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İ.Y.KRAÇKOVSKİNİN YENİ ƏRƏB ƏDƏBİYYATI 

SAHƏSİNDƏ TƏDQİQATLARI 
 

İ.Y.Kraçkovskinin yaradıcılığı ərəbşünaslığın hələ bölünməmiş, 
kompleks elm şəklində olduğu vaxta təsadüf edir. Bəlkə elə bu səbəbdəndir ki, 
onun elmi fəaliyyəti ərəbşünaslığın hər bir sahəsinə toxunur. O, ərəb 
ədəbiyyatını tarixi, filoloji baxımdan əlyazmalarına əsasən tədqiq etmişdir. 
Ümumiyyətlə, əksər işlərini əlyazmaları üzərində qurmuş, əlyazmanın 
ədəbiyyat, dil, tarix, coğrafiya və s. sahəyə aid olmasına fərq qoymamışdır. 
İ.Y.Kraçkovskinin elmi irsinin böyük hissəsi ərəb əlyazmalarının təsvirinə həsr 
olunub. Əlyazmaları əsasında klassik ərəb ədəbiyyatını tədqiq etmək bir yenilik 
deyildi. Amma İ.Y.Kraçkovski bunu da gözəl şəkildə həyata keçirmişdir. 
Əlyazmalarının təsvirini verərkən ədəbi-tarixi səciyyə daşıyan yazılar yer 
alırdı. Burada əlyazmasının mətni tərcüməsindən əlavə, materialın təhlili və 
müəllif haqqında dəqiq toplanmış məlumat da verilirdi. Bu halda resenziya 
dolğun ədəbi-tarixi tədqiqata çevrilirdi. Bu şəkildə əlyazmaları üzərində iş 
aparılması o dövr sovet ərəbşünaslığı üçün bir yenilik idi. 

Onun bir sıra yenilikləri var. Coğrafi ərəb ədəbiyyatını VI əsrdən XVIII 
əsrə qədər ədəbi, tarixi, filoloji baxımdan tədqiq etmək ilk dəfə məhz 
İ.Y.Kraçkovskinin həyata keçirdiyi yenilikdir. Müasir ərəb ədəbiyyatını 
ənənəvi ədəbiyyatdan ayıraraq tədqiq etmək dünya şərqşünaslığında ilk dəfə 
İ.Y.Kraçkovski tərəfindən həyata keçirilmişdir. Bunu o dövrdə bir sıra xarici 
mətbuat orqanlarında dərc edilən fikirlər sübut edir. 1930-cu ildə “Die Velt des 
İslam” jurnalında dərc olunmuşdu: “Dahi rus şərqşünası professor 
İ.Y.Kraçkovski Qərbdə müasir ərəb ədəbiyyatını sistemli öyrənən ilk şəxsdir” 
[1]. 

 İ.Y.Kraçkovski öz dövrünün yeni ərəb ədəbiyyatının öyrənilməsinə 
böyük töhfə vermişdir. İ.Y.Kraçkovskiyə qədər həm rus, həm də Qərbi 
Avropa şərqşünaslığı yalnız orta əsr ərəb ədəbiyyatını tədqiq edirdi. Иlk 
dəfə olaraq İ.Y.Kraçkovski XIX əsrin ikinci yarısından başlayaraq inkişaf 
edən yeni ərəb ədəbiyyatının sistemli tədqiqini apardı və bu ədəbiyyatın 
dəyərini düzgün qiymətləndirdi. Nəzərə alsaq ki, o dövrdə ərəblərin 
özlərində ədəbi tənqid mövcud deyildi, İ.Y.Kraçkovskinin bu yeni ədəbi 
cərəyanı tədqiqi və tənqidi böyük əhəmiyyət daşıyırdı. Hələ 1909-cu ildə 
İ.Y.Kraçkovski ərəb ədəbiyyatında müşahidə etdiyi qədim yunan 
ədəbiyyatına olan marağı və “İliada”nın tərcüməsi kimi yeniliyi qeyd edir. 
Milli hərəkatla az-çox bağlı olan ədəbiyyat xadimlərinin yaradıcılığını 
ardıcıl, sistemli şəkildə tədqiq edirdi. O, Birinci Dünya müharibəsindən 
sonrakı dövrə aid ədəbiyyata xüsusi diqqət ayırır, çünki bu yeni ərəb ədə-
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biyyatının inkişafında mühüm rol oynayır. Böyük ədəbi xidmətləri olan 
məşhur yazıçıların yaradıcılığı onun diqqət mərkəzində idi. Əmin Reyhani, 
Mikayıl Nuayme, Teymur qardaşları (Əmir Teymur və Mahmud Teymur), 
Taufiq əl-Həkim və bir sıra başqa yazıçıların yaradıcılığını araşdırmış, 
onların əsərlərindən rus dilinə tərcümələr etmişdir. Süleyman əl-Bustani, 
Risqallah Xassun (İ.А.Krılovun təmsillərinin tərcüməçisi), Circi Zeydan 
kimi ədəbiyyat nümayəndələrinin yaradıcılığı və bəzən həyatı barədə 
kifayət qədər məlumat yazmışdır.  

Onun rəyinə görə, ədəbi formaların nəzərəçarpan inkişafı ədəbi dil 
normalarının dəyişməsi şəklində müşahidə olunur. Ədəbiyyatın danışıq dilinə 
daha yaxın bir şəkildə inkişaf etməsinin xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyini hesab 
edir. Amma ərəblərdə tam inkişaf etmiş ədəbiyyatın yaranması problemi hələ 
də həllini tapmamışdı. İkinci Dünya müharibəsi ərəfəsində yeni mərhələ 
başlayır. Bu dövrdə “Ət-Tariq” jurnalı kimi mətbu orqan fəaliyyət göstərməyə 
başlayır. Bu jurnalın təşkilatçısı və redaktoru Ömər Fəxur idi. Jurnal müharibə 
zamanı olan çətinliklərə baxmayaraq, göstərdiyi xidmətlərə görə 1950-ci ildə 
dünyanın qızıl medalına layiq görülür. İ.Y.Kraçkovski jurnalla və onun 
redaktoru ilə sıx yaradıcılıq əlaqələri saxlamışdır.  

Əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, İ.Y.Kraçkovski yeni ərəb ədəbiyyatı 
sahəsindəki fikirlərini hələ 1909-cu ildə bildirmişdi və bu sahədəki ilk işini də 
həmin ilin noyabrında, Beyrutda olarkən yazmışdır. Peterburqa qayıtdıqdan 
sonra 1910-cu ildə bu işi mühazirə şəklində Şərq dilləri fakültəsinin 
tələbələrinə tədris etmişdir. Bu yazısı ilk dəfə “Xalq yaradıcılığı nazirliyinin 
jurnalı”nda dərc olunur [7]. Sonralar İ.Y.Kraçkovski həmin işi əlavə və 
dəyişikliklərlə təkmilləşdirərək kitab şəklində dərc etdirir və alman dilinə 
tərcümə edir. «Исторический роман в современной арабской литературе» 
(“Müasir ərəb ədəbiyyatında tarixi roman”) adlandırdığı əsəri оrta əsrlərə aid 
ərəb tarixi romanları haqqında bölümlə başlayır. Burada İ.Y.Kraçkovski qeyd 
edir ki, “ərəblərdə tarixi roman tarixilikdən çox təxəyyülə dayanır. Lakin 
onların tarixi roman kimi yeniliyi İspaniya vasitəsilə Avropaya keçmiş və 
Avropada, həmçinin  dünya ədəbiyyatında tarixi romanın meydana gəlməsinə 
şərait yaratmışdır” [4, 18].  

Əsərin ikinci hissəsində İ.Y.Kraçkovski müasir ərəb ədəbiyyatında tarixi 
romanın rolu haqqında məlumat verir. Onun qeyd etdiyinə görə, bu dövrün 
tarixi romanında Avropa təsiri özünü göstərir. Bu formada yazının başlanğıcını 
XIX əsrə aid edir və iki adı qeyd edir: Nasif əl-Yəzici, Butrus əl-Bustani. 
İ.Y.Kraçkovski ərəb ədəbiyyatının yeni dövrünün başlanğıcını bu şəxslərlə 
bağlayır (B.Bustani elmi metodlara dayanan ilk ərəb ensiklopediyasının 
müəllifidir). Nasif əl-Yəzicinin oğlu İbrahim əl-Yəzici də atasının yolunu 
davam etdirir. Süleyman əl-Bustani (B.Bustaninin qardaşı oğlu) “İliada”nın 
uğurlu tərcüməsini verir və bu, müasir mədəni dirçəlişdə müəyyən rol oynayır. 
XIX əsrin 80-ci illərindən Aleksandr Düma, Viktor Hüqo, Valter Skottun 
əsərləri ərəb dilinə tərcümə olunmağa başlayır.  

Üçüncü bölüm ərəblərdə tarixi roman janrında bir çox əsərlərin müəllifi 
olan Circi Zeydan haqqında məlumatlardan ibarətdir. Müasir formalı ilk tarixi 
roman Circi Zeydanın “Ağ məmlük” əsəridir. Zeydan 22 tarixi romanın 
müəllifidir. Xristian ərəb olmasına baxmayaraq, İslam tarixi mövzusuna həsr 
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olunmuş bir sıra əsərlərin müəllifidir. Bu əsərlər tez bir zamanda məşhurlaşmış 
və müsəlman ərəblər arasında öz təsdiqini tapmışdır.  

Əsərin dördüncü bölümündə Fərəh Antun və Yaqub Sarruf (“əl-
Muktataf” jurnalının banisi) barədə məlumat verirlər. Bu tədqiqatını bəzi 
Avropa alimlərinin ərəblərdə tarixi romanı tənqid etməsi fikirləri və bu janrın 
inkişaf edəcəyi fikri ilə bitirir.  

İ.Y.Kraçkovski müasir ədəbiyyat sahəsində təkcə özü əsər yazmaqla 
kifayətlənməmiş, bu mövzuda yazılan əsərlərə ön söz yazmaq şəklində 
münasibət bildirmişdir. Belə bir işə nümunə olaraq onun K.V.Ode-
Vasilyevanın kitabına [6] yazdığı ön sözü göstərmək olar. О, bu əsərə iki dəfə 
– 1928 və 1949-cu illərdə ön söz yazmışdır. Həmçinin ərəb dilindən tərcümə 
olunmuş əsərlərə ön söz yazmış, rəy bildirmiş, ədəbi tənqid etmişdir.  

İ.Y.Kraçkovskinin bu sahədə, təxminən, 40 əsəri var. Bunlardan 
«Новоарабская литература» [3] (“Yeni ərəb ədəbiyyatı”) əsərini İslam 
ensiklopediyasına daxil etmək üçün alman dilində yazmış, özü də rus dilinə 
çevirmişdir. Onun 1949-cu ildə yazdığı «Арабская литература в ХХ веке» 
[2] (“XX əsr ərəb ədəbiyyatı”) müxtəsər monoqrafiyasını ədəbiyyatın bu 
sahəsində gördüyü işlərin yekunu kimi qəbul etmək olar. Bu əsərdə qeyd edir 
ki, “heç də bütün ərəb ölkələri yeni ədəbiyyatın inkişafında bərabər rol 
oynamır. Bəziləri orta əsr ənənəsinə sadiq qalır. Bu inkişafın başında Misir, 
daha sonra Livan və Suriya gəlir. Birinci Dünya müharibəsindən sonra İraq 
mühüm rol oynayır. Tunis, Səudiyyə Ərəbistanı, Yəmən, Mərakeş kimi ölkələr, 
demək olar ki, bu inkişafa heç bir təsir göstərmir” [2, 24].  

İ.Y.Kraçkovski rus klassik əsərlərinin ərəb dilinə tərcüməsinin necə 
yayıldığını diqqətlə izləyir, bu mövzuda meydana gələn hər bir tənqidi 
məqaləni, L.N.Tolstoyun, A.P.Çexovun, M.Qorkinin əsərlərinin istənilən 
tərcüməsni qeyd edirdi. 

 Təxminən 45 il müddətində yeni ərəb ədəbiyyatı İ.Y.Kraçkovskinin 
yaradıcılığında böyük yer tutmuş, onun elmi marağını özünə cəlb etmişdir. Bu 
sahədə əsas tədqiqat obyekti bədii ədəbiyyat nümunələri – nəzm və nəsr 
olmuşdur. Yeni ərəb ədəbiyyatının öyrənilməsinə ilk başlayan 
İ.Y.Kraçkovskinin xidmətləri həm Şərqdə, həm də Qərbdə məşhurluq və rəğbət 
qazanmışdır.  

İ.Y.Kraçkovskinin ərəb Şərqində keçirdiyi iki ilin nəticələri böyük idi. O, 
ərəb ədəbi dilində mükəmməl danışır, ərəb ölkələri və əhalisinin həyatı və 
mədəniyyəti ilə yaxından tanış olur, müasir ərəb ədəbiyyatını öyrənir. 
İ.Y.Kraçkovski bu ədəbiyyatın nümayəndələri ilə sıx dostluq əlaqələri saxlayır 
və bu dostluq sayəsində Peterburqa qayıtdıqdan sonra da ərəb ədəbiyyatının 
yeniliklərini izləyə bilir. Bu dostlarından Misirdə Taha Hüseyn, Mahmud 
Teymur, Livanda Mikayıl Nuayme ilə məktublaşaraq əlaqə saxlayır, onlar 
sayəsində müasir ərəb ədəbiyyatının nümunələrini öz kitabxanasında toplaya 
bilir. İ.Y.Kraçkovski həmçinin Qasım Əmin, Əmin ər-Reyhani kimi yazıçı və 
publisistlərin əsərlərini rus dilinə tərcümə edir. Ümumiyyətlə, 
İ.Y.Kraçkovskinin şəxsən tanıdığı ərəb alimləri və yazıçıları arasında 
Məhəmməd Kürd-Əli (Dəməşq Elmlər Akademiyasının təsisçisi və ilk 
prezidenti), Luis Şeyxo (ərəb intibahının ilk öncüllərindən biri hesab olunur və 
məşhur “əl-Məşriq” jurnalının (Beyrut) naşiri), Antun Salhani (filoloq-alim, 
ərəb ədəbiyyatının mahir bilicisi), Circi Zeydan (ərəb alim və yazıçısı, bir sıra 
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tarixi romanların müəllifi), Əmin Reyhani (Ərəb Elmlər Akademiyasının 
(Dəməşq) müxbir üzvü, filosof, səyyah və yazıçı) [5, 15-16] kimi dahilərin 
adlarını çəkmək olar. 

İ.Y.Kraçkovski bu ikillik səfəri çərçivəsində Rus-Fələstin Cəmiyyətinin 
fəaliyyətində yaxından iştirak edir. Cəmiyyətin Suriya, Livan və Fələstində 
olan məktəblərində rus, ərəb və Qərbi Avropa dillərinin tədrisi komissiyasının 
üzvü olur. 1915-ci ildə ömürlük həqiqi üzv seçildikdən sonra, rəsmi olaraq, bu 
qurumun tərkibinə daxil olur. 1921-ci ildə şuranın üzvü seçilir. 1928-ci ildən 
sədrin köməkçisi, 1934-cü ildən ömrünün sonuna qədər həmin qurumun 
həmsədri olur.  

O, müasir ədəbiyyat nümunələrini tədqiq etməklə kifayətlənməmiş, 
dövrünün ərəb şairləri, yazıçıları, mütəfəkkirləri ilə daim yaradıcılıq əlaqələri 
saxlamışdır. Böyük ədəbi xidmətləri olan məşhur yazıçıların yaradıcılığı daim 
onun diqqət mərkəzində olmuşdur. Həmçinin yeni ərəb ədəbiyyatının əsərləri 
və bu ədəbiyyatın nümayəndələri haqqında məlumatları şərqşünaslıq 
fakültəsinin tələbələrinə tədris etmişdir. Təxminən 45 il müddətində yeni ərəb 
ədəbiyyatı İ.Y.Kraçkovskinin yaradıcılığında böyük yer tutmuş, onun elmi 
marağını özünə cəlb etmişdir. Bu sahədə əsas tədqiqat obyekti bədii ədəbiyyat 
nümunələri – nəzm və nəsr olmuşdur. Yeni ərəb ədəbiyyatının öyrənilməsinə 
ilk başlayan İ.Y.Kraçkovskinin xidmətləri həm Şərqdə, həm də Qərbdə 
yayılmışdır. 
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K.A.Nuriyeva  
Krachkovsky’s researches on new Arabic literature 

S u m m a r y 
 

I.Y.Krachkovsky is the first orientalist investigated new and classic 
Arabic literature divorcing from each other. Article is dedicated to 
Krachkovsky’s researches about new Arabic literature from XIX century up to 
his period and analyzes his major research works. Also article is about his 
creative relations with his contemporary Arabic poets and writers. 

 
 

К.А.Нуриева  
Исследования И.Ю.Крачковского в области  

новой арабской литературы 
Р е з ю м е 

 
И.Ю.Крачковский первый востоковед, который исследовал 

новую арабскую литературу, отделив ее от классической литературы. В 
статье нашли отражение исследования И.Ю. Крачковского в области 
новоарабской литературы с XIX до середины ХХ века, анализируются его 
работы в этой сфере. Так же освещены его творческие связи с арабскими 
писателями и поэтами-современниками. 
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