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У праці А.Ю. Кримського з історії нової арабської літератури детально аналізується 
панегірична касида, подарована ліванським поетом Бутрусом Караме опальному 
правителю Іраку Дауду-паші (1774 -  1851), який з 1831 року жив у Стамбулі 
[Крымский 1971,368 -  372].

Це повідомлення має за мету простежити тодішні відгуки іракських поетів на цей 
вірш Б. Караме.

А.Кримський відзначив, що Дауд жив у Стамбулі, оточений шаною; йому вислов
лювали своє благовоління султан Махмуд II і його наступник Абдул Маджид І. Пере
буваючи у вигнанні й живучи також у Стамбулі, ліванський поет Бутрус Караме 
підніс як дарунок Дауду, звиклому до панегіричних вихвалянь своїх придворних 
поетів в Іраці, вірш, який двадцять три рази мав риму зі словом “hal” у різних його 
значеннях.

Бутрус Караме і Дауд-паша були ровесниками, в своєму житті кожен із них багато 
чого побачив і пережив, у Стамбулі вони подружились. Із змісту цього любовно- 
панегіричного вірша можна припустити, що ліванський поет підніс його опальному 
іракському паші, аби той від свого імені вручив його одній заміжній жінці, яка 
припала йому до вподоби.

Відзначивши, що “haliya” Бутруса Караме мала серед прихильників арабської 
словесності безперечний літературний успіх і майже до кінця століття вважалася 
зразком блискучого класичного віршування, А.Кримський далеко не схвально оцінив 
цей поетичний опус: “в некоторых стихах этой халийи мы находим прямо вымученные 
потуги, находим в ней стихи, которые с психологической точки зрения способны 
вызвать улыбку и никогда бы не пришли в голову автору со сколько-нибудь худо
жественным вкусом, если бы автора не подгоняла поставленная наперед фокусная 
задача -  употребить слою  “hal” еще в одном, неиспользованном и к тому же, пожалуй, 
наиболее обычном значении” [Крымский 1971,327]. А.Кримський знехтував жартівли
вий характер цього вірша. Однак на користь нашої версії -  що вірш жартівлива паро
дія на довжелезні псевдокласичні касиди з моноримою -  промовляють деякі факти.

Своєю “халією” Бутрус Караме пародіював суфійську лірику , в якій екстатичне 
злиття з божеством уподібнювалося до земного, чуттєвого кохання. Безліч сучасних 
суфійських віршів мало своєю моноримою той же “hal”, але починався він з другого 
“ha” -  придихового, що яскраво контрастує з грубуватим і гострим, що нагадує 
іспанську “хоту” в монОримі “hal” Бутруса Караме. Подібні підстановки, заміни однієї 
фонеми іншою широко вживалися арабськими поетами, які полюбляли не тільки 
словесну гру, а й звукову. Ці суфійські “халійї” з ніжним “h” присвячувалися описові 
такого високого ступеня сходження до Божества, яке, відзначав Є.Е. Бертельс, 
сприймалося за реальне, справжнє буття і дозволяло пізнати природу Божества, 
причаститися до нього [Бертельс 1965,3]. Саме такий “стан” (по-арабському “hal”) у 
різних своїх значеннях і вводився суфійськими ліриками в вірші як монорима, що 
містила у собі безліч ледь відчутних відтінків, бо “hal” -  стан тимчасовий, мінливий, 
нетривкий -  божественна ласка, яка зійшла з небес і яка зникає з незбагненних для 
людського розуму причин. Першим у ланцюжку “станів” на шляху захвату було 
“наближення” до Божества, останнім -  містичне осяяння, “вищий ступінь” усвідом
лення реальності духовного світу.

Ось таку майстерну “двошарову” пародію подарував Б.Караме своєму другові 
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Дауду-паші, який відразу ж надіслав її до Іраку своїм колишнім придворним поетам, 
запрошуючи їх до змагання в віршуванні з Караме й між собою. Принагідно Дауд 
скористався багатозначністю назви “haliya”, щоб з гіркою іронією натякнути іракським 
поетам, що вона: 1) безневинна -  для нинішніх іракських правителів і османських 
властей; 2) пуста -  безглузда за змістом; 3) порожня -  йому з його гаманцем нічим 
оплатити мистецтво своїх відомих панегіристів; 4) вільна -  у нього надто багато 
дозвілля, аби займатися такими дрібницями; 5) минула -  це останнє відлуння його 
радощів в Іраці.

Отримавши послання Дауда, іракські поети опинилися перед нелегким вибором: 
їм належало або висловити свою прихильність опальному паші, чим ризикували 
накликати на себе гнів османських властей, або зректися колишнього благодійника.

У своїй “ра’ійї” (вірші з моноримою на приголосний ‘fra’”) колишній панегірист і 
придворний історіограф паші Саліх ат-Тамімі (1776 -  1845) чемно відмовився від 
змагання, вибачившись так:

Тебе ми знали, коли ти милував грішника і лиходія.
Тож змилуйся над нами тепер і позбав відповідати віршами!

Облиш це все. Однак я благаю Аллаха про того, хто близький нам, 
а тоді впав.

Одкровення принесло радісну звістку: зустріч наша настане, 
бо сам Пророк, по стількох роках відчаю, осінився вісткою 
про пророчий сан.

[As-Seyh Salih 1367, 56 -  57]

Така відмова від участі в поетичному змаганні якоюсь мірою убезпечувала поета 
від можливих закидів у нелояльності з боку османських властей в Іраці. Але 
збереження Дауду життя, а надто почесне перебування в столиці Імперії після 
заколоту, що його він підняв проти Високої Порти, здавалися сучасникам просто 
неймовірними, змушували їх рахуватися з можливим поверненням паші до Багдаду. 
Тож скоріше політичний розрахунок, аніж почуття вдячності, водив пером ат-Тамімі, 
коли поет висловлював надію на повернення Дауда-паші в Ірак і запевняв, що Дауд 
залишив у його душі невитравний слід, коли захоплювався тим, що навіть у вигнанні 
його колишній покровитель не позбувся зв’язку з іракською поезією. На завершення 
всього вірша ат-Тамімі доводив, що написав його на заклик Дауда, і заздалегідь 
відкидав домисли недоброзичливців, які могли б закинути , ніби ат-Тамімі послав 
Дауду наново перероблений давній вірш.

'Абд ал-Гаффар ал-Ахрас (1804 -  1873) надіслав Дауду в Стамбул ‘“айнійу”, 
неокласичну касиду, написану за канонами бедуїно-джахилійської поезії, з моноримою 
на приголосний ‘“аул”. У традиційному ліричному зачині поет, що зобразив себе 
вершником на баскому жеребці, їде пустелею, зупиняється біля полишеного становища 
й гірко плаче, згадуючи славне минуле. Він невтішно тужить за щасливими днями, 
коли правив Дауд-паша:

Ворон, провісник розлуки, прокаркав в Іраці й 
провістив розлуку.

Бо улюбленці наші лишили Ірак, на швидкій верблюдиці.
[‘Abd al-Gaffar 1304, 249]

Зі слів ал-Ахраса, увесь Ірак мучить спрага, бо пересохли джерела, що напували 
його мешканців. Вода по всій країні стала тхнути. Разом з Даудом, над чолом якого 
“ореол сонячного світла”, Ірак позбувся всіх своїх чеснот. За вступом із двадцяти 
чотирьох бейтів йдуть звичайні для ал-Ахраса нарікання на тяж ке життя і гірку
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долю. Однак поет і тут обережний, він тужить скоріше про свою долю, аніж вихваляє 
опального Дауда:

Я затвердів наче камінь. Під важкими пластами долі 
я зачерствів, огрубів і оглух.
Ні від сліз, ні від води камінь не розм’якне і не трісне.
На моєму віку уживалися мирно війна й лихоліття.
Вони загнуздали мене й волочуть, куди заманеться.

Ал-Ахрас закликав Дауда скоріше повертатися в Ірак, інакше, він каже, ладен 
негайно податися в “землю румів”1 , аби поцілувати його ступні.

О Абу Хасане!2 Чи не приходить зустріч за розлукою в 
череді зустрічей і розлук?
Повня приходить після щербатого місяця й темних 
ночей, а я пережив і врожайні роки, і посуху.
До тебе я погляд звертаю: далеко від тебе молільня моя.
Мені квапитись треба, мовби я учинити збираюсь якесь 
добре діло,
Й чимхутчій спрямувати верблюдицю в землю румів, до 
правителя, похвальні діяння якого такі достославні, що 
ніякі щедроти не перевершать їх.
Мені нема чого боятися. Я припаду до ніг вазіра, перед 
яким простяглась галерея широка до вищих сходинок слави.

^  Це віршоване послання, певно, втішило Дауда, оскільки поет з репутацією 
бунтівника, алід3 , попри всім відому гордість висловлює йому свою відданість так, 
що виявляє готовність припасти до стіп скинутого валі-мамлюка, колишнього раба 
і нинішнього бранця -  для друзів у біді ал-Ахрас був чуйний і щедрий.

Послання у відповідь 'Абд ал-Бакі ал-'Омарі (1790 -  1862) було створено за всіма 
приписами літературного канону: містило той самий набір образів, що й касида Бутруса 
Караме, було складене тим самим розміром, заримоване тією самою моноримою “hal” 
і тому вигідно вирізнялося від віршів ат-Тамімі і ал-Ахраса.

Ал-'Омарі в роки правління Дауда жив у Мосулі й не належав до придворних 
поетів паші. У віршах, присвячених свого часу багдадському паші, цей проникливий 
і обережний політик-поет не пропускав нагоди попросити сприяння і заступниці ва у 
всесильного тоді губернатора. Особливо часто ал-'Омарі домагався протекції для 
потрібних йому осіб. Так, просячи поклопотатися перед Високою Портою про 
призначення представника впливової ф еодальної родини Я х’ї ал-Д ж аліля 
губернатором у Мосул, ал-'Омарі порівнював Дауда з Гаруном ар-Рашідом, а Ях’ю ал- 
Джаліля -  з мудрим вазіром легендарного халіфа, Ях’єю Бармекідом [‘Abd al-Baqi 
1948, 250].

Тепер ал-’Омарі, права рука турецьких намісників у Багдаді, надсилаючи свої 
вірші до Стамбулу, анітрохи не ризикував, бо його лояльність до Імперії була поза 
підозрою. Вдатний версифікатор, він вирішив продемонструвати свою майстерність і 
рішуче перевершити своїх суперників:

До румів простяглися промені нашої любові, яскравіші за 
сліпучі блискавиці (hal).
Я проливаю стільки сліз, скільки не проливають і хмари (hal).
Від прославляння Дауда та його чеснот мене не відволічуть 
ні стрункий стан красуні, ні її щічки, ані родимка (hal).
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Маючи на увазі вже конкретні обставини, пов’язані з вигнанням Дауда, ал-Омарі 
зазначає:

Нехай простить Аллах його далеко від Променистої1 2 3 4- Час 
зітер із пам’яті спогади й легенди (hal).
Певно, після нього ар-Русафа і аль-Кярх5 стануть безлюдною 
пустелею і дикою пусткою (hal).

Ал-'Омарі вловив натяки Караме на порожнечу дозвілля, винагородження будь- 
яких благородних зусиль, здичавілість залишених Даудом місць. І все ж  ал-Омарі, що 
надто цінував особисте благополуччя, завбачливо прагнув відмежуватися від 
можливих прикрощів схваленням тодішнього османського губернатора Наджиба- 
паші (час правління 1836 -  1842):

Однак у наш час Багдад став ніби райський сад, 
ним могли б пишатися сірійські пагорби й ал-Халь6 .
Сьогодні Ридван Багдаду7 -  ан-Наджиб,
його фельдмаршал, захисник і благодійник, його опора (hal)!

[‘Abd al-Baqi 1948, 243 -  244]
Додавши до імені обмеженого й жорстокого губернатора-турка арабський артикль, 

ал-'Омарі “облагородив” його: приписав йому походження від арабських предків.
Цей вірш мав неабиякий успіх серед знавців арабського красного письменства, 

вони включали його до хрестоматій поетичних взірців, видаваних у арабських країнах 
наприкінці XIX -  на початку XX ст.

Шанувальники арабської поезії однаково високо, відзначав А. Кримський, цінували 
“haliya” Караме й ал-'Омарі [Крымский 1971,372].

1 “Землеюрумів", тобто землею греків, арабські поети часто називали метрополію 
Османської імперії, переносячи на неї назву Візантії, яка припинила існування 1453 
року.

2 В арабських країнах при зверненні до співрозмовника часто вживають слово, яке 
означає спорідненість із старшим сином або дочкою. “Абу Хасан" означає “батько 
Хасана”.

3 Алід -  той, хто веде свій родовід від Алі бен Абу Таліба (пом. 661 р.), зятя, 
двоюрідного брата й соратника пророка Мухаммеда.

4 Промениста -  одна з назв річки Тигр, перенесена на Багдад, один із його 
епітетів.

5 Ар-Русафа і ал-Кярх -  райони Багдаду.
6 Ал-Халь -квітуча місцевість в Сірії.
7 Ридван -  ім’я ангела, який охороняє вхід у рай, як апостол Петро в католиків.
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