидетельствует о богатстве традиций азербайджанского
искусства в оформлении и иллюстрировании рукописной книги.
В ХХ веке интерес к произведениям великого поэта увеличивается, особенно, в связи с проведением 800-летнего юбилея со
дня рождения Низами в 1940 году. Так, наступает новый этап интерпретации тем и образов его поэзии в различных видах и
жанрах искусства Азербайджана. Наряду с живописными полотнами, книжной графикой, скульптурой, по мотивам поэзии
Низами создаются сценические, литературные и музыкальные произведения. Даже в военные годы, в блокадном
Ленинграде был проведен 800-летний юбилей поэта, а после войны, в 1945 году в Баку был открыт музей Низами, отразивший
путь исторического развития азербайджанской литературы и фольклора, вобравшей коллекцию редких образцов
материальной культуры. В те же годы, в центре Баку вознесся монументальный памятник Низами (1949), созданный
скульптором Фуадом Абдурахмановым, а в древней Гяндже, наряду с памятником был сооружен величественный
мемориальный мавзолей (1947). Памятники поэту появились не только на родной земле, а также в разные годы, монументы
вознеслись в Москве, Санкт-Петербурге, Риме, Пекине, Ташкенте, Кишиневе. Именем великого поэта названы улицы и парки,
государственные учреждения, библиотеки. В 2012 года в Гяндже был создан Международный центр Низами Гянджеви,
который осуществляет исследование наследия поэта, тех ценностей, которые он прививал своим творчеством, а также
занимается популяризацией деятельности и творчества Низами. Экспозиции многих музеев украшают портреты поэта,
появились живописные, графические произведения, сюжетные ковры, художественные вышивки, керамические и
ювелирные изделия, увековечившие образы великого поэта и героев его бессмертных поэм. Огромный всплеск интереса к
творчеству Низами ознаменован тем, что 2021 год объявлен в стране «Годом Низами Гянджеви», в связи с 880-летием
великого поэта и мыслителя, что связано с проведением различных мероприятий на государственном уровне.
Поэмы Низами отличаются особенной драматичностью, его герои активны, они постоянно действуют, принимают решения,
чтобы познать и себя, и мир, в котором жили.
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Поэт показывал довольно сложные психологические портреты героев, стараясь раскрыть богатство и сложность
человеческой души. Все эти сюжетные коллизии и душевные порывы, чувства героев, великолепно интерпретировались в
иллюстрациях, созданных к бессмертным поэмам Низами. Немало произведений азербайджанских художников,
посвященных великому поэту и его поэмам, вошли в коллекцию графического фонда Азербайджанского национального
музея искусств. Над оформлением и иллюстрированием академических изданий «Хамсе» с большим энтузиазмом
работали старейшие азербайджанские художники Азим Азимзаде, Газанфар Халыков, Эмир Гаджиев, Кязым Кязымзаде,
Микаил Абдуллаев, Исмаил Ахундов, Алиага Мамедов и другие именитые мастера.Особая роль в дальнейшем развитии
традиций национальной графики и искусства оформления книги принадлежит основоположнику азербайджанской
реалистической школы Азиму Азимзаде, который в своих иллюстрациях отразил важнейшие тенденции искусства
оформления книги 1920-30 годов. Наряду с непревзойденными иллюстрациями к поэме М.А.Сабира «Хоп-хоп-наме»,
художник, будучи знатоком восточной поэзии, обратился к творчеству Низами. В графическом фонде музея,
располагающим самой большой коллекцией произведений Азима Азимзаде, находятся его иллюстрации на сюжеты поэм
«Семь красавиц» и «Хосров и Ширин». Иллюстрация, изображающая Бахрам Гура на охоте (1934), по своему изяществу
напоминает восточную миниатюру. В графическом листе «Смерть Фархада» (1937) сильны реалистические тенденции,
отражающий весь драматизм ситуации и трагизм образа. Влюбленный юноша из камня создаёт образ своей
возлюбленной:
Одной рукой вздымал он, словно глину, камень,
Другой бил камнем в грудь, крывающую пламень.
Вонзилась в грудь любовь; он видел светлый мир.
Что идол каменный! Ведь перед ним – кумир![6]
Точным следованием всем поэтическим коллизиям сюжета и образного строя бессмертной «Хамсе», проникнуты
иллюстрации старейшего азербайджанского художника Газанфара Халыкова, который один из первых, к юбилею
Низами, создал бессмертный образ поэта. В своих иллюстрациях художник стремился найти выразительные графические
средства, умело сочетая стилизацию под миниатюру с пластически объемным и четким рисунком. Эта тенденция
наблюдается в оформлении академического издания поэмы «Хосров и Ширин» (1940). Позже, Халыков, скрупулезно
изучавший историю и философию античности, создал целую серию рисунков к «Искендернаме» (1954), представив
образы легендарного полководца Александра Македонского, царицу Барды Нушабе и древнегреческих философов
Сократа, Платона, Аристотеля.
Один из первых азербайджанских графиков-офортистов Алиага Мамедов, в 1940-е годы также работал над образом
Низами. Большой интерес представляют его графические листы из коллекции музея, выполненные в технике акватинты:
«Низами среди крестьян», «Низами читает стихи своим друзьям» (1941), а также иллюстрации к поэме «Лейли и
Меджнун» - «Меджнун с отцом в пустыне», «Меджнун на могиле Лейли», исполненные в 1940-е годы, в технике офорт.
Эмоциональной остротой и драматизмом проникнут лист «Разговор двух сов» (1940) из поэмы «Сокровищница тайн».
Правитель Нушираван со своим визирем увидел двух сов на развалинах древнего города, которые как - будто беседовали
друг с другом. Их разговор перевёл визирь, указав правителю на то, что народ его разорён и бедствует:
И, услышав про то, что предвидели хищные совы,
Застонал Нуширван, к предвещаньям таким не готовый.
Он заплакал навзрыд, - он, всегдашний любимец удач.
За безжалостным гнетом не вечно ли следует плач? [6]
Старейший азербайджанский график Эмир Гаджиев, лучшие произведения которого украсили коллекцию музея, в 1930-е
годы работал главным художником издательства «Азернешр» и проявил себя как мастер книжного оформления. Лучшие
его иллюстрации к поэмам «Искендернаме» и «Семь красавиц» (1941) вошли в академическое издание поэм. В коллекции
музея искусств находится собрание графических произведений замечательного азербайджанского художника - графика
Кязыма Кязымзаде, который на протяжении более 50 лет был директором музея искусств и многие свои произведения
преподнес в дар. В его графическом собрании выделяются иллюстрации к восточной поэзии, которую художник прекрасно
знал и любил и, конечно же, иллюстрации к поэмам Низами. В свойственной художнику реалистической манере исполнены
рисунки для детской книги, к отдельным эпизодам из поэмы «Искендернаме»:
«Искендер и пастух», «Искендер на охоте» (1948). Интерес представляют иллюстрации к поэме «Хосров и Ширин» (1970),
«Втреча Хосрова и Ширин» (1986), где художник, следуя словам поэта, восхищается женской красотой и силой любви:
Любовь - михраб ветров, к зениту вознесенных,
И смерть иссушит мир без вод страны влюбленных.
Явись рабом любви, заботы нет иной.
Для доблестных блеснет какой же свет иной?
Все ложь, одна любовь - указ беспрекословный,
И в мире все игра, что вне игры любовной.[6]
Иллюстрация «Султан Санджар и старуха» из поэмы «Сокровищница тайн» (1986), своей эмоциональной выразительностью
и драматизмом перекликается с гневными речами старухи:
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Ты - раб, хоть и в царское платье одет,
Какой же ты царь, раз приносишь вред? [6]
Во второй половине XX века, искусство книги и
иллюстрирование обогащается новыми приемами и
манерами изображения. Азербайджанская книжная графика
становится профессионально зрелым видом искусства,
обладающим самобытными творческими тенденциями.
Она теснее входит в структуру книги, расширяя
выразительные возможности изображения путем синтеза
живописно-объемной манеры, с условно-декоративными
элементами.
Значительные достижения в области иллюстрирования
связаны с именем выдающегося мастера кисти Микаила
Абдуллаева, чьи произведения снискали широкую
популярность разнообразием и зрелостью графических
решений, новаторским отношением к проблеме
интерпретации национальной классики. Как известно,
М.Абдуллаев, который иллюстрировал произведения
классиков восточной поэзии Физули, Саади, неоднократно
обращался к поэзии Низами и создал ряд живописных
полотен, мозаичных композиций, рисунков и акварелей на
тему «Хамсе». Созданные художником в 1980- годы,
иллюстрации «Шапур показывает Хосрову портрет Ширин»,
«Разговор Меджнуна с отцом», «Бахрам рассматривает
портрет семи красавиц», отличаются четкой индивидуальной
манерой, новым прочтением литературного первоисточника,
ярким колоритом и декоративной пластикой формы,
соединяя новизну с традициями. Особой популярностью
пользуются знаменитые мозаичные панно, оформившие
станцию метро «Низами».
Эскизы данных панно «Рассказ о художнике Мани»,
«Сон Фархада», созданные в 1980 году, и находящиеся
в коллекции музея искусств, свидетельствуют об
умении художника создать впечатляющие,
национально-характерные образы, придать зримость
и рельефность главным эпизодам из поэм, озвучить
их магической силой красок и форм.
Автор многофигурных живописных композиций на
тему «Низами и мировая культура», замечательный
художник Октай Садыхзаде, проявивший себя
великолепным иллюстратором как европейской, так и
национальной классики, оформил детскую книгу
«Фитне» (1960) по мотивам поэмы «Семь красавиц».
Художник наметил общую графическую композицию
всей книги, включающую обложку заставку, концовку
и иллюстрации. В акварельных листах выбраны
ключевые моменты повествования, в которых
простота и ясность рисунка созвучны поэтическим
образам, привлекающим красотой и
выразительностью. Иллюстрация сцены охоты на
онагра, когда Бахрам хочет показать всю свою удаль
красавице Фитне, тонко перекликается с литературным
текстом:
Узкоглазая тюрчанка! - шах промолвил ей,
Что не смотришь, что не ценишь меткости моей?
Молвила: Чтоб я дивилась меткости твоей,
Ты копытце у онагра с тонким ухом сшей.[6]
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Иллюстрирование - это живая визуальная форма
воспроизведения литературных образов в изобразительной
системе. По мере усложнения приемов интерпретации меняются
выразительные средства, манера оформления первоисточника.
Азербайджанские художники, чьи графические принципы
сложились на рубеже 1960-70 годов, продолжали развивать
свои творческие поиски и стремились усложнить
изобразительные средства и стили, подчеркнуть остроту
графического почерка, стали предъявлять более высокие
требования к декоративным качествам книги как
художественного целого.
Празднование 850-летнего юбилея Низами, в 1991 году,
способствовало появлению ряда серии живописных и
графических работ, помогающих вновь осознать и осмыслить
поэтическое наследие поэта и продемонстрировать мастерство
иллюстраторов. Среди графических произведений из
коллекции музея, особое внимание привлекают, созданные в
этот период иллюстрации к поэмам Низами видных
азербайджанских художников: Алтая Гаджиева, Арифа
Гусейного, Исмаила Мамедова, Мянзяр Агаевой, Сары
Манафовой – Намитоковой, Адалята Байрамова.
В графической серии к поэме «Лейли и Меджнун» (1991)
старейшего азербайджанского художника Алтая Гаджиева,
чувствуется тяготение к духу национальной поэзии, в которой
порой реальность переплетается с поэтическим вымыслом.
Синтез орнаментальных и изобразительных элементов ярко
прослеживается в его листах, создающих образы Лейли и
Меджнуна. Декоративное начало определяет и композицию
иллюстраций, помещенных в круг-символ бесконечности.
Художнику удалось проникнуть в подтекст и стилистику
литературного произведения, по-новому изобразить ключевые
моменты повествования. Эта иллюстративная серия больше
тяготеет к станковой графике. В этом же контексте исполнены
произведения Сары Манафовой- Намитоковой: «Славянская
красавица», «Китайская сказка», созданных по мотивам «Хамся»
в 1989 году. В них яркая живописная пластичность, емкость
композиции, элементы аллегории, сказочности сочетаются с
определенной свободой от литературного первоисточника и
привлекают сюжетной самостоятельностью.
Интересным художественным решением отличается серия
иллюстраций маститого графика Арифа Гусейного к притче
«Нушираван и его визирь» (1990-92гг.) из поэмы
«Сокровищница тайн». Образы правителя и визиря решены в
обобщенно-декоративном плане. Используя приемы
стилизации, напоминающие миниатюру и технику
«пуантелизм», художник находит современные методы
воплощения миниатюры в своих красочных иллюстрациях, и
превращает традицию в своеобразный духовный мост от
прошлого к современности.
Поиски зримого выражения эмоциональной атмосферы и
духовного пространства произведений у ряда художников,
приобретают в иллюстрации черты броской декоративности,
коллажа. При оформлении лирической поэзии Низами,
появляется новый тип символической иллюстрации, со своим
специфическим языком знаков, аллегорий, метафоры.
Таковы лиричные по звучанию графические листы Мянзяр
Агаевой, посвященные поэзии Низами (1990-е гг.), серия
иллюстраций Исмаила Мамедова к поэмам бессмертной
«Хамсе» (1991), монохромные восточные новеллы по мотивам
поэмы «Семь красавиц» (1988) Адалята Байрамова. Подобные
иллюстрации раскрывают новую грань иллюстрирования условно-аллегорическую атмосферу изображения, символику
образов и еще раз подчеркивают сложный и многогранный мир
Низами.
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Безусловно, при всем калейдоскопическом многообразии средств и способов иллюстрирования, выбора тематики,
сюжетных мотивов и типажей, присущих произведениям лучших азербайджанских художников, неизменным источником
интерпретации остается поэзия великого Низами. И сегодня, празднуя 880-летний юбилей поэта, горизонты влияния
искусства Низами с его прогрессивным мировоззрением и гуманизмом, покоряют широтой эстетического воздействия. Те
идеалы, которые проповедовались великим поэтом на протяжении всей его жизни, продолжают вдохновлять и покорять
современных мастеров, также как они вдохновляли когда-то современников поэта. И каждый художник, приобщающийся
к миру его творений, стремится внести свою лепту в создание бессмертных образов «Хамсе» и обессмертить себя.
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Xülasə:
Məqalədə Azərbaycan rəssamlarının qraﬁk əsərlərində Nizami Gəncəvinin poeziyasından bəhs edilir. Görkəmli ustadlarımız: Əzim Əzimzadə, Qəzənfər Xalıqov, Kazım Kazımzadə, Mikayıl Abdullayev, Əliağa Məmmədov, Altay Hacıyev, Arif
Hüseynov, İsmayıl Məmmədov, Mənzər Ağayeva, Sara Manafova – Namitokova kimi rəssamlar, “Xəmsə”nin poemalarına yadda qalan qraﬁk silsilələr və illüstrasiyalar yaratmışlar. Bu misilsiz əsərlər Azərbaycan Milli İncəsənət muzeyinin
kolleksiyasının qiymətli sənət nümunələridir.
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Ölməz şair Nizami Gəncəvi “Xəmsə”sində rəssamlıq, boyakarlıq, memarlıq, xalçaçılıq və s. sənətlər haqqında dəyərli ﬁkirlər
söyləmişdir. “Yeddi gözəl” poemasında N.Gəncəvi rəssamlıq sənə�nin əhəmiyyə�ni, este�k tərbiyədə bu incəsənət növünün rolunu
peşəkar rəssam kimi vəsf edir. “Yeddi gözəl” poemasında Bəhramın yeddi rəngdə yeddi günbəz �kdirməsi haqqındakı hekayələr daha
çox diqqət çəkir. Şair əvvəlcə yeddi rəngli yeddi günbəz �kən Şidənin rəssamlıq və memarlıq sənə�nin incəliklərini vəsf edir:
Gün kimi parlaqdı, Şidə şöhrə�, Vurardı qayaya, ağa zinə�.
Rəssamdı, mötəbər bir sənətkardı. Mühəndisdi, böyük hünəri vardı. [2, 129 – 130].
Nizami Gəncəvi rəssamlıq, memarlıq sənə�nin digər sənətlərlə və elmlərlə (mühəndislik, �bb, astronomiya, həndəsə və s.) sıx əlaqəsini yaxşı bilmişdir. Məsələn, qara rəngdən bəhs edərkən dahi şairin bu rəngə necə böyük əhəmiyyət verdiyini qeyd edirdi:
Göz, qarası ilə görər cahanı, Kim görmüş ləkələr örtsün qaranı?
Gecə örtməsəydi qara ipəklər. Ayın beşiyinə yarardı məgər?
Yeddi rəng tanıyır geniş asiman Qaradır rənglərə üstün hər zaman. [2, 163].
Dahi şairin yaşıl rəng haqqındakı ﬁkirləri də maraqlıdır:
Yaşıllıq hər şeyin təravə�dir, Yaşıl rəng gözləri işıqlı edir.
Bitki yaşıllıqla həmahəng olar, Cavanlıq hər zaman yaşıl rəng olar [2, səh.191].
Xalq tətbiqi sənət növü olan xalçaçılıq Azərbaycanda qədim zamanlardan mövcud olmuş və orta əsrlərdə, o cümlədən, Nizami Gəncəvinin yaşadığı dövrdə özünün yüksək inkişaf mərhələsinə çatmışdır. Xalq sənə�nin bütün sahələrinə dərindən bələd olan Nizami
xalçaçılıq sənə�ni də yaddan çıxarmamışdır.
“İsgəndərnamə” əsərinin “Şərəfnamə” hissəsində İsgəndərin Bərdə şəhərinə Nüşabənin sarayına qonaq getməsi səhnəsini, “Xosrov və
Şirin”də Xosrovun Şirinin qəsrinə getməsi səhnəsini təsvir edərkən müxtəlif xalça növlərinə və yenə də “Xosrov və Şirin” poemasında
Xosrovun ova çıxmasını təsvir edərkən məfrəşin və “Yeddi gözəl” əsərində Azərbaycanda çox geniş yayılmış xalça məluma� olan
heybənin təsvirini verib. Bu məlumatlar Azərbaycanda yüksək keyﬁyyətli xalça məmulatları istehsal edildiyini tam göstərir” [1].
Tədqiqatçıların ﬁkrinə görə, Yaxın və Orta Şərqdə miniatür janrının inkişa�nda Nizaminin “Xəmsə”si böyük rol oynamışdır. Təkcə onu
qeyd etmək kifayətdir ki, Nizami “Xəmsə”sinin 45 miniatürlü əlyazma nüsxəsi hələ 1481-ci ildə Dərviş Məhəmməd Tağı tərəﬁndən
köçürülmüşdür. Həmin miniatürlərdən 2-si “Sirlər xəzinəsi”, 14-ü “Xosrov və Şirin”, 9-u “Leyli və Məcnun”, 12-si “Yeddi gözəl”, 7-si isə
“İsgəndərnamə” poemasında verilmişdir [3, 8].
Dahi Nizamini balalarımıza sevdirmək üçün onu sevə - sevə öyrənmək və öyrətmək lazımdır. Bu işə, əlbə�ə ki, məktəbəqədər tərbiyə
müəssisələrindən başlamaq vacibdir. Uşaqlarımız ic�mai tərbiyə ocağına qədəm basdığı ilk gündən Azərbaycan mədəniyyə�nin ən
parlaq ulduzlarından biri olan Nizami Gəncəvi haqqında ilk məlumat almalıdırlar.
İb�dai siniﬂərdə uşaqların N.Gəncəvi və onun yaradıcılığı ilə tanışlıq dairəsi xeyli genişləndirilir. Burada digər fənlərlə yanaşı, “Həyat
bilgisi” dərslərində də dahi şairin yaradıcılığından sadə nümunələrin öyrədilməsi üçün imkanlar mövcuddur. Sinif müəllimi bu imkanları əvvəlcədən müəyyənləşdirməli, şagirdlərin yaş səviyyəsinə uyğun təbiət gözəlliklərini, ətraf aləmlə tanışlığa aid şeir parçalarını
seçməli, həmin nümunələrlə bağlı tərbiyəvi söhbə� planlaşdırmalıdır. İb�dai siniﬂərdə “Həyat bilgisi” dərslərində Nizami Gəncəvi
irsinə maraq oyatmağın yollarından biri ayrı-ayrı oxu materiallarının məzmununa uyğun olaraq dahi şairin hikmətli sözlərini misal
çəkməkdir. Məsələn, yaxşılığa həsr olunmuş oxu materialının təhlili zamanı müəllim məzmunu dahi şairin bu sözləri ilə qüvvətləndirir
və mətnin təsir gücünü ar�rır:
“Quyuya salsan da yaxşılığı, bil, yenə qayıdacaq, o itən deyil”.
Belə hikmətli sözlərdən düzlük və doğruçuluq, sadəlik və təvazökarlıq, xeyirxahlıq, dostluq və yoldaşlıq, birlik, əməksevərlik, çalışqanlıq və s. əxlaqi keyﬁyyətlərlə bağlı oxu materiallarının öyrədilməsi zamanı is�fadə etmək olar və zəruridir.
Nizami öz əsərlərində Vətən təbiə�nin gözəlliklərini böyük sənətkarlıqla təsvir etmişdir. “İsgəndərnamə” əsərində Bərdənin gözəl
təbiə�ni təsvir edərək vətənpərvər - torpağın hər gülünə, çiçəyinə vurğun bir şair kimi çıxış edir:
Bərdə nə gözəldir,necə qəşəngdir,
Yazı da,qışı da güldür, çiçəkdir,
İyulda dağlara lalələr səpər,
Qışını baharın nəsimi öpər.
Yazı da, qışı da gül-çiçək olan bu torpaq Nizami yurdudur və o, doğma Azərbaycanın təbii gözəlliklərini yorulmadan vəsf edir. Bəlkə
də bu Vətən sevgisi onu heç bir yerə getməyə qoymamış, ömrünün sonuna kimi doğma Gəncədən ayrılmamışdır. Vətəninin təbii
gözəlliklərini müşahidə edən, duyan şair doğma diyarın başı qarlı uca dağlarını, ceyranlı-cüyürlü düzəngahlarını, müxtəlif fəsillərdəki
gözəlliklərini, insanın ruhunu oxşayan səhər nəsimini, aylı-ulduzlu gecələrini böyük sənətkarlıqla təsvir etmişdir. Nizami təbiə� dərin
məhəbbətlə sevməklə bərabər, həm də onun bütün sirlərinə bələd olmağa çalışan təbiətşünas alim-ﬁlosof olmuşdur. Dahi şair
ensiklopedik biliyə malik olmaqla təbiət, ﬁzika, astronomiya, kimya, coğraﬁya, biologiya elmlərinə və �bb sahəsinə dair olduqca
qiymətli ﬁkirlər söyləmişdir. O, ilk poeması olan “Sirlər xəzinəsi”ndə insan sağlamlığında qidalanmanın rolunu qeyd etmişdir:
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İnsan sağlam olar az-az yeməkdən,
Uzun ömür eləməz əsla çox yeyən.
Həyat bilgisi fənninin tədrisində dahi Nizaminin əsərlərinə inteqrasiya etmək, şairin cansız və canlı təbiətlə bağlı ﬁkirlərini
səsləndirmək şagirdlərin marağına səbəb olar ki, bu da mövzuların mənimsənilməsində çox əlverişli olar.[4].
Xülasə
Dahi Nizamini balalarımıza sevdirmək üçün onu sevə - sevə öyrənmək və öyrətmək lazımdır. Bu işə, əlbə�ə ki, məktəbəqədər tərbiyə
müəssisələrindən başlamaq vacibdir. Uşaqlarımız ic�mai tərbiyə ocağına qədəm basdığı ilk gündən Azərbaycan mədəniyyə�nin ən
parlaq ulduzlarından biri olan Nizami Gəncəvi haqqında ilk məlumat almalıdırlar.
İb�dai siniﬂərdə uşaqların Nizami Gəncəvi və onun yaradıcılığı ilə tanışlıq dairəsi xeyli genişləndirilir. Burada digər fənlərlə yanaşı,
“Həyat bilgisi” dərslərində də dahi şairin yaradıcılığından sadə nümunələrin öyrədilməsi üçün imkanlar mövcuddur. Sinif müəllimi bu
imkanları əvvəlcədən müəyyənləşdirməli, şagirdlərin yaş səviyyəsinə uyğun təbiət gözəlliklərini, ətraf aləmlə tanışlığa aid şeir
parçalarını seçməli, həmin nümunələrlə bağlı tərbiyəvi söhbə� planlaşdırmalıdır.
Həyat bilgisi fənninin tədrisində dahi Nizaminin əsərlərinə inteqrasiya etmək, şairin cansız və canlı təbiətlə bağlı ﬁkirlərini
səsləndirmək şagirdlərin marağına səbəb olar ki, bu da mövzuların mənimsənilməsində çox əlverişli olar.
Резюме
Чтобы наши дети полюбили великого Низами, необходимо с любовью учить и учить его. Конечно, важно начать с
дошкольного образования. С первого дня поступления в государственное образовательное учреждение наши дети должны
получить первую информацию о Низами Гянджеви, одной из ярчайших звезд азербайджанской культуры.
В начальной школе значительно расширяется знакомство детей с Н. Гянджеви и его творчеством. Здесь, помимо других
предметов, есть возможность преподать простые примеры из произведений великого поэта на занятиях «Познание жизни».
Классный руководитель должен заранее определить эти возможности, подобрать природные красоты по возрастному
уровню учеников, стихи, связанные с знакомством с окружающим миром, и спланировать учебную беседу об этих примерах.
Интеграция в произведения великого Низами в преподавании наук о жизни, озвучивание взглядов поэта на
неодушевленную и живую природу будет интересно студентам, что будет очень удобно в освоении тем.
Summary
In order to make our children fall in love with the great Nizami, it is necessary to learn and teach him with love. Of course, it is
important to start with preschool educa�on. From the ﬁrst day our children enter the center of public educa�on, they should get the
ﬁrst informa�on about Nizami Ganjavi, one of the brightest stars of Azerbaijani culture.
In primary school, children's acquaintance with N. Ganjavi and his work is signiﬁcantly expanded. Here, along with other subjects,
there are opportuni�es to teach simple examples from the works of the great poet in the "Knowledge of Life" classes. The class
teacher should determine these possibili�es in advance, choose the natural beau�es according to the age level of the students, the
poems related to the acquaintance with the surrounding world, and plan the educa�onal conversa�on about these examples.
Integra�ng into the works of the great Nizami in the teaching of life sciences, voicing the poet's views on the inanimate and animate
nature will be of interest to students, which will be very convenient in mastering the topics.
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