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Ім’я видатного турецького письменника, громад
ського діяча, активного борця за мир, комуні
ста Назима Хікмета з повним правом стоїть 
поряд з іменами Володимира Маяковського, 
Юліана Тувіма, Федеріко Гарсіа Лорки, Пабло 
Неруди, Вітезслава Незвала.

Творчість Назима Хікмета увібрала в себе 
найкращі риси класичної і народної турецької 
літератури і водночас стала надбанням не лише 
Туреччини, а й усієї земної кулі, оскільки по
ет звертався до усіх «гнаних і голодних».

Ім’я Назима Хікмета близьке і рідне й усім 
народам Радянського Союзу — країни, яка ста
ла для поета другою батьківщиною. Наслідком 
поїздок Назима Хікмета по країнах світу були 
численні вірші, нариси, статті, репортажі. Ін
тернаціональні мотиви займали чимале місце 
у його художньому доробку, однак тільки в 
Радянському Союзі Назим Хікмет зміг нарешті 
відверто, прямо писати про події, що його хви
лювали, віддати всі свої сили творчості та гро
мадській діяльності.

Усе своє життя Назим Хікмет присвятив бо
ротьбі за краще прийдешнє людства, за мир і 
соціалізм, за народне, реалістичне мистецтво. 
Мистецтво для людини — гасло Назима Хікме
та. Його творчість — це сплав комуністичної 
партійності, достовірності, тонкого психологізму, З
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філософської глибини та політичної загостре
ності.

Назим Хікмет — сміливий новатор, який все 
життя удосконалював художню форму, нама
гаючись найскладнішу думку висловити з 
допомогою найпростіших, найдохідливіших за
собів. Обстоюючи реалістичне мистецтво, На
зим Хікмет на схилі літ писав: «З того часу, як 
я став комуністом, я чекаю від мистецтва і ви
магаю від нього тільки одного: воно мусить 
служити народові, мусить закликати народ до 
комунізму. Воно мусить відбивати страждання, 
гнів, надію, радість і мрію народу. Воно мусить 
організовувати народ на боротьбу за перемогу 
комунізму. Це єдиний пункт у моєму розумінні 
мистецтва, який ніколи не змінюється» 1.

Усе своє життя Назим Хікмет залишався 
справжнім комуністом-бійцем. Ні тортури, ні 
довгі роки, проведені у бурській, стамбульській, 
чанкирській тюрмах, не зломили його волю. По
етичне слово Хікмета проникало крізь мури 
в’язниць, поширювалося у списках, минало кор
дони. Перекладені багатьма мовами, його твори 
живуть і житимуть ще багато років.

ДЖЕРЕЛА

Назим Хікмет Ран народився 20 січня 1902 ро
ку в Салоніках — грецькому місті, що тоді ще 
належало Туреччині. Його батько, Хікмет-бей, 
був службовцем офіційних установ; мати, Айше

1 Н а з ы м Х и к м е т .  Избранное, М., «Художест
венная литература», 1974, с. 472.
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Дщеліле, знала європейські мови, грала на кіль
кох музичних інструментах, гарно малювала 
(широко відомий, наприклад, портрет Назима 
Хікмета, написаний нею).

Великий вплив на духовний розвиток юного 
Назима мав його дід — Назим-паша, який лю
бив і добре знав турецьку літературу XIX сто
ліття. Однак справжнім кумиром Назима-паші 
був автор численних газелей, рубайї та величез
ної обсягом лірико-філософської поеми «Мес- 
неві» Джелялледдін Румі (1207—1273). Ще в 
ранньому дитинстві Хікмет з уст діда почув вір
ші Румі, що певною мірою відбилося на його 
власних ранніх творах. З шести років хлопчик 
разом з дідом відвідував літературні вечори дер- 
віського ордену «Мевлеві», засновником якого 
був Джелялледдін Румі. Проте головним джере
лом натхнення Назима Хікмета, ще з юності, 
лишалася народна творчість — чудові анатолій- 
ські пісні, легенди, самобутні казки.

«Якщо хтось і зробив мене поетом,— говорив 
він,— так це наша народна література» 1.

Згодом Назим Хікмет напише програмний 
вірш «Мов Керем», запозичуючи його образи з 
фольклорної скарбниці свого народу (Керем — 
герой східних легенд, що згорів від кохання). 
Цей вірш Хікмета можна було б поставити епі
графом до всієї полум’яної творчої спадщини 
поета:

І я кричу:
— В огні, в горінні 

хай спопелію,
мов Керем!..

Во якщо я горіть не буду,

1 Див.: А. А. Б а б а е в .  Назым Хикмет. М., Госдо- 
Дитиздат, 1957, с. 8.
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бо якщо ти горіть не будеш, 
бо якщо ми горіть не будем, 
то як же світло ми зберем  
в пітьмі,

у  мороці, 
в імлі?

(Переклад П. Дорошка)

Кращі зразки турецької демократичної літе
ратури, знайомство з творчістю відомого туре
цького поета Тевфіка Фікрета у ліцеї «Галата
сарай», куди юний Назим вступив після 
здобуття початкової освіти в одній із стамбуль
ських шкіл, також мали велике значення у фор
муванні його майстерності.

Поет мужнів у важкі для його батьківщини 
часи. 1918 року на острові Лемнос було підпи
сано Мудроське перемир’я між країнами Антан
ти та Отаманською імперією. Фактично це був 
акт капітуляції, що свідчив про кінець О та
манської імперії. Імперіалісти пошматували 
батьківщину Хікмета. Греки окупували Ізмір та 
Західну Анатолію. Частину анатолійського 
узбережжя захопили італійці. В Босфорі стоя
ли бойові кораблі Антанти. У загарбанні ту
рецької території взяли участь також англій
ські та французькі війська. Але «...грабіж, на 
який імперіалістські уряди прирекли Туреч
чину, викликав відсіч, що змусила наймо- 
гутніші імперіалістські держави прибрати руки 
геть» 1. Країну охопив могутній визвольний 
рух, до якого приєдналися всі прогресивні сили 
Туреччини. Непоодинокими були випадки, коли 
повставали військові регулярні частини та ко
манди кораблів. Про одне з таких повстань на

1 В. І. Л е н і н .  Повне зібрання творів, т. 42, с. 341.
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кораблі, де після вступу до військово-морського 
ліцею він тоді служив, згодом розповів Назим 
Хікмет: «Наш учбовий корабель стояв на якорі 
поблизу Стамбула,— власне, це вже був не вій
ськовий корабель. Згідно з Мудроською угодою, 
що заборонила Туреччині мати свій військовий 
флот, з кораблів турецького флоту були зняті 
гармати, і вони мертво погойдувалися у пор
тах. Деякі з них, у тому числі і наш «Хамі- 
дійє», були перетворені на учбові судна. Жалю
гідний вигляд нашого корабля на фоні ще більш 
жалюгідного окупованого Стамбула викликав у 
нас почуття образи за нашу батьківщину і обу
рення на адресу нашого начальства, що ганеб
но капітулювало перед ворогом. До того ж атмо
сфера на кораблі й без того була вже досить на
пружена. Серед команди корабля було кілька 
сержантів, що свого часу проходили курс на
вчання у Німеччині. Вони розповідали нам про 
революційні події в Німеччині, про бунт на 
німецьких кораблях. До нас доходили також 
вісті з Анатолії, де партизанські загони на чолі 
з Мустафою Кемалем боролися проти окупан
тів нашої батьківщини. Все це переповнило ча
шу нашого терпіння, і ми вирішили бунтувати. 
Ми зачинилися у себе в каютах і відмовилися 
вийти на заняття. Хтось із сержантів дістав 
платівку «Марсельєзи», і ми протягом доби слу
хали і співали «Марсельєзу», вигукували 
лозунги, вимагали, щоб нас відпустили до Му- 
стафи Кемаля. З’явився командир корабля і за
питав, чим ми невдоволені. І ми розгублено від
повіли, що у нас нема ні виделок, ні ножів. 
Командир запропонував нам самим зійти на бе- 
Рог і піти за виделками та ножами. Через кіль
ка днів нас вишикували і оголосили, що «за
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станом здоров’я» ряд курсантів звільнено від 
дійсної служби. Серед звільнених був і я» 1.

Під впливом згаданих подій Назим Хікмет 
пише один із своїх кращих ранніх віршів «По
лонений сорока розбійників», який був надруко
ваний у стамбульській газеті «Алемдар». Вико
ристовуючи фольклор, алегоричними засобами 
вісімнадцятирічний поет змальовує боротьбу 
«полоненого» (батьківщини), у якого «розбій
ники» відтяли руку (частину території), проти 
іноземних поневолювачів.

Той полонений без руки стояв, приховуючи муку.
Розбійники кричали катові: «Скоріш рубай,
Рубай і другу руку!»

...у повітрі, мов гроза, скипів народний гнів —
Й сокира заблищала у  полоненого в р у ц і2 З.

Під тиском окупантів султанський уряд ви
дав наказ заарештувати автора «крамоли». Од
нак поет, рятуючись від арешту, встиг виїхати 
до Анатолії, яка була вже під контролем не 
султанського, а так званого «анкарського» уря
ду на чолі з Мустафою Кемалем.

Там він на власні очі побачив героїчну бо
ротьбу турецького народу проти загарбників. 
Погано озброєні, недосвідчені селянські парти
занські загони не тільки протистояли регуляр
ним військам ворога, але й нерідко перемагали 
їх. Раніше Назим Хікмет знав Анатолію лише з 
розповідей поетів, письменників. Коли ж на 
власні очі побачив цей край, його вразила бід
ність місцевого населення.

1 Цит. за кн.: А. А. Б а б а е в .  Назым Хикмет. М., 
«Наука», 1975, с. 49.

2 Переклад цитат з поезій Назима Хікмета, де не 
зазначено перекладача, здійснено автором цієї 
книжки.
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Пишучи про Анатолію, Назим Хікмет не при
крашає, як це робили інші турецькі поети, жит
тя бідноти:

...пройшли ми
селища — ведмежі барлоги,
глиняні халупи,
поля,
лисих гір відроги...

В слізних очах
хворих биків 

ми чули голос
кам’янистих полів.

Ми бачили —
не вітає земля 

дихання колосків,
дерев’яну соху...

Від покидькової ями
ми до іншої йшли...

( «Анатолія»)

Поет робить спробу розгледіти справжнього 
ворога — тих багатіїв, хто «летить на трійці 
своїй мимо кривих, безносих, сліпих селян», й 
дошукується причин злиденного життя народу. 
В іншому вірші Хікмет, використовуючи алего
ричні образи, закликає «відрубати силі чорній 
навіки кисті чорних рук» («Чорна сила»). 
У поета ще не сформувалися чіткі уявлення 
про класову боротьбу та соціальну революцію. 
Однак і за цих обставин можна вважати, що 
він перший у турецькій літературі виступив з 
революційними творами, які ознаменували заро
дження в ній прогресивного антиімперіалістич
ного напряму.

В Анатолії, у невеликому містечку Інеболу, 
Назим Хікмет познайомився з першими (Кому
ністичну партію Туреччини було засновано у
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листопаді 1920 року — за кілька місяців д0 
виїзду Хікмета зі Стамбула) турецьким^ 
комуністами. Поет вивчає марксизм, цікавиться 
ходом будівництва соціалізму в Росії, роботою 
більшовиків на чолі з Леніним. Велична теорія 
революційної перебудови світу вже тоді захопи- 
ла Хікмета. Однак його розуміння марксизму, 
класової боротьби ще не було глибоким, що й 
позначилося на першій одноактній п’єсі «Кам’я
не серце», створеній у співавторстві з молодим 
літератором Ваала Нуреддіном.

Як і багато інших ранніх творів письменника, 
п’єса «Кам’яне серце» написана в алегоричній 
формі. Доведений до божевілля селянин вбиває 
поміщика, щоб дізнатися, яке у того серце — 
людське чи кам’яне. Виявилося, що серця у 
жорстокого визискувача взагалі немає. Назим 
Хікмет тільки ледь-ледь торкнувся важливої со
ціальної проблеми, однак не спромігся її роз
в’язати, оскільки світогляд поета був ще обме
женим, по-юнацькому наївним.

Назим Хікмет прагне не тільки соціального, 
але й політичного визволення своєї батьківщи
ни. Поет просить відправити його на фронт, 
але йому відмовляють у цьому. Згодом у творі 
«Романтика» Назим Хікмет згадуватиме: «Най- 
родючіші землі, найбагатші міста Анатолії — 
в руках ворогів; п’ятнадцять вілайєтів та райо
нів, дев’ять великих міст, сім озер і одинадцять 
річок, троє морів і шість залізниць, мільйони 
людей, наших людей,— у руках ворогів.

Якось я пішов до двоюрідного брата і сказав 
йому:

— Хочу на фронт.
— Не можна,— відповів він.
Я став наполягати.
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Гаразд, побалакаю,— пообіцяв він.
Через три дні ми з ним зустрілися знову.
— Я побалакав,— промовив він так, ніби по

відомляв мені щось радісне.— їхати на фронт 
тобі не дозволили. Тобі знайдуть роботу в 
Управлінні у справах преси» 1.

Відмовившись стати чиновником в анкарсько- 
му міністерстві, Назим Хікмет залишає Анкару 
і їде вчителювати до міста Болу. У Болу, не 
без впливу голови місцевого суду Зії Хільмі, 
Хікмет по-справжньому зацікавлюється марк
сизмом. Саме від Хільмі він «вперше почув 
ім’я Маркса, а також слова «Пролетарі всіх 
країн, єднайтеся!» та «Історія — є боротьба 
класів»2. Для того, щоб оволодіти теорією і 
практикою марксизму, Назим Хікмет разом з 
товаришами вирішує поїхати до Країни Рад. 
Ця поїздка, безперечно, мала велике зна
чення для формування суспільно-політичних та 
естетичних поглядів поета. Шлях до Радянсько
го Союзу проліг через портове місто Трабзон, 
де Хікмет дізнався про нові злочини реакції: 
біля Трабзона було вбито п’ятнадцять керівни
ків Комуністичної партії Туреччини на чолі з 
її засновником Мустафою Субхі. Незабаром На
зим Хікмет одержує призначення на роботу 
до Східної Анатолії. Пароплав робив зупинку 
не тільки в турецьких містах, але і в Батумі. 
Так молодий Назим Хікмет, що мріяв побачити 
В. І. Леніна, навчитися мистецтву «робити ре
волюцію», потрапив до Країни Рад.

’ Н а з и м  Х і к м е т .  Романтика. К., «Дніиоо» 
1975, с. 8 0 -8 1 . * ’

2 Т а м ж  е, с. 86.
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Вже в перші дні перебування в Радянському 
Союзі Назим Хікмет бачить грандіозні перетво
рення, що відбуваються в країні. 1921 року в 
Батумі він остаточно обирає місце в житті — 
стає кандидатом у члени Комуністичної партії 
Туреччини. Пізніше, у своїй напівавтобіогра- 
фічній книжці «Романтика», поет згадуватиме:

«Я нікому не ворог, крім тих, хто наказав 
убити і хто вбив Мустафу Субхі, крім експлуа
таторських класів, і не тільки наших, але й усіх 
експлуататорських класів на землі. Крім фа
шистів, імперіалістів, крім жінки, що поранила 
Леніна...» 1 Поет усвідомлює, що боротьба з та
кими ворогами буде дуже важкою, з перемо
гами і поразками, численними жертвами, і все ж 
він вірить у перемогу:

П’ятнадцять ран горять в мені.
П’ятнадцять жал — ножів стальних — 
мені встромив убивця в груди.
Та серце з болем у  борні

б’ється й битись буде!.. 
П’ятнадцять ран горять в мені, 
ворог наніс мені болі страшні, 
він думав, що охолонуть мої груди, 
а моє серце б’ється

й битись буде!
(«П’ятнадцять ран». 
Переклад В, Сосюри)

Вірш «П’ятнадцять ран» (1925), як і раніше 
написаний вірш «Двадцять восьме січня» (1923), 
Назим Хікмет присвятив Мустафі Субхі і його 
товаришам. Поет захоплений героїзмом людей, 
що віддали своє життя в ім’я народного щастя. 
Він гнівно, з марксистсько-ленінських позицій

1 Н а з и м  Х і к м е т .  Романтика, с. 107.

«Я ПРИЙШОВ У КОЛИСКУ РЕВОЛЮЦІЇ»
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удЖуе злочин реакції і закликає навіки за- 
Ц и тати  день 28 січня 1921 року, день, коли 
було вбито Мустафу Субхі. Письменник усві
дом л ю є, що «історія — класова боротьба».

Завоювання свободи як для турецького наро
ду, так і для всіх народів світу — найзаповіт- 
щша мрія поета. Прагнення побачити народ 
звільненим від гніту буржуазії породило рядки, 
сповнені гніву і сподівань. Поет розуміє, що 
шлях до свободи не легкий. Її можна здобути 
лише в боротьбі:

З хвилями б’ються човни.
Бушує чорна маса.
Так, б’ються,

тільки не хвилі й човни —
ДВА

КЛАСИ!
Два класи,

в розпалі війни:
МИ
ї
ВОНИ.
Ми беззбройні.
У них ножі.
У нас тільки нігті.
Боротьба, боротьба!
Боротьба

до останнього подиху!
( «Двадцять восьме січня».
Переклад П. Сингал вського)

Вірші Назима Хікмета «П’ятнадцять ран» і 
«Двадцять восьме січня» засвідчили наступаль
ність, революційність його поезії. Такі твори ще 
не з’являлися в турецькій літературі. їм прита
манний героїчний дух, переможний пафос сла
ветної епохи класових битв.

У Батумі, який на той час був столицею 
Аджарської Радянської Соціалістичної Рес
публіки, Назим Хікмет допомагав видавати
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турецькою мовою журнал «Кизил сендіка» 
(«Червона профспілка»), зустрічався з політ
емігрантами — членами Закордонного бюро Ко
муністичної партії Туреччини. Поет жив у Ба
тумі кілька місяців, а потім виїхав до Москви 
для навчання в Комуністичному університеті 
трудящих Сходу (КУТС). Свої враження від 
першої у світі країни пролетарської революції, 
від навчання у КУТСі Назим Хікмет висловив у 
шанобливих рядках:

Я прийшов
у колиску

Революції —
хочу світла для очей,
хочу розуму!..

Дай же,
дай же хутчіш

голові моїй — розум,
очам моїм — світло, 
я хочу досвідченим бути.

Мене в А зії ждуть
мільйони

голодних людей,
я повинен хутчіш

туди повернутись,
показати їм

червону сорочку —
втіху для їх  очей.

( «Людина зі Сходу і СРСР». 
Переклад Л. Дмитерка)

Назим Хікмет бере участь у комуністичних 
суботниках, пише невеликі пантомімічні п’єси, 
що були своєрідними сценічно-публіцистични
ми відгуками на політичні події і з успіхом 
йшли на сцені турецького драматичного гуртка 
при клубі Комуністичного університету трудя
щих Сходу. Однією з таких п’єс була й інсцені
зація вірша «Двадцять восьме січня».

Починаючи з 1923 року молодий поет часто
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виступає на мітингах у театрі Мейерхольда, в 
Політехнічному музеї, в клубі КУТСу.

Назим Хікмет не обмежується заняттями в 
університеті,— він самостійно і наполегливо ви
вчає російську мову і літературу. Особливу увагу 
він приділяє творам Маркса, Енгельса, Леніна. 
У вірші «Мої дев’ятнадцять літ» поет писав:

Дужче гукайте, 
хай тремтять 
вороги:
«Двадцять чотири години — Ленін, 
двадцять чотири години — Маркс, 
двадцять чотири години — Енгельс, 
книг — двадцять тонн, далебі, 
хліба — сто грамів собі, 
всього віддай себе — добі!

(Переклад С. Голованівського)

У Москві в 1922 році Назим Хікмет вступив 
до лав ВКП(б), до лав партії Леніна і понад 
сорок років з гордістю ніс високе звання кому
ніста, вбачаючи, як і В. В. Маяковський, у своє
му мистецтві зброю революційної боротьби.

Ще в Батумі Назим Хікмет вперше почув 
вірші Володимира Маяковського. Згодом він 
особисто познайомився з видатним пролетар
ським поетом. «Це було в готелі у приятелів 
Володимира Володимировича. Мене відрекомен
дували як молодого турецького поета. Маяков
ський зацікавився і на моє прохання став чита
ти свої вірші. Я був вражений: він читає не 
так, як було заведено у нас — співучо, а як 
оратор. Поет розмовляв мужнім голосом «агіта
тора, горлана-главаря», і я подумав: от як тре
ба писати про страждання селян Анатолії, які 
ти спостерігав і відчув» *. 1

1 «Советская культура», 1953, 18 июля.
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Вивчивши російську мову, Назим Хікмет 
знайомиться з пристрасною революційною пое
зією Маяковського, яка назавжди стала для 
нього взірцем соціальної активності, поєднаної 
із сміливим художнім новаторством.

Знайомство з життям народу першої в світі 
країни соціалізму, наполегливе вивчення мар
ксистсько-ленінської теорії, освоєння кращих 
досягнень молодої радянської літератури фор
мувало свідомість Назима Хікмета, його есте
тичні погляди.

Як і Маяковський, Хікмет підпорядковує 
свою творчість служінню революції, різко за
суджує письменників, що сховалися у «баштах 
із слонової кістки», висміює салонну, естетську 
поезію, порівнюючи її зі старим триструнним 
сазом:

«В ньому лиш три струни — кволі три соло
в’ї» («Нове мистецтво»).

Декадентська поезія, на думку Хікмета, «не 
схвилює пробуджених мас». Вона неспроможна 
«так зробити, щоб, наче один чоловік, відгук
нувшись на радість і зло, від душі реготав чи ри
дав весь народ». Літературі для «обраних» поет 
протиставляє мистецтво тих письменників, 
що присвятили свою творчість оспівуванню со
ціальної революції, влилися до лав борців за 
народне щастя, взявши на озброєння марксист
сько-ленінську естетику:

Як ти спитаєш, 
де мені довелось проживати, 
де гартував я душі метал,— 
заглянь у мій портфель: 
тобі відповідь можуть дати 
чорний хліб — мій обід, 
і книга: Маркс, «Капітал».
Я — поет.
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Я співаю про міста і села, 
не розважаюсь розмовами про сни

безжурні...
Моя найулюбленіша газела —
«Анти-Дюрінг».

(«Поет», Переклад М. Терещенка)

Назим Хікмет твердо ставав на шлях реалі
стичного зображення нової, соціалістичної дій
сності. Органічною рисою його творчої манери, 
як і творчої манери Маяковського, стала мас
штабність метафоричних образів:

Горами-хвилями, хвилями, як гори, 
горами, як хвилі,

почав мій оркестр!
Комуна — 
його

диригент!
(«Нове мистецтво».
Переклад Л. Дмитерка)

Поет наполегливо шукав нових форм для вті
лення нового змісту ще з часів вчителювання в 
Баку. Однак з часом він дійшов висновку, що 
головне у поезії — її революційний зміст.

Слід відзначити, що в ті ж роки, під впливом 
футуристів та конструктивістів, у творчості 
молодого поета траплялися і ускладненість 
поетичної форми, і надмірне захоплення зву
кописом, наслідувальною алітерацією. Однак, 
шукаючи нових форм, Хікмет досить швидко 
подолав цей вплив. Ідейним та естетичним спря
муванням його поезії близькі до творів В. Мая
ковського, справжнього новатора радянської 
поезії, а стилістикою — до кращих поезій 
турецького поета-демократа Тевфіка Фікрета. 
Назим Хікмет назавжди переходить від
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арабо-персидської силабічної системи віршуван
ня — аруз — та турецької — хедже — до вільно
го ритмічного вірша. Відкинувши орієнтальний 
стиль та рафіновану мову салонної поезії, бе
ручи за основу народну мову, мову робітничого 
класу, турецький поет ставить перед своєю по
езією завдання революційного змісту.

Під час перебування в СРСР Назим Хікмет 
щодня вивчає «ази комунізму», мріє про зустріч 
з Володимиром Іллічем Леніним. На жаль, по
говорити з Леніним Хікмету так і не довелось. 
Тужливого зимового дня 1924 року поет стояв 
у почесній варті біля його труни: «Неймовірно 
світло. Такі величезні кришталеві люстри я 
бачив у Кремлівському палаці. У їхньому світ
лі повільно-повільно тече людський потік... 
Першою, кого я побачив, була Крупська. Перед 
горою квітів стоїть вона в простому платті, си
ве волосся гладенько зачесане на проділ. Руки 
опущені. Трохи опуклі, широко розплющені очі 
непорушні. Там, куди вони дивляться, я поба
чив Леніна. Його чоло, жовте, неймовірно широ
ке чоло. Схоже на земну кулю... У головах оба
біч двоє стоять на почесній варті, в ногах теж. 
Я змінив якогось чоловіка з Середньої Азії. 
Передаючи мені варту, він щось сказав. Я не 
відповів. З гвинтівкою в руках стою непорушно 
в головах Леніна. Бачу Крупську, бачу Леніно- 
ве чоло. Людський потік без упину тече чотир
ма рядами: два з одного боку, два — з другого. 
Майже ніхто не плаче. Порівнявшись з труною 
Леніна і минаючи її, люди на мить зупиняю
ться, немовби йшли із зав’язаними очима і рап
том на щось наштовхнулись. Потім, під ледь 
відчутним натиском задніх, повільно рушають
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далі і аж до самого виходу, навіть коли вже й 
не видно Леніна, йдуть, повернувши голови і 
дивлячись назад. Я бачу Крупську. Бачу Лені- 
иове чоло, точніше його голову. Ліворуч у ко
лоні ввійшли моряки. Я подумав: «Моряки з 
Кронштадта»... Посуваються щільними рядами. 
Попереду старшина відділення. Порівнявшись 
з труною Леніна, спинився і, скрикнувши: «Ох, 
матінко моя!», впав. Але порядок не порушив
ся. Моряки підняли свого старшину і пройшли. 
Сльози накочувалися на їхні блакитні очі. Ме
ні здалося, що хлопці прощаються з морем, до 
якого більше не повернуться. Тільки після цьо
го я став помічати, що непритомніють й інші 
люди, їх тихо піднімають і виносять. Я бачу 
ззаду Ленінову голову, точніше його величезне 
чоло. Чую жалобний марш... Я дивлюся на 
Леніна, і мені хочеться плакати... Мені зовсім 
байдужа до того, чи вільно плакати на варті. 
Я хочу плакати, але не можу»,— згадуватиме 
Назим Хікмет згодом в «Романтиці». А тоді, 
1924 року, переживаючи втрату вождя світово
го пролетаріату, він пише вірш «На смерть 
Леніна», пройнятий думкою про безсмертя 
справи Леніна, вождя пролетаріату, «який у 
боях історії дальній звивистий шлях всіх рані
ше пройшов нескорено»:

Сьогодні
кожен
робочий,
що в боротьбі свою кріпить владу,
завтра
кожна
дитина,
народжена за безкласового ладу,— 
продовжить справу вождя...

(Переклад Я. Шпорти)
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Заключні рядки вірша: «Ми справу його за
кінчим! На тому й стоїм!» — звучать як при
сяга.

Ленінська тема стала наскрізною і чи не го
ловною для Назима Хікмета у 20-і роки. Не 
випадково його заклик «Ленінізм — це життя» 
перегукується з поемою Маяковського «Воло
димир Ілліч Ленін».

Обстоюючи свої соціальні та естетичні по
гляди, поет у вірші «Творці світла», зазначає, 
що найкращими побратимами по перу він вва
жає тих, хто «бачить світ, осяяний наукою 
Леніна і Маркса».

Ленін і революція — в центрі іншого вірша 
Хікмета: «Про те, як у Росії було повалено ца
ризм». Поет виразно бачить соціальну справед
ливість тільки у новому ладі, створеному під 
керівництвом ленінської Комуністичної партії. 
Вірші Назима Хікмета, присвячені Леніну та 
його справі,— то не тільки вияв солідарності 
турецького митця з новим світом, але й вира
ження власного сприйняття марксистсько-ле
нінської теорії.

«МИ ЗАХОПИМО СОНЦЕ!»

Після закінчення Комуністичного університету 
трудящих Сходу Назим Хікмет наприкінці 
1924 року повертається до Туреччини. В день 
від’їзду поет пише вірш «Прощання з СРСР», 
пройнятий бурхливим часом революції:
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Країно Леніна!
Ми бачили, як на землі твоїй

в д оскон а ли лись
сила мас, гнів повстанців...

(Переклад П. Дмитерка)

Прощаючись з країною, яка стала джерелом 
ідейної і творчої наснаги, поет бере «на 
спогад безсмертя матеріалізму Енгельса, як не
здоланну зброю».

Назим Хікмет знову ступив на турецьку зем
лю тоді, коли політична ситуація у країні доко
рінно змінилася. Війна за незалежність закін
чилася перемогою. Туреччина домоглася міжна
родного визнання своєї незалежності: окупацій
ні війська було виведено із Стамбула, повністю 
звільнено Анатолію, турецький уряд анулював 
привілеї, якими користувалися іноземні конце
сіонери. Істотно змінилася і розстановка полі
тичних сил у країні. Національні збори оголо
сили Туреччину республікою. Владу султана 
було скасовано назавжди. Але становище робіт
ників і селян лишилося тяжким. Уряд Мустафи 
Кемаля жорстоко переслідував страйкарів, за
боронивши, по суті, діяльність профспілок. Реп
ресій зазнала і Комуністична партія Туреччи
ни. Восени 1922 року було заарештовано її 
керівників, заборонено проведення партійного 
з’їзду. Невдовзі уряд закрив майже всі друко
вані органи Комуністичної партії, хоча після 
амністії і звільнив її керівників.

У ті роки велике значення в житті країни 
відігравала революційна преса — газета 
«Орак-чекіч» («Серп і молот») і журнал «Ай- 
динлик» («Світоч»). У журналі «Айдинлик» 
Назим Хікмет займався копіткою організатор
ською роботою, будучи разом з тим і одним
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з найактивніших його авторів. Мистецтво пое- 
тичного слова для Назима Хікмета — «багнет» 
дійова зброя. Літературна творчість має служи
ти народу:

...поет, що пісню пускає в політ, 
вся земна, робітнича маса, 
що сміло

в майбутнє своє вступа,
той,

і цей,
і ця,

і ці —
носії молота і серпа — 
ми — поклонники світла, 
його творці!

(«Творці світла».
Переклад Я. Шпорти)

Тісний зв’язок з життям народу, відображен
ня дійсності в її революційній перспективі, що
денної самовідданої праці на благо людей — 
такі мотиви переважали у віршах Назима Хік
мета, видрукуваних у журналі «Айдинлик». 
Поет послідовно боровся за нову пролетарську 
турецьку літературу.

Казково багатий Схід екзотичних романів 
П’єра Лоті, творів багатьох інших європейських 
і турецьких буржуазних письменників нічого, 
крім одрази, не може викликати у народного 
поета, і він протиставляє Сходові «містерій, по
кори, ханів та караванів» реальний Схід:

Схід —
це землі, на яких 
вмирає з голоду голота.
С хід—
це край людей усіх,
крім східного народу;
край, що гине з голоду й хвороби.

( «Захід —  Схід».
Переклад М. Терещенка)
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Поет вірить, що такий Схід не буде «більше 
сдать», настане нас, коли він прийде до своїх 
європейських братів-трударів «з червоним стя
гом».

Назим Хікмет очолює пролетарський напря
мок турецької поезії, стає кумиром творчої 
молоді країни. На жаль, його натхненна діяль
ність несподівано припинилася. Навесні 1925 ро
ку були заборонені «Айдинлик» та «Орак-че- 
кіч». Комуністична партія Туреччини перейшла 
на нелегальне становище. Став підпільником 
і Назим Хікмет, а в серпні того ж 1925 року 
його заочно засудили до п’ятнадцяти років тю
ремного ув’язнення.

Однак, незважаючи на жорстокі пересліду
вання, навіть за таких умов Хікмет не складає 
зброї. Він їде до Ізміра, де за партійним дору
ченням організовує підпільну друкарню. Жити 
йому тоді доводилося у темному, маленькому 
кам’яному будиночку, у якому й вікон не було. 
Кілька місяців непроглядної пітьми. Тільки то
несенький, як сірничок, сонячний промінь, що 
проникав крізь шпарину, нагадував про те, 
що за стіною — сонце... Ночами поет виходив 
на волю і обережно прокрадався темними закут
ками на підпільні збори.

Саме тоді, в Ізмірі, у цілодобовій темряві, 
Хікмет написав вірш «Пісня тих, що п’ють 
Сонце». За допомогою алегоричних образів На
зим Хікмет підносить нову еру в історії люд
ства:

Голос нашого вожака, 
що гримить у  пустельній імлі, 
заморожує очі 
голодним вовкам, 
пригинає траву до землі.
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Накажи нам умерти 
за гордий наш стяг!

Не страшні нам ні битви, ні кари.
Ми п’ємо в твоїм голосі 
Сонце життя.
Ми всевладним охоплені чаром.

(Переклад М. Рильського)

Під алегоричним образом Сонця Хікмет має 
на увазі свободу, про яку мріяв у темряві ізмір- 
ського будиночка. Героїка вірша «Пісня тих, 
що п’ють Сонце» втілена у заклику: «Ми захо
пимо Сонце! Захопимо Сонце!»

А в цей час Назима Хікмета вже розшукува
ла таємна поліція. Лишатися в Ізмірі було 
небезпечно. За рішенням партії влітку 1925 ро
ку поет знову нелегально виїхав до Радянського 
Союзу.

СПІВЕЦЬ «ТИХ, ЩО П’ЮТЬ СОНЦЕ»

Приїхавши до Москви, Назим Хікмет продов
жує навчання і працює перекладачем у Кому
ністичному університеті трудящих Сходу. Одним 
з найбільших захоплень Назима Хікмета стає 
театр. Разом з Миколою Екком, згодом відомим 
радянським кінорежисером, одним з авторів кі
нострічки «Путівка в життя», він створює те- 
атр-студію «МЄТЛА» (Московська Єдина Теат
ральна Ленінська Артіль). На сцені «МЄТЛА» 
йшли переважно актуальні одноактні п’єси та 
«естрадні комплекси». Був поставлений спек
такль на тему популярної тоді пісні «Кирпичи
ки» та сценічні «комплекси». Назим Хікмет 
мріє перенести на сцену «МЄТЛА» твори кла
сиків марксизму-ленінізму.
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Назим Хікмет намагався зробити драматур
гію дійовою силою. Однак його п’єси «Хто ви- 
яеН?», «Все — товар», написані у 20-і роки, не 
кажучи вже про сценарії «комплексів», бу
ли тільки пробами пера, шкіцами для майбут
ніх сценічних звершень. «Незважаючи на по
милки і невдачі, роки театральної роботи у 
Москві не минули для Назима Хікмета марно. 
Поет познайомився з технікою театральної 
справи, із законами сцени... Кінець двадцятих 
років для Назима Хікмета-драматурга був та
ким самим підготовчим періодом, необхідним 
для подальшого руху вперед, яким початок 
двадцятих років був для Назима Хікмета-віршо- 
творця» !.

У цей час поет під впливом творів класиків 
марксизму-ленінізму пише вірші «Дума про Ге- 
ракліта у Москві», «Берклі», «Юм», «Емпіріо
критицизм». Це був перший у турецькій літе
ратурі «філософський» цикл. З позицій діалек
тичного матеріалізму поет прагнув розвінчати 
праці реакційних філософів:

Усі дороги ведуть до Рима.
Можливо, це й так, 
але
філософія, що за первинне свідомість бере,—

безсила,
вона лиш у морі софістики може підняти

і плавати вміє зле.
вітрила

(«Берклі». Переклад І. Вирвана)
На жаль, «філософський» цикл Назима Хік

мета позначений описовістю, ілюстративністю. 1

1 Р а д и й  Ф и ш .  Назым Хикмет. М., «Советский 
писатель», 1960, с. 84—85.
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Він не зміг повною мірою втілити ідеї класиків 
марксизму-ленінізму в художніх образах. Ін
коли поет просто заримовує основні положення 
їхніх праць. Згодом він і сам визнає невда
лими ці поезії.

Улітку 1927 року Назим Хікмет разом з ви
пускниками Комуністичного університету тру
дящих Сходу їде до Баку.

По дорозі з Москви до Баку Назим Хікмет 
побачив разючі зміни, що сталися у житті од
нієї з колишніх околиць Російської імперії. 
У невеликій поемі «Подорож до нафти» Назим 
Хікмет висловив свої враження від переможної 
ходи соціалізму.. Він зачудовано дивиться на 
Баку, і радість охоплює його:

Як мені хочеться кинутись 
у  прірву ночі

і бігти, й співати, і гукать на бігу, 
як не співав, не гукав і не бігав давно,— 
цілувати цих чорних людей 
у  замащених сорочках робочих, 
впасти ниць
на священну землю Баку 
і ковтати цю нафту, 
мов чорне вино.

(Переклад М. Терещенка)

У вірші «Подорож до нафти» поет відмовляє
ться від гіперболічних образів, що були прита
манні його раннім творам. Герої вірша — зви
чайні люди, які будують соціалізм.

1928 року в Баку вийшла перша поетична 
збірка Назима Хікмета «Пісня тих, що п’ють 
Сонце». До неї поет відібрав поезії, які були вже 
перевірені часом. Книжка «Пісня тих, що п’ють 
Сонце» ще раз засвідчила появу в турецькій 
літературі письменника нового гарту, органіч-
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00 пов’язаного з життям, здатного розуміти на
род і висловлювати його сподівання з позицій 
бойової наступальності. Поезія Хікмета стала 
активною соціальною силою.

У цей час у творчості поета виразно звучать
1 ліричні мотиви. У деяких поезіях, як ось «Ту
га», Назим Хікмет висловлює бажання якомога 
швидше повернутися на батьківщину, до «мо
ря»,— її символічного зображення у туре
цькій поезії:

Хай я поникну, наче білі вітрила в морі,
хай наближається смерть, якщо вона

неминуча!
Хай, наче промінь, засяю над простором цим

суворим!
Хай, як вітрило, зіллюся із валом прозорим!..
Хочу зіллятись з морем!

(«Туга». Переклад Я. Шпорти)
У зв’язку з прийняттям у Туреччині нового 

карного кодексу вирок турецького суду щодо 
Назима Хікмета втратив силу, і поет неоднора
зово звертався до турецького посольства з про
ханням дозволити йому повернутися на бать
ківщину. Близько року поет чекав на візу. 
1928 року без офіційного дозволу Назим Хікмет 
виїхав до Туреччини, де його одразу ж було 
заарештовано. При обшуку у Назима Хікмета 
знайшли невеликий зошит з віршами, серед 
яких була і «Дума про Геракліта у Москві», 
записана арабським шрифтом. Прокурор, про
читавши ім’я давньогрецького філософа Герак
літа в арабській транскрипції як «гер алакійєт», 
що в перекладі турецькою мовою нагадує ви
слів «кожна національна меншість», звинува
тив поета у державному злочині. Назима Хік
мета засудили до трьох місяців ув’язнення за 
нелегальний приїзд до Туреччини.
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Після тримісячного ув’язнення у ХОПСЬКІЙ 
в’язниці Назима Хікмета переводять до в’язни
ці міста Різе, а потім до Стамбула і Анкари. 
Поета звільнили тільки через сім місяців за 
браком доказів його вини. Це було чергове 
ув’язнення. Загалом близько сімнадцяти років 
поет, що став національною гордістю турецької 
літератури, перебував за гратами, та ніякі по
невіряння не зламали його, не змусили відмови
тись від своїх переконань.

Перебуваючи у в’язниці прикордонного міс
течка Хона, Назим Хікмет створив невеликий 
цикл віршів, який так і назвав — «Записки із 
в’язниці Хопа». Ці поезії подібні до фресок, 
на яких зображено заляканого тринадцятиріч
ного хлопчика Мухіттіна, кинутого до в’язни
ці за те, що він украв жменьку сухарів у свого 
діда; старого, що дістає з параші хустину; бо
жевільного, з якого жорстоко знущаються охо
ронці. Назим Хікмет передає протест, хай 
певною мірою і пасивний, ще морально не поні
вечених людей. Очі одного з ув’язнених були 
«наче ствол нагана... повні свинцю».

Поступово поет оволодівав мистецтвом гово
рити просто про складне, знаходити ліричні та 
лірико-трагічні інтонації у буденному. Мине 
кілька років, і саме ці риси його творчості з 
особливою силою виявляться в епопеї «Людська 
панорама».

Навесні 1929 року вийшла перша у Туреч
чині книжка Назима Хікмета «835 рядків». Не
величка збірка складалася з п’ятнадцяти вір
шів та уривка з поеми «Джіоконда і Сі Я-у». 
До неї в основному увійшли вірші, що були 
опубліковані в Радянському Союзі у збірці 
«Пісня тих, що п’ють Сонце» («Захід—Схід»,
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«Пісня тих, що п’ють Сонце», «Нове мисте
цтво», «Моє розуміння мистецтва», «Туга», 
«Берклі»). Деякі поезії друкувалися вперше у 
журналі «Айдинлик».

Перша книжка Назйма Хікмета була видана 
величезним для Туреччини тиражем — 3000 
примірників — і дуже швидко розійшлась, а 
через три роки було здійснено повторне видан
ня.

Поезія Хікмета не знає спокійних рядків, і, 
мабуть, «жодна книжка в історії турецької літе
ратури не викликала такої дії, як ця тоненька 
збірка віршів» 1. Через багато років, вже після 
другої світової війни, турецький літературо
знавець Асим Сарп відзначить: «Ця книжка 
справила у нашому літературному світі вра
ження, подібне до вибуху атомної бомби. Вона 
знищила колишні уявлення про мистецтво та 
його роль у суспільному житті» 2. І це було 
справді так. Адже серед турецької інтелігенції 
у ті часи панували песимістичні, декадентські 
настрої, всіляко пропагувалися буржуазно-на
ціоналістичні доктрини, офіційна критика під
носила тільки «чисте мистецтво». Тому й не 
дивно, що новаторська своєю тематикою, пое
тичними засобами книжка письменника-кому- 
ніста справила разюче враження. Адже поет 
виступав проти прихильників «чистого мисте
цтва», проти буржуазної літератури, що захи
щала інтереси турецької буржуазії. Водночас 
він боровся за розвиток літератури реалістич
ної, народної. Пізніше, захищаючи свою 
естетичну платформу, Назим Хікмет писав:

1 Р а д и й  Ф и ш .  Назым Хикмет, с. 92.
2 Цит. за кн.: Р а д и й  Ф и ш .  Назым Хикмет, 

с. 99—100.
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«Справжнє мистецтво — це мистецтво, що від, 
биває життя. У ньому зустрічаються усі нон- 
флікти, усі зіткнення, усі перемоги, усі пораз
ки — всі вияви кохання, і всі вияви людського 
характеру. Справжнє мистецтво — це мистецт
во, яке не створює про життя викривленого 
враження» 1.

Критичні статті Назима Хікмета друкувалися 
в суспільно-політичному і літературно-худож
ньому журналі «Ресімлі Ай» («Ілюстрованому 
щомісячнику»), навколо якого згуртувалися 
прогресивні письменники та журналісти Туреч
чини того часу — Сабахаттін Алі, Садрі Ертем, 
Камаледдін Каму.

Статті і, звичайно, вірші Назима Хікмета, на
друковані в цьому журналі, відіграли величез
ну роль у розвитку революційних ідей в туре
цькій літературі. Журнал «Ресімлі Ай» порушу
вав важливі соціально-політичні проблеми і то
му був одним з найпопулярніших друкованих 
органів Туреччини.

«...Вороги демократії,— згадує Назим Хік- 
мет,— вороги Радянського Союзу — фашисти, 
пантюркісти, агенти імперіалізму — об’єднали
ся в єдиний фронт. Цьому єдиному фронтові 
«Ресімлі Ай» протиставив єдиний фронт своїх 
видань. На сторінках журналу під заголовком 
«Розвінчаймо кумирів» точилася літературна 
дискусія. Насправді ж, ця літературна диску
сія була тільки формою для виступу на захист 
прав народу. Водночас у журналі друкувалися 
вірші, які закликали до солідарності з учасни
ками страйку транспортних робітників, що ви-

1 Цит. за кн.: Р а д и й Ф и ш. Назым Хикмет, с. 104.
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бухнув у Стамбулі, вміщувалися репортажі про 
радянський Азербайджан, статті, що викрива
ли ...організації імперіалістичної агентури. Од
не слово, «Ресімлі Ай» боровся проти імперіа
лізму, виступав на захист демократії проти фа
шизму, вимагав усталення турецько-радянської 
дружби» !.

Звичайно, така ідейна спрямованість журна
лу не могла припасти до душі реакційному уря
ду. Журнал дедалі частіше .піддавали штрафам, 
переслідуванням. Свої численні твори Назим 
Хікмет змушений був підписувати псевдоніма
ми, а іноді друкував їх і без підпису. Коли по
ет написав вірша, присвяченого страйку стам
бульських трамвайників, його притягли до суду, 
хоча вірш «Місто, що втратило голос» з’явився 
в «Ресімлі Ай» без підпису. Від ув’язнення 
Хікмета врятувало лише те, що його авторство 
так і не вдалося довести.

1929 року окремим виданням вийшла і поема 
Назима Хікмета «Джіоконда та Сі Я-у». Поет 
ще в Москві вирішив написати поему про рево
люційні події в Китаї. Остаточним поштовхом 
До написання «Джіоконди та Сі Я-у» була 
звістка про страту в Шанхаї його друга по 
Комуністичному університету трудящих Схо
ду — китайського поета Емі Сяо, який і став 
прототипом героя поеми — китайця Сі Я-у.

Зважаючи на те, що в Туреччині неможливо 
було надрукувати будь-який революційний твір, 
Щоб не зазнати переслідувань, Хікмет обирає 
Для своєї першої великої поеми фантастичний 1

1 Н а з ы м  Х и к м е т .  Предисловие.— У кн.: Саба- 
Хаттин Али. Дьявол внутри нас. М., Госполитиздат, 
1955, с. 3.
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сюжет, «зашифровуючи» таким чином ідейну 
спрямованість твору.

Джіоконда, створена пензлем Леонардо да 
Вінчі, та китайський художник Сі Я-у, що це* 
ребував у Парижі, покохали одне одного. Під 
пером Назима Хікмета Джіоконда Леонардо да 
Вінчі оживає, стає реальною жінкою, залишаю* 
чись водночас витвором мистецтва. Художник 
приходив у Лувр до коханої, і вони розмовляли 
«мовою очей». Якось Сі Я-у не прийшов до му
зею. А незабаром Джіоконда дізналася, що «із 
Франції вигнали люті зухвальці» її коханого за 
те, «що камінь він кинув у посла-мандарина». 
Джіоконда, зійшовши з картини, на літакові ді
стається до Китаю. Та «кат кривавого Чан Кай- 
ші» убиває Сі Я-у, а французький військовий 
трибунал засуджує Джіоконду до спалення на 
вогнищі.

Однак знищити Джіоконду неможливо. Зго
дом її зустрічали у битві, коли вона разом з 
повсталим народом прирікала на смерть британ
ського лорда, разом з солдатами, в папасі з ру
дого ягняти, в старезних чоботях стояла в чер
зі «до перемоги чи до смерті».

У нескладній за сюжетом поемі Назим Хікмет 
зумів торкнутися цілого комплексу соціальних 
та мистецьких проблем. Справжнє мистецтво, 
на його думку, завжди народне, наступальне. 
Поет засуджує тих, хто ставиться до ми
стецтва як до предмета купівлі-продажу. Апо
логетам буржуазної псевдокультури Назим 
Хікмет протиставляє мистецтво Мікеланджело, 
Леонардо да Вінчі, «малярів та умільців сель
джуцького краю». Усіх видатних митців, ствер
джує Назим Хікмет своєю поемою, об’єднує чіт
ке розуміння завдань мистецтва. Воно має
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відзначатись революційністю, глибоким зв’яз
ком З життям, повинно служити трудовому на
роду*

Цю думку поет висловив і 1929 року: «Пере
дові митці, які стали до боротьби з темними си
лами свого часу, зустрічаються в кожній краї
ні, за будь-якої епохи. У боротьбі за щастя 
людей і за прекрасне життя на землі цих пере
дових митців завжди оточували темні сили, їх 
піддавали переслідуванню, насильствам, ареш
там і розправам. Та вони були впевнені, що ні
яким насильствам, ніякою погрозою, ніяким роз
правам і ніякій брехні не зупинити хід історії, 
потягу до добра, до прекрасного, до правди, до 
щастя. І твори цих письменників, все їхнє жит
тя стали взірцем для майбутніх поколінь» 1.

У поезії Назима Хікмета кінця 20-х початку 
30-х років дедалі голосніше звучать не тільки 
соціальні, ліричні, філософські, але й інтерна
ціональні мотиви. Вони наявні в поемі «Джіо- 
конда та Сі Я-у», у віршах, присвячених росій
ським та німецьким трударям, у поезіях «Вай
рам Оглу», «Сакко і Ванцетті». Так, фінал 
вірша «Сакко і Ванцетті» ідейно перегукується 
зі славетним закликом «Пролетарі всіх країн, 
єднайтеся!»:

Буржуазія нам кидав виклик — 
ми приймаємо виклик!
Ми знаємо не тільки спільний сміх, 
але і спільний бойовий заклик: 
на смерть і на життя — 
один за всіх, 
всі за одного!

(Переклад В. Сосюри)

1 Цит. за кн.: А. А. Б а б а е в .  Назвім Хикмет. М., 
«Наука», 1975, с. 147—148.
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У наступні роки Назим Хікмет продовжува
тиме розробляти інтернаціональну і соціальну 
тематику і у віршах, і в п’єсах, і в статтях.

«БОРОТЬБА ДО ОСТАННЬОГО ПОДИХУ»

Через рік після виходу в світ поеми «Джіокон- 
да та Сі Я-у», у 1930 році, Назим Хікмет ви
ступив ще з двома новими поетичними збір
ками — «Варан-3» («Ось і третя») та «1 +  1 =  
=  1». Цими книжками письменник ще раз за
свідчив, що його особиста доля невіддільна від 
доль мільйонів «гнаних і голодних», а його 
творчість — від благородної справи боротьби за 
визволення трудящих.

Характери, створені Назимом Хікметом, зав
жди змальовані на широкому соціальному тлі. 
Дедалі частіше поет звертається до своїх това
ришів по партії, боротьбі, навчанню і закликає, 

щоб серце... 
щоб мозок, 
щоб тіло
революційною обновою закипіло!..

(«Мої дев'ятнадцять літ».
Переклад С. Голованівського)

Думки Назима Хікмета завжди разом з про
стими трударями, «братами по класу», з рево
люціонерами, схожими на героя вірша «Людина 
йде»:

Двоє пильних очей — 
як два гострих кинджали.
На ворожі навали 
він сміливо іде.
Він несхитно іде.
Аж земля під ногами гуде — 
він іде!..

(Переклад О. Новицького)
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Образи Хікметових незламних борців не ви
гадані. На шпальтах газети «Московский ком
сомолец» письменник згадував своє перебуван
ня у стамбульському «Будинку попереднього 
ув’язнення» разом із сорока двома комуністами. 
Напередодні Першого травня Назим Хікмет 
розповідав в’язням про свято солідарності тру
дящих усього світу. Дехто з тих, котрі навчали
ся в Москві, мали розповісти про святкування 
Першого травня в Радянському Союзі. Раптом 
на всю в’язницю залунав один із шовіністичних 
маршів. Це співали фашистські молодчики. На 
пропозицію одного з робітників Адани комуніс
ти відповіли фашистам революційною піснею. 
Довго тривала ця боротьба піснями. І коли вже 
стало ясно, що лемент фашистів не перекрити, 
на допомогу комуністам прийшли мешканці 
кварталу. Розчинялися вікна, чоловіки та жінки 
підхоплювали революційні пісні. Перемога була 
за Назимом Хікметом та його товаришами. Про
те у цей час на допомогу фашистам прийшло 
тюремне начальство. Жандарми кинули кому
ністів до підземних казематів, але робітничий 
квартал продовжував співати Першотравневі ре
волюційні пісні

«Побиті, закривавлені, ми просиділи тоді у 
підземних казематах на хлібі та воді цілий 
тиждень...» 1

Простих людей, «рядових революції» можна 
кинути до в’язниці, та перемогти їх неможли
во, стверджуватиме поет у віршах «Смерть ря
дового» та «Рядовий». Революційні події мож
на тільки відсунути, але не зупинити, бо на 
місце кожного закатованого, розстріляного,

1 Див.: «Московский комсомолец», 1952, 1 мая.
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похованого живцем за муром в’язниці стає това
риш по зброї, що гідно продовжить боротьбу за 
звільнення трудящих:

Ні попереду він не був, 
ні позаду — 
в наших лавах він був 
рядовий.
Коли його друг, пробитий уламком снаряда, 
впав йому на плечі неживий,— 
його черга прийшла, 
і пішов він на смертний бій.

(«Смерть рядового».
Переклад П. Дорошка)

«Він на землі — один з мільйонів, він — ря
довий» революційних народних мас — такий 
високий пафос поезії Назима Хікмета. Індиві
дуальне стає загальнонародним. Правда життя, 
втілена у художніх образах, створених поетом, 
мала дивовижну силу впливу на народні маси.

1931 року побачила світ нова збірка Назима 
Хікмета — «Місто, що втратило голос». Крім 
віршів, до неї увійшов і уривок з роману «Чому 
Бенерджі наклав на себе руки?». У цій книжці 
надруковані твори Назима Хікмета, присвячені 
звичайним людям, тим, хто йде «туди, де життя 
косить свинець» («Незапалена цигарка»).

Розуміючи могутню силу таланту Назима 
Хікмета, величезне значення його творчості для 
розвитку демократичного руху, урядові кола 
Туреччини притягли поета до судової відпові
дальності, звинувачуючи в комуністичній про
паганді. Неспроможність звинувачення була 
очевидна, суд і на цей раз виправдав Назима 
Хікмета, незважаючи на пристрасну промову, 
виголошену ним під час процесу.
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Через багато років у передмові до російсько
го перекладу знаменитої книги свого співвіт
чизника Сабахаттіна Алі «Диявол усередині 
нас» Назим Хікмет висловить ставлення до так 
званої «свободи друку» на своїй батьківщині: 
«Одразу ж після виходу книжку можуть кон
фіскувати, а письменника ув’язнити» 1.

1932 року в Стамбулі вийшла чергова поетич
на збірка «Телеграма, одержана опівночі», і пое
та знову було притягнуто до суду. Вірша, який 
дав назву всій збірці, Назим Хікмет присвятив 
пам’яті свого друга, турецького комуніста Ісмаї- 
ла Білена. Це був не перший твір Назима Хік- 
мета, присвячений Білену, який мовчав у в’яз
ниці, «мов куля у стволі». Ще 1931 року поет 
написав вірша «Лев за залізними гратами», в 
якому доводить, що навіть ув’язнений комуніст 
лишається бійцем, порівнює його з левом у 
клітці.

Влітку 1932 року, вражений звісткою про 
смерть відомого діяча Комуністичної партії 
Турції Ісмаїла Білена (лише згодом стало відо
мо, що він залишився живим), Назим Хікмет 
написав вірш, де говорить не лише про Ісмаїла 
Білена, чий портрет, написаний самим Хікме- 
том, висить на стіні в кімнаті, «мов рана», але й 
про героїчну революційну боротьбу турецького 
народу:

А в нього чудесна була голова, 
справжнє серце.

В очах вигравала дитяча краса.
Розум глибокий 
і погляд, як небо, безмірний.

1 Див.: С а б а х а т т и н  Ал и ,  Дьявол внутри нас, 
с. 5 - 6 .
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В кулаках його ніби ховалась гроза.
Був борцем друг сердечний мій, вірний!
Та плече в плече
хай гуртуються друзі в шеренги робочі.
Нам доведеться, товаришу, плакати ще 
над телеграмами, одержаними опівночі.

(«Телеграма, одержана опівночі».
Переклад О. Жолдака)

Назим Хікмет не сподівається на легку, без
кровну перемогу революційної боротьби. Однак 
вважає, що для щастя людства кожен з «рядо
вих революції» мусить бути готовим віддати 
своє життя.

На початку 30-х років Назим Хікмет дедалі 
частіше відтворює боротьбу трудящих у кон
кретній історичній обстановці (наприклад, у 
віршах «Звістка», «Складане ліжко», «Велетень 
з голубими очима», «Пісня за столом сонця»). 
Поет прагне показати всю складність боротьби 
турецьких комуністів за нове життя, їхню стій
кість, мужність, віру у щасливе прийдешнє, 
коли, «не боячись, не замислюючись... онуки 
простягнуть один одному руки і скажуть, 
задивляючись на зоряне небо: «Як добре
жити!»

Тематичний діапазон поезії Назима Хікмета 
ширшає з кожним новим віршем. Кому, як не 
йому, була добре відома велич і дійовість «на
ших» пісень, що із «скривавленими обличчями» 
ідуть в атаку на ворога («Наші пісні»)? Поета 
вражає продажність «спустошених людей» — 
турецького суду («Четверо і чотири пляшки»). 
Здається, що він на собі відчуває гостроту но
жа, яким був убитий вождь селянського пов
стання XV століття Бедреддін Сімаві («Доісто
ричне»). Та головною темою Хікмета назавж
ди лишається «боротьба до останнього подиху».

38



Поет радий комуністові, який щойно повернув
ся з тюрми:

Привіт, привіт!
Ти, друже, з нами знов,
і місце у ряду
твоє — тобі при штурмі.
Є що сказати нам, 
та часу для розмов 
нема у  нас:
— До бою! — 
кличуть сурми.

(«Привіт, привітІ»
Переклад П. Дорошка)

Назим Хікмет активно провадив боротьбу за 
нову, демократичну Туреччину, за соціалістичні 
ідеали, за вільну людину, і тому його твори ма
ли великий успіх у Туреччині. Це стривожило 
турецький уряд, і Назима Хікмета звину
ватили в комуністичній пропаганді, яку вбача
ли у збірці «Телеграма, одержана опівночі». На 
судовому процесі прокурор вимагав для нього 
смертної кари. В «Автобіографії», написаній 11 
вересня 1961 року під час перебування в Схід
ному Берліні, поет згадуватиме, що йому дово
дилось спати й у великих тюрмах, й у великих 
готелях, перекуштувати майже всі страви на 
світі; він знає смак голоду і смак голодування. 
«Мені було тридцять, коли мене хотіли повісити 
і не повісили»,— писатиме він.

Суд над Назимом Хікметом тривав довго; 
його було засуджено до п’яти років тюремного 
ув’язнення. Згодом, у серпні 1933 року, він був 
звільнений у зв’язку з амністією.

Перебуваючи в тюрмі міста Бурси, поет на
писав вірш, яким розпочав великий цикл пое
зій, написаних у в’язниці,— листи до своєї 
дружини Пірайє. Цей вірш Назим Хікмет так
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і назвав — «Листи до дружини». Своєму «вірно
му помічникові в боротьбі» поет обіцяє, що на
віть перед загрозою смерті він не зрадить' своїх 
ідеалів:

Коли ж рука, 
що спритно вішати вміє, 
рука, що схожа на павука, 
накине петлю на шию, 
повір — під сурму катів самих, 
що важча за чорну плаху, 
в очах Назима, як день голубий, 
ніхто не побачить страху.
В сутінку дня, в останню годину, 
тебе я і друзів стріну.
І в могилу свою, люба моя, 
понесу не тлін і не втому,— 
а великий жаль, що пісня моя 

обірвалась по тому.
(Переклад О. Жолдака)

У вірші поет говорить і про звичайні речі — 
просить дружину надіслати йому теплу білиз
ну, «бо ноги і суглоби тріщать в холоді». І на
віть ці, здавалося б, «зовсім непоетичні реа
лії» стають високою поезією, інтимною лірикою, 
що є взірцем для багатьох турецьких, і не тіль
ки турецьких, поетів XX століття.

«ПЕРШІ СЦЕНІЧНІ УРОКИ МАРКСИЗМУ»

Для втілення творчих задумів Назим Хікмет 
використовував різні жанри. 1932 року відбу
лася прем’єра його п’єси «Череп», а за кілька 
місяців вийшов друком роман «Чому Бенерд- 
жі наклав на себе руки?».

Драма Назима Хікмета «Череп» багато в чо
му збігається з ранньою, написаною ще 1927 ро
ку в Москві, п’єсою «Все — товар» — «першим
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сценічним уроком марксизму»,— яка, по суті, 
стала шкіцом до «Черепу». Назим Хікмет спро
мігся подолати у «Черепі» ту схематичність і 
прямолінійність, що були притаманні п’єсі 
«Все — товар», подавши, як і в своїх віршова
них творах, узагальнену соціально-психологічну 
картину всього буржуазного суспільства — во
рога справжнього таланту.

Центральний персонаж драми — лікар Дал- 
банезо — робить відкриття всесвітнього значен
ня — знаходить протитуберкульозну вакцину. 
Він мріє про те, як «сироватка Далбанезо пере
може бацилу Коха» і врятує його єдину донь
ку, хвору на туберкульоз. Але вакцина існує 
тільки на папері, бо видатному лікареві необ
хідна лабораторія і гроші для того, щоб «зро
бити останній крок» у своїх дослідженнях і 
«врятувати людство». На перешкоді Далбанезо 
стає «його величність» бізнес в особі Вільям- 
са — керуючого правлінням Об’єднаного тресту 
туберкульозних санаторіїв, який обіцяє вченому 
мільйон доларів і чудову лабораторію, якщо 
Далбанезо погодиться працювати ветеринаром 
у його маєтку. Бажаючи врятувати дочку, лікар 
погоджується на принизливу пропозицію. 
У контракті є ще один принизливий пункт: 
Далбанезо мусить обмежитися тільки роботою 
ветеринара, полишивши усі досліди,— інакше 
контракт буде розірвано.

Продажна буржуазна преса, яка зовсім не
давно всіляко підносила «великого скромного 
лікаря» та його «геніальне відкриття», за 
вказівкою власників Об’єднаного тресту тубер
кульозних санаторіїв починає цькувати Далба
незо, називаючи його «шарлатаном» і «міжна
родним авантюристом». Та «ветеринар» і
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«авантюрист» таємно продовжував працювати 
над створенням вакцини і досяг мети. Однак 
йому не судилося врятувати ні людство, ні свою 
дочку. Паоліна, «головний лікар санато
ріїв», а насправді цинічна й жорстока наглядач
ка, розбила колбу з чудодійною сироваткою, 
дочка Далбанезо померла, а сам лікар, ув’яз
нений за порушення контракту, збожеволів 
з горя.

Назима Хікмета завжди хвилювала проблема 
відповідальності творчої інтелігенції перед сво
єю справою, перед народом. Змальовуючи в 
«Черепі» образ лікаря Далбанезо, його трагічну 
долю, письменник не тільки засуджує світ ка
піталу, що знищує таланти з народу, але й за
стерігає тих митців, хто вважає, що втеча у 
«мистецтво для мистецтва» допоможе вивільни
тися від суспільства і політики. Далбанезо не 
може чинити опір ворогам, в нього немає жод
них політичних переконань: його світ обмеже
ний власними інтересами.

Звичайно, Далбанезо — раб обставин, він не 
зраджує свою справу подібно Поетові, який 
запродав свій талант ділкам від мистецтва. Про
те винахідник чудодійної вакцини жодного разу 
не замислився над тим, що породило ті обста
вини, в які він потрапив. Поет, що клявся і за 
сто мільйонів не зрадити своєї музи, зраджує її 
за значно меншу суму. Символічною є і нова 
«фея натхнення» Поета. Якщо при створенні 
справді талановитої збірки нею була його ко
хана — дочка Далбанезо, то тепер це — повія. 
Водночас (і це теж символічно) поет відмов
ляється від реалізму, стає декадентом і співає 
гімн смерті.
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За задумом Назима Хікмета, світові тиранії 
та запроданства мав протистояти образ робіт
ника Педро, але після втручання турецької цен
зури цей образ став знекровленим, схематич
ним. Відсутність у п’єсі позитивного персонажа, 
схожого на тих рядових бійців із поетичного 
доробку Назима Хікмета, що мужньо ідуть «на 
смертний бій», знижує цінність гостросоціаль- 
ного памфлету «Череп».

Режисером спектаклю «Череп» у театрі «Дар- 
уль-бедаі» був відомий діяч турецького театру 
Ертугрул Мухсін, якого називали «турецьким 
Станіславським». Постановка «Черепа» мала ве
личезний успіх, але невдовзі була заборонена: 
Хікмет нібито зневажливо поставився до про
фесії ветеринара і до Товариства захисту тва
рин.

Інша п’єса Назима Хікмета — «Оселя покій
ного», у якій ішлося про боротьбу за спад
щину серед родичів покійного лихваря, 
також дуже швидко зійшла зі сцени «Дар-уль- 
бедаі». Перший варіант цієї п’єси був спотво
рений цензурою, і тільки 1953 року в Радян
ському Союзі драматург значно переробив «Осе
лю покійного» (нова назва п’єси — «Перший 
день свята»), поглибивши психологічні харак
теристики дійових осіб.

1932 року в Стамбулі вийшов роман Назима 
Хікмета у прозі та віршах «Чому Бенерджі на
клав на себе руки?». В ньому йдеться про ви
звольну боротьбу індійського народу за неза
лежність, за прогресивні соціальні перетворення.

У центрі роману-поеми — образ молодого ін
дійця Бенерджі, революціонера, «чиє ім’я зано
товано у списках найбільш неблагонадійних
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британської поліції». Несподівано він закохує
ться в англійську леді. Боротьба і кохання — 
зміст його життя. Та коли на околиці Калькут
ти таємно зустрілися два селянина, троє робіт
ників, один учитель і Бенерджі, їх несподівано 
заарештовують, і чомусь тільки шістьох з семи 
членів таємного товариства віддають під суд. 
Бенерджі після допиту звільняють, і його то- 
вариші-революціонери вирішують, що саме він 
зрадив їх. Навіть його найблиясчий друг Сома- 
дева пристає до цієї думки. Бенерджі позбав
лений можливості взяти участь у страйковій бо
ротьбі, до якої готуються ті, що лишилися на 
волі. Трагедія Бенерджі полягає ще й у тому, 
що його кохана — агент Інтеллідженс Сервіс, 
саме вона і зрадила його товаришів. Однак ре
волюціонер долає відчай і розгубленість і на
завжди обирає собі гасло: «Все життя присвя
тити революції». Він допомагає своєму другу 
Сомадеві втекти з в’язниці, а згодом продовжує 
його справу, довівши товаришам свою відда
ність революційній справі.

Засуджений на п’ятнадцять років ув’яз
нення, він між рядків біблії власною кров’ю 
намагається дописати «Історію Індії двадця
того століття», яку розпочав писати Сомадева. 
На індійських площах «його ім?я — як прапор» 
закликає народ до повстання.

Ніщо не могло зломити Бенерджі: ні зрада 
коханої, ні недовіра товаришів, ні катування. 
Та коли він вийшов з в’язниці, його «руки вже 
не могли утримати керма». Бенерджі вважає, 
що не зможе більше «писати золоті слова», що 
йому вже несила боротися так, як раніше. Щоб 
не бути тягарем революційному рухові — спра
ві, якій він віддав усе своє життя, Бенерджі
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закладає на себе руки. Та після його смерті 
яад Калькуттою піднялося сонце — символ і 
провісник свободи у творчості Назима Хікмета.

В’язниця підірвала здоров’я і мужнього рево
люціонера Сомадеви. Навіть перед смертю 
він думає про свій народ, про майбутнє багато
страждальної батьківщини і не припиняє на
пруженої роботи над епічною «Історією Індії 
XX століття». Сомадева помер, як солдат, на 
посту, виступаючи на багатолюдному мітингу.

Чимало місця в романі «Чому Бенерджі на
клав на себе руки?» Назим Хікмет відвів не 
тільки «зраді» Бенерджі, але й викриттю зрад
ників. Навіть найменший відхід від боротьби 
таврує письменник. Одним з прототипів від
ступника Рой Драната — персонажа роману — 
був колишній друг поета Ваала Нуреддін. 
1921 року саме з Ваала Нуреддіном вперше ді
стався молодий Назим Хікмет до Країни Рад. 
Однак за кілька років їхні шляхи розійшлися. 
Після повернення до Туреччини Нуреддін ві
дійшов від активної боротьби, працював спо
чатку перекладачем, а потім поставляв чтиво 
на комерційно-літературний ринок. І хоча Ва
ала Нуреддін через багато років намагатиметься 
сприяти звільненню Назима Хікмета, поет, про
те, ставитись до нього по-дружньому, як рані
ше, ніколи не зможе. «Такого падіння я не по
бажаю і найлютішому ворогові»,— писатиме 
Назим Хікмет у вірші «Ти».

Звичайно, було б помилкою проводити прямі 
паралелі між Ваала Нуреддіном та узагальне
ним образом зрадника — ренегата Рой Драната 
з роману «Чому Бенерджі наклав на себе ру
ки?». Філософія життя Рой Драната полягає 
в пристосовництві, духовній мімікрії, від якої
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лише крок до прямої зради. В авторських при
мітках Назим Хікмет зазначає, що «Бенерджі 
та Рой Дранат у минулому були великими дру
зями. Але потім Рой Дранат, можливо через 
боягузтво... відійшов від боротьби». До цьо
го ж він закликає і Бенерджі, доводить йому, 
що «сенс життя», «філософія життя» не в бо
ротьбі. «Милуйсь краще сонцем, що у небі 
палає, модернізуй вірші Ях’ї Кемаля. Тихо і 
спокійно. З боротьби яке пуття?» — переконує 
він Бенерджі.

Смерть Рой Драната така ж жалюгідна, як і 
його переконання. Якщо Сомадева помер «при 
виконанні революційних обов’язків», на багато
людному мітингу, а за його труною йшов деся- 
титисячний натовп і всі співали бойові пісні, 
то відступник сконав, застудившись після пия
тики, і одразу ж «забула Калькутта людину, 
що, не горівши, згасла».

У романі «Чому Бенерджі наклав на себе 
руки?», так само, як і в поемі «Джіоконда та 
Сі Я-у», Назима Хікмета не обмежують расові 
чи державні кордони — ці твори інтернаціо
нальні своїм спрямуванням. У примітках пи
сьменник підкреслює єдність інтересів, спіль
ність завдань, що постають перед народами, 
які борються за національну незалежність та 
соціальну справедливість.

На жаль, реалістичний роман Назима Хікме
та не позбавлений недоліків, які, проте, не при
меншують значення твору. Так, не зовсім вмо
тивовано самогубство головного персонажа ро
ману. Непереконливо автор намагається довести 
правомірність вчинку Бенерджі,, а також спро
бу накласти на себе руки такого стійкого ре
волюціонера, як Сомадева. Відомо, що зовсім
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інакше поводив себе у подібних ситуаціях сам 
Назим Хікмет, який у жахливих умовах, протя
гом багатьох тюремних років створював свою 
«історію XX століття» — «Людську панораму».

ПІД ПРАПОРОМ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗМУ

Через рік після того, як Назим Хікмет вперше 
переступив поріг бурської тюрми, власті нада
ли амністію з нагоди річниці оголошення 
Туреччини республікою, і поет опинився на 
волі. У країні в цей час панувала реакція. «Ко
ричнева чума» вже розповзлася по Європі.

1935 року італійський фашизм розпочав коло
ніальну війну проти Абіссінії, і того ж року 
Назим Хікмет відгукнувся на цю подію поемою 
«Листи до Таранта Бабу», що була присвячена 
Анрі Барбюсу. Вона складається з тринадцяти 
листів молодого абіссінського художника до 
своєї дружини Таранта Бабу та «вступного ли
ста італійського товариша». У першому варіанті 
поема називалася «Листи абіссінського юнака 
з Італії». Оскільки турецькі державні діячі зна
чно підтримували політику Муссоліні, а італій
ський посол у Туреччині, дізнавшись про підго
товку до друку «крамольної» книжки, вимагав 
її заборони, книговидавець запропонував пое
тові змінити її назву.

Поема Хікмета містить не тільки вірші та 
прозу, але й публіцистичні елементи. Лист іта
лійського антифашиста дуже точно характери
зує не тільки Італію, дуче, але й ідеологію фа
шизму: «Фашизм з презирством ставиться до 
мирного життя... Фашизм не вірить у можли
вість щастя на землі... Для фашизму — все в
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державі. Поза державою — нічого морального 
та людського. Все інше не має ціни». Ці 
«глибокодумні» вислови Муссоліні з їдкою іро
нією коментує його співвітчизник. Італійські 
трударі, що живуть у робітничих кварталах —- 
«картьєрі популярі»,— на його думку, повною 
мірою відчули на собі коричневу гамівну со
рочку. Вони «оточені державними тюрмами, по
датковими установами та поліцейськими діль
ницями». Мешканці робітничих кварталів дають 
своє визначення фашизму: «Наступ буржуазної 
імперіалістичної реакції, що посилюється, за 
певних умов набирає форми фашизму. Фа
шизм — це відкрита терористична диктатура 
найре акційніших, найбільш імперіалістичних 
елементів фінансового капіталу».

Це визначення фашизму було виголошено ви
датним діячем міжнародного комуністичного 
руху Георгієм Димитровим на VII конгресі Ко
мінтерну. Назим Хікмет досить часто викори
стовує у своїх творах спадщину класиків марк- 
сизму-ленінізму або навіть найостанніші статті 
та виступи відомих революційних діячів. У та
кий спосіб поет друкував у Туреччині нелега
льні матеріали, які цензура не пропустила б.

З листа італійського товариша стає відомо, 
що абіссінця розстріляли, а листи його ніколи 
не потраплять до рук дружини, бо «там, де 
живе Таранта Бабу, небом літають птахи смер
ті, схожі на криваві хрести». Тож, на прохання 
італійця, автор поеми надрукував «Листи до 
Таранта Бабу» у себе на батьківщині.

У перших листах абіссінець розповідає дру
жині історію виникнення «Вічного міста», пе
реказуючи легенду про вовчицю, яка своїм мо
локом буцімто врятувала близнюків Ромула та
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р е м а .  Міф про братовбивство спонукає Назима 
Х і к м е т а  підкреслити, «що у міста Рима в ос
нові б цеберко з молоком вовчиці і  пригорща 
братської крові». Художник «у Римі шукав 
рим», та на його вулицях височіє тільки «одна 
кривава тінь»:

То Цезар, Таранта Бабу, 
який на кожному кроці 
голову

рубає
рабу.

У Римі Муссоліні немає місця ні для скульп
торів, ні для «пісень Данте», ні для «золотих 
рук Леонардо да Вінчі». Проте народ Італії не 
скорився фашизмові, і в робочих кварталах 
«на околицях Рима розбиває кайдани Спартак».

Змальовуючи центрального персонажа поеми 
«Листи до Таранта Бабу», Назим Хікмет дає 
змогу читачеві докладно розгледіти у незнач
них, на перший погляд, рисах життя героя. 
Руки абіссінця «зберігають тепло африканських 
ночей», він сумує за батьківщиною, за голосом 
своєї дружини, «прохолодним, як блакитний 
Ніл». Рядкам, сповненим кохання, передує 
лист-застереження, в якому юнак з жахом пи
ше про «знаменитий італійський фашизм, чия 
тінь упаде на свіжі могили» в його рідній Абіс
сінії.

Після віршованих рядків іде лист абіссін
ця, написаний прозою. Вустами свого героя На
зим Хікмет полемізує з декадентами, гнівно 
засуджує не тільки італійських «геніїв фашист
ської літератури», але й турецьких, наприк
лад, «жалюгідного кокаїніста, поета, романіста, 
не зовсім демократа і не зовсім фашиста».
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Так Назим Хікмет викриває турецького літе
ратора Пеямі Сафа, який спочатку «виступав 
проти фашизму», але невдовзі «з’ясувалося, 
що він потай бажає вступити до фашистської 
організації».

Хікмет ніколи не пропускав нагоди викрити 
реакціонерів, чи то політичного діяча, чи пи
сьменника: «Ці літератори,— говорить устами 
головного героя письменник у поемі «Листи до 
Таранта Бабу»,— проповідують, що війна — 
творча динамічна сила, що померти з розпоро
тим животом за те, щоб мати можливість видо
бувати на нашій землі золото і доставляти його 
в залізні сейфи Банко ді Рома,— означає вічно 
жити під небом Італії, блакитним, наче хвилі 
Середземного моря».

Останні три листи художника-абіссінця по- 
справжньому трагічні. Поет, вміло використо
вуючи газетну статтю, змальовує експансіоніст
ську політику італійських фашистів. На де
сятому листі до дружини молодий абіссінець 
приклеїв телеграфне повідомлення про те, що 
«воєнні дії італійських військ в Абіссінії від
кладаються до закінчення сезону дощів і бу
дуть поновлені з початком весни». Гнівом і 
сарказмом пройняті рядки листа до Таранта 
Бабу:

Що ж це за дивина,
Таранта БабуІ

Щоб убити нас
на нашій землі,

вони чекають на нашу весну!..
Що ж це за дивина,

Таранта Бабу!

Свій полум’яний талант Назим Хікмет віддав 
боротьбі проти паліїв війни, італійських та ні
мецьких фашистів. Головна мета поета — при
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кувати до ганебного стовпа фашизм, теорію та 
практику наймерзеннішої ідеології, яку коли- 
яебудь знало людство. І поетові вдалося досягти 
цієї мети. 1938 року під час суду над Назимом 
Хікметом «Листи до Таранта Бабу» відіграва
ли роль «звинувачувального документа».

1935 року Назим Хікмет видав і нову неве
личку збірку сатиричних віршів під назвою 
«Портрети». Ці вірші поета, як і один з листів 
із поеми «Листи до Таранта Бабу» та брошура 
«Німецький фашизм і расова теорія», викри
вають профашистськи настроєних турецьких 
письменників. Свою сатиру поет спрямовує про
ти таких «майстрів доносу» й наклепу, як вже 
згаданий Неямі Сафа, пантюркіст Хамдулла 
Субхі та деяких інших буржуазних літераторів, 
котрі об’єдналися навколо реакційних друкова
них органів «Великий Схід», «Кадро», «Сірий 
вовк». Як і в поемі «Листи до Таранта Бабу», 
кожен рядок його нової книжки — це заклик 
проти війни, проти фашизму:

Вони бажають, 
щоб ми,

ті, хто пісню співає різними мовами, 
тільки тому, що неоднаково 

засмагла наша шкіра, 
що волосся наше — 
різнокольорове,

в горлянку уп’ялися б один одному, 
вбивали б один одного...

(«Відповідь номер три»)
Ще 1929 року Назим Хікмет у вірші «Про

вокатор» змалював образ зрадника, лакизи «сво
їх продажних панів».

У «Портретах» поет продовжує боротися з 
тими, хто «душу продає, мов чорного раба». 
За свої «послуги» придворні писаки-поети
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отримують і відповідну платню. Огидну постать 
такого літератора кількома точними штрихами 
зображає Назим Хікмет у вірші «Відповідь но
мер один»:

Щоб задушити мене, 
ти чекаєш ночі.

Я, що носив на руках кайдани, 
як золотий браслет.

Я, що дивився на петлю намилену, 
чухаючи потилицю,

Чи буду боятися
твоїх погроз?

Назим Хікмет викриває «методи» роботи 
продажних буржуазних борзописців, порівнюю
чи їх з мародерством на полі бою, засуджує 
поклоніння таких літераторів грошовому міш
ку, сатирично змальовує їхній убогий духовний 
і моральний світ.

Збірка Назима Хікмета «Портрети» є при
кладом безкомпромісної боротьби проти воро
жої поету ідеології. Сатиричні вірші поета ста
ли зброєю прогресивних кіл Туреччини.

«БЕДРЕДДІН ПРИЙДЕ ЗНОВУ!»

1936 року в Стамбулі вийшла остання поетич
на книжка Назима Хікмета, видана в Туреччи
ні за життя поета,— «Поема про шейха Бед- 
реддіна Сімаві, сина кадія міста Сімавне».

Ще 1927 року у вірші «Доісторичне» Хікмет 
вперше згадував про героїчного ватажка пер
шого в історії Туреччини селянського повстан
ня XV століття шейха Бедреддіна Сімаві. 
У 1933 році в бурській в’язниці поет знову по
вернувся до образу одного з найосвіченіших 
представників середньовічного утопічного ко-
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сунізму. Він вважав своїм обов’язком написа- 
^  правду про Бедреддіна, врятувати його 
«від химерного почерку» Мехмеда Шерафед- 
діна, професора богословського факультету, 
автора тенденційної брошури про шейха-філо- 
с0фа, яку Назим Хікмет випадково прочитав, 
перебуваючи у в’язниці міста Бурси. До того ж, 
1936 року турецькі газети почали пропаган
дистську кампанію, намагаючись довести, що 
комуністичні ідеї чужі турецькому народові 
і не мають у Туреччині грунту. Поемою про 
утопічний комунізм шейха Бедреддіна та його 
учнів Назим Хікмет прагнув довести, що ідеї 
загальної рівності сягають ще в п’ятнадцяте 
століття. Адже майже п’ятсот років тому Бед- 
реддін Сімаві виступив за те, щоб повернути 
народові «землю і води озер та річок», назав
жди знищити «фальшиві закони націй та віро
сповідань». У повстанні брали участь числен
ні представники різних народів, що сповідува
ли не тільки іслам, але й інші релігії. За 
братерство усіх людей, за те, щоб «одностайно 
пісні співати», щоб «усім разом поля орати», 
турецькі селяни на чолі з Бедреддіном Сімаві 
та його найближчим учнем Берклюдже Муста
фою йшли на смерть. У містах, захоплених 
повстанцями, ліквідовувалась влада султана, 
знищувалась приватна власність, створювались 
общини. Ідеї шейха Бедреддіна Сімаві довго 
Жили в народі і після жорстокого придушення 
повстання.

У «Поемі про шейха Бедреддіна Сімаві, сина 
надія міста Сімавне», як і в «Джіоконді та Сі 
Я-у», реальні події поєднані з фантастич
ними поворотами сюжету. Поет у в’язниці читає 
брошуру професора Шерафеддіна і зіставляє
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долю Сімаві з долями трьох селян-повстац. 
ців, що ув’язнені в сусідній камері. У бурл^ 
азній Туреччині повторюється історія Туреччи
ни середньовічної. Як колись прибічники 
Бедреддіна Сімаві, троє селян чекають на стра. 
ту. Назим Хікмет «не чув їхніх голосів. З усієї 
в’язниці тільки вони жодного разу не заспівали 
жодної пісні. І якщо на світанку раптом за- 
мовкнуть кайдани, які щоночі безперервно 
розмовляють угорі, в’язниця буде знати, що на 
волі, на одній з найбільш людних площ міста, 
загойдалися на мотузках три білі сорочки з ви
роком, пришпиленим на грудях». Ця жахлива 
картина постає перед очима поета, і йому здає
ться, що варто «зробити ще одне зусилля, і 
крізь віки» він зможе побачити обличчя Бедред
діна і Мустафи, «мов два сяючих, повних на
дії слова, що прогриміли серед брязкоту мечів, 
кінського іржання, свисту батогів і криків жі
нок та дітей». І стається диво: з’являється один 
з дервішів Бедреддіна Сімаві, разом з яким 
поет здійснює умовну подорож у часі та просто
рі, потрапляє в епоху, коли правив султан Мех- 
мед Челебі, дістається містечка Ізнік, де жив 
колись вождь народного повстання.

Фантастичне та реальне органічно поєднані 
у творі Назима Хікмета, і читача зовсім не ди
вує, що він разом зі своїм проводирем потра
пив до середньовічної Туреччини, де дізнався, 
«що підняв Мустафа повстання в Айдині під 
прапором свободи й повторював учителя слова 
перед Його Величністю Народом». Земля для 
повсталих селян — це «братський стіл». І ось 
ця земля розтоптана добірними султанськими 
кіньми. Армія Берклюдже Мустафи розбита: 
«Ворог переміг і кров пообтирав з мечів...»

54



Дві тисячі полонених і самого вождя пов
стання було страчено. До табору Бедреддіна 
Сімаві начальник султанських військ Баязид- 
цаша підіслав своїх людей, які видали себе за 
прибічників Бедреддіна. Якось уночі вони схо- 
п0ли шейха і відвезли «до Серезу на суд 
султана, де його й повісили». Ці зрадники, сар
кастично коментує Назим Хікмет взяття у по
лон народного ватажка, «були першими про
вокаторами в історії Туреччини»...1 Бедред
діна Сімаві було повішено, і серезький ринок, 
тобто трудовий люд, «затулив обличчя ру
ками».

Народна любов до Бедреддіна — невмируща. 
Через кілька днів після страти послідовни
ки Бедреддіна Сімаві викрали його тіло. І в 
XX столітті селяни проникливо розповідають 
про події, що нібито сталися в XV столітті. 
«Вони підійшли до дерева, на якому висів Бед- 
реддін. Той, що стояв ліворуч, роззувся. Заліз 
на дерево. Ті, що залишилися внизу, чекали, 
підставивши руки... Юнак, що різав мотузок, 
став білим наче сніг. Нахилившись, він поцілу
вав рану. Випроставшись, кинув ніж убік, роз
в’язав руками більш ніж наполовину перері
заний вузол і передав тіло Бедреддіна до рук 
тих, що чекали внизу. Передав, як передає 
батько до рук матері дитину, що спить»

З покоління в покоління передавали турець
кі селяни історію про людину, що багато років 
тому очолила перший в історії Туреччини се
лянський визвольний рух.

За гратами камери, в якій відбував ув’язнен
ня Назим Хікмет, сходить сонце, і романтична

1 Див.: Назым Хикмет. Избранное, с. 400—401.
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піднесеність подорожі крізь віки стає реаль
ністю. Сорочка сусіди — токаря Шефіка — зд^ 
лася поетові білим вбранням дервіша Бедред. 
діна. Та коли товариші Хікмета дізналися, цр0 
що він думав усю ніч і яку подорож здійснив 
попросили поета написати правду про шейха 
Бедреддіна та Берклюдже Мустафу.

Назим Хікмет завершує свою поему розпо
віддю селянина Ахмеда про легенду, яку вів 
почув у Румелії — сучасній Болгарії, подорожу
ючи зі своїм дідом. Селянин, у якого вони зу
пинилися на ніч, виявився мужнім послідов
ником Бедреддіна Сімаві. Він переконаний, що 
Бедреддін ще повернеться. «Якщо ми ствер
джуємо, що Бедреддін знову прийде, то ми по
говоримо про те, що оживе серед нас його сло
во, погляд та дихання». У це вірив і в дитин
стві, і в тридцять років, тобто вірить він у те, 
що «слово, погляд, дихання Бедреддіна запа
лять народні маси на нову боротьбу проти по
неволювачів». Таким чином Назим Хікмет 
утверджує невмирущість революційних тради
цій трударів Туреччини.

Образ вожака народного повстання глибоко 
запав у душу поета. Мине чимало років, і На
зим Хікмет, розповідаючи про себе у вірші 
«Ваш любий комуніст», пригадає й Бедреддіна 
Сімаві:

Ваш любий комуніст 
за гратами десять років сидить, 
похований у  бурській тюрмі...
Коріння його — у  рідній землі, він не один.
Свій тягар несе він, немов Бедреддін, 
похований в бурській тюрмі.

Після виходу в світ поеми про Бедреддіна 
Сімаві буржуазна реакційна турецька преса
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звинуватила автора в зраді національним тра
диціям, а вкрай ліві елементи, навпаки, поба- 
дцли в ній пропаганду націоналізму. Відповід
дю на фальсифікаторські вигадки стала бро
шура «Національна гордість», автором якої, як 
було зазначено на титульній сторінці, був На
дам Хікмет. Праця була надрукована як дода
ток до поеми про шейха Бедреддіна. Насправді 
де це був вільний виклад турецькою мовою ві
домої статті Володимира Ілліча Леніна «Про 
національну гордість великоросів». Назим Хік
мет розумів неможливість легального виходу 
ленінської статті у Туреччині і своєю брошу
рою «Національна гордість» переслідував дві 
мети: по-перше, за допомогою ленінських тео
ретичних положень дати відсіч ворогам з пи
тань про національні інтереси пролетарів та 
про дві культури в кожній національній куль
турі, і, по-друге, популяризувати твори В. І. Ле
ніна у Туреччині.

Реакціонери неодноразово намагалися похо
вати дзвінкий голос народного поета за грата
ми в’язниці. За кожним його кроком пильно 
стежили. Через кілька місяців після виходу в 
світ «Поеми про шейха Бедреддіна Сімаві, сина 
надія міста Сімавне» поета заарештували, зви
нувативши у «комуністичній змові», однак за 
браком необхідних доказів власті знову змуше
ні були його звільнити.

«Я ДУЖЕ ЛЮБЛЮ СВІЙ НАРОД 
І СВОЮ БАТЬКІВЩИНУ»

18 липня 1936 року кільканадцять радіостан
цій Європи передали одну й ту ж фразу: «Над 
усією Іспанією безхмарне небо», яка стала
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сигналом до фашистського заколоту. Почалася 
громадянська війна в Іспанії. На цю подію, щ0 
схвилювала все людство, Назим Хікмет відц0̂ 
вів найактивнішою участю в створенні і діяль
ності турецького Комітету допомоги республік 
канській Іспанії. В цей час у стамбульській 
періодиці він починає друкувати роман «Жит
тя — наше право», присвячений мужній боро
тьбі інтернаціональних бригад проти фалангі
стів, що його, на жаль, так і не було закінчено.

Чимало комуністів, антифашистів і просто 
чесних людей з усього світу зі зброєю в руках 
захищали республіку. В Іспанії в ті роки бу
ли такі письменники, як Пабло Неруда, Ернест 
Хемінгуей, Віллі Бредель, Михайло Кольцов. 
Смертю хоробрих в Іспанії полягли Мате Зад
ка — легендарний генерал Лукач, Ральф Фокс, 
Джон Корнфорд. У серпні 1936 року фашисти 
розстріляли видатного іспанського поета Феде- 
ріко Гарсіа Лорку...

Назим Хікмет, не маючи можливості виїха
ти до Іспанії, в Туреччині боровся з фашизмом 
єдиною доступною йому зброєю — словом. На
прикінці 1937 року з’явився вірш поета,— 
останній, що був опублікований у Туреччині за 
його життя,— «Біля воріт Мадріда», який, че
рез цензурні рогатки, мав тоді назву «Вночі 
іде сніг». У цьому вірші Назим Хікмет знову 
звертається до образу «рядового», цього разу — 
рядового іспанської республіканської армії:

Ти — край воріт Мадріда, 
чужинців армія перед тобою, 
та армія, яка вбиває все, 
що є прекрасного у  нас: 
надію, вільність, рідний край, дітей...
В той час, як я з тобою говорю, 
от саме в цю хвилину,
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ворожа куля може вбить тебе, 
і вже не буде більш для тебе снігу, 
не буде більше вітру...
А ти сказав: «Но пасаран!» 
перед воротами Мадріда.

(Переклад М. Рильського)

Серце Хікмета — з безіменним іспанським 
вартовим. Скупими, точними словами поет го
ворить про трагедію Іспанії. Знаючи, що боєць- 
республіканець непорушно стоїть «край воріт 
Мадріда» і ноги вартового «мерзнуть, як голі 
дві дитинки», він шкодує, що не тільки не мо
же стати поруч з ним, а навіть послати йому 
«патрони, і хліб, і пару шерстяних шкарпеток». 
Поет певен, що обличчя борця за «свободу і ре
спубліку» чимось нагадує «обличчя тих, що 
Колчака розбили», або ж тих турецьких солда
тів, які загинули в боротьбі проти Антанти.

Назим Хікмет робить широкі узагальнення, 
наголошуючи на тому, що народна боротьба 
в будь-якій країні стає боротьбою за щастя 
усього людства. І солдат республіканської іс
панської армії захищає від фашизму не лише 
Мадрід, але й прийдешнє всіх народів. Тому 
такий близький турецькому поетові захисник 
столиці Іспанії:

Ще знаю я: величність і краса, 
все те, що дано тільки раз людині, 
все те, чого я в тузі жду гіркій,— 
палає все в очах у вартового, 
у вартового край воріт Мадріда.
І знаю — вчора, і сьогодні, й завтра 
одне в душі у мене почуття: 
люблю тебе всім серцем!

Турецька профашистськи настроєна верхів
ка давно шукала зручної нагоди, щоб звести
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рахунки з Назимом Хікметом. Вірш «Бідя 
воріт Мадріда» і став формальним приводом 
для арешту поета. Цього разу Хікмета суд^в 
військовий трибунал. Разом з ним до суду бул0 
притягнуто кільканадцять курсантів Анкар. 
ського військового училища, яких поет нібито 
підбурював до повстання. І хоча Назим Хікмет 
лише один раз зустрічався з одним із цих 
юнаків, військове начальство, намагаючись 
вислужитися перед профашистськи настроєною 
верхівкою, твердо вирішило засудити поета-ко- 
муніста, нехай навіть і ціною сфальсифікова
ного розслідування, вироку, а потім і ув’язнен
ня.

29 березня 1938 року після довгого слідства 
військовий трибунал засудив Назима Хікмета 
до п’ятнадцяти років ув’язнення. Касаційний 
військовий суд затвердив вирок.

Невдовзі Хікмета відправили на крейсер 
«Еркін», переобладнаний під в’язницю. Неодно
разово поета виводили на палубу корабля й 
імітували розстріл. Майже два місяці перебу
вав Назим Хікмет у камері на борту крейсера 
«Еркін», аж доки з’ясувалося, що на нього че
кає ще один суд. Справа в тому, що в деяких 
моряків при обшуку знайшли твори Хікмета, 
які можна було вільно купити в будь-якій 
книжковій крамниці. І все ж це послужило 
приводом для того, щоб поета судили за «кому
ністичну змову на флоті». Військово-морський 
трибунал, який навіть не дав можливості На
зиму Хікмету скористатися послугами адвоката, 
засудив його ще до двадцяти років ув’язнення. 
Оскільки за турецькими законами тридцять ро
ків ув’язнення були максимальним терміном, 
два вироки, що разом становили тридцять п’ять
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років тюрми, були об’єднані в один — двадцять 
в іс ім  років чотири місяці і чотирнадцять днів.

У бесіді з кореспондентом турецької газети 
«Дкшам» Назим Хікмет сказав: «Моя єдина 
яровина в тому, що я дуже й дуже люблю свій 
народ і свою батьківщину» 1.

Вирок Назиму Хікмету суперечив турець
кому законодавству, бо «за законом, що тоді 
існував,— через багато років писав Селямі Хе- 
яьваджіоглу — член військового трибуналу, 
який брав участь у процесі Хікмета,— дії Нази
ма Хікмета, розцінені як комуністична пропа
ганда, могли викликати вирок до ув’язнення 
строком від одного до п’яти років. Відповідно 
до одержаного наказу, судді зневажили прин
ципи юриспруденції і закони, і вже після того, 
як Назиму Хікметові склали вирок, в карний 
кодекс було додано статтю, яка визначає пока
рання для осіб, що «підбурюють до повстан
ня» 2.

За гратами, під невсипущим наглядом охо
ронців, Назим Хікмет продовжує писати вірші.

Пригадуючи перші дні перебування в бур
ській в’язниці, поет відзначає:

Перші сімдесят шість днів 
у  німотній ворожнечі 

замкнених дверей.
Потім сім тижнів

у залізному трюмі корабля...
Я — у  світі заборон.
Притулитися до щоки коханої —

заборона.

1 Цит. за кн.: А. А. Б а б а е в. Назым Хикмет, 
с. 187.

2 Див.: М и к о л а  Б а ж а н .  Поет народу — поет 
свободи і миру.— В кн.: Н а з и м  Х і к м е т .  Вибране* 
К., Держлітвидав України, 1954, с. 8.
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Обідати з дітьми за одним столом —
заборона.

Клеїти конверт з листом, 
одержати нерозкритий конверт —

заборона.
Лампу на ніч загасити —

заборона.
В кості грати —

заборона.
Та одне, хоч і це заборонено, 
не віднімуть,—
у серці не можна обшук зробити,— 
це думати, розуміти, любити.

(«Якось вночі, коли падав сніг...»)

Назим Хікмет розуміє: боротьба з фашизмом, 
розвінчання його ідейних засад, протиставлення 
пропаганді пронацистськи настроєних борзо
писців — поезії, що стверджує людську красу, 
оспівує героїчні подвиги в ім’я народу,— його 
першочергове завдання. І тому й у в’язниці він 
не має права складати зброю.

Назим Хікмет ні на хвилинку не забуває ні 
про свою другу батьківщину — великий Радян
ський Союз, ні про трагедію республіканської 
Іспанії. Відголоски громадянської війни в Іс
панії пролунали в рядках вірша «Подорож на 
кораблі Юсуфа-Бідолахи». В Іспанії Назима 
Хікмета надихає образ Леніна, чиї безсмертні 
ідеї сприяють боротьбі республіканців, і він усві
домлює, як провісником нового вільного життя 
в Барселоні «б’ється жива, вже відчутна на до
тик свобода».

Вірша «Подорож на кораблі Юсуфа-Бідола
хи» написано 1940 року, коли поета зі стам
бульської в’язниці перевели до чанкирської, а 
потім — до бурської в’язниці, де йому судилося 
пробути багато років...
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«ЛЮДСЬКА ПАНОРАМА»

Ще до визвольної війни радянського народу 
дроти німецько-фашистських загарбників На
зим Хікмет розповідав «своїм товаришам по 
ув’язненню — бідним турецьким селянам» прав
ду про Країну Рад. А у  перші ж дні Великої 
Вітчизняної війни Назим Хікмет спочатку з 
сумом та болем, а дедалі з більшим і більшим 
піднесенням стежив з в’язниці за її ходом, 
користуючись саморобною географічною картою 
Радянського Союзу.

Це була незвичайна карта. Робилася вона 
вночі з дрібних клаптиків паперу. Багато що 
було зображено на ній неточно. На цій самороб
ній географічній карті Назим Хікмет регулярно 
визначав лінію фронту, і коли вона після пер
ших місяців відступу спочатку стабілізувалася, 
а потім поповзла на захід, «люди, які вмирали 
від голоду і тифу, люди, які були позбавлені 
найнеобхіднішого, піднеслися духом: Радян
ський Союз — надія усього передового люд
ства — перемагає!» 1.

У в’язнів бурської в’язниці була можливість 
інколи слухати радіоприймач. Якось восени 
1941 року Назим Хікмет почув по німецькому 
радіо, що за кілька днів фашистські війська 
пройдуть Красною площею. Та він ні на мить не 
втрачав віри у перемогу радянського народу. 
Свої думки з цього приводу й висловив у 
вірші «Про перемогу», розуміючи, які тяжкі 
паси настали для радянського народу:

1 «Комсомольская правда», 1964, 6 июля.
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Дні важкі.
Про смерть вони сповіщають.
І ворог — жорстокий, лютий, підступний.
Наші люди гинуть в бою ,^

а їм ще б жити та жить!,,

Поет певен, що сили реакції не можуть 
перемогти: «І перемога, віднині нещадна, буде 
нігтями видерта».

На початку 40-х років Назим Хікмет розпочав 
роботу над великою епічною поемою «Людська 
панорама», яка, за задумом поета, мала скла
датися приблизно з двох мільйонів рядків. 
Назим Хікмет написав тільки шістдесят тисяч, 
з яких, на жаль, збереглася лише четверта ча
стина. П’ятнадцять тисяч рядків «Людської па
норами» вийшли друком у Радянському Союзі. 
Інші ж були розпорошені по всьому світу чи 
навіть спалені, бо автор не хотів, щоб вірші по
трапили в руки поліції.

Героями поеми «Людська панорама» були 
«робітники, селяни, ремісники, чия слава не 
виходила за стіни фабрик та заводів, за межі 
сіл та робітничих кварталів» 1.

У невеликій передмові до російського видан
ня поеми Назим Хікмет писав про те, що по
штовхом до створення «Людської панорами» 
був початок Великої Вітчизняної війни радян
ського народу. Поет навіть у в’язниці гостро 
реагував на фронтові події. Його надзвичай
но вразив безсмертний подвиг двадцяти восьми 
героїв-панфіловців. І восени 1941 року Назим

1 Н а з ы м Х и к м е т .  Человеческая панорама. М., 
«Иностранная литература», 1962, с. 5.
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£ікмет пише одну з перших частин «Людської 
панорами», присвячену бою під Дубосеково. 
Довгий час вірші про панфіловців, що входили 
до четвертого розділу поеми, вважалися назав
жди загубленими. Нещодавно в Туреччині 
знайдено частину архіву Хікмета, де був «текст 
усієї четвертої книги, а у ньому — рядки про 
двадцять вісім героїв» *.

Назим Хікмет, як і відомий радянський поет 
Микола Тихонов у поемі «Слово про 28 гвардій
ців», у своєму творі про панфіловців послідов
но відтворює драматичний хід подій 16 листо
пада 1941 року. На саморобній карті, яку Хік
мет згадує і в «Людській панорамі», лінія фрон
ту проходила «за півтора сантиметра» від Моск
ви. Розповідаючи про двадцять вісім героїв, які 
стояли на смерть, бо «за ними була Москва, з 
кров’ю на білих бинтах», поет наголошує на 
своїй причетності до боротьби Радянського Со
юзу проти «коричневої чуми». Він підкреслює: 
«наші солдати», «наша війна». Згодом Хікмет 
назве нашу країну «вітчизною вітчизн». У гро
зові дні війни він усією душею був з радян
ськими людьми.

Сьома симфонія Шостаковича, яку почув На
зим Хікмет 1941 року, перебуваючи за гратами 
в’язниці, надихнула його на створення ще од
ного твору про війну — «Симфонії Москви», 
яка згодом також увійшла до «Людської па
норами».

Місце дії нового твору — бурська в’яз
ниця, звідки ув’язнені уважно стежать за 1

1 А л е к с а н д р  К р и в и ц к и й .  Утраченное и 
возвращенное.— «Юность», 1973, № 2, с. 34.
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боями між радянськими воїнами і фашистами 
Персонажі поеми Хікмета не вигадані. Прот01 
типом робітника Хасана, наприклад, був стам
бульський робітник — товариш Назима Хікмета 
по тюрмі. Селянин-маляр Алі — це один з відо. 
мих турецьких художників нашого часу Ібра. 
гім Балабан, який брав перші уроки живопису 
в Хікмета.

Могутня музика Шостаковича проголошує 
«смерть слугам смерті». Ворожі війська май
же дісталися до Москви, і це гнітить ув’язне
них бурської в’язниці не менше, ніж власне не
щастя. І в Халіла (який, до речі, має багато 
спільних рис з автором «Симфонії Москви») те
чуть сльози, «адже йому зв’язали крила у дні, 
коли б’ється з ворогом увесь світ».

«Симфонія Москви», що, як і інші поеми 
Назима Хікмета — «Габріель Пері» та «Зоя», 
була складовою частиною четвертої частини 
епічної «Людської панорами»,— звучить як 
гімн героїзму радянських людей.

Навесні 1945 року Назим Хікмет довідався 
від своєї матері Айше Джеліле про подвиг Та- 
ні — Зої Космодем’янської. Тоді ж він розпочав 
поему про безстрашну радянську партизанку. 
Назиму Хікметові з великими труднощами 
вдалося передати поему «Зоя» своїм друзям.

Поширена в списках, поема турецького пись
менника «Зоя» потрапила спочатку до Франції, 
а звідти до Радянського Союзу. 1950 року твір 
Назима Хікмета вийшов у російському перек
ладі.

Оспівуючи безсмертний подвиг комсомолки- 
патріотки, поет у цьому творі говорить про 
свою єдність з радянським народом; відзначає, 
що він і Зоя Космодем’янська — люди різного
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0ІКУ» різних національностей. Та їх об’єднує 
приналежність до великої армії комуністів.

Таню!
Ти любила свою вітчизну,—
я так само люблю свою.
Ти комсомолка. Мені — сорок другий.
Я — вже старий комуніст.
Ти — руська.
Я — турок.
Комуністи — обидва.
В цім — наша суть, наша правда, наш зміст.

(Переклад М. Бажана)
У згаданій поемі Иазим Хікмет зазначає, що 

він «сім років уже не здатен на діло, борню і 
дію». Насправді ж письменник-комуніст творив 
свій подвиг — подвиг поета, ув’язненого у горе
звісній бурській в’язниці, де за найменшу про
вину, найменше порушення режиму, а то й не
відомо за що, в’язнів нещадно катували. Щоб 
за таких умов творити та ще й передавати на
писане на волю, треба було мати неабияку 
мужність.

Поет сподівався, що після розгрому фашиз
му він здобуде свободу. Та коли до нього «ді
йшли чисті звуки» про переможне закінчення 
Великої Вітчизняної війни радянського наро
ду,— сподівання на особисте визволення не 
здійснилися.

Напружена творча праця Назима Хікмета у 
в’язниці тривала. Могутній голос поета, як і 
раніше,— на боці нараду. Його ім’я стало ши
роко відоме у всьому світі після опублікуван
ня поем з четвертої книги та перших трьох 
книг грандіозної епічної поеми «Людська па
норама». Назим Хікмет мав на меті створити 
портрет усього людства XX століття, та, на 
Жаль, встиг написати тільки «турецьку частину»
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епопеї і згадані вже поеми про священну 
війну Радянського Союзу. Болем за турецьких 
трудівників, таких, як Галіб, пронизані рядки 
твору:

«А раптом я втрачу роботу?» — 
думав він у  двадцять два роки.

«А раптом я втрачу роботу?» — 
думав він у  двадцять три роки.

«А раптом я втрачу роботу?» — 
думав він у  двадцять п’ять.

І до кінця свого життя Галіба вже ніколи не 
покидала ця думка. Трагічна доля Галі
ба — не поодиноке явище у монархічній, а по
тім і в буржуазній Туреччині. Поет подає об
рази сліпого друкаря ЇПахаба, який змушений 
жебракувати; слюсаря Фуада, котрий потрапив 
за грати тільки за те, що ночами читав з това
ришами якусь книжку; молодих інвалідів вій
ни. Долі, здавалося б, зовсім різних людей під 
пером Назима Хікмета складають виразну кар
тину тогочасної Туреччини.

Поет писав, що герої його епопеї «не генера
ли, не султани, не видатні вчені і люди мисте
цтва, не королеви краси, вбивці і мільярдери, 
а звичайні робітники, селяни, дрібні службов
ці». Головним персонажем «турецької частини 
поеми», так само, як і «Симфонії Москви», є 
в’язень Халіл — друге «я» Назима Хікмета.

Провідна думка, що об’єднує окремі частини 
«Людської панорами», втілена в рядках:

Прийде день — 
не буде 
закованих рук.

З цього заліза
люди
зроблять плуг.
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Незважаючи на великий обсяг «Людської 
^норами», Назим Хікмет намагається гранич
но стисло подавати біографії своїх героїв. По
деколи він майже відмовляється від поетичних 
образів, порівнянь, метафор. Поряд з класич
ним і вільним віршем Назим Хікмет вживає у 
«Панорамі» і прозу, користається елементами 
фольклору. «Людська панорама» є класичним 
прикладом майстерного монтажу — одного з 
важливих компонентів естетики і художньої 
практики критичного і соціалістичного реаліз
му. Ліричне і епічне нерозривно пов’язані в пое
мі. Кожна частина поеми має самостійне зна
чення і водночас є органічною складовою части
ною епопеї, яскравого ліро-епічного твору 
XX століття.

Епопея Назима Хікмета ще не зібрана пов
ністю в одну книжку. Сподіваємось, що, як це 
вже бувало з віршами великого поета, втрачені, 
здавалося б, назавжди твори будуть знайдені. 
Та й з того, що маємо на сьогодні, можна бачи
ти: «Людська панорама» — наймонументальні- 
ший твір Назима Хікмета, яскраве свідчення 
того, що вся творчість поета є служінням ви
соким і благородним ідеалам визволення і ща
стя турецького народу і народів усього світу» *.
! Крім «Людської панорами» Пазим Хікмет у 
в’язниці створив ряд поезій, частина яких уві
йшла до циклу віршів «Листи з тюрми», та дві 
п’єси — «Легенда про кохання» і «Иосиф Пре
красний». Разом з повнозвучними римами він 
у цей час застосовує також білий вірш. Кон
кретнішою стає реалістична символіка його 
творів, простішими метафори та алегорії. На 1

1 А, А. Б а б а е в .  Назым Хикмет, с. 245,
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зміну романтичній піднесеності та витонченості 
прийшли мудра простота, природність. Саме 
такі риси притаманні «Листам з тюрми». «По
слухай тепер, що я роблю,— писав 1945 року 
Назим Хікмет своїй дружині з бурської в’яз
ниці,— вдень працюю над перекладами, прав
лю й переробляю «Панораму». Так триває до 
вечора. Та тільки проб’є 21 година, я думаю 
про тебе. Не зрозумій мене так, немовби в ін
ший час я про тебе не згадую. Але після два
дцять першої я ні про що, ні про кого не ду
маю, окрім тебе, і до двадцять другої пишу 
тобі вірші» 1.

Протягом восьми тюремних років (1942— 
1950) Назим Хікмет щодня пише вірші-листи 
своїй дружині:

Твій син захворів. Чоловік в тюрмі.
Зігнулися твої стражденні плечі, 
і голова, стомившись від думок, 
упала на натруджені долоні...
Так, долею Туреччини є доля і твоя.
Та знаю я: від днів тяжких до світлих 
моя країна прийде, й син твій знову 
одужає. І муж твій із в’язниці 
на волю вийде. І в очах твоїх 
засяє промінь усміху невгасний, 
бо долею Туреччини є доля і твоя.

(«Листи з тюрми».
Переклад О. Підсухи)

Дружина для поета — не просто кохана, це 
його друг у борні, на якого він розраховує як 
на самого себе. Коли 9 жовтня 1945 року ту
рецькі фашисти розгромили демократичні дру
карні і спалили на вогнищі книжки прогресив- 1

1 Див.: Р а д и й  Ф и ш .  Назьщ Хикмет. М„ «Моло
дая гвардия», 1968, с. 223.
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g0 X письменників, Назим Хікмет просить її 
одягти найкраще вбрання, у волосся вплести 
гвоздику і продемонструвати ворогам, що й та
кого дня дружина Назима Хікмета ходитиме з 
гордо піднятою головою. У словах Пірайє поет 
вбачає людяність, «мужність і силу».
- Більшу частину «Листів з тюрми», на жаль, 
назавжди втрачено. Те ж, що маємо, є «подви
гом кохання», як цілком слушно відзначив 
радянський дослідник творчості Назима Хікме
та Радій Фіш.

ЛЕГЕНДИ І РЕАЛЬНІСТЬ

У кінці 40-х років за мотивами східних ле
генд Назим Хікмет написав дві п’єси — «Леген
ду про кохання» та «Иосиф Прекрасний». Сю
жетною основою драми «Легенда про кохання» 
є відома східна легенда про Ферхада та Ши- 
рін, до якої неодноразово зверталися митці. 
Однак твір турецького письменника докорінно 
відрізняється своєю ідейною спрямованістю, на
приклад, від художнього доробку на цю тему 
Нізамі та Алішера Навої. «Мені хотілося,— го
ворив Назим Хікмет,— творчо обробити цю ста
ру легенду і... зобразити у формі легенди одну 
з особливостей людини, що вирізняє її серед 
інших створінь природи, а саме її здатність ко
хати і боротися за своє кохання. Мені хоті
лося змалювати вищий вияв людської любо
ві — любов до батьківщини і до свого наро- 
ду» 1

1 Цит. за кн.; А. Б а б а е в .  Назым Хикмет, с. 119.
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З перших сторінок «Легенди про кохання» 
відчувається, що драма написана поетом: рит
мічна проза і вірші органічно поєдналися, На
зим Хікмет ввів до п’єси персонажів, яких не 
було в легенді, створивши своєрідну «легенду 
в легенді».

Тяжка недуга прикувала до ліжка Ширін — 
сестру володарки країни Мехмене Бану. Жо
ден лікар не може врятувати її від смерті. І ось 
з’являється незнайомець, який обіцяє виліку
вати Ширін, щоправда, ціною краси найвродли- 
вішої жінки держави — Мехмене Бану. Щоб 
врятувати сестру, вона іде на таку жертву. 
Цього сюжетного ходу в класичному трактуван
ні легенди про Ферхада та Ширін нема, у п’є
сі ж Назима Хікмета він має суттєве значення.

Мехмене Бану закохалася в художника 
Ферхада, а Ширін і Ферхад, покохавши одне 
одного, втекли з палацу.

Мехмене Бану змогла принести в жертву 
свою красу задля сестри, проте вона не знахо
дить в собі сили зректися кохання задля щастя 
Ферхада та Ширін. Вона погоджується на він
чання сестри тільки після того, як Ферхад про
рубає Залізну гору і врятує народ, що страждає 
від нестачі води. І Ферхад починає довбати 
скелю. Спочатку його надихає на каторжну 
працю тільки любов до Ширін, але через десять 
років «в його серці Ширін і вода злилися» в 
одне ціле, та й «народ давно вже забув, що він 
почав рубати Залізну гору для того, щоб одер
жати Ширін». З часом Ферхад бачить мету не 
тільки в особистому щасті, але й у щасті свого 
народу. І коли на одинадцятому році героїчно
го подвигу Ферхада в ім’я любові до співвітчиз
ників, в ім’я кохання до Ширін Мехмене Бану
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знову надає йому можливість вибирати: якщо 
ферхад погодиться припинити роботу, вона 
дасть згоду на весілля, народний герой відмов
ляється від власного щастя. «В той час, як 
ЛЮДИ мруть, як мухи,— говорить він своїй коха
ній,— чи можемо ми з тобою в палаці бути ща
сливими, пити з срібних глечиків воду з За
лізної гори? Ні, треба, щоб ця вода ударила з 
мармурових фонтанів Арзена! І вона жебоні
тиме! Лишилася тільки одна скеля... Я прору
баю її!»

Назим Хікмет показує, як самовіддане слу
жіння трудовому народові стає змістом і метою 
життя його героя.

Драматург по-новаторському підходить до 
розв’язання драматичних конфліктів. Велику 
роль у цьому відіграє своєрідний «внутрішній 
монолог» дійових осіб п’єси. Майстерно засто
совуючи цей прийом, Назим Хікмет демонст
рує разючий контраст між словами, вимовле
ними вголос, та думками персонажів.

Якщо драма Назима Хікмета «Легенда про 
любов» була написана на основі народного 
дастану (оповідного вірша, поеми) «Ферхад 
і Ширін», то п’єса «Иосиф Прекрасний» ство
рена за мотивами біблійної легенди про Иоси
фа та його братів, а також популярного серед 
східних народів дастану «Юсіф і Зулейха».

Біблійний Иосиф, син Іакова, як відомо, за
рахований до сонму святих. Иосиф у п’єсі Хік
мета — зрадник, користолюбець і мерзотник.

Завдяки доносам він входить у довіру спочат
ку начальника в’язниці єгипетського фараона, 
згодом колишній раб стає правою рукою самого 
фараона. Иосиф — непересічна особистість: він
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уміє тлумачити сни, однак своє уміння викори. 
стовує лише для власної вигоди. Єдина мрія 
Иосифа — перетворитися з того, кому дають 
накази, в того, хто їх дає. І для досягнення 
цього він нічим не гребує. Колись Йосиф-раб 
духовно був вільною людиною, за що його і 
покохала дружина Потіфара Зеліха. Однак за
для блискучої кар’єри він відмовився від її ко
хання. Це була його перша зрада. Коли доля 
піднесла Иосифа, він не тільки нічого не зро
бив для того, щоб допомогти своїм товаришам 
по в’язниці, а навіть, навпаки, доносив на них, 
ставши одним з найжорстокіших визискувачів. 
Це його друга зрада. Хоча формально Иосиф 
здобув владу, фактично він добровільно пере
творюється в покірного раба фараона, який над 
усе боїться втратити своє високе становище. 
І людина, яка завдяки своєму особливому дару 
могла б урятувати не тільки Єгипет, але й рід
ну країну від голоду, відмовляється від доброго 
вчинку на благо народу задля власного звели
чення. Навіть своїх рідних братів та батька він 
по суті робить рабами фараона. І це його третя 
зрада. Не випадково один з в’язнів говорить: 
«Боюся я цього раба! Він своє рабство і ув’яз
нення вміє застосувати проти рабів та в’язнів. 
Понад усе я боюся його за те, що силу свою 
він може застосувати проти свого племені».

Запроданцю, «самотньому, наче чорна змія», 
Назим Хікмет протиставляє ініціатора першого 
страйку в історії людства — каменяра Менофі- 
Ga. Як і образ Ферхада, образ Менофіса — але
горичний. Не всі трударі розуміють перших бор
ців за народне щастя, особливо Менофіса. Так, 
старий селянин допомагає слугам Иосифа ув’я-
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зяяти відважного каменяра. Менофіс гине від 
рук охоронців Иосифа, та перед смертю встигає 
сказати зраднику-ясновидцю:

«Иосиф, і ти, і я проживемо ще тисячі років. 
Потім ти помреш, через тисячу років, щоб вже 
ніколи не воскреснути. А я буду жити! Жити 
у всіх містах землі, на всіх берегах морів та 
рік, на всіх полях і горах... У тіні всіх чинар, 
в кожній надії, в кожній радості!» І коли Ио
сиф повідомляє про смерть Менофіса, у відпо
відь лунає голос з народу: «Ні! Неправда! Він 
не помер!»

Безсмертним Менофіса робить народна лю
бов і підтримка. Вона «сильніша за залізну 
зброю; сильніша за військо фараонове». І тому 
він буде вічно жити в народній пам’яті. Иосиф, 
що перетворився на «раба фараона», втрачає 
і любов Зеліхи, і повагу братів.

П’єси Назима Хікмета «Легенда про кохан
ня» та «Иосиф Прекрасний» — це не просто 
переосмислення сюжетів стародавніх легенд. 
Завдяки майстерному психологічному тракту
ванню вони перегукуються з сучасністю Туреч
чини. Під пером видатного поета і драматурга 
осучаснені легенди набули революційного змі
сту.

«БУДУ ЖИТИ...»

«Десять разів навкруг Сонця Земля оберну
лась, рухаючись по орбіті своїй, коли вперше 
за мною замкнулись двері в камері цій»,— пи
сав Назим Хікмет 1948 року у вірші «Відтоді, 
як я...». Почався одинадцятий рік ув’язнення.
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Поет пише вірш-пораду товаришам, яким суди, 
лося потрапити до в’язниці:

...І в мріях виходь на зелені схили, 
плавай по океанах, 
черпай їх  могутні сили 
і, чекаючи відгуку, 
думай, пиши, читай.

Сядь за ткацький верстат, 
скло обточуй алмазом, 
і десять, п’ятнадцять років 
промчаться тижня скоріш,— 
і все, що було неможливим, 
буде можливим одразу, 
і не засумуєш більше.
І думи вспокоїть з часом 
у  грудях твоїх тоді 
аЛмаз, що всього цінніш.

(«Декілька настанов тому, 
хто сидітиме в тюрмі».
Переклад Я. Шпорти)

Поет закликає бути стійким, мужнім, адже 
кожен день життя борця за долю народу «б’є 
по ворогу».

Поневіряння у в’язниці підірвали здоров’я 
поета. Дедалі частіше дає себе знати хвороба 
серця. Хікмет змушений лікуватися в тюрем
ній лікарні.

На цей час ім’я народного поета Туреччини 
стає відомим в усьому світі. 1949 року в Пари
жі було засновано Комітет захисту Назима Хік- 
мета. Тисячі людей у всьому світі, і серед них 
такі діячі культури, як Пабло Неруда, Бертольд 
Брехт, Поль Елюар, Пабло Пікассо, Ніколас 
Гільєн, Луї Арагон, Жоржі Амаду, боролися 
за звільнення Назима Хікмета. «Литературная 
газета» відкрила спеціальну рубрику «Свободу 
Хикмету!». 1950 року в Стамбулі почала вихо
дити газета «Назим Хікмет». Письменники різ-
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0 Х країн, насамперед соціалістичного табору, 
звернулися до турецького уряду з офіційними 
відозвами. Ось, наприклад, у заяві письмен
ників Болгарії зазначалося: «Єдина провина 
Дазима Хікмета полягає в тому, що він є на
ціональним натхненним співцем турецьких тру
дящих. Назим Хікмет — улюблене ім’я народ
них мас Туреччини, тому що протягом усього 
свого життя і літературної діяльності він був 
уособленням боротьби проти буржуазної екс
плуатації. Його поезія спрямована проти фа
шистів, які грубо зневажають незалежність йо
го батьківщини. Багаторічне перебування у 
в’язниці не надломило бойового духу поета. 
Завдяки своїм полум’яним віршам Назим Хік
мет і сьогодні стоїть у лавах могутнього 
антиімперіалістичного фронту, що бореться за 
мир і демократію. Ми глибоко вражені жорсто
кістю турецьких властей щодо народного поета, 
який є гордістю турецького народу і світової 
прогресивної громадськості» *.

Йшов тринадцятий рік ув’язнення Назима 
Хікмета. Навесні 1950 року, напередодні вибо
рів, турецький уряд запропонував меджлісу 
розглянути законопроект про амністію політич
них в’язнів, однак незабаром уряд раптово 
відмовився від цього законопроекту. Надія на 
звільнення спалахнула і згасла. Протестуючи 
проти несправедливого вироку, 8  квітня 1950 
року тяжко хворий поет оголосив голодовку. 
Мабуть, ніколи за всю історію Туреччини її уряд 
не одержував такої величезної кількості протес
тів, як у ті дні. Рух за звільнення відомого 1

1 Цит. за кн.: А. А. Б а б а е в .  Назым Хикмет, 
с. 203.
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поета міцнішав з кожним днем. Зокрема
дянські письменники надіслали прем1 

ністру Туреччини телеграму, в якій вимага 
свободи Назиму Хікмету. У різних країнах 
булися демонстрації біля турецьких посольств 
Всесвітній Комітет Захисту миру, Всесвіти 
федерація демократичної молоді, Міжнародні 
союз студентів, прогресивні сили усього CBlTv 
звернулися до турецького уряду з вимогою 
звільнити Назима Хікмета.

Стан здоров’я Назима Хікмета різко погір
шав. 12 квітня 1950 року поет написав вірщ 
«На п’ятий день голодування», що був таємно 
переданий до Франції і видрукуваний на 
шпальтах газети французьких комуністів «Юма- 
ніте»:

Братове!
Я не хочу вмирати.
Якщо у  в’язниці мене й замордують

до смерті,—
все одно не помру!
Буду жити між вас, 
буду жити уперто

в Робсона заспівах щирих, 
в гнівних рядках Арагона, 
в білому голубі миру, 
в прапоропосних колонах, 
в слові робочого люду, 
в серці своїх дітей,— 
жити на світі буду 
між людей

для людей.
В цьому — сила моєї мети, 
в цьому — гордість моєї борні, 
в цьому — щастя моє, брати!

(Переклад М. Бажана)

Вісімнадцять днів голодував Назим Хікмет. 
Буржуазна турецька преса всіляко намагалася 
знецінити мужню боротьбу поета, навіть заяв-
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. що він, мовляв, зрікся СВОЇХ ПОГЛЯДІВ. 
|?0 ДОВЦІ вимагали від Хікмета припинити
У5оД°вку> пошиРювали чутки, ЩО поет у від-
ґ°ї на грані самовбивства, що він взагалі не- 
у вЯа розуму і тільки тому піддає жорстоким 
с Званням своє здоров’я. На вигадки га
зетярів і властей Назим Хікмет відповів: «Як- 
0  я дію так, як мушу діяти, то не тому, що я 
поринув у відчай чи у горе, не від смутку і ду
шевної депресії, а тому, що в мене нема ін
шого способу поновити справедливість, крім 
ризику власним життям» 1. Поет говорив про 
те, що він готовий померти заради правди, 
заради відновлення справедливості...

У зв’язку з виборами до меджлісу уряд втра
тив виконавчу владу аж до їх закінчення, і На
зим Хікмет тимчасово припинив голодовку. 
На зміну народно-республіканській партії до 
влади прийшла так звана демократична партія. 
Фактично одна реакційна партія змінила іншу.

Влітку 1950 року за вимогою турецького на
роду і світової громадськості уряд змушений 
був звільнити поета. Після дванадцяти з поло
виною років ув’язнення Назим Хікмет здобув 
свободу. «Перед інтернаціональною солідар
ністю борців за мир,— згадував Назим Хік- 
адет,— тюремні мури впали, і разом зі мною 
вийшли на волю й багато інших в’язнів, яких 
роками мордували у в’язниці. Єдиний злочин 
цих людей полягав у тому, що вони... були за 
мир, за щастя народу, за незалежність батьків
щини» 2.

1 Цит. за кн.: 
с. 296.

2 Див.: Н а з и м

Р а д и й  Ф и ш .  Назвім Хикмет, 

Х і к м е т .  Вибране, с. 16.
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Під невсипущим поліцейським наглядом 
безнастанній скруті, не маючи жодної можл^ 
вості друкуватись, Назим Хікмет навіть за 
обставин відчуває себе вільним. Та реакційний 
уряд Мендереса вирішив будь-що знищити бор, 
ця фізично. На його життя двічі було зроблено 
замах. І коли така спроба не вдалася, Хікмета 
призвали до армії. Стало відомо, що власті 
віддали наказ відіслати поета для проходження 
військової служби майже на кордон, а там вби
ти його «під час спроби дезертирувати». Вихід 
був один — нелегально емігрувати з Туреччини, 
Буржуазний уряд змусив митця, який просла
вив турецьку літературу, зробити цей крок. 
В одному ряду з Юліусом Фучіком, Пабло Не
рудою, Полем Робсоном 1950 року на Другому 
Всесвітньому конгресі прихильників миру йому 
було присвоєно Міжнародну премію миру за 
видатну літературну і громадську діяльність. 
В «Автобіографії» Назим Хікмет згадуватиме, 
як він 1951 року вдвох з товаришем на мотор
ному човні хотів дістатися з Босфору до Радян
ського Союзу. Почався шторм, і тільки щасли
вий випадок врятував поета та його супутника 
від загибелі. їх підібрав румунський корабель, 
і вже наступного дня Пазим Хікмет ступив на 
землю соціалістичної країни.

В ОМРІЯНІЙ КРАЇНІ

29 червня 1951 року Назим Хікмет прибув до 
Москви. Столиця радо вітала турецького поета- 
комуніста, «Я такий схвильований,— сказав під 
час зустрічі Хікмет,— що мені важко говорити. 
Своїм життям, свободою, любов’ю до всього пре-
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аСЯ0 Г0  я зобов’язаний великому місту Життя 
fW y  — Москві»
1 рважаючи себе одним із синів Радянського 
Союзу? Назим Хікмет в той же час до кінця 
св0їх днів буде тужити за Туреччиною. Думи 
{Іазима Хікмета линуть до батьківщини, до сво
їх рідних:

...думаю про тебе, моя сторона,
Країно моя, Турціє, думаю про тебе — 
власне, ти ні на мить не йшла з голови.
Я б не зніс туги за тобою,

якби не мав щастя жити під небом Москви, 
якби кожен тут не питав про тебе, 
якби радянські люди листів мені не писали, 
якби вони не любили тебе 
так само, як я їх  люблю.

Поет ще не знав, що йому вже не судилося 
добачити Анатолії, зустрітися з письменником 
Орханом Кемалем, художником Ібрагімом Ба
лабаном, поетами — Орханом Белі, Октаєм Рі- 
фатом та Меліхом Джевдетом, які у найтяжчі 
часи підтримали Назима Хікмета, оголосивши 
голодовку на знак солідарності з ним. Лише че
рез десять років у Варшаві він зустрінеться з 
дружиною та сином, зустрінеться, щоб розста
тися з ними назавжди...

Перший рік у Москві був для Хікмета плід
ний. Нарешті він зміг писати, не думаючи про 
Цензуру, про можливе ув’язнення; спокійно 
спати, не звертаючи увагу на автомобілі, що зу
пиняються коло його будинку, адже вони вже 
Не «пахнуть в’язницею». Поета здивувало і 
приємно вразило те, що його твори добре відомі 1

1 «Правда», 1951, ЗО мая.
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радянському читачеві, що кращі перекладачі т 
поети багато працювали і працюють над g0/  
творчим доробком. 0

Назим Хікмет не мислить собі життя без бо- 
ротьби. Незважаючи на хворобу, він відгуку6, 
ться майже на всі події міжнародного життя 
Вже в серпні 1951 року Назим Хікмет, член бю
ро Всесвітньої Ради Миру, бере участь у тре
тьому Всесвітньому фестивалі демократичної 
молоді в Берліні, звідки надсилає численні ре
портажі про свято, пише вірш «Передмова до 
Книги фестивалю».

Наступного, 1952 року поет публікує вірщ 
«Людина з гвоздикою», присвячений мужньому 
синові народу Греції Нікосу Белояннісу, та 
відкритого листа своєму співвітчизникові — «пі
хотинцю генерала Кларка» Велі-Оглу Ахмеду. 
Цього відкритого листа Назим Хікмет написав 
на знак протесту проти війни в Кореї, що її 
розв’язали імперіалісти. У вірші «Велі-Оглу Ах
мед» поет таврує вбивць, гнівно засуджує ре
жим Мендереса, закликаючи «турецьку брига
ду», яку уряд послав воювати до Кореї, скласти 
зброю. Пристрасний вірш-заклик Назима Хік- 
мета, розмножений у багатьох примірниках, бу
ло скинуто з літака над позиціями турецьких 
військ. Солдати «турецької бригади» здавалися 
в полон чи просто дезертирували, уникаючи 
несправедливої загарбницької війни. Таке рі
шення їм певною мірою допоміг прийняти і агі
таційний заклик Назима Хікмета.

Уряд Туреччини оголосив поета зрадником 
батьківщини і позбавив його турецького гро
мадянства. Це був один з найдивовижніших 
указів «демократичного» уряду Туреччини: по
лум’яного патріота, видатного поета і борця за

82



0 Р позбавлено громадянства! Вкрай вражений 
поет у своїй «Відповіді» писав:

«Назим Хікмет залишається зрадником
батьківщини»,—

Чорним по білому написала газета в Анкарі.
Він сказав: «Ми напівколонія імперіалізму

американського».
Так, я зрадник вітчизни, якщо ви — патріоти,
Якщо батьківщина — ваші маєтки.
Якщо батьківщина — ваші каси та вклади,
Якщо батьківщина — смерть від голоду на

уздоріжжі,
Якщо батьківщина — малярійний озноб,
Якщо батьківщина — ваше право ссати з нас кров

на фабриках,
Якщо батьківщина — американські бомби і бази, 
Тоді я — зрадник вітчизни.

І вже п’ятнадцять років жодного рядка за 
підписом Назима Хікмета не з’являлося на його 
батьківщині.

Назим Хікмет продовжує невтомно працюва
ти. Однак, як це вже було не раз, могутній ко
лись організм, знесилений сімнадцятьма роками 
ув’язнення, не витримує напруження.

1952.
З розірваним серцем, 
чотири місяці лежачи на спині, 
я чекав смерті,—

скаже поет в «Автобіографії». Не втрачаючи 
надії на одужання, Назим Хікмет пише запо
віт — «Останній лист Мемеду». Звертаючись до 
сина, поет водночас звертається і до батьківщи
ни, і до Комуністичної партії Туреччини, і до 
країни своєї мрії — Радянського Союзу:

від нашої солі і від хліба вдалині, 
від нашої мови і від пісень,
Мемеде,
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у  тузі за матір’ю твоею і за тобою, 
за товаришами в тузі і за народом

я тут помру.
Та ні,

не в засланні і не в чужому краї, 
помру в країні моєї мрії, 
в тім білім місті, де прожив 

свої найщасливіші дні.
Синку мій,
Мемеде, 
тебе я доручаю

Комуністичній партії Туреччини 
і йду із спокійною душею.
В тобі ще довго триватиме, 

в народі моїм безсмертне, 
в мені погасле

життя.

Поступово, повільно поет одужував. І цього 
разу хворобу було переможено. Поет знову по
вертається до життя, до творчості, до боротьби. 
Ще в лікарні він знову почав писати вірші.

Як і раніше, Назим Хікмет лишається вірним 
своїм естетичним поглядам. «Я намагаюсь 
вкласти в найбільш відчутні й помітні форми 
найскладніші, сказати б, найневідчутніші, най- 
непомітніші почуття,— писав поет.— Я нама
гаюсь якомога менше користуватися допоміж
ними елементами вірша. У чому, наприклад, по
лягають ці допоміжні елементи? У ритміці... 
У вишуканій римі. В образах, що засліплюють 
очі. Далі — це туман, тюль, натяки, гра слів, 
крилаті слова... Я намагаюся не писати не тіль
ки зайвого рядка, але й жодного зайвого слова. 
Я хочу віднайти відповідну форму для кожного 
окремого змісту» 1.

1 Див.: День поэзии. М., «Советский писатель»,
1956, с. 153.
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Увага поета прикута до однієї з найголовні
ших тем — теми миру, яка є наскрізною не тіль
ця в його поезіях, але і в драматургії.

«Розповідь про Туреччину» (1952) — перша 
п’єса, написана Назимом Хікметом в Радян
ському Союзі. Як і вірш «Велі-Оглу Ахмед», 
вона присвячена боротьбі за мир, проти загарб
ницької війни в Кореї. В центрі драми — діяль
ність Товариства прихильників миру, що прово
дить широку кампанію проти відправки до Ко
реї «турецької бригади». Товариство очолює 
лікар та журналіст Хатче (її прототипом була 
мужня жінка, доцент анкарського університету 
Бехідже Боран). Правління товариства скла
дається з людей, що належать до різних верств 
населення. їх об’єднала спільна мета, хоча вони 
прийшли до лав борців за мир різними шля
хами.

Якщо Хатче, робітник Ісмаїл, студентка Гго- 
зін, архітектор Нурі — переконані прибічники 
руху, то домогосподарка Фатьма вступає до То
вариства, прагнучи врятувати від проходження 
військової служби в Кореї лише свого онука 
Алі, курсанта військового училища. Та згодом 
вона приходить до висновку, що треба рятувати 
всю молодь, яку уряд країни намагається пере
творити на гарматне м’ясо, тільки таким чином 
можна врятувати і Алі. Напівосвічена жінка 
стає одним з найактивніших членів Товариства, 
сміливо викриває антинародну політику турець
кого уряду.

Хворий на туберкульоз перекладач Ешреф 
вбачає у боротьбі за мир «боротьбу за життя». 
Відомий усій країні письменник Хусейн Халім 
стоїть трохи осторонь Товариства прихильників 
миру, хоча і пише статті для прогресивного
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журналу. Лише після жорстокого допиту в ц0 
ЛІЦІЇ ВІН зрозумів, ЩО ТІЛЬКИ активними ДІЯМИ 
можна досягти мети — миру — і врятувати 
життя шістнадцяти тисячам турецьких сод. 
датів, а також мирного населення Північної 
Кореї.

Персонажі п’єси «Розповідь про Туреччи
ну» — рядові борці за мир. Назим Хікмет зма
льовує їх не тільки в процесі важкої, небезпеч
ної роботи, але й у життєвих ситуаціях, і це 
надає п’єсі сценічної виразності і драматизму. 
Вони без жодних вагань підписують відозву до 
всіх чесних людей Туреччини, з вимогою при
пинити допомогу янкі в Кореї, хоч за це їм і 
загрожує сувора кара.

Борцям за мир і незалежність Туреччини На
зим Хікмет протиставляє продажного редактора 
проамериканської газети Каміля, боягуза Алі — 
онука Фатьми, жорстокого начальника поліції, 
американських сенаторів і радників.

Гнівно виступаючи проти антинародної полі
тики тодішнього турецького уряду, Хікмет ви
словлює певність у тому, що реакційний уряд 
рано чи пізно буде скинуто:

Ви продали нашу країну, 
омиту трьома морями, 

але ви знищені будете
разом з вашими панами.

Разом з тими, хто кораблі смерті 
привів з-за океану!

Разом з тими, хто схиляється перед золотом 
та кров’ю, 

ви будете знищені!

Передбачення Назима Хікмета справдилося: 
1960 року турецький народ скинув ненависний 
уряд Мендереса.

86



Дазим Хікмет постійно шукає нових засобів 
відтворення навколишньої дійсності.

Згадані вище рядки з п’єси «Розповідь про 
•Туреччину» не належать жодному з її персо
наж ів. Ці слова виголошують «голоси по ра
діо» — своєрідний «народний хор». Ними роз
починається і закінчується п’єса. Цей художній 
засіб, притаманний давньогрецькому театру, 
ритуальним виставам африканців, народному 
турецькому театрові «Карагез», дає змогу авто
ру не тільки вводити читача у дію п’єси, а й ко
ментувати політичну ситуацію в країні.

Гостросоціальна, народна драма Назима Хік- 
мета «Розповідь про Туреччину» стала поміт
ним явищем не тільки в його творчості, але й 
у тогочасному театральному житті Радянського 
Союзу та країн народної демократії.
1 Новаторські драматургічні шукання Хікмета 
були шуканнями нових форм для сценічного вті
лення нового революційного змісту, збагачення 
методу соціалістичного реалізму: «Театр — це 
народна радість, народне свято,— говорив він.— 
З цілого ряду причин, серед яких не остання — 
індивідуалізм багатого глядача, драматургія 
стала підроблятися під реальність, копіювати 
життя: показуйте нам картинки з того життя, 
яким ми живемо і яке вважаємо єдино гідним 
життям, картинки утішні, пікантні, але не дуже 
тривожні. Театр замкнувся у чотири стіни, де 
можна простелити ковдру, стілець буде схожим 
на стілець, а стіл — на стіл, все як годиться. 
Так народився театральний псевдореалізм... 
Театр став майже виключно камерним мисте
цтвом. Та лише до пори до часу. Нова, 
соціалістична епоха переступить ці межі.
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Першоосновою театрального мистецтва є слово 
і рух, тобто актор. І, на мою думку, створюючи 
сучасний реалістичний театр, який міг би від. 
повідати на запити нашого часу, до цих пер. 
шооснов належить звернутися у першу чергу 
збагачуючи їх усім кращим, що здобуто світок 
вим театральним мистецтвом» *.

Театр Назима Хікмета порушує складні 
загальнолюдські проблеми сучасності. Він віль
ний від будь-якої національної та жанрової об
меженості. Для відбиття соціальних і політич
них ідей нової доби Назим Хікмет невтомно 
шукає адекватних форм. Поет-драматург надає 
сплавові навіть старих форм — античного теат
ру, народної драми, східного епосу — нового 
змісту, філософської насиченості, бойової на
ступальності. Так, п’єса Назима Хікмета «Пер
ший день свята» (авторська редакція раннього 
твору письменника «Оселя покійного» здійснена 
разом з О. Февральським та М. Екком 1953 ро
ку) видається ніби побутовою драмою.

Не встигши поховати багача Сейфуллу-ефен- 
ді, члени його родини починають боротьбу за 
спадщину. Вони виявляються гідними послі
довниками померлого, життєвим законом якого 
було: збагачення будь-якою ціною. Сутичка між 
родичами відбувається за звірячими законами 
буржуазного суспільства, втіленими у словах 
покійного: «Не вір ніжності батьків, не споді
вайся на родинну любов, на вірність друзів. 
У цьому світі людину не обдурюють тільки йо
го власні гроші». Війна за спадщину закінчила
ся кровопролиттям. Дружина Сейфулли-ефенді, 1

1 Цит. за кн.: Р а д и й  Ф и ш. Назым Хикмет, 
с. 364.
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ферхунде, захищаючи сина, вбила пасинка. 
0 ояа ненавидить і рідного сина, підозрюючи 
g0ro в крадіжці грошей покійного.

Сатира Назима Хікмета спрямована і проти 
буржуазного способу життя, і проти плазування 
перед будь-якою псевдокультурою, і проти от
руєних буржуазною мораллю міщан. Поступово 
побутова, на перший погляд, драма набуває рис 
політичного памфлету, що звучить як вирок об
лудному світові капіталу.

У 50-і роки Назим Хікмет створив ще кілька 
н’єс, найзначнішими з яких були «Дамоклів 
меч» і «А чи був Іван Іванович?».

Гостросатирична п’єса «А чи був Іван Івано
вич?» (1955) чимось нагадує твір радянського 
драматурга Є. Шварца «Тінь». В обох п’єсах 
[сценічний ефект досягається своєрідним «роз
щепленням» центрального персонажа. Іван Іва
нович Назима Хікмета — це друге «я» загалом 
скромної і працьовитої людини, колишнього 
слюсаря Сергія Костянтиновича Петрова. Як 
і тінь вченого у п’єсі Є. Шварца, Іван Іванович 
уособлює всі найгірші риси Петрова — амбіт
ність, бюрократизм. Під впливом канцелярсько
го повітря, оточений не без сприяння Івана Іва
новича підлабузниками, Петров разюче змінює
ться. Якщо раніше він вірив «людям більше ніж 
паперам», то після згубного втручання Івана 
Івановича Сергій Костянтинович стає безприн
ципним демагогом і бюрократом. І тільки народ, 
алегорично змальований Хікметом в образі «лю
дини в кепці», рятує Петрова від остаточної 
загибелі. Сатира Назима Хікмета спрямована 
проти пережитків минулого, проти тих, хто за
важає радянському народові будувати кому
нізм.
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Боротьба за мир завжди залишалася kktv 
альною темою як для Хікмета-поета, так і 
Хікмета-драматурга. 1959 року, перебуваючи 
у Празі, він закінчив нову п’єсу — «Дамок- 
лів меч». «Я хотів показати,— пише Назим 
Хікмет,— що атомна бомба — це така ж не
безпека, як меч Дамокліціна, що про нього 
розповідає стародавня грецька легенда, який 
висить на тоненькій ниточці. Нитка ця може 
обірватися будь-якої хвилини» 1.

Драматург не зазначив, де саме відбуваєть
ся дія його п’єси, надавши тим самим своєму 
творові загальнолюдських масштабів. Для ти
пізації подій Назим Хікмет залишив безімен
ними і персонажів п’єси. Вони носять умовні 
імена: А. Б., Архітектор, Дочка судді, Комі
сіонер тощо.

У центрі твору — доля А. Б.— колишнього 
однокласника Архітектора. Протягом майже 
всієї п’єси Архітектор з дружиною читають 
листа, з якого вони і, звичайно, глядачі, ді
знаються про історію життя та поневі
рянь А. Б.

Талановитий юнак змушений стати шофе- 
ром-асенізатором, щоб хоч якось заробити на 
хліб. З нього знущається все місто. В усіх сво
їх поневіряннях А. Б. звинувачує «можних 
світу цього» — продажну еліту міста. Не вба
чаючи основу зла в соціальному устрої капі
талістичного світу, він досить своєрідно, від-

1 Цит. за кн.: А. А. Б а б а е в .  Драматургия Назы- 
ма Хикмета. Автореферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата филологических наук. Баку, 
1967, с. 15—16.
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#1дио до законів країни, в якій живе, за
сідає себе, свою честь. Його протест проти 
jyp?Kya3H0*i дійсності стає настирливою екстре
містською ідеєю маніяка. А. Б. вирішує по
битися всьому світові, скинувши атомну бом- 
jy на місто, де перебувають Архітектор з 
дружиною, сподіваючись у такий спосіб роз
в’язати світову війну.

На перший погляд, п’єса Назима Хікмета 
лає щасливе «традиційне» закінчення. А. Б. 
не зміг здійснити свій намір і, завітавши до 
Архітектора та його дружини, сказав їм, що 
жахливий лист був лише невдалим жартом. 
Але раптом додає, що це був не жарт, він не 
зміг скинути бомбу на дитячі колиски і коши
ки з квітами, «не зміг стати Єговою-месником». 
Але ж, може трапитись, хтось інший нава
житься це зробити.

П’єса «Дамоклів меч» зовсім не однозначна. 
Назим Хікмет не тільки застерігає людство від 
ядерної небезпеки, але, в підтексті, закликає 
до знищення суспільства соціальної нерівнос
ті, хай і не таким способом, до якого нама
гався вдатися головний герой п’єси «Дамоклів 
меч».

П’єси Назима Хікмета 50-х років ще раз 
продемонстрували широчінь інтернаціоналіс
тичного світогляду драматурга, його новатор
ство, а головне — його революційну, партійну 
пристрасність.
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НАЗИМ ХІКМЕТ І УКРАЇНА

Твори турецького поета і драматурга Назим 
Хікмета завжди були популярними в Радян 
ському Союзі. Вони неодноразово виходили ве- 
дикими тиражами, перекладалися багатьма мо
вами нашої країни. З віршами, статтями, нари
сами, рецензіями, присвяченими Назиму Хікме- 
ту та його творчості, виступали М. Тихонов 
М. Асеев, Б. Полевой, М. Грибанов, Р. p3aj 
Б. Слуцький, С. Маршак, О. Жаров, X. Берула- 
ва та багато інших. Про його художній доробок 
написано кілька монографій, найпомітнішими 
серед них є праці А. Бабаева, Р. Фіша.

Щиро шанують Назима Хікмета, зокрема, 
на Україні. Серед авторів перекладів та оригі
нальних творів про Хікмета імена Максима 
Рильського, Павла Тичини, Володимира Сосю- 
ри, Андрія Малишка, Миколи Бажана, Любо
мира Дмитерка, Антона Хижняка, Богдана Ча
лого, Олекси Новицького, Івана Драча, Віталія 
Коротича, Івана Рядченка та ін. Українські 
митці присвячують турецькому письменнику і 
громадському діячеві численні нариси, статті.

Назим Хікмет бував на Україні, цікавився 
українською культурою і літературою. «Я від
відав Україну 1928 року, коли її працьовитий 
народ натхненно будував соціалізм,— говорив 
Назим Хікмет наприкінці 1951 року, коли 
вдруге приїхав до нашої республіки.— І нині, 
через двадцять чотири роки, я з радістю сте
жу за новими успіхами талановитого і працьо
витого українського народу, що будує кому
нізм разом з усіма падянськими народами-бра- 
тами» 1.

1 «Правда Украины», 1952, 1 января.
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Українським дітям, читачам «Барвінку», по- 
еТ присвятив вірш «Пастух Алі». У квітні 
1 9 5 2  року вірш з’явився на сторінках журналу 
в перекладі Богдана Чалого. Назим Хікмет 
пригадує Анатолію, край, де живуть тисячі 
маленьких Алі, яким поет бажає такого світ- 
лрго щасливого життя, яке мають радянські 
діти:

Вам привіт шле земляк мій,
хлопчик Алі.

Він худобу пасе на зелених горбах.
Та в нього нема ні клаптя землі, 
ні овечки поганої в панських гуртах...
Чорні очі його, як чорний янтар, 
не бачили зошита й олівця, 
не бачили, як вигляда буквар, 
не бачили материного лиця.
Важкі порепані руки його, 
мов коріння, згрубілі в тринадцять літ, 
вони не торкали веселого м’яча, 
вони не торкали білого калача.
Важкі порепані руки його 
брали каміння, залізо руде 

й лід.
А серце його молоде 
щастя такого, як ваше, жде.

Через два роки, з нагоди проведення Дека- 
ди російської літератури і мистецтва в Києві, 
присвяченої 300-річчю возз’єднання України 
з Росією, Назим Хікмет виступив у «Литера
турной газете» із статтею «Свято єдності». 
«Київ,— писав він,— одне з найкрасивіших 
міст, які мені доводилося бачити, місто весни, 
зелене і святкове... У народних казках — ро
сійських, українських, турецьких — закоху
ються відразу. На мій погляд, у цьому є вели
ка життєва мудрість. Я відразу закохався у 
Київ, і дуже хотілося б, щоб це була взаємна
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любов... Я подружив з київськими письменни
ками. Платон Воронько, Андрій Малишко чи, 
тали мені свої вірші українською мовою і од
разу ж перекладали російською. Це мені було 
дуже приємно, адже я вважаю себе москви
чем!..

Я дуже люблю народні свята. Свято 300-річ- 
чя возз’єднання України з Росією — одне з 
найвизначніших, на яких мені доводилося по
бувати. Я був безмірно щасливий, що брав у 
ньому участь...» 1

У Київському російському драматичному те
атрі імені Лесі Українки Назим Хікмет виго
лосив полум’яну промову українською мовою, 
підкресливши, що турецький та український 
народи — сусіди, для яких Чорне море мог
ло б стати Морем Дружби.

Турецького поета, природно, цікавила укра
їнська література і, головним чином, поезія. 
Назим Хікмет був знайомий з нею з пе
рекладів. У Києві він почув вірші українських 
поетів в оригіналі. Особливо сподобалися На- 
зимові Хікмету твори А. Малишка, які він 
назвав «істинною поезією». 16 травня 1954 ро
ку разом з українськими письменниками та 
письменниками братніх радянських республік 
поет відвідав музей Тараса Григоровича Шев
ченка. Творчість українського народного пое
та справила на Назима Хікмета незабутнє вра
ження. «Я ще раз переконався, яка це 
сильна, могутня зброя — поезія,— записав На
зим Хікмет у книзі відгуків музею.— Шевчен
ко завжди мене цікавив і вражав не тільки як

1 «Литературная газета», 1954, 20 мая.
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Дальний поет і дуже талановитий худож- 
0 0 К, а й як борець, у якого немає розриву між 
ЙОГО життям і творчістю» 1.

Натхнений поїздкою до нашої республіки, 
Цазим Хікмет написав вірш «Місту Києву», 
висловивши у поетичній формі любов до Укра
їни, до творчості Т. Шевченка:

Я закохався в це місто 
умить.

Наче стамбульська тут неба 
блакить.

Подібний до Бурси, зелений стоїть,
а віку йому — кільканадцять 

століть...
Як тільки приїхав у місто 

красне,
Шевченко зустрів наче сина 

мене...
Сказав:

«Спалахнувши, як серце моє,
Вірш мусить народу буть 

поводирем!»

Великою шаною до українського поета про
йняті рядки Назима Хікмета. «Уклонившись, 
я руку йому з повагою поцілував»,— зазна
чає він у вірші «Місту Києву». За турецькими 
звичаями, це означає, що Назим Хікмет вва
жає Тараса Шевченка не тільки видатним по
етом, але й своїм учителем.

Інтерес Назима Хікмета до української лі
тератури, зокрема до Т. Г. Шевченка, зростав. 
Творчість великого Кобзаря була близькою 
турецькому поетові-комуністу. В статті «Наш 
Шевченко», написаній до 100-річчя від дня 
смерті великого українського поета, Назим

1 Цит. за газ. «Советское Закарпатье», 1954, 22 мая.
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Хікмет писав: «Шевченко співробітничав 3 

усіма справді демократичними російськими ін
телігентами, вивчав всі передові теорії всіх 
часів і народів...» 1

Назим Хікмет відзначав схожість долі Шев
ченка зі своєю. Багато років український поет 
перебував у засланні. За наказом реакційних 
вищих кіл Туреччини Назима Хікмета близь
ко сімнадцяти років протримали за гратами 
стамбульської, бурської та чанкирської в’яз
ниць. Та й за найтяжчих умов борці за народне 
щастя не складали зброї. Саме тому Назим 
Хікмет і вважав, що творчість Тараса Григо
ровича Шевченка — «одна з найпрекрасніших 
пісень боротьби, яку співають у колоніях та 
напівколоніях народи, що проливають кров за 
свою національну незалежність і демократич
ні права» 2.

Хікмет пригадує свого алжірського друга, 
який знав напам’ять чимало віршів Шевченка, 
багатьох поетів з країн Азії, Африки та Латин
ської Америки, яких надихало волелюбне Шев- 
ченкове слово. Та є країни, і серед них Туреч
чина, відзначає він, де класичні твори російських 
і українських письменників забороняють. «Ро
ків п’ять тому я був у Києві,— писав Назим Хік
мет у статті «Наш Шевченко».— Якось слухав 
передачу анкарського радіо. Передавали, що 
один турецький делегат меджлісу (парламен
ту) нападав на класичну російську літературу. 
Він вимагав спалити (як тут не згадати ліри- 
ко-філософську поему Хікмета «Джіоконда та

1 «Литературная газета», 1961, 9 марта.
2 Т а м ж е .



Сі Я-у».— В. К.) книжки Толстого, Тургенева, 
Горького, перекладені турецькою мовою. Ці 
ярижки, за його словами, підбурюють селян 
до повстання проти поміщиків, проти багатіїв, 
виступають за роздану селянам поміщицьких 
земель.

Слухаючи цю передачу анкарського радіо у 
Києві, я згадав Шевченка. Я подумав, що як
би той делегат-поміщик читав Шевченка, він 
вимагав би вжити термінових заходів, і не тіль
ки вилучити книжки Шевченка, перекладені 
турецькою, але й закрити шлях до Туреччини 
творам Шевченка навіть українською мовою» *.

Назим Хікмет умів по-справжньому і люби
ти, і ненавидіти. У віршах поета клекотить 
гнів, коли він пише про визискувачів, реак
ціонерів, буржуа. Та коли Хікмет любить, то 
увесь віддається почуттю, що його охопило. 
Такою була любов Назима Хікмета до Украї
ни, до її видатного народного поета. Творчість 
Т. Г. Шевченка письменник-комуніст вважав 
невмирущою. «Доки битимуться серця людей, 
звучатиме і голос Шевченка» 1 2,— писав Цазим 
Хікмет. Ці слова випливали з його розуміння 
поезії як мистецтва дійового, безкомпромісно
го, народного, яким були твори Кобзаря.

У Москві поет потоваришував з Олександ
ром Довженком. Він високо цінив стрічки ви
датного кінорежисера та письменника, особли
во «Землю». Радянський літератор В. Перцов 
пригадує один з вечорів на початку 1956 року, 
розмову, яка велася тоді, про долю мистецтва в 
революції. «...Я помітив,— зазначає В. Пер-

1 «Литературная газета», 1961, 9 марта.
2 Т а м  ж е ,
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цов,— що оповідання й судження чудового ту
рецького поета справляють на Довженка силь
не враження»

З великим зацікавленням поставився Назим 
Хікмет до творчості Олександра Корнійчука. 
П’єси Назима Хікмета поряд з п’єсами україн
ського драматурга йшли в багатьох театрах 
Радянського Союзу, в тому числі і в Києві, Хар
кові, Львові.

В листопаді 1960 року Назим Хікмет надру
кував на сторінках «Литературной газетьі» 
статтю, присвячену драматургічній майстер
ності Олександра Корнійчука. Говорячи про 
свою любов до творчості Корнійчука, він під
креслює, що якби український драматург «не 
був майстром своєї справи, то, незважаючи на 
партійність, гуманність, громадянськість своїх 
тем, не зміг би створити «Платона Кречета» 
і «Фронт». Драматургія Корнійчука, на думку 
Назима Хікмета, сприяє процесу формування 
нової людини.

Театр Назима Хікмета, як і Олександра Кор
нійчука,— це театр, якому чужа національна 
обмеженість, це театр високих почуттів, ро
мантичної піднесеності і широких узагальне
них сценічних рішень, людяності і гострої со
ціальності. Тому творчість українського дра
матурга близька турецькому поетові: «Вона 
прагне правдиво відбивати дійсність. Тому на  ̂
ціональні особливості характерів її героїв ор
ганічно поєднані з особливостями радянського 
характеру. Це чудовий вияв пролетарського 
інтернаціоналізму в радянській драматургії. 1

1 В. П е р ц о в. З вулиці Довженка.— У кн.: По
лум’яне життя. Спогади про Олександра Довженка. К., 
«Дніпро», 1973, с. 667,



Корнійчук — лірик, він любить гумор, він — 
річний, але передовсім він — громадянин». 
jjK підкреслював сам Назим Хікмет, пишучи 
про драматургію О. Корнійчука, він намагався 
«висловити свою любов і повагу до україн
ських майстрів».

Кожен виступ Назима Хікмета про укра
їнських митців фактично був присвячений не 
комусь одному з них, а всій українській ра
дянській літературі, яку поет розглядав як 
складову частину багатонаціональної радян
ської літератури. У кожній, хоч і невеликій 
статті Назим Хікмет мислить широкими кате
горіями, торкається багатьох тем, проблемати
ки мистецтва взагалі. Прикладом такого під
ходу до конкретного матеріалу можуть бути 
дві статті про вірші київського лікаря, укра
їнського поета Віталія Коротича. Він не ці
кавиться його віком, для нього він молодий, 
як всі справжні поети. Назим Хікмет читав 
вірші В. Коротича українською мовою, яку ду
же любив. На його думку, вона звучить се
ред слов’янських мов так само, як італійська — 
серед своїх братів... «Поезія Віталія Короти
ча,— пише турецький поет,— Цроста, розумна, 
лаконічна, він любить глибокі узагальнення. 
І мені подобається, що він не завжди будує 
свої вірші навколо сюжету... Щасливої доро
ги, дорогий брате!» 1

Колись Назим Хікмет підкреслив, що насам
перед він — комуніст, потім — турок, а по
тім уже письменник. Глибокою партійністю, 
«чуттям єдиної родини» пройнята вся його твор- 1

1 «Литературная газета», 1960, 17 декабря.
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чість. Назим Хікмет високо тримав прапор iH„ 
тернаціоналізму. У своїй пристрасній публі' 
цистичній книжці «Слово сучасника» відомий 
український письменник Антон Хижняк, який 
до речі, переклав п’єси Хікмета «Легенда про 
любов» та «Розповідь про Туреччину» україн
ською мовою, наводить такі слова Хікмета: 
«Знаєте, яка виникла думка? Ось ви, украї
нець, переклали мої п’єси на українську мову, 
п’єси турка. Із історії ми знаємо, скільки горя 
завдали мої предки вашим предкам-україн- 
цям. Я схиляюсь перед вашими прадідами-за- 
порожцями. На вутлих шкаралупинках через 
Чорне море діставалися вони в Стамбул, щоб 
визволяти з неволі своїх земляків. Адже так 
співають у ваших думах? Це благородство хо
робрих людей. А що, як спробувати написа
ти роман про українців і турків? Написати 
вже з наших позицій, позицій комуністів. Як
що вдасться — неодмінно напишу. Цікаво бу
де?» 1

На жаль, Назим Хікмет не встиг здійснити 
свого задуму. А, безперечно, цей твір був би 
політичним, бо критерії творчості Хікмета — 
соціально-класові; пройнятий любов’ю не тіль
ки до співвітчизників, а й до українського на
роду, бо написаний був би письменником-ін- 
тернаціоналістом; мав би лірико-романтичний 
характер, бо створений одним з найбільших 
поетів XX століття, щирим другом українсько
го, як і всього радянського народу.

1 А. Х и ж н я к .  Слово сучасника. К., «Радянський 
письменник», 1974, с, 224.
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ЯРОК У БЕЗСМЕРТЯ

«Мені було п’ятдесят дев’ять, коли за вісім- 
0 адцять годин я перелетів з Праги до Гава
ни»,— писав Назим Хікмет в «Автобіографії». 
І це була далеко не єдина з його подорожей 
но світу, не єдиний з його виступів на захист 
миру. Поет відвідав Париж і Відень, Братіс- 
яаву і Будапешт, Берлін і Варшаву, Хельсін- 
ки і Софію, Пекін і Брно, Каїр і Рим. Він 
познайомився з Пабло Нерудою і Ніколасом 
Гільєном, Луї Арагоном і Пабло Пікассо, По
лем Елюаром і Ярославом Івашкевичем... Під 
враженням подорожей і зустрічей Хікмет ство
рив кілька поезій: «Будинок доктора Фауста», 
«Вітрини вулиці Вацлава», «Ранок», «Опти
містична Прага». Узагальненням побаченого, 
пережитого став невеликий вірш «Про одну по
дорож». Поет пише:

Поїзд сходить з рельсів.
Корабель тоне.
Літак розбивається.
Карта

намальована
на льоду.

Якби мене спитали:
«Чи підеш знову?»

Я сказав би:
«Піду!» І

І можна з певністю твердити, що він справді 
повторив би подвиги, йшов би знову тим шля
хом, яким йому судилося пройти.

Слова Назима Хікмета ніколи не суперечи
ли його справам. Поет завжди говорив правду, 
якою б «незручною», «неетичною» вона не бу
ла. Він завжди висловлював і обстоював свої 
погляди, і цьому ніщо не могло завадити.
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Радянський письменник та публіцист О. Кри- 
вицький згадує у статті «Втрачене і повер- 
нене» про дивовижний, нереальний, на пер
ший погляд, випадок, що трапився на другий 
день після приїзду Назима Хікмета до Радян
ського Союзу.

Кривицький познайомив Хікмета з молодим 
співробітником «Литературной газеты», який 
відповідав за рубрику «Свободу Хікмету», пе
реклав російською мовою кілька віршів поета. 
І, несподівано для всіх присутніх, і в першу 
чергу для самого Кривицького, який спитав 
Хікмета, чи сподобався йому переклад, той ка
тегорично відповів: «Ні!» — і зробив чіткий
аналіз російського відповідника вірша «На 
п’ятий день голодовки». Моя^е видатись див
ним, що людина, яка нещодавно вийшла з 
в’язниці, учора тільки приїхала до СРСР, 
безапеляційно розкритикувала переклад власно
го вірша, до того ж зробленого одним з найак
тивніших учасників всесвітньої кампанії за її 
звільнення. Та відстоювати свої творчі переко
нання Назим Хікмет вважав справою честі.

«Коли у Стамбулі відбувався страйк,— зга
дував Назим Хікмет,— мені сказали: «Пиши 
про це вірші, знайди народні пісні, будемо по
ширювати». Я сприйняв це як найбільшу 
честь і не халтурив. Моя партія ніколи 
не вимагала від мене писати вірші, які захи
щали б війну. Вона завжди хотіла, щоб я пи
сав про дружбу народів, про оптимізм, про 
щастя людства на земній кулі. Але це не ви
ключає права бути сумним. Сум — не песи
мізм. Я інколи дуже сумний, але я не песи
міст. Для мене немає літератури поза моєю 
партією, тому що для мене немає без неї жит-
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тд. Я хочу, щоб мої вірші відповідали на всі 
запити моїх читачів. Коли юнак любить дівчи
ну,*— щоб читав мої вірші; коли старому сумно 
помирати,— щоб читав мої вірші; коли люди 
ідуть на першотравневу демонстрацію,— щоб 
читали мої вірші; коли якийсь бюрократ зле 
пожартував з вас,— щоб читали мої вірші. 
Письменник-комуніст мусить відповідати на 
всі людські почуття...» 1 

Та «відповідаючи на всі людські почуття», 
Назим Хікмет завжди бачив найістотніші риси 
життя і писав просто про найскладніше. На 
схилі літ почуття поета лишаються такими, як 
в юності. Він живе «на землі, між людей, для 
людей». Дедалі частіше Назима Хікмета тур
бує хвороба серця, і він поспішає жити, по
спішає «перелічити зірки», «налити воду в 
склянки» — поспішає творити нові й нові вір
ші, бо ніщо не робило його «щасливішим, ніж 
пісні».

Перед тим, як піти, в мене ще так багато справ,
перед тим, як піти.

Я оленя врятував від мисливця, 
та він ще лежить непритомний.
Я з гілки зірвав помаранч, 
та шкірка ще не очищена.
Я вже змішався з зірками, 
та їх  ще не перелічено.
Я воду дістав із криниці, 
та склянки все ще порожні.
Лежать на підносі троянди, 
та вазу з каміння не вирізьблено.
Любов’ю життя не насичено.
Перед тим, як піти, в мене ще так багато справ,

перед тим, як піти.
( « П е р е д  т и м , я к  п і т и » )

1 Див.: «Москва», 1966, № 5, с. 195.
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У поезіях Назима Хікмета останніх років 
життя переважають ліричні, інтимні інтонації 
Та це аж ніяк не означає, що Назим Хікмет 
перестав бути бійцем, бо і в такі найліричніші 
його вірші органічно входять суспільно-полі- 
тичні мотиви.

Поет як мало хто сприймав «біль інших». 
Він розумів почуття алжірців, що боролися за 
національну незалежність, стражденних селян 
Анатолії, жителів Праги, що оплакували Ві- 
тезслава Незвала, чотирьох мільйонів голод
них кубинських селян, які у 1959 році вітали 
перемогу народної армії Фіделя Кастро. Ку
бинську революцію, наприклад, поет оспівав у 
поемі-репортажі «Гавана» (1961). Того ж року 
Назим Хікмет надіслав віршованого листа Ко
муністичній партії Туреччини з приводу її со
рокаріччя:

Сьогоднішнім ранком нам усім сорок років,
тим, хто сидить в казематі,
тим, хто працює,
тим, хто живе на чужині.
Нам усім сорок років.
Многі літа, товариші!

( « С о р о к  р о к і в » )

Свої вірші Назим Хікмет присвячує турець
ким пролетарям («Вітання турецькому робіт
ничому класу»), міжнародному революційному 
рухові («Крокує армія голодних», «Першого 
травня...»), застерігає світ від небезпеки 
нової війни («Про радіоактивні дощі»). Зно
ву його охоплює туга за «морем» — за рідною 
Туреччиною, за сином, якого йому довелося 
побачити тільки єдиний раз у житті. А Хікмет 
так любив дітей, усіх дітей землі, для яких нц-

104



0 ісав чудовий вірш-посвяту «Дітям», де за
микає дати «земну кулю дітям» хоч на день, 
щоб вона відчула, якою великою може бути 
довіра:

З наших рук взяли діти ту кулю...
І дерева на ній вже буяють!

Діти — наскрізний образ і останньої поеми 
Назима Хікмета «Відозва з передмовою», що 
була опублікована вже після смерті поета у 
збірці «Московське літо». Ця поема — справж
ня ода життю, людяності, добру. І водночас — 
пересторога, протест проти ядерної небезпеки.

Поет з позицій історичного оптимізму пише 
багато віршів для наступних поколінь, звер
тається до усього людства із схвильованими, 
відвертими словами: «Дні нашого життя — це 
зернята на дитячих долонях. На дитячих до
лонях вони проростуть...»

Віра в людину і в людство залишалася з На
зимом Хікметом до останнього подиху, до ос
таннього рядка.

В останні роки життя поет-комуніст багато 
працював над автобіографічним романом «Ро
мантика» (1963). Як і поема «Відозва з перед
мовою», цей прозовий твір Назима Хікмета 
став своєрідним підсумком його полум’яного 
життя.

У «Романтиці» Хікмет суворо дотримується 
найважливіших віх своєї біографії. Так, Ах
мед — один з головних героїв роману,— як і 
сам автор,— онук паші. Як і Назим Хікмет, 
він подорожує по Анатолії, вчителює у Волу, 
здійснює сміливу втечу до Радянського Союзу. 
Риси, притаманні письменникові, легко знайти 
і в образі Ісмаїла.
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У фіналі роману «Романтика» Назим Хік- 
мет пише про своїх друзів, що завітали до ньо
го: «Мої гості не постаріли. Вони в тому віці, 
у якому я їх бачив востаннє... А мені — вже 
за шістдесят. Прожити б іще років п’ять».

Та не пройшло й року від дня написання 
цих заключних рядків «Романтики», як уся 
Москва, весь радянський народ проводжали в 
останню путь великого сина Туреччини...

До роману «Романтика» органічно увійшов 
невеликий вірш. У кількох словах Хікмет зу
мів сказати про найголовніше для себе — про 
те, що становило сенс його життя, його мис
тецьке кредо:

Я — комуніст,
Повен жаги з голови до п’ят.
Жаги: бачити, мріяти, знати,
Жаги: появу дітей і світанків пізнати,
Жаги: гойдалки на зорі чіпляти,
Жаги: потом вмиваючись, сталь виплавляти.
Я — комуніст,
Повен жаги з голови до п’ят.

( П е р е к л а д  О . Г а н у с ц я )

Саме таким лишився у пам’яті всього про
гресивного людства видатний поет, драматург, 
критик і публіцист, борець за мир Назим Хік
мет.
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