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Azәrbaycanın çoxәsrlik musiqi mәdәniyyәti XX әsrin әvvәllәrindә yaranan
müasir bәstәkarlıq yaradıcılığının tәmәli üçün, onun gәlәcәk inkişafı üçün әsas
olmuşdur.
Çoxcildli “Azәrbaycan musiqi tarixi”nin ikinci cildindә, XX әsrin әvvәllәrindәn fәaliyyәtә başlamış bәstәkarlarımızın xronoloji sıra ilә portretlәri,
onların hәyat vә yaradıcılığı araşdırılıb tәqdim olunmuşdur. Musiqi tariximizin
bәhs etdiyimiz bu dövrü böyük bәstәkarlarımız Üzeyir Hacıbәyli, Müslüm
Maqomayev, Zülfüqar Hacıbәyov, Asәf Zeynallı vә o vaxt Bakıda yaşayıb
fәaliyyәt göstәrәn mәşhur rus-sovet bәstәkarı M.R.Qliyer, görkәmli bәstәkarlarımız Әfrasiyab Bәdәlbәyli, Niyazi, Sәid Rüstәmov vә Azәrbaycanın ilk
qadın bәstәkarı Ağabacı Rzayevanın adıyla bağlıdır.
Tәdqiqatın giriş vә sonrakı hissәlәrindә mәdәniyyәtimizdә, musiqimizdә baş
verәn hadisәlәrin inikası, әsasәn opera vә operetta kimi janrlar haqqında mübahisәlәrin, diskussiyaların geniş müzakirәsi vә tәhlili tәqdim edilir. Kitabda bu dövrün
görkәmli ifaçıları H.Sarabski, Bülbül, Ş.Mәmmәdova, Q.Almaszadә, R.Behbudov
vә b. haqqında da mәlumat verilir, nadir fotolar, musiqi nümunәlәri, rus vә ingilis
dillәrindә xülasә vә istifadә olunmuş әdәbiyyat tәqdim olunur.
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ÖN SÖZ
2012-ci ildə nəşr etdiyimiz “Azərbaycan musiqi tarixi”nin
birinci cildində musiqimizin ən qədim zamanlardan XX əsrə qədərki dövrü araşdırılmışdır. Kitabda qədim dövrün musiqisinin
icmalı və təfsiri, ayrıca bölmə kimi musiqimizin təməlini təşkil
edən şifahi ənənəli peşəkar xalq musiqimiz – aşıq sənətimiz,
muğamlarımız, musiqi folklorumuz – mahnılarımız, rəqslərimiz
təhlil edilib, qədim musiqi alətlərimiz təqdim olunmuşdur. Nizami dövründə musiqimizin inkişafı (XII əsr), XIII–XV əsrlərdə
musiqi elmimizin korifeyləri S.Urməvi, Ə.Marağai, F.Şirvani
yaradıcılığı haqqında geniş məlumat verilmiş, onların bir sıra
musiqi risalələrinin təhlili təqdim edilmişdir. Azərbaycan muğam sənətinin inkişafında Şuşa, Şamaxı və Bakı muğam məclislərinin böyük rolu qeyd olunmuşdur, Qarabağın, Şuşanın Azərbaycan musiqisinin beşiyi və musiqi məbədi olması göstərilib,
böyük ensiklopedist-alim M.M.Nəvvabın və ustad xanəndə
C.Qaryağdıoğlunun həyat və yaradıcılığının təhlili verilmişdir.
Təqdim etdiyimiz II cilddə isə Azərbaycanın çoxəsrlik musiqi
mədəniyyətinin, XX əsrin əvvəllərində yaranan müasir bəstəkarlıq yaradıcılığının təməli üçün, onun gələcək inkişafı üçün əsas
olduğu vurğulanmışdır.
Bəstəkar fenomeninin yeni musiqi mədəniyyətinin fəal qurucuşu, təşkilatçısı və təbliğatçısı kimi yaradıcı və aparıcı rolu
müəyyənləşmiş, musiqi tariximizin bəhs etdiyimiz dövrü böyük
bəstəkarlarımız Üzeyir Hacıbəyli, Müslüm Maqomayev, Zülfüqar Hacıbəyov, Asəf Zeynallı və digər istedadlı bəstəkarlarımızın, ifaçılarımızın yaradıcılığı ilə bağlı olduğu göstərilmişdir.
Təqdim etdiyimiz “Azərbaycan musiqi tarixi”nin ikinci cildində XX əsrin əvvəllərində fəaliyyət göstərən bəstəkarların
xronologiya üzrə portretləri təqdim olunub, həyat və yaradıcılıqları araşdırılmış, yeni janrların yaranması qeyd olunmuşdur.
Tədqiqatın XX əsrin əvvəllərində mədəniyyətdə, musiqidə baş
verən hadisələrin inikası, əsasən opera və operetta kimi janrlar
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haqqında mübahisələrin, diskussiyaların geniş müzakirəsi təqdim edilmişdir.
20-30-cu illər Azərbaycan musiqisində Üzeyir Hacıbəylinin
təbiri ilə desək “təşkilatçılıq, quruculuq” illəri kimi qəbul olunmuşdur və bu təşkilat işlərinin başında Üzeyir bəy Hacıbəyli
dayanmışdı.
Azərbaycan dövlət konservatoriyasının, ilk çoxsəsli xorun,
ilk notlu xalq çalğı alətləri orkestrinin, musiqi məktəbinin, musiqi texnikumunun yaranması Ü.Hacıbəylinin yorulmaz fəaliyyəti
ilə bağlı idi.
Milli musiqi mədəniyyətinin inkişaf problemləri və perspektivləri, Şərq və Qərb musiqisinin qarşılıqlı təsiri məsələləri üzrə
elmi mübahisələrin fəal iştirakçısı olan Ü.Hacıbəyli bu mübahisələrdə realist, elmi dəlillərə əsaslanan mövqe tutmuşdur. Onun
bu mövqeyinin düzgünlüyü Azərbaycan incəsənətinin bütün
gələcək inkişafı ilə təsdiq edilmişdir.
Müasir Azərbaycan musiqişünaslığının əsasını qoyan da
Ü.Hacıbəyli olmuşdur. O, uzun illər boyu xalq musiqisinin üzərində elmi tədqiqatlar aparmışdır. 1921-ci ildən mətbuat səhifələrində Ü.Hacıbəylinin milli musiqinin müxtəlif problemlərinə həsr
olunmuş məqalələri dərc olunur. “Azərbaycanda musiqi inkişafı”,
“Azərbaycan musiqi həyatına bir nəzər”, “Azərbaycan türk xalq
musiqisi haqqında”, “Şərq musiqisi və Qərb musiqi alətləri”,
“Musiqidə xəlqilik” məqalələrində, məruzə və çıxışlarında o,
Azərbaycan musiqi dilinin məqam, melodiya, metroritm, səs sistemi, çoxsəslilik, vokal sənəti ilə bağlı problemlərini irəli sürmüş
və həll etmişdir. Onun elmi axtarışları “Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları” adlı fundamental əsərdə tamamlanmışdır. Bu əsərdə bəstəkar xalq musiqisinin böyük bilicisi, uzaqgörən tədqiqatçısı kimi çıxış edir. Bu tədqiqat yalnız Azərbaycan musiqişunaslıq
fikrinin inkişafı üçün böyük əhəmiyyət kəsb etməmiş, həm də bu
gün Qloballaşma dövründə müxtəlif beynəlxalq konqreslərdə və
simpoziumlarda Şərq musiqi mədəniyyətinin özünəməxsusluğu,
onun Qərb musiqi sistemlərilə qarşılıqlı əlaqəsi məsələləri qoyulduğu vaxtda da öz aktuallığını saxlamışdır.
4

Lakin əlbəttə ki, ilk növbədə, öz əsərlərində milli musiqi
folklorunun zənginliyini, rus və Avropa bəstəkarlıq texnikasının
naliyyətləri ilə üzvi surətdə birləşdirə bilmiş Ü.Hacıbəylinin yaradıcılıq irsi Azərbaycan və xarici Şərq ölkələrinin musiqi mədəniyyətinin inkişafı üçün parlaq nümunə olmuşdur.
Ü.Hacıbəylinin Azərbaycanda və ümumən Şərqdə muğam
operasının əsasını qoyan “Leyli və Məcnun”a, yaradıcılığının
zirvəsi epik operası “Koroğlu”ya, bütün dünyada məşhur olan
“Arşın mal alan” operettasına , “Sənsiz” və “Sevgili canan” romans-qəzəllərinə, elmi-tədqiqat əsəri olan “Azərbaycan xalq
musiqisinin əsasları”na cilddə xüsusi fəsillər ayrılmışdır.
Ü.Hacıbəyli Azərbaycan milli harmoniya və polifoniyasının
əsasını da qoymuşdur. O, Azərbaycan məqamlarını Avropanın
major-minor sistemi ilə üzvi surətdə birləşdirə bilmişdir.
“Öz təbiətinə görə təksəsli olan Azərbaycan musiqisinə çoxsəsliyi tətbiq etmək mümkün deyil” – kimi qəbul edilmiş yanlış
rəyi alt-üst edərək, Ü.Hacıbəyli böyük ustalıqıla xalq musiqisində mövcud olan çoxsəsliyin ünsürlərindən faydalanmış,
klassik polifoniya prinsipləri əsasında Azərbaycan polifonik üslubun gözəl nümunələrini yarada bilmişdir.
Ü.Hacıbəyli Azərbaycan musiqisinə yeni “romans – qəzəl”
janrını da daxil edərək vokal musiqimizin “Sənsiz” və “Sevgili
canan” kimi incilərini yaratmışdır. O, kamera-instrumental və
aşıq musiqisinin imkanlarından böyük bacarıq və zövqlə istifadə
edərək, zərif “Aşıq sayağı” triosunu yazmışdır.
Ü.Hacıbəyli fantaziya janrında Azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestri üçün “Çahargah” və “Şur” kimi orjinal əsərlər bəstələmiş, kantata janrını milli musiqimizin geniş imkanlarıyla zənginləşdirmişdir.
Ü.Hacıbəylinin Böyük Vətən müharibəsi illərindəki fəaliyyəti yüksək vətəndaşlıq hissi, düşmənə qarşı barışmaz mübarizə,
qələbəyə inam hissi ilə aşılanmışdır. Müharibənin başlanğıcından son qələbəyə qədər onun əsərləri, marşları və mahnıları aktual olmuş və böyük rol oynamışdır.
Ü.Hacıbəyli Azərbaycan Dövlət himninin müəllifidir. Bu
himn hər səhər efirdə səslənərək xalqımızı yeni əmək nailiyyətlərinə ruhlandırır.
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İstedadlı ictimai xadim və müəllim Ü.Hacıbəyli Azərbaycan
Bəstəkarlar İttifaqının sədri vəzifəsində çalışmış, Azərbaycan
Dövlət Konservatoriyasının professoru və rektoru olmuş, Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Elmi-Tədqiqat İncəsənət İnstitutunun rəhbəri, Akademiyanın həqiqi üzvü olmuşdur. Ü.Hacıbəyli Azərbaycanın istedadlı bəstəkarlar və musiqişünaslar nəslini
yetişdirmişdir.
Ü.Hacıbəyli Azərbaycan musiqisinin inkişafındakı xidmətlərinə görə orden və medallarla təltif edilmiş, SSRİ Ali Sovetinə
deputat seçilmişdir.
İkinci cildin girişində Ü.Hacıbəylinin 1921-ci ildə yazdığı
“Vəzifəyi musiqiyyəmizə aid məsələlər” proqram məqaləsinin
əsas tezis və vəzifələri açıqlanır, araşdırılır, dövrün ümumi mənzərəsi verilir.
İkinci cildin birinci hissəsi (birinci fəsil) musiqimizin klassiki ölməz Üzeyir Hacıbəylinin həyat və yaradıcılığına həsr edilir.
İkinci fəsil “Leyli və Məcnun” operası haqqındadır. Üçüncü fəsil “Arşın mal alan” operettasına həsr olunub. Dördüncü - “Koroğlu” operasına, beşinci “Sənsiz” və “Sevgili canan” musiqi qəzəllərinə, altıncıda Ü.Hacıbəyli musiqişunas-alim kimi təqdim
edilir, onun elmi yaradıcılığında nəzəri məsələlər araşdırılır.
İkinci hissədə XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan musiqi mədəniyyətində yaranmış yeni janrlar – opera və operettalar haqqında
diskussiyanın gedişi təhlil və təqdim edilir.
Quruculuq, təşkilatçılıq dövrünün digər fəal iştirakçısı, görkəmli bəstəkar Müslüm Maqomayev idi. Əsərin üçüncü hissəsi
onun həyat və yaradıcılığına həsr edilir (birinci fəsil). İkinci fəsildə bəstəkarın “Şah İsmayıl” operası, üçüncü fəsildə isə onun
“Nərgiz” operası araşdırılır.
Dördüncü hissədə Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafı, dövrün ümumi səciyyəsi verilmişdir.
Beşinci hissənin birinci fəsli Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin qurucularından olan, onun inkişafında mühüm rol oynayan
bəstəkar Zülfüqar Hacıbəyova, onun həyat və yaradıcılığına həsr
edilir. Bu hissənin ikinci fəsli onun komediyalarına, üçüncü fəsli
“Aşıq Qərib” operası haqqındadır.
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“1920-1930-cu illərdə Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin
inkişafı” haqqında məlumat növbəti altıncı hissədə verilmişdir.
Yeddinci hissə məşhur rus bəstəkarı M.R.Qliyerin Bakıdakı
yaradıcılıq fəaliyyətinə həsr edilir. M.Qliyer dəvət ilə Respublikamıza gəlmiş və sifariş ilə opera janrında əsər yazmağa başlamışdı. Qliyerin bəstələdiyi “Şahsənəm“ operası muğam ustadı
Cabbar Qaryağdıoğlunun və görkəmli müğənni Şövkət Məmmədovanın iştirakı və köməyi ilə yazılmış, İtaliyada təhsil almış
ilk qadın müğənnimiz Ş.Məmmədovaya ithaf olunmuşdur.
Səkkizinci hissə gənc ikən həyatdan getmiş, lakin musiqimizin
inkişafında önəmli iz qoymuş istedadlı bəstəkar Asəf Zeynallı haqqındadır. Birinci fəsil onun həyat və yaradıcılığının ümumi xasiyyətnaməsinə, ikinci fəsil bəstəkarın vokal əsərlərinə, üçüncü fəsil
kamera əsərlərinə, dördüncü fəsil simfonik əsərlərinə həsr edilmişdir.
İkinci cildin sonrakı hissələri istedadlı və görkəmli bəstəkarlarımız – Əfrasiyab Bədəlbəylinin, Niyazinin, Səid Rüstəmovun
və Azərbaycanın ilk qadın bəstəkarı Ağabacı Rzayevanın həyat
və yaradıcılığına həsr edilir. Bu hissələrdə məşhur sənətkarlarımızın mühüm əsərləri təhlil və tədqiq edilir.
Doqquzuncu “1930-40-cı illərdə Azərbaycan musiqi mədəniyyəti”, onuncu hissə Əfrasiyab Bədəlbəylinin həyat və yardıcılığı
(birinci fəsil), “Qız qalası” baleti (ikinci fəsil), Əfrasiyab Bədəlbəylinin publisistik fəaliyyəti (üçüncü fəsil) təhlil edilmişdir.
Onbirinci hissə dirijor və bəstəkar Niyazinin həyat və yaradıcılığı (birinci fəsil), ikinci fəsil “Rast” simfonik muğamı haqqındadır. Üçüncü fəsildə onun “Xosrov və Şirin” operası və “Çitra”
baleti araşdırılır. Dordüncüdə bəstəkarın fortepiano üçün pyesleri təhlil edilir, beşinci fəsil Niyazinin ifaçılıq üslubunun başlıca xüsusiyyətlərinə həsr olunur. Altıncı fəsil Niyazi və Türkiyə
musiqi mədəniyyəti haqqındadır.
İkinci cildin onikinci hissəsində Səid Rüstəmovun həyat və
yaradıcılığı (birinci fəsil), onun mahnı yaradıcılığı (ikinci fəsil),
musiqili komediyaları (üçüncü fəsil), instrumental əsərləri (dördüncü fəsil), dirijorluq fəaliyyəti (beşinci fəsil), bəstəkarın pedaqoji fəaliyyəti (altıncı fəsil), Səid Rüstəmov və xalq musiqisi
(yeddinci fəsil) araşdırılmışdır.
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İkinci cildin onüçüncü hissəsi Azərbaycanın ilk qadın bəstəkarı Ağabacı Rzayevaya həsr olunur. Onun birinci fəsli bəstəkarın həyat və yaradıcılığı, ikinci fəsli isə vokal-mahnı, romanslar
və digər janrlarda yazdığı əsərlər haqqındadır.
Kitabda təqdim olunan böyük bəstəkarların yaradıcılıqları ilə
bağlı bu dövrün görkəmli ifaçıları H.Sarabski, Bülbül, Ş.Məmmədova, R.Behbudov, balerina Q.Almaszadə və b. haqqında da
geniş məlumat verilir.
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GİRİŞ
XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın ictimai fikri Rusiyada
və Qafqazda, o cümlədən Şərqdə proletar hərəkatının mərkəzi
olan Bakıda, inqilabi hadisələrin təsiri altında formalaşmışdır.
Əsrin əvvəlində ibtidai hüquqlar uğrunda, demokratiya uğrunda mübarizədə Azərbaycan mədəniyyətinin mütərəqqi cəbhəsinin nümayəndələri fəal rol oynadılar. Bu dövrdə Azərbaycan
mədəniyyətinin müxtəlif istiqamətlər, cərəyanlar, əqidələrdən
ibarət rəngarəng mənzərəsi vardı. Azərbaycan dilində onlarla qəzet və jurnal nəşr olunurdu.
İlk Azərbaycan publisist-demokratları öz fəaliyyətinə başlayırdılar. Digər tərəfdən, ən müxtəlif mürtəce burjua jurnalistləri xüsusi fəallıq göstərirdilər. Lakin nüfuzlu demokrat
cəbhədən olan yazıçılar, şairlər və publisistlər daha çox idi.
Bu istiqamətin daha mötədil hissəsi tamamilə maarifçilik
mövqeyində idi. Eyni zamanda Cəlil Məmmədquluzadə, Mirzə Ələkbər Sabir kimi yazıçılar proletariatın ideyalarının qüvvətli təsiri altında əsas məsələlərdə inqilabi-demokrat mövqedə dayanmışdılar.
Bu cəhətdən böyük Azərbaycan yazıçısı C.Məmmədquluzadənin (1866-1932) nəşr etdirdiyi “Molla Nəsrəddin” jurnalı xüsusi yer tuturdu. 1906-cı ildən çıxmağa başlayan jurnalın elə ilk
nömrəsində C.Məmmədquluzadə özünün proqram felyetonunda
nəşrin gələcək prinsiplərini müəyyənləşdirdi:
“Sizi deyib gəlmişəm, ey mənim müsəlman qardaşlarım” !1
Cəlil Məmmədquluzadə oxucularla sadə, aydın dildə danışmağa çalışır. Jurnalın geniş məşhurluğunun əsas səbəbi də bunda idi. Digər səbəb, jurnalın səhifələrində müasir həyatın ən coşğun, ən kəskin problemlərinin qoyuluşu və onların xalq mənafeyi nəzərindən həlli idi.
1

Məmmədquluzadə C. Felyetonlar, məqalələr, xatirələr, məktublar. B.,
1961, s. 9.
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Xalqın iztirabları, ictimai sistemin eybləri, müasir həyatın
qüsurları – bütün bunlar “Molla Nəsrəddin”in satira hədəfi olmuşdur. “Molla Nəsrəddin” həyatdan uzaq burjua ədəbiyyatını
da tənqid edirdi.
“Məmmədquluzadənin hekayələrinin əsas məziyyəti onların
sadəliyində, təbiiliyində və həyat doğruluğuna yaxınlığındadır.
Bütün bunlardan görünür ki, müəllif öz xalqının həyatı və dünyagörüşü ilə yaxşı tanışdır”1.
Qeyd etmək lazımdır ki, C.Məmmədquluzadənin yaradıcılığında riayət etdiyi xəlqilik tələbləri yalnız ədəbiyyata deyil, digər sənətlərə də şamil olunur. Məsələn, o, xalq musiqisindən
ruhlanan bəstəkarların yaradıcılığını yüksək qiymətləndirir və
misal olaraq dahi M.Qlinkanı gətirirdi. “Musiqi təhsili” felyetonunda C.Məmmədquluzadə yazırdı: “Rusiyada Qlinkalar rus
mujikləri oxuduqları milli məqamatlarını elə bir məharət ilə gözəlləndiriblər ki, bütün yer üzündə musiqi söhbəti düşəndə rusların Qlinkasına rəhmət oxuyurlar”.2
“Molla Nəsrəddin”in redaktoru kimi C.Məmmədquluzadə
jurnalın ətrafında əsrin əvvəlinin bir çox görkəmli ədib və incəsənət nümayəndələrini birləşdirə bilmişdir. Jurnalda şairlərdən
M.Ə.Sabir, M.A.Qəmküsar, Ə.Nəzmi, yazıçılardan Ə.Haqverdiyev, M.S.Ordubadi, jurnalistlərdən M.T.Sidqi, Ö.Faiq, rəssamlardan Ə.Əzimzadə, Rotter, Şmerlinq əməkdaşlıq edirdi.
Ə.Əzimzadə Azərbaycanın bir çox inqilabdan əvvəlki yumoristik jurnalları ilə əməkdaşlıq edərək, təsviri sənətdə, elə C.Məmmədquluzadə və M.Ə.Sabirin ədəbiyyatda mübarizə apardığı
prinsipləri əks etdirirdi.
Ə.Əzimzadənin nəzəri cəlb edən, hər şəxsə, savadsıza belə
anlaşıqlı və aydın olan karikaturaları feodal-patriarxal cəmiyyətin eybəcər xüsusiyyətlərini satira atəşinə tuturdu. Rəssam köhnə
aləmin bütöv rəsm qalereyasını yaratmışdır.
“Molla Nəsrəddin” jurnalının qəlbi, böyük şair-satirik
Mirzə Ələkbər Sabir (1862-1911) idi. Sabirin xəlqiliyi ən əv1
2
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Köçərli F. Usta Zeynal. “Bilik” qəzeti, 1906, 23 noyabr, № 31.
Məmmədquluzadə C. Elmi-musiqi. Əsərləri, II c., B., 1967, s. 385.

vəl onda özünü büruzə vermişdir ki, o, bizim ədəbiyyatda ilk
dəfə olaraq poeziyaya fəhlə, kəndli obrazlarını gətirmiş, xalqa
aydın dildə müraciət edərək qədim ənənəvi “əruz” vəznini
müasir danışıq dilinə uyğunlaşdırmışdır. Çoxəsrlik poeziya
tariximizdə xalq arasında M.Ə.Sabir kimi məşhur olan şair olmamışdır. Onun bir çox misraları dillər əzbəri olmuş, zərbməsəllərə çevrilmişdir.
F.Köçərlinin sözləri ilə desək, o, xalqın ağlı ilə yaşamış,
onun ürəyi ilə hiss etmişdir. Dövrün böyük siyasi hadisələrini
M.Ə.Sabir əməkçi insanın gözləri ilə görə bilmişdir.
Elə bu mənəvi mühitdə, qabaqcıl ziyalıların dəstəsində dahi
Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyli özünün yaradıcılıq yoluna başlamışdır.1 C.Məmmədquluzadənin, M.Ə.Sabirin, Ə.Haqverdiyevin dostu və silahdaşı Üzeyir Hacıbəyli Ə.Haqverdiyevin
irsi əsasında tərbiyələnmiş, H.Zərdabinin, F.Köçərlinin görüşləri
ilə yaxşı tanış olmuş, “Molla Nəsrəddin” jurnalı ətrafında birləşən yazıçılarla çiyin-çiyinə işləmişdir. Bəstəkarın özü belə yazırdı: “Bəli, mən demək olar ki, M.F.Axundovun komediyaları
“Xan Sarabi”, “Məstəli şah”, “Hacı Qara” və məşhur dramaturqumuz Ə.Haqverdiyevin “Dağılan tifaq” əsərləri üzərində böyümüşəm”2.
“Molla Nəsrəddin” jurnalında Ü.Hacıbəylinin bir neçə felyetonu dərc edilmişdir. Onu jurnalın mövqeyi ilə dövrün qabaqcıl
ideyaları uğrunda mübarizə, xəlqilik, demokratiklik və incəsənətin məsələlərini eyni cür başa düşməsi birləşdirirdi. Hacıbəylinin
“Molla Nəsrəddin” jurnalının mövqeyinə yaxınlığı ümumi ideya
istiqamətindən formal üslub xüsusiyyətlərinə, ədəbi vasitələrə
qədər hər şeydə özünü büruzə verirdi. Məsələn, Ü.Hacıbəyli teztez üçüncü şəxsin hekayəsindən, geniş surətdə zərb-məsəllərdən,
atalar sözlərindən, sual və cavab formasından, “xəbərlərdən” və
s. istifadə etmişdir. Bir çox məqalələrində Ü.Hacıbəyli C.Məm1

Ü.Hacıbəyliyə həsr olunmuş bu yazıda müəllif əvvəlki illərdə bəstəkar
haqqında nəşr etdiyi kitablarına da müraciət edərək, onlardan bəzi iqtibaslar
etmişdi.
2
Гаджибеков У. О воспитательном значении оперы и драмы.
“Каспий”, 1917, 28 ноября.
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mədquluzadənin yaradıcılığı haqqında vəcdlə danışır, jurnalın
çar senzurası tərəfindən təqib olunmasına qarşı çıxış edirdi.
1907-ci ildə senzura “Molla Nəsrəddin”in nəşrini qadağan etdikdə Hacıbəyli yazırdı:
“Molla Nəsrəddin” haqq və həqiqətin timsalıdır, onun ağzını
yummaq olmaz. “Molla Nəsrəddin”in bir o qədər siyasi töhməti
yox idi ki, hökumət əhlinin xatirinə dəyə və onu da “müzürr
məsləkinə görə” bağlaya idi. Xeyr! “Molla Nəsrəddin”in rus hökuməti ilə bir o qədər işi yox idi. Bəlkə onun işi bizim öz hökumətimiz ilə idi”.
Yəni, “Molla Nəsrəddin” haqq söz danışırdı. Və haqq və həqiqət acı olduğuna görə həmişə “şirin” yeməyə öyrənmiş “hökumətimizin” xoşuna gəlmədi və gəlməyən surətdə “hökumət” hökumətə danos verib, haqq və həqiqətin ağzını yumdurdu...
Lakin yumdura bildimi?
Bu özgə məsələdir. Bunu get camaatdan xəbər al, desin”1.
Ü.Hacıbəyli “Molla Nəsrəddin” jurnalının inqilabi ideyalar təbliğ etdiyini yaxşı başa düşürdü. O, jurnalın baş redaktoru C.Məmməquluzadənin nasir və dramaturq kimi fəaliyyətini də yüksək qiymətləndirirdi. C.Məmmədquluzadənin “Ölülər” pyesinin ilk tamaşası günü Ü.Hacıbəyli bir cümlədə həm bu pyesin, həm də “Molla
Nəsrəddin” jurnalının dəqiq xasiyyətnaməsini verə bilmişdir.
“Ölülər” pyesi, “Molla Nəsrəddin” kimi baltanı dibindən vurur”2.
Təbii ki, Ü.Hacıbəylinin görüşləri və prinsipləri mürtəce burjua publisistlərinin dayandıqları mövqeyə tamamilə zidd idi.
Özü də mədəniyyətin mütərəqqi xadimlərinə, o cümlədən Ü.Hacıbəyliyə qarşı mübarizədə cəhalətpərəstlər hər bir vasitəyə əl atmaqdan çəkinmirdilər (yerlibazlıq ittihamından tutmuş təhqiredici karikaturalara qədər).
“Zənbur” jurnalının səhifələrində Ü.Hacıbəylini bədnam etmək üçün bütün vasitələrə əl atılırdı.

1
2
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Hacıbəyov Ü. “İrşad” qəzeti, 1906, № 169.
“Açıq söz” qəzeti, 1916, № 173.

“Opera dramanı məhv edir”
mövzusunda karikatura.
“Zənbur” jurnalı,
1913-cü il.

Lakin Ü.Hacıbəyli öz düşmənlərinə, nəinki ciddi opponentlərə, hətta xırda yazanlara belə ləyaqətlə cavab verirdi. Özü də
onun nəzakəti, nəcibliyi, qüvvətli məntiqi hamını təəccübləndirirdi. Bu, Ü.Hacıbəylinin yalnız böyük polemist, parlaq publisist
istedadı, ağlı, erudisiyası ilə deyil, həm də onun tutduğu dəqiq
və aydın ideya mövqeyi ilə bağlı idi, o, həmişə əsas məsələlərdə
dövrün, zamanın qabaqcıl ideyaları mövqeyində dayanmışdır.
Akademik F.Köçərli yazır ki, “Hökumət ilə xalq arasında
olan ziddiyyət ideyası Ü.Hacıbəylinin publisist məqalələrinin
ana xəttini təşkil edir. O, bu ziddiyyətləri yalnız təsvir etməklə
kifayətlənmir, həm də aradan qaldırılması yollarını göstərməyə
təşəbbüs edirdi”1.
Alimin qeyd etdiyi kimi, Ü.Hacıbəylinin publisistikasının
əsas pafosu xalqın gücünə böyük inamdan ibarət idi.
Ü.Hacıbəylinin xəlqilik problemini özündə təcəssüm edən
ilk musiqi əsəri “Leyli və Məcnun” muğam operası olmuşdur.
1

Köçərli F. Üzeyir Hacıbəyovun ictimai-siyasi görüşləri. B., 1965, s. 28.
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C.Məmmədquluzadə “Molla Nəsrəddin” jurnalının yaranma
səbəbini başa salaraq belə bir fikir söyləmişdir: “Molla Nəsrəddin”i təbiət özü yaratdı, zəmanə özü yaratdı”1. Həmin bu sözləri
“Leyli və Məcnun” operası haqqında da demək olar. Elə Hacıbəyli özü də dəfələrlə qeyd edirdi ki, ilk Azərbaycan operasının
yaranması o dövrün xüsusiyyətləri ilə bağlı idi.
“1905-ci il inqilabının dalğaları hələ sakitləşməmişdi. Bakıda Azərbaycan mətbuatı, xalq operası və s. şəkildə milli mədəniyyətinin ilk əlamətləri yaranmağa başlayırdı”2.
“Leyli və Məcnun” operası XVI əsrin dahi Azərbaycan şairi
Məhəmməd Füzulinin eyniadlı poeması əsasında yazılmışdır.
Ü.Hacıbəylinin sonrakı operalarının ədəbi əsasını xalq dastanları
təşkil edir (“Rüstəm və Söhrab” operası isə Firdovsinin “Şahnamə”si əsasında yazılmışdır). Bu operalar “Əsli və Kərəm”,
“Şeyx Sənan”, “Şah Abbas və Xurşid Banu”, “Harun və Leyla”dır. Bütün bu operalar əfsanəvi tarixi süjetə əsaslanmışdır.
Özünün operettalarının – “Arşın mal alan”ın, “Ər və arvad”ın,
“O olmasın, bu olsun”un süjetini Ü.Hacıbəyli müasir həyatdan
almışdır.
Bəstəkar bunu xüsusi olaraq qeyd edirdi: “...müasir hadisələrə həsr etdiyim... musiqili komediyalarımda o zamankı Azərbaycan ziyalılarının qabaqcıl hissəsini düşündürən ideyaları əks etdirməyə çalışmışam”3.
Gördüyümüz kimi, Ü.Hacıbəyli öz yaradıcılığında zamanın
qabaqcıl ideyalarının təcəssümü haqqında açıq danışır.
Bəstəkar 1926-cı ildə inqilabdan əvvəlki Azərbaycan opera və
operettalarının ictimai-tarixi əhəmiyyətini belə qiymətləndirirdi:
“Tək-tək götürüb baxsaq görərik ki, türk opera və operettalarının hərəsinin öz-özlüyündə inqilabi, ictimai və mədəni vəzifəsi
inkar qəbul etməyən bir həqiqətdir.
“Leyli və Məcnun”, “Aşıq Qərib” (Hacıbəylinin qardaşı Zülfüqar Hacıbəyovun operasıdır – Z.S.) və “Arşın mal alan” öz ba1

Məmmədquluzadə C. Seçilmiş əsərləri, I c., B., 1966, s. 9.
Hacıbəyov Ü. Əsərləri, II c., B., 1965, s. 298.
3
Hacıbəyov Ü. “Leyli və Məcnun”dan “Koroğlu”ya qədər”. Əsərləri, II c.,
B., 1965, s. 277.
2
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lalarının gələcək ailəvi həyatlarını korlayan cahil valideynin hərəkətlərinə qarşı etirazdır.
“Ər və arvad” çadraya qarşı birinci mübarizədir.
“Şah İsmayıl” (M.Maqomayevin operasıdır – Z.S.) müstəbid
hökmdarları dizin-dizin süründürən inqilabçıyanə bir məzmundur.
“Əsli və Kərəm” iki millət arasında sülh və səlamət əbqasına
vasitə ola bilən bir hekayədir.
“Şah Abbas” odunçuluq ilə yaşayan bir kəndli qızının ağıl və
dərrakəsinin şahlarınkından daha artıq olduğunu göstərən ibrətamiz bir əsərdir.
“O olmasın, bu olsun”a gəldikdə bu operetta məzmunca bu
günkü yaşadığımız inqilabi yeni həyata o qədər yaxındır ki, guya
bu günkü gün üçün yazılmış təbliği bir ədəbiyyat cümləsindəndir,
çünki ümumi mənfi tiplərin həmin hamısı bu pyesdə mövcud olub
bütün bəd əməlləri gülünc bir surətdə meydana qoyur”1.
Gördüyümüz kimi, Ü.Hacıbəyli həm özünün, həm də digər bəstəkarların yaratdıqları inqilabdan əvvəlki Azərbaycan opera və operettalarının ideyalarının dövrün mütərəqqi meyilləri ilə həmahəng
səslənməsini başa düşür və bunu dəqiq ifadə edir. Bu xasiyyətnamələrin sosioloji istiqaməti sovet dövrü üçün xarakterdir.
İnqilabdan əvvəlki illərdə Ü.Hacıbəyli öz əsərlərinin əsasən
əxlaqi-tərbiyəvi, mədəni-maarifçi əhəmiyyətini qeyd edirdi. İş
burada yalnız senzura mülahizələri ilə bağlı deyil (doğrudur, bunun da müəyyən rolu vardır). Ü.Hacıbəyli inqilabdan əvvəl xalqın vəziyyətinin yaxşılaşması yolunu proletariatın inqilabi mübarizəsində deyil, demokratik azadlıqlarda və kütlələrin geniş
maariflənməsində görürdü, incəsənət qarşısında o dövrdə qoyduğu ictimai-estetik məsələlər də buradan irəli gəlirdi.
Maraqlıdır ki, hələ inqilabdan əvvəl Üzeyir Hacıbəyli xalqı tənəzzülə doğru aparan bir sıra “tənqidçilərə” qarşı çıxaraq operanın
ictimai həyatda rolunu düzgün başa düşmüş, onun tərbiyəvi əhəmiyyətini göstərmişdir. Bəstəkar Azərbaycanda opera sənətinin ya-

1

Hacıbəyov Ü. Azərbaycanda musiqi tərəqqisi. Əsərləri, II c., B., 1965,
s. 244.
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ranması və inkişafı haqqında qiymətli fikirlər söyləmiş, musiqili
səhnə əsərinin bədii-estetik əhəmiyyətini doğru izah etmişdi.
İnqilabdan əvvəlki tənqidçilərdən H.B.Şirvanski “Müsəlmanların teatrı haqqında bir neçə söz” adlı məqaləsində yazırdı:
“İndi, bu nə qədər xoşa gəlməsə də etiraf etməliyik ki, opera
drama və komediyanı tamamilə sıxışdırıb aradan çıxarmışdır, halbuki müsəlmanların teatrın bu növlərinə olan ehtiyacı olduqca
böyükdür”1.
Opera və operettaların lüzumsuzluğu haqqında “İqbal” qəzetinin 64-cü nömrəsində başqa birisi yazırdı:
“İştə, drama və sairə faciələr bu qədər millətə mənəvi mənfəət
verərkən, onları operaya və ya operettaya öyrətmək bir dürlü bizi
məmnun edəmiyor”. Lakin eyni zamanda məqalə sahibi Ü.Hacıbəylinin əsərlərinin əhəmiyyətini etiraf etməyə məcbur olmuşdu:
“Söz yox ki, Hacıbəyli cənablarının əsərləri məslək və fikri-alidən xali deyildir. Lakin biz müsəlmanlarda hələlik elə nazik baş
yoxdur ki, o məslək və ideyanı çalğı lisanında əxz eyləyə bilək..”.2
***
1917-ci ildə “Kaspi” qəzetinin səhifələrində Üzeyir Hacıbəyli ilə
mübahisəyə girən digər tənqidçi-publisist Əsəd Məmmədov-Əhliyev
idi. Əvvəlki tənqidçilərin fikirlərini təkrar edən Əhliyev yazırdı:
“Bizim teatr fəaliyyətimiz opera və operettalardan başlamışdır, halbuki bu axırıncılar tərbiyəvi mənada səhnə sənətinin ikinci və hətta üçüncü dərəcəli məhsuludurlar. Təbir caizsə, ac olan
adamı şirin xörəkləri andıran operetta və yüngül süjetli digər
əsərlərlə doyuzdurmaq olmaz.
Ruhən ac olan bizim üçün əsas xörəklər, yəni dramalar lazımdır”3.
O, dramın birinci dərəcəli janr olmasını isbat etməyə çalışaraq, onun xeyrinə aşağıdakı dəlilləri gətirir:
1

“Kaspi” qəzeti, 1917, 2 (15) sentyabr № 196.
“İqbal” qəzeti, 1917, № 64.
3
“Kaspi” qəzeti, 1917, № 246, 253.
2
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“Əgər teatrın inkişaf tarixini izləsək görərik ki, bütün xalqlarda inkişaf bir qanuna tabe olur: əvvəl tragediya inkişaf edir,
melodrama və səhnə sənətinin digər növləri isə həm idrakın,
həm də estetik inkişafın müəyyən yüksək pilləsinin əlamətidir”1.
Həmin publisist azərbaycanlı tamaşaçıların aşağı səviyyədə
olduğunu dəlil gətirir, xalqın tərəqqisini uşağın tərbiyə və təhsili
ilə müqayisə edir və onun opera kimi bir janrı dərk edə bilməyəcəyi fikrini irəli sürürdü.
Əhliyev bunu belə ifadə etmişdi: “Xırdaca uşağı birdən-birə
gimnaziyanın yuxarı sinfinə qoymaq, habelə ibtidai məktəb şagirdini darülfünuna vermək olmaz” və “ümumi inkişafın birinci
pilləsində olan biz müsəlmanlar ilə (mən ayrı-ayrı şəxsləri yox,
kütləni götürürəm) əlifba sinfinin şagirdləri kimi musiqi və poeziyanın dilində yox, hamıya aydın dildə danışmaq vacibdir”2.
Dramın və operettanın dinləyiciyə müxtəlif təsir bağışlamasından danışan Əhliyev yeni səhf fikirlərə uyaraq deyirdi ki, “bədii teatrda olan və pyesə baxan hər kəs elə həmin gün özündə bir dəyişiklik hiss edir, elə bil tamaşaçının bütün təbiəti nəcibləşir, halbuki operetta tamaşaçısının yeni təəssüratı ancaq əyləncə xarakterindədir”.
Beləliklə, Əhliyevin fikrincə, “drama tərbiyəvi amil kimi həmişə teatr sənətinin başqa növlərindən qabaqda olacaqdır”3.
Ü.Hacıbəyli mürtəce xasiyyət daşıyan, sənəti tənəzzülə aparan bu hücumları etinasız buraxa bilməzdi. O, məqalələrində
publisistlərin bu fikirlərini ifşa etmiş, Azərbaycan dram və operasının inkişaf yollarını düzgün başa salmışdı.
Qeyd etdiyimiz kimi, o illərdə Ü.Hacıbəyli Azərbaycan opera və operettaların əsas əhəmiyyətini onların tərbiyəvi funksiyasında görürdü. Bu məsələyə dair o, “Səhnənin tərbiyəvi əhəmiyyəti haqqında” və “Opera və dramanın tərbiyəvi əhəmiyyəti haqqında” adlı məqalələr yazmışdır. 1917-ci ildə “Kaspi” qəzetində
çap olunan bu məqalələri o, publisist Əsəd Məmmədov-Əhliyevin çıxışına cavab olaraq yazmışdır. 1917-ci ildə Bakıda Azərbaycan teatr işçilərinin professional ittifaqı təşkil olunmuşdur.
1

“Kaspi” qəzeti, 1917, № 246, 235.
Yenə orada.
3
“Kaspi” qəzeti, 1917, № 253.
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Bununla əlaqədar “Kaspi” qəzetində Əhliyevin “Səhnənin tərbiyəvi əhəmiyyəti”1 məqaləsi dərc edilmişdi. Müəllif xalq kütlələrinin estetik tərbiyəsi haqqında bir sıra müddəalar söyləmişdir.
Ü.Hacıbəylinin cavabından sonra (Hacıbəylinin cavabı sonra
veriləcəkdir) Əhliyev yeni müddəalarla çıxış etmişdir. Onun
Hacıbəyliyə etirazları əsasən aşağıdakılar idi: “Mürəkkəb şeyləri
yaxşı başa düşmək üçün, sadə şeyləri anlamağı bacarmaq lazımdır” – deyirdi.
Opera mürəkkəb janrdır və Azərbaycan xalqı onun qavranılması üçün hazır deyil2. Əhliyev bu məsələni dəqiqləşdirərək yazırdı: “Mən səhnə sənətinin incəliklərini asanlıqla başa düşən
ayrı-ayrı xoşbəxt şəxsləri yox, ciddi və düzgün tərbiyəyə ehtiyacı olan xalqımı nəzərdə tuturam”3.
Elə bu səbəbə görə, Əhliyev Azərbaycan operasının əhəmiyyətini inkar edirdi. Elə düşünmək olar ki, tənqidçi opera janrının
qavranılmasını mürəkkəb saydığı üçün yüngül qavranılan səhnə
əsərlərini və ilk növbədə operettanı müdafiə etməlidir. Lakin
operetta da Əhliyevi təmin etmir.
Azərbaycanda bu vaxt “Arşın mal alan”, “O olmasın, bu
olsun” kimi həmin janrın klassik nümunələri tamaşaya qoyulurdu ki, onlar yalnız Azərbaycanda deyil, onun hüdudlarından
çox-çox uzaqlarda da böyük müvəffəqiyyət qazanmışdı. Əhliyev
isə əsasən Azərbaycan operettalarını nəzərdə tuturdu. Hacıbəyliyə verdiyi cavabda Əhliyev yazır: “Mən bu günlər qəsdən bəzi
müsəlmanların teatra getmələrinin səbəbini öyrəndim. Lakin olduqca müxtəlif cavablar aldım: biri cavab verdi ki, Ağdamskinin
oxumağını sevir, digəri deyir ki, Əliyevin komizmini çox sevir
və s. (adlarını çəkdiyimiz aktyorlar məhz Ü.Hacıbəylinin opera
və operettalarının ifaçıları idi).”
Əhliyevin məqalələrində çoxlu dolaşıqlıq, düşünülməmiş fikirlər var. O, janrların qəribə ierarxiyasını təyin edir, buna əsa1

Мамедов – Ахлиев. А. О воспитательном значении сцены. “Каспий”,
1917, № 246.
2
“Kaspi” qəzeti, 1917, № 246.
3
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sən janrlar belə ardıcıllıqla düzülmüşdür: əvvəl faciələr, sonra
dramlar, daha sonra isə “ağıllı süjetli” komediyalar gəlir.
O, Meyerxoldun “Teatrın böhranı” kitabına istinadən təsdiq
edirdi ki, dram səhnə əsərləri digərlərindən daha qiymətlidir.
“Məncə qərəzsiz heç bir şəxs isbat etməz ki, operettaların tərbiyəvi əhəmiyyəti dram əsərlərindən çoxdur” – deyə Əhliyev öz
fikrini böyük inadkarlıqla təkrar edir.
Səhnənin tərbiyəvi əhəmiyyətinin problemlərini Əhliyev çox
ziddiyyətli və dolaşıq başa düşürdü. Bir tərəfdən o, xalq ilə sadə,
aydın dildə danışmağa çağırır, digər tərəfdən isə Azərbaycan
operettasının məşhurluğunu və aydınlığını tənqid edirdi.
“Bizdə ciddi drama getdikdə, teatrda tamaşaçı aktyordan az
olur, lakin operetta qoyulduqda tamaşaçı teatrı ağzına qədər doldurur, bu fakt onu aydın göstərir ki, camaat teatra səhnə sənətinə
məhəbbət üçün deyil, əylənmək üçün gedir”.1
Əhliyev doğru olaraq deyirdi ki, geri qalmış tamaşaçının
zövqünə uyğunlaşmaq lazım deyil, lakin o, xalqın estetik tərbiyəsi məsələsini çox sadələşdirilmiş şəkildə başa düşürdü. Əhliyevin fikrincə, bizim vəzifəmiz öz xalqımızı ciddi tərbiyələndirməkdir, onda xoş əməllər oyatmaqdır, xalq öz mənəvi inkişafında kifayət qədər qalxdıqda, onda onu necə deyərlər “dörd tərəfə
buraxmaq olar”.2 Onu “dörd tərəfə” buraxmazdan əvvəl Əhliyev
xalqı necə tərbiyələndirməyə çalışırdı? Lap sadə yolla: “operaya
biz tədriclə yanaşmalıyıq, ondan başlamamalıyıq, operettalar
haqda heç danışmağa dəyməz, onlar tərbiyəvi əhəmiyyəti olan
əsərlər dərəcəsinə heç yaxınlaşa bilməzlər”.
Əhliyevin görüşləri ilə tanışlıq bir çox məsələlərdə Ü.Hacıbəylinin əks dəlillərinin pafosunu anlamağa kömək edir. Bu mübahisə
şəxsi polemika hüdudlarından çox uzaqlara çıxır. Ü.Hacıbəylinin
cavabları o dövrdə xalqın əxlaqi-estetik tərbiyəsi probleminə aid
olan görüşlərin bütün sistemini və beləliklə onun estetikasında xəlqilik probleminin bir çox müddəalarını aydınlaşdırır. Ü.Hacıbəyli
Əhliyev ilə polemikada yalnız öz şəxsi opera və operettalarını de1
2
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yil, öz dostlarının, həmfikirlərinin – M.Maqomayevin, Z.Hacıbəyovun musiqili səhnə əsərlərini müdafiə edirdi. İnqilabdan əvvəlki
opera və operettaların təcrübəsinə arxalanaraq, o öz estetik və ictimai prinsiplərini əsaslandırır. Bəstəkarın Əhliyev ilə mübahisəsinə
belə ciddi və sübutlu münasibət elə bununla bağlıdır.
Ü.Hacıbəyli yazırdı: “Mən musiqili əsərlərin zərəri və öz tərbiyəvi roluna görə drama nisbətən üçüncü dərəcəli əhəmiyyətə
malik olması haqqındakı söhbətləri sadəcə olaraq musiqi sənətinə qeyri-ciddi münasibət kimi izah edirəm”1.
Bəstəkar ilk növbədə sənətin janr və formalarının ierarxiyasına qarşı çıxış edirdi. “Opera, operetta, musiqili dram kimi əsərlərin tərbiyəvi əhəmiyyətinin sübutsuz, dəlilsiz qətiyyətlə inkar
edilməsi bir tərəfdən teatr və ümumiyyətlə teatr sənəti haqqında
ictimaiyyətin şüurunda məhdud təsəvvür, habelə sənətin musiqi
sahəsinə mənfi münasibət yaradır, digər tərəfdən, özlərini musiqi sənətinə həsr etmək qərarına gəlmiş gənc müsəlmanları həvəsdən salır, beləliklə, milli musiqinin inkişafı ləngidilir...”2.
Ü.Hacıbəyli bir-birinin ardınca Əhliyevin bütün dəlillərini
alt-üst edərək onun arqument sistemindən daşı daş üstə qoymur,
tarixi, nəzəri və məntiqi dəlillər gətirir.
Ü.Hacıbəyli Əhliyevin “sillogizminə” gülür, dram gimnaziyadır, opera universitetdir, bizim xalq isə hələ ibtidai məktəb şagirdidir; universitet kursunu müvəffəqiyyətlə keçmək üçün ibtidai məktəbin “şagirdi əsaslı surətdə gimnaziya kursu keçməlidir”. “Əgər
opera universitetdirsə, gimnaziya tamaşaçıya heç bir musiqi biliyi
verməyən dram deyil, daha sadə musiqisi və şən məzmunu ilə operadan fərqlənən, opera kimi mürəkkəb əsəri başa düşmək üçün hazırlıq mərhələsi adlandırıla bilən operettaya daha uyğundur”. Bu fikirdən sonra Ü.Hacıbəyli istehza ilə əlavə edir:
“Axı tutaq ki, “Ömrümün günləri” dramına yüz dəfə tamaşa
etməklə indi mən “Boris Qodunov” operasını dinləməyə hazıram demək olmaz”3.
1
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Ü.Hacıbəyli düzgün olaraq qeyd edir ki, səhnə əsərlərinin
müxtəlif növlərinin vəzifəsi heç də birini o birinin başa düşmək
üçün hazırlıqdan ibarət deyildir. “Nəhayət, dram, opera, gimnaziya, universitet nisbəti” düzgündürsə, bu da düzgündür ki, əsaslı “dram kursu” keçən və “opera kursuna” daxil olmağa hazır
olan tamaşaçının daha drama baxmasına heç bir ehtiyacı yoxdur,
çünki gimnaziyanı bitirən şəxs yenidən gimnaziyaya daxil olmur”.
Ü.Hacıbəyli musiqili səhnə əsərlərinin tərbiyəvi əhəmiyyətini inkar edən Əhliyevdən fərqli olaraq, dramatik janrların böyük rolunu heç də inkar etmir. Bəstəkar başqa cürə düşünə də
bilməzdi, axı öz etirafına görə o, M.F.Axundovun komediyaları
və Ə.Haqverdiyevin dramı əsasında böyümüşdür.
Lakin Ü.Hacıbəyli Əhliyevdən fərqli olaraq tamamilə doğru
olaraq qeyd edirdi: “Axı, xalqı hər şeydən əvvəl dram vasitəsilə
tərbiyə etmək haqqında vətəndaş Əhliyevin tələbi bizdə çoxdan
həyata keçirilmişdir; artıq 70 ildən çoxdur ki, xalqımız ancaq
dramlardan, musiqi dili ilə ifadə etsək “solo” istifadə edir”1.
İncəsənətin tərbiyəvi əhəmiyyətini dərindən anlayan Ü.Hacıbəyli
istəyirdi ki, milli incəsənət bu funksiyasını bədii yaradıcılığın həm
musiqi, həm də bütün başqa forma və janrlarında yerinə yetirsin. İş
orasındadır ki, Hacıbəyli xalqın tərbiyəsi probleminin özünü də Əhliyevdən daha geniş və dərindən başa düşürdü, yalnız etik planda
yox, həm də estetik planda düşünürdü. Bu da onun inqilabdan əvvəlki dövrdə mütəfəkkir-estetik kimi böyüklüyünü sübut edir.
“Teatrın əhəmiyyətinə vətəndaş Məmmədov-Əhliyev kimi
birtərəfli baxılarsa və teatrın vəzifəsi yalnız əxlaqi nöqteyi-nəzərdən müəyyən edilərsə, qarşıya belə bir sual çıxar: onda opera
nəyə gərəkdir, dram nəyə gərəkdir? İş burasındadır ki, teatr ictimai həyatın güzgüsü, sənət məbədi olduğundan teatrda tamaşaya
qoyulan əsərlər həyatımızın təkcə əxlaqi cəhətlərini tərbiyə etməməli, həm də insan təbiətinə xas olan estetik hisslər aşılamalıdır; deməli, hər bir səhnə əsərində əxlaqi ünsürdən başqa, bədii
ünsür də olmalıdır; musiqi əsərlərində bədiilik ünsürü musiqi ilə
1
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ifadə olunur, dram əsərlərində isə poeziya və nəsrlə, səhnə sənətinin hər iki sahəsinin kütlə üçün zəruri olduğu buradan irəli gəlir”1.
Gördüyümüz kimi, incəsənətin janr və növləri haqqında ilk
baxışda uzaq və sxolastik görünən mübahisə arxasında Ü.Hacıbəylinin dünyanı qavramaq və bədii tərbiyənin yeni formaları
uğrunda, xalqın həm əxlaqi, həm də estetik planda tərbiyəsi uğrunda mübarizə məsələsi dayanmışdır.
Ü.Hacıbəyli başa düşürdü ki, bu tərbiyə birtərəfli, Əhliyevin
təklif etdiyi kimi incəsənətin hansısa formalarının müəyyən
müddətdə qadağan edilməsi yolu ilə olmamalıdır. İncəsənətin
müxtəlif növləri təbii inkişaf etməlidir və bir-birilə qarşılıqlı əlaqədə olmalıdır. Məhz belə geniş və zəngin bədii xəzinə estetik
və əxlaqi tərbiyənin hərtərəfli təsirinə qulluq edə bilər.
Ü.Hacıbəyli qeyd edirdi ki, “bütün səhnə emosiyası, iştirak
edən aktyorların lirik əhval-ruhiyyəsi, onların daxili aləmi musiqinin ecazkar dili ilə ifadə olunursa, bütün bunlar tamaşaçının
əqlinə və qəlbinə o qədər nüfuz edir ki, belə bir tamaşadan ibrət
götürməmək üçün gərək gözlərin kor və qulaqların kar olsun!”2.
Beləliklə, Ü.Hacıbəyli incəsənət əsərlərinin, konkret musiqinin əxlaqi, tərbiyəvi dəyərini bilavasitə onların estetik, emosional-bədii təsiri ilə bağlayır.
Məhz buna görə də bəstəkarın iti və aktual ədəbi süjetlə, yadda qalan, gözəl və melodik musiqisi ilə seçilən operettaları xalq
arasında böyük müvəffəqiyyət qazanmış və ona yaxşı xidmət etmişlər.
“Opera və operettaların tamaşası – musiqi ilə şeirin bahəm
təsiri camaatın əxlaq və təbiətində də əsərsiz qalmadı. Qanı
qəlblərin boşalmasına, qaba və urişt adətlərin tərk edilməsinə
dəxi xidmətlər göstərmiş olduğunu bitərəf şəxslər təsdiq edirlər.
Əvvəla, Bakı şəhəri sanki daima bir yas içində idi, heç kəs
öz evində, azad surətdə çalğı çalmaq və ya hava oxumaqla məşğul ola bilməzdi; çünki qonşusundakı hacı, molla və ya axund filankəs eşidər – deyə çəkinirdi. Opera və operettalardan sonra ha1
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valar camaatın ağzına düşüb, hər bir yerə yayılmağa və hətta
mollaların evlərinin içinə qədər icrayi-hökm etməyə başladı”.1
Burada belə bir xüsusi əlaqə də qeyd olunmalıdır: operettaların melodiyaları məhz öz estetik keyfiyyətlərinə görə məşhur olmuşlar, məşhur olduqlarına görə isə eyni zamanda digər vacib
əxlaqi məsələni də həll etmişlər, dini qadağalara üstün gəlmişlər.
Ü.Hacıbəyli qadınların emansipasiyası üçün musiqili səhnə
mədəniyyətinin əhəmiyyətini qeyd edir və yazırdı ki, “pəncərələri taxtalanmış evlərin qaranlıq küncündə cəhalət qurbanı olan
türk qadının “emansipasiyası” yolunda türk opera və operettaları
azmı xidmətlər gördülər?”
Nəhayət, Ü.Hacıbəyli opera və operettaların sosioloji və estetik təsirindən əlavə, psixoloji mənasını da qeyd edir. “İl uzunu
ahu-nəvayə və ağlamağa adət etmiş olan xalqı bir az da olsa gülərüzlü və yeni həyatlı edən türk opera və operettaları deyildimi?”2
Ü.Hacıbəyli belə hesab edirdi ki, xalqın tərbiyəsi işində musiqi əsəri yalnız ona aydın olduğu vaxt özünün estetik və əxlaqi
rolunu yerinə yetirir.

1
2
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I HİSSƏ
ÜZEYİR HACIBƏYLİ
(1885-1948)

I fəsil
Həyat və yaradıcılığı
Bəşəriyyət tarixində elə sənətkarlar və şəxsiyyətlər var ki,
“...onlar özləri üçün anadan olmayıblar, bəlkə bütün xalqa və
hətta ümum insaniyyətə xeyir gətirmək və tərəqqisinə səbəb olmaq üçün yaranıblar. Bu cürə adamlar nəinki sağlığında, …
24

öləndən sonra da camaata mənfəət verirlər”.1 Azərbaycanın dahi
bəstəkarı Üzeyir Hacıbəylinin dediyi bu sözləri ilk növbədə bəstəkarın özünə aid etmək olar.
Yaradıcılığına XX əsrin əvvəllərində başlamış, həyatını isə
onun ortalarında tamamlamış Üzeyir Hacıbəylinin musiqisi və
bütövlükdə yaradıcılığı biz musiqiçilər üçün və ümumən Azərbaycan xalqı üçün nə deməkdir? Bu gün tam qətiyyətlə deyə bilərik ki, bir əsrdən artıq vaxt ərzində çalınan, səslənən Ü.Hacıbəyli musiqisi Azərbaycan xalqının canına, qanına sirayət edərək onun bədii mədəniyyətinin ayrılmaz hissəsinə çevrilmişdir.
Necə ki, Üzeyir bəy xalq musiqimiz haqqında deyirdi ki, ona həmişə “ruh yüksəkliyi və aydınlıq ehtizazı, sabahkı qalibiyyətə
möhkəm inam, mənəvi büllurluq, alicənablıq, şücaət və qəhrəmanlığı tərənnüm etmək xas olmuşdur”, eləcə də Hacıbəylinin
musiqisi üçün də bu cəhətlərlə bərabər, günəş kimi parlaqlıq, əlvanlıq xas olmuşdur. Bütün bu xüsusiyyətlər onun musiqisinin
mahiyyətini təşkil etmişdir.
Sənətdə, musiqi mədəniyyətində millilik və beynəlmiləlçilik
anlayışını Ü.Hacıbəyli qlobal, Qərb və Şərqin, dünya və milli
mədəniyyətlərinin nailiyyətlərinin üzvü sintezi kimi başa düşürdü və həll edirdi.
Azərbaycan musiqisinin gələcək yolu da məhz Ü.Hacıbəylinin irəli sürdüyü, əsasını qoyub apardığı yol oldu. Bu gün Azərbaycan musiqisinin beynəlmiləl əhəmiyyət kəsb etməsində
Ü.Hacıbəyli yaradıcılığının və şəxsiyyətinin böyük əhəmiyyəti
vardır.
Ü.Hacıbəyli dahi bəstəkar, Azərbaycanın, eləcə də Şərq opera sənətinin banisi, “Leyli və Məcnun”, “Koroğlu” kimi təkrarsız
operaların müəllifi, böyük musiqişünas-alim, bütöv musiqi-estetik konsepsiya yaratmış nəzəriyyəçi, “Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları” adlı elmi əsərin müəllifi, görkəmli dramaturq,
“Ər və arvad”, “O olmasın, bu olsun”, “Arşın mal alan” operettalarının əlvan, günəşli musiqisi ilə bərabər, həm də bu əsərlərin
librettolarının müəllifi, alovlu publisist, jurnalist, saysız-hesab1
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sız dəyərli məqalələrin müəllifi, gözəl pedaqoq, Azərbaycan
bəstəkarları və musiqişünaslarının istedadlı nəslinin müəllimi,
Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının sədri, Elmlər Akademiyasının elmi-tədqiqat İncəsənət İnstitutunun rəhbəri, Akademiyanın
musiqi üzrə ilk həqiqi üzvü, yorulmaz ictimai xadim, Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının təşkilatçısı, onun rektoru və
professoru, ilk çoxsəsli xorun, ilk notlu xalq çalğı alətləri orkestrinin, musiqi məktəbinin, musiqi texnikumunun yaradıcısı idi.
O, Azərbaycan Dövlət himnlərinin müəllifi olmuş, SSRİ Xalq
artisti, Dövlət mükafatı laureatı idi.
Bütün bunlar bizə haqq verir deyək ki, XX əsrin xalqımıza
bəxş etdiyi ən böyük şəxsiyyətlərdən, ən böyük simalardan biri
Üzeyir Hacıbəylidir. Ona Şərq və Qərb musiqi mədəniyyətləri
arasında keçilməz səddi aradan götürmək, Azərbaycan musiqisinin gələcək inkişaf yolunu və estetik prinsiplərini müəyyənləşdirmək nəsib olmuşdur. Yer kürəsinin milyonlarla insanları Ü.Hacıbəyli musiqisinə qulaq asaraq, bütün kökləri ilə öz xalqının
folkloru ilə bağlı olan və dünya musiqi mədəniyyətinin nailiyyətlərini mənimsəyən sənətkarın yaradıcılığına bələd olurlar. Bu
yaradıcılıqda Şərqin və Qərbin musiqi ənənələrinin vəhdəti parlaq bədii obrazlarla əks olunmuş, yüksək humanizm idealları,
xeyirxahlıq, xalqlar dostluğu tərənnüm edilmişdir.
Biz, XXI əsrdən dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəylinin yaradıcılıq yoluna nəzər salsaq, onun təkrarsız, parlaq yaradıcılığının
əsas sütunları və mərhələləri kimi, xüsusən “Leyli və Məcnun”
operasını, “Arşın mal alan” operettasını, “Koroğlu” operasını və
“Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları” elmi əsərini göstərmək
istərdik. Məhz bu əsərlərin yalnız onun yaradıcılığı üçün deyil,
bütün Azərbaycan musiqisi üçün önəmli mərhələ əsərləri olduğunu qeyd etməliyik. Şübhəsiz, biz bəstəkarın digər əsərlərinin –
“Əsli və Kərəm” və başqa muğam operalarının, “Məşədi İbad”
operettasının, “Şur” və “Çahargah” fantaziyalarının, “Aşıq sayağı” triosunun, kantatalarının, “Sənsiz” və “Sevgili canan” musiqi
qəzəllərinin və digər vokal və instrumental əsərlərinin, hər iki
himninin və sadalamadığımız bir çox əsərlərinin böyük dəyərini
və rolunu inkar etmək fikrində deyilik. Amma “Leyli və
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Məcnun”un Azərbaycanda və eləcə də Şərqdə opera sənətinin
əsasını qoyduğunu, “Arşın mal alan”ın lirik-komik operettasının
zirvəsi olduğunu və dünya şöhrəti qazandığını, “Koroğlu”nun
klassik epik-qəhrəmani operasının ənənələrini davam etdirən şah
əsəri olduğunu, “Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları” elmi
əsərinin Azərbaycanın ənənəvi şifahi musiqisini müasir dövrdə
araşdıran və onun haqqında yazılan ilk elmi əsər olduğunu bir
daha vurğulayaraq, dediyimiz kimi, məhz bu əsərlərin bəstəkarın
yaradıcılığı üçün və həm də Azərbaycan musiqisi üçün çox
önəmli mərhələ və dönüş əsərləri olduğunu bir daha qeyd etmək
istərdik.
***
Üzeyir Hacıbəyli 1885-ci ilin 18 sentyabrında Qarabağın
Ağcabədi kəndində kənd mirzəsi Əbdülhüseyn Hacıbəyovun ailəsində doğulmuşdur. Tezliklə Üzeyirin ailəsi Şuşa şəhərinə köçür. Azərbaycanın mədəni mərkəzlərindən biri olan Şuşa qədimdən bəri özünün musiqi və ədəbi ənənələri ilə məşhur idi.
Kiçik Üzeyir üçün də Şuşanın musiqi və poeziya hopmuş abhavası yaradıcılıq beşiyi olmuşdur. Burada M.Vaqif, X.Natəvan,
Q.Zakir, Ə.Haqverdiyev, N.Vəzirov, Y.Çəmənzəminli, F.Köçərli kimi şair və yazıçılar, məşhur alim, şair, musiqişünas, rəssam
Mir Möhsün Nəvvab, gözəl tarzən və bu aləti təkmilləşdirən
Sadıqcan, məşhur xanəndə və tarzənlar Məşədi İsi, Hacı Hüsü,
Cabbar Qaryağdıoğlu, Keçəçi oğlu Məhəmməd, Məhəmməd
Fərzəliyev, Məcid Behbudov, İslam Abdullayev, Seyid Şuşinski
və bir çoxları yaşayıb yaradırdılar.
Xurşidbanu Natəvan, Həsənbəy Zərdabi, Cabbar Qaryağdıoğlu –
Azərbaycan mədəniyyətinin üç korifeyi, Üzeyirin yaşlı müasirləri
idi. Bu üç böyuk xadimin üçü də sanki Üzeyir ömrünün ilkin
dövrünə işıq saçmışlar. Cabbarın Məcnunu gözəlliyə həssas olan
uşağın qəlbinə ilk sənət toxumları səpmişdir. Az sonra Natəvan onun
təhsilinə xeyir-dua vermiş, on ildən sonra isə Həsənbəy Zərdabi
istedadlı gəncin opera yaratmaq arzusuna havadar çıxmışdır.
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Üzeyir Hacıbəylinin ilk sənət uğurlarını qeyd edənlər arasında Nəriman Nərimanov da var idi. Mirzə Cəlil Məmmədquluzadə isə “Molla Nəsrəddin” jurnalının səhifələrində özünəməxsus
bir üslubda “Arşın mal alan”ın geniş şöhrətindən ürək dolusu
söz açırdı. Üzeyir Hacıbəylinin Mirzə Cəlillə, Sabirlə, Haqverdiyevlə, ümumən “Molla Nəsrəddin” ədəbi məktəbi ilə bağlayan
mənəvi yaxınlıq, əqidə birliyi onların şəxsi dostluq münasibətlərini də möhkəmlədirdi.
Üzeyirin atası Əbdülhüseyn Hacıbəyov və anası Şirin xanım Əliverdibəyova öz uşaqlarını musiqi və poeziyaya məhəbbət ruhunda tərbiyə edirdilər. Bu məhəbbət ailənin məşhur
şairə Xurşudbanu Natəvanla əlaqəsi nəticəsində daha da möhkəmlənmişdir.
İlk təhsilini Üzeyir Şuşanın ikisinifli rus-Azərbaycan məktəbində almışdı. Üzeyirin ilk musiqi müəllimi onun dayısı, Azərbaycan musiqisinin böyük bilicisi Ağalarbəy Əliverdibəyov olmuşdur. Üzeyirin yaxşı səsi var idi və o, xalq mahnılarını və
muğamları gözəl ifa edirdi. Onun səsi hətta fonoqrafa yazılmışdı. 13 yaşlı Üzeyir “Məcnun Leylinin məzarı üzərində” səhnəsini müşayiət edən oğlanların xorunda iştirak etmişdi. Səhnəni
məşhur xanəndə Cabbar Qaryağdıoğlunun iştirakı ilə dramaturq
Ə.Haqverdiyev qoymuşdu. Bu səhnə kiçik Üzeyiri elə həyəcanlandırmışdı ki, bir neçə ildən sonra, bəstəkarın özünün etirafına
görə, ilk musiqili səhnə əsərinin – “Leyli və Məcnun” operasının
yaranması üçün əsas təkan olmuşdur.
1896-cı ildə Üzeyir özünün böyük qardaşı Zülfüqar və əmisi
Hacıbəy Hacıbəyovla birlikdə şairə Xurşudbanu Natəvanla görüşmüşlər. Bu görüş haqda Natəvanın arxivində saxlanılan sənəd xəbər verir. Bu sənədi Zülfüqar Hacıbəyov yazmış, Üzeyir Hacıbəyov isə onun doğruluğunu təsdiq etmişdir. Zülfüqar Hacıbəyov bu
sənəddə belə yazır:
“Keçmişdə verdiyim qeydə əlavə olaraq təsdiq edirəm ki,
1896-cı ildə qardaşım Üzeyir Hacıbəyovla bərabər… Qori şəhərinin müəllimlər məktəbinə imtahan vermək üçün Tbilisi şəhərinə yola düşərkən əmim Hacıbəy Hacıbəyovun vasitəsi və müşa28

yiəti ilə o vaxt xan qızı Xurşudbanu bəyimin (Natəvanın) yanına gəldik ki, bizə xeyir-dua versin”.1
Bu sənəd Üzeyir Hacıbəylinin tərcümeyi-halı üçün, gələcək
bəstəkarın məşhur şairə Xurşudbanu Natəvanla görüşü faktının
təsdiqi üçün vacibdir. (Lakin qeyd edək ki, Üzeyir Qori seminariyasına həmin il yox, üç ildən sonra, artıq Natəvanın ölümündən sonra 1899-cu ildə daxil olmuşdur).
1899-cu ildən 1904-cü ilə qədər Üzeyir Hacıbəyov Qori müəllimlər seminariyasında oxumuşdur. Burada o, dünya mədəniyyəti ilə tanış olur, rus və Qərbi Avropa klassiklərinin dahi əsərlərini mənimsəyir.
Üzeyir seminariyada skripka və baritonda çalmağı öyrənir,
xalq mahnılarının nümunələrini nota yazır. Hacıbəylinin dünyagörüşünün formalaşmasında seminariya illəri böyük rol oynamışdır. Burada onun humanist ideyalarının və inqilabi-demokratik görüşlərinin əsası qoyulmuşdur.
Seminariyanı bitirdikdən sonra Üzeyir bir neçə vaxt Hadrut
kəndində müəllim işləyir. 1905-ci ildə inqilab ərəfəsində o, Bakıya gəlir, Bibiheybət neft rayonunda fəhlələrin uşaqlarına dərs
deyir. Onun ictimai-siyasi və maarifçi fəaliyyəti başlanır.
Müəllimlik fəaliyyətinə yaradıcı yanaşan Hacıbəyli hesabdan
Azərbaycan dilində dərslik tərtib edir, N.V.Qoqolun “Şinel” əsərini
doğma dilinə tərcümə edir, bir sıra hekayə və miniatürlər yazır,
1907-ci ildə “Siyasi, hüquqi, iqtisadi və hərbi sözlərin türkü-rusi və
rusi-türkü” lüğətini yazır.2 Lüğət ictimai-siyasi, fəlsəfi terminlərin
tərtibində, eləcə də demokratik ideyalarının təbliğində əhəmiyyətli
rol oynamışdı. Lüğətdə sosializm, internasionalizm, revolyusiya,
demokratiya və s. kimi sözlərin mənası aydınlaşdırılır.
Ü.Hacıbəyli öz fəaliyyətinə maarifçi-demokrat cəbhəsinin fəal
nümayəndələrindən biri kimi başlamışdır. “İrşad”, “Həqiqət”,
“Tərəqqi”, “Yeni iqbal”, “Kaspi”, “Molla Nəsrəddin” kimi jurnal
1

Natəvanın arxivi, Azərb. MEA-nın əlyazmalar fondu. (Həmin sənədin
məlum olması və Üzeyirşünaslığa daxil edilməsi bu sətirlərin müəllifinə məxsusdur). M 331 (30749).
2
Lüğət Bakıda 1907-ci ildə Orucov qardaşlarının mətbəəsində çap
olunmuşdur.
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və qəzetlərin səhifələrində dərc olunmuş məqalə və felyetonlarında
Hacıbəyli dövrün aktual məsələlərinə – xalqın maarifi uğrunda mübarizə, milli dil problemi, rus mədəniyyətinə münasibət və s. kimi
problemlərə toxunmuşdur. O, ən aktual siyasi mövzulara: Rusiyada
1905-ci il inqilabı, İran inqilabı və s. haqda yazırdı. Onun felyetonları “Ordan-burdan” ümumi başlıq və “Filankəs”, “Üzeyir”, “Bəhmənkəs” və s. müxtəlif təxəllüslərlə dərc olunurdu.
Onun “Qədirşünaslıq”, “Biz hamımız qafqazlı balalarıyıq”,
“Ordan-burdan”, “Filankəs” imzası ilə çıxan yazıları, 1917-ci ildə
“Kaspi” qəzetinin səhifələrində dərc olunmuş musiqi teatrı haqqında silsilə məqalələri (“Səhnənin tərbiyəvi əhəmiyyəti haqqında”,
“Opera və dramın tərbiyəvi əhəmiyyəti haqqında”), “Azərbaycan”
qəzetində çıxan bir sıra yazıları bu dövrün qiymətli məhsuludur.
Ü.Hacıbəylinin inqilabdan əvvəl yazdığı publisistik əsərləri və operettaları onun Azərbaycan mədəniyyətində M.F.Axundovun inqilabçı-mütərəqqi ənənələrini davam etdirdiyini, C.Məmmədquluzadə, M.Ə.Sabir, Ə.Haqverdiyev kimi demokrat yazıçıların məslək
dostu olduğunu, rus inqilabçı demokratların təsiri altında yazıb yaratdığını göstərir. Ü.Hacıbəyli yazılarında dəfələrlə bu görkəmli
şəxsiyyətlərin əsərlərinə müraciət etmişdir.
Zaqafqaziya xalqlarının dostluğunun carçısı Ü.Hacıbəyli
“Biz hamımız Qafqaz balalarıyıq” məşhur məqaləsində Zaqafqaziya xalqlarını birləşməyə çağırırdı: “… Biz hamımız Qafqaz
balalarıyıq. Birimizin düşməni varsa, hamımızın düşmənidir,
dəfninə hamımız çalışmalıyıq. Birimizi bir təhlükə təhdid edirsə,
hamımızı təhdid edir. Nicatımız ittifaqdadır. Din, millət ayrılığı
bizim ittifaqımıza sədd olmasın gərək”.1
Ü.Hacıbəyli pubilistikasının əsas pafosu xalqın gücünə böyük inamdan ibarət idi. Onun ehtiraslı qələmi çox illər bu ideyalara sadiq qulluq edirdi.
***
Ü.Hacıbəylinin ilk musiqi əsəri unikal “Leyli və Məcnun”
operasıdır. Unikal ona görədir ki, bu əsər Şərqdə, eləcə də Azər1
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baycanda opera sənətinin əsasını qoymuşdur, unikal ona görədir
ki, bu əsərdə Azərbaycan professional bəstəkarlıq məktəbinin
bünövrəsi qoyulmuşdur, unikal həm də ona görədir ki, muğamlara əsaslanaraq, “Leyli və Məcnun” musiqimizdə muğam operasının təməlini qoydu. Bu operadan sonra Ü.Hacıbəylinin
“Şeyx Sənan”, “Əsli və Kərəm”, “Şah Abbas və Xurşud Banu”,
“Harun və Leyla”, M. Maqomayevin “Şah İsmayıl”, Z.Hacıbəyovun “Aşıq Qərib” muğam operaları yarandı. Lakin bu operaların arasında “Leyli və Məcnun”un Azərbaycan musiqisi tarixində oynadığı rol, xalqımızın qəlbində tutduğu yer xüsusidir.
100 ildən artıqdır ki, bu opera səhnədən düşmür, yeni-yeni
ifaçılar – Leylilər, Məcnunlar nəsli yetişir. 22 yaşlı gənc Üzeyir
Hacıbəylinin yaratdığı “Leyli və Məcnun” operasının 100 il ərzində daimi, stabil uğurunun sirri nədədir? Qədim muğamlarımızın gözəlliyində, təkrarsızlığında, yoxsa dahi Füzulinin
eyniadlı poemasında, qəzəllərində, ya da gənc Üzeyirin operaya
yazdığı musiqi parçalarında, bəlkə o vaxtlar Hüseynqulu Sarabskinin yaratdığı təkrarsız Məcnun rolunda? Daha doğrusu,
bunların ayrı-ayrılıqda heç birində, eyni zamanda hamısında, onların vəhdətində. Üzeyir bəyin istedadı bunların hamısının vəhdətini, sintezini yarada bilmişdir.
İlk Azərbaycan operasının əsas və xarakter xüsusiyyəti həm
də ondan ibarət idi ki, bu əsərdə Ü.Hacıbəylinin özünün bəstələdiyi musiqi ilə xalq musiqisini bir-birindən ayıran səddi tapmaq
mümkün deyildi. “Leyli və Məcnun” operasının bu xüsusiyyətini qeyd edən Ü.Hacıbəyli yaradıcılığının ilk tədqiqatçılarından
olan V.Vinoqradov yazırdı: “Folklorun bəstəkarlıq yaradıcılığına keçməsinə musiqi tarixində bundan bariz nümunə tapmaq çətindir. Bu kecid o qədər ardıcıl və üzvi idi ki, indi Azərbaycan
opera sənətində özfəaliyyət və həvəskarlığın yerini peşəkarlığın
nə vaxtdan tutduğunu təyin etmək asan deyil. Bu həm Hacıbəyli
yaradıcılığına, həm də aktyor oyununa, həm də bütünlüklə tamaşaya aiddir”.1
1

Виноградов В. Узеир Гаджибеков и азербайджанская музыка. М.,
Музгиз, 1938, с. 14.
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Üzeyir Hacıbəyli “Leyli və Məcnun” operasının musiqisində
Füzuli poemasının lirik və romantik ruhunu, ümumi tonallığını
böyük ilhamla verə bilmişdir.
“Leyli və Məcnun” operasının geniş dinləyici kütlələri arasında böyük müvəffəqiyyət qazanmasının əsas səbəblərindən biri, əlbəttə operanın musiqi dilinin xəlqiliyidir. Bəstəkar başa düşürdü ki, ilk mərhələdə xalqı operaya alışdırmaq üçün ona aydın
və yaxın musiqi dilində yazmaq lazımdır. Bu musiqinin mühüm
sahəsini xalqın əsrlər boyu sevdiyi muğam sənəti təşkil edirdi.
Ü.Hacıbəyli operada xalq musiqisinin digər nümunələri olan təsniflərə də geniş yer vermişdi. Bu barədə o özü yazırdı:
“1907-ci ildə mənim başıma belə bir fikir gəldi. Hər hansı bir
dramatik süjetin müşayətilə solo şəklində oxumağa bizim muğamlardan, xor şəklində oxumağa isə təsniflərdən istifadə edim”1.
Beləliklə bu prinsiplə bəstələnmiş “Leyli və Məcnun” operasında muğam səhnələri sadə opera formalarını əvəz edirdi, hadisələrin
bir qədər ağır, ləngərli ritmi, müəyyən statikliyi musiqinin inkişafından, muğam sənətinin improvizə xüsusiyyətlərindən doğurdu.
Bu da elə “Leyli və Məcnun” operasının qəhrəmanlarının xarakterinə uyğun gəlirdi, çünki fəal hərəkət onlara xas deyildi.
“Leyli və Məcnun” operasında Ü.Hacıbəylinin özünün bəstələdiyi musiqi fraqmentləri əsasən orkestr üçün yazılmış epizodlar, muğamların girişi və sonluqları, III və IV pərdələrə yazılmış
giriş musiqisi və s. idi.
Bu hissələr o qədər xalq musiqi ruhuyla aşılanmış və onun
nümunələriylə üzvi vəhdət təşkil etmişdi ki, onları klassik muğam və təsniflərdən ayırmaq çətin idi. Bu da bəstəkarın artıq ilk
əsərində xalq musiqisinin məqam-intonasiya əsasına sərbəst yiyələnməsini sübut edirdi.
***
1908-ci il yanvarın əvvəllərində Bakının müxtəlif yerlərində
qəribə afişalara rast gəlmək olurdu. Bu afişalarda şənbə günü
1

Hacıbəyov Ü. Tərcümeyi-hal. Azərb. EA-nın əlyazmalar fondu, arx. 22.
T-23 (159).
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yanvarın 12-də, Tağıyev teatrında ilk dəfə müsəlman səhnəsində
Füzuli poemasının əsasında “Nicat” cəmiyyətinin opera artistləri
tərəfindən hazırlanmış 5 pərdə 6 şəkilli “Leyli və Məcnun” operasının göstərilməsi haqda xəbər verilirdi. Bu tamaşanın maraqlı
tarixi vardı. Professional ifaçı qüvvələrinin yoxluğundan qəribə
vəziyyət alınırdı. Dirijor pultunun arxasında görkəmli ədib və
dramaturq Əbdürrəhimbəy Haqverdiyev dayanmışdı. Əsərin
müəllifi Üzeyir Hacıbəyli orkestrdə skripka çalırdı. Hacıbəylinin
Qori seminariyasındakı yoldaşlarından bir çoxu, maarif və mədəniyyət xadimləri, müəllimlər orkestrdə çalır, xorda oxuyurdular. Bunlardan Ə.Terequlovu, A.Qasımovu, F.Ağayevi və başqalarını göstərmək olar.
“Leyli və Məcnun” operasında musiqi poeziyanı rövnəqləndirir, poeziya isə musiqini yüksəldir. Elə bil müxtəlif əsrlərdə
yaşamış iki böyük sənətkar bir-birinə yaxınlaşmış, əbədi məhəbbəti tərənnüm edən bir əsərdə qovuşmuşlar.
Əgər əvvəllər xanəndələr tərəfindən oxunan muğamlar konsert ifasında mücərrəd bir halı, əhvali-ruhiyyəni, məsələn, məhəbbəti, sevinci, kədəri ifadə edirdilərsə, bu operada həmin muğamlar əsərin ümumi məzmununa tabe olaraq ilk dəfə səhnədəki
hərəkətlə, aktyor oyunu ilə birləşərək, operanın məzmununun
açılmasına, onun əhvali-ruhiyyəsinin əks edilməsinə kömək
edən musiqi vasitəsi olmuşdu. Bu da “Leyli və Məcnun”un əsas
müvəffəqiyyətlərindən biri sayıla bilər. Üzeyir Hacıbəyli ilk dəfə operaya vacib, dramaturji əhəmiyyəti olan xorları daxil edir.
Ü.Hacıbəyli “Leyli və Məcnun”da opera janrının və musiqinin digər formalarının möhkəm təməlini qoymuşdur. Ü.Hacıbəyli ilk dəfə bu operada çoxsəsliliyin sadə formalarını Azərbaycan xalq musiqisinin təksəsli quruluşu ilə uyğunlaşdırmış və bununla da bəstəkar Azərbaycan məqamlarının major və minor sistemiylə birləşməsinə nail olmuşdu. Şərq və Qərb məqam sistemlərinin vəhdətinin həyata keçirilməsi, sonrakı illərdə həm Ü.Hacıbəylinin özü üçün, həm də digər Azərbaycan bəstəkarlarının
yaradıcılığı üçün xarakter oldu.
Üzeyir Hacıbəylinin “Leyli və Məcnun” operasının əhəmiyyəti Azərbaycan musiqi tarixində oynadığı misilsiz rolu ilə məh33

dudlaşmır. Onun bir sıra Şərq xalqlarının müasir professional
musiqi mədəniyyətinin yaranmasında da mühüm rolu olmuşdur.
Hələ inqilabdan əvvəl Azərbaycan artistləri bu operanı Zaqafqaziyada, Orta Asiyada və İranda göstərmişlər. Hər yerdə opera
böyük hərarətlə qarşılanmışdı.
“Özbək musiqisinin inkişaf yolları” kitabının müəllifi
S.Ginzburq yazırdı ki, “Xalq ənənəsi ilə rus mədəniyyəti nailiyyətləri vəhdəti nəticəsində ilk milli opera “Leyli və Məcnun”u
yaratmış Azərbaycan teatrının qabaqcıl xadimlərinin təcrübəsi
özbək ziyalılarına böyük təsir göstərmiş və onlarda eyni səpgili
özbək əsərləri görməyə canlı həvəs oyatmışdır”.1
Məhz bu operadan sonra Özbəkistanda da R.Qliyer və Q.Sadıxov tərəfindən həmin əfsanə əsasında “Leyli və Məcnun” operası yaranmışdı. Bu operanın musiqisini də xalq yaradıcılığının
nümunələri və makomlar təşkil edirdi.
“Leyli və Məcnun” operasının müvəffəqiyyətindən ruhlanan
Ü.Hacıbəyli 1909-cu ildən 1915-ci ilə qədər beş muğam operasını – 1909-cu ildə “Şeyx Sənan”, 1910-cu ildə “Rüstəm və Söhrab”, 1912-də “Şah Abbas və Xurşid Banu” və həmin ildə “Əsli
və Kərəm”, 1915-də “Harun və Leyla”nı yazdı. Bu operaların
librettosunu o, xalq dastanları əsasında, “Rüstəm və Söhrab”
operasını isə Firdovsinin “Şahnamə”si əsasında yazmışdır.
Ü. Hacıbəylinin inqilabdan əvvəlki altı operasından (onlardan biri – “Harun və Leyla” səhnədə qoyulmamışdır), “Leyli və
Məcnun”dan savayı, böyük müvəffəqiyyət qazanmış “Şah Abbas və Xurşid Banu” və “Əsli və Kərəm” operaları oldu.
“Əsli və Kərəm”in ilk parlaq tamaşasından sonra qəzetlərdən
biri yazırdı: “Musiqi burada demək olar ki, xalqın içindən çıxmışdır.”2
İnqilabdan əvvəlki operaların bir xüsusiyyətini də qeyd etmək maraqlıdır. Ü.Hacıbəyli ilk operalarında bəzən özünün
mənfi obrazlarında xalq musiqi xasiyyətnaməsindən istifadə etmirdi. Məsələn, “Əsli və Kərəm”, “Şah Abbas və Xurşid Banu”
1

Гинзбург С. Пути развития узбекской музыки, М-Л., “Искусство”,
1946, с. 22.
2
Агаева Х. Узеир Гаджибеков. Баку, 1955, с. 61.
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operalarında Qara Keşiş ilə Məstəvərin partiyalarında folklor sitatları yoxdur. Onların partiyaları xalq musiqisinə yabancı xüsusiyyətlərdən ibarətdir. “Leyli və Məcnun” operasının uğurundan
ruhlanan Ü. Hacıbəyli, özünün ikinci operası “Şeyx Sənan”ı yazır. Bu opera əvvəlkindən özünün bədii xüsusiyyətləri və musiqi
folklorundan istifadə üsulu ilə seçilir.
Ü. Hacıbəyli yaradıcılığının ilk tədqiqatçılarından olan Xurşid xanım Ağayeva bu opera haqqında belə yazır: Hacıbəyli
“Azərbaycan dinləyicilərinin ənənəvi opera formalarına zövq
aşılamaq, onların musiqi inkişafının daha yüksək zirvəsinə qaldırmağa çalışırdı. Amma musiqi üslubunda belə sərt dönüş, xalqa aydın və yaxın olan musiqi improvizəsinin ənənəvi üsullarından imtina, üstəlik bəstəkarın özünün və artistlərin – “Şeyx Sənan” operasınnın ilk ifaçılarının texniki cəhətdən yetişməməsi
onu tam müvəffəqiyyətsizliyə gətirib cıxarmışdır”.1
Dünya musiqi sənətində nadir hadisə olan “Muğam operaları”, yalnız Ü.Hacıbəylinin yaradıcılıq yolunda deyil, bütün Azərbaycan musiqi sənətinin inkişafında böyük rol oynamışdır.
Bu gün biz “muğam operası”nı köhnəlmiş və şifahi xalq yaradıcılığından bəstəkarlığa keçid dövrü kimi deyil, milli opera
janrının müstəqil inkişaf yolu kimi qiymətləndiririk.
Azərbaycan simfonik muğamı kimi, bu janr da, müasir şəraitdə, müasir tələblərə uyğun olaraq davam etdirilə bilər.
***
Üzeyir Hacıbəylinin yaradıcılığında və Azərbaycan musiqi
sənətinin inkişafında bəstəkarın inqilabdan əvvəl yazdığı “Ər və
arvad” (premyerası 10 may 1910-cu il), “O olmasın, bu olsun”
(premyerası 25 aprel 1911-ci il), “Arşın mal alan” (premyerası
25 oktyabr 1913-cü il) operettaları xüsusi yer tutur. Operetta
janrına müraciət etmənin səbəbini Hacıbəylidən soruşduqda o,
belə cavab vermişdir: “Musiqinin qüvvəsinə inam və musiqi vasitələri ilə ictimai-məişət eyblərini qamçılamaq həvəsi, musiqidə
1
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Azərbaycan ziyalılarının proqressiv qüvvələrinin ətalət və mədəniyyətsizliyə qarşı mübarizəsini əks etdirmək səyi məni komik
musiqi janrı – operettanı yaratmağa sövq etdi.1
Ü.Hacıbəyli ilk iki operettasını yazdıqdan sonra 1911-ci ildə
musiqi təhsilini davam etdirmək üçün Moskvaya gedir və filarmoniya nəzdində pullu kurslarda solfeciodan N.M.Laduxində,
harmoniyadan isə N.N.Sokolovskidə məşğul olur. Lakin o, çox
tez ağır maddi şərait üzündən təhsilini dayandırıb Bakıya qayıtmağa məcbur olur. 1913-cü ildə o, yenidən oxumağa, bu dəfə
Peterburq konservatoriyasına gedir.

Üzeyir Hacıbəyli
həyat yoldaşı Məleykə xanım ilə – 1913-cü il

Ü.Hacıbəylinin konservatoriyada harmoniya üzrə müəllimi
böyük rus bəstəkarı N.A.Rimski-Korsakovun tələbəsi V.P.Kala1
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fatti idi. Fortepiano və orqan üzrə dərslərini isə Hacıbəyli konservatoriyanın görkəmli müəllimləri V.V.Şerbakov və J.J.Qandşindən alırdı. Hacıbəyli Peterburq konservatoriyasında təəssüf
ki, çox az müddət, cəmi altı ay oxumuşdur. Lakin bu kiçik müddət də ona çox şey vermişdir.
Ü.Hacıbəyli Peterburqda geniş, beynəlxaq şöhrət qazanan
üçüncü operettası “Arşın mal alan”ı yazır. Hacıbəylinin yazdığı
operettaların ədəbi mətnində cavan, gözəl sevgililərin surətləri
məişət planında, parlaq nikbin çalarlarla verilmişdir, həm də bu
dövr gənc Üzeyir bəyin həyatında xoşbəxt illər idi. O, həyat yoldaşı Məleykə xanımla yeni evlənmişdi.
Muğam operalarından fərqli olaraq Ü.Hacıbəyli operetta janrında, demək olar ki, xalq musiqisindən sitat gətirmir, lakin bu
əsərlər folklor intonasiyaları, döngələri, üsulları ilə zəngindir.
Bəstəkar xalq musiqisinin ruhunu, özü də peşəkar səviyyədə,
xüsusilə “Arşın mal alan”da yaradır.
Ü.Hacıbəylinin “O olmasın, bu olsun” və “Arşın mal alan”
operettaları dünyanın bir çox dillərinə tərcümə edilmiş və dəfələrlə ekranlaşdırılmışdır. Dünyada bir neçə şəhər var ki, musiqi
onun hər daşına, qalasına, ab-havasına hopmuşdur. Belə şəhərlərdən, ilk növbədə Avstriyanın Vyana, İtaliyanın Neapol, Azərbaycanda isə Qarabağın Şuşa şəhərini göstərmək olar və bəlkə
təbiidir ki, bu şəhərlərin ikisində böyük bəstəkarımız Ü.Hacıbəylinin abidəsi ucaldılmışdır (Vyana və Şuşada). Lakin təəssüflər olsun ki, Şuşada bəstəkarın abidəsi erməni işğalçıları tərəfindən gülləbarana tutulmuş və deşik-deşik edilmişdir. Böyük
çətinliklərlə Bakıya gətirilmiş bu abidə, Xurşidbanu Natəvanın
və Bülbülün abidələrilə bərabər R.Mustafayev adına Azərbaycan
Dövlət İncəsənət muzeyində saxlanılır və erməni işğalçılarının
vandalizmini bir daha nümayiş etdirir.
***
Ü.Hacıbəyli 1918-1920-ci illərdə Azərbaycan Demokratik
hakimiyyəti dövründə “Azərbaycan” qəzetində fəal çalışır. Bu
qəzetin ilk redaktoru Üzeyir bəyin kiçik qardaşı Ceyhun bəy idi.
Hacıbəylinin özü isə bir ildən artıq bu qəzetin müdiri olmuşdur.
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Həmin qəzetdə Ü.Hacıbəylinin “İstiqlaliyyət”, “Partiyalarımız”,
“Azərbaycan parlamanı”, “Andronik məsələsi”, “Vəzifəmiz nədir?”, “Lənkəran faciəsi”, “Qarabağ haqqında”, “Naxçıvan və
Qarabağ”, “Milliləşmək”, “Rusiya əhvalı”, “İçimizdəki denikinlər”, və s.mühüm məqalələr dərc edilmişdir. 1919-cu ildə Azərbaycan Cumhuriyyətinin bir ili münasibətilə “İstiqlal” məcmuəsindəki “Azərbaycan türklərinin musiqisi haqqında” məqaləsi
xüsusi önəm daşıyır.1
Ü.Hacıbəyli 1926-cı ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının əvvəl prorektoru, sonra rektoru olmuş, həmin ildə konservatoriya nəzdində xor kollektivi yaratmışdı, lakin o çox tez
dağılmışdı. Bəstəkar yalnız 10 ildən sonra 1936-cı ildə respublikada filarmoniyanın nəzdində xor sənətinin möhkəm təməlini
yaradır. Hacıbəyli xor mədəniyyətinin böyük əhəmiyyətini başa
düşür və inkişafı üçün hər bir şərait yaratmağa çalışırdı. Hələ inqilabdan əvvəlki operalara o, təksəsli xorları daxil edirdi. O vaxt
bəstəkar kollektiv oxuma üçün başqa vasitə görmürdü. O dövrdə
çoxsəsli xorun təşkili işində Hacıbəylinin qarşısında bir sıra ciddi çətinliklər dayanmışdı, bu da ilk növbədə repertuar məsələsi
idi. Repertuara daxil olunacaq xalq mahnıları təksəsli idilər. Onları çoxsəsli xor üçün harmonizə etmək lazım idi. Təbii ki, belə
melodiyaların mexaniki harmonizə edilməsi xalq mahnısının üslubunun təhrif olunmasına, bəzən isə melodik xəttin pozulmasına gətirib çıxara bilərdi.
Ü.Hacıbəyli belə hesab edirdi ki, “çoxsəsli xor sənətinin inkişafını milli əsas üzərində qurmaq lazımdır. Yəni Azərbaycan
xalq musiqinin özünün əsasında çoxsəsli formanın elementlərini
tapmaq lazımdır. Hər mahnının ritmik, melodik və digər xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi və şərti harmonizasiyanın tətbiq edilməsi xor ifasında da Azərbaycan melosunun bütün xüsusiliyini,
bütün koloritini dinləyiciyə çatdırmaq imkanı verir”.2
Qeyd etmək lazımdır ki, musiqimizin adi harmonizasiyası istər-istəməz kadansların tətbiq olunmasını tələb edir. Kadanslar
1
2
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melodiyanı ya majora, ya minora gətirib çıxarır. Bu zaman
Azərbaycan musiqisini yaradan məqamlar çox vaxt öz xüsusiyyətini itirir. Ona görə bəstəkar qeyd edirdi ki, mahnıları harmonizə edərkən o, adi dördsəsliliyi deyil, kontrapunkt çoxsəsliliyi
və unison imitasiyaları tətbiq edir.1 Azərbaycan musiqisinin inkişafında özəl xor formasının yaranması mühüm rol oynadı.
1931-ci ildə o, Radio komitəsinin nəzdində birinci notlu xalq
çalğı alətləri orkestri yaradır. Ü.Hacıbəyli bu orkestri yaratmaqdan əvvəl milli alətlərin xüsusiyyətlərini dərindən öyrənmişdir.
Bu illərdə o, tarın pərdələrinin dəyişilməsi planı üzərində işləyir,
tar üçün qanon tipli texniki məşğələlər və s. yazır. Bu məşğələlər ilə o, Avropa not sisteminin milli Azərbaycan alətlərinə tətbiq etmə imkanlarını isbat edirdi. Ü.Hacıbəyli 1926-cı ildə yazdığı “Şərq musiqisi və Qərb musiqi aləti” məqaləsində Azərbaycan musiqisinin Qərb musiqi alətləri ilə qarşılıqlı əlaqələrini geniş işıqlandırır. O, əsaslı dəlillərlə Qərb musiqi aləti ilə Azərbaycan xalq musiqisi və onun alətləri arasında olan səddi aradan
götürür.
Ü.Hacıbəylinin təşkil etdiyi “not” orkestri Qlinkanın, Motsartın, Şubertin, Bizenin və digər bəstəkarların əsərlərini müvəffəqiyyətlə ifa edirdi. İlk illərdə orkestrə Ü.Hacıbəyli özü dirijorluq edirdi.
Bəstəkar 1931-ci ildə bu orkestr üçün iki fantaziya yazır.
Bunlarda o, milli alətlərin birgə çoxsəsli ansamblda səslənmə
imkanlarını nümayiş etdirir. Ü.Hacıbəyli birinci fantaziyada
“Çahargah” muğamının, ikincidə isə “Şur” muğamının məqamintonasiya əsasını işlədir. Hacıbəylinin simfonik musiqinin ilk
nümunələri olan “Çahargah” və “Şur” fantaziyaları, özünün üslubu, musiqisinin xarakterinə görə “Koroğlu” operasının simfonik epizodlarını hazırlamışdır.
Ü.Hacıbəylinin skripka, violonçel və fortepiano üçün 1931ci ildə yazdığı “Aşıqsayağı” triosu Azərbaycan musiqisində ilk
ansambl pyeslərindən biridir. Hacıbəyli milli musiqi üçün yeni
olan bu janrda aşıq üslubunun bəstəkarlıq texnikasının müxtəlif
xüsusiyyətləri ilə vəhdətini yaradır. “Aşıq sayağı”nın Motsartın
1
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musiqisi kimi işıqlı musiqisi, polifonik səslərlə zərif, incə hörülməsinə baxmayaraq, fakturanın aydınlığını, şəffaflığını saxlayır.
Bəstəkar aşıq musiqisi üçün xas olan “Şur” məqamının intonasiyalarını gah major, gah da minora boyayaraq, gözəl səslənmələr
yaradır. Ənənəvi “sonata allegro” forması burada rondo və variasialılığın xüsusiyyətləri ilə qəribə uyğunlaşır.
60-cı illərdə Ü.Hacıbəylinin tələbəsi Qara Qarayev bu əsərin
kamera orkestri üçün maraqlı transkripsiyasını yaratmışdır.
Üzeyir Hacıbəyli dövrün, zamanın nəbzini həssaslıqla duya
bilən, xalqın daxili tələblərini hiss edə bilən və bu tələblərə musiqidə uyğun janrlar, formalar tapa bilən böyük sənətkar olmuşdur.
Ü.Hacıbəyli sovet dövründə özünün bəstəkarlıq fəaliyyətinə
mahnı janrı ilə başlamışdır. Bu illərdə o, “Komsomolçu qız”,
“Süvari”, “Pilotlar” və s. mahnılar yazır. Bu mahnılar intonasiya xüsusiyyətlərinə görə sovet kütləvi mahnılara yaxın idi.
İnstrumental müşayiəti ilə xor üçün yazılmış əsərlər arasında
xüsusi yeri onun kantataları tutur. Bu janra o, dəfələrlə müraciət
edir. 1934-cü ildə Firdovsinin 1000 illiyinə həsr edilmiş kantatanı, 1938-ci ildə M.F.Axundovun anadan olmasının 125 illiyi
ilə əlaqədar “Ölməz sənətkar” kantatasını, 1942-ci ildə isə “Vətən və cəbhə” və s. kantatalarını yazır.
Böyük Vətən müharibəsi illərində Ü.Hacıbəyli yenidən mahnı janrına müraciət edir və vətənpərvərlik mahnıları – “Çağırış”,
“Yaxşı yol”, “Ananın oğluna nəsihəti”, “Şəfqət bacısı”, “Döyüşçülər marşı”nı və xalq çalğı alətləri orkestri üçün “Cəngi” qəhrəmanlıq pyesini yazır.
Ü.Hacıbəyli Moskvada Azərbaycan incəsənəti dekadası ərəfəsində “Leyli və Məcnun”dan “Koroğlu”ya qədər” məqaləsində yazırdı: “Bu il Azərbaycan operasının otuz illiyi tamam olmuşdur.
Həm ilk, həm də hələlik axırıncı Azərbaycan operasının müəllifi olmaq şərəfi mənə nəsib olmuşdur. Beləliklə, “Leyli və Məcnun”dan
“Koroğlu”ya qədər” keçən yol təkcə Azərbaycan operasının otuz
illik tarixi deyil, həm də mənim şəxsi yaradıcılıq yolumdur”.1
1

Hacıbəyov Ü. “Leyli və Məcnun”dan “Koroğlu”ya qədər. Əsərləri, II c.,
B., 1965, s. 274.
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Ü.Hacıbəyli 1938-ci ildə Moskvada keçirilən ədəbiyyat
və incəsənət dekadasının iştirakçıları ilə bərabər
(sağda şair Rəsul Rza)

Azərbaycan epik qəhrəmanlıq operasının şah əsəri olan “Koroğlu” Bakıda M.F.Axundov adına Opera və Balet Teatrında 30 aprel 1937-ci ildə göstərilmişdir. Operanın librettosunu xalq qəhrəmanlıq dastanı əsasında H.İsmayılov, şeirlərini M.S.Ordubadi yazmışdır. Operanın quruluşunu İ.Hidayətzadə vermiş, bədii tərtibat
R.Mustafayevindir. Koroğlunun obrazını bu rolun klassik ifaçısı
Bülbül yaratmışdır. Nigar G.İsgəndərova, prima balerina Q.Almaszadə idi. Tamaşanın dirijorluğunu Ü.Hacıbəyli özü edirdi. Gələcəkdə operanın gözəl təfsirçisi dirijor Niyazi olmuşdu.
Əgər “Leyli və Məcnun” operasının qəhrəmanları tək-tənha
və faciəvi qiyamçılar idilərsə, “Koroğlu” operasının, Ü.Hacıbəylinin özünün dediyi kimi, “əsas iştirakçıları xalq və onun nümayəndələridir”. Bu cəhətdən o, böyük rus bəstəkarları Qlinkanın,
Borodinin, Musorqskinin operalarına yaxındır. Xalqın obrazının
təcəssümünü biz operanın birinci pərdəsindəki xorlarda, III pərdədən Koroğlunun ariozosunda və final apofeozunda görürük.
Xalqın parlaq obrazını Ü.Hacıbəyli məşhur “Çənlibel” xorunda
yaratmışdır. Bu xor həm də polifonik üslubun yüksək nümunəsidir. Bu xor üçün bəstəkar elə mövzu seçmişdir ki, artıq o öz41

özlüyündə milli səslənmə ilə polifonik inkişaf üçün böyük imkanlar yaradır. Mövzunun əsas dayaq səslərini aşıq musiqisinə
xas olan kvarta-kvinta səslənmələri təşkil edir.
Milli polifoniyanın vacib tərkib hissəsi kimi kontrapunktun rolu
haqda Ü.Hacıbəylinin nəzəri fikri öz əməli həllini bu xorda tapmışdır. Koroğlunun özünün obrazı xalq həyatının geniş fonunda
barelyefə bənzər ön planda, qabarıq şəkildə verilmişdir. Koroğlu
xalq qəhrəmanı və aşıqdır, ona görə onun surəti aşıq musiqisinin
üslub xüsusiyyətləri və formaları ilə səciyyələnir. Məsələn, Qırata
həsr edilmiş mahnı aşıq janrı “Gözəlləmə”də yazılmışdır.
Operanın lirik səhifələri Koroğlunun sevgilisi, mərd, xalqın
içərisindən çıxmış Nigarın obrazı ilə bağlıdır. Ü.Hacıbəyli onun
partiyasında geniş leytmotiv sistemindən istifadə etmişdir ki, o
da qəhrəman qızın gözəl, bütöv surətini qavramağa kömək edir.
“Koroğlu”da Ü.Hacıbəyli klassik opera formasına riayət edərək bitmiş ariyalar, kütləvi xor səhnələri, müxtəlif ansambllar,
balet nömrələri, reçitativlər yaradır.
Azərbaycan musiqisinin inkişafında “Koroğlu” operasının əhəmiyyəti çox böyükdür. Bu yalnız opera janrı ilə məhdudlaşmır,
həm də simfonik və balet janrlarını da əhatə edir. “Koroğlu” keçmiş SSRİ-nin bir çox şəhərlərinin səhnəsində tamaşaya qoyulmuşdur. 1941-ci ildə “Koroğlu” operasına görə Ü.Hacıbəyli SSRİ
Dövlət mükafatına (Stalin mükafatına) layiq görülmüşdü.
Böyük şair Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 800 illiyi
ilə əlaqədar Ü.Hacıbəyli onun qəzəllərinə iki romans – “Sənsiz”
(1941) və “Sevgili canan”ı (1943) yazır. Bu zərif lirik qəzəl-romanslar qüvvətli təsir bağışlayırlar. Ü.Hacıbəyli orta əsr ədəbi
formasına müraciət edərək bu qəzəl-romanslarda melodik xəttin
hərəkətini muğamın inkişafı ilə uyğunlaşdırır. Hər iki musiqi qəzəlində ümumi cəhətlər çoxdur, görünür Ü.Hacıbəyli bu ədəbi
janrı musiqidə məhz bu cür təsəvvür edirmiş.
1944-cü ildə Tbilisidə Zaqafqaziya respublikalarının musiqi
ongünlüyü keçirildi. Ü.Hacıbəyli bu ongünlüyün ən fəal təşkilatçılarından biri idi. O, bütün respublikalarda musiqinin inkişafını
diqqətlə və maraqla izləyərək, öz əqidəsini “Bir-birimizdən öyrənək” qanadlı ifadə ilə formalaşdırmışdır.
42

Əgər inqilabdan əvvəl Ü.Hacıbəyli öz istedadlı qələmini əsasən publisist-satiraçı kimi işlədirdisə, sovet dövründə o, musiqi
haqda məqalələr yazır, böyük tədqiqat işi aparır. Bu işlərin nəticəsi 1945-ci ildə bitirdiyi “Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları” fundamental tədqiqatı oldu.
Ü.Hacıbəyli bu haqda belə yazırdı: “Azərbaycan xalq musiqisinin əsaslarını öyrənmək sahəsindəki işimin, bir bəstəkar olaraq, mənim üçün əməli əhəmiyyəti o oldu ki, mən “Koroğlu”
operasını yazdım”.1
Ü.Hacıbəyli üçün doğma xalqının musiqisi ölü kapital deyil,
canlı bütöv sistemdir ki, xalq öz “musiqi barigahını” onun əsasında qurur.
Ü.Hacıbəylinin tədqiqatı iki hissədən ibarətdir. Onun birinci
hissəsi, milli musiqinin səs sistemi, tetraxordların birləşmə üsulları, Azərbaycan məqamları səs qatarlarının qurulma qaydaları,
Azərbaycan məqamlarının əmələ gəlmə qaydaları kimi əsas
müddəaları irəli sürür. İkinci hissə, xalq üslubunda Azərbaycan
məqamlarında musiqi bəstələmək qaydalarından ibarətdir.
Üzeyir Hacıbəylinin son əsəri Firuzənin (eyniadlı bitməmiş
operasından) ariyası oldu.

Firuzənin ariyası – əlyazma
1

Hacıbəyov Ü. Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları. B., 1950, s. 10.

43

23 noyabr 1948-ci ildə böyük sənətkarın qəlbi dayandı.
Məşhur əfsanədə Anteyin qeyri-adi qüdrətini onun torpaqla
bağlılığında görürlər. Üzeyir Hacıbəyli özü də bu müqayisəni
sevirdi və bəstəkarın gücünü-qüvvəsini onun xalq həyatına, xalq
sənətinə bağlılığında görürdü. Ü.Hacıbəylinin tələbəsi Fikrət
Əmirov özünün “Üzeyir məktəbi” məqaləsində bu müqayisəni
gətirərək, Azərbaycan bəstəkarlarını “Üzeyir yaradıcılığının bu
Antey qüdrətinin sirrlərini öyrənməyə çağırırdı”.1
“Sənətkar üçün ümumxalq rəğbəti və məhəbbəti qazanmaq
çətindir. Xalq öz qəlbini ancaq əsl böyük insanlara, böyük qəlbli
sənətkarlara, tamamilə özünü xalqa bəxş edənlərə açır. Və əgər
o, xalq məhəbbətini qazanırsa, bu məhəbbət insanların ürəklərində əsrlərlə yaşayır və heç vaxt sönmür”.2 Bu da bəstəkarın digər
tələbəsi Qara Qarayevin sözləridir.
Xalq sənətkarı Üzeyir Hacıbəyli məhz belə məhəbbət qazanmışdır. Bu məhəbbət onun ölməz musiqisi kimi yaşayacaq və
nəsildən-nəslə keçəcək.
Bu gün Azərbaycanda Ü.Hacıbəyli ənənələri müqəddəscəsinə qorunur və inkişaf etdirilir, bəstəkarın xatirəsi əziz tutulur.
Ü.Hacıbəylinin ölümündən sonra Bakı Dövlət konservatoriyası, Azərbaycan Dövlət simfonik orkestri, Bakıda küçə dahi
bəstəkarın adını daşıdı. Bakıda onun abidəsi ucaldıldı. Şuşa və
Bakıda bəstəkarın ev-muzeyləri açıldı, iki seriyalı bədii televiziya filmi çəkildi (“Uzun ömrün akkordları”, ssenari müəllifi və
rejissoru – Anar), Azərbaycan MEA onun musiqi əsərlərinin
akademik nəşrinin beş kitabdan ibarət üç cildini çapdan buraxdı
(redaktorlar – N.Əliverdibəyov və R.Abdullayev, ön söz və
şərhlərin müəllifi – Z.Səfərova). Heydər Əliyev fondu “Üzeyir
dünyası” adlı möhtəşəm layihəni həyata keçirir. Layihənin
rəhbəri fondun prezidenti Mehriban Əliyevadır.
Beləliklə, Üzeyir Hacıbəylinin həyatına və ümumən yaradıcılığına nəzər salanda görürük ki, onun yaradıcılıq yolu Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin yaranma və inkişaf tarixinin mü1

Əmirov F. Üzeyir məktəbi. Musiqi səhifələri. B., 1978, s. 79.
Qarayev Q. Ü.Hacıbəyovun ölümü münasibətilə çıxışı. “Uçenıe zapiski” AQK im.U.Qadjibekova”, 1965, № 1.
2
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hüm və uğurlu dövrünü əks etdirir. Təsadüfi deyil ki, dahi bəstəkarın anadan olduğu gün – 18 sentyabr hər il, ulu öndər Heydər
Əliyevin sərəncamı ilə, Musiqi günü kimi, Azərbaycan Musiqisinin bayramı kimi qeyd edilir.
Gün o gün olsun ki, zəbt edilmiş torpaqlarımız özümüzə qaytarılsın və Üzeyir Hacıbəylinin doğum günü – 18 sentyabr bəstəkarın Vətənində – Qarabağda, musiqimizin beşiyi Şuşada da
bayram edilsin.
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II fəsil
“Leyli və Məcnun” operası
12 (25) yanvar 1908-ci il tarixi Azərbaycan musiqisinə həmişəlik həkk olunmuşdur. Məhz bu gün “Leyli və Məcnun” operası ilk dəfə oynanılmışdı, məhz bu gün bütün müsəlman Şərqində
ilk dəfə opera yaranmışdır. Bu gündən etibarən Azərbaycan musiqisində elə bir sahə, elə bir janr meydana gəlməmişdir ki, bu
və ya digər şəkildə Üzeyir Hacıbəylinin adıyla bağlı olmasın.
Novator-sənətkar olan Ü.Hacıbəyli musiqidə də, nəzəriyyədə də
Azərbaycan musiqisinin bir çox üslub xüsusiyyətlərini, estetik
prinsiplərini müəyyən etmiş və inkişaf etdirmişdir.
Məlumdur ki, opera mürəkkəb musiqi janrıdır və adətən bəstəkarlar musiqi sahəsində müəyyən təcrübə əldə etdikdən sonra
bu janra müraciət etmişlər. Məsələn, əgər biz rus musiqisinə müraciət etsək görərik ki, dahi rus bəstəkarı M.İ.Qlinka ilk operasını - “İvan Susanin”i yaratmaqdan əvvəl bir çox romanslar yazmışdır. Eləcə də N.A.Rimski-Korsakov. O, məktublarının birində qeyd edirdi ki, başqa janrlarda yazdığı əsərlər onun sonrakı
opera yaradıcılığını istiqamətləndirmişdir. Eyni fikri biz A.P.Borodin, M.P.Musorqski, P.İ.Çaykovski və digər böyük rus bəstəkarları haqda deyə bilərik.
Lakin Üzeyir Hacıbəyli ilk musiqi əsəri yazmaq fikrinə düşdükdə daxili duyumu ilə hiss edirdi ki, bu mərhələdə xalqını
müasir musiqi sənətinə cəlb etmək üçün məhz opera kimi demokratik və sintetik bir janra, yəni səhnəylə, müəyyən ədəbi süjetlə
bağlı olan bir janra müraciət etməlidir. Xalq, məhz belə bir sintetik janrı qavramaq və qəbul etmək üçün hazır idi. Çünki əsrlərdən bəri müxtəlif mərasim tamaşaları, ilin mövsümlərinin dəyişməsi ilə əlaqədar olan şənliklər, oyunlar xalq arasında həmişə
musiqiylə müşayiət edilərdi. Belə mərasim tamaşalarından birinin Azərbaycan operasının yaranmasında əsas amillərdən olması
haqda Ü.Hacıbəyli özü belə yazırdı: “1907-ci sənədən bəri Azər46

baycan türkləri arasında opera əmələ gəlməsinin birinci amillərindən birisinin “şəbeh” olduğu şübhəsizdir.
...Azərbaycan operalarının forması (şəkli) Avropa operalarından əxz edilmişsə, iştirak edənlərin üsulu-təğənnisi şəbehlərdən götürülmüşdür. Təvafüt bir bundadır ki, operalar şəbehdən
daha artıq və daha geniş bir surətdə mövcud dəstgahlarımızdan
istifadə edib səhnə tərtibatı və “orkestr” istemalı ilə zahirdə Avropa operasına yavuq bir şəkil alır”1.
İlk Azərbaycan operasının yaranmasında ola bilsin ki, müəyyən təkan rolunu belə bir fakt da oynamışdır: “Leyli və Məcnun”
operasının yaranmasından hələ çox qabaq böyük maarif xadimi,
“Əkinçi” qəzetinin redaktoru Həsənbəy Zərdabi Ü.Hacıbəyliyə
“xalq melodiyaları əsasında opera yazmaq” ideyasını vermişdi.2
Əlbəttə, ilk Azərbaycan operasının yaranmasında bir çox hadisələrin mühüm amillər kimi əhəmiyyəti olmuşdur. Bunlardan
biz həm əsrlər boyu xalq arasında musiqi ilə müşayiət olunan
müxtəlif tamaşaları, oyunları, həm Şuşada və Bakıda verilən
məşhur “Şərq konsertləri”ni, Azərbaycan dram teatrının bir çox
tamaşalarını, həm də qərb və rus bəstəkarlarının klassik opera
nümunələrini göstərə bilərik.
İlk Azərbaycan operasının xalq arasında qazanmış böyük
müvəffəqiyyəti haqda Üzeyir Hacıbəyli özü belə yazırdı: “Zənnimcə, bu müvəffəqiyyət onunla izah edilir ki, artıq Azərbaycan
xalqı öz səhnəsində Azərbaycan operasının yaranmasını gözləyirdi, “Leyli və Məcnun”da isə əsl xalq musiqisi ilə məşhur
klassik süjet birləşmişdir”.3
Üzeyir Hacıbəylinin elə ilk musiqi əsəri “Leyli və Məcnun”
operası orta əsr dini ehkamlarına, feodal-patriarxal üsulun
mühafizəkar ənənələrinə meydan oxuyan əsər oldu.
1

Hacıbəyov Ü. Əsərləri, II cild, B., 1965, s. 222.
Bu faktı bəstəkarın müasiri F.Ağazadə (Şərqli) Azərbaycan mətbuatının
50 illiyinə həsr edilmiş kitabında göstərmişdir. Həmin faktı Zərdabinin həyat
yoldaşı Hənifə xanım Məlikova da xatirələrində gətirmişdir. Bu faktları biz
A.Sarabskinin “Azərbaycan musiqi teatrının yaranma və inkişafı” kitabı üzrə
gətiririk. B., 1968, s. 42-43 (rus dilində).
3
Hacıbəyov Ü. Əsərləri, II cild, B., 1965, s. 275.
2
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***
“Leyli və Məcnun” operasının librettosunu Üzeyir Hacıbəyli
XVI əsrin böyük şairi Məhəmməd Füzulinin eyniadlı poeması
əsasında yazmışdı. Bəstəkar operadakı qəzəllərin bəzilərini Füzulinin “Divan”ından götürmüşdü. Bəşər tarixində əbədi mövzu
olan yüksək, ülvi məhəbbət mövzusunu tərənnüm edən “Leyli
və Məcnun” əfsanəsinin tarixi çox qədimdir. Bu mövzu hələ
ərəb şifahi xalq ədəbiyyatında mövcud imiş. Leyli və Məcnunun
saf və faciəvi məhəbbəti əsrlər boyu bir çox sənətkarları həyəcanlandırmışdı. İlk dəfə bu mövzunu qələmə alan XII əsrin böyük mütəffəkir şairi Nizami Gəncəvi olmuşdur. Nizamidən sonra bir sıra xalqların sənətkarları bu mövzuya müraciət etmişlər.
Onlardan hindli Əmir Xosrov Dəhləvi (XII əsr), özbək Əlişir
Nəvai (XV əsr), tacik Cami (XV əsr) və başqalarını göstərmək
olar.
Lakin Üzeyir Hacıbəyli “Leyli və Məcnun” operasını yazarkən məhz Füzulinin poemasına müraciət etmişdir. Əvvəla ona
görə ki, Füzulinin poeması doğma Azərbaycan dilində yazılmışdır, həm də ona görə ki, şairin qəzəlləri əsrlər boyu özünün axıcılığı, musiqililiyilə xalq arasında məşhur idi. Azərbaycan xanəndələri isə illər boyu muğamları oxuyarkən Füzuli qəzəllərinə
müraciət etmişdilər.
Opera janrının xüsusiyyətiylə əlaqədar olaraq Üzeyir Hacıbəyli əsərin librettosunu yazarkən Füzuli poemasının mətnini
xeyli ixtisar etmişdi. Bir sıra hissələrin mətnini isə bəstəkar özü
yazmışdı. Ü.Hacıbəyli Füzuli poemasında olan bəzi hadisələri,
məsələn Məcnunun doğulmasını, onun atası ilə Məkkəyə getməsini, atasının məzarı üzərində Məcnunun naləsini və poemanın
axırıncı səhnəsini verməmişdir. Lakin bununla bərabər, bəstəkarın yüksək dramaturji hissiyatı, ona Füzuli poemasının əsas süjet
fabulasını, ictimai fəlsəfi, əxlaqi ideyasını saxlamağa kömək etmişdi. Ü.Hacıbəyli başqa dövrün sənətkarı kimi XVI əsrin poemasına öz münasibətini bildirmiş, məhz ona görə poemadakı
Leyli surətini operaya olduğu kimi köçürməmiş, onu daha fəal,
48

öz hüquqsuzluğunu daha aktiv bildirən qadın obrazı kimi vermişdir. Öz gələcək əsərlərində Azərbaycan qadınının emansipasiyası uğrunda mübarizə aparan Ü.Hacıbəylinin yaratdığı qadın
obrazları qalereyasında onun Leylisi ilk müvəffəqiyyətli surət
olmuşdur. Orta əsr feodal cəmiyyətinin əxlaq normalarına meydan oxuyan Füzuli poemasının əsas pafosu Ü.Hacıbəylinin musiqisində müasir demokratik cizgilərlə daha da zənginləşmişdir.
***
“Leyli və Məcnun” operasını bəstəkar 1907-ci ildə yazmağa
başlamışdı. Lakin bu mövzuda opera yazmaq fikrinə Ü.Hacıbəyli hələ çox qabaqlar, 1897-1898-ci illərdə Şuşada yaşayarkən
düşmüşdü. Biz bu faktı təkrar olduğuna baxmayaraq gətirməyə
bilmirik. Bu illərdə 13 yaşlı Üzeyir doğma Şuşa şəhərində səhnə
həvəskarlarının oynadığı “Məcnun Leylinin məzarı üstündə”
mövzusunda kiçik bir səhnəni görmüşdü. Həmin səhnədə məşhur xanəndə Cabbar Qaryağdıoğlu Məcnun rolunu oynayırdı.
Üzeyirin özü isə xorda oxuyurdu. Bu səhnə kiçik Üzeyiri elə həyəcanlandırmışdı ki, bir neçə ildən sonra Bakıya gələndə onda
opera yazmaq fikri daha da güclənmişdi. Operanın yaranma tarixini xatırlayan bəstəkar yazırdı: “Mən xalq yaradıcılığının klassik nümunələri olan muğamlardan musiqi materialı kimi istifadə
etməyi nəzərdə tutmuşdum. Vəzifəm ancaq Füzuli poemasının
sözlərinə forma və məzmunca zəngin, rəngarəng muğamlardan
musiqi seçmək, hadisələrin dramatik planını işləyib hazırlamaq
idi”1.
1

Üzeyir Hacıbəyov. Əsərləri, II cild, B., 1965, s. 274-275.
Operanın məzmunu belədir: iki qonşu ərəb qəbilələrinin övladları Qeys
və Leyli bir-birini böyük məhəbbətlə sevirlər. Onların gizli məhəbbəti çox tez
aşkar olur. Leylinin yoldaşları bu xəbərlə onun anasını agah edirlər. Leylinin
anası qızına öyüd-nəsihət verir. Qeysin ata-anası Leylinin evinə elçi göndərir.
Lakin Leylinin atası iki gəncin məhəbbətinə mane olaraq Qeysi Məcnun adlandırır və elçilərə rədd cavabı verir. Bu xəbəri eşidən Qeys səhralara düşərək
həqiqətən Məcnun olur. Məcnunun atası onu səhrada tapır, oğluna yalvarır ki,
evə qayıtsın, lakin Məcnun yalnız Leyliyə olan məhəbbəti və onun xəyalıyla
yaşayır. Səhradan keçən ərəblər və onların sərkərdəsi Nofəl Məcnunun dərdi-
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Orkestrdə tarzənlər də iştirak edirdilər. Lakin hansı melodiyanınsa ifası barədə onlar arasında mübahisə yaranmış və bu mübahisə böyüyüb elə ciddi şəkil almışdı ki, operanın ilk tamaşasına
tarzənlərdən Qurban Pirimovdan başqa heç kim gəlməmişdi.1
Ü.Hacıbəyli bu boşluğu aradan götürmək üçün tamaşanın
başlanmasına iki saat qalmış skripka üçün yazılmış partiyaya
əlavələr etməli olmuşdu.
Operanın ilk tamaşasından başlayaraq uzun illər boyu muğam parçalarını tarda müşayiət edən mahir tarzən Qurban Pirimov olmuşdu. İlk tamaşının rejissoru Hüseyn Ərəblinski, Məcnun rolunun ifaçısı Hüseynqulu Sarabski idi.
Ü.Hacıbəyli H.Sarabskini 1907-ci ildə “Nicat” cəmiyyətinin
verdiyi H.Heynenin “Əlmənsur” pyesində görmüş və onun bu
pyesdə “Hicaz” oxumasını çox bəyənmişdi. Bu haqda H.Sarabski özü belə yazırdı:
“Bir gün Qubernski küçədə “Nicat”a getdiyim yerdə o,
(Ü.Hacıbəyli – Z.S.) mənə rast gəldi və dedi: “Nə gözəl “Hicaz”
oxudun. Çox xoşuma gəldi. Mən bir “Leyli və Məcnun” operası
başlamışam. Dedim: “Oynaram”2.
O vaxtlar Üzeyir Hacıbəyli “İslamiyyə” otelində yaşayırdı,
adresini H.Sarabskiyə verib iki gündən sonra yanına gəlməyi barədə sözləşdi. Onlar görüşdükdə, bəstəkarın aktyordan yazdığı
əsərin havalarından oxumağı xahiş etdi. H.Sarabski xatirələrində
ni bilərək ona kömək etmək istəyir. Bu barədə Nofəl Leylinin atasına xəbər
göndərir, lakin ondan rədd cavabını alaraq vuruşmağa məcbur olur. Həmin
vuruşda cəngavər Nofəl Leylinin atasına qalib gəlir. Lakin Leylinin atası qızını artıq özgəsinə, İbn-Səlama ərə verdiyini söyləyir. Nofəl xeyirxah niyyətindən əl çəkməyə məcbur olur. Leyli Məcnuna olan böyük məhəbbətini nəcib
təbiətli İbn-Səlama açıb söyləyir. İbn-Səlam iztirab çəkir. Məcnunla ayrılığa
dözə bilməyən Leyli ölür. Leylinin ölümünü bilən Məcnun Leylisiz yaşaya
bilməyərək onun məzarı üzərinə yıxılıb ölür. Opera Leyli və Məcnunun faciəvi məhəbbəti haqda ərəblərin oxuduğu xor ilə bitir.
1
Sənədlərdən məlum olur ki, ilk tamaşada Şirin Axundov da iştirak
etmişdi. Bax: Üzeyir Hacıbəylinin məktubu. “İrşad” qəzeti, 1908, № 7, 15
yanvar. Həmin məktubda Üzeyir Hacıbəyli tarzən Şirinə “Leyli və Məcnun”
operasının birinci tamaşasında iştirak etdiyinə görə öz təşəkkürünü bildirir.
2
Sarabski H. “Bir aktyorun xatirələri”. B., 1930, s. 53-54.
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qeyd edir ki, “Mən də çox asanlıqla oxudum. Üzeyir daha da həvəsləndi. Ondan sonra hər gün onun yanına gedib, Məcnun roluna hazırlaşdım”.1∗
“Leyli və Məcnun” operası böyük çətinliklərlə tamaşaya qoyulmuşdu. Çətinliklərdən biri də Leyli roluna ifaçı tapmaq məsələsi idi. Axı müsəlman qayda-qanunlarına görə qadınlar səhnəyə buraxılmırdı. Uzun axtarışlardan sonra tamaşanın təşkilatçıları Əbdürrəhim Fərəcov adlı gözəl səsi olan bir aşbaz şagirdinə rast gəldilər. Ona çox yalvarandan sonra Leyli rolunu oynamağa razı oldu, amma bir şərtlə ki, bunu heç kəs bilməsin. O,
bu rolu yalnız premyerada ifa etdi, sonrakı tamaşalarda bu rolu
müvəffəqiyyətlə ifa edən Ə.Ağdamski (Ə.Bədəlbəyli) oldu.
İlk tamaşanı xatırlayan Ü.Hacıbəyli yazırdı: “Biz gənclər
“Leyli və Məcnun” operası üzərində böyük ruh yüksəkliyi ilə işləmişik. Maddi və sənətkarlıq cəhətdən böyük çətinliklər çəkmişik. O zaman nə ciddi ifaçılıq mədəniyyətimiz, nə müəyyən bir
nəzəri hazırlığımız, nə də öz səhnəmiz vardı. Bakıda neft səna1

Sarabski H. “Bir aktyorun xatirələri”. B., 1930, s. 53-54.
Hüseynqulu Məlik oğlu Sarabski (Rzayev) (1879-1945) məşhur müğənni,
aktyor, rejissor, teatr xadimi və pedaqoq olmuşdur. Üzeyir Hacıbəylinin “Leyli və
Məcnun” operasının ilk tamaşasında Məcnun rolunun ifaçısı kimi böyük uğur
qazanmış və bu rolu 400 dəfədən artıq oynamışdır. H.Sarabski Ü.Hacıbəylinin
digər opera və operettalarından “Şeyx Sənan”, “Rüstəm və Söhrab”, “Əsli və
Kərəm”, “Şah Abbas və Xurşid Banu”da və hər üç operettasında baş rollarda
böyük məharətlə çıxış etmişdir. 1910-cu ildən isə “Rüstəm və Söhrab”, “Ər və
arvad”, “Arşın mal alan” əsərlərini tamaşaya qoyaraq rejissor kimi fəaliyyət göstərmişdir. H.Sarabski, həm də 1938-ci idə yazdığı “Köhnə Bakı” adlı maraqlı
kitabın müəllifidir. O, 1922-ci ildə Azərbaycanın Əməkdar artisti, 1932-ci ildə isə
Azərbaycanın Xalq artisti adına layiq görülmüşdür.
O, bir sıra dram əsərlərinin və “Dağlar”, “Muğan” kimi mahnıların da
müəllifidir.
Sarabski 1906-cı ildə təşkil olunan “Nicat” maarif cəmiyyətinin üzvü
olmuş, onun işində fəal iştirak etmişdir.
H.Sarabski Azərbaycan Dövlət Opera və Balet teatrında çalışmış, Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında muğam sənətindən
dərs demişdir. Respublikanın bir sıra xanəndələri və artistləri H.Sarabskidən
dərs almışlar. O, həmçinin xalq yaradıcılıq evinə rəhbərlik edirdi.
H.Sarabski “Qırmızı Əmək bayrağı” və Böyük Vətən müharibəsi illərində “Qafqazın müdafiəsinə görə” medalı ilə təltif olunmuşdur.
∗
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yeçilərinin “Nicat” xeyriyyə cəmiyyəti özünü kulttregerlər və incəsənətin himayəçiləri kimi qələmə verirdi. Ehtiyac məni “Leyli
və Məcnun” operasının müəlliflik hüququnu cüzi məbləğ müqabilində həmin cəmiyyətə satmağa məcbur etdi, halbuki o vaxt
operanın tamaşalarına bilet tapmaq mümkün olmur və böyük gəlir götürülürdü”1.
Belə böyük çətinliklərlə hazırlanan “Leyli və Məcnun”un ilk
tamaşası müəffəqiyyət qazanaraq o dövrün mədəni həyatında
mühüm hadisə oldu. Nəinki Bakının özündən, habelə başqa şəhərlərdən Tiflisdən, Yerevandan, Lənkərandan, Şuşadan, Şamaxıdan gəlmiş tamaşaçılar teatrın dörd tərəfini tutmuşdular. Bilet
tapmaq mümkün deyildi. Qonaqların arasında Azərbaycanın
məşhur şairi Abbas Səhhət də var idi. O, bir qrup ziyalı ilə Şamaxıdan xüsusi olaraq bu tamaşaya baxmaq üçün gəlmişdi.
“Leyli və Məcnun” operasının tamaşalarından sonra o dövrün
müxtəlif qəzetlərində çoxlu resenziyalar çap edilirdi. Onların birində belə yazılmışdı: “Leyli və Məcnun” operasında həqiqətən
xalq sənətinin təsiri var... hər dəfə ağzına qədər tamaşaçılarla dolu
salon “Leyli və Məcnun”da nə isə doğma bir şey eşidir, hamı bir
adam kimi Füzuli qəhrəmanlarının iztirablarını duyur, böyük
maraqla dramın inkişafını və musiqini izləyir. Operanın ayrı-ayrı
yerləri, məs.: “Söylə görək” və s. xalq arasında o qədər məşhurlaşmışdı ki, onları uşaqlar da, böyüklər də öyrənir və oxuyur”2.
Ü.Hacıbəyli operanın müvəffəqiyyətinin qazanmasında artistlərin, xüsusilə də Məcnun rolunun ifaçısı H.Sarabskinin böyük xidmətini qeyd edirdi.
H.Sarabski bu operanın mahir ifaçısı və təşkilatçılarından biri olmaqla bərabər, onun ilk tamaşası haqda maraqlı xatirələr də
yazmışdır. Həmin xatirələrdə o belə yazırdı: “Tamaşa başladıqda
o qədər camaatla dolu olan salonda elə bir sakitlik əmələ gəldi
ki, guya burada kimsə yoxmuş. Oyunun birinci, ikinci pərdələrini qorxudan var qüvvəmlə oynayırdım. İkinci pərdə düşdükdən
sonra yoldaşlarım və teatrda iştirak edənlər mənim başıma yığı1
2
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Hacıbəyov Ü. Əsərləri, II cild, B., 1965, s. 275.
“Баку”, 1911, 6 ноября.

lıb “Afərin, afərin!” deyə təbrik etdilər. Üçüncü pərdə başlananda cəsarətlə onlara dedim: “Gedin tamaşa edin, görərsiniz!”1.
Bu pərdədəki oyununu H.Sarabski belə təsvir edirdi: “... Məndə
elə bir hiss oyandı ki, tamam Hüseynqululuğumu unudub, bir
Məcnun kəsilmişdim. Səhnə mənim üçün bir səhranı təmsil edirdi. Mənimlə iştirak edənləri tanımırdım, gözlərim heç bir şeyi
görmürdü.

Hüseynqulu Sarabski Məcnun rolunda

Pərdə düşdükdən sonra camaatın məni sürəkli alqışlar içərisində dəfələrlə pərdə qabağına çağırması və yoldaşlarımın pərdə

1

Sarabski H. “Bir aktyorun xatirələri”. B., 1930, s. 55-56.
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dalında məni əhatə edib öpmələri mənə o qədər təsir etdi ki, biixtiyar ağladım”.1
“Leyli və Məcnun” operasının ilk tamaşasından sonra camaat
və dostları H.Sarabskini “Məcnun” adlandırdılar. Artist bu adla
fəxr edirdi. Keçmişdə küçədən keçdikdə onu barmaqla hədələyən
camaat, indi onu hörmət və məhəbbətlə göstərirdi. İlk tamaşada
Məcnun obrazını böyük məharət və ustalıqla yaradan Hüseynqulu
Sarabski uzun illər boyu bu rolun əvəzsiz ifaçısı olmuşdur.2

Bəstəkarın əlyazması
“Leyli və Məcnun” operasının “Direksion”undan bir parça

1

Sarabski H. “Bir aktyorun xatirələri”. B., 1930, s. 55-56.
Sovet dövründə Məcnun rolunun ifaçıları Ə.Sadıxov, H.Hacıbababəyov, Ə.Əliyev, Q.Əskərov, B.Haşımov olmuşlar. Sonralar bu rolu A.Babayev, B.Mirzəyev, M.İbrahimov ifa etmişlər. Leyli rolunu inqilabdan əvvəl
Ə.Fərəcovdan sonra (o, bu rolu yalnız bir dəfə premyerada oynamışdı) Ə.Ağdamski və H.Hacıbababəyov ifa etmişdi. Sovet dövründə Leyli rolunun ifaçıları S.Qacar, H.Rzayeva, R.Muradova, S.Qədimova, G.Həsənova, N.Məmmədova, Z.Xanlarova, S.İsmayılova və b. olmuşlar.
2
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Bu tamaşanın ilk rejissoru, dediyimiz kimi Hüseyn Ərəblinski, ilk dirijoru isə Əbdürrəhimbəy Haqverdiyev (yalnız premyerada) olmuşdu. Sonrakı tamaşalarda operaya Hacıbəylinin özü,
M.Maqomayev və Z.Hacıbəyov dirijorluq etmişdi.

“Leyli və Məcnun” operasından səhnə
Leyli – Z.Xanlarova, Məcnun – A.Babayev.

Əsərin ilk tamaşalarında orkestr bir neçə skripka və tardan
ibarət idi. Dirijorlar operanı əzbərdən idarə edirdilər.
İlk dövrdə operanın tamaşaları “direksion” əsasında qoyulurdu. Həmin “direksion”da hansı muğamların harada, hansı iştirakçı tərəfindən, hansı sözlərlə ifa edilməsi göstərilirdi.
Muğam epizodları nə “direksiona”, nə də sonralar partituraya
yazılmamışdı, muğamlar müğənnilər tərəfindən improvizə edi55

lirdi. Ü.Hacıbəyli qeyd edirdi ki, “müğənnilərin oxuduqları muğam məqamında mətndən kənara çıxmamaqla improvizə ilə
məşğul olmalarına tam ixtiyar verilirdi. Hər bir muğamın olduqca çox improvizə variantı vardır, ona görə də hər bir müğənni
“Leyli və Məcnun”dan ariyaları öz bildiyi kimi oxuyurdu”1.
***
Operanın obrazlarının daxili aləmini açan əsas musiqi materialı muğamlardır. Onlar operada ariyaları, ariozo, reçitativləri,
ansamblları əvəz edərək demək olar ki, bütün iştirakçıların partiyasında vardır.
Ü.Hacıbəyli bu əsərdə muğamlara və onların şöbələrinə müraciət edərkən, zəngin muğam xəzinəsindən yalnız o muğamları
seçmişdir ki, onlar müəyyən səhnələrin ümum əhval-ruhiyyəsinə
və personajların xasiyyətinə uyğun gəlsin. Muğamları seçərkən
Ü.Hacıbəyli xalq musiqi təfəkkürü meyarları ilə hesablaşmış, bu
anlayışları əsas tutmuşdu.
O, operanın I pərdəsində qəhrəmanların – Leyli və Məcnunun, lirik əhval-ruhiyyəsinə uyğun gələn “Mahur-hindi” və “Segah” kimi açıq ruhlu, lirik xarakterli muğamlardan istifadə etmişdi. Leyli və Məcnunun qarşılıqlı məhəbbəti bu muğamların
improvizasiyasının şən ruhuna uyğun gəlir. Gələcəkdə Leyli və
Məcnunun partiyalarında yalnız qüssə, kədər hisslərini doğuran
muğamlar səslənir. Artıq I pərdədə Məcnunun atasının nigarançılığı ilə əlaqədar olaraq “Çahargah” məqamının həyəcanlı intonasiyaları bu səhnənin lirik əhval-ruhiyyəsinə təzad gətirir. Bu
səhnə gələcək faciənin ekspozisiyası kimi səslənir.
Dramaturji cəhətdən operanın II pərdəsinin səhnəsi Leylinin
atasının Məcnunun elçilərinə rədd cavabı verməsi səhnəsidir. Bu
səhnədən sonra “Şur” muğamının “Şur-Şahnaz” şöbəsində Məcnunun partiyası səslənir. Burada onun iztirabları, onun dərin
ümidsizlik hissləri verilmişdi.
1

Sovet dövründə bu operanı idarə edən dirijorlar Niyazi, Ə.Həsənov və
Ə.Bədəlbəyli olmuşdu, sonralar operaya K.Əliverdibəyov dirijorluq etmişdir.
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Bu pərdə İbn-Səlama ərə verilmiş Leylinin “Qatar” muğamında oxuduğu solosu ilə bitir. Dramatik cəhətdən çox gərgin,
zildə səslənən bu partiyada Leylinin hədsiz dərdi, fəryadı əks
edilmişdi.
Sonrakı pərdələrdə Məcnun “Bayatı-Şiraz”, “Şüştər”, “Bayatı-Kürd” kimi muğamlar ilə xarakterizə edilmişdi. Səhra səhnəsində Məcnunun əzab və iztirabları əsasən qəmginlik doğuran
“Bayatı-Şiraz” muğamı ilə ifadə edilir. Bu səhnəyə böyük təzad
gətirən mərd xasiyyətli və marş ritmli Nofəlin partiyasıdır ki,
“Heyratı” zərb muğamı ilə verilmişdi. Bu cür təzad yaradan digər hissə, Məcnunun “Leyli ilə İbn-Səlamın toyunda oxuduğu
“Şüştər” muğamıdır. Bu hissədən sonra həmin muğamın əsasında Leyli ilə İbn-Səlamın dueti səslənir.
Son pərdədə taleyindən şikayət edən Məcnun, özünün qəmqüssəsini “Bayatı-Kürd” vasitəsilə izhar edir.
Operanın ansambl nömrələrindən ən maraqlısı I pərdədəki
triodur (iştirakçılar – Məcnun, anası və atasıdır). Bu trioda
Ü.Hacıbəyli ilk dəfə olaraq ansamblın hər bir iştirakçısının partiyasının fərdiləşdirilməsinə nail olmuşdur.
Operanın xor səhnələri dramaturji cəhətdən böyük əhəmiyyətə malikdir.
Operanın məşhur “Şəbi-hicran” xoru əsərin proloqunu təşkil
edərək, onun sanki epiqrafı olmuş və operanın ümumi əhval-ruhiyyəsini gözəl ifadə edə bilmişdi. Xorun melodiyası xalqındır,
sözləri Füzulinin “Divan”ından götürülmüşdü. Bu xorun valehedici melodiyası Ü.Hacıbəylini hələ seminariya illərində özünə
cəlb etmişdi.
O bu melodiyanı hələ o vaxtlar seminariya yoldaşlarının ifasında skripkada müşayiət edərək səsləndirmişdi. Bu haqda bəstəkarın seminariya yoldaşı Ə.Terequlov belə yazır: “...Üzeyir
yaxın yoldaşlarının iştirakı ilə “Şəbi-hicran” havasını xorla oxumağa səy göstərirdi. Pis alınmırdı və bu iş yoldaşlarının çox xoşuna gəlirdi”1. Operanın iki xoru “Şəbi-hicran” və ərəblərin son
1

Terequlov Ə. Qori müəllimlər seminariyasında. Azərb. EA Xəbərləri,
1945, № 9, s. 86.
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xoru əsəri ümumi haşiyəyə alır. Epik planda verilmiş son xor
qəhrəmanların faciəsini nəql edərək əsərin epiloqu kimi səslənir.
Operanın bəzi xorları səhnə hadisələrinin inkişafına kömək
edir (məsələn, elçilərin iki xoru, ərəblərin “Söylə bir görək” xoru, Leyli və Məcnunun yoldaşlarının xoru). Xorların bəziləri isə
operada müəyyən əhval-ruhiyyə, emosional şərait yaratmaq rolunu oynayır (qızların səhnə arxasında oxuduqları xoru, Məcnunun yoldaşlarının xorunu və s. göstərmək olar).
Ü.Hacıbəyli qızların birinci xorunda lirik xalq mahnısı “Evləri var xana-xana”, qızların ikinci xorunda isə “Bu gələn yara
bənzər” lirik xalq mahnısından istifadə etmişdi.1
“Söylə bir görək” xoru isə məhz “Leyli və Məcnun” operasından sonra məşhur olmuşdu.
Maraqlıdır ki, bu xorun melodiyası İranın məşhur demokrat
şairi Mirzəzadə Eşqinin (1843-1924) 1914-cü ildə yazdığı
“Rəstaxize Səlatine İran” (“İran şahlarının dirçəlməsi”) muğam
operasında istifadə edilmişdi. Operanın librettosunda Mirzəzadə Eşqi yazmışdı ki, “Söylə bir görək” “ahəngi xüsusi olaraq
türk (yəni, Azərbaycan – Z.S.) “Leyli və Məcnun”undan götürülmüşdü”2.
Ü.Hacıbəyli “Leyli və Məcnun”dan “Koroğlu”ya qədər” məqaləsində operanın nota alınmış epizodları haqda yazırdı ki, bu
operanın yalnız orkestr musiqisi və xor üçün xalq mahnılarından
götürülmüş melodiya materialı nota salınmışdı3.
Nota alınmış bu epizodların musiqi dili və bunlarda tətbiq
edilmiş harmonik vasitələr çox sadədir, bu epizodlar üçün əsasən şəffaf və seyrək harmoniyalar xasdır.

1

Hər iki mahnı “Azərbaycan xalq mahnıları” məcmuəsindən götürülmüşdür. Not yazısı Səid Rüstəmovundur, B., 1967.
2
Bax: “Kulliyyatı Eşqi”, Tehran, 1946, s. 265. Həmin librettoda Eşqi qeyd
etmişdi ki, operanın müəyyən bir parçası “Qafqaz” (yəni, Azərbaycan – Z.S.)
“Segahı” əsasında ifa olunur” (yenə orada, s. 265). “Rəstaxize Səlatine İran” operası İranda fars dilində səhnədə qoyulan ilk opera olmuşdu.
3
Hacıbəyov Ü. Əsərləri, II c., B., 1965, s. 275.
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Bəstəkarın əlyazması
“Leyli və Məcnun” operasının
IV pərdəsindən ərəblərin “Söylə bir görək” xoru
Ü.Hacıbəyli ilk dəfə bu operada çoxsəsliliyin sadə formalarını Azərbaycan xalq musiqisinin təksəsli quruluşu ilə uyğunlaşdırmış və bununla da bəstəkar Azərbaycan məqamlarını major
və minor sistemiylə birləşməsinə nail olmuşdu.
“Leyli və Məcnun” operasında Şərq və Qərb, milli və Avropa kimi iki məqam sistemlərinin vəhdətinin həyata keçirilməsi,
sonrakı illərdə həm Ü.Hacıbəylinin özü, həm də digər Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığı üçün xas oldu.
Bu operanın bir sıra xor epizodlarında, məsələn, Məcnunun
elçilərinin və ya İbn-Səlamın elçilərinin xorunda və s. Ü.Hacıbəyli polifoniyanın ünsürlərini, imitasiyanı tətbiq etmişdi.
Polifonik ünsürlər operanın bəzi orkestr hissələrinə də xasdır, onların içərisində V pərdənin girişi, “Arazbarı” ritmik muğa59

mı əsasında qurulmuş orkestr epizodu xüsusilə seçilir. Bu orkestr epizodu özünün müstəqilliyi və bitkinliyi ilə diqqəti cəlb
edir və şübhəsiz Azərbaycan bəstəkarlarının simfonik muğamlarının sələfi hesab edilə bilər.
Üzeyir Hacıbəyli “Leyli və Məcnun” operasında musiqi yaradıcılığının şifahi ənənələrindən müasir musiqi mədəniyyətinin
janr və formalarına olan keçidi ilk dəfə həll etdi.
“Leyli və Məcnun”da o, opera janrının və digər musiqi formalarının inkişafı üçün möhkəm bünövrə yaratmaqla bərabər,
həmçinin Azərbaycan milli harmoniyasının və polifoniyasının
möhkəm əsasını qoydu.
“Üzeyir Hacıbəyli əsl novatordur, ona görə ki, o, yalnız melodiyanı deyil, musiqi sənətinin bütün ünsürlərini əsl xalq ruhu
ilə aşılamaq, onları doğru bədii məqsədə yönəltmək vasitələrini
tapmışdır”1.
Qara Qarayev operamızın 60 illiyi münasibətilə yazdığı
“Şərqdə ilk opera” məqaləsində qeyd edirdi: “Leyli və Məcnun”
operası dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəylinin yaradıcılıq yollarında ilk addımları idi. Məsələ burasındadır ki, dahilərin sənət
yollarındakı ilk addımları da böyük və mənalı olur. “Leyli və
Məcnun” operası məhz belə addımların bəhrəsi olmuşdur”2.
Səksəninci illərin əvvəllərində Elmlər Akademiyasının rəhbəri olduğum “Musiqi tarixi və nəzəriyyəsi” şöbəsində Ü.Hacıbəylinin musiqi əsərlərinin akademik nəşrini çapa hazırlayırdım.
İlk əsər bəstəkarın “Leyli və Məcnun” operasının partiturası idi.
Məlumdur ki, akademik nəşr üçün musiqi əsərinin sonrakı təhriflərdən və əlavələrdən təmizlənmiş əsl müəllif mətninin olması
vacibdir. Ü.Hacıbəylinin bəzi əsərlərinin əlyazmaları qalmamış,
bəziləri isə yarımçıq şəkildə bizə gəlib çatmışdır ki, bu da onun
əsərlərinin külliyatının nəşrini çətinləşdirir. Deyildiyi kimi,
“Leyli və Məcnun” operasının partiturası olmamışdır, ilk dövrdə
operanın tamaşaları “direksion” əsasında qoyulmuşdur.
1

Hacıbəyov Ü. Əsərləri, II c, B, 1965, s. 275.
Qarayev Q. “Şərqdə ilk opera”, Ədəbiyyat və incəsənət qəzeti, 1968,
20 yanvar.
2
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Muğam epizodları nə “direksiona”, nə də sonralar partituraya yazılmamışdır, muğamlar müğənnilər tərəfindən improvizə edilmişdir.
Mən nəşrə hazırlanmış partituranı qol çəkmək üçün akademik nəşrin baş redaktoru Qara müəllimə təqdim etdikdə o, belə
ifadə işlətdi: “çox ağ partituradır.” Mən istədim etiraz edib deyəm ki, axı bu müasir musiqi partiturası deyil, “Leyli və Məcnun”dur. Amma susdum. Qara müəllim “Leyli və Məcnun”u
musiqimizin memorial dəyərli əsəri adlandırırdı. O, cildin redaktoru bəstəkar Nazim Əliverdibəyova məktub yazıb müəyyən
yerlərdə nəfəsli alətlərdə ştrixlərin, nüansların və artikulyasiyanın dəqiqləşdirilməsini məsləhət gördü. Mən məktubu Nazim
müəllimə çatdırdım. O, məktubu oxuyub Qarayevin qeydlərini
sözsüz qəbul etdi. Qarayev partituranı çapa imzaladı.
1983-cü ildə Səmərqənddə keçirilən İkinci Beynəlxalq Muğam Simpoziumun iştirakçısı kimi ora, yeni çıxan “Üzeyir Hacıbəyov” və “Mir Möhsün Nəvvab” kitablarımı və birinci cildin
redaktoru Nazim Əliverdibəyovla hazırladığım (mən, baş məqalənin və elmi şərhlərin müəllifi, redaksiyanın üzvü kimi)
“Leyli və Məcnun” operasının partiturasını aparmışdım. Simpoziuma gələn qonaqlar, xüsusilə də Moskva musiqişünasları qalın, böyük həcmli “Leyli və Məcnun”un partiturasını görüb soruşdular ki, yəqin muğamları da nota köçürmüsünüz? Biləndə
ki, bu yalnız və yalnız Ü.Hacıbəylinin özünün bəstələdiyi musiqidir, çox təəccüb etdilər, cünki çoxları bilmirdi ki, bəstəkarın
həmin operaya bu həcmdə bəstələdiyi musiqisi var. Etiraf edək
ki, Bakıda da bir çoxları bu fikirdə idilər.
“Leyli və Məcnun”un partiturasına müraciət edək, görək operada hansı musiqi parçaları Ü.Hacıbəylinindir və hansı parçalar nota yazılmışdır? Birinci pərdədə: Müqəddimə, proloq, xor “Şəbi-hicran”, Məcnun və Leylinin dueti, qızlar və oğlanların xoru, trio –
Məcnunun atası, anası, Məcnun; ikinci pərdədə: qızların xoru,
ərəblərin xoru “Vermə-vermə”, Məcnunun elçilərinin xoru, İbn
Səlamın elçilərinin xoru, üçünçü pərdədə: giriş, qonaqların xoru və
rəqsi, Leyli və İbn Səlamın dueti, xor “Məcnun, Məcnun dur
gedək”; dördüncü pərdədə: giriş, qızların xoru, “Söylə bir görək”,
Nofəlin xor ilə səhnəsi, xor “Ey Nofəl”, qasidlərin xoru, döyüş səh61

nəsi, beşinci pərdədə: Arazbarı, Leyli və İbn Səlamın dueti,
Məcnunun şikayəti; altıncı şəkildə giriş və son xor. Otuza yaxın
nömrədən ibarət Üzeyir musiqisi “Leyli və Məcnun “operasının
qalın 400 səhifədən artıq partiturasını təşkil edir.
Bura muğamların mətni, Füzuli qəzəlləri, baş məqalə və elmi
şərhlər də daxildir. Bəs operada hansı muğamlardan istifadə
olunmuşdur? Bu siyahını da təqdim edirik.
Birinci pərdədə: Mahur-hindi, Sikəsteyi-fars, Çahargah
(Mənsuriyyə şöbəsi). İkinci pərdədə: Simai-şəms (Hicaz şöbəsi),
Sarənc, Şur, Kürd Şahnaz, Zəmin-xara, Qatar. Üçüncü pərdədə:
Rast (Pəncgah), Şüştər (Tərkib). Dördüncü pərdədə: BayatıŞiraz, Bayatı-Kürd, Rast-Pəncgah, Əraq, Kabili. Beçinci pərdədə: Arazbarı, Osmanı, Segah (sol diyez kökündə), xaric Segah,
Bayatı-kürd, Şüştər (Tərkib).
Bu muğamların adlarının dəqiqləşdirilməsində bizə tarzən
Bəhram Mansurov köməkçi olmuşdur. Mərhum Bəhram Mansurov çox illər “Leyli və Məcnun”un tamaşalarında orkestrdə tar
çalırdı.
Lakin qeyd edək ki, bu muğamların heç biri nota yazılıb partituraya salınmamış, yalnız müəyyən mətn əsasında ifaçılar muğamları improvizə etmişlər.
Ü.Hacıbəylinin “Leyli və Məcnun” operasının partiturası və
klavirinin akademik nəşri, musiqi mədəniyyəti xəzinəsinə qiymətli hədiyyə olaraq böyük bəstəkarın bu ölməz əsərini yeni nəsillərə sevdirəcək.
Bu gün biz “Leyli və Məcnun”a musiqimizin ilkin və ibtidai
mərhələsi kimi deyil, həmişə yeni, müasir səslənən ölməz sənət
əsəri kimi yanaşırıq. Onun bir əsrdən artıq səhnədə uğurla getməsi buna parlaq sübutdur.
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III fəsil
“Arşın mal alan” operettası
Üzeyir Hacıbəyli 1913-cü ilin 30 iyulunda Peterburqdan Bakıya məşhur aktyor Hüseynqulu Sarabskiyə göndərdiyi məktubda yazırdı: “Mən bir tərəfdən dərs oxumaqda və bir tərəfdən də
“Arşın mal alan”ı yazmaqdayam. Amma çox qəribə operetta
olacaqdır. İnşallah sentyabrda göndərərəm... Mən Bakıda olarkən öz əsərlərimin qədrini bilmirəmmiş, amma burada düşünürəm ki, mənim əsərim gələcəkdə böyük bir iş görəcəkdir... mənim də bu qədər əlləşməyim odur ki, gələcəkdə teatr işini elə bir
hala salaq ki, nəinki təkcə Bakı və ya Qafqaz, bəlkə hər bir yerdə və hər bir şəhərdə teatr verməyə imkanımız olsun”.1
Üzeyir bəyin Peterburq konservatoriyasında oxumağı daha
geniş, estetik səbəblərə görə də qiymətli sayıla bilər. Azərbaycan
musiqisini ümumxalq səhnəsinə cıxarmaq, onu ümumi qəbul
edilmiş janrlarla zənginləşdirib, hamı üçün anlaşıqlı etmək, Avropa və rus musiqisini isə xalqımıza catdırmaq, onun Peterburqda təhsil aldığı vaxt qarşısına qoyduğu dəqiq, düşünülmüş məqsədəuyğun hərəkət proqramı idi. Peterburqdan Məcnunun ilk
ifaçısı müğənni Sarabskiyə yazdığı məktub Azərbaycan musiqi
sənətinin inkişafı naminə yaşamaq və yaratmaq ehtiraslarıyla
dolu idi. O, özünü bütünlüklə elə musiqi teatrı yaranmasına həsr
etmək istəyirdi ki, həmin teatr Azərbaycan xalqının sənətini layiqincə təmsil edərək hər hansı ölkədə müvəffəqiyyətlə təqdim
edə bilsin.
Ü.Hacıbəylinin arzuları xəyal deyildi. Artıq o illərdə bəstəkar özünün “Arşın mal alan” əsərini yazmış və əsər baynəlxalq
miqyasda tezliklə müvəffəqiyyət qazanmışdır. “Arşın mal alan”ı
Azərbaycan musiqisinin bütün dünyanı dolanmış ilk qaranquşu
adlandırmaq olar. 1911-1913-cü illərdə yazılmış bu operettanın
1

Hacıbəyov Ü. Əsərləri, II c., B., 1965, s. 370.
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ilk tamaşası 1913-cü il oktyabrın 25-də Bakıda H.Z.Tağıyev
teatrında olmuşdur. Premyerada müəllif özü iştirak etməmişdir.
Tezliklə operetta başqa dillərə tərcümə olunmuş, şöhrəti bütün
Şərqə yayılmış, Avropa və Amerikaya çatmışdı. İranda, Türkiyədə
milli musiqi teatrlarının yaranmasına əhəmiyyətli təsir etmişdir.
Əsərin təhlilinə keçməzdən əvvəl “Arşın mal alan”ın janrını
müəyyənləşdirib dəqiqləşdirmək istərdik. İndiyə qədər bir sıra
yazılarda bu əsər “musiqili komediya”, digərlərində isə “operetta” adlandırılmışdı.
Doğrudur, bəzən bu terminləri eyniləşdirirlər. Lakin əgər biz
“Musiqi ensiklopediya”sına müraciət etsək, bu janrlar arasında
müəyyən fərqin olduğu barədə məlumat alarıq: “Operettadan
fərqli olaraq musiqili komediyada musiqi, hadisənin inkişafı ilə
elə sıx bağlı deyil, burada geniş musiqi səhnələri, ansambllar,
solo ariyaları, xorlar azdır. Musiqili komediya janrı üçün xüsusilə müxtəlif mahnı janrlarının… və məişət rəqslərinin istifadəsi
xasdır”. Musiqili komediya janrından fərqli olaraq operetta janrı
isə ensiklopediyada “kiçik opera” kimi xarakterizə edilmişdir.
Bu xasiyyətnamələri nəzərə alaraq, belə nəticəyə gələ bilərik ki,
Ü.Hacıbəylinin “Ər və arvad”, “O olmasın, bu olsun” (“Məşədi
İbad”) əsərləri daha çox musiqili komediya janrına, “Arşın mal
alan” isə operetta janrına, daha dəqiq desək, “lirik operaya” aiddir.
Bu əsərdə musiqi səhnələri hadisənin inkişafı ilə bağlıdır, onu inkişaf etdirir, bütün iştrakçılara xüsusi, fərdi xasiyyətnamələr məxsusdur. Ariyalar, xor, ansambl və çox önəmli musiqi nömrələri arasında intonasiya bağlılığı, leytmotiv sistemi mövcüddur.
Ü.Hacıbəylinin özü əvvəldən “Ər və arvad”, “O olmasın, bu
olsun” və “Arşın mal alan” əsərlərini operetta adlandırmışdır. Yaradıcılığının ilk tədqiqatçılarından olan Xurşudxanım Ağayeva ilə
söhbətində bəstəkar belə demişdir: “Musiqinin qüvvəsinə inam və
musiqi vasitələri ilə ictimai məişət eyiblərini qamçılamaq həvəsi,
müsiqidə Azərbaycan ziyalılarının mütərəqqi qüvvələrinin ətalət
və mədəniyyətsizliyə qarşı mübarizəsini əks etdirmək səyi, məni
komik musiqi janrı – operettanı yaratmağa sövq etdi”.1
1

64

Ağayeva X. Üzeyir Hacıbəyov. B., 1955, s. 68.

Bu musiqi əsərlərinin ədəbi mətnləri, yəni librettoları bütünlüklə Ü.Hacıbəyliyə məxsusdur. Bəstəkar gənc sevgililərin obrazlarını məişət planında, parlaq nikbinlik rəngləri ilə vermişdir.
Ü.Hacıbəylinin operettalarını Qərbi Avropa müsiqi janrları –
İtaliyada “opera buff”, Fransada “opera komik”, Almaniyada
“zinqşpil”, Rusiyada “komik opera” janrları ilə müqayisə etmək
olar. Məşhur italyan bəstəkarı C.V.Perqolezinin “Qulluqçu xanım” operasından başlayaraq ilk dəfə zadəganları, ruhaniləri və
s. tənqid edən komik operanın demokratik tipi təsdiq edilmişdir.
İtaliyadakı “opera buff”dan sonra yaranmış “rus komik opera”sı,
“zinqşpil alman opera”sı, “fransız komik opera”sı həmin xüsusiyyətlərə malikdir.
Ü.Hacıbəylinin operettaları da elə bu xüsusiyyətlərlə – demokratizmi, aydınlığı ilə, riyakarlığın, şöhrətpərəstliyin tənqidi
ilə seçilirdi.
Bəstəkar məqalələrinin birində bu janrı etinasız qiymətlərdən
qoruyaraq qeyd edirdi ki, həmin janrda dahi bəstəkarlar Haydn
və Motsart yazmışlar. Milli alman operettası “zinqşpil” isə vaxtı
ilə italyan opera və operettalarının möhkəm kök salmış təsirləri
ilə mübarizədə böyük rol oynamışdır.
Üzeyir Hacıbəylinin operettaları arasında ictimai əhəmiyyətinə və yumor gücünə görə “O olmasın, bu olsun” xüsusi yer tutur. Məhz bu operetta özünün ümumi istiqamətinə görə “Molla
Nəsrəddin” jurnalının platformasına, Ə.Əzimzadənin “Köhnə
Bakı tipləri” karikaturalarına yaxın idi.
Ü.Hacıbəyli operettada Məşədi İbad və onun adamlarını müşayiət edən yüngül rəqs və mahnı melodiyalarının köməyi ilə
parlaq, komik effektlərə nail olur. O, lirik mahnılarla, ariozo ilə
cavan sevgililəri Gülnaz və Sərvəri xarakterizə edir.
Ü.Hacıbəylinin özü “Arşın mal alan” haqqında qeydlərim”
məqaləsində, operetta haqqında belə yazırdı: “Onun süjeti (yəni,
“Arşın mal alan”ın – Z.S.) Qarabağın Şuşa şəhərinin həyatından
alınmışdır. “Arşın mal alan” yazılıb qurtarandan sonra mən çar
senzurasından əsərin çap etdirilməsi və oynanılması üçün icazə
almağa çox vaxt sərf etdim, çox əziyyətlər çəkdim”. Yenə həmin
məqalədə Ü.Hacıbəyli təəssüflə qeyd edir ki, ilk dəfə bu əsər
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1913-cü ildə oynanılandan sonra, “Kaspi” qəzeti onu çox hörmətsiz və nifrətlə qarşıladı. “Əsər haqqında yazılmış tənqid”də
müəllif söyülürdü. Onlar bu əsəri “qızlarımızı pis yola çağırmaqda” töhmətləndirirdilər. O zaman Azərbaycan qızları ən
elementar hüquqlardan belə məhrum edilmişdilər. Bu operettanı
yazmaqdan da məqsəd səhnə və musiqili əsər vasitəsilə qadın
azadlığına yardım, köhnə adət və ənənələri ifşa etmək idi”.1
Sayca üçüncü operetta olan “Arşın mal alan”ı Ü.Hacıbəyli
1913-cü ildə Peterburq konservatoriyasına daxil olmaq ərəfəsində tamamlamışdır.
Premyerada rolların ifaçıları: Əsgər – H.Sarabski, Gülçöhrə –
Ə.Ağdamski (Bədəlbəyli), Soltan bəy – Ə.Hüseynzadə, Süleyman – M.H.Terequlov, Vəli – H.Hüseynov və b. idi. Tamaşanın
rejissoru H.Ərəblinski, dirijor M.Maqomayev olmuşdu.
“Arşın mal alan” operettasının müsiqimizdə analoqu olmayan, fövqəladə uğurunun səbəbi və sirri nədədir? Şübhəsiz, ilk
növbədə Üzeyir Hacıbəylinin təkrarsız musiqisindədir. Bu operettanın musiqisi bir tərəfdən şən, şux, əlvan, parlaq, günəşli
1

Hacıbəyov Ü. “Arşın mal alan” haqqında qeydlərim. Əsərləri, Bakı,
1965, s. 289.
Üzeyir Hacıbəyli qeyd edirdi ki, “Arşın mal alan”ın sujeti Qarabağın Şuşa şəhərinin həyatından alınmışdır. Əsərdəki surətlər, cəmiyyətimizin içərisində yaşayan real nümayəndələrdir. Əsgər dövlətli bir tacirdir. O, evlənmək
qərarına gəlir, amma qızı görüb, özü seçəndən sonra, o dövrün qayda-qanunlarına görə isə bu mümkün deyildi. Əsgər dostu Süleymanın məsləhəti ilə arşınmalçı olub evləri gəzə-gəzə, mal sata-sata özünə qız seçmək qərarına gəlir.
Süleymanın bu məsləhətini Əsgərin xalası Cahan xala və nökərləri Vəli də
bəyənib, oxuyub oynayırlar. Əsgər torbasına parça doldurub ev-ev, həyət-həyət gəzib yaşlı mülkədar Soltan bəyin həyətinə girir. Əsgər gözəl qızlar içərisində Soltan bəyin qızını görüb ona aşiq olur. Gülçöhrə də Əsgəri bəyənir.
Əsgər xalasını Soltan bəyin yanına elçiliyə göndərir. Əvvəl Soltan bəy
xalanı görüb sevinir, özü evlənmək istəyir. Lakin biləndə ki, Cahan xala nə
üçün gəlib, hirslənib onu evdən qovur.
Sonrakı elçiliyə Süleyman özü gəlir və Soltan bəyin razılığını alır. Süleyman özü də onun qardaşı qızı Asyanı bəyənir. Hər iki evin nökərləri də birbirinə maraqlı eşq elan edirlər. Əsərin sonunda Əsgər-Gülçöhrə, SüleymanAsya, Soltan bəy-Cahan xala, Telli və Vəli cütlükləri yaranır və operetta bu
cütlüklərin toy səhnəsi ilə bitir.
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melodiyalarla zəngindir, digər tərəfdən təlatümlü, həyəcanlı, lirik, dramatik, kədərli, qüssəli, ahu-zarlı musiqi səhnələrindən
ibarətdir. Operettada 21 musiqi nömrəsi və danışıq dialoqları
vardır ki, bunların hər biri artıq dillər əzbəri olmuş, folklora çevrilmişdir.
Bəstəkarın texniki professionallığına dəlalət edən musiqi nömrələri arasında intonasiya bağlılığı, əlaqəsi, leytmotivlər mövcuddur. “Arşın mal alan”ın bütün personajları, xüsusilə də baş qəhrəmanlar Əsgər və Gülçöhrə fərdi musiqi xasiyyətnamələrinə malikdir. Əsas da Gülçöhrənin geniş, gözəl solo nömrələri – ariyaları,
elegiyası və naləsi klassik lirik opera obrazlarına yaxındır.
Ü.Hacıbəyli artıq “Arşın mal alan”da xalq musiqisindən olduğu kimi sitat gətirmir, gətirdiyi xalq melodiyalarını isə elə işləyir ki, onları çətinliklə tanıyırsan, yəni bəstəkar onları, daha da
zənginləşdirib, gözəlləşdirib xalqa yenidən qaytarır. Bəstəkar
operettada xalq müsiqisinin ruhunu professional səviyyədə yaradır. Əsərin müsiqisi folklor intonasiyaları, ritmləri, üsulları ilə
aşılanmışdır.
“Arşın mal alan” operettası şən, şux, bayram əhval-ruhiyyəli
Uvertüra ilə açılır. Uvertüranın əsas mövzusunda “Boynunda var
sarılıq” xalq mahnısından istifadə edilmişdir. Uvertüranın əsas
mövzusu üçün “ostinatbasda” sol notunun əsasında kvarta-kvinta səslənmələri xasdır. Bu da aşıq musiqimiz üçün səciyyəvi xüsusiyyətdir.
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Üç hissədən ibarət bu Uvertüranın orta hissəsində sevgi, məhəbbət leytmotivi valsvari şəkildə (Andante cantabile) səslənir.

“P Leqqiero” hissəsində mövzunun birinci sayında pauzanın
verilməsi mövzuya bir oynaqlıq, rəngarənglik gətirir.

Operettanın birinci pərdəsi baş qəhrəman Əsgərin ariyası ilə
başlanır. Əsgərin qəm-qüssəli, kədərli ariyası Füzulinin “Dərdimənd” qəzəlinin əsasında yazılmışdır. “Segah” məqamında bəstələnmiş üçhissəli ariyanın orta hissəsi qəhrəmanın həyacanını,
coşğunluğunu ifadə edərək, kənar hissələrinin dərdli, kədərli
musiqisi ilə təzad yaradır. Əsgərin ariyasının qüssə-kədərini birinci pərdənin digər nömrələrinin nikbin əhval-ruhiyyəsi aradan
götürür. Bunlar – Əsgərin xalası Cahanın kupletləri və rəqsi, Əsgərin dostu Süleymanın mahnısı və Süleyman, Cahan və nökər
Vəlinin kuplet və rəqsləridir.
İkinci pərdə operettanın həcmcə ən böyük pərdəsidir. Bu pərdədə Əsgərin iki solosu, onun “Arşın mal alan” və “Axtarıb tap68

dım səni” mahnıları da təqdim edilir. Birinci pərdədəki qəmqüssəli ariyadan fərqli olaraq bu mahnılarda bəstəkar Əsgəri şən,
şux, nikbin musiqi vasitəsilə xarakterizə edir. Gülçöhrə ilə duetində də həmin şən, nikbin əhval-ruhiyyə hökm sürür. “Arşın
mal alan” mahnısının mövzusu isə əsərdə böyük əhəmiyyət daşıyaraq leytmotiv rolunu oynayır.

“Arşın mal alan” filmindən kadr
Əsgər rolunda Rəşid Behbudov

Bəstəkar Gülçöhrənin obrazını daha maraqlı və geniş səpgidə
vermişdir. Onun əsərdə beş solo nömrəsi və ondan başqa ikinci
pərdədə Əsgərlə dueti və üçüncü pərdədə Asya və Telli ilə triosu
mövcuddur. Gülçöhrənin xasiyyətnaməsi ikinci pərdədəki iki
ariyasında, birincisi lirik səpgidə “Segah” məqamında yazılmış
qəm, qüssə ilə aşılanmış “Pərişan xəlqi aləm”, ikincisi isə “Şur”
məqamında bəstələnmiş şən, sevgi ilə dolu “Aşiq oldum necə bir
tazə gülü rənayə” (hər iki ariya Füzulinin qəzəlləri əsasında yazılmışdı) təqdim edilmişdir. İkinci pərdədə Əsgərlə Gülçöhrənin
dueti də həmin ruhdadır:
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Əsgər – Rəşid Behbudov, Gülçöhrə – Leyla Bədirbəyli
“Arşın mal alan” filmində

Üçüncü pərdədə Gülçöhrənin ariyası “Bülbülü zarəm gülü
rüxsar əlindən cida” (Füzulinin qəzəlidir) 1948-ci ilin nəşrində
Gülçöhrənin elegiyası kimi verilmişdir. Gülçöhrənin mahnısı isə
onun iqrari, yəni etirafı kimi təqdim edilmişdir. Üçüncü pərdədə
Gülçöhrənin partiyası Asya və Telli ilə triosunda da mövcuddur.
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Gülçöhrənin son xasiyyətnaməsi dördüncü pərdədəki “Nalə”sidir. Onun bu “Nalə”si “Hicran dərdi, fələk verdi” və üçüncü
pərdədəki “Elegiya”sı dərin qəm, qüssə, kədər aşılayan “Şüştər”
məqamında yazılmışdır. Arşınmalçının leytmotivi Gülçöhrənin
mahnısında, Gülçöhrə, Asya və Telli ilə triosunda səslənir. Gülçöhrənin qəlbinin təlatümünü Hacıbəyli böyük ciddilik və dramatizm ilə açır. Xüsusilə üçüncü pərdədə “Elegiya”sı və dördüncü pərdədə “Nalə”si bu dramatizmin kulminasiyasıdır.
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Ü.Hacıbəyli operettasının musiqisində, xüsusilə də qəhrəmanlarının geniş solo nömrələrində, onların ariyalarında, muğamlarımızın özəlliklərindən, inkişaf prinsiplərindən geniş istifadə etmişdir.
Lakin o, muğamlardan kor-koranə istifadə etmir, onları işləyib daha da zənginləşdirir və inkişaf etdirir.
Ü.Hacıbəylinin yaradıcılığında bir çox musiqi nömrələri muğamatın melodik inkişaf prinsipini canlandırır. Əvvəl melodik
parça hər hansı məqamın intonasiyası ilə bağlıdır, diapazonu
məhduddur, melodiya çox asta, ləng, eyni səslərin ətrafında hərəkət edərək, bir neçə dəfə təkrar olunur. Bu, girişdir. Sonra diapazon genişlənir, musiqi emosional cəhətdən dolğunlaşır, yuxarıya can atır, ən yüksək səsə çatır, sonra melodik xətt mayeyə
(tonikaya) doğru aşağı enir.
Ü.Hacıbəyli öz əsərlərində bu prinsipi işlədərək, muğamın
improvizasiyalığını nəinki müəyyən xanələrə yerləşdirə bilir,
hətta onu iki, üçhissəli Avropa formalarına, sonata formasına
uyğunlaşdırır. Əgər xalq mahnılarının melodik xüsusiyyətləri,
onun qısa melodiyalara ayrılması, variantlığı və i.a. daha sadə
müsiqi formalarının yaranmasına səbəb olmuşdursa (kuplet təkrarlığı və s.), sərbəst melodik xətt üzrə muğamatın inkişaf prinsipi daha mürəkkəb formalarda, məsələn təzadlı üçhissəli formada
və ya sonata formasında ifadə olunmuşdur.
Yuxarıda deyilənlərə misal biz “Arşın mal alan”ın birinci
pərdəsindən Əsgərin ariyasını, ikinci pərdədə Gülçöhrənin ariyalarını, üçüncü pərdədə Gülçöhrənin “Elegiya”sını və dördüncü
pərdədə onun “Nalə”sini göstərə bilərik.
Muğam əsasında maraqlı üçhissəli formanın yaranmasına
misal Gülçöhrə, Asya və Tellinin triosudur. Burada Ü.Hacıbəyli
böyük ustalıqla trionun ortasına, yəni Gülçöhrənin solosuna,
“Arşın malçı”nın leyttemasını, (mövzusunu) sala bilmişdir, bununla da bəstəkar musiqinin ümumi inkişafına gözəl təzad gətirmişdir. “Arşın mal alan”da bir çox nömrələr təzadlı orta hissədən ibarət üçhissəli formada yazılmışlar. Onlardan – Əsgərin
ariyası (I pərdə), Gülçöhrənin ariyası (II pərdə), Əsgərlə Gülçöhrənin dueti və Gülçöhrənin “Elegiya”sı, Asyanın mahnısı və rəq72

si (III pərdə) və misal gətirdiyimiz Asya, Telli və Gülçöhrənin
triosudur. Operettada yalnız iki nömrə, Əsgərin mahnısı (II pərdə) və həmin pərdədə “Qızların xoru” ikihissəli formada yazılmışlar.
Ü.Hacıbəyli Azərbaycan xalq musiqisinin melosunun digər
vacib xüsusiyyəti haqqında belə yazır: “Bizdə bir çox təsnif və
el mahnıları vardır ki, onların havaları yalnız üç tonun (tonlar
burada səslər, notlar mənasındadır – Z.S.) kombinasiyasından
əmələ gəlir”.1 Qeyd etmək lazımdır ki, xalq mahnılarının xüsusiliyi yalnız onun həcmi və diapazonu ilə məhdudlaşmır.
Tersiya səsi ətrafında gəzişmə, tersiyanın əsasında sekvensiya zəncirləri və ya cavabverici cümlələrdə tersiyanın qeydə alınması, eləcə də kadensiyalarda tersiyalılıq, tez-tez üçüncü pərdədən birinciyə və alt aparıcı tondan birinci pərdəyə hərəkət və s.
çox səciyyəvidir.
Ü.Hacıbəyli Azərbaycan melodiyasının bu xüsusiyyətini yalnız nəzəri cəhətdən müəyyən etməmiş və həm də onu yaradıcı
surətdə inkişaf etdirmişdi. Xalq mahnılarının bu xüsusiyyəti bir
bəstəkar kimi Ü.Hacıbəylinin melosunun əsasını təşkil etmişdir.
Xalq mahnılarının prinsipi əsasında Ü.Hacıbəylinin də melodiyası kiçik intonasiyalardan, tersiya intervalını aşmayan intonasiya hissəciklərdən ibarətdir. “Arşın mal alan”ın ikinci pərdəsindən Əsgər və Gülçöhrənin duetini və ya Gülçöhrənin ikinci pərdədə ariyasını və bir çox musiqi nömrələrini buna misal gətirə
bilərik.
Tonika üçsəsliliyi Ü.Hacıbəylinin operettalarının, bir sıra
nömrələrinin əsasını təşkil edir. Qeyd edək ki, Azərbaycan ladməqam sisteminin Avropanın major-minor sistemi ilə kəsişdiyi
nöqtələrdən biri də elə budur.
Tersiyalılıq çoxsəslilik üçün də zəmin yaradır. İkisəsliliyin
ilk nümunələrini yaradarkən Ü.Hacıbəyli melodiyanı məhz tersiya şəklində artırır.
Beləliklə, dediklərimizə yekun vuraraq, qeyd edə bilərik ki,
Ü.Hacıbəyli “Arşın mal alan”da yeni milli melodiya nümunələ1

Hacıbəyov Ü. Əsərləri, II c., Bakı, 1965, s. 242.
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rini yaratmışdır. Bu da ənənəvi Avropa operasına xas olan kantilena ilə xalq musiqimizin bəstəkar tərəfindən işlənmiş nümunələrinin vəhdətindən yaranmışdır. Dediyimiz kimi, “Arşın mal
alan”da Ü.Hacıbəyli milli məqam sistemi ilə major-minor sistemini birləşdirərək milli harmoniya üsulunu yarada bilmişdir.
Operettada o, ikisəsli instrumental faktura yaradaraq onu geniş
tətbiq etmişdir. Xalq musiqisi üçün xas olan kuplet və periodla
yanaşı, ikihissəli və orta hissəsi təzadlı mürəkkəb üçhissəli formadan geniş istifadə etmişdir.
Azərbaycan xalq musiqisinin digər vacib spesifikası onun
metroritmik xüsusiyyətidir. Ü.Hacıbəyli musiqisində və konkret
olaraq “Arşın mal alan”da bu xüsusiyyətdən yaradıcı surətdə istifadə etmişdir.
Azərbaycan musiqisi üçün xas olan 6/8 və 3/4 və onların bir
növü 3/8 Ü.Hacıbəylinin musiqi nömrələrinin metroritmik əsasını təşkil edir. İkihissəli metrin üçhissəliyə dəyişməsi ümumiyyətlə onun musiqisi üçün xasdır. Qeyd etmək lazımdır ki, bir
çox hallarda bəstəkar 6/8 və 3/4 ölçüsünü vals janrına tabe edir.
Məsələn, buna misal, Uvertüranı, Tellinin mahnısını, Asya, Telli
və Gülçöhrənin triosunu və s. göstərmək olar.
“Arşın mal alan”da baş qəhrəmanlar Əsgər və Gülçöhrə ilə
bərabər digər iştirakçılar da fərdi xasiyyətnamələrə malikdirlər.
Süleyman ilə Asyanın, Cahan xala ilə Soltan bəyin, Telli və Vəlinin xasiyyətnamələri, həm onların musiqisi, həm də dialoqları
o qədər populyar olmuşdur ki, artıq folklora çevrilmişdir.
Birinci pərdədə Süleymanın və Cahan xalanın kupletləri –
“Çadramı sallam başıma, üz-gözümü bəzərəm, gedib sənə qız
axtarıb, hər tərəfi gəzərəm”, və yaxud Süleymanın “Nədir sənin
dərdin, bu nə ahu-zardır?”, ikinci pərdədə Tellinin mahnısı: “Sən
o yanda, yar bu yanda”, həmin pərdədə Soltan bəyin kupletləri:
“Bir at aldım, hər yana çapdım, gəl alım, maralım, dilbilməz”,
üçüncü pərdədə Asyanın mahnısı “Gözəlim, yar gözəlim” və
rəqsi, həmin pərdədən Vəli ilə Tellinin dueti “Qoy xanımı bəy
aparıb, tezliyilə toy eləsin” və həmin duetin məşhur nəqarəti
“Pulun var?”, “Var, var”, ikinci pərdədə məişət planında Qızların xoru “Arşın malçı, mal göstər”. Bütün bu nömrələri sadala74

yıb yazdıqca, qeyri-ixtiyarı hər birinin melodiyasını oxuyursan,
dialoqları deyirsən, çünki bu musiqi artıq dərəcədə məşhurdur,
dillərdə əzbərdir!
Qeyd etmək istərdim ki, saydığımız bu nömrələrdən bəstəkar
“Qızların xorun”da “Qaladan qalaya”, Tellinin mahnısında
“Güloğlan”, Soltan bəyin kupletlərində “Canlar içindəki canım
ay”, Asyanın rəqsində isə “Tərəkəmə” xalq melodiyalarından
özünəməxsus bacarıqla istifadə etmişdir.
Operettanın ən böyük pərdəsi ikinci pərdədirsə, ən kiçiyi
dördüncüdür. Bu pərdə iki nömrədən – Gülçöhrənin “Naləsi”ndən və son rəqsdən ibarətdir. Bu rəqs operettanı tamamlayır.
Bu rəqsi arzularına çatmış xoşbəxt Əsgər və Gülçöhrə, Süleyman və Asya, Soltan bəy və Cahan xala, Vəli və Telli ifa edirlər.
Rəqsdə Uvertüranın musiqisi istifadə edilmişdir.
Azərbaycanda “Arşın mal alan” operettasının tamaşaları böyük müvəffəqiyyət qazandı. Lakin bu müvəffəqiyyət çox tez
Azərbaycanın hüdudlarını aşaraq başqa ölkələrə yayıldı. Tezliklə operetta erməni dilinə tərcümə edilib səhnəyə qoyuldu. “Arşın
mal alan” dəfələrlə Bakının, Yerevanın, Tiflisin, eləcə də Orta
Asiyanın müxtəlif truppaları tərəfindən ifa edildi. 1916-cı ildə
operetta gürcü dilinə tərcümə edildi və Gürcüstanda tamaşaya
qoyuldu. Zaqafqaziyada belə böyük şöhrət qazanan “Arşın mal
alan” həmin il rus dilinə tərcümə edilib, rus səhnəsində qoyuldu.
“Arşın mal alan”ın şöhrəti bütün Şərqə yayılmış, Avropa və
Amerikaya çatmışdı. Bəstəkarın “Arşın mal alan”, həm də “Məşədi İbad” operettalarının şöhrət xəritəsi geniş miqyas alırdı. Həmin əsərlərin müvəffəqiyyəti müxtəlif xalqların sənətkarlarını bu
əsərlər haqqında fikir söyləməyə sövq etmişdi.
Ü.Hacıbəylinin operettaları haqqında maraqlı fikirlər söyləmiş sənətkarlardan biri də məşhur türk yazıçısı Rəşad Nuri Güntəkindir.
Məşhur romancı Rəşad Nuri Güntəkin ölkəmizdə böyük şöhrət tapmış “Çalı quşu”, “Damğa”, “Dodaqdan qəlbə”, “Yaşıl gecə” və s. romanların müəllifidir. O, həm də görkəmli dramaturq,
tənqidçi, lüğət və antologiya tərtibatçısı olmuşdur. Rəşad Nuri
Güntəkinin böyük bəstəkarımızın əsərləri haqqında fikirləri çox
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maraqlı və qiymətlidir. Həmin fikirlər Rəşad Nurinin 1919-cu
ildə “Böyük məcmuə” adlı türk sənət jurnalında dərc olunmuş
məqaləsində öz əksini tapmışdır. “Azərbaycan teatrı” adıyla nəşr
edilmiş bu məqalə Azərbaycan artistlərinin Türkiyədəki qastrol
tamaşaları münasibətilə yazılmışdır.1
Rəşad Nuri məqaləsini aşağıdakı sözlərlə başlayır: “İki aya
yaxın bir zamandan bəri şəhərimizdə qonaq olan Azərbaycan teatrını iki nöqteyi-nəzərdən əhəmiyyətə layiq bilirik. Bu kompaniya əvvəla qonşuluqda yaşayan və son illərdə böyük bir mənəvi, inkişaf istedadı göstərən millətin həyatı haqqında bizə bir fikir verəcəkdir. Bir millətin mədəni səviyyəsini, kəmalını, olan
istedadını təyin etmək üçün ən əvvəl ölçü mədəni və bədii müəssisələrin olması bir qayda kimi qəbul edilmişdir. Buna görə də
biz Azərbaycanın teatrı haqqında məlumat almaq, oradakı həyatın digər səhifələri içində gözəl bir istedadlar vasitəsi əldə etmiş
olarıq ki, bu teatrın ikinci əhəmiyyəti də bundadır”. Rəşad Nuri
Ü.Hacıbəylinin operettalarını təsvir edərək belə yazır: “Arşın
mal alan” yaxud “Məşədi İbad” operettalarına baxınız. Mövzularda heç bir fövqəladəlik yoxdur. Fəqət bizim tənəkə, zopa və
küfr ilə heyvan sürüsü sövq edər kimi çığır-bağırla idarə etdiyimiz səhnələri onlar nə gözəl nəğmələr, nə şayən – diqqət mülahizələr, nə səmimi lətifələrlə doldurmuşlar”.
Məqalə müəllifi yazır ki, bu əsərlərdə bugünkü həyatdan,
onun xüsusiyyət, adət və ehtiraslarından çox şey var.
Rəşad Nuri Ü.Hacıbəyli operettalarının müsbət cəhətlərindən
birini də xarakterlərinin tipik cizgilərə malik olmasında, obrazların gözəlliyi və sadəliyində görür.
O, Ü.Hacıbəyli operettalarının yumor səviyyəsini böyük
fransız komediyanəvisi Molyerin əsərləri ilə müqayisə edir.
“Azərbayan komediyalarında Molyerin əsərlərini düşündürən
sadə və mətin bir mizan vardır”. Bu sözlərin məhz Rəşad Nuri
tərəfindən söylənilməsi xüsusilə diqqətə layiqdir. Çünki o, fransız ədəbiyyatını ötəri bilən şəxs deyil, bu ədəbiyyatın və fransız
1

Güntekin Rəşad Nuri. “Azərbaycan teatrı”. Türk sənət jurnalı, Böyük
məcmuə, İstanbul, 1919, № 1.
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dilinin dərin bilicisi, mütəxəssisi idi. Rəşad Nuri fransız ədəbiyyatının bir çox görkəmli nümunələrini türk dilinə tərcümə etmişdir.
Böyük türk şairi Nazim Hikmət Rəşad Nuri haqqında yazırdı
ki, fransız ədəbiyyatı və şəxsən Alfons Dode, Anatol Frans,
Emil Zolya kimi yazıçılar ona böyük təsir göstərmişlər. Bütün
bunları nəzərə alaraq Rəşad Nurinin Azərbaycan operettalarına
verdiyi qiymət, onları Avropa ədəbiyyatının klassik nümunələri,
o cümlədən Molyer pyesləri ilə müqayisə etməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Doğrudur, Rəşad Nuri onu da qeyd edir ki, bu
operettalara Avropa sənəti nöqteyi-nəzərindən baxmaq düzgün
olmazdı. Uzun tarixi olan yüksək Avropa teatr nöqteyi-nəzərindən baxdıqda gənc Azərbaycan teatrının müəyyən kəsir cəhətləri
görünür. “Fəqət şəfqət və sadəlik bu əskiklikləri emal etdirən və
unutduran məziyyətdir”.
Azərbaycan operettalarının başqa bir mühüm məziyyətini
Rəşad Nuri onların realizmində, gerçəkliyində görür: “Sənət əsəri üçün şərt olan həyat, həm də bugünkü şəklində Azərbaycan
əsərlərində mövcuddur”. Yazıçı operettaların dili üzərində də
xüsusi dayanır. Onun fikrincə, Ü.Hacıbəyli operettalarının dili
canlı və duzlu xalq dilidir. Bu məqalədə müəllif bəstəkarın operettalarından çıxış edərək daha geniş estetik ümumiləşdirmələrə
də müraciət edir. O, sənətdə millilik və beynəlmiləllik məsələsinə dair maraqlı mülahizələr söyləyir. “Teatr qaydaları və çərçivəsi etibarilə ümumi və beynəlmiləl bir sənətdir. Fəqət ruhu etibarilə mütləq doğulduğu və aid olduğu mühitin qoxusuna malik
olmaq, oradakı həyatla yaşamaq iqtidarındadır. Hər məmləkətin
əlaqədar edə biləcək və başqa millətlərə aid əsərləri təqlidindən
doğacaq əsərləri də məqbul ola bilər. Fəqət əsl sənət tamaşanın
ümumi və beynəlmiləl qaydalarına riayətkar qalmaqla bərabər
bütün şirəsini öz torpağından alır. Bu etibarla Azərbaycan teatrı
hər yaşayan mövcud kimi böyüklərə və təkamül etməyə namizəd
bir sənətdir”.
Göründüyü kimi hələ o dövrdə Rəşad Nuri Ü.Hacıbəyli sənətinin ən əsas cəhətlərindən birini – doğma zəminlə bağlılıq və
eyni zamanda başqa xalqlara anlaşıqlı olmaq prinsipini düzgün
qiymətləndirmişdi.
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Rəşad Nurinin Ü.Hacıbəylinin operettaları haqqında məqaləsi istər musiqi tariximizin, istərsə də Azərbaycan-Türkiyə mədəni əlaqələrinin tədqiqatı üçün böyük əhəmiyyətə malikdir.1
Artıq inqilabdan əvvəlki illərdə böyük şöhrət qazanmış “Arşın mal alan” sonrakı dövrdə də özünün təravətini və gözəlliyini
itirməmişdi. Komediyada gülüş hədəfinə alınan köhnə adətlər
keçmişdə qalsalar da, Ü.Hacıbəylinin əsəri əski SSRİ-nin səhnələrini gəzərək Moskvada (Stanislavski və Nemiroviç – Dançenko adına musiqi teatrında – 1932), Orta Asiya respublikalarında,
Zaqafqaziyada və başqa yerlərdə, 60-dan artıq ölkənin 120-dən
çox səhnəsində qoyulmuşdur. 70-dən artıq dilə çevrilərək Ü.Hacıbəylinin təkrarsız musiqisi səslənmişdir. Uğurlu tamaşalardan biri Polşa tamaşası “Çadra altında məhəbbət” adlanırdı.
“Arşın mal alan”ın librettosu ingilis, rus, ukrayna, belarus,
gürcü, erməni, türk, fars, Çin, polyak, bolqar, hətta udin və s.
dillərə tərcümə edilmişdir. “Arşın mal alan” Nyu-York, Çikaqo,
Boston, Filadelfiya, Paris, London, Berlin, Ankara, Tehran, Qahirə, Varşava, Sofiya, Pekin və s. şəhərlərdə tamaşaya qoyulmuşdur. “Arşın mal alan” 1938-ci ildə Moskvada Azərbaycan
incəsənəti dekadası vaxtı göstərilmişdir. Rolları ifa edənlər: Bülbül (Əsgər), S.Mustafayeva (Gülçöhrə), H.Rzayeva (Telli), Ə.Anatollu (Vəli), Ə.Hüseynzadə (Soltan bəy) olmuşdur. Tamaşanın
rejissoru İ.Hidayətzadə idi.
“Arşın mal alan”ın ekran həyatı da çox maraqlı olmuşdur.
Bu operetta əsasında ilk bədii film 1916-cı ildə Piron qardaşlarının “Filma” səhmdar cəmiyyətininin rejissoru B.Svetlov tərəfindən çəkilmişdir. Rolları Ə.Hüseynzadə (Soltan bəy), H.Sarabski
(Əsgər), Ə.Ağdamski (Gülçöhrə), J.Nərimanov (Cahan xala),
M.Əliyev (Süleyman bəy) və b. ifa etmişdilər. Film səssiz idi,
onu xalq çalğı alətləri müşayiət edirdi. C.Qaryağdıoğlu və b. xanəndələr operettadan ariyalar oxuyurdular. 1917-ci ildə Peterburqdan gəlmiş Q.Belyakov “Arşın mal alan”ı yenidən ekranlaşdırdı. Film həmin ilin 20 aprelində ekrana buraxıldı və cəmi iki
1

Bu məqalənin ilk dəfə məlum olması və Üzeyirşünaslığa daxil edilməsi
bu sətirlərin müəllifinə məxsusdur.

78

gün göstərildi. Çox zəif alınmış bu film Hacıbəylinin təkidi ilə
ekrandan götürüldü. Filmdə həvəskar aktyorlar çəkilmişdi və
Belyakov bu filmi Hacıbəylinin xəbəri və icazəsi olmadan çəkmişdi. 1937-ci ildə “Arşın mal alan” ABŞ-da rejissor R.Manulyan tərəfindən ekranlaşdırılmışdı, amma bu filmdə əsərin müəllifi Ü.Hacıbəylinin adı göstərilməmişdi.
1945-ci ildə Bakı kinostudiyasında (indiki Azərbaycanfilm)
çəkilmiş ağ-qara, musiqili-film dünyada geniş şöhrət qazandı.
Ssenari müəllifi Sabit Rəhman, quruluşcu rejissorlar R.Təhmasib və N.Leşşenko, operatorlar Ə.Atakişiyev və M.Dadaşov, musiqi redaktoru Niyazi idi. Baş rollarda R.Behbudov (Əsgər)∗,
L.Cavanşirova-Bədirbəyli (Gülçöhrə), Ə.Hüseynzadə (Soltan
bəy), M.Kələntərli (Cahan xala), L.Abdullayev (Vəli), İ.Əfəndiyev (Süleyman bəy), F.Mehralıyeva (Telli) və b. çəkilmişdir.
“Arşın mal alan” filminə görə H.R.Təhmasib, H.Leşşenko,
R.Behbudov, L.Cavanşirova (Bədirbəyli), Ü.Hacıbəyli, Ə.Hüseynzadə, M.Kələntərli və L.Abdullayev (1946-cı ildə) Stalin
mükafatına layiq görülmüşlər.
1965-ci ildə “Arşan mal alan” operettası Bakıda yenidən ekranlaşdırılmışdır. Rejissor T.Tağızadə tərəfindən çəkilmiş bu
film (ssenari müəllifləri M.Dadaşov və T.Tağızadə) rəngli idi.
∗

Rəşid Məcid oğlu Behbudov (1915-1989) məşhur müğənni (lirik soprano), musiqi-teatr xadimi və ictimai xadim olmuşdur. Ü.Hacıbəylinin “Arşın
mal alan” operettasında yaratdığı Əsgər rolunu o, həm Azərbaycan Opera və
Balet teatrında, həm də K.Ş.Stanislavski və V.İ.Nemiroviç-Dançenko ad.
Moskva Dövlət Musiqili teatrının səhnəsində böyük uğurla ifa etmişdir.
O, 1973-cü ildə “Arşın mal alan” operettasının qrammafon valına
yazılışında da Əsgərin partiyasının ifaçısı olmuşdur. Behbudov yaratdığı və
rəhbəri olduğu Mahnı teatrı ilə dünyanın bir çox ölkələrində konsert verərkən
Əsgərin ariyası mütləq müğəninin repertuarında olmuşdur və konsertlərin
daha da uğurlu keçməsinə kömək etmişdir. Behbudovun yaratdığı Əsgər
rolunu Üzeyir bəy özü də çox bəyənmişdir. Bu rol onun yaradıcılığının
zirvəsi idi. Doğrudur, müğənninin yaratdığı Balaş surəti və partiyası da
(F.Əmirovun “Sevil” operasında) çox uğurlu olmuşdur. Rəşid Behbudov
1945-ci ildə çəkilmiş “Arşın mal alan” filminə görə digər əsas ifaçılarla
birlikdə Stalin mükafatına layiq görülmüşdür. Rəşid Behbudov 1957-ci ildə
Azərbaycanın Xalq artisti, 1959-cu ildə SSRİ Xalq artisti, 1980-ci ildə
Azərbaycan Dövlət mükafatı ilə təltif edilmişdir.
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Filmin musiqi redaktoru F.Əmirov idi. Baş rolları H.Məmmədov
(Əsgər), L.Şıxlinskaya (Gülçöhrə), H.Yegiazarov (Süleyman),
A.Qurbanov (Soltan bəy), N.Məlikova (Cahan xala), S.İbrahimova (Telli) və b. ifa etmişlər.
Ü.Hacıbəylinin “Arşın mal alan” operettasının ermənilər arasında uğurunun da ayrıca tarixçəsi vardır. Hələ 1915-ci ildə “Arşın mal alan”ı erməni dilinə tərcümə edən, Tiflisdə yaşayan
S.Maqalyan familiyalı erməni, 1921-ci ildə Gürcüstanda Sovet
hakimiyyəti qurulduqdan sonra Türkiyəyə, oradan Yunanıstana,
daha sonra da ABŞ-a mühacirət etmiş və gedərkən “Arşın mal
alan” operettasının partiturasını da özü ilə aparmışdır. ABŞ-da
o, “Arşın mal alan”ı tamaşaya qoymuş və böyük qazanc əldə etmişdir. Bir sıra ştatlarda, şəhərlərdə – Los Anjeles, Çikaqo, Boston və s. böyük uğurla gedən “Arşın mal alan”ın proqramlarında
Ü.Hacıbəylinin adının göstərilməsinə baxmayaraq əsəri təqdim
edənlər Setraq Vartyan və tərcüməçi S.Maqalyan “Arşın mal
alan”ı həmin afişalarda “erməni operettalarının kraliçası” ad-landırmışlar (bu sözlərin yazıldığı həmin afişanı oxuculara təqdim
edirik).
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Belə məlum olur ki, ermənilər nəinki “Arşın mal alan”ı mənimsəmiş, eləcə də Ü.Hacıbəylinin özünü də “özəlləşdirmişlər”. Həmin
afişada Azərbaycan bəstəkarı, əsərin müəllifi Ü.Hacıbəylinin
adının olmasına baxmayaraq, “Arşın mal alan”ın “erməni operettasının kraliçası” adlandırılması yalnız təəccüb və hiddət doğura bilər. Ermənilərin mənimsəmə, oğurlama, özəlləşdirmə metodu və
prinsipi addım-addım, arşın-arşın, mərhələ-mərhələ həyata keçirilirdi. 30-cu illərdə ABŞ-da ermənilər tərəfindən çəkilmiş “Arşın
mal alan” filmində artıq Ü.Hacıbəylinin adı heç yerdə yoxdur.
1942-ci ildə Azərbaycanın bir sıra yazıçıları və mədəniyyət
işçiləri, şair Osman Sarıvəlli, rejissor Şəmsi Bədəlbəyli və başqaları İranda olarkən Təbriz, Rəşt və başqa şəhərlərdə bədii və
professional cəhətdən zəif “Arşın mal alan” filminə baxmış, Bakıya qayıdanda bu haqda Üzeyir bəyə məlumat vermişlər. Ü.Hacıbəyli də bu haqda Azərbaycanın o zamanki rəhbəri M.C.Bağırova aşağıdakı məktubla müraciət etmişdir.
Azərbaycan MK KP katibi yoldaş Bağırova M.C.
Bizim bir sıra yazıçılarımız və incəsənət işçilərimiz (Osman Sarıvəlli, Məmməd Əkbər, Şəmsi Bədəlbəyli və başqaları) mənə xəbər vermişlər ki, 1942-ci ildə İranın Təbriz və digər şəhərlərində
olarkən, Amerikada erməni dilində çəkilmiş “Arşın mal alan” kinofilmi 1942-ci ilin martın əvvəllərindən Təbriz şəhərinin “Mehr” və
“Dedeban” kinoteatrlarında, Rəştdə və digər şəhərlərdə görmüşlər.
Onların dediyinə görə, ssenarinin zəif və çəkilişin keyfiyyətinin
aşağı olmasına baxmayaraq film böyük müvəffəqiyyətlə gedir. Onların dediyinə görə, filmdə bütünlüklə mənim musiqimdən istifadə
edilmişdir. Komediyanın süjet xətti, iştirakçıların adları (Əsgər,
Vəli, Asya və b.) dəyişdirilməmişdir. Lakin heç yerdə əsərin əsl
müəllifinin adı göstərilməmiş, əksinə musiqinin “müəllifi” kimi naməlum Kuşnaryov çıxış etmiş, ssenari müəllifi Manukyan və rejissor Tiqranov göstərilmişdir. Ona baxmayaraq ki, filmdəki hadisələr
İrana köçürülmüşdür, bütün ifaçıların geyimləri Azərbaycana məxsusdur (papaq, çuxa, arxalıq və s.). Deyilənlərə görə, “Arşın mal
alan” musiqili komediyası çox zəif teatr tamaşası səviyyəsində çəkilmişdir və filmin xarici ölkələrdə bu cür təhrif edilmiş şəkildə
göstərilməsi təbii təəssüf doğurmaya bilməz.
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Açıq plagiatlığın mövcudluğunu və xarici ölkə tamaşaçılarından əsərin əsl müəllifinin – Sovet vətəndaşının familiyasının
gizlədilməsini qeyd edərək, yuxarıda göstərilən fakt haqqında
Sizə məlumat verməyi zəruri hesab edirəm.
“Arşın mal alan” musiqi komediyasının müəllifi
SSRİ-nin Xalq artisti, professor Üzeyir Hacıbəyov.
Nəhayət, ölkənin (SSRİ-nin) rəhbəri İ.V.Stalinə bu haqda
məlumat verildikdə, onun göstərişi ilə 1945-ci ildə “Azərbaycanfilm” studiyasında təcili “Arşın mal alan” filmi çəkilmiş və
bütün dünyada şöhrət qazanmışdır.
Filmin müvəffəqiyyətində şübhəsiz ki, uğurlu aktyor tərkibinin rolu böyükdür və ilk növbədə SSRİ-nin Xalq artisti Rəşid
Behbudov Əsgər rolunun parlaq, təkrarsız ifaçısı kimi qeyd
olunmalıdır. Sonrakı konsert fəaliyyətində də Rəşid Behbudov
həm ölkəmizdə, həm də xaricdə həmişə repertuarına “Arşın mal
alan”dan musiqi nömrələrini salırdı və bununla da həm konsertinin uğurunu, həm də əsərin şöhrətini daha da artırırdı.
“Arşın mal alan”ın səhnə və ekran həyatı çox zəngin olmuşdur. O, dəfələrlə qrammafon vallarına da yazılmışdır (Azərbaycan, rus, fars dillərində). Əsərdə Gülçöhrə partiyasının gözəl ifaçılarından Xalq artistləri Fidan və Xuraman Qasımovaları xüsusi
qeyd etmək lazımdır. Musiqili komediyanın yeni redaksiyası Niyaziyə məxsusdur.
Mən arxivdə işləyərkən, “Arşın mal alan”ın hətta baletinin
klavirinə də rast gəldim. Görünür, “Arşın mal alan”ı balet şəklində görmək istəyənlər də varmış. Amma bildiyimiz kimi bu
hələ ki, həyata keçməmişdir. Şübhəsiz ki, “Arşın mal alan”ın ölməz musiqisinə hələ dəfələrlə müraciət ediləcəkdir.
Dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəylinin dünya şöhrətli “Arşın
mal alan” əsərinin şöhrət xəritəsi bu gün də artmaqda və genişlənməkdədir.
Operetta böyük uğurla Avstriyanın Vyana şəhərində qoyulmuş (həmin şəhərin gözəl parkında Üzeyir bəyin büstü ucaldılmışdı), Amerikanın Los Anjeles şəhərində göstərilmiş, Türksoyun xətti ilə Parisdə nümayiş etdirilmişdir.
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Dahi bəstəkarın digər əsərləri üçün də belə zəngin səhnə və
ekran həyatı arzulayırıq.

“Arşın mal alan” operettasının Vyana tamaşasından səhnə:
Gülçöhrə – Cloth Peddler, Əsgər – Ramin Dustda
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IV fəsil
“Koroğlu” operası
Azərbaycan opera sənətinin banisi, dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin şah əsəri – “Koroğlu” haqqında ön sözü onun tələbəsi, dövrümüzün böyük bəstəkarı Qara Qarayevin fikri ilə başlamaq istərdik: “Koroğlu” operası parlaq əsərdir. O, böyük şəxsiyyətin məhsuludur və eyni zamanda dərin milli, kökündən milli
əsərdir”1.
Üzeyir Hacıbəyli milli musiqi sənətimizdə opera janrının
klassik nümunələrini yaratmışdır. Ü.Hacıbəylinin yaradıcılığının
zirvəsi olan “Koroğlu”, qəhrəmani-epik operanın parlaq nümunəsi kimi opera sənətinin qiymətli nailiyyətlərindəndir. Əsl xalq
ruhu ilə aşılanmış, Azərbaycan melosunun bütün zənginliyi ilə
rövnəqlənmiş “Koroglu” operası rus və qərb klassik qəhrəmaniepik opera ənənələrini layiqincə davam etdirir. Bu möhtəşəm
əsərin bir çox xüsusiyyətləri – harmonik və polifonik dili, onun
alətləşdirilməsi, simfonik fraqmentləri musiqimizin sonrakı inkişafında mühüm rol oynamışdır.
Qeyd edək ki, 1938-ci ildə Moskvada Azərbaycan incəsənəti
ongünlüyü ərəfəsində “Leyli və Məcnun”dan “Koroğlu”ya qədər” keçilən yolu Üzeyir Hacıbəyli təkcə Azərbaycan operasının
otuzillik tarixi deyil, həm də özünün şəxsi yaradıcılıq yolu adlandırmışdır.
“Leyli və Məcnun”dan sonra Ü.Hacıbəyli bir neçə opera və
operetta, kamera-instrumental əsərlər, orkestr üçün musiqi, mahnılar yazmışdır. Qəhrəmani mövzuda opera yaratmaq ideyası
Ü.Hacıbəylini illər boyu düşündürmüşdür. Əvvəllər o, Firdovsinin “Şahnamə”si üzrə “Dəmirçi Gavə” operası yazmaq fikrinə
düşür. Lakin tezliklə bəstəkar, yazıçı və dramaturq M.S.Ordubadiyə planlarının dəyişilməsini xəbər verir. M.S.Ordubadi ilə söh1
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bətdə o belə deyir: “Bəzən yaxşı bir iş üçün böyük zəhmətləri
qurban etməyin də eybi yoxdur. Biz “Dəmirçi Gavə” operasının
əvəzinə elə bir əsər yaratmalıyıq ki, onunla xalqımızın varlığına
qəhrəmanlıq ruhu aşılamaq mümkün olsun”1.
Üzeyir Hacıbəylinin yaradıcılıq qələbəsi, əsl novatorluğı
həm də ondan ibarətdir ki, o, ilk dəfə Azərbaycan musiqisində
qəhrəmani-epik opera janrını yaratdı. Folklora əsaslanaraq, dastan ruhunu mənimsəyərək, Ü.Hacıbəyli milli musiqidə irimiqyaslı formaya malik, xalq qəhrəmani opera janrında yazılmış vətənpərvərlik, məişət, satirik-yumoristik üslubların vəhdətindən
ibarət opera nümunəsi yarada bildi.
Ü.Hacıbəyli “Koroğlu” operasında xalqının ədəbi və musiqi
irsini böyük ustalıqla üzvi surətdə birləşdirdi. Bəstəkar özü yazırdı ki, operanın əsasını xalq qəhrəmanı Koroğlu haqqında məşhur dastan təşkil edir. Koroğlu yerli feodallara, həm də xarici işğalçılara qarşı barışmaz mübarizə aparmışdır. Azərbaycan aşıqları bu günə qədər Koroğlu haqqında oxuyurlar, onun azadlığa
məhəbbətini, ədalətini, dövlətlilərə və işğalçılara nifrətini, xanlara və padşahlara qarşı amansız mübarizəsini tərənnüm edirlər.
“Koroğlu” haqqında Yaxın Şərq ölkələrində bir sıra dastanlar, hekayələr yazılmışdır. Koroğlu haqqında yüzlərcə nənə öz
nəvələrinə nağıl söyləyir, yüzlərcə aşıq məclislərdə oxuyur. Koroğlu xalqın dilində əzbər olmuşdur”2.
“Koroğlu” operası üzərində Ü.Hacıbəyli 1932-ci ildən 1936-cı
ilə qədər işləmişdir. XVI-XVII əsrlərdə Azərbaycan xalqının milli
azadlıq mübarizəsi haqqında, aşıq dastanının motivləri əsasında
opera yazmaq ideyasını Ü.Hacıbəyliyə H.İsmayılov vermişdir, o da
librettonun müəllifi idi, şeirləri M.S.Ordubadinin idi, mətnin yazılışında isə əsas rol bəstəkarın özünəməxsus olmuşdur.
Operanın librettosu ilə ilk mənbənin mətni arasında bəzi uyğunsuzluqlar vardır ki, bu da təbiidir, çünki böyük dastanın bütün obrazlarını və süjet motivlərini operaya yerləşdirmək mümkün deyildi. Məsələn, dastanın təsviredici yerləri – Koroğlunun
1

Ordubadi M.S. Böyük sənətkar barəsindəki xatiratım. Azərb. EA-nın
Xəbərləri, B., № 2, s. 89.
2
Hacıbəyov Ü. Sovet xalq operası, Əsərləri, II c., B., 1965, s. 265.
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qocalığı, onun yürüşləri və ölümü, eləcə də baş qəhrəmanın obrazı ilə bağlı əsərin nağıl – mifoloji epizodları (Koroğlunun əfsanəvi nərəsi, Misri qılıncı, qanadlı Qıratı və s.) librettoda yoxdur.
Operada istifadə olunmuş dastanın bütün süjet motivləri realistik
cəhətdən mənalandırılmışdır. Əsərdə qəhrəmani – dramaturji hərəkət xətti – kəndlilərin feodallara qarşı mübarizəsi ön plana çəkilmişdir. Dastanda fərdi xasiyyətnamə almış xalqın nümayəndələri olan Dəli Həsən, Dəmirçi oğlu və başqaları, librettoda
kəndlilərin obrazında ümumiləşdirilmişdir. Operada Nadir, Vəli,
Eyvaz və Polad xalqın nümayəndələri kimi verilmişdir.
Nigar və Həmzə bəyin obrazlarında da bəzi dəyişikliklər olmuşdur. Dastanda Nigar Həsən xanın qızıdır. Librettoda Koroğlu xanın sarayında Həmzə bəyi öldürür.
Dastandan fərqli olaraq, operada Nigar kəndli qızıdır. O,
Koroğlu ilə bərabər işğalçılara qarşı mübarizə aparır.
Dastanda Koroğlu ilə Nigarın öz uşağı yoxdur, onlar Eyvazı
oğulluğa götürmüşlər, librettoda isə Eyvaz Nigarın qardaşıdır.
İlk mənbə ilə olan bu uyğunsuzluqlar dastanın ümumi ideyasını,
sosioloji-tarixi istiqamətini və əhəmiyyətini dəyişməmişdir.
Ü.Hacıbəyli M.S.Ordubadi ilə söhbətində belə demişdir:
“Sən bilirsən ki, Koroğlunun qəhrəmanlıq siması müxtəlif variantlar içərisində itib getmişdir. Koroğlu kimi sabatlı bir üsyançını orta əsrlərə məxsus bir çapğın və eşqbaz kimi qələmə verirdilər. Buna görə də biz Koroğlu epoxasının siyasi və ictimai mündərəcəsini yazdığımız operada aydınlaşdırmalıyıq. Xalqımız Koroğlunun möhkəm bir qəhrəman olduğunu, öz əsrinin məşhur üsyan təşkilatçısı kimi feodallara qarşı mübarizə apardığını səhnədə görməlidir”1.
Ü.Hacıbəyli operanın librettosunda özünün dəqiq dramaturji
konsepsiyasını vermişdir. “Koroğlu” operasının premyerası günü – 1937-ci il aprelin 30-u Azərbaycan musiqi sənətinin bayramına çevrilmişdir. Operanın ilk tamaşası Bakıda M.F.Axundov
adına Opera və Balet Teatrında olmuşdur.
1

Ordubadi M.S. Böyük sənətkar barəsindəki xatiratım. Azərb. EA-nın
Xəbərləri, B., № 2, s. 90.
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Tamaşanın quruluşu İ.Hidayətzadənin, bədii tərtibatı R.Mustafayevin idi. Koroğlu obrazını bu rolun klassik ifaçısı Bülbül
yaratmışdır (o, bu rolu 400 dəfədən artıq ifa etmişdir)∗.

Bülbül Koroğlu rolunda
∗

Bülbül məşhur müğənnidir (Murtuza Rza oğlu Məmmədovun təxəllüsüdür 1897-1961, lirik-dramatik tenor). Uşaq yaşlarından gözəl səsinə və təkrarsız zəngulələrinə görə “Bülbül” adını almışdır. O, 20-ci illərdə opera truppasının solisti kimi Ü.Hacıbəylinin “Leyli və Məcnun” və “Əsli və Kərəm”
operalarında İbn Səlam və Kərəm rollarını ifa etmişdir. 1927-ci ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını bitirdikdən sonra Bülbül təhsilini davam etdirmək üçün İtaliyaya, Milana oxumağa getmişdir.
Ü.Hacıbəyli “Koroğlu” operasını yazarkən məhz Bülbülün səsini nəzərə
alıb yazmışdır. Bülbül Koroğlu surətinin və partiyasının təkrarsız və əvəzsiz
ifaçısı olmuşdur. O, bu rolu 400 dəfədən artıq ifa etmişdir.”Koroğlu” operası
müğənninin yaradıcılığının zirvəsidir, həm də Azərbaycan Dövlət Opera və
Balet teatrının tarixində böyük hadisədir. Bülbülün Azərbaycan bəstəkarlarının kamera instrumental əsərlərinin məşhurlaşmasında da böyük rolu vardır.
Ü.Hacıbəylinin musiqi-qəzəlləri – “Sənsiz” və “Sevgili canan” Bülbülün ifasında böyük ustalıq və təkrarolunmaz boyalarla verilmişdir.
Bülbül 1938-ci ildə SSR Xalq artisti, 1940-ci ildə professor, 1950-ci ildə
Stalin mükafatına layiq görülmüşdür.
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Nigar G.İsgəndərova, prima balerina Q.Almaszadə idi. Tamaşaya Ü.Hacıbəyli özü dirijorluq edirdi. Sonralar operanın parlaq
təfsirçisi dirijor Niyazi olmuşdur. Uzun müddət operaya Ə.Həsənov dirijorluq etmişdir.1
1

Operanın məzmunu belədir: Azərbaycanın dağlıq hissəsində mənzərəli
yerdə dövlətli feodal Həsən xan hökmranlıq edir. O, özünün qəddarlığı ilə
təhkimçi kəndliləri dəhşətə gətirir. Həsən xan dostu türk feodalı Ehsan paşanı
gözləyir. O, qonağına hədiyyə olaraq ilxısında ən yaxşı atı bağışlamaq istəyir.
Bu məqsədlə o, İbrahim xanı qoca mehtər Alinın yanına göndərir. Alinın ilxını guya qəsdən otlağa sürməsindən qəzəblənmiş xan mehtərin gözlərini cixarmaq əmrini verir. Rövşənin sevgilisi Nigar Həsən xanın bu yeni cinayətini
ona xəbər verir. Kəndlilərin sevimli aşığı, Alinin oğlu Rövşənin adı bundan
sonra “Koroğlu” qalır. O, həyəcana gəlmiş kəndlilərlə dağlara çəkilir və istismarçılara qarşı qiyam qaldırır.
Özünün cəsur hücumları ilə Koroğlu feodalları dəhşətə gətirir. Həsən xan
başa düşür ki, təkbaşına Koroğlu ilə bacarmayacaq və Ehsan paşa ilə ittifaqa
girir. Bu münasibətlə o, sarayda qonaqlıq düzəldir. Həsən xan Koroğluya
qarşı böyük qoşun göndərmək istəyir. Lakin saray təlxəyi onun bu fikrinə
gülür və öz planını təklif edir. Koroğlunu tutmaq üçün onun Qıratını oğurlamaq kifayətdir. Onda Koroğlu özü sevimli atının dalınca saraya gələcək. Həsən xan təlxəyin təklifini bəyənir. Həmzə bəy bu hiyləgər tədbiri yerinə yetirməyə hazırdır, yalnız o şərtlə ki, xan Koroğlunun sevgilisi gözəl Nigarı ona
versin. Həsən xan razılıq verir.
Düşmənlərin niyyətini bilən Nigar, Koroğluya xəbər vermək üçün qardaşı Eyvazı Çənlibelə göndərir.
Çənlibelin dağlarında qiyamçılar özlərinin azad və müstəqil həyatlarını
bayram edirlər. Onlar təntənəli surətdə sevimli qəhrəman Koroğlunu xan qoşunları üzərində növbəti qələbədən sonra salamlayırlar. Ümumi təntənə vaxtı
özünü yolcu kimi qələmə verən və sığınacaq istəyən xain Həmzə bəyin yalvarışları eşidiıir. Elə həmin gecə ildirım və tufandan istifadə edərək, Koroğlunun ona tapşırdığı sevimli Qıratını oğurlayır.
Həmzə bəy əfsanəvi Qıratı Həsən xanının hüzuruna gətirir. Bu münasibətlə
Həsən xan qonaqlıq edir. Sarayda şənlik vaxtı aşıq paltarı geymiş Koroğlu içəri
daxil olur. O, aşıq mahnıları oxuyur, Qıratı gördükdə isə başı oxumağa elə qarışır ki, içəri girmiş Həmzə bəyi görmür. Xain Həmzə bəy Koroğlunu tanıyır və
bunu Həsən xana xəbər verir. Koroğlunu tutub ağaça sarıyırlar.
Həsən xanın əmri ilə Nigarı gətirirlər. Həsən xan Nigara deyir ki, bundan
sonra o, Həmzə bəyindir. Xanın adamları Çənlibelin yolunda Nigarın qardaşı
Eyvazı da tutmuşlar. Nigar qəzəblə Həsən xanın cinayətlərinə qarşı çıxış edir.
Buna cavab olaraq Həmzə bəy qılıncını Nigarın başı üstə sıyırır. Koroğlu
zəncirini qıraraq Həmzə bəyi öldürür, atına minərək aradan çıxır. Həsən xan
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Ü.Hacıbəylinin dediyi kimi, “Koroğlu” operasının “əsas iştirakçıları xalq və onun nümayəndələridir”. Bu cəhətdən o, böyük
rus bəstəkarları M.İ.Qlinkanın, A.P.Borodinin, M.P.Musorqskinin operaları ilə bir sırada durur.
Xalqın obrazını biz operanın birinci, üçüncü və beşinci pərdələrində görürük. Bu pərdələrin rəqslə xor səhnələrində Azərbaycan xalqının qəhrəmanlığı gözəl açılmışdır. Operanın artıq
birinci pərdəsinin monumental səhnələrində xalq müxtəlif mərhələlərdə göstərilmişdir. Pərdənin əvvəlində xalq “bu gözəl təbiət, bu şən mənzərə” xorunda məzlum kimi, sonra “Gərək bu gün
edək qiyam” xorunda qəzəblənmiş və nəhayət, “hər bir yerdən,
… qalxsın üsyan” xorunda üsyankar kimi verilmişdir. Üsyan
qaldırmış, azadsevər xalqın parlaq obrazını Ü.Hacıbəyli operanın üçüncü pərdəsində, məşhur “Çənlibel” xoru ifa edilən səhnədə, “Cəngi” rəqsində və “Əhdnamə” xorunda yaratmış, şadlıq
edən xalqın obrazını canlandırmışdır. “Koroğlu”nun monumental xalq səhnələrinin mühüm səciyyəvi xüsusiyyətlərini qeyd etmək istərdik. Operada baş verən hadisələr uzaq keçmişlərə,
XVI-XVII əsrlərə aid olsa da, Azərbaycan xalqının öz müstəqilliyi uğrunda mübarizəsi onun qəhrəmani xüsusiyyətlərinin bədii
ümumiləşdirilməsi kimi qavranılır. Ü.Hacıbəyli “Koroğlu” operasında leytmotiv prinsipindən geniş istifadə edərək, ardıcıl opera dramaturgiyasına nail olmuşdur. Bəstəkar “Koroğlu” əsərindəki işi haqqında danışarkən qeyd edirdi ki, “operada leytmotiv
sistemi dəxi keçirilmişdir. Bunlardan biri operanın əvvəlində
başlanır və sonra tez-tez təkrar edilir, bu leytmotiv kəndli kütlələrinin məzlum halını göstərir və hər dəfə xanın zülm və sitəmindən söz açıldığı zaman eşidilir.
İkinci leytmotiv xalqın gizli, lakin hər dəqiqə partlamağa hazır olan revolyusion həyəcanını göstərir. Bu leytmotiv hər dəfə
Nigarı, Eyvazı və Koroğlunun qaçmasına kömək edən Poladı həbs edir, edam
barəsində əmr verir.
Şəhər meydanında edama hazırlıq görülür. Camaat yığışır. Hamı xanın
qəddarlığından qəzəblənmişdir. Koroğlu öz dəliləri ilə meydana daxil olur.
Həbs olunanları azad edir. Xalq öz qəhrəmanını və xilaskarını salamlayır, qələbəni bayram edir.
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xalqın narazılığını, Koroğlunun qisasını xana xatırladır”1.
Xalq səhnələri “Koroğlu operasının ən yaxşı səhifələrindəndir.
Üçüncü pərdədəki məşhur “Çənlibel” xoru polifonik üslubun
yüksək nümunəsidir. Bu xor üçün bəstəkar elə mövzu seçmişdir
ki, o özlüyündə milli səslənmə ilə polifonik inkişaf üçün böyük
imkanlar yaradır. Mövzunun əsas dayaq səslərini aşıq musiqisinə
xas olan kvarta-kvinta səslənmələri təşkil edir. Milli polifoniyanın
vacib tərkib hissəsi kimi kontrapunktun rolu haqqında Ü.Hacıbəylinin nəzəri fikri də öz əməli həllini bu xorda tapmışdır.

1
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Xalq qəhrəmanı, cəngavər Koroğlunun surətində Azərbaycan
xalqının ən gözəl xüsusiyyətləri – Vətənə hədsiz sədaqəti, mərdliyi, düşmənlərlə barışmazlığı, dostlara vəfası, kasıblara, uşaqlara, qocalara, qadınlara qayğısı, başqa xalqlarla dostluğu, müdrikliyi, şairanəliyi və s. ifadə olunmuşdur.
Koroğlu obrazı xalq həyatının geniş fonunda verilmişdir. O, barelyefə bənzər ön planda, qabarıq şəkildə çıxış edir. Koroğlu xalq
qəhrəmanı və aşıqdır, buna görə onun obrazı aşıq musiqisinin üslub
xüsusiyyətləri və formaları ilə səciyyələnir. Məsələn, Qırata həsr
edilmiş mahnı aşıq janrı olan “Gözəlləmə” üstündə yazılmışdır.

Bülbül Koroğlu rolunda
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“Koroğlu”da Ü.Hacıbəyli aşıq musiqisinin üslub xüsusiyyətlərini klassik opera formalarına qədər inkişaf etdirə bilmişdir.
Müasir musiqi vasitələri ilə üzvi sürətdə uyğunlaşaraq, Koroğlunun musiqi səciyyəsində aşıq musiqisinin xüsusiyyətləri üstünlük təşkil edir. Bu barədə Ü.Hacıbəyli özü belə yazırdı: “Koroğlu”nu aşıqlar tərənnüm etmiş və edir, və ona görə də operada üstün gələn üslub aşıq üslubudur1.
Xalq qəhrəmanının obrazı portret xasiyyətnaməsi vasitəsilə
açılır. Belə ki, “Səni gördüm” birinci ariozosunda Koroğlu öz
sevgilisinin gözəlliyinə vurulan aşıq kimi təqdim edilmişdi. Bu
ariozonun musiqisi səmimiliyi, lirizmi ilə seçilir. Birinci pərdədəki “Təngə gəldik, yox tavan” ariozosu bunun təzadıdır. Burada Koroğlu artıq ədalət uğrunda, öz xalqının müstəqilliyi və xoşbəxtliyi uğrunda mübariz kimi çıxış edir, xalqını üsyana çağırır.
Ariozonun musiqisində çağırış və qəhrəmani motivlər səslənir.
Koroğlunun obrazı operanın üçüncü və dördüncü pərdələrində
daha parlaq və dərindən açılır. Onun üçüncü pərdədəki “Mərd
igidlər nərə çəksin davada!” birinci ariozosu aşıq dastanı üslubunda yazılmışdır. Xalq qəhrəmanının igid və mübariz obrazı
1
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xalqla sıx əlaqədə və vəhdətdə verilmişdir. Onun partiyası xalq
səhnələrinə daxil olur və xorun “hey, hey” sevincli çağırışları ilə
müşayiət olunur. “Xanlarından zülm görmüş ermənilər, gürcülər” ariozosunda Koroğlunun bir qiymətli cəhəti də aşkar olur ki,
bu da onun humanizmidir, müxtəlif xalqlara dostluq hissləridir.
Operanın lirik qolu üçüncü pərdədəki Koroğlunun “Sevdim
səni mən, ey Nigarım” ariyasında öz kulminasiyasına çatır.
Koroğlunun “Səni gördüm” birinci lirik-vəcdli ariozosundan
fərqli olaraq, bu ariyada (üçhissəli formadadır) orta təzadlı hissə
vardır ki, həmin hissədə qəhrəmanın öz xalqının taleyi üçün narahatlığı əks olunmuşdur. Ariyanın kənar hissələri qəhrəmanın daxili psixoloji halını, onun lirik hisslərini gözəl ifadə edə bilmişdir.

Koroğlunun dördüncü pərdədəki üç mahnısı (birinci iki mahnı aşıq janrı “Gözəlləmə”, üçüncü isə “Şikəstə” üstündə yazılmışdır) dramaturji cəhətdən böyük əhəmiyyətə malikdir. Onların
hər biri əsərin dramaturji inkişafına mühüm təsir göstərir. Bu
mahnılarda qəhrəmanın igidliyi, şairənəliyi, zirəkliyi açılır. Bütün bu mahnılar melodik, lad, ritmik alətləşdirmə cəhətdən aşıq
musiqisinin səciyyəvi xüsusiyyətlərini özündə cəmləşdirir. Operanın lirik səhifələri, əsasən Koroğlunun sevgilisi, mərd Nigarın
obrazı ilə bağlıdır. Bəstəkar onun partiyasında geniş leytmotiv
sistemindən istifadə etmişdir ki, bu da qəhrəman qızın gözəl obrazını qavramağa kömək edir. Ü.Hacıbəyli özü yazırdı: “Üçüncü
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leytmotiv Koroğlunu sevən, bu sevgi uğrunda canından belə
keçməyə hər an hazır olan Nigarın gözəl obrazını verir”1.
Əlamətdardır ki, Nigarın leytmotivi onun vokal partiyasına daxil olmur, lakin hər dəfə o, səhnəyə çıxdığı vaxt orkestrdə səslənir.
Onun leytmotivi Koroğlunun və xalqın partiyalarında səslənir, bu
da ideya və musiqi- dramaturji cəhətdən ümumilik yaradır. Nigarın
birinci pərdədə “Rövşəndir dünyada məni yaşadan” ariyasında
onun daxili hissləri, dərin məhəbbəti ariyanın səmimi, ifadəli musiqisində gözəl əks olunmuşdur. Nigarın xasiyyətinə məxsus qəhrəmani xüsusiyyətlər ariyanın orta hissəsində ifadə edilmişdir, ona
görə xalqın qəhrəmani mövzusunun burada səslənməsi təbiidir.
İkinci pərdədə, yarıqaranlıq, boş qalmış səhnədə
Nigar qəmlə, kədərlə dolu
ariyasını oxuyur. Nigarın
ariyası onun naləsi kimi
qavranılır. Ariya deklamasiya ilə başlanır, təkrarlanan bir səs üstə qəhrəman
qızın kədərli hissləri verilir, sonra melodiya inkişaf
edərək genişlənir, onun
daxili aləminin açılmasına
yardımçı olur.
Sona Aslanova Nigar rolunda
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Nigarın mərd, cəsarətli xarakteri operanın dördüncü pərdəsində düşmənlərin alçaq hərəkətlərini ifşa etdiyi zaman açılır.
Dördüncü pərdədən Nigarın ariozosu ilə Koroğlunun birinci
pərdədən “Təngə gəldik, yox tavan” ariozosu arasında mövzu ümumiliyi vardır. Beşinci pərdədə xalqın və Nigarın leytmotivləri sanki
bir-birini tamamlayır. Onun leytmotivi operanın finalında da səslənir. Koroğlunun partiyasında Nigarın leytmotivi daha şən səslənir, burada birinci pərdədən Koroğlunun “Səni gördüm” ariozosundan leytmotiv melodiyada eşidilir. Nigarın gözəl obrazının qavranılmasında leytmotivlərlə yanaşı, onun xalq və Koroğlu partiyaları ilə intonasiya birliyi böyük əhəmiyyətə malikdir.
“Koroğlu”da Ü.Hacıbəyli klassik opera formalarına riayət
edərək, bitmiş ariyalar, kütləvi xor səhnələri, müxtəlif ansambllar, balet nömrələri, reçitativlər yaratmışdır. Ü.Hacıbəyli özü
qeyd edirdi ki, “Opera əsərinə məxsus olan bütün ünsürlər…
“Koroğlu” operasında vardır, lakin bunların hamısı Azərbaycan
musiqi folkloru – muğamlar əsasında qurulmuşdur”1.
O, yazırdı ki, “Azərbaycan xalq musiqisinin əsaslarını öyrənmək sahəsindəki işimin bir bəstəkar olaraq, mənim üçün əməli
əhəmiyyəti o oldu ki, mən “Koroğlu” operasını yazdım”2.
Operanın mənfi obrazları da, xüsusilə də bu cəbhənin mərkəzi
personajı Həsən xan “Koroğlu”da parlaq səciyyələnir. Onun
“Qamçıdır saxlayan bu rəiyyəti” birinci arizosunda zalım xanın
qəddarlığı öz əksini tapmışdır. İkinci ariozosunda (“Xanların xa1
2

Hacıbəyov Ü. “Koroğlu” operası. Əsərləri, II c., B., 1965, s. 266.
Hacıbəyov Ü. Böyük sənətkar barəsindəki xatiratım. B., 1965, № 12, s. 89.
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nıyam”) təkəbbürlü lovğa xanın obrazı ifadə olunmuşdur. Bu
ariozonun musiqisində bəstəkar xanın özündən razılığını əks etdirir. Operanın ən gözəl vokal nömrələrindən biri ikinci pərdədən
Həsən xanın “Mina ibriklərə şərab doldurun” mərkəzi ariyasıdır.
Ariyanın geniş melodik sıçrayışlarında və qırıq “Şərab, şərab”
əmrlərində qəddar, hökümlü xanın obrazı bacarıqla verilmişdir.
Müsbət qəhrəmanların obrazları kimi, operanın mənfi personajları da ümumi intonasiyalar ilə, pilləli xromatik gedişlə, sekvensiya ilə, iti qırıq ritmlə sərt harmoniyalarla və s. birləşir.
Saray təlxəyinin obrazı operada xüsusi xarakterizə edilmişdir. Ü.Hacıbəyli ilk dəfə birinci hissədə, verdiyi ritmik deklamasiya, xarakter xalq alətlərilə müşayiət edilir.
Mahnının ikinci hissəsi xalq mahnı-rəqs melodiyaları üslubunda yazılmışdır, təlxəyin rəqsi satirik xarakterlidir.
“Koroğlu” operasında dəbdəbəli xan sarayının məişətinin əks
etdirilməsinə xüsusi yer verilmişdir. Bu, operanın ikinci və dördüncü pərdələrindəki rəqs nömrələri və “Xanəndə qızın” mahnısı ilə
xarakterizə edilmişdir. Mahnı İran musiqisi üslubunda bəstələnmişdir. Bu pərdələrin zərif rəqsləri isə, Ü.Hacıbəylinin özünün qeyd etdiyi kimi, XVII əsrin musiqi üslubunda yazılmışdır.
“Koroğlu” operasının simfonik dili çox maraqlıdır. Ü.Hacıbəyli simfonik orkestrin tərkibinə xalq çalğı alətləri – tarı, balabanı, zurnanı daxil edərək, bütün partituranın səslənməsini zənginləşdirir.
Ü.Hacıbəyli deyirdi ki, milli alətlərin, xüsusilə də tarın ifadə
etdiyini heç bir başqa alət əvəz edə bilməz. Bu barədə bəstəkarın
M.S.Ordubadi ilə söhbəti maraqlıdır.
Bəstəkar bu operada milli və qərb alətlərinin səslənmələrinin
dərin vəhdətinə nail olur. Ü.Hacıbəylinin bu yeniliyi çox səmərəli və perspektivli olmuşdur. Sonralar belə səslənmələrə Azərbaycanın digər bəstəkarları da müraciət etmişlər, hətta tar və
simfonik orkestr üçün konsertlər də yaranmışdır.
“Koroğlu” operasının qəhrəmani-vətənpərvərlik ideyasının
ən dolğun ifadəsi, onun uvertürasında əks olunmuşdur.
P.İ.Çaykovskinin fikrincə, palıd ağacı bütünlükdə qozadan çıxdığı kimi, rus simfonik məktəbi də “Kamarinskaya”dan çıxmışdır.
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Azərbaycanın simfonik musiqisi də öz başlanğıcını “Koroğlu”nun uvertürasından və onun simfonik hissələrindən alır.
Azərbaycan musiqisinin inkişafında “Koroğlu” operasının
əhəmiyyəti çox böyükdür. Bu, yalnız opera janrı ilə məhdudlaşmır, həm də simfonik və balet janrlarını əhatə edir. Bu opera ölkəmizin bir çox şəhərlərində tamaşaya qoyulmuşdur.
“Koroğlu” operası rus dilinə tərcümə edilərək 1938-ci və
1959-cu illərdə Moskvada Azərbaycan ədəbiyyatı və incəsənəti
dekadalarında, 1965-ci, 1975- ci illərdə isə “Zaqafqaziya musiqi
baharı” festivallarında göstərilmişdir. Azərbaycan artistləri “Koroğlu” operasını 1941-ci ildə İranda nümayiş etdirmişdir. Orada
opera böyük müvəffəqiyyət qazanmışdır.
“Koroğlu” operası həm də türkmən, erməni, özbək dillərinə
tərcümə edilmiş və Aşxabadda (1938), Yerevanda (1942), Daşkənddə (1950) tamaşaya qoyulmuşdur.
Bəstəkarın anadan olmasının 90 illiyi münasibəti ilə M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı
operanın yeni quruluşunu həyata keçirmişdir.
1941-ci ildə “Koroğlu” operasına görə Ü.Hacıbəyli Stalin
mükafatına layiq görülmüşdür.
“Koroğlu” operası Azərbaycan musiqi sənətinin böyük qələbəsi, mədəniyyətimizin parlaq təntənəsi oldu.
2009-cu ildə Türksoyun təşəbbüsü ilə beynəlxalq layihə əsasında Üzeyir bəyin “Koroğlu” operası yenidən səhnələşdirilmişdir. Layihədə Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tatarıstan, Başqırdıstan sənətçiləri iştirak etmişlər. “Koroğlu” tamaşası Beşkek, Ankara, Alma-Ata, Bakıda göstərilmişdir. 78 il
öncə yazılmış bu opera Hacıbəyli yaradıcılığının zirvə nöqtəsi,
Azərbaycan opera sənətinin böyük nailiyyətidir. Onun Türksoyun layihəsi əsasında atdığı qədəmləri və yürüşləri uğurlu oldu.
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V fəsil
“Sənsiz” və “Sevgili canan” musiqi qəzəlləri
Dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyli böyük şair Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 800 illik yubileyi münasibəti ilə onun
“Sənsiz” və “Sevgili canan” qəzəllərinə musiqi bəstələmişdir.
Artıq bu qəzəl-romanslar vokal musiqimizin qızıl fonduna daxil
olmuşlar. Bu dövr ərzində Üzeyir Hacıbəylinin Nizaminin lirik
şeirlərinə, qəzəllərinə yazdığı musiqinin populyarlığı, şöhrəti nəinki azalmamış, hətta qat-qat artmışdır. Qeyd edək ki, şairin sözlərinə Üzeyir bəy ona qədər musiqili qəzəl yazmaq fikrində imiş,
təəssüflər olsun ki, yalnız ikisini bitirə bilmişdir. Bu illər ərzində
Azərbaycan musiqisində böyük Nizaminin əsərləri və motivləri
əsasında Əfrasiyab Bədəlbəylinin “Nizami”, Niyazinin “Xosrov
və Şirin” operaları, Qara Qarayevin “Leyli və Məcnun” simfonik poeması və “Yeddi gözəl” baleti, Fikrət Əmirovun “Nizami”
simfoniyası və həyatının son illərində yazdığı “Nizami” baleti
kimi dəyərli əsərlər yaranmışdır. Lakin Üzeyir Hacıbəylinin
“Sənsiz” və “Sevgili canan” musiqili qəzəllərinin Azərbaycan vokal musiqimizin inkişafında və xalqımızın qəlbində xüsusi yeri var.
Qeyd edək ki, Üzeyir bəy öz yaradıcılığında ilk dəfə Füzuli
qəzəllərinə müraciət etmişdir. İlk öncə Füzuli şeiri Hacıbəylinin
“Leyli və Məcnun” operasında, daha sonralar şairin qəzəlləri
“Arşın mal alan” və “O olmasın, bu olsun” operettalarında səslənmişdir. “Sənsiz” və “Sevgili canan” musiqili qəzəlləri isə qırxıncı illərin məhsuludur. “Sənsiz” 1941-ci ildə, “Sevgili canan”
isə 1943-cü ildə yazılmışdır.
Məlumdur ki, qəzəl yaxın şərq xalqlarının, xüsusilə Azərbaycan, İran, ərəb, türk, özbək, tacik və sair xalqların poeziyasında geniş yayılmış, aşiqanə mövzulu, həcmcə böyük olmayan
poetik bir formadır. Uzun əsrlərdən bəri qəzəl janrı Azərbaycan
ədəbiyyatının, eləcə də musiqimizin ən kütləvi janrlarından olmuşdur. Qəzəlin məşhurluğunun bir səbəbi də ondan ibarətdir
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ki, ədəbiyyatın bu formasını yaymaq çox asan idi. Ədəbi qəzəllər yazılı şəkildə bizə gəlib çatdığı halda, musiqili qəzəllərə aid
məlumatımız məhduddur.
Üzeyir Hacıbəyli ədəbi və musiqi formalarının vəhdəti ənənəsindən, qəzəlin musiqi ilə üzvi bağlılığı ənənəsindən yaradıcı
surətdə istifadə etmişdir. Bəstəkar ədəbiyyatın bu janrını yenidən musiqi ilə bağlamış, qəzəli musiqiyə daxil edərək Azərbaycan vokal musiqisində yeni bir janrın və formanın – musiqili qəzəlin bünövrəsini qoymuşdur. Məqalələrin birində bəstəkarın
özü musiqili qəzəl haqqında belə yazırdı:
“Qəzəl Şərq poeziyası formalarından olub, lirik məzmun daşımalıdır. “Qəzəllər” Azərbaycan poeziyasında son dərəcə geniş
yayılmışdır. Çox vaxt qəzəllərin mətnindən Azərbaycan məqamlarında vokal improvizasiya üçün istifadə olunur. Böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin 800 illik yubileyinə hazırlıq
ərəfəsində Azərbaycan bəstəkarları onun məşhur qəzəllərinə musiqi yazmışlar. Beləliklə, Azərbaycanda ilk dəfə olaraq musiqili
qəzəllərin, artıq improvizasiya şəklində deyil, inkişaf etmiş melodiya şəklində olan, müvafiq ladlarda yazılan və Avropa romansları janrına yaxınlaşan yeni bir forması meydana gəlmişdir.”1
Bəstəkarın bu məqaləsi 1944-cü ildə yazılmışdır. Lakin hələ
1926-cı ildə “Azərbaycan musiqisinə bir nəzər” adlı məqaləsində Ü.Hacıbəyli qəzəllərin bəhri, yəni vəzni kimi mürəkkəb bir
məsələyə toxunaraq yazırdı:
“Dəstgahların qəzəlləri mütləqən əruz vəzni ilə yazılmış olmalıdır, barmaq hesabı ilə yazılmış şeir və qəzəllər dəstgahlar
üçün yaraşmaz, əruzla yazılmış qəzəlin vəzni dəstgahın musiqisi
üçün dəxi vəzn məqamını tutur. Dəstgahı oxuyan xanəndə şeirin
qısa hecasını necə ki, var qısaca tələffüz edib uzun hecasında
avazla növ-növ “zəngulələr”, “kalaraturlar” edib istədiyi qədər
uzadıb səsi işlədir: məsələn “məfail” vəznindəki sözün “mə-fail” kimi üç hecası olsa da, dəstgahda, “mə” hecası heç vaxt uzadılmaz, “mə” hecası olduqca qısaca “fa” hecasına rəbt edilib
1

Hacıbəyov Ü. “Azərbaycan musiqisinə bir nəzər”. Əsərləri, II c., B.,
1965, s. 348.
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“məfa” olar və bu yerdə, “yəni “fa”da xanəndə istədiyi kimi səsi
uzadıb lazım gələn guşələri vura bilər: əlhasil “məfail” iki hecaya bölünüb oxunar.” Məqalənin bu yerində Üzeyir bəy qeyd edir
ki, osmanlı türkləri şeirdə hecaları başqa cür ayırıb oxuyurlar”1.
Hacıbəyli hər iki əsərdə Nizami qəzəllərinin süjet xəttini və
fikrini saxlamış, şeir və musiqinin vəhdətini yaratmış, qəzəlin
vəznini bacarıqla musiqiyə keçirə bilmiş, şairin yaradıcılığının
ruhuna uyğun əsərlər yaratmışdır.
“Sənsiz” və “Sevgili canan” qəzəllərinin ümumi cəhətləri
çoxdur. Hər iki qəzəl instrumental girişlə başlanır. Hər iki giriş
qəzəllərin əsas fonunu təyin edərək, onların xasiyyətinin ilk cizgilərini müəyyənləşdirir. Bu instrumental müşayiət bütün əsər
boyu saxlanır. Qəzəllərdə giriş hissəsinin xüsusi əhəmiyyəti vardır. Girişdə verilən və bütün əsər boyu saxlanılan vəzn hər iki
qəzəldə eynidir.
Güman etmək olar ki, hələ not yazısı olmayan vaxtlar qəzəl
həmin vəzndə musiqinin müşayiəti ilə oxunurmuş. “Sənsiz” qəzəlinin vəznini, bəhrini təhlil etdikdə onun qəzəl bəhrlərindən
olan “Rəməl” əsasında bəstələndiyini görürük. “Sənsiz” qəzəlinin ilk dörd misrasını misal gətirək:
Hər gecəm oldu kədər, qüssə, fəlakət sənsiz,
Hər nəfəs çəkdim hədər, getdi o saat sənsiz.
Sənin ol cəlb eyləyən vəslinə and içdim inan,
Hicrinə yandı canım, yox daha taqət sənsiz.
Bəstəkarın “Sevgili canan” qəzəli isə “həzəc” bəhrində yazılmışdır:
Hüsnün gözəl ayətləri, ey sevgili canan,
Olmuş bütün aləmdə sənin şəninə şayan.
Gəl eylə nəvaziş, mənə ver busə ləbindən,
Çünki gözəlin busəsidir aşiqə ehsan.
1

Hacıbəyov Ü. “Azərbaycan musiqisinə bir nəzər”. Əsərləri, II c., B.,
1965, s. 217.
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Qəzəllərdə melodiyanın ölçüsü üç çərək (3/4), instrumental
müşayiət isə Azərbaycan xalq musiqisinə xas olan 6/8 ölçüsündə
bəstələnmişdir. Buna biz musiqimizin bir çox janrlarında rast
gələ bilərik. “Sənsiz” və “Sevgili canan”ın giriş hissələrində
vaxtilə qəzəl ifaçılarını müşayiət edən musiqi alətlərinin xüsusiyyətləri aydın hiss olunur.
Ü.Hacıbəyli qədim musiqi qəzəlinin bir çox cəhətlərini –
onun muğamat əsasında qurulan melodik xəttini, müşayiətçi
alətlərin xüsusiyyətlərini saxlaya bilmişdir. Hər iki qəzəlin müşayiətində bir səsin saxlanılması nəfəslə və zərblə çalınan Azərbaycan xalq çalğı alətlərini – balabanı, qavalı, tütəyi xatırladır.
Kvarta, kvinta səslənmələri isə aşıqları müşayiət edən sazın
üslubuna yaxındır.
Girişdə verilən kiçik melodik parçalar dinləyicini əsərlərin
ümumi xasiyyəti ilə tanış edir.
Girişdə vokal partiyanın kiçik melodik parçaları imitasiya
yaradaraq, hər iki əsərdə bəstəkarın polifoniya üsullarından da
istifadə etdiyini göstərir.
Üzeyir Hacıbəylinin novatorluğu ondadır ki, onun yazdığı
musiqi adi romans çərçivəsindən çıxaraq, daha geniş və sərbəst
bir forma almışdır. Bəstəkar romans janrında çox işlənən üçhissəli formanı öz qəzəllərində muğamatla əlaqələndirmişdir.
“Sənsiz” və “Sevgili canan”da musiqinin inkişafı muğamatın
improvizə xüsusiyyəti ilə səsləşir. Buna görə melodiya tədriclə
deyil, sıçrayışlarla, qeyri-bərabər pillələr şəklində zilə qalxaraq,
son nöqtəsinə çatır. Bundan sonra melodiya, muğamda olduğu
kimi, bəmə enməyə başlayır. “Sənsiz” və “Sevgili canan” musiqili qəzəlləri ehtiraslı və eyni zamanda həzin təsir bağışlayır.
Görkəmli şərqşünas-alim Y.E.Bertels haqlı olaraq yazır ki, qəzəlin hər sözü musiqidir, lakin bu, simfonik orkestrin gürultusu deyil, tarın xəfif titrəməsi, aylı gecədə neyin həzin iniltisidir. “Sənsiz” və “Sevgili canan”da böyük bəstəkar qəzəl janrının bu ruhunu gözəl ifadə edə bilmişdir.
“Sənsiz” qəzəlində melodiyanın hərəkət xəttinə diqqət yetirsək, deklamasiya şəklini görərik. Melodiyanın danışıq tərzi onun
bir səs üzərində təkrarlanıb, kiçik sıçrayışdan sonra yenə həmin
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səsə qayıtması ilə əldə edilir. Məhz belə melodik xəttdən istifadə
edərək Üzeyir Hacıbəyli Nizami qəzəlində ifadə olunmuş qüssə
və kədəri musiqi dilinə çevirə bilmişdir. Qəzəldə işlənən “Sənsiz” rədifi müxtəlif rənglərə boyanaraq, müxtəlif intonasiyalarla
səslənir. Bu gah kədər, gah ümidsizlik, gah sual, gah da şadlıq
intonasiyalarıdır. “Sənsiz” qəzəlində “Segah” məqamından istifadə edilməsi Ü.Hacıbəyli musiqisinin Nizami qəzəlindəki şeiriyyətlə, bu qəzəllərin fəlsəfi kədəri ilə gözəl ahəngini yaradır.
Birinci hissə “Şikəsteyi-fars” şöbəsində başlanır. İkinci hissə isə
“Segah” məqamının səs qatarının genişləndirmiş “Əraq” şöbəsində yazılmışdır. Bu hissədə başqa kökə keçməklə bərabər, özgə məqama “Bayatı-Şiraz”a meyil göstərilir. Qəzəlin orta hissəsində eyni bir məqamın və kökün verilməsi əsərdə müəyyən bir
təzad yaradır, onu təzə rəngə boyayır.
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“Sənsiz”dən fərqli olaraq, “Sevgili canan” qəzəlinin məzmunu bir qədər başqa səpgidə verilmişdir. “Sənsiz” qəzəlində böyük rol oynayan rədif burada yoxdur. Lakin onu “Şüştər” məqamının “Tərkib” şöbəsinə xas olan və bütün qəzəl boyu təkrarlanan intonasiya əvəz edir. Bu intonasiya qüssə-qəm hissi oyadır.
Qəzəl “Şüştər” məqamının ikinci şöbəsi olan “Tərkib”dən başlayaraq orta hissəsində “Bayatı-Şiraz”a meyil göstərir. Melodiya
“Tərkib”ə qayıdaraq üçüncü hissənin başlanmasına səbəb olur.
Qəzəlin orta hissəsi – “Bayatı Şiraz”ın “Hüzzal” şöbəsi inamla
doludur. Qəzəl də məhz bu inamla-sevincə, səadətə, şadlığa dərin inam hissi ilə bitir.
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Şübhəsiz, hər iki qəzəldə ümumi cəhətlərin olması təsadüfi
deyildir. Görünür, Üzeyir Hacıbəyli həmin ədəbi janrı musiqidə
məhz bu cür təsəvvür edirmiş.
Böyük sənətkarın musiqimizdə yaratdığı bu janrda başqa
bəstəkarlarımız da gözəl qəzəl-romanslar yazmışlar. Fikrət Əmirovun “Gülüm”, Tofiq Quliyevin “Bəxtəvər oldum”, Cahangir
Cahangirovun “Nazənin” və bir çox başqa musiqili qəzəllər buna misaldır.
Lakin Üzeyir Hacıbəylinin “Sənsiz” və “Sevgili canan” musiqili qəzəlləri vokal lirikamızın ilk və klassik nümunələri kimi
yaşayır və yaşayacaqdır.
Nizami və Hacıbəyli dühası bu iki musiqili qəzəldə qovuşmuş və hər iki sənətkarın adını bir daha əbədiləşdirmişdir.
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VI fəsil
Üzeyir Hacibəylinin elmi
yaradıcılığında nəzəri problemlər
Azərbaycan musiqi dilinin inkişafını Üzeyir Hacıbəyli musiqisindən ayrı, təcrid olunmuş halda təsəvvür etmək mümkün olmadığı kimi, musiqimizin nəzəri cəhətdən əsaslanıb inkişafını
da alim-musiqişünas Hacıbəylinin yaradıcılığından kənarda təhlil və tədqiq etmək qeyri-mümkündür. Azərbaycan musiqi dilinin özünəməxsusluğunu müəyyənləşdirmək, onun təsnifatını
vermək, inkişaf yollarını göstərmək üçün Ü.Hacıbəyli çox illər
sərf etmişdir. Bəstəkarın musiqi-nəzəri fikirlərinin daha dolğun
və sistemləşmiş ifadəsi onun sanballı tədqiqatı – “Azərbaycan
xalq musiqisinin əsasları”nda öz əksini tapmışdır.
Azərbaycan – musiqisinin bənzərsizliyini, spesifikliyini, onu
digər Şərq xalqlarının musiqisindən ayıran cəhətləri təyin etmək,
müəyyənləşdirmək Hacıbəylinin musiqişünaslıq fəaliyyəti boyu
əhəmiyyətli inkişaf yolu keçmişdir ki, biz də onu izləməyə çalışacağıq.
Musiqişünas fəaliyyətinin əvvəlində Azərbaycan musiqisini
“Şərq musiqisi” kimi müəyyənləşdirir, yalnız sonrakı illərdə
Azərbaycan musiqisini ümum “Şərq musiqisi” anlayışından ayıraraq, onun haqqında xüsusi danışır. Burada iş terminologiyada
deyil, məsələyə prinsipial münasibətdədir ki, bunun da həm ictimai-tarixi, həm də musiqi-nəzəri səbəbləri vardır.
Ümumiyyətlə, “Şərq sənəti” anlayışının, termininin (bura
Şərq ədəbiyyatı, Şərq musiqisi, Şərq təsviri sənəti və memarlığı
da daxildir) ictimai-tarixi planda geniş intişarı Avropanı mərkəz
sayan Qərb alimlərinin fikirləri ilə bağlı idi. Şərq xalqlarının ayrı-ayrılıqda incəsənətə gətirdikləri yenilikləri və xüsusiyyətləri
bilmədən və ya ayırmadan, onlar Şərq xalqlarının yaradıcı fəaliyyətini birgə araşdırırdılar. Tədqiqatçıların bir çoxunu, məsələn, Azərbaycan musiqisini İran musiqisindən və ya türk musiqi105

sini ərəb musiqisindən ayıran xüsusiyyətlərdən daha çox Şərq
musiqisinin, incəsənətinin ümumi qanunauyğunluqları maraqlandırırdı.
İnqilabdan əvvəlki illərdə Azərbaycan musiqisi bu ümumi
axında araşdırılırdı. Yalnız Azərbaycan respublikası qurulduqdan sonra, musiqi dilimizin spesifik xüsusiyyətləri öyrənilməyə
başlandı. Azərbaycan musiqisi öz dərin kökləri olan, yalnız özünəməxsus individual xüsusiyyətləri olan milli misiqi mədəniyyəti kimi araşdırılmağa başlandı. Azərbaycan musiqisinin müstəqilliyi və özünəməxsusluğu ilk növbədə Hacıbəylinin özünün
əsərlərində elmi cəhətdən isbat olundu və əsaslandırıldı.
Ü.Hacıbəyli özünün ilk məqalələrində Qərb alimləri kimi
Azərbaycan musiqisini ümumi Şərq musiqisi anlayışından təcrid
etmir. Belə ki, 1921-ci ildə musiqimizin qarşısında duran məsələlərdən danışaraq o yazır: Şərq musiqisindən ibarət olan milli
musiqimizin tərəqqisi yolunda elmi, fənni, nəzəri və əməli surətdə çalışmaq məsələsinin təqib etdiyi böyük məqsəd budur ki,
musiqimizin elmi əsaslarını arayıb tapıb, bu əsaslar üzərində
musiqimizin tərəqqisinə çalışmış və onu həqiqətən nəsib və nəfis bir sənəti-aliyyə məqaminə yetirib, bu yolda ümumi üçün yeni bir mənbəyi-zövq və mənşəyi-feyz açmaqla Azərbaycan türkləri tərəfindən mədəniyyət və insaniyyətə xidmətlər göstərmək”.1
Ü.Hacıbəyli 1929-cu ildə yazılmış “Azərbaycan türk xalq
musiqisi haqqında” məqaləsində Şərq musiqisini bölərək, onu
müəyyən musiqi sistemlərinə ayırır.
“...Şərqdə bir neçə müsiqi sistemi, məsələn, Çin, hind, ərəbfars musiqi sistemləri vardır; bunlar təkcə müasir Avropa sistemindən deyil, həm də bir-birindən fərqlənir. Bəs, Azərbaycan
xalq musiqi sistemi həmin sistemlərin hansına əsaslanmışdır?
Ərəb-fars sisteminə”.2
Gördüyümüz kimi, bu illərdə Ü.Hacıbəyli artıq Şərq musiqisində musiqi sistemlərini ayıraraq, Azərbaycan musiqini geniş
1

Hacıbəyov Ü. Vəzifəyi-musiqimizə aid məsələlər. “Sənayi nəfisə”, B., 1921.
Hacıbəyov Ü. Azərbaycan türk xalq musiqisi haqqında. Əsərləri, II c., B.,
1965, s. 245.
2
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ərəb-fars musiqi sisteminə daxil edir. Bunun özünün tarixi səbəbləri vardır.
“Azərbaycan xalq musiqisinin ərəb sisteminə məxsus olduğu
xarici əlamətlərin: adların, istilahların, musiqi alətlərinin, nəzəri
müddəaların və sairə cəhətlərin ümumi olmasından görünür; bütün
bu xarici əlamətlərdən başqa, Azərbaycan musiqisi ilə ərəb musiqisi arasında dərin daxili əlaqə də vardır; bu əlaqə özünü nədə göstərir? Əvvəla, ərəb-fars sisteminə əsaslanan istər vokal, istərsə də instrumental musiqi Azərbaycan turkünə, məsələn, Çin sisteminə
əsaslanan musiqidən daha doğma və anlaşıqlı görünür”.1
Əlbəttə, Ü.Hacıbəyli Azərbaycan və ərəb – İran musiqisi arasında olan yaxınlığı doğru qeyd edirdi, özü də bu yaxınlıq yalnız
bizim musiqimiz üçün xas deyil, həm də butün Şərq xalqlarının
musiqisi üçün xarakterdir (məsələn: Özbəkistan, Tacikistan, Əfqanıstan və b.).
Tarixi əlaqələr, coğrafi yaxınlıq, Yaxın Şərq xalqlarının iqtisadi quruluşlarının eyniliyi onların incəsənətində olan ümumi
qanunauyğunluqların əsas şərti idi.
VII əsrdə ərəblər əvvəl Suriyanı, Mesopatamiyanı, İranı,
sonra isə Azərbaycanı zəbt etdilər. Ərəb istilası nəticəsində
Azərbaycan incəsənətinin inkişafı ləngidilmişdi.
“İslamı qəbul etmiş xalqların mədəni əlaqələrnin təsiri altında demək olar ki, mədəniyyətin bütün sahələrində – ədəbiyyatda, fəlsəfədə, memarlıqda, musiqidə və sairədə onları yaxınlaşdıran bir sıra ümumi əlamətlər meydana çıxırdı.
Bu islamın təsiri ilə deyil, müxtəlif iqtisadi, siyasi və mədəni
həyata olan bir çox xalqın yaxınlaşması üçün geniş imkanlar yaranması ilə izah olunurdu”.2
Ü.Hacıbəyli həmin məqalədə bir maraqlı məsələni də qeyd
edir. Azərbaycan musiqisini ərəb-fars sisteminə aid edərək yazır:
“Bəlkə “Ərəb-fars musiqi sistemi ilə yanaşı xüsusi türk sistemi
də vardır? Ola bilsin, uzaq keçmişdə belə bir sistem varmış, yaxud bəlkə də indi Çin, hind və ya ərəb-fars sistemi adlandırılan
1

Hacıbəyov Ü. Azərbaycan türk xalq musiqisi haqqında. Əsərləri, II c., B.,
1965, s. 254.
2
Azərbaycan tarixi. I cild, 1958, s. 142-143.
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sistemlərin əsasını bir zaman türk sistemi təşkil etmişdir. Hazırda belə bir xüsusi sistem yoxdur...”.1
Azərbaycan, türk musiqisinin ərəb-fars sistemi əsasında olması fərziyyəsi mübahisəli qalsa da, lakin Azərbaycan musiqisinin ərəb-fars sisteminin yaranıb inkişafında əhəmiyyətini inkar
etmək mümkün deyil. “Azərbaycan tarix”ində oxuyuruq:
“Ərəblərin özü də əsarətə alınmış xalqların, o cümlədən
Azərbaycan xalqının güclü iqtisadi və mədəni təsirinə məruz
qalmışdılar”2.
Təsadüfi deyil ki, artıq XIII və XIV əsrlərdə Şərq mədəniyyətinin ən böyük nümayəndələri arasında biz Səfiyəddin Urməvi, Əbdülqadir Marağai və digər azərbaycanlıları görürük. Onlar
öz elmi tədqiqatlarını o dövrün ənənələrinə uyğun olaraq ərəb
dilində yazırdılar.
Ü.Hacıbəylinin məqaləsində bəzi dəqiq olmayan fikirlər də
vardır. Məsələn, o yazır ki, “Azərbaycanda heç bir dənə də türk
xalq mahnısı və ya xalq yaradıcılığının digər musiqi formasını
tapmaq mümkün deyil ki, melodik quruluşunun əsasında ərəbfars sistemi olmayan, digər sistem olsun”.
Hətta o vaxt Ü.Hacıbəylinin məqaləsini dərc etmiş “Na rubeje Vostoka” jurnalının redaksiyası bəstəkarın bu qəti fikri ilə razılaşmamışdı:
“Redaksiya müəllifin belə qəti müddəasına şərik deyildir,
çünki türk xalq poeziyası, xüsusilə əsl türk xalq mahnısı özü ölçü quruluşuna görə (“Heca vəzni”) ərəb-fars sisteminə tamamilə
yaddır. Aşıq yaradıcılığı, aşıqlardan əvvəl isə xalq müğənnilərinin - türk ozanlarının yaradıcılığı bunu sübut edir”3.
Ü.Hacıbəylinin “Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları”nda
Yaxın Şərq xalqlarının musiqi inkişafı haqqında ifadə olunmuş
məşhur fikri 1929-cu ildə “Azərbaycan türk xalq musiqisi
haqqında” məqaləsində belə səslənir:
1

Hacıbəyov Ü. Azərbaycan türk xalq musiqisi haqqında. Əsərləri, II c.,
B., 1965, s. 254-255.
2
Azərbaycan tarixi. I cild, B., 1958, s. 125.
3
Hacıbəyov Ü. Azərbaycan türk xalq musiqisi haqqında (həmin nəşr).
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“Ərəb-fars sistemini qəbul etmiş xalqlar, zaman keçdikcə həmin sistemdə yerli şəraitdən irəli gələn dəyişikliklər etmişlər;
hər bir xalq ərəb-fars sistemi əsasında öz xüsusi musiqi binasını
ucaltmağa başlamış və onu öz estetik tələbatına uyğun bir tərtibata salmışdır. Bu əsas üzərində ərəb, fars, türk, Azərbaycan,
Türkistan üslubları meydana gəlmişdir”1.
Ü.Hacıbəylinin Azərbayçan xalq musiqisi üzərində apardığı
dərin tədqiqat və müşahidələri onu daha dəqiq və əsaslanmış nəticəyə gətirib çıxarmışdır. Artıq 1939-cu ildə o, qeyd edirdi ki,
bir sıra tarixi səbəblərə görə Azərbaycan xalq musiqisi xüsusi
sistemə malikdir. Ü.Hacıbəyli “Musiqidə xəlqilik” məqaləsində
yazırdı: “hazırda Azərbaycan incəsənəti ərəblərin və osmanlı
türklərinin incəsənətindən olduqca yüksəkdə durur. Azərbaycan
incəsənəti yavaş-yavaş hər cür yabançı, qondarma və xüsusilə
Şərq musiqisi adı verilən təsirlərdən azad olmaqdadır”2.
Azərbaycan musiqisinin bənzərsizliyi haqqında Ü.Hacıbəylinin
çox yığcam və dəqiq formada ifadə edilmiş fikri uzun illər boyu
apardığı tədqiqat nəticəsində onun əsas nəzəri əsəri “Azərbaycan
xlaq musiqisinin əsasları”nda aşağıdakı formada ifadə edilmişdir.
“...Yaxın Şərq xalqlarının musiqi mədəniyyəti XIV əsrə doğru özünün yüksək səviyyəsinə çatmış və on iki sütunlu, altı bürclü “bina” (dəstgah) şəklində iftixarla ucalmış və onun zirvəsindən dünyanın bütün dörd tərəfi: Əndəlisdən Çinə və Orta Afrikadan Qafqaza qədər geniş bir mənzərə görünmüşdür.
XIV əsrin axırlarına doğru baş verən içtimai-iqtisadi və siyasi dəyişikliklərlə əlaqədar olaraq bu möhtəşəm musiqi “binasının” divarları əvvəllər çatlamış və sonralar isə büsbütün uçub
dağılmışdır.
Yaxın Şərq xalqları uçub dağılmış bu “musiqi binasının”
qiymətli “parçalarından” istifadə edərək, özlərinin “lad tikinti”
ləvazimatı ilə hər xalq ayrılıqda özünəməxsus səciyyəvi üslubda
yeni “musiqi barigahı” tikmişdir”3.
1

Hacıbəyov Ü. Azərbaycan türk xalq musiqisi haqqında. Əsərləri, II c.,
B., 1965, s. 258.
2
Hacıbəyov Ü. Musiqidə xəlqilik. Əsərləri, II c., B., 1965, s. 323.
3
Hacıbəyov Ü. Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları. B., 1950.
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Səs sistemi
Azərbaycan musiqi tarixinin inkişafında çoxlu mübahisəli
məsələlər olmuşdur ki, onların həllini biz nəzəriyyəçi, estetik və
bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin yaradıcılığında tapırıq.
Bir çox musiqiçilər Azərbaycan xalq musiqisinin əsas və
spesifik xüsusiyyətini onun musiqi sistemində görürdülər. Elə
rəy var idi ki, Azərbaycan musiqisində də, Şərq musiqisində olduğu kimi, yarım tondan kiçik intervallar mövcuddur, yəni 1/3
və 1/4 tonlar. Elə buradan da Azərbaycan musiqisinin inkişafında bir sıra mübahisəli məsələlər və suallar meydana çıxırdı. Avropanın on iki pərdəli musiqi sistemini qəbul etmək mümkündürmü? Xalq musiqisi bundan öz təkrarsızlığını itirməzmi?
Azərbaycan musiqisini Avropanın temperə olunmuş alətlərində
təhrifsiz ifa etmək olarmı?
Bu suallar “Üzeyir Hacıbəylinin “Azərbaycanda musiqi tərəqqisi”, “Şərq musiqisi və Qərb musiqi aləti”, “Musiqidə xəlqilik” məqalələrində və “Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları”
tədqiqatında işıqlandırılmışdır.
“Azərbaycanda musiqi tərəqqisi” məqaləsində Ü.Hacıbəyli bu
məsələyə o illərdə Xalq maarif komissarı olan M.Quliyevin məruzəsi ilə əlaqədar toxunmuşdur. Quliyev Avropanın 12 pərdəli musiqi sistemini qəbul etməyi təklif edirdi. Hacıbəyli da M.Quliyevin
bu təklifi ilə razılaşırdı və onu bu məsələdə müdafiə edirdi. Lakin
bəstəkar Şərq musiqisi ilə Avropa musiqisi arasında olan fərqi, uyğunsuzluqları da göstərir və qeyd edir ki, bu uyğunsuzluqlar temperə olunmuş Avropa musiqi sisteminin qəbul olunmasına mane olmamalıdır. Hacıbəyli yazırdı ki, Avropa musiqisində tonlar iki növdur, tam və yarım ton, yarım tondan kiçik ton yoxdur, oktava 12
yarım tondan ibarətdir. Əgər oktavanı do, re və sairə notlardan qursaq, onların hamısı 12 tondan ibarət olacaq. “Bugünkü Azərbaycan
tarında oktavanı bir telin (simin) üzərində götürsək, on yeddi ton
əmələ gələr, əgər oktavanı iki tel üzərində hesab etsək, on doqquz
ton mövcud olduğunu görərik. Digər tərəfdən, yenə eyni oktavanı
tarın başqa bir yerindən götürsək, on üç ton əmələ gələr və yenə o
oktavanı bir ayrı yerdən götürsək, on iki ton çıxar!
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Bundan belə görunür ki, bizim musiqimizdə müəyyən bir
sistem yoxdur. Başqa sözlə, bizim musiqi sistemi “Temperasyon” edilməmişdir. Sədalarımızın münasibətləri müxtəlifdir. Belə ki, bir yerdə “Re” ilə “Mi” arasında üç ton vardır. Digər bir
yerdə “Re” ilə “Mi” arasında iki ton vardır və i. a.”1
Ü.Hacıbəyli qeyd edir ki, Avropa musiqisində də temperasiya qəbul olunmamışdan əvvəl iki yarım ton var idi: böyük və kiçik yarım ton. Məsələn, “do” və “do diyez” sədaları kiçik yarım
ton adlandığı halda, “do” ilə “re bemol” böyük yarım ton adlanırmış. Onlar muxtəlif cür də səslənirmiş. Temperasiyadan sonra
bu fərq götürülmüşdür. Şərq musiqisində isə bemollar ilə diyezlər arasında fərq saxlanılır.
Daha sonra Ü.Hacıbəyli Şərq melodiyalarının fortepiano kimi
temperə olunmuş Avropa alətində ifası vaxtı alınan bəzi uyğunsuzluqları göstərir. O, yazır ki, “Şərq havalarını piano vasitəsilə
çalarkən boylə bir şeylər müşahidə edirik. “Segah” və “Segah”
kökündə olan mahnıların “qərar” tonu piano ilə düz gəlməz. Məsələn: əsas ton “Do” olarsa, “Segah”ın “Qərar” tonu “mi” və
“mi”dən ikincisi isə (sağ tərəfə) – “fa”dan sonra gələn “mi” Şərq
havalarına öyrənmiş qulaq üçün pis təsir edir və qulaq tələb edir
ki, “mi” bir az bəm olsun. Pianoda “mi”dən bəm olan səs “mi bemol”-dur. Bu isə “Segah”a qətiyyən yaraşmaz. Boylə olan surətdə
“Segah” düz çıxmaq üçün “mi” ilə “mi bemol” arasında bir ton
dəxi olmalı idi. Halbuki pianoda oylə bir şey yoxdur”2:

Ü.Hacıbəyli eyni uyğunsuzluqların “mi minorda” “Bayatı İsfahan” və bu kökdə olan mahnıları çaldıqda da alındığını göstə1
2

Hacıbəyov Ü. Azərbaycanda musiqi tərəqqisi. Əsərləri, II c., B., 1965, s. 241.
Yenə orada.
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rir. O, “Çahargah”ın da əsasının və “Müxalif”in birinci tonlarının piano ilə müvafiq gəlmədiyini qeyd edir.
Ü.Hacıbəyli deyir ki, yenə də bu uyğunsuzluq Avropa musiqi
sistemini qəbul etməyə mane olmamalıdır: “fəqət yenə də bundan
boylə görünməsin ki, pianoda Şərq havaları çalmaq olmaz!”.
Sonrakı illərdə apardığı dərin tədqiqat işi bəstəkarı bu məsələnin daha dəqiq elmi həllinə gətirib çıxartdı. 1939-cu il məqaləsində Hacıbəyli yazır: “Mən Azərbaycan xalq musiqisində yarım
tondan kiçik ton olduğunu eşitməmişəm. Bizim yarım ton hətta
ümumi musiqi dilində qəbul olunmuş yarım tondan daha genişdir. Bizim tersiya ilə temperə quruluşunda qəbul olunmuş tersiya
arasında uyğunsuzluq elə buradan irəli gəlir”. Bu məsələ bəstəkarın “Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları” tədqiqatında da
araşdırılır. Əsərin elə birinci hissəsi bu mövzu ilə başlanır.
Ü.Hacıbəyli yazır ki, “Musiqişünasların rəyinə görə, “Şərq
musiqisində” (Azərbaycan musiqisini də buraya daxil edirlər)
bütöv və yarım tondan başqa 1/3 və 1/4 ton da vardır. Bu iddia
ən kiçik intervalı yarım ton olan Azərbaycan xalq musiqisinə aid
ola bilməz. Avropa musiqisində olduğu kimi, Azərbaycan musiqisində də oktava 7 diatonik və 12 xromatik pərdədən ibarətdir.
Fərq ancaq bundadır ki, Avropa musiqisindəki oktavada pərdələr müntəzəm, Azərbaycan musiqisində isə qeyri-müntəzəm
temperasiya olunmuşdur. Ona görə də temperasiyalı musiqi alətlərində (xüsusilə fortepianoda) Azərbaycan havaları ifa olunduqda, xüsusilə tersiya və seksta tonlarının ucalığında bəzi uyğunsuzluqlar hiss olunur; Azərbaycan musiqisində böyük tersiya
temperasiya tersiyasına nisbətən qısa (bəm), kiçik tersiya isə
temperasiya tersiyasına nisbətən geniş (zil)dir. Yarım ton temperasiyalıdan genişdir. Fərq təxminən bir komma qədərdir”1.
Gördüyümüz kimi, Ü.Hacıbəyli Azərbaycan musiqisində 1/3
və 1/4 kimi intervalların olması haqqında bəzi nəzəriyyəçilərin
səhv müddəalarını təkzib edir. Eyni zamanda bəstəkar Azərbaycan
musiqisinin məqam əsası ilə Avropanın temperə edilmiş sistemi
arasında keçilməz sədd kimi sayılan səhv fikri də tənqid edir.
1
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Ü.Hacıbəyli yaradıcılığının ilk tədqiqatçılarından V.S.Vinoqradov “Üzeyir Hacıbəyli və Azərbaycan musiqisi” adlı kitabında bəstəkarın aşağıdakı vacib mülahizəsini gətirir:
“Xalq musiqisində 17, 18 və hətta 19 pərdəli səsqatarı olur,
lakin indiki vaxtda onlar öz istifadəsini yalnız bəzəkverici səslərdə tapırlar, hansılar ki, dəqiq qeydə alınma şərtilə hətta 19
pərdəli səs cədvəlinə belə sığışmazlar. Avropa temperasiyasından haşiyəyə çıxan hər şey daha çox milli ifaçılıq tərzinə (oxumasına) aid edilə bilər. Ladlar isə mahnılar, rəqslər ümum qəbul
olunmuş not sistemində yazıla bilər və bu şəkildə kütləvi auditoriyanın “eşitmə qabiliyyətini” təmin edə bilər. Bu mənada tar ilə
olan inkişaf səciyyəvidir. Tar 17, 19 pərdəli sazlaşmış temperə
edilməmiş alətdir. Vaxt keçdikcə oktavanı 17 pərdəyə bölən tarın hərəkət pərdələri Avropa “eşitmə qabiliyyətinin” tələblərinə
uyğun hərəkət etməyə başlayır və hal-hazırda bu alətdə artıq
dünya musiqi mədəniyyətinin əsərlərinin tamamilə sərbəst ifası
mümkündür. Not orkestri adlanan orkestrin mövcudluğu faktı da
buna dəlalət edir”1.
Ü.Hacıbəyli tərəfindən tarın tədqiqi, onun səs düzümünün
yazılması və irəli sürülmüş mülahizələri not sisteminə keçmək
üçün imkan yaratmışdır. Yalnız bundan sonra milli orkestr həm
Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərini, həm də klassik Avropa irsini ifa edə bilmişdir. Xalq alətləri orkestri üçün repertuarı
Ü.Hacıbəyli özü birinci yaratmışdır.
Ü.Hacıbəylinin qeyd etdiyi kimi, Azərbaycan melodiyalarının ifası zamanı səslərin ucalığındakı uyğunsuzluqlar yalnız fortepiano kimi alətdə müşahidə olunur.
O, deyirdi ki, “simfonik orkestrdə temperasiya məsələsi qoyulmur. Biz bu məsələyə musiqişünaslıq nöqteyi-nəzərindən yanaşıb... ifaçılardan ümumi musiqi dilində qətiyyən olmayan intonasiyalar vermələrini tələb edə bilmərik. Buna görə də mən
şəxsən dünya musiqi əlifbasının Azərbaycan musiqi xüsusiyyətlərini verə bilmədiyini isbat etməyə çalışan bəzi musiqişünasla1

Виноградов В. Узеир Гаджибеков и азербайджанская музыка. М.,
1938, с. 13-14.
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rın əsassız qeydlərini etinasız buraxıram. Bu fikir tamamilə yanlışdır. Əvvəla, ona görə ki, xromatik qamma bizi tamamilə təmin edir”1.
Musiqi əsərləri qeyd olunmamış səs qatarı ilə milli alətlərdə
ifa edilərkən hər interval bu prosesdə riyazi cəhətdən eyni mənalı iki sabit nöqtənin münasibəti kimi meydana çıxmır. İnterval
bir xəttlə deyil, tam birxəttlər dəstəsi ilə müqayisə edilə bilər.
Lakin onu nəzərdə tutmaq lazımdır ki, belə bir xəttlər dəstəsi
müəyyən ölçüylə məhdudlaşmır, əlavə kəmiyyət dəyişməsi keyfiyyət dəyişməsinə gətirib çıxarır.
Görkəmli rus musiqişünası, "zona nəzəriyyəsinin" (sahə nəzəriyyəsi) yaradıcısı N.Qarbuzov bu problemi öz əsərlərində irəli sürmüşdür. Müəyyən interval üçün səciyyəvi olan səs yüksəklik münasibətlərinin çoxluğunu N.Qarbuzov birmənalı "nöqtə"
münasibətlərinin əksinə olaraq sahə (zona) münasibəti kimi müəyyənləşdirir. N.Qarbuzovun tədqiqatları nəticəsində indi müəyyən olunmuşdur ki, xalq musiqisindəki interval münasibətlərin
çox mənalı yozumu professional musiqi yaradıcılığına da xasdır,
on iki pərdəli temperasiyalı quruluşa on iki pərdəli sahə (zona)
quruluşu kimi baxmaq lazımdır. İnterval variantlarının müxtəlifliyinə baxmayaraq, iki tendensiyanı müəyyənləşdirmək olar.
Onlardan biri ən sadə kofisiyentlərə malik natural səslənmələrinə yaxın olan səslənməyə istiqamətlənir ki, bu da təbiətin özünün verdiyi natural səs qatarıdır. İkincisi, son dərəcə kəskinləşmiş səslənməyə yönəlmişdir ki, o da sahə (zona) hüdudları içində maksimal genişlənmə, yaxud daralma nəticəsində əmələ gəlir.
Beləliklə, on iki pərdəli temperasiya edilmiş quruluşu on iki
pərdəli zona (sahə) quruluşu kimi qəbul etdiyimizi nəzərə alsaq,
Ü.Hacıbəyli dediyi yarım ton, böyük və kiçik tersiya kimi intervalları N.Qarbuzovun zona (sahə) nəzəriyyəsi əsasında kiçik sekunda sahəsi (zonası), böyük tersiya sahəsi (zonası), kiçik tersiya sahəsi adlandırmaq olar.
Ü.Hacıbəyli özünün ilk müşahidələrində hələ Azərbaycan
musiqisinin ümum Şərq sistemindən ayırmadıqda və bizim mu1
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siqimizdə 1/3 və 1/4 tonların mövcudluğunu hesab etdikdə, göstərirdi ki, musiqimizi ayıran cəhətlər bunlar deyil. Hələ o illərdə
bəstəkar tamamilə haqlı olaraq deyirdi ki, əgər Şərq və konkret
Azərbaycan musiqisi müntəzəm temperə edilsə belə o, bundan
özünün spesifikliyini və xüsusiliyini itirməz, çünki Azərbaycan
musiqi dilinin spesifikliyi 1/3 və 1/4 tonlarda deyil, daha əsaslı
amillərdən ibarətdir ki, bunlar da kök, hava, vəzndir. Onlar haqqında sonrakı səhifələrdə danışılacaqdır.
Məqam nəzəriyyəsi
Azərbaycan xalq musiqisinin məqam sistemini Ü.Hacıbəyli
bütün yaradıcılığı boyu öyrənmişdir. Bizim musiqinin milli təkrarsızlığının əsas şərtlərindən birini o, yeddi əsas və bir sıra əlavə məqamlarda ifadə olunmuş məqam sistemində görürdü. Yeddi əsas məqamlar bunlardır: “Rast”, “Segah”, “Şüştər”, “Çahargah”, “Bayatı-Şiraz”, “Hümayun”, “Şur”, əlavə məqamlar isə:
“Şahnaz”, “Sarənc”, “Bayatı-Kürd”, “Hicaz”, “Qatar” və başqalarıdır. Bu nəticəyə də Ü.Hacıbəyli birdən-birə gəlməmişdir.
1929-cu ildə "Azərbaycan türk xalq musiqisi haqqında" məqaləsində o, yazırdı: “Hazırda Azərbaycan musiqisi çoxlu şöbə və
guşələri ilə birlikdə aşağıdakı müstəqil köklərə malikdir: “Rast”,
“Segah”, “Şur”, “Çahargah”, “Şüştər”, “Zabul”, “Şahnaz”, “Bayatı-Şiraz” və "Hümayun". Bütün Azərbaycan xalq türk musiqisi
ancaq yuxarıda göstərilən köklərə əsaslanır”1.
Gördüyümüz kimi, əsas köklərin, məqamların siyahısında
Ü.Hacıbəyli “Zabul” və “Şahnaz” kimi məqamların adlarını çəkir. “Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları”nda “Zabul”, “Segah”ın variantı, “Şahnaz” isə köməkçi məqam kimi verilmişdir.
"Musiqidə xəlqilik" məqaləsində Ü.Hacıbəyli yeddi əsas məqam
əvəzinə səkkizinin adını çəkir: “Azərbaycan musiqisində həştəda
qədər muğam olduğunu iddia edənlərin fikrinə zidd olaraq, mən
bizim musiqimizdə öz xüsusi quruluşu olan sərbəst muğamların
1
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sayının səkkizdən artıq olmadığı fikrindəyəm, bundan başqa əlavə muğamlar vardırsa da bunlar əsas muğamlardan ayrılmır”1.
Ü.Hacıbəylinin ilk çıxışları və məqalələri bəstəkarın məqamlar haqqında əsas tədqiqatı olan “Azərbaycan xalq musiqisinin
əsasları” üçün hazırlıq materialı olmuşdur. 1945-ci ildə dərc
edilmiş bu tədqiqatda Ü.Hacıbəyli Azərbaycan xalq musiqisinin
məqam nəzəriyəsinin yaradıcısı kimi çıxış edir.
“Seçdiyim bu mövzuya dair nə bir ədəbiyyat, nə xüsusi elmi
əsərlər, nə də başqa bir vəsait olmadığına görə, mən ancaq öz
şəxsi müşahidələrimin, apardığım diqqətli tədqiqatın nəticələrinə və Azərbaycan xalq musiqisinin bütün nümunə və formalarının dərin təhlilinə əsaslanmağa məcbur oldum”2.
Məqamların, onların struktur xüsusiyyətlərinin, daxili funksional əlaqələrinin və onların bir-birilə əlaqəsinin öyrənilməsi
xüsusilə bizim dövrümüzdə, incəsənətdə milli forma məsələsi
qoyulan vaxtda, böyük əhəmiyyətə malikdir. Məqam intonasiyasının qanunauyğunluqları haqqında nəzəriyyə bəstəkarın xalq və
xalq professional sənətinin ənənələrini tətbiq etmək üçün vacibdir.
Ü.Hacıbəylinin məqam nəzəriyyəsi bəstəkarın nəzəri və musiqi-estetik konsepsiyasının əsas qoludur. Hacıbəyli yazırdı:
“Azərbaycan musiqisini öyrəndikdə, ondan istifadə etdikdə muğam sisteminə, Azərbaycan musiqisində olan və çox böyük rol oynayan canlı muğamlara xüsusi diqqət verilməlidir. Çalışmaq lazımdır ki, bu muğamlar öz sərbəst əhəmiyyətlərini itirməsinlər.
Şəxsən bu fikirdəyəm ki, muğam sistemi ümumi musiqi kulturasına bir çox yeniliklər və təravət gətirəcəkdir”3.
Ü.Hacıbəyli Azərbaycan məqamları haqqında nəzəriyyəsində
hansı əsas müddəaları irəli sürmüşdür?
O, özü belə qeyd edir: “Ümidvaram ki, bir elmi əsər olaraq
bu kitabda musiqi elm xadimlərinin diqqətini aşağıdakı maraqlı
mühüm məsələlər cəlb edəcəkdir: 1) səsqatarlarının qurulmasında kvarta, kvinta və seksta konsekventliyi; 2) artırılmış sekunda1

Hacıbəyov Ü. Musiqidə xəlqilik. Əsərləri, II c., B., 1965, s. 324.
Hacıbəyov Ü. Azərbaycan türk xalq musiqisinin əsasları. B., 1950, s. 9.
3
Hacıbəyov Ü. Musiqidə xəlqilik. Əsərləri. II c., B., 1965, s. 324.
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nın əmələ gəlməsi; 3) tetraxordların yeni növləri; 4) tetraxordların dörd birləşmə üsulu”.
Ü.Hacıbəyli ilk dəfə müəyyən etmişdir ki, Azərbaycan məqamlarının səsdüzümü tetraxordların birləşməsindən qurulur,
yəni dörd pillənin ardıcıl irəliləməsindən ibarətdir. Hacıbəyli
Azərbaycan musiqisində tetraxordların birləşməsinin dörd üsulunu müəyyənləşdirmişdir:
1) zəncirli və ya qovuşuq birləşmədir; burada, alt tetraxordun axırıncı tonu eyni zamanda üst tetraxordun birinci tonu olduğuna görə bu iki tetraxord arasında xalis prima intervalı əmələ
gəlir;
2) ayrı birləşmədir; burada, alt tetraxordun axırıncı tonu ilə
üst tetraxordun birinci tonu böyük sekunda intervalı təşkil edir;
3) orta yarımton vasitəsilə birləşmədir; burada, alt tetraxordun axırıncı tonu ilə üst tetraxordun birinci tonu kiçik tersiya intervalı təşkil edir;
4) orta ton vasitəsilə birləşmədir; burada, alt teraxodun axırıncı tonu ilə üst tetraxodun birinci tonu böyük tersiya intervalı
təşkil edir.
Bizə elə gəlir ki, tetraxordların birləşməsinin bölünməsində belə variant da mümkündür: 1) qovuşuq birləşmə; 2) ayrı birləşmə.
Yeni variantda, tetraxordların birləşmə üsulunun bölünməsində biz yeni “xüsusi birləşdirici səs” anlayışını da yürüdürük.
İş orasındadır ki, Avropa sistemində, tetraxordların birləşməsi
xüsusi birləşdirici tonsuz həyata keçirilir.
Ü.Hacıbəyli Azərbaycan məqamlarının səsdüzümünün əsasını təşkil edən beş müxtəlif növlü tetraxord irəli sürür: 1-1-1/2
(əsas), 1-1/2-1 (köməkçi), 1/2-1-1 (köməkçi), 1/2-1-1/2 (əskilmiş), 1/2-1 1/2-1/2 (artırılmış sekunda). Birinci üç tetraxord qədim yunan tetraxordlarına tamamilə uyğundur, onlar da beş
müxtəlif növlü tetraxordlardan ibarət idi. Lakin iki axırıncı tetraxord üç bütöv tonun (üçtonun) ardıcıl irəliləmə qaydasının pozulmasının nəticəsində yaranmışdır.
Mərhum musiqişünas X.Ağayeva özünün “Ü.Hacıbəyov” kitabında tamamilə doğru olaraq yazırdı ki, “Bütün bunları majora
və minora gətirmək üçün min illər gözləmək lazım deyil, elə in117

di dörd Azərbaycan tetraxordunu pozub, yalnız "doriy" tetraxorduna uyğun birini saxlamaq olar. Hacıbəylinin rəyincə, Azərbaycan musiqi xadimləri elə buna qarşı mübarizə aparmalıdırlar
ki, bu tetraxordlar nə indi, nə də min ildən sonra pozulmasınlar,
çünki birincisi, Azərbaycan xalqının bütün musiqi yaradıcılığı
bu tetraxordlara əsaslanır və ikincisi, bu tetroxordların saxlanılması musiqi sənətinin inkişafının yeni yollarının açılması üçün
əsaslı imkanlar verir”.1
Ü.Hacıbəylinin tetraxordlar üzrə verdiyi sistemləşmə, öz vaxtına görə, şübhəsiz irəli atılmış mühüm addım idi. O, öz əhəmiyyətini gələcək dövr üçün də saxlayır. Lakin bizə elə gəlir ki, bu sistemləşmə Azərbaycan musiqisində məqam əlaqələrinin zənginliyini tamamilə əsaslandıran yeganə imkan deyil. Hacıbəylinin bir bəstəkar kimi yaradıcı təcrübəsi daha zəngin, daha çoxcəhətlidir. Belə
zənn edirik ki, Azərbaycan musiqisində məqamların təsnifatına digər münasibət də mümkündür. Hacıbəylinin göstərdiyi bütün beş
tetraxord; yuxarıda göstərilən dörd üsulla birləşə bilər, yalnız iyirmi tetraxordun hamısı, Hacıbəylinin qeyd etdiyi kimi, Azərbaycan
məqamlarının əmələ gəlməsi üçün yararlı ola bilməz. Azərbaycan
məqamlarının səsdüzümünün yaranması üçün əsas şərtlər aşağıdakılardır: 1) birləşmənin konsekvent qaydası; 2) səsdüzümünün pərdələri üçton əmələ gətirməməlidirlər.
Ü.Hacıbəyli yazırdı ki, “Mən məruzələrimdə Azərbaycan məqamları səsqatarlarının ciddi konsekvent (kvarta quruluşu, kvinta
quruluşu, kiçik və böyük sekstalar quruluşu) bir qanun üzrə qurulub mütənasib bir sistemdən ibarət olduğunu izah etdikdə, bu, bəzi
musiqiçilərə süni və uydurma bir şey kimi gəlirdi”.2 Lakin Hacıbəyli irəli sürülən məsələlərin doğruluğunu Azərbaycan xalq musiqisi nümunələri ilə inandırıcı şəkildə isbat edirdi.
Ü.Hacıbəyli Azərbaycan məqamlarında musiqi bəstələmək
üçün göstərdiyi qayda-qanunların doğruluğunu yoxlamaq məqsədilə (tədqiqatının ikinci hissəsi) bəstəkarlarımıza bu qanunlar
əsasında musiqi bəstələməyi təklif edir. Belə təcrübə həyata ke1
2
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çirilmiş və Hacıbəylinin nəzəri kəşflərinin həqiqiliyini isbat etmişdi. Bərabər tetraxordların birləşməsi səsdüzümünün sıralarında pərdələrin ardıcıllığının konsekvent qaydasını yaradır. Bərabər quruluşlu xalis tetraxordların birinci üsulla birləşməsi ardıcıl xalis kvartalar sırasından ibarət səsqatarı əmələ gətirir:
4444

c d e f g a b c d es f g as

Bərabər quruluşlu xalis tetraxordların ikinci üsulla birləşməsi
ardıcıl xalis kvintalar sırasından ibarət səsqatarı əmələ gətirir:
5555
c d e f g a h c d e fis g a
Bərabər quruluşlu xalis tetraxordların ücüncü üsulla birləşməsi ardıcıl kiçik sekstalar sırasından ibarət səsqatarı əmələ
gətirir:
k. 6 6 6 6

c d e f (g) a s b c des

Bərabər quruluşlu xalis tetraxordların dördüncü üsulla birləşməsi ardıcıl böyük sekstalar sırasından ibarət səsqatarı əmələ gətirir:
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b. 6 6 6 6

c d e f (g) a h cis d
Qeyd edək ki, xalis kvartalar quruluşu “Rast”, “Şur”, “Segah”,
“Çahargah” kimi geniş yayılmış məqamların səsqatarını, xalis
kvintalar quruluşu “Şüştər”, “Çahargah”, kiçik sekstalar quruluşu
“Bayatı-Şiraz” və az ifa olunan “Nəva”, böyük sekstalar quruluşu
isə “Humayun” məqamının səsqatarını əmələ gətirir.
Xalis kvintalar, həm də kiçik və böyük sekstalar quruluşu
Azərbaycan musiqi sənətinin inkişafında daha sonrakı dövrdür.
Kiçik və böyük sekstaların səsqatarında məqamdan məqama
keçmək üçün modulyasiya formulu üstünlük yaradır.
Azərbaycan məqamlarının səsqatarının əmələ gəlməsində
əsas tetraxordlardan başqa, köməkçi tetraxordların da mühüm
əhəmiyyəti var. Bu tetraxordlar qeyri-bərabər tetraxordların birləşməsindən yaranır və əsas tetraxordların ikinci, üçüncü, dördüncü pərdələrindən və aralıq tonlardan əmələ gəlir.
Həmin məqamlar bunlardır: “Şahnaz” (1-1-1/2 və 1/2-11/21/2-ayrı birləşmə), “Çahargah” (1/2-11/2-1/2 və 1-1-1/2-ayrı birləşmə), “Sarənc” (1/2-11/2-1/2 və 1-1-1/2-ayrı birləşmə). Köməkçi tetraxordların arasında üçton xüsusi yer tutur. Hacıbəyli
özünün məqam konsepsiyasında bu məsələ üzərində xüsusi olaraq dayanır. O, yazır:
“...Bərabər tetraxordların ikinci (ayrı) üsul ilə birləşməsində üçtonun olması vacibdir; bu üsul ilə birləşmədə ardıcıl
xalis kvintalar sırasından ibarət yeni səsqatarı əmələ gəlir. O
zaman belə bir dilemma ortaya çıxır: ya mənalı musiqi ifadələri düzəltməyə yaramayan üçtondan, ya da kvinta quruluşundan əl çəkmək lazımdır; hərçənd kvarta quruluşuna nisbətən
kvinta quruluşu musiqi incəsənətinin inkişafında irəliyə doğru
bir addımdır”.1
1
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Lakin Ü.Hacıbəyli üçüncü yol tapmışdır, bu da üç bütöv
tonun ardıcıllığını yarımtonla pozmaq yoludur.
Ü.Hacıbəyli yazır ki, “üçtonun yaramazlığı” onun birinci və
axırıncı pərdəsi arasında artırılmış kvarta intervalı əmələ gəlməsində yox, üç bütöv tonun ardıcıllığındadır. Deməli, orta tonlardan birini ucaltmaq və alçatmaqla üç bütöv tonun ardıcıllığını
aradan qaldırmaq olar”1.
cdefgahc

üç ton

c d e f gis a h c

art.2

Bu səsqatarında üçtonun orta səsləri “sol” və “lya”dır.
Kvinta dairəsinə əsasən “sol”-un münasib dəyişilməsi “sol diyez” və “lya”-nın ən münasib dəyişilməsi “lya bemol”dur.
Əgər “sol” notunu “sol diyez” ilə əvəz etsək, onda səsqatarında üç bütöv ton hərəkətinin pozulması səsqatarının kvinta
konsekventliyini də pozmuş olur. Pozulmuş xalis kvintanı bərpa
etmək və ya əvvəlki vəziyyətə salmaq üçün səsqatarının birinci
pərdəsini ucaltmaq (do diyez) lazımdır ki, bununla da xalis kvintaların ardıcıl sırasından ibarət düzgün təşkil olunmuş səsqatarı
əmələ gəlir:

Ü.Hacıbəyli qeyd edir ki, üç bütöv ton hərəkətini pozmağın
ikinci üsulu “lya”-nın “lya bemol”a çevrilməsidir.

1

Hacıbəyli Ü. Azərbaycan türk xalq musiqisinin əsasları. B., 1950, s. 22.
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c d e f g as h c

art.2
Pozulmuş xalis kvintanı əvvəlki vəziyyətə salmaq üçün səsqatarının ikinci pərdəsini alçaltmaq (re bemol) lazımdır ki, bununla da yeni xalis kvintaların ardıcıl sırasından ibarət düzgün
təşkil olunmuş səsqatarı əmələ gəlir:

Ü.Hacıbəyli üçtonun orta tonlarının alterasiya edilməsi yolu
ilə yeni tetraxordlar və yeni artırılmış sekunda intervalını alır.
Hacıbəylinin özünün mülahizəsinə görə, Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında kvinta quruluşu sonrakı mərhələ olduğu
kimi, eləcə də ikinci ayrı üsulla birləşmə, yeni əskilmiş və artırılmış sekundalı tetraxordların yaranması Azərbaycan musiqi dilinin tarixi inkişafının daha sonrakı dövrünə aid edilə bilər. Bununla bağlı müəyyən əlaqəni qeyd etmək olar, əskilmiş tetraxordun və artırılmış sekunda ilə tetraxordun 1-1-1/2 formulu olan
əsas aparıcı tetraxorddan əmələ gəlməsini göstərmək olar.
Üçton Azərbaycan musiqi dilində yeni artırılmış sekunda intervalının yaranması səbəbkarıdır. Ü.Hacıbəyli qeyd edir ki, üçtonun orta tonlarının alterasiya edilməsi yolu ilə üç bütöv ton ardıcıllığının pozulması nəticəsində artırılmış sekunda əmələ gəlir.
Qeyd etmək lazımdır ki, bu intervalın intonasiyası Azərbaycan musiqi dili üçün xarakterdir. Bizim bəstəkarlar milli musiqi
üçün xarakter olan bu intonasiyaya müraciət etməyə başladılar.
Lakin elə də olurdu ki, bəstəkarlar ondan süni istifadə edib, milli
musiqi dilinə nabələdliklərini bu intonasiya ilə gizlədirdilər.
Ü.Hacıbəyli yazır ki, “Bəzi bəstəkarlar güman edirlər ki, əgər
onlar təsadüfdən təsadüfə “artırılmış sekundaya” əl atsalar, bununla “milli intonasiya”ya nail olarlar. Bu “artırılmış sekunda”ya həm də rus “orijentalist”lərinin əsərlərində rast gəlirik.
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Lakin unutmaq lazım deyil ki, həmin bəstəkarlar qətiyyən əsl
Azərbaycan musiqisi yaratmaq niyyətində olmamışlar. Səthi stilizasiya musiqi əsərinə əsl milli intonasiya verməməklə bərabər,
həm də əsəri gerçəklikdən, səmimilikdən və ümumiyyətlə estetik və bədii dəyərdən məhrum edir.
Mənim fikrimcə, bu vəzifə tamamilə başqa cür həll olunur.
Hər bir xalq öz bəstəkarlarından tələb edir ki, o, öz əsərlərini, nə
qədər mürəkkəb olursa olsun, xalqa yaxın və doğma olan musiqi
dilində bəstələməlidir. Bunun üçün bəstəkardan həmin dili mükəmməl bilməsi tələb olunur”.1
Bununla əlaqədar Ü.Hacıbəylinin “oriyentalizm” adlanan üsluba münasibəti ilə tanış olmaq maraqlıdır. Dahi rus bəstəkarlarından M.İ.Qlinkanın, N.A.Rimski-Korsakovun, “Qüdrətli dəstə” bəstəkarlarının oriyental üsluba meyil edən əsərlərini yüksək
qiymətləndirən bəstəkar eyni zamanda saxta “oriyental” üslubun
barışmaz düşməni idi. Bu yol XIX əsrin sonu və XX əsrin əvvəllərində Qərbi Avropa musiqisinin bir sıra zəif əsərlərində, bəzi
sovet bəstəkarlarının əsərlərində də öz əksini tapmışdır.
Ü.Hacıbəyli bu üslub haqqında yazırdı:
“Avropa sənətkarları Avropa üslubundan bir az qeyri olan bir
növ “üslub” və ya “stil” çıxarıb adına “Şərq stili” deyirlər. O cümlədən məsələn, musiqidə artırılmış sekunda istemalı, şeirdə “kül və
bülbül” fiqurəsi, rəsmdə butalara bənzər güllər, teatrda rəngarəng
əlbisə geyinib salama oxşayan hərəkətlər göstərmək və s.
İşdə, şərqlilərin zövqünü korlayıb, hətta ruhlarını belə incidən bir şey varsa, o da bu saxta Şərq stilidir”.2
O, Şərq musiqisini yaratmaq istəyən sənətkarlara məsləhət görürdü ki, “kəndi sənətlərinin müxtəlif qəvaidini sənələrcə zəhmət
çəkib öyrəndikləri kimi, saxta “Şərq stili”ndən əl çəkib, əsl Şərq
incəsənətinin bütün xüsusiyyətlərini kamali-səy və ehtimal ilə sənələrcə öyrənməli və bu sənətə ruhən mərbut olmalıdırlar ki, yaratdıqları Şərq sənəti də Şərq əhlinə zövq verib ənis və munis görünə”.3
1
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Ü.Hacıbəyli “Советская музыка” jurnalının səhifələrində
dərc olunmuş “Sovet operasının yolları” məqaləsində də musiqi
dilimizə, onun məqam xüsusiliyinə böyük əhəmiyyət verir. Həmin məqalədə o, bu barədə belə yazırdı: “Sovet operası haqqında olan mübahisələrdə major və minordan çox danışırlar. Halbuki hər bir xalqın musiqi incəsənəti məqam təfəkkürünün son dərəcə zəngin və orijinallığı ilə seçilir... yaddan çıxarmaq lazım
deyil ki, bəstəkar yalnız o zaman xalqa yaxındır ki, öz fikirlərini
xalq musiqi dilində ifadə etsin”.1
Azərbaycan məqamlarının əmələ gəlmə qaydaları Ü.Hacıbəylinin məqam sisteminin çox vacib hissəsidir. Bu hissədə
Ü.Hacıbəyli ilk dəfə xalq musiqisini funksional əsasa, “karkasa
oturdur” və Azərbaycan məqamlarını funksionallıqla bağlayır.
Ü.Hacıbəyli yazır ki, “səsqatarında pərdələrin funksional münasibətləri aydınlaşdırılmamış olsa, o yenə də bir səsqatarı olaraq
qalır. Əgər pərdələrdən biri mayə vəziyyətini alarsa, o zaman
başqa pərdələrin də funksional vəziyyəti müəyyənləşdirilir və
səsqatarı məqama çevrilir”.2
Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan məqamlarının səsqatarı
Avropanın major və minoru ilə qohumdur. Məsələn, “Rast” məqamının əsas tetraxordu major tetraxorduna uyğundur; “Cahargah” məqamının əsas tetraxordu harmonik minorun son tetraxorduna uyğun gəlir və s. Əhval-ruhiyyəsinə görə “Rast” majora,
“Şur” və “Bayatı-Şiraz” isə minora uyğun gəlir. Azərbaycan məqamlarının səsqatarının Avropanın major və minoruyla qohumluğu bu məqamların gələcək inkişafı və birləşməsi üçün əsas
vermişdir. Bunu biz artıq Ü.Hacıbəylinin özünün yaradıcılığında
görürük.3
1

Гаджибеков У. Пути советской оперы. "Советская музыка", M.,
1939, № 5.
2
Hacıbəyov Ü. Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları, B, 1950, s.31.
3
Azərbaycan məqamlarının major-minor lad sistemi ilə üzvi birləşməsini
rus musiqişünası İ.Y.Rıjkin göstərir və təklif edir ki, bu ladları iki cür terminlə adlandıraq, məsələn: “Раст до-до мажор”. И.Я.Рыжкин. Некоторые особенности национальных музыкальных культур. Cообщения Института
истории искусств. М., 1959, № 15, c. 17.
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Ü.Hacıbəyli tədqiqatında Azərbaycan məqamlarının mayəsi
(tonikası) üzərində çox müfəssəl dayanmışdır. Ü.Hacıbəyliyə görə,
mayə məqam səsqatarı pərdələrinin fəal qarşılıqlı əlaqələrini göstərir, o, hərəkətedici funksional dəyişikliyə əsaslanmışdır. Mayə mərkəzinin dəyişikliklərinin imkanları və onun digər məqam dayaqlara
keçirilməsi Azərbaycan xalq məqamlarına böyük emosional bənzərsizlik verir, sərbəst məqam modulyasiya perspektivini açır.
Bu prinsip yalnız Azərbaycan folkloru üçün deyil, o bir çox
digər xalqların folkloru üçün də xasdır. Məqam funksional dəyişikliyin münasibəti haqqında A.Kastalski yazmışdı. Bu fikir
məşhur rus folklorşünası Melqunov tərəfindən irəli sürülmüşdür.
Bu xüsusiyyətlər üzərində öz tədqiqatlarında Asafyev, Yavorski,
Tyulin və b. dayanmışlar.
Ü.Hacıbəylinin əsərinin ikinci hissəsi “Xalq üslubunda Azərbaycan məqamlarında musiqi bəstələmək qaydaları” Azərbaycan
məqamlarının səsqatarlarının dörd quruluşu ilə əlaqədar olaraq
dörd hissədən ibarətdir.
Birinci hissə xalis kvartalar quruluşu – “Rast”, “Şur", “Segah” məqamlarında melodiya bəstələmək qaydalarını başa salır.
İkinci hissə xalis kvintalar quruluşu – “Şüştər” və “Çahargah” məqamlarında, üçüncü hissə kiçik sekstalar quruluşu müvafiq “Bayatı-Şiraz” məqamına həsr olunmuşdur. Dördüncü hissədə böyük sekstalar quruluşunda “Hümayun” məqamında melodiya bəstələmək qaydalarından danışılır. Hacıbəyli köməkçi
məqamlar “Şahnaz”, ikinci növlü “Çahargah” və “Sarənc” məqamlarında melodiya bəstələmək qaydalarını da vermişdir.
Ü.Hacıbəyli hər məqamda melodiya bəstələmək qaydalarına diapazonun və həmçinin məqamın mayəsinin təyini ilə başlayır və məqamın mayəsi ilə əlaqədar onun digər funksiyaları üzərində dayanır.
Məsələn, o, “Rast” məqamı haqqında belə yazır: “Rast” səsqatarının bütün pərdələri mayəyə tabe vəziyyətdə olur. Bu pərdələrin vəzifəsi mayəyə “xidmət etmək” və onun melodiyadakı
vəziyyətini daha da qüvvətləndirməkdir. Buna görə də tersiya,
kvarta və kvinta tonlarına hər pərdədən sıçrayış etmək olmaz”.1
1

Hacıbəyov Ü. Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları. B., 1950, s. 41.
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Məqamlarda melodiya bəstələməklə əlaqədar olaraq Ü.Hacıbəylinin irəli sürdüyü çox vacib məsələ mümkün olan sıçrayışlar
haqqında olan qaydalardır. Ümumiyyətlə, Azərbaycan musiqisi
üçün melodik hərəkətin, inkişafın ardıcıllığı xasdır. Məqamların
pillələrinin xromatik dəyişilməsi xarakter deyil, xromatizmlər
yalnız bəzəkverici səslər, melizmlər kimi istifadə olunur.
Ü.Hacıbəyli Azərbaycan məqamlarında məhdudedici xromatik yolları göstərir, bunlar da yalnız “Rast”, “Şur”, “Segah” məqamlarında mümkündür. Digər məqamların pillələri xromatik
dəyişikliklərə yol vermir.
Xromatizmin belə məhdudlaşması ilə əlaqədar olaraq sıçrayışlar haqqında olan qayda xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. “Rast”
məqamında mümkün olan sıçrayışlar cədvəlini gətiririk:

Ü.Hacıbəyli sıçrayışlarla əlaqədar olaraq bir sıra əlavə qaydaları göstərir: 1) eyni istiqamətə doğru bir-birinin ardınca iki
sıçrayış etmək olmaz; 2) səsqatarı dairəsində və ya ondan xaric
oktavaya sıçrayış etmək də olmaz; 3) sıçrayışdan sonra, həmin
istiqamətdə bütöv tona hərəkət etmək olmaz; 4) bütöv ton hərəkətindən sonra, həmin istiqamətdə sıçrayış etmək olmaz; 5) yuxarıya doğru tersiya sıçrayışından sonra, həmin istiqamətdə yarım ton hərəkət etmək olmaz; 6) aşağıya doğru tersiya sıçrayışından sonra, həmin istiqamətdə yarım ton hərəkət etmək olmaz.
Ü.Hacıbəylinin öz yaradıcılığında bu qaydalara necə əməl etdiyini (“Rast” məqamında olan parçada) izləyək.
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Moderato

Əsasən sıçrayışlar qaydasına əməl edərək, yuxarıda gətirilən
parçada görduyümüz kimi, Ü.Hacıbəyli onları pozmağa da qorxmur, yəni o bu qaydalara yaradıcı yanaşır. Yuxarıda göstərilən
parçada o, iki dəfə qaydanı pozaraq alt kvartanın mayəsindən
sekstaya və kvintanın mayəsindən oktavaya sıçrayış edir.
Azərbaycan məqamlarında musiqi bəstələmək üçün sıçrayışlardan əlavə çox vacib məsələ kadanslardır.
Ü.Hacıbəyli iki cür kadensiya göstərir: tam və yarım kadensiyalar. Tam kadensiya məqamın mayəsində bitir, yarım kadensiyalar üçün isə kvinta, tersiya, kvarta, üst aparıcı tonda və mediantada dayanma xasdır.
“Koroğlu”nun 1-ci pərdəsindən Nigarın ariyasında kadansları göstərək:
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Ü.Hacıbəyli deyir ki, bütün məqamlarda tam kadensiya melodiyanın məqamın mayəsində bitməsi ilə tamamlanır. Azərbaycan məqamlarından bu mənada “Şüştər” və “Hümayun” məqamları istisnalıq təşkil edir. Məsələn, “Şüştər” məqamında melodiyanın mayədə dayanacağı yarım kadensiya təsəvvürü yaradır.
Buna misal olaraq “Sevgili canan” qəzəlini göstəririk. Qəzəl
“Şüştər” məqamında yazılıb, onun “Tərkib” şöbəsini buna misal
gətirə bilərik.
Ü.Hacıbəyli tədqiqatında bu qaydaları göstərdikdən sonra
məqamlarda melodiya bəstələmək qaydalarına keçir. Bu qaydalar elə bil ki, melodiya bəstələmək qaydalarının struktur əsaslarını hazırlayır. Ü.Hacıbəyli məqamların melodiyalarının quruluşu
uçün xas olan musiqi ifadələrinin, cümlələrin və periodlarının
simmetriyasını göstərir. O, melodiyaları əvvəl kiçik ifadələr,
sonra cümlələr və daha sonra periodlar şəklində qurur. Hər bir
məqam xarakter dayanacaq ilə özünün şöbələrinə malikdir. Məsələn, “Segah” məqamının aşağıdakı şöbələri vardır: Mayə-segah – dayanacaq mayədir; Şikəsteyi-fars – dayanacaq əsas tonun
kvintası; Mübərriqə – dayanacaq əsas tonun kvintasının aparıcı
tonu; Əraq – dayanacaq məqamın mayesidir və bütün səsqatarı
bir oktava yuxarı keçirilir; Gərai – mayəyə qayıdışdır.
Əraq ilə əlaqədar olaraq Ü.Hacıbəyli məqamın diapazonunun
genişlənməsi, melodiya və onun inkişafı haqqında çox maraqlı
mülahizə irəli sürür. Bu, ifaçılar üçün, həm oxuyanlar, həm də
çalanlar üçün, böyük imkanlar yaradır. Bu prinsip əsasında muğamat sənəti, “zil” adlanan xarakter yuxarı registr qurulmuşdur.
“Bayatı-Şiraz” məqamına modulyasiya edilmiş “Segah” məqamının “Əraq” şöbəsində yazılmış “Sənsiz” qəzəlinin orta hissəsini misal gətiririk:
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Beləliklə, “Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları” tədqiqatında Azərbaycan məqamlarının xüsusiyyətiylə bağlı əsas müddəaları araşdırdıq.
Melodiya
Azərbaycan musiqi dilinin digər çox vacib, spesifik əlaməti
onun melodik özünəməxsusluğudur. Ü.Hacıbəyli yazır: “Hava
işinə gəldikdə musiqiyə cüzi də olsa əhəmiyyət verənlərin hamısına aydındır ki, bizim havalarımız heç də Avropa havalarına
bənzəməz. Bunun da əsl səbəbi odur ki, bizim havalarımız, baxüsus dəstgah havalarımız “Tessitura” deyilən bir kiçik dairədə
hərəkət etdiyi halda, avropalıların havaları, baxüsus “ariya”ların129

da sərbəst surətdə aşağı-yuxarı atılıb gəzişir və bu nəhv ilə bizim
qulağımıza qərib və anlaşılmaz gəlir”.1
Azərbaycan melosu məsələsi Ü.Hacıbəylinin musiqi nəzəriyyəsində geniş işıqlandırılmamışdır. Yalnız onun ayrı-ayrı söylədiyi fikirlərindən məlum olur ki, o, Azərbaycan musiqi dili üçün
xarakter olan iki növ melodik inkişafı ayırır. Bu, bir tərəfdən
xalq mahnıları və təsniflərdə olan melodik inkişaf prinsipidir, digər tərəfdən isə muğamatın melodik inkişafıdır. Hacıbəyli yazır
ki, “Bizdə bir çox təsnif və el mahnıları vardır ki onların havaları yalnız üç tonun (tonlar burada səslər mənasındadır – Z.S.)
kombinasiyasından əmələ gəlir. Avropalılarda isə boylə hava
gülüncdür.
Qərəz, bizlər hava ixtira edərkən tonlarımızı böyük bir qənaət və hətta xəsislik ilə işlətməkdə olduğumuz halda, avropalılar
buna əks olaraq, tonlar işlətməkdə payansız bir israf göstərirlər”.2
Bu fikrin doğruluğunu trixord əsaslı bir çox xalq mahnıları isbat edir. Məsələn, “Kəklik”, “Yeri dam üstə yeri”, “Qaladan qalaya”, “Küçələrə su səpmişəm”, “Dara zülfün”, “Ağacda leylək”,
“Yarın bağında” və başqalarını göstərmək olar. Trixord əsası olan
bu mahnılardan birini – “Dara zülfün” mahnısını misal gətirək
(“Azərbaycan xalq mahnıları” məcmuəsi, I cild, 1956). Trixord
əsaslı bu mahnı “Segah” məqamında – re majorda yazılmışdı.

Xalq mahnılarının və təsniflərin trixord melodik əsası ilə yanaşı, Ü.Hacıbəyli “Azərbaycan musiqi həyatına bir nəzər” məqa1

Hacıbəyov Ü. Azərbaycanda musiqi tərəqqisi. Əsərləri, II c., B., 1965,
s. 242.
2
Yenə orada, s. 242-243.
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ləsində “Şirvan şikəstəsi”, “Qarabağ şikəstəsi” kimi ritmik muğamların da trixord əsasını qeyd edir. Xalq musiqimizin gözəl
bilicisi Ə.Bakıxanovun yazısında “Qarabağ şikəstəsi”ni gətiririk:

Qeyd etmək lazımdır ki, xalq mahnılarının özünəməxsusluğu
yalnız onun həcmi və diapazonu ilə məhdudlaşmır. Tersiya səsi
ətrafında gəzişmə, tersiyanın əsasında sekvensiya zəncirləri və
ya cavabverici quruluşlarda tersiyanın qeydə alınması, eləcə də
kadensiyalarda tersiyalıq, tez-tez üçüncü pərdədən birinciyə və
alt aparıcı tondan birinci pərdəyə yol və s. çox xarakterdir. Bu
xüsusiyyətlərə malik olan bir neçə xalq mahnısını misal gətirək.
Küçələrə su səpmişəm

Qaladan qalaya
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Ü.Hacıbəyli Azərbaycan melodiyasının bu xüsusiyyətini yalnız
nəzəri cəhətdən müəyyən etməmiş, həm də onu yaradıcı surətdə inkişaf etdirmişdi. Xalq mahnılarının bu xüsusiyyəti bir bəstəkar kimi
Ü.Hacıbəylinin melosunun əsasını təşkil etmişdir. Xalq mahnılarının
prinsipinə əsaslanaraq Ü.Hacıbəyli melodiyası da böyük olmayan intonasiyalardan, tersiya intervalını aşmayan intonasion hissəciklərdən
yaranır. Məsələn, Gülçöhrənin II pərdədəki ariyasını gətirək:

Bir çox xalq mahnılarının quruluşunun harmonik əsasını tersiyalılıq təşkil edir. Harmonik əsasın daha çox sabit səsləri üçsəsliklərdir: birinci, üçüncü və beşinci səslərdir. Misal üçün,
“Ağacda leylək” xalq mahnısını götürək (“Azərbaycan xalq
mahnıları”, II c., 1958):

Mayə üçsəsliliyi Ü.Hacıbəylinin komediyalarının bir sıra
nömrələrinin əsasını təşkil edir (məsələn, “Ər və arvad”dan Kərbəla Qubadla Mərcan bəyin dueti, Minnətin mahnıları; “O olma132

sın, bu olsun”dan Rüstəm bəy və Gülnazın dueti, Rüstəm bəylə
Məşədi İbadın dueti, qonaqların xoru və i.; “Arşın mal alan”dan
Asyanın mahnıları, Asiya, Telli və Gülçöhrənin triosu və i. a.)1.
Qeyd edək ki, Azərbaycan məqam sisteminin Avropanın major-minor sistemi ilə kəsişdiyi nöqtələrdən biri də elə budur.
Tersiyalılıq çoxsəslilik üçün də əsaslar yaradır. İkisəsliliyin
ilk nümunələrini yaradarkən Ü.Hacıbəyli melodiyanı tersiya
şəklində artırır. Artıq “Leyli və Məcnun” operasında bəstəkar
qızların xorunda (“Bu gələn yara bənzər” xalq mahnısında) ikinci səsi belə yaradır:

“Əsli və Kərəm” operasında “Axşam oldu” xorunda Ü.Hacıbəyli xalq mövzusundan istifadə etməyərək, xalq melodiyasına
həm xasiyyətinə, həm də üslub xüsusiyyətlərinə bənzər melodiya yaradır. Burada da ikisəslilik tersiya paralel hərəkətin vasitəsilə əmələ gəlir:

Melodik xüsusiliyin digər inkişaf növü muğamatın melodik
prinsipidir. Ü.Hacıbəyli bu janrı belə xarakterizə edir:
1

Bu xüsusiyyəti X.Məlikov özünün “Особенности стиля и драматургия музыкальных комедий Узеира Гаджибекова” kitabında da göstərir.
(B., 1963, s. 99-100).
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“Deməli, dəstgah musiqisi vəzncə şeirə tabe, bəhrsiz, havası qeyri-müəyyən, cümlələri qeyri-mütənasib bir növ musiqidir ki, hüsn icrası xanəndə və ya sazəndənin qabiliyyət və məharətinə bağlıdır”.1
Melodik hərəkətin sərbəstliyini qeyd edərək, Ü.Hacıbəyli göstərir ki, muğamatın bu xüsusiyyəti xanəndələrin melodik improvizasiyaları üçün böyük genişlik yaradır. “Xanəndə üçün dəstgah
oxumağın yaxşılığı ondadır ki, müəyyən bir hava və bir bəhr qeydi
altında olmayıb, öz “fantaziya”sına geniş bir meydan açır və səsini
“bəm”, “zil”, “meyxana” kimi müxtəlif “tessitura”larda işlədir”.2
Muğamatın melodiyası xalq mahnılarının melodiyasından daha
böyük imkanlara malik olması ilə fərqlənir. Bu imkanlara da
Ü.Hacıbəyli geniş estetik mövqedən yanaşır. Muğamatda melodiya
tez-tez dəyişən metrik xanələrə, bölgülərə ayrılmır, xalq mahnılarına xas olan qısamotivli ayrılma, variantlıq ona xas deyil. Geniş melodik nəfəs tələb edən və böyük emosiyalar tərənnüm etməyə imkan verən muğamatın melodiyası özünün yuxarı qalxan hərəkətində elə bil ən yüksək səsi fəth edir, sonra bu səsin işlənilməsi ilə mayəyə yönəldilmiş melodik xəttin enməsi baş verir.
Muğamatın, eləcə də xalq mahnılarının melodikasının xüsusiyyətlərini dərindən bilən Ü.Hacıbəyli öz yaradıçılığında hər iki
prinsipdən geniş istifadə etmişdir. Məsələn, romans-qəzəl “Sənsiz” “Segah” məqamının “Şikəstəyi-fars” şöbəsində başlanır.
Sonra mayə bir oktava yuxarı “Əraq” şöbəsinə keçir, orta hissənin musiqisi daha çox dolğunlaşır, yüksək səs olan sol diyezə
çatdırılır. “Bayatı-Şiraz” məqamına modulyasiya edir, daha sonra melodik xəttin enməsi baş verir.
Ü.Hacıbəylinin Azərbaycan melosunun spesifikliyinin təyini
musiqimizin gələcək inkişafı üçün vacib amil olmuşdur. Bu növ
melodik inkişaf yeni harmonik, polifonik üsulların yaranmasına
səbəb olmuş, yeni musiqi formalarının yaranmasında müəyyən
rol oynamışdır.
Bütün bu xüsusiyyətlər ilk növbədə Üzeyir Hacıbəylinin yaradıcılığında öz ifadəsini və inkişafını tapmışdır.
1

Hacıbəyli Ü. Azərbaycan musiqi həyatına bir nəzər. Əsərləri, II c., B.,
1965, s. 218.
2
Yenə orada.
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Metroritm
Azərbaycan xalq musiqisinin metroritmik bənzərsizliyi onun
vacib spesifik xüsusiyyətidir. Metroritmin sərbəstliyi xalq musiqisinin incisi – muğamata təkrarsız gözəllik verir. Hacıbəylinin
məqalələrində və əsas tədqiqatında Azərbaycan xalq musiqisinin
metroritmik xüsusiliyinə böyük diqqət verilmişdir.
Ü.Hacıbəylinin mülahizələrində Azərbaycan xalq musiqisinin
janrları aşağıdakı təsnifatını almışdır: dəqiq göstərilmiş metrik ölçü
ilə qeydə alınmış musiqi və heç bir ölçüsü olmayan musiqi. “Bəhrli”
adını almış birinci qrupa xalq mahnıları, təsnifləri, rəqslərin bütün
növləri, rənglər daxildir. “Bəhrsiz” adını almış ikinci qrupa muğamat
aiddir (muğamlarda olan vokal-instrumental improvizasiya).
Ü.Hacıbəyli yazır ki, “bu gəzişmə zamanı musiqi ifadələrini
xanələrə tətbiq etmək olmur. Burada qruplaşma hər hansı bir tonun yardımçı səslərlə bəzədilməsindən ibarətdir”.1

O, məqalələrinin birində qeyd edir ki, “Oxunan və çalınan
musiqi “şəkil” cəhətindən ümumiyyətlə iki növdür: bəhrli havalar və bəhrsizlər; bunlardan bəhrlilərin həm havası və həm də
şəkli müəyyən olub oxunan və çalınan zamanda zərb vurmağa
ehtiyacı vardır; yəni onların çalğısında zərb alətləri dəxi iştirak
edir. Bəhrsizlər çalğısında isə zərb aləti vurula bilməz. Belələrinə, yəni bəhrsizlərə Azərbaycanda (İranda dəxi) dəstgah deyirlər (osmanlılarda boylə şəkildə musiqiyə “təqsim” deyirlər)”.2
“Bəhrsiz” musiqini müəyyən xanələrə güclə yerləşdirmə ifa
olunan əsərin yazılışının dəqiq olmamasına gətirib çıxarır və
musiqinin improvizasiya üslubunun pozulmasına səbəb olur.
Məsələn, 6/8 ölçüdə musiqini yazarkən ikihissəli və üçhissəli
xanələrin ardıcıllığının xüsusiliyi gözlənilmir. Bu da musiqinin
1

Hacıbəyli Ü. Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları. B., 1950, s. 108.
Hacıbəyli Ü. Azərbaycan musiqi həyatına bir nəzər. Əsərləri, II c., B.,
1956, s. 217.
2
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təhrif olmasına gətirib çıxarır, çünki xanənin zəif hissələri xanənin güclü vaxtına düşür və yaxud əksinə, güclü hissələr zəif vaxta təsadüf edir. Məsələn, bu misallardakı kimi:

doğrudur

yanlışdır

Hacıbəyli tərəfindən muğamların metroritmik xüsusiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsinin bu nümunələrin nota yazılışında
şübhəsiz böyük əhəmiyyəti olmuşdur.
“Bəhrli” və “bəhrsiz” qrupundan başqa, Ü.Hacıbəyli xalq
musiqisinin bir metroritmik xüsusiyyətini də qeyd edir.
“Azərbaycan musiqi həyatına bir nəzər” məqaləsində o, yazır
ki, “...bir para dəstgah və ya şöbələri bəhrsiz olaraq təğənni edilirkən musiqisi biləks bəhrli olub zərb aləti dəxi işlənir; məsələn,
Heyratı, Kabili, Mənsuriyyə, Simayi-şəms; Ovşarı (Əfşarı) kimi;
dəstgah kimi müəyyən bəhr və havaları olmayan musiqi cümləsindən biri də “Şikəstə” və digəri “Boyatı” (bayatı)dır”.1
Ü.Hacıbəyli göstərir ki, Azərbaycan xalq musiqisinin “Heyratı” formasında nümunələri yazılarkən, dördhissəli ölçü əvəzinə
ikihissəli ölçüdə verilir. Ə.Bakıxanovun dördhissəli ölçüdə yazdığı “Heyratı” ritmik muğamının düzgün yazılışını misal gətiririk:

1

Musiqişünas M.İsmayılov bu xüsusiyyətlərilə olan xalq musiqisini sərbəst üçüncü qrupa bölərək onu qarışıq qrup adlandırmışdır. Bax: M.İsmayılov. Azərbaycan xalq musiqisinin janrları. Bakı, 1960.
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Azərbaycan xalq musiqisinin metroritmik xüsusiyyətlərinin
Hacıbəyli tərəfindən verilmiş əvvəlki tərifi onun son tədqiqatı
olan “Əsas”larda da təsdiq olunur. Yalnız o burada “bəhrli” və
“bəhrsiz” terminlərindən imtina edir.
“Azərbayçan xalq musiqisinin əsasları”nda Ü.Hacıbəyli xalq
musiqisinin bu cür xarakter ölçülərini göstərir: 6/4, 4/4, 3/4, 2/4,
4/8, 6/8, 3/8. Başqa Şərq xalqlarının musiqisində təsadüf edilən
7/8, 5/4 kimi ölçülərin olmamasını qeyd edir.
Hacıbəyli deyir ki, bir çox xalq mahnısı 6/8 ölçüsündə yazılmışdır. Təsniflər isə 3/4 ölçüdə və ya 3/8 və çox vaxt 6/8-də yazılır.
Adətən 6/8 ölçüdə xanənin iki hissəsi qruplaşır (hər hissədə 3/8 ilə
ölçü olmaq şərti ilə), amma Azərbaycan rəqs musiqisinin metroritmik quruluşunun xüsusiliyi, həm də rəqs xasiyyətində olan bəzi
mahnıların quruluşu digər qruplaşma tələb edir. Bu qruplaşma
ikihissəli xanənin üçhissəli ilə növbələşməsindən ibarətdir:

Ü.Hacıbəyli “Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları”nda yazır ki, 4/4 ölçüsü Azərbaycan xalq musiqisi üçün 2/4 ölçüdən
daha xarakterdir (2/4 ölçüsü aşıq musiqisi üçün xasdır). Sonralar
2/4 ölçüsü Hacıbəylinin özünün yardıcılığında çox geniş inkişaf
tapır. Hacıbəyli bu ölçüdən aşıq musiqisinin rəngarəngliyini, xüsusiliyini açmaq üçün istifadə etmişdir. Çox vaxt, xüsusilə komediyalarda Hacıbəyli bu ölçünü marş janrı ilə bağlayır. Məsələn, “O olmasın, bu olsun” komediyasında marş nömrələri xüsusilə çoxdur (dostların xoru, son xor və s.). “Koroğlu” operasında
isə marş tempində 2/4 ölçüdə məşhur “Çənlibel” xoru yazılmışdır. Bəstəkar digər cüt ölçülərdən də geniş istifadə edir.
Ü.Hacıbəyli yaradıcılığında Azərbaycan musiqisinin metroritmik xüsusiyyətlərinin hüdudlarını genişləndirərək, xalq musiqisinin əsasında metroritmin müxtəlif variantlarını yaradır.
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Məsələn, musiqili komediyalarda o, 6/8 ölçu ilə iki xanənin birləşməsinin əsasında yeni 12/8 ölçüsünü yaradır: “Ər və arvad”dan Kərbəla Qubad ilə Mərcan bəyin duetini, onun ikinci və
üçüncü pərdələrinə girişi, “O olmasın bu olsun”un IV pərdəsinə
girişi və s. göstərmək olar.
“Koroğlu” operasında isə bəstəkar 12/16, 6/16, 4/16 kimi nadir ölçüləri işlətmişdir.
Azərbaycan xalq musiqisi üçün xarakter ölçü 6/8 və 3/4 və
onların bir növü 3/8 Hacıbəylinin operalarının musiqi nömrələrinin metroritmik əsasını təşkil edir. İkihissəli metrin üçhissəliyə
dəyişməsi ümumiyyətlə onun musiqisi üçün xasdır. Bəstəkar bu
ölçünün müxtəlif ritmik variantlarını yaradır:

Qeyd etmək lazımdır ki, xalq musiqisinə xas olan ölçünü
(6/8 və 3/4-ü) Hacıbəyli vals janrına tabe edir. Bir çox musiqi
nömrələri “Tempo di Valse” remarkası ilə qeyd olunur: “Ər və
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arvad”dan Mərcan bəyin mahnısını, “Arşın mal alan”dan Tellinin mahnısını, “Arşın mal alan”nın uvertürası”nı göstərmək olar.
Əsgər, Telli və Gülçöhrənin triosu, “O olmasın, bu olsun”dan və
“Ər və arvad”dan bir sıra nömrələr isə vals ritmi və hərəkəti ilə
aşılanmışdır.
Hacıbəyli həmişə Azərbaycan xalq musiqisinin metroritmik
xüsusiyyətlərinə və əlamətlərinə xüsusi diqqət yetirirdi.
K.Səfərəliyeva tərəfindən Azərbaycan məqamları əsasında
yazılmış fortepiano üçün pyeslər məcmuəsində Hacıbəyli (o, bu
məcmuənin redaktoru idi) qeyd edirdi ki, məcmuədə diqqəti cəlb
edən: 1) pyeslərin yazıldığı məqamların müxtəlifliyidir; 2) musiqinin metroritmik xüsusiyyətləridir, belə ki, 6/8 ölçüsündə ikihissəli və üçhissəli xanələr horizontal halda növbələşirlər, şaqulidə isə bir-birilə görüşürlər, bu da xüsusi ritmik effekt yaradır.1

Xor, çoxsəslilik və harmonik üslub
Azərbaycan musiqisində çoxsəslilik mürəkkəb və vacib
problem idi. Qədim dövrlərdən bizim vokal sənətimiz üçün instrumental müşayiət ilə muğamların solo oxunması xarakter idi.
Ü.Hacıbəyli qeyd edir ki, nadir hallarda toylarda, əsasən kəndlərdə (məsələn, Şuşa qəzasında) gəlin və bəyi tərifləyən mahnıların kollektiv oxunmasına icazə verilirdi. Lakin bu hallarda da
xorun iştirakçıları bir səslə, yəni unison oxuyurdular.2
Elə bu məqalədə Ü.Hacıbəyli qeyd edirdi ki, xorla oxumaq
prinsipinə müəyyən müxtəlifliyi talışlar daxil etmişlər. Onlar
xorları iki dəstəyə bölürdülər. Birinci dəstə melodiyanı uzadıb
1

Səfərəliyeva K. Fortepiano üçün Azərbaycan ladlarının əsasında yazılmış pyeslər, redaktoru Ü.Hacıbəyli. – B., 1945, s. 5.
2
Hacıbəyli Ü. İlk Azərbaycan xalq xoru. Əsərləri, B., 1965, s. 268.
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qurtararkən, ikinci dəstə oxumağa başlamış və melodiyanı eyni
səsdə təkrar etmişdir.
Xorda solo oxuyanlar da olmuşdur, bu zaman xor ancaq solistlərin ifa etdiyi melodiyanın sonunu təkrar etmişdir. Kollektiv
ifa zamanı bəzən “zil-bəm” üsulu tətbiq olunmuşdur, bəm səslər
zil səslərdən oktava aşağı oxumuşlar. Göstərilən bütün hallarda
xor indiki kimi səslərə bölünməmiş, melodiya ahəngdar şaxələrə
ayrılmamış, müşayiət olmamış, xorda züytutan olmamışdır.
Ü.Hacıbəyli göstərir ki, əvvəllər Azərbaycanda yalnız tenor
və soprano, yəni birinci səsi olanlar xanəndə sayılırdı. Bas və
bariton ümumiyyətlə səs hesab olunmurdu. İlk Azərbaycan opera və operattalarında mənfi və komik personajlar adətən aşağı
səslərə – basa və baritona tapşırılardı, çünki bu səslərin xarakteri
nədənsə mənfi, gülməli görünürdü.
İlk milli xor Azərbaycan konservatoriyasında 1926-cı ildə
Üzeyir Hacıbəyli tərəfindən təşkil olundu. Xorda 70 nəfər var
idi. Lakin bu kollektivin təşkili, fəaliyyəti heç də asan məsələ
deyildi. Hətta xoru lap əvvəldən ləğv etmək təşəbbüsləri də olmuşdur. Bəziləri belə hesab edirdilər ki, musiqimiz üçün çoxsəsli xor və polifoniya lazım deyil. Bütün bunların nəticəsində xor
dağılmış, yalnız on ildən sonra Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının nəzdində ilk Dövlət xoru yaranmışdı.
Ü.Hacıbəyli xor mədəniyyətinin böyük əhəmiyyətini başa
düşür və onun inkişafı üçün hər cür şərait yaratmağa çalışırdı.
Hələ inqilabdan əvvəlki operalara o, xorlar daxil edirdi, lakin
onlar hələ təksəsli idilər. O vaxtlar Hacıbəyli kollektiv oxuma
üçün digər vasitə görmürdü. Ənənənin gücü çox böyuk idi.
Sovet dövründə çoxsəsli xorun təşkili işində Hacıbəylinin
qarşısında bir sıra ciddi çətinliklər dayanmışdı ki, bu da ilk növbədə repertuar məsələsi idi. Repertuara daxil olacaq xalq mahnıları təksəsli idi. Onları çoxsəsli xor üçün harmonizə etmək lazım
idi. Təbii ki, belə melodiyaların mexaniki harmonizasiyası xalq
mahnısı üslubunun təhrif olunmasına, bəzən isə melodik xəttin
pozulmasına gətirib çıxara bilərdi.
Ü.Hacıbəyli belə hesab edirdi ki, “çoxsəsli xor sənətinin inkişafını milli əsas üzərində qurmaq lazımdır. Yəni Azərbaycan
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xalq musiqisinin özünün əsasında çoxsəsli formanın elementlərini tapmaq lazımdır. Hər mahnının ritmik, melodik və digər xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi və şərti harmonizasiyanın tətbiq
edilməsi xorun ifasında da Azərbaycan melosunun bütün xüsusiliyini, bütün koloritini dinləyiciyə çatdırmaq imkanı verir”.1
Ü.Hacıbəyli göstərirdi ki, “lad musiqimizin adi harmonizasiyası istər-istəməz kadansların tətbiq olunmasını tələb edir. Kadanslar melodiyanı ya majora, ya da minora gətirib çıxarır. Bu
zaman Azərbaycan musiqisini yaradan ladlar çox vaxt öz xüsusiyyətini itirir”.2
Bəstəkar qeyd edirdi ki, “Ona görə mahnıları harmonizə
edərkən o, adi dördsəsliyi deyil, kontrapunkt çoxsəsliyi və unison imitasiyaları tətbiq edir”.3
Ü.Hacıbəylinin özünün göstərdiyi nümunələri gətirək. Xalq
mahnılarının harmonizasiyası Hacıbəylinindur. “Ay bəri bax”
xalq mahnısının harmonik sxemi təxminən belədir: mahnı unisonla oxunmağa başlanır, sonra soprano səslər oxuyur, bu zaman tenor və alt səslər sanki replika verir, bas səslər isə mahnının oynaq, ritmik səslənməsini təmin edir.4
Ü.Hacıbəyli Azərbaycan mahnılarının ifası üçün xarakter
olan məqam daxilində solo improvizasiyasını xorun ifasında da
saxlayır.
Ü.Hacıbəylinin harmonizəsində “Yallı”nı xorun soprano səsləri unison oxumağa başlayır. Bu zaman alt və tenor səslər dəm
tutur. İkinci kupletdə tenor səslər oxuyur, soprano səsi dəm saxlayır, sonra melodiyanı alt səslər oxuyur, başqa səslər isə onları
müşayiət edir.
Ü.Hacıbəyli qeyd edir ki, “uzadılan “Şikəstə” mahnısında
çoxsəsli xor solistləri ahəngdar surətdə müşayiət edir. Artıq bu
mahnıda bir akkorddan ibarət adi harmonizasiyanı tətbiq etmək
mümkün olmuşdur.
1

Hacıbəyov Ü. İlk Azərbaycan xalq xoru. Əsərləri, B., s. 271.
Yenə orada, s. 270.
3
Yenə orada.
4
Hacıbəyov Ü. İlk Azərbaycan xalq xoru. Əsərləri, II c., B., s. 270-271.
2
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Dördsəsli harmonizasiyanın eyni prinsipi həmçinin Ü.Hacıbəyli tərəfindən “Aman nənə” mahnısı üzərində işlənərkən əsas
götürülmüşdür, burada xor nəqarəti ifa edir. Hacıbəylinin məqam musiqisində tətbiq etdiyi sadə harmonizasiyaya dair özünün
gətirdiyi misallar bunlardır.
Xor formasının yaranması musiqimizin inkişafında mühüm
rol oynamışdır. Bu işin əhəmiyyəti yalnız onunla məhdudlaşmırdı ki, xor kollektivindən yaxşı səslər çıxmışdır, hərçənd bu da az
deyil. Bunun əsas əhəmiyyəti ondadır ki, bizim musiqidə səslərə
bölünmə prinsipi təsdiq olundu. Gələcəkdə Azərbaycan musiqisi
öz spesifik xüsusiyyətini və əlamətlərini itirməyərək, xor sənətində böyük nailiyyətlər əldə etdi.
Bu problemə toxunaraq, Ü.Hacıbəyli yalnız xor çoxsəsliliyi
ilə məhdudlaşmamışdır. O, bu haqda daha geniş düşünürdü, çünki çoxsəslilik indiki anlayışda musiqimizdə yox idi.
“Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları” tədqiqatında Hacıbəyli yazır: “Belə bir fikir vardır ki, əgər öz təbiəti etibarilə birsəsli olan Azərbaycan musiqisinə harmonizə (ahəng) tətbiq edilsə, o zaman onun bütün lad xüsusiyyətləri itib gedər. Bu fikir tamamilə doğrudur. Azərbaycan melodiyasına bacarıqsız surətdə
harmoniya tətbiq edilsə, onun səciyyəsini dəyişdirər, lad xüsusiyyətlərində bir namüəyyənlik törədər və hətta onu yaramaz bir
hala sala bilər”1.
Gördüyumüz kimi, Ü.Hacıbəyli burada Azərbaycan musiqisinin prinsipial asılılığından deyil, onun məqam əsaslarının harmoniyadan asılılığından yox, yalnız bacarıqsız harmoniya işləndikdə əmələ gələn uyğunsuzluqdan danışır.
Əlbəttə, bu o demək deyil idi ki, Azərbaycan musiqisi gələcəkdə də birsəsli olaraq qalacaq. Lakin çoxsəsliliyin tətbiq olunmasına çox ehtiyatla yanaşmaq lazım idi. Həm çoxsəsliliyin xüsusiyyətlərini, həm də Azərbaycan musiqi təfəkkürünü nəzərə
almaq mütləq idi.
Ü.Hacıbəylini ən çox problemin məhz bu aspekti düşündürürdü. O, belə hesab edirdi ki, Azərbaycan musiqisində çoxsəsli1
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Hacıbəyov Ü. Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları. B., 1950, s. 36.

lik “akkordların düzgün ardıcıllığını əldə etmək və lad səsqatarları quruluşunun dəyişilməsini tələb edən harmonik kadanslar
təşkil etmək qanununa yox, məntiqli qurulan müstəqil melodiyaların uyuşması qanunlarına əsaslanmalıdır”.1
Azərbaycan musiqisində çoxsəslilik probleminin doğru həlli
çox musiqiçiləri narahat edirdi. Bu problemə Hacıbəyli xüsusi
tədqiqat həsr etmiş, təəssüf ki, onu qurtara bilməmişdir. Lakin
“Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları”nda və məqalələrində yürütdüyü müddəalar bu məsələdə böyük rol oynamışdır. “Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları”nda Ü.Hacıbəyli “Şur” məqamında eyni melodiyanın harmonizasiyasının iki nümunəsini gətirir; ciddi üslubda ahəngləşdirmə, xalq üslubunda ahəngləşdirmə nümunələrini verir.

Gördüyümüz kimi, birinci harmonizasiyada “Şur” məqamında melodiya tamamilə özünün məqam xüsusiyyətlərini, milli xasiyyətini itirmişdir. Ciddi üslubdakı harmonizasiya melodiyanı
re minorda tam kadansa gətirib çıxarmışdır.
1

Hacıbəyov Ü. Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları. B., 1950, s. 136.

143

İkinci harmonizasiya, Azərbaycan musiqi dili üçün xas olan
kvarta-kvinta səslənmələri, ostinat bas səsinin saxlanması ilə,
“Şur” məqamında melodiyanın spesifik səslənməsini dəyişmir.
Bununla əlaqədar qeyd etmək lazımdır ki, musiqimizdə çoxsəsliliyin inkişafı üçün harmonizasiyanın tətbiqindən çox, kontrapunktun işlənməsi daha vacibdir, çünki kontrapunkt ifaçını majora və ya minora məcbur etmir.
Gördüyümüz kimi, bu məsələdə də Ü.Hacıbəylinin böyük
nəzəri və bədii uzaqgörənliyi aydın olmuşdur. O, çoxsəsliliyi
Azərbaycan musiqisinə ona aydın olan, yaxın prinsiplər əsasında, bu musiqiyə ruhən yaxın, doğma olan formalarda, onun məqam əsaslarına yaxın formalarda tətbiq edirdi.
Ü.Hacıbəylinin musiqi-estetik prinsiplərinin vacib cəhəti ondan ibarətdir ki, böyük bəstəkar dünya musiqi təfəkkürünün formalarını bizim musiqiyə mexaniki surətdə deyil, onun dərin və
üzvi sintezini yaradaraq tətbiq etmişdir. Təbiidir ki, bu yol doğru
və perspektivli olmaqla bərabər, həm də məqsədəuyğun idi.
Ü.Hacıbəyli yazırdı ki, “Azərbaycan ladlarının müntəzəm
sistemi və mənalı melodiyalar əmələ gətirməyin ciddi qanunları
çoxsəsli musiqi yaranmasına nəinki mane olur, əksinə bunlar quru, cansız qammalar əsasında deyil, Azərbaycan xalq musiqisinin canlı və həyati ladları əsasında böyük formalı çoxsəsli musiqi əsərləri üçün möhkəm bir bünövrədir”.1
Bu problemlər öz təcrübi həllini Azərbaycan bəstəkarlarının
əsərlərində və ilk növbədə Ü.Hacıbəylinin özünün yaradıcılığında tapmışdır. “Koroğlu” operasındakı məşhur “Çənlibel” xoru
buna parlaq misal ola bilər. Bu xor milli polifonik üslubun parlaq nümunəsidir. Bu xorun əsasına bəstəkar elə mövzu seçmişdir
ki, mövzunun özü milli səslənmə və polifonik inkişaf üçün bütün imkanlara malikdir. Mövzunun əsas səsləri fa diyez, mi və si
kvarta-kvinta səsləridir ki, aşıq musiqisi üçün xasdır. Mövzu elə
bu ardıcıllıqla imitasiya şəklində işlənir.
Ü.Hacıbəylinin kontrapunktun milli polifoniyanın tərkib hissəsi olması haqqında vacib nəzəri fikri özünün təcrübi təsdiqini
1
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bu xorda tapmışdır. Kontrapunkt səslərin eyni vaxtda səslənmə
imkanı artıq mövzunun özündə qoyulmuşdur.

Digər hallarda olduğu kimi, xor, çoxsəslilik, harmonik üslub
məsələsində də bəstəkarın canlı təcrübəsi nəzəri ümumiləşdirmələr üçün əsas olmuşdur, onun nəzəri müddəaları isə bəstəkarın yaradıçılığını doğru yol ilə istiqamətləndirirdi.
Şərq musiqisi və Qərb musiqi alətləri
Avropanın temperə edilmiş sistemi ilə əlaqədar olaraq
Azərbaycan musiqisinin inkişafında mübahisəli məsələlərdən biri də musiqi alətləri məsələsi idi. Bu məsələ Hacıbəylinin “Şərq
musiqisi və Qərb musiqi aləti” məqaləsində aydınlaşdırılmışdır.
Məqalədə Hacıbəyli soruşur ki, Şərq musiqi aləti mövcud olduğu halda, Şərq havalarını Qərb aləti-musiqiyyəsi ilə çalmaq
meylinə ehtiyac varmıdır? Bu suala bəstəkar təsdiqedici cavab
verir. Şərq alətləri azdır, özü də onlar kifayət qədər mükəmməlləşdirilməmişdir. Bundan irəli gələrək həmin problemin özü, yəni Şərq musiqisinin Qərb alətlərində ifa etmək məsələsi heç bir
şübhə doğurmur. Lakin o, bu ümumi məsələdə iki çətinliyi ayırır:
1. Qərb alətlərinin tembri Şərq musiqisinin xasiyyətinə uyğun gəlirmi?
2. Şərq musiqisində mövcud olan sədalar (tonlar) Qərb musiqi alətində tamamilə mövcuddurmu və pərdələri bir-birinə müvafiqdirmi?
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Ü.Hacıbəyli göstərir ki, Qərb musiqiçilərinin özləri tembrinə
görə nəfəsli alətlərdən Şərq musiqisinin üslubuna digərlərdən
daha çox “hoboyun” və “ingilis nəfiri”nin uyğun olduğunu hesab edirdilər. Ona görə, Qərb musiqi əsərlərində “oriyental” epizodlar bu alətlərə həvalə edilərdi. Hacıbəyli qeyd edir ki, bu
alətlərin səslənməsi bizim nəfəsli alətlərimiz zurna və yastı balabanı xatırladır ki, onlar da “melanxoliya” təsiri vardır.
Ü.Hacıbəyli Qərb alətlərindən Şərq musiqisinin incəliklərini
ifadə edə bilən digər alət kimi skripkanı göstərir. Qərb alətlərinin ümumi xasiyyətnaməsindən sonra Hacıbəyli məqalədə konkret olaraq hər alətin öz xüsusiyyətlərini, bu və ya digər muğamın
ifasında onun imkanlarını göstərir.
Məsələn, “Segah” dəstgahı öz xasiyyətinə görə Qərbin digər
alətlərindən daha çox skripkada çalmaq üçun yaraşır. Ən çox
skripkaya xas olan “qlissando” üsulu daha çox “Segah” muğamına müvafiq gəlir. Altın tutqun və kədərli tembri isə “Çahargah”a daha çox yaraşır.
Ü.Hacıbəylinin dediyinə görə, violonçelin füsunkar sədası
Şərq dəstgahlarından “Şüştər”, “Bayatı-Şiraz” və “Humayun”u
böyük bir bacarıqla ifadə etmək üçün uyğundur. Nəfəs ilə çalınanlardan böyük fleyta ki, bəmdə çalınanda ney sədasına bənzəyir, “Bayatı-İsfahan” və “Bayatı-Şiraz” üçün çox yaraşandır.
Klarnetin “bəm” sədası “Çahargah”, “Miyanxanəsi” isə “Hicaz”,
“Bayatı-Kürd” və bunlara bənzər dəstgahlar üçün uyğun gəlir.
Faqot və yumşaq səsli valtorna “Şur”, nəfəslə çalınanlardan gurultulu sədaları olan truba və trombon “Rast” dəstgahını lazımınca ifadə edə bilər.
Ü.Hacıbəyli hər muğama uyğun registrləri də müəyyənləşdirir, məsələn, klarnetin aşağı registri “Cahargah”a, orta registri
“Hicaz”a və “Bayatı-Kürd”ə yaraşır.
Ü.Hacıbəyli belə hesab edir ki, “...fəqət ümumiyyətlə Qərb
musiqi alətlərinin “tembr”cə Şərq musiqisinə çox gözəlcəsinə
yaraşdığını heç bir musiqiçi inkar etməz və edə də bilməz”.1
1
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Ü.Hacıbəylinin özünün yaradıcılığından bir neçə misal gətirək.
“Arşın mal alan”ın IV pərdəsindən Gülçöhrənin naləsində violonçelin solosunu yada salaq. Hacıbəyli burada violonçelə “Şüştər”
məqamında melodiyanı həvalə edir. “Şüştər” məqamı “Koroğlu”da
Nigarın ariyasında fleytanın solosunda gözəl səslənir. Soltan bəyin
kupletlərində faqotun solosunu və s. göstərmək olar.
Ü.Hacıbəyli belə nəticəyə gəlir ki, “Şərq musiqisində hər nə
tövr tonlar olur olsun, vialon, alt və violonçel ilə çalmaq olar.
Çünki bu alətin telləri çəkilmiş olan qolları üzərində pərdə işarətləri yoxdu (kamança kimi). Ona görə çalanın barmağı bu alətdən nə tövr səda istəsə çıxarmağa qadirdir”.1
Nəfəsli alətlərə gəldikdə çalanın ustalığı sayəsində cüzi olaraq aşağı və yuxarı getməklə lazım olan tonları almaq mümkündür.
Bu mənada piano istisnalıq təşkil edir. Bunda sədalar yarımtonlarla qurulmuşdur. Hər sədaya bir dil uyğun gəlir. Hacıbəyli
yazır ki, “Bununla belə Şərq havalarını piano üzərində dəxi çalarkən qulaq üçün naxoş gələn tonlar bir “Segah” və bir də “Çahargah”da hiss edilir ki, bunlardan da “Çahargah”dakı bir o qədər naxoş olmayıb ən pisi “Segah”dadır ki, o da “Segah”ın ən
axırıncı sədasıdır. Bu uyğunsuzluq “Bayatı-Şiraz”ın dəxi axırıncı pərdəsində müşahidə edilir ki, bunun hamısına “xaric barmaq”, yəni namüvafiq tonlar deyirlər”.2
Buna baxmayaraq, Hacıbəyli belə nəticəyə gəlir ki, cüzi uyğunsuzluqlar Azərbaycanın ifaçılıq sənətinə Qərb alətlərinin tətbiq edilməsinə mane olmamalıdır. Hacıbəylinin fikrincə, əsas
məsələ üsluba riayət etməkdir. Bu üslubu təhrif edən musiqi
hansı alətdə olursa-olsun, Şərq musiqisinin səslənməsini dəyişə
bilər və onu doğru olmayan yolla apara bilər. Şərq musiqisinin
üslub xüsusiyyətlərini saxladıqda isə onu skripka, alt, violonçel,
hətta fortepiano3 kimi Qərb alətlərində ifa etmək mümkündür və
hətta vacibdir, çünki bu alətlər, şübhəsiz, Şərq musiqisinin incə1

Hacıbəyov Ü. Şərq musiqisi və Qərb musiqi aləti. Əsərləri, II c., B.,
1965, s. 228.
2
Yenə orada.
3
Hacıbəyovun bu fikri təcrübi eksperiment ilə təsdiq olunur. O, fortepiano üçün Şərq mövzularında dörd pyes yazmışdır. Təəssüf ki, onlar qalmamışdır.
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liklərini və zənginliklərini göstərə bilərlər, ondan başqa təkmilləşdirilmiş Qərb alətləri Şərq musiqisini yeni tembr rəngləri və
texniki imkanlarla zənginləşdirə bilərlər.
Ü.Hacıbəylinin “Şərq musiqisi və Qərb musiqi aləti” məqaləsi öz dövrünə görə prinsipial və vacib məqalə idi. Onun müsbət rolu ondan ibarət idi ki, Hacıbəyli faktlarla Qərb aləti ilə
Azərbaycan xalq musiqisi və onun alətləri arasında olan səddi
dağıdıb aradan götürürdü. Lakin məqalənin praktiki əhəmiyyəti
böyük deyildi. O vaxt Azərbaycan xalq musiqisini Qərb alətlərində çalmaq məsələsi qoyulmurdu, hərçənd elə hadisələr artıq
olmuşdur. Məsələn, Qərb aləti olan klarnet elə bu günə qədər
müvəffəqiyyətlə Azərbaycan xalq musiqisini, xüsusilə də “Çahargah” muğamını ifa edir. Bu alətdə xalq musiqisini ifa edərkən az adam olar ki, onun mənşəyi haqqında düşünsün. Klarnet
üzvi surətdə Azərbaycan xalq orkestrinin tərkibinə daxil olmuşdur.
Azərbaycan musiqi dilinin inkişafı üçün vacib olan problem
Azərbaycan xalq alətlərinin Qərb alətləri sisteminə daxil olması,
simfonik orkestrin tərkibinə tar, kamança, yastı balaban, zurna
və digər xalq alətlərinin salınması məsələsi idi. Yəni bir orkestr
daxilində milli və Avropa alətlərinin səslənməsinin vəhdətini yaratmaq idi.
Qeyd etmək lazımdır ki, Ü.Hacıbəylinin “Leyli və Məcnun”
operasının artıq ilk tamaşasında orkestr iki tarzəndən başqa,
Qərb alətlərindən ibarət idi.
“Müsəlman bəstəkarı Üzeyir Hacıbəylinin benefisi” məqaləsində jurnalist Məmməd Saleh Axundov yazırdı: “Hamıya qəribə gəlirdi ki, “Bayatı-Şiraz”, “Çahargah”, “Mahur”, “Şikəsteyifars” bütün şən “təsniflərlə” Asiya aləti olan tarda yox, skripka,
fleyta, violonçel və sair alətlərdə ifa olunurdu”.1
Qeyd etmək lazımdır ki, “Leyli və Məcnun” operasının sitat
xarakteri ilə əlaqədar olaraq tar burada özünün adi ampluasında
çıxış edərək muğam ifasını müşayiət edirdi, gələcəkdə Ü.Hacıbəyli tardan simfonik orkestrin tərkibində artıq müstəqil bədii
vasitələri ilə əlaqədar istifadə etmişdir.
1
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Bu yeniliyin məqsədi nə idi? Hacıbəylinin qeyd etdiyi kimi,
əvvəla onda idi ki, xalq alətləri simfonik orkestrə təravət gətirir,
onların səslənməsi orkestrə müəyyən milli kolorit aşılayır.
“Sovet operasının yolları” məqaləsində Hacıbəyli musiqi dilinin yeni bədii vasitələrlə zənginləşməsi, simfonik orkestrin tərkibinə xalq alətlərinin salınması haqqında danışır. O, yazırdı:
“Musiqi dilini zənginləşdirmək, yeni bədii ifadə vasitələri tapmaq zəruridir. Simfonik orkestrə xalq çalğı alətlərini cəsarətlə
daxil etmək lazımdır. Bu, şübhəsiz ki, opera orkestrinin səs palitrasını zənginləşdirər, ona təravət verər”1.
Milli alətlər və xüsusilə tar elə əhval-ruhiyyəni verməyə qadirdir ki, heç bir digər alətlə bunu ifadə etmək mümkün deyil.
“Koroğlu” operasının libretto müəllifi, məşhur yazıçı M.S.Ordubadi ilə söhbətində bəstəkar məhz bu cəhəti göstərirdi.2
Ü.Hacıbəylinin bu müvəffəqiyyətli yeniliyi çox faydalı və
perspektivli olmuşdur.
Ü.Hacıbəyli “Koroğlu”da milli və Qərb alətlərinin səslənməsinin üzvi sintezinə nail olur. Bu cür sintezə sonralar digər Azərbaycan bəstəkarları da müraciət etmişlər, daha sonralar isə tar və
simfonik orkestr üçün konsertlər də yaranmışdı (H.Xanməmmədovun və başqa bəstəkarların konsertlərini göstərmək olar).
Vokal ifaçılığı
Azərbaycan musiqi sənətinin inkişafında, xüsusilə də opera
sənətinin inkişafında mübahisəli və həll olunmamış problemlərdən biri də vokal ifaçılığı ilə bağlı idi. Bu məsələ xüsusilə sovet
dövründə yaranmışdır. Çünki bu illərdə Azərbaycan operası
üçün italyan məktəbinin oxuma üslubunu saxlamaq, yoxsa xalq
xanəndələri üslubunun əsasında yeni üslub yaratmağı qəti həll
etmək lazım idi. Ü.Hacıbəylinin aşağıdakı məqalə və çıxışları bu
məsələyə və vokal ifaçılığı problemlərinə həsr edilmişdir: “Vokal mədəniyyəti haqqında”, “Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin
1
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Ordubadi M.S. Böyük sənətkar haqqında mənim xatirələrim. Azərb. EA
Xəbərləri, 1948, № 12, s. 12.
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öyrənilməsinə həsr edilmiş müşavirədə çıxış”, “Muğamat və
xalq mahnılarının ifası haqqında”, “Milli vokal kadrlarının
ümumittifaq müşavirəsinin açılışında giriş sözü” və s.
Ü.Hacıbəyli hesab edirdi ki, Azərbaycan vokal sənəti inkişafının perspektiv yolu Avropa musiqinin çox əsrlər ərzində keçdiyi inikşaf yolu olmalıdır ki, o da bel canto üslubunda oxumadır.
Görkəmli sovet musiqişünası B.V.Asafyev bel canto oxuma
üslubunu Avropa musiqi intonasiyasının inkişafında böyük hadisə kimi xarakterizə edirdi.
B.V.Asafyev yazırdı ki, “Məhz İtaliyada xalqın musiqililiyi
və bədii həssaslığı, mütərəqqi vokal mədəniyyəti bel cantoya təbii oxumağa, bütünlüklə nəfəs ilə bağlı olan mədəniyyətə gətirib
çıxarmışdır”.1
Ü.Hacıbəyli öz məqalələrində Azərbaycan və Avropa vokal
sənəti arasında sərhəd yaradıb oxuma sənətimizi dar milli çərçivələr və müəyyən qəbul olunmuş ənənələrdə saxlayanlara qarşı
çıxış edirdi.
Bu cəhətdən musiqi müəllimi Berqelsonun məruzəsi xarakterdir.
Ü.Hacıbəyli öz çıxışında məruzəçini milli vokal sənətinə etinasız, ekzotik münasibətinə görə ciddi tənqid edir.
Digər çıxışında, solo oxuma xüsusi sinfinin təşkilinə həsr
edilmiş müşavirədə Hacıbəyli belə demişdi:
“Avropa oxuması hələ ki, bizim qulaqlarımız üçun nə isə qəribədir, xoşagəlməzdir, hətta bəzən elə xoşagəlməz hallar olur
ki, dinləyicilər teatrı tərk edib gedə bilərlər, ona görə mən opera
üzərində işləyərkən heç də istəmirəm ki, operanın elə ilk səsləri
eşidiləndə camaatın bir hissəsi teatrdan getsin”2.
Gördüyümüz kimi, Hacıbəylini burada məsələnin sırf praktiki tərəfi maraqlandırır. Hacıbəylinin inqilabdan əvvəlki muğam
operalarının qarşısında belə problem dayanmamışdı. Bu operalarda vokal texnika bütünlüklə xalq muğam operası əsasında idi.
1

Асафьев Б.В. “Музыкальная форма как процесс”, II kitab, L, 1971,
с. 350.
2
Hacıbəylinin çıxışının stenoqramı. 14 dekabr 1931-ci il. EA-nın Memarlıq və İncəsənət İnstutunun arxivi.
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Ü.Hacıbəylinin bu dövrdə yazdığı “Koroğlu” operası yalnız
musiqi fakturası sahəsində deyil, vokal texnikası mənasında da
tamamilə yeni əsər kimi düşünülmüşdür. Bu vokal texnikanı
həm bəstəkarların özü, həm də Avropa vokal məktəbini keçmiş
ifaçılarımız bilməli idilər. Bülbül Məmmədov məhz belə gözəl
sənətkar olmuşdur. Bülbül inqilabdan əvvəl muğam ifaçısı, xanəndə kimi çıxış etmiş, inqilabdan sonra yeni Azərbaycan vokal
sənətinin banisi olmuşdur. O dünya vokal musiqisinin təcrübəsini mənimsəmişdir.
Bakı konservatoriyasındaki illər, İtaliyada ən yaxşı belkanto
ustalarından aldığı dərslər, rus, sovet və dünya ustalarının sənətini öyrənməsi Bülbulü tamamilə yeni tipli Azərbaycan müğənnisi etmişdir, O, öz sənətində milli özünəməxsusluğu dünyəvi
texnika ilə birləşdirə bilmişdir.
Ü.Hacıbəyli yuxarıda adını çəkdiyimiz müşavirədə çıxış edərək soruşurdu: “Məni bir şey maraqlandırır ki, yoldaş Bülbül öz
təcrübəsini elə uyğunlaşdıra bilərmi ki, qoyulmuş Avropa səsləri
bizim türk əsərlərinin üslubunu verə bilsin. Biz ona baxmırıq ki,
səs nəfəslə və ya onsuz qurulub. Bizi maraqlandıran artistin oxumasıdır. Deməli, musiqidən başqa tembr kimi tələblərin də əhəmiyyəti var.
Mən xahiş edərdim ki, yoldaşlar fikirləşsinlər, nə cür etmək
lazımdır ki, qoyulmuş səslər üslubu saxlayaraq Şərq əsərlərini
ifa edə bilsinlər”.1
Bununla əlaqədar olaraq Ü.Hacıbəyli Bülbülün sənətinə yüksək qiymət verir. Bülbül Hacıbəylinin irəli sürdüyü ideyalarını
təcrübədə həyata keçirərək, öz sənətində dərin millilik və beynəlmiləlliyin vəhdətini yaradır. Məhz bu cəhətləri ilə Bülbül Hacıbəyliyə yaxın idi. O, həmişə belə hesab edirdi ki, dünya musiqisinə yaxınlaşma milli musiqinin məhv edilməsi hesabına olmamalıdır. Sənətkarın öz milli sənətinə məhəbbəti isə dünya
musiqisinin nailiyyətlərinə onun gözünü bağlamamalıdır.
Ü.Hacıbəyli yazır ki, “Bülbül Şərq əsərlərini gözəl oxuyur.
Mən bunu onun İtaliyada olması ilə əlaqələndirmirəm. İtaliya
1

Hacıbəyli Ü. 14 dekabr 1931-ci il çıxışının stenoqramı. Göstərilən arxiv.
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onun oxumasını yetişdirmişdir, yalnız üslubu o, İtaliyadan qabaq
burada mənimsəmişdir. Ona görə səsin doğru quruluşundan başqa türk (yəni Azərbaycan – Z.S.) oxuma üslubunun tembrinin
mənimsənilməsi vacibdir. Ona görə buna nail olmaq lazımdır ki,
tələbələr də Şərq musiqisini onun özü kimi oxusunlar. Əgər buna nail olsalar, bu, böyük dönüş yaradar”.1
Bu dönüş baş verdi və Azərbaycan vokal sənəti məhz bu yol
ilə inkişaf edərək, böyük müvəffəqiyyətlər qazandı, böyük müğənnilər yetişdirdi. Bülbülün özü isə Ü.Hacıbəylinin ölməz
“Koroğlu” operasında Koroğlu rolunun klassik ifaçısı oldu.
Araşdırdığımız bütün bu nəzəri problemlər ilk dəfə
Ü.Hacıbəylinin öz yaradıcılığında qoyulmuş və həll edilmiş,
onun musiqisinin intonasiyasını, melodiyasını, ritmik quruluşunu, formasını, üslub xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirmişdir.
Azərbaycan musiqisinin xüsusiyyətlərinin Ü.Hacıbəyli tərəfindən dərin və elmi təhlili musiqi dilimizin və ümumiyyətlə musiqi
sənətimizin gələcək inkişafı üçün qüvvətli nəzəri əsas olmuşdur.
* **
Ü.Hacıbəyli 1921-ci ildə “Vəzifəyi-musiqiyyəmizə aid məsələlər” məqaləsində yazırdı: “Azərbaycanda vəzifəyi-musiqi icrasını boyunlarına almış olan adamlar və idarələr qarşısında bir
neçə məsələlər vardır ki, onun həlli üçün ən müsaid bir zaman
varsa, o da yaşadığımız bu zamandır... O məsələlər hansılardır?
Bizim fikrimizcə, o məsələlər bunlardır:
– vəzifəyi-musiqiyyənin ümumi surətdə və cumhuriyyət əndazəsində icrası;
– Şərq musiqisindən ibarət olan milli musiqimizin tərəqqisi
yolunda elmi və fənni, nəzəri və əməli surətdə çalışmaq əmri;
– ümumi musiqi sənətinin Azərbaycan türkləri arasında nəşr
və təmiminə həqiqi çarələr axtarmaq”2.
1

Hacıbəyli Ü. 14 dekabr 1931-ci il çıxışının stenoqramı. Göstərilən arxiv.
Hacıbəyov Ü. Vəzifəyi-musiqiyyəmizə aid məsələlər. Əsərləri, II c.,
B., 1965, s. 199.
2
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Gördüyümuz kimi, milli musiqinin inkişaf məsələlərini
Ü.Hacıbəyli əvvəlki kimi beynəlmiləl musiqi əlaqələri və təsirləri məsələlərindən ayrıca həll etmir. Bu iki məsələni o, bir-birindən ayrılmamış, vəhdətdə həll edir: “Azərbaycan türkləri
ümumi musiqini elm və sənətimizdə öyrənməlidirlərmi, yoxsa
buna heç bir ehtiyac hiss edilməyib, yalnız Şərq musiqisi ilə iştiğal etmək kifayətmiş? Digər ibarə ilə biz Azərbaycan türklərinə
“Ala franga” yaxud bizlərdə “Yevropeyski” deyilən musiqini də
öyrənmək lazımdırmı?”.
Ü.Hacıbəyli bu suala belə cavab verir: “Bəli, lazım və vacibdir; yəni o qədər vacibdir ki, bizim öz musiqimizin tərəqqisi
bundan asılıdır”.
Ü.Hacıbəyli qeyd edir ki, musiqi sahəsində yaranmış mədəni
zənginlikləri bilmədən özünü savadlı müasir musiqiçi hesab etmək
olmaz. Heç bir mədəni millət ümumi və beynəlmiləl xasiyyəti olan
dünya mədəniyyətinin nailiyyətlərinə biganə qala bilməz.
Ü.Hacıbəyli belə yazır: “Azərbaycanda türk əhalisi arasında musiqi təhsilini yaymaq istərkən, Bax, Motsart, Bethoven kimi musiqi
dahilərinin əsərlərini ondan gizlətsək, biz məqsədə nail olmarıq”1.
Bu fikri inkişaf etdirərək, Ü.Hacıbəyli belə nəticəyə gəlir:
“Ümumi musiqi sənətini öyrənərkən, öz milli musiqimizin tərəqqisinə böyük-böyük xidmətlər etmiş oluruq...
Lakin Ü.Hacıbəyli Avropa musiqi mədəniyyətini yalnız bilik
əldə etmək məqsədilə irəli sürmürdü. Bu məsələni o, daha dərindən, dialektik həll edirdi.
“Bizim çoxmillətli İttifaqımızda heç bir daxili milli məzmunu olmayan musiqi, yəni nə rus, nə Azərbaycan, nə eston musiqisi sayıla bilməyən musiqi olmamalıdır. Milli xüsusiyyətlərindən məhrum olan belə musiqini heç kəs başa düşmur. Lakin öz
xalqının milli dili ilə yazılan musiqi isə, nətiçə etibarilə, internasional olur”2.
1

Hacıbəyov Ü. Azərbaycanın musiqi-maarif məsələləri. Azərbaycan
musiqi sənəti haqqında. B., 1966, s. 27.
2
Hacıbəyov Ü. Bəstəkarlar İttifaqının plenumunda çıxışı. “Советская
музыка” jurnalı, 1946, № 4.
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O, sənətdə həmişə böyük ideyalar carçısı olmuşdu. Bəstəkar
musiqi əsərlərinin süjetlərinin müasir həyatdan götürülməsini tələb edirdi.
Xalqa musiqi sənətinin yaradıcısı və tənqidçisi kimi yanaşan
Üzeyir Hacıbəyli onu incəsənətin ən yüksək qiymətləndiricisi
hesab edirdi:
“Xalq yalnız yaradıcı, yalnız kompozitor deyildir, xalq eyni
zamanda misilsiz tənqidçidir və musiqi əsərlərinin ən yaxşı “istehlakçısıdır” və xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını
pisdən seçir və... ideyasız dəbdəbələri amansızcasına rədd edir”1.
Üzeyir Hacıbəylinin bu fikri rus musiqisinin banisi M.İ.Qlinkanın məşhur sözləri ilə səsləşir: “Musiqini xalq yaradır, biz
sənətkarlar isə onu aranjirə edirik”.
Üzeyir Hacıbəylinin məqalələrini oxuyarkən diqqəti cəlb
edən mühüm cəhət bəstəkarın hər sətrində, hər cümləsində özünü büruzə verən dərin mühakimə qabiliyyəti, iti və parlaq zəka,
geniş erudisiya, siyasi gözüaçıqlıq, qüvvətli bədii istedaddır.
Bəstəkarın geniş erudisiyası onun müxtəlif məsələlərdən sərbəst
şəkildə bəhs etməsindən görünür.
Üzeyir Hacıbəylinin məqalələrindən onun xüsusilə fəlsəfəyə
yaxşı bələd olması aşkar olur. O, bir çox hallarda sırf fəlsəfi terminlər işlədir, antik filosoflardan Ərəstunun və Əflatunun, Şərq
filosoflarından İbn Sinanın, əl-Farabinin, rus inqilabçı-demokratlarından A.V.Kertsenin, N.Q.Çernışevskinin. L.Tolstoyun,
habelə Şopenhauerin və b. fəlsəfi görüşlərinə müraçiət edir.
Təbiidir ki, Üzeyir Hacıbəyli musiqidən başqa ədəbiyyat və
incəsənətin digər formalarına da maraq göstərir. Onun bayatılardan, zərb-məsəllərdən, atalar sözlərindən, folklorun digər formalarından, eləcə də Azərbaycan, rus, Qərb və Şərq ədəbiyyatından
gətirdiyi müxtəlif misallar bəstəkarın ədəbiyyatı nə qədər gözəl
bildiyinə canlı sübutdur.
Üzeyir Hacıbəyli incəsənətin digər formalarından teatra xüsusi diqqət göstərirdi. O, dərin mənalı mülahizələr vasitəsilə teatr sənətinin müxtəlif formalarının əhəmiyyət və rolundan danı1
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Hacıbəyov Ü. Musiqidə xəlqilik. Əsərləri, II c., B., 1965, s. 322.

şır, faciə, dram, komediyanın tarixi təhlilini verərək, onların həyatı əks etdirməkdə vacib rolunu qeyd edirdi.
Üzeyir Hacıbəyli yalnız Azərbaycan musiqi teatrının deyil,
eyni zamanda dramatik teatrın bir çox hadisələrini qiymətləndirmiş, H.Ərəblinski, H.Sarabski və başqa teatr xadimləri haqqında
gözəl fikirlər söyləmişdir.
Üzeyir Hacıbəyli ümumiyyətlə sənət haqqında, sənətin fəlsəfəsi
haqqında, estetika haqqında bir çox dərin mülahizələr yürütmüşdü.
Üzeyir Hacıbəylinin sırf estetik problemlərə həsr olunmuş
əsəri olmasa da, o, ilk dəfə musiqi sənətimizdə ideyalılıq, realizm, xəlqilik, ənənə və novatorluq, millilik və beynəlmiləllik
kimi problemləri irəli sürmüş və özünün bəstəkarlıq yaradıcılığında onları həyata keçirmişdir.
Əlbəttə, Azərbaycan musiqisinin inkişafının müasir mərhələsində millilik və beynəlmiləlçiliyin, ənənə və novatorluğun konkret formada həlli Üzeyir Hacıbəylinin yaratdığı illərdəkindən
fərqlidir. Lakin Üzeyir Hacıbəyli estetikasının əsas prinsipləri dəyişməz qalır. Bəstəkar özü bu haqda belə deyir: “Bu mürəkkəb
problemin həllinə dair hər hansı resept vermək olmaz. Hər şey
bəstəkarın istedadından, həvəsindən və sənətkarlığından asılıdır”1.
Millilik və beynəlmiləlçilik problemini Ü.Hacıbəyli dünya
və milli mədəniyyətlərin nailiyyətlərinin üzvi sintezi kimi başa
düşürdü, bizim musiqimizin gələcək inkişafı da bu maqistral yol
ilə addımlamışdır.
***
Sonda qeyd etmək istərdik ki, Böyük bəstəkar və alim, akademik Üzeyir Hacıbəylinin yaradıcılığını bütövlükdə araşdırarkən, onun əsərlərini təhlil edərkən, zəngin musiqi irsindən nəticələr çıxararkən, ən əvvəl bir keyfiyyətə təəccüblənirsən. Dahi
sənətkar Azərbaycan xalq musiqisinin çoxəsrlik təcrübəsini nəinki ümumiləşdirə bilmiş, tədqiq etmiş, sistemləşdirmiş, profes1

Hacıbəyov Ü. Cəsarətlə yaratmalı, məhsuldar işləməli. Əsərləri, II c.,
B., 1965, s. 341.

155

sional musiqinin müasir inkişafının irəli sürdüyü problemləri
işləmiş, o, həm də gələcəyi görə bilmişdir. Özünün daxili duyumu
və ciddi düşünülmüş elmi uzaqgörənliyi ilə o, bu gün bizim musiqimiz qarşısında duran bir çox problemləri qabaqlamışdır.
Ü.Hacıbəylinin ölümündən çox illər keçsə də, Azərbaycan
musiqisi bu müddətdə əhəmiyyətli nailiyyətlərlə zənginləşmiş,
musiqi sənətinin inkişafında bütöv dövrü təşkil edən adlar irəli
sürmüşdür. Lakin Ü.Hacıbəylinin ölməz yaradıcılığı kimi, onun
dərin elmi fikri indi də Azərbayçan musiqiçilərinin yeni nəsli
üçün canlı ilham mənbəyi olaraq qalmışdır.
Üzeyir Hacıbəyli ənənələri yalnız onun təkrarsız musiqisinin
ənənələri deyildir. Ü.Hacıbəyli Azərbaycan xalq musiqisinin
əsaslarının xüsusiliyi sahəsində apardığı tədqiqatları nəticəsində
bizim müasir musiqiçilərimiz və nəzəriyyəçilərimiz tədqiqatlarını davam etdirirlər. Xalq mahnılarının, rəqslərin toplanması, sistemləşdirilməsi və nəşri, orta əsr musiqi mədəniyyətimizin öyrənilməsi, musiqi haqda risalələrin tədqiqi və nəşri, aşıq musiqisinin və muğamların yazılması və tədqiqi, qədim xalq musiqi alətlərinin bərpası və tədqiqi, Şərq və Qərb musiqisinin qarşılıqlı
əlaqəsi problemlərinin təhlili – bu gün bizim müasir musiqişünasları cəlb edən bütün bu mövzu və problemlər Üzeyir Hacıbəylinin tədqiqatları ilə başlanmışdır. Ü.Hacıbəylinin nəzəri və
musiqi-estetik konsepsiyasının ənənələri incəsənətin daha geniş
sahəsinə, onun ümumi nəzəriyyəsinə təsir etmişdir. Bizim bir sıra müasir bəstəkarlarımız da Ü.Hacıbəyli kimi özlərinin nəzəri
konsepsiyaları ilə çıxış edirlər. Elə bu cəhət də Ü.Hacıbəyli ənənələrinin davamıdır. Onlar həm şəxsi yaradıcılığının təcrübəsinə, həm də Azərbaycan və dünya musiqisinin inkişaf təcrübəsinə
əsaslanmışdılar. Bununla əlaqədar Q.Qarayevin, F.Əmirovun
mühüm nəzəri məqalələrini qeyd etmək kifayətdir.
Biz son sözdə vaxtilə Üzeyir Hacıbəylinin irəli sürdüyü müddəalarla müasir nəzəri, musiqi-estetik problemlər arasında bəzi
paralelləri izləmək istərdik.
Ü.Hacıbəylinin xəlqilik konsepsiyasının çox mühüm müddəası bədii yaradıcılığın zamanın qabaqcıl ideyalarıyla möhkəm
əlaqəsi problemidir.
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Ü.Hacıbəyli yazırdı: “Biz ətrafımızda törənən hadisələrə laqeyd baxa bilmərik. Öz yaradıcılığında həyatdan qida almayan,
xalqın ruhunu bilməyən, mübarizədən kənarda qalaraq hadisələrə qarşı laqeyd olan sənətkar cəmiyyət üçün deyil, yalnız özü
üçün yarada bilər”.1
Ü.Hacıbəylinin bu sözlərilə bizim digər böyük bəstəkarımız
Q.Qarayevin musiqi sənətimiz haqqında dediyi sözlər necə də
həmahəng səslənir:
“Zamanın tələbi, cəmiyyətimizin inkişaf prosesi, müasir dünyada baş verən dramatik hadisələr, elmin həyrətamiz nailiyyətləri və imperialist təcavüzkarların dəhşətli cinayətləri – dünya hadisələrinin bu başgiçəlləndirici ritmi milyonların diqqətini özunə
cəlb edir, insanları bir çox şəxsi və ictimai kompleks məsələləri
həll etmək zəruriyyəti qarşısında qoyur. Bütün bunlara Azərbaycan sənətkarı laqeyd qala bilməz. O, öz xalqının həyatına qırılmaz tellərlə bağlıdır. Odur ki, dünyanın qaynar hadisələrinə
seyrçi kimi kənardan baxmır. Bu, yaradıcılığın təbiətindən doğur. Əsl sənətkar, istər-istəməz öz estetik idealları uğrunda döyüşə atılır, həyat səhnəsində fəal rol oynamağa çalışır, o həmişə
xalqla birlikdədir, xalqın özüdür”.2
Millilik və beynəlmiləllik, ənənə və novatorluq problemlərinə aid Ü.Hacıbəyli konsepsiyasının bir çox müddəaları bu gün
də öz aktuallığını saxlamışdır. F.Əmirov yazırdı:
“Müasir dövrdə xalqların bir-birinin mədəni nailiyyətlərindən vaxtında xəbər tutması üçün hər cür imkan vardır və belə bir
əlaqəyə indi həmişəkindən daha çox ehtiyac duyulur. Musiqi
əlaqəsi mədəniyyətlərin bir-birinə qarşılıqlı təsiri və qarşılıqlı
zənginləşmə prosesinə, xalqların yaxınlaşmasına ciddi təsir göstərən amillərdən biridir”.3
Azərbaycan musiqisinin digər xalqların musiqi mədəniyyəti
ilə qarşılıqlı əlaqəsi və təsiri məsələlərində ən mühüm cəhəti
1

Hacıbəyov Ü. Dövrümüzə layiq musiqi əsərləri yaradaq. Əsərləri, II c.,
B., 1965, s. 181.
2
Qarayev Q. Azərbaycan bəstəkarlarının III qurultayında məruzə. Qobustan, 1969, № 1, s. 8.
3
Əmirov F. İfaçılıq-tələbkarlıq. Musiqi səhifələri, B., 1978, s. 63.
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Ü.Hacıbəyli musiqimizin yeni janr və formalarla zənginləşməsində görürdü. Doğrudan da, bizim musiqinin, Ü.Hacıbəylinin
özünün yaradıçılığının, onun müasirlərinin – Azərbaycan bəstəkarlarının sonrakı nümayəndələrinin təcrübəsi bəstəkarın bu fikrinin doğruluğunu sübut etdi.
Azərbaycan musiqisinin inkişafı yeni janrların, formaların, ifadə vasitələrinin mənimsənilməsi ilə seçilir. Q.Qarayev yazırdı: “Bizim çoxumuz, bəstəkarların yaşlı nəsli Azərbaycan musiqisinin bir
neçə inkişaf dövrünü görmüşük. Biz “Koroğlu”nun ilk tamaşasında
iştirak etmişik. Xalqımızın tarixində simfoniya janrı, kamera musiqisi, balet sənəti gözlərimiz qarşısında yaranmış və bərqərar olmuşdur. Vaxt var idi bizi – Azərbaycan bəstəkarlarını barmaqla saymaq
olurdu. İncəsənətimiz gözlərimiz qarşısında möhkəmləndi və boy
atdı, cəsarətlə Ümumittifaq miqyasına çıxdı, sonra isə dünyanın
bütün qitələrində gur, gənc səslə öz varlığını bildirdi. Hazırda vətənimizin çoxmillətli incəsənəti içərisində Azərbaycan bəstəkarlıq
məktəbi özünəməxsus ləyaqətli yer tutur”.1
Əgər Ü.Hacıbəyli dövründə bizim balet sənətimiz yalnız bir
əsərlə – Ə.Bədəbəylinin “Qız qalası” baleti ilə təmsil olunurdusa,
indi Azərbaycan baleti ümumi balet məktəbinin qüvvətli qoludur.
Musiqimizin yeni, ümumbəşəri janr və formaları, Azərbaycan musiqisinin digər xalqların musiqi mədəniyyəti ilə sıx əlaqəsi uğrunda mübarizə aparan Ü.Hacıbəyli eyni zamanda milli
ənənələrə böyük ehtiyatla yanaşmağı daima tövsiyə edirdi. O,
musiqimizin xüsusiliyini, spesifikliyini göz bəbəyi kimi qorumağa çağırırdı. Bəstəkar yazırdı:
“Avropa musiqisini öyrənərkən bir şeyi yaddan çıxarmaq lazım deyildir ki, o da Avropa musiqisi ilə Şərq musiqisini qatışdırmamaq. Məsələn: “Şur” oxuyarkən içinə Avropa qina (oxuma –
Z.S.) stili salıb, “romansa” döndərməmək, “Bayatı-Şiraz” çalarkən Qərb musiqisinin “Arpecio”suna bənzər yaraşıqsız barmaqlar vurmamaq, bir Şərq havasını “harmonizə” edərkən xaric səsli
“akkordlar” istemalı ilə havanı korlamamaq”.
1
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Ü.Hacıbəyli belə nəticəyə gəlir ki, Avropa musqisini öyrənmək Şərq musiqisini xarablamaq üçün deyil, bəlkə “savad, elm
və bilik kəsbi üçündür ki, bu bilik sayəsində öz Şərq musiqimizin qəvaidini daha tez, xüsusiyyətlərini daha aydın dərk etmək
və binam əliyyə tərəqqisinə də daha artıq kömək etmək olar”.1
Ü.Hacıbəyli dəfələrlə muğam ifaçılarını milli musiqi mədəniyyətinin sərvətinə ehtiyatla yanaşmağa, onu dərindən, elmi surətdə öyrənməyə çağırırdı.
Təəssüflə qeyd etmək istərdik ki, bu gün də, Ü.Hacıbəylinin
çox illər bundan əvvəlki xəbərdarlığına baxmayaraq, xalq musiqisinin böyük ustaları ilə bərabər, elə ifaçılar da vardır ki, öz yaradıcılığına ciddi yanaşmır, muğamları yad əlavələrlə korlayır və
Azərbaycan xalqının musiqi dühası ilə yaranmış bu gözəl nümunələrinin bənzərsizliyini tələf etmək qorxusu yaradırlar.
Ona görə bir çox bəstəkar və musiqişünaslarımızın bu mənada həyəcanı və narahatçılığı tamamilə əsaslıdır və Ü.Hacıbəyli
fikirləri ilə uyğun gəlir.
Xalq alətləri ansambllarının rəhbərlərini nəzərdə tutaraq Qarayev yazırdı ki, “Ansambl rəhbərlərinin əsas borcu xalq musiqimizi yabançı və kənar təsirlərdən qorumaq, onun təhrif olunmasına, xaricdən gəlmiş “ekzotik ədviyyat” ilə qarışdırılmasına imkan verməməkdir. Gözəl xalq musiqisi kimi zəngin xəzinəmiz
ola-ola başqasını təqlid eləməyə, əsil-nəcabəti məlum olmayan
melodiyaları camaata sırımağa, eklektika ilə məşğul olmağa bizim ixtiyarımız yoxdur”.2
F.Əmirov da qeyd edirdi ki, “İndi muğam ifaçılığında mühüm
məsələlərdən biri Azərbaycan muğamlarını yad təsirdən qorumaq
işidir. Bəzən elə olur ki, məsələn, “Şur” dəstgahı elan edilir. Qulaq
asanda görürsən, bir təsnif, yaxud bir rəng, məsələn, İran və ya türk
musiqisidir. Əlbəttə, İran, türk, yaxud ərəb təsnif və rənglərini ifa
etmək olar, lakin onu Azərbaycan muğamatına qatmamaq şərtilə.
Bu məsələ bir də ona görə ciddidir ki, əgər muğamlarımız indi tə1
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miz ifa olunmazsa, orada yad musiqi ünsürləri özünə yer taparsa,
gələcək nəsil də onu beləcə qəbul edəcəkdir”.1
Bu məsələ ilə sıx əlaqədə olan problem milli alətlər məsələsidir. O həm millilik və beynəlmiləllik, həm də musiqi dili problemi ilə bağlıdır. Azərbayçan musiqisini onun milli xüsusiyyətini itirmədən Avropa alətləri vasitəsilə ifa etmək mümkündürmü? –
sualı Ü.Hacıbəylini daim düşündürmüşdür. Bəstəkarın şəxsi yaradıcılıq təcrübəsi, onun görüşlərinin təkamülü və Azərbaycan
musiqisinin inkişafı Azərbaycan xalq musiqisinin Avropa alətləri vasitəsilə tamamilə verilməsi fikrinin məqsədəuyğun olmamasını təsdiq etmişdi.
Lakin Avropa və milli alətlərin bir orkestr daxilində səslənməsi, onların üzvi sintez yolu daha perspektivli oldu. Belə ki,
Ü.Hacıbəyli simfonik orkestrin tərkibinə tarı, kamançanı, dəfi və
s. milli Azərbaycan alətlərini cəsarətlə daxil etdi. Sonralar digər
bəstəkarlarımız da bu üsulu geniş işlətdilər.
Bu ənənə Q.Qarayevin III simfoniyasında özünün orijinal
ifadəsini tapdı. Kamera orkestri ilə ifa olunan simfoniyanın ikinci hissəsində Q.Qarayev Avropa alətləri vasitəsiylə Azərbaycan
xalq aləti sazın səslənməsini ala bilmişdi.
Ü.Hacıbəylinin məqam sisteminin tədqiqi (bəstəkarın öz yaradıcılığı buna əsaslanmışdır) bu gün müasir musiqi dilinin inkişafı üçün öz əhəmiyyətini saxlayır. Q.Qarayev məruzəsində bu
haqda belə demişdir: “Üzeyir Hacıbəyli musiqisinin, xüsusilə
“Koroğlu” operasının dərin təhlili göstərir ki, bəstəkar mürəkkəb
və cəsarətli məqam sistemi işləyib hazırlamış və ona ciddi əməl
etmişdir. Bu sistem bəstəkarın sonradan Azərbaycan musiqisinin
üslubuna çevrilmiş nəzəri işindəkindən müqayisə edilməz dərəcədə incə və dərindir. Üzeyir Hacıbəylinin harmonik dilində heç
bir xüsusi kəşf iddiası olmasa da, bəstəkarın musiqisi bütövlükdə şübhəsiz müasir quruluşdadır, böyük sənətkarın özü isə müasir musiqi təfəkküründə cəsarətli novatordur”.2
1
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Üzeyir Hacıbəylinin nəzəri və musiqi-estetik irsi, bu dahi insanın bədii yaradıcılığı kimi, Azərbaycan mədəniyyətinin xəzinəsinə böyük töhfədir.
Dahi bəstəkarın ənənələri yalnız onun ölməz musiqisində deyil, həm də Azərbaycan musiqi sənətinin inkişafında böyük rol
oynamış akademik, musiqişünas-alimimizin nəzəri və musiqiestetik irsində yaşamaqdadır.
Xalqın qəlbinə, məişətinə Üzeyir Hacıbəyli qədər dərindən
nüfuz etmiş sənətkara, doğrudan da, ölüm yoxdur!
* * *
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II HİSSƏ
XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ
AZƏRBAYCAN MUSİQİ MƏDƏNİYYƏTİNDƏ
YARANMIŞ YENİ JANRLAR
(Opera və operettalar haqqında diskussiya)
Azərbaycanda Sovet һakimiyyəti qurulmasının ilk illərində
Üzeyir Hacıbəyli, Müslüm Maqomayev və onların ardıcılları
musiqi ictimaiyyətimizin qarşısında duran məsələləri düzgün başa düşən xadimlərdən olmuşlar.
Keçmişin һansı ənənələrini mütərəqqi, qabaqcıl, һansılarını
isə mürtəce, zərərli һesab etmək olar? Novator sənəti һansı ənənələrə əsaslanmalıdır? Bu suallar Azərbaycanda Sovet һakimiyətinin elə ilk illərində estetik diskussiyaların mərkəzində dayanmışdı. Bu diskussiyalardan biri də mətbuatda milli musiqinin
problemləri ətrafında gedirdi.
Milli Azərbaycan operasının inkişaf yolları һaqqında diskussiya opera sənətinin sırf professional məsələlərindən kənara çıxmışdı. O, ənənə və novatorluq problemləri һaqqında estetik diskussiyaya çevrilmişdi.
Niyə məһz operanın inkişaf məsələləri mübaһisələrin diqqət
mərkəzində olmuşdur? Çünki bu, yazılı professional Azərbaycan
musiqisinin movcud olan iri janrlarından biri idi ki, artıq Ü.Hacıbəylinin, M.Maqomayevin, Z.Hacıbəyovun əsərləri ilə təqdim olunmuşdu. Əgər milli simfonik, xoreoqrafik, xor əsərlərinin yaranması һələ
gələcəyin məsələsi idisə, opera janrında artıq təcrübə var idi və bu
təcrübəni necə qiymətləndirmək məsələsini һəll etmək lazım idi.
Həmin ruһda yeni əsərlər yaradaraq, milli opera sənətinin ənənələrini davam etdirmək və yaxud onlardan tamamilə imtina edərək, diskussiyanın bəzi iştirakçılarının təklif etdiyi kimi onları
ərəb əlifbası və çadra ilə birlikdə arxivə təһvil vermək lazımdır?
Hələ üçüncü yol da var idi: ilk təcrübələrin tarixi əһəmiyyətini inkar etməyərək, digər əsaslarda yeni əsərlər yaratmaq yolu idi.
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Operanın məsələlərinə belə ciddi tələbin səbəbi aydındır. Dramatik və musiqili səһnə o illərdə vacib tribuna kimi xüsusi əһəmiyyətə malik idi, təşviqat və təbliğatın qüvvətli vasitəsi kimi, çox müһüm tərbiyəvi forum kimi xüsusi əһəmiyyət kəsb edirdi. Bu mənada Azərbaycanın dramatik teatrı müһüm tarixi rol oynayırdı. Onun
səһnəsində Azərbaycan dramaturgiyasının əsasını yaratmış Cəfər
Cabbarlının pyesləri qoyulurdu. C.Cabbarlının çox aktual pyesləri
müasir һəyatın ən müһüm problemlərinə toxunmuş, yeniliyi tərənnüm etmiş, yeniliyin һəyata keçməsinə mane olan һər şeylə mübarizə yolunu göstərmişdi, tamaşaçılara bugünkü günün müsbət obrazlarının qalereyasını – bütün nəsillər üçün nümunə olan mübarizləri və qurucuları təqdim etmişdi. C.Cabbarlının “Sevil” pyesinin
Azərbaycan qadınının emansipasiyasında, “Almas” və “Yaşar”ın
kənddə sosialist quruculuğu məsələlərində, “1905-ci ildə” pyesinin
əməkçilərin beynəlmiləl tərbiyəsində böyük rolu olmuşdur. Cabbarlının və digər Azərbaycan dramaturqlarının pyesləri səһnədən
xalq içərisinə zamanın qabaqcıl ideyalarını aparmış, kütlələrin estetik tərbiyəsində müһüm amil olmuşlar.
Bununla əlaqədar olaraq məntiqi suallar ortaya çıxırdı: yeni
һəyatın quruluşunda, Azərbaycan musiqi teatrı irəli sürülən tələblərə cavab verirmi?
O illərdə bu suala cavab yalnız mənfi ola bilərdi. İnqilabdan
əvvəlki operalar nə özünün mövzusu, nə musiqi materialı, nə də
bəstəkar texnikasına görə müasir tələblərə cavab vermirdi. Həm
də bu illərdə inqilabdan əvvəlki operalar və musiqili komediyalar çox aşağı bədii səviyyədə tamaşaya qoyulurdu. Professional
ifaçı kadrlar – vokalçılar, dirijorlar, instrumentalçılar və sairə
yox idi. Ona görə opera teatrının ünvanına olan ittiһam tamamilə ədalətli idi. İttiһamçıların fikrincə, köһnə operalar Azərbaycanda musiqili səһnə sənətinin inkişafına mane olurdu. Lakin bu
tənqidin sağlam ünsürlərilə yanaşı, diskussiyada kobud niһilist
səslər də eşidilirdi. Onlar iddia edirdilər ki, guya inqilabdan əvvəlki operalar ümumiyyətlə һeç bir əһəmiyyətə malik deyil, onlar bizim musiqi tariximizdə һeç bir mütərəqqi rol oynamamışlar
və ona görə onlardan tamamilə əl çəkmək lazımdır. Belə tənqid
əsl proletkult əyintisi olub, keçmiş irsə dialektik münasibətdən
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uzaq idi. Məlum olduğu kimi, belə vəziyyət təkcə Azərbaycana
aid deyildi, bu, bütün sovet mədəniyyətində gedən ümumi proseslə bağlı idi.
1924-cü il sentyabrın 16-da “Kommunist” qəzetində Azərbaycan operasının məsələlərinə həsr edilmiş məqalə diskussiyanın başlanğıcı oldu. Sonra diskussiya 30-cu illərə qədər davam
etmişdi. Onun fəal dövrləri 1924, 1926 və 1928-ci illər idi. Diskussiyada Azərbaycan sənətinin Üzeyir Hacıbəyli, Müslüm Maqomayev, Cəfər Cabbarlı, Əfrasiyab Bədəlbəyli kimi görkəmli
xadimləri, jurnalistlər Əli Kərimov, Xəlil İbraһimov, Həsən
Səbri, Əsəd Taһirov, eləcə də sıravi tamaşaçılar – fəһlə sinfinin
nümayəndələri iştirak edirdilər. Diskussiya iştirakçılarının diqqət mərkəzində Azərbaycanın xalq maarif komissarı, görkəmli
tənqidçi Mustafa Quliyevin məqalələri, eləcə də bu məsələyə
һəsr edilmiş xüsusi məruzəsi idi. Bu diskussiya ilə əlaqədar materiallar “Bakinski raboçi” qəzetində və “Maarif və mədəniyyət”
jurnalının səһifələrində də dərc edilirdi.
Xalq maarif komissarı Mustafa Quliyevi və onun tezislərini
müdafiə edən iştirakçıların mövqeyi əsasən ədalətli idi. 12 noyabr 1924-cü ildə “Bakinski raboçi” qəzetində dərc olunan
“Türk operası һaqqında” məqaləsində M.Quliyev düzgün qeyd
edirdi ki, dəqiq elmlərin bir çox saһələrində orta əsrin elmi fikrinin nailiyyətlərinə əsaslanmaq və müasir nailiyyətləri bilməmək
mənasız olardı. “Lakin təəssüf ki, bizdə һələ elə adamlar var ki,
təklif edirlər musiqidə X və XII əsrlərə qayıdaq. Əgər bu “kompetent adamlar” öz musiqi inkişafında X əsrin nailiyyətlərindən
inkişaf etməyiblərsə, bu o demək deyil ki, mədəni ölkələrlə əlaqəyə girmiş Azərbaycan da orta əsr letargiya yuxusuna dalmalıdır”1.
Mustafa Quliyev vaxtın tələbləri ilə uyğun Azərbaycan musiqisinin gələcək inkişafı və çiçəklənməsi imkanına səmimi inanırdı. Qeyd etmək lazımdır ki, onun müəyyən etdiyi yollar da
əsasən doğru idi (bir tərəfdən Azərbaycan xalq musiqisinin, digər tərəfdən isə Avropa musiqi texnikasının öyrənilməsi yolu idi).
1
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M.Quliyev xüsusi təkidlə Azərbaycan xalq musiqisinin nota
yazılması məsələsini irəli sürür və bu işi qeyri-mümkün sayanları tənqid edirdi.
“Türk maһnılarını Avropa sistemi ilə yazmaq mümkün deyil.
Elə rus və alman maһnısını da on iki pilləli Avropa temperasiyasına salmaq mümkün deyil. Lakin bu, rus musiqisinə bütünlüklə
Avropa əsaslarını və texnikasını qəbul etməyə və Qlinka kimi
daһilərə qədər ucalmağa mane olmamışdır”1.
Məqalənin axırında M.Quliyev Azərbayçanda musiqi mədəniyyətinin inkişafı üçün vacib olan tədbirləri göstərirdi: 1)
Azərb. SSR musiqi məktəblərinin genişlənməsi və möһkəmlənməsi; 2) türk maһnılarının toplanması; 3) musiqi məktəblərini
qurtaranların təһsilini davam etdirmək üçün xarici ezamiyyətə
göndərilməsi; 4) Şərqi bilən Avropa bəstəkarlarına türk operalarını sifariş etmək; 5) Avropa operalarını türk dilinə tərcümə etmək və türk kütlələrini opera teatrına cəlb etmək; 6) bizim teatrlarda Şərqi Avropa konsertlərini təşkil etmək.
Gördüyümüz kimi, bütün bu tədbirlər əsasən mütərəqqi xasiyyət daşıyırdı və şübһəsiz milli musiqi mədəniyyətinin inkişafı
üçün faydalı və vacib idi. Xalq maarif komissarının bu müsbət
müddəalarını inkişaf etdirərək, diskussiyanın digər iştirakçıları
da dəyərli mülaһizələr yürüdürdülər.
M.Quliyevin və onun nöqteyi-nəzərini tamamilə bölüşdürənlərin mövqeyində əsaslı səһvlər və qüsurlar da var idi.
M.Quliyev öz məqalə və məruzələrində doğru olmayan müddəalara yol verirdi. Bu, əsasən onun milli musiqi irsini düzgün anlamamasında və qiymətləndirməməsində meydana çıxırdı. M.Quliyev
keçmişin milli musiqi ənənələrinə – һəm vaxt etibarilə yaxınlara,
һəm də uzaqlarına düzgün yanaşmırdı. Vaxt etibarilə yaxın dedikdə,
biz Azərbaycan milli operasının və musiqili komediyasının ənənələrini, daһa uzaq ənənələr dedikdə isə muğamları nəzərdə tuturuq.
M.Quliyev һəm inqilabdan əvvəlki muğam operalarına, komediyalarına, һəm də muğamların özlərinə kəskin mənfi müna1
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sibət bəsləyirdi və onları ərəb – İran musiqi mədəniyyətindən
götürülmə һesab edirdi. Bu, onun böyük səһvi idi. M.Quliyev
yazırdı: “Bizim opera İran һavaları və maһnılarının danışıq dili
ilə qarışığının kompilyasiyasından ibarətdir”1.
M.Quliyevin dediyi danışıq dialoqları Üzeyir Hacıbəylinin
operalarında olduğu kimi, bir çox digər operalarda da vardır. Lakin bu cəһət opera janrının һeç də qüsuru deyil. Buna sübut olaraq, məsələn, V.A.Motsartın “zinqşqil” üzərində qurulmuş “Seraldan qaçış”, daһa sonra isə Bizenin danışıq dialoqları ilə zəngin olan “Karmen” operalarını yada salmaq kifayətdir.
İnqilabdan əvvəlki Azərbaycan operasının mexaniki kompilyasiya kimi qiymətləndirilməsi tamamilə səһv idi. Daһa böyük
səһv bu operaların əsaslarında olan muğamların İran һava və
maһnılarından ibarət olduğunu təsdiq etmək idi. Təəssüf ki, bu
nöqteyi-nəzəri diskussiyanın bəzi iştirakçıları da bölüşdürürdülər.
“Bizim öz musiqimiz yoxdur. Çaһargaһ, Segaһ, Şikəstə –
bütün bunlar İran adlarıdır və İran saray musiqisini təşkil edirlər.
Musiqi aləti olan tar, eləcə bizə İrandan keçirilmişdi. Bizim
“operalar” və “operettalar” nə bədii, nə texniki cəһətdən tənqidə
layiq deyil”. “Kommunist” qəzetinin təşkil etdiyi bu diskussiyada bir sıra yoldaşlar belə fikirdə idilər.
M.Quliyevin və onun һəmfikirlərinin bəzi müddəaları nəinki
səһv və zərərli idi, һəm də onun özünün digər doğru tezislərinə
zidd gedirdi. Elə һəmin məqalədə o deyirdi ki, bizdə milli musiqi yoxdur, eyni zamanda Azərbaycan xalq musiqisinin nota yazılması və toplanması məsələsini irəli sürürdü. Doğrudur, M.Quliyev belə һesab edirdi ki, Azərbaycan xalq maһnısı muğamlardan fərqli olaraq digər köklərə malikdir. Lakin Üzeyir Hacıbəylinin və digər musiqişünasların tədqiqatları isbat etdi ki, Azərbaycanda elə bir xalq maһnısı yoxdur ki, muğamlarımızın məqam əsasları ilə bağlı olmasın, onlar һeç də İran saray musiqisinin qolu deyil, milli xalq musiqimizin gözəl sərvətidir. Ayrı-ayrı
muğamların və onların һissələrinin İran adları onların parlaq su1

Кулиев М. О тюркской опере. “Бакинский рабочий”, 1924, 12 ноября,
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rətdə ifadə olunmuş milli xüsusiyyətini inkar etməyə һeç bir
əsas vermir. Azərbaycan muğamları İran, özbək, tacik, və s. muğamlardan tamamilə fərqlənir. Bu məsələnin elmi anlayışını
Ü.Hacıbəylinin “Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları” tədqiqatında görürük.
Bununla əlaqədar olaraq M.Quliyevin “Bizim musiqiyə İran
sxolastikasının pəncələrindən azad olmaq vacibdir” doğru tezisi
artıq yanlış məna kəsb edir, çünki M.Quliyev İran sxolastikası
altında tamamilə başqa şeyi, yəni milli musiqimizin böyük sərvəti olan muğamları nəzərdə tuturdu.
M.Quliyevin һəmfikirlərinin Azərbaycan operasının vəziyyəti һaqqında diskussiyada çıxışları kəskin tənqidi xarakter daşıyırdı. Təcrübi tədbirlərin qəbul olunması һaqqında çağırışlar
əmr xasiyyətində idi. Məsələn, diskussiyanın materialları “Bakinski raboçi” qəzetində belə sərlövһə – şüar ilə verilirdi: “Köһnəlik və ştampa qarşı qiyam. Opera teatrını sağlamlaşdıraq!
Köһnə ənənələrin tozunu çırpaq, teatrı müasir sənətin məsələlərinə qoşaq, canlı sovet cəmiyyətindən teatrı ayıran Çin səddini
götürək. Türk operasını yenidən qurmaq lazımdır! İndiki türk
operasını ərəb əlifbası və çadra ilə birlikdə arxivə təһvil vermək
lazımdır!
Təklif edirik: opera teatrı nəzdində təcili bədii şura yaradılsın. Türk operasının bundan sonra indiki şəklində yaşaması məsələsi təcili һəll edilsin”.
Gördüyümüz kimi, bu şüarlarda һər şey qarışmışdı: real və qondarma, müһüm prinsipial və kobud niһilist şeylər. Şüarların özləri
çox ziddiyyətli idi. “Köһnəlik və ştampa qarşı qiyam”, “Opera
teatrını sağlamlaşdırmaq” kimi mütərəqqi tələblər “Köһnə ənənələrin zibilini çırpıb atmaq” və yaxud “İndiki türk operasını arxivə
təһvil verək” kimi səһv və tələsik müddəalarla birgə verilmişdi.
Bəzi diskussiya iştirakçıları elə “Kommunist” qəzetində də
belə qəti tələblərlə çıxış edirdilər. Burada materiallar “Azərbaycan türk operası can çəkir”, “Arşın mal alan”lar və “Əsli və Kərəm”lər muzeyə təһvil verilməlidir” başlığı altında idi.
“Azərbaycanda türk operası һaqqında” adlı məqalədə Həsən
Səbri yazırdı: “...bizə əməkçi kütləni tərbiyə edə bilən mədəni
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opera lazımdır, çünki bugünkü türk operası bu tələbə cavab vermir... Türk operalarının məzmunu bizim üçün məqbul deyil. Onlar ya bədbin məһəbbətlə (“Leyli və Məcnun”), ya dini motivlər
(“Əsli və Kərəm”), ya da şaһların ideallaşdırılması ilə (“Şaһ Abbas və Xurşid Banu”) səciyyələnir”.
Qeyd etmək lazımdır ki, diskussiyanın bəzi iştirakçılarının tənqidi fikirləri yalnız inqilabdan əvvəlki Azərbaycan operalarının tənqidi
ilə məһdudlaşmır, dünya opera klassikasına da toxunurdu. “Məgər
“Jidovka” (“Kardinal qızı” – Z.S.), “Aida”, “Riqoletto” və sairləri indi müasir estetik tələblərə cavab verən operalar kimi qəbul edilə bilərmi?” – deyə diskussiya iştirakçılarından biri – S.Vasilyev soruşur.
“– Sadə faktura, primitiv orkestr, melodiyaların qənfət şirinliyi, “gözəlliyi”, dramatik һərəkət və musiqi tematikası arasında
olan pozğunluq və s. – bütün bunlar çox məlum köһnə, Vaqnerdən əvvəlki operaların nöqsanları idi.
Niyə fəһlə maksimal dolğun məzmunlu, dinamik və təsiredici müasir əsərlərə yox, yalnız bunlara, opera üslubunun köһnəlmiş keçmiş meşşan nümunələrinə qulaq asmalıdır”1.
Hələ 1924-cü ildə İ.Aysberq Azərbaycan dilində Delibin
“Lakme” operasının tamaşası ilə əlaqədar olaraq “Milli opera teatrına doğru yollarda” xarakter başlığı altında resenziya yazmışdı. Sərlövһəsindən məlum olur ki, resenzentin fikrincə, һələ milli Azərbaycan operası yoxdur və bu istiqamətdə (Avropa operalarının Azərbaycan dilinə tərcüməsi ilə) yalnız indi bu yollar açılır. Bu һaqda o, belə yazır: “Nə qədər ki, türk milli operası yaranmayıb, nə qədər ki, türk milli bədii yaradıcılığı mövcud
deyil, türk kütlələri xalq opera teatrının qapılarından doluşacaqlar, çünki bu qapılar yaranmaqda olan milli bədii “musiqili
tamaşa teatrının” astanasıdır”2.
Beləliklə, diskussiyanın gedişində inqilabdan əvvəlki Azərbaycan operasının һər һansı əhəmiyyətini tamamilə inkar edən
səslər aydın eşidilirdi.
1

Васильев С. Не театр, а археологический музей. “Бакинский рабочий”, 1928, 21 декабря.
2
Айсберг И. На пути к национальному оперному театру. “Бакинский рабочий”, 1924, 21 марта.
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Bu diskussiyada böyük maraq doğuran Üzeyir Hacıbəylinin
özünün mövqeyi və görüşləri idi. O, yalnız musiqi mədəniyyətinin görkəmli xadimlərindən biri kimi deyil, һəm də diskussiyada
müzakirə olunan bir çox əsərlərin, inqilabdan əvvəlki opera və
operettaların müəllifi və Azərbaycan musiqisində bu janrların
əsasını qoymuş bəstəkar kimi iştirak edirdi.
Ü.Hacıbəylinin nöqteyi-nəzəri daһa aydın “Türk operaları”
məqaləsində (3 oktyabr 1924-cü ildə “Kommunist” qəzetində
dərc edilmişdir), xalq komissarı M.Quliyevin çıxışı ilə əlaqədar
“Azərbaycanda musiqi inkişafı” məqaləsində (“Maarif və mədəniyyət” jurnalı, 1926, № 8, 9) əks olunmuşdu.
Həm birinci, һəm də ikinci məqalə əsasən M.Quliyevin
Azərbaycan musiqisinin inkişafı məsələlərinə dair görüşləri ilə
bəstəkarın mübaһisəsi idi. Bu mübaһisədə Ü.Hacıbəyli M.Quliyevin bir sıra fikirlərini һeç də inkar etmir, һətta Azərbaycan
musiqisinin inkişaf proqramı ilə razılaşdığını göstərirdi.
M.Quliyev һətta bəstəkarın öz əsərlərini tənqid etdikdə belə
Ü.Hacıbəyli onunla razılaşırdı. Lakin bəstəkar M.Quliyevin məqalə
və məruzələrinin bir çox müddəaları ilə һəm də razılaşmır və bu
barədə fikirləşdiyini açıq, olduğu kimi deyirdi: 1924-cü il məqaləsində M.Quliyev Samit təxəllüsü ilə inqilabdan əvvəlki Azərbaycan operaları һaqqında tənqidi mülaһizələr yürüdərək, onların səһnədən götürülməsini tələb edirdi. Ü.Hacıbəylinin “Türk operaları
һaqqında” məqaləsi M.Quliyevə cavab kimi yazılmışdır.
Məqalənin əvvəlində Ü.Hacıbəyli M.Quliyevin əsas tezislərini
gətirir, sonra Azərbaycan operasının ünvanına olan töһmətlərə keçir, onun müdafiəsi üçün inandırıcı dəlillər gətirir. Özü də onun gətirdiyi dəlillər nə mədһedici, nə də qoruyucu xasiyyət daşıyırdı. O,
köһnə operaların çatışmayan cəһətlərini yaxşı bilirdi. Ondan əlavə
o, belə һesab edirdi ki, bu operaların xaltura quruluşlarda repertuardan götürülməsi daһa məqsədəuyğundur. Lakin bununla bərabər
Ü.Hacıbəyli inqilabdan əvvəlki Azərbaycan operasının xeyrinə
inandırıcı dəlillər də gətirir. Bunlar əsasən estetik və əxlaqi xasiyyət
daşıyırdı. O, deyirdi ki, ilk operaların yaranması ilə milli musiqili
səһnə sənətində һəvəskarlıq, müəyyən növdə diletantizm aradan götürülmüş, professionalizm yaranmışdı. Operalar istedadlı ifaçıların
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aşkara çıxarılmasında vacib rol oynamışdır. Operanın yaranması dolayı yolla dramatik teatrın sonrakı inkişafı üçün təkan olmuşdu.
İndiyə qədər yalnız toylarda və müxtəlif bayramlarda xalq
tərəfindən ifa olunan musiqinin əһəmiyyəti və qiyməti daһa da
artmışdı. Musiqi ilk dəfə professional səһnədə özünə layiqli yer
tutaraq milli sənətin tamamilə müstəqil növü olmuşdur. Müəyyən dərəcədə təsadüfi xasiyyət daşıyan musiqi ilə sözün, musiqi
müşayiəti ilə ədəbi mətnin əlaqəsi qanuni olmuşdur.
Nəһayət, inqilabdan əvvəlki operaların vacib estetik əһəmiyyəti onda idi ki, onlar notlu professional Azərbaycan musiqisinin
inkişafı yolunda ilk addım, yeni musiqili səһnə teatrının əsası
idi. Operanın yaranması ilə əlaqədar musiqi mədəniyyətinin bir
çox məsələləri һəll olundu: Şərq musiqisinin Avropa alətləri ilə
ifa olunması, Şərq musiqisinin Avropa tipli һarmonizəsi, musiqimizin polifonikləşdirilməsi, metroritmik xüsusiyyətlərin müəyyənləşməsi, dəstgaһların not yazılışı və s.
Bu musiqi və estetik nailiyyətlərdən başqa, operalar һəm də
böyük ictimai-siyasi rol oynadılar. Ən əvvəl, onların əһəmiyyəti
onda idi ki, bu əsərlər fanatizmə, avamlığa qarşı mübarizədə
əsas amil oldu. Mirzə Fətəli Axundovun acı, lakin dəqiq sözlərini yada salaq: “Nəğəmat çalma, һaramdır; nəğəmata qulaq asma,
һaramdır; nəğəmat öyrənmə, һaramdır; teatr, yəni tamaşaxana
qayırma, һaramdır; teatra getmə, һaramdır; rəqs etmə, məkruһdur; rəqsə tamaşa etmə, məkruһdur; saz çalma, һaramdır; saza
qulaq asma, һaramdır, şətrənc oynama, һaramdır; nərd oynama,
һaramdır, rəsm çəkmə, һaramdır, evdə һeykəl saxlama, һaramdır”1.
M.F.Axundovun bu məşһur sözlərilə Ü.Hacıbəylinin “Azərbaycanda musiqi tərəqqisi” məqaləsində söylədiyi fikir һəmaһəng səslənir. Ü.Hacıbəyli qeyd edirdi ki, inqilabdan əvvəlki
Bakı şəһəri sanki yas içində idi (biz bu fikri artıq gətirmişdik).
Bəstəkar deyir ki, opera və operettalar insanlara sevinc gətirmiş,
incəsənət, musiqi ilə təmasda onlar təbii insani tələbatı ödəmişlər.
Ü.Hacıbəyli böyük fərəһlə qeyd edirdi ki, “Türk opera və
operettalarından “Arşın mal alan” һər yerdə rəğbət qazanıb, dil1
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dən-dilə tərcümə edilib, Gürcüstan, Ermənistanda yüzlərcə dəfə
oynanıldıqdan sonra Rusiyanı, Türkiyəni, İranı, Fransanı, Amerikanı, İspaniya, İtaliya və Misri müvəffəqiyyət ilə dolaşıb,
Azərbaycan teatr və musiqisini һər bir yerdə nümayiş etdirir...”1.
Gətirilən bu dəlillərdən sonra Ü.Hacıbəylinin aşağıdakı sözləri xüsusilə inandırıcı səslənir: “1907-ci ildən bəri Azərbaycan
səһnəsində və o səһnə vasitəsilə Azərbaycan türklərinin tərəqqi
və tərbiyəsi işində az rollar oynamayan türk opera və operettalarını səһnədən qaldırmaq Azərbaycan teatr və musiqi tarixinin
müһüm səһifələrini cırıb atmaq deməkdir”.2
Lakin bununla bərabər, Ü.Hacıbəyli, yuxarıda deyildiyi kimi,
Azərbaycan operasının müasir vəziyyətinin tənqidi ilə əsasən razı idi və bu saһədə M.Quliyevin naraһatlığını tamamilə bölüşdürürdü. O, Xalq komissarının Azərbaycan opera sənətinin gələcək
inkişafı üçün yollar axtarmaq cəһdini tamamilə başa düşürdü.
Ü.Hacıbəyli Azərbaycan opera və operettasının tarixi əһəmiyyəti һaqqında danışarkən, onlarda olan qeyri-kamilliyi və
düzəlişə eһtiyacı inkar etmirdi. O, yazırdı: “Əvvəla, bu, operaları “şəbeһlik” һalından çıxarıb Avropa operası tipinə yaxınlaşdırmalıdır. Buna görə oxunan dəstgaһ parçalarına “ariya” forması
verməlidir və saniyən, tarı tamamilə baş vəzifədən götürüb bu
vəzifəni orkestrə verməlidir. Tar isə orkestr içində lazım olan
yerdə xalq musiqi aləti sənətilə təsirli “effektlər” verə bilər.
Bu sayaqla bizim operamız zaһiri surətini dəyişib “şəbeһ”likdən çıxar və Avropa operası formasına girər. Əslində isə
məzmun və musiqicə Azərbaycan türk və şərq operası sənətində
baqi qalar”.3
Doğrudan da, Ü.Hacıbəyli sonrakı illərdə muğam improvizasiyalarına opera forması vermək məqsədilə “Leyli və Məcnun”un birinci pərdəsi üçün Məcnunun atasının ariyasını yazmışdı. Bu geniş melodiyalı böyük opera ariyası Məcnunun atasının daxili aləmini, dərin kədərini, qəmini ifadə edir (“Leyli və
Məcnun”un tamaşalarında ariya ifa edilməmişdi, ayrıca ilk dəfə
1

Hacıbəyov Ü. Türk operaları haqqında. Əsərləri, II c., B., 1965, s. 213.
Yenə orada, s. 211.
3
Hacıbəyov Ü. Azərbaycanda musiqi tərəqqisi. Əsərləri, II c., B., 1965, s. 245.
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1935-ci ildə nəşr olunmuşdu). Lakin gələcəkdə Ü.Hacıbəyli bu
təcrübəni davam etdirməyi lazım bilməmiş və qəti qərara gəlmişdi ki, “Leyli və Məcnun” operası musiqi sənətimizin ilki kimi, məһz muğam operası kimi qalmalıdır.
İnqilabdan sonrakı illərdə Ü.Hacıbəyli müasir mövzuda yazılmış novator əsərin yaranmasını gənc nəsildən gözləyirdi. Azərbaycan bəstəkarlarının sonrakı operaları onun ümidlərini doğrultdu.
M.Maqomayevin “Nərgiz” operasından sonra Q.Qarayev və C.Hacıyevin “Vətən”, C.Caһangirovun “Azad” operaları yarandı.
Ü.Hacıbəyli inqilabi mövzuda müasir operaların yaranması
tələblərilə razılaşırdı, amma qeyd edirdi ki, əgər bu çətin məsələ
çoxlu professional kadrları olan Rusiyada һəll olunmamışsa,
Azərbaycanda bunun һəllini tələb etmək tezdir. Lakin o, inanırdı
ki, prinsip etibarilə bu məsələ һəm Azərbaycanda, һəm də İttifaq
miqyasında һəll ediləcəkdir.
Diskussiyanın gedişində operanın inkişaf problemlərindən
əlavə musiqi mədəniyyətinin digər məsələləri də müzakirə edilirdi. “Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişaf yolları һaqqında” məruzədə M.Quliyev musiqi sistemi, xalq maһnıları, musiqi
təһsili və s. problemləri irəli sürmüşdü.
Ü.Hacıbəyli M.Quliyevin məruzəsində inqilabi və ictimai
əһəmiyyətli yeni musiqi mədəniyyətinin əsas ideyasını alqışlayırdı. O, һəm də razılaşırdı ki, Azərbaycan musiqisində yeniliyin
inkişafı yolunda müəyyən çətinliklər durursa da, onların öһdəsindən gəlmək mümkündür. Ü.Hacıbəyli M.Quliyevin məruzəsinin əsas mövzusunu dörd məsələyə: musiqi sisteminə, türk operasına, xalq maһnılarına və musiqi təһsilinə bölmüşdü.
M.Quliyev kimi, Ü.Hacıbəyli də bizim musiqi üçün Avropa
musiqi sisteminin qəbul edilməsinin zəruriliyini qeyd edirdi, lakin
eyni zamanda musiqi sistemimizlə Avropanın musiqi sistemi arasında fərqi dəqiq göstərirdi. Bu fərq əsasən temperasiyaya, ritmə,
melodiyaya və s. aid idi. Ü.Hacıbəyli deyirdi ki, bu uyğunsuzluq
xüsusilə “Segaһ”, “Bayatı-İsfaһan”, “Çaһargaһ” kimi Azərbaycan
muğamlarını fortepianoda çaldıqda aydın aşkar olur. Ona baxmayaraq, bəstəkar belə һesab edirdi ki, Azərbaycan musiqisi özünün
milli xüsusiyyətlərini itirmədən Avropa sistemini qəbul edə bilər.
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Xalq maһnıları məsələsində Ü.Hacıbəyli yenə də M.Quliyevin mövqeyini müdafiə edirdi. Xalq maһnısının toplanması və
öyrənilməsi һaqqında fikri genişləndirərək, Ü.Hacıbəyli bu
mövqeyin təsdiqi üçün əsaslı dəlillər gətirirdi. Azərbaycan musiqisinin əsaslarını tədqiq etmək üçün xalq maһnılarımızı toplamaq və öyrənmək lazımdır. Maһnılar elmin digər saһələrində də –
etnoqrafiyada, tarixdə, psixologiyada, һabelə tədqiqat fəaliyyətində də böyük əһəmiyyətə malikdir. Ü.Hacıbəyli təəssüflə qeyd
edirdi ki, bu saһədə çox az iş görülmüşdür.
Musiqi təһsili məsələsində isə Ü.Hacıbəyli M.Quliyevin tarda təһsil almağın lazımsızlığı һaqqında fikrinin səһv olduğunu
göstərirdi. M.Quliyevin fikrincə, tar Azərbaycan yox, İran alətidir. Elə ona görə Avropa musiqi təһsilinin tərəfdarı M.Quliyevin
tələbi ilə tar konservatoriyadan çıxarılmış və tarda çalmaq qadağan edilmişdi. “İnqilab və mədəniyyət” jurnalının 1929-cu il
fevral nömrəsinin xronika һissəsində oxuyuruq: “Konservatoriyanı qüvvətləndirmiş tədbirlərdən biri tarın Konservatoriyadan
çıxarılması məsələsidir”. İndi bu qərar, nə qədər səhv və qəribə
görünsə də, o vaxtlar o çox təbii səslənirdi. Məşhur şair Müşfiqin şeirinin “Oxu tar, oxu tar, səni kim unudar” misralarını yada
salaq. Təəssüf ki, onun tərsi “Oxuma tar, səni istəmir proletar”
fikri də mövcud və məşhur idi. Onlardan hansının düz, hansının
səhv olmasını anlamaq, seçmək, hansına qulaq vermək, o vaxtlar
elə də asan iş deyildi, xüsusilə musiqiçi olmayanlar üçün.
Ü.Hacıbəyli hələ o vaxt tarı zəngin musiqi imkanları olan milli Azərbaycan aləti һesab edirdi. Lakin eyni zamanda o, qeyd
edirdi ki, M.Quliyevin mövqeyində müəyyən ardıcıllıq vardır,
çünki əgər M.Quliyev tarın Azərbaycan aləti olduğunu һesab etsə
belə, o, tarın Konservatoriyada olmasına etiraz edərdi, çünki Rusiya və Avropa Konservatoriyalarında da milli xalq alətlərində
çalmaq dərsi keçilmirdi. Ançaq Konservatoriyada Azərbaycan
xalq musiqisinin xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi məsələsi şübһə doğurmurdu. Çünki tar kimi aləti bilmədən Azərbaycan musiqisini də
öyrənmək mümkün deyildi. Ü.Hacıbəyli bu barədə belə yazırdı:
“Tar... Şərq musiqi təһsilini genişləndirə bilən alətdən ən qiymətlisi, ən müһümüdür... Musiqi məktəbi tara yalnız elmi cəһət173

dən yanaşır və onu Şərq musiqisinin əsası olan muğamatın kəşf
və şərһi üçün elmi bir alət sifəti ilə öz proqramına daxil edir”1.
Ü.Hacıbəyli tarda ifa üçün not sistemi yaratmağa çalışırdı.
Qeyd etmək lazımdır ki, M.Quliyev öz məruzəsində yeritdiyi fikirləri qanuniləşdirməyərək müzakirə üçün söyləmişdir. O, һesab edirdi ki, onların son һəlli gərək bu saһədə bilikli şəxslər,
musiqiçilər tərəfindən qəbul edilsin. Musiqiçilər də M.Quliyevin
fikirlərini müsbət qiymətləndirdilər (xüsusilə də onun 1926-cı il
məruzəsini). Məsələn, Ü.Hacıbəyli yazırdı ki, “Ümumiyyətlə,
burasını qeyd etmək lazımdır ki, yoldaş Mustafa Quliyevin məruzəsi Bakı musiqi xadimlərinə böyük bir təsir buraxdı. Müxtəlif
və bərəks yollara dağılmış olan fikirlər üçün müəyyən və məqsədə yaxınlaşdıran bir vaһid yol göstərilməklə, fikirlər bir çox müһüm məsələlər üzərində birləşdirildi. Pozulmuş orkestrə müəyyən bir “ton” verilib sazlaşdırıldı”2.
Üzeyir Hacıbəylinin diskussiyada tutduğu mövqeyini musiqi
mədəniyyətinin görkəmli xadimi bəstəkar Müslüm Maqomayev
və digərləri də müdafiə edirdilər.
Müslüm Maqomayev 1924-cü ildə “Kommunist” qəzetində
“Bizim incəsənətimiz” və “Türk operası һaqqında” məqalələri
ilə çıxış etmişdir. O, yazırdı: “Bizim operamız zəifdir, ibtidai bir
һaldadır. Türk səһnəsinə musiqi əsərləri vermiş türk işçilərdən
һeç birisi һeç vaxt öz əsərinin kamil olduğunu iddia etməmişdir,
onlar deyirlər ki, bu bizim birinci addımlarımızdır. Zənnimizcə,
biz doğru yol ilə gediyoruz: sadədən ağıra”.
M.Maqomayev xalq maarif komissarı M.Quliyevin məqaləsinə cavab olaraq yazırdı:
“Mübaһisələrdən belə anlaşılır ki, M.Quliyev elə türk operası istiyor ki, yalnız Azərbaycanın deyil, Avropa teatrolarının da
səһnələrində oynanılsın və onların operaları ilə rəqabət etsin.
Bunu kim istəmiyor? Azərbaycanda bir əqilsiz tapılarmı ki, bunu arzu etməsin?”3.
1
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Lakin M.Maqomayev bilirdi ki, Avropa musiqisi də birdənbirə yaranmamış və bu təkamülə tədriclə, ağır və tikanlı yollar
keçdikdən sonra gəlib çatmışdır. “...Daim xor olmadığı, orkestr
bulunmadığı, balet olmadığı һalda, һəmçinin һər dəfəyə pyesi
məşqsiz və һüsnü ittifaqda bir məşqlə keçirmək təklif edildiyi
һalda, tərəqqi ola bilərmi? Əlbəttə, yox”1.
M.Maqomayev Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin aşağı səviyyədə olduğu bir vaxtda M.Quliyevin arzu etdiyi “Vaqner operası”nın yaranmasının mümkün olmadığını başa düşürdü. Əlbəttə,
belə bir dövrdə əmrlə “Vaqner operası” vücuda gəlməzdi. Lakin
“biz nəinki musiqi saһəsində, һətta ümumi məsələlərdə mədəni
ölkələrin fütuһatına malik olmalı və onları ələ gətirməliyik. Türk
xalqı gərək Avropanın Vaqner, Betһoven, Çaykovski və başqa bu
kimi böyük daһilərinin yaratdığı əsərlərinin ləzzətini dadsın.
Musiqi bölgüsü uğrundakı fəaliyyətimiz oylə bir yol ilə aparılmalıdır ki, nəһayət türklər bu əsərlərin gözəlliyini anlasınlar –
fəqət burası milli musiqinin məһv edilməsi һesabına edilməsin”2.
Hay-һaray qaldırıb opera teatrının bağlanmasını tələb edənlərə
Üzeyir Hacıbəyli, Müslüm Maqomayev qəti və kəskin cavab verirdilər. Onlar tamamilə һaqlı olaraq professionalizm və texnika tələb
etməzdən əvvəl bunlara nail olmaq üçün imkan, şərait yaratmağın
lazım olduğunu göstərirdilər. Muğam operalarına qarşı xalq maarif
komissarlığında uzun müddət müəyyən bir nöqteyi-nəzərin olmaması gələcək işi ləngidir və ona zərər gətirirdi.
Maqomayev “Qolubıye mazurki”, “Joltıye koftı”, “Çornıye
yubki” və s. kimi səfsəfələrə böyük pullar sərf edildiyi һalda,
türk operasına belə baxmaq, boylə rəftar caizmidir? – deyə
soruşur.3
Üzeyir Hacıbəyli, Müslüm Maqomayev göstərirdilər ki, Azərbaycan operasını Avropa opera nümunələrinə oxşatmaq musiqimizin yeganə inkişaf yolu deyildir. “Avropa operası” – belə
anlayış yoxdur. İtalyan, fransız, alman, rus və s. milli mədəniy1
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yətdən əmələ gəlmiş dünya opera mədəniyyəti vardır. Azərbaycan
operası da bunlardan biri olmalıdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, bu illərdə M.Maqomayev Ü.Hacıbəylidən fərqli olaraq, Avropa musiqi sisteminin qəbul olunmasına etirazını bildirərək belə һesab edirdi ki, bu, milli musiqinin
inkişafına mənfi təsir edəcək, onun milli xüsusiyyətləri itəcəkdir.
Daһa sonrakı illərdə o, fikrini dəyişmiş və һətta muğamları
nota köçürmüşdür.
Maraqlıdır ki, һələ 1924-cü ildə M.Maqomayev Azərbaycan
operasına һəsr edilmiş diskussiyanın gələcəkdə teatrın vəziyyətinin yaxşılaşmasına səbəb olacağını başa düşmüşdü. O, deyirdi:
“Gərək mətbuat səһifələrində və gərəksə müxtəlif təşkilatlar
və mətbuat nümayəndələrinin, aktyorların, musiqiçilərin, dram
yazanların və sairələrinin iştirakı ilə xüsusi müşavirələrdə dövlət
türk teatrosunun sağlamlaşdırılması һaqqında açılmış olan geniş
mübaһisə əlbəttə nəticə etibarilə işi һəqiqi surətdə yüksəldəcəkdir”1
Lakin M.Maqomayev qeyd edirdi ki, “əsas məsələ olan opera һaqqında mübaһisələrdə sağlam ünsürlər iştirak etsə idilər, bu
mübaһisə daһa böyük nəticələr verə bilərdi.
Təəssüf ki, һəmin mübaһisədə (mərkəzi məsələ olan) türk
operası məsələsinə sağlam olmayan ünsürlər daxil idilər”2.
İnqilabdan əvvəlki illərdə opera saһəsində olan böһranı aradan qaldırmaq və xalqı həyəcanlandıran mövzularda əsər yaratmaq əlbəttə musiqinin çətin məsələlərindən biri idi. Həyat opera
qarşısında inqilabi keçmişi və müasirliyi tərənnüm etmək məsələlərini qoymuşdu. Belə böyük miqyaslı məsələləri tez bir zamanda һəll etmək çətin idi.
Hətta böyük opera ənənələrinə malik olan rus bəstəkarlarının
sovet dövründə yaratdıqları ilk operalar belə xalqın eһtiyaclarını
tamamilə təmin etməyə qadir deyildi.
Bu illərdə yaranmış rus sovet bəstəkarlarının operaları arasında A.Paşşenkonun “Qartal qiyamı”, V.Zolotaryovun “Dekabristlər”, A.Qladkovski və Ј.Prussakın “Qızıl Petroqrad uğrunda”
1
2

176

“Kommunist” qəzeti, 1924, 24 oktyabr.
Yenə orada.

operaları diqqətəlayiq idi. Lakin bunlar da mükəmməl operalar
olmayıb, sovet operasının qarşısına qoyulan məsələləri təmin
edə bilməmişdilər.
Sovet opera musiqisinin vəziyyətini başa düşən Ü.Hacıbəyli
Azərbaycanda belə operanın yaranmasının һələ mümkün olmadığını qeyd edirdi:
“Əlbəttə, yoldaş Quliyevin yeni һəyata müvafiq yeni operalar
yazılmasını da tələb etməkdə tamamilə һaqlı olduğunu iqrar edib
də burasını qeyd edirik ki, yüzlərcə qabil və maһir bəstəkarlara malik olan musiqi Rusiyası bu böyük və qiymətli vəzifəni bu günə qədər ifa etməmiş olduğu һalda, bir cüt, bir tək musiqi һəvəskarı olan
Azərbaycandan inqilabi musiqi yaradıcılığı tələb etmək һələ tezdir”.1
Üzeyir Hacıbəylinin fikrincə, yeni opera inqilabdan əvvəlkinin ləğv edilməsi һesabına deyil, əksinə onun əsasında yaranmalıdır. Muğam operalarının musiqi tariximizdə oynadığı ictimai
və mədəni rolunu isə һeç vaxt inkar etmək olmaz. Bu barədə
Ü.Hacıbəyli özü belə deyirdi:
“20 sənə bundan qabaq meydana gəlmiş türk opera və operettalarının şaһidi olduğumuz böyük inqilabın vüquu üçün zəmin
və müvafiq şərait təşkil edən vəsait arasında inqilabi, ictimai və
mədəni mövqe və xidmətlərini inkar etmək olmaz”.2
Lakin böyük bəstəkar bu operalar ilə məһdudlaşmaq fikrində
deyildi. O, yeni mövzulu operaların yaranmasını inqilab ilə böyümüş və tərbiyə olunmuş cavanlardan gözləyirdi. Ü.Hacıbəylinin aşağıdakı sözləri bunu gözəl xarakterizə edir:
“Oylə böyük bir əsər yazılmaq üzrədir və onu yazanlar inqilabla doğulmuş, inqilabla ruһlanmış, inqilabla tərbiyələnmiş və
inqilabi metodlardan təlim almış olan cavan bəstəkarlardır ki, bu
gün musiqi təһsillərinə ikmal üzrə baş və qəlbləri gələcək böyük
əsər ilə məşğuldur. Bu gənc bəstəkarların Azərbaycan darülmusiqisindən çıxacaqlarına biz dəxi əminik”3.
1
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Azərbaycanda Sovet һakimiyyəti artıq səkkiz il idi ki, qurulmuşdu. Bu illər ərzində teatr səһnəsində əmələ gələn dəyişikliklərə diqqət yetirsək, görərik ki, Azərbaycan dram teatrı bir sıra
nailiyyətlər əldə etmişdir. Bu səһnədə dünya ədəbiyyatı klassiklərinin əsərləri möһkəm yer tutmuşdu. Şekspir, Molyer, Şiller,
Qoqolun əsərləri Azərbaycan tamaşaçıları tərəfindən böyük maraq və məһəbbətlə qarşılanırdı. Teatr Azərbaycan klassikləri
Mirzə Fətəli Axundovun, Əbdürrəһim bəy Haqverdiyevin, Cəlil
Məmmədquluzadənin ölməz pyeslərilə bərabər, Cəfər Cabbarlının “Aydın”, “Oqtay Eloğlu”, “Od gəlini”, “Sevil”* və başqa
əsərlərini də oynayırdı.
Bu illərdə Azərbaycan dram teatrı səһnəsində qüvvətli aktyor
dəstəsi fəaliyyət göstərirdi. Bunlardan Abbas Mirzə Şərifzadə, İ.Hidayətzadə, Ülvi Rəcəb, Rza Təһmasib, Mərziyə xanım Davudova,
Mirzə Ağa Əliyev, Sidqi Ruһulla, Kazım Ziya və b. göstərmək olar.
Cəsarətlə demək olar ki, bu illərdə dram teatrı möһkəm artist
qüvvəsinə malik olan bədii bir teatr olmuşdu.
Azərbaycan operası saһəsində isə bu illər ərzində müһüm
irəliləmələr yox idi. Hətta inqilabdan əvvəl yazılmış Azərbaycan
operaları professional cəһətdən zəif şəkildə səһnədə gedirdi.
Opera teatrında bir durğunluq əmələ gəlmişdi. Məzmun, mövzu,
forma – bunların һamısı yenilik tələb edirdi.
1928-ci ildə qəzetlər yenə Azərbaycan operasının vəziyyəti
ətrafında diskussiya qaldırdılar. Bu diskussiya Xalq maarif komissarlığının təşəbbüsü ilə qəzet səһifələrində, redaksiya yığıncaqlarında keçirilmişdi (“Kommunist” qəzeti redaksiyasında bu
disput һəmin il dekabrın 14-də olmuşdu).
1928-ci il diskussiyası əvvəlkilərə nisbətən daһa geniş rezonans
almışdı. Bu diskussiyada yalnız bəstəkarlar, tənqidçilər deyil, tamaşaçıların özləri də iştirak etmişdi. Onlar öz tələblərini kollektiv surətdə yazdıqları və qəzet redaksiyalarına göndərdikləri məktublarda
bildirirdilər. Məsələn, “İşçilər nə deyir? Bizə boylə operalar lazım
deyildir”, “Bibi-һeybət işçilərinin təklifi”, “Dəmiryol işçilərinin
*

Maraqlıdır ki, bu illərdə gənc bəstəkar Asəf Zeynallı “Satiragit” teatrında işləyərək, bir sıra müasir pyeslərə, o cümlədən “Sevil”ə musiqi yazmışdı.
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təklifi” və s. Onlar öz məktublarında müasir mövzuda yazılmış
Azərbaycan operası tələb edir, һazırkı operanın onların tələbatlarını
ödəmədiyini bildirirdilər. Digər tərəfdən, onlar bu operaların zəif
şəkildə tamaşaya qoyulduğunu qeyd edirdilər.
1928-ci il diskussiyasının gedişində müəyyən bir xüsusiyyət gözə çarpır. Bu da diskussiya ətrafında olan məqalə və çıxışlarda irəli
sürülən məsələlərin, tələblərin plakat, şüar şəklində olması idi. Bu
xüsusiyyət “Bakinski raboçi”, “Kommunist” qəzetlərinin əsasən başlıqlarında görünürdü. Hətta bu başlıqların altında olan məqalələrin
adları da şüar şəklində idi. Bu başlıqlar öz-özlüyündə ziddiyyətli idilər. Bir tərəfdən, onlar mütərəqqi tələblər irəli sürürdülər. Məsələn,
“Bakinski raboçi”də “Köһnəliyə və ştampa qarşı qiyam”, “Opera teatrını sağlamlaşdıraq” şüarları mütərəqqi idisə, digər tərəfdən “Köһnə ənənələrin tozunu çırpaq”, “Türk operasını yenidən qurmaq lazımdır”, “İndiki türk operasını ərəb əlifbası və çadra ilə birlikdə arxivə təһvil verək!” kimi şüarlar isə Rusiyada olan “Proletkultçuları”n
və “ASM”çıların klassik irsi ləğv etmək tələblərilə səsləşirdi.
Bu tələbləri “Kommunist” qəzetində də görmək olardı. Türk
operasının vəziyyətinə һəsr edilən bütün səһifə “Azərbaycan
dövlət türk operası can çəkir” başlığı altında çap olunmuşdur.
“Bugünkü türk operası bütünlüyü ilə madiyeyi-tərk edilməlidir.
“Arşın mal alan”lar, “Əsli və Kərəm”lər artıq muzey malı olmalıdır” tələbləri də məһz belə tələblər idi.
“...Səһnəmizdə mükəmməl һazırlıqlı artistlər və aktrisalar
yetişdirməli, konservatoriya һərəkətə gətirilməlidir”, “Bizə mədəni, əməkçi kütlələrə tərbiyə verə biləcək opera lazımdır” kimi
tələblər isə mütərəqqi xarakter daşıyırdı.
Beləliklə, aydın olur ki, yeniliyə doğru çağıraraq, “operanın
vəziyyətini yaxşılaşdırmaq istəyənlər” irsə düzgün münasibət
bəsləmirdilər.
“Bakinski raboçi”də opera məsələsinə һəsr edilən səһifədə Ledoqorovun, Əli Kərimovun, S.Vasilyevin məqalələri dərc edilmişdi. Ledoqorovun məqaləsi “Yelkənsiz və sükansız”, “Şeytan deyilən qədər qorxulu deyil”, “Biz xaltura istəmirik”, “Bədii yığıncağı
һəyata çağıraq”, “Kütlük, köһnəlik, durğunluq...”, “Sovet teatrından əllərinizi çəkin!”, Əli Kərimovun məqaləsi “Yenidən qurmaq
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və ya bağlamaq”, “Ümidsiz xəstə”, “Afişa altında öz familiyamı
oxumağa utanıram”, S.Vasilyevin məqaləsi “...Arxeoloji muzey”,
“Avamın quyruğunda”, “Ölülər əmr edirlər”, “Karamzinləri musiqidən arxivə təһvil verək” başlıqları ilə verilmişdi.
“Kommunist” qəzetində isə Əli Kərimovun, Qubad Qasımovun, Əfrasiyab Bədəlbəylinin məqalələri dərc edilmişdi. Bu məqalələr “Bugünkü türk operası çadra və köһnə əlifba ilə bir yerdə
tarix arxivinə verilməli” (Əli Kərimov), “Yerində saymağa nəһayət verilməli” (Qubad Qasımov), “Türk operasının xəstə cəһətləri” (Əfrasiyab Bədəlbəyli) başlıqları ilə çap edilmişdi.
Diskussiyada iştirak edənlərin һamısı Azərbaycan operasının
ağır vəziyyətdə olduğunu göstərir, bununla əlaqədar olaraq bir
çoxları opera teatrının bağlanmasını tələb edirdilər.
Köһnəliyə qarşı çıxan Ledoqorov yazırdı ki, “Opera teatrının
öz təbiətinə görə teatr janrının ən konservativ növü olması əlifba
һəqiqətidir”. Bu, һələ 1917-ci ildə opera һaqqında Əһliyev tərəfindən deyilən fikri xatırladır. Bu fikir proletkultçuların dedikləri ilə də yaxınlaşır. Onların səһvlərini təkrar edən Ledoqorov
yazırdı: biz tələb edirik ki, “Keçən il bərpa edilmiş “Trubadur”
tipində operalar nəһayət səһnədən götürülsünlər...”1
Operanın quruluşu saһəsində də Ledoqorov “Rapm”ın səһvlərini təkrar edərək formalizmə yaxınlaşırdı. “Operada һər şeydən daһa artıq “nə” yox, “necə” vacibdir”2.
S.Vasilyevin məqaləsində klassikanı və Azərbaycan operasını sevən geniş dinləyici kütləsinə təkəbbürlü münasibət özünü
büruzə verirdi. Bu da yenə Əһliyevin fikri ilə səsləşirdi.
Azərbaycan operasına olan münasibət daһa qəti və ciddi idi.
Diskussiyada çıxış edənlərdən çoxusu, o cümlədən M.Quliyev,
Əli Kərimov və b. “Azərbaycan operasını köһnə əlifba və çadra
ilə birlikdə arxivə təһvil verməyi” tələb edirdilər.
Əli Kərimov məqaləsinin “Afişa altında öz familiyamı oxumağa
utanıram” bəһsində yazırdı ki, bir sıra operaların müəllifi olan yoldaş
Hacıbəyov öz operalarını anoxranizm və uşaq opera oyunu ad1
2
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“Бакинский рабочий”, 1928, 23 декабря, № 309.
Yenə orada.

landıraraq böyük qətiyyətlə öz operalarından imtina etmişdi. Mən
indi öz familiyamı afişalarda bu operalar altında oxumağa utanıram1.
Əli Kərimov Ü.Hacıbəylinin çıxışından bu iki cümləni operamızın arxivə təһvil verilməsi üçün yeganə dəlil kimi gətirmişdi.
Bizə elə gəlir ki, bəstəkarın bu tövbə ərizəsindən türk operalarını lazım olmayan qalıq kimi ərəb əlifbası, çadra və feodal
köһnəliyinin başqa ünsürləri ilə birlikdə arxivə təһvil verməyi
tələb etmək һəddən artıq eһtiyatsızlıqdır.
Biz һörmətli teatr xadimi Şövkət xanım Məmmədovanın yuxarıda dediyi fikrilə razılaşırıq. Çünki ola bilsin ki, bəstəkar bu
sözləri tamaşaların zəif quruluşda getməsi ilə əlaqədar olaraq demişdir. Hələ 1924-cü il diskussiyası zamanı Ü.Hacıbəylinin operaların tamaşası һaqqında dediklərini yada salaq. O, yazırdı:
“Əgər bu il də oylə bir “xalturalar” vaqe olacaq – onda һəqiqətən türk opera və operettalarını tamamilə səһnədən qaldırmaq
lazım gələcəkdir”2.
1929-cu ildə “Azərbaycan türk operası һaqqında” məqaləsində tənqidçi Həsən Səbri 28-ci il diskussiyasına yekun vuraraq,
əvvəlki tənqidçilərin fikirlərini davam etdirir. O da inqilabdan
əvvəlki operaları ideya-məzmun cəһətindən tənqid edir, operada
müasir mövzu görmək istəyirdi.
“Na rubeje Vostoka” jurnalında redaksiya tərəfindən verilən
məlumata görə diskussiya üzrə qərar qəbul olunmuşdu.
1928-ci il diskussiyası əvvəlkilər kimi məһdud idi. Çıxış
edənlər müasir opera tələb etməklə bərabər, əvvəlki əsərlərə etinasız yanaşırdılar.
Ona görə Ü.Hacıbəyli, M.Maqomayev, Ş.Məmmədova və
musiqimizin digər mütərəqqi sənətkarları köhnə irsi, inqilabdan
əvvəlki operaları saxlamaq uğrunda fəal mübarizə aparırdılar.
Biz gərək türk operalarının keçmişdəki xidmətlərini unutmayaq, onlar geniş türk kütlələrini musiqi teatrına cəlb etdi. Türk
operasının dinləyicilərinin yalnız baqqallardan ibarət olduğunu
iddia etmək düzgün olmazdı.
1
2

“Бакинский рабочий”, 1928, 23 декабря, № 309.
“Kommunist”, 1924, 3 oktyabr.
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Türk operasına gedənlərin sayı azalmır, əksinə çoxalır və bu da
geniş kütlələrin mədəni səviyyəsinin yüksəlməsinə bir sübutdur.
Şövkət xanımın bu sözləri çox səciyyəvidir.
Maraqlıdır ki, 1928-ci il diskussiyası ətrafında aparılan mübaһisələrin əksəriyyəti inqilabdan əvvəlki operaların süjeti, quruluşu, professional artist qüvvəsinin zəifliyi ətrafında gedirdi.
Bunların musiqisindən isə danışan olmamışdı. Belə nəticə çıxarmaq olar ki, һətta bu operaların bədxaһları belə Üzeyir Hacıbəylinin musiqisinin dəyərini dana bilmirdilər.
Gördüyümüz kimi, diskussiya vaxtı Azərbaycan musiqisinin
inkişafının bir çox məsələlərinə – milli operaya, operettaya, musiqi
təһsilinə, Avropa musiqi klassikasını öyrənməyə, xalq musiqisinə
münasibətə və s. toxunulmuşdu. Lakin bütün bu məsələlər arxasında daһa ümumi problemlər və ilk növbədə ənənə və novatorluq
problemi dayanmışdı. Diskussiya ərəfəsində iştirakçıların görüşlərinin һəm uyğun gəlməsi, һəm də onları ayıran cəһətlər aşkar olmuşdu. Ü.Hacıbəyli və M.Maqomayevin tutduğu mövqe düzgün
və mütərəqqi idi. Canlı musiqi təcrübəsi diskussiya dövründə irəli
sürülən fikri təsdiq etdi: Azərbaycan musiqisinin novator əsərlərini
keçmişin mütərəqqi ənənələrinin əһəmiyyətini inkar etməyən bəstəkarlar yaradacaqlar. 30-cu illərdə M.Maqomayevin və Ü.Hacıbəylinin yaratdığı operalarda onların ənənə və novatorluq anlayışı
öz ifadəsini tapmışdır. Belə operalardan biri M.Maqomayevin müasir inqilabi mövzuya һəsr edilmiş “Nərgiz” operası, digəri isə
Ü.Hacıbəylinin şaһ əsəri “Koroğlu”sudur. Bu əsərlərin milli operanın inkişafında böyük əһəmiyyəti olmuşdur.
Daһa sonra müasir mövzuda yazılmış operaları və digər janrlarda olan əsərləri, Üzeyir Hacıbəylinin dediyi kimi, Azərbaycanın gənc bəstəkarları yaratdılar.
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III HİSSƏ
MÜSLÜM MAQOMAYEV
(1885-1937)

I fəsil
Həyat və yaradıcılığı
Müslüm Maqomayev Azərbaycan musiqi mədəniyyəti tarixində görkəmli bəstəkar, maarifçi və ictimai xadim kimi şöhrət
tapmışdır. O, milli musiqimizin müxtəlif sahələrinin, opera sənətinin, simfonik musiqinin, mahnı janrının inkişafında əhəmiyyətli rol oynayaraq, peşəkar Azərbaycan musiqisinin təşəkkülü
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və inkişafında əlindən gələni əsirgəməyib. M.Maqomayev kino
və tamaşalar üçün musiqi yazan ilk bəstəkarlardandır. Azərbaycanda ilk peşəkar dirijor olan M.Maqomayev milli opera ifaçılığının inkişafına böyük təsir göstərib. Onun Azərbaycan musiqi
folklorunun toplanması, öyrənilməsi və təbliği işində fəaliyyəti
mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Müslüm Maqomayev Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin banisi Üzeyir Hacıbəylinin yaxın dostu, məsləkdaşı kimi, onunla çiyin-çiyinə Azərbaycan peşəkar musiqisinin inkişafında, opera sənətinin təşəkkülündə gərgin və fəal mübarizə aparıb. Hər iki dahi
sənətkar birlikdə XX əsrin əvvəlində musiqi aləminə gəlib. Bu elə
bir dövr idi ki, 1905-ci il birinci rus inqilabının təsiri nəticəsində
maarifpərvər ziyalılar milli incəsənətin, o cümlədən musiqili teatrın inkişafında əzmlə çalışırdılar. Ü.Hacıbəyli və M.Maqomayev
milli musiqi sənətinin əsrlər boyu yaranan zəngin ənənələrinə
əsaslanaraq onları ümumdünya klassik musiqisinin nailiyyətləri
ilə birləşdirməyi bacardılar. Onlar Azərbaycanda yeni – opera,
operetta, simfonik, vokal, kino və teatr musiqisi kimi klassik janrların banisi olaraq ilk musiqi təhsil ocaqları, ifaçı kollektivlərinin
təşkilinə nail oldular. Azərbaycanda musiqi elminin, folklorşünaslığın yaranması da bu iki böyük bəstəkarın, maarifpərvər ziyalının, vətənpərvər ictimai xadimin adı ilə bağlıdır. “Tale əzəldən
Müslüm Maqomayevə həddən ziyadə mürəkkəb rol hazırlamışdı.
Dahi Üzeyir Hacıbəylinin müasiri, məsləkdaşı olan Maqomayev
onun nəhəng şəxsiyyətinin təsiri altına düşərək, onun bir növ
“dublyoruna”.... çevrilə bilərdi. Lakin bu baş vermədi. Maqomayevin musiqisi orijinal, dərhal tanınan və Hacıbəylidən fərqli olan
intonasiya ilə seçilir. Bu fərq iki sənətkarın əsərlərinin artıq
empirik qavrama prosesində duyulur... Lakin başlıcası odur ki,
Maqomayev Hacıbəylinin musiqidə Şərq və Qərb sintezi ideyasını özünəməxsus yolla həyata keçirmişdir. Üzeyir bəy bəstəkar yaradıcılığı normalarını bir növ oriyentir tutub milli bədii təməldən
yeni yaradıcılıq prinsipləri hasil etmiş, daha doğrusu, icad etmişdir. Maqomayev isə klassik Avropa modellərini bilavasitə tətbiq
etmiş, onları milli musiqi kontekstində uyğunlaşdırmış və nəticə184

də Şərq və Qərb, monodik və homofon düşüncə tərzlərinin üzvi
vəhdətinə nail olmuşdur.”1
Əbdül Müslüm Məhəmməd oğlu Maqomayev 18 sentyabr
1885-ci ildə Qroznı şəhərində anadan olub. Kiçik Müslümün doğulub boya-başa çatdığı ailədə ədəbiyyata, dram əsərlərinə, musiqiyə çox böyük həvəs və maraq var idi. Demək olar ki, ailə
üzvlərinin hamısı qarmonda çalmağı bacarırdı. Müslümün böyük qardaşı Məhəmməd parlaq musiqi istedadına malik olub,
qarmon və fleytada gözəl çalırdı. Geniş erudisiya və yaradıcı qabiliyyətə malik olan qardaşı Məhəmmədin kiçik Müslümün formalaşmasında böyük rolu olub. Dünyaya göz açdığı ilk günlərdən belə bir yaradıcı atmosferdə, musiqi və ədəbiyyat maraqlarının qovuşduğu bir şəraitdə böyüməsi nadir musiqi istedadına
malik olan Müslüm Maqomayevin gələcək yaradıcılıq uğurlarının əsas təməlini qoyub. O, ilk təhsil aldığı Qroznı şəhər məktəbində skripkada çalmağı öyrənir, məktəb xorunda oxuyur. 1900-cü
ildə həmin məktəbi bitirib, Qoridəki Zaqafqaziya müəllimlər seminariyasına müdavim qəbul edilir. Öz xalqının maariflənməsində
fəal rol oynayan bir çox Azərbaycan ziyalıları məhz bu təhsil
ocağında oxuyurdular. Azərbaycan mədəniyyətinin N.Nərimanov,
C.Məmmədquluzadə, Ü.Hacıbəyli, S.S.Axundov, R.Əfəndiyev,
M.Mahmudbəyov və başqaları kimi ən mütərəqqi nümayəndələrinin təhsil aldığı bu seminariyada Müslüm Maqomayev dövrün
maarifpərvər ziyalıları ilə dostlaşır. Bir ildə, bir ayda, bir gündə
anadan olmuş iki istedadlı cavan Üzeyir Hacıbəyli və Müslüm
Maqomayev məhz bu seminariyanın divarları arasında bir-birinə yaxınlaşır və ömürlərinin sonunadək Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafına birlikdə xidmət edirlər.
Qori seminariyasında M.Maqomayev bir sıra musiqi fənnləri
üzrə təhsil alır. Skripka təhsilini çox ciddi və tələbkar müəllim kimi
tanınan M.L.Pekkerdə davam etdirir. Eyni zamanda qoboyda çalmağı öyrənir, simli və nəfəsli tələbə orkestrlərində çıxış edir, dünya
musiqisinin inciləri ilə tanış olur, onların bəzi nümunələrinin ifası
1
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ilə məşgul olur. Musiqi ifaçılığı ilə yanaşı o, musiqi nəzəriyyəsinə
də biganə qalmır. S.P.Qoqliçidze adlı vokal müəllimindən həm vokal, həm də nəzəriyyə dərsləri alır. Musiqi bu gəncin həyat tərzinə
çevrilir. Dərslərdən boş olan vaxtlarında da Ü.Hacıbəyli ilə birgə
müxtəlif opera tamaşalarına və klassik musiqidən ibarət konsertlərə
gedirlər. Sonralar Üzeyir Hacıbəyli Müslüm Maqomayevin tələbəlik illərini xatırlayarkən yazırdı: “Müslüm Maqomayev aramızda
ən yaxşı skripkaçalan və qoboyçalan sayılırdı. Seminariyada şagirdlərin qüvvəsilə təşkil edilmiş simfonik və nəfəsli orkestrin teztez konsertləri olurdu. Əlbəttə, bu konsertlərin heç biri istedadlı,
musiqini bütün qəlbi ilə sevən Müslümün ən fəal iştirakı olmadan
keçmirdi. Müslüm Maqomayev artıq on səkkiz yaşlı gənc ikən
simfonik orkestrin baş musiqiçisi idi və çox vaxt dirijoru əvəz edirdi”.1 Beləliklə, musiqi sənəti sahəsində xüsusi təhsil almayan
M.Maqomayev fəal surətdə gənclik illərindən başlayaraq öz üzərində çalışır, dünya və eləcə də rus musiqi sənətinin möhtəşəm nümunələrini mənimsəməklə musiqi ifaçılığına və nəzəriyyəsinə dair
qazandığı bilikləri artırmağa ciddi səy göstərirdi.
Hələ seminariyada oxuyarkən Qafqaz və Zaqafqaziya xalqlarının, xüsusilə də Azərbaycan musiqisinin vurğunu olan Müslüm
Maqomayev Azərbaycan xalq mahnılarının füsünkarlığını, Azərbaycan xalq rəqslərinin dinamikliyini, Azərbaycan muğam sərvətinin misilsiz təsir gücünü çox yüksək qiymətləndirir və böyük həvəslə Azərbaycan xalq musiqisi nümunələrini toplayıb öyrənməyə
başlayır. Təsadüfi deyil ki, onun bu sahədə olan ilk folklor yazıları
1900-cü ildə Parisdə beynəlxalq sərgidə nümayiş etdirilir.
1905-ci ilin əvvəlləri çar Rusiyasını və onun ucqar yerlərini
bürüməkdə olan inqilabi hərəkatın getdikcə gücləndiyi bir dövr
idi. Belə bir dövrdə müstəqil fəaliyyətə başlayan M.Maqomayevin yaxın məsləkdaşı Ü.Hacıbəyli ilə birlikdə Azərbaycanın qabaqcıl ziyalılarının, N.Nərimanovun, M.Ə.Sabirin, S.S.Axundovun, C.Məmmədquluzadənin, H.Zərdabinin, N.Vəzirovun, Ə.Haqverdiyevin, F.Köçərlinin, H.Cavidin, A.Şaiqin xalqın maariflən1
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məsi və mədəni inkişafı üçün apardıqları ardıcıl mübarizəyə böyük həvəslə qoşulması tamamilə təbii idi.
1904-cü ildə Qori müəllimlər seminariyasında təhsilini əla
qiymətlərlə bitirdiyinə və seminariyanın ictimai həyatında fəal
iştirakına görə skripka aləti ilə mükafatlandırılan Müslüm Maqomayev bir müddət Şimali Qafqazın Bekoviçi kənd məktəbində dərs deyir. O, bu məktəbdə işlədiyi zaman özünün seminariyadakı musiqi müəllimi M.Pekkerə yazmışdı: “Tale məni uzaq
bir kəndə salmışdır. Burada yeganə sevincim, sizin mənə verdiyiniz “taxta parçasıdır”. Məhz bu skripka vasitəsilə M.Maqomayev Bekoviçi və Lənkəranda, Bakı və Sabunçuda tələbələr
xoru, rəqs dərnəyi, xalq çalğı alətləri orkestri yaratmış, ictimai
konsertlər təşkil etmişdi”.1 Bu konsertlərdə Azərbaycan və digər
xalqların mahnıları, ayrı-ayrı bəstəkarların müxtəlif janrlı əsərləri, valslar, marşlar, popurrilər, orkestr işləmələri ifa edilirdi. Bəzi konsertlərdə M.Maqomayevin skripkada solist qismində çıxışları da olurdu.
M.Maqomayev 1905-ci ilin sentyabrında Lənkəran şəhər
məktəbinə təyinat alır və altı il orada çalışır. Lənkəranda şagird
orkestri və xoru, xalq çalğı alətləri orkestri təşkil edir. Onun pedaqoji fəaliyyəti çox zəngin və hərtərəfli idi. O, şagird emalatxanaları, etnoqrafiya, təbiətsevərlər, tədbiqi incəsənət və xalq folkloru nümunələrini toplayan həvəskarlar dərnəyi təşkil edir, onlarla yorulmadan və həvəslə məşğul olurdu.
Lənkəranda Müslüm Maqomayev tərəfindən təşkil olunan
dram dərnəyi əhali arasında böyük rəğbət qazanmışdı. Bu dərnəyin repertuarına Azərbaycan və rus müəlliflərinin kiçik həcmli
əsərləri, vodevilləri daxil edilmişdi. Tamaşalarda Müslüm Maqomayevin rəhbərliyi ilə ifa edilən instrumental musiqi və xor
nömrələri xüsusi əhəmiyyət kəsb edirdi. Lənkəran dram tamaşalarının uğurları haqqında Bakı mətbuatı yazırdı: “Səhnədə türk
dilində “Axşam səbri xeyir olar” pyesi və “Kimdir müqəssir”
vodevili göstərilirdi. Gənc ifaçılar öz rollarını tam kafi dərəcədə
1

Qasımov Q. Müslüm Maqomayev. Əbdül Müslüm Məhəmməd oğlu
Maqomayev. Biblioqrafiya. Bakı, Elm, 2000, s. 23.
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ifa etdilər. Tamaşa bitəndən sonra xor dəstəsi ana dilində alqışlarla qarşılanmış “Ayın aydınlığı” nəğməsini oxudu”1.
Müslüm Maqomayev 1911-ci ilin payızında Tiflis müəllimlər
institutunda imtahan verib, Bakıya – neft mədəni rayonlarından biri
olan Sabunçuya müəllim göndərilir. O, burada da təkcə dərs deməklə kifayətlənmir; məktəbdənkənar işlərə çox zaman ayırır, öz
şagirdlərinin – sadə fəhlə uşaqlarının mədəni səviyyəsini artırmağa,
onlarda musiqiyə məhəbbət yaratmağa çalışır, məktəblilərə musiqinin əsaslarını öyrədir. Xalqın maariflənməsi və inkişafı yolunda
əlindən gələni əsirgəmir; fəhlələrin savadsızlığını ləğv etmək üçün
təşkil olunmuş axşam kurslarında gərgin iş aparır, dram dərnəklərinin təşkilində həvəslə iştirak edir, maraqlı konsertlər verir.
O dövrdə Azərbaycanın bir qrup görkəmli maarifpərvər ziyalısı
başda Üzeyir Hacıbəyli olmaqla milli musiqili teatrın yaradılması
uğrunda mühüm işlər görürdülər. Bu qrupun fəal üzvlərindən biri
də M.Maqomayev idi. Burada Ü.Hacıbəylidən əlavə, Z.Hacıbəyov,
H.Ərəblinski, Ə.Ağdamski, H.Sarabski, Q.Pirimov, M.Əliyev,
M.Terequlov kimi digər qabaqcıl yaradıcı ziyalılar da iştirak edirdi. M.Maqomayev əvvəllər teatr orkestrində skripka çalır. 1912-ci
ildə Ü.Hacıbəylinin “Əsli və Kərəm” əsərinin tamaşasında ilk dəfə
peşəkar dirijor kimi çıxış edir, bundan sonra dirijor çubuğu onun
əlindən düşmür. Qeyd etmək lazımdır ki, elə həmin gündən M.Maqomayev Ü.Hacıbəylinin bütün səhnə əsərlərinə dirijorluq edərək
ömrünün sonunadək yaxın dostunun yaradıcılığının alovlu təbliğatçısı olub. Onun dirijorluq fəaliyyəti Azərbaycanda peşəkar opera
dirijorluğu tarixində ilk səhifədir. Musiqili teatrla bağlı fəaliyyətinə
məhz opera dirijoru kimi başlayan M.Maqomayevin bu sahədə
apardığı mübarizə həyatının əsas məqsədinə çevrilir, bəstəkar az
zaman içərisində böyük uğurlar əldə edir.
XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda musiqili teatr böyük zəhmət tələb edən çətin bir şəraitdə yaranırdı. Bu yolda əzmlə çalışan
Azərbaycan ziyalıları gerilik və ətalətlə üzləşir, bir çox dairələrin
teatra göstərdikləri coxlu maneələrlə rastlaşmalı olurdular. Teatrın
maddi çətinlikləri də çox idi. Bütün bu çətinlikləri qəhrəmanlıqla
1
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aradan qaldırmaqda, gənc teatrın mövqeyini möhkəmləndirməkdə
ətrafında Müslüm Maqomayev kimi həmfikirlərini toplayan dahi
Üzeyir Hacıbəylinin xüsusi xidməti olub. Onun Peterburqda təhsil
aldığı dövrdə isə bəstəkarın bu şərəfli missiyasını M.Maqomayev
başda olmaqla dövrün məşhur teatr xadimləri, Hüseynqulu Sarabski və Məmməd Hənəfi Terequlov həyata keçirirlər. Müəyyən narazılıqlar üzündən tezliklə musiqili teatr qrupu “Nicat” mədəni-maarif cəmiyyətinin tərkibindən ayrılıb, Ü.Hacıbəylinin rəhbərliyi ilə
müstəqil qurum kimi uğurla fəaliyyətini davam etdirir. Lakin sabit
məkanı, aktyor truppası, geyimləri və dekorasiyası olmayan Azərbaycan musiqili teatrına hələ peşəkar adı vermək tez idi. Tamaşalar
qeyri-müntəzəm qoyulur, səhnə tərtibatı zəif olurdu. M.Maqomayev də təşlikatın digər üzvləri kimi, bir neçə işi öz öhdəsinə götürürdü: həm aktyor təşkili, həm afişa tərtibi ilə məşğul olur, tamaşaların məşqlərini keçirir, dirijor kimi çıxış edirdi.

“Şah İsmayıl” operasının proqramı
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Tezliklə Azərbaycan musiqili teatrının fəal təşkilatçısı, orkestrin dirijoru olan M.Maqomayev məşhur “Şah İsmayıl” operasının müəllifi kimi də geniş şöhrət tapır. Opera üzərində işləməyə 1913-cü ildə başlayan M.Maqomayev sonralar yazırdı:
“İşim çox cəld gedirdi, royalda ifa etdiyim ilk parçalar tanışlarım tərəfindən rəğbətlə qarşılanmışdı”.1 Partiturası 1916-cı ildə
tamamlanan “Şah İsmayıl” operası ilk dəfə 1919-cu ildə tamaşaya qoyuldu, premyerası böyük müvəffəqiyyətlə keçdi.2
Opera tamaşaçılar tərəfindən sonsuz maraqla qarşılandı, uğur
qazandı. Şah İsmayıl rolunu məşhur aktyor H.Sarabski, Aslan
şahı – H.Şərifov, Gülzar obrazını Y.Olenskaya ifa edirdi. Tamaşanın dirijoru isə M.Maqomayev özü idi. Mətbuatda “Şah İsmayıl” operasının gənc müəllifi nadir istedada malik bir sənətkar
kimi yüksək dəyərləndirilir, operanın musiqi dilinin melodikliyini, orkestr partiyasının ifadəliliyini, harmoniyasının rəngarəngliyini vurğulayırdılar. Xalq arasında geniş yayılmış məşhur dastanın dramaturji əsasının məhəbbət və qəhrəmanlıq qollarını müəllif musiqi dili ilə məharətlə ifadə edə bilmişdi. Obrazların zəngin daxili dünyasını ustalıqla xarakterizə edən bəstəkar tamaşaçıların dərin məhəbbətinə layiq gözəl səhnə əsəri yaratmışdı. Lakin müsbət rəylərlə yanaşı bəzi iradlar da göstərilirdi. Bəstəkar
özü də əsərin zəif tərəflərini hiss edirdi. Belə ki, qarşısına klassik opera sənətinin ifadə vasitələrindən istifadə edərək milli opera yaratmaq məqsədi qoyan sənətkar, hələ bu işi tam şəkildə həyata keçirməyə qadir deyildi. Həm dinləyicilərin tam hazırlıqsızlığı, həm də özünün klassik opera sənətinin incəliklərinə hələ lazımi səviyyədə bələd olmaması müəyyən çətinliklər yaradır,
bəstəkarı əsas məqsədinə nail olmasına imkan vermirdi. Buna
görə də M.Maqomayev bütün yaradıcılığı boyunca dəfələrlə
“Şah İsmayıl” operasına qayıtmış, onun üzərində işləmiş, yeni
redaksiyalarını həyata keçirmişdi.
1

İsmaylova Q. Müslüm Maqomayev (rus dilində), Bakı, 1975, s. 17.
1916-cı ildə operanın partiturası artıq hazır idi, tamaşa 1916-cı ilin dekabr ayında göstərilməli idi, lakin H.Z.Tağıyevin teatrında baş verən yanğın
premyeranı təxirə salır.
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Müslüm Maqomayevin yaradıcı və ictimai fəaliyyəti Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin qurulduğu ilk illərdə daha geniş
vüsət alır. O, yeni sosial-ictimai vəziyyət şəraitində bəstəkar və
ictimai xadim kimi qızğın fəaliyyətə başlayır. Maqomayevin yaradıcı, təşkilati, maarifçi istedadının inkişafı üçün yenı üfüqlər
açılır. Ü.Hacıbəyli ilə çiyin-çiyinə çalışan M.Maqomayevin qabaqcıl ictimai baxışları yeni yaranmış respublikanın mütərəqqi
ziyalıları tərəfindən rəğbətlə qarşılanır. Hər iki bəstəkarın qızğın
təşkilati fəaliyyəti, həqiqi patriotik ruhu, milli musiqi mədəniyyətinin inkişafına dair düzgün istiqamətlənmiş prinsipləri Azərbaycanın musiqi və teatr həyatında yeni inqilabi çevrilişlər dövrünün başlanmasına təkan verdi. Bu illərdə M.Maqomayev Bakı
Sovetinə üzv seçilən incəsənət xadimlərindən biri olur və sənət
cəbhəsinin bir çox mürəkkəb sahələri ona etibar edilir. M.Maqomayev 1921-ci ildə Azərbaycan SSR Xalq Maarif Komissarlığının incəsənət şöbəsinə, 1929-cu ildə Azərbaycan radiosunun
musiqi verilişlərinə rəhbərlik edir, M.F.Axundov adına Opera və
Balet Teatrının direktoru (1924-cü il) və baş dirijoru olur.
Xalq Maarif Komissarlığında işləyərkən M.Maqomayev respublikanın mədəni həyatının ən müxtəlif sahələrinin yenidən qurulması, inkişafı ilə bağlı çoxsaylı problemlərin həlli yollarını axtarır.
O həmişə çıxış və məruzələrində Azərbaycan milli incəsənətinin
xalq çalğı alətləri ilə bağlı məsələləri, uşaqların bədii-estetik tərbiyəsi, musiqi təhsilinin aktual problemləri kimi mövzulara xüsusi
yer ayıraraq gündəmə gətirirdi. Məruzələrinin birində M.Maqomayev deyirdi: “Bu vaxtadək, böyüməkdə olan nəslin tərbiyə edildiyi
məktəblər İncəsənət şöbəsinin təsirindən kənarda qalırdı... və hər
bir məktəb bu işi müəlliminin başa düşdüyü kimi görürdü. Azacıq
da olsa oxumağı bacaran hər-hansı bir müəllim, uşaqlara özü bildiyini öyrədir”1. Bu məsələnin həlli ilə əlaqədar bəstəkar uşaq mahnı
toplularının yaradılması təklifini irəli sürür.
M.Maqomayev İncəsənət şöbəsinə rəhbərlik etdiyi dövr ərzində “Türk Satira-Təbliğat Teatrı” yaradılır, 1924-cü ildə isə o,
1
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Azərbaycan Dövlət Opera və Balet teatrının direktoru vəzifəsinə təyin edilir, eyni zamanda teatrın dirijoru kimi də fəaliyyət göstərir.
30-cu illərdə respublikanın mədəni həyatında gedən inkişaf teatr sənəti, ədəbiyyatla yanaşı musiqi sənəti sahəsində də özünü göstərir. Yeni musiqi kollektivləri, musiqi təhsil ocaqları yaranır. Rəngarəng musiqi janrları və formaları təşəkkül tapır, peşəkar musiqi
təhsilli cavan bəstəkarlar nəsli formalaşır. Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri qonşu respublikalarda ifa edilməyə başlayır. Musiqi
kollektivlərinin digər respublikalara qastrol səfərləri tədricən adi
hal şəklini alır. Belə qastrol səfərlərindən birinin ünvanı Leninqrad
(Hal-hazırda Peterburq) şəhəri idi. 1931-ci ildə Peterburq filarmoniyasında böyük uğurla keçən konsertdə Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri – Ü.Hacıbəylinin Azərbaycana həsr edilmiş himni,
A.Zeynallının “Fraqmentlər”, M.Maqomayevin “Azərbaycan çöllərində” və b. böyük maraqla qarşılanmışdı.1 Bütün bu yeniliklərin,
proqressiv hadisələrin əsas hərəkətverici qüvvələri, sütunları yenə
də, iki məsləkdaş, iki qüdrətli sima – Ü.Hacıbəyli və M.Maqomayev idi. Bu dövrdə hər iki incəsənət xadiminin fəaliyyət diapozonları genişlənir, məsuliyyəti ağırlaşır, musiqi sənəti sahəsində həll
olunması vacib olan ən ciddi məsələlər məhz onların çiyinlərinə
düşür. M.Maqomayevin 1929-cu ildə Azərbaycan Radio Mərkəzinin musiqi rəhbəri təyin edilməsi onun qarşısında yeni vəzifələr qoyur. Bəstəkar ilk növbədə radioda peşəkar ifaçıların, daimi musiqi
kollektivlərinin yaranması ilə bağlı mühüm addımlar atır. Maqomayevin təşəbbüsü ilə H.Sarabski, H.Hacıbababəyov, Y.Kələntərli
və Azərbaycanın digər görkəmli musiqi ifaçıları radioya daimi solist kimi işə götürülür.
“Müslüm Maqomayev respublikamızda radionun fəaliyyətə
başladığı ilk illərdə musiqi kollektivlərinin təşkilinə və istedadlı
ifaçıların mikrofona cəlb olunmalarına gərgin əmək sərf etmişdir.
İlk illərdə radioda bir neçə kiçik musiqi kollektivi – musiqi
üçlükləri, ansambllar, rus və Qərbi Avropa bəstəkarlarının əsərlərini ifa edən trio və kvartetlər, eləcə də tar, kamança, qarmon,
skripka və royalda çalan solistlər fəaliyyət göstərirdi.
1

192

İsmaylova Q. Müslüm Maqomayev (rus dilində). Bakı, 1975, s. 25.

Musiqi şöbəsinin bədii rəhbəri Müslüm Maqomayevin təşəbbüsü ilə 1929-cu ildən radioda böyük və kiçik heyətli simfonik
orkestr təşkil olundu. Orkestrın heyətinə istedadlı musiqiçilər –
skripka, violonçel, kontrabas, fleyta və qoboyçalanlar cəlb olunmuşdu. Onların arasında musiqi məktəbində və konservatoriyada təhsil alan çoxlu azərbaycanlı kadrlar vardı.
Bakının musiqi məktəblərində milli çalğı alətləri üzrə təhsil
alan gənc kadrlar ildən-ilə çoxalırdı. Bunlardan bəziləri radiodakı ansambllarda işə düzəlmişdi. Belə bir vaxtda M.Maqomayev
radioda notlu xalq çalğı alətləri orkestri yaratmaq fikrinə düşdü.
O, bu barədə öz sənət dostu Üzeyir Hacıbəyli ilə məsləhətləşdi.
Ü.Hacıbəyli o zaman Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında
nəzəri fənnlərdən dərs deyirdi. O, Müslümün bu təşəbbüsünü alqışladı, radioda belə bir orkestrin təşkilini və ona rəhbərlik etməyi öhdəsinə götürdü. 1931-ci ildə radioda ilk notlu xalq çalğı
alətləri orkestri yarandı.”1
M.Maqomayev radioda musiqi verilişlərinin repertuar probleminə də xüsusi önəm verirdi. Muğamatla yanaşı radio efirində
aşıq yaradıcılığına, mahnılara geniş yer verilir, tədricən simfonik
musiqi nümunələri repertuara daxil edilir. Milli mahnı repertuarının zənginləşməsi məsələsi ilə bağlı bəstəkar deyirdi: “Keçmiş
irsimiz olan xalq mahnıları ilə yanaşı, yeni məişəti, yeni quruculuğu əks etdirən, yeni qələbələrə səsləyən müasir mahnılar yaratmaq lazımdır”.2
Lakin o, bu sahədə də müəyyən problemlərin olduğunu görür, ciddi iş aparır, ilk növbədə xalq mahnılarının toplanmasını
vacib vəzifə kimi musiqi xadimlərinin qarşısına qoyurdu: “Türk
xalq mahnısının toplanılması və öyrənilməsinə xüsusi əhəmiyyət
verilməlidir. Bu məsələ indiyədək həll olunmamış qalır. Halbuki, türk harmoniyasının üzə çıxarılması bilavasitə bu məsələdən
asılıdır.”3
1
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Qoyulan bu vəzifə və məqsəddən çıxış edərək M.Maqomayev, əvvəlki kimi, yenə də Azərbaycan xalq musiqisinin toplanması və öyrənilməsi, təbliğinə böyük diqqət yetirir və bu sahədə
durmadan işləyir: Ü.Hacıbəyli, M.Maqomayev, Z.Hacıbəyov və
C.Qaryağdıoğlunun birgə əməyi nəticəsində 1927-ci ildə respublikada Müslüm Maqomayevin ümumi redaktorluğu ilə “Azərbaycan türk xalq nəğmələri” adlı ilk toplu işıq üzü görür. Bu
topluya daxil olan otuz üç mahnı Ü.Hacıbəyli və M.Maqomayev
tərəfindən nota salınmışdı. Mahnılardan ikisini Ü.Hacıbəyli yazmış, on doqquzu Azərbaycanın məşhur xanəndəsi Cabbar Qaryağdıoğlunun ifasından nota salınmış, digər 12 mahnını Z.Hacıbəyov toplamışdı. Topluda əsas yeri qədim əmək mahnıları –
çoban və maldar əməyinə aid mahnılar, holavarlar tutur. Məhəbbət lirikasına, ailə-məişət mahnılarına, rəqs mahnılarına da geniş
yer verilib. Bu mahnıların bəziləri təksəsli verilmiş, digərlərini
isə Ü.Hacıbəyli və M.Maqomayev harmonizə etmişlər. Bu işləmələrin dəyəri ondadır ki, hər iki bəstəkar harmonizə edərkən,
mahnıların məqam əsasına dəyməmiş, melodik və ritmik xüsusiyyətlərinə həssas yanaşmış, xalq yaradıcılığı nümunələrinin ən
incə detallarına belə xüsusi diqqət yetirmışlər. Ona görə də
Azərbaycan xalq musiqi yaradıcılığının toplanması işində ilk
təcrübə olan bu toplu təkcə elmi deyil, eyni zamanda yüksək bədii dəyər kəsb edir. M.Maqomayev topludakı mahnılardan C.Qaryağdıoğlunun ifasında “Qalalıyam”, “Bağçadan gələn səs”, “Həştərxana gedən”, ”Dağıstan dağ yeridir”, “Gəl-gəl”, “Gözəlim sənsən” mahnılarını nota salmışdır.
Bəstəkar ümumiyyətlə 300-dən artıq xalq mahnı nümunələrini toplayıb, nota salmış, bəzilərini isə səs və orkestr üçün işləmişdir. Onun şəxsi arxivində 100 mahnı və rəqs havalarından
ibarət nəşrə hazırlanmış “Azərbaycan el musiqisi. Xalq mahnıları” toplusu (1927) saxlanılır.1 Burada toplanan mahnılar janr və
mövzu baxımından müxtəlif olsa da çox hissəsini məhəbbət lirikası təşkil edir: “Küçələrə su səpmişəm”, “Gül bağçalar”, “O xal
nə xaldır”, “Səndən mənə yar olmaz” və b. Topluda “Rast” mu1
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ğamının da not yazısı vardır ki, bu yazı məşhur tar ifaçısı Qurban Pirimovun ifasından nota alınmışdır. Bu toplu Azərbaycan
xalq yaraqdıcılığının tədqiqi üçün çox dəyərli mənbədir. Belə ki,
topluda mahnıların yaranma, ifa, nota salınma tarixləri barədə
qiymətli faktiki material da yer alıb.
Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, Müslüm Maqomayev 30-cu illərdə Azərbaycanda kütləvi mahnı janrına olan tələbatı görür və
bu problemlə bağlı narahatlıq keçirirdi. Yeni yaranmış cəmiyyətdə yaşayan insanlar gündəmdə olan müasir mövzulu, aktual
mahnılar istəyirdilər. Bu tələbatı nəzərə alan bəstəkar Ü.Hacıbəyli ilə yanaşı Azərbaycanda kütləvi mahnılar yaradan ilk müəlliflərdən oldu. Azərbaycan musiqisinin tarixi musiqi ilə poeziyanın vəhdətinin, qarşılıqlı əlaqəsinin yüksək nümunələrini əks
etdirən parlaq, bəşəri vokal əsərlərlə zəngindir. М.Маqomayev
belə bir qarşılıqlı əlaqəni öz vokal yaradıcılığında nümayiş etdirən qüdrətli sənətkarlarımızdandır. O, öz yaradıcılığında Azərbaycan ədəbiyyatından, poeziyasından ilham almış, onun obraz
və süjetlərindən istifadə etmişdir. Bəstəkarın bütün mahnılarının
müəllifi Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi
M.S.Ordubadi olub. Bu sənət tandeminin yaranması, şübhəsiz,
səbəbsiz deyildi. Görünür, dövrlərinin fəal, müasir sənətkarları
olan M.Maqomayevlə M.S.Ordubadi bir-birinə daha yaxın, daha
münasib ideya-estetik görüşə malik sənətkarlar olmuşlar. Nəzərə
almaq lazımdır ki, 20-30-cu illərdə M.S.Ordubadi öz dövrünün
aktual problemlərinin bədii həllini verən qabaqcıl ziyalılarımızdan, yazıçılarımızdan, söz ustalarımızdan biri idi. Çox güman ki,
bu şairin poeziyasında bəstəkar onu düşündürən, ona ilham verən mövzuları, obrazları axtarıb tapa bilmiş və ahəngdar musiqisilə bu mürəkkəb hissiyatı açıb əks etdirmişdir. Deyildiyi kimi,
Müslüm Maqomayev Üzeyir Hacıbəyli ilə birlikdə kütləvi mahnı janrının təməlini qoyanlardan idi. Və onun da mahnılarında
dövrünün müasir mövzuları, abu-havası özünün parlaq ifadəsini
tapırdı. Qeyd etmək lazımdır ki, vokal janrlar musiqi tarixi prosesinin ümumi inkişafını həmişə həssaslıqla əks etdirmiş və daim yarandıqları dövrün ən fəal axtarışları zəminində irəliləmiş,
dövrün aktual problemlərini, xalqın həyatını, hiss və həyəcanla195

rını daha tez ifadə etmişlər. M.Maqomayevin M.S.Ordubadinin
sözlərinə yazılmış “Mazut ordusu”, “Neft”, “Zərbəçi yoldaşım”,
“Zərbəçinin nəğməsi”, “Kəndimiz” mahnılarında da o dövrün
kütləvi mahnı janrına xas olan mövzu dairəsi, patriotik ruh hökm
sürürdü. Bu mahnıların hamısında mətnlərdə verilən Azərbaycan
xalqının mübariz ruhunu əks etdirən poetik obrazlar ümumiləşmiş
şəkildə, əsasən şən, gümrah xassəli melodiya, dəqiq marşvari
ritm, qətiyyətli “çağırış” intonasiyalarının istifadəsilə açılır.
“Tarla”, “Saz”, “Kəklik”, “Yaz”, “May” mahnılarında isə mətndə
verilən doğma diyarın təbiət mənzərələri, lirik mövzular yenə də lirik boyalarla, aydın, melodik, axımlı, sakit xarakterli musiqi vasitəsilə ifadə edilir. 30-cu illərdə М.Маqomayevin yazdığı “Bizim
kənd” mahnısında Azərbaycan kəndlisi obrazı yaradılmışdır. Mahnının poetik mətnində verilən əsas ideya – əməyin tərənnümü –
musiqinin marşvari, qətiyyətli melodiyasında öz ifadəsini tapır.
Mahnının poetik mətninin məzmunu musiqidə ümumiləşmiş şəkildə verilib. Bəstəkarın digər “Tarla” mahnısında da melodiyanın sakit, axımlı, incə səciyyəsi mətnin ümumiləşmiş obrazının açılmasında mühüm rol oynayır.
Əksər hallarda bəstəkarın bütün mahnılarında mətnin obraz
dairəsi ümumiləşmiş şəkildə verilib, bu da musiqidə mətnin intonasiya çalarlarının ümumiləşmiş şəkildə eyni əhval-ruhiyyəli
musiqilə ifadəsini, hər hecaya bir notun uyğun gəlməsini (hecanot prinsipi), forma strukturlarının çox zaman simmetrik, kvadrat quruluşlu olmasını şərtləndirib. Təbiət mənzərələrinin vəsfinə həsr edilən mahnılarda, “Kəklik”, “May” və s., bəzən hecaların bir neçə not vasitəsilə oxunması qeyd edilir ki, bu da mətndə
verilən lirik obrazların rəngarəng çalarlarının melodiyada ifadəsilə bağlı olaraq, musiqiyə kantilena xüsusiyyətləri aşılayır.
M.Maqomayevin mahnılarında həm o dövrün kütləvi mahnılarının, həm xalq mahnılarının üslub xüsusiyyətləri sintezləşdirilib. 30-cu illərdə bəstəkarlarımızın yaradıcılığında təşəkkül tapan digər yeni janrlar kimi, mahnı janrı sahəsində də axtarışlar
gedirdi. Ola bilsin ki, bu janrda yaranan əsərlər çox da gözəl nümunələr deyildilər. Lakin mövzu, musiqi ifadə vasitələri, müasir
intonasiya çalarları, musiqi-mətn əlaqələrinin yeni ifadə axtarış196

ları zəminində yaranan bu ilk bəstəkar mahnıları tarixi baxımdan
böyük rol oynayıb.
Simfonik musiqiyə müraciət Müslüm Maqomayev yaradıcılığında ciddi əhəmiyyətə malik hadisədir. Bəstəkarlıq yaradıcılığının
ən parlaq nailiyyətlərindən olan simfonik orkestr üçün musiqi
zəngin bədii ifadə vasitələrinə malikdir. Bu isə həyat həqiqətlərini
hərtərəfli əks etdirmək, mürəkkəb mövzuları dinləyiciyə asanlıqla
çatdırmaq imkanı yaradır. Buna görə də təəccüblü deyil ki, simfonik orkestr üçün əsərlər yaratmaq ən zəruri vəzifələrdən biri kimi
Üzeyir Hacıbəylini və Müslüm Maqomayevi daima düşündürür və
narahat edirdi. Azərbaycanda simfonik musiqi sahəsində olan ilk
təcrübələri bəstəkarların inqilabdan əvvəl yazdığı musiqili səhnə
əsərləri ilə – opera və musiqili komediyalarla başlayır. Təsadüfi
deyil ki, ilk Azərbaycan opera və musiqili komediyalarının
oskestrləşdirilmiş bir çox parçaları indiyədək müstəqil əsərlər kimi
ayrıca ifa olunur. Ü.Hacıbəyli “Leyli və Məcnun” operasının
sonuncu səhnəsinin müqəddiməsi, “Arşın mal alan” musiqili
komediyasının uvertürası, M.Maqomayevin “Şah İsmayıl” operasından uvertüra və rəqslər buna nümunədir.
20-ci illərin sonu 30-cu illərin əvvəllərində formalaşmağa
başlayan yeni quruluş incəsənət xadimləri qarşısında yeni tələblər qoyur. Bu dövrdə musiqi sahəsində başlayan güclü inkişaf,
yeni janrların yaranması, bəzi janrlarda, o cümlədən opera kimi
mürəkkəb bir janr sahəsində əldə edilən uğurlar artıq milli simfonik əsərlərin meydana gəlməsi məsələsini gündəmə gətirir.
Ü.Hacıbəyli ilə birgə Azərbaycan musiqi həyatının ən aktual
problemlərinə, tələblərinə dərhal səs verən, böyük diqqət və məsuliyyətlə yanaşan M.Maqomayev məhz bu dövrdə böyük cəsarətlə simfonik musiqi sahəsində işləməyə başlayır. Simfonik orkestr üçün yazdığı əsərlərlə (“Azərbaycan çöllərində”, “Ceyran”
rapsodiyası, “Azad azəri qadınının rəqsi”, “Pionerlər marşı”,
“Partiyanın XVII qurultayına həsr olunmuş marş” və s.) bəstəkar
diqqətini çox mühüm yaradıcılıq məsələsinin həllinə yönəldir.
Həmin məsələ simfonik musiqinin mürəkkəb formalarında
Azərbaycan xalq melosundan, Azərbaycan folklorunun müxtəlif
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şəkil və növlərindən, o cümlədən muğamdan sənətkarlıqla
faydalanmaqdan ibarət idi.
M.Maqomayev həm məruzə və çıxışları, həm də şəxsi yaradıcılıq nümunəsilə bəstəkarlarımızı simfonik orkestr vasitəsilə
Azərbaycan musiqisini səsləndirməyə çağırırdı: “Formaca milli,
məzmunca sosialist türk musiqisi dünya musiqi mədəniyyətinin
nailiyyətlərindən biri olan simfonik orkestrin ifasında səslənməlidir. Dönmədən, səylə çalışmaq, buna nail olmaq lazımdır.”1
Bəstəkar simfonik musiqini sevdirmək, geniş dinləyici kütləsində ona rəğbət oyatmaq üçün yollar axtarırdı. Çünki o, yaxşı
bilirdi ki, ciddi musiqiyə maraq oyatmaq, daha doğrusu, dinləyici zövqünü tərbiyə etmək bəstəkardan, simfonik əsərin ifaçısından böyük ustalıq tələb edir. Elə buna görə də M.Maqomayev
geniş dinləyici auditoriyasını ələ almaq, cəlb etmək məqsədilə
ilk növbədə simfonik orkestr üçün xalq musiqi nümunələrini işləyir. Onun xalq rəqs mövzuları əsasında simfonik orkestr üçün
yazdığı “Turacı” və “Əsgərani” pyesləri məhz həmin təşəbbüsün
bəhrələridir.
1928-ci ildə M.Maqomayevin simfonik orkestr üçün yazdığı
Azərbaycan kolxozçularının zəhmətkeş həyatına həsr olunmuş
“Azərbaycan çöllərində” rapsodiyası Azərbaycanda simfonik
musiqi sahəsində ilk təcrübə idi. M.Maqomayev bundan sonra
bir-birinin ardınca ondan artıq simfonik orkestr üçün əsər yaradır. “Azad Azəri qadınının rəqsi”, “Pişdəramədi çargah”, “Dərviş” (1930), “Pioner marşı” (1930), “Azərbaycan radiosunun
marşı” (RV-8), “Şəlalə” simfonik pyesi, “Ceyran” rapsodiyası
(1933), “Rəngi Şüştər”, “Təsnif Şur”, “Turacı”, “Əsgərani”
rəqsləri, “Dəramədi Şüştər” və başqaları kiçik formalı simfonik
musiqi nümunələridir. M.Maqomayevin simfonik orkestr üçün
yazılmış, demək olar ki, bütün simfonik əsərləri proqramlıdır.
Proqramlılıq həmin əsərlərin daha tez başa düşülməsinə səbəb
olur, dinləyici diqqətini cəlb edir və aydın obrazlı məzmuna yönəldir. Bu baxımdan müasir həyatdan götürülmüş konkret obraz1
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larla bağlı olan “Azərbaycan çöllərində” rapsodiyası və “Azad
Azəri qadınının rəqsi” daha cəlbedicidir.
M.Maqomayevin simfonik orkestr üçün yazdığı əsərlər bədii-estetik məziyyətlərilə yanaşı, bəstəkarın özünün nəzərdə tutduğu kimi, milli və beynəlmiləl ənənələrin vəhdətinin ifadəsi kimi də diqqəti cəlb edir. Qeyd etmək lazımdır ki, həmin əsərlərin
bu xüsusiyyəti sonralar Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığına təsir göstərmişdir.
Bəstəkarın “Ceyran” rapsodiyası öz formasına görə daha müfəssəl və genişdir. Burada M.Maqomayev folklor mövzusundan, o
cümlədən “Ceyranı” xalq rəqsinin melodiyasından istifadə etmişdir.
Xalq havalarına böyük məhəbbət və qayğı ilə yanaşan bəstəkar onların intonasiya əsasını saxlamışdır. Onun öhdəsinə düşən
vəzifə folklor mövzusunu simfonik orkestrin əlvan boyaları və
zəngin ifadə vasitələri ilə bəzəyib təsvir etmək idi. Belə bir işləmə üsulu o zaman çox zəruri idi. Eyni zamanda bəstəkar bunu
da dərk edirdi ki, musiqinin digər janrları kimi simfonik orkestr
üçün yazılan musiqi də müasir həyatın güzgüsü olmalıdır.
M.Maqomayevin yeni mövzulara həsr olunmuş əsərləri geniş
dinləyici auditoriyası üçün nəzərdə tutulmuşdu. Onlarda o dövrə
məxsus kütləvi mahnıların ruhu aydın hiss edilir. Bu baxımdan,
bəstəkarın radio gününə həsr etdiyi “Marş RV-8” (“Radio marşı”),
“Partiyanın XVII qurultayına həsr olunmuş marş”ı öz mahiyyəti
etibarı ilə musiqi plakatı səciyyəlidir. Burada milli musiqinin
melodik və ritmik özəllikləri zamanın özündən doğan intonasiyalarla, yeni musiqi dili ilə üzvi vəhdət halında ifadə edilmişdir.
Azərbaycan radiosunda M.Maqomayevlə birgə işləyən əməkdar artist Soltan Nəcəfov xatirələrində yazırdı: “1930-cu ilədək
Azərbaycan radiosunda verilişlər əsasən səhər radio şəbəkəsi və
o qədər də güclü olmayan kiçik radio stansiyaları vasitəsilə
yayılırdı. 1930-cu ildən isə güclü “RV-8” radio stansiyası işə
düşdü. Bu stansiyanın açılması şərəfinə Müslüm Maqomayev
“RV-8” adlı radio-marşını bəstələdi. Bu marş əvvəllər simfonik
orkestrin ifasında səslənərkən melodiyanın müəyyən yerlərində
dirijorun işarəsilə diktorlar ... “RV-8” və “Danışır Bakı” sözlərini marşın əzəmətli ahəngi altında təntənə ilə elan edərdilər.
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İlk radio himni olan bu marş uzun illər səhər və axşam verilişlərinin başlanğıcında çagırış kimi ifa olunmuşdur.
“RV-8” marşı M.Maqomayevin radioda işlədiyi illərin ilk
yaradıcılıq məhsulu idi.”1

Müasir həyata, gündəmdə olan aktual bir mövzuya həsr edilmiş
digər bir əsəri haqda M.Maqomayev yazırdı ki, qara çadranı
həmişəlik atan Azərbaycan qadınlarının həyatındakı bu yeniliyi
“Azad Azəri qadınının rəqsi”ndə verməyə çalışmışam.
M.Maqomayevin simfonik orkestr üçün yazılan əsərləri janrca
bir neçə qrupa bölünür. Bu qruplardan biri Azərbaycan xalq rəqslərilə bağlı, ikincisi marş xarakterli simfonik əsərlərdir. Üçüncü qrupa daxil olan əsərlər janr əlamətlərinə görə Azərbaycan xalq mah1
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nılarına yaxındır. Nəhayət, dördüncü qrup janr köklərinə görə muğama yaxınlaşan simfonik orkestr üçün yazılan əsərlərdir.
M.Maqomayevin simfonik orkestr üçün yazılan əsərləri Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin mühüm fəaliyyət sahələrindən
olan simfonik musiqinin təşəkkülündə atılan ciddi bir addım idi.
Bəstəkarın simfonik orkestr üçün yazılan əsərləri onun yaradıcılıq simasının formalaşmasında əhəmiyyətli rol oynamışdır.
Kütləvi mahnıları kimi bu əsərlər də M.Maqomayevi inqilabi
hadisələrdən bəhs edən monumental musiqili səhnə əsərini –
“Nərgiz” operasını yaratmağa hazırladı.
M.Maqomayev “Şah İsmayıl” operasının müxtəlif variantları
üzərində işlədiyi illərdə bir sıra başqa janrlarda da əsərlər yazmışdır. Bəstəkarın arxivində demək olar bitmiş bir əsər olan
“Xoruz bəy” adlı musiqili komediya, Azərbaycan kəndində sinfi
mübarizədən bəhs edən “Dəli Muxtar” adlı baletin librettosunun
qeydləri və ayrı-ayrı rəqs epizodları mühafizə olunur.
Bəstəkar həmin illərdə C.Məmmədquluzadənin “Ölülər” və
C.Cabbarlının “1905-ci ildə” tamaşalarına, Bakı kinostudiyasının ilk səsli filmlərindən olan “Lökbatan”, “Bizim raport” və
“Azərbaycan incəsənəti” filmlərinə musiqi yazmış və digər
əsərlər üzərində işləmişdir.
Çox geniş yaradıcılıq diapozonuna malik M.Maqomayevin
əsərləri içərisində söz yox ki, məhz opera janrı əsas yeri tuturdu.
O, bütün yaradıcılığı boyu Azərbaycanda milli operanın təşəkkülündə geniş fəaliyyət göstərərək, gərgin mübarizə aparmışdır.
Azərbaycan incəsənətində 1920-1930-cu illərdə yeni ideologiyanın təməli qoyulduğu bir zamanda ənənə və varislik probleminə
müxtəlif cür münasibət bəslənirdi. Mətbuatda bu məsələ ilə bağlı Azərbaycan musiqisinin sonrakı inkişafına zərər verə bilən bəzi səhv fikirlər işıqlandırılırdı. Belə ki, bəzi musiqi xadimləri
Azərbaycan musiqisinin dünya musiqi mədəniyyətindən təcrid
edilmiş şəkıldə inkişafının tərəfdarları idilər. Onlar hesab edirdilər ki, Azərbaycan milli musiqisi kənar təsirlərə məruz qalıb, öz
milli mahiyyətini itirə bilər. Digərləri isə əksinə, belə hesab edirdilər ki, müasir musiqi milli ənənələrdən, xalq yaradıcılığının
həmişəyaşar qaynaqlarından uzaq olmalıdır. Bu fikirdə olan mü201

əlliflər mətbuatda çap etdirdikləri məqalələrdə Azərbaycan bəstəkarlarının inqilabdan əvvəlki nailiyyətlərini bütünlükdə inkar
edir, onların üstündən xətt çəkirdilər. Bu məqalələrdə Azərbaycan
bəstəkarlarının erkən opera əsərləri “muzey eksponatları” adlandırılır, yeni türk operasının yaradılması ideyası irəli sürülür,
köhnə operaların da “çadra ilə birlikdə arxivə təhvil verilməsi”
təklif edilir.1 Bəzi mühafizəkarlar hətta milli çalğı alətlərini köhnəliyin qalığı kimi rədd etmək fikrini irəli sürürdülər. Doğrudur,
bu yönlü məqalələrdə bəzi müsbət fikirlərə də rast gəlmək olurdu.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz məsələlərin müzakirəsində Ü.Hacıbəyli və M.Maqomayev çox fəal iştirak edir, öz yaradıcılıqları
ilə sübut edərək çıxışlarında bildirirdilər ki, Azərbaycan musiqisinin tərəqqisi yalnız o zaman mümkün ola bilər ki, o, dünya
musiqi mədəniyyətinin nailiyyətlərindən istifadə edərkən milli
musiqi formalarını da saxlayıb, onları bir qədər də inkişaf etdirsin.
Türk operası ilə bağlı mənfi rəylərlə çıxış edən müəlliflərə
cavab olaraq M.Maqomayev “Türk operası haqqında” adlı məqaləsində yazırdı: “Yoldaş Quliyev Avropa ölkələrinin səhnəsində də göstərilib, onunla rəqabət apara bilən türk operasının olmasını istəyir. Bunu kim istəmir ki”.
M.Maqomayev ifaçı kadrlar hazırlanmasını israrla təklif edir
və bununla əlaqədar olaraq teatrın nəzdində opera studiyası yaradılmasının zəruri olduğunu göstərirdi. O, xorun tərkibinin keyfiyyətinin vacib olduğunun, rejissor işinin gücləndirilməsinin,
bütövlükdə opera teatrının musiqi mədəniyyəti səviyyəsini yüksəltməyin vacib olduğunu bildirirdi. Maqomayevin əsas məqsədi
lap qısa müddətdə həll olunmalı ən vacib problem həmin illərin
inkişafı səviyyəsi ilə ayaqlaşan, müasir tələblərə cavab verən yeni opera əsərləri yaradılması məsələsi idi.
O dövr üçün günün ən vacib məsələsi yeni tipli Azərbaycan
operası yaratmaq tələbi idi. Maqomayev hələ 1916-cı ildə yazdığı “Şah İsmayıl” operası partiturasının bədii səviyyəsindən razı
deyildi. Bu əsərdə həlledici rolu muğam improvizasiyaları oynayırdı və buna görə də nə qədər orijinal, nə qədər bənzərsiz olsa
1
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da, bu forma yeni ideyaların, yeni mövzu və obrazların açılmasına mane olurdu. Zaman bu əsərin yenidən işlənməsini tələb edirdi.
M.Maqomayevin ən böyük yaradıcılıq uğuru “Nərgiz” operası idi. 1935-ci il dekabrın 24-də əsərin ilk tamaşası Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrında nümayiş olundu. Ilk dəfə
idi ki, bəstəkar ehtiyac içərisində çırpınan geniş xalq kütləsinin
azad həyat, işıqlı gələcək uğrunda mübarizə mövzusunu qələmə
almışdı. Müəllifin vaxtilə özünün şahidi olduğu hadisələr operada təsvir edilən səhnələrdə əks olunmuşdu. Azərbaycan opera
səhnəsində ilk dəfə idi ki, kəndli qızı, çoban və fəhlə əsas surətlər kimi çıxış edirdilər.
M.Maqomayev Azərbaycan operasına yeni mövzu ilə bərabər, fərqli ifadə vasitələri də gətirdi. “Nərgiz”də M.Maqomayev
sənətinin ən güclü cəhəti özünü parlaq şəkildə göstərdi. Bu cəhət
bəstəkarın gözəl melodiyalar yaratmaq istedadından irəli gəlir
(birinci pərdədə Nərgizin poetik ariyası, “Yoxsullar xoru”, qızların bahar xoru).
1938-ci ildə Moskvada keçirilən Azərbaycan incəsənəti ongünlüyündə “Nərgiz”in tamaşası böyük uğurla keçdi. Mərkəzi
mətbuat, sənətşünaslar, musiqi tədqiqatçıları, eləcə də görkəmli
bəstəkarlar əsər haqqında müsbət fikir söylədilər. “Nərgiz” milli
operamızın müasir musiqi texnikasının yüksək formalarına yaxınlaşdırmaq sahəsində ilk uğurlu addım kimi qiymətləndirildi.
“Nərgiz”in müəllifi yüksək dövlət mükafatına layiq görüldü.
Ona Azərbaycan əməkdar incəsənət xadimi fəxri adı verildi.
M.Maqomayev bu münasibətlə deyirdi: “Nərgiz üçün verilən
mükafat məni çox həyəcanlandırmış və ruhlandırmışdır. ... mən
daha artıq enerji və tələbkarlıqla forma etibarilə milli ... musiqi
əsərləri üzərində işləyəcəyəm ki, onlar respublikamıza layiq olsunlar.” Lakin ağır xəstəlik və vaxtsız ölüm buna aman vermədi.
M.Maqomayevin həyat yolu 1937-ci ildə başa çatdı. Bu elə bir
dövr idi ki, yaradıcı sənət adamlarının qarşısında duran əsas tələblərdən biri durmadan hakim dövlət quruluşunun ideologiyasına uyğun sosialist realizminə yiyələnmək idi. Belə bir şəraitdə,
sosial vəziyyətə, sovet rejiminin çətinliklərinə baxmayaraq Azərbaycan professional musiqisi sürətlə inkişaf edirdi, başda Ü.Ha203

cıbəyli, M.Maqomayev kimi qüdrətli musiqi xadimləri olan Azərbaycan peşəkar musiqisinin uğurları artıq hər yerdə etiraf olunurdu. Bu səbəbdən də M.Maqomayevin musiqidə yaşanan həyatı, xalqımızın inkişafı yolunda göstərdiyi böyük xidmətləri
Azərbaycan peşəkar musiqisinin əsas inkişaf dövrlərini bir növ
özündə təzahür etdirir.
Milli mədəniyyətimizi, zəngin musiqi irsimizi təkrarsız klassik əsərləri ilə zənginləşdirən, gərgin ictimai-pedaqoji fəaliyyəti
ilə Azərbaycan incəsənətinin inkişafında mühüm rol oynayan
görkəmli sənətkar hər zaman xalq tərəfindən yüksək dəyərləndirilib, ali mükafatlara və fəxri adlara layiq görülüb. Vəfatından
sonra böyük bəstəkarın adının əbədiləşdirilməsi məqsədilə Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasına, Bakı küçələrindən birinə M.Maqomayevin adı verilib.
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II fəsil
“Şah İsmayıl” operası
“Şah İsmayıl” Müslüm Maqomayevin ilk operasıdır. Bütün
yaradıcılığı boyu bəstəkar bu operaya dəfələrlə müraciət edərək
əsər üzərində yeni redaktələr edib. Tədqiqatlar göstərir ki,
M.Maqomayevin əsərə hər müraciətindən sonra “Şah İsmayıl”
operasında yeni motivlər öz əksini tapıb. Arxiv materiallarında
“Şah İsmayıl” operasına bəstəkarın dörd dəfə müraciət etdiyi
göstərilib. 1919, 1924, 1932 və 1934-cü illərdə M.Maqomayev
opera üzərində müəllif redaktələri edib. Məlumat üçün qeyd etməyi lazım bilirik ki, Q.Qasımov və Q.İsmayılova öz monoqrafiyalarında 1916, 1924 və 1932-ci illəri göstərir.
Operanın librettosunun ilk variantının müəllifi dövrün tanınmış ziyalısı, maarifpərvər şair Mirzə Qədir İsmayılzadə Vüsaqi
(Mikayıl Müşfiqin atası) idi. Bəstəkar sonralar dəfələrlə opera
üzərində işləmiş, onun yeni redaksiyalarını hazırlamış, lakin
M.Q.İsmayılzadə vəfat etdiyindən librettonu da bəstəkar özü redaktə etməli olmuşdu. “Şah İsmayıl” operasında solo ifaları və
muğam improvizasiyaları çox əhəmiyyətlidir.
Bu əsnada M.Maqomayevin bu əsərə müraciət etməsinin tarixi haqda danışmaq yerinə düşər. M.Maqomayev yaradıcılığının tədqiqatçısı A.Hüseynova yazır: “Şah İsmayıl Gülzar dastanının musiqili səhnə vəhdətinə gətirilməsi fikrini M.Maqomayevə “Səadət” cəmiyyətinin məktəbində dərs deyən müəllim Mirzə
Əbdülqədir İsmayılzadə verib. Bu hadisə təqribən 1912-ci ilin
ikinci yarısında baş verib. Bəstəkar yazır ki, dastan məni maraqlandırdı. Və bu maraq yeni opera yazmaq qərarına gəlməklə nəticələndi”.1
Daha sonra A.Hüseynovanın adı çəkilən kitabında qeyd olunur ki, “Şah İsmayıl”ın mətn müəllifliyi haqqında fərqli fikirlər
1
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var. Bir mənbədə (27, 88, 96) mətnin Mirzə Əbdülqədir İsmayılzadəyə, digərində (43, 44, 45, 46, 50) M.Maqomayevə aid olduğu göstərilir. Tədqiqatlar isə hər iki şəxsin birlikdə yaradıcı
əməyinin olduğunu göstərir.1
“Operanın libretto variantlarının birinin giriş hissəsində
M.Maqomayev yazır: “Operanın mətni 1912-13-cü illərdə türk
şairi Mirzə Əbdülqədir İsmayılzadə tərəfindən mənim yaxın iştirakımla yazılıb. Sonralar bəstəkar tərəfindən librettonun bəzi
hissələri dəyişib, ixtisar olunaraq əlavələr edilib”.2
Xüsusi olaraq vurğulamaq lazımdır ki, operanın mətn tərtibatında bəstəkarın bilavasitə iştirakı Maqomayevlə İsmayılzadə
arasında əvvəlcədən razılaşdırılmış şərt olub.
M.Maqomayev xatirələrində göstərir ki, “Mirzə Qədirin libretto yazmaq təcrübəsi olmadığından bəstəkarlıqla yanaşı librettonun yaranmasına da kömək etməyi məndən xahiş etdi. Dastan
üzərində özünə məxsus işlədikdən sonra onu aktlara bölərək dramatikləşdirdim. Mən hər aktın dəqiq sxemini tərtib edərək səhnə
hərəkətlərini necə təsəvvür etdiyimi bildirdikdən sonra Mirzə
Qədir mətni yazdı”.3
“Şah İsmayıl” əsəri üzərində işləməyə başlayanda, Maqomayev muğam improvizasiyalarının ixtisar edilməsi hesabına partiturada öz əksini tapan yeni səhifələrin artırılmasına böyük diqqət yetirirdi. Və nəticədə 1924-1925-ci illərin teatr mövsümündə
M.F.Axundov adına Opera və Balet Teatrında həmin əsərin yeni
tamaşası hazırlandı. Əsərin yeni variantının əsas cəhəti bu idi ki,
partiturada Azərbaycanın ən populyar milli çalğı aləti olan tar
saxlanmaqla yanaşı, simfonik orkestrin rolu xeyli artırılmışdı.
Başqa bir yenilik isə dördsəsli xordan istifadə olunması idi.
Əgər operanın ilkin variantında muğam üstünlük təşkil edirdisə,
yeni variantda musiqinin çox hissəsini bəstəkar özü qələmə almışdı. Özü də yeni musiqinin çox hissəsi – Aslan şahın, Gülzarın və Vəzirin partiyaları klassik üslubda idi. Ümumiyyətlə
1

Hüseynova A. “M.Maqomayev – opera yaradıcılığı”, Bakı, 1997, s. 26.
Yenə orada.
3
Yenə orada.
2

206

M.Maqomayev “Şah İsmayıl”ın partiturasını klassik opera üslubuna yaxınlaşdırmışdı.
Böyük uğurla keçən ilk tamaşa, ictimaiyyət və mətbuat tərəfindən müsbət qiymətləndirildi. Çoxsaylı resenziyalarda əvvəllər
tarla ifa olunan muğam parçalarının simfonik orkestrin ifasında
daha ifadəli və gözəl səslənməsi vurğulanırdı.
Tənqidçi Əziz Şərif M.Maqomayevin yenidən işlədiyi bu
operanın uğurlarını Azərbaycan xalqının mədəni həyatında əsl
inqilabi çevriliş, keçmişin ətalət zəncirlərini qıra-qıra irəliyə
doğru aparan zəfərli yürüş yolunda yeni bir mərhələ kimi dəyərləndirirdi. O, yazırdı: “İrəliyə doğru bu yürüşün qarşısında heç
nə dayana bilməz, çünki bu yürüş, bu hərəkət təbiidir, ona görə
də məğlubedilməzdir”.1
Doğrudur, əsəri başa düşməyənlər, buradakı yeniliklərin əleyhinə
çıxan mühafizəkarlar da tapıldı. Bu baxımdan “Kommunist” qəzetinin 1924-cü il 5 dekabr tarixli nömrəsində dərc olunmuş resenziyaya
diqqət yetirək. Tənqidçi tamaşanı, buradakı yenilikləri açıq-aydın
dərk etmədiyindən, bəstəkarın cəsarətli novatorluğunu qəbul etmir
və düzgün qiymətləndirə bilmirdi. O, Maqomayevi tamaşada bir sıra
ziddiyyətlər yaratmaqda günahlandırır, librettoda eyni zamanda nəsrdən və şeirdən istifadə olunması onu heyrətləndirir və o, heç cürə başa düşə bilmirdi ki, nəyə görə Aslan şahın vokal partiyası Avropa
operaları üslubunda yazılıb və simfonik orkestrlə müşayiət edilir.
Şah İsmayılın partiyası isə başlıca olaraq şərq musiqisi elementləri
əsasında qurulub tarın müşayiəti ilə oxunur və s.
M.Maqomayev öz yaradıcılıq prinsiplərinə sadiq qalaraq belə mənfi rəyli qəzet yazılarına əhəmiyyət vermirdi. Əsl yenilikçi
sənətkar olan M.Maqomayev daim öz üzərində işləyir, milli musiqi mədəniyyətinin səviyyəsini zirvələrə qaldırmaq uğrunda
mübarizədən əl çəkmirdi, Azərbaycan opera sənətinin o dövr
üçün tələbləri səviyyəsində inkişafına çalışırdı. Belə gərgin
əmək nəticəsində M.Maqomayev otuzuncu illərin əvvəlində
“Şah İsmayıl” operasının sonuncu – üçüncü redaktəsini hazırladı.
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“Şah İsmayıl” operasının mövzusu orta əsr aşıq dastanından
götürülüb.
Şah İsmayıl (1499-1524) görkəmli dövlət xadimi, Azərbaycanın bir sıra dövlətlərini birləşdirib, Səfəvilər dövlətinin əsasını
qoymuş bacarıqlı sərkərdə idi. Onun Xətai təxəllüsü ilə yazdığı
şeirlər bütün Şərqdə məşhur olmuşdur.
Bu böyük şəxsiyyətdən danışan “Şah İsmayıl” dastanı xalq
arasında geniş yayılmışdı. Bunun əsas səbəblərindən biri bu idi
ki, dastanda xeyirlə şərin mübarizəsində xeyir qalib gəlir, ədalət
təbliğ olunurdu. Eyni zamanda dastanda geniş xalq kütlələrinin
zülmkar ağaların despotizminə və özbaşnalığına münasibəti də
parlaq şəkildə öz əksini tapmışdı. Dastanın məhz bu xüsusiyyətləri M.Maqomayevi inqilab ərəfəsində yazdığı opera üçün ədəbi
əsas olaraq seçməyə sövq etmişdi.
Opera üzərində uzun illər işləyən, onun müxtəlif variantlarını
hazırlayan M.Maqomayev üçün süjetə aydın realist istiqamət
vermək çətin idi. Dastanın bütün əsas personajları – şah, onun
oğlu İsmayıl, Vəzir, Ərəbzəngi, Gülzarın atası – librettoda daha
fəal veriliblər. Operada öz taxt-tacı üzərində əsən qəddar şahla
onun cəsur və ədalətli vəliəhdi arasında münaqişə daha kəskin
yön alır. Dastanda epizodik obraz olan Vəzirlə əlaqədar hissələr
səhnə əsərində müstəqil darmaturji xətt kimi inkişaf etdirilib,
operanın humanist istiqaməti ön plana çəkilib.
Bəstəkar mövzunun sosial əhəmiyyətini artırmaq üçün əsərin
baş qəhrəmanlarından olan – cəngavər qadın Ərəbzənginin obrazını dolğun musiqi boyaları ilə qələmə alıb. Dastanda Şah İsmayılın sevgililərindən biri olan Ərəbzəngi operada ədalətin qalib
gəlməsi üçün mübarizə aparan obraz kimi verilir. Belə ki, əsərin
variantlarının birində Ərəbzəngi Şah İsmayılı məzəmmət edərək
deyir: “Mən səni əsl insan kimi təsəvvür eləyirdim, di gəl, sən
də hökmdarların yolu ilə getdin”. Operanın lirik xətti isə gənc
Şah İsmayılla Gülzarın məhəbbəti üzərində qurulub. Buna görə
də dastandakı bir sıra obrazlar – Şah İsmayılın sevgililərindən
biri – kör qız Gülpəri, onun qardaşları, habelə bu obrazlarla bağlı epizodlar ixtisar olunub. Qeyd etmək lazımdır ki, bu dəyişikliklər opera janrının forma lakonikliyi, süjet xəttinin mümkün
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qədər qısa olmasını tələb edən xüsusiyyətlərilə bağlı həyata keçirilib.1
M.Maqomayev operanın musiqisi üzərində işləyərkən muğamat və Azərbaycan xalq musiqisinin digər janrlarından böyük sənətkarlıq və həssaslıqla istifadə edir, lazım olan ritm və melodiya
çalarlarını müxtəlif səhnələrdə, dramaturji məqamlarda qəhrəmanların daxili aləminin müəyyən vəziyyətinə uyğunlaşdırırdı.
Məsələn, Gülzarla görüş zamanı İsmayılın qəlbində oyanan
sevgi hissləri (II səhnə) “Segah” muğamı ilə verilir. Bu improvizasiyadan və ya “Ey çərx” epizodundan (III səhnənin əvvəlində Segahın köməyilə itirilmiş məhəbbətin nisgili ifadə edilir) fərqli olaraq,
Ərəbzəngi ilə görüş səhnəsi musiqinin qəhrəmanlıq – dramatik xarakteri ilə ifadə olunmuşdur. Bu, “Şah İsmayıl” tipli dastanların –
“qəhrəmanları sevməklə bərabər, qılınc vurmağı da yaxşı bacaran”
eposların janr xüsusiyyətlərinə tamamilə uyğun gəlir. Ərəbzəngi ilə
dialoq xalq arasında geniş yayılmış “Qarabağ şikəstəsi”nin intonasiya inkişafı prinsipləri üzərində qurulmuşdur.
Bəstəkar öz qəhrəmanının obrazını yaradarkən, muğam improvizasiyaları ilə yanaşı, ənənəvi opera formalarına – ariyalara,
1

Operanın qısa məzmunu:
Münəccim möhtəşəm hökmdar Aslan şaha bildirir ki, ulduzların verdiyi
xəbərə görə dövrün məşhur hakimlərindən biri Şah İsmayıl tərəfindən qətlə
yetiriləcək. Oğlunun onu öldürəcəyini və taxt-tacına sahib duracağını fikirləşdikcə dəhşətə gələn Aslan şah İsmayılı başından eləmək üçün onu uzaq ölkələri işğal etməyə göndərir. Səfər zamanı şah İsmayıl ərəb əmirlərindən birinin
qızı olan Gülzara vurulur. Gülzarı isə zorla tacir Əbu-Həmzəyə nişanlayıblar.
Buna baxmayaraq qız da şah İsmayılı sevir, lakin tezliklə sevgililər bir-birindən ayrı düşürlər. Günlərin bir günü Əmir ibn Tahirin qəbiləsi başqa yerə köçür. Şah İsmayıl sevgilisini axtarmağa başlayır və Ərəbzəngi ilə rastlaşır.
Təkbətək döyüş vaxtı İsmayıl Ərəbzəngiyə qalib gəlir, başını kəsmək istəyəndə onun dəbilqəsi düşür. İsmayıl görür ki, bu gözəl bir qızdır. Bundan sonra
Ərəbzəngi onun sadiq qulu olur. Uzaq dağ vadilərindən birində Əmir Əbu
Tahir qızı Gülzarın toyunu eləyir. Bu vaxt şah İsmayılın qoşunu buraya gəlir,
vuruşma başlanır. Ərəbzəngi Əbu Tahiri öldürür. Şah İsmayıl sevgililəri Gülzar və Ərəbzəngi ilə vətənə qayıdır. Aslan şah əmr eləyir ki, oğlunu öldürsünlər, lakin ətrafdakıların yalvar-yaxarı nəticəsində rəhmə gəlir. Deyir gözlərin
çıxarın. Lakin onun əmri yerinə yetirilmir. Aslan şaha zəhərli şərab verib öldürürlər. Şah İsmayıl taxta çıxır.
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ariozolara da müraciət edir. Bu xüsusiyyət çox maraq doğurur.
Bunu Azərbaycan operasının o dövrdə ilk uğurları kimi qiymətləndirmək lazımdır. Qəhrəmanın operanın birinci pərdəsindən lirik, mahnıvari melodiyaya malik ariyası məhz bu səbəbə görə
böyük maraqla qarşılanaraq geniş yayılmışdır.
Bu operada Aslan şahın mahnı partiyasında muğam improvizasiyaları yoxdur, onun musiqisini M.Maqomayev özü bəstələyib. Onu da qeyd edək ki, Aslan şahın partiyası bariton, yəni
muğamat oxumaq üçün xarakterik olmayan səs üçün yazılmışdır
(məlum olduğu kimi, Azərbaycan xanəndələri yüksək səs tembrinə malik olurlar və onların ifasında falset mühüm rol oynayır).
M.Maqomayev Azərbaycan operasında böyük yeniliklər etməyə
can atan fərqli bəstəkarlardandır.
Dramaturji baxımdan Şah İsmayıla qarşı duran Aslan şah obrazını bəstəkarın böyük nailiyyəti kimi qiymətləndirmək lazımdır. Burada mənfi personajın xarakteri təkcə, necə deyərlər, ənənəvi olaraq “qara” boya ilə təsvir olunmur. Mustəbid şah operada mürəkkəb və ziddiyyətli xarakterə malik bir obraz kimi canlanır. Bu da bir daha əsərin təbiiliyinin, həyatiliyinin nümunəsidir.
Aslan şahın ariyası
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Aslan şahın uvertüradan dərhal sonra başlanan birinci ariyası
ağır, kədərli hisslərlə doludur. Dinləyicini qəhrəmanın narahat
daxili aləmi ilə tanış edən bu ariya, operanın üvertürasında da
səslənir və dinləyici üçün bütövlükdə əsərin bir növ simvoluna
çevrilir. Ariyanın kədərli xarakteri birinci səhnənin emosional
ovqatını təcəssüm etdirir, onun mövzusu və məqamı isə bütün
opera boyu obrazın açılmasında böyük rol oynayır.1
Aslan şahın partiyası bütövlükdə qəhrəmanın əhvali-ruhiyyəsində baş verən dəyişikliklərin, onun psixoloji vəziyyətinin musiqi dili ilə açılmasına parlaq nümunə ola bilər. Bu partiya, hələ
inqilabdan əvvəl Azərbaycan opera sənətində bu janra məxsus
psixoloji realizm forma və metodlarından istifadə olunduğunu
aydın göstərir.
Bütün digər personajlar mərkəzi konflikt xətti ətrafında (Şah
İsmayıl – Aslan şah xətti) birləşir. Şah İsmayılla bağlı olan və
onun portretinin bütün cizgilərinin açılmasına kömək edən obrazlar arasında ikisinin – Gülzarla Ərəbzənginin partiyalarında
da klassik opera formalarına daha çox yer verildiyi görünür. Şər
qüvvələrə xas kin-küdürət, məkr, riyakarlıq hissləri saray vəzirinin obrazında öz ifadəsini tapır. Əsərə romantik opera xüsusiyyətləri təlqin edən yüksək emosional gərginlik vəzir partiyasının
traktovka üslubu ilə bir qədər də artırılır.
Əsərin qayə və məqsədinin açılmasında epizodik, lakin musiqi baxımından parlaq olan obrazların – Münəccimin, ƏbuHəmzənin, İbn-Tahirin və başqalarının xarakteristikası da öz sözünü deyir.
“Şah İsmayıl”ın klassik opera partituraları ənənələrində yaradılması vokal ansamblların rolunun daha da artırılmasına aparırdı. “Şah İsmayıl”ın ansamblları hər şeydən əvvəl, bu və ya digər
səhnə məqamı ilə bağlı olaraq epizodun iştirakçılarını əhatə edən
ümumi əhval-ruhiyyəni, ovqatı ifadə edir.

1

“Bayatı Şiraz” muğamından bəstəkar operanın başqa səhnələrində də
istifadə edir. Məsələn, Aslan şahın əyanlarının təsvirində, “Əyanlar xorunda”,
Aslan şahla vəzirin duetində və başqa səhnələrdə.
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Şah İsmayıl və Gülzarın dueti
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Çünki klassik operalarda ifaçıların partiyaları bir-birindən
köklü surətdə fərqlənir. “Şah İsmayıl”da isə bu fərq və fərdiləşmə yoxdur. Lakin partiturada aydın ifadə olunan lirik dramatik
xarakterli ansambl da var. Bu, dördüncü səhnədə Gülzarla Şah
İsmayılın böyük hüzn ifadə edən (atanın meyidi üzərində ağlamaq səhnəsi) duetidir.
“Gülzarın ağısı”
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“Şah İsmayıl” operasında kütləvi xalq səhnələrinə, eyni zamanda, məzmunun rəngarəngliyinə və səs materialının təşkilinə
görə müxtəlif olan xorlara üstünlük verilib. Nümunə olaraq “Baharın gəlməsi” qızlar xorunu, Şah İsmayılın qoşunlarının xorunu, toy xorunu, “Şəlalə” xalq melodiyası əsasında yaradılmış yekun xorunu göstərmək olar.
“Toy xoru”

Klassik ənənələrə əməl edərək, kulminasiya anlarında bir neçə epizodun vahid bir musiqi cərəyanı, hadisəsi ilə bağlanması
da dramaturgiya sahəsində bəstəkarın uğurlarından biridir.
Bu operada bəstəkarın səhnənin təşkilində istifadə etdiyi tipik vasitələrdən reçitativ və ariozo epizodlarının ardıcıl birləşdirilməsi, habelə ansambl və xor səhnələrinə solo epizodların daxil edilməsidir.
“Şah İsmayıl” operasında müstəqil simfonik epizodların oynadığı rol da nəzərdən yayınmamalıdır. Üvertüra, rəqs epizodları,
döyüş səhnəsinin musiqi təsviri, antraktlar və sairəni buna misal
göstərmək olar. Onların mövzu əsasını başlıca olaraq muğam
quruluşlu melodiyalar, habelə xalq rəqsləri üslubunda yazılmış
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mövzular təşkil edir. Bu, operanın musiqisinin xalq və milli
musiqiyə yaxınlaşmasına səbəb olmuş və simfonik musiqinin
Azərbaycan tamaşaçılarının geniş əhatəsi tərəfindən başa düşülməsinə vasitə olmuşdur.
Diqqəti cəlb edən cəhətlərdən biri də bəstəkarın bir sıra hallarda muğamın bu və ya digər məqamlarını simfonik orkestrlərin
dili ilə ifa etməyə cəhd göstərməsidir.
Muğamın notla yazılması Maqomayevin cəsarətli təşəbbüslərindəndir. O dövrdəki mərhələdə respublikada musiqi sənətinin inkişafı üçün bu mühüm yenilik idi, dünya musiqi sənəti nailiyyətləri müstəvisində milli ənənələrin inkişafı üçün böyük əhəmiyyət kəsb edirdi. Bundan bir qədər sonra həmin təşəbbüs geniş yayılmağa başladı. Bütün bu simfonik epizodlar Azərbaycan
milli simfonik musiqisinin erkən nümunələri kimi böyük əhəmiyyətə malikdir.
Azərbaycan musiqili teatrı salnaməsinə “Şah İsmayıl” operası parlaq səhifələrdən biri kimi daxil olmuşdur. Melodiklik cəhətdən zəngin, emosional, dramatik ziddiyyətlər baxımından aydın, psixoloji xüsusiyyətlərinə görə inandırıcı olan bu opera hələ
ilk variantında Maqomayevin qeyri-adi musiqi-dramaturgiya istedadına malik olduğunu sübut edirdi.
Əsərin sonuncu variantı isə köhnə operadan yeni operaya keçiddə mühüm tarixi əhəmiyyəti olan bir mərhələ oldu. Bu operada bəlkə də zəif cəhətlər var idi, lakin bəstəkar cəsarətli yenilikçi
addımları ilə milli Azərbaycan musiqili teatr sənətinin inkişafı
yolunda duran sədləri aşdı. M.Maqomayevin bu ilk operası uzun
illərdir ki, həm geniş xalq kütləsi, həm də peşəkar musiqiçilər
tərəfindən böyük məhəbbətlə qarşılanır. 1947-ci ildə Azərbaycan və dünya musiqi mədəniyyətində özünəməxsus yeri olan
görkəmli bəstəkar Qara Qarayev operanın partiturasını yenidən
harmonizasiya etmiş və orkestrləşdirmişdir. SSRİ Xalq artisti,
bəstəkar Rauf Hacıyev “Şah İsmayıl”ın mövzusundan istifadə
edərək kamera orkestri üçün “Bəstəkar M.Maqomayevin xatirəsinə” adlı ekspromt-poema yazmışdır. “Şah İsmayıl” mövzusunda fortepiano üçün konsert fantaziyası da vardır.
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Müslüm Maqomayev “Şah İsmayıl” operasının
iştirakçıları ilə – 1926-cı il

“Şah İsmayıl” operasından səhnə.
Şah İsmayıl rolunda H.Hacıbababəyov 1926-cı il.
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III fəsil
“Nərgiz” operası
“Nərgiz” operası bəstəkarın uzun sürən yaradıcılıq axtarışlarının nəticəsi və ən böyük uğurudur. Belə mülahizə etmək olar
ki, M.Maqomayev hələ 20-ci illərin ortalarında və ya axırında
bu əsəri yaratmaq haqqında düşünmüşdür. M.Maqomayevi buna
sövq edən Azərbaycan xalqının həyatında baş verən mühüm sosial dəyişikliklər və bəstəkarın müasir incəsənətin tələblərinə yaradıcılıqla cavab vermək arzusu olub.
Azərbaycanın musiqi mədəniyyətində, həm də onun müəllifinin yaradıcılıq irsində “Nərgiz” operasının xüsusi yeri var.
Çünki bu əsər Azərbaycan mədəniyyətinin yeni inkişaf mərhələsində böyük nailiyyətlər qazandığını sübut edirdi və M.Maqomayevin yaradıcılıq bioqrafiyasının zirvəsinə çevrilmişdi. Bəstəkar bu əsərində milli realist opera yaratmaq yolunda bədii axtarışları daha da əzmlə davam etdirib.
Artıq zəngin bəstəkarlıq texnikasına malik olan M.Maqomayev burada “Şah İsmayıl” operasından daha mürəkkəb məsələlər
həll etməyə nail olur.
M.Maqomayev mətbuat nümayəndələri ilə müsahibələrinin
birində yeni opera formaları haqqında düşüncə və mülahizələrini
belə ifadə etmişdir: “Bizim sovet tamaşaçısı o qədər irəli getmişdir ki, vokal materialın böyük bir hissəsi improvizasiya yolu ilə
ifa olunan köhnə, primitiv türk operaları artıq bu günün mədəni
tələblərinə cavab verə bilmir”1.
“Nərgiz” operası müəllifinin böyük nailiyyəti yeni mövzuya
müraciət, kəndli kütlələrinin mülkədarlara, qaniçən cəlladlara,
ədalətsizliyə qarşı mübarizəsi mövzusunun bədii cəhətdən yüksək səviyyədə həll olunmasıdır.

1

“Zarya Vostoka” 13 dekabr 1935-ci il.
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Bu operanın yaranması Azərbaycan musiqi mədəniyyəti tarixində əhəmiyyətli bir hadisə idi. Azərbaycan xalqının o illər ərzində qazandığı nailiyyətlərə əyani sübut, milli musiqi incəsənətinin böyük qələbəsi idi.
“Nərgiz” operasının librettosu üçün mənbə M.C.Ordubadinin
“Çobanlar” radio tamaşası olub. Radio-tamaşanın musiqisini
M.Maqomayev yazdığından, bəstəkarla yazıçının sonrakı yaradıcılıq axtarışları partituranın ədəbi əsasını meydana gətirir.
Ağır xəstəliyinə baxmayaraq, Maqomayev “Nərgiz” operası
üzərində böyük həvəslə işləyir. Bəstəkarın gündəliyində oxuyuruq: “Fabulanın özünün mənim üçün son dərəcə əziz olması
opera üzərində işləyərkən mənə ruh verirdi: onu özüm fikirləşmiş, ərsəyə gətirmiş, dramatik həllini tapmışdım. Fikirləşəndə
ki, artıq qədim əfsanələrdən qurtulmuşam, gördüyüm, hiss edib
yaşadığım əsl həyatı yazıram – işə daha həvəslə köklənir və ağır
yaradıcılıq axtarışları mənə asan görünürdü”.1
Premyeradan təqribən bir il əvvəl, 1934-cü ilin martında Bakıdakı opera teatrında konsert zamanı “Nərgiz” operasının bəzi
parçaları (“Nərgizin kədərli nəğməsi”, “Yürüş” və beşinci səhnədən “Marş”) ifa olundu və böyük maraqla qarşılandı. Tamaşaçılar arasında görkəmli rus bəstəkarı R.M.Qliyer də vardı. O,
Maqomayevi böyük yaradıcılıq nailiyyəti münasibətilə təbrik etdi.
1935-ci il dekabrın 24-də “Nərgiz” operasının premyerası oldu. Ağır xəstə ola-ola, dirijorluğu müəllif özü etdi.
Yeni operanın ilk tamaşası Azərbaycanın mədəniyyət və incəsənət tarixində böyük hadisə oldu.
Azərbaycan SSR-in 15 illiyinə həsr olunmuş təntənələrdə iştirak etmək üçün Bakıya gəlmiş Ümumittifaq Mərkəzi İcraiyyə
Komitəsinin sədri Mixail İvanoviç Kalinin də operanın ilk tamaşalarından birinə baxmışdı. Kalinin inqilabi opera ilə maraqlanmış, onu diqqətlə dinləmiş, teatrın fəxri qonaqlar üçün nəzərdə
tutulan kitabında müsbət rəy yazmışdı.

1
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Bəstəkarın şəxsi arxivi. “Operanın meydana gəlməsi və inkişafı” əlyazması.

M.Maqomayev öz gündəliyində böyük həyəcanla qeyd etmişdi: “Əsərinin belə maraqla qarşılanması bəstəkar üçün böyük
şərəfdir. Bu mənim həyatımın ən xoşbəxt günüdür”1.
Operanın premyerası və sonrakı tamaşaları böyük uğurla keçirdi. Bakı, Tbilisi, Moskva qəzetlərində dərc olunan resenziyalar bunu sübut edir. Xəstəliyinə görə Bakıda olmayan M.Maqomayevə göndərilən məktublar da bunu sübut edir.
Lakin operanın böyük müvəffəqiyyət qazanmasına baxmayaraq
müəllifinin obyektivlik hissləri güclü idi. M.Maqomayev tamaşa
vaxtı özünün gördüyü və resenziyalarda qeyd edilən çatışmayan
cəhətlərə, zəif səhnələrə böyük tələbkarlıqla yanaşırdı. “Nərgiz”
operası üzərində gələcəkdə necə işləyəcəyi barədə Maqomayevin
fikirləri, bəstəkarın bununla bağlı arzuları böyük maraq doğurur.
1938-ci ildə Moskvada keçiriləcək Azərbaycan incəsənəti ongünlüyünə hazırlıq başlayanda, “Nərgiz” operasını da proqrama daxil edirlər. Lakin Maqomayev həmin günləri görə bilmir, “Nərgiz”
operasının Moskvada qazandığı uğurundan xəbər tutmur. O, 1937ci il iyulun 28-də Nalçikdə vəfat edir. Maqomayevin “Nərgiz” operası üzərində aparmaq istədiyi dəyişiklikləri görkəmli sovet bəstəkarı R.M.Qliyer həyata keçirdi. Operanın bir sıra fraqmentlərinin
orkestrləşdirilməsində Niyazi də iştirak etdi.
“Nərgiz” operası – Azərbaycan opera sənətində yeni bir hadisə idi. Əsərin ana xəttinin açılması əsasən süjetlə bağlıdır. Süjet isə xalqın əsrlərdən bəri davam edən istismara qarşı etirazını,
azadlıq uğrunda siyasi mübarizəsini, tam və həmişəlik qələbə ilə
başa çatmış hadisələri əks etdirir. Süjetin bu xarakteri libretto
müəllifindən və bəstəkardan tamaşanın dramaturji konfliktini
kəskin sosial boyalarla əhatə olunmasını tələb edirdi. Bundan ötrü xalq arasından çıxmış qəhrəmanlarla yanaşı, onların düşmənləri – mənfi obrazlar da mümkün qədər fərdi xarakterə malik
surətlər kimi işlənməli idi. Müəlliflər bu mənada öz məqsədlərinə nail ola bilmişdilər. Azərbaycan operası M.Maqomayevin simasında ilk dəfə idi ki, belə bir vəzifənin öhdəsindən gəlirdi.
1

Maqomayev Müslümün şəxsi arxivi. “Operanın yaranması və inkişafı
tarixi” əlyazması.
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Nərgiz, Əlyar, Cəfər, Həsən kişi aydın fərdi xüsusiyyətlərə
malik obrazlardır. Zəhmətkeş xalqın içərisindən çıxmış bu surətlər ümumi bir məqsəd uğrunda – xalqın zülmdən və istismardan
azad olması uğrunda mübarizə aparırlar. Düşmən cəbhəsində duran Ağalar bəy, onun əlaltıları, Molla Mütalib və başqaları da
konkret siması olan personajlardır.
Librettoda süjetin düyün nöqtələri düzgün tapıldığından əsas
obrazlar ardıcıl inkişaf etdirilib. Bu da əsərin ideyasının açılmasına imkan verir.1
1

Operanın qısa məzmunu belədir: Azərbaycanda 1920-ci ilin baharıdır.
Bolşevik partiyası burjua rejimini devirmişdir. Kasıb zümrəyə zülm edən və
yeni hakimiyyəti qəbul etməyən ağa, xan, bəy əyanları Bakıdan qaçaraq
Azərbaycanın bölgələrində məskunlaşır. Lakin mülkədarların özbaşnalığından qurtulmaq istəyən Azərbaycan kəndlisi sovet hakimiyyəti uğrunda mübarizəyə qoşulur. Kəndlərin birinə Bakıdan Cəfər adlı fəhlə bolşevik gəlir. Qızıl
ordunun kəndin yaxınlığında olduğunu söyləyərək hamını səfərbərliyə çağırır. Kəndlilər bir nəfər kimi hazır olduğunu bildirir. Gənc çoban Əliyar, sevgilisi Nərgiz və onun atası Həsən kişi Cəfərin etibarlı dostları və həmfikirləri
idi. Bu zaman mülkədar Ağalar bəy kəndə daxil olduğundan Cəfər gizlənmək
məcburiyyəti qarşısında qalır. Ağalar bəy kəndlilərə “yağlı” vədlər verərək
onları öz tərəfinə çəkmək üçün təbliğat aparır. Lakin zülm əlindən bezən
kəndlilər bəyə inanmayaraq ondan üz çevirir. Çoban Əliyar dostları ilə birlikdə azğın bəyə qarşı kəskin çıxış edir. Bundan qəzəblənən bəy tapancasını Əliyara tərəf tuşlayanda Nərgiz sevgilisini qorumaq üçün özünü qabağa verir.
Qızın gözəlliyi onun qəlbində çirkli hisslər oyadır. Və kəndlilərə hədə-qorxu
gələrək oradan uzaqlaşır.
Artıq Ağalar bəyin malikanəsi intiqam yuvasına çevrilib. Burada öz hökmranlığı uğrunda mübarizəyə hazır olan digər ağa və bəylər intiqam vaxtını gözləyir. Kəndin ruhanisi molla Mütəllim onlara kömək edəcəyinə söz verir.
Nərgizi heç cürə unuda bilməyən Ağalar bəy elçi ilə danışır ki, qızı onunla görüşməyə razı saldığı təqdirdə xeyli pul alacaq. Əslində bəyə işləyən Bədəl etibar qazanaraq özünü Əliyarın yaxın dostu kimi göstərir. Xalq artıq bəyə qarşı ciddi üsyana hazırlaşır. Həsən kişinin evi artıq üsyançıların qərərgahıdır. Xain Bədəl burada baş verənlərin hamısından Ağalar bəyi agah edir.
Bədəlin sədaqətindən şübhələnən Nərgiz Əliyara ehtiyatlı olmağı məsləhət
görür. Bədəldən şübhələnməyə əsas görməyən Əliyar sevgilisini sakitləşdirir.
Ağalar bəyin elçisi məqam düşən kimi Nərgizin yanına gələrək qızı yola gətirməyə çalışır ki, bəyin sevgilisi olmağa razılaşsın. Bu iyrənc təklifi eşidən
Nərgiz elçini qovur. Qəzəblənmiş bəy əmr edir ki, Nərgizin evini yandıraraq
nişanlısı Əliyarı və üsyançı Cəfəri tutub gətirsinlər. Bəyin adamları qərərgah
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Tədqiqatçı Q.İsmayılova yazır: “Nərgiz” operasının librettosu yalnız öz məziyyəti ilə deyil, operanın teması və məzmunu ilə
bilavasitə bağlı olan bir çox dramaturji xüsusiyyətləri ilə də
fərqlənir. Librettonun dramaturgiyasında iki zidd qüvvənin birbirinə kəskin surətdə qarşı-qarşıya qoyulması prinsipi əsas götürülmüşdür. Biz burada Vətən uğrunda qəhrəmanlıq teması ilə
əlaqədar olan rus klassik opera ənənəsi ünsürlərinin davam etdirildiyini görürük (M.İ.Qninkanin “İvan Susanin”, A.P.Borodinin
“Knyaz İqor” operaları və s.).1
“Nərgiz” operasının librettosunun mükəmməlliyi əsərin musiqi dramaturgiyasının aydın və güclü olmasına kömək etmişdir.
“Nərgiz” operasının janrı – inqilabi xalq dramı – onun musiqi dramaturgiyasını müəyyənləşdirmişdir. Köhnə tipli Azərbaycan operasından fərqlənən bu yeni üslub özünü hər şeydən əvvəl
kütləvi xalq səhnələrində göstərir. Partiturada çoxlu xor epizodları var. Xalqın hərtərəfli ümumiləşmiş obrazını yaratmaqda bəstəkara məhz bu xor epizodları böyük kömək etmişdi.
M.Maqomayev xalqın xarakterini təsvir etmək üçün mahnı,
rəqs janrlarından istifadə etmişdir. Bunlar qəhrəmanlıq, çağırış
səciyyəli marşa oxşar mahnı və xorlar, lirik, folklor üslublu melodiyalar, şən rəqslərdir.
Operada xalqın həyatını göstərən səhnələr xalq arasından
çıxmış qəhrəmanların – Nərgizin, Əlyarın, Cəfərin və başqalarının daxili aləmi, əməlləri ilə uyğun gəlir. Qəhrəmanların portretləri dəqiq və aydın işlənmişdir. Bəstəkar obrazların mənəvi aləmini, duyğu və düşüncələrini musiqi dili ilə açmağa çalışmış və
buna uğurla nail olmuşdur. Xalq səhnələri kimi, qəhrəmanların
olan Həsən kişinin evini mühasirəyə alır. Onların arasında Bədəlin də olduğunu görən Nərgiz onu öldürür. Güllə səsinə axışan kəndlilər bəyin adamları ilə
vuruşaraq Nərgizi aradan çıxarmağa nail olurlar. Əliyarla dostu Kazarı tutaraq bəyin malikanəsinə aparırlar.
Ağalar bəy bu “qələbə”si şərəfinə böyük ziyafət təşkil edir. Bu zaman
məclisə Nərgiz gəlir. Qızın gəlişindən gözləri işıldayan Ağalar bəy bunu razılıq əlaməti kimi qəbul edir. Lakin xalqı bu mənfur insandan xilas etməyə gələn Nərgiz güllə ilə onu öldürür. Cəfər və digər üsyançılar Ağalar bəyin evinə
hücum edərək Nərgizi, Əliyarı, Kazarı xilas edir.
1
İsmaylova Q. “Müslim Maqomayev”, Bakı, 1965, s. 57.
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vokal partiyaları da xalq musiqisinin intonasiya və məqamları
ilə zəngindir. Mahnı, rəqs, muğam, təsnif və rəng janrlarının çalarlarını xatırladır, həm də janr ümumiləşdirilməsinin bu və ya
digər anı səhnə situasiyası ilə, qəhrəmanın ovqatı ilə bağlıdır.
Nərgizin ariyası
(II, I pərdə)

Nərgiz obrazında öz məhəbbətinə sadiq olan, istismarçılara
qarşı mübarizədə xalqın qalib gələcəyinə möhkəm inanan və qələbə üçün əlindən gələni əsirgəməyən sadə kəndli qızına məxsus
bütün insani keyfiyyətlər ümumiləşdirilib.
Dini xürafatın, mövhumatçıların hədə-qorxusundan çəkinməyərək hələ inqilabdan əvvəl səhnəyə gəlmiş ilk peşəkar azərbaycanlı opera aktrisası, Şövkət Məmmədova Nərgiz rolunun ən
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gözəl ifaçılarından biri olub. SSRİ Xalq artisti Şövkət Məmmədova “Nərgiz” operası səhnəyə qoyulandan təqribən otuz il sonra yazıb: “Bu operada nə isə xüsusi bir gözəllik, lətafət vardır...
tamaşa nahaq yerə belə böyük müvəffəqiyyət qazanmayıb, həyatın patriarxal dayaqları ilə mübarizə aparan, qadın köləliyinə
qarşı üsyan etmiş bu sadə kəndli qızının taleyi mənə yaxşı tanış
idi... Nərgizin partiyasını mən həmişə böyük ruh yüksəkliyi ilə
oxuyurdum.”
Digər əsərlərində olduğu kimi, “Nərgiz” operasında da
M.Maqomayev istedadının ən güclü bir cəhəti – son dərəcə gözəl vokal melodiyalar yaratmaq bacarığı parlaq şəkildə özünü
göstərmişdir.
“Nərgizin qəmgin mahnısı”
(II, III pərdə)

Lakin burada orkestrin də əhəmiyyətli rolunu qeyd etmək lazımdır. Əgər Azərbaycan bəstəkarlarının “Nərgiz”ə qədərki operalarında orkestr yalnız müşayiətçi kimi iştirak edirdisə, “Nərgiz” operasında orkestr musiqinin ən mühüm ifadə komponentlərindən biri kimi çıxış edirdi.
Operada simfonik epizodlardan – üvertüradan, antraktlardan,
orkestr bağlamalarından və s. geniş istifadə olunub. Hələ “Şah
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İsmayıl” operasında orkestri sabitləşdirməyə və onun tərkibini
böyütməyə cəhd göstərən Maqomayev bu partiturada simfonik
orkestrin tam ənənəvi tərkibindən istifadə edir.
Üvertürada “Nərgiz” operasının bütün tamaşa boyu dramaturji ustalıqla açılan əsas ideyası öz əksini tapmışdır. Azərbaycan operalarının üvertüraları arasında belə böyük proqrama malik simfonik lövhə yaradan üvertüralar azdır. Bu üvertürada əsərin başlıca konflikti ümumiləşdirilib. Simfonik epizodlar arasında yuxarıda adını çəkdiyimiz rəqs səhnələrinin musiqisini də
qeyd etmək vacibdir. Maqomayev bu və ya digər səhnənin obrazlı emosional atmosferinin ifadəsində də orkestr vasitələrindən
uğurla istifadə edir.
Proletar himni “Beynəlmiləl”in başlanğıc frazasının opera
musiqisinə üzvi surətdə daxil edilməsi də otuzuncu illər üçün cəsarətli addım idi və bu da böyük marağa səbəb olurdu. Üçüncü
pərdənin finalında ifa olunan həmin musiqi zülm və istismara
qarşı çağırış kimi səslənirdi.
M.Maqomayev “Nərgiz” operasında da xalq musiqisinin
milli əsaslarını klassik ənənələrlə müasir ifadə vasitələri ilə vəhdətdə götürmək xəttini davam etdirirdi. Bu işin təməli əsrin əvvəlində Ü.Hacıbəyli tərəfindən qoyulmuş sonra isə M.Maqomayev tərəfindən “Şah İsmayıl” operasında davam və inkişaf etdirilmişdi. M.Maqomayev “Nərgiz” operasının partiturasında bu
mənada daha irəli getmişdi: burada o, Azərbaycan musiqisinin
keyfiyyətcə yeni üslub cəhətlərini aşkara çıxarmışdı. Bu özünü
Azərbaycan musiqi folkloru elementlərinin çoxsəsli əsasda işlənməsində, musiqisinin intonasiya məzmununun inqilabi rus
mahnıları və kütləvi sovet mahnılarının üslub xüsusiyyətləri hesabına genişləndirilməsində göstərir.
M.Maqomayevin folklora münasibəti xüsusilə diqqəti cəlb
edir. “Şah İsmayıl”da olduğu kimi, “Nərgiz” operasında da bəstəkar muğamlara əsaslanır, onun məqam boyalarından, özünəməxsus forma prinsiplərindən istifadə edir. Operanın bir çox
epizodları və bütöv səhnələri quruluşuna və inkişaf prinsipinə
görə muğam cizgiləri ilə peşəkar musiqi formalarının vəhdətindən ibarətdir.
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Musiqi materialının çox hissəsi orijinaldır, yəni folklorun üslub qanunauyğunluqlarına əsaslanan bəstəkarın özü tərəfindən
yazılıb.
“Nərgiz” operasının tamaşaya qoyulması Azərbaycan opera
sənətinin uğurlarından biri idi və M.Maqomayevin keçdiyi böyük yaradıcılıq yolunu nümayiş etdirirdi. Bu əsər M.Maqomayevin musiqi yaradıcılığı sahəsində xeyli irəlilədiyini sübut edirdi.
“Nərgiz” operasının tarixi əhəmiyyəti Azərbaycan mədəniyyəti
üçün olduqca böyükdür.
“Nərgiz” operası müasir mövzuda yazılmış, ölkəmizdə ədalətsizliyə meydan oxuyan, zülmə qarşı amansız olan, tamaşaçıya
düzgün yaşamağı aşılayan ilk operalarından biridir. M.Maqomayev Azərbaycan operasında öz azadlığı uğrunda mübarizə aparan xalqı səhnəyə gətirən, xalqın arasından çıxmış kəndli qızını,
çobanı və fəhləni əsərin əsas qəhrəmanına çevirən ilk bəstəkardır. Azərbaycanda ilk operanın musiqi-dramaturji inkişafında
yeni formalarına, musiqi dili problemlərinə münasibətdə yeni
ənənələrin təməlini qoyan yeni tipli operanın – “Nərgiz” operasının böyük ideya əhəmiyyəti hər şeydən əvvəl bundadır.
Musiqişünas S.Korev M.Maqomayevin “Nərgiz” operasının
öz dövrünün mədəni inkişafında yerini yaxşı müəyyənləşdirib.
1938-ci ildə S.Korev “Raboçaya Moskva” qəzetində yazırdı:
“Nərgiz” – realist sovet operasıdır, dolğun ideyalı, dərin bədii
fikrə malik operadır. “Nərgiz” operası sovet musiqili teatrı tarixində – bizim üçün müasir olan sovet inqilabi, qəhrəmanlıq
mövzusunu əks etdirən, yüksək ideya – bədii səviyyədə yazılan
ilk böyük musiqili səhnə əsəridir.”
“Nərgiz”in müəllifi yüksək dövlət mükafatına layiq görüldü.
Görkəmli bəstəkara birincilər sırasında Azərbaycan SSR Əməkdar İncəsənət xadimi adı verildi.
Xalq M.Maqomayev sənətini humanist, mütərrəqqi, emosional gücünü yüksək qiymətləndirir. Artıq girişdə qeyd etdiyimiz
kimi Respublika dövlət Filarmoniyası, Bakının küçələrindən biri
bəstəkarın adını daşıyır.
M.Maqomayevin əsərləri Azərbaycan xalqının musiqi məişətinə daxil olmuşdur. İstedadlı bəstəkarın bütün fədakar fəaliy225

yəti, onun axtarış və tapıntıları Azərbaycanın zəngin musiqi mədəniyyəti xəzinəsinin qiymətli incilərindəndir.
Opera dramaturgiyası sahəsində onun prinsipləri sonrakı illərdə
yaranmış ən yaxşı opera əsərlərində öz əksini tapmış və daha da
dərinləşmişdir. Onun milli Azərbaycan baleti yaratmaq arzuları da
həyata keçirilmişdir. Azərbaycan bəstəkarlarının və səhnə ustalarının bu janrda yaratdıqları əsərlər, eləcə də Azərbaycan simfonik
musiqisi dünya şöhrəti qazanmışdır. Kütləvi mahnı, teatr musiqisi
də müasir incəsənətimizin ən parlaq səhifələrindəndir.
Azərbaycanın iki görkəmli bəstəkarlarının – Ü.Hacıbəyli və
M.Maqomayevin yubileyləri qeyd ediləndə qocaman bəstəkarımız, mahnı janrının ən görkəmli nümayəndələrindən biri S.Rüstəmov yazırdı: “Onlar Azərbaycan musiqi incəsənətində əsl inqilab etmişlər. Onların yaradıcılığı xalqa, insanlara xidmətin ən
parlaq nümunəsidir.... Əgər Ü.Hacıbəyli Azərbaycan peşəkar
musiqisindən ölməz bir dastan yaratmışsa, M.Maqomayev bu
dastanı heç vaxt öz təravətini itirməyən yeni səhifələrlə zənginləşdirmişdir. Xalqın sevimlisi olmaq, onun böyük hörmətini qazanmaq – bəstəkar üçün bundan qiymətli nə ola bilər?! Ü.Hacıbəyli və M.Maqomayev məhz belə sənətkar, belə dahi olmuşlar.
Azərbaycan incəsənətində onların açdıqları və bu gün xeyli şaxələnib qol budaq atmış yol, indi ölkəmizin hüdudlarından kənara adlamışdır”.1
Görkəmli Azərbaycan bəstəkarı, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı,
dövlət mükafatları laureatı F.Əmirov da Ü.Hacıbəyli və M.Maqomayevin incəsənətdə keçdikləri qəhrəmanlıq yolunu yüksək
qiymətləndirmişdir: “Onların musiqi sahəsindəki qəhrəmanlığı,
bir insan kimi fədakarlıqları, Azərbaycan incəsənətinin taleyində
onların fəaliyyətinin əhəmiyyəti gözlərimiz önündə yeni, böyük
bir qüvvə ilə canlanır. Və Azərbaycan xalqının mədəniyyət
tarixinə hələ də böyük maraq doğuran ən parlaq səhifələrindən
birini yazmış bu iki qəhrəmana adamın qəlbində böyük məhəbbət və minnətdarlıq hissləri oyadır”.2
1
2
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“Baku” qəzeti 20 dekabr 1965-ci il.
“Bakinski raboçi” qəzeti, 13 dekabr 1965-ci il.

Müasirimiz dahi bəstəkar Q.Qarayev Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin çiçəklənməsində klassik bəstəkarların varislik əlaqələrinin böyük rol oynadığını göstərirdi: “Ü.Hacıbəyli və onun
yorulmaz məsləkdaşı M.Maqomayev Azərbaycan incəsənətində
dərin iz salmışlar. Azərbaycan bəstəkarları Ü.Hacıbəyovdan və
M.Maqomayevdən aldıqları estafeti irəli aparmaqda davam edir,
xalqa namusla və fədakarlıqla xidmət göstərir, çoxmillətli sovet
musiqi mədəniyyətinin daha da çiçəklənməsi üçün əllərindən gələni əsirgəmirlər”1.
Azərbaycan xalqı digər dünya şöhrətli bəstəkarlarımız Ü.Hacıbəyli, Q.Qarayev, F.Əmirov kimi M.Maqomayevin də xatirəsini əziz tutur. Belə ziyalıların, görkəmli mədəniyyət xadimlərinin
həyatını və yaradıcılığını öyrənmədən Azərbaycan mədəniyyət
tarixini bilmək qeyri-mümkündür. Nə qədər ki, xalqımız, millətimiz yaşayır, onun ziyalılarının, ədiblərinin, mədəniyyət xadimlərinin də xatirəsi daim yaşayacaq, əsərləri tədqiqat obyekti olacaq.

1

“Pravda” qəzeti, 23 dekabr 1965-ci il.
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IV HİSSƏ
AZƏRBAYCAN MUSİQİ MƏDƏNİYYƏTİNİN İNKİŞAFI.
DÖVRÜN ÜMUMİ SƏCİYYƏSİ.
Azərbaycan musiqi teatrının təşəkkülü Üzeyir Hacıbəyli,
Zülfüqar Hacıbəyov və Müslüm Maqomayevin adları ilə sıx
bağlıdır. Onlarla birlikdə Azərbaycan musiqi teatrı entuziastları
sırasına H.Q.Sarabski, H.Ərəblinski, M.Terequlov, Ə.Ağdamski,
M.A.Əliyev, Q.Pirimov kimi görkəmli xadimlər daxil idi. Teatr
uğrunda mübarizə qısa bir zamanda bu insanların həyatlarının
ayrılmaz hissəsinə çevrildi. Onlar Azərbaycan milli musiqi mədəniyyətinin inkişafı, onun xalq yaradıcılığı ilə qırılmaz əlaqəsi
uğrunda mübarizə aparırdılar.
Hələ inqilaba qədər onlar qabaqcıl Azərbaycan ziyalıları ilə
bir sırada bir çox musiqi-maarif əhəmiyyətli tədbirlərin təşkilatçısı və bilavasitə iştirakçısı olmuşlar. M.Maqomayev və Z.Hacıbəyov Ü.Hacıbəyliyə dəstək olaraq musiqi həyatının bu və ya
digər sahələrində fəaliyyət göstərirlər.
Azərbaycan musiqi teatrı çox ağır bir şəraitdə formalaşırdı.
Onun yaradıcıları həm xalqın geridə qalmağı, həm də mürtəce
qüvvələrin yaratdığı maneələrə də sinə gərməli olurdular. Teatr
həm də daim böyük maddi çətinliklərlə üzləşirdi.
İlk dövrlərdə bölmələrindən biri musiqi teatrı olan “Nicat”
xeyriyyə cəmiyyəti Azərbaycan teatrına qarşı ikili siyasət yeridirdi. Bir tərəfdən bu cəmiyyət ilk Azərbaycan operaları və musiqili komediyaları hesabına varlanırdı, digər tərəfdən isə cəmiyyətin daxilində baş verən demokratik qüvvələrin möhkəmlənməsi və geniş kütlələr arasında musiqili teatrın nüfuzunun güclənməsi, mürtəce qüvvələr tərəfindən kəskin təzyiqlərə məruz qalırdı. Azərbaycan teatrının geniş tamaşaçı kütlələrinə olan ideya təsiri milliyyətçi-burjua ideoloqlarının müqaviməti ilə qarşılaşırdı.
“Nicat” cəmiyyətinin daxilində gedən bu ideoloji mübarizənin
kəskinləşməsi nəticəsində rəhbərlik tamamilə irticaçıların əlinə
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keçir. Burjua ideolologiyasının təsirinə məruz qalan Azərbaycan
musiqi teatrı hər zaman özünün qabaqcıl demokratik mövqeyini
saxlayırdı, çünki teatr xadimlərinin əsas özəyi xalqla, qabaqcıl
mütərəqqi qüvvələrlə bağlı idilər. Lakin maddi cəhətdən xeyriyyə cəmiyyətindən asılı olduqlarına görə onlardan istifadə edərək
teatr sənətinin inkişafı uğrunda əzmlə çalışırdılar. Milli musiqi
teatrının mütərəqqi mövqelərinin möhkəmlənməsində ətrafına
həmfikirlərini toplamış Ü.Hacıbəylinin rolu müsrəsna idi. Moskva və Peterburqa təhsil almağa getdikdən sonra teatr truppasına
M.Maqomayev, H.Q.Sarabski və Z.Hacıbəyov rəhbərlik edir.
Bu ağır zamanda onlar özlərinin bütün güclərini musiqi teatrının
gələcək inkişafına yönəldirlər. Gənc Azərbaycan teatrını gərgin
təzyiq altında saxlayan “nicatçılar” Ü.Hacıbəylinin, M.Maqomayevin, Z.Hacıbəyovun ilk əsərlərini özləri üçün sərfəli müəssisəyə çevirməyə çalışırdılar. Ü.Hacıbəyli və M.Maqomayev cəmiyyətin maarifçilik məqsədləri deyil, daha çox kommersiya məqsədi güddüyünü çox gözəl anlayırdılar. Bununla əlaqədar onlar cəmiyyəti tərk edir və Ü.Hacıbəylinin rəhbərlik etdiyi teatr truppası təşkil edirlər. 1916-cı ilin sentyabr ayında Bakıda Üzeyir və
Zülfüqar Hacıbəyov qardaşları tərəfindən “Ü. və Z.Hacıbəyov
qardaşları müdiriyyəti” yaranır.1 Verilən məlumata əsasən truppanın tərkibinə H.Q.Sarabski, Ə.Ağdamski, M.A.Əliyev, D.Bağdatbəyov, X.Hüseynov, M.Hacınski, R.Darablinski, A.Anaplinski, D.Cabarov, A.Hüseynzadə, M.Məmmədov, Hacıbababəyov,
A. və E.Olenskayalar və Lizina daxil idilər.
Şəxsi müdiriyyətin təşkili Hacıbəyov qardaşlarının Azərbaycan milli sənətinin müstəqilliyi uğrunda uzun illər apardığı mübarizənin bir növ nəticəsi idi. “Müdiriyyət”in tamaşaları çox teztez olurdu. Onun solistlərdən əlavə xoru, baleti, iki orkestri –
“simfonik” və “şərq” - var idi.2 Bu tamaşalar adətən H.Z.Tağıyevin teatrında qoyulurdu. “Nicat” cəmiyyətinin hökmranlığından
canını qurtaran gənc Azərbaycan musiqi teatrı hələ uzun müddət
həqiqi peşəkarlığa malik deyildi. Onun nə daimi aktyor truppası,
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nə binası, nə kostyumları, nə də dekorasiyası var idi. Peşəkar
mütəxəssislər tərəfindən verilən səhnə quruluşuna malik olmayan tamaşalar çox zaman hansısa bayramlarla əlaqədar göstərilir, mütəmadi xarakter daşımırdı. Opera janrının Azərbaycan
musiqisində özünütəsdiqi prosesi çox çətinliklə həyata keçirdi.
Lakin artıq “Leyli və Məcnun” operasının parlaq uğuru Azərbaycanda müasir peşəkar musiqi janrlarının təşəkkülü üçün əlverişli mühitin yaranmasına dəlalət edirdi. Məhz bu opera Azərbaycanda digər musiqi janrlarının inkişafına geniş yol açdı. Azərbaycanın
qabaqcıl musiqi xadimləri musiqi teatrının yaranması prosesində irticaçı qüvvələrin maneələrini aradan qaldırmalı olurdular. Bu işdə
daim Ü.Hacıbəylinin yanında olan, onun bütün işlərində ona dayaq
olan M.Maqomayev və Z.Hacıbəyov Azərbaycan musiqi teatrının
truppasının fəal təşkilatcılarından idilər. Musiqi teatrı, ümumilikdə
bütün teatr sənəti kimi, öz axarı ilə inkişaf edirdi, dövlət tərəfindən
heç bir dəstək almırdı. Peşəkar ifaçılar çatışmırdı, daimi məkan da
yox idi. Opera tamaşaları gah H.Z.Tağıyevin teatrında, gah da Nikitinlərin teatr-sirkində göstərilirdi.
***
1911-ci ildə “O olmasın, bu olsun” operettasının böyük uğurundan sonra (Ü.Hacıbəyli başa düşür ki, onun opera və operettaları tamaşaçıların marağına səbəb olub, onların xoşuna gəlib),
gənc Azərbaycan musiqi teatrı ilk dəfə olaraq Zaqafqaziyanın
bir sıra şəhərlərinə qastrol səfərlərinə gedir. Hələ 1911-ci ilin
yanvar ayında Tiflisdə “Müsəlman dramatik dərnəyi” təşkil edən
bir qrup azərbaycanlı, “Nicat” cəmiyyətinə şəhərin azərbaycanlı
əhli üçün “Leyli və Məcnun” operasının səhnəyə qoyulması xahişi ilə müraciət etmişdi.1 “Müsəlman dərnəyi”nin təklifindən istifadə edən “Nicat” cəmiyyəti təkcə Tiflisdə deyil, Zaqafqaziyanın digər şəhərlərində də qastrol tamaşaları təşkil edir. Repertuara “Leyli və Məcnun” operası ilə yanaşı “Ər və arvad” operettası da daxil idi. Həmin ilin mart ayında “Kaspi” qəzeti elan et1
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mişdi ki, “Nicat” cəmiyyətinin opera truppası Tiflisə, İrəvana və
Yelizavetpola qastrol səfərləri etməyi planlaşdırır.1 Musiqi truppasına Z.Hacıbəyov rəhbərlik edirdi. 1911-ci il iyunun 29-da
Tiflis dövlət teatrının səhnəsində “Leyli və Məcnun” operası
səhnəyə qoyuldu. Tamaşada H.Q.Sarabski, Göyərçin xanım,
H.Terequlov, Y.Nərimanov, Z.Hacıbəyov iştirak edirdilər, dirijoru isə müəllif özü – Ü.Hacıbəyli idi.2
Azərbaycan musiqi teatrının Tiflisdə olduğu müddətdə Zülfüqar Hacıbəyov Gürcü Zadəgan Teatrının səhnəsində özünün
ilk operettası olan “50 yaşında cavan”ın tamaşasını həyata keçirir (29 aprel 1911-ci il). Tiflisdə Azərbaycan teatrının bir-birinin
ardınca böyük uğurla keçən çıxışlarından, yeni operettanın, “50
yaşlı cavan”ın müvəffəqiyyətindən sonra Z.Hacıbəyov Bakı və
Tiflis aktyorlarından təşkil edilmiş yeni heyətlə qastrol səfərlərini davam etdirmək imkanı əldə edir. Daha sonra truppa qastrol
səfərlərini İrəvanda və Naxçıvanda davam etdirir. Naxçıvanda
M.A.Əliyev və Göyərçin xanımın iştirakı ilə Hacıbəyov qardaşlarının operettaları səhnəyə qoyulur. Həmin dövrdə Z.Hacıbəyov
Naxçıvanda işləyir və yerli əhali arasında geniş mədəni-maarif
işi aparırdı. Z.Hacıbəyovun truppası Naxçıvan rus-müsəlman
məktəbinə xeyriyyə məqsədilə “Leyli və Məcnun” operasını
qoyur.3 Naxçıvanda yaşadığı müddətdə Z.Hacıbəyov yeni “Evliykən subay” operettasını yazır, burada onun Azərbaycanın musiqi-teatr həyatının inkişafına təsir göstərən mükəmməl təşkilati
qabiliyyəti özünü göstərir.
Getdikcə Azərbaycan musiqi teatrı öz sənətkarlığını, peşəkarlığını təkmilləşdirərək, təkcə Bakının deyil, Zaqafqaziyanın
digər şəhərlərinin də geniş tamaşaçı rəğbətini qazanır. 1913-cü
ilin yayında yenə də “Nicat” cəmiyyətin irticaçı qüvvələrinin təsirinə məruz qalan musiqi teatrının geniş ictimaiyyət arasında
nüfuzunu artırmaq, qabaqcıl rolunu vurğulamaq məqsədilə
Z.Hacıbəyovun rəhbərlik etdiyi aktyor heyəti Hacıbəyovların
vətəni olan Şuşaya qastrol səfərinə gedir. Burada “Leyli və Məc1
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nun”, “Əsli və Kərəm” operaları, “Evliykən subay” operettası
böyük uğur qazanır.1 Bu qastrol tamaşalarında görkəmli səhnə
ustası H.Sarabski də iştirak edirdi, onu Şuşadan şəhər ziyalıları
təntənəli surətdə Bakıya yola salmışdılar. H.Sarabski “Əsli və
Kərəm” operasının Şuşada qazandığı uğuru ilə bağlı o dövrdə
Sankt-Peterburqa təhsil alan Ü.Hacıbəyliyə göndərdiyi teleqramla xəbər göndərmışdi. Tezlikə musiqi teatrı truppası “Nicat” cəmiyyətini tərk etməli olur və özü müstəqil truppa yaratmağa başlayır. Gənc truppanın fəaliyyəti tədricən geniş vüsət alır və onun
maddi vəziyyəti bir qədər yaxşılaşır. Hətta Peterburqda təhsil
alan Ü.Hacıbəyliyə maddi yardım göstərmək imkanı da yaranır.
1914-cü il dövri mətbuatından alınan məlumatlara əsasən o
dövrdə iki musiqi teatrı truppası fəaliyyət göstərirdi. Bunlardan
biri aktyor H.Sarabskinin və dirijor M.Maqomayevin rəhbərlik
etdikləri yeni müsəlman opera truppası, digəri isə Z.Hacıbəyovun yaratdığı operetta truppası idi. Z.Hacıbəyovun truppası ilə
bağlı ilk məlumatlara Bakı qəzetinin səhifələrində rast gəlmək
mümkündür: “Bu mövsümdə üçüncü dəfə H.Abbasovun iştirakı
ilə müsəlman operetta truppası tərəfindən Zülfüqarbəy Hacıbəyovun “Evliykən subay” əsəri səhnəyə qoyulmuşdur.”2 Bu truppa əsasən Hacıbəyov qardaşlarının əsərlərini səhnələşdirirdi.
Yay aylarında onlar Şuşaya qastrol səfərlərinə gedirdilər.3
Bu truppa ilə bağlı mətbuatda sonrakı məlumatlar 1915-ci ildə verilir və Kazımovskinin yeni “Vur ha vur” operettasının
premyerasının hazırlığından danışılır. Z.Hacıbəyovun rəhbərlik
etdiyi operetta truppasının bir xüsusiyyəti vurğulanırdı, bu truppanın əksər tamaşaları xeyriyyə xarakteri daşıyır, əldə edilən gəlir ehtiyacı olan təhsil ocaqlarına verilirdi.
1916-cı ildə Hacıbəyov qardaşları “Zülfüqar və Üzeyir Hacıbəyovlar qardaşları direksiyası” adlı müstəqil aktyor truppasının
təşkilatçısı kimi çıxış edirlər. Aktyor qrupuna H.Q.Sarabski,
Ə.Ağdamski, M.A.Əliyev, C.Bağdadbəyov, H.Hüseynov, M.Hacınski, R.Dərəblinski, A.Anaplinski, C.Cabbarov, A.Hüseynzadə,
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M.Məmmədov, H.Hacıbababəyov, A. və Y.Olenskayalar və Lizina daxil idilər. Şəxsi direksiyanın yaradılması Hacıbəyov qardaşlarının “Nicat” cəmiyyətinin irticaçı qüvvələrinə qarşı Azərbaycanın milli incəsənətinin müstəqilliyi uğrunda apardıqları
uzun sürən mübarizənin bir növ nəticəsi idi. Onların fəaliyyəti
təkcə Azərbaycanla məhdudlaşmırdı. 1918-ci ilin avqustunda
bəstəkarın rəhbərlik etdiyi truppa H.Q.Sarabski, M.A.Əliyev,
H.Ərəblinski, S.Ruhulla, Ə.Ağdamski, A.Hüseynzadə, Y.Olenskaya iştirakı ilə İrana qastrol səfəri edirlər. Iranın müxtəlif şəhərlərində “Leyli və Məcnun”, “Əsli və Kərəm”, “Aşıq Qərib”,
“O olmasın, bu olsun”, “50 yaşında cavan”, “Evliykən subay”
opera və operettaları böyük uğurla göstərilir.
M.Maqomayev “Şah İsmayıl” operasını 1916-cı ildə bitirdiyinə baxmayaraq, əsərin premyerası 1919-cu il martın 7-də
H.Sarabskinin benefisinə həsr olundu. Peterburqdan qayıtdıqdan
sonra Ü.Hacıbəyli Azərbaycanda gedən qızğın inqilabi hadisələrlə əlaqədar bir qədər yaradıcılıqdan uzaqlaşır.
Azərbaycanda sovet hakimiyyəti bərqərar olduqdan sonra
musiqi xadimləri qarşısında yeni yaradıcılıq üfüqləri açılır, onlar
Azərbaycan musiqi sənətinin inkişafı ilə bağlı qabaqcıl layihələri həyata keçirirlər. Respublikanın Xalq Komissarları Sovetinin
nəzdində məktəbəqədər təhsil şöbəsi yaranır ki, onun da yanında
incəsənət şöbəsi fəaliyyət göstərirdi. “Musiqi alətlərinin milliləşdirilməsi haqqında” Azərbaycanın inqilab komitəsinin fərmanı.
Eyni məqsədlə respublika XKS “Musiqi məktəblərinin yenidən
təşkili” adlı fərmanın nəşr edilməsi Azərbaycanda musiqi incəsənətinin inkişafının dövlət əhəmiyyəti daşıması anlamına
gəlirdi. Ölkədə böyük bir musiqi maarifi prosesi başladı. Kütləvi
musiqi təhsilinin ən əhəmiyyətli forması 1920-ci ildə yaranan
Xalq Konservatoriyası oldu. Musiqi təhsilinin bütün formalarını
yaratmaq işi Ü.Hacıbəylinin o dövrdə rəhbərlik etdiyi XKS-nin
əsas vəzifələrindən biri oldu. O, Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının yaradılması proqramını irəli sürüb, bu cavan təhsil ocağının işində yaxından iştirak edirdi. Ü.Hacıbəyli Konservatoriyada nəzəri fənnlərdən dərs deyir, Şərq bölməsinə rəhbərlik
edirdi. Yeni ictimai quruluş şəraitində milli incəsənətin qabaqcıl
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ənənələrinə əsaslanaraq gənc respublikanın incəsənət və mədəniyyət xadimləri yeni müasir mədəniyyət quruculuğu işinə rəvac
verirlər. Çox ağır iqtisadı şəraitdə Azərbaycan ziyalılarının ən
görkəmli nümayəndələri respublikada mədəni quruculuğun ən
fəal iştirakçıları oldular. Öz xalqlarının incəsənətinə olan sevgi
və vətənpərvərlik hissləri ilə dolu olan mədəniyyət xadimləri bütün həyatlarını doğma ölkənin incəsənəti, mədəni və mənəvi həyatı ilə bağlamış və onun incəsənətinin inkişafına gərgin əmək
sərf etmışlər.
Ü.Hacıbəylinin və onun silahdaşları, M.Maqomayev, Z.Hacıbəyovun və b. yaradıcı-təşkilati fəaliyyətləri ölkədə gedən kəskin ideoloji mübarizə şəraitində keçirdi. Onların qaynar enerjisi
özünə geniş fəaliyyət dairəsi tapmış, bəstəkarlıq istedadları isə
daha da genişlənmişdir. 1920-ci ildə M.Maqomayev Azərbaycan
Xalq Təhsili Komissarlığının İncəsənət bölməsinə rəhbərlik edir.
Maqomayevin İncəsənət İşçiləri İttifaqının Üçüncü qurultayında
etdiyi genış məruzəsi onun bu sahədəki gərgin və hərtərəfli fəaliyyətinə dəlalət edir. Həmin qurultayda Ü.Hacıbəyli və M.Maqomayev Mədəniyyət və incəsənətə aidiyyatı olan ən müxtəlif
problemlərə toxunmuş, onların həlli yollarını göstərmişdilər.
1922-ci il mayın 28-də Hərbi Dəniz İşləri üzrə komissar Əliheydər Qarayevin imzası ilə Zülfüqara mandat təltif olundu.
Orada türk yazıçı-bəstəkar Z.Hacıbəyova öz qərarına görə türk
və rus qruppası yığmağı tapşırılır və bütün təşkilatlara bəstəkara
təşkilat və maarifçilik işində kömək göstərmək təklif olunur.
1924-cü ildə bəstəkar Azərbaycan diviziyasının hərbi təbliğat büro işləri üzrə idarədə işləyir. Z.Hacıbəyovun xüsusi təşviqat qatarının sədri təyin olunması təsadüfi deyil. Onun başçılıq
etdiyi təşviqat qatarında ən yaxşı dram aktyorları, opera, müsiqili komediya və başqa mədəniyyət xadimləri toplaşmışdır. Bu qatarlar Zaqafqaziya dəmiryol magistrallarından keçərək xalq kütləsinə mədəniyyəti aşılayırdı.
Maqomayev Azərbaycan Maarifçiliyi Xalq Komissarlığına
başçılıq edərək öz əsas məqsədi Azərbaycan milli incəsənətinin
vəziyyətinin yaxşılaşmasını vacib hesab edirdi. Maqomayev incəsənət işçilərinin qarşısında milli kadrların yetişdirilməsi üçün
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şərait yaratmağı əsas məqsəd qoymuşdur. Birinci növbədə, peşəkar aktyor kadrlarının yetişdirilməsi aiddir. Maqomayev tərəfindən keçirilən bütün tədbirlər çətin və mühüm tədbirlər idi. O çox
tez bir zamanda həm özü, həm də məsləkdaşları Azərbaycan incəsənətində irəliləyiş əldə etdilər. O, teatrın təmiri və yenidən
qurulmasında çox böyük işlər görürdü. M.Maqomayev səhnə
mədəniyyətini yüksəltmək üçün aktyor kadrları arasında məsləhətxanalar keçirirdi. O dövrdə türk-satira-təbliğat teatrı yarandı.
Keçmiş Tağıyev binası bərpa olundu. Teatrın təmirindən sonra
Maqomayev bu teatra müdir təyin olundu. O, 1924-cü ildən
Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrına başçılıq edir. Eyni
zamanda bədii rəhbər və dirijorluq vəzifələrini də icra etdi.
1922-ci ildə Ü.Hacıbəyli Azərbaycan Türk Musiqi məktəbini
yaradır. 1923-cü ildə həmin məktəb Türk Musiqi Məktəbi (uçilişe),
1924-cü ildən isə Türk musiqi texnikumu adlanır. Bu, öz nizamnaməsi olan, nümunəvi təhsil ocağı idi. Ü.Hacıbəyli məktəbin
nüfuzunu və əhəmiyyətini gücləndirmək məqsədilə, onun işini
dərhal respublikada gedən ümumi musiqi təhsilinin inkişafı prosesinə yönəldir. 1926-cı ildə texnikum prorektoru Ü.Hacıbəyli
özü olan Konservatoriya ilə birləşir.
Beləliklə, Ü.Hacıbəyli respublikada geniş vüsət alan musiqi
təhsili prosesini tənzimləyir və haqlı olaraq, hal-hazırda böyük
bəstəkarın adını daşıyan Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının banisi sayılır. Üzeyir və Zülfüqar Hacıbəyovlar, M.Maqomayev və onların məsləkdaşları respublikanın musiqi həyatının
bütün sahələrində cəsarətli təşəbbüslə çıxış edirdilər.
Yeni cəmiyyət şəraitində bəstəkarların yaradıcılıq imkanları
da genişlənir. 20-30-cu illər mədəniyyət sahəsində möhtəşəm
nailiyyətlər dövrü idi. Azərbaycan xalqı mədəniyyət, incəsənət
sahəsində yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyur. Azərbaycan
musiqisinin yeni-yeni janrları yaranır, yeni yaradıcı nəsil formalaşmağa başlayır, kütləvi musiqi təhsili prosesinə start verilir.
Fəhlə və qulluqçular üçün müxtəlif bədii studiyalar yaranır ki,
bunlar üçün xüsusi musiqi pyesləri, musiqili səhnəciklər yazılırdı. Bu işə də Ü.Hacıbəyli öz töhfəsini verir və AHİŞ-in Təbliğat
Teatrı üçün musiqi pyesləri yazır. Məsələn, o, fəhlə klublarında
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ifa edilmək üçün “Qağayı” musiqi tamaşası yazır ki, bu əsər
Təbliğat şöbəsi tərəfindən nəşr edilir. O dövrün qüsurlarının tənqidinə yönələn ən güclü bədii vasitələrdən biri satira janrı idi.
Kütləvi savadsızlıq o dövrün əsas bəlalarından idi. M.Maqomayev isə həmin dövrdə Azərbaycan radio mərkəzinə rəhbərlik
edirdi və bu sahədə o, hər cür gerilik və mühafizəkarlığa qarşı
amansız mübarizə aparır. O, illərdə efirə gedən eyni verilişlərlə
bağlı xüsusi araşdırma aparıb, şəraiti təhlil edir, ondan çıxış yolları axtarır. Beləliklə, onun qarşısında bir rəhbər kimi yaradıcı
və təşkilati vəzifələrdən ibarət mürəkkəb bir problemlər kompleksi durur.
Ü.Hacıbəyli, M.Maqomayev və Z.Hacıbəyov qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri Azərbaycan xalq musiqisinin geniş
təbliğatı idi. Bu məqsədlə yüksək ixtisaslı xalq çalğı alətləri ifaçılarından ibarət ştatda olan daimi yeni tipli ansambl yaradıldı
ki, o da öz repertuarını notla ifa edirdi. 1932-ci ildə Ü.Hacıbəyli
və M.Maqomayev tərəfindən yaranan bu orkestr tezliklə yüksək
peşəkarlığa malik olan bir kollektiv kimi geniş şöhrət qazanır.
Azərbaycanın musiqi həyatında böyük əhəmiyyət daşıyan kollektiv filarmoniyada, radio verilişlərində konsertlərlə çıxış edir,
respublikanın rayonlarına qastrol səfərləri edir.
20-ci illərin axırlarında 30-cu illərin əvvəllərində Azərbaycanda kütləvi mahnı janrı geniş intişar tapır. Musiqi yaradıcılığının ən mühüm janrlarından birinə çevrilən kütləvi mahnılar bütün bayram və xalq şənliklərində, insanların gündəlik həyatlarında onları müşayiət edirdi. Mahnı janrına olan tələbat artır, geniş
xalq kütlələrinin yeni məzmunlu mahnılara olan marağı, həvəsi
bəstəkarları bu janra xüsusi diqqət yetirməyə yönəldirdi. Ü.Hacıbəyli çox gözəl başa düşürdü ki, kütləvi mahnıların yazılması
Azərbaycan bəstəkarlarının qarşısında duran əsas vəzifələrdən
biridir. Azərbaycanda ilk kütləvi mahnıların müəllifi olan Ü.Hacıbəyli, yaratdığı bu əsərlərdə (“Qara göz”, “Qızıl əsgər marşı”,
“Komsomolçu qız”, “Süvari”, “Pilotlar” və b.) xalqının həyatında baş verən böyük dəyişiklikləri əks etdirir, yeni mövzular, yeni obrazlar tərənnüm edir. Bu mahnılar yeni dövr insanlarına
müraciətlə yazıldığından yeni tipli olub, xalq mahnı yaradıcılı236

ğından məzmun dairəsi, obraz-intonasiya mahiyyəti etibarilə
fərqlənirdilər. Ü.Hacıbəyli ilə yanaşı kütləvi mahnı janrı sahəsində M.Maqomayev, Z.Hacıbəyov, A.Zeynallı da işləmiş, dövrü vəsf edən mahnılar yaratmışlar. M.Maqomayevin də yaratdığı
mahnılar müasir mövzulara həsr edilmişdilər. Azərbaycan xalq
mahnıları ilə sovet kütləvi mahnılarının sintezi əsasında yazılmış
bu mahnılarda (“Mazut ordusu”, “Neft”, “Bizim kənd”, “Yarış”
və b.) insanların şən həyatı, azad əməyi tərənnüm olunur.
Z.Hacıbəyovun yaradıcılığında da kütləvi mahnı janrına xüsusi yer ayrılır. Onun müasir mövzuları açan mahnılarında yeni
obrazlar dairəsi yer alır. Müasir Azərbaycan qadını obrazı Z.Hacıbəyovun “Kənd qızı”, “Çoban qız” və digər mahnılarında öz
ifadəsinin tapır. Sovet quruculuğunun ilk illərində məhz yeni
dövrün özəlliklərini əks etdirən maıhnılara tələbat var idi. Buna
görə də təsadüfi deyildi ki, yeni yaranan şeir mətnləri artıq mövcud olan, xalq arasında geniş yayılan xalq mahnılarının, məişət
mahnılarının melodiyaları ilə oxunurdu. Azərbaycan XKS-nin
təşəbbüsü ilə “Nəğmə kitabçası” adlı kiçik şeir məcmuəsi nəşr
edildi ki, gənclər üçün nəğmələr kimi məsləhət görülürdü.
Respublikanın mədəni həyatının ən məsuliyyətli sahələrinə
məhz Ü.Hacıbəyli rəhbərlik edirdi. M.Maqomayev və Z.Hacıbəyov demək olar ki, musiqi-maarif işi sahəsində olan bütün təşəbbüslərin bilavasitə iştirakçısı olmuş, Ü.Hacıbəylini onun novator
layihələrində dəstəkləmişlər. Bu təəssübkeş, vətənpərvər musiqi
xadimləri, böyük şəxsiyyətlər Azərbaycan milli musiqi mədəniyyətinin sürətli inkişafı, onun xalq yaradıcılığı ilə qırılmaz əlaqəsi uğrunda gərgin mübarizə aparırdılar.
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V HİSSƏ
ZÜLFÜQAR HACIBƏYOV
(1884-1950)

I fəsil
Həyat və yaradıcılığı
Milli musiqi teatrımızın görkəmli nümayəndələrindən biri
Zülfüqar Hacıbəyovdur.
Azərbaycanda musiqili teatrın yaranmasında Zülfüqar Hacıbəyovun mühüm rolu olmuşdur. Opera sənətimizin banisi Üzeyir Hacıbəyli, onun bəstəkar silahdaşı, teatrımızın ilk dirijoru Müslüm
Maqomayev və eləcə də musiqili səhnəmizin təşəbbüsçüləri H.Sarabski, M.X.Terequlov, M.M.Məmmədov, M.A.Əliyev, Ə.Ağdam238

ski və b. ilə yanaşı, Z.Hacıbəyov da Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafı, onun xalq yaradıcılığı ilə sıx əlaqəsi uğrunda mübarizə aparan teatr xadimlərinin mübariz dəstəsinə daxil idi.
Hələ Oktyabr inqilabından əvvəl Z.Hacıbəyov Azərbaycanın
digər tərəqqipərvər demokratik ziyalıları ilə birgə musiqi sahəsində bir çox maarifpərvər təşəbbüslərin təşkilatçısı və iştirakçısı
olmuşdur.
Bəstəkar inqilabdan sonra da bir ictimai xadim kimi fəaliyyət
göstərmiş, Üzeyir Hacıbəylinin bütün cəsarətli və yenilikçi təşəbbüslərində ona qoşulmuş, musiqimizin bu və ya digər sahələrinə başçılıq etmişdir.
Z.Hacıbəyov milli folklor zəminində ilk professional musiqi
formalarının yaranmasında mühüm rol oynamışdır. “Aşıq Qərib” operası, “Evliykən subay” və “Əlli yaşında cavan” musiqili
komediyaları Z.Hacıbəyovun qələminin məhsuludur
Z.Hacıbəyovun və M.Maqomayevin musiqili səhnə əsərləri
kimi, həmin əsərlər də Azərbaycanda müasir professional bəstəkar yaradıcılığının ilk nümunələri idi. Bu əsərlərdə folklor formaları ilə Avropa musiqi janrı nümunələrinin sintezini yaratmaq
təşəbbüsü edilmişdir. Z.Hacıbəyovun ilk dövr yaradıcılığının
musiqili-səhnə forması milli professional musiqinin ən böyük
janrı olan muğamdır. Onun səyi sayəsində ənənəvi vokal-instrumental improvzasiyalı poemalarını olduğu kimi saxlayan muğam operası meydana gəlmişdir.
Z.Hacıbəyovun həyat və yaradıcılığı iki dövrə – inqilabdan
qabaqkı və sonrakı dövrlərə ayrılır. Bu, dövrlər bir-birinə zidd
deyil, əksinə, bir-birini tamamlayır və sənətkarın böyük, maraqlı
həyatını təşkil edir.
Qeyd olunduğu kimi, Z.Hacıbəyov inqilabdan sonra da öz
yaradıcılığını davam etdirmişdir; o, klub və mədəniyyət sarayları üçün səhnə əsərləri, kantata, marşlar, nəğmələr və s. janrlarda
əsərlər yazmışdır. Lakin yuxarıda adları çəkilən opera və musiqili komediyalar onun əsas bəstəkarlıq nailiyyətləridir. Bu əsərlərin əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, onlar Azərbaycanın musiqi
sənətində yeni yaradıcılıq formalarının meydana gəlməsi prosesini sürətləndirmişdir.
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Zülfüqar Əbdülhüseyn oğlu Hacıbəyov 1884-cü il aprelin
17-də Şuşa şəhərində anadan olmuşdur.
Şuşa inqilaba qədərki Azərbaycanın iri mədəni mərkəzlərindən biri idi. Şəffaf bulaqlar, pıçıltılı kiçik çaylar, sıx meşələrlə
əhatə olunmuş Şuşa gözəl Qarabağ dağlarının ətəklərində yerləşir. Şuşa haqqında deyirlər ki, burada “hava şüşə kimi şəffafdır”.
Şəhərin adının mənası da elə buradandır. Şuşanın sehrkar təbiəti,
onun sərin bulaqları buranı istedadlar diyarı kimi tanıtmışdır.
Onun isti, əlvan qoynunda neçə-neçə düha yetişmişdir. Şuşa
görkəmli Azərbaycan şair və yazıçıları Vaqifin, Xurşud banu
Natəvanın, N.Vəzirovun, Ə.Haqverdiyevin, S.S.Axundovun,
rəssam və alim-musiqişünas Nəvvabın və bir çox başqalarının
vətənidir.
İstedadlı xalq musiqiçilərinin bütöv bir ifaçılıq məktəbini yaratmış Sadıqcan təxəllüslü tarzən Sadıq Əsədoğlu, Qurban Pirimov, Məşədi Cəmil Əmirov, Məşədi İsi, Hacı Hüsü, Cabbar
Qaryağdıoğlu, İslam Abdullayev, M.P.Zülalov, Keçəçi Məmməd, Məcid Behbudov və başqaları da şuşalıdırlar.
Z.Hacıbəyov uşaqlıqdan xalq musiqisinin zənginliyini duymuş, ona istedadlı sənətkarların ifasında qulaq asmışdır. Atası
Əbdülhüseynin tanınmış Azərbaycan şairəsi Xurşud banu Natəvanın yanında mirzə işləməsi buna bir daha imkan yaradırdı. Natəvanın yaxın adamlarından biri olan anası Şirin xanım Əliverdibəyovanın da uşaqlara faydalı təsiri olmuşdur. Təbiətən çox çalışqan, poeziyaya, musiqiyə meyilli olan bu qadın öz uşaqlarında
incəsənətə böyük məhəbbət oyatmışdı.
Şirin xanımın kiçik qardaşı Peterburqda, Varşavada təhsil almış Ağalar Əliverdibəyov (1872-1953) gözəl musiqi bilicisi idi.
Ağalar Əliverdibəyov ömrünü musiqiyə həsr etmiş, xalq mahnı
yaradıcılığının incilərini toplamışdır. O, çoxlu xalq mahnıları bilir, muğamları gözəl ifa edir, daim məşhur Şuşa musiqiçiləri ilə
ünsiyyətdə olurdu. Təbiətən fəal, təşəbbüskar olan bu insan şəhərin musiqi həyatının mərkəzində olub, Şuşa musiqiçilərinin çıxışlarına hər cür yardım göstərir, öz evində musiqi axşamları
təşkil edirdi.
240

Əbdülhüseyn Hacıbəyov maddi vəziyyətinin çətinliyinə baxmayaraq, uşaqlarına təhsil verməyə çalışırdı. Onun beş uşağı: üç
oğlu (Zülfüqar, Üzeyir, Ceyhun) və iki qızı (Sayad və Abhəyat)
var idi. Böyük oğlanları Zülfüqar və Üzeyir Şuşanın rus-tatar
məktəbində oxuyurdular. Bu illərdə gənc Zülfüqar Ə.Haqverdiyevin “Dağılan tifaq” pyesində (Sona xanım), “Pəri cadu” pyesində (Qurbanın arvadı) və M.F.Axundovun “Lənkəran xanının
vəziri” komediyasında (Şölə xanım) qadın rollarını ifa etmişdir.1
1899-1904-cü illərdə Ü.Hacıbəyli öz təhsilini Qori müəllimlər seminariyasında davam etdirmiş, Zülfüqar isə Şuşa ikillik
rus-tatar məktəbini qurtarıb atasına işində kömək edirdi, amma
o, daima oxumaq haqqında düşünürdü.
Əbdülhüseyn Hacıbəyovun 1901-ci ildə qəfil ölümü ailənin
planlarını tamam dəyişdi. Ailənin maddi cəhətdən bütün qayğıları böyük oğlu – Zülfüqarın üzərinə düşdü. 1900-1902-ci illərdə
o, şəhər duması və qəza idarəsində kargüzar, 1902-1906-cı illərdə isə Şuşa şəhəri əkinçilik və töycü işləri idarəsinin müvəkkili
yanında tərcüməçi işləyir.2 Uşaqlıqdan Zülfüqara aşılanmış musiqiyə məhəbbət onun özünü musiqi sənətinə həsr etmək istəyini
daha da qüvvətləndirir. Təəccüblü deyil ki, Z.Hacıbəyovun ilk
təəssüratı təkcə milli məişət və vətənin gözəl təbiəti ilə deyil,
həm də öz xalqının incəsənəti ilə sıx bağlı idi. Burada o, ilk dəfə
xalq mahnılarını eşitmiş və onlara ürəkdən bağlanmışdır. Musiqi
sahəsində müəyyən biliklər qazanmaq üçün həqiqətən böyük
səy, yorulmaq bilmədən zəhmət tələb olunurdu. Tar çalmaq
onun sevimli məşğuliyyəti idi. Gələcək bəstəkar musiqi biliklərini Azərbaycan xalq musiqisindən öyrənirdi. Məhz xalq
musiqisi onun yaradıcılığının formalaşmasında əsas amil idi.
1910-cu ildə o, özünün ilk əsəri olan “Əlli yaşında cavan”
operettası üzərində işini başa çatdırır. Bundan iki il sonra – Naxçıvanda yaşayarkən bəstəkar “Evliykən subay” musiqili komediyasını bitirir.
1

Zülfüqar Əbdülhüseyn oğlu Hacıbəyovun tərcümeyi-halı. Azərbaycan
SSR EA Əlyazmalar fondu, inv. 50, Q-3 (25).
2
Kadrların şəxsi ucot vərəqəsi. Azərb.SSR EA-nın Respublika Əlyazmaları Fondunun arxivi, inv. 50, Q-10 (82).
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Tiflisdə olarkən Zülfüqar Hacıbəyov “On bir yaşlı arvad, və
ya Varlı” adlı operettasını yazır.
Üzeyir və Zülfüqar Hacıbəyovların yazdıqları bir sıra yeni əsərlər Azərbaycan musiqi teatrının repertuarını zənginləşdirir. Aktyor
heyətinin və tərtibatçı qüvvələrin möhkəmləndirilməsinə ehtiyac
yaranır. Sanballı təcrübəyə malik olan Z.Hacıbəyov musiqi truppası yaradır və ona rəhbərlik edir. 1911-ci ildə bu truppa Zaqafqaziyanın müxtəlif şəhərlərinə bir sıra qastrol səfərlərinə gedir.
Görkəmli Azərbaycan aktyorları Mirzağa Əliyev, M.Quluzadə, T.X.Quliyev, Sidqi Ruhulla, Göyərçin xanım, Şatnova, Münəvvər xanım və 11 yaşlı Antonina Qilmandan ibarət Azərbaycan musiqi truppası “Əlli yaşında cavan” operettasını Tiflisdə,
İrəvan və Naxçıvanda göstərdi.
“Zaqafqaziya” qəzeti 1 sentyabr 1911-ci il tarixli nömrəsində
xəbər verirdi ki, gənc müsəlman bəstəkarı Zülfüqar bəy Hacıbəyov Zaqafqaziyanın müsəlman şəhərlərinə qastrol səfərinə çıxmışdır. İlk səfər İrəvan şəhərinədir.1
Daha sonra həmin qəzet 11 sentyabr tarixli nömrəsində bildirirdi
ki, orucluq bayramının ilk axşamı Tiflisdən İrəvana gəlmiş dram sənətinin həvəskarları tərəfindən Z.Hacıbəyovun “Əlli yaşında cavan”
operettası tamaşaya qoyulacaq. Məlum olduğu kimi, operetta Tiflis
səhnəsində iki dəfə getmiş və müəyyən müvəffəqiyyət qazanmışdır.
İrəvanda isə musiqili operetta ilk dəfə tamaşaya qoyulur.2
İrəvanda qastrollarını qurtaran truppa Naxçıvana yola düşür.
Burada da bir neçə tamaşa verilməsi nəzərdə tutulmuşdu. Bununla əlaqədar olaraq 25 oktyabr 1911-ci il tarixli “Kaspi” qəzeti bildirirdi ki, Naxçıvana Z.Hacıbəyovun başçılığı altında operetta truppası gəlmişdir. Truppa Göyərçin xanımın və məxsusən,
“O olmasın, bu olsun” tamaşasında iştirak etmək üçün dəvət
olunmuş Bakı artisti Mirzağa Əliyevin iştirakı ilə bir neçə operetta tamaşaya qoyacaq.3 Naxçıvan səfəri də uğurlu keçdi. “Baku” qəzeti yazırdı: “Naxçıvan müxbirimiz xəbər verir ki, Mirza1

“Zaqafqaziya” qəzeti, 1 sentyabr 1911-ci il, № 195.
Yenə orada, 11 sentyabr 1911-ci il.
3
“Kaspi” qəzeti, 25 oktyabr 1911-ci il, № 239.
2
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ğa Əliyev və Göyərçin xanımın iştirakı ilə bir neçə tamaşa Naxçıvanda böyük uğurla oynanılmışdır”.1
“Kaspi” qəzeti xəbər verirdi ki, Zülfüqar bəyin iştirakı ilə
dram sənətinin həvəskarları qurban bayramı günü “Əlli yaşında
cavan” operettasını İrəvanda tamaşaya qoydular. Tamaşa çox
müvəffəqiyyətlə keçdi. Ümumiyyətlə, irəvanlılar son vaxtlar teatra çox böyük hüsn-rəğbət bəsləyirlər və bütün tamaşalarda
çoxlu pul vəsaiti toplanır.2
“Nicat”ın teatr sənətinə mürtəce münasibəti sayəsində musiqili
teatrın düşdüyü çətin vəziyyətdən çıxarmağa və onun mütərəqqi rolunu möhkəmlətməyə cəhd edən Z.Hacıbəyovun başçılıq etdiyi
truppa 1913-cü ilin yayında Hacıbəyovların vətəni Şuşaya qastrol
səfərinə gedir.3 Burada “Evliykən subay” operettası böyük müvəffəqiyyətlə tamaşaya qoyulur. Eyni zamanda Z.Hacıbəyov Bakıdan
gəlmiş artistlərin iştirakı ilə Şuşada “Leyli və Məcnun”, “Əsli və
Kərəm” operalarını səhnələşdirir.4 Şuşaya qastrol səfəri müvəffəqiyyətlə keçir. Bunu “Baku” qəzetinin qastrol səfəri haqqında məlumatı da təsdiq edir. Qəzet qeyd edirdi ki, “Leyli və Məcnun”,
“Əsli və Kərəm” operalarında, “Ər və arvad” operettasında yerli teatr həvəskarları ilə çıxış edən müsəlman operasının artisti H.Sarabski Şuşa qastrol səfərindən qayıtmışdır. Şuşanı tərk edərkən şəhərin
ziyalıları onu təntənə ilə yola salmışlar”.5
Z.Hacıbəyovun rəhbərlik etdiyi teatr truppasının fəaliyyətinin ictimai faydasını səciyyələndirən bir cəhəti də qeyd etməmək olmaz. Truppanın tamaşaları çox vaxt xeyriyyə məqsədləri
güdürdü. Başqa sözlə, tamaşalardan toplanan vəsait ehtiyacı
olan şagirdlərə maddi yardım göstərmək üçün Bakı təhsil müəssisələrinin ictimai təşkilatlarının sərəncamına verilirdi.

1

“Bakı” qəzeti, 29 oktyabr 1911-ci il, № 243.
“Kaspi” qəzeti, 17 noyabr 1912-ci il, № 261.
3
“Bakı” qəzeti, 4 iyul 1913-cü il, № 147; “Kaspi” qəzeti, 28 iyul 1913-cü il.
H.Sarabskinin “Azərbaycan musiqili teatrının yaranması və inkişafı” kitabından. Bakı, 1968-ci il.
4
“Kaspi” qəzeti, 28 iyul 1913-cü il, № 169, 3 avqust 1913-cü il, № 174.
5
Yenə orada, 14 avqust 1913-cü il, № 81.
2
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Z.Hacıbəyov 1916-cı ildə “Aşıq Qərib” operasını yazır. Operanın ilk tamaşası Azərbaycan ictimaiyyətinin diqqətini cəlb etdi. Yerli mətbuat səhifələrində qeyd olunurdu ki, mayın 13-də
H.Z.Tağıyevin teatrında Z.Hacıbəyovun yeni “Aşıq Qərib” operası tamaşaya qoyularkən zal adamla dolu idi.
Opera həm məzmununa, həm də musiqisinə görə çox maraqlı
idi. Operanın musiqisi xalq motivlərindən, həmçinin Şərqin klassik
melodiyalarından bəhrələnmişdi. Orkestr isə yalnız Şərq musiqi
alətlərindən təşkil olunmuşdu. Operanın müvəffəqiyyəti daha çox
aktyorların yaxşı oyunundan asılı idi. Onlardan bəziləri artıq Azərbaycanda məhşurlaşmışdı. Məsələn, Aşıq Qərib rolunun ifaçısı –
istedadlı müğənni və keçmişdə dram aktyoru, sonralar isə Məcnun,
Kərəm, Şah Abbas, Sərvər, Əsgər və b. musiqili səhnə obrazlarını
yaratmaqla tanınmış H.Sarabskini qeyd etmək lazımdır.
Qadın rollarının ifaçıları – Ə.Ağdamski və H.Hacıbababəyov
da camaatın məhəbbətini qazanmışdır. “Aşıq Qərib” operasının librettosunu Zülfüqar Hacıbəyov özü yazmışdı. Təkcə Azərbaycanda
deyil, bütün Zaqafqaziyada geniş yayılmış eyni adlı aşıq dastanı
librettonun əsasını təşkil edirdi. “Aşıq Qərib” dastanı, məhəbbətin
əzəmətli gücünü tərənnüm edən Leyli və Məcnun, Əsli və Kərəm
və başqaları haqqında yaranmış lirik dastanlara yaxındır.1
Librettonun mətni xalq rəvayəti şəklində yazılmışdır. Nəsr
parçaları poetik mətnlə birləşdirilmişdir.
1916-cı ildə “Aşıq Qərib” operası Azərbaycan səhnəsində
beş dəfə tamaşaya qoyulmuşdur. Hər dəfə o dinləyicilərin daha
böyük rəğbətini qazanırdı. İkinci dəfə tamaşa həmin il mayın
20-də göstərilmişdir. Tamaşa haqqında yazılan rəydə deyilirdi
ki, opera böyük müvəffəqiyyətlə keçdi. Görünürdü ki, artistlərin
oyununda ahəngdarlıq var, rollar yaxşı öyrənilib, artistlərin səsləri yaxşıdır. Rəyin müəllifi baş rolların ifaçıları olan Sarabskini,
Ağdamskini, Terequlovu, Bağdadbəyovu və b. tərifləyir. Sonra
isə yazır: Xor çox yaxşı oxuyurdu. Baletin də işi həmçinin uğurlu idi. Tamaşa xoş təəssürat buraxmışdır və şübhəsiz ki, Z.Hacı1

Bu dastanın sujeti əsasında bəstəkar R.Qliyerin (librettosu R.Qliyerin
və C.Cabbarlınındır) “Şahsənəm” operası yazılmış və dastanın qadın qəhrəmanının adı ilə adlandırılmışdır.
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bəyovun yeni operası dünənki tamaşadan sonra mövsümün repertuarına daxil olacaq.1 “Aşıq Qərib” operasının üçüncü tamaşası 1916-cı il sentyabrın 9-da olmuşdur. 6 sentyabr tarixli “Kaspi” qəzeti xəbər verirdi ki, “...cümə günü sentyabrın 9-da Mayılov qardaşlarının teatrında Hacıbəyov qardaşlarının opera truppası Zülfüqar bəy Hacıbəyovun yeni “Aşıq Qərib” operasını göstərəcək. Operada görkəmli müsəlman artistləri iştirak edəcək”.2
Z.Hacıbəyovun inqilabdan əvvəlki geniş maarifpərvər fəaliyyəti
Azərbaycanın hüdudlarından çox kənara çıxırdı. Bəstəkarın şəxsi arxivində Xalq Komissarları Sovetinin fəhlə və əskər deputatları Sovetinin icraiyyə komitəsinin sərnişin daşınmasını tənzimləyən komissiyasına 22 may 1918-ci il tarixli 5436 №-li ərizəsi qalmışdır. Ərizədə
Bakı Sovetinin İcraiyyə Komitəsi bildirir ki, Zülfüqar bəy Hacıbəyova və onun truppasına Ənzəlidən İrana getməyə icazə verilmişdir və
onlara buraxılış vərəqəsi təqdim edilməsi xahiş olunur.

“Əlli yaşında cavan” musiqili komediyasının librettosunun titul səhifəsi.
Orucov qardaşlarının mətbəəsi 1915-ci il.
1
2

“Kaspi” qəzeti, 22 may 1916-cı il, № 113.
Yenə orada, 6 sentyabr 1916-cı il, № 119.
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1918-ci ilin avqustunda bəstəkarın başçılıq etdiyi H.Sarabski, M.A.Əliyev, H.Ərəblinski, Sidqi Ruhulla, Əhməd Ağdamski, Ə.Hüseynzadə, Yeva Olenskayadan ibarət olan truppa İrana
qastrol səfərinə gedir. Truppa “Leyli və Məcnun”, “Əsli və Kərəm”, “Aşıq Qərib”, “O olmasın, bu olsun”, “Əlli yaşında cavan”, “Evliykən subay” və başqa opera və musiqili komediyaları
İranın şəhərlərində uğurla tamaşaya qoyur.
1917-ci ildə Z.Hacıbəyov süjeti xalq rəvayətindən alınmış
“Üç aşiq və ya Məlikməmməd”1 adlı opera üzərində işləyir. 20
oktyabr 1917-ci il tarixli “Kaspi” qəzeti yazır ki, müsəlman bəstəkarı Zülfüqar bəy Hacıbəyov 8 şəkilli fantastik süjetli yeni “Üç
aşiq” operasını başa çatdırmışdır.2 Hazırda bu operanı yaxın
gələcəkdə tamaşaya qoymaq üçün ciddi hazırlıq görülür. Bu tamaşa üçün xüsusi geyimlər hazırlanır.Tamaşada 100 nəfərə qədər adam iştirak edəcək”. Ancaq nə inqilaba qədər, nə də sovet
dövründə bu opera tamaşaya qoyulmadı.
1920-ci ildə Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra
musiqi mədəniyyəti xadimləri qarşısında yeni, geniş yaradıcılıq
yolları açıldı. Ü.Hacıbəyov var qüvvəsi ilə musiqi-təşkilatçılıq işlərinin ən müxtəlif sahələrində çalışmağa başladı. 1920-ci ildə o, Azərbaycan SSR Xalq Hərbi-Dəniz komissarlığının Siyasi İdarəsinin
incəsənət şöbəsində dəftərxana müdiri işləyir. 1921-ci ildə o, klubteatr şöbəsinin rəisi, Siyasi idarənin siyasi-maarif hissəsinin rəisi
vəzifəsinə təyin olunur. Elə həmin ildə eyni zamanda “Qızıl əskər
sarayı”na (indiki M.Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyası) rəhbərlik edir. Bəstəkarın şəxsi arxivində onun böyük
ictimai və siyasi fəaliyyətini əks etdirən maraqlı sənədlər saxlanılır.
Bu, N.Nərimanovun imzaladığı Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 10601 №-li vəsiqəsidir. Buna əsasən Z.Hacıbəyov
1921-ci ildə Azərbaycan SSR üzrə ilk hərbi səfərbərlik kampaniyasını keçirən Mərkəzi Fövqəladə hərbi Komissiyanın üzvü təyin
olunur. 1922-ci il mayın 28-də Z.Hacıbəyova Hərbi-Dəniz İşləri
komissarı Əliheydər Qarayevin imzaladığı vəsiqə verilir. Bu vəsi1

Zülfüqar Əbdülhüseyn oğlu Hacıbəyovun tərçümeyi-halı Azərbaycan
SSR EA Respublika Əlyazmaları fondunun arxivi, inv. 50. T-3 (25).
2
“Kaspi” qəzeti, 20 oktyabr 1917-ci il, № 235.
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qədə deyilir ki, “türk yazıçı-bəstəkarı Z.Hacıbəyova rus və türk
truppası təşkil etmək tapşırılır və bütün idarələrə musiqi-təşkilat və
maarif işində bəstəkara kömək etmək təklif olunur”1.
1924-cü ildə bəstəkar Azərbaycan diviziyasının hərbi təbliğat
işləri idarəsində çalışır. Təsadüfi deyil ki, Z.Hacıbəyov xüsusi təşviqat qatarının rəisi təyin olunur. Bəstəkarın başçılıq etdiyi təşviqat
qatarında tanınmış dram, opera musiqili komediya aktyorları və
başqa mədəniyyət xadimləri toplanmışdı. Bu qatarlar Zaqafqaziyanın geniş xalq kütlələrinə mədəniyyət işığı paylayırdı.
20-30-cu illər Azərbaycan musiqisi üçün də təşkilat illəri idi.
Fəhlə və qulluqçular üçün müxtəlif bədii studiyalar, xüsusi fəhlə
klubları təşkil olunur və onlar üçün komediya tipli musiqili səhnəciklər yazılırdı.
Z.Hacıbəyovun arxivindən, indiyə qədər naməlum olan musiqili komediyanın əlyazması tapılmışdır. Müəyyən olunmuşdur
ki, onun librettosu və musiqi nömrələri titul səhifəsi itmiş “Diri
qəzet” jurnalının 5 sentyabr 1923-cü il tarixli nömrəsində çap
edilmişdir. Komediyanın bir neçə adı var: “Qayka”, “Klub”,
“İşıq ya zülmət”, “Ruhani həkim”. Bundan, belə nəticə çıxarmaq
olar ki, müəllif pyesin son adını müəyyənləşdirməmişdi. Geriliklə mübarizənin yeni vəzifələrinə uyğun olaraq yaranmış üç
pərdəli bu əsər məhz fəhlə klubları üçün yazılmışdır.
Bu dövrün qüsurlarını qamcılamağın əsas bədii vasitələrindən biri də satira janrı idi.
Z.Hacıbəyov aydın təsəvvür edirdi ki, dövrün bəlası geniş
xalq kütlələrinin azsavadlı olmasındadır. Buna görə də bəstəkardramaturq var gücünü bu nöqsanlara yönəldir və onların aradan
götürülməsi yolunu göstərməyə cəhd edirdi.
1924-cü ildə Z.Hacıbəyov “Təzə komunxos” pyesi ücün musiqi nömrələri yazmış və bu pyes Azərbaycan Tənqid-təbliğ Teatrı tərəfindən tamaşaya qoyulmuşdur.
20-ci illərin sonu, 30-cu illərin əvvəllərində Azərbaycanda
kütləvi mahnılar yazılır. Sosializm quruculuğunun ilk illərində
1

Hacıbəyov Zülfüqar Əbdülhüseyn oğlu. Azərb. SSR EA Respublika Əlyazmaları fondunun arxivi, inv. Q-3 (77). № 18.
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buna çox böyük ehtiyac var idi, çünki mahnı həyat hadisələri ilə
daha tez səslənir, onları canlı əks etdirirdi. Azərbaycanda ilk
kütləvi mahnıların müəllifləri Üzeyir Hacıbəyov və Müslüm
Maqomayev olmuşlar. Z.Hacıbəyovun da musqisi bu dövrdə yeni məzmun kəsb etdi. Bəstəkar öz mahnılarında müasir mövzulara toxunurdu. O, yeni insanlar haqqında (“Kənd qızı”, “Çoban
qız”, “Əsgər nəğməsi” və başqaları. Bəstəkar başa düşürdü ki,
kütləvi mahnıların yaradılması zamanın tələbidir.
20-ci illərin sonu, 30-cu illərin əvvəllərində yaranan kütləvi
mahnılar Azərbaycan bəstəkarlarının mahnı yaradıcılığının ilk
nümunələri idi. Bu mahnıların bəziləri marş janrında yazılmışdı
(məsələn, “Əskər nəğməsi”).
Qeyd etmək lazımdır ki, müasir Azərbaycan qızının (“Kənd
qızı”, “Çoban qız”, “Kənd qadını”) obrazının mahnılarda təcəssümü bəstəkarı çox düşündürürdü. Mahnılar ən vacib mövzulara
toxunur, azadlığa çıxmış azərbaycanlı qadın obrazını tərənnüm
edirdi. Bu, yeni həyata qədəm qoyan gəncliyin şən nəğməsi idi.
Z.Hacıbəyov başqa musiqi janrlarına da müraciət edir. Bəstəkarın yaradıcılığı yeni məzmun kəsb edir. O, öz əsərlərində ictimai əhəmiyyəti olan zəruri mövzulara toxunur.
O, bir neçə il (1933-37) Azərbaycan radio verilişləri şəbəkəsinin musiqi bölməsinin bədii rəhbəri işləyir, xalq musiqisindən
ibarət konsertlərin təbliğat istiqamətinə böyük diqqət yetirir.
Onun təşəbüsü ilə “Qızıl əskər sarayı”nda Azərbaycan bölməsi
təşkil olunur. Bölmənin vəzifəsi respublikanın rayonlarında xalq
müğənni və ifaçılarını aşkar etmək idi.
1937-ci ildə Zülfüqar Hacıbəyov Azərbaycan estradasına bədii rəhbər vəzifəsinə dəvət olunur və burada onun təşkilatçılıq
bacarığı üzə çıxır.
Z.Hacıbəyov musiqi sənətinin bir çox janrlarında əsərlər yaradır, musiqi-təbliğatçılıq fəaliyyətilə məşğul olur. Zülfüqar bəy
simfonik musiqi sahəsində də gücünü sınamışdır. 1932-ci ildə
“Kölə qadınların rəqsi” adlı kiçik bir simfonik pyes bəstələmişdir.
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Zülfüqar Hacıbəyov oğlu-bəstəkar və dirijor SSRİ Xalq artisti Niyazi1 ilə birlikdə görkəmli Azərbaycan yazıçı-dramaturqu
C.Cabbarlının pyesi əsasında 1936-cı ildə çəkilmiş “Almaz” kinofilminə musiqi yazmışdır.
Z.Hacıbəyov Zakir Bağırovla birgə Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulmasının 30 illiyinə həsr olunmuş kantata yaradır.
Bəstəkarın şəxsi arxivində “Onda elə, indi belə”, “Yarış”, “Kişidə sevgi bir olar”, “Evlənirəm”, “Mən ağlaram, o gülər”, “Biçarə Xavər”, “Məşədi Xudunun məişət həyatı” adlı operettaların
librettoları və musiqi eskizləri tapılmışdır. Onun son əsərlərindən biri də fortepiano ilə simfonik orkestr üçün yazdığı “Azərbaycan qadınının rəqsi”dir. Bəstəkarın arxivində onun Nizaminin “İsgəndərnamə” poemasının motivləri əsasında Abdulla Şaiqin yazdığı librettoya “Nüşabə” operası üzərində işlədiyini göstərən çoxlu material qalmışdır “Nüşabə” operasının musiqi materialı bəstəkarın böyük yaradıcılıq planları olduğunu sübut edir.
Z.Hacıbəyovun əsərləri geniş dinləyici auditoriyasının rəğbətini qazanmışdır.
Sovet hökuməti Z.Hacıbəyovun Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafındakı xidmətini yüksək qiymətləndirmişdir.
O, 1944-cü ildə “Qafqazın müdafiəsinə görə”, 1945-ci ildə “Böyük Vətən müharibəsində rəşadətli əməyə görə” medalları,
1946-cı ildə incəsənət sahəsində məhsuldar fəaliyyətinə görə
“Şərəf nişanı” ordeni ilə təltif olunmuşdur.
Bəstəkara incəsənət sahəsində səmərəli fəaliyyətinə görə
1943-cü ildə Azərbaycan SSR əməkdar incəsənət xadimi fəxri
adı verilmişdir.
Saysız-hesabsız musiqi materialları, yarımçıq qalmış işləri
göstərir ki, bəstəkar ömrünün son illərində belə, maraqlı və geniş yaradıcılıq planları ilə yaşayırmış.
Zülfüqar Hacıbəyov 1950-ci ildə sentyabrın 30-da vəfat etmişdir. Onun adı Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin tarixində
özünəməxsus yer tutur.
1

Zülfüqar Hacıbəyovun oğulları da musiqiçi olmuşlar. Bir oğlu Niyazi görkəmli Az. dirijoru və bəstəkarı, SSRİ Xalq artisti, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı, o
biri oğlu Çingiz Hacıbəyov tanınmış dirijor, Az. SSR Əməkdar artisti olmuşdur.
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II fəsil
Musiqili komediyaları
Üzeyir Hacıbəyli Azərbaycan musiqili komediyasının yaranmasında başlıca rol oynamışdır. Komediya janrı Üzeyir Hacıbəyli
üçün öz dövrünün bir çox qüsurlarını – feodal-patriarxal məişətinin satqınlığını, riyakarlığını və s. qamçılamaq üçün gözəl bir vasitə idi. İnqilaba qədər yaranmış musiqili komediyalar bu gün də
geniş xalq kütlələri tərəfindən sevilir və böyük rəğbətlə qarşılanır.
Hamı üçün anlaşılan musiqi, həqiqi demokratizm Azərbaycanda
musiqili komediya janrının gələcək inkişafını təmin etdi.
Üzeyir Hacıbəylinin ilk musiqili-səhnə əsərləri kimi, Zülfüqar Hacıbəyovun da ilk yaradıcılıq addımları Azərbaycanda musiqili səhnə janrının yaranmasına təkan verdi. Tezliklə Üzeyir
Hacıbəylidən sonra onun böyük qardaşı Zülfüqar Hacıbəyov da
musiqili komediya janrına müraciət etdi.

Hacıbəyov qardaşlarından ibarət müdiriyyət. Bakı.
1918-1919-cu il mövsümü.
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Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, 1910-cu ildə bəstəkar ilk əsəri
olan “Əlli yaşında cavan” operettası üzərində işini başa çatdırır.
1911-ci il fevralın 8-də bəstəkar operettanın ana dilində əlyazmasını iki nüsxədə Tiflis mətbuat komitəsinə təqdim edərək, teatr səhnələrində pyesin tamaşaya qoyulmasına icazə istəyir. Bu
sənəd belə imzalanmışdır: “Tiflisdə yaşayan Şuşa şəhəri sakini
Zülfüqar bəy Hacıbəyovdan”.1
1911-ci il fevralın 21-də Qafqaz canişini dəftərxanası xəbər
verir: “10 fevral tarixli 345 №-li təqdimata görə dəftərxana bildirir ki, əlahəzrət imperatorun Qafqaz canişini komitənin təqdimatda adı çəkilən Zülfüqar bəy Hacıbəyovun tatar dilində yazılmış “Əlli yaşında cavan” pyesində senzura qaydalarına əks heç
bir şey olmadığı üçün senzura haqqında Nizamnamənin 84-cü
bəndinə müvafiq olaraq verdiyi şəhadətnaməyə əsaslanaraq Qafqaz səhnələrində onun tamaşaya qoyulmasuna icazə verir. Pyesin əsli sahibinə qaytarılır”.2 Azərbaycan aktyorları Tiflisdə olarkən Z.Hacıbəyov operettanı tamaşaya qoyur.
“Zaqafqaziya”, “Qafqaz”, “Kaspi” qəzetləri məlumat verdi
ki, “aprelin 29-da, cümə künü gürcü zadəkanları teatrında Tiflis
dram dərnəyi Zülfüqar bəy Hacıbəyovun üç pərdəli, dörd şəkilli
“Əlli yaşında cavan” adlı ilk tatar operettasını tamaşaya hazırlayır. Musiqisi müəllifindir. Süjet müasir həyatdan alınmışdır, komik məzmundadır. Tamaşaya müəllif özü dirijorluq edəcək, tatar dilini bilməyənlər üçün libretto rus dilində çap olunmuşdur.3
Yerli mətbuatın məlumatlarından göründüyü kimi tamaşa
böyük maraq doğurmuşdur. Pyes və artistlərin oyunu haqqında
da qəzetlərdə rəylər çap olunur. Həmzət bəy Kabulov (Şirvanski)4 adlı bir nəfər yazırdı ki “Əlli yaşında cavan” operettasının
tamaşaya qoyulduğu gün Tiflis müsəlmanlarının xatirində uzun

1

Gürcüstan SSR MDTA, fond 480, siyahı 2, iş 681 (s. 40).
Yenə orada (s. 38).
3
27 aprel 1911-ci il tarixli “Qafqaz”, 28 aprel 1911-il tarixli “Zaqafqaziya” və “Kaspi” qəzetləri.
4
Publisist Həmzət bəy Kabulov (Şirvanski onun təxəllüsdür) 1912-ci ildə
Tiflisdə vəfat etmişdir.
2
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müddət qalacaq.1 Daha sonra o yazır ki, onlar ilk dəfə doğma
dillərində müasir həyatdan alınmış, öz mühitlərindən çıxmış müəllifin qələminin məhsulu olan operetta gördülər. İfaçıların
oyunlarından bəhs edəcək, rəyçi qeyd edir ki, tamaşada professional artistlər deyil, yerli müsəlman dram dərnəyinin həvəskarlar oynayırdılar. Rəyçi tamaşanın uğur qazanmasında ribretto
müəllifi və dirijor – Z.Hacıbəyovun böyük rolunu qeyd etmişdir.
Tamaşa təkrarən 1911-ci il avqustun 8-də “Gürcü zadəkanları”
teatrında getmişdir.2 Onu bəstəkarın təşkil etdiyi truppa tamaşaya hazırlamışdı. Baş rollarda cənab Sidqi (söhbət Azərbaycan
milli səhnəsinin görkəmli aktyoru Sidqi Ruhulla haqqında gedir), Göyərçin xanım (müsəlman səhnəsində qadın rollarının ilk
ifaçısı Şaynovanı belə adlandırırdılar), Quliyev M., Quluzadə
M., Ələsgərov, Şabanov və b. oynayırdılar. Yerli qəzetlərdən birinin aşağıdakı məlumatı çox xarakterikdir: Bu münasibətlə operanın iştirakçısı və məsul sərəncamçı kimi, Bakı səhnəsinin görkəmli artisti M.A.Əliyev dəvət olunmuşdur”.3 Obrazların musiqi
dəqiqliyi, melodiklik, kəskin satira camaatın böyük marağına səbəb olmuşdur. Pyesin məzmununu təhlil edən qəzet göstərir ki,
Üzeyir Hacıbəylinin musiqili komediyalarında olduğu kimi,
“Əlli yaşında cavan” operettasında da Azərbaycanın müasir məişətinin bəzi cəhətləri aşkara çıxarılır, imtiyazlı siniflərin – zadəkanların, burjuaziyanın və ruhanilərin qüsurları tənqid olunur.
Qəzetdə bu komediyanın əsas əziyyətlərindən biri haqqında da
yazılmışdır. Bu onun məzmununun sadəliyindən və öz musiqililiyi, dramatik situasiyaların kəskinliyi sayəsində geniş xalq
kütlələri üçün anlaşıqlı olmasından ibarətdir.
Estetik adlı bir rəyçi qeyd edir ki, operetta bir neçə dəfə Tiflisdə və Naxçıvanda getmişdir. O, yazır ki, ümumiyyətlə, bu süjetdə operetta Avropa səhnəsində müsəlman səhnəsində olduğundan daha müvəffəqiyyətlə gedə bilərdi, çünki biz, müsəlmanlar taleyin hökmü ilə elə bir vəziyyətə düşmüşük ki, operet1

“Zaqafqaziya” qəzeti, 13 may 1911-ci il.
Yenə orada, 6 avqust 1911-ci il.
3
Yenə orada, 13 avqust 1911-ci il.
2
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talarımız da “məfkurəvi” olmalıdır. Beləliklə də, camaatı estetik
və mənəvi cəhətdən tərbiyələndirmək olardı.
Bir faktı da qeyd etmək maraqlıdır. Qəzet yazır ki, Üzeyir bəy
Hacıbəylinin musiqisi (mətbuat çox vaxt Zülfüqar və Üzeyir Hacıbəyovları dolaşıq salırdı – Red.) “xoş təsir bağışlamışdır və ümumiyyətlə bir qədər üzərində işlənsəydi və dəyişdirilsəydi o, daha
uğurlu ola bilərdi”.1 Rəyçi baş rolların ifaçılarından Orduxan bəy
rolunda çıxış edən istedadlı komik Mirzə Ağa Əliyevə və onun
həmkarı Muradxan bəy rolun ifaçısı Hacı Ağa Abbasova üstünlük
verir. O biri rolların ifaçılarından “nökər rolunda çıxış edən Terequlov və Haqverdiyev cənablarının yaxşı oyununu və oxumasını
qeyd edir”.
Q.Süheyli də Mələk xanım rolunda pis oynamırdı, ancaq
onun qadın səsi ilə oxuması yaxşı təsir bağışlamırdı. Təəssüf ki,
Sənəm rolunda Tamara çox süst oynayırdı, oxumağı isə daha pis
idi. Dadaşov və Məmmədov cənabları isə yaxşı oxuyurdular, ancaq oyunları çox zəif idi. Xor da nisbətən yaxşı oxuyurdu. Şiddətli şimal küləyi əsməyinə baxmayaraq, tamaşada adam çox idi.
Şübhə yoxdur ki, tamaşa haqqında rəy müəllifin bir-birinə zidd
olan mülahizələri ilk növbədə komediyanın ictimai mahiyyətindən
irəli gəlirdi. Yerli mətbuatın məlumatlarından göründüyü kimi, tamaşa böyük marağa səbəb olmuşdu. Təəccüblü deyil ki, tamaşa 3-4
dəfə təkrar edilmiş və zal həmişə adamla dolu olmuşdur.
“Kaspi” qəzeti yazır ki, qurban bayramı günü Zülfüqar bəy
Hacıbəyovun iştirakı ilə İrəvanda dram sənəti həvəskarları tamaşa vermişlər və o çox uğurlu keçmişdir. Sonra qəzet yazır:
“Ümumiyyətlə, son zamanlar irəvanlılar teatra rəğbət bəsləyirlər
və bütün tamaşalarda çoxlu pul vəsaiti toplanır. Bu isə bir daha
operettanın müvəffəqiyyət qazandığını təsdiq edir.”
Komediyanın çox tezliklə tamaşaçıların hüsn-rəğbətini qazandığını belə bir fakt da təsdiq edir ki, “Əlli yaşında cavan” bu illərdə
artıq Tiflisdə, Bakıda, Naxçıvanda, İrəvanda, Culfada, Şuşada və
həmçinin xaricdə – müəllifin rəhbərlik etdiyi Azərbaycan musiqi
truppasının İran şəhərlərinə qastrolları zamanı səhnələşdirilirdi.
1

“Kaspi” qəzeti, 27 aprel 1912-ci il, № 95.
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Bu komediya o vaxt üçün səciyyəvi olan komik-məişət süjetlidir. Komediya janrı dövlətli sinifləri tənqid etmək Azərbaycan
qadınının hüquqlarını, onun cəmiyyətdə, ailədə müstəqilliyini
müdafiə etmək üçün Zülfüqar Hacıbəyovun əlində gözəl vasitə
idi. Beləliklə, köhnə qayda-qanunları tənqid edərək, o, Azərbaycan qadınının əsarətdən azad edilməsi uğrunda təbliğat aparırdı.
Zülfüqar da Üzeyir Hacıbəyli kimi ərlə arvad arasında bərabərlik
məsələsini cəsarətlə təbliğ edirdi. Zülfüqar Hacıbəyov ənənəvi
“ailə” mövzusunu patriarxal Azərbaycan məişətinə köçürərək öz
dövrünün ziddiyyətlərini, ilk növbədə, ər-arvad münasibətlərindəki bərabərsizliyi böyük bir sənətkar kimi əks etdirməyə çalışırdı.
İnqilabdan əvvəlki məzhəkələrin əksəriyyətinin mənəvi süjeti ərlə arvad arasında qarşılıqlı münasibətlər, küsüşmələr, pyesin
sonunda isə barışmalar üzərində qurulurdu.
Bir çox məzhəkələrdə olduğu kimi, “Əlli yaşında cavan” komediyası da ərlərinə kələk gələn arvadların hiyləgər əməllərini
təsvir edir. Əyləncəli məzmuna malik olan komediya o dövrün
meşşanlığını əks etdirir.
Bu əsərin qadın qəhrəmanları, Üzeyir Hacıbəylinin “Ər və arvad” musiqili komediyasının qəhrəmanı Minnət kimi ailələrini dağıtmır, ərlərinin yalanının üstünü açaraq, güzəştə gedirlər. Onlar ərlərini hər cür hücumdan müdafiə etməyə çalışırlar. Bu qadınların
yekanə məqsədi ailədə öz mövqelərini qoruyub saxlamaqdır.
Ü.Hacıbəylinin “Ər və arvad” komediyasında olduğu kimi,
Z.Hacıbəyovun “Əlli yaşında cavan” operettasında da nökər surətləri mühüm yer tutur. Bütün hadisələr bilavasitə onların iştirakı ilə baş verir.
“Əlli yaşında cavan” komediyasında əsas hadisə son pərdəyə
qədər inkişaf edir. Son pərdə isə bütün pyesin kulminasiya nöqtəsidir.
Z.Hacıbəyov bu komediyada geyim dəyişmək kimi ənənəvi
məhzəkə üsulundan istifadə edir. Bu üsulu biz Ü.Hacıbəylinin
“Ər və arvad” komediyasında görurük.
Musiqi bu əsərdə əhəmiyyətli yer tutur, ancaq o, hadisəni
idarə etmir, onu ancaq tamamlayır. Bu da Ü.Hacıbəylinin “Ər və
arvad” komediyası ilə oxşar cəhətlərindən biridir. “Əlli yaşında
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cavan”ın musiqisi əsas etibarilə mahnı və rəqslərdən ibarətdir.
Bunlar komediyanın ümumi xarakteri ilə bağlı olan tamaşanı
şən, canlı musiqi ilə bəzəyən ayrı-ayrı nömrələrdən ibarətdir.
Musiqili komediya 18 nömrədən ibarətdir. Bəstəkar əsərin
hər bir qəhrəmanını kiçik kupletlərlə xarakterizə edir. Bəylər –
Muradxan və Orduxan çox vaxt kiçik musiqili-dialoq səhnələri
ilə xarakterizə olunurlar. Bu səhnələr yumoristik xarakter daşıyır. Üzeyir Hacıbəylinin musiqili komediyalarından fərqli olaraq
“Əlli yaşında cavan”da xor parçaları azdır. Bu da Z.Hacıbəyovun əsərini məzhəkəyə yaxınlaşdırır. Bu musiqili komediya
Azərbaycan səhnəsində məzhəkə janrının mənimsənilməsində
ilk mərhələdir.
Sovet hakimiyyəti illərində “Əlli yaşında cavan” musiqili
komediyası Bakıda və ölkəmizin başqa şəhərlərində dəfələrlə
səhnələşdirilmişdir. 1911-ci ilin iyun ayında Tiflisdə “On bir
yaşlı arvad və ya Varlı” musiqili komediyasının ilk tamaşası oldu. Bu musiqili komediya da feodal məişətinə, avamlığa, qadına
cahil münasibətə qarşı çevrilmişdir. Müəllif Azərbaycan tacirlərinin patriarxal məişətini kəskin tənqid edir. Aydındır ki, bu hakim dairələrin nümayəndələrinin xoşuna gələ bilməzdi, buna görə də elə ilk tamaşadan sonra operetta yerli polis tərəfindən müsadirə olundu. Tamaşanın quruluşunu müəllif özü vermişdi.
“Evliykən subay” operettasını Z.Hacıbəyov 1912-ci ilin əvvəlində, Naxçıvanda yaşayarkən yazmış və senzuradan keçirmək
üçün mətbuat işləri üzrə Tiflis komitəsinə təqdim etmişdir. Rəsmi icazə isə bir ildən artıq vaxt keçdikdən sonra, yəni 1913-cü il
noyabrın 7-də verilmişdir.1
1913-cü il fevralın 11-də teatr ətrafında gedən mübahisələr vaxtı çox mürəkkəb şəraitdə Azərbaycan musiqili teatrı Bakıda Zülfüqar Hacıbəyovun “Evliykən subay” operettasını tamaşaya qoydu.
Bu operettanın məzmununu nağıl edərkən Z.Hacıbəyov onu qısaca
olaraq belə xarakterizə etmişdir: operetta çoxarvadlıq məsələsinə
həsr olunmuşdur və süjeti müasir həyatdan götürülmüşdür.
1

Mətbuat işləri üzrə Tiflis komitəsinə Z.Hacıbəyovun 15 fevral 1912-ci il
tarixli ərizəsi. Gürсüstan SSR MTA, fond 180, siyahı 2, iş 913, s. 235, 236, 237.
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“Evliykən subay” musiqili komediyası.
Soldan: Hürzad –Mironova, Kəblə Hacı – Əhməd Səfayi,
Pərzad – Münəvvər Kələntərli. 1940-41-ci illər.

Tamaşanın təşkilatçıları azərbaycanlı qadınların da qayğısına
qalmışdılar. Qadınları teatra cəlb etmək üçün bəzi lojalar (əsas
etibarilə birinci yarusun lojaları) nazik şəffaf parça ilə örtülmüşdü ki, lojada oturan qadınları heç kim görməsin, onlar isə həm
səhnəni, həm də tamaşa zalını görə bilsinlər.
Əvvəlki musiqili komediya kimi, “Evliykən subay” da inqilaba qədərki Azərbaycanın feodal məişətinin eybəcərliklərinin
kəskin tənqidi mövzusuna həsr olunmuşdur.
Operettanın baş qəhrəmanı tacir Kəblə Hacıdır. Bu obrazla
Üzeyir Hacıbəylinin “O olmasın, bu olsun” məşhur komediyasının qəhrəmanı Məşədi İbad arasında ümumi cəhətlər çoxdur.
Kəblə Hacı da həyatın mənasını Məşədi İbad kimi pulda görürdü. O, əmindir ki, pulla istədiyi cavan qızı ala bilər. Müəllif
Kəblə Hacının avamlığını, mədəniyyətsizliyini hər vasitə ilə nə256

zərə çarpdırır. Bəzi səhnələrdə Kəblə Hacı ən adi sözləri təhrif
etməsinə baxmayaraq, rus dilini bilməsi ilə öyünür.
Bu əsərdə musiqi danışıq səhnələrini müşayiət edir, onları tamamlayır. Əvvəlki komediyada olduğu kimi, buradakı musiqi
nömrələri də xalq mahnılarından iqtibas edilmişdir. Əsas qəhrəmanların kiçik kupletləri var. Komediyada xor və ansambl nömrələri daha çoxdur. Arvadların qardaşları, mərcan alverçisi kimi bəzi
personajlar fərdi musiqi təcəssümlərini tapmamışlar. Onlar xor və
ansambl nömrələrində çıxış edirlər. Bu nömrələrin bəziləri müəyyən səhnələrdəki hadisələri işıqlandırır. Məsələn, birinci pərdədə
Kəblə Hacının evindəki dava-dalaş səhnəsi (iştirakçılar-tacir Kəblə
Hacı, onun arvadları və onların qardaşlarıdır). O biri xor nömrələri
isə səhnədə baş verən hadisələrin özünəməxsus şərhidir.
Ümumiyyətlə, qeyd etmək lazımdır ki, bəstəkar komediyanın
musiqi parçalarının dramatik əhəmiyyətini genişləndirməyə çalışmışdır. Musiqi materialı Azərbaycan xalq musiqisinin tanış
intonasiyalarını, xüsusilə muğamat janrının çox inkişaf etmiş intonasiya kökünü ifadə edir. Çox sadə musiqi üslubu bəstəkarın o
biri iki musiqili komediyasına uyğun gəlir.
“Evliykən subay”ın musiqi materialı “Əlli yaşında cavan”a
nisbətən bir qədər böyükdür. Hər iki komediyanın tematikası demək olar ki, eynidir.
İyirminci illər Azərbaycan musiqisi tarixində yeni dövr idi.
Respublikada müxtəlif maarifçi təşəbbüslər irəli sürülürdü. Fəhlələr üçün xüsusi bədii kollektivlər yaradılır və burada dövrün
tələblərinə uyğun olan təşviqat məzmunlu pyeslər tamaşaya qoyulurdu. Kütləvi musiqi maarifinin ən mühüm forması 1920-ci
ildə Bakıda təşkil olunmuş Xalq Konservatoriyası idi. Sovet hakimiyyətinin qurulması musiqi sənətinin bütün sahələrində geniş
fəaliyyətə böyük imkanlar yaratdı. Geniş xalq kütlələrinin musiqi mədəniyyətinə cəlb edilməsində “Fəhlə klubu”, “Ordu klubu”, “Azərbaycan qadını klubu” və s. saysız-hesabsız klublar
böyük rol oynayırdılar.
Fəhlə klubları nəzdində musiqi studiyaları təşkil olunurdu.
Musiqi özfəaliyyətinin inkişafına, əsasən klublar təkan verirdi.
Sonralar müəssisələrdə də bədii özfəaliyyət dərnəkləri yaranırdı.
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Yeni əsərini yazarkən Z.Hacıbəyov onun məhz fəhlə klublarında nümayiş etdiriləcəyini nəzərdə tutmuşdu. Onun “fəhlələrə
məxsus klublarda fəhlələr üçün oynamaqdan ötrü yazılmış” sözləri bunu bir daha təsdiq edir.
Titul vərəqində pyesin istiqaməti də aydın göstərilmişdir:
“Üç şəkildən ibarət təbliğat və təşviqat məzmunlu həyati bir səhnədir”.
Z.Hacıbəyov dövrün bəlasını savadsızlıqda, avamlıqda, mədəniyyətsizlikdə görürdü. Buna görə də bəstəkar-dramaturq bütün bacarığını bu nöqsanların ifşasına sərf edir və onları aradan
qaldırmaq üçün yollar göstərirdi. Fəhlələrə anlaşıqlı olmaq üçün
müəllif səhnədəki hadisələri mürəkkəbləşdirmir, onları çox sadə
dildə savadsızlığı ləğv etməyə, elmə, mədəniyyətə yiyələnməyə
çağırır. Bu çağırışı və eləcə də əsərin ideyasını müəllif üç obrazın üzərində cəmləşdirmişdir. Onların adları da qəsdən elə seçilmişdir ki, tamaşaçı pyesin məqsədini tez başa düşsün. Bunlar
kimdir? Klub (dayı), Maarif (xala) və Nəfisə (bacı). Pyesdəki 24
ən geniş yayılmış azərbaycanlı adı fəhlə obrazlarını təmsil edir.
Birinci şəkil fəhlə kazarmasını təsvir edir. Klub, Maarif və
Nafisə buraya gəlirlər. Onlar “ruhani həkimlər” kimi fəhlələr
qarşısında çıxış edir və onları kütləvi savadsızlığı ləğv etməyə
çağırırlar. Fəhlələrin bir qismi onlarla razılaşır, digərləri isə bu
öyüd-nəsihətlərə qulaq asmaq belə istəmirlər.
İkinci şəkildəki hadisələr klubda baş verir. Fəhlələr, burada
savadsızlıqlarını ləğv edir. Kitab, qəzet oxuyur, musiqi alətlərində çalmaq öyrənirlər.
Üçüncü şəkildə fəhlələrlə dolu bir mədəni meydanı görürük.
Burada maarif və mədəniyyət haqqında qızğın söhbət gedir.
Klubda təhsil almış fəhlələr Sovet hökumətinin qayğısından razıdırlar, o biri fəhlələr isə təəssüflənirlər ki, təhsildən faydalanmamışlar və səhvlərini etiraf edirlər.
Əsərdə musiqi mühüm yer tutur. Bunlar instrumental və xor
parçaları, rəqs və improvizasiya-muğam xarakterli nömrələrdir.
Pyesin musiqi nömrələrində ansambl və solo hissələri yoxdur. Deməli, müəllif həvəs göstərən aktyorların imkanlarını nəzərə almışdır. Bəstəkar xor parçaları ilə əsərin personajlarını xarakterizə edir.
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Z.Hacıbəyov hər bir personajı ayrıca səciyyələndirməyə çalışmamışdır. Onun məqsədi, bir tərəfdən canlı janr fonu yaratmaq, digər
tərəfdən, pyesin satirik istiqamətini nəzərə carpdırmaqdır.
Pyesin musiqisi Azərbaycan musiqi folkloruna əsaslanır və
onunla sıx surətdə bağlı, sadə və anlaşıqlıdır: xalq mahnısı tərzində yazılmış melodiyalar sadə akkordlarla müşayiət olunur.
Musiqi parçalarının əksəriyyəti folklorda geniş yayılmış kuplet
formasında yazılmışdır. Mətndən göründüyü kimi, pyesdə bəstəkarın özünə məxsus olan yeddi artıq musiqi parçası var. Pyesin
proloqunu “Təntənəli Şərq kantatası” təşkil edir. Üçtaktlı akkord
– giriş, sonra isə tədricən enən sekvensiyadan dəqiq ritmik mövzu, “re” mayəsindən “Çahargah” məqamı başlanır. Bütün bunlar
birlikdə melodiyaya özünəməxsus milli ahəng verir. Mövzunu
yuxarı, sonra isə aşağı registrdə təkrar olunan kiçik diapazon
fərqləndirir. Melodiya tədricən yavaşıyır, “Şüştər” məqamına
keçir. Bu hissə kantatanın orkestr girişinin başa çatmasıdır.
“Kantata” adı ilə bəstəkar, ehtimal ki, səhnə situasiyasının
apofeozluğunu nəzərə çarpdırmaq istəmişdir. Bütövlükdə formasına görə kantata vokal-insltrumental süitaya yaxındır.
Hər bir kantatada sırf rəqs epizodunun olması Azərbaycan
musiqi folklorunun xüsusiliyi ilə izah olunur. Rəqs Azərbaycan
xalq sənətində geniş yayılmışdır. Kantatalar kütləvi musiqi janrına aiddir. Mahnılar kimi, onlar da aktual mövzularda yazılır.
Uvertürada bu parça pyesin fabulasını – gerilik və savadsızlıqla
mübarizəni – tərənnüm edir. Uvertüra xorla kantatadan və rəqs
epizodundan ibarətdir. Fəhlələrin xoru dördsəslidir.
Xorun melodiyası “Şüştər” məqamı üçün səciyyəvi olan
kvarta sıçrayışlı lirik tərzdədir. Bu xor onunla diqqəti cəlb edir
ki, Azərbaycan xalq mahnılarının quruluşundan fərqli olaraq burada növbəti kuplet yüksək reqistrdən, nəqərat isə bir reqist aşağıdan başlayır. Bu səhnədə fəhlə sinfinin mədəniyyətə, tərəqqiyə
və təhsilə can atan nümayəndələrinin ümumiləşdirilmiş surəti
açılır. Burada musiqi şən və emosionaldır. Marşsayağılıq, ritm
dəqiqliyi onun səciyyəvi cəhətləridir. Kantata vals ritmində yazılmış kütləvi rəqslə başa çatır. Rəqsin ritmi kantatanın xorunun
nəqəratından alınmışdır. Rəqsin məqam əsası “Bayatı-Şiraz”dır.
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Birinci pərdə instrumental musiqi ilə qurtarır. Bu pərdənin
finalının məzmununu nəzərə alaraq bəstəkar “Segah” muğamına
müraciət edir. “Segah” təbii formasında, xanəndənin sol mayəsindən “Bərdaşt” oxumasına instrumental giriş kimi verilir. Bu
nömrədə “Şikəsteyi-fars” bölməsinə modulyasiya baş verir.
İkinci pərdə qızların rəqsindən və xorundan ibarətdir.
İnstrumental giriş “Rast” məqamının marş ritmli “do” mayəsinin fanfarlığını xarakterizə edir. Sonra qızların xoru başlanır.
İkinci pərdənin finalını qadın və kişi xoru, qızların rəqsi təşkil edir.
Xor lirik xarakterdədir. Onun ikinci bölməsi qızların rəqsi ilə
uyğunlaşır. Burada musiqinin ritmi (6/8), sürəti və xarakteri dəyişir. Kişi xoru elə bil ki, qadın xorunun akkompanimentini təşkil edir. Kişi xoru “Segah” məqamının üçsəsi üzərində qurulmuşdur.
Üçüncü pərdə “Şahnaz” muğamı ilə başlanır.
Komediya bütün əsərin ideyasını ifadə edən fəhlələrin təntənəli himni ilə başa çatır. Burada klubun bütün üzvləri iştirak
edirlər. Onlar təhsil aldıqları klubu tərifləyirlər.
Bütün instrumental epizod pərdənin məzmunu ilə sıx əlaqədar olan təntənəli rəqs xarakteri daşıyır. Epizod 8 taktlı girişlə
başlayır, sonra bəmdə əsas mövzu, daha sonra isə “Rast” məqamında əsas mövzu gəlir. Kadensiya onu yenidən əsas tonallığa
qaytarır.
Orkestr epizodu vals ritmində yazılmışdır. Orkestr epizodunun orta hissəsində “Rast” məqamının səciyyəvi kadensiya gedişi tədricən sekvent inkişafı alır, sonra isə yavaş-yavaş kulminasiyaya çatır. Kulminasiya və sonrakı melodiya “Rast” muğamının “Əraq” bölməsini təşkil edir. Kulminasiya mövzu inkişafının
enən sekvensiyasından ibarətdir. Bu epizod “Rast” məqamının
səciyyəvi gedişi ilə başa çatır.
Əsərin məqsədi maarifin cəhalət, zülmət və gerilik üzərində
qələbə çaldığını nümayiş etdirməkdir.
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III fəsil
“Aşıq Qərib”1 operası
“Aşıq Qərib” operasının librettosunu Zülfüqar Hacıbəyov
özü yazmışdır. Libretto təkcə Azərbaycanda deyil, bütün Zaqafqaziyada geniş yayılmış eyniadlı aşıq dastanının süjeti üzərində
qurulmuşdur. Dastanın xəlqiliyi, zəngin ideyası məzmunun sadəliyi, incə lirizmi və forma ifadəliliyi həm keçən əsrin, həm də
müasir ədəbiyyat və incəsənət nümayəndələrinin diqqətini cəlb
etmişdir.
Poetik xalq rəvayətinin obrazlarına musiqi təcəssümünü isə
ilk dəfə Z.Hacıbəyov vermişdir. Bəstəkar operada xalq dastanının ideya əsasını və ümumi süjet ardıcıllığını saxlayaraq, onu
musiqili səhnənin tələblərinə uyğunlaşdırmışdır. Hər şeydən əvvəl, o, dastanı 4 böyük hissəyə bölmüşdür. Bu hissələrdən hərəsi
bir pərdənin məzmununu təşkil edir. Hər bir hissə də öz növbə1

Operanın qısa məzmunu: Qərib və Şahsənəm yuxuda bir-birinə vurulurlar. Qərib yuxusunu anasına va bacısına danışıb, sevgilisini axtarmaq üçün
Təbrizdən yola düşür. Tiflisdə o, təsadüfən Şahsənəmə rast gəlir. Bu görüş
onu o qədər sarsıdır ki, o, sevgilisini görən kimi huşunu itirir. Qəribin anası
Şahsənəmə elçi gəlir. Bəhram bəy (Şahsənəmin atası) Qəribdən başlıq kimi
40 kisə qızıl istəyir. Tələb olunan məbləği əldə etmək məqsədi ilə Qərib uzaq
ellərə yola düşür. Qəriblə vidalaşarkən Şahsənəm onu yeddi il gözləyəcəyinə
and içir. Şahvələd paltarını geyib Qəribin ardınca gedir.
Qərib köynəyini soyunub çayı üzüb keçəndə Şahvələd onun qana bulaşmış
köynəyi ilə geri qayıdır və onun ölüm xəbərini yayır. Qəribin öldüyünü eşidən
ananın gözləri tutulur. Yeddi il keçdikdən sonra Şahsənəmin xahişi ilə bir tacir
Xalana gəlir və Qəribə Şahsənəmlə Şahvələdin toyu olacağını xəbər verir.
Tacir Şahsənəmin söylədiyi əlamətlərə görə Qəribi tanıyır. Xalan şahından icazə alan Qərib öz sevgilisinin yanına qayıdır. Yolda ona xeyirxah qarılar və Həzrət peyğəmbərin əfsanəvi atı kömək edir. Oğlunun səsini eşidən
ananın gözləri açılır.
Şahsənəmlə Şahvələdin toy günü gəlib çatır. Toy məclisində Qəribin səsi
eşidilir. Şahsənəm öz sevgilisinə tərəf atılır, Şahvələd onların səadətinə mane
olmur və Qəribin bacısı ilə evlənir.
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sində iki müstəqil bölməyə ayrılmışdır. Operada dörd pərdə və
səkkiz şəkil belə yaranmışdır.
Səhnənin tələblərinə uyğun olaraq xalq dastanının əsasını
təşkil edən epik material librettoda bir qədər ixtisar edilmişdir.
İştirak edən bir sıra personajları: zalım və xeyirxah qarıları, Şahsənəmin anasını, Qəribin atasını və onların Qərib və Şahsənəmlə
əlaqədar bəzi hərəkətlərini Z.Hacıbəyov librettoya salmamışdır.
Şahsənəmin anası obrazının operadan çıxarılması Qəribi sevdiyinə görə qız ilə anası arasında baş verən toqquşmanı təsvir edən
səhnənin librettoda ixtisar edilməsinə gətirib çıxarmışdır.
Qəribin bacısı obrazının inkişafı ilə əlaqədar epizodları da librettoda görmürük. Burada onun Şahvələdə ərə getdiyi göstərilir. Bu
süjet motivi isə xalq dastanının, demək olar ki, bütün variantlarında
vardır. Qeyd etmək lazımdır ki, göstərilən motivin librettoda olmaması təkcə dastanın qısadılmasına deyil, həm də süjetin gerçəkliyə
daha uyğun gəlməsinə imkan yaratmışdır, çünki tamam xoşbəxt
sonluq, bütün baş qəhrəmanların səadətə çatması rəvayətin ictimaitarixi zəminində bir qədər sentimental səslənir.
Xalq dastanından fərqli olaraq, librettoda Qərib yad ellərə səyahətə çıxmış tacir deyil, Şahsənəmi aşığı axtarmaq üçün göndərdiyi qəhvəxana sahibi Mahmud tapır. Bu kiçik dəyişiklik Qəribin sevgilisinin iradəliliyini, taleyə kor-koranə tabe olmayıb öz
səadəti uğrunda mübarizə apardığını nəzərə çarpdırır. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, bizə məlum olan lirik dastanların qadın
qəhrəmanları arasında Şahsənəm öz fəallığı, iradəli təbiəti ilə seçilir. Z.Hacıbəyov bunu duymuş və Şahsənəmin bu keyfiyyətlərini daha aydın göstərməyə çalışmışdır.
Xalq dastanında tacir Qəribi Şahsənəmin söylədiyi əlamətlərə görə tanıyır. Librettoda isə Qəribi tapmaq üçün Mahmud Ərzurum paşasının sarayına gəlib, sevgililərin əhvalatını danışır və
Qəribi tapmaqda ondan kömək istəyir. Bu, epizodun dəbdəbəli
olmasına imkan yaratmışdır. Paşa obrazı isə daha böyük dramaturji əhəmiyyət kəsb etmişdir.
Dastandan fərqli olaraq librettoda fantastika ünsürü yoxdur.
Qəribin vətənə qayıtmasında heç bir möcüzədən istifadə olunmamışdır. Qəhrəmanın möcüzəli surətdə Ərzurumdan Tiflisə düşməsi
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də Həzrət peyğəmbərin atı da librettodan atılmışdır. Fantastik
epizodların ixtisara salınması xalq süjetini gerçəkliyə yaxınlaşdırır.
Librettoda hadisələrin baş verdiyi ərazi də məhdudlaşdırılmışdır.
Hadisələr Təbriz, Tiflis və Ərzurum şəhərlərində baş verir.
Dastana görə, sevgilisi ilə ayrılıq zamanı 7 il müddətində Qəribin
yaşadığı Xalanın adı çəkilmir. Librettoda onu Ərzurum əvəz edir.
Libretto xalq dastanı formasında yazılmışdır – nəsr poetik
mətnlə birləşir. Xalq dastanından fərqli olaraq librettoda nəsrin
rolu əhəmiyyətli dərəcədə azaldılmışdır. Nəsr parçalarından müəllif dastanda olduğu kimi, şeir bəndləri arasında əlaqə yaratmaq
məqsədilə istifadə edir. Şeirlərin bir qismi dastandan götürülmüş, qalanlarını isə müəllif özü yazmışdır.
“Aşıq Qərib” operası ilk dəfə 1916-cı il mayın 13-də milyonçu Tağıyevə məxsus olan Bakı Dram Teatrının səhnəsində tamaşaya qoyulmuşdur. Digər Azərbaycan opera və musiqili komediyaları kimi, “Aşıq Qərib” də çətinliklə səhnəyə vəsiqə ala
bilmişdir. Bu, operanın səhnələşdirilməsi tarixi haqqında arxiv
sənədlərindən biri çox maraqlıdır.
Z.Hacıbəyovun Tiflis mətbuat işləri komitəsinə yazdığı 10
fevral 1916-cı il tarixli ərizəsində qeyd olunur ki, “Aşıq Qərib”
musiqili pyesi dörd pərdə və səkkiz şəkildən ibarətdir.1 Ancaq
aprel ayına qədər senzura bu operaya hələ də baxış keçirməmişdi. Müəllifin 14 mart 1916-cı il tarixli teleqraf sorğusundan sonra “Aşıq Qərib”i tamaşaya qoymağa hələ icazə verilməmişdir.
Yalnız 1916-cı il aprelin 19-da Tiflis mətbuat işləri komitəsi
pyesi gözdən keçirib, canişin dəftərxanasına göndərmişdir.2 Nəhayət, 1916-cı il aprelin 21-də pyesin Qafqaz səhnələrində oynanılmasına icazə verilmişdir.3 İlk tamaşanın proqramından rolların ifaçıları və tamaşa haqqında bəzi təfsilatlar məlum olur.4

1

Gürcüstan SSR MDTA, f. 480, siyahı 2, iş 1203, s. 71.
Yenə orada, f. 13, siyahı 3, iş 1731, s. 82; f. 480, siyahı 2, iş 1203, s. 72.
3
Yenə orada, f. 480, siyahı 2, iş 1203, s. 73.
4
P r o q r a m:
Cümə günü 1916-cı il mayın 13-də müsəlman opera artistləri “Aşıq
Qərib operasını tamaşaya qoyacaqlar. Opera 4 pərdə və 8 şəkildən ibarətdir:
2
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Z.Hacıbəyov özü operanı tamaşaya qoymaqda fəal iştirak etmiş, onun dirijoru, yəni əsas musiqi rəhbəri olmuşdur. Operanın
ilk tamaşası geniş Azəbaycan ictimaiyyətinin diqqətini cəlb etdi.
Yerli mətbuat səhifələrində qeyd olunurdu: Mayın 13-də cümə
günü H.Z.Tağıyevin teatrında tamaşaya qoyulan Z. b. Hacıbəyovun yeni “Aşıq Qərib” operasında zal adamla dolu idi. Opera
həm musiqisinə, həm də məzmununa görə çox maraqlı idi. Musiqisi melodik xalq və orijinal motivlərdən (xor) və Şərqdə mövcud olan Klassik ariya və melodiyalardan tərtib olunmuşdur.
Orkestr yalnız Şərq musiqi alətlərindən ibarət idi.1
1916-cı ildə “Aşıq Qərib” operası Azərbaycan səhnəsində
beş dəfə tamaşaya qoyulmuş, hər dəfə dinləyiçilərin böyük rəğbətini qazanmışdır. İkinci dəfə tamaşa mayın 20-də göstərilmişdir. Bu barədə “Kaspi” qəzetində çıxış edən rəyçi yazırdı ki,
İştirak edənlər:
Rəsul (Aşıq Qərib)
Onun anası
Qəni xanım, onun bacısı
Hacı
Şahsənəm, onun qızı
Ağca qız
Vasiq, onların nökəri
Şahvələd
Güloğlan
Mahmud
Aşıq Vəli
Qara qız
Türk paşası
Aşıq Səlim
Dərviş

c. Sarabski
c. Hacıbababəyov
x. Olenskaya
c. Mirzə Muxtar
c. Ağdamski
x. Olenskaya
c. Məmmədov
c. Terequlov
c. Hacınski
c. Sidqi
c. M. Əliyev
c. Nərimanov
c. Hüseynov
c. Bağdadbəyov
c. Bağdadbəyov

Kişi və qadın xoru, camaat və b.
Altıncı pərdədə ərəb rəqslərini Anadlinski və Darablinski cənabları ifa
edirlər.
Tamaşanın quruluşu X.Hüseynovundur.
Dirijor – Z. b. Hacıbəyovdur.
Xormeyster - M.H.Terequlovdur.
Məsul sərəncamı – Ü. b. Hacıbəylidir.
1
“Kaspi” qəzeti, 15 may 1916-cı il, № 108.
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əsərdən alınan ümumi təəssürat çox xoşdur və Z.Hacıbəyovun
yeni operası, şübhəsiz ki, mövsümün repertuarına daxil olacaqdır.
Qəzet rəyləri sonrakı illərdə bu operanın dəfələrlə səhnələşdirildiyini göstərir.
“Aşıq Qərib” 1929-cu ildə Bakı rayonlarının birində – Sabunçuda, “Proletar inqilabı” adına klubda tamaşaya qoyuldu.
Tamaşanın dirijoru M.Maqomayev idi. Rolları Həqiqət xanım
Rzayeva, H.Sarabski, Əhməd Anatollu və b. ifa edirdilər.1 Baş
rolların ifaçıları haqqında qəzetlərdə müsbət rəylər verilmişdi.
Məlumdur ki, “Aşıq Qərib” yeni quruluşda M.F.Axundov
adına Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrında tamaşaya
qoyulmuşdur (ilk tamaşa 1930-cu ilin noyabrında olmuşdur).2
Qərib rolunda yenə də H.Sarabski, Şahsənəm rolunda Həqiqət
Rzayeva, Şahvələd rolunda Əli Zülalov, Güloğlan rolunda
Ə.Anatollu çıxış etmişlər. “Aşıq Qərib” opera teatrının səhnəsində 1939-cu ildə də yeni quruluşda getmişdir.
Opera çox müfəssəl, eyni zamanda yığcam ekspozisiyaya
malikdir. Birinci pərdənin birinci şəkli Qəribin və Şahsənəmin
səciyyəvi xüsusiyyətlərini və onların mühitinin təsvirini verir.
Birinci pərdənin ikinci şəklində (Tiflisdə çayxana) Qərib surəti
geniş təqdim olunur. Burada onun Şahsənəmə məhəbbəti aşıq
mənşəyi nəzərə çarpdırılır.
İkinci pərdənin birinci şəkli – Şahvələdin Şahsənəmə elçi
göndərməsidir.
Əsərdə əsas hadisələr Qəribin elçi göndərdiyi sahnədən başlanır (ikinci pərdənin ikinci şəkli). Ancaq gərgin vəziyyət (əslində Qəribə rədd cavabı verilməsi – Şahsənəmin atasının aşığın
qarşısına qoyduğu ağır şərtlər) əvvəlki səhnədə elçi göndərilmiş
Şahvələdin qızın atasından razılıq alması nəticəsində yaranmışdır. Sonrakı hadisələr iki istiqamatdə inkişaf edir. Birincisi – Qəribin Şahsənəmlə vidalaşması (ikinci pərdənin sonu), onun “uydurma qətli, anasının, bacısının və Şahsənəmin sonsuz kədəri”.

1
2

“Yeni yol” qəzeti, 30 dekabr 1929-cu il.
“Kommunist” qəzeti, 19 noyabr 1930-cu il.
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İkincisi – Qəribin Ərzuruma gəlməsi, onun aşıq deyişməsində iştirakı və qələbəsi, Şahsənəmin köndərdiyi adamla görüşməsi (üçüncü pərdənin ikinci şəkli). Daha sonra, dördüncü pərdədə,
iki istiqamət birləşir. Qəribin vətənə qayıtması, onun Şahsənəmin toyuna gəlməsi, süjetin inkişafında kulminasiyaya Qəriblə
Şahsənəmin fərəhli görüşünə gətirib çıxaran yeni pillələrdir.
Opera koda ilə – sevgililərin toyu ilə bitir.
Bəstəkar səhnə hadisələrinin ziddiyyətli müqayisəsindən istifadə etmişdir. Məsələn, elçilik səhnələri bir-birinin ardınca gəlir.
Şahsənəmin, Qəribin anasının və bacısının nəhayətsiz kədərini
göstərən səhnə və Ərzurum paşasının sarayındakı kef məclisi
səhnəsi bir-birini əvəz edir.
Belə bir cəhət də səciyyəvidir ki, eyni bir səhnə daxilində
ziddiyyətli müqayisələr yoxdur. Bu baxımdan, dördüncü pərdənin ikinci şəklinin əvvəli istisnadır. Burada Şahvələdin evindəki
toy-bayram əhvali-ruhiyyəsi səadətə qovuşmaq ümidini itirmiş
Şahsənəmin acı duyğularına ziddir. Bu səhnə bilavasitə hadisənin kulminasiya nöqtəsini hazırlayır.
Opera qəhrəmanlarının daxili aləmini onların portretləri açır.
Bu həmçinin hadisənin ağır-rəvan inkişafına imkan yaradır. Belə
ki, Qəriblə Şahsənəm obrazlarında operanın əvvəlindən lirik cəhətlər, bir-birinə dərin məhəbbətin ifadəsini görürük. Onların
münasibətində liriklik opera boyu saxlanılır. Əksinə, Şahvələd
həmişə hökmlü, təkəbbürlü bir adam kimi təsvir olunur.
Operanın əsas musiqi materialı muğamlardır. Azərbaycan
bəstəkarlarının inqilaba qədərki operalarında olduğu kimi, xalq
musiqisinin bu janrı burada da ənənəvi formaları: ariya, ariozo
və ansamblı əvəz etmişdir. Müsbət qəhrəmanların təsvirində
muğamın əsas rolunu, janr-məişət şəraitinin qəhrəmanların duyğuları ilə müqayisəsini qeyd etmək istərdik. Bu məqsədlə bəstəkar lirik (“Mirzə Hüseyn segahı”), çox vaxt isə qəm-qüssə,
hüzn-ələm ifadə edən “Bayatı-kürd”, “Şüştər”, “Bayatı-qacar”
və s. muğamlarından istifadə etmişdir. Təbiidir ki, şux ruhlu muğamlar qəhrəmanları operanın əvvəlində xarakterizə edir. Kədər
və qüssə ifadə edən muğamlardan isə bəstəkar ayrılıq səhnələrində istifadə etmişdir.
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“Aşıq Qərib” operası, Qərib – Ə. Sadıqov, 1950-ci il.

Qərib surətini bəstəkar necə səciyyələndirir? Qəribin partiyalarında çox vaxt ritmik muğamlardan – zərbi muğamlardan, xüsusilə “Qarabağ şikəstəsi” və “Maani”dən istifadə edilmişdir.
Çünki zərbi muğamlarda instrumental akkompanement ritmik
cəhətdən həmişə açıq-aydındır. Məhz bu cəhət həmin janrı aşıq
musiqisinə yaxınlaşdırır. Deməli, Qəribin partiyasında zərbi muğamlardan tez-tez istifadə olunması onun aşıq mənşəyini nəzərə
çarpdırır. Baş qəhrəmanın partiyasında aşıq musiqisindən istifadə olunması böyük dramaturji əhəmiyyətə malikdir. Məlumdur ki, aşıq xalqın arzu və diləklərini ifadə edən şairdir. Onun
məhəbbəti gözəl və ilhamlıdır. Buna görə də təsadüfi deyil ki,
xalq arasında sevən adamı aşiq adlandırırlar.
267

Operada Qərib surətini səciyyələndirən iki instrumental
mövzu səslənir. Onlardan biri intonasiya və ritm cəhətdən aşıq
zərbi muğamı ilə əlaqədardır. Digəri “Bakı şikəstəsi” adlanır və
xalq mahnı-rəqs mövzusundadır. Mahiyyət etibarilə, bu iki mövzu Aşıq Qəribin leytmotivi rolunu oynayır.
İlk dəfə bu mövzu üverturada səslənir. O, aşıq musiqisi üçün
səciyyəvi olan ritmik “ölçüyə”: 2/4 malikdir. Eyni zamanda melodiyanın dəfələrlə təkrarı diqqəti cəlb edir. (bax: nümunə № 1).
Melodiyanın bu quruluşu aşıq təranələrinə də xasdır. Çox vaxt o,
solo hissələrində intermediya rolunu oynayır. Mahiyyət etibarilə, bu, qəhrəmanın obrazına bütövlük və fərdilik gətirir.
Operada Qəribin partiyasının orkestr akkompanementində
dəfələrlə səslənən başqa bir mövzu da var. Bu, zərbi muğamın
instrumental müqəddiməsini təşkil edən “Bakı şikəstəsi”dir. Onu
şərti olaraq Qəribin ikinci leytmotivi adlandıra bilərik.
Əsas qəhrəman obrazının bu cür aydınlaşmasına Azərbaycan
operalarında tez-tez rast gəlmək olar. Üzeyir Hacıbəylinin “Əsli
və Kərəm” operasının qəhrəmanı Kərəmin də özünəməxsus leytmotiv xarakteristika vardır. R.Qliyer “Şahsənəm” operasının
aşıq deyişməsi səhnəsində “Kərəmi”dən istifadə etmişdir. Bütün
opera boyu “Kərəmi” zərbi-muğamı sevgi nəğməsi kimi səslənir.
Qəhrəmanların fərdi səciyyələrinin bu və ya digər xor parçaları ilə ahəngdar olması operanın mühüm dramaturji xüsusiyyətidir. Beləliklə, birinci pərdənin birinci şəkli Qərib obrazının
açılmasına həsr olunmuşdur. Musiqidə qəhrəmanın həyəcanlı
daxili vəziyyəti öz təcəssümünü tapmışdır. Solo nömrələri musiqinin lirik məzmununu dərinləşdirən xor parçaları ilə (Qəribin
dostlarının xoru) qovuşur.
Şahsənəm obrazının da mahiyyəti operada buna oxşar tərzdə
açılır. Qadın qəhrəmanın partiyasını nisbətən bitkin parçaları xor
epizodları ilə (qızların xoru) növbələşir, Şahsənəmin partiyasını
bədii cəhətdən tamamlayır. Onlardan çoxu qəhrəmaların həyatında emosional mühitin yaradılması imkanı verir.
Bəzən isə xor parçaları hadisələrin inkişafına təkan verir.
Şahvələdin və Qəribin elçilərinin xor və birinci pərdədəki səhnə
arxası xor (Qəribin yuxusu) buna misal ola bilər.
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Danışıq epizodları operanın mühüm cəhətidir. Bəstəkar bilavasitə baş qəhrəmanlarla bağlı olmayan səhnələrdə onlardan istifadə
etmişdir. Mahiyyət etibarilə bu epizodlar reçitativləri əvəz etmişdir.
Yəqin ki, Azərbaycan bəstəkarları yaradıcılıqlarnın ilk illərində
ənənəvi opera forması olan reçitativə ehtiyac hiss edirdilər və buna
görə də xalq musiqisinin digər janrları onu əvəz edə bilmirdi. Məhz
bu səbəbdən bəzi muğam operalarında (o cümlədən, “Əsli və Kərəm”də) yeni problem – Azərbaycan musiqinin intonasiya kökü
əsasında reçitativin yaranması problemi meydana gəldi.
“Aşıq Qərib” operasında orkestr parçaları müəyyən yer tutur. Bir qayda olaraq, onlar hər pərdədən əvvəl gəlir və səhnədəki hadisənin bədii məzmununu bildirir.
Dördüncü pərdədə böyük bir instrumental epizod – rəqs vardır.
Bu rəqs saraydakı dəbdəbəli toy məclisini müşayət edir. Qəribin
leytmotiv-xarakteristikası da orkestr partiyasında öz əksini tapmışdır.
Operada muğamdan geniş istifadə olunması onun musiqiliüslub xüsusiyyətlərinin yaranmasına səbəb oldu. Muğam səhnələri klavirə yazılmır, yalnız librettodakı mətni ifa etmək üçün
xalq yaradıcılığına aid motivin adı qeyd olunur (inqilabdan əvvəlki illərdə yazılmış başqa Azərbaycan operalarında olduğu kimi).
Operanın qalan materialı, əsas etibarilə müəllifindir (bəstəkar
həmçinin xalq mahnılarının melodiyalarından da istifadə etmişdir). Z.Hacıbəyov operada şifahi xalq yaradıcılığının müxtəlif
sahələrini əhatə etmişdir. Bu, ona üslub xüsusiyyətlərini daha
dərindən anlamaqda və öz yaradıcılıq təcrübəsini zənginləşdirməkdə kömək etmişdir. O, operada aşağıdakı xalq melodiyalarından istifadə etmişdir:
Dördüncü pərdədə qızların “Bizim elin yaz yağışı” mahnısı.
Mahmudun Tiflisdəki qəhvəxanasında rəqqasə Qara qızın şərəfinə aşıq Vəlinin ifa etdiyi “Nəzər sal sevgilinə” mahnısı.
İkinci pərdənin birinci şəklində – qızlar xorunun ifa etdiyi
bahar nəğməsi: “Yaz yetişdi, novruz gəldi”.
İkinci pərdədə “Bizim eldə ördək də var, qazda var” mahnısı.
Dördüncü pərdədə qızların “Oxu, bülbül, fəğan etmə” mahnısı.
Z.Hacıbəyovun özünün yazdığı musiqi xalq musiqisinə yaxındır.
Bəstəkarın melodiyalarını folkor musiqisindən ayırmaq çətindir.
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Müəllif materialının üslubu çox sadədir. Bu da muğam improvizasiyalarının operaya bilavasitə daxil edilməsinə uyğundur.
Operanın fakturası son dərəcə sadədir: vokal partiyasında birsəslilik və homofon-harmonik tərzli sadə akkompanement.1 Bəstəkar
xor partiyalarında iki səslilikdən nadir hallarda istifadə etmişdir.
Üslub sadəliyi Azərbaycan bəstəkarlarının bütün erkən musiqili-səhnə əsərlərinə xasdır. Çünki Azərbaycan bəstəkarlarının ilk yaradıcılıq nümunələri muğam operaları və musiqili komediyalar idi.
Muğam sənətinin özü kimi, muğam operaları da opera janrı
tarixində nadir hadisədir.
***
Bütün muğam operaları kimi, “Aşıq Qərib” də bəstəkarın
uvertüra adlandırdığı orkestr müqəddiməsi ilə başlanır.

Uvertüranın musiqisi şuxdur və bütün əsərin xoş və şən əhvali-ruhiyyəsini əks etdirir, operanın məzmunu ilə bilavasitə
bağlıdır. Uvertüranın əsas mövzusu baş qəhrəman aşıq Qəribin
obrazıdır. Bu mövzu operada mühüm dramaturji rol oynayır.
Qəribin obrazı sadə üçhissəli forma daxilində inkişafdır (a-b-a).
Mövzunun fakturası son dərəcə sadədir və bəstəkarın melodiyanın
məqam-intonasiya xüsusiyətini nəzərə çarpdırmaq istədiyini göstərir.
Uvertüranın orta hissəsi mövzunun variant dəyişikliyi üzərində qurulur, daha zərif və hətta rəqssayağı səslənir. Orta hissənin ilk səslənməsi Qərib mövzusunun ilk səslənməsinə cavab kimi verilir.
1 Bu opera Sovet hakimiyyəti illərində dəfələrlə onu idarə edən dirijorların redaktəsinə məruz qalmışdır. Yalnız orkestr partiyasında dəyişikliklər
edilmişdir. Bəstəkarın özünün yazdığı klavir qalmamışdır. Ona görə də operanın ilk variantını bərpa etmək çətindir.
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Bu kompozisiya mahnı formasına yaxındır və xalq təranələri
tərzində yazılmış mövzunun xarakterinə tamamilə uyğun gəlir.
Hər iki fraqmentdə eyni məqam əsası – sol tonikalı “Rast”
saxlanılır. Əgər birincidə melodiya tonikanın oxunması üzərində
(böyük sekunda daxilində) qurulursa, ikincidə böyük diapazon
meydana gəlir, məqamın pərdələrinin çoxu əhatə olunur. Burada
eyni, motivin sekvensiyavari düzülüşünə əsaslanaraq kvintadan
tonikaya pərdəvarı enən hərəkət baş verir. Melodiyanın bir yerdə
“hərlənməsi”, sonra sıçrayışlı uçuş və yenidən ilkin yüksəkliyə
qayıtma Azərbaycan xalq mahnılarına xasdır.
Uvertürada Qərib mövzusu aşıq mahnısının janr – intonasiya
təbiətini əks etdirir. “Aşıq Qərib” operasının üverturasında geniş
inkişaf yoxdur. Mövzular burada ekspozisiyasayağı ifadə edilir.
Xalq mahnısı tərzli ikinci mövzu sadə üçhissəli formadadır. Bu
da onların mahnı xarakterinə uyğun gəlir.
Z.Hacıbəyov uvertürada bütün əsas dramatuji süjet xətlərini
göstərməyə nail olmamışdır. Başqa muğam operalarının uvertüraları da musiqinin məzmununu birtərəfli açır. Burada “əks hərəkət” öz ifadəsini tapmır.
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Operanın birinci pərdəsi aşıq Qəribin evində vaqe olur. O,
yuxuda görür ki, şahın gözəl qızı Şahsənəmə rast gəlmiş və ona
vurulmuşdur. Dərviş Qəribə sevgi camı verir.
Mahiyyət etibarilə birinci səhnə hadisənin başlanğıcıdır.
Qəhrəmanların taleyini yuxu vasitəsilə qabaqcadan xəbər vermək xalq dastanları üçün səciyyəvi mövzudur.
Bu səhnə rəmzi cəhətdən (“Məhəbbət aşıq üçün əzablı yolları da işıqlandırır”) xor parçasında və dərvişin solo muğam ifasında öz təcəssümünü tapmışdır.
Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, hər iki parçada Füzuli qəzəlindən istifadə olunmuşdur. Xor muğamın (“Bayatı-qacar”) təsnifi
kimi qavranılır. Xorun musiqisi bütövlükdə xalq mahnısı ruhunda yazılmışdır. Onun əsasını dəfələrlə təkrar olunan və ya bir qədər dəyişilən melodiya təşkil edir. Səhnənin məzmununu xor
parçasında canlandırmağa çalışan bəstəkar onun bölmələrindən
birinə reçitativ-deklamasiya ünsürü əlavə etmişdir.
Xor parçaları ilə Qəribin qəm-qüssəli solo partiyalarında bədii məzmun oxşarlığına diqqət yetirək.Yuxudan oyanan Qərib
Şahsənəmə olan hisslərinin təsiri altındadır. Orkestrdə Aşıq Qəribin mövzusu səslənir, nəqərat arasında isə Qəribin vokal improvizasiyası – “Bayatı-qacar” səslənir.

Çox keçmədən səhnədə Qəribin anası, bacısı dostları görünür.
Qəribdən xahiş edirlər ki, nə baş verdiyini söyləsin. Qərib yuxuda
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gördüyü qız haqqında danışır və onu unuda bilmədiyini söyləyir.
Xorun musiqisi həyəcanlı və səmimi səslənir, melodiyası zərifdir.
Bəstəkar muğamları hər səhnənin bədii-emosional məzmuna
uyğun olaraq seçmişdir. Bu səhnədə Qəribin həyəcan və iztirabını
“Kəsmə” şikəstə açır. Qəribin dostları ona təsəlli vermək, sakitləşdirmək istəyirlər, ancaq onların bütün cəhdlərinə hədər gedir. “Səbr
et, aşiq, sən qəm yemə” xoru melodikdir. Xor lirik xalq mahnıları
ruhunda yazılmışdır. Gözəl, ifadəli, rəvan və ahəngdardır. Lirik
Azərbaycan mahnılarının əksəriyyəti kimi, o da “si” tonikalı
“Segah” məqamında səslənir və melodiyaya şən, şux xarakter verir.

Melodiyanın quruluşu diqqəti cəlb edir. Birinci cümlədə əsas
tonun kvintası (re) bərqərardır.1 İkincinin əvvəli birinci ilə oxşardır, sonra isə tonikaya “si” eniş başlanır. Göstərilən cümlələrin kvadrat-şəkilli quruluşunu qeyd etməliyik. Beləliklə, burada –
mahiyyət etibarilə birinci cümlənin bitməmiş, ikinci isə bitmiş
kadensiya ilə başa çatdığı mərhələnin ən adi klassik forması yaranır. Bundan sonra Qəribin Şahsənəmə məhəbbətini ifadə edən
kupletləri gəlir. Xor parçaları ilə Qəribin sonsuz kədərini, dərdini bildirən solo partiyaları bədii məzmun oxşarlığına malikdir.
Kupletlərində isə onun Şahsənəmə olan sevgisi ifadə olunur.
Onların musiqisi şux və həyəcanlıdır (“segah” məqamı), qəhrəmanın öz sənətinə inamının təcəssümüdür. Kupletlərin melodiyası “Xumar oldum” lirik xalq mahnısını xatırladır. Xalq melo1

Üzeyir Hacıbəyovun terminologiyası.
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diyalarının işlənməsi üsulları operada həmişə eyni deyildir. Bəzi
hallarda bəstəkar xalq melodiyalarına sadə oxşatma ilə kifayətlənir.

Lakin xalq melodiyası aram və uzun ölçülüdür. Onun operadakı variantı 6/8 rəqs ritmi ilə fərqlənir; bu da kupletləri daha
canlı edir.
Məlum olduğu kimi, rəqssayağılıq aşıq sənətinə xas olan cəhətdir (aşıqlar hətta oxuya-oxuya rəqs də edirlər) və buna görə
də mövzunun rəqs xarakteri Qəribin aşıq simasına uyğun gəlir.
Maraqlıdır ki, onun kupletləri aşıq mahnıları üçün səciyyəvi
olan sonluqla bitir.
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Növbəti səhnə epizodunda Qərib anası ilə bacısından xahiş
edir ki, onun gözəl Şahsənəmi axtarmağa getməsinə icazə versinlər. Qəhrəmanın partiyasında yenidən zərbi-muğam səslənir
və əvvəlki kimi nəqərat rolunu oynayır. Muğam solosu ilə birinci pərdə başa çatır.
Birinci pərdənin ikinci şəklindəki hadisələr Tiflisdə baş verir. Kiçik bir antrakt səslənir. Onun musiqisi dalğın və kədərlidir. Bu musiqinin əsası ifadəli kvarta-kvinta oxuma motivlərindən ibarətdir. Melizmlərlə bəzədilən bu motivlər xüsusilə aşıqsayağı səslənir.

Antrakt, sevgilisini axtaran aşığın əhvali-ruhiyyəsini əks etdirən epiqrafdır. Burada bəstəkar yeni səhnə hadisələrinin baş
verəcəyi şəraiti də canlandırır.
Pərdə açılır. Mahmudun balaca çayxanası adamla doludur.
Kimi çay içir, kimi qəlyan çəkir, kimi də nərd oynayır. Aşıq Vəli sazda çalır, oxuyur, rəqqasə Qara qız isə rəqs edir. Bu, “Aşaram Dağıstanı sənin əlindən, ay gəlin” xalq melodiyası üzərində
qurulmuş mahnıdır. Aşıq Qərib anası və bacısı ilə çayxanaya yaxınlaşır. Çayçı onları görüb çaya qonaq olmağa çağırır. Qəribin
Təbrizdən olduğunu eşidib bu gözəl şəhər haqqında danışmağı
ondan xahiş edir. Aşıq öz sevgilisini, doğma diyarını mədh edərək oxuyur. Adətən, toy məclislərində ifa olunan “Qarabağ şikəstəsi” zərbi-muğamın “Orta zabul” bölməsi səslənir. Hamı
Qəribə gözəl oxuduğuna görə təşəkkür edir və tezliklə çayxana
boşalır.
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Çayçı Mahmud belə uzaq səyahətin səbəbi ilə maraqlanır
(dialoq səhnəsi). Qərib öz sevgilisini axtardığını söyləyir. Onun
partiyasında nağılvarı dalğın xarakterli musiqisi olan kiçik mahnı-deklamsiya parçası səslənir. Bu fraqment Qəribin “Kəsmə şikəstə” muğam improvizasiyasının bir növ müqəddiməsidir. Eyni
zamanda iki muğam səhnəsi arasında oxunduğu üçün o, təsnifə
oxşayır.
İkinci pərdə, birinci şəkil. Hadisə Şahsənəmin evində vaqe
olur. Bağçada Şahsənəmin rəfiqələri rəqs edirlər, bahar haqqında, təbiətin gözəlliyi haqda qızların xoru eşidilir. Kiçik bir motivin təkrarından ibarət olan melodiyanın quruluşu diqqəti cəlb
edir. Bu motiv sonuncu dəfə təkrar olunduqdan sonra “Şur” məqamı üçün səciyyəvi olan kadensiya səslənir (tonikanın alçalan
üst aparıcı tonu ilə). Musiqi materialının bu cür quruluşu dairəvi,
yallısayağı rəqslərin melodiyaları üçün səciyyəvidir. Qeyd etmək istərdik ki, Azərbaycan xalq mahnıları rəqs melodiyaları kimi də ifa olunurlar. Göstərdiyimiz mahnı belələrinə aiddir.
Şahvələd yaxın adamları ilə səhnədə görünür, səhnənin xor
hissəsi Şahvələdin solo partiyasında öz təcəssümünü tapır. Maraqlıdır ki, bəstəkar bu qəhrəmanı bəm səslə (baritonla) səciyyələndirir.

Məlumdur ki, bəm kişi səsi Azərbaycan xalq musiqi sənəti
üçün səciyyəvi sayılmır. Təsadüfi deyil ki, muğam operalarında
çox vaxt mənfi surətlər bəm səslərlə xarakterizə olunurlar.
Şahvələd obrazını açan musiqi şux, hətta bir qədər marşsayağıdır.
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Bu isə Qəribin lirik partiyası ilə ziddiyyət təşkil edir. Xor
parçası burada Şahvələdin solo ifasının nəqəratı rolunu oynayır.
***
Şahsənəm çox kədərlidir. O, yuxuda gördüyü gəncə vurulduğunu rəfiqəsinə danışır. Rəfiqəsi onu sakitləşdirir və “Yaz gəldi” mahnısını oxuyur. Bu mahnının sədaları altında qızlar rəqs edirlər. Bu,
Şahsənəmin hissləri ilə həmahəng olan səmimi, şairanə musiqidir.
Şahsənəmin atası bağçaya gəlir. Qızının qəm-qüssəsi atanı
məyus edir. Şahsənəm yuxusunu atasına danışır. Şahsənəmin
partiyasında qızın naməlum gəncə olan dərin hissini təsvir edən
“Mirzə Hüseyn segahı” səslənir.
Daha sonra səhnəyə qızlar gəlirlər. Onlar Şahsənəmin kədərinin səbəbini soruşurlar. Atanın qəmli replikaları xor partiyasına qarışır.
Pərdə Şahsənəmlə Qəribin görüş səhnəsi ilə başa çatır. Burada baş qəhrəmanları səciyyələndirən əsas xüsusiyyətlər göstərilir
və onların qarşılıqlı səmimi hissləri öz əksini tapır. Bu səhnənin
əsas musiqi materialı qəhrəmanların ürək çırpıntılarını tərənnüm
edən “Kürd-Şahnaz” muğamı (“Rast” muğamının bir bölməsi)
üzərində qurulmuş dialoqdur. Dialoq səhnələri operada qəhrəmanların obrazlarının musiqi ifadəliliyini daha da zənginləşdirir.
İkinci pərdənin ikinci şəkli. Şahsənəmgilin bağçası. Şahvələdin
adamları Şahsənəmə elçi gəlirlər. “Eşitmişik, xacə, sənin qızın
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var” kişi xoru səslənir. Şux və gümrah olan bu musiqi parçası
elə bil ki, öz ağalarının adından danışan elçilərin özlərinə güvəndiklərini ifadə edir. Burada bəstəkar Azərbaycan xalq mahnısı
üçün səciyyəvi olan melodiyanın kulminasiya nöqtəsindən (bu
halda “re”dən “Rast” muğamının tonika kvintası) “sol”ə qədər
enmsindən istifadə etmişdir.

Bu fraqmentin özünəməxsus quruluşu diqqəti cəlb edir. O,
iki hissəyə bölünür. Onlardan birincisi kuplet rolunu oynayır ki,
o da öz növbəsində üç cümlədən ibarətdir.
İkinci cümlə birincinin dəqiq təkrarıdır, üçüncü isə variant
dəyişikliyinə məruz qalan son iki motivə görə əvvəlkilərdən
fərqlənir. Musiqi onu lirikləşdirən yeni məqam tonallıq rəngarəngliyi əldə edir (axı söhbət gözəl Şahsənəm haqqında gedir).
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Əsas motivin təkrarı prinsipinə əsaslanan belə quruluş melodiyaya qəti, əzmkar xarakter verir.
Xorun ikinci hissəsi olan kuplet üçüncü cümlənin bitmiş “lirik” intonasiyalarından yaranır. Bu isə ona böyük bədii məna əhəmiyyəti verir. Bu hissə aşıq musiqisi üçün səciyyəvi olan kadensiya oxuması ilə başa çatır. Qərib mövzusu nəqərat kimi səslənir.

Bu, həmçinin Şahsənəmin və ona məftun olmuş Şahvələdin
təriflənməsi parçasının dramaturji əhəmiyyətini bir daha nəzərə
çarpdırır. Şahsənəmin atası elçilərə razılıq verir.
Onlardan sonra Qəribin anası və bacısı Şahsənəmə elçi gəlirlər.
Qadın xoru kədərli əhvali-ruhiyyəni dərinləşdirir, xahiş, həyəcan
intonasiyaları hiss olunur. Əvvəlki xordan fərqli olaraq, bu fraqmentin musiqisi dərin ümidsizlik ifadə edir. Onun əsasını nalə intonasiyasında qurulmuş “Segah” məqamlı melodiya təşkil edir.

Qərib öz sevgilisini görmək ümidilə bağçaya yol tapır, sevgi
həsrəti ifadə edən “Bayatı-Şiraz” muğamını oxuyur. Şahsənəm
rəfiqəsi Ağca qızla bağçada gəzərkən yuxuya getmiş Qəribi gö279

rür. Yuxudan ayılan Qərib dərdini sevgilisinə açır (Qəribin iztirab və kədərini ifadə edən “Bayatı-kürd” muğamı səslənir).1 Qərib onun atasının istəyini yerinə yetirmək ücün uzaq ellərə yola
düşəcəyini qıza söyləyir.
Bu səhnə “Qarabağ şikəstəsi” muğamında öz təcəsümünü
tapmışdır (qəhrəmanların dialoq şəkilli dueti).
Üçüncü pərdə, birinci şəkil. Qəribin Kür sahilindəki sadə evi.
Şahsənəm hər gün buraya – sevgilisinin anası və bacısına baş çəkməyə gəlir. Burada onu Şahvələd gözləyir. O, qəm-qüssə içərisindədir: gözəl Şahsənəmin razılığını almaq üçün o, çox gözləməli olmuşdur. Şahvələdin məhəbbəti “Bayatı-Şiraz” muğamı ilə ifadə olunur.
Qızların “Bizim elimizdə yaz yağışı” mahnısı eşidilir. Şahsənəm
də qızlarla qayıqdadır. O, səadətini itirmişdir. Qəribin ölüm xəbəri
qızı dərindən kədərləndirmişdir. Qəribin anası və bacısıyla birlikdə
Şahsənəm də göz yaşları tökür (qızın ürəyindəki həyəcanı təsvir
edən “Şur” muğamı oxunur). Rəfiqələri onu sakitləşdirirlər (“Səbr et,
Sənəm, sən ağlama” xoru). Musiqi öz ifadəliliyi, səmimiliyi, melodiyası ilə diqqəti cəlb edir. Demək olar ki, bütün lirik Azərbaycan
xalq mahnıları kimi bu da “Segah” məqamında yazılmışdır.

Burada bəstəkar sadə üçhissəli formadan bəhrələnmişdir.
Onun əsasını mütənasib kvadrat şəkilli quruluş təşkil edir. Qeyd
etməliyik ki, bu parça Azərbaycan bəstəkarlıq təcrübəsində uzun
1

“Bayatı-kürd” – “Şur” muğamının bir bölməsidir. Çox vaxt müstəqil
muğam kimi ifa olunur.
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illər ərzində yaranmış ənənəvi musiqi quruluşu ilə xalq mahnı
formalarının uyğunlaşdırılması yolunda ilk cəhdlərdən biridir.
Üçüncü pərdənin ikinci şəkli Ərzurum paşasının sarayında
vaqe olur. Saray dəbdəbəsi, təntənəsi təsvir olunur ki, bu da paşanın yaxın adamlarının “Salam olsun, böyük Elxan” xoru ilə
başlayır. Kiçik orkestr müqəddiməsində təntənəli mövzu səslənir. Xorun musiqisi də bu xarakterdədir. Ona üçlü marşsayağı
ritmi, xalq mahnı materialından fərqli olaraq ornamental motivlərsiz və müxtəlif melizmlərsiz bəzək-düzəksiz sadə melodiya
səciyyəvidir. O, xalq məişətinə yad olan saray həyatını əks etdirir.

Formasına görə xor kupletlidir. Hər kuplet nəqəratla bitir.
Nəqərat üçün ayrı-ayrı səslərin təkrarında və ritmin ağırlığında
öz əksini tapan deklamasiyasayağılıq səciyyəvidir.
Sonra hərəm qızların öz zərifliyi, məlahəti ilə diqqəti cəlb
edən lirik rəqs musiqisi səslənir.
Bu kolorit Qəribin yad ölkədə olduğunu nəzərə çarpdırır.
Xor və rəqs sarayın dəbdəbəli, mənasız həyatını təsvir edir.
Aşıqların – Səlimlə Qəribin deyişməsi başlanır. Bu səhnə “Maani” zərbi muğamına əsaslanır. Burada Qəribin qələbəsi əsərin
xoşbəxt sonluqla qurtaracağına ümid oyadır. Aşıqların hər biri
“Maani” zərbi muğamının dörd bəndini oxuyurlar. Orkestrin
müşayəti ilə “Şüştər” muğamından rəng çalınır. Aşıq Qərib deyişmədə üstün gəlir. Paşa bu münasibətlə onu təbrik edir.
Bu zaman nökər Şahsənəmin xahişilə onun sevgilisini axtaran Mahmud paşanın yanına gətirir. Mahmud yeddi il əvvəl Tiflisi tərk etmiş Aşıq Qəribi tapmaqda ona kömək əlini uzatmağı
paşadan xahiş edir. Söhbətin kimin haqqında getdiyini başa dü281

şən Paşa qalib gəlmiş aşığı göstərir. Orkestr yenidən Qərib mövzusunu çalır. Qərib sazı əlinə alır və doğma diyarı, sevgilisi haqqında oxuyur (“Qərib” mövzusu).
Hamı paşadan xahiş edir ki, aşığı vətəninə buraxsın. “Ey əfəndim, sən rəhm et aşiqə” xoru səslənir. Bu parçada yalvarış intonasiyalı kiçik motivlərin tez-tez təkrar olunması diqqəti cəlb edir.
“İzin ver” sözlərində təkidlə xahiş səslənir.

Paşa Qəribə qırx kisə qızıl verib onu buraxır hökmdarı mədh
edən “Yaşa səni, yaşa, paşam” xoru səslənir. Musiqi şux və
gümrah ruhludur. Bəstəkar məişəti təsvir edən epizodlarla qəhrəmanların psixoloji vəziyyətini ifadə edən musiqili epizodları birbirindən ayırır.
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Bu pərdənin başlanğıc xoru kimi, bu xor da marşsayağıdır,
intonasiyaların aydınlığı ilə fərqlənir. Öz xarakterinə görə o,
“Heyratı” zərbi muğamın nəqəratını xatırladır. Bu mövzu paşanın mərd, cəsur hərəkətinə uyğun gəlir.

Dördüncü pərdənin birinci şəkli dinləyicinin diqqətini yenidən
Tiflisə cəlb edir. Şahsənəm yas paltarında Qəribgilə gəlir. Şahvələdlə toyundan əvvəl o, son dəfə sevgilisinin anası və bacısı ilə görüşmək istəyir. Hüznlü “Şüştər” muğamı səslənir. Şahsənəm Qərib
üçün göz yaşları tökür. Qəribin, anasının və bacısının “Saldı əcəb
məni, gör necə halda ağlaram” ansamblı kədərlə səslənir.
Şahsənəm ürəyi dərdli gedir. Bu səhnənin dramaturji əhəmiyyəti çox mühümdür. Bu obrazda hüquqsuz şərq qadının taleyi öz ümumiləşdirilmiş təcəssümünü tapmışdır.
Qəribin səmimi mahnısı eşidilir (“Kəsmə şikəstə” ritmik muğamı). Paltarını dəyişmiş Qərib Mahmudun müşayiəti ilə doğma
evinin yanında görünür. Ana-bacısından qəm-qüssələrinin
səbəbini soruşur. Bacısı başlarına gələni danışır. Bu zaman aşıq
oxuya-oxuya qəriblikdə keçirdiyi günlərdən danışır. Qadınlar
çoxdan yolunu gözlədikləri Qəribi tanıyırlar. Anasının kor olmuş gözləri açılır. Bu isə səhnəni nağıl janrına yaxınlaşdırır.
Dördüncü pərdə, ikinci şəkil – Şahvələdin evi toy təntənəsi.
Bu pərdədəki hadisələr iki planda inkişaf edir; bir tərəfdən dəbdəbəli toy məclisi təsvir olunur – rəqslər, təntənəli xorlar səslənir, digər tərəfdən Şahsənəmin obrazı bütün bu təntənəyə qarşı
qoyulur. “Qatar” muğamı qızın hiss və həyəcanlarını, dərin kədərini ifadə edir.
Şahvələdin evində toy məclisi davam edir. Kiçik balet divertismenti. Musiqidə ləzgihəngi ritmləri eşidilir. Gəlini (Şahsənəmi)
gətirirlər. Aşıq Vəli bəylə gəlini tərif edərək oxuyur (“Qatar”
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muğamı). Qonaqlar aşığın səsinə səs verirlər. Qızlar gəlinin ətrafında rəqs edirlər. Şahsənəmin partiyasında qızın qəm-qüssəsini ifadə edən “Qatar” muğamı səslənir.
Səhnə arxasından Qəribin səsi eşidilir (“Qatar” -zil). Onun improvizasiyası Qatar muğamının gərgin yuxarı kulminasiya reqistirində ahu-zar kimi səslənir. O, öz sevgilisini itirməkdən qorxur.
Tezliklə aşıq toyda görünür. Şahvələdlə Güloğlan arasındakı reçitativ dialoq həyəcanlı, əsəbi xarakter daşıyır. Əslində bu, iki partiyaya bölünmüş bir melodiyadır. O, pərdəvarı melodik parçalarla gah
yüksələn, gah da enən qırıq-qırıq, həyəcanlı kiçik cümlələrdən ibarətdir. Şahvələd başa düşür ki, öz nökəri onu aldatmışdır.
Orkestrdə Qərib mövzusu şən səslənir. Aşıq Qəriblə Şahsənəmin geniş muğam səhnəsi başlanır (“Bayatı-qacar” muğamı).
“Yaşayın, yaşayın siz” xoru Qəriblə Şahsənəmin sədaqətli sevgisini tərənnüm edir. Bu parçanın melodiyası toydakıların şən
əhvali-ruhiyyəsini bildirən kiçik motivlərdən ibarətdir.
Opera ümumi şadyanalıqla başa çatır.

Zülfüqar Hacıbəyovun “Aşıq Qərib” operası Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığına yeni cərəyan gətirdi. Başqa muğam operalarından fərqli olaraq bu əsər daha şən, lirik əhval-ruhiyyədədir.
284

Qeyd olunduğu kimi, “Aşıq Qərib” operası nağıl janrından
çox şey əxz etmişdir. Bu həm süjetin inkişafında, həm də öz səadətləri uğrunda inadla mübarizə aparan baş qəhrəman – Şahsənəm və Qərib obrazlarında aşkara çıxır. Buna görə də bu operanı
muğam – nağıl operası hesab etmək olar.
Operada bəstəkarın melodik istedadı parlaq surətdə üzə çıxmışdır. Operanın musiqisi nağıl tərzində yazılmış melodiyaların gözəlliyi ilə adamı heyran edir. Onların əksəriyyəti lirik xarakterdədir,
bu isə operanın məzmununa uyğun gəlir. Məhz operanın Azərbaycan xalqına yaxın olan sadə və cazibəli melodiyaları bu əsərin məşhurlaşmasına səbəb olmuşdur. Təsadüfi deyil ki, “Aşıq Qərib” operası indiyə qəyər dinləyicilərin diqqətini cəlb edir.
Muğam operası janrı Azərbaycan musiqisinin mühüm mərhələsidir. Bu janrın bütün nümunələri, o cümlədən “Aşıq Qərib
operası Azərbaycanda bəstəkarlıq məktəbinin formalaşmasında
böyük rol oynamışdır. Zülfüqar Hacıbəyovun həm “Aşıq Qərib”
operası, həm də musiqili komediyaları Azərbaycan musiqisinin
ümumi inkişafının dəyərli səhifələridir.
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VI HİSSƏ
Reynqold Moritseviç Qliyer
(1875-1956)

I fəsil
R.M.Qliyerin yaradıcılığının
ümumi xasiyyətnaməsi
1920-30-cu illərdə dahi Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəylinin çox dəqiqliklə yeni musiqi mədəniyyətinin “quruculuq
illəri” adlandırdığı bir dövrdə Reynqold Moritseviç Qliyerin
“Şahsənəm” operasının yaranması və tamaşaya qoyulması əlamətdar hadisələrdən biri oldu.
Görkəmli rus sovet bəstəkarı Reynqold Moritseviç Qliyerin
(1875-1956) Azərbaycandakı fəaliyyəti, yaradıcılığının yadda286

qalan səhifələri olsa da, onun ümumilikdə musiqi mədəniyyətinin inkişafındakı rolunun bir şaxəsini təşkil edir. R.M.Qliyerin
yaradıcılıq fəaliyyəti geniş və çoxşaxəli olmuşdur. O, bəstəkar,
dirijor, pedaqoq kimi tanınmışdır.
R.Qliyerin yaradıcılıq irsi olduqca zəngin və rəngarəng olub, demək olar ki, musiqinin bütün janrlarını əhatə edib. O, müraciət etdiyi
hər bir sahədə dəyərli, janrı zənginləşdirən əsərlər yaratmışdır. O,
beş operanın (o cümlədən, “Taras Bulba”, “Raşel”, “Leyli və Məcnun”, “Gülsara”), altı baletin (“Tunc atlı”, “Qırmızı gül” və s.), üç
simfoniyanın, dörd instrumental konsertin, nəfəsli orkestr üçün, rus
xalq çalğı alətləri orkestri üçün əsərlərin, kamera ansambllarının, instrumental pyeslərin, uşaqlar üçün yazılmış fortepiano və vokal əsərlərin, teatr və kino musiqisinin müəllifi olmuşdur.
Bəstəkarın yaradıcılığında bir çox xalqların musiqi folkloruna müraciət öz əksini tapmışdır. O, Ukrayna, Özbəkistan, Azərbaycan və digər xalqların musiqisi əsasında əsərlər bəstələyərək,
milli musiqi mədəniyyətlərinin inkişafında müəyyən rol oynamışdır. Məsələn, Ukrayna musiqisi əsasında yazdığı “Zaporojyelilər” simfonik lövhəsi, Şevçenkonun xatirəsinə “Zapovit”
simfonik poeması, “Taras Bulba” baleti, Azərbaycan xalq musiqisi əsasında “Şahsənəm” operası, Özbəkistan musiqisi ilə bağlı
olan “Gülsara” musiqili dramı, “Fərqanə vadisi” uvertürası,
“Xalqlar dostluğu” marşı, Buryat-Monqolustan “Qəhrəmanlıq
marşı” və s. bəstəkarın bu qəbildən olan əsərləridir.
Azərbaycan folklorunu dərindən öyrənərək və xalq sənətkarları ilə ünsiyyət quraraq bəstələdiyi “Şahsənəm” operası rus musiqisi tarixində Şərqlə bağlı yeni səhifə açmışdır.
Operanın yaradılması ilə əlaqədar olaraq, R.Qliyer yazırdı:
“Şərq xalqlarının milli musiqisi avropa texnikasının ifadə vasitələri ilə inkişaf etdirilib, zənginləşdirilsə, o, bütövlükdə dünya
musiqi mədəniyyətində böyük əhəmiyyətli rol oynaya bilər”1.
Rus musiqisində klassik bəstəkarların Şərq mövzularına müraciəti məlumdur. M.Qlinkanın “Ruslan və Lyudmila” operasından
1

Глиэр Р.М. Искусство Азербайджана. “Учительская газета”, 19 апреля
1938 г.
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Şərq aləmini təcəssüm etdirən səhnələr, A.Borodinin “Knyaz İqor”
operasından polovetslərin səhnələri, “Orta Asiyada” simfonik lövhəsi, M.Balakirevin “Tamara” simfonik poeması, fortepiano üçün “İslamey” fantaziyası, N.Rimski-Korsakovun “Qızıl xoruz” operasından Şamaxı şahzadəsinin fantastik aləmi, “Antar” və “Şəhrizad”
simfonik süitaları, M.Musorqskinin “Fars qızlarının rəqsi”, adı çəkilən bəstəkarlarla yanaşı, S.Raxmaninovun, A.Rubinşteynin Şərq
mövzularına həsr etdikləri romanslar rus musiqisi ilə yanaşı, dünya
musiqi ədəbiyyatının ən gözəl səhifələrini təşkil edir.
Rus bəstəkarları Şərqin cazibədar, ecazkar obrazlarını vəsf
etmək üçün müxtəlif şərq xalqlarının əsl folklor musiqisinə müraciət edirdilər. Bunun nəticəsində də rəngarəng janrlı əsərlərdə –
opera, simfonik, vokal və instrumental əsərlərdə daha konkret və
realist obrazlar yaratmağa nail olmuşlar.
Bəstəkarlar bir tərəfdən, şərq melosunun zənginliyini nümayiş
etdirmək üçün məqamın xromatikləşməsindən, artırılmış üçsəsliklərdən istifadə edirdilər. Digər tərəfdən isə şərq melosunun rəngarəngliyi parlaq tembr-orkestr ştrixləri vasitəsilə qabarıq ifadə olunurdu.
Əlbəttə ki, Şərq musiqisinin elementləri tamamilə fərqli təfəkkür
sistemi çərçivəsində, rus bəstəkarlarının hər birinin özünəməxsus üslubuna uyğunlaşdırılırdı. Buna görə də aparılan musiqişünaslıq tədqiqatlarında bütün bunlar “Şərq haqqında rus musiqisi” (B.Asafyevin sözləri) kimi dəyərləndirilmişdir. Bu istiqamətdə tədqiqat aparan
musiqişünas N.Mehdiyevanın fikrincə, rus musiqi klassikasının çoxsaylı “Şərq səhifələri” məhz rus milli ənənələrinə əsaslanaraq işlənilmiş Şərq folkloru mənbələri kimi qəbul olunur1.
R.Qliyer də rus klassik bəstəkarlıq məktəbində kök salmış
“rus şərqşünaslığı” xəttini yeni tarixi şəraitdə davam etdirərək,
yaratdığı əsərində bu ənənələri Azərbaycan xalq musiqi materialı ilə qovuşduraraq, ənənəvi milli üslub xüsusiyyətlərini dəqiqliklə əks etdirməyə çalışmışdır.
“Şahsənəm” operasının yaranma tarixi görkəmli Azərbaycan
müğənnisi Şövkət Məmmədovanın adı ilə bağlıdır. Belə ki, 1918-ci
1

Мехтиева Н.М. Опера Р.М.Глиэра “Шахсенем” и русский ориентализм, с. 5.
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ildə Kiyevdə yaşayarkən, Ş.Məmmədova R.M.Qliyerə Azərbaycanın zəngin xalq melosu əsasında opera yazmağı təklif etmişdi.
Şövkət xanımın oxuduğu xalq mahnıları R.Qliyeri valeh etmişdi. O, Azərbaycan xalq musiqisi ilə ciddi maraqlanmış və müğənninin ifasından bir neçə xalq melodiyasını notlaşdıraraq işləmişdi.

Şövkət Məmmədova∗
∗

Şövkət Məmmədova (1897-1981) ilk azərbaycanlı qadın müğənni,
SSRİ Xalq artisti Аzərbаycаndа milli vоkаl ifаçılığının inkişаfında böyük rol
oynamışdır.
Şövkət Məmmədovanın səhnə fəaliyyətinə başlaması XX əsrin əvvəllərinə
təsadüf edir. Azərbaycanlı qızının səhnədə müğənni kimi ilk çıxışı o dövrün
Azərbaycan cəmiyyətində birmənalı qarşılanmasa da, o, öz yaradıcılıq yolunu davam etdirmiş, həm opera ifaçısı kimi, həm də pedaqoq kimi böyük nailiyyətlər əldə etmiş, Azərbaycanda vokal ifaçılığının inkişafına təkan vermişdir.
Şövkət Həsən qızı Məmmədova 18 aprel 1897-ci ildə Tiflisdə sadə bir ailədə anadan olmuşdur. Həmin dövrdə mədəni həyatı ilə seçilən Tiflis mühitində böyüyən Şövkət 6 yaşında ikən özəl məktəbdə təhsil alır. Valideynləri
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Şövkətin məktəbdə musiqiyə olan xüsusi marağını görüb onu uşaq musiqi
məktəbinin fortepiano sinfinə yazdırırlar. Şövkətin qeyri-adi musiqi duyumu
ona dərs deyən gürcü müəllimlərinin diqqətini çəkir. O, Baxın, Motsartın
əsərlərini fortepianoda özünəməxsus bacarıqla ifa edir, bəzən müxtəlif romanslar, ariyalar da oxuyurdu. Atası övladının qеyri-аdi istеdаdа və gözəl səsə mаlik оlduğunu görüb onu oxutdurmaq məqsədi ilə 1910-cu ildə Bakıya
gətirir. Bakı milyonçusu, mesenat Hacı Zeynalabdin Tağıyevə müraciət edir.
1916-1920-ci illərdə isə о, Ukrаynаnın və Rusiyаnın bir sırа şəhərlərində
kоnsеrtlərlə çıхış еdir. R.Qliyerlə birlikdə verdiyi konsertlərdə həm klassik Avropa operalarından ariyalar, həm də Azərbaycan xalq mahnıları ifa edir. R.M.Qliyеr
оnun охuduğu Аzərbаycаn хаlq mаhnılаrınа vаlеh оlаrаq, оnlаrdаn bir nеçəsini
nоtа köçürmüşdür. Sоnrаdаn Ş.Məmmədоvаnın təşəbbüsü ilə R.M.Qliyеr “Şаhsənəm” оpеrаsını bəstələmək üçün Аzərbаycаnа dəvət оlunmuşdur.
1921-ci ildə Şövkət xanım Bakıya köçür və fəaliyyətini burada davam etdirir.
Ş.Məmmədоvа 1921-1948-ci illərdə Аzərbаycаn Оpеrа Tеаtrının sоlisti оlmuşdur. Şövkət Məmmədovanın opera səhnəsində yaratdığı rollardan Violetta
(C.Verdi “Traviata”), Lakme (L.Delib “Lakme”), Olimpiya (J.Offenbax “Hofmanın nağılları”), Gülçöhrə (Ü.Hacıbəyli “Arşın mal alan”), Antonida (M.Qlinka
“İvan Susanin”), Rozina (C.Rossini “Fiqaronun toyu”), Şahsənəm (R.Qliyer
“Şahsənəm”), Nərgiz (M.Maqomayev “Nərgiz”) və b. qeyd olunmalıdır.
1927-1929-cu illərdə o, ikinci dəfə İtaliyaya gedir. Şövkət xanım burada
həm biliklərini təkmilləşdirir, həm də Roma, Venesiya, Neapol, Florensiya,
Piza şəhərlərinin musiqi və memarlıq incəsənətini öyrənir. O, dünyanın ən
məşhur klassik və müasir bəstəkarlarının əsərlərindən, milli xalq mahnılarından ibarət zəngin konsert repertuarı yaratmışdır.
1938-ci ilin aprelində Moskvada keçirilən Azərbaycan Ədəbiyyatı və İncəsənəti Dekadası zamanı Şövkət xanım Şahsənəm (R.Qliyer “Şahsənəm”) və
Nərgiz (M.Maqomayev “Nərgiz”) partiyalarını böyük sənətkarlıqla ifa etmişdir. Dekadadakı böyük nailiyyətlərinə və musiqi yaradıcılığı sahəsindəki fəaliyyətlinə görə 17 aprel 1938-ci ildə Şövkət xanım Məmmədova SSRİ Xalq
artisti fəxri adı ilə təltif olunmuşdur.
Şövkət Məmmədova Tiflisin, Odessanın, Moskvanın, Kiyevin, Peterburqun, Daşkəndin, Parisin, Təbrizin ən böyük opera teatrlarında və nəhəng konsert salonlarında konsertlər vermuş, kamera-vokal nümunələri ifa etmiş, opera qəhrəmanlarının partiyalarını oxumuşdur. Azərbaycan və dünya klassik
bəstəkarlarının müxtəlif janrlı vokal əsərləri Şövkət xanımın ifasında lentə
alınmış və vala yazılmışdır.
Аzərbаycаn оpеrа səhnəsinin pаrlаq simаlаrından biri olan Şövkət Məmmədova həm də görkəmli pеdаqоq və fəal ictimai xadim olmuş, оpеrа müğənnilərinin yеni nəsillərini yеtişdirərək, Аzərbаycаn milli оpеrа ifаçılığı sənətini inkişаf еtdirmişdir.
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1923-cü ildə Ş.Məmmədovanın təşəbbüsü ilə Bakıda Teatr Texnikumu
yaradılır. Bu, həm də Yaxın Şərqdə ilk teatr təhsil ocağı idi (hal-hazırda fəaliyyət göstərən Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti bu
texnikumun bazasında yaradılmışdır). Şövkət xanımın bir müddət direktorluq
etdiyi bu texnikumun ilk buraxılışı 1926-cı ildə olur.
1911-ci ildə H.Z.Tağıyevin və onun həyat yoldaşı Sona xanımın köməyi
ilə Ş.Məmmədova Milan şəhərində musiqi məktəbinə daxil olur. Şövkət Məmmədovanın ilk sənət müəllimi məşhur opera müğənnisi, uzun illər Milanın “La
Skala” teatrında işləmiş Dotti Ambrozio olub. O, gənc müğənni ilə səkkiz ay
məşğul olub və bu müddət ərzində Şövkət xanım artıq XVII və XVIII əsr İtaliya
bəstəkarları Monteverdinin, Kovallinin, Krassiminin, Perqolezinin mürəkkəb
əsərlərini məharətlə ifa edə bilirdi.
İtaliyada vokal təhsili almaq üçün Hacı Zeynalabdin Tağıyev hər ay ona
xüsusi təqaüd göndərirdi. Lakin 1912-ci ildə bu təqaüd kəsilir və tələbə qız
maddi çətinliklərlə üzləşdiyinə görə təhsilini yarımçıq qoyaraq vətənə qayıtmaq məcburiyyətində qalır.
Bakıya gələn Şövkət xanım maarifçi ziyalıların, ilk növbədə Üzeyir Hacıbəylinin, Məmmədhənifə Terequlovun, Hüseynqulu Sarabskinin, Müslüm
Maqomayevin köməyi ilə Bakının Tağıyev teatrında ilk dəfə professional ifaçı kimi çıxış edir. Bu hadisə mədəniyyət tariximizin səhifələrində əbədi iz
qoyur.
13 aprel 1912-ci ildə Tağıyev teatrı binasında Ü.Hacıbəylinin “Ər və arvad” operettası oynanılıb və yığılan vəsait bütünlüklə Şövkət xanıma verilib.
Tamaşadan sonra verilən konsertdə Şövkət xanım ilk azərbaycanlı qadın müğənnisi kimi səhnəyə çıxıb, bir neçə italyan mahnısı ifa edib.
Azərbaycanlı qızın üzüaçıq səhnəyə çıxması Bakı qoçularını bərk qəzəbləndirib və mənzilində yaşadığı həkim A.Axundovun köməkliyi ilə müğənni
gizlin yolla teatrdan çıxarılıb və Tiflisə yola salınıb.
Tiflisdə Ş.Məmmədova musiqi təhsilini davam etdirir. 1915-ci ildə isə
həyat yoldaşı Y.İ.Lyubarski ilə Kiyevə gedir. Orada Şövkət xanım böyük musiqi xadimləri ilə, o cümlədən Reynqold Qliyerlə, opera solistləri Flora Paşkseniya Dzejinskaya, Vorents Motvid, gələcəyin yazıçısı, tələbə Yusif Vəzir
Çəmənzəminli ilə tanış olur. Kiyev Konservatoriyasında A.Şperlinqin vokal
sinfində təhsil alır.
O, uzun illər bоyu Аzərbаycаn Tеаtr Texnikumunun nəzdində təşkil еtdiyi оpеrа sinfinə rəhbərlik еtmişdir. Оnun əsаs məqsədi оpеrа səhnəsi üçün
milli vоkаlçı kаdrlаrın, хüsusilə də qаdın müğənnilərin hаzırlаnmаsındаn ibаrət idi və о, bu işin öhdəsindən uğurlа gəlmişdir.
Ş.Məmmədоvаnın 1931-ci ildə çap olunmuş Azərbaycanda musiqili teatrın inkişaf yolları ilə kitabında vokal sənətinin inkişafı ilə bağlı dəyərli fikirləri və tövsiyələri öz əksini tapmışdır. Onun fikrincə, yеni оpеrа yаrаtmаq
üçün ilk növbədə, qаdın müğənnilər yеtişdirmək vаcib idi. Tеаtr texnikumu-
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Şövkət xanım həmin nümunələri öz repertuarına daxil edərək, konsertlərdə böyük zövqlə ifa edirdi. Sonradan bu mahnıları
R.Qliyer operada Şahsənəmin partiyasında istifadə etmişdir.
Bu haqda R.Qliyer yazırdı: “Azərbaycan xalq musiqisi ilə
mənim tanışlığım hələ 1918-ci ildən, gözəl Azərbaycan müğənnisi ilə görüşdüyüm vaxtdan başladı. O, məni Azərbaycan folklorunun ecazkar, rəngarəng, yüksək poetik, insanı həqiqi bədii
dəyəri ilə heyrətləndirən nümunələri ilə tanış etdi”1.
1923-cü ildə Şövkət Məmmədovanın təşəbbüsü ilə Xalq Komissarları sovetinin dəvətilə R.M.Qliyer musiqi folkloru əsasında opera yazmaq məqsədilə Azərbaycana gəlir və böyük həvəslə
nu həm klаssik, həm də muğаm оpеrаlаrındа çıхış еdən bir sırа qаdın müğənnilər bitirib, səhnəyə gəlmişdilər. İlk dəfə bu texnikumu bitirən qadın sənətkar isə məşhur opera müğənnisi Fatma Qədri olmuşdur.
Ş.Məmmədova həmçinin, 1945-ci ildən ömrünün sоnunа kimi Аzərbаycаn Dövlət Kоnsеrvаtоriyаsının vоkаl kаfеdrаsının prоfеssоru kimi fəaliyyət
göstərmiş, 1946-1950-cı illərdə isə vokal kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışmışdır.
1921-ci ildə yаrаdılmış Аzərbаycаn Dövlət Kоnsеrvаtоriyаsının vоkаlsоlо охumа və оpеrа hаzırlığı kаfеdrаsı rеspublikаdа vоkаlçı kаdrlаr hаzırlаyаn əsаs bаzа оlmuşdur. Burada, həm Rusiyadan dəvət olunmuş vokalçı pedaqoqlar, həm də onların yetişdirdiyi kadrlar çalışırdılar. Ş.Məmmədоvа konservatoriyada böyük vоkаlçılаr nəsli hаzırlаmışdır. Tаnınmış müğənnilərdən
M.Maqomayev, N.Raqulina, L.Platonova, Q.Zaxarova onun sinfində təhsil
almışlar.
Hal-hazırda Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası nəzdində Opera studiyası Şövkət Məmmədovanın adını daşıyır. Şövkət xanım həm də məşhur teatr xadimi idi. O, 1939-1945-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının direktoru olmuşdur. 1945-ci ildə təsis edilmiş Azərbaycan Teatr
Cəmiyyətinin ilk sədri də Şövkət xanım olmuşdur. O, bu vəzifədə 1952-ci ilə
qədər çalışmışdır. Hazırda həmin cəmiyyət Azərbaycan Teatr Xadimləri
İttifaqı adlanır.
Azərbaycanda ilk not nəşriyyatı da Ş.Məmmədovanın təşəbbüsü ilə yaradılmışdır. Burada 1927-ci ildə Ü.Hacıbəylinin və M.Maqomayevin not yazıları əsasında “Azərbaycan türk el nəğmələri” adlı ilk məcmuə nəşr olunur.
1925-ci ildə Fransada musiqi valları buraxılan ilk azərbaycanlı qadın müğənni məhz Ş.Məmmədova olmuşdur.
Şövkət Məmmədova 8 iyun 1981-ci ildə Bakıda vəfat etmişdir.
1
Глиэр Р.М. Творческий синтез. Газета “Советская литература”, № 4,
1936 г.
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işə başlayır. Opera üçün Şərq xalqları arasında məşhur olan
“Aşıq Qərib” dastanının variantlarından biri seçilir.
R.Qliyer yazırdı: “Şərq həmişə çoxlu nağılların beşiyi olmuşdur. Üslubuna görə rəngarəng, aydın süjet xəttinə və ictimai
fikrə malik, bədii cəhətdən tamlığı ilə seçilən bu nağıllar təmiz,
zahiri effektlə deyil, həqiqi Şərqlə maraqlanan hər kəs üçün həmişə əsl sərvət olmuşdur”1.
Azərbaycan aşıq yaradıcılığında əbədi məhəbbət dastanlarından biri olan Aşıq Qərib və Şahsənəm haqqında dastan xalq arasında çox sevilir. Təxminən XVI-XVII əsrə aid edilən bu dastan
aşıq yaradıcılığında nəsildən-nəslə keçmiş, onun çoxsaylı variantları meydana gəlmişdir.
Dastanın mövzusu Azərbaycan xalq musiqi yaradıcılığına da
sirayət etmişdir. Belə ki, sönməz və sədaqətli məhəbbət iki sevən aşiqin nə qədər iztirablardan və sınaqlardan sonra əldə etdikləri ən böyük nemət kimi təsvir olunaraq, bir sıra əsərlərin
əsasını təşkil edir. Aşıq Qərib haqqında dastan digər Şərq xalqlarının yaradıcılığında da geniş yayılmışdır, onun gürcü, özbək,
türkmən variantları mövcuddur.
“Aşıq Qərib” dastanı dahi rus şairi M.Lermontovu eyni mövzuda poema-nağıl yaratmağa ruhlandırmışdır. Həmçinin, bu süjet əsasında bir sıra opera və balet əsərləri meydana gəlmişdir.
1916-cı ildə Azərbaycan bəstəkarı Zülfüqar Hacıbəyov bu
dastanın motivlərindən istifadə edərək, muğam operaları ənənəsində “Aşıq Qərib” operasını bəstələmiş və əsər həmin ildə Bakıda tamaşaya qoyulmuşdur.
Ümumiyyətlə, bu mövzuda yazılmış operaların librettoları ilə
ilkin mənbə arasında fərqlər özünü göstərir. Əsas fərq dastanın başlanğıcı ilə, dastanlar üçün səciyyəvi olan qəhrəmanın yuxuda “buta” alması, yəni sevgilisini yuxuda görüb, onun eşqi ilə aşıqlıq etməsi ilə bağlıdır. Bu cəhəti “Aşıq Qərib” dastanında da görürük.

1

Глиэр Р.М. Подлинный Восток. Сборник “Декада азербайджанского искусства в Москве”, 1939, с. 7.
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II fəsil
R.M.Qliyerin “Şahsənəm” operası
R.M.Qliyer Azərbaycana klassik tipli operanın yaradılması
üçün dəvət olunmuşdu və onun Azərbaycan folkloruna əsaslanaraq bəstələdiyi “Şahsənəm” operası musiqi mədəniyyəti tarixində mühüm rol oynadı.
R.Qliyerin “Şahsənəm” operası Azərbaycanda klassik operanın
yaranması dövrünün ilk təşəbbüslərindən biri olaraq, Azərbaycan
bəstəkarlarının da bu sahədəki yaradıcılığına təkan vermiş, Müslüm Maqomayevin “Nərgiz”, Üzeyir Hacıbəylinin “Koroğlu” kimi
milli klassik operalar üçün müəyyən zəmin yaratmışdır.
Bu dastan, Təbrizdə yaşayan, kasıb bir oğlan olan Rəsul haqqındadır. Təbiət ona gözəl səs və şairlik istedadı vermişdir.
Lakin bir gün Rəsulun gördüyü qəribə yuxu onun bütün həyatını
dəyişir. O, yuxuda möhtəşəm bir bağça və burada toplaşan
qızların içərisində gözəl Şahsənəmi görür. Onun yanında dayanan dərviş deyir: “Rəsul, bu qız Tiflis zadəganı Şahsənəmdir,
mən onu sənə verdim”. Oyandıqdan sonra Rəsul nəyin bahasına
olursa-olsun yuxuda vurulduğu qızı tapmağa qərar verir. O, anası və bacısı ilə Tiflis şəhərinə yola düşür, burada onu Aşıq Qərib
(Aşıq – eşq, sevən aşiq, Qərib – başqa ölkədən gəlmiş kimi təfsir
oluna bilər) adlandırırlar.
Dastanın bu hissəsi librettoya daxil olmamışdır. Sonrakı süjet xəttində də dəyişikliklər vardır.
Şahsənəmin atası varlı bir şəxs olan Bəhram bəy qızına görə
Qəribdən yeddi kisə qızıl tələb edir. Qərib bundan məyus olaraq,
sevgilisi ilə vidalaşır və var-dövlət əldə etmək ümidi ilə yola düşür. Bu vaxt Şahsənəmin atası qızına Qəribin öldüyünü xəbər
verir və onu varlı əsilzadə olan Şahvələdə nişanlayır. Toy günü
Qərib gəlib çıxır və sevgilisini istəmədiyi nigahlanmadan qurtararaq, ona qovuşur.
Demək olar ki, operada hadisələrin inkişafı məhz Qəriblə
Şahsənəmin görüşü səhnəsindən başlanır, daha sonra Bəhram
bəyin müdaxiləsi ilə davam edir. Lakin operada, dastandan fərqli
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olaraq, Bəhram bəy daha qəddar təsvir olunur, o, Qəribdən pul
tələb etmir, onu sərt cəzalandıraraq, zindana atır. Bu kimi dəyişikliklər dramaturji hadisələrin inkişafına təkan verir.
Aşıq Qərib obrazında xalq arasında çox sevilən aşıqların ən
gözəl cəhətləri toplanmışdır. Xalqın zəngin təxəyyülü sayəsində
Qərib obrazı – qədimdən xalqın arzu və istəklərinin ifadəçisi,
xalq müğənnisi olmaqla yanaşı, yüksək nəcib keyfiyyətlərə malik, cəsur, sərbəst bir insan kimi təsvir olunur. Şahsənəmə bəslədiyi təmiz, təmənnasız və sədaqətli məhəbbəti ona bütün çətinliklərin öhdəsindən gəlməyə kömək edir.
Aşıq Qəribin sevgilisi Şahsənəmin surətində isə sonsuz məhəbbət, paklıq inadlı iradə və cəsurluqla birləşir. Şahsənəmin işıqlı obrazı sədaqətli və vəfalı bir qızın surətini təcəssüm etdirir. Kasıb Aşıq Qəribi sevməklə, ona ömrünün sonuna kimi sadiq qalır.
R.Qliyerin “Şahsənəm” operası üzərində iş prosesində librettonun iki redaksiyası meydana gəlmişdir. Birinci redaksiya
1923-cü ildə tanınmış rus şairi və bir sıra opera mətnlərinin müəllifi M.P.Qalperin (1882-1942) tərəfindən yazılmışdı. İkinci redaksiya isə 1932-ci ildə Azərbaycanın görkəmli yazıçı və dramaturqu Cəfər Cabbarlıya (1899-1935) məxsus olub, birincidən
əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənirdi.
M.Qalperinin yaratdığı librettonun birinci variantında əsasən
rus şairi Y.Lermontovun “Aşıq Qərib” nağılının və bir sıra digər
dastan variantlarının təsiri özünü büruzə verirdi. Belə ki, librettonun bu redaksiyasında hətta Lermontovun qəhrəmanlarının adı
və xarakteri onun təsvir etdiyi kimi saxlanılır. Qalperin Şahsənəmin yuxusu epizodunu, həmçinin, dördüncü pərdədəki toy səhnəsini Lermontovun əsərində olduğu kimi saxlamışdır.
Qalperinin dastan əsasında işlədiyi epizodlardan biri kimi
Qəribin ölüm xəbəri ilə bağlı səhnəni qeyd edə bilərik. Dastanda
Qəribin ölməsi xəbərini onun anasına Şahvələd tərəfindən
muzdla tutulmuş Güloğlan gətirir. Librettoda isə Güloğlan surətinə yer verilməmişdir və bu xəbəri Şahvələdə onun qardaşı verir.
Ümumiyyətlə, operanın birinci redaksiyasında süjet xətti çox
qarışıq və natamam surətdə işlənilmişdir. Librettonun çatışmayan cəhətlərinə baxmayaraq, əsərin musiqisi öz bədii dəyərinə
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görə daha güclü və təsirli idi.
1927-ci ildə operanın ilk tamaşasından sonra təklif olunur ki,
operanın librettosu yenidən işlənilsin, bütün kəsirlər aradan qaldırılsın. Librettonun yeni redaksiyasının hazırlanması Cəfər
Cabbarlıya tapşırılır.
C.Cabbarlı hələ 1923-cü ildə Xalq Komissarları Sovetində
opera üçün mətn seçilərkən, bu mövzunu təklif etmişdi. 1925-ci
ildə isə o, Qliyerin mətnini Azərbaycan dilinə tərcümə etmişdi.
Xalq dastanının məzmununu dərindən bilən C.Cabbarlı özünün
xalq musiqi yaradıcılığı ilə bağlı fikirlərini də R.Qliyerlə bölüşürdü, ona bir neçə melodiyanın mətnini də vermişdi.
“Şahsənəm” operasının librettosunun ikinci redaksiyasını işləyən C.Cabbarlı, ilk növbədə, süjet xəttində olan bütün mistik
personajları çıxarır və əsərin fanrastik əhval-ruhiyyəsinə aydınlıq gətirir. Bunun sayəsində məişətin təsviri baxımından əsər daha real və həqiqətə uyğun təsvir olunur.
C.Cabbarlı süjetin əsas ideyasını konfliktli inkişaf xətti ilə
qovuşdurmuşdur. Qəddar Bəhram bəyin, Şahsənəm və Aşıq Qəriblə qarşıdurması da qabarıq verilmişdir. O, dastanın məzmununda öz əksini tapmış sosial ədalətsizlik motivlərini önə çəkərək, süjet xəttinin bu istiqamətdəki inkişafını genişləndirir.
İctimai motivləri qabarıq göstərmək üçün C.Cabbarlı librettoya
yeni epizodlar daxil edir ki, bunlar da psixoloji və dramaturji baxımdan özünü doğruldur: məsələn, birinci pərdədə Bəhram bəyin əmri
ilə Aşıq Qəribin zindana atılması səhnəsi, ikinci pərdədə Bağdad bazarının təsviri, aşıqların yarışması səhnəsi və s. Bütün bu səhnələrdə
Qəribin dilindən səslənən hər bir ifadə, xüsusilə də xalq yaradıcılığından alınmış ifadələr zülmkarlara qarşı ittiham kimi səslənir.
Bu redaksiyada Şahsənəm obrazı da daha qətiyyətli, iradəli
xarakter kəsb edir. Qəribə olan məhəbbətindən güc alaraq, o,
qəddar atasının əsarətindən qurtularaq, azadlığa çıxmaq istəyinə
nail olur. O, Qəribə tərəf yönəlmiş qılınca da özünü sipər edərək, onu qoruyur.
Aşıq Qərib obrazında mərd cizgilər daha qüvvətli verilmişdir.
Yeni redaksiyada Aşıq Qərib obrazı xalqın sevimli sənətkarı, ədalətsizliyə qarşı mübarizə aparan haqq aşığı kimi təsvir olunur.
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Beləliklə, librettonun mətnindəki bu cür əhəmiyyətli dəyişikliklərdən sonra R.Qliyer musiqi mətni üzərində yenidən işləyərək, onu mükəmməlləşdirmişdir.
Opera 4 pərdə, 5 şəkildən ibarətdir. Operanın qısa məzmunu
belədir.
Birinci pərdə.
Böyük nüfuz sahibi, varlı mülkədar Bəhram bəyin bağında
onun qızı, gözəl Şahsənəm öz rəfiqələrinə gənc və yaraşıqlı Aşıq
Qəribə bəslədiyi ehtiraslı məhəbbətindən danışır. Uzaqdan onun
səsini eşidincə, Şahsənəm qızlardan onu yalqız buraxmalarını
xahiş edir. Sevgililərin görüşü çox çəkmir. Onları ayrılıq gözləyir. Şahsənəmin atası onu zəngin bir zadəgan olan Şahvələdə ərə
verməyə hazırlaşır. Şahsənəmlə Aşıq Qəribi bir yerdə görən
Bəhram bəy qəzəblənərək, öz əlaltılarına onun əl-qolunu bağlayaraq, zirzəmiyə atmağı əmr edir. Bəhram bəyin və əyanların
Şahvələdi qarşılamağa hazırlaşmasından istifadə edərək, vəfalı
Şahsənəm rəfiqələrinin köməyi ilə Aşıq Qəribi azad edir. Gənc
oğlan öz sevgilisini buraxıb bir müddət başqa yerlərə getməyə
məcbur olur. Şahsənəm söz verir ki, onu sədaqətlə yeddi il gözləyəcək. Bəhram bəy Şahsənəmin Aşıq Qəribi zindandan azad
etdiyindən xəbər tutub, onu cəzalandırmaqla hədələyir.
İkinci pərdə.
Birinci şəkil. Qızmar bir yay günündə yad elləri dolaşan
Aşıq Qərib sakit bir çayın kənarında dincəlir. Gənc aşığın bütün
fikirləri gözəl sevgilisi ilə bağlıdır, onun həsrətindən kədərlənir.
Lakin yad ölkədə sürgündə də ona düşmənçilik edən adamlar
var. Məkrli Güloğlan onu daima izləyir. Aşıq Qərib çayda çimərkən, onun köynəyini oğurlayıb aparır.
İkinci şəkil. Uzaq ellərdə yerləşən malikanələrdən birində
bazar təsvir olunur. Karvanlar düzülüb. Müxtəlif ölkələrdən gəlmiş tacirlər öz mallarını düzərək, qızğın al-ver edirlər.
Bazarın səs-küyündə xanın carçısının səsi eşidilir. O, təntənəli surətdə elan edir ki, xalqın çox sevdiyi məclis – aşıqların
yarışı keçiriləcək. Qalibi yüksək mükafat gözləyir, xanın qızı öz
əlləri ilə ona qiymətli boyunbağı verəcək. Xanın, qızının və
əyanların iştirakı ilə yarışma başlayır. Aşıq Səməd aşıq Həsənlə
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yarışır, uzun və gərgin yarışdan sonra Aşıq Həsən qalıb çıxır.
Onun hamıdan üstün olması aydın görünür. Artıq Həsən öz qələbəsini bayram etməyə hazırlaşdığı bir vaxtda isə xalq kütləsinin
içindən heç kimin tanımadığı bir gənc – Aşıq Qərib çıxır. O, cəsarətlə yarışa girir və qəribinə qalib gəlir. Xalq məharətli aşığı
tərifləyib mədh edir. Xan və onun əlaltıları isə əsəbiləşirlər: tanınmış saray aşığına çatacaq mükafatı gənc bir aşıq qazandı. Xanın qızı mükafatı Aşıq Qəribə verməkdən imtina edir.
Aşıq Qəribi sanki bədbəxtlik təqib edir: o, öz yerlisi olan tacirdən öyrənir ki, əgər indi Şahsənəmi xilas etməsə, o, sevmədiyi Şahvələdə ərə getməyə məcbur olacaq. Lakin bir ölkədən başqa ölkəyə belə böyük məsafəni Aşıq Qərib necə gedə bilər?
Gənc bir qədər bundan əvvəl onun sənətini tərənnüm edən dinləyicilərinə müraciət edərək, kömək istəyir. Xalq aşığın qəminə
şərik çıxır və ona yel qanadlı bir at bağışlayır.
Üçüncü pərdə.
Şahsənəm taleyinə yazılan bütün kədərli hadisələri təmkinlə
qarşılayır. Aşıq Qəribdən heç bir xəbər yoxdur. Yeddi il olar ki,
atası onu Şahvələdlə evlənməyə məcbur edir. Yalnız qəlbində
yaşatdığı məhəbbət gənc qıza bütün çətinliklərə dözməyə kömək
edir. Taleyin sonuncu zərbəsindən Şahsənəm ruhdan düşür: Aşıq
Qəribin anası oğlunun öldüyünü xəbər verir, Güloğlan Qəribin
qanlı köynəyini gətirdikdən sonra hamı buna inanır. Dərd əlindən üzülmüş qız huşunu itirir. Xəyalında onun gözü qarşısında
çayın axar suları, dağın başından köhlən atın belində süzərək
ona doğru gələn, əlində sazını tutmuş sevgilisi Aşıq Qərib görünür. Şahsənəm onun sağ olduğuna inanır və əvvəlki kimi onu
gözləyir.
Dördüncü pərdə.
Qoyulan müddət bitir. Şərtləşdikləri kimi, bu gün Aşıq Qərib
Şahsənəmin dalınca gəlməsə, o, Şahvələdə ərə getməyə məcbur
olacaq. Toy məclisi başlayır. Qəm-kədər içində olan gəlini gətirirlər. Bu zaman Aşıq Qəribin uzaqdan eşidilən səsi Şahsənəmə
ümid verir. Aşıq Qərib atın üstündə sevgilisinə yaxınlaşır. Gənclərin məhəbbəti və sədaqəti qarşısında hamı baş əyir, həm Şahvələd, həm Bəhram bəy də bu sıradadır. Xalq cətin anda aşığa
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sehrli at hədiyyə etməklə onu və sevgilisini xilas edir, bir-birinə
qovuşmalarına yardımçı olur, gənc qəhrəmanların məhəbbətini
alqışlayır.
Оpеranın musiqi mаtеriаlının əsаsını Аzərbаycаn хаlq musiqi nümunələri – mаhnı və rəqslər, аşıq hаvаlаrı, zərbi-muğаmlаr
təşkil еdir. Аzərbаycаn хаlq musiqisini öyrənmək məqsədilə
R.Qliyеr görkəmli хаnəndə Cаbbаr Qаryаğdıоğlu və tаrzən Qurbаn Pirimоvlа yахın ünsiyyətdə оlmuş və оnlаrın ifаsındаn оtuzа yахın nümunəni nоtа yаzаrаq, оpеrаdа istifаdə еtmişdir.
1920-30-cu illərdə Reynqold Qliyerə “Şahsənəm” operası
üzərində iş prosesində Azərbaycanın görkəmli sənətkarları – tarzən Qurban Pirimov və xanəndə Cabbar Qaryağdıoğlu yaxından
kömək etmiş, Azərbaycan xalq mahnı və təsniflərindən bəzi nümunələri bəstəkara öyrətmiş, onların nota salınmasında iştirak
etmiş, eyni zamanda, Azərbaycan musiqisinin zəngin xəzinəsi
haqqında məlumat vermişlər.
Ə.Bədəlbəylinin yazdığına görə, 1923-cü ildə görkəmli rus –
sovet bəstəkarı R.M.Qliyer “Şahsənəm” operasını bəstələmək
üçün Azərbaycana dəvət edildikdə onu Azərbaycan musiqisinin
xüsusiyyətləri və ayrı-ayrı nümunələri ilə tanış etmək və onu
operası üçün lazımi melodik materiallarla təmin etmək məqsədilə, Cabbar Qaryağdıoğlu ilə Qurban Pirimov bəstəkara təhkim
olunurlar.
К.Qliyer “Şahsənəm” operasının necə bəstələndiyi haqqında
məqaləsində bununla bağlı olaraq yazırdı: “Xalq şeriyyətinin tükənməz mənbəyini və zəngin xəzinəsinin qapısını qarşımda taybatay açan mənim müəllimlərim: qocaman xalq müğənnisi Cabbar Qaryağdıoğlu ilə tarzən Qurban Pirimov olmuşlar”1.
Еlmi ədəbiyyаtdа R.Qliyеrin “Şаhsənəm” оpеrаsındа 30-а yахın xalq melodiyasının istifаdə оlunduğu göstərilir. İnfоrmаtоrlаr
arasında Cabbar Qaryağdıoğlu və Qurban Pirimovlа yаnаşı, opera
müğənnisi Şövkət Məmmədovanın, operanın libretto müəllifi, dramaturq Cəfər Cabbarlının, həmçinin konservatoriyanın professoru
1

Глиэр Р.М. Творческий синтез. Газета “Советская литература”, № 4,
1936 г.
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B.Karaqiçevin də аdı çəkilir, оnlаrın bəstəkаrа vеrdiyi nümunələrin
аdı göstərilir, xalq mahnı, instrumental rəng və rəqs melodiyalarının hansı mənbədən alındığı və operanın hansı hissəsində işlənildiyi, kimin tərəfindən ifa edildiyi qeyd olunur1.
N.Mehdiyevanın məlumatında 28 xalq melodiyasının siyahısı
verilmişdir. Onların arasında opera müğənnisi Şövkət Məmmədovanın iki türk xalq mahnısını, operanın libretto müəllifi, dramaturq Cəfər Cabbarlının – iki türk xalq mahnısını, həmçinin konservatoriyanın professoru B.Karaqiçevin bir Azərbaycan xalq
mahnısını bəstəkara verdiyi göstərilir. Siyahıdakı digər xalq mahnılarının, instrumental rəng və rəqs melodiyalarının Cabbar Qaryağdıoğlu və Qurban Primov tərəfindən ifa edildiyi qeyd olunur2.
Siyahıdakı musiqi nümunələri arasında “Naxçıvanda”, “Qadan alım ay alagöz”, “Bəli, bəli can”, “Onu demə zalım yar”
xalq mahnıları və təsniflərlə yanaşı, “Hüseyni” rənginin, “Qarabağ şikəstəsi” instrumental melodiyasının, “Çahargah” muğamının melodiyasının, “Arazbarı” zərbi-muğamının mövzusunun,
“Ənzəli” Azərbaycan xalq rəqsinin, “Dərin bahar” fars xalq
mahnısının, asıqların yarışmasının əsasını təşkil edən “Kərəmi”
havasının adı çəkilir.
N.Mehdiyeva Qurban Pirimovun tarda ifasından dörd melodiyanın yazıldığını göstərir: fars xalq mahnısı “Dərin bahar”, “Ənzəli”
rəqsi, “Arazbarı” instrumental melodiyası, “Kərəmi” aşıq havası3.
Beləliklə, “Şahsənəm” operasında yer almış “Şikəstə”,
“Arazbarı” melodiyalarının, bir sıra təsnif, rəqs və xalq mahnılarının, habelə “Aşıqların yarışı” səhnəsindəki melodiyaların rus
bəstəkarı üçün məhz Qurban Pirimovun öz ifasında nümayiş etdirməsi diqqətəlayiqdir.
Bu barədə Ə.Bədəlbəylinin qeydləri də maraq doğurur. O,
göstərir ki, xüsusilə 1933-cü ildə Qliyer öz operasının ikinci redaksiyası üzərində işlərkən, libretto müəllifi Cəfər Cabbarlının
tövsiyəsi üzrə, ikinci pərdədəki “Aşıqların yarışı” səhnəsini ta1

Мехтиева Н. Опера “Шахсенем” Р.Глиэра. Ученые записки АГК
им. Уз. Гаджибекова, Баку, 1974, № 2. с. 3-4.
2
Yenə orada.
3
Yenə orada.
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mamilə yenidən yazmalı idi. Çünki, operanın süjet xəttinin inkişafında “Aşıqların yarışı” səhnəsinin çox əhəmiyyəti vardır. Bunun üçün, əvvəla, son dərəcə koloritli və səciyyəvi musiqi lazım
idi. Həm də bu musiqinin forması Azərbaycan aşıqlarının “Deyişmə” zamanı çaldıqları musiqiyə uyğun olmalı idi1.
“Öz uşaqlıq dövrünü Qarabağ aşıqlarının məskəni olan Abdal-Gülablıda keçirmiş və gənc yaşlarında saz çalmaqda hünər
göstərən Qurban Pirimov bəstəkarı hər cəhətdən münasib musiqi
materialı ilə “təchiz etdi”. Beləliklə, R.M.Qliyer “Şah Sənəm”
operasının ikinci pərdəsindəki “Aşıqların yarışı” səhnəsinin musiqisini eynilə Qurban Pirimovun çalğısından bəstələmiş oldu”2.
Həmçinin, “Şah Sənəm” operasının Uvertürasının əsas mövzusunu təşkil edən “Arazbarı” zərbi-muğamının melodiyası da
Qurban Pirimovun ifasından R.Qliyer tərəfindən nota salınaraq
istifadə olunmuşdur. Operanın dördüncü pərdəsindəki “Toy mərasimi” səhnəsinin musiqisi də həmin mövzuya əsaslanır.
Хаtırlаdаq ki, “Kərəmi” аşıq hаvаsını öz оpеrа əsərlərində
Ü.Hаcıbəyli (“Əsli və Kərəm”), Z.Hаcıbəyоv (“Аşıq Qərib”),
M.Mаqоmаyеv (“Şаh İsmаyıl”) də istifаdə еtmişlər ki, bu dа bir
növ, həmin hаvаnın sırf dаstаn yаrаdıcılığı ilə bаğlı оlmаsındаn
və аşıq dеyişmələrinin əsаsını təşkil еtməsindən irəli gəlir.
Yеri gəlmişkən, оnu dа dеmək lаzımdır ki, yuхаrıdа аdı çəkilən muğаm оpеrаlаrınа “Kərəmi” аşıq hаvаsı şifаhi ənənəli
musiqi nümunəsi kimi хаnəndə pаrtiyаsınа (nоt yаzısı оlmаdаn,
imprоvizаsiyаlı ifа), еləcə də simfоnik еpizоdlаrа dахil еdilmişdirsə, “Şаhsənəm” оpеrаsındа bu mеlоdiyаnın nоt yаzısı və vоkаl-simfоnik işlənilməsi əsаsındа böyük bir səhnə qurulur. Bеləliklə, аyrı-аyrı əsərlərdə еyni bir hаvаnın müхtəlif cür mənаlаndırılmаsını və təfsirini görürük..
Ə.Bədəlbəyli qеyd еdir ki, “Kərəmi” hаvаsını R.Qliyеr Qurbаn Pirimоvun ifаsındаn nоtа yаzmış və işləmişdir ki, bu dа
“Şahsənəm” operasının ikinci pərdəsindəki “Aşıqların yarışı”
səhnəsinin musiqisinin əsаsını təşkil еtmişdir.
1
2

Bədəlbəyli Ə. Qurban Pirimov. B., 1955, s. 41.
Yenə orada.
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R.Qliyеrin əsаs məqsədi milli mövzuyа, хаlq musiqisinə mürаciət еdərək, klаssik musiqi qаnunlаrı, Qərb охumа ənənələrinə
əsаslаnаn оpеrа əsəri yаrаtmаqdаn ibаrət idi.
“Şаhsənəm” lirik-еpik оpеrа jаnrınа аid оlub, hаdisələrin
təmkinlə, tələsmədən, аrdıcıl inkişаfınа əsаslаnır ki, bu dа dаstаnlа bаğlı cəhətdir. Оpеrаdа həm rəngаrəng jаnr lövhələri, həm
də qəhrəmаnlаrın dахili vəziyyətini üzə çıхаrаn səhnələr bir-birini əvəz еdir. Çох zаmаn əsərin qəhrəmаnlаrı аrаsındаkı münаsibətlər еlə jаnr səhnələri fоnundа аçılır.
“Şаhsənəm” оpеrаsındа qəhrəmаnlаrın səciyyələndirilməsi
pаrlаq və qаbаrıq vеrilmişdir. Şаhsənəm və Аşıq Qərib оbrаzlаrı
lirik хаrаktеrlidir. Оnlаrın məhəbbətini хаrаktеrizə еdən lеytmövzu хаlq mаhnı mеlоdiyаsınа əsаslаnır.
Şаhsənəmin pаrtiyаsı dа хаlq mаhnı mеlоdiyаlаrı əsаsındа
qurulmuşdur. Məsələn, Şаhsənəmin аriyаsındа mеlоdiyаnın zəngin оrnаmеntlərlə işlənilməsi diqqəti cəlb еdir.

Аşıq Qəribin аriyаsındа dа bеlə zəngin mеlоdik хətt özünü
göstərir.
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Оpеrаdаkı vоkаl nömrələrdə – аriyа, аriоzо və duеtlərdə mеlоdiyаnın quruluşundа mаhnıvаrilik аpаrıcı əhəmiyyət kəsb еdir.
Еyni zаmаndа, müхtəlif ritmik qruplаşmаlаrdаn ibаrət оrnаmеntаl mеlоdik хəttin inkişаfı imprоvizаsiyаlılıq хüsusiyyətləri аşılаyır. İfаçılıq bахımındаn bеlə mеlоdiyа sərbəst inkişаf хаrаktеri
dаşıyır ki, bu dа lirik хаlq mаhnı mеlоdiyаlаrınа yахındır.
Оpеrаdа lirik оbrаzlаrlа yаnаşı, müхtəlif хаrаktеrli musiqi
pаrtiyаlаrı öz əksini tаpmışdır. Məsələn, Bəhrаm bəyin, Şаhvələdin, Gülоğlаnın pаrtiyаlаrı fərdi cizgilərə malikdir.
“Şаhsənəm” оpеrаsındа bəstəkаr хоr, rəqs səhnələrinə, simfоnik musiqi еpizоdlаrınа dа gеniş yеr vеrmişdir.
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Xor səhnələrindən II pərdədən Tacirlərin xoru, Final xoru
özünün orkestr müşayiəti ilə fərqlənir. Məhz müşayiət sayəsində
xorun simfonikləşdirilməsi meyli özünü büruzə verir. Ümumi
homofon-harmonik quruluş daxilində xor partiturasında partiyaların imitasiyalı səsləşməsi, orkestrlə xor arasında əmələ gələn
özünəməxsus kontrapunktik xətlər də buna şərait yaradır.
Operada ansambl səhnələrinin rolu – duetlər, kvintet və s.
dramaturji inkişafda mühüm əhəmiyyətə malikdir. Qliyer duetləri polifonik üslubda yaradaraq, onların geniş inkişaflı olmasına çalışmışdır. Dialoq tipli ifadə tərzinə əsaslanan duetlərdə səslərin
kontrapunktlu uzlaşması diqqəti cəlb edir. Məsələn, Şahsənəm və
Aşıq Qəribin birinci duetində bu cəhətlər özünü qabarıq göstərir.
Operada bəstəkar çox bacarıqla vokal tembrlərdən istifadə
etmişdir. Şahsənəm partiyasını o, Şövkət Məmmədovanın səsinə
uyğun olaraq, lirik-koloratur soprano üçün yazmışdır. Aşıq Qəribin partiyası isə yüksək tessituralı tenor səs üçün nəzərdə tutulur
ki, bu da məhz aşıqların səslərinə uyğundur. Digər partiyalarda
isə bəstəkar aşağı kişi səslərindən – Bəhram bəy bas, Şahvələd
bariton və s. istifadə etmişdir.
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Operanın simfonik epizodları xüsusilə diqqətə layiqdir. Burada milli musiqi mövzuları geniş simfonik inkişafa məruz qalaraq,
böyük simfonik lövhəyə çevrilir. Bu epizodlarda bəstəkar variasiyalı inkişaf üsulunu geniş surətdə tətbiq edir. Uvertüra isə mürəkkəb simfonik inkişaf üsullarının tətbiqi ilə diqqəti cəlb edir.
Bütün bunlаr əsərin klаssik quruluşunu şərtləndirərək, böyük
оpеrа ənənələrini dаvаm еtdirir. Bu bахımdаn “Şаhsənəm”
Аzərbаycаn musiqi mədəniyyətində rus klаssik musiqi ənənələrinin inkişаfı üçün zəmin yаrаdаn bir əsər kimi diqqətəlаyiqdir.
R.Qliyеrin “Şаhsənəm” оpеrаsının musiqi tаriхindəki yеrini
хаrаktеrizə еdərkən, dеməliyik ki, bu, Аzərbаycаn musiqisində,
хаlq mövzulаrı əsаsındа yаzılmış klаssik tipli bir оpеrа kimi dəyərli оlsа dа, hər hаldа bu, rus bəstəkаrının təfsiri idi. R.Qliyеr
rus klаssik musiqi təcrübəsinə, ənənəvi rus оriyеntаlizmi prinsiplərinə əsаslаnаrаq, Şərq üslubundа оpеrа yаrаtmışdır.
S.Qаsımоvаnın yаzdığı kimi, аdətən rus bəstəkаrlаrı ümumşərq mоtivlərinin təcəssümünü əsаs götürürdülərsə, R.Qliyеrin
“Şаhsənəm” оpеrаsı milli müəyyənliyi ilə fərqlənirdi. Həttа bir
sırа simfоnik еpizоdlаrdа bəstəkаr хаlq musiqisinin lаd-intоnаsiyа və mеtrо-ritmik хüsusiyyətlərinə əsаslаnаrаq, ənənəvi оriyеntаlizm üsullаrındаn uzаqlаşmаğа çаlışmışdır. Bununlа bеlə bunu, əsl milli оpеrа аdlаndırmаq düzgün оlmаzdı1.
“Şаhsənəm” Аzərbаycаn хаlq musiqisinin hüdudsuz imkаnlаrını, оnun müаsir bəstəkаrlıq yаzı üslubu, оpеrа fоrmаlаrı və
simfоnik musiqi qаnunlаrı ilə qоvuşdurmаnın mümkünlüyünü
bir dаhа təsdiq еtdi.
Ü.Hаcıbəyli R.Qliyеrin “Şаhsənəm” оpеrаsının səhnəyə qоyulmаsını yüksək qiymətləndirmişdir. O, yаzırdı ki, bəstəkаrın
böyük ustаlıqlа yаrаtdığı bu оpеrа Аzərbаycаndа yеni оpеrа mədəniyyətinin möhkəm təməlini qоydu2.
Еlmi ədəbiyyаtdа bəzən bu əsərin librеttоsundа və musiqi
məzmunundа оlаn qüsurlаrın tənqid оlunmasına dа rast gəlinir.
Lakin bununla belə, R.Qliyеrin “Şаhsənəm” оpеrаsının əhəmiyКасимова С.Дж. Оперное творчество композиторов советского
Азербайджана. Ч.1. Баку, 1973.
2
Hacıbəyli Ü.Ə. Əsərləri. II cild, Bakı, 1965, s. 277.
1
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yətini düzgün dəyərləndirmək lаzımdır. Doğrudur, bu оpеrаnı –
milli оpеrа аdlаndırmаq оlmаz. Lаkin bu, Аzərbаycаn musiqisinə əsаslаnаn rus bəstəkаrı tərəfindən yаrаdılmış bir əsər kimi
qiymətləndirilir.
R.Qliyеrin “Şаhsənəm” оpеrаsınа musiqi ictimаiyyətinin ikitərəfli münаsibəti dövrün ictimаi-siyаsi аb-hаvаsındаn irəli gəlirdi. Bеlə ki, Аzərbаycаn хаlq musiqisinin işlənilməsi və vоkаl
təhsili almış müğənnilərin repertuarına daxil edilməsi, аrdıcıl
оlаrаq, əsrin əvvəllərindən – Ü.Hаcıbəyli, Z.Hаcıbəyоv, M.Mаqоmаyеv tərəfindən həyаtа kеçirilməyə bаşlаmış və bu cəhət
Аzərbаycаn bəstəkаrlаrının yаrаdıcılıq üslubunun əsаs хüsusiyyətlərindən birinə çеvrilmişdir.
Еyni zаmаndа, хəlqilik, mаhnıvаrilik kimi dəyərləndirilən
cəhətlər digər хаlqlаrın milli bəstəkаrlıq məktəbinin nümаyəndələrinin yаrаdıcılığınа хаsdır. Bunu bilаvаsitə rus musiqisinə də
аid еtmək оlаr. Хаlq mаhnısındаn istifаdə məsələləri bir çох rus
bəstəkаrlаrı kimi R.Qliyеrin də yаrаdıcılığındа özünü göstərir.
R.Qliyеr üçün klаssik musiqi qаnunlаrınа, bəstəkаrlıq tехnikаsınа mükəmməl yiyələnmiş, оpеrа və simfоnik musiqi təcrübəsini dərindən bilən bir bəstəkаr kimi müхtəlif хаlqlаrın musiqisinə mürаciət еdərək, оpеrа və yа digər jаnrlаrdа əsərlər bəstələmək çətin dеyildi.
Təsаdüfi dеyil ki, Аzərbаycаndаn sоnrа M.Qliyеr Оrtа Аsiyа
rеspublikаlаrınа dа dəvət еdilmiş və оnа həmin хаlqlаrın milli
оpеrаlаrını yаrаtmаq həvаlə оlunmuşdu. Həmin оpеrаlаrı dа bəstəkаr rus musiqi ənənələrinə və öz musiqi üslubunа sаdiq qаlаrаq, yеnə də хаlq mаhnı və rəqslərinin işlənilməsi prinsipləri
əsаsındа yаrаtmışdı.
Lаkin R.Qliyеrin təcrübəsi bir dаhа sübut еtdi ki, rus və yа qеyri-millətdən оlаn bəstəkаr müхtəlif хаlqlаrın musiqisinə mürаciət
еdərək, əsər yаrаdа bilər. Bunun üçün həmin хаlqın musiqisini öyrənmək və yаrаdıcılıqlа mənimsəmək vаcibdir. Lаkin bu prоsеs
milli bəstəkаrlıq məktəblərində əsl milli оpеrаnın yаrаnmаsı üçün
zəruridir və bu yоlu аzərbаycаnlı bəstəkаrlаr dа kеçmişlər.
1920-30-cu illərdə Azərbaycan musiqisində milli opera üslubunun yaradılması sahəsində rus bəstəkarlıq təcrübəsinin tətbiqi
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ilə yanaşı, Azərbaycan bəstəkarları da səmərəli çalışırdılar. Buna
görə də milli bəstəkarlıq məktəbində klassik şərq və avropa musiqi ənənələrinin üzvi surətdə qovuşdurulmasından meydana gələn klassik nümunələr yaranırdı. Bu da Üzeyir Hacıbəylinin və
Müslüm Maqomayevin adı ilə bağlıdır.
Əlbəttə ki, yaranma tarixinə görə R.Qliyerin “Şahsənəm”
operası (1934) daha əvvələ aid olsa da, folklor materialına əsaslansa da, bu əsər Azərbaycan milli musiqi üslubunda deyil, rus
bəstəkarlıq məktəbinin şərq musiqi oriyentalizmi ənənələrindən
bəhrələnən bəstəkarın əsəri kimi dəyərləndirilir. M.Maqomayevin “Nərgiz” operası (1935) Azərbaycan musiqi tarixinə klassik
üslublu ilk milli opera kimi, Ü.Hacıbəylinin “Koroğlu” operası
(1937) isə Azərbaycan klassik musiqi üslubunun zirvəsi kimi
daxil oldu.
R.Qliyerin “Şahsənəm” opеrаsının ilk tаmаşаsı 1927-ci ildə
оlmuşdur. Yеni rеdаksiyаdа isə ilk tamaşa 1934-cü il mayın 4də olmuşdur. Şаhsənəm rоlundа Şövkət Məmmədоvа, Qərib rоlundа isə Bülbül və Hüseynağa Hаcıbаbаbəyоv çıхış еtmişlər.
Opera 1938-ci ilin aprelində Moskvada Azərbaycan incəsənəti
dekadasında nümayiş olunmuşdur.
Оnu dа qеyd еdək ki, “Şаhsənəm” оpеrаsını bəstəkаr Şövkət
Məmmədоvаyа həsr еtmişdir. Opеrаnın ilk аzərbаycаnlı qаdın
müğənni Ş.Məmmədоvаyа həsr оlunmаsı dа əhəmiyyətli fаktdır,
çünki bu, аrtıq Аzərbаycаndа vоkаl ifаçılığı mədəniyyətinin inkişafını təsdiqləyən bir cəhətdir.
“Şаhsənəm” kimi klаssik tipli bir оpеrаnın səhnəyə qоyulmаsı, bir dаhа Аzərbаycаn vоkаl ifаçılığı məktəbinin vаrlığını
və bu məktəbin Şövkət Məmmədоvа, Bülbül kimi görkəmli vоkаlçılаrın simаsında təmsil olunduğunu sübut etdi. Rus bəstəkаrının məhz bu vоkаl ifаçılığı məktəbinin özünəməхsusluğunu
nəzərə аlаrаq оpеrа yаzmаsı, əlbəttə ki, musiqi tаriхində əlаmətdаr bir hadisədir.
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VII HİSSƏ
1920-1930-cu İLLƏRDƏ AZƏRBAYCAN MUSİQİ
MƏDƏNİYYƏTİNİN İNKİŞAFI
Azərbaycan musiqi mədəniyyəti tarixində 1920-30-cu illər yeni
bir dövrün başlanğıcı kimi qeyd olunur. 1920-ci ildə Azərbaycanda
sovet hakimiyyətinin qurulması ilə yeni bir ictimai-iqtisadi formasiya bərqərar oldu. 1990-cı illərin əvvəllərinə kimi davam edən sovet
dövrü özünəməxsus xüsusiyyətlərə malik olub, Azərbaycan musiqisinin nailiyyətləri ilə əlamətdar olmuşdur. Xüsusilə 1920-1930-cu illərdə ümumilikdə mədəniyyətin bütün sahələr üzrə yenidən qurulması, musiqi təhsilinin və elminin, bəstəkarlıq və ifaçılıq sənətinin,
musiqinin bir çox janrlarının inkişafına təkan verdi.
Mədəniyyətin yenidən qurulması prosesi bir sıra hökumət
fərmanları ilə tənzimlənməyə başladı. Bu istiqamətdə Bakıdakı
teatr və konsert müəssisələrinin milliləşdirilməsi və dövlət idarəçiliyinə verilməsi qeyd olunmalıdır. Bu işlərə rəhbərlik Xalq
Komissarları Soveti tərəfindən həyata keçirilirdi.
Bu dövrdə Azərbaycan musiqi xadimləri qarşısında duran
əsas məsələ dünya musiqi mədəniyyəti səviyyəsində formaca
milli, məzmunca realist musiqi əsərləri yaratmaq problemi dururdu. Xalq kütlələrinin yaradıcılığına təkan vermək məqsədilə
milli-mənəvi dəyərlərin mənimsənilməsi, qorunması və inkişafı
sahəsində mühüm işlər görülməyə başlayır.
Çox sayda konsert müəssisələri, klublar və mədəniyyət evləri
(məsələn, “Fəhlə klubu”, “Azərbaycan qadınları klubu”, “Rusiya
və Azərbaycan qırmızı donanması dənizçilərinin klubu” və s.)
təşkil olundu ki, bu da peşəkar və həvəskar musiqi kollektivlərinin fəaliyyətinin genişləndirilməsinə zəmin yaratdı. Ü.Hacıbəyli
ilk dəfə Ə.Bayramov adına qadınlar klubunda azərbaycanlı qadınlardan ibarət xalq çalğı alətləri orkestri təşkil edir. İncəsənəti
geniş xalq kütlələri arasında yaymaq məqsədilə Bakıda “Satira
teatrı” (Satir-agit teatr) açılır. Azərbaycanda milli teatrın inkişa308

fında bu teatrın böyük rolu olur. Bütün bunlar geniş xalq kütlələri arasında mədəni-maarifçilik və estetik tərbiyə məsələlərinin
həyata keçirilməsinə təkan verdi.
1920-ci illərdə Azərbaycanda musiqi təhsili sisteminin təşkil
olunması vacib məsələlərdən biri idi. 1921-ci ildə Azərbaycan
Dövlət Konservatoriyasının yaradılması bu problemin həllində
ən böyük addım oldu. 1922-ci ildə Ü.Hacıbəylinin rəhbərliyi altında Türk Musiqi Məktəbi fəaliyyətə başlayır. Bundan sonra
respublikanın rayonlarında musiqi texnikumları və musiqi məktəbləri fəaliyyət göstərir. Bu da avropa və milli musiqi alətləri
ifaçılarının və eləcə də vokalcıların yetişməsi üçün şərait yaratdı.
Bu dövrdə Ü.Hacıbəylinin respublikanın mədəniyyətinin yenidən qurulması işinin təşkili ilə bağlı geniş maarifçilik fəaliyyəti diqqəti cəlb edir. Ü.Hacıbəyli Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafı yolunda iki məsələni xüsusi qeyd edirdi: birincisi –
dünya musiqi klassikasına nəzəri və təcrübi yolla yiyələnmək;
ikincisi – xalq yaradıcılığının əsaslarını öyrənmək.
Onun bu illərdə yazdığı musiqi haqqında məqalələri qabaqcıl
mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin mübarizə proqramına çevrilir. Bu dövrdə milli opera sənətinin inkişaf yolları ilə bağlı müzakirələr geniş vüsət alır. Bəziləri inqilabaqədərki milli opera və
komediyaların əhəmiyyətini görmür və onları səhnədən çıxarmağı təklif edirdilər. Müzakirələrin mərkəzində duran məsələlərdən
biri də Şərq musiqi alətləri və ifaçılıq problemləri idi. Bəziləri
Şərq alətlərini muzey eksponatı hesab edərək, hətta tarı tədris
proqramlarından çıxarmaq istəyirdilər.
Ü.Hacıbəyli, həmçinin, onunla çiyin-çiyinə musiqili teatrın
yaradılmasında böyük əməyi olan bəstəkar və musiqiçilər bütün
bu mənfi hallara qarşı mübarizə aparır və mətbuat səhifələrində
opponentlərinə layiqli cavablar verirdilər. Bütün bunlar dövrün
reallıqları olub, milli musiqi incəsənətinin inkişaf yollarının heç
də hamar olmadığından xəbər verir.
1924-cü ildə Xalq Komissarları Sovetinin bəyannaməsi qəbul edilir:
1. Musiqi məktəblərinin möhkəmlənməsi.
2. Xalq mahnılarının toplanması.
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3. Şərqi bilən sovet bəstəkarlarına türk operalarını sifariş etmək.
4. Avropa operalarını türk dilinə tərcümə etmək.
Respublikada gedən musiqi quruculuğu dövründə opera teatrının fəaliyyəti xüsusi qeyd olunmalıdır. 1920-1930-cu illərdə
opera sənəti sahəsində irəliləyiş, Azərbaycan Dövlət Opera və
Balet teatrının təşkili, Ali və orta musiqi təhsili sisteminin yaranması, vokalçıların yetişməsi, Azərbaycanda Avropa tipli klassik operaların meydana gəlməsi ilə bağlıdır. Dаimi fəаliyyət
göstərən bir mədəniyyət müəssisəsi kimi Аzərbаycаn Оpеrа və
Bаlеt Tеаtrının təşkili 1920-ci illərə təsаdüf еdir. Həmin illərdə
Аzərbаycаn və rus tеаtr truppаlаrının bаzаsındа Аzərbаycаn
Dövlət Tеаtrı yаrаdıldı. Bu tеаtrdа оpеrа, оpеrеttа və drаmаtik
tаmаşаlаr səhnəyə qоyulurdu. 1925-ci ildə isə оnun оpеrа kоllеktivi əsаsındа Оpеrа və Bаlеt Tеаtrı yаrаdıldı və hаl-hаzırdа
bu tеаtr fəаliyyətini uğurlа dаvаm еtdirir. Оnun tərkibində muğаm və klаssik оpеrа ifаçılаrını əhаtə еdən böyük bir truppа, bаlеt, хоr, оrkеstr fəаliyyət göstərir.
Məqsədyönlü оlаrаq, tеаtr binаsının аyrılmаsı və dаimi truppаnın fоrmаlаşdırılmаsı Аzərbаycаndа оpеrа jаnrının və milli
оpеrа ifаçılığı sənətinin inkişаfınа təkаn vеrdi. Bu dа Аzərbаycаn
оpеrаsının tаriхində yеni mərhələ kimi qеyd оlunа bilər. Bu dövrün əsаs nаiliyyəti аzərbаycаnlı оpеrа аrtistlərinin yеtişməsindən,
klаssik Аzərbаycаn оpеrаlаrının (M.Mаqоmаyеv “Nərgiz”, Ü.Hаcıbəyli “Kоrоğlu”) yаrаnmаsındаn ibаrət idi. Аrtıq bu dövrdən
bаşlаyаrаq, Azərbaycan səhnəsində muğаm оpеrаlаrı ilə yаnаşı,
Аzərbаycаn bəstəkаrlаrının оpеrа jаnrındа yаzdıqlаrı yеni-yеni
əsərlər tаmаşаyа qоyulur. Həm yеrli, həm də хаrici bəstəkаrlаrın
оpеrаlаrını yüksək səviyyədə ifа еdən vоkаlçılаr nəsli yеtişir.
Opera teatrının səhnəsində P.Çaykovskinin “Yevgeni Onegin”, “Mazepa”, “Qaratoxmaq qadın”, R.Vaqnerin “Loenqrin”,
J.Bizenin “Karmen” və digər operalar tamaşaya qoyulur. Opera
teatrının Azərbaycan truppasında müğənnilərdən Bülbül, Ş.Məmmədova, M.Bağırov, Q.Zülalov, S.Qacar, H.Sarabski, H.Hacıbababəyov, F.Muxtarova çıxış edirdilər. Onların repertuarına
Ü.Hacıbəylinin “Leyli və Məcnun”, “Əsli və Kərəm” operaları,
“Ər və arvad”, “O olmasın, bu olsun”, “Arşın mal alan” musiqili
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komediyaları, M.Maqomayevin “Şah İsmayıl”, Z.Hacıbəyovun
“Aşıq Qərib” operaları daxil idi.
Milli musiqi incəsənətinin bir sıra mühüm problemləri –
milli musiqinin avropa janrlarında istifadəsi rus-sovet bəstəkarı
R.Qliyerin “Şahsənəm” operasının 1927-ci ildə səhnəyə qoyulması ilə həll edilir. Milli folklor nümunələrinə istinad edən
“Şahsənəm” operası nəinki R.Qliyerin yaradıcılığında dəyərli əsər
oldu, həmçinin milli musiqi mədəniyyətində mühüm rol oynadı.
Musiqi mədəniyyətində klassik musiqi ifaçılığına paralel olaraq, xalq musiqi ifaçılığı sahəsində Q.Pirimov, C.Qaryağdıoğlu,
S.Şuşinski, X.Şuşinski və b. xanəndə və tarzənlərin fəaliyyəti
qeyd olunmalıdır.
1927-ci ildə Azərbaycanda folkloristikanın inkişafına təkan verən əlamətdar hadisə – Ü.Hacıbəylinin və M.Maqomayevin “Azərbaycan türk el nəğmələri” məcmuəsinin çap olunması ilə bağlı idi.
Bu da 1930-cu illərdə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında
Bülbülün rəhbərliyi ilə Elmi-tədqiqat musiqi kabinetinin fəaliyyətinə yol açdı. Bu kabinetin fəaliyyəti 1940-cı illərin əvvəllərinə kimi
davam etmişdir. Kabinetin əməkdaşları – Asəf Zeynallı, Səid Rüstəmov, Ərtoğrul Cavid, o cümlədən, həmin illərdə Azərbaycan
Dövlət Konservatoriyasında təhsil alan bəstəkar və musiqişünaslar
Qara Qarayev, Cövdət Hacıyev, Tofiq Quliyev, Zakir Bağırov, Fikrət Əmirov, Məmmədsaleh İsmayılov və başqaları dəfələrlə Azərbaycanın rayonlarında folklor ekspedisiyalarında və səsyazma studiyasında xalq ifaçılarından böyük miqdarda folklor musiqisini,
aşıq havalarını və muğamları toplayıb, nota salmışlar. Həmin materiallar əsasında bir sıra məcmuələr çap olunmuşdur.
1920-1930-cu illər Azərbaycanda bir sıra musiqi kollektivlərinin yaradılması dövrü olmuşdur. Azərbaycan Dövlət Simfonik
Orkestrinin, Azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestrinin təşkili ilə
ölkənin konsert həyatında canlanma özünü göstərir. Bu orkestrlər Bakıda və yaxın rayonlarda Avropa bəstəkarlarının klassik
əsərləri ilə yanaşı, Azərbaycan bəstəkarlarının da ilk orkestr
əsərlərini ifa edərək, geniş dinləyici kütləsinə təqdim etmişlər.
1920-1930-cu illər Azərbaycan bəstəkarlıq yaradıcılığı Ü.Hacıbəyli, M.Maqomayev və A.Zeynallının adları ilə bağlı idi. Bu dövr
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həm də bir sıra musiqi janrlarının təməlinin qoyulması ilə də əlamətdardır. Bu mənada A.Zeynallının “Fraqmentlər” əsəri ilk simfonik əsərlərdən biri olaraq, Azərbaycanda milli simfonizmin inkişafına təkan vermişdir. M.Maqomayevin “Azərbaycan rapsodiyası”,
“Azad edilmiş Azərbaycan qadınının rəqsi”, “RV-8” marşı, həmçinin simfonik orkestr üçün işlənilmiş “Turacı”, “Ceyranı”, “Əsgəranı” kimi əsərləri milli musiqimizin inkişafına yol açan əsərlərdir.
Ü.Hacıbəylinin xalq çalğı alətləri orkestri üçün yazılmış “Çahargah” və “Şur” fantaziyaları bu sahədə ilk əsərlər olmaqla, Azərbaycan bəstəkarları üçün də örnəyə çevrilmişdir. M.Maqomayevin,
S.Rüstəmovun və sonrakı nəsil bəstəkarların xalq çalğı alətləri orkestri üçün əsərləri orkestrin repertuarını zənginləşdirmişdir.
Bununla yanaşı, respublikada yeni janrlar – kütləvi mahnı, romans, dram əsərlərinə musiqi və kamera-instrumental əsərlər yaranır. Bu janrlarda Ü.Hacıbəylinin “Qırmızı Ordu marşı”, “Mazut”, “Komsomolçu qız”, “Qara göz” mahnıları, “Aşıqsayağı” triosu, M.Maqomayevin “Neft”, “Bahar”, “May”, “Tarla” kimi
mahnıları, A.Zeynallının “Ölkəm”, “Çadra”, “Sual”, “Seyran”,
“Durna”, “Çahargah”, “Muğamsayağı”, “Qoyunlar” kimi vokal
və kamera-instrumental əsərləri məhz bu dövrün məhsuludur.
Bu dövrdə teatr və kino musiqisi sahəsi də inkişaf etdirilirdi.
M.Maqomayevin, A.Zeynallının, Niyazinin və başqa bəstəkarların müxtəlif teatr tamaşalarına və kino filmlərinə yazdıqları musiqi maraqlı nümunələr kimi mədəniyyət tarixinə daxil olmuşdur.
Beləliklə, 1920-1930-cu illər dövründə Azərbaycanda peşəkar musiqi sənətinin inkişafının bünövrəsi qoyulmuş, milli musiqi ənənələrinin dünya musiqisinin nailiyyətlərindən bəhrələnməsi nəticəsində yeni yüksəliş yolları açılmışdır.
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VIII HİSSƏ
ASƏF ZEYNALLI
(1909-1932)

I fəsil
Həyat və yaradıcılığı
Müasir Azərbaycan musiqisinin inkişafında görkəmli yerlərdən biri istedadlı musiqiçi-bəstəkar, folklorçu, ictimai musiqi
xadimi Asəf Zeynallıya (1909-1932) məxsusdur. Onun yaradıcılığını hər şeydən əvvəl kamera, vokal və instrumental əsərləri
xarakterizə edir. Xalq yaradıcılığı ilə qırılmaz əlaqə, klassik for313

ma və janrlardan istifadə, musiqidə müasir mövzulara və novatorluğa meyil bəstəkarın yaradıcılıq üslubunun əsas əlamətləridir.
“Zeynallı Azərbaycan romansına sosial-vətəndaş, publisistik
motivlər gətirmişdir. Romanslarda Azərbaycan peşəkar mahnısının sonrakı inkişafında rast gəlinən reçitativ-deklamasiya məqamlarının olmasından danışarkən, qeyd etmək lazımdır ki, bəstəkar bu zaman klassik romans ənənələri ilə yanaşı muğam prinsiplərinə də istinad etmişdir.” 1
A.Zeynallının miniatur formalı əsərlərə olan marağı onun istedadının xarakteri, lirik ifadə tərzinə meyli, həyatı obrazların
zərif üsluba, səmimi bədii əksi ilə şərtlənir.
A.Zeynallının musiqisi xəlqidir. Yaşlı nəslin bəstəkarları kimi o,
öz yaradıcılığında Avropa musiqi mədəniyyətində dərin həyatı
ümumiləşdirilmələrinin ifadə vasitəsi kimi təsdiqini tapan klassik və
milli – xalq anlamlarının qarşılıqlı əlaqəsi ideyasını həyata keçirirdi.
Bu dövrün başqa musiqiçi-sənətkarları kimi Zeynallıda milli
obraz-intonasiya əsasında yeni məzmun qatmaqla milli janr və
formaları mənimsəmək qabiliyyəti vardı. Bəstəkar bu istiqamətdə xeyli qiymətli işlər görmüşdür.
Zeynallı öz yaradıcılığında aparıcı yer tutan ilk Azərbaycan
romansının müəllifidir ki, bu da respublikamızda bəstəkarların
yaradıcılığında bu janrın sonrakı inkişafında mühüm əhəmiyyət
kəsb etmişdir.
Bəstəkarın Azərbaycanda kamera-instrumental və simfonik
musiqinin yaranmasında rolu böyükdür.
Zeynallının qısa tərcümeyi-halında, bəstəkarın respublikamızın musiqi həyatının müxtəlif tərəflərinin inkişafına yönəldilmiş
ictimai-musiqi fəaliyyəti də yer almışdır.
Zeynallı 1909-cu ildə Dərbənddə, kəndli ailəsində anadan olmuşdur. Asəfin bir yaşı olarkən atası vəfat etmiş və ailənin,
uşaqların qayğısı tamamilə ananın üzərinə düşmüşdür. Lakin,
çətin həyata baxmayaraq, Zeynallının evində tez-tez musiqi səslənirdi. Bəstəkarın anasının musiqi istedadı var idi, o, şərq qarmonunda gözəl çalırdı.
1
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Bu ailə “konsert”ləri xüsusi musiqi keyfiyyətlərinə malik
olan Asəfə bədii təsir göstərmişdir. Hələ Dərbənddə yaşayarkən
Zeynallı, dərs proqramında müəyyən yeri musiqi dərsləri tutan,
realnı məktəbinə daxil olur. Burada Asəf trubada çalmağı öyrənir və məktəb orkestrində iştirak edir.
Ancaq, Zeynallı ailəsinə Dərbənddə yaşamaq çətin olduğundan onlar iş axtarmaq üçün 20-ci illərin əvvəllərində Bakıya köçürlər. Asəf doqquzillik məktəbdə oxuyub, daha sonra hərbi
məktəbə daxil olur, məktəbin nəfəsli alətlər orkestrində çalır.
1923-cü ildə Zeynallını türk musiqi məktəbinə, truba sinfinə
qəbul edirlər. Gözəl musiqi istedadı, həssas qavrama qabiliyyəti
ilə Asəf müəllimlərin, xüsusən də onun əsas musiqi rəhbəri olan
Ü.Hacıbəylinin diqqətini özünə cəlb edir.
Tezliklə onu professor Okorokovun violonçel sinfinə keçirirlər. Bu sahədə də Zeynallı şagird orkestrində iştirak etməklə və
dəfələrlə konsertlərdə solist kimi çıxış etməklə böyük uğurlara
nail olur.
Qeyri-adi istedadını nəzərə alaraq onu musiqi texnikumunun
ən yaxşı pedaqoqlarından olan N.V.Jenetskayanın fortepiano
sinfinə keçirirlər. Burada o, fortepiano ilə ikinci ixtisas fənni kimi məşğul olmağa başlayır.
Nəzəri fənləri və Azərbaycan xalq musuqisinin əsaslarını
Ü.Hacıbəyli tədris edirdi. Bu isə onun həm bir insan, həm də
bəstəkar kimi şəxsiyyətinin formalaşmasına böyük təsir göstərir.
1925-ci ildə türk məktəbinin adını dəyişərək Türk Musiqi
Texnikumu adlandırırlar, 1926-cı ildə isə ASSR Narkomprosunun qərarına əsasən texnikumu konservatoriya ilə birləşdirirlər.
Həmin ildə Asəf konservatoriyaya daxil olur. Burada onun qeyri-adi istedadı özünü biruzə verir. Tələbəlik illərində Zeynallının
hərtərəfli maraq dairəsi və bacarıqları üzə çıxır. O, kontrapunkt
sinfindəki məşğələlərə də (prof. Karaqiçevin sinfi), Azərbaycan
xalq musiqisinin əsaslarına da (prof. Ü.Hacıbəylinin sinfi) eyni
həvəslə, eyni maraqla yaradıcı tərzdə yanaşır.
“Asəf kompozisiyaya aid bütün fənləri öyrənməklə yanaşı,
“Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları” öyrənilməsi sinfinə
(prof. Ü.Hacıbəylinin sinfi) həvəslə gedir, lad musiqisinin bəstə315

ləmək tapşırıqlarının hamısını səylə yerinə yetirir. Mərhum Asəf
ümumiyyətlə, bütün məşğələlərə çox ciddi yanaşar, hərtərəfli
musiqi biliyinə malik olmağa, bəstəkarlıq sənətinə dərindən
yiyələnməyə çalışardı”.1
20-ci illərin sonu, 30-cu illərin əvvəllərində, Ü.Hacıbəylinin
yuxarıda adı çəkilən məruzəsındə qeyd etdiyi kimi, bütün ittifaq
üzrə kadrların hazırlanması haqqında şüar irəli sürüləndə, məktəbin tədris-metodiki həyatını təcrübəyə yönəltməklə onun yenidən qurulması zərurəti yaranır. Buna biganə qalmayan A.Zeynallı Bakı Dram Teatrının bədii hissəsinə rəhbərliyi öz üzərinə
götürür. O, teatrın təkcə texniki və inzibati işləri ilə məşğul olmur, həm də tamaşalara musiqi yazmağa da xeyli vaxt ayırırdı.
O, bütün əsas vokal və kamera-instrumental əsərlərini məhz tələbəlik illərində yazmışdır. Onların içərisində məşhur “Ölkəm”,
“Sual” romansları ilə , skripka ilə fortepiano üçün çox incə “Layla”sı, Azərbaycan xalq musiqisinin əsaslı surətdə öyrənilməsinin
məhsulu olan, skripka ilə fortepiano üçün romantik, temperamentli
“Muğamsayağı” əsəri xüsusilə seçilir. Belə əsərlərə orkestrlə xor
üçün “Şikəstə”ni və fortepiano üçün “Çahargah”ı da aid etmək olar.
Zeynallı 1931-ci ildə konservatoriyada təhsilini başa vurduqdan sonra paytaxtın musiqi həyatı ilə tanış olmaq məqsədilə
Moskva və Leninqrada getməyə qərar verir. Səfərdən sonra o,
bir müddət bəzi ideyaların təsiri altına düşərək yanlış mövqedə
durur, keçmiş irsi inkar edir, xalq çalğı alətlərinin gərəksizliyini
sübut etməyə çalışır. Yəqin ki, bəstəkarın bu nöqsanını onun daim axtarışlarda olan yaradıcı təbiəti, bol enerjisi, fəal fəaliyyət
yanğısı ilə izah etmək olar.
Lakin, tezliklə A.Zeynallı öz baxışlarının yanlışlılığını anlayır, milli incəsənəti layiqincə dəyərləndirərək musiqi mədəniyyətimizin inkişafı uğrunda mübarizəyə başlayır.
Zeynallı Bakı Fəhlə Teatrında işlədiyi vaxt bir çox tamaşalara musiqi yazmışdır. Onların arasında Azərbaycan və rus yazıçılarının pyesləri də var.
1

Hacıbəyli Ü. “Azərbaycan musiqi sənəti haqqında”. Azərb. Dövlət Nəşriyyatı, Bakı, 1966, s. 119.
Bəstəkar Asəf Zeynallının vəfatının ildönümü ilə bağlı məruzə.
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Bu dövrdə Zeynallı pyeslərinin musiqi materialları əsasında
simfonik suita yazır. “Fraqmentlər” adlanan bu süita onun yeganə böyük simfonik əsəri olmuş və musiqi cəmiyyəti tərəfindən
kifayət qədər yüksək qiymətləndirilmişdir.
Bu simfonik əsər Leninqradda keçirilən Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərindən ibarət konsertin proqramına daxil edilmişdi. Leninqrad cəmiyyətini Azərbaycan musiqi sənəti ilə tanış
etmək məqsədilə keçirilən bu konsertin fəal təşkilatçıları Asəf
Zeynallı və Niyazi idi. Konsertdən əvvəl giriş sözü ilə A.Zeynallı da çıxış etmişdi. Leninqrad filarmoniyasında keçirilən gecənin
proqramına “Fraqmentlər”dən başqa, həmçinin, A.Zeynallının
orkestrlə səs üçün “Dağlar”, “O qara qaşlar”, Ü.Hacıbəylinin
“Azərbaycanın sovetləşməsinin 10 illiyinə himn” və Müslim
Maqomayevin “Azərbaycan çöllərində” və digər əsərlər daxil
edilmişdi.
Leninqraddan qayıtdıqdan sonra bəstakarda yeni yaradıcılıq
planları yaranır. O, Vətənə həsr edilmiş “Bakı” adlı simfoniya
yazmağı düşünür. Bu, xalqın azadlıq uğrunda mübarizəsi haqda,
azadlığın əldə edilməsi haqda, yaradıcı əmək haqda simfoniya
idi.
Artıq yeni əsərin konturları da nəzərdə tutulmuşdu. İşləmək
üçün ona müxtəlif növ materiallar, o cümlədən folklor materialları lazım idi. Buna görə də Azərbaycanın müxtəlif rayonlarına
səfərlər edir. Bundan başqa, 1932-ci ilin yayında Bülbül və Zeynallı Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının elmi kabinəsinin
təşkilatçılığı ilə xalq mahnı və rəqslərini toplamaq üçün Qarabağa ekspedisiyaya yola düşürlər. Onlar xeyli miqdarda material
toplayırlar. Lakin onlardan istifadə etmək bəstəkara qismət olmur. O, Bakıya qayıdarkən yolda ağır xəstələnir və həmin ilin
oktyabrında vəfat edir.
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II fəsil
Vokal əsərləri
Asəf Zeynallının yaradıcılığında onun romansları xüsusi mərhələni təşkil edir. Qısa yaradıcı həyatı ərzində bəstəkar romans
janrına tez-tez müraciət etmiş, sadə, lakonik formada onu narahat
edən mövzuları, dövrün və ölkənin problemlərini ifadə etməyi
bacarmışdır. Bəstəkar səs üçün kifayət qədər əsərlər yazmışdır:
romanslar – “Ölkəm”, “Sual”, “Seyran”1, “Çadra”2, “Sərhədçi”
(aşağı səs üçün); mahnılar – “Qızıl bayraq”, “10 il”, “Araz” (fortepiano üçün duet): xalq mahnılarının işləmələri – “Səndən mənə
yar olmaz”, “Sarı gəlin”, “O qara qaşlar” (orkestrlə səs üçün), orkestrlə xor üçün “Şikəstə”.
Romansların mövzu dairəsi çox müxtəlifdir, vətənpərvərlik
çağırışından tutmuş (“Seyran”, “Ölkəm”, “Sərhədçi”), ən incə lirikayadək (“Sual”, “Səndən mənə yar olmaz”). Bu əsərlər bəstəkarı narahat edən müxtəlif məsələlərin geniş diapazonunu əhatə
etmiş, onun çoxtərəfli maraqlarını açıb göstərmişdir.
Zeynallının vokal əsərlərinin mətnlərini müxtəlif müəlliflər
yazmışdır və onlar sənətkarlıq baxımından C.Cabbarlının vətəni
tərənnüm edən nəfis şeiriyatı ilə yanaşı, Stroqanovun orta səviyyəli – “Rus şairinin türk qızına müraciəti” (“Çadra”) şeiri və ya
şair A.Tahirovun plakat tipli şeirinə yazılmış “Seyran” romansı
da var.
1

“Seyran” (sözləri Tahirovun, tərcüməsi B.Serebryakovundur), “Ölkəm”
(sözləri C.Cabbarlının), “Sərhədçi” (sözləri R.Rzanın, tərcümə Serebryakovundur), “Sual” (sözləri xalqa məxsusdur, tərcümə Pançenkonundur), “Çadra” (sözləri Q.Stroqanovun, tərcüməsi M.H.Təhmasibindir), “Səndən mənə
yar olmaz” xalq mahnısının işlənmiş variantı, prof. L.M.Rudolfun redaksiyası
ilə Azərnəşrin musiqi bölməsi tərəfindən 1934-cü ildə nəşr edilmişdir (musiqi
bölməsinin müdiri H.Qacar).
2
“Çadra” müəllif tərəfindən başa çatdırılmamışdır, daha doğrusu son 9
takt eskiz şəklində yazılmışdır, ona görə də onun fortepiano müşayiəti
redaksiya tərəfindən əhəmiyyətli dərəcədə dəyişdirilmişdir.
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Bəzən bəstəkarın keyfiyyətinə xüsusi diqqət yetirmədiyi şeirlərə müraciət etməsi onun öz əsərlərində dövrün gündəlik zəruri
problemlərinə münasibət bildirmək cəhdi ilə izah olunur.
Şübhəsiz ki, A.Zeynallının istedadı, gözəl maraqlı musiqisi
mətnin çatışmazlıqlarının arxa plana keşməsini şərtləndirir. Məsələyə musiqi vasitəsilə öz münasibətini bildirmək cəhdi lirik
ifadə tərzinə, mövzunun fərdi təfsirinə gətirib çıxarır. Bu da ariozovarilik və digər komponentlərə malik romans və ya mahnı
formalarında üzə çıxır. Ona görə də musiqi nəticə etibarilə öz
bədii keyfiyyətlərinə görə mətni çox üstələyir.
A.Zeynallının vokal əsərlərinin obraz dairəsini vətənpərvərliklə bağlı və lirik planlara bölmək olar. Lakin bəstəkarın yaradıcılığının maraqlı cəhəti ondadır ki, hər iki xətt bir-biri ilə sıx uzlaşır. Məsələn, “Ölkəm” romansında vətənpərvərlik mövzusu ilə
yanaşı peyzaj lirikasının obrazları da özünü göstərir. Burada vətənpərvərlik ideyası lirik əhval-ruhiyyə prizmasından keçərək,
yeni emosional boyalarla aşılanır.
Zeynallı romanslarının səciyyəvi cəhətlərindən biri onların
janr rəngarəngliyidir. “Sərhədçi” – kiçik ballada, aşağı səs üçün
təhkiyədir.1
“Çadra”, “Ölkəm”, “Seyran” – gah Vətənə, gah Araz çayına,
gah türk qızına (“Çadra”) müraciət formasında yazılan monoloqlardır. “Araz” mahnı-romans janrına aiddir “Səndən mənə yar olmaz”, “O qara qaşlar” xalq mahnılarının işləmələridir. Bunlardan
bir qədər fərqlənən xor və orkestr üçün yazılan “Şikəstə” eyniadlı
“Segah” ladının kiçik səciyyəvi intonasiya özəyinin işləməsidir.
Janr mənsubiyyətindən asılı olaraq hər bir romansın öz xüsusiyyəti var. Məsələn, “Sərhədçi” romansının reçitativ xarakterli
melodiyası ona təhkiyə tonu verir. Görünür, müəllif özü də mətnə o qədər ciddi riayət edir ki, musiqidə nitqin intonasiyaları, çalarları müəyyən qədər mexaniki şəkildə canlandırılır. Deyilənlərin tam əksi olaraq “Ölkəm” romansı melodiklik baxımından olduqca ifadəlidir. Burada olan reçitativ intonasiyalar üzvi və
1

Abasova E.Ə., Q.A.Qasımov. Sovet Azərbaycanı musiqi sənətinin
oçerkləri. 1970, s. 32.
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məntiqi şəkildə romansın olduqca ifadəli melodik xəttinə hörülür. Bu romansda melodiya çox axıcıdır, aydın ifadə olunmuş
ariozo cizgilərinə malikdir, “Sual” romansı da melodiyasına görə “Ölkəm” romansına yaxındır.
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“Çadra” romansında melodik xəttin təhkiyəliliyi “Sərhədçi”dəki təhkiyəlilikdən fərqlənir.
Burada ikinci romansın melodiyasına xas olan kəskin sıçrayışlar, xromatizmlər yoxdur. Bununla belə, həmin melodiyada
“Ölkəm” romansının əsasını təşkil edən mahnıvarilik yoxdur.
“Sərhədçi”də müəyyən qədər simasız çox sadə, melodiya – hekayət var.
Zeynallının romanslarındakı melodiyanın keyfiyyəti milli
köklərlə birbaşa asılılıqdadır. Azərbaycan xalq musiqisinin məqam xüsusiyyətlərinin az duyulduğu əsərlərdə musiqinin keyfiyyəti aşağıdır. Məsələn, “Sərhədçi” və “Çadra”da olduğu kimi.
Birinci halda Azərbaycan musiqisi üçün səciyyəvi olmayan xromatizm, triton sıçrayışları romansı simasızlaşdırır.
Fortepiano girişinin muğam xarakterinə baxmayaraq “Çadra”da vokal melodiya milli musiqi nitqinin özünəməxsusluğunu
kifayət qədər açmır.
321
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Əksinə, “Sual”, “Ölkəm” və “Seyran” romanslarında A.Zeynallı deklomasiya ilə mahnıvariliyin təkrarolunmaz sintezinə nail olmuşdur.
Belə ki, bu əsərlərdə yer alan deklomasiya və ariozo tipli
mahnıvarilik Azərbaycan xalq musiqisinin improvizasiya xüsusiyyətləri ilə sıx bağlı olub, milli ruhda qələmə alınmışdır. Bu
əsərlər gənc bəstəkarın böyük nailiyyəti və xidmətidir.
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A.Zeynallı yaradıcılığının əsas səciyyəvi xüsusiyyəti Azərbaycan məqamlarından istifadənin özünəməxsusluğudur. Bəstəkarın ən yaxşı romanslarında (“Sual”, “Ölkəm”) melodiya bu və
ya digər məqam vurğulamadan bir məqamdan digərinə çox rahat
keçir. Bütün bunlar da Azərbaycanda ilk dəfə Asəf Zeynallı yaradıcılığında meydana çıxan romans janrını formalaşdırmışdır.
Vokal əsərlərdə heç də az əhəmiyyətli olmayan yer fortepiano müşayiətinə məxsusdur. Bu, təkcə əlavə, akkomponement
vəzifəsi daşımır, çox zaman müstəqil olaraq, hətta romansda
aparıcı başlanğıc olur. Məsələn, “Çadra”nın böyük fortepiano
girişində həzin, kədərli intonasiyaları romansın əsas əhval-ruhiyyəsinə kökləyir. Bundan başqa, adı çəkilən romansın orta hissəsində maraqlı instrumental epizod keçir; bu epizod qəhrəmanın
müraciəti intensiv inkişaf edən fortepiano partiyası ilə müşayiət
olunur (oxşar epizoda “Sərhədçi” romansında da rast gəlinir).
Bəstəkarın vokal əsərlərində fortepiano girişi də çox vacib məqamdır. Bu, giriş sanki özündə əsərin ən əsas məğzini ehtiva
edir, toplayıcı xarakter daşıyır, lap əvvəldən dinləyiciyə romansın əsas ideyasını açır, ona məxsus kolorit yaradır, əsas intonasiya, melodik-harmonik, metro-ritmik əsası, strukturu üzə çıxarır.
Bu, təsadüfi deyil: bəstəkar fortepianonun geniş perspektivlərini
anlayırdı və ondan, həqiqi geniş potensial imkanlarını açaraq
sənətkarcasına istifadə etmişdir.
324

Beləliklə, A.Zeynallı nəinki Azərbaycanda romans janrının
əsasını qoydu, həm də onun başlıca konturlarını cızdı. İlk dəfə
olaraq milli məzmunlu melodiyanın məqam xüsusiyyətlərini
major-minor sistemi ilə, ümumi qəbul olunmuş forma ilə sintezləşdirdi, gələcək bəstəkarlar nəsli üçün yol açdı.
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III fəsil
Kamera əsərləri
Asəf Zeynallının yaradıcılıq simasının səciyyəvi cizgiləri
təkcə onun fəaliyyətinin vacib və ən yaxşı sahəsi olan vokal
əsərlərində deyil, onun üslubunun əsas təmayüllərini üzə çıxaran
kamera əsərlərində də özünü göstərir.
A.Zeynallının kamera əsərləri janr özünəməxsusluğu baxımından bir-birindən fərqlənir: “Uşaq süita”sı, fortepiano üçün
fuqa və pyeslərlə yanaşı, bəstəkar kamera ansamblları üçün də
musiqi yazıb: “Muğamsayağı”, skripka və fortepiano üçün
“Layla”, iki violonçel və fortepiano üçün “Qoyunlar”.
Bu janrın vacibliyi barədə görkəmli rus bəstəkarı A.P.Borodin demişdir: - Mən tam əminəm ki, kamera musiqisi musiqi
zövqünün və anlayışının inkişafı üçün ən güclü vasitələrdən biridir.
Zərif zövq və müstəsna “ölçü” hissi A.Zeynallının ən yaxşı
kamera əsərlərinin əsasını təşkil edən başlıca amillərdir. Məsələn, “Layla”da, temperamentli “Muqamsayağı” pyesində olduğu
kimi və s. Bunlar özündə sadə “Uşaq pyesi”ndən tutmuş polifonik forma-fuqaya qədər bütün mürəkkəb ifa tərzlərini ehtiva
edir.
“Uşaq süit”asının hər pyesi – uşaqların həyatından bir səhnədir. Burada təsvirlilik böyük rol oynayır (“Kuklaların yürüşü”,
“Deyişmə”).
Kuklaların yürüşü
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Bununla yanaşı, bəstəkar təkcə uşağın psixologiyasını anlamağa, onun fantaziyasına daxil olmağa çalışmır, həm də onu
dərk edir. Bu pyeslər uşaqlar, kiçik ifaçılar üçün anlaşıqlıdır, ən
çox onların imkanları nəzərə alınmışdır.
Deyişmə
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A.Zeynallı öz yaradıcılığında Azərbaycan məqamlarına istinad etmişdir, amma yanlış təcrübə mənasında yox, o, bəzən məqamların adlarından və bölmələrindən çıxış edərək öz bəstələrinə adlar verirdi, məsələn, “Şikəstə”, “Muğamsayağı”. Fortepiano pyeslərindən birini A.Zeynallı elə “Çahargah” adlandırmışdır. Onda mövzuya iradəli, marş xarakteri verən “Çahargah” məqamının intonasiyalarından istifadə olunmuşdur. Pyesin çox sadə və aydın strukturuna, qeyri-mürəkkəb faktura və harmonik
xüsusiyyətlərinə baxmayaraq, o, fortepiano məktəbinin repertuarını zənginləşdirmişdir.
Çahargah
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Bu barədə A.Zeynallının fuqalarına istinadən də danışmaq
olar. Bəstəkar tərəfindən doqquz fuqa yazılmışdır. Lakin onlardan yüksək peşəkarlılığı, polifonik üsullarından istifadə bacarığı
ilə fərqlənən yalnız ikisi çap olunmuşdur.
1-ci fuqa aramlı, həzin xalq mövzusu olan “Qoyunlar” (bəstəkarın çox sevdiyi mahnı, o, həmin mahnıdan həmçinin “Uşaq süitası”nda və kamera ansamblı üçün əsərlərində həmişə eyni ad altında istifadə etmişdir) əsasında yazılmışdır. Bu, Azərbaycan xalq
melodiyasının polifonik formada istıfadəsinin ilk nümunəsidir.
İkinci fuqada cəld templi Bax fuqalarının təsiri hiss olunur.
Bu hər şeydən əvvəl fuqanın canlı, oynaq musiqisində müşahidə
edilir.
A.Zeynallının kamera-instrumental əsərləri arasında Azərbaycan məqamlarının improvizə üslubunda yazılan skripka və
fortepiano üçün “Muğam sayağı” pyesi seçilir. Lakonik forma,
ahəngdar harmonik çalarlar, incə, nəşəli, bir qədər təhriklə dolu
melodiya-bəstənin səciyyəvi əlamətləri bunlardır. Lakin, bundan
başqa, pyesdə daha bir maraqlı detal vardır; əsərin melodiyasının improvizasiyaya əsaslanmasına baxmayaraq, forması də329

qiqdir, üçhissəlidir. Halbuki, çox zaman A.Zeynallının romanslarında melodiyanın imporvizasiyalı əsası əsərin strukturuna da
təsir edir, qeyri-müəyyənliyi yarıb forma yaradır.
Muğamsayağı
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Aydın forması ilə, Zeynallının digər əsərləri ilə müqayisədə
mürəkkəbləşdirilən, maraqlı harmonik komplekslər və melodik
xətlərlə xarakterizə olunan kamera ansamblı üçün yazılmış
“Laylay” pyesi də diqqəti çəkir.
Artıq pyesin əvvəli eyni janrlı əsərlərdən fərqlənir, belə ki,
burada ilk söz əsas mövzunu ifa edən skripkaya məxsusdur.
Aramlı melodiya pyesin adına cavab verir. Xüsusilə də fortepiano partiyasının girişi zamanı bu özünü bariz şəkildə göstərir.
Fortepianonun klaviaturasının böyük kəsiyini əhatə edən dalğalanan fakturası melodiya ilə uzlaşır, sanki onun içində həll olur.
(Bu fon K.Debyussinin bəzi peyzaj pyeslərini xatırladır). Maraqlıdır ki, ikinci təkrarda fonun ritmi dəyişir (müntəzəm səkkizliklərin yerinə, 2 onaltılıq və səkkizlik), baxmayaraq ki, melodik
əsas əvvəlki tək qalır və bununla da variasiya dəyişiklikləri təsəvvürü yaranır. Harmoniyadakı plaqallıq pyesə həzinlik, rənglər pastelliyi, bir qədər soyuqluq verir. Pyesin oynaq orta hissəsi
qəfil sayrışan xəyallar kimi bir qədər həyəcanlı səslənir. Belə
əhval-ruhiyyəsinin yaranmasına, baslarda verilən xalis onaltılıqlardan başqa, həm də melodiyadakı, skripka partiyasındakı
üçton hərəkətləri, həmçinin əvvəllər də olduğu kimi, natural VII
pillə ilə yanaşı D9-un da meydana çıxdığı e-moll tonallığına
modulyasiyaya şərait yaradır. Tempin, ritmin tədricən aşağı düşüb, yavaşıması, dolğun akkordların daha sadələrinə keşməsi
başlanğıc mövzuya gətirib çıxarır. Modulyasiya məqamı da diqqəti çəkir.
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Bəstəkarın “Laylay” əsərində yeni keyfiyyətlər sezilir: gah
parlaq, koloritli, tərəflərlə sanki od saçan, gah da üstüörtülü işıq
zolaqları kimi sayrışan harmonik rənglər yaranır.
A.Zeynallının instrumental əsərlərində vokal əsərlərində olduğu kimi, improvizasiya ilə kantilenanın üzvi bağlılığı, milli
məzmunla ənənəvi formanın sintezi əsas şərtdir.
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IV fəsil
Simfonik əsərləri
Azərbaycan simfonik musiqisinin təşəkkülü və inkişafında
xüsusi əhəmiyyətə malik olan Asəf Zeynallı yaradıcılığının ən
böyük əsəri “Fraqmentlər” əsəridir.
Bu əsərdə Azərbaycanda simfonik musiqinin ilk rüşeymləri
üzə çıxmışdır. “Fraqmentlər” giriş və yeddi hissədən ibarət süitadır ki, bəstəkarın Bakı teatrlarında gedən dramatik tamaşalara
yazdığı musiqi əsasında tərtib edilib.
Sərbəst formada yazılmış süita bağlayıcı hissələri olmayan
təzadlı bölmələrdən ibarətdir. Lakin bəstəkar simfonik musiqini
dərindən dərk edən məzmunu vahid xəttinə malik olan, quruluşun tamlığı ilə fərqlənən iri əsər yaratmağa müvəffəq olmuşdur.
Parlaq obrazlılıq, təsvirilik, harmonik çalarların parlaqlığı
“Fraqmentlər”in səciyyəvi xüsusiyyətləridir. Süitanı çox möhtəşəm, hətta bir qədər tutqun intonasiyalı, sanki əsərin məqsədini
qabaqlayan∗ giriş açır. Simli və aşağı ağac və mis nəfəs alətlərininin ağır girişini ağac-nəfəs alətlər qrupunun bir qədər kədərli
intonasiyaları əvəzləyir. Giriş bütün əsərin ideyasının bir növ
ümumiləşdirilmiş ifadəsidir.

İlk fraqmentin dəqiq ritmi, səlis yerişi tamamilə təzadlı mənzərə yaradır: tədricən, uzaqdan başlanan, bir qədər xəlvəti yürüş
∗

Zeynallının “Fraqmentlər”inin musiqisində istifadə etdiyi pyeslərin
böyük qismi dramatik, bəzən hətta faciəvi məzmundadır.
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(“Hindistan qızı” pyesindən olan “Məbədə yürüş” bölməsi də
elə bu cür adlanır). Əlvan obrazlara malik olan bütün bu epizod
musiqidə maraqlı ifadə vasitələri ilə verilmişdir. İlk baxışdan elə
görünür ki, parça polifonik üslubda yazılmışdır, amma əslində
aşağı registrdə gedən mövzu birsəslidir, sonra fleytalara keçir,
skripka və klarnetin partiyalarında səslənir, tədricən digər alətlərə də əlavə edilir. Bu mövzu orkestrin müxtəlif qruplarında
tez-tez eşidilir ki, elə bu səsləşmə də polifonik ifadə təəssüratı
yaradır.

Növbəti fraqment “Rast” məqamında kiçik oxuma ilə başlayır, ondan sonra sinkopalı ritm üzərində əsas mövzuya gətirib
çıxaran tədrici güclənmə, gərginləşmə epizodu gəlir (müəllifin
işarəsi Poco a poco acelerando). Bütün bu parça genişləndirilmiş, dramatizm dolu giriş kimi qəbul olunur. Əsas mövzu kulminasiya anında melodiyanın vüsətini, onun dinamizmini daha
çox vurğulamaqla, Largo tempində və yüksək registrdə səslənir.
Girişdə tədricən alətlər əlavə olunur və mövzudan əvvəl orkestr
tutti-si səslənir. Mövzu skripkalarda keçir, ona klarnetin ifasında
melodiya cavab verir (əsas mövzunun variantı).
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Çox zərif melodiyanın əksinə olaraq parlaq obrazlı, iti ritmli,
qrotesk çalarlara malik kövrək növbəti fraqment (“Qəzəb” pyesindən) səslənir.

Birdən qopan sərt külək (beşinci fraqment “Nord”, A.Kirşonun “Şimal küləyi” pyesindən) sanki qəmli musiqini öz qanadlarına alır və uzaqlara aparır, lakin o, uzaqlarda itir, külək isə tədricən qəddarcasına çalarlar alaraq yenə də şiddətlənir. Şəffaf
fakturadan, qoboyun əvvəlki parçadakı tək ifasından sonra, orkestrin çoxsaylı alətləri sürüşkən xromatizmlərlə F səslənməsində bu fraqmenti ifa edirlər.
Ziddiyətli bölmələrin növbələşməsinə baxmayaraq, hər halda
ümumi kulminasiyanı bu bölmə yerinə yetirir, bununla da əsərin
parçaları birləşdirilir, kompozisiyanın bütövlüyü təmin edilir.
Güclü gərginlik tədricən zəifləyir. Gözəl xalq mahnısı (“Şəbi-hicran”, “Yanğın” pyesi) şəfəq saçan işıq, aydınlıq, fərəh ifadə edir. Fleytanın valehedici səsləri təbiətin gözəlliyini vəsf edir.

“Fraqmentlər” yenə də “Taxıldöyən” (“Qəzəb”) adlı təsviri
səhnə ilə başa çatır. Həqiqətən də, taxıldöyənin səsi çox uğurla
canlandırılmışdır, lakin səsin tədricən artması, orkestrə alətlərin
əlavə edilməsi, orkestrin tam heyətinin səslənməsi tədricən final,
koda xarakteri alır. Bu, bütün ona xas olan xüsusiyyətləri özündə ehtiva edən həqiqi kodadır.
“Fraqmentlər” üçün səciyyəvi olan nədir?
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Hər şeydən əvvəl ən müxtəlif tərzlərdə və müxtəlif ifadə təsvirilikdir. Və bu təsviriliyi yaratmaq üçün bəstəkar rəngarəng
harmoniyanın bütün imkanlarından, orkestrin çalarlarından ilk
dəfə olaraq istifadə edir. Bütün bunlar həqiqi peşəkarlıqla və böyük zövqlə təsviriliyə həmçinin həmin əsərin proqramlılığına da
kömək edir. Bundan başqa, parcaların pərakəndəliyinə baxmayaraq, təzadlı hissələrin növbələşməsində daim daxili məntiq, ətraflı düşünmə hiss olunur. Bununla belə, təzadlılıq finalla kulminasiyanın inkişafındakı vahid xəttə mane olmur. Bütün bunlar
A.Zeynallının yığcamlılığa və bütövlülüyə can atmasından xəbər
verir.
Bəlkə də mükəmməlliliyə iddia etməyən “Fraqmentlər”in
Azərbaycanda ilk iri simfonik əsər kimi yol açan bir başlanğıc
olduğunu nəzərə alsaq, sadalanan müsbət xüsusiyyətlərin dəyəri
bir qədər artar.
Zeynallının simfonik orkestr üçün dramatik tamaşalara yazılmış musiqidən ibarət daha bir suitası “Fraqmentlər” adlanır.
“Fraqmentlər” adlı ikinci suita ziddiyyətli epizodların qarşılaşdırılması əsasında yaranan birhissəli əsərdir. Süita mis nəfəsli alətlərin güclü səslənməsilə verilən orkestr tuttisinin fonunda təntənəli yürüş mövzusu ilə başlıyır. Tədricən səs dinləyicini yeni
epizoda hazırlayaraq yavaşıyır.
Növbəti fraqmentin ifadəli melodiyası (d-moll) “Hindistan
qızı” dramatik tamaşanın mövzusuna əsaslanmışdır.
Növbəti epizod klarnetlərdə, ardınca isə skripkalarda keçən
sakit mövzu ilə başlayır. Dalğalanan fon, melodiyanın kiçik diapazonu, məqamın kvinta pərdəsinin oxunması müəyyən dərəcədə laylanı xatırladır. Tədricən h-moll epizodu simli qrupun ifasında səslənən Lento (e-moll) tematizminə keçir. Süitanı tamamlayan maestoso, g-moll epizodunda qəhrəmanlıq cizgiləri inkişaf
zamanı yerini lirik intonasiyalara verir. Bu isə başlanğıcla obrazlı – assosiativ paralel yaradır və bununla da əsərin kompozisiyasının tamlığı təmin edilir.
“Fraqmentlər”in musiqisində Asəf Zeynallı yaradıcılığı üçün
xarakterik olan hər şey: onun Azərbaycan xalq musiqisinin məqam-intonasiya aləmi ilə məhsuldar əlaqəsi, onun peşəkar bəs336

təkar təcrübəsi ilə yaranıb təkmilləşmiş musiqi ifadəliliyinin
üsul və vasitələrini mənimsəməyə can atması, kompozisiyanın
həmahəngliyinə və tamlığına qayğıda yaranan əsərin formasına
dəqiq, həssas münasibəti daha aydın əks olunmuşdur. Hər iki
süitanın partiturasında obrazlı məzmunun konkretliyini və asanlıqla tanınmasını təmin edən xeyli təsviri detallar vardır. “Fraqmentlər”in ayrı-ayrı epizodları bəstəkarın harmonik dili və orkestrovka sahəsində uğurlu tapıntılara nail olduğunu deməyə imkan verir”.1 Asəf Zeynallının orkestrlə səs üçün yazılan əsərlərini də həmçinin onun simfonik yaradıcılığına aid etmək olar. Bu,
hər şeydən əvvəl simfonik orkestrin müşayiətilə xor üçün “Şikəstə”dir.2
Bu əsərdə bəstəkar muğamın məqam-intonasiya xüsusiyyətlərini peşəkar yaradıcılıq formaları ilə birləşdirməyə çalışır. Bu
bəstədə “Şikəstə”nin formasını möhkəmləndirən və əsərə tam
vahid struktur verən eyni tematik materiala əsaslanan giriş və
nəticə vardır.
“Bəstəkarın lirik istedadının müxtəlif tərəflərini açan “Şikəstə” mövzuları xüsusilə onların ayrı-ayrı orkestr səslərilə təfsirində uğurludur. Bəstəkar orkestr müşayiətində nəfəsli ağac alətlərinin (fleyta, qoboy, klarnet) solosunun tembrlərindən bacarıqla
istifadə etməsi hesabına əsərə “kamera” səslənməsi vermişdir.
Ayrı-ayrı hallarda, orkestrdə simli alətlərin səsləndiyi zaman,
bəstəkar musiqi məzmununu köməkçi səslərlə əlvan boyayır,
ona xüsusi səslənmə ifadəliliyi verir”.3
“Asəf Zeynallının simfonik yaradıcılığını xarakterizə edərkən,
qısa da olsa onun böyük miqyaslı monumental əsərini, bəstəkarın
öz təxəyyülündə canlandırdığı “Bakı” simfoniyasını yaratmaq
planlarının üstündə dayanmamaq nöqsan olardı”.4 A.Zeynallı bu
1

Şərifova V. “Asəf Zeynallı”// “Azərbaycan bəstəkarları”. Bakı: “İşıq”,
1986, s. 189.
2
Şikəstə – xalq vokal-instrumental yaradıcılığının janrlarından biri.
3
Şərifova V. Göstərilən məqaləsi. Həmin müəllif hesab edir ki, simfonik
orkestr üçün əsərlərin siyahısına ayrı-ayrı orkestr müşayiəti ilə romanslarını
aid etmək olar. Burada “Ölkəm” və “Seyran”, “Sərhədçi” nəzərdə tutulur.
4
Həmin məqalə, s. 190.
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əsərlə İnqilabın 15 illiyini qeyd etməyə hazırlaşırdı. Baxmayaraq
ki, bəstəkara öz niyyətini həyata keçirmək müyəssər olmamışdı,
bununla belə böyük hazırlıq işləri həyata keçirilmişdi.
Tədqiqatçının qeyd etdiyi kimi, Zeynallı öz vətəninin tarixi
keçmişini və bugününü yaxından öyrənmək məqsədilə dəfələrlə
Bakının neft mədənlərini, fabrikləri, zavodları gəzmiş, Azərbaycan tarixi ilə bağlı yazılı sənədlərlə tanış olmuş, həmçinin
kənd rayonlarına səfər etmişdi. Bəstəkarın şəxsi arxivindən belə
bir yazı tapılmışdır: “Simfoniya – dövrün sənədidir, onun tarixi
dəyəri məhz bundadır, deməli, dövrünün oğlu olmaq, başqa sözlə, onu parlaq tanımaq və hiss etmək lazımdır. Mən iki dövrün:
məhv olan kapitalizmin və qurulmaqda olan sosializmin sərhəddində yaşayıram. Simfoniyanın vəzifəsi – həyatı, mübarizəni,
əhval-ruhiyyəni, mənim də nümayəndəsi olduğum həmin ictimai
təbəqənin psixologiyasını əks etdirməkdir” – deyə A.Zeynallı
yazırdı.1 Təbiətcə ünsiyyətli və səmimi olan bəstəkar adətən öz
yaradıcılıq planlarını gizlətmirdi. A.Zeynallı dostları ilə simfoniya ilə bağlı düşüncələrini bölüşərkən, onlara onda artıq bütün
əsərin aydın və ardıcıl planının yarandığını, əsərin bütün musiqi
obrazlarının xarakteri barədə dəqiq təsəvvürü olduğunu və yalnız bütün bunları musiqiyə köçürməyin qaldığını deyirdi.2 Ü.Hacıbəyli Asəf Zeynallının simfoniya üzərində işləməsini xatırlayaraq deyirdi: “Asəf açıq işləyirdi, özünün və başqalarının kompozisiyaları haqda daim bölüşürdü. Müxtəlif musiqi mövzuları
ətrafinda həvəslə söhbət aparırdı. ... Asəf amansız xəstəliyə tutulmamışdan əvvəl mənimlə söhbətində dedi ki, başı xalq musiqisinin müxtəlif sahələrinin müşahidəsi nəticəsində yaranan ən
qəribə səslər silsiləsilə doludur. O, bütün bunları bədii cəhətdən
formalaşdırmağa və nəzərdə tutduğu simfoniyada istifadə etməyə çalışırdı”.3 Zeynallının arxivində simfoniyaya dair ədəbi plan
və yazılar saxlanılır.
Onlardan bəzilərini aşağıda misal gətirək:
1

Şərifova V. Asəf Zeynallı //Azərbaycan bəstəkarları . – Bakı, s. 191.
Yenə orada. “Bunu bəstəkarın ölümündən sonra onun dostu A.Həsənov
təsdiq etmişdir”.
3
Yenə orada. X.Məlikovun “Asəf Zeynallı” broşüründən sitat gətirilir.
2

338

“Bakı” simfoniyasının ədəbi planı
1-ci hissə
Keçmişdə albanlar, farslar, ərəblər, ruslar, xəzərlər Bakıda
yaşamış və Xəzər dənizində olmuşlar.
Simfoniya şəhərin inkişafı problemini qoyur. Beləliklə, türk
öz doğma ölkəsi haqqında mahnı oxuyur.
Zərdüştlük dövründə cəmiyyətin quruluşu:
1) din xadimləri; 2) hərbi aristokratiya; 3) əkinçilər.
İranda kommunist hərəkatı.
19 əsrdə Bakının görünüşü. Yanan məbəd.
Qız qalası və onun haqqında əfsanə.
Köhnə məscidlərin köhnə və digər qədim memarlıq abidələrinin görünüşü... Toy yürüşü (şəkil).
Bakı. Bakı-neft.
2-ci hissə
Bakının sənaye əhəmiyyətinin yüksəlişi və tərəqqisi, inqilabi
həyəcanlar elə buradan başlamışdır.
Gizli təşkilatlar və partiyalar.
Sinfi mübarizənin güclənməsi.
Vətəndaş müharibəsi, yanğınlar.
Müsavat və Aprel inqilabı.
Yanan buruq fontanları, yanğın həyəcanı, atışmalar, sakitlik:
Suraxanıdakı ölən neft fəvvarəsindən təəssüratlar.
Aprel inqilabının təzahürünü göstərmək.
3-cü hissə
Zığdan qayıdış; Bakı dumana bürünmüşdür. Zavodların, fabriklərin, qüllələrin siluetləri və bütün körfəz görünür.
Beşillik qəhrəmanlarının adlı siyahısı.
Bakının rəşadəti – (Bakı oyanır) – rəşadət – deməli romantika.
Ümumi qeydlər
Yer təkinin, zavodların, mədənlərin, dəniz və dalğaların –
uğultusu.
339

Küləyin – vıyıltısı.
Dəmirçi sexində, atəşpərəstlər məbədində – od.
Bakı elektrik enerjisi dənizində üzür (dəniz tərəfdən) əbədi
atəşlər.
Mübarizə və inkişaf
Beynəlxalq-tarixi əhəmiyyəti nəzərdə tutulur, sonra sovet
simfonizminin problemi qoyulur.
Nəzərdə tutulan ideyanın məzmunu forması müəyyən edilir.
Nəyi nəzərdə tutmaq lazımdır:
1. Ştrasserlə söhbət;
2. Klassik simfonizmin möhürünü və onun texnikasının yeknəsəqliyi;
3. Əvəzində hissələrin kontrastlılığını gücləndirmək və bundan istifadə etmək;
4. Müasir qərb bəstəkarlarının nəfis harmoniyasını;
5. Milli türk musiqi məktəbinin üslubunu;
6. Bütövlükdə dramatizmin lirikasını;
7. Marksizm-leninizm metologiyasını;
8. Sovet bəstəkarlarının təcrübəsini;
9. Ədəbi köhnəliyin əvəzinə hər bir hissənin lakonik adını;
10. …
Aidada ölüm (trambon).
Yeraltı uğultu – tam-tam, tuba.
Valtornada və tubada dodaq treli (zəngulə) – itlərin ulaşması.
Bakının təbiətinin dəyişkənliyi.
Bakının inkişafında həlledici rolu neft oynamışdır, deməli,
bunun ardınca getmək lazımdır.
1. Xalq mahnılarının işlənməsi – nümunə kimi.
2. …
“Formal həll:
1) türk musiqisinin öyrənilməsindən (Bakıda);
2) Avropa irsinin öyrənilməsindən;
3) Melodiyada, harmoniyada, orkestrovkada kvadratlılığın
açılması dövrünün öyrənilməsindən üzə çıxır ki, bu da yaradıcılıq üçün aydın perspektivlər açır.
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Yaradıcılıq düşüncəsini alətlərin maraqlarına uyğunlaşdırmaq – orkestrdə səslənməyə nail olmağın yeganə yolu budur.
Simfoniyada yaradıcılıq düşüncəsinin daha qiymətli üsullarından istifadə etmək, məsələn, Çaykovskinin Altıncı simfoniyasının 1-ci hissəsinin sonu.
Simfoniyanın ideologiyası və məzmunu onun formasını açıb
deyəcək”.
“Mən burada Avropa texniki nailiyyətlərini açmaq mədəniyyətini və öz istedadımı göstərəcəyəm”.
“Oktyabra mücərrəd tarixi hadisə kimi baxmaq olmaz, onun
əsl mənası oktyabrqabağı tarixi sarsıntıları və ictimai qaydanı
təhlil edərkən aydın olacaq”.1
Həyatını dəyişəndə Asəf Zeynallının cəmi 23 yaşı var idi. Bu
yaşda musiqi sənətində belə zəngin irs və iz qoymaq hər bəstəkara nəsib olmur.

1

Şərifova V. “Asəf Zeynallı”. A.Zeynallının simfoniyaya dair ədəbi plan
və yazıları. “Azərbaycan bəstəkarları”, Bakı, 1986, s. 191-193.
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IX HİSSƏ
1930-1940-cı İLLƏRDƏ AZƏRBAYCANIN MUSİQİ
MƏDƏNİYYƏTİ
XX əsrin 1930-1940-cı illəri Azərbaycan mədəniyyətinin bütün sahələrində səmərəli inkişafla əlamətdardır. Məhz bu illərdə
geniş maarifçilik və Avropa dəyərlərinə meyil ideyalarından ayrılmaz olan nəhəng təşəbbüslər öz real bəhrəsini verdi. Sovet hakimiyyətinin elan etdiyi ümumi savad və pulsuz təhsil şüarları
bu yolda güclü təkan oldu. Bu dövrdə yalnız yeni tip mədəniyyət
deyil, həm də onu yaratmaq ideyasına mübtəla olmuş ziyalılar
meydana gəlirdi. Ədəbiyyat, teatr və musiqinin inkişafı dövlət
tərəfindən güclü maliyyələşdirilən müvafiq mədəniyyət müəssisələrinin fəaliyyətilə birgə idi. Dövlətin mədəniyyət sahəsində
siyasəti, bir tərəfdən, Avropa mədəniyyətinin geniş təbliğatına,
rus dilində təhsilə, digər tərəfdən isə gənc istedadlı azərbaycanlıların fəal surətdə irəli çəkilməsinə, yaradıcı fəaliyyətlərinin təşviqinə yönəlmişdi. O illərdə əsasən Bakıda cəmləşmiş mədəni
həyat çeşidli teatr-konsert panoramı ilə təmsil olunurdu. Dram
teatrlarının repertuarını əsasən Şekspir, Molyer, Ostrovskinin
pyesləri təşkil edirdi. Eyni zamanda məhz o illərdə S.Vurğun
(“Vaqif”, “Xanlar”), M.İbrahimov (“Həyat”, “Madrid”), S.Rüstəm (“Qaçaq Nəbi”) öz dram əsərləri ilə ilk dəfə çıxış edirdilər.
Teatrların səhnəsində Cəfər Cabbarlının (“1905-ci il”, “Sevil”,
“Yaşar”, “Od gəlini”) pyesləri, S.Rəhmanın (“Toy”, “Xoşbəxtlər”) komediyaları tamaşaya qoyulurdu. 30-cu illərdə istedadlı
gənc rəssam və heykəltaraşlar: T.Haqverdiyev, T.Tağıyev, K.Xanlarov, F.Əbdülrəhmanov və b. yaradıcı həyata qədəm qoyurdular. P.Sabsay mühüm əsərlər yaradırdı, onlardan M.F.Axundovun abidəsini göstərmək olar. Ölkə kinomatoqrafiyası da inkişaf etməyə başlayırdı. İlk filmlərdən “Lətif” (rej. Mixayılov),
“Yeni üfüq” (rej. A.Quliyev, T.Braginski) əsərlərinin adlarını
çəkmək olar. Teatr-dekor sənəti də uğurla inkişaf edirdi. “Kor342

oğlu” operasının, “Vaqif” dramının (R.Mustafayev) tərtibatı, gənc
teatr rəssamları N.Fətullayev, İ.Seyidov, S.Şərifzadə tərəfindən
həyata keçirilmiş digər tamaşalar ümumittifaq nüfuzu qazandı.
1936-cı ildə Dövlət filarmoniyası təşkil olundu. 1920-ci ilin
iyulunda M.Çernyaxovskinin rəhbərliyi altında yaradılmış simfonik orkestr onun himayəsi altında öz inkişafını davam etdirir.
Bu kollektivin yaradıcılıq inkişafı A.Orlov, M.Şteynberq, A.Pavlov-Arbenin, S.Stolerman kimi dirijorların fəaliyyəti ilə bağlıdır.
1932-ci ildə Azərbaycan radiosunun simfonik orkestri yaradıldı. Onun çıxışları müntəzəm olaraq radio ilə efirə verilirdi.
Repertuarda dünya klassiklərinin və gənc ölkə müəlliflərinin
əsərləri idi. Uzun müddət bu orkestrə Azərbaycan konservatoriyasında təhsil almış dirijor Ə.Həsənov rəhbərlik edirdi. Bu orkestrlə bir neçə il avstriyalı dirijor S.Ştrasser işləmişdir. Üçüncü
simfonik orkestr Opera teatrının orkestri idi. Ancaq üç simfonik
orkestri əvəzçilərsiz tam komplektləşdirmək mümkün deyildi,
eyni musiqiçilər, xüsusilə də nəfəs alətləri ifaçıları (1-ci səslər)
çox vaxt opera, filarmoniya və radio orkestrlərində çalırdılar.
20-30-cu illərdə dünyada məşhur dirijorlarla konsertlər keçirilərkən orkestr yığma olurdu, opera musiqiçilərinin, radio komitəsinin orkestri, həmçinin konservatoriya müəllimləri və tələbələri
hesabına doldurulurdu.1
30-cu illərdə Bakının konsert həyatında çoxsaylı qastrolçular
üstünlük təşkil edirdi. Simfonik konsert proqramları çeşidliliyi
ilə fərqlənir və Avropanın məşhur klassik əsərlərindən ibarət
olurdu. Bakıya Moskva və Leninqrad filarmoniyalarının dirijorları Maks Reyter və Georq Sebastiyan, Oskar Frid, A.Qauk,
N.Qolovanov və başqalarının rəhbərlik etdiyi orkestrlər qastrola
gəlirdilər. Solistlər arasında V.Qorovist, E.Petri, Q.Neyqauz,
L.Oborin, D.Oystrax, M.Yudin olurdu. Hələ əsrin əvvəlində əsası qoyulmuş tematik simfonik konsert ənənələri davam edirdi.
A.Puşkinin (1937), Şota Rustavelinin (1936) xatirəsinə həsr
olunmuş gecələr keçirilirdi. Əlamətdar haldır ki, simfonik konsert proqramlarına tədricən Azərbaycan bəstəkarlarının ilk sim1
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fonik əsərləri daxil edilirdi. Məsələn, Ü.Hacıbəylinin “Təntənəli
marş”ı, M.Maqomayevin “RV 8 marşı” Ə.Bədəlbəylinin “28
Aprel”, “Bütün hakimiyyət sovetlərə” marşları, A.Zeynallının
“Fraqmentlər” marşı, dirijor pultu arxasında Azərbaycan dirijorları Niyazi, Ə.Bədəlbəyli, Ə.Həsənov özlərini sınaqdan çıxarırdılar.
1938-ci ildə daimi əsaslı Azərbaycan Dövlət orkestrinin yaradılması barədə məsələ qaldırıldı. Bu məqsədlə Moskvadan tanınmış dirijor N.Anosov (dirijor K.Rojdestvenskinin atası) dəvət
olundu. Bu təcrübəli musiqiçinin rəhbərliyi altında simli və nəfəs alətlərində ilk Azərbaycan ifaçıları əla məktəb keçdilər. Orkestr Vətən müharibəsi başlayana qədər fəaliyyət göstərdi. O
1944-cü ildə Zaqafqaziya respublikalarının Tbilisidə Böyük Vətən müharibəsinə həsr olunmuş Ongünlük keçirmək üçün yenidən yaradıldı. 1945-ci ildə 1948-ci ilə qədər orkestrə L.Ginzburq
rəhbərlik etmişdir.
1936-cı ildə filarmoniyanın himayəsi altında Azərbaycan
türk xoru təşkil olundu. Onun bədii rəhbəri və mahiyyət etibarilə
ilk Azərbaycan xormeysteri Üzeyir Hacıbəyli oldu. Məlum olduğu kimi, azərbaycanlıların xor sahəsində iştirakı bəstəkarın
hələ “Leyli və Məcnun” operasını yaratdığı vaxtdan başlanmışdı. Burada xor hadisələrinin şərhçisi rolunda çıxış edirdi. O zaman, XX əsrin əvvəlində ilk Azərbaycan operasının yaradıcılarına professional xor yığmaq çox çətin idi. Və indi, 30-cu illərin
ortasında daim fəaliyyət göstərən filarmoniya xor kollektivinin
təşkili, bir tərəfdən, dünya xor musiqisi üçün güclü təbliğat vasitəsi, digər tərəfdən, gənc Azərbaycan müəlliflərinin xor əsərlərinin yaradılması üçün bir təkan idi. Təsadüfi deyil ki, bu vaxt
xalq mahnılarının çoxu xor üçün işlənib hazırlanırdı. Monumental xor janrlarına, yəni kantata və oratoriyalara gəldikdə isə onların meydana gəlməsi irəlidə idi. Söhbət hakimiyyətin “xalqın
xoşbəxtliyi” barədə təşviq etdiyi monumental xor əsərlərindən
gedir. Rəsul Rzanın sözlərinə xor, orkestr və rəqs ansamblı üçün
gənc Qara Qarayevin yazdığı “Ürək mahnısı” kantatasını bu mənada qeyd etmək lazımdır. Üzeyir Hacıbəylinin “Firdosinin
1000 illiyinə kantatası” (1934) da kantata janrının ilk nümunələrindəndir.
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Elə həmin 1936-cı ildə filarmoniya nəzdində xalq rəqs ansamblı öz işinə başladı.
Opera teatrının fəaliyyəti həmçinin şərq və Avropa ənənələrinin qarşılıqlı təsiri ilə müəyyən olunur. Teatrın yaradıcı simasını İ.Hidayətzadə, A.İsgəndərov, S.Dadaşov kimi rejissorlar, Bülbül, Ş.Məmmədova, H.Sarabski, X.Terequlov, L.Terequlova,
M.Bədirov, H.Hacıbababəyov, B.Mustafayev və b. müğənnilər
müəyyən edir. Rus və xarici repertuar üzərində dirijorlar:
A.Alevladov, A.Klibson, rejissorlar: İ.Prostorov, N.Boqolyubov,
İ.Tvoretski, müğənnilər: V.Nikolski, R.Lonatin, F.Muxtarova işləyirdilər. Teatrın səhnəsində rus klassik repertuarı geniş təmsil
olunurdu, məsələn, Çaykovskinin “Yevgeni Onegin”, “Qaratoxmaq qadın”, “Çereviçki”, “Mazepa”, Rimski-Korsakovun “Çar
gəlini” tamaşaya qoyulur.
Əvvəlki illərdən fərqli olaraq, bu illərdə respublikanın musiqi
həyatı daha geniş işıqlandırılır. Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığını səciyyələndirən xüsusi musiqişünaslıq ədəbiyyatı yaranır.
Ü.Hacıbəyli barədə ilk monoqrafiyanı görkəmli sovet musiqişünası
V.Vinoqradov yazmışdır (Ü.Hacıbəyov və Azərbaycan musiqisi.
M., 1939). Ü.Hacıbəyli, Ə.Bədəlbəyli, Q.Qasımov, X.Ağayeva və b.
öz publisistik fəaliyyətlərini davam etdirirlər.
1933-cü ildə Balet məktəbi açılır. Onun ilk məzunları gələcəkdə Opera və balet teatrının aparıcı solistləri K.Bataşov və
Q.Almaszadə olur.
1939-cu ildə Respublika xalq yaradıcılığı evinin yaradılması
o dövrün mühüm maarifçilik təşəbbüsü oldu. Bu, milli mühitdən
istedadlı gənclərin aşkara çıxarılması və onların professional
fəaliyyətə cəlb edilməsinə imkan yaratdı. Məlumdur ki, Üzeyir
Hacıbəyli bu istiqamətdə nə qədər əmək sərf etmiş, azərbaycanlıların Avropa musiqi təhsilinə cəlb olunması üçün mübarizə
aparmış, bu məqsədlə hansı konkret addımlar atmış, Asəf Zeynallı, Səid Rüstəmov, Cövdət Hacıyev və milli incəsənətin digər
gələcək korifeylərinə xeyir-dua vermişdir.
Məhz 30-cu illərdə Azərbaycan Dövlət konservatoriyasında
ölkə incəsənətinin inkişafına gələcəkdə dəyərli töhfələr verəcək
görkəmli musiqiçilər professional musiqi təhsili almışlar. Bu, or345

ta nəsil bəstəkarları Qara Qarayev, Cövdət Hacıyev, Tofiq Quliyev, Fikrət Əmirov, Soltan Hacıbəyov, Səid Rüstəmov, Cahangir Cahangirov idi.
O illərin musiqi təhsili sistemi nəhəng bir ölkənin hüdudlarında fəaliyyət göstərən sistemə yönəlmişdi. 30-cu illərdə Bakıda iki texnikum fəaliyyət göstərirdi. Biri Bakı xalq təhsili şöbəsi
nəzdində (BXTŞ), digəri xalq təhsil komitəsi nəzdində; 1932-ci
ildə onlar musiqi məktəbində birləşdilər. Əsas professionallıq
ocağı isə Azərbaycan konservatoriyası idi. Bu müəssisənin direktoru müxtəlif illərdə A.Əbdürəhmanov (1929-1933), Z.Səfərov (1938-1939), Ü.Hacıbəyov (Hacıbəyli) (1939-1948) və başqaları olmuşdur. Professor-müəllim heyəti Rusiyanın müxtəlif
şəhərlərindən dəvət olunmuş mütəxəssislər idi. Nəzəriyyə kafedrasına yüksək erudisiyalı musiqiçi, konservatoriyada M.İppolitov-İvanovun kompozisiya sinfini bitirmiş (kontrapunkt və formaların təhlilini Taneyevin sinfində keçmişdir) L.Rudolf 1932ci ildən 1938-ci ilə qədər rəhbərlik etmişdir. Rudolf eyni zamanda Bakıda musiqi nəşriyyatının redaktoru olmuşdur. İndiyə qədər, tələbələrin stolüstü kitabı olan harmoniya üzrə dərslik də
onun qələminin məhsuludur. Qara Qarayev, Cövdət Hacıyev,
Zaxar Stelnik, Əhəd İsrafilzadə, Məmmədsaleh İsmayılov, Vladimir Xrustalyov, Yevgeniya Perevertaylo, Ella Nikamorova
Rudolfun sinfini bitirmişlər. 1938-ci ildə Rudolfun vəfatından
sonra Bakıya Leninqrad Konservatoriyasının məzunu Boris
Zeydman dəvət edildi və kompozisiya kafedrası təşkil olundu.
O, bu kafedraya 1939-cu ildən 1950-ci ilə qədər rəhbərlik etmişdir. Fikrət Əmirov, Soltan Hacıbəyov, Əşrəf Abbasov, Süleyman Ələsgərov, Azər və Həsən Rzayevlər, Ağabacı Rzayeva,
Adilə Hüseynzadə, Elmira Nəzirova Zeydmanın tələbələri olmuşlar. Leninqradda musiqi məktəbində Əfrasiyab Bədəlbəyli
ondan dərs almışdır.
30-cu illərin ortalarında Azərbaycan konservatoriyasının ilk
məzunları: konservatoriyanı iki ixtisas üzrə: pianoçu və nəzəriyyəçi kimi bitirmiş musiqişünas X.Ağayeva, fortepiano üzrə Şaroyevin sinfini bitirmiş, ancaq lap əvvəldən musiqi tarixi sahəsində ixtisaslaşmış D.Danilov; konservatoriyanı Şaroyevin sinfi
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üzrə, sonra isə MDK nəzdində aspiranturanı bitirmiş pianoçu
K.Səfərəliyeva pedaqoji fəaliyyətə başladılar.
O illərdə geniş maarifçilik istiqaməti musiqi məktəbləri şəbəkəsinin təşkilində ifadə olunurdu. Onlar “xüsusi təhsil sistemində ilk halqadan daha çox uşaqların kütləvi bədii-estetik tərbiyəsinin müvəqqəti forması kimi nəzərdən keçirilirdi”.1
Konservatoriya nəzdində 1-ci dərəcəli məktəbdə 1930-cu ildə 220 nəfər təhsil alırdı və uşaqlarla məhsuldar iş aparılırdı. Bu
məktəb bağlandıqrdan sonra 1931-ci ildən 1936-cı ilə qədər fəaliyyət göstərmiş uşaq musiqi qrupu açıldı. 1934-cü ildə ondan
“Gənc istedadlar qrupu” ayrıldı. Burada konservatoriyanın müəllimləri: L.Rudolf, N.Çumakov, E.Nikomarova, K.Səfərəliyeva
dərs deyirdilər. Şagirdlər arasında Bella Davidoviçi, Məmməd
Orucovu, Rauf Atakişiyevi, Tamara Qusevanı, Elmira Nəzirovanı, Çingiz Sadıxovu (fortepiano sinfi), Yefim Barştakı, Vladimr
Puzanovu, Sabir Sədiyevi (skripka sinfi), Viktor Razumovskini
(violançel sinfi) qeyd edə bilərik. Bu qrupa sonralar görkəmli
musiqişünas-alimlər olmuş Əminə Eldarova və İzabella Abezqauz da gəlirdi. Dövlətin fəal yardımı sayəsində, fəhlə mühitindən
şagirdlər cəlb etmək məqsədilə o illərdə konservatoriya nəzdində fəhlə fakültəsi yaradıldı. ADK fəhlə fakültəsinin quruluşu və
tədris planının əsasını MDK-nın müvafiq plan və quruluşu təşkil
edirdi. Maraqlıdır ki, Azərbaycanda fəhlə fakültəsi ali musiqi
məktəbinin “şagirdlərin proletar tərkibi vasitəsilə siyasi nailiyyət
qazanmaq funkisiyasını yerinə yetirməyə deyil,”2 istedadlı Azərbaycan gənclərini professional musiqi təhsilinə cəlb olunmasına
yardım edirdi. Qara Qarayev 1931-ci ildən 1935-ci ilə qədər xüsusi fortepiano sinfində əvvəlcə V.V.Tolstolujskinin, sonra isə
Q.Q.Şaroyevin tələbəsi olmuşdur. Skripkaçı kimi (əvvəlcə
N.İ.Tsimberovun, sonra isə S.L.Bretonitskinin sinfində) gələcək
bəstəkar Cövdət Hacıyev öz musiqi təhsilini fəhlə fakültəsində
başlamışdır. İ.S.Aysberqin xüsusi fortepiano sinfində Tofiq Quliyev, bəstəkar və nəzəriyyəçi Zakir Bağırov, bəstəkar Adilə Hü1
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seynzadə təhsil almışlar. Məşhur “Cücələrim” uşaq mahnısının
gələcək müəllifi Qəmbər Hüseynli fəhlə fakültəsində A.S.Şvartsın violançel sinfində oxumuşdur. Nuxadan (Şəkidən) fəhlə fakültəsinə Tsimberovun skripka sinfində oxumaq üçün Azərbaycan ənənəvi musiqisinin gələcək nəzəriyyəçisi Məhəmmədsaleh
İsmayılov göndərildi.
1937-38-ci tədris ilində Moskva və Leninqrad konservatoriyaları nəzdində yaradılmış musiqi məktəbləri kimi Bakıda Mərkəzi uşaq musiqi məktəbi təşkil olundu. Sonralar o xüsusi onillik
orta məktəb adını aldı (indiki Bülbül adına məktəb). 1951-ci ilə
qədər bu vəzifədə qalmış məktəbin ilk direktoru Köykəb xanım
Səfərəliyeva tədris prosesinin yüksək səviyyədə təşkilində böyük rol oynamışdır. Bülbül adına onillik məktəb K.Səfərəliyevanın əməyinin bəhrəsi sayıla bilər. Şagirdlər üçün “Fortepiano
çalma məktəbi” kitabını yaratmış R.Siroviç və L.Yeqorova kimi
pedaqoqlar uşaqların tərbiyəsi ilə məşğul olurdular. Azərbaycan
musiqisindən çoxlu nümunələrin olduğu bu məcmuə indiyə qədər yeni başlayan musiqiçilər üçün əsaslı vəsaitdir.
Azərbaycanda cəmiyyətin Avropa musiqi mədəniyyətinin
nüfuz dairəsinə cəlb olunması prosesi daha qədim ənənəyə malik
milli monodiyadan nəinki imtina edilməsinə gətirib çıxarmadı,
hətta onun inkişafına yeni təkan verdi. 1931-ci ildə Üzeyir Hacıbəyli xalq çalğı alətlərinin ilk notlu orkestrini yaradır və onun
bədii rəhbəri və dirijoru olur. Daimi fəaliyyətdə olan xor kollektivi müvafiq janrların inkişafına təkan verdiyi kimi, notlu xalq
çalğı alətləri orkestri də ənənəvi musiqi ifaçılarının Avropa klassik musiqisinə uyğunlaşmasında və məhz bu tərkib üçün nəzərdə
tutulmuş çoxlu müəllif əsərlərinin meydana gəlməsində böyük
rol oynadı. Bu janrın klassik nümunəsi 30-cu illərin ortalarında
Üzeyir Hacıbəylinin yaratdığı iki fantaziya “Şur” və “Çahargah”
oldu.
Bu illərdə klassik muğam sənəti onun parlaq nümayəndələri,
tarzənlər: B.Mansurov, A.Bakıxanov, kamança ifaçısı M.Mirzəliyev, xanəndələr C.Qaryağdıoğlu, S.Şuşinskinin şəxsində inkişaf etməkdə davam edir. Sonuncular nəinki Azərbaycanda, onun
hüdudlarından kənarda da tanınmışdılar.
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Ənənəvi musiqinin fəal inkişafının onun nəzəri cəhətdən
qavranılmasına ehtiyacı var idi. Beləliklə, 1932-ci ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası nəzdində Xalq musiqisinin elmitədqiqat kabineti (NİKMUZ) yaradıldı. Onun rəhbəri müğənni
Bülbül Məmmədov oldu. Konservatoriyanın şərq bölməsinin
ideya rəhbəri isə Üzeyir Hacıbəyli idi. O, bəstəkarların böyüməkdə olan nəsli üçün dərin folklor biliklərinin zəruri olduğuna
əmin idi. Azərbaycan rayonlarına çoxsaylı folklor ekspedisiyaları dövlət tərəfindən folklorun toplanması və sonrakı inkişafı
məqsədilə maliyyələşdirilirdi. 1936-cı ildə Tofiq Quliyevin “Rast”
və “Zabul Segah”, Zakir Bağırovun “Dügah”, Niyazinin “Şur”
muğamlarının bir parçası Q.Qarayevin yazısında SSRİ xalqlarının musiqi tarixi üzrə oçerklərində tanınmış sovet tədqiqatçısı V.Belyayev tərəfindən çap olunmuşdu.
Demək olar ki, milli incəsənətin əsas xətti Şərqlə Qərb ənənələrinin Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin özünəməxsusluğunu müəyyən edən qarşılıqlı təsirinə istiqamətlənmişdi.
30-cu illərin Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin janr palitrası, hər şeydən əvvəl, operanın inkişafında böyük nailiyyətlərlə
səciyyələnir. Bu, bir tərəfdən, dövlət tərəfindən inqilabi mövzulara həsr olunmuş böyük əsərlərin yaradılmasına təşviq, digər tərəfdən, özlərini artıq muğam operalarında sınaqdan çıxarmış və
Avropa nümunələri əsasında mükəmməl böyük operalar yaratmağı qarşılarına məqsəd qoymuş bəstəkarların yaradıcılıq axtarışları ilə izah olunur. 1934-cü ildə opera teatrının səhnəsində
Azərbaycan dilində tamaşaya qoyulmuş librettosu Cəfər Cabbarlı tərəfindən yenidən işləmiş R.Qliyerin “Şahsənəm” operası
(ikinci redaksiya) buna bir səbəb oldu. Azərbaycan folkloru əsasında rus şərq operaları nümunəsi üzrə yaradılmış bu opera
Azərbaycan melodiya və məqamlarının istifadə olunduğu ilk
Avropa operası oldu.
M.Maqomayev və Ü.Hacıbəyli tərəfindən ilk Avropa operalarının milli dildə yaradılması tarixi əhəmiyyətli hadisə idi. Və
əgər Maqomayevin “Nərgiz” operası (1935) ümumavropa opera
texnikasının nümayiş etdirildiyi ilk nümunə kimi maraq kəsb
edirsə, Hacıbəylinin “Koroğlu” operası ən yaxşı opera dramatur349

giyası ilə Avropa ənənələrinin milli intonasiya və musiqi materialının təşkili prinsiplərini üzvi surətdə birləşdirən misilsiz nümunəsi olaraq qalır. Bu opera ifaçılıq sənəti qarşısında müvafiq vəzifələr qoyurdu, belə ki, iki oxu üslubunda: həm opera, həm də milli-xalq üslubunda eyni dərəcədə yaxşı müğənnilər tələb olunurdu.
Belə ifaçılar Bülbül, H.Hacıbababəyov, Ş.Məmmədova idi.
O illərdə konservatoriyada təhsil alan bəstəkarların yaradıcılığı simfonik musiqi yaratmağa yönəlmişdi. Bu, əsasən süita
janrlarıdır. Onlarda milli material Avropa orkestr yazısı texnikası vasitəsilə işlənirdi. Belə əsərlərə Niyazinin “Zaqatala süitası”nı (1935), Cövdət Hacıyevin, “Azərbaycan süitası”nı (1936)
aid etmək olar. O dövr üçün simfonik poema janrına müraciət
səciyyəvi idi, məsələn, Cövdət Hacıyevin “Sibir mədənlərinin
dərinliyində” simfonik poeması.
Əsasını A.Zeynallının qoyduğu kamera instrumental janrlar
inkişaf edirdi. Sözlə bilavasitə əlaqəsi olmayan ilk instrumental
musiqi nümunələri qavrayış üçün vokal nümunələrdən daha mürəkkəb idi. Bəstəkarlar mahnı mövzularının səsləndiyi, janr-şəkil
obrazlarının açıldığı müəyyən proqram istiqamətli əsərlər yaradarkən həssaslıq nümayiş etdirirdilər.
O dövrün mədəni həyatında Ü.Hacıbəylinin ilk musiqili komediyalarının yaradıldığı vaxtdan etibarən operetta janrı xüsusi
yer tutur. Məhz onun rəhbərliyi sayəsində bu janr asan görünən
ictimai məna kəsb edir. 30-cu illərdə isə bayrağında “keçmişin
qalıqları ilə mübarizə” yazılmış sovet dövründə bu ictimai problemə müraciət aktuallaşdı. 30-cu illərdə yazılmış operettalar arasında Səid Rüstəmovun “Beş manatlıq gəlin” (1939), “Durna”
(1940), S.Hacıbəyovun “Qızıl gül” (1940) operettalarını göstərmək olar.
Bu illərdə respublikada yazıçılar (1934), bəstəkarlar (1934),
rəssamlar (1934) ittifaqları yaradıldı. Bədii yaradıcılığa nəzarət
məqsədi ilə yaradılmış bu birliklər, incəsənətin inkişafına imkan
yaradırdı, belə ki, professionallar mühitində yeni əsərlərin geniş
tənqidini, müzakirəsini tələb edirdi. Dövlət tərəfindən gənclərin
yaradıclığının güclü təşviqat nümunəsi kimi 1937-ci ildə tələbələr Qara Qarayev və Cövdət Hacıyevin SSRİ Bəstəkarlar İttifa350

qına qəbul edilməsi faktı oldu. O illərin sənədləri o dövrün sovet
musiqisinin inkişafı üçün səciyyəvi olan təmayüllərin öz əksini
tapdığını sübut edir. O cümlədən, Şostakoviçin “Mtsen qəzasının ledi Makbeti” operasının mərkəzdən göndərilmiş məmurun
iştirakı ilə bədnam müzakirəsində gənc Cövdət Hacıyevin Şostakoviçi müdafiə etdiyi göstərilir. 1939-cu ildə istedadlı tələbəbəstəkarlar Qara Qarayev, Cövdət Hacıyev və Tofiq Quliyev
təhsillərini davam etdirmək üçün Moskva Dövlət Konservatoriyasına yola düşdülər. Avropanın ən yaxşı ali məktəbində təhsil
alması Qarayev və Hacıyevə Azərbaycan simfoniyasının baniləri
olmağa imkan verdi.
Milli musiqinin gələcək inkişafının yekunu və stimulu
Moskvada Azərbaycan incəsənəti ongünlüyü oldu. Burada 3
opera: R.Qliyerin “Şahsənəm”, M.Maqomayevin “Nərgiz”,
Ü.Hacıbəylinin “Koroğlu” (dirijor Niyazi idi) operaları, həmçinin Ü.Hacıbəylinin “Arşın mal alan” operettası nümayiş etdirildi. Ongünlükdə təqdim olunmuş əsərlər gözəl təəssürat oyatdı və
mərkəzi mətbuatda “Советская музыка” və “Искусство азербайджанского народа” məqalələr məcmuəsində qeyd olundu,
Ongünlük iştirakçıları Kremldə ən yüksək səviyyədə qəbul olundu. Dövlət tərəfindən Azərbaycan musiqi mədəniyyətinə belə
diqqət onun gələcək inkişafına güclü təkan verdi.
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X HİSSƏ
ƏFRASİYAB BƏDƏLBƏYLİ
(1907-1976)

I fəsil
Həyat və yaradıcılığı
Üzeyir Hacıbəyli və Müslüm Maqomayevdən sonra yaradıcılığa başlayan bəstəkar, dirijor, ictimai xadimlərdən biri də Əfrasiyab Bədəlbəyli idi (1907-1976).
Bəstəkar, dirijor, publisist Əfrasiyab Bədəlbəyli dünya klassikası ənənələrinin fəal davamçısı olmuş, Üzeyir Hacıbəylinin
mütərəqqi mövqeyinə riayət edərək, milli musiqi mədəniyyətimizin inkişafına çalışmışdır. Gənc yaşlarından (20-30-cu illər)
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Azərbaycanın musiqi həyatında baş verən böyük dəyişikliklərin
şahidi olan Əfrasiyab Bədəlbəyli yeni musiqi mədəniyyətinin
qurucuları olan yaşlı nəslin xalqa xidmətə və bəşəriyyətin işıqlı
ideyalarının qələbəsinə yönəlmiş incəsənət uğrunda mübarizəsinə qoşuldu. 20-ci illərdə Bakıda milli musiqi mədəniyyətinin inkişaf yolları barədə qızışan coşqun mübahisələr və müzakirələrdə Əfrasiyab Bədəlbəyli inamla və fəal surətdə qabaqcıl incəsənət xadimlərinin mövqeyində duraraq, onların ideyalarını həyata
keçirmişdir.
Geniş xalq kütlələrinə xidmət edən vətənpərvərlik, incəsənətin düzgün yolla inkişafı uğrunda mübarizə ideyaları həmişə Əfrasiyab Bədəlbəyli üçün həyat kredosu, ömrünün sonuna qədər
sədaqətlə qulluq etdiyi xalqı qarşısında vəzifə borcu olmuşdur.
Musiqidə öz yoluna Üzeyir Hacıbəyli, M.Maqomayev və başqa
mədəniyyət xadimlərinin mütərəqqi təşəbbüslərini müdafiə edən
kiçik məqalələr nəşr etdirməklə başlayan Əfrasiyab Bədəlbəyli,
sonralar ölkənin mədəniyyətinə çoxlu güc sərf edərək dram tamaşalarının musiqi tərtibatçısı dirijor və nəhayət, operalar və
milli musiqi sənətində mühüm yer tutmuş baletin müəllifi kimi
yaradıcılıq işinə qoşuldu.
Bir bəstəkar kimi Əfrasiyab Bədəlbəyli Azərbaycanda ilk
milli balet olan “Qız qalası” baleti tamaşaya qoyulduqdan sonra
daha da məşhurlaşdı. Bu tamaşaya qədər o, dinləyicilərə dram
tamaşalarının musiqi tərtibatçısı kimi tanış idi. O, “Od gəlini”,
“1905-ci il”, “Hacı Qara”, “Sevil” və başqa pyeslərə musiqi yazmışdır.
Bir neçə simfonik əsərin, teatr tamaşalarına yazılmış musiqinin, “Tərlan” adlı uşaq baletinin müəllifi olan Ə.Bədəlbəyli
Azərbaycan musiqi sənəti tarixinə hər şeydən əvvəl indi də
uğurla tamaşaya qoyulan ilk “Qız qalası” baletinin müəllifi kimi
daxil olmuşdur.
Opera və balet teatrında bir çox balet tamaşalarının əvəzsiz
dirijoru olan bəstəkar Ə.Bədəlbəyli bir publisist, musiqi tənqidçisi, milli musiqi sənətinin təbliğatçısı kimi məşhurlaşmış, milli
musiqi mədəniyyətinin inkişafında mühüm rol oynamışdır.
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Əfrasiyab Bədəlbəylinin xüsusi və dövri mətbuatda çap
olunmuş çoxlu əsərləri onun ölkənin musiqi sənətinin problemləri, həyatını həsr etdiyi doğma opera və balet teatrının fəaliyyəti
ilə sıx əlaqəsinin sübutudur. Təsadüfi deyil ki, səhnə musiqisi,
opera və balet tamaşaları daim Ə.Bədəlbəylinin diqqət mərkəzində olmuşdur. O, bu sahədə də Azərbaycan tamaşaçısını, böyüməkdə olan nəsli tərbiyə edən mütərəqqi teatr sənətinə cəlb
etmək məqsədi güdən, klassiklərin ən yaxşı ənənələrini davam
etdirən təşviqatçı olmuşdur.
Ə.Bədəlbəyli milli incəsənətdə həm də bir çox opera və baletlərin libretto müəllifi, bu librettoların tərcüməçisi, musiqi təhsili, bəzi musiqi janrlarının təşəkkülü və inkişafı məsələləri üzrə
kitabçaların tərcüməçisi kimi müəyyən xidmətlərə malikdir.
“Sevilya bərbəri”, “İolanta”, “Daisi” operaların mətnlərinin
Azərbaycan dilinə ekviritmik tərcümələri ona məxsusdur. Əfrasiyab Bədəlbəylinin maraqlarının çoxcəhətliliyi ona bəstəkarlıq,
dirijorluq fəaliyyətində, təbii ki, kömək etmişdir.
Ə.Bədəlbəylinin xidmətləri partiya və hökümət tərəfindən
dəfələrlə qeyd olunmuşdur. O, əməkdar incəsənət xadimi (1940),
Respublikanın Xalq artisti (1967) kimi fəxri adlara layiq görülmüş, iki “Şərəf nişanı” ordeni (1946, 1967), “Qırmızı Əmək
bayrağı” ordeni (1959), “Qafqazın müdafiəsi uğrunda” (1945),
“1941-45-ci illərdə Böyük Vətən müharibəsində fədakar əməyə
görə” medalları, Az. SSR Ali Sovetinin fəxri fərmanları” (1958,
1969) ilə təltif edilmişdir.
“Musiqi barədə söhbətlər”, “Qurban Pirimov”, “Azərbaycan
dövlət opera teatrı” (Q.Qasımovla müştərək) kitabları Ə.Bədəlbəyli qələminə məxsusdur.
Onun Azərbaycanda ilk dəfə olaraq tərtib etdiyi 1956-cı ildə
çap olunmuş “Musiqi terminləri lüğəti” əhəmiyyət kəsb edir. Bu
lüğət Ə.Bədəlbəylinin əsaslı elmi əsəri olan “İzahlı monoqrafik
musiqi lüğəti”ndən əvvəl çapdan çıxmışdır. Onun üzərində aparılan iş “İzahlı monoqrafik musiqi lüğəti” elmi əsərinin 1969-cu
ildə işıq üzü görməsi üçün hazırlıq idi.
***
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Ə.Bədəlbəyli 19 aprel 1907-ci ildə Bakıda, ziyalı ailəsində
anadan olmuşdur.
Bəstəkarın anası Qacar nəslindən idi, fars və ərəb dillərini bilirdi. O, şairə Xurşud Banu ilə sıx ünsiyyətdə idi, onun təşkil etdiyi musiqi dərnəyində fəal iştirak edərdi, orada klassik Şərq
poeziyasından müxtəlif parçalarla çıxış edərdi.
Şuşada anadan olmuş atası Bədəlbəy uşaq vaxtından Azərbaycan musiqisini, muğamları dinləyirdi, bu sənətin bütün incəliklərini bilir, onları gözəl ifa edirdi. Sonralar, o, ictimai həyatda
fəal iştirak edərək, ümumtəhsil ideyasını müdafiə etdi. Uzun illər o, 6 saylı rus-müsəlman məktəbinə rəhbərlik etmişdi, sonralar bu məktəb xalq arasında “Bədəlbəy məktəbi” adlanırdı. Həyati müdrikliyə malik olan Bədəlbəy uşaqlarında əməyə məhəbbət aşılaya bilmiş, onlara layiqli təhsil vermişdir.
Bədəlbəylilər ailəsi bir çox ədəbiyyat və incəsənət xadimləri
ilə ünsiyyət saxlayırdı. Təbiidir ki, H.Cavid, S.S.Axundov, Ü.Hacıbəyli kimi şəxsiyyətlərlə tanışlıq gənc Əfrasiyabın dünyagörüşü və qavrayışına təsir göstərməyə bilməzdi. Gələcək sənət
seçkisi də təsadüfi deyildi. Bədəlbəyli ailəsinin böyüməkdə olan,
həyata atılan gənc üzvləri yaşlı nəslin mütərəqqi niyyətlərinə
hüsn-rəğbət göstərməyə, teatrla, ədəbiyyatla maraqlanmaya bilməzdi. Təsadüfi deyil ki, Əfrasiyab artıq lap gənc yaşlarından
humanitar elmlərə və musiqiyə meyil göstərirdi. Artıq altı yaşında o, tarda çalmağı öyrənmişdi, doqquz yaşında isə atasının rəhbərlik etdiyi rus-müsəlman məktəbinin şağirdi olarkən onu Bakıda yeni açılmış musiqi məktəbinə, skripka sinfinə qoydular.
Qeyri-adi musiqi qabiliyəti, xalq mahnılarını, muğamı bilməsi
onu yaşıdlarından fərqləndirirdi. 1923-cü ildən 1926-cı ilə qədər
Ə.Bədəlbəyli Bakıda Ş.Məmmədovanın təşkil etdiyi teatr texnikumunun dinləyicisi olmuşdur. Orada Fatma Muxtarova kimi
görkəmli aktyorlar, yazıçı Abdulla Şaiq, dramaturq Abbas bəy
Haqverdiyev və b. dərs deyirdi. Təbiidir ki, onlarla tanışlıq, bir
sıra hallarda bəziləri ilə dostluq gənc Ə.Bədəlbəyliyə təsir etmiş,
onda klassik ədəbiyyat və müasir yazıçı və şairlərin əsərləri ilə
daha dərindən tanış olmaq həvəsi oyatmışdı.
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Məlum olduğu kimi, 20-ci illərdə Azərbaycan ictimaiyyətini
yeni sosial-ictimai şəraitdə milli incəsənətin inkişaf problemləri
narahat edirdi. O dövrdə professional musiqi yalnız Ü.Hacıbəyli,
Z.Hacıbəyov, M.Maqomayevin ilk operaları ilə təmsil olunduğu
üçün təbiidir ki, mübahisə və müzakirələrdə iştirak edənlərin
bir-birinə tamamilə zidd fikirləri opera sənəti ətrafında cəmləşmişdi. Müzakirələrin bütün materialları qəzet və jurnal səhifələrində çap olunurdu (1924-cü ildə “Kommunist” və 1928-ci ildə
“Bakinski raboçi” qəzetlərində). Musiqi sənətinin inkişaf yolları
barədə mübahisə-müzakirələrdə Ü.Hacıbəyli, M.Maqomayev,
Xalq Maarif naziri Mustafa Quliyev (Samit təxəllüsü altında çap
olunan) və bir çox başqaları iştirak edirdilər.
Publisist fəaliyyətinə yenicə başlamış Ə.Bədəlbəyli də bu
qızğın mübahisələrin iştirakçılarına qoşuldu1.
1924-cü ildə “Kommunist” qəzetinin səhifələrində musiqiçinin ictimaiyyətin diqqətini cəlb edən ilk məqalələrindən biri
olan “Türk musiqisi və operası barədə” çap olundu. Ə.Bədəlbəylinin dövri mətbuatda çoxillik fəaliyyətinin başlanğıcı bu məqalə
ilə qoyuldu.
Ü.Hacıbəyli, M.Maqomayev kimi, onu da o illərdə çoxsaylı
mübahisə və müzakirələrdə toxunulmuş milli incəsənətin inkişaf
yollarının seçilməsi barədə məsələlər narahat edirdi. Mütərəqqi
incəsənət xadimləri qarşısında duran bu mühüm problem bir sıra
digər zəruri məsələlərə də toxunurdu. Doğma incəsənətin taleyinə ürəyi yanan musiqi xadimləri onlara biganə qala bilməzdi.
Müzakirələrdə qaldırılan mühüm məsələlərdən biri də ifaçılıqda
xalq aləti tarın rolu idi. “Tar üzərində hökm” məqaləsində Əfrasiyab Bədəlbəyli Üzeyir Hacıbəylinin bu alətin bərpası barədə
fikrini cəsarətlə müdafiə edərək, tarın milli ifaçılıq (instrumental)
musiqisində mühüm rolunu qeyd etmişdir. Bu barədə Üzeyir
Hacıbəyli də dəfələrlə danışmışdı. Milli professional musiqinin
sonrakı illərdə inkişafı mütərəqqi xadimlərin musiqi sənəti problemləri barədə mülahizələrinin doğru olduğunu sübut etdi və bir
1

Təhsil illərində Ə.Bədəlbəyli “Kommunist” qəzeti (azərb. dilində) redaksiyasında tərcüməçi işləyirdi. Ə.Bədəlbəyli “Azərbaycan bəstəkarları” kitabında I c., İşıq, Bakı, 1986.
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sıra simfonik əsərlərin partituralarının tərkibində getdikcə daha
böyük əhəmiyyət kəsb edən xalq çalğı aləti tarın əhəmiyyətini
təsdiq etdi.
Humanitar elmlərə meyil Əfrasiyab Bədəlbəylini Azərbaycan Dövlət Universitetinin şərq fakültəsinin dilçilik şöbəsinə gətirib çıxardı. O, 1924-cü ildə ora daxil olmuş və 1930-cu ildə
oranı bitirmişdir. Elə həmin illərdə o, eyni zamanda musiqi məktəbində oxuyur, öz musiqi təhsilini davam etdirirdi. Beləliklə,
bütün təhsil illərində və əmək fəaliyyətinin başlanğıcında Əfrasiyab Bədəlbəyli musiqi, teatr və ədəbiyyatla məşğul olurdu.
Daim oxuduğu kitablar, müstəqil surətdə öz üzərində çalışması
gənc Əfrasiyabın dünyagörüşünü genişləndirirdi.
Türk musiqi məktəbində təhsil alarkən Ə. Bədəlbəyli, şagirdlərin öz gücüylə hazırladıqları “Arşın mal alan” operettasının tamaşasında iştirak edirdi. Bu dövrdə o, konsertmeyster kimi xalq çalğı
alətləri ansamblı ilə Moskva və Minskdə qastrol səfərlərində olmuşdur. Universitetdə təhsil alarkən Ə.Bədəlbəyli C.Cabbarlı pyeslərinin tamaşaya qoyulduğu dram dərnəyində fəal iştirak edirdi.
Bəstəkar burada yazıçı ilə tanış oldu, tanışlıq tezliklə onların yaradıcılıq fəaliyyətində müəyyən rol oynayıb möhkəm dostluğa çevrildi. Bəstəkarın diqqətini cəlb edən C.Cabbarlı pyesləri onu bu pyeslərə musiqi yazmağa həvəsləndirdi. Ə.Bədəlbəyli Azərbaycan
dram teatrında musiqi bölməsinin müdiri işləyirdi. Yazıçının yaradıcılığı Ə.Bədəlbəyliyə bir musiqiçi, incəsənət xadimi kimi böyük
təsir göstərmişdi. Müxtəlif illərdə Ə.Bədəlbəyli “Od gəlini” (1927),
“Sevil” (1928), “Almaz” (1929), “1905-ci il” (1931), “Aydın” və b.
pyeslərinin tamaşalarına musiqi yazır. O, həmçinin H.Cavidin “Siyavuş” pyesinə (1932) də musiqi bəstələyir.
Məlum olduğu kimi, o zaman dram teatrında pyesləri tamaşaya qoyarkən musiqi montajı, yaxud folklor materialı ilə məhdudlaşırdılar. Musiqi montajının müəllifləri isə çox vaxt musiqiyə, bəstəkarlıq fəaliyyətinə heç bir dəxli olmayan “musiqi bölməsinin müdirləri” olurdular.
1928-ci ildə C.Cabbarlının “Od gəlini” pyesi tamaşaya qoyuldu. Teatr afişalarında, müəllifin, səhnə quruluşçusunun adları
ilə yanaşı, ilk dəfə bəstəkar Əfrasiyab Bədəlbəylinin adı da var
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idi. Pyesə yazılan musiqi tamaşaçıların diqqətini cəlb etdi və o,
məşhurlaşdı1. Ə.Bədəlbəylinin Azərbaycan dram teatrı üçün yaratdığı musiqinin fərqləndirici xüsusiyyəti pyesin ideyası ilə bədii vəhdətdə olması idi və ona görə də böyük uğur qazanmışdı.
O, bu və ya digər əsərin ideya-bədii məsələlərinin açılmasında
dramaturq, tərtibatçı və ifaçıların müttəfiqi olaraq tamaşanı zənginləşdirdi. O, melodikliyi ilə fərqlənirdi”2.
Tamaşalarda xalq musiqi janrlarından geniş istifadə olunmuşdur. Məsələn, “Od gəlini” pyesinə “Heyratı” (döyüş səhnəsinə) və bəzi səhnələrə “azan” daxil edilmişdi.
Qadın qəhrəmanın əsas xasiyyətnaməsini verən mahnının
musiqi tərtibatına daxil edilməsi uğurlu təcrübə oldu. Tamaşalarda səslənən və portret səciyyəsi daşıyan belə mahnılar sonralar populyarlaşdı və pyesdən kənarda ifa olunmağa başladı. “Od
gəlini” pyesinin tamaşasından sonra əsərin qəhrəmanı Solmazın
mahnısı, “1905-ci il” pyesindən Sonanın mahnısı da populyarlaşmışdı və s.
40-cı illərdə Əfrasiyab Bədəlbəyli S.Vurğunun “Fərhad və
Şirin”, M.İbrahimovun “Xanlar” pyeslərinə musiqi yazmışdır.
Əsərlər dram teatrında tamaşaya qoyuldu və uğur qazandı.
C.Cabbarlı ilə ünsiyyətdə olduğu üçün Ə.Bədəlbəyli, təbii ki,
onun “Qız qalası” poeması ilə tanış idi. Ola bilər ki, C.Cabbarlının Qala barədə əfsanəni tamaşaçılara romantikcəsinə təqdim
edən bu əsəri bəstəkarı maraqlandırmış və onda əfsanəni, dəniz
kənarındakı Qalaya öz adını vermiş qızın taleyini bir daha musiqidə dünyaya xatırlatmaq istəyi oyatmışdı.
M.F.Axundov adına Azərbaycan dövlət opera və balet teatrında 1930-cu ildə musiqi rəhbəri işləməsi onun üçün yaxşı diri1

Pyesdə Azərbaycan xalqının ərəb işğalçılarına qarşı mübarizəsinin tarixi dövrü (XI əsr) əhatə olunur. Xalq arasından çıxmış qəhrəman Elxan (Babək) mübarizəyə rəhbərlik edir, ancaq məğlub olur və edam edilir. Ancaq Elxanın müqavimət əzmi, azadlıq ideyasına inamı və sədaqəti insanı heyran
edir. Pyesin tamaşasının əsas vəzifəsi yazıçı ideyasını tamaşaçılara inandırıcı
surətdə çatdırmaq idi. “Od gəlini” pyesindən başlamış yaradıcılıq əməkdaşlığı sonralar da davam etdi. Ə.Bədəlbəylinin pyesdəki yaradıcılıq tapıntıları
onun sonrakı işlərində də uğur qazandı.
2
Azərbaycan bəstəkarları. I cild, 1986, s. 206.
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jorluq və bəstəkarlıq məktəbi oldu. Ə.Bədəlbəyliyə orkestr ilə iş
də kömək etdi. Onda böyük orkestr əsərlərinin yaradılmasına
maraq oyatdı.
Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin 10 illik yubileyinə
Ə.Bədəlbəyli böyük tərkibli orkestr üçün ilk orkestr əsərlərini:
“Bütün hakimiyyət Sovetlərə”, təntənəli “28 aprel” marşı, 1931ci ildə isə müəllifin rəhbərliyi altında ifa olunan “Miniatürlər”i
yaratdı.
1930-cu ildə Ə.Bədəlbəyli opera və balet teatrında işləməyə
başlayır və “Leyli və Məcnun”, “Əsli və Kərəm”, “Şah İsmayıl”,
“Aşiq Qərib” kimi milli operalara dirijorluq edir.
Ə.Bədəlbəyli başa düşürdü ki, aldığı musiqi təhsili kifayət
deyil və o, Moskva Dövlət Konservatoriyasında oxumaq üçün
Moskvaya gedir. Burada o, professor K.Saracovun sinfində dirijorluqla məşğul olur. Opera tamaşalarına, simfonik orkestr konsertlərinə getmək, operalarda dirijorları müşahidə etmək, dirijorluq bacarığını artırmaq üçün yaxşı məktəb olur. Ancaq təəssüf
ki, Moskvada təhsilini yarımçıq qoymağa məcbur olur (Ə.Bədəlbəyli M.Qliyerin “Şahsənəm” operasının tamaşasında iştirak etmək üçün Bakıya çağırılır)1. Ancaq bu, ona musiqi təhsilini davam etdirməyə mane olmur. 1934-cü ildə o, Leninqrada gedir və
bir müddət Kirov adına Opera və balet teatrının baş dirijoru
V.Dranişnikovun assistenti işləyir.
Bir qədər sonra Ə.Bədəlbəyli Rimski-Korsakov adına Leninqrad konservatoriyası nəzdində musiqi məktəbinin bəstəkarlıq
şöbəsində B.İ.Zeydmanın kompozisiya sinfində təhsilinə başlayır və 1938-ci ildə onu bitirir. Bakıya qayıdan Ə.Bədəlbəyli teatrdakı işini davam etdirir, opera və balet teatrında balet tamaşalarında dirijorluq edir.
Bu illərin iş təcrübəsi Ə.Bədəlbəylini çoxdan arzusunda olduğu balet üzərində işə hazırladı. Bundan bir qədər əvvəl məktəb məzunları üçün yazılmış və Q.Almaszadə tərəfindən tamaşa1

“Azərbaycan bəstəkarları” kitabının müəlliflərinin yazdığına görə, bu
operanın Azərbaycan mətninin ekviritmik tərcüməsi Ə.Bədəlbəyliyə məxsusdur və bu iş üçün o, Az. MİK-nın “Fəxri fərmanı” ilə təltif olunmuşdur.
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ya qoyulmuş “Tərlan” xoreoqrafik nağılı bəstəkar üçün yaxşı
təcrübə oldu.
Bəstəkar üçün simfonik orkestrin müşayiəti ilə “Koroğlu”
operasından rəqslərin ifası da təcrübə idi. Klassik balet nümunələri olmasalar da, onlar xoreoqrafiyanı (xalq tipində olsa belə)
səhnəyə çıxarmağın mümkün olduğunu göstərdi.
1941-ci ildə başlamış müharibə bütün xalqın həyatında dəyişikliklər etdi. Bir çox incəsənət xadimləri kimi Ə.Bədəlbəyli də
musiqi kollektivləri, mədəni-maarif təşkilatlarında rəhbər-təşkilatçı kimi fəal iş aparır, arxa cəbhədə çətin iş yerinə yetirirdi.
Keçmiş İttifaqın bütün xadimləri, Azərbaycan musiqiçiləri
müharibənin ilk günlərindən cəbhəyə kömək etməyə çalışaraq
müharibə hadisələrinə fəal surətdə öz münasibətlərini bildirdilər.
Bəstəkarlar öz yaradıcı fəaliyyətlərini müharibə vaxtının vəzifələrinə tabe etdirdilər. Artıq 1941-ci ilin noyabr-dekabr aylarında
iki birhissəli opera: M.Vaynşteyn və M.Kriştulun “Siqnal”, Əfrasiyab Bədəlbəyli və B.Zeydmanın “Xalqın qəzəbi” operaları
yazıldı. Bu operalar müharibə dövrünün hadisələrinə canlı əkssəda idi. Hələ mükəmməl olmayan bu operalar ölkənin mübarizəsinə musiqi xadimlərinin canlı reaksiyası idi.
1943-cü ildən etibarən Əfrasiyab Bədəlbəyli filarmoniyanın
direktoru və bədii rəhbəri vəzifəsini tutmuş və kollektivlərlə işə
çoxlu güc və diqqət yetirmişdir. Filarmoniyada cəmləşən “Mahnı və rəqs ansamblı”, “Xalq çalğı alətləri orkestri” və digərləri
şəhər və rayonlarda çıxış edir, bəzən cəbhədəki hissələrdə çıxış
etməyə yola düşürdülər. Bu illərdə filarmoniyanın fəaliyyəti nəinki dayandırılmadı, o daha da səmərəli oldu. Filarmoniyada
müntəzəm olaraq qastrollara gələn solistlərin, kollektivlərin konsertləri keçirilirdi.
Bu illərdə Bakıda gürcü mahnı və rəqs ansamblının, Lvovun
xor kapellasının, Böyük teatrın simli kvartetinin qastrolları oldu.
Səhnədə A.Qoldenveyzer, L.Oborin, E.Qilels, D.Oystrax, S.Rixterin konsertləri gedirdi. S.Prokofyevin müəllif konsertləri də bir
hadisəyə çevrilmişdi.
1945-ci ildə qurtaran Böyük Vətən müharibəsi keçmiş İttifaqın bütün xalqlarını dinc həyata, yaradıcı əməyə qaytardı.
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Dinc həyat şəraiti, mənəvi mədəniyyətinin inkişafı incəsənət
işçilərinə müharibə hadisələrindən uzaq mövzulara diqqət yetirməyə imkan verdi. Müharibədən sonrakı illərdə milli incəsənətin
bütün janrlarında mövzuların yeniləşməsi açıq-aşkar idi. Rəssamlıq, dramaturgiya yeniləşir, yeni romanlar, povestlər, şeirlər,
pyeslər meydana gəlirdi. Vətənimizin tarixinə, poeziya və incəsənətinə marağın artması müşahidə olunurdu. Azərbaycanda müharibədən sonrakı illərin musiqi sənəti janr çeşidliyi ilə əlamətdar idi. Incəsənətin məzmununun ideya-bədii cəhətdən genişlənməsi, yeni obraz, yeni mövzuların təcəssümü müəllifləri təbii
olaraq janrları yeniləşdirməyə, yeni, əvvəllər milli səhnədə mövcud olmayan opera əsərlərinin yaradılmasına gətirib çıxardı.
Bəstəkarların marağı məzmun və xarakterinə görə iki ziddiyyətli mövzu üzərində cəmləşmişdi – yaxın müasir dövr, adi dinc
əmək adamlarının həyatı və ölkənin tarixi keçmişi, qəhrəmanların,
görkəmli poeziya və incəsənət xadimlərinin obrazları. Bu cür bir
çox mövzular teatr, kino səhnəsində meydana gəlirdi. Bir çox tarixi, qəhrəmani – vətənpərvərlik mövzuları yeni tərzdə həyata keçirilirdi. Nizami, Vaqif və digər böyük ədəbiyyat xadimlərinin obrazları yazıçılar, şairlər və musiqiçilərdə xüsusi maraq doğururdu.
Bir çox musiqi sənəti xadimləri kimi Əfrasiyab Bədəlbəyli
də müharibədən sonra dinc həyata qayıtdı, müharibə illərində
yarımçıq qalmış yaradıcılıqla məşğul olmağa başladı.
Əfrasiyab Bədəlbəylini tanınmış yazıçı Məmməd Səid Ordubadinin “Qılınc və qələm” romanı dərindən maraqlandırırdı. Burada mütəfəkkir, filosof Nizami obrazı Gəncədəki tarixi hadisələr fonunda açılır. Müxtəlif siyasi və ictimai qüvvələrin toqquşması, güclü hökmdarların maraqları yazıçı tərəfindən yavaş-yavaş inkişaf edən hekayət şəklində verilib.
Nizami poeziyasını dərindən sevən Əfrasiyab Bədəlbəyli artıq uzun illərdi ki, “Leyli və Məcnun”, “Xosrov və Şirin” və digər böyük poemaların yaradıcısının həyat və yaradıcılığı ilə bağlı olan məsələlər üzərində düşünürdü.
Onu xüsusilə “Leyli və Məcnun” poeması – sevgililərin faciəsi və buna feodal əsrinin reaksiyası – şairin həyatında baş verən
hadisələr maraqlandırırdı. Baxmayaraq ki, müharibədən sonra
361

bəstəkarın qarşısında dinc həyata qayıdan teatrda çoxsaylı təşkilat məsələləri dururdu, onda Nizaminin həyatından musiqili tamaşa – opera yaratmaq fikri məlum mövzuda opera yazmaq
ideyasına gətirib çıxardı.
50-ci illərdə Əfrasiyab Bədəlbəyli opera və balet teatrında
dirijor işini davam etdirərək, xor və solistlərlə orkestr musiqisi
janrlarına müraciət etdi.
Orkestr və vokal-orkestr musiqisinə bir neçə dəfə müraciət
etməsi onun yeni düşüncələrindən xəbər verirdi. Beləliklə, 1950ci ildə o, simfonik orkestr üçün “Simfoniyetta”, 1949-cu ildə
soprano, bariton və xor üçün S.Vurğunun sözlərinə “And”,
1951-ci ildə M.Füzulinin sözlərinə bariton və xor üçün “Sülhün
keşiyində” poemalarını yazdı.
Bəstəkarın son işi, öz librettosu əsasında yazdığı “Söyüdlər
ağlamaz” operası oldu.
Əfrasiyab Bədəlbəyli bütün illər ərzində bəstəkarlıq və dirijorluq, pedaqoqluq fəaliyyəti ilə yanaşı, publisist kimi də fəaliyyətini də davam etdirirdi. Pedaqoq kimi o, Azərbaycan musiqi
tarixi üzrə Bakı musiqi məktəbində, sonra isə Ü.Hacıbəyli adına
Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında orkestr, opera siniflərində dərs deyirdi.
Uzun illər ərzində Əfrasiyab Bədəlbəyli Bəstəkarlar İttifaqının musiqişünaslıq bölməsinə rəhbərlik etmiş, dəfələrlə Bəstəkarlar İttifaqının İdarə heyətinin üzvü seçilmiş, SSRİ Musiqi
fondunun Azərbaycan şöbəsinə rəhbərlik etmişdir. 1971-ci ildə
Xor cəmiyyətinə sədr seçilmiş, respublikada bu sənətin inkişafına böyük diqqət yetirmişdir.
Əfrasiyab Bədəlbəyli dəfələrlə bəstəkarların ümumittifaq və
respublika qurultaylarına nümayəndə seçilmiş, həmçinin “Ədəbiyyat və incəsənət”, “Elm və həyat” qəzetlərinin redaksiya heyətinin üzvü olmuşdur. Bu nəşrlərin səhifələrində onun rəyləri,
Azərbaycanın musiqi həyatını əks etdirən tənqidi və problemli
məqalələri dərc olunmuşdur. O, dəfələrlə xalq musiqisi müsabiqələrinə, festivallara başçılıq etmişdir.
Yorulmaz istedadlı musiqi sənəti təbliğatçısı kimi Əfrasiyab
Bədəlbəyli dönə-dönə radio və televiziya ilə çıxışlar etmiş,
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Azərbaycan musiqisini yalnız vətənimizin şəhər və kəndlərində
deyil, həm də onun hüdudlarından kənarda təbliğ etmişdir
(1969-cu ildə Parisdə Azərbaycan musiqisi barədə mühazirələrlə, 1970-ci ildə Moskvada IX Beynəlxalq İSMA konfransında
çıxış etmişdir). Mavi ekranla çoxsaylı və hərtərəfli çıxışlarında
bəstəkar, musiqi sənəti nəzəriyyəsi və tarixi, teatr həyatı, dünya
musiqisi klassiklərinin, Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığının müxtəlif məsələlərinə toxunmuşdur.
Onun musiqi təhsili, musiqi sənəti janrlarının inkişaf problemləri, ifaçılıq, opera və balet teatrının vəziyyəti, onun problemləri barədə yazdığı bir sıra kitabçalar, şübhəsiz ki, maraqlı
idi, çünki müasirlərini narahat edən aktual məsələ və problemlərə toxunurdu.
Əfrasiyab Bədəlbəyli 1976-cı ildə Bakıda vəfat etmişdir.
Onun musiqi irsi – “Qız qalası” baleti, “Nizami”, “Söyüdlər ağlamaz” operaları doğma incəsənətə xidmətin ən yaxşı nümunəsidir. Ölkə mədəniyyətinin çoxcəhətli xadiminin bütün həyatı
buna həsr olunmuşdu.
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II fəsil
“Qız qalası” baleti
Peterburq musiqi məktəbində oxuyarkən Ə.Bədəlbəyli milli balet yaratmağı arzulayır. O illərdə S.M.Kirov adına teatrın səhnəsində P.Çaykovskinin “Yatmış gözəl”, “Şelkunçik”, “Qu gölü”,
A.Qlazunovun “Raymonda”, B.Asafyevin “Paris alovu”, “Baxçasaray fəvvarəsi” baletləri tamaşaya qoyulurdu. Bir çox şəhərlərin
səhnələrində V.Çabukiani və b. tanınmış rəqqaslar çıxış edirdi. Gələcək bəstəkarın balet yaratmaq ideyasına marağı Azərbaycan incəsənətinin Moskvada keçirilmiş ongünlüyündən sonra daha da gücləndi. Onun Moskvada gördüyü baletlər bəstəkarda milli xoreoqrafik səhnələri təmsil etmək niyyətini gücləndirdi.
Bu məsələnin yerinə yetirilməsində fəal surətdə inkişaf etməkdə olan xalq xoreoqrafiya sənəti, filarmoniya nəzdində Mahnı və rəqs ansamblının çıxışları müəyyən stimul oldu.
Azərbaycanda klassik xoreoqrafiyaya tamaşaçı marağının inkişafına Moskva və Peterburq balet ustalarının qastrolları müəyyən dərəcədə imkan yaradırdı. Və tamamilə təbiidir ki, Bakıda
məktəblər – balet rəqs studiyaları meydana gəlməyə başladı.
Azərbaycanda balet truppası meydana gələnə qədər folkloretnoqrafiya formasına malik olan milli rəqslər həvəskar və şəxsi
teatrların səhnəsinə opera, bəzən isə dram tamaşalarına bir element kimi köçürülürdü. Bu rəqslər əsərlərdə dramaturji cəhətdən
vacib deyildi, onların yüngül, çox vaxt mücərrəd xarakteri rəqslərin ifadə vasitələrini və süita formasını müəyyən edirdi.
Bakı tamaşaçısının balet yaradıcılığına artan marağına rus
səhnəsinin Y.Qeltser kimi görkəmli ustaları təsir etmişdi. Onlar
klassik pa balet elementlərini, həmçinin “Dəniz qulduru”, “Don
Kixot” baletlərindən kiçik səhnələri ifa edərək, divertisment səhnələrində çıxış edirdilər.
Təbiidir ki, bu, həm gənc teatrın, həm də 20-30-cu illərin tamaşaçısının bədii zövqünün tərbiyə olunmasında mühüm rol oynamışdır.
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1922-ci ildə Bakıda xüsusi balet studiyası açıldı, buna qədər
isə Peterburqlu balet artisti İ.S.Novikovun təşkil etdiyi şəxsi
məktəb var idi. 1923-cü ildən Dövlət türk məktəbi açıldı. Burada
musiqili dram teatrları üçün mütəxəssislər hazırlayır, həmçinin
xoreoqrafiyanı da öyrədirdilər.
Azərbaycan Dövlət filarmoniyası nəzdində xalq rəqs ansamblının təşkili ilə milli rəqs folkloru yeni həyat qazandı, xalq rəqsləri isə yeni konsert təfsiri kəsb etdi.
Xoreoqrafiyanın inkişafı, milli baletlərin yaradılması və nümayişi üçün “Koroğlu” operasından səhnələrin böyük əhəmiyyəti var
idi. Burada geniş rəqs epizodları səhnə əhvalatlarına əlavə edilirdi1.
Beləliklə, klassik rus xoreoqrafiyasının nailiyyətlərinə yiyələnərək, peşəkar rəqqaslar yetişdirərək, Azərbaycan xoreoqrafiyası teatr üçün işləmiş rəqs folklorundan istifadə etməklə çoxpərdəli süjetli tamaşanın yaradılması mərhələsinə gəlib çıxdı.
1940-cı ildə bəstəkar Əfrasiyab Bədəlbəyli quruluşçu xoreoqrafla birgə tam xoreoqrafik təqdimatda milli balet yaratmağa
nail oldu. Baletin premyerası 1940-cı il aprelin 19-da opera və
balet teatrının səhnəsində olmuşdur.
Ilk balet tərtibatçılarının qarşısında duran vəzifə çətin idi. Bu
janra alışmamış dinləyici – tamaşaçını tamaşanın yeni tipinə
cəlb etmək lazım idi. Xoreoqrafiyada xalq melodiyalarından geniş istifadə olunması ilk baleti tamaşaçıya yaxınlaşdırmağa kömək etdi.
Əfrasiyab Bədəlbəyli öz baleti üçün süjet kimi Azərbaycanda
Xəzər dənizinin sahilindəki qəribə Qala barədə məşhur əfsanənin variantlarından birini seçdi. İnşası XII əsrə aid edilən bu qala
barədə xalq arasında çoxlu əfsanələr gəzir.

1

Məlum olduğu kimi, xalq rəqsinin teatr-səhnə təcəssümünün ilk nümunələri Ü.Hacıbəyli və M.Maqomayevin ilk operalarında rast gəlinir. Burada
onların rolu məişət səhnələrinin nümayişi ilə məhdudlaşırdı. Ancaq artıq
Ü.Hacıbəyovun “O olmasın, bu olsun”, həmçinin “Arşın mal alan” musiqili
komediyalarında rəqs kupletlərin əsasını təşkil edir, onların mahiyyətini nəzərə çarpdırır, musiqili komediyaların dramaturgiyasına əlavə olunaraq, qəhrəmanların müstəqil obrazlı xarakteristikalarına çevrilirdi.
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Uzun illər bu orta əsr qalası tarixçilərin, şair və yazıçıların
diqqət mərkəzində olmuşdur. Onun meydana gəlməsi, orta əsr
memarları tərəfindən inşa olunması barədə çoxlu ehtimallar var.
Onlardan biri onun inşasının şəhərin işğalçılardan müdafiəsi ilə
bağlı idi, digər rəvayətə görə nəhəng qəribə qala yadelli işğalçıları şirnikləndirən şərq gözəlləri üçün sığınacaq idi. Ən inandırıcı, geniş yayılmış əfsanə sevgilisindən ayrı düşmüş və özünü qaladan dənizə atmış qız haqqındadır. Bu rəvayət xalq arasında geniş yayılmışdı.
Qəddar xanın xoşuna gəlmiş qız onu nişanlısından ayırmağa
hazır olan xanın qəzəbindən sevgilisini xilas etmək üçün xana
ərə getməyə razılıq verir. Xan dənizin ortasında qala tikməli
olur. Beləliklə, Qız qalası tikilir. Zorla ərə verilən ümidsiz qız
toy günü özünü dənizə atır.
Əfsanənin bu variantını süjetin əsası kimi götürən Əfrasiyab
Bədəlbəyli çox maraqlı şairanə bir libretto tərtib etdi. Burada bütün epizodlar, səhnələr, hadisələrin gedişi tamaşanın əsas süjet
xətti ilə məntiqi cəhətdən bağlı idi. Müstəqillik, sevmək hüququ,
kiçik sadə adamların şər qüvvələrlə mübarizəsi baletin əsas ideyası idi. Baletin mərkəzində gənc sevgililərin obrazı, onların
dramı və faciəvi sonluq durur. Gülyanaqla sevgilisi Poladın taleyi müstəqilliyə can atan, istibdada, qəddarlığa qarşı duran bir
çox gənclərin taleyidir. Bu, sevməyə və sevilməyə cəhddir. Sadə
qız olan Gülyanaq və onun sevgilisi Polad zalım xana qarşı dururlar. Gülyanağın ölümü, onun zülmkarın iradəsinə tabe olmaq
istəməməsi və qətiyyətlə dənizə atılması, ölümə tabe olması, ancaq xanın iradəsinə boyun əyməməsi cəmiyyətin aşağı təbəqələrində böyüməkdə olan yenilməz qələbə iradəsi, müqavimət gücünün artmasının başlanğıcıdır. Sevmədiyi xana boyun əyməkdənsə, ölümə üstünlük vermək – Gülyanağın qərarı belədir.
Qəhrəmanın obrazında bədii ədəbiyyatda, yazıçı, şair, musiqiçilərin səhnə obrazlarında meydana gələn yeni tip qadın obrazının
təmayülləri təşəkkül tapır. Gülyanaq sonralar Azərbaycan səhnəsində meydana gəlmiş obrazlar qalereyasına daxil olur. Bu, Nərgiz, Nigar, Şahsənəm, daha sonra Sevil və başqalarıdır.
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Səhnə formasının müfəssəl işlənməsi, əhvalatın inkişaf vəhdəti, sadəlik bu lirik-dramatik tamaşanın fərqləndirici xüsusiyyətləridir.
Süjeti, melodizmi, xalq sənətinə istinad etməsi ilə diqqəti cəlb
edən bu baletin ikinci redaksiyası 1959-cu ildə Moskvadakı Ongünlük üçün Qəmər Almaszadə, rejissor İ.Hidayətzadə, V.Vronski və rəssam F.Qusak tərəfindən hazırlanmış və əsrin sonuna qədər səhnədə qalmışdır1.
1

Birinci pərdə. On yeddi il keçir. Dəniz kənarında yerləşən kənddə Gülyanaq adlı gözəl bir qız böyüyüb boya-başa çatır. O, burada analığı Aypəri ilə
yaşayır. Toya hazırlıq gedir. Bir dəstə şən qız Gülyanaq başda olmaqla rəqs
edirlər. Rəqsə qapılan Gülyanağın bilərziyi qolundan düşür. Qızlar onunla
maraqlanırlar, ancaq Gülyanaq bilərziyin mənşəyini izah edə bilmir. Gülyanağın nişanlısı Polad peyda olur. Sevgilisini görən qız hər şeyi unudub onunla rəqs edir. Yavaş-yavaş qonaqlar toplaşır, şadyanalıq başlayır. Qəfildən Cahangir xan öz dəstəsi ilə gəlir. Donub qalmış kəndlilərə acıqlı baxışla göz
gəzdirən xan gözəl qızları onun hərəmi üçün seçməyi əmr edir. Gülyanaq
onun xüsusilə xoşuna gəlir. O, onun arvadı olmalıdır. Polad xanla mübarizə
etməyə hazırdır. Kəndlilər onu qoymurlar və xana yalvarırlar ki, sevgililəri
ayırmasın, axı onların artıq kəbinləri kəsilib. Ancaq xan amansızdır – Gülyanaq onun olmalıdır. Polad ölüm təhlükəsi qarşısındadır. Gülyanaq Poladı xilas etmək üçün xanın arvadı olmağa razılıq verir, ancaq şərti bu olur ki, xan
onun üçün dənizdə Poladın hədiyyəsi olan xalçada toxunmuş qala kimi hündür bir qala ucaltsın. Gülyanağı saraya aparırlar. Xan kəndlilərə qalanı tikməyi əmr edir. İkinci pərdə. Keşikçilər tərəfindən tutulmuş Polad zindandadır.
Sevgilisi ilə faciəvi ayrılıq onun gözləri önündədir. Tədricən onu yuxu aparır.
O, yuxuda sehirli İrəm bağını və onun gözəl sakinləri arasında rəfiqələrinin
əhatəsində Gülyanağı görür. Onlar qədim alətlərdə çalaraq rəqs edirlər. Poladla Gülyanaq da rəqsə qoşulurlar. Qəfildən Gülyanaqla Poladın xoşbəxtliyini məhv edən şər Şəddad peyda olur. Şəddadın simasında Polada Cahangir
xanın cizgiləri görünür. Polad əcinnə ilə mübarizəyə başlayır və ona qalib gəlir. Ancaq təəssüf ki, xəyallar qəmli gerçəkliklə əvəz olunur. Polad zindanda
oyanır. Birdən o, yuxarıdan asılmış kəndiri görür – Poladın dostları onun qaçışını təşkil edirlər. Üçüncü pərdə. Xan sarayında bayramdır. Qala ucaldılmışdır. Xan toya hazırlaşır. Şeypur səsləri gəlinin gəlişini bildirir. Onun kədərli siması təntənəli abu-havaya uyğun gəlmir. Yalnız xanın acıqlı baxışları
altında o, rəqs etməyə başlayır, ancaq rəqsi bitirməmiş taqətsiz halda saray
adamlarının qolları üstünə yıxılır. Aypəri zala girir. Gülyanaq ona doğru gedir və yalvarır ki, onu xilas etsin. Özünü itirən xan Aypərini bayıra çıxarmağı, Gülyanağı isə qalaya aparmağı əmr edir. Aypəri ona dəhşətli bir sirr açır –
onun ehtirası cinayətdir – Gülyanaq onun doğma qızıdır, bilərzik buna sübut-
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Yalnız 1995-ci ildə bu səhnə əsərinin yeni variantı bəstəkar
M.Mirzəyev və quruluşçu rejissor F.Bədəlbəyli tərəfindən qoyuldu.
Baletin yeni variantında süjetin əsası dəyişdi, müəlliflər münaqişənin ictimai tərəfinə diqqəti artırdılar. Gülyanaq xalqın
içindən çıxmış qız, onun sevib-seçdiyi gənc oğlan Polad və ona
qarşı qoyulan, gənc Gülyanağın məhəbbətini qazanmağı çalışan
Cahangir xan.
Librettodaki vurğuların dəyişdirilməsi ilə əlaqədar olaraq bəzi səhnələr baletdən çıxarıldı. Məsələn, Müqəddimə və iştirakçılardan Gülyanağın anası Aypəri tamamilə çıxarıldı. Cahangir xanın xarakteristikasına (onun leytmotivinə) dramaturji inkişafda
daha təsirli səciyyə verdilər.
Yenidən harmonizasiya edilmiş və orkestrləşdirilmiş balet teatrının səhnəsində həyata yeni vəsiqə alaraq daha təravətli səsləndi.
***
Üç pərdə, müqəddimə və epiloqdan ibarət olan balet tamamilə klassik balet sənətinin qanunlarına uyğundur.
Müqəddimədə Cahangir xan, onun arvadı mövzusunun bir
sıra əsas musiqili obrazları və Gülyanağın leytmotiv əhəmiyyəti
kəsb edən ilk musiqili xarakteristikasının ilk cizgiləri verilir.
Birinci pərdə əsas qəhrəman obrazlarının nümayişidir. Eyni
zamanda burada gənc sevgililərin zəhmli Cahangir xanla əsas
münaqişəsi başlayır.
İkinci pərdədə klassik balet ənənələrinə əsasən qadın qəhrəmanın arzuları səhnəsi təqdim olunmuşdur. Əsərin süjeti ilə əladur. Ancaq bu da xana təsir etmir. Sarsılmış Aypəri qonaqlardan kömək istəyir, ancaq xan onu danışmağa qoymur və öldürür. Qonaqlar sürətlə dağılışırlar. Xan tək qalır. O, çıxışa doğru atılır, qalaya tərəf gedir, ancaq kandarda
Poladla üzləşir. Rəqiblərin döyüşü xanın ölümü ilə nəticələnir. Polad qalaya
tərəf atılır ki, sevgilisini xilas etsin. Epiloq. Gülyanaq ümidsizlik içində qalanın yuxarı meydançasında vurnuxur, qaçmaq üçün yol axtarır. Kiminsə tələsik ayaq səsləri gəlir. Nifrət etdiyi Cahangir xanın gəldiyini güman edən Gülyanaq qətiyyətlə qalanın kənarına qaçır və özünü dənizə atır. Meydançada
peyda olan Polad sevgilisinin yalnız daş çıxıntıya ilişmiş küləyin titrətdiyi
şərfini tapır.
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qədar müəllif xəyallar səhnəsinə dramatik epizod əlavə edərək,
xeyirin şərlə toqquşmasını göstərə bilmişdir – qəhrəmanlar səhnədə xanla üzləşirlər.
Üçüncü pərdə münaqişənin sonrakı inkişafı və faciənin ən
yüksək nöqtəsidir – qalada Poladın xanla mübarizəsi, şiddətli
toqquşma və xanın ölümü.
Epiloq – dramın faciəvi sonluğu – qızın intiharı – zülmkarlığa qarşı üsyan.
Baletin kompozisiya planının əsasında hər pərdəni tamamlayan baş qəhrəmanların xanla qarşıdurması, toqquşması prinsipi
durur. Kütləvi səhnələr hər bir pərdənin sonuna (baş qəhrəmanların çarpışması) qarşı qoyulur.
Təzadlı qarşıdurma prinsipi balet qəhrəmanlarının obrazları
ilə əlaqədar olan kütləvi səhnələrin də əsasını təşkil edir.
Belə ki, birinci pərdədə xalqın həyatı, şən toy mərasiminə
qarşı bu səhnəni tamamlayan zəhmli xanın gəlməsi və onun Poladla toqquşması qoyulur. Gülyanağın qəribə yuxusu xanla təzadlı səhnə ilə yarımçıq qalır, üçüncü pərdədə isə faciəyə qonaqların axışıb gəlməsi qarşı qoyulur.
Təzad prinsipi yalnız hər pərdənin daxilində deyil, həm də
balet obrazlarının, onların musiqili xarakteristikalarının qarşıqarşıya qoyulmasında istifadə olunmuşdur.
Qəhrəman obrazlarının açılmasında hər dəfə qəhrəmanların
səhnədə görünməsini müşayiət edən leytmotivlər böyük rol oynayır. Qəhrəmanların şəxsiyyəti və onların hissləri həm solo,
həm də ansambl nömrələrində açılır.
Gülyanaq obrazı daha çoxcəhətli və realistcəsinə inandırıcı
təsvir edilmişdir (şıltaq, Poladla səhnəsində zərif qız obrazından
sonda faciəvi obraza qədər).
I pərdədə Poladla toyu ərəfəsində Gülyanaq şıltaq, vurğun
bir qız kimi təsvir edilmişdir.
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Sonralar, Cahangir xanın hökmü altında əzilmiş Poladın həyatını xilas etmək istəyən Gülyanaq ümidsiz və məyusdur.
Gülyanağın Bayatı-Kürddə (Andante) leytmotivi gələcək faciəvi hadisələr barədə xəbər verir. O, pərdənin dönüş anlarında –
onun Cahangir xanla toqquşması zamanı səslənir.

Aşağı yönəlmiş, axıcı kədərli musiqi qəhrəmanın həsrət hissini və iztirablarını əks etdirir, ritmik, harmonik və yeni tembr
çalarlarında dəyişərək Gülyanağın faciəvi taleyini vurğulayır.
Məhvə məhkum olmuş qız obrazı epiloqda ruh düşkünlüyü,
ümidsizlik çizgiləri ilə dolğunlaşır.
Gülyanağın faciəvi taleyini açan təsirli rəqslərdən biri də
onun qalanın üst meydançasındakı son rəqsidir.
Qala mövzusu baletdə aşağı tembrli alətlərdə bir neçə dəfə
səslənir.
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Gülyanaqla Poladın məhəbbəti təsvir olunan epizodlarda,
eləcə də Gülyanağa və onun rəfiqələrinə həsr olunmuş epizodlarda müəllif işıqlı, şən mövzulara müraciət edir. I pərdənin poetik adajiosunda Gülyanaqla Poladın hisslər dünyası açılır. Baletin ən yaxşı musiqili səhifələrindən biri məhəbbət leytmotivi rolunu oynayaraq, sonda məhəbbət apofeozu kimi səslənir.
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Baletin ikinci qəhrəmanı – Gülyanağın nişanlısı Polad, Gülyanağı sevən və öz xoşbəxtliyi uğrunda mübarizə aparan gəncdir.
Baletdə xalqla bağlı olan Polad obrazı bütün əsər boyu onu
müşayiət edən “Şur”da iradəli mövzu ilə xarakterizə olunmuşdur.

Cahangir xanın mövzusu ilə polifonik surətdə birləşərək, Poladın mövzusu xanla görüş səhnələrində qətiyyətli səslənir. Poladın obrazı I pərdənin Adajio-sunda, II pərdənin variasiyalarında, II pərdənin sonunda “Pas d`action” və III pərdədə Cahangir
xanla Poladın təkbətək döyüşü səhnəsində açılır.
Cahangir xan leytmotivdə zəhmli, qəddar hökmdar kimi səciyyələnir. Onun mövzusunun səsləndiyi “Cahargah” məqamı və
taxta nəfəsli alətlərin aşağı registri artıq ilk səhnədəki etiraz qəbul etməyən zalım hökmdarın qəddarlığını, amirliyini nəzərə
çarpdırır. Baletdə leytmotiv, xanın əhval-ruhiyyəsini xüsusi
qeyd edərək intonasiya cəhətdən dəyişir.
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Xanın leytmotivi baletdə daha mütəhərrik olub, hər dəfə gərgin inkişafa məruz qalır. III pərdədə xanın mövzusu dəyişərək,
ayrı-ayrı elementlərdən azad olaraq ən yüksək kulminasiya nöqtəsinə çatır.
Baletdə leytmotivlərdən geniş istifadə olunması müəllifin baleti simfonikləşdirmək cəhdindən xəbər verir, ancaq baletdə inkişaf etmiş simfonizm yoxdur, yalnız ona ayrı-ayrı cəhdlər var.
Və bunun da çox açımı var, belə ki, bu, Azərbaycan musiqilisəhnə əsərində – balet janrında ilk təcrübədir.
Baletdə rəqs və mərasim oyunları şəklində xalq səhnələri geniş
göstərilmişdir. Bizə belə gəlir ki, xalq mahnı və rəqslərinin həqiqi
melodiyalarından istifadə edilən bu səhnələr ilk balet tamaşasının
milli audutoriya tərəfindən qavranılmasında mühüm rol oynamışdır. “Ay bəri bax”, “Kikican”, “Tərəkəmə”, “Şalaxo” belə melodiyalardır. Baletin bir sıra səhnələrində muğam tipli improvizə olunmuş oxumalar, milli rəqs, ritmik quruluşların intonasiyaları eşidilir.
Musiqinin milli xarakteri I pərdədə Gülyanaqla Poladın toya
hazırlıq səhnəsində əyani surətdə görünür – burada artıq adları
çəkilən “Şalaxo”, “Tərəkəmə”, “Ay bəri bax” və b. səslənir.
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“Qız qalası”nın müəllifləri milli musiqili cazibədar balet tamaşası yarada bildilər.
Baletin musiqisi pantomima deyil, məhz rəqs vasitəsilə xoreoqrafik obrazlar yaratmağa əsas verir. İlk balet üçün bu xüsusilə
vacib idi, çünki ideyanın milli əsərin məzmununu açan yeni xoreoqrafik ifadə imkanı təsdiq olunurdu. Belə ki, II pərdədə Gülyanağın şirin xəyalları səhnəsində ənənəvi kordebalet rəqsləri –
variasiyalar, Adagio ilə süita kimi təqdim edilmişdi.
Bəstəkar ənənəvi klassik baletlərdə olduğu kimi “Qız qalası”nda vals janrına müraciət edərək, bir neçə bölmədən ibarət
geniş musiqili səhnə təqdim etmişdir.

Digər ənənəvi tipli geniş balet epizodu bir neçə kiçik bölmələrdən ibarət “Allegro”nun nəticəsi olan böyük “Adajio”dur.
“Allegro”nun əsasını təsirli rəqs Pas d`action təşkil edir.
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Bədəlbəyli baletdə ənənəvi balet tamaşasının mühüm məsələlərindən birini yerinə yetirir, o, qəhrəman obrazlarının səhnədə
müşahidə olunan qabarıq portretini yaradır.
Janrın tələblərinə riayət edərək, bəstəkar qəhrəmanları – Gülyanaqla Poladı fərdiləşdirilmiş qabarıq səciyyədə təsvir edir.
Beləliklə, Gülyanaq Bayatı-şiraz variasiyaları ilə təqdim olunur, burada bəstəkar onun zərifliyini, şıltaqlığını nəzərə çarpdırır. Skripka və yuxarı tembrli taxta nəfəsli alətlərin səsləndirdiyi
dəqiq ritmləşdirilmiş mövzu onu şıltaq, incə, qayğısız, həyatdan
zövq alan bir qız kimi səciyyələndirir.

Polad – onun fərdiləşdirilmiş portreti olan variasiyalarla təqdim olunur. Poladın leytmotivi kimi variasiyalar da onu ciddi,
qətiyyətli, Gülyanaqdan fərqli səciyyələndirir.
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Baletin musiqili dramaturgiyasında divertisment-süita başlanğıcı çox güclü ifadə olunmuşdur. Hətta demək olar ki, o
(süita-divertisment) dramaturgiyanın əsasını təşkil edir.
Bununla belə, baletin məhz xalq musiqisinə əsaslanması
onun komponentlərini bütöv bir tam kimi üzvi surətdə bağlamağa imkan verir. Baletin bir dramaturji tam kimi qavranılmasında
süjet – libretto böyük rol oynayır. Bundan əlavə, ayrı-ayrı intonasiyaların, oxumaların, rəqslərin ayrı-ayrı fraqmentlərinin teztez xatırlanması bütün hadisələri yada salaraq bir-biri ilə bağlayır, həmçinin tamaşanın tam qavranılmasına imkan yaradır. Tamaşanın tamlığına baletin orkestrləşdirilməsi də kömək edir, burada da müəyyən leytmotiv prinsipi qeyd edilir. Belə ki, məsələn
Ü.Hacıbəyli ənənələrinə sadiq qalaraq, Ə.Bədəlbəyli orkestrə
tar, zurna, dəf kimi xalq çalğı alətlərini daxil edir. Qəhrəmanlara
orkestrin müxtəlif tembrli solo partiyaları verilmişdir.
Gülyanağı səciyyələndirən mülayim təlatümlü lirika skripkaların ifasinda emosional, klarnetin zərif tembrində, kədərli qoboyda səslənir. Bəzən Gülyanağın mövzuları arfanın axınlı ifası,
valtorna fonunda simli alətlərin pitsikatosu ilə müşayiət olunur.
Polad çox vaxt taxta nəfəsli alətlər qrupunun tembrləri, tar
ilə təqdim olunur.
Bəstəkar Cahangir xanı trombon, tuba, gərənay, faqot, basklarnetin zəhmli səslənməsi, nadir hallarda isə simli alətlərin
aşağı registrdə səslənməsi ilə səciyyələndirir.
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Qeyd etmək lazımdır ki, divertisment süitaları ilə təqdim
olunan kütləvi səhnələr baletin dramaturgiyasına müəyyən sabitlik gətirir, ancaq buna baxmayaraq, müəllif orkestr vasitələri ilə
lazımi obrazlar yarada bilir. I pərdədəki qadın rəqsi aydın orkestr səslənməsi “Şalaxo” kişi rəqsinə qarşı qoyulmuşdur. II pərdənin süitasında gözəllərin oyunlarının şəffaf orkestrləşdirmə
onların yüngüllüyünü nəzərə çarpdırır. III pərdə milli-səciyyəvi
rəqslərin əlvan qalereyasıdır. Onların orkestrləşdirilməsi bu rəqslərin
milli mənsubiyyətini xüsusi qeyd edir.
Baletdə ənənəvi, məşhur klassik baletlərin təcrübəsi ilə bağlı
çox şey var. Xalq əfsanəsinə müraciətin özü ənənədən xəbər verir (Çaykovskinin baletlərini, Adanın “Jizel” baletini xatırlayaq).
Şirin xəyallar səhnəsi, qonaqların – müxtəlif millətlərdən
olan nümayəndələrin pərdəyə daxil edilməsi ənənəvidir. Valsın
baletə daxil olunması da ənənəyə riayət edilməsindən xəbər verir. Valsda müxtəlif şəkil və məqamlarda təqdim olunan mövzu
parçaları xəbərdarlıq kimi səslənir.
Adagio və daha təsirli rəqs olan “Pas d`action” da ənənəvidir. Qeyd etmək lazımdır ki, belə bir rəqsin baletə daxil edilməsi
Ə.Bədəlbəylinin klassik balet ənənələrinə sadiq qalmasının göstəricisidir. Partiturada hətta “Adajio” nömrəsinin olması da ənənəvi idi. Bu barədə artıq danışılmışdır. Adajioda mövzunun inkişafı belə ənənəvi idi. Adajio baletdə mərkəzi epizoddur. Burada
adətən qəhrəmanların məhəbbəti açılır. Bu nömrə hisslərin inkişafını, qəhrəmanların öz məhəbbətinə inamını nümayiş etdirir.
Demək olar ki, Adajio özünəməxsus məhəbbət poeması, məhəb377

bət himnidir. Adajioda mövzunun inkişafı adətən tədrici inkişaf
prinsipinə əsasən olur və parlaq, qalibiyyətlə səslənən finala yönəldir. Bu sxematik inkişaf formasına “Qız qalası” baletinin müəllifi Ə.Bədəlbəyli də “Adagio”da riayət etmişdir.
Adagioda incə, ifadəli mövzu ingilis sümsüyündə simli alətlər fonunda səslənir. İntensiv inkişaf edərək, onu tembrcə zənginləşdirən (diapazonunu genişləndirən) polifonik səslərlə zənginləşərək – qalibiyyətli işıqlı səslənməyə gətirib çıxarır.
Keçən əsrlərin balet ənənəsinə görə Ə.Bədəlbəyli baletə qonaqların rəqsini daxil etmişdir. Gürcü, fars, özbək qonaqların
rəqsləri belələrindəndir. Qonaqlarla səhnə baletdə işıqlı, bayramsayağı şən koloriti ilə seçilən süitalardan biridir.
Yürüş marşı qonaqların toplanmasını müşayiət edən ənənəvi saray nömrəsidir.
Təmtəraqla səslənən melodiya (rast üstündə) vəziyyətin təntənəli olduğunu nəzərə çarpdırır.

Süita saray əhlinin rəqsi ilə başlayır (Allegro moderato). Saray xanımları rəqs edir. Onların hərəkətləri rəvan, səlisdir.
Bəstəkar onları rast üstündə həqiqi xalq mövzusu – rənglərlə
xarakterizə edir, rəqs edənlərin yüngül, zərif hərəkətlərini səlis
melodiya ilə verir. Ritmik quruluş qaval və ucadan səslənən üç378

bucağın tembri ilə seçilir. Rəqslər bir-birini əvəz edərək, xanı və
onun qonaqlarını əyləndirir.
Gürcü qonaqların rəqsi xoreoqrafiyanın xalq tiplərini təqdim
edərək, milli rəqs formalarının müxtəlif növlərini əhatə edir.

Lirik qadın rəqslərinin ruhunda səslənən asta giriş bölməsi
(Andante h-moll) möhtəşəm, əzəmətli, eyni zamanda incə, zərifdir,
Moderato bölməsində daha cəld rəqsə keçir, burada kişilər çıxış
edir və tədricən sürətin artması bütün iştirakçıların qızğın, ehtiraslı
presto com brio rəqsinə gətirib çıxarır. Rəqqasların iti hərəkəti taxta
və simli alətlər qruplarının yuxarı registri və milli musiqi koloritini
yaradan kvarta-kvinta səslənmələri, bas faqotların, kontrabasların,
trombonların ostinant müsayiəti ilə ruhlandırılır.
Fars qonaqların rəqsi (b-moll) iki hissədən – yavaş və cəld
hissələrdən ibarətdir.
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Birinci bölmə (Andante) zərif şərq gözəllərinin rəqsləri ruhunda “Çahargah” məqamındadır. “Çahargah” muğamının artırılmış 2-li intonasiyası rəqs edənlərin ehtiraslı xasiyyətnaməsini
orqan punktunun fonunda gedən valehedici melodiya ilə xüsusi
qeyd edir. Ingilis sümsüyünün tembri, müşayiətin ostinantlığı
geniş yayılmış İran melodiyalarını xatırladır. Oxşarlıq rəqsin
ikinci bölməsi, daha cevik Moderato-da – əsl fars rənginə “Çahargah” muğamına əsaslanan hissəsində daha da artır.
Xalq aləti tarın orkestrə əlavə edilməsi və onun simlilərin pitsicatosu və kiçik təbilin dəqiq ritmik quruluş ilə birgə səslənməsi
əsl fars xalq melodiyaları ilə bənzərliyini bir daha nəzərə çarpdırır.
Rəqsin səslənməsini əsl xalq melodiyalarına yaxınlaşdırmaq cəhdini “qonaqların özbək rəqsində” (Allego g-moll) görmək olar. Birinci kişi epizodu cəld rəqs, ikinci qadın rəqsi bir qədər asta, səlisdir.
Özbək rəqsində əhəmiyyətli rol zərb alətləri qrupuna verilir. Nağaralar, hərbi təbil və sinclərdə (I h.) ostinant ritmik şəkilli parça səslənir.
Musiqi canlandıqca o, böyük ritmik kəskinlik kəsb edir.
“Qız qalası”nda xalq-rəqs musiqisinin elementləri (ilk redaksiyalarda) baletdə klassik xoreoqrafik formalardan üstün idi, baxmayaraq ki bu, sırf balet səhnələrinin əhəmiyyətini azaltmırdı.
R.Fərhadova “Əfrasiyab Bədəlbəylinin “Qız qalası” baleti”
kitabında yazdığı kimi, “milli rəqslə klassik xoreoqrafiyanın təsbit olunmuş ənənələrinin nisbəti müəllifin üzərində səylə işlədiyi
ən vacib və prinsipial problemdir. Xalq rəqslərinin ruhunu qoruyub saxlayarkən fotoqrafik dəqiqliklə başqa şəhərlərin opera te380

atrlarının səhnələrindəki balet tamaşalarında olduğu kimi xalq
rəqslərini canlandırmaq mümkün deyildi”1.
Gülyanağın qüssəsi, ürəyinin ağrısı, kədərli asta rəqsdə (g-moll)
öz ifadəsini tapmışdır.

Rəqsin əsasına qoyulmuş “Bayatı şiraz rəngi”nin qəmli xarakteri qızın həsrət və ümüdsizliyini əks etdirir. Azərbaycan musiqisində tez-tez rast gələn vals ritmi təbii olaraq Gülyanağın
səhnə hərəkətlərilə qovuşur. O, öz qəmli fikirlərinin ağırlığı altında dayanaraq, səhnədə yavaş-yavaş hərəkət edir. Ümidsizlik
ona öz təbii hərəkətini cəmləməyə imkan vermir, başına gələn
bədbəxtliyə tab gətirə bilmir. Xalq rənginin qəmli fikirlər doğuran həzin melodiyası camaat arasında çox populyardır. Ə.Bədəlbəyli həm xalq melodiyasının xarakterini həssaslıqla duymuş,
həm də onu səhnədə baş verən gərgin vəziyyətə uyğunlaşdırmışdır. Rəqsin xarakteri orkestr müşayiəti ilə qabardılır – ingilis
1

Fərhadova R. Əfrasiyab Bədəlbəylinin “Qız qalası” baleti. B., 1962, s. 72-73.
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sümsüsü, alt, arfa, simli alətlər qəmli həsrət atmosferi yaradaraq,
melodiyanı müşayiət edirlər.
Bütün keçmiş İttifaqda bu dövrdə milli respublikalarda (Özbəkistan, Başgirdistan, Tatarstan) ilk baletlər yaradılırdı. Yalnız
A.Balançivadzenin SSRİ Xalq artisti V.Çabukiani tərəfindən
səhnələşdirilmiş “Dağların ürəyi” baletinin meydana gəlməsi ilə
klassik xoreoqrafiyanı xalq rəqsləri ilə üzvi surətdə uyğunlaşdırmaq cəhdi baş tutdu.
V.Çabukiani sübut etdi ki, etnoqrafik gerçəklikdən xilas olmaq və xalq rəqslərini klassik xoreoqrafiya ənənələri ilə zənginləşdirərək və xalq rəqslərinin milli ruhunu qoruyub saxlayaraq
onları dəyişdirmək olar.
Həyat göstərirdi ki, Ə.Bədəlbəyli və “Qız qalası” baletinin
quruluşçusu təbii etnoqrafik mənbədən uzaqlaşaraq, xalq rəqslərini dəyişdirərək, onları klassik ənənələr ilə zənginləşdirmək və
xoreoqrafik klassik rəqslərlə birləşdirməyi bacarıblar.
Beləliklə, Ə.Bədəlbəyli milli zəmində ilk baleti yaradaraq,
Azərbaycan musiqi sənətində yeni səhifə açdı.
Bakı səhnəsində “Qız qalası”nın tamaşaya qoyulması açıqaşkar göstərdi ki, Respublikada rəqs sənətində mürəkkəb məsələləri həll etməyə qadir olan istedadlı milli kadrlar var. Ilk milli
balet yeni mövzunun balet teatrı tərəfindən mənimsənilməsində
bir cığır açdı, göstərdi ki, Azərbaycan truppası klassik irsə yiyələnmək vasitəsilə mühüm məsələyə – özünəməxsus milli tamaşanın yaradılmasına nail olmuşdur. Azərbaycan səhnəsində ilk
dəfə olaraq klassik rəqsin xalq rəqs elementli milli plastika ilə
sintezinə cəhd edildi.
Azərbaycan balet sənətinin ilk səhifəsi “Qız qalası” ilə açılır.
Sonralar yaradılmış S.Hacıbəyovun “Gülşən”, Q.Qarayevin “Yeddi
gözəl”, “İldırımlı yollarla”, F.Əmirovun “Min bir gecə” baletləri
balet sənətinin inkişafında mühüm rol oynadı.
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Baletin tamaşaya qoyulması barədə

Baletin ilk tamaşası M.F.Axundov adına opera və balet teatrının səhnəsində respublikanın Xalq artisti İ.Hidayətzadə və baletmeysterlər RSFSR əməkdar artisti S.İ.Qevorkov və S.İ.Vronski tərəfindən qoyulmuşdur. Tamaşanın rəssamı Az. SSR əməkdar incəsənət xadimi F.Qusak idi. Baletin musiqisi quruluşçu
rejissora, xüsusilə də baletmeysterə böyük imkanlar açdı.
Baletin musiqisi tamaşanın əsas xarakterini müəyyən edərək,
quruluşçu və baletmeysterlərə tamaşanın mərkəzi süjet xətti ilə
məntiqi surətdə bağlı olan bir sıra dramatik toqquşmalar yaratmağa imkan verdi.
Bundan əlavə, “Musiqi bizə Azərbaycan xalq rəqsinin elementlərini müasir xoreoqrafiya sənətinin texniki nailiyyətləri ilə
uyğunlaşdırmağa imkan verdi”1. Quruluşçuların yazdığına görə,
onlar diqqətlə, ştamplardan, saxta xalq rəqslərindən çəkinərək,
bəstəkarın partiturada göstərdiyi çərçivələrdən kənara çıxmayaraq, xoreoqrafik vasitələrlə xalq əfsanəsinin bədii, realist nümayişinə cəhd edirdilər2.
Tamaşanın ilk ifaçıları Q.Almaszadə – Gülyanaq, A.Urvantsev – Cahangir xan, L.Vəkilova – Gülyanaq, K.Bataşov və
M.Məmmədov – Polad rolunda idilər.
İlk Azərbaycan balerinası Qəmər Hacıağa qızı Almaszadəni
(10.03.1919) xüsusilə qeyd etmək lazımdır. O, 1924-cü ildə balet
studiyasına daxil olub, 1930-cu ildə oranı bitirmiş, teatra qəbul
olunmuşdur. Öz təhsilini mükəmməlləşdirmək arzusu onu 1932ci ildə Moskva balet məktəbinə gətirmiş, burada o, M.M.Leontyeva, A.İ.Çekrıgindən klassik rəqs dərsi almışdır.
1934-cü ildə Bakıya qayıdaraq Qliyerin “Şahsənəm” operasında fars rəqsini və vakxanaliyanı böyük uğurla ifa etmişdir.
Həmin ildə o, yenidən Leninqrada öz təhsilini davam etdirməyə
1

Şıxlinskaya L. “Azərbaycan baletinin xoreoqrafik əfsanə naxışları” (rus
dilində). Bakı, 1996, s. 67.
2
“Bakinski raboçi” qəzeti 17.04.1940. “Qız qalası” baletindəki rəqslər
barədə. RSFSR-in Əməkdar artisti K.Qevorkov və V.Vronskinin məqaləsi
(rus dilində).
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getmiş, “böyük balerina P.S.Ulanovanın anası M.F.Romanovanın” sinfində oxumuşdur.
Balerinanın yaradıcılıq tərcümeyi-halında onun xalq rəqs ansamblında işi əhəmiyyətli rol oynamışdır.
Xalq rəqsinin özünəməxsusluğunu və zəngim imkanlarını dərk
etmək üçün Almaszadə musiqiçilərlə birgə respublikanın rayonlarına gedirdi. “Bu səfər onun ifa ustalığını zənginləşdirən və onun
yalnız balerina kimi deyil, həm də gələcək baletmeyster kimi yaradıcılıq fəaliyyətinə təsir edən yeni xalq rəqs məktəbi oldu”1.
Klassik rəqs məktəbinə yiyələnmiş Q.Almaszadə rəqs folkloruna daha incə, nəfis çalar gətirdi. “Koroğlu” operasının II pərdəsindən, B.Asafyevin “Baxçasaray fəvvarəsi” baletindən qadın
rəqsləri balerinanın ifasında unudulmazdır. Q.Almaszadə özünü
lirik-dramatik rəqqasə kimi göstərmişdir. Onun çoxcəhətli istedadı ən mürəkkəb partiyalardan birində – Çaykovskinin “Qu gölü” baletində – Odetta-İdiliyada özünü göstərmişdir. O, həmçinin Ə.Abbasovun “Qaraca qız” (1965), F.Əmirovun “Şur”
(1968) və b. baletlərdə baş rolların ifaçısıdır. Onun baletlərdə ifa
etdiyi qəhrəman partiyaları həmişə özünün lirizmi səhnə temperamenti ilə fərqlənmişdir.
1936-cı ildən xoreoqrafiya məktəbinin bədii rəhbəri və pedaqoqu olan Q.Almaszadə, L.Vəkilova, Q.Hacıyeva, Z.Abasova və
b. istedadlı balerinalar yetişdirmişdir.
1959-cu ildə Q.Almaszadə SSRİ Xalq artisti adına layiq görülmüşdür.
Gülyanaq rolunun digər ifaçısı SSRİ Xalq artisti Leyla Məhət qızı Vəkilovadır (29.01.1927). 1943-cü ildə Bakı Xoreoqrafiya məktəbini bitirən L.Vəkilova 1945-1946-cı illərdə öz ustalığını Moskvada təkmilləşdirir. 1943-cü ildən M.F.Axundov adına
opera və balet teatrının solistidir. 1953-cü ildən xoreoqrafiya
məktəbində müəllimdir. Milli baletdə yaratdığı obrazlar klassik
rəqs texnikası ilə Azərbaycan xalq rəqsinin xüsusiyyətlərini
özündə birləşdirmişdir.
1

Şıxlinskaya L. “Azərbaycan baletinin xoreoqrafik əfsanə naxışları”. Bakı,
1996, s. 46.
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Asafyev, Çaykovskinin baletlərində, Q.Qarayevin “İldırımlı
yollarla”, A.Məlikovun “Məhəbbət əfsanəsi” (Şirin) baletlərindəki obrazları ifadəlidir.

Leyla Vəkilova “Qız qalası” baletində
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III fəsil
“Nizami” operası

1948-ci ildə opera teatrı Ə.Bədəlbəylinin “Nizami” operasını
tamaşaya qoydu. Operanın ilk tamaşası dekabrın 12-də böyük
şair-mütəffəkir Nizami Gəncəvinin 800 illiyinin qeyd olunduğu
günlərdə oldu.
Məlum olduğu kimi, 1945-ci ildə bitmiş Böyük Vətən müharibəsi Azərbaycan xalqina dinc yaradıcı əməyə qayıtmaq imkanı verdi. Təbiidir ki, müharibədən sonrakı dinc həyatın yeni şəraitində ədəbi-bədii əsərlərin və incəsənətin bütün növlərinin məzmun və mövzuları gözəçarpacaq dərəcədə yeniləşdi. Bir çox janrlarda əsərlərin
müəlliflərini tarixlə, tarixi keçmişin əlamətdar hadisələri, ədəbiyyat
abidələri və xalqın bütün mədəni irsi ilə bağlı mövzular cəlb edir.
Yeni mövzular, yeni obrazlar incəsənətin bu və ya digər sahəsində yaradıcılıq diapozonunu genişləndirən yeni janr, forma,
ifadə vasitələri axtarışlarına gətirib çıxarır.
Opera yaradıcılığı sahəsində ideya-mövzu, obraz-janr diapozonu genişlənməsinin əlamətlərindən biri də opera və balet teatrının səhnəsində “Nizami” operasının milli səhnə üçün yeni
janrda tamaşaya qoyulması oldu.
Operanın müəllifi ilk dəfə olaraq qarşısına tarixi şəxsiyyət –
şair, filosof obrazını milli operada hələ təqdim olunmamış janrda yaratmaq, beləliklə də, operanı onun yeni növü ilə zənginləşdirmək vəzifəsini qoydu. Qarşısına böyük şairi musiqidə tərənnüm etmək vəzifəsini qoyan Ə.Bədəlbəyli ilk dəfə olaraq xalqın
yaddaşında yaşamış və bəşəriyyətdə yaxşı nə varsa onu təcəssüm etdirən insanın canlı obrazını səhnəyə çıxardı.
Bəstəkar operada tanınmış yazıçı M.S.Ordubadinin “Qılınc
və qələm” romanının məzmununa əsaslanır. “Dumanlı Təbriz”,
“Gizli Bakı”, “Döyüşən şəhər” kimi bir sıra romanların müəllifi
olan yazıçı “Qılınc və qələm” romanı üçün süjeti aramla inkişaf
edən epik nəql formasını seçir. Hadisələrin iştirakçılarının taleyi
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ictimai və siyasi münaqişələr fonunda baş verir. Burada mübarizə, iztirab xəyanətlə, məhəbbət nifrətlə, qətl və saray fitnə-fasadı ilə bir-birinə qarışır. Hadisə XII əsrdə Gəncədə baş verir.
Məzmunun əsasını xalqın həyatından götürülmüş ictimai-sosial
hadisələr və şair Nizaminin şəxsi həyatı təşkil edir. Romanın
qəhrəmanı böyük şair Nizami onun şəxsi həyatına və yaradıcılığına mənfi təsir göstərmiş bir çox hadisələrin şahidi olmuşdur.
Ə.Bədəlbəylinin operası 5 pərdə və 6 şəkildən ibarətdir”1.
1

Gəncədə mülayim bahar günü. Nizami şairlərin əhatəsində öz yeni şeirlərini
oxuyur. Elə buradaca bağda saray şairi Kəmaləddinin müşayiəti ilə Gəncə hakimi
gəzir. Şeypur səsləri Qızıl Arslanın elçisinin gəldiyini bildirir. O, hökmdara və Nizamiyə məktublar təqdim edir. Qızıl Arslan Nizamini sarayına dəvət edir və ona yeni poema yazmağı tapşırır. Hökmdar isə qəzəblidir – Qızıl Arslan onu fitnəkarlıqda
günahlandırır və intiqam alacağı ilə hədələyir. Uzaqdan qızların mahnısı eşidilir –
bu, müsəlman xəlifəliyinin canişini Əmin Xarisinin qızı gözəl Əzradır. Hökmdar
Əzraya vurulmuşdur, ancaq qız qaşqabaqlıdır və ehtiraslı sevgi etiraflarına cavab
vermir, onun ürəyi başqasına məxsusdur. Əzranın dəstəsində gənc qız Rəna var.
Rəna Nizamiyə olan sevgisi barədə oxuyur. Yaxınlaşmaqda olan Nizaminin cavab
mahnısı eşidilir. O, Rənaya qarşılıqlı etirafı ilə cavab verir. Əzra bu səhnəni görür
və qəzəbli halda qızı təhqir edir. Əzraya yarınmaq üçün hökmdar Rənanı Bağdada
xəlifənin sarayına göndəriləcək kənizlər siyahısına salmağı əmr edir. İkinci pərdə.
Gəncə hökmdarı qiymətli hədiyyələrlə Əmir Xarisin sarayına Əzraya elçi gəlir. Saray şairləri hörmətli qonağı vəsf edirlər, qonaqlığa dəvətlilər arasında Nizami də
var. Sarayın sahibi ona hökmdarı vəsf etməyi təklif edir, ancaq bunun əvəzində şair
öz sənətini mədh edən “Fəxriyyə”ni oxuyur. Əzranın gəlişi ümumi canlanma yaradır. Hökmdar onu istəmək üçün gəldiyini bildirir, ancaq Əzra yenə də onu rədd
edir və etiraf edir ki, Nizamini sevir. Nizamidən intiqam almaq üçün hökmdar Rənanı damğalamağı əmr edir. Nizami qıza havadar çıxaraq, eyni zamanda Əzranın
məhəbbətini rədd edir. Üçüncü pərdə. Qızıl Arslan Nizamini hörmətlə qarşılayır.
Nizami öz yeni poeması “Xosrov və Şirin”i ona təqdim edir. O, inanır ki, Qızıl Arslan ölkənin firavanlığının qayğısına qalan ədalətli hökmdardır. Bayırdan eşidilən
fəryad səsləri söhbəti kəsir. Nizami səs-küyün səbəbi ilə maraqlanır. Bu zaman keşikçilər gənc bir oğlanı gətirirlər. Qızıl Arslanın əmri ilə onun indicə dilini kəsmişlər. Baş vermiş hadisədən sarsılmış Nizami sarayı tərk edir və vətəninə qayıdır.
Dördüncü pərdə. Birinci şəkil. Tək qalan Əzra sevmədiyi hökmdarla baş tutmayan evliliyindən şikayət edir və Nizamidən intiqam almaq istəyir. Xalqın böyük
sevgisini qazanmış Nizamidən intiqam almaq çətindir. Ancaq çıxış yolu tapılır: onlar razılaşırlar ki, Rənanı öldürüb, onu sevən şairə zərbə endirsinlər. İkinci şəkil.
Hökmdar bahalı hədiyyələr, tərif, hətta təhdidlə Nizamini xalqın maraqlarına zidd
getməyə məcbur etməyə çalışır. O, qarışıqlıqdan şikayət edərək, sarayı tərk etmək
istəyir və qəfildən Rənanın fəryadını eşidir. Beşinci pərdə. Gəncə Qızıl Arslanın
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Operanın çoxpərdəli olması, iştirakçıların və xor ilə kütləvi səhnələrin çoxluğu, tamaşanın effektli-dekorativ olması (V pərdədə
fuqato şəklində yanğın səhnəsini, yaxud döyüş səhnəsini xatırlamaq kifayətdir), sarayda təmtəraqlı səhnələr, Avropanın “Böyük
opera” (Grand opera) opera janrını bir qədər xatırladan xüsusiyyətləridir.
Operada hadisələr Gəncədə baş verir. O zaman o, müxtəlif
dövlətlər, qüvvələr, partiyaların cəmləşdiyi yer idi. Operanın iştirakçıları – Nizami və mənəviyyatca ona yaxın adamlar – cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrindən olan, doğma şəhərin taleyi ilə
maraqlananlar özləri üçün xeyir güdənlərə və hakimiyyət hərislərinə qarşı durmağa can atırlar.
Ancaq operanın librettosunda (bəstəkarın özünə məxsusdur)
qarşıya qoyulmuş ilkin vəzifəni yerinə yetirmək mümkün olmadı. Romanın ictimai münaqişəsi librettoda məntiqi əksini tapmadı. Gəncədə baş verən hadisələr mahiyyət etibarilə saray fitnəfəsadının ifadəsinə gətirib çıxardı. Baş qəhrəman obrazı da librettoda hərtərəfli planda həll olunmamışdı, obraz bir qədər statik
idi və şairin fəlsəfi baxışları lazımı səviyyədə açılmamışdır.
Nizami dövrünün hadisələri mücərrəd mühakimələrdə işıqlandırılırdı, operanın qəhrəmanı səhnədə baş verən hadisələrdə
iştirak etməyərək, onlar barədə yalnız mühakimə yürüdürdü.
Operada şairi nəcib, öz xalqını, öz doğma şəhərini sevən bir
insan kimi ariya, ariozolarda təqdim edən Nizami partiyası onun
öz doğma şəhərinə, öz xalqına məhəbbətinin ifadəsi idi. Onun
IV pərdədəki ariyası belədir1.
Şairin iftixarı, yüksək şairlik istedadına mədhiyyə “Fəxriyyə”də səslənir. Bu ariyada Nizami öz şeirlərini oxuyur.
qoşunları ilə əhatə olunmuşdur. Müharibənin əldən saldığı şəhər sakinləri şairin evi
qarşısında toplaşırlar. Əmir Xaris və hökmdar görünür. Hökmdar əmr edir ki, Nizami onunla Qızıl Arslan arasında vasitəçi olsun, ancaq şair rədd edir. Qəzəblənən
hökmdar əmr edir ki, şəhəri yandırsınlar. Qızıl Arslanın qoşunları Gəncəyə girir.
Nizami baş vermişlərdən sarsılır. Sevimli şairi əhatə edən xalq onu sakitləşdirməyə
və ədalətin qələbə çalacağına inandırmağa çalışır.
1
Nizami partiyasını Bülbül çox gözəl ifa etmişdir, bu da dəfələrlə mətbuatda qeyd olunmuşdur.
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Xalq mahnılarına əsaslanan bəstəkar ariyaya muğam xüsusiyyətləri gətirir. Məhz muğam intonasiyaları ilə (yuxarı registrdə başlayaraq) şair həyəcanla öz heyranlığını ifadə edir (muğamlarda olduğu kimi, melodiya tədricən pillələrlə sekvensiya şəklində mayeyə doğru enir).
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Digər qadın qəhrəman Nizaminin sevgilisi incə, səmimi Rəna bəstəkar tərəfindən, klassik opera repertuarına yaxın lirik melodiya ilə xarakterizə olunur. Onun əsas xarakteristikası – Ballada – kinli rəqibi tərəfindən zəhərlənən incə, vəfalı qız obrazını
açır. Bəstəkar Balladada Nizaminin özünün həqiqi şeir mətnlərinə əsaslanır, beləliklə Rənaya öz münasibətini, onun şair obrazına yaxınlığını xüsusilə qeyd edir.
Balladanın lirik nağıl xarakteri xalq musiqisi üçün səciyyəvi
olan 6/8 metrli ölçüdə musiqini xalq mahnısı ilə yaxınlaşdırır,
ona səmimiyyət, qəlb təmizliyi bəxş edir.

Operada yeni tip qadın obrazı Əmir Xarisin qızı Əzranın partiyasında əks olunmuşdur. İlk dəfə olaraq “Nizami” operasında
qadın səsi metso soprano registrində səsləndi. Bu, milli operada
yenilik idi1.

1

Azərbaycanda qədimdən yüksək kişi və yuxarı qadın səsi dəb idi. Məhz
buna görə də Əfrasiyab Bədəlbəyliyə qədər operalara aşağı kişi, eləcə də
qadın səsləri cəlb olunmurdu.
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Amiranə, kinli Əzra operada incə, cəsarətsiz Rənaya qarşı
qoyulur.
Əzranın əsas ariozası qəddar təbiətli, ehtiraslı, Nizamiyə dəlicəsinə aşiq olmuş qadını təsvir edir. Əzranın düşüncələri onu
məftun edən hiss ətrafında cəmləşmişdir. O, cavabsız məhəbbətindən əziyyət çəkir, taleyindən şikayətlənir.
İlk taktların ritm-intonasiyasının gərgin ostinant təkrarı, bütün ariozo boyu təkrar olunan ritmik quruluş onun öz düşüncələrinə daldığını nəzərə çarpdırır.
Ariozonun sürəti, aşağı registr, melodiyanın kiçik diapazonu,
metroritmik ostinato, bütün bunlar ariyada ifadə olunmuş hissi
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dərinləşdirir. Əzranın cavabsız məhəbbəti səbəbindən iztirablarının dərinliyini nəzərə çarpdırır.
Ə.Bədəlbəyli “Nizami” operasında xor sənətinin inkişafı
probleminə əsaslı surətdə yaxınlaşdı. “Koroğlu”dakı geniş xor
səhnələri Azərbaycan bəstəkarlarının operalarda polifonik formalara müraciətinə təkan verdi. Bu, Ə.Bədəlbəyliyə də müəyyən
dərəcədə təsir etdi. Belə ki, “Nizami” operasının son pərdəsində
yanğın səhnəsi xorun iştirakı ilə fuqato şəklində təqdim olunmuşdur. Operada xorlardan son səhnələri bitirmək bəzən isə əhvali-ruhiyyəni, qəlb sarsıntılarını, qəhrəmanların iztirablarını
qüvvətləndirmək üçün istifadə olunur.
Rənanın Əzra tərəfindən zəhərlənməsi səhnəsindəki qadın
xoru, Nizamini dinləməyə toplaşmış şairlər səhnəsində kişi xoru
və s. belədir.
“Nizami” operası səhnədən nisbətən tez düşdü. Ancaq operanın musiqisində məharətlə yazılmış, öz qeyri-adi melodizmi ilə
fərqlənən bəzi nömrələr var. Ona görə də təsadüfi deyil ki, bu
keyfiyyətlərə malik olan opera nömrələri konsertlərdə ifa olunur
və dinləyicilərin rəğbətini qazanır. O, Azərbaycan opera sənətinin inkişafında daha bir pillə oldu.
“Nizami” operası ilə Azərbaycan opera yaradıcılığının tematik-janr diapazonunun yeniləşməsi faktının özü, obrazlı-təzadlı
qüvvələrdən (və səslərdən) geniş istifadə olunması opera janrında məzmun yeniliyi süjetlə yanaşı, təbii ki, opera sənəti qarşısında duran məsələlərin həllinə gedən yolda müsbət bir təcrübə kimi diqqəti cəlb etdi.1
1

“Söyüdlər ağlamaz”. 50-ci illərdə Əfrasiyab Bədəlbəyli “Söyüdlər ağlamaz” operasını yazmaq fikrinə düşür. Operadan çox əvvəl yazılmış libretto
SSRİ Mədəniyyət Nazirliyi və Bəstəkarlar İttifaqının təşkil etdiyi Ümumittifaq müsabiqədə ikinci mükafat almışdı. Müsabiqənin bütün tələblərinə cavab
verən libretto, 1975-ci ildə tamaşaya qoyulan və dövri mətbuatda iz buraxmış
operanın əsasını təşkil etdi. “Söyüdlər ağlamaz” müharibə mövzusuna həsr
olunmuş Q.Qarayev və C.Hacıyevin “Vətən” operasından sonra ikinci operadır. Dinc vaxtı və müharibə dövründə müasirlərimizin həyatı ilə bağlı olan
operanın məzmunu bu musiqi tablosunu iki hissəyə – qəhrəmanların müharibədən əvvəlki və müharibə dövründəki həyatına bölür.
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IV fəsil
Ə.Bədəlbəylinin publisistik fəaliyyəti

Əfrasiyab Bədəlbəylinin yaradıcı həyatında onun publisist,
musiqi tənqidçisi, libretto müəllifi və tərcüməçi kimi fəaliyyəti
mühüm yer tutur.
Hələ musiqiçi kimi yaradıcı həyata başlayarkən Əfrasiyab
Bədəlbəyli milli incəsənət məsələləri ilə bağlı olan, ictimaiyyəti
narahat edən problemlərə toxunan məqalələr yazmağa başladı.
O, bütün illər ərzində ölkəmizin musiqili teatr həyatını,
Azərbaycanda musiqi yaradıcılığının inkişafını, yaradıcı təşkilatların fəaliyyətini diqqətlə izləyirdi.
Onu yeni əsərlər, yeni və artıq məşhur opera və balet tamaşaları, konsert həyatı, artistlərin – həm milli, həm də qastrola gələnlərin çıxışları həmişə sevindirirdi.
Əfrasiyab Bədəlbəylinin maraq diapozonu həmişə genişliyi
və çeşidliliyi ilə seçilirdi.
O, Üzeyir Hacıbəyliyə, onun yaradıcılığına çoxlu məqalələr
həsr etmişdir. Böyük rus, Avropa sənətkarlarının (V.Motsart,
M.Qlinka, N.Rimski-Korsakov) yaradıcılığı onun həmişə diqqət
mərkəzində idi. Azərbaycan opera və baletlərinin tamaşaları da
onun diqqətindən kənarda qalmırdı. Onun rəyləri həmişə bu və
ya digər musiqi hadisəsinin qiymətləndirilməsində qəribə bir
məharəti ilə seçilirdi.
Bu məqalələr həmişə musiqi sənətinin böyük ustalarının bəşəriyyətin mütərəqqi məqsədlərinə böyük təsir göstərən yaradıcılıqlarının düzgün anlaşılması ilə nəzərə çarpırdı.
Əfrasiyab Bədəlbəylinin elmi irsini iki əsas sahəyə bölmək
olar: elmi irs və publisistika.
Opera üç pərdə və altı şəkildən ibarətdir. Operada adi sovet ailəsinin həyatı göstərilir. Təəssüf ki, müəllif “Söyüdlər ağlamaz” operasının partiturasını əldə edə bilmədiyinə görə bu opera haqqında daha ətraflı məlumat verə bilməmişdir.
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Əfrasiyab Bədəlbəylinin elmi irsi bir neçə əsərdən ibarətdir.
Onların arasında xüsusi yeri 1969-cu ildə çapdan çıxmış “İzahlı
monoqrafik musiqi lüğəti” tutur. Ondan əvvəl, 1956-cı ildə çap
olunmuş “Musiqi terminləri lüğəti” və həmçinin elmi xarakterli bir
neçə məqalə sanki onun bu fundamental əsərinə hazırlıq işi idi. Bu
kitabın çap olunması həm professional musiqiçilərin, həm də həvəskarların böyük marağına səbəb oldu, çünki müəllif musiqi mədəniyyətinin tarixi, nəzəri məsələlərini işıqlandıraraq, Azərbaycan
dilində xüsusi ədəbiyyatdakı çatışmazlıqları doldururdu.
Lüğətdə musiqi terminologiyasında formal tərcümələr nəticəsində müşahidə olunan ziddiyyətlərin aradan qaldırılmasına
xüsusi diqqət yetirilmiş, musiqi təcrübəsində rast gələn musiqi
terminlərinin müəllif izahı (şərhlər) da orada öz əksini tapmışdı.
Lüğətdə olan qiymətli məlumatlar Əfrasiyab Bədəlbəylini qeyriadi geniş elmi erudisiyaya malik olan bir tədqiqatçı kimi səciyyələndirir. Bu musiqi lüğətində Qərbi Avropa, rus, şərq müəlliflərindən, musiqi nəzəriyyəçilərindən, filosoflarından, şərqşünaslarından gətirilmiş sitatlar onun elmi məlumatlılığının miqyası
və qarşıya qoyulmuş bu elmi məsələyə necə diqqətlə yanaşdığı
barədə təsəvvür yaradır1. Lüğət 3 bölmədən ibarətdir. Birinci
bölmə, Azərbaycan musiqi terminlərinə; ikincisi, musiqi təcrübəsində istifadə olunan rus terminlərinə; üçüncü, xarici terminlərə və dünya musiqi ədəbiyyatında istifadə olunan sözlərə həsr
olunmuşdur. Bu lüğətdə müəllif özünü Azərbaycan musiqi terminologiyasının dərin tədqiqatçısı kimi göstərir, həmçinin Şərqdə istifadə olunan və Azərbaycan terminləri ilə çox oxşar olan
musiqi terminlərinə böyük diqqət yetirir. Şərq musiqi mədəniyyətinin dilini bilməsi ona orta əsr Şərq musiqisinin tarixi və nəzəriyyəsini tədqiq etmək imkanı açmışdı.
Məlum olduğu kimi, müsəlman Şərq ölkələri alimlərinin əməyi nəticəsində inkişaf edən elmi ənənə mədəni universallıq və milli xarakterlə seçilirdi... Şərq nəzəriyyəçiləri – farslar, türklər, ərəblər bu əsərləri musiqi elminin ümumi irsi hesab edir və öz elmi
1

Bağırova S. “Azərbaycan musiqisi və musiqiçiləri” (məqalələr, esse və
rəylər). “O, öz dövrünü 40 il qabaqlamışdı” məqaləsi. Bakı, Təknur, s. 64.
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nəzəriyyələri varisliyinin təsdiqi kimi onlara istinad edirdilər1. Bu
mövqe lüğətin terminoloji fondunu tərtib edərkən Ə.Bədəlbəylinin mövqeyini müəyyən etdi. Burada orta əsr musiqili nəzəri
traktatlarda, yaxud İranın, Türkiyə və ərəb ölkələrinin musiqi təcrübəsində istifadə olunan çoxlu termin və sözlər vardır. Ikinci bölmədə Ə.Bədəlbəyli musiqi təcrübəsində geniş yayılmış və Azərbaycan dilində analoji anlayışlara uyğun gələn rus terminlərini
vermişdir. Bu bölmədə dünya xalqlarının musiqi alətləri barədə,
musiqişünaslıqda və musiqi təcrübəsində geniş istifadə olunan
termin və anlayışlar barədə məlumat verilir. Lüğətdə polifoniya
və harmoniyada istifadə olunan terminlərin də izahı verilir.
Kiçik məqalələr, qeydlər və monoqrafik informasiyalar bölməsində görkəmli orta əsr musiqişünasları və onların nəzəri
traktatları, muğam sənətinin inkişafında mühüm rol oynamış xanəndələr, tarzənlər barədə məlumatlar verilir. Oxucuları orta əsr
Azərbaycan musiqişünasları ilə tanış edərkən eyni zamanda onların nəzəri əsərlərinin izahatı verilir.
Publisistik əsərlərə tarixi xarakterli oçerklər aiddir – not yazısının meydana gəlməsi və yaradılması barədə üç məqalə, məşhur bəstəkarlara, müğənni və ifaçılara, onların yaradıcılıq fəaliyyətinə həsr olunmuş məqalələr. Onlardan “Böyük bəstəkar”
(Ü.Hacıbəyli), “Unudulmaz sənətkar” (A.Zeynallı), “Azərbaycan müğənnisi” (Bülbül), “Həyat simfoniyası” (M.Maqomayev),
“Musiqi barədə söhbətlər” (Q.Qarayev), Ü.Hacıbəylinin silahdaşı görkəmli tarzənə həsr olunmuş “Qurban Pirimov” kitabçalarını göstərmək olar. “Qurban Pirimov” kitabçası Azərbaycan tar
məktəbinin inkişaf və zənginləşməsində Qurban Pirimovun rolunu xüsusi nəzərə çarpdırır, həmçinin onun ifaçılıq yaradıcılığının zəngin mənbə olduğunu, buradan bəstəkarların öz əsərləri
üçün faydalı material əxs etdiklərini”2 qeyd edir.
Onun birinci dərəcəli məsələlərdən biri olan musiqi savadının
tərbiyə olunmasına yönəlmiş “Musiqi barədə söhbətlər” kitabçası
1

Bağırova S. “Azərbaycan musiqisi və musiqiçiləri” (məqalələr, esse və
rəylər). “O, öz dövrünü 40 il qabaqlamışdı” məqaləsi. Bakı, Təknur, s. 64.
2
Bədəlbəyli Ə. Azərbaycan bəstəkarları (Q.Qasımov, A.İsazadə). Bakı,
İşıq, 1986, s. 226.
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diqqəti cəlb edir. Burada müəllif musiqidə melodiya, təksəslilik,
çoxsəslilik və s. kimi anlayışları işıqlandırır, öz izahatlarını Azərbaycan, rus, Avropa bəstəkarlarının əsərlərindən, həmçinin folklordan nümunələrlə əsaslandırır. Onun Azərbaycan mədəniyyətinin
mühüm problemləri barədə məqalələri maraqlıdır. Bu məqalələr
aşağıdakılardır: “Azərbaycan musiqisinin inkişafı haqqında”, “Musiqi mədəniyyətimiz yeni vəzifələr qarşısında” və s.
“Azərb. SSR EA Xəbərləri”ndə çapdan çıxmış (1945, № 9)
“Leyli və Məcnun”un Azərbaycan operası tarixində yeri” məqaləsi
diqqəti cəlb edir. Burada o, Üzeyir Hacıbəylinin Azərbaycan operasının yaradılmasında xüsusi rolunu qeyd edir. “Elm və həyat” jurnalının redaksiya heyətinin üzvü kimi o, çoxlu rəylər, xatirələr, tənqidi məqalələr, oçerklər yazmışdır. Onun Çaykovski, Rimski-Korsakov, Musorqski, Prokofyev kimi bəstəkarların opera tamaşalarına
jurnalın səhifələrində verdiyi qiymət əsas məsələ ilə yanaşı, oxucuları bu müəlliflərin dahi əsərləri ilə tanış etmək məqsədi güdürdü.
Onun Motsart haqqında məqaləsində müşahidələri maraqlıdır. Üzeyir Hacıbəyli tərəfindən Motsartın irsinə verilən yüksək qiyməti
qeyd edən müəllif eyni zamanda Motsart sonatasının (c-dur № 15)
xalq orkestri üçün musiqisinin ilk nümunələrinə, Üzeyir Hacıbəylinin “Çargah” və “Şur” fantaziyalarına təsirinə də toxunmuşdur. Əsrin üçdə iki hissəsini (70 il) yaşamış Əfrasiyab Bədəlbəyli həyatının yarısından çoxunu musiqiyə sərf etmişdir. Onun bir bəstəkar,
dirijor, musiqişünas, mühazirəçi, publisist kimi çoxcəhətli fəaliyyəti yaradıcı şəxsiyyətin böyük istedadından xəbər verir.
Onun televiziya ilə musiqi haqda söhbətləri, musiqinin müxtəlif problemlərinə həsr edilmiş çıxışlari geniş tamaşaçılar tərəfindən böyük marağa səbəb olmuşdur.
***
Azərbaycan musiqisində ilk balet (“Qız qalası”) janrının
banisi Əfrasiyab Bədəlbəylidən sonra, bu janrda artıq başqa
xalqın (hind yazıçısı Rabindranat Taqorun eyniadlı poemasının
motivləri əsasında) mövzusuna müraciət etmiş məşhur bəstəkar
və dirijor, “Çitra” baletinin müəllifi Niyazinin həyat və yaradıcılığının xasiyyətnaməsinə keçid alırıq.
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XI HİSSƏ
NİYAZİ
(1912-1984)

I fəsil
Həyat və yaradıcılığı

Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında əhəmiyyətli
rolu olmuş görkəmli sənətkarlardan biri də dirijor və bəstəkar
Niyazi Zülfüqar oğlu Hacıbəyov-Tağızadədir (1912-1984).
Onun yaradıcı fərdiliyi özündə ali dirijorluq və bəstəkarlıq istedadını üzvi şəkildə birləşdirməsindədir. Niyazinin həyatı və yaradıcılıq yolu fitri istedad və fədakar əməklə səciyyəvidir. Dirijorluq sənəti ifaçılığın ən yüksək zirvələrindən biri kimi qəbul
olunur. Niyazinin ifaçi kimi istifadə etdiyi, daha doğrusu idarə
etdiyi musiqi aləti nəhəng, çoxsəsli simfonik orkestrdir. Bir musiqi ifaçısı kimi müxtəlif ölkələrdə təqdim etdiyi konsertlər, ope397

ra və balet tamaşaları, ifa etdiyi simfonik əsərlər Niyazinin həyatının önəmli hissəsini təşkil edir. Məhz buna görə də onun dirijorluq fəaliyyətinin təqdimatı bir çox hallarda xronoloji şəkildə
sıralanan konsertlərin təsvirindən ibarət olur. Azərbaycan musiqisində ilk simfonik əsərlərin müəlliflərindən olan Niyazinin
milli simfonizmin təşəkkülü və inkişafında mühüm rolu olmuşdur. Niyazi kimi böyük şəxsiyyətin fəaliyyətini dürüst dəyərləndirmək üçün onun ifa etdiyi əsərlərin, qastrol səfərlərinin sadalanması kifayət etmir. Niyazinin yaradıcılığı ayrıca geniş, çoxşaxəli tədqiqat movzusudur. Bu araşdırma prosesində bir çox amillərin nəzərə alınması zəruridir. Həmin amillərin arasında aşağıdakılar diqqəti cəlb edir: 1. Dirijorun repertuarının təşkili və
əsərlərin seçilməsində əsas meyarların müəyyənləşdirilməsi. 2.
Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərinin ifası və təbliği. 3. Əsərlərin təfsiri, yozumu məsələsi. 4. Qastrol səfərləri. 5. Niyazinin
musiqili tamaşaların bədii rəhbəri kimi fəaliyyəti. 6. Bəstəkarlıq
yaradıcılığı. 7. Sənətkarın maarifçilik və içtimai fəaliyyəti. 8. İncəsənət dünyasında sənətkarın yeri, onun musiqi sənəti haqqında
düşüncələri və s.
Təqdim etdiyimiz yazıda Niyazinın həyatının və yaradıcılığının bir neçə əsas cəhəti işıqlandırılır.
***

Niyazi Zülfüqar oğlu Hacıbəyov-Tağızadə 1912-ci il avqust
ayının 20-də Tiflis şəhərində anadan olmuşdur. O dövrdə, 19111912-ci illərdə, Niyazinin atası Zülfüqar Hacıbəyov (1884-1950) –
teatr xadimi, “Aşıq Qərib” və bir neçə operettaların müəllifi, XX
əsr Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin qurucusu dahi Üzeyir Hacıbəylinin qardaşı və həmkarı – Tiflisdə Azərbaycan opera truppasının çıxışlarına başçılıq edirdi.
Zülfüqar Hacıbəyovun Bakı şəhərindəki evi uzun müddət ərzində Azərbaycanın görkəmli ziyalılarının görüş yeri olmuşdur.
Üzeyir bəy Hacıbəyli, Müslüm Maqomayev, Ə.Haqverdiyev,
C.Məmmədquluzadə, N.Vəzirov, H.Cavid, S.Axundov, A.Şaiq,
S.Qənizadə, H.Ərəblinski, C.Zeynalov, A.Şərifzadə, M.Əliyev,
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S.Ruhulla, X.Terequlov, B.Bədəlbəyli, A.Abaşidze və başqaları
tez-tez bu evdə görüşərdilər. Həmin görüşlər adətən mahir xanəndə və sazəndələr C.Qaryağdıoğlunun, S.Şuşinskinin, H.Sarabskinin, M.Bağırovun, Q.Pirimovun konsertləri ilə tamamlanırdı. Yeni milli operalar və musiqili komediyalar da burada
dinlənir və müzakirə edilərdi. Təbiidir ki, belə incəsənət mühitində böyümüş Niyaziyə həyatda ən parlaq və güclü təsir bağışlamış dəyər musiqi olmuşdur. Onun musiqi sahəsindəki istedadı
erkən yaşlarında aşkara çıxmışdır. Ümumiyyətlə, Niyazinin həyat və musiqi dünyagörüşünün formalaşmasında iki böyük şəxsiyyətin – atası Zülfüqar Hacıbəyovun və əmisi Üzeyir bəy Hacıbəylinin rolu əvəzsizdir. Gənc Niyazi öncə Cənubi Qafqaz hərbi-hazırlıq məktəbində təhsil almış və həmin vaxtda Y.Şefferlinq, sonra isə professor S.Bretantskidən skripka çalmağı öyrənməyə başlamışdı. Lakin 1926-cı ildə Niyazi Ü.Hacıbəylinin
məsləhəti ilə Moskvaya gedir və orada Qnesinlər adına musiqipedaqoji texnikumunda, görkəmli musiqiçi və müəllim Mixail Fabianoviç Qnesinin (1883-1957) sinfində musiqi təhsilinə başlayır.
Niyazinin M.F.Qnesinin rəhbərliyi altında məşğul olduğu illər gərgin əmək və bəstəkarlıq sənəti xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi dövrü idi. Moskva şəhərinin zəngin bədii həyatı – opera tamaşaları, simfonik və kamera musiqisi konsertləri, görkəmli dirijorların, musiqi ifaçılarının çıxışları Niyazinin istedadının inkişafına təkan verdi1. 1929-1931-ci illər ərzində Niyazi Leninqrad
(Sankt-Peterburq) mərkəzi musiqi texnikumunda Q.Popovun və
P.Ryazanovun rəhbərliyi altında bəstəkarlıq məşğələlərini davam etdirdi. Həmin dövrdə Niyazi gənc Azərbaycan bəstəkarı
Asəf Zeynallı ilə birlikdə Leninqradda (Sankt-Peterburqda)
Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərindən ibarət konsertlərin təşkil edilməsi və keçirilməsi sahəsində mühüm işlər gördü. Lakin
1

Moskvada musiqi təhsili aldığı dövrdə Niyazi ağırlıqqaldırma idman
növü ilə də uğurla məşğul olmuşdur. O, dəfələrlə “Dinamo” idman cəmiyyətinin keçirdiyi yarışların qalibi, Azərbaycanın rekordcusu olmuşdur. Sonrakı
illərdə Niyazi uzun müddət Azərbaycanın ağır atletika üzrə idman Federasiyasının rəhbəri olmuşdur, gənc idmançıları dəstəkləyir, onların işi, təhsili
üçün uyğun şərait yaradırdı.
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Leninqradın iqlimi Niyazinin səhhətinə pis təsir etdiyi üçün orada təhsilini davam edə bilmir. Bir müddət sonra Dağıstan
MSSR-də Xalq maarif komissarlığı elm, ədəbiyyat və incəsənət
bölməsinin müdiri təyin edilir. Bu illər ərzində Niyazi Üzeyir
bəy Hacıbəyli ilə müntəzəm olaraq yazışır, onun məsləhətlərini
diqqətlə dinləyirdi. Eyni zamanda Üzeyir Hacıbəyli də tez-tez öz
yaradıcılıq planları, Azərbaycanın musiqi həyatında baş verən
hadisələr haqqında Niyaziyə məlumat verirdi. O cümlədən, Koroğlu operasının 1-ci pərdəsinin tamamlamasından və təcili olaraq Niyazi tərəfindən onun dinlənməsini istəyirdi. 1933-cü ilin
ortalarında Niyazi Bakıya qayıtdı. Burada o, müəyyən müddət
ərzində Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının aspiranturasında professorlar L.Rudolfun və S.Ştrasserin rəhbərliyi altında
məşğul oldu.
Niyazi bəstəkarlıq fəaliyyətinə məhz həmin dövrdə başlamışdır. O, öz qüvvəsini müxtəlif janrlarda sınamış, tezliklə ilk əsərləri olan “Od içində” fortepiano poemasını, Talış mövzularında
fortepiano pyesləri silsiləsini və Azərbaycan simfonik musiqisinin ilk nümunələrindən biri olan “Zaqatala süitası”nı yaratmışdır. 1934-cü ildə Niyazi Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının üzvü
oldu. Bir ildən sonra o, M.Maqomayevin muğamların nota salınması təşəbbüsünü davam edərək məşhur xanəndə C.Qaryağdıoğlunun ifasından “Rast” və “Şur” muğamlarının not yazılarını tərtib etmişdir1. Bərabər temperasiyalı sistemə əsaslanan bu not yazıları Azərbaycan muğamlarının səciyyəvi milli xüsusiyyətlərini
tam şəkildə əks etdirməsə də, onların şifahi sənət növü olan muğamların qorunması və bəstəkar yaradıcılığında istifadəsi üçün
böyük nəzəri və təcrübi əhəmiyəti var idi. Eyni zamanda həmin
not yazıları 30-cu illərdə milli musiqimizə, çalqı alətlərimizə
qarşı çıxan yanlış nəzəriyyələri təkzib etdi, cəsarətli etiraz kimi
qəbul olundu. Niyazinin bu mürəkkəb işin öhdəsindən uğurla
1

Nəşr edilməyib. Azərbaycan musiqisi tarixində ilk dəfə olaraq 1912-ci
ildə M.C.Əmirov “Heratı” zərb muğamını (İstanbulda “Şəhbal” dərgisində
nəşr olunub), 1928-ci ildə isə M. Maqomayev Q.Pirimovun ifasından “Rast”
muğamını nota salmışdır.
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gəlməsi haqqında Ü.Hacıbəyli “Azərbaycan muğamlarının yazılması məsələsi” məqaləsində məlumat vermişdir.1
Keçən əsrin 30-cu illərində Niyazi kino və teatr musiqisi sahəsində fəal çalışmışdır. O, atası ilə birlikdə Cəfər Cabbarlının
“Almas” dramının ssenarisi əsasında çəkilmiş ilk səsli Azərbaycan bədii filmi üçün musiqi yazmış, dram tamaşalarına musiqi
bəstələmişdir.
Niyazi dirijorluq fəaliyyətinə də həmin dövrdən başlamışdır.
O, 1934-1935-ci illərdə Azərbaycan Neftçilər İttifaqı dram teatrının orkestrinə rəhbərlik etmişdir. Sonralar Niyazi Respublika
Radio verilişləri Komitəsinin simfonik orkestrinin pultu arxasında olmuş, Azərbaycan bəstəkarlarının ilk simfonik əsərlərini,
Ü.Hacıbəylinin, M.Maqomayevin və Z.Hacıbəyovun operalarından orkestr fraqmentlərini idarə etmişdir. Niyazinin M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Opera və Balet teatrının səhnəsində M.Maqomayevin “Nərgiz” operasının yeni tamaşasının hazırlanması ilə bağlı işi onun dirijorluq fəaliyyətində yeni mərhələ
oldu. Bu mərhələdə Niyazi bəstəkar R.Qliyerlə birlikdə M.Maqomayevin “Nərgiz” operasının yeni musiqi redaksiyasını hazırladı. 1938-ci ildə “Nərgiz” operası Moskvada ilk dəfə keçirilmiş
Azərbaycan incəsənəti dekadasının proqramına daxil edildi.
Ü.Hacıbəylinin “Koroğlu” və M.Maqomayevin “Nərgiz” operaları, Q.Qarayevin, Niyazinin, C.Hacıyevin əsərləri dekada iştirakçıları tərəfindən yüksək qiymətləndirildi. “Son dərəcədə dəqiq, düşünülmüş şəkildə, böyük ifadəliliklə” dirijorluq etmiş Niyazinin istedadı ayrıca qeyd edildi2. Niyazi – ongünlüyün yekun
konsertində də böyük müvəffəqiyyətlə dirijorluq etdi. Bu konsertdə görkəmli müğənni Bülbülün ifasında onun “Vətən haqqında mahnı”sı səsləndi.
Niyazi bu uğuruna görə ilk və layiq olduğu mükafat – “Şərəf
nişanı” ordenini aldı.
Tezliklə o, Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının bədii rəhbəri təyin edildi və bu vəzifədə Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbay1

Hacıbəyov Ü. Azərbaycan muğamlarının yazılması məsələsi. “Kommunist”, Bakı, 22 iyul, 1935.
2
“Рабочая Москва”, 12 aprel, 1938.
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can Dövlət simfonik orkestrinin daimi tərkibini təşkil etmək
üçün gərgin fəaliyyət göstərdi. Niyazinin ifaçılıq yaradıcılığının
inkişafının yeni mərhələsi simfonik orkestrlə birgə işi ilə başlanmış, onun dirijorluq texnikası təkmilləşmiş, orkestrin repertuarı
zənginləşmişdir. Həmin zamandan etibarən Azərbaycan bəstəkarlarının simfonik əsərlərinə daha tez-tez müraciət etməyə başlamışdır. Niyazinin simfonik əsərlərin təbliği ilə bağlı olan fəaliyyəti məhz həmin dövrdə meydana çıxmış və sonralar intensiv
inkişaf etmişdir. Bu dövrdə Niyazinin repertuarı sovet respublikaları bəstəkarlarının əsərləri ilə zənginləşdi. 1939-cu ilin sonlarında Bakıda keçirilmiş sovet musiqisi dekadasında Niyazi
S.Turenkovun “Belorusiya süitası”ndan, N.Lısenko-Revutskinin
“Taras Bulba” operasının uvertürasından, A.Balançivadzenin
“Dağların ürəyi” baleti süitasından, R.Qliyerin “Şahsənəm” operasının uvertürasından ibarət olan proqramla çıxış etdi. Niyazi
Üzeyir bəy Hacıbəylinin “Koroğlu” operasının tamaşalarına da
bu zamandan dirijorluq etməyə başlamışdır.
Niyazinin Ü.Hacıbəylinin musiqisi ilə əlaqəsi tədricən dərinləşdi və daha maraqlı oldu. O, həmin musiqiyə daha çox məftun
oldu və bu musiqi xəzinəsindən böyük ehtiramla bəhs etməyə
başladı. Niyazi Ü.Hacıbəylinin “Korolğu” operasına xüsusi bir
duyğu ilə yanaşır, bu müdrik əsərin musiqisini böyük sadəliklə,
yetkin ustalıqla ifa edirdi. O, müəllifin partiturasını dinləyicilərə
bənzərsiz parlaq cizgilərlə, emosional zənginliklə, incə dinamika
ilə və coşqun ritmik əlavələrlə çatdırırdı.
Keçən əsrin 30-cu illərinin sonlarında Niyazinin əsərlərinin siyahısı “Çiçəyim mənim” lirik mahnısı, “Kəndlilər” və “İyirminci
bahar” kinofilmləri üçün musiqi ilə zənginləşdi. O, Nizami Gəncəvinin eyniadlı poemasının motivləri əsasında “Xosrov və Şirin” lirik-dramatik operası üzərində işini davam etdirdi. 1939-cu ilin dekabr ayının 13-də bu operanın birinci pərdəsi konsert ifasında
M.Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında nümayiş etdirildi. 1940-cı ilin aprel ayının 20-də M.F.Axundov adına
Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının səhnəsində Niyazinin
rəhbərliyi ilə onun “1920-ci ildə” adlı birpərdəli opera-kantatasının
(M.Rəfilinin mətni əsasında) ilk tamaşası göstərildi.
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1940-cı ildə Niyazi Azərbaycan SSR Əməkdar İncəsənət Xadimi fəxri adına layiq görüldü.
Müharibə illəri Niyazi üçün gərgin yaradıcılıq və ictimai fəaliyyət dövrü olmuşdur. O, dəfələrlə hərbi hissələrə getmiş, böyük siyasi tərbiyə işi aparmış, bir müddət Bakı hava hücumundan müdafiə dairəsinin mahnı və rəqs ansamblına başçılıq etmişdir. 1941-ci ilin oktyabr ayında Niyazi M.F.Axundov adına
Azərbaycan Dövlət Opera və Balet teatrının kollektivi ilə birlikdə sovet qoşun hissələri qarşısında çıxış etmək üçün İrana getmişdi. Burada Niyazinin dirijorluğu ilə nümayiş etdirmiş teatr
tamaşaları, o cümlədən Üzeyir Hacıbəylinin “Koroğlu” operası
böyük uğur qazandı. Niyazi İran səfərindən aldığı təəssüratları
S.Rüstəmin sözlərinə bəstələdiyi “Təbrizim” adlı səmimi mahnısında əks etdirmişdir. 1942-ci ilin may ayının 22-də Niyazinin
rəhbərliyi altında Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının
səhnəsində onun “Xosrov və Şirin” lirik-dramatik operası səhnəyə qoyuldu. Bu operanın musiqisində səmimi, lirik ariyalar, ifadəli xor və orkestr fraqmentləri diqqəti cəlb edir. Operanın quruluşunu hazırlamış İ.Hidayətzadə yazırdı: “Bəstəkar misilsiz poeziyanın cazibə qüvvəsini əxz etmiş və onu musiqidə təqdim edə
bilmişdir”. 1944-cü ildə Niyazinin rəhbərliyi altında Ü.Hacıbəylinin “Koroğlu” operasının yeni tamaşası oldu. Bu tamaşa respublikanın musiqi həyatında böyük hadisə idi. Üzeyir bəy Hacıbəylinin bu operası ilk dəfə olaraq rus dilində səsləndi. Həmin
ildə “Bakinski raboçi” qəzetində dərc olunmuş məqalədə deyilirdi: “Koroğlu” operasının rus səhnəsində göstərilməsi incəsənətimizdə böyük və fərəhli hadisədir. Böyük Vətən müharibəsi sovet xalqlarının dostluq əlaqələrini daha da möhkəmləndirmişdir və bu tamaşa deyilənlərə parlaq sübutlardan biridir”1. Niyazi müəllifin orkestr palitrasının bütün rəngarəngliyindən istifadə etmiş, Ü.Hacıbəylinin musiqisinin yeni cəhətlərini üzə çıxarmışdır. Hər pərdənin bitkin olması onları musiqili-dramatik
novellalara çevirmişdi.
1

Глан Д. “Кёр-оглы” (премьера в театре оперы и балета им.
М.Ф.Ахундова) . “Бакинский рабочий”. 1944, 20 mart.
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Niyazi P.Çaykovskinin “Qaratoxmaq qadın” operasının səhnə təcəssümü üzərində işləyərkən özünün ifaçılıq məharətinin
artdığını nümayiş etdirmişdir. Bu cəhət digər operaların –
P.Çaykovskinin “Yevgeni Onegin”, “J.Puççininin “Bohema”,
Q.Qarayevin və C.Hacıyevin “Vətən”, İ.Dzerjinskinin “Nadejda
Svetlova” operalarının tamaşaları üzərində işdə də özünü büruzə
verir.
Bəstəkar və dirijor Niyazinin işi 1944-cü ilin dekabr ayında
Tbilisidə keçirilmiş Zaqafqaziya respublikalarının musiqi dekadasında yüksək qiymətləndirmişdir. Tbilisidə keçirilmiş dekadanın simfonik konsert proqramlarında Q.Qarayevin (Birinci simfoniya), C.Hacıyevin (Birinci simfoniya), S.Hacıbəyovun (Birinci simfoniya), F.Əmirovun (faşistlərə qarşı döyüşlərdə həlak olmuş gənc Azərbaycan bəstəkarı M.İstafilzadənin xatirəsinə həsr
edilmiş simfonik poema), Ə.Abbasovun (“Rəqs süitası”) əsərləri
uğurla səsləndi. Bu dekadada Niyazi II dünya müharibəsi
hadisələrinin doğurduğu və əks etdirdiyi iki simfonik əsəri ilə
(“Döyüşdə” və “Xatirə”) çıxış etdi. Üzeyir bəy Hacıbəyli yazmışdır: “Gənc bəstəkarlarımızın başının ucalığıdır ki, onlar mürəkkəb orkestr yazı texnikasına əsaslı surətdə yiyələnmişlər.
Simfoniya formasına yiyələnməkdə ciddi uğur qazanmışlar”1.
Bu dövrdə Azərbaycan sovet musiqisində mürəkkəb ifaçılıq
problemləri mövcud idi. Məhz həmin illər Niyazi repertuarı qətiyyətlə genişləndirməyə, onu iri simfonik və opera əsərləri ilə
zənginləşdirməyə can atırdı. O, üslub və ideya-estetik cəhətdən
mürəkkəb olan partituralar üzərində çalışırdı. P.Çaykovskinin
Dördüncü, Beşinci və Altıncı simfoniyalarının, “Manfred” simfoniyasının, “Romeo və Cülyetta” uvertüra-fantaziyasının, M.Balakirevin “İslamey” simfonik poemasının, S.Taneyevin “İoann
Damaskin” kantatasının, M.Musorqskinin “Keçəl dağda gecə”
simfonik lövhəsinin, N.Rimski-Korsakovun “Şəhrizad” simfonik süitasının, L.Bethovenin Birinci, Beşinci, Səkkizinci simfoniyalarının, “Eqmont”, Koriolan” uvertüralarının, F.Şubertin
1

Hacıbəyov. “Vətən müharibəsi günlərində Sovet Azərbaycanının musiqisi” məcmuəsi üçün müqəddimə. B., 1945. s. 8.
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“Bitməmiş” simfoniyasının, F.Listin “Prelüdlər”inin, H.Berliozun “Fantastik simfoniya”sının, R.Vaqnerin “Riyentsi”, “Loenqrin”, “Tangeyzer” opera uvertüralarının, M.Ravelin “Bolero”
uvertürasının, P.Dükanın “Sehirbazın şagirdi” simfonik poemasının, rus və Qərbi Avropa bəstəkarlarının instrumental konsertlərinin ifaçılıq baxımından dərk olunması prosesi bəstəkar-dirijor Niyazi üçün gərgin əmək şəraitində keçirdi.
Bu məqsədyönlü və ciddi iş öz gözəl nəticəsini verdi. 1946cı ilin iyul ayında Niyazi Leninqradda (Sankt-Peterburqda) dirijorların ümumittifaq baxışında uğur qazandı. Həmin baxış sovet
ifaçılıq mədəniyyətinin inkişafına yeni təkan verməli (dirijorların 1938-ci ildə keçirilmiş I ümumittifaq müsabiqəsinin ardınca)
idi. Bu baxış şərtlərinin mürəkkəbliyini və D.Şostakoviçin başçılıq etdiyi münsiflər heyətinin tələbkarlığını belə bir fakt təsdiq
edir ki, müsabiqənin ikinci (yekun) dövrəsində çıxış etmək hüququnu 40 dirijordan yalnız səkkiz nəfəri qazanmışdı. Niyazinin
ifaçılıq məharəti yüksək qiymətləndirildi. O, dirijorların II
ümumittifaq baxışının laureatı adını aldı.
Niyazi 1947-ci il sentyabr aynının 27-də Azərbaycan Dövlət
Filarmoniyasında Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 800 illiyi münasibətilə respublika bəstəkarlarının yaratdıqları yeni əsərlərə – Üzeyir bəy Hacıbəylinin “Kantatası”na,
Q.Qarayevin “Leyli və Məcnun” simfonik poemasına və F.Əmirovun “Nizami” simli simfoniyasına yüksək səviyyədə dirijorluq
etdi.
Bu dövrdə Niyazinin rəhbərliyi altında onun “Xosrov və Şirin” lirik-dramatik operası M.F.Axundov adına Azərbaycan
Dövlət Opera və Balet teatrının səhnəsində yeni il tamaşası oldu.
Qeyd edək ki, Niyazi Q.Qarayevin “Leyli və Məcnun” simfonik poeması yarandığı vaxtdan bəri bəstəkarın bütün sonrakı
simfonik əsərlərinin ilk və ən yaxşı təfsirçisi olmuşdur. Niyazi
və Q.Qarayev yaradıcılıq yolunda əsl həmfikirlərə çevrilmişdilər. Halbuki bədii yaradıcılıqla məşğul olan iki böyük sima görüşəndə artıq fərdi dünya görüşünə malik fərqli şəxsiyyət kimi
formalaşmışdılar. Onların “qarşılıqlı anlaşması və rəğbəti” başlıca – estetik görüşlərində və təfəkkür bənzərliyində olmuşdu.
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1947-ci ilin sonlarında Niyazi yeni əsərlərlə (C.Hacıyevin
Üçüncü simfoniyası, M.Əhmədovun “Simfonietta”sı, Ə.Abbasovun fortepiano ilə orkestr üçün konserti, F.Əmirovun “Şur” və
“Kürd ovşarı” simfonik muğamları) çıxış etdi.
Niyazi həmin dövrdə SSRİ-nin digər şəhərlərində konsertlərlə çıxış etdi. Moskva, Sankt-Peterburq, Tbilisi, Yerevan, Daşkənd, Kislovodsk, Qaqra, Soçi şəhərlərində rus və Qərbi Avropa
klassiklərinin, rus sovet və Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərini
ifa edir, görkəmli sovet musiqiçiləri ilə birgə çıxış edir, cəsarətli
və orijinal təfsirçi kimi öz şöhrətini artırırdı.
1948-ci ilin aprel ayının 23-də Niyazi İttifaqlar evinin Sütunlu salonunda SSRİ Bəstəkarlarının qurultayının proqram konsertlərində Moskvanın musiqi ictimaiyyətini və dinləyicilərini
Q.Qarayevin “Leyli və Məcnun” simfonik poeması, Üzeyir bəy
Hacıbəylinin eyniadlı (tamamlanmamış) operasından Firuzənin
ariyası, özünün “Xosrov və Şirin” operasından Şirinin ariyası ilə
tanış etdi.
1948-ci ilin may ayında Niyazi Daşkəndə səfər etdi. Dirijorun konsertlərində sovet bəstəkarlarının simfonik əsərləri səsləndi. Həmin konsertlərin birində bəstəkar R.M.Qliyer Niyaziyə
özünün “Fərqanə bayramı” adlı uvertürasının partiturasını təq406

dim etmiş və onun üzərində bu sözləri yazmışdı: “Əziz Niyaziyə. Bu əsərin əla ifası üçün səmimi minnətdarlıq hissilə”.
1949-cu ilin mart ayının 12-də Niyazi Moskva konservatoriyasının böyük salonunda P.Çaykovskinin “Romeo və Cülyetta”
uvertüra-fantaziyasının və F.Əmirovun “Kürd-ovşarı” simfonik
muğamının ifasına dirijorluq etdi. Martın 15-də isə görkəmli
violonçel ifaçısı S.Knuşevitski və SSRİ Dövlət simfonik orkestri
ilə birgə D.Kabalevskinin violonçel ilə orkestr üçün konsertini
ilk dəfə səsləndirdi.
1949-cu ilin sentyabr və oktyabr aylarında Niyazi Azərbaycan
bəstəkarlarının yaradıcılığına baxış günlərində son dərəcə mürəkkəb, gərgin və ağır bir iş apardı. O, M.Əhmədovun “26 Bakı
komissarının xatirəsi” simfoniyasını, S.Ələsgərovun “Vətən” simfoniyasını, C.Hacıyevin “Oratoriya”sını, F.Əmirovun “Şur” və
“Kürd-ovşarı” simfonik muğamlarını, Q.Qarayevin “Leyli və
Məcnun” simfonik poemasını, S.Hacıbəyovun “Gülşən” baletindən süitanı, C.Cahangirovun “Arazın o tayında” vokal-simfonik
poemasını, A.Babayevin “Uvertüra”sını, Ə.Abbasovun “Konsertino”sunu, B.Zeydmanın violonçel ilə orkestr üçün konsertini ustalıqla, ilhamla ifa etdi. Baxışın konsertlərində ilk dəfə olaraq Niyazinin “Rast” simfonik muğamı da səsləndirildi. Bu əsərdə o, qədim muğamın epik cəhətdən silsilə formasında, bütün hissələrini
səsləndirdi.
1949-cu ilin noyabr ayında Niyazi yenidən Moskvada çıxış
etdi. SSRİ Bəstəkarlar İttifaqı İdarə Heyətinin Üçüncü plenumunun konsertlərində o, öz çıxışının proqramına Q.Qarayevin
“Yeddi gözəl” baletindən süitanı, C.Cahangirovun “Arazın o tayında” vokal-simfonik poemasını və özünün “Rast” simfonik
muğamını daxil etdi.
Niyazi Moskva Dövlət Filarmoniyasının abonement konsertlərində T.Xrennikovun İkinci simfoniyasını, A.Rubinşteynin
fortepiano ilə orkestr üçün konsertini (solist P.Serebryakov) və
F.Blümenfeldin səs ilə simfonik orkestr üçün “Bahar” süitasını
(solist A.Aleksandroviç) səsləndirdi.
1949-cu ilin sonlarında və 1950-ci ilin əvvəllərində Niyazi
gərgin iş aparmış, əvvəllər ifa etdiyi simfonik əsərlərə müraciət
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etmiş, öz təfsirlərini dərinləşdirmiş və cilalamışdır. O, öz repertuarını M.Balakirevin “Tamara” simfonik poeması, A.Borodinin
“Bahadır simfoniyası” və A.Skryabinin “Ekstaz poeması” kimi
mürəkkəb əsərlərlə zənginləşdirmişdir.
Niyazinin 1949-cu ilin sonlarında verdiyi konsertlər onun
ifaçılıq tərcümeyi-halının və Azərbaycanın musiqi həyatının parlaq faktlarına çevrildi. Konsertlərdə L.Bethovenin Doqquzuncu
simfoniyası, N.Myaskovskinin İyirmi yeddinci simfoniyası və
D.Şostakoviçin “Meşələr haqqında nəğmə” oratoriyası ifa edildi.
Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında A.S.Puşkinin anadan olmasının 150 illiyi münasibətilə verilmiş konsertdə N.RimskiKorsakovun “Qızıl xoruz” operasının konsert versiyasının ifası
dirijorun yaradıcılıq uğurlarından biri idi.
Həmin dövrdə Niyazi M.Balakirevin nadir hallarda ifa olunan musiqi əsərlərindən “İslamey” və “Tamara” simfonik poemalarını öncə Bakıda, sonra isə Moskvada Dövlət Filarmoniyasında səsləndirmişdi.
Sovet musiqiçisi, SSRİ Xalq artisti A.Qoldenveyzer Niyazi
ilə birlikdə E.Qriqin fortepiano ilə orkestr üçün konsertini ifa etmişdi. A.Qoldenveyzer həmin illərdə yazmışdı: “Mən Üzeyir
bəy Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət simfonik orkestrini dəfələrlə dinləmişəm. Orkestr istər texniki, istərsə də bədii cəhətdən mənə həmişə ən yaxşı təsir bağışlamışdır. Bu kollektivlə və
xüsusən Sizinlə birlikdə ifam mənə dərin bədii zövq vermişdir
və bunu uzun müddət unutmayacam…”.
1950-ci ilin aprel ayında Niyazi Tbilisidə uğurla çıxış etdi.
O, rus və Qərbi Avropa klassikası ilə yanaşı Üzeyir bəy Hacıbəylinin əsərlərini – “Koroğlu” operasından Nigarın ariyasını,
N.Valatsinin ifasında eyniadlı, natamam operadan Firuzənin ariyasını, Q.Qarayevin “Yeddi gözəl” baletindən süitanı və özünün
“Rast” simfonik muğamını ifa etdi. Gürcüstanın musiqi tənqidçiləri, bəstəkarlar öz rəylərində onun “yetkin professional məharətini”, “yüksək musiqi mədəniyyətini”, “müəllifin fikrini tutmaq bacarığını” qeyd etmiş, Niyazinin “Rast” simfonik muğamını Azərbaycan xalq musiqisinin nikbin ruhu ilə aşılanmış monumental əsər” adlandırmışdılar.
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1950-ci ilin sonlarında (noyabr-dekabr aylarında) Moskvada
Azərbaycan ədəbiyyatı və incəsənəti dekadası keçirildi. Niyazi
bu tədbirlərdə C.Cahangirovun “Arazın o tayında” vokal simfonik poemasından, F.Əmirovun “Kürd-ovşarı” simfonik muğamından, Q.Qarayevin “Yeddi gözəl” baletindən süitadan, özünün “Rast” simfonik muğamından və digər əsərlərdən tərtib
olunmuş proqramla çıxış etdi, 25 illik musiqi-təbliğat fəaliyyətinə yekun vurdu.
1951-ci ilin əvvəllərində o, səmərəli ifaçılıq fəaliyyətinə görə
SSRİ Dövlət mükafatına layiq görüldü.
“Praqa baharı” Altıncı Beynəlxalq Yaz Musiqi festivalında
iştirak etmək üçün 1951-ci ilin may ayında Niyazi Çexiyaya səfər etdi. Festival, xalqların sülh uğrunda mübarizədə birləşməsinə yardım edən musiqi şüarı altında keçirilirdi. “Praqa baharı –
1951” festivalının konsertləri böyük maraq doğururdu. P.Çaykovskinin Dördüncü simfoniyası və “Romeo və Cülyetta” uvertüra-fantaziyası, S.Raxmaninovun “Paqanini mövzusunda rapsodiya” əsəri (solist Y.Zak), N.Myaskovskinin İyirmi yeddinci
simfoniyası, R.Qliyerin səs ilə simfonik orkestr üçün konserti
(solist N.Yemelyanova), N.Peykonun “Moldav mövzularında
süita”sı, S.Ryazovun “Medeqmaşa” operasından süita Niyazinin
bu festival proqramlarına daxil idi. Festivalda Q.Qarayevin
“Yeddi gözəl” baletindən süita və Niyazinin “Rast” simfonik
muğamı da səsləndirildi.
Çexoslovakiya (hal-hazırda Çexiya və Slovakiya) mətbuatında Niyazinin konsertlərinə dair bir sıra müsbət rəylər dərc edildi.
Çexiya Filarmoniyasının simfonik orkestri ilə birgə P.Çaykovskinin Dördüncü simfoniyasını, Q.Qarayevin “Yeddi gözəl” baletindən süitanı və özünün “Rast” simfonik muğamını vala yazdırmağa dəvət edildi və əla ifa yazıldı. “Praqa baharı – 1951”
beynəlxalq festivalında Niyazi böyük uğurla çıxış etdi və dünyanın bir çox görkəmli musiqiçiləri ilə yaradıcılıq əlaqələri qurdu.
Praqa festivalından qayıtdıqdan sonra Niyazi M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Opera və Balet teatrının səhnəsində bəstəkar S.Hacıbəyovun müasir mövzuya həsr edilən “Gülşən” baletinin tamaşaya hazırlanmasında iştirak etdi. Bu əsərin tamaşaya qo409

yulması böyük mədəni hadisəyə çevrildi və tamaşanın yaradıcıları –
bəstəkar, baletmeyster, dirijor və əsas rolların ifaçıları – SSRİ Dövlət mükafatı kimi yüksək mükafata layiq görüldülər.
Niyazinin ifaçılıq istedadının daha bir xüsusiyyəti – musiqili
xoreoqrafiya əsərinin spesifikasını dərindən duymaq baletin partiturasının musiqi təfsirində özünü göstərir. Təsadüfi deyildir ki,
tənqidçilər Niyazinin həm orkestrin ifadəli səslənməsinə, həm
də səhnədə əla ansambl yaranmasına imkan verən yüksək peşəkarlığını qeyd etmişlər.
Niyazinin digər böyük işi B.Smetananın “Satılmış gəlin”
operası həmin dövrdə M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət
Opera və Balet teatrında nümayiş etdirilmişdir.
Niyazinin təfsirində B.Smetananın partiturası musiqinin milli
özünəməxsusluğunun parlaq şəkildə açılması, dramatik kulminasiyaların dəqiq nəzərə çatdırılması ilə fərqlənir. Orkestr Niyazinin idarəsilə operanın çox çətin uvertürasını, onun koloritli
janr-xarakter epizodlarını əla ifa etmiş: xor ahəngdar və sərrast
səslənmişdi. Operanın əsas partiyalarının ifaçılarının uğurla seçilməsində Niyazinin böyük xidməti var idi.
Niyazinin Azərbaycan simfonik musiqisinin inkişafı prosesində fəal mövqeyi yenə də nəzərə çarpırdı. 1952-ci ilin əvvəllərində Niyazi ilk dəfə olaraq C.Hacıyevin “Sülh uğrunda” simfonik poemasını səsləndirdi və sonra onu Moskvada – “Vətənimizin musiqisi” silsiləsində təqdim olunan konsertlərdə proqrama
daxil etdi.
Həmin ilin mart-aprel aylarında Niyazi Moskvada Ümumittifaq radiosunun təşkil etdiyi xarici musiqi konsertlərində özü
üçün yeni olan bir neçə əsəri (o cümlədən, C.Eneskunun “Rumıniya rapsodiayası”nı) uğurla ifa etdi.
O, Kiyevdə P.Çaykovskinin Dördüncü simfoniyasından və
“Romeo və Cülyetta” uvertüra-fantaziyasından, G.Raxmaninovun fortepiano ilə orkestr üçün konsertindən (solist Y.Boqorodski), Q.Qarayevin “Leyil və Məcnun” simfonik poemasından və
“Yeddi gözəl” baletinin süitasından ibarət repertuarla iki konsertdə çıxış etdi. Niyazi 1952-ci ilin bütün yay fəslini Kislovodskda gözəl kollektivlə – Leninqrad filarmoniyasının simfo410

nik orkestri ilə yaradıcılıq ünsiyyəti şəraitində keçirdi. Niyazinin
konsertlərində rus və Qərbi Avropa klassiklərinin, habelə müasir
bəstəkarların məşhur əsərləri səsləndirildi. O, D.Oystrax, V.Sofronitski, N.Şpiller, M.Bem, Z.Doluxanova ilə birlikdə çıxış etdi.
Həmin ilin oktyabr ayında Moskva konservatoriyasının böyük salonunda Ümumittifaq radiosunun böyük simfonik orkestri
Niyazinin idarəsilə Cənubi Qafqaz respublikaları bəstəkarlarının
əsərlərini ifa etdi. A.Xaçaturyanın skripka ilə orkestr üçün konserti (solist L.Koqan), Z.Paliaşvilinin “Daisi” və “Abesalom və
Eteri” operalarından ariyalar (solistlər N.Mikeladze, Ş.Kiknadze), Üzeyir bəy Hacıbəylinin “Koroğlu” operasından ariyalar
(solist Bülbül), Q.Qarayevin “Yeddi gözəl” baletindən süita,
A.Sultanovanın səs ilə orkestr üçün “Azərbaycan” balladası (solist Bülbül) bu konsertin repertuarına daxil edilmişdi.
1952-ci ilin sonlarında Niyazi Q.Qarayevin “Alban rapsodiyası”nı ilk dəfə olaraq uğurla ifa etdi. Q.Qarayevin “Alban” rapsodiyası”nın ilk ifası əlamətdar hadisə idi, çünki bəstəkar bu
əsərini Üzeyir bəy Hacıbəyovun adına Azərbaycan Dövlət simfonik orkestrinin kollektivinə həsr etmişdi. Bu haqda Q.Qarayevin partiturasının titul vərəqində xüsusi qeydi var. Bu qeyd ilə
bəstəkar həm simfonik orkestrin, onun rəhbərinin fəaliyyətinə
şəxsi münasibətini, həm də Azərbaycanda bəstəkar yaradıcılığı
ilə ifaçılıq sənətinin qarşılıqlı təsiri prosesinin fəallığını göstərirdi. Bu nöqteyi nəzərdən Niyazi yaradıcılığının önəmli xüsusiyyətlərindən biri də onun yetkin sənətkarlarla yanaşı gənc ifaçı və
bəstəkarlarının fəaliyyətinə də diqqət yetirməsi idi. Məsələn,
1953-cü ildə Niyazi gənc Azərbaycan bəstəkarlarının bir sıra yeni partituralarını ifaya hazırladı. R.Hacıyevin skripka ilə orkestr
üçün konserti buna misal ola bilər. Həmin ilin birinci yarısında
Niyazi görkəmli sovet musiqiçiləri S.Rixter, E.Gilels, Y.Zak,
Q.Neyqauz və Q.Barinova ilə çox çıxışlar edir. Niyazinin konsertlərinin proqramlarına nisbətən az ifa olunan P.Çaykovskinin
İkinci simfoniyası və “1812-ci il” təntənəli uvertürası da daxil idi.
1954-cü ilin may ayında Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında Niyazi Çex klassik musiqisinin banilərindən biri olmuş, Antonin Dvorjakın xatirəsinə həsr edilmiş təntənəli yığıncaqda bəs411

təkarın Doqquzuncu simfoniyasına (“Yeni dünyadan”) yüksək
səviyyədə dirijorluq etmiş və sonra Çexoslovakiya Bəstəkarlar
İttifaqının xahişi ilə görkəmli çex bəstəkarı haqqında məqalə
yazmışdı. Niyazinin “Böyük sənətkar ölməz” adlı məqaləsi Praqada nəşr edilən yubiley məcmuəsinə daxil edilmişdi.
1954-cü ilin avqust-sentyabr aylarında Niyazi Rumıniya Sosialist Respublikasında məzmunlu bir proqramla çıxış etdi. Rumıniyanın bir çox musiqi xadimləri, Azərbaycan dirijorunun məharətini,
onun görkəmli rumın bəstəkarı J.Eneskunun “Rumın rapsodiyası”nın ifasını xüsusilə qeyd etmişlər. Həmin fakt illər sonra J.Eneskunun Buxarestdəki ev-muzeyində öz əksini tapmışdır: bəstəkarın
əsərlərinin musiqi aləmində ən yaxşı üç dirijor ifaçılarının portretləri asılıb, bunlar dünya şöhrətli amerikalı L.Stokovski, italiyalı
A.Toskanini ilə yanaşı azərbaycanlı dirijor Niyazinin portretidir!
Niyazi Buxarestdən qayıtdıqdan sonra Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı idarə heyətinin növbəti, VII plenumunun konsertlərində respublikanın bir sıra yeni musiqi əsərlərini (o cümlədən,
S.Ələsgərovun İkinci simfoniyasını, E.Nəzirovanın fortepiano
konsertini, B.Zeydmanın “Rapsodiya”sını, Ə.Hüseynzadənin “Sülhün səsi” kantatasını, Ə.Abbasovun “Vals-rapsodiya”sını, S.Hacıbəyovun “Ukraynaya salam” mahnısını və C.Cahangirovun “Dostluq mahnısı” süitasını) hazırlamış və uğurla ifa etmişdi.
1954-cü ilin sonlarında Niyazi bədii rəhbər kimi xormeyster
A.Yurlovla birgə Azərbaycanda ilk “Mahnı bayramı”na hazırlıq
sahəsində böyük iş aparmış və həmin tədbirlərin yekun konsertində V.Muradelinin, A.Novikovun mahnılarını və Q.Qarayevin
“Dəniz neftçiləri haqqında mahnı”sını ifa edən çoxsaylı xora dirijorluq etmişdi.
Həmin dövrdə Niyazinin ifaçılıq tərzi yetkinliyi ilə, təfsirləri
emosional təsirliliyi, intonasiya ifadəliliyi ilə fərqlənirdi. İstedadlı dirijor əsərlərin yozumunda müəllif və bir ifaçı kimi öz fikirlərinin vəhdətinə nail olurdu. Bunu Niyazinin 1955-ci ildə
Sverdlovskda, Bakıda keçirilmiş konsertləri və həmin ilin sonlarında Bakıda keçirilmiş sovet musiqisi festivalında çıxışları da
sübut etmişdir. Bu konsertlərdə o, C.Eneskunun “Rumın rapsodiyası”nı, P.Çaykovskinin Dördüncü simfoniyasını, A.Dvorjakın
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Doqquzuncu simfoniyasını (“Yeni dünyadan”), B.Smetananın
“Satılmış gəlin” operasının uvertürasını, A.Xaçaturyanın “Qayane” baletindən süitanı, A.Dvorjakın violonçel ilə orkestr üçün
konsertini, Q.Koppelin fortepiano konsertini (solistlər E.Benqsston və Q.Koppel, Danimarka), S.Prokofyevin Yeddinci simfoniyasını, C.Hacıyevin Dördüncü simfoniyasını, M.Musorqskinin, N.Borodinin, R.Vaqnerin, H.Berliozun, J.Bizenin, M.Ravelin, N.Myaskovskinin, D.Kabalevskinin və bir çox başqa xarici
və Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərini məhz belə üzvi bağlılıq
halında dinləyicilərə uğurla çatdırmışdır. Qeyd edək ki, Niyazi
dəfələrlə ifa edilmiş əsərləri də müəyyən dərəcədə yeni yozumla
ifa etməyə çalışırdı.
Keçən əsrin 50-ci illərində Niyazi bir sıra yeni əsərlər bəstələmişdi, bunlardan “Konsert valsı”, “Tərəkəmə” simfonik pyesi,
uşaq xoru və simfonik orkestr üçün süita, “Arzu” mahnısının
adını çəkmək olar. Həmin əsərləri, habelə simfonik orkestr üçün
ustalıqla işlədiyi “Çal oyna”, “Xumar oldum”, “Qaragilə” kimi
Azərbaycan xalq mahnılarını konsertlərində tez-tez səsləndirirdi.
1955-ci ildə Niyazi Azərbaycan SSR Xalq artisti kimi
yüksək ada layiq görüldü.
1956-cı ildə Niyazi Azərbaycan bəstəkarlarının birinci qurultayının konsert proqramına daxil olan həm tanınmış, həm də yeni
yazılmış simfonik əsərlərin hazırlanmasına xeyli əmək sərf etdi.
Dirijor Üzeyir bəy Hacıbəylinin “Koroğlu” operasının uvertürasını, Q.Qarayevin “Leyli və Məcnun” simfonik poemasını, F.Əmirovun “Kürd-ovşarı” simfonik muğamını, C.Hacıyevin Dördüncü
simfoniyasını, C.Cahangirovun “Dostluq mahnısı” süitasını,
R.Hacıyevin “Gənclər simfoniyası”nı, özünün “Rast” simfonik
muğamını, S.Hacıbəyovun simfonik orkestr üçün “Uvertüra”sını,
N.Əliverdibəyovun “Balet süitası”nı, H.Rzayevin “Babək” simfoniyasını, A.Rzayevin skripka ilə orkestr üçün Birinci konsertini,
E.Nəzirovanın fortepiano konsertini özünəməxsus coşğunluqla və
yeni yozum “rəngləri” ilə ifa etdi.
Qurultayda iştirak etmiş bəstəkar D.Şostakoviç və musiqişünas V.Vinoqradov Niyazini “Sovet simfonik musiqisinin həssas
təfsirçisi və yorulmaz təbliğatçısı” adlandırmış və qeyd etmişlər
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ki, “bu, simfoniya kimi mürəkkəb janrda milli müəlliflərin fəal
işləməsinə imkan verir”1.
1956-cı ildə Niyazi Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan
Dövlət simfonik orkestri ilə birlikdə Dağıstan MSSR Bəstəkarlar
İttifaqı idarə heyətinin ikinci plenumunun konsert proqramlarının hazırlanması üçün böyük iş aparmışdır. Həmin proqramlara
Q.Həsənovun, N.Dagirovun, S.Ağababovun, M.Kajlayevin və
digər Dağıstan bəstəkarlarının əsərləri daxil idi.
1956-cı ilin sonlarında Niyazi yenidən Çexoslovakiyaya səfər
etdi. Ölkənin paytaxtı Praqada və digər şəhərlərdə P.Çaykovskinin Beşinci və Altıncı simfoniyalarını, N.Rimski-Korsakovun
“Şəhrizad” simfonik süitasını, M.Ravelin “Bolero” əsərini, P.Dükanın “Sehrbazın şagirdi” simfonik poemasını, N.Myaskovskinin
İyirmi yeddinci simfoniyasını, C.Hacıyevin “Sülh uğrunda” simfonik poemasını ifa etdi. Qeyd edək ki, sonrakı illərdə də Niyazi
Çexoslovakiyada qastrol səfərlərində olmuş və uğurlu konsertlər
vermişdi. Məsələn, 1970-ci ildə dirijorun Bratislavada və Karlovı
Varıda verdiyi konsertlər böyük dinləyici auditoriyasının marağına səbəb oldu. 1956-cı ildə isə Azərbaycanlı dirijor Çexoslovakiyada sırf simfonik orkestr üçün yazılmış əsərlərlə bərabər beynəlxalq müsabiqələrin laureatları skripkaçı N.Şkolnikova və pianoçu
D.Başkirov ilə V.A.Motsartın skripka ilə orkestr üçün konsertini
və N.Skryabinin fortepiano ilə orkestr üçün konsertlərini böyük
uğurla səsləndirdi.
Niyazi pianoçu D.Başkirov ilə 1957-ci ilin əvvəllərində Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında da V.A.Motsartın və N.Skryabinin fortepiano konsertlərini ifa etmişdi. Həmin konsertdə beynəlxalq müsabiqələrin digər laureatı pianoçu V.Merjanov P.Çaykovskinin fortepiano ilə orkestr üçün Birinci konsertini ifa etdi.
Qeyd etmək vacibdir ki, Niyazi həmişə Azərbaycan musiqisini müxtəlif vasitələrlə təbliğ etməyə və yaymağa çalışırdı. O,
Azərbaycanın dövlət orkestri ilə yanaşı dünyanın bir çox simfonik orkestrləri və xarici ölkələrin solist musiqiçiləri ilə Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərini ifa edir, musiqi mədəniyyətimiz
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haqqında məlumat verirdi. Məsələn, həmin ilin mart ayında
Moskva Konservatoriyasının böyük salonunda Moskva filarmoniyasının simfonik orkestri Niyazinin idarəsilə C.Hacıyevin
Dördüncü simfoniyasını ifa etdi. Bir müddət sonra isə Niyazi
SSRİ Bəstəkarlarının II qurultayında Azərbaycan musiqisinin
uğurları və inkişafı haqqında ətraflı məruzə ilə çıxış etdi.
Niyazi Azərbaycan bəstəkarlarının yeni önəmli əsərlərinin
ilk ifaçısı idi. 1957-ci ildə “Azərbaycan musiqisinin ongünlüyü”
tədbirində Niyazi ilk dəfə olaraq Q.Qarayevin “İldırımlı yollarla” baletindən süitanı, E.Nəzirovanın və F.Əmirovun ərəb mövzusunda fortepiano konsertini (solist E.Nəzirova), R.Hacıyevin
“Oratoriya”sını, Ə.Abbasovun “Poemasını” və M.Əhmədovun
“Uşaq süitasını” yüksək ustalıqla ifa etdi. Niyazi Q.Qarayevin
“İldırımlı yollarla” baletindən süitanı P.Çaykovskinin əsərləri ilə
birlikdə 1958-ci ildə Moskvada təşkil edilən konsertlərdə də səsləndirdi. Bununla yanaşı alman bəstəkarı R.Vaqnerin xatirəsinə
həsr olunmuş konsertdə onun əsərlərinin (“Tangeyzer” və “Riyentsi” operalarının uvertüraları, “Loenqrin” operasının üçüncü
pərdəsinin müqəddiməsi və antraktı, “Valkiriya” operasından
“Valkirilərin uçuşu” simfonik lövhəsi) Niyazi tərəfindən təqdim
edilmiş təfsiri dirijorun kamil ifa yaradıcılığının örnəklərindəndir. Niyazinin yetkin ifaçılıq məharəti “Zaqafqaziya baharı” musiqi festivalının Bakıda keçirilən birinci dövrəsinin konsertlərində də parlaq şəkildə nümayiş olundu.
1958-ci ilin iyun-iyul aylarında Niyazinin rəhbərlik etdiyi
Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət simfonik orkestri Türkmənistan, Qırğızıstan, Özbəkistan, Qazaxıstan və Tacikistan respublikalarına konsert səfəri zamanı Qərbi Avropa klassikası, rus
və Azərbaycan musiqisindən ibarət iyirmi konsert verdi. Həmin
günlərdə şair M.Tursunzadə, bəstəkarlar Z.Şahidi və SSRİ Xalq
artisti M.Əşrəfi, dirijor Q.Duqaşov yaradıcılıq əlaqələrinin əhəmiyyətindən bəhs etmişlər.
1958-ci ildə Azərbaycan Dövlət simfonik orkestrinin kollektivi Moskvada Böyük teatrın orkestrinin musiqiçiləri ilə görüşdü. Həmin görüş konsertlə başa çatdı. Konsertdə Üzeyir bəy Hacıbəylinin “Koroğlu” operasının uvertürası, S.Hacıbəyovun
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“Karvan” simfonik lövhəsi, Niyazinin “Rast” simfonik muğamı,
Q.Qarayevin “İldırımlı yollarla” baletindən süita səsləndi.
1958-ci ilin sonlarında, Moskvada II Azərbaycan incəsənti
və ədəbiyyatı dekadasından bir qədər öncə Niyazi ikinci bir məsuliyyətli işə – M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Opera
və Balet teatrının baş dirijoru təyin edildi. Onun başlıca vəzifəsi
dekada üçün Ü.Hacıbəylinin “Koroğlu”, F.Əmirovun “Sevil” və
Q.Qarayevin “Yeddi gözəl” tamaşalarını hazırlamaqdan ibarət idi.
Niyazi kamil sənətkar kimi Azərbaycan musiqisinin şah əsəri
Ü.Hacıbəylinin “Koroğlu” operasının təfsirindən başladı. Bu yeni ifa dramaturji bütövlüyü, psixoloji inandırıcılığı, emosional
ifadəliliyi ilə fərqlənirdi. Niyazi bu əsərin ideya-emosional məzmununu bütün dərinliyi ilə açıb göstərdi. O, “Koroğlu” operasının musiqisinin mürəkkəb quruluşunun qəhrəmanlıq, təsirli lirika kimi gözəl xüsusiyyətlərini yüksək sənətkarlıqla təqdim etdi.
F.Əmirovun “Sevil” operasında Niyazi dərindən düşünülmüş ifa
tərzi əsasında, əsərin bütün inkişafının dəqiq xəttini cızmağa, təzadlı hissələrin dinamikliyinə və təsirliyinə nail olmuşdu. Niyazinin təfsirində Q.Qarayevin “Yeddi gözəl” baletinin partiturası
böyük emosional qüvvəyə və canlı ritmik ahəngə malik idi. Niyazi həmin əsəri çoxtəbəqəli teatr hadisəsi, simfonik hal kimi
açır, ayrı-ayrı epizodların və səhnələrin dramatizmini və lirizmini qabarıq şəkildə təqdim edir, təzad təşkil edən obrazları göstərir, diqqəti ən mühüm emosional psixoloji kulminasiyalara yönəldirdi1. Baletin musiqisi yeni parlaq rənglərlə təqdim edilmişdir. Azərbaycan dirijoru Moskva dekadası zamanı yüksək ifaçılıq məharətini bir daha nümayiş etdirdi. Həmin günlərdə Niyazi
musiqi sənətinin inkişafında görkəmli xidmətlərinə görə SSRİ
Xalq artisti kimi yüksək ada layiq görüldü və Azərbaycan SSR
Ali Sovetinin deputatı seçildi.
1959-cu ilin sonunda Niyazi orkestri ilə birlikdə Latviyada
on beş gün ərzində çıxış etdi. Latviyanın görkəmli bəstəkarları,
musiqişünasları Niyazinin məharətini, orkestrin yüksək bədii
keyfiyyətlərini qeyd etdilər.
1
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Kərimov S. Niyazi. Bakı, 1982, s. 47.

1960-cı ilin əvvəllərində Bakıda ifaçı musiqiçilərin birinci
Zaqafqaziya müsabiqəsi keçirildi. Niyazi bu müsabiqədə münsiflər heyyətinin nüfuzlu sədri və gənc istedadların aşkara çıxarılmasına yardım edən həssas müşayiətçi kimi çıxış etdi. Qeyd
edək ki, Niyazi Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının tələbləri
ilə çoxsaylı çıxışlar edirdi, opera və balet tamaşalarına gənc ifaçıların daxil edilməsinə səy göstərirdi, musiqi məktəblərində
təhsil alan gənc istedadları simfonik konsertlərə cəlb edirdi.
1960-cı ilin aprel ayında Niyazi Macarıstanda P.Çaykovskinin
Dördüncü simfoniyasından, M.Ravelin “Bolero” əsərindən, Q.Qarayevin “İldırımlı yollarla” baletinin süitasından, Y.Bramsın fortepiano konsertindən (solist İ.Jukov), V.A.Motsartın və L.Bethovenin skripka konsertlərindən (solist L.Koqan) ibarət konsert proqramı ilə çıxış etdi. Macarıstanın nüfuzlu musiqi tənqidçisi Breyer Yanoş aylıq “Muzıka” jurnalındakı böyük məqaləsində Niyazinin
yüksək ifaçılıq istedadını qeyd etmişdir. Macarıstanda Niyaziyə
görkəmli macar bəstəkarı Bela Bartok adına medal təqdim olundu.
1960-cı ilin iyun ayında Niyazi Tbilisidə Azərbaycan və Gürcüstan incəsənət ustalarının konsertində uğurlu çıxışlarından sonra
Amerika pianoçusu Van Klibern ilə birlikdə konsert verdi. R.Şumanın və S.Raxmaninovun fortepiano konsertlərinin V.Klibern və
Niyazi tərəfindən təkraredilməz təsirli ifası ən böyük ilhamın ifadəsi idi. Həmin ildə Niyazinin Yerevanda Ü.Hacıbəylinin “Koroğlu”,
Q.Qarayevin “Yeddi gözəl” tamaşalarına dirijorluq etməsi və
Q.Qarayevin “İldırımlı yollarla” baletindən İkinci süita və Amerika
bəstəkarı E.Mak-Douellin İkinci “Hindi süitası”ın fraqmentlərindən ibarət olan konserti böyük bədii hadisəyə çevrildi.
Niyazi yazırdı ki, o, müxtəlif ölkələrdə Q.Qarayevin istedadla bəstələnmiş novator musiqisini mütləq öz proqramına daxil
edirdi. Q.Qarayevin “İldırımlı yollarla” baletindən İkinci süita
Niyazinin həmin dövrdə M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Opera və Balet teatrının səhnəsində Q.Qarayevin eyniadlı
musiqili-xoreoqrafiya dramının tamaşaya hazırlanması üzərində
işindən xəbər verən ilk uğurlu nəticəsi idi.
1961-ci il də Niyazinin çoxcəhətli yaradıcılıq fəaliyyətinin coşğun bir mərhələsi idi. O, Hindistanın görkəmli mədəniyyət xadimi,
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yazıçı Rabindranat Taqorun (1861-1941) eyniadlı poemasının motivləri əsasında “Çitra” baletini yazdı, o zaman gənc Azərbaycan
bəstəkarı A.Məlikovun “Məhəbbət əfsanəsi” baletinin musiqisini
məşhur Leninqrad Dövlət Akademik Opera və Balet teatrında (indiki Sankt-Peterburqun Mariinski teatrında) ifa etdi, Parisdə
“Qrand-opera” və Londonda “Kovent-Qarden” teatrlarlarının orkestrləri ilə P.Çaykovskinin və S.Prokofyevin baletlərinin musiqisini səsləndirdi. Bütün bu tamaşalar böyük uğurla keçdi.
D.Şostakoviçin fikrincə, Leninqrad teatrının rəhbərliyi
P.Çaykovskinin “Yatmış gözəl” və S.Prokofyevin “Daş çiçək”
tamaşalarına, yeni teatrın balet truppasının Fransada, sonra isə
İngiltərədə göstəriləcək qastrol tamaşalara dirijorluq etməyi Niyaziyə tapşırmaqla “çox ağıllı iş görür”. Fransa və İngiltərənin
musiqi tənqidçiləri həmin tamaşaların musiqi rəhbəri Niyazinin
məharətini geniş şərh etdilər, təriflə dolu fikirlər söylədilər,
onun idarəsilə ifa edilmiş baletlərin alqışlarla qarşılanmasını
vurğuladılar. London mətbuatında Niyazinin geniş musiqi biliyi
və parlaq istedadı qeyd edilmiş, onu “London teatrının pultu arxasında çıxış etmiş ən yaxşı dirijorlardan biri” adlandırmışdılar1.
İkipərdəli “Çitra” baleti öncə Kuybışev (Samara) Opera və Balet teatrında tamaşaya qoyuldu, sonra isə Moskvada, Kreml teatrının səhnəsində göstərildi. Bu balet böyük uğurla bir çox şəhərlərdə nümayiş etdirildi. “Çitra” baletinin ilk tamaşasına R.Taqorun
qız nəvəsi Nandita Kripalani də baxdı. O, qeyd etdi ki, “baletin
musiqisində Rabindranat Taqorun əsl poetik yaradıcılıq ruhu hökm
sürür”. Azərbaycan bəstəkarlarının II qurultayında Q.Qarayev
Azərbaycan bəstəkarlarnın balet musiqisi sahəsində uğurlarından
danışarkən Niyazinin də balet yaradıcılığını yüksək qiymətləndirdi.
1961-ci ilin mart aynının 23-də Niyazinin idarəsi ilə A.Məlikovun “Məhəbbət əfsanəsi” baletinin tamaşası göstərildi və həmin balet musiqi-xoreqrafiya sənətinin görkəmli hadisəsinə çevrildi2.
A.Məlikovun istedadlı, emosional musiqisi, N.Hikmətin qüdrətli yaradıcılıq fantaziyası, Y.Qriqoroviçin novator xoreoqrafiyası, S.Virsa1

Kərimov S. Niyazi. B., 1982. s. 53.
Həmin balet sonralar dünyanın bir çox səhnəsində 60 dəfədən çox
tamaşaya qoyulmuşdur.
2
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ladzenin gözəl bədii tərtibatı bu tamaşada üzvi vəhdət təşkil edib,
əsərin böyük həyati qüvvə kəsb etməsinə səbəb oldu. “Məhəbbət əfsanəsi” tamaşasının yaradılmasına Niyazi də öz ilhamı ilə yardım etdi. O, kamil sənətkar kimi baletin musiqisinin gözəl təfsirini verdi.
D.Şostakoviç bu barədə yazırdı: “… Musiqinin yozumunda və tamaşanın yaradılmasında Niyazinin diqqətəlayiq rol oynadığını qeyd etmək lazımdır. O, orkestr ilə əsl yekdilliyə nail olmuş, həm hər bir
alətin, həm də ümumən bütün kollektivin misilsiz ifasını təmin etmişdir”1. “Məhəbbət əfsanəsi” baletinin ilk tamaşası ərəfəsində
N.Hikmət demişdir: “Niyazi əla dirijorluq edir, böyük istedada və
incə zövqə malik musiqiçidir. Onun rəhbərliyi altında Kirov (Mariinski) teatrının orkestri fövqəladə səslənir”2. Teatrşünas Y.Lutskaya isə
yazmışdır: “Bu dirijorun sənətkarlığı heykəltəraşlığa bənzəyir. Bəzən insana elə gəlir ki, musiqi heç yazılmamışdır, o bizim gözümüzün qarşısında, dirijorun əllərinin amiranə hərəkəti ilə yaranır”3.
Niyazi M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Opera və Balet
teatrının direktoru və bədii rəhbəri kimi teatrın bir sıra vacib problemlərinin həlli ilə də məşqul idi. Niyazi orkestrin və xorun tərkiblərini möhkəmləndirdi, solistlərin arasında iş bölgüsünü dəyişdirdi, istedadlı gəncləri baş partiyaların ifaçısı kimi tamaşalara cəlb etdi, teatrda yeni tamaşaların hazırlanması məsələsini qaldırdı. Opera və baletlərin ideya-emosional mahiyyətinin düzgün əks etdirilməsi məsələləri Niyazinin başlıca vəzifəsinə çevrildi. Onun təşəbbüsü və bilavasitə iştirakı ilə teatrda qısa zaman ərzində C.Verdinin “Trubadur”,
İ.Dzerjinskinin “İnsanın taleyi”, İ.Məmmədovun “Tülkü və alabaş”
operaları, A.Məlikovun “Məhəbbət əfsanəsi” baleti və başqa yeni tamaşalar səhnəyə qoyuldu. Həmin tamaşalar musiqi ictimaiyyəti və
tənqidçilər tərəfindən yüksək rəğbətlə qarşılandı. Teatrın repertuarında J.Bizenin “Karmen” operası, P.Çaykovskinin “Yatmış gözəl”
baleti də öz layiqli yerlərini tutdu. Niyazi tərəfindən J.Bizenin “Karmen” operasına verilmiş yozum müəllif fikrini, əsərin musiqi dramaturgiyasını, mahiyyətini anlamağın və aşkara çıxarmağın gözəl nü1

Шостакович Д. Несколько слов о балете // газета “За советское
искусство”. 1961, 4 апреля.
2
Kərimov S. Niyazi. B., 1982. s. 52.
3
Yenə orada.
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munəsi idi. Dirijor bu operanın musiqisinin dramatik təzadlarını, psixoloji çalarları və təsirli lirizmini ən dolğun şəkildə dinləyicilərə çatdırdı. P.Çaykovskinin “Yatmış gözəl” baletinin partiturasını da Niyazi böyük ilhamla açmışdı. O, baletin əsasına qoyulan folklordan
qaynaqlanan nağılın ideya dərinliyini, lirikasını və fantastikasını,
onun yüksək əxlaqi məzmununu aşkar etmişdi. Bu baletin yeni tamaşası Niyazinin təfsirində özünün əla təcəssümünü tapmışdı.
1962-ci ilin iyul ayının 1-də Niyazi Leninqrad (Sankt-Peterburq) Dövlət Akademik Opera və Balet teatrının balet truppası ilə
birlikdə A.Məlikovun “Məhəbbət əfsanəsi” baletini Moskvada keçirilən Leninqrad incəsənəti günlərində Kremlin Qurultaylar sarayının səhnəsində böyük uğurla nümayiş etdirdi. Həmin ildə Niyazi
görkəmli violonçel ifaçısı S.Knuşevitski və pianoçu E.Malinin ilə
birlikdə Çin Xalq Respublikasında Y.Qlinkanın, P.Çaykovskinin,
S.Raxmaninovun, L.Bethovenin, A.Dvorjakın, A.Xaçaturyanın,
Q.Qarayevin əsərlərindən ibarət olan səkkiz konsert verdi.
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1963-cü il Niyazinin Türkiyə bəstəkarları və ifaçıları ilə sıx yaradıcılıq və dostluq əlaqələrinin bağlanması ilə səciyyələnmişdir1.
Əhməd Adnan Sayqun (1907-1991) və Ülvi Cemal Erkinin (19061972) Bakıda keçirilən konsertlərinin ardından 1963-cü ilin sonlarında Niyazi Türkiyə Cümhuriyyətinə səfər etdi, Ankara Dövlət
simfonik orkestrinin, opera teatrının kollektivləri ilə uzunmüddətli
yaradıcılıq ünsiyyətində oldu. Həmin ilin iyul-avqust aylarında Niyazi böyük hazırlıq işlərindən sonra M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Opera və Balet teatrının Tbilisidə qastrolları proqramına daxil olan “Koroğlu”, “Sevil”, “İldırımlı yollarla”, “Yeddi gözəl” və “Məhəbbət əfsanəsi” tamaşalarına dirijorluq edir.
1964-cü ilin ərzində Niyazi Moskvada Azərbaycan musiqisindən ibarət bir neçə konsert proqramları ilə çıxış edir. Burada o,
F.Əmirovun yenidən redaktə etdiyi “Sevil” operasını Ümumittifaq
radiosu solistlərinin, xorunun və simfonik orkestrinin ifasında rus
dilində səsləndirir. Qastrol proqramlarına Q.Qarayevin “Yeddi gözəl”, A.Məlikovun “Məhəbbət əfsanəsi”, Ə.Bədəlbəylinin “Qız qalası” baletləri də daxil olmuşdur. Dünya şöhrətli balerina Maya Plisetskaya bu konsertləri “böyük sənətkarın məharəti ilə fərəhli, həyəcanlı görüş” kimi adlandırdı2. Həmin ilin sentyabr ayında Leypsiq konqreslər sarayında Niyazinin idarəsilə Leypsiq radiosunun
simfonik orkestri L.Bethovenin Birinci simfoniyasını, P.Çaykovskinin Altıncı simfoniyasını və Q.Qarayevin “İldırımlı yollarla”
baletindən süitanı səsləndirdi. Bir neçə gün sonra isə P.Çaykovskinin Altıncı simfoniyası, L.Bethovenin skripka konserti (solist
Georq Qaray) və Q.Qarayevin “İldırımlı yollarla” baletindən süita
ifa olundu. L.Bethovenin musiqisi Niyazinin təfsirində melodik
xəttin ifadəliliyi, lazımi ritm və tembr nöqtələrinin seçilməsi, obraz
müxtəlifliyi və digər mürəkkəb xüsusiyyətlərin həqiqi ustalıqla yerinə yetirilməsi baxımından xüsusi qeyd edilməlidir. Böyük uğurla
keçən konsertlərdən sonra Leypsiq radiosunun rəhbərliyinin xahişi
ilə Niyazi P.Çaykovskinin Altıncı simfoniyasının ifasını yazdırdı.
Almaniyanın müxtəlif şəhərlərində qastrol səfərində olduğu zaman
1
2

Bu mövzuya ayrı bir bölüm həsr olunub (bax: s. 32).
“Правда” qəzeti, 1964, 7 iyun.
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Niyazi ölkənin musiqi mədəniyyəti ilə yaxından maraqlandı. O,
İ.S.Baxın əlyazmaları ilə tanış oldu, L.Bethovenin “Fidelio” operasını, R.Vaqnerin “Tristan və İzolda” və “Nürnberq meysterzingerləri” operalarını dinlədi. Veymar şəhərində Niyazi məşhur
bəstəkar F.Listin, alman şair və mütəfəkkirləri İ.Götenin, F.Şillerin
evlərini ziyarət etdi. Karl-Marks-Ştadt şəhərində isə Niyazi, şəhər
opera teatrında P.Çaykovskinin Altıncı simfoniyasını, Motsartın
Skripka konsertini (solist Karl Zuske) və özünün “Rast” simfonik
muğamını səsləndirdi. Səmərəli fəaliyyətinə görə Niyaziyə KarlMarks-Ştadt şəhərinin fəxri medalı təqdim edildi.
Gərgin qastrol səfərindən Bakıya qayıtdıqdan sonra Niyazi
həmişə olduğu kimi yenə də yorulmadan fəal işləyir. O, əvvəllər
çalınmış bəzi əsərlərin fərqli yozumu üzərində orkestr ilə məşqlər aparır, Azərbaycan bəstəkarlarının yeni əsərləri üzərində çalışır. İstedadlı dirijorun simfonik orkestrin bütün ifadə imkanlarının istifadə etmə qabiliyyəti, müxtəlif ifaçı qrupları, solistləri
və nəhayət bütün orkestri yaradıcılıq təşəbbüsünə sövq etmək
və eyni zamanda istiqamətləndirmək bacarığı əsərlərin həm
emosional, həm də intellektual səslənməsini təmin edirdi. Buna
örnək olaraq Niyazi tərəfindən Q.Qarayevin “Don Kixot” simfonik qravürlərinin ifasını ustalıq nümunəsi kimi göstərmək mümkündür. Sənətkar müxtəlif səciyyəvi musiqi obrazlarını təqdim
edərkən valehedici əyaniliyə nail olmuşdu. Dirijor ən incə ifaçılıq üsullarını məharətlə istifadə edirdi. 1965-ci il mart ayının
11-də Niyazi F.Əmirovun müəllif konsertində də bəstəkarın musiqisinin məzmununu dərindən dərk edərək əsərlərin fərqləndirici xüsusiyyətlərini yüksək səviyyədə üzə çıxarmışdı. Həmin
konsertdə “Kürd-ovşarı” simfonik muğamı, “Azərbaycan kapriççiosu” və “Sevil” operasından parçalar ifa olunmuşdu.
Niyazi həmin dövrdə Fransa pianoçusu Monik De Lya Brüşolri ilə birgə çıxış etdi. Onlar Bakıda ilk dəfə səslənən K.SenSansın 5 №-li və V.A.Motsartın 20 №-li konsertlərini ifa etdilər.
1965-ci ilin iyun ayında Niyazi “Zaqafqaziya baharı” festivalının açılışında mürəkkəb və zəngin bir proqramla çıxış etdi. O, Üzeyir bəy Hacıbəylinin “Koroğlu” operasının uvertürasını, Q.Qarayevin “Don Kixot” simfonik qravürlərini, F.Əmirovun “Azərbaycan
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kapriççiosu”nu, A.Məlikovun “Metamorfozalar” simfonik poemasını, R.Mustafayevin “Vaqif” və “Polad” operalarından parçaları,
V.Adıgözəlovun skripka konsertini (solist – Azərbaycanın Xalq
artisti A.Əliyev) ifa etdi və F.Əmirovun “Simfonik rəqslər” əsərinin ilk tamaşasını təqdim etdi. SSRİ Bəstəkarlar İttifaqının I katibi
T.Xrennikov demişdi: “Festivalın açılışında görkəmli dirijor Niyazinin rəhbərliyi altında Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət
simfonik orkestri əla səsləndi”1.
Sonrakı illərdə də Niyazi Azərbaycan bəstəkarlarının və ifaçıların yaradıcılığının təbliği ilə məşğul idi. 1966-ci ildə o,
Q.Qarayevin “Leyli və Məcnun” simfonik poemasını xüsusi bir
coşğunluqla təfsir etmiş, onun ən təsirli səhifələrini qabarıq şəkildə təqdim etmişdir. F.Əmirovun “Nizami” simli simfoniyasının təfsiri də dramaturji dinamikliyi ilə fərqlənir, Nizami mövzusundan ifadəli şəkildə bəhs edirdi. Konsertdə H.Berliozun
“Roma karnavalı” uvertürası və K.Sen-Sansın Fortepiano konserti (solist F.Bədəlbəyli) yüksək virtuozluq və nyuansların zənginliyi ilə səciyyələnirdi. Qeyd edək ki, o zaman gənc (hal-hazırda Azərbaycanın və SSRİ-nin Xalq artisti) F.Bədəlbəylinin Niyazi kimi təcrübəli və həssas musiqiçi ilə davamlı yaradıcılıq ünsiyyəti gələcəkdə Praqada və Lissabonda beynəlxalq müsabiqələrdə
onun uğurlu çıxışlarının nəticələrinə öz təsirini göstərmişdi.
Niyazinin qastrol konsertlərindən bəhs edərkən onun üç dəfə
Monqolustan Xalq Respublikasına (1963, 1966, 1967 illərdə) səfər etməsini qeyd etmək zəruridir. Burada Niyazi konsertlərlə
yanaşı böyük maarifçilik işi də aparmışdır. O, MXR-ın dövlət
simfonik orkestri ilə birgə yaradıcılıq prosesində bədii və texnoloji səciyyəli bir çox vacib məsələləri həll etdi. Niyazinin köməyi ilə o zaman yeni təşkil olunmuş və az təcrübəli musiqiçilərdən ibarət olan MXR-ın Dövlət simfonik orkestri ilk xarici səfərinin proqramını hazırladı. Proqrama Monqolustan bəstəkarlarının simfonik əsərləri, klassik rus, Qərbi Avropa və sovet musiqi
nümunələri də daxil edilmişdi. 1966-cı ilin may ayında Niyazi
Monqolustanın Dövlət simfonik orkestri ilə çox səmərəli işlə1
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miş, Monqolustan dirijorlarına məsləhətlər vermiş, konsertlərdə
çıxış etmişdi. O, monqol bəstəkarları Mordorjun, Damdin-Surenin, Qonçik Sumlanın, Luvsanşaravın, Çulonun simfonik əsərlərinin redaktəsində və nəşrə hazırlanmasında iştirak etmişdi. Həmin səfərləri xatırlarkən, Niyazi “Vışka” qəzetində dərc olunmuş məqaləsində yazırdı: “Məni hər gün əhatə etmiş səmimi
mehribançılıq və dostluq mühiti məni şair Badraanın sözlərinə
“Azərbaycan və Monqolustan” mahnısını bəstələməyə ilhamlandırdı. Bu mahnı konsertlərimiz zamanı ilk dəfə ifa edildi və dinləyicilər tərəfindən coşğunluqla qarşılandı”1.
1967-ci ildə Niyaziyə Üzeyir bəy Hacıbəyov adına Azərbaycan SSR Dövlət mükafatı təqdim edildi və o, Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni ilə təltif edildi. Bu, dirijorun coşğun ifaçılıq fəaliyyətinin, musiqiyə vurğunluğunun, geniş dinləyici kütlələrini musiqiyə qovuşdurmaq istəyinin bariz surətdə dəyərləndirilməsi idi.
1964-1967-ci illərdə Niyazinin ifa etdiyi simfonik konsertlərini müəyyən mənada onun apardığı böyük musiqi təbliği işinin
yekunu hesab etmək olar. Həmin proqramlar dirijorun bədii əqidəsini və yaradıcılıq istiqamətini əks etdirirdi.
Niyazi 1967-ci ilin noyabr-dekabr aylarında Parisdə sovet
musiqisi və P.Çaykovskinin musiqisi festivalında, məşhur “Kolonna” və Fransa radiosunun simfonik orkestrləri ilə uğurla çıxış
etdi. İfa etdiyi proqrama Q.Qarayevin “Leyli və Məcnun” simfonik poeması, “Don Kixot” simfonik qravürləri və Niyazinin
“Rast” simfonik muğamı da daxil edilmişdir.
Niyazi musiqi maarifçiliyi sahəsinə çox diqqət yetirirdi. Mütəmadi olaraq o, hər il, Azərbaycanın gənc nəsli, orta məktəb şagirdləri, ali məktəb tələbələri, ümumiyyətlə dinləyicilər üçün respublikanın müxtəlif şəhər və rayonlarında öncədən planlaşdırılmış
abonement simfonik konsertlərini böyük həvəslə həyata keçirirdi.
Məsələn, 1968-ci ildə Niyazi abonement konsertlərini Sumqayıt şəhərində gerçəkləşdirdi. Niyazinin bütün fəaliyyətinin əsas məqsədi
Azərbaycan xalqının estetik cəhətdən zənginləşməsinə, dünya mu1

Ниязи. Монгольские музыканты перенимают опыт
коллег//газета “Вышка”. 1963, 14 fevral.
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советских

siqi klassikasının və müasir musiqinin uğurlu əsərləri ilə tanış edilməsi idi. Həmin il Niyazi Ümumittifaq müsabiqəsinin laureatı,
Əməkdar kollektiv Üzeyir bəy Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət simfonik orkestri ilə Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında
R.Kerer, A.Sarıca kimi məşhur sovet və xarici ölkə musiqiçiləri ilə
çıxış etmiş, Türkmənistana qastrol səfərinə getmişdi.
Niyazi 1968-ci ilin oktyabr ayında Azərbaycan bəstəkarlarının
III qurultayını Üzeyir bəy Hacıbəylinin (“Koroğlu” operasının uvertürası), S.Hacıbəyovun (Orkestr üçün konsert), A.Məlikovun (“Metamorfozalar” simfonik poeması), H.Xanməmmədovun (Tar ilə orkestr üçün 2 №-li konsert), C.Cahangirovun (“Sabir” oratoriyası)
əsərlərindən ibarət proqramla açmışdı. Burada da dirijorun bəstəkarların üslubunu dərindən başa düşməsi və eyni zamanda müəllifin üslubundan məharətlə kənara çıxılması ilə fərqlənirdi. Niyazinin bu
təfsirini böyük, “ilhamlı improvizasiya” adlandırmışdılar1.
1969-cu ildə böyük bədii hadisəyə çevrilmiş Cənubi Qafqaz
respublikalarının simfonik orkestrlərinin festivalında Niyazi rəhbərlik etdiyi orkestr ilə çıxış etmişdi. Həmin ildə o, abonement
konsertləri verir, görkəmli ifaçı musiqiçilər ilə – L.Koganla,
R.Kererlə, əslən bakılı olan beynəlxalq müsabiqələrin laureatı
pianoçu Bella Davidoviç ilə və başqaları ilə çıxış etmişdir.

Niyazi və pianoçu Bella Davidoviç
1
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1970-ci ildə Niyazi Bratislavada və Karlovı Varıda, sonra isə
Azərbaycan Dövlət simfonik orkestri ilə birlikdə Moskva, Ural,
Krasnoyarsk və Kuzbassda uğurlu konsertlər verdi.
1971-ci ildə Niyazi çoxdankı arzusunu, özünün “Çitra” baletinin partiturasının yeni redaksiyasını həyata keçirdi, əsərin xoreoqrafiya və ssenoqrafiya cəhətdən təzələnmiş şəkildə M.F.Axundov adına Azərbaycan Opera və Balet teatrında tamaşaya
qoyulmasına özü rəhbərlik etdi, həmin baletdən süitanı ayrıca
nota aldı. Niyazi digər iri əsərinin, “Rast” simfonik muğamının
da yeni redaksiyası üzərində işi başa çatdırdı. Həmin ildə Niyazi
D.Şostakoviçin “Katerina İzmaylova” operasının konsert versiyasını çalmağa hazırlaşır. O, bu əsəri hələ 1963-cü ildə ifa etmək niyyətində idi. D.Şostakoviçin həmin ilin dekabr ayının 30da Niyaziyə yazdığı çox əlamətdar bir məktub bunu sübut edir.
Lakin operanın baş partiyalarını ifa edən vokalçıları tapmaqda
çətinlik çəkdiyinə görə Niyazi bu niyyətini həyata keçirə bilmədi. Buna baxmayaraq, D.Şostakoviçin partiturası üzərində işləmək ona ən yüksək bədii zövq vermişdi.
Həmin ildə Niyazi inanılmaz qüvvə ilə bir neçə mürəkkəb,
çox məsuliyyətli konsert proqramlarını hazırlamışdı. Bunlar klassik rus və sovet bəstəkarlarının əsərlərindən ibarət olan silsilə
simfonik konsertləri, Bolqarıstan bəstəkarı T.Popovun və Türk
bəstəkarı N.Aksesin Bakıda müəllif konsertləri, Azərbaycan bəstəkarları A.Məlikovun, V.Adıgözəlovun, R.Mustafayevin, O.Zülfüqarovun, A.Əlizadənin yeni əsərlərinin ifası idi. Həmin ildə Niyazi Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərinin vallara yazdırılması
işini davam etdirərək, “qrammofon yazısında Azərbaycan musiqisi antologiyası”nı yaratdı. Antologiyaya Üzeyir bəy Hacıbəylinin
“Koroğlu” operası və “Arşın mal alan” musiqili komediyası,
F.Əmirovun “Sevil” operası, Q.Qarayevin, C.Hacıyevin, F.Əmirovun, Niyazinin, S.Hacıbəyovun ən əhəmiyyətli simfonik əsərləri ilə yanaşı gənc bəstəkarların yeni əsərləri də daxil olunmuşdu.
1971-ci ildə Niyazi Oktyabr İnqilabı ordeni ilə təltif olundu.
1972-ci il Niyazi üçün xüsusilə əlamətdar olmuşdu. Həmin
ildə Bakıda, sonra isə Moskvada onun anadan olmasının 60 illiyinə və yaradıcılıq fəaliyyətinin 40 illiyinə həsr olunmuş təntə426

nəli yığıncaqlar keçirildi. Bakıda Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının katibi T.Quliyev və Moskvada SSRİ Bəstəkarlar İttifaqı
idarə heyətinin birinci katibi T.Xrennikov Niyazi haqqında danışarkən onun Azərbaycan musiqisinin inkişafında rolunu, musiqi
sənətinə dəyərli xidmətini, beynəlxalq əlaqələrinin genişləndirilməsi, möhkəmləndirilməsi sahəsindəki ifaçılıq fəaliyyətinin böyük əhəmiyyətini qeyd etdilər.
1975-ci ildə Azərbaycan ictimaiyyəti Azərbaycan müasir peşəkar musiqisinin banisi və klassiki Üzeyir bəy Hacıbəylinin 90
illiyini təntənə ilə qeyd etdi. Bakıda və Moskvada keçirilən təntənəli yığıncaqlarda Niyazi həm dirijor kimi, həm də Ü.Hacıbəylinin yaradıcılığının əhəmiyyətindən ehtirasla danışan musiqiçi
kimi çıxış etdi. Qeyd edək ki, Niyazinin təşəbbüsü ilə hər il
sentyabr ayının 18-də (Üzeyir bəy Hacıbəylinin anadan olduğu
gün) dahi bəstəkarın adını daşıyan Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının qarşısında Ü.Hacıbəylinin ölməz əsərləri ifa olunurdu. Daha sonra, 1995-ci ildə Niyazinin bu təşəbbüsü dövlət
statusu aldı: ümummilli lider Heydər Əliyevin sərəncamı ilə hər
il 18 sentyabr “Üzeyir musiqi günü” kimi qeyd olunmağa başlandı, həmin günlər musiqi festivalı da keçirilir.
1979-cu ildə Niyazi ölkə bəstəkarlarının Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının qurultayının konsert proqramına daxil edilmiş əsərlərinin ifasına hazırlaşaraq bu işi böyük məsuliyyətlə yerinə yetirdi.
Ulu öndərimiz H.Ə.Əliyevin çıxışı bu görüşün mərkəzi hadisəsinə çevrildi. O, Azərbaycan musiqisinin tarixi yolunu dərindən təhlil edib, müasir inkişaf mərhələsində bu musiqinin vəziyyətini səciyyələndirdi, onun qarşısında duran ən mühüm vəzifələri nəzərə çatdırdı. Niyazi respublikanın partiya-təsərrüfat fəalları üçün simfonik konsertlərə böyük diqqət yetirir, onların proqramlarına dünya klassikasının və müasir musiqinin ən dəyərli
əsərlərini daxil edirdi. Niyazinin rəhbərlik etdiyi hər bir konsert
orkestrin respublika ictimaiyyəti qarşısında yaradıcılıq hesabatı,
incəsənətin təbliği kimi dəyərləndirilirdi. SSRİ Bəstəkarlar İttifaqı idarə heyətinin birinci katibi T.Xrennikovun müəllif konserti də yaddaşlara həkk olundu.
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1980-ci ildə Özbəkistanda Azərbaycan ədəbiyyatı və incəsənəti günləri keçirildi. Daşkənddə “Bahor” konsert salonunda və
“Nəvai” teatrında Üzeyir bəy Hacıbəyov adına Azərbaycan
Dövlət simfonik orkestri və Azərbaycan Dövlət xor kapellası
Niyazinin idarəsilə Ü.Hacıbəylinin, T.Quliyevin, Q.Qarayevin,
M.Maqomayevin, Niyazinin, F.Əmirovun, A.Əlizadənin, P.Çaykovskinin, E.Qriqin əsərlərini ifa etdi. Konsertdə Azərbaycanın
məşhur ifaçılarından SSRİ Xalq artisti R.Behbudov, SSRİ Xalq
artisti M.Maqomayev və Azərbaycan SSR Xalq artisti F.Bədəlbəyli böyük uğurla çıxış etdilər.
1981-ci ildə böyük Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami
Gəncəvinin 840 illiyinə həsr olunmuş konsert möhtəşəm bədii
hadisəyə çevrildi. Niyazinin idarəsilə proqramda Q.Qarayevin
“Leyli və Məcnun” simfonik poeması, F.Əmirovun “Nizami”
simli simfoniyası, Niyazinin “Xosrov və Şirin” operasından
fraqmentlər, Üzeyir bəy Hacıbəylinin “Sənsiz” və “Sevgili canan” romansları (solist-beynəlxalq müsabiqələrin laureatı X.Qasımova) səsləndirildi. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, Azərbaycanın istedadlı müğənniləri – Azərbaycan Respublikasının və
SSRİ Xalq artisti Fidan Qasımova və Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti Xuraman Qasımova Niyazinin rəhbərlik etdiyi
orkestr ilə birlikdə bir çox konsertlərdə çıxış etdilər. Həmin ildə
SSRİ Xalq artisti Lenin və SSRİ Dövlət laureatı Qara Qarayevin
müəllif konserti də önəmli musiqi hadisəsinə çevrildi. Konsertdə
bəstəkarın ən dəyərli əsərləri ifa edildi. Niyazi Moskvada, SSRİ
İttifaqlar evinin sütunlu salonunda və Moskva Konservatoriyasının böyük salonunda Q.Qarayevin “Leyli və Məcnun” simfonik
poemasını, A. Məlikovun “Metamorfozalar” simfonik poemasını, özünün “Rast” simfonik muğamını, P.Çaykovskinin Dördüncü simfoniyasını, C.Gerşvinin Fortepiano konsertini (solist –
Azərbaycan SSR Xalq artisti F.Bədəlbəyli) ifa etdi.
Niyazi Azərbaycanın gənc musiqi ifaçılarını da unutmurdu –
onların iştirakı ilə “Azərbaycan ifaçılıq sənətinin gənc ustaları”
konsertlərini verdi.
1982-çi ilin iyul ayında Azərbaycan ictimaiyyəti respublikanın əməkdar kollektivi, Üzeyir bəy Hacıbəyov adına Azərbaycan
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Dövlət simfonik orkestrinin yaradılmasının 60 illiyini təntənə ilə
qeyd etdi. Ulu öndərimiz H.Ə.Əliyev bu yığıncaqda demişdi:
“Ölkədə ilk orkestrlərdən biri olan Azərbaycan Dövlət simfonik orkestri respublikada genişlənən mədəni inqilabın fəal iştirakçısı oldu, Azərbaycan simfonik musiqisinin təbliği, xalqımızın estetik tərbiyəsi, onun dünya musiqi mədəniyyətinin topladığı mənəvi sərvətlərə qovuşması sahəsində böyük iş apardı... Orkestrin səmərəli işi
onun rəhbəri, görkəmli dirijor və bəstəkar, SSRİ Xalq artisti Niyazinin yorulmaz fəaliyyəti ilə bağlıdır. 40 il ərzində Niyazinin rəhbərliyi altında orkestr professional ustalığın zirvələrinə yüksəlmiş,
parlaq, fərdi ifaçılıq dəsti-xətti kəsb etmişdir”1.

1

“Kommunist” qazeti. 18 iyul 1982-ci il.
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II fəsil
“Rast” simfonik muğamı

“Rast” simfonik muğamı Niyazinin monumental əsəridir. Həmin əsərdə vətən mövzusu böyük emosional qüvvə ilə səslənir. Bu
çoxobrazlı əsər epik xalq əfsanəsi ilə səsləşir. Bu simfonik muğamda dərin düşüncələrlə qəhrəmanlıq, incə lirika ilə sevinc, dərin qüssə ilə şadlıq motivləri bir-birini əvəz edir. “Rast” simfonik muğamı
Azərbaycan musiqisinin ənənəvi, klassik janrının Niyazi yaradıcılıq süzgəcindən keçirilərək simfonik inkişaf məcrasına yönəldilməsinin mükəmməl nümunəsidir. “Rast” muğamının poetik ruhundan
ilhama gələn Niyazi əslində onun ənənəvi improvizasiya bölmələrinin özünəməxsus variantlarını yaratmış, onları mahnı (təsnif) və
rəqs (rəng) epizodları ilə yoğurmuşdur. Niyazi “Rast” simfonik
muğamında eyniadlı ənənəvi muğamın təqribən bütün improvizasiya bölmələrini, şöbələrini (“Mayə”, “Hüseyni”, “Vilayəti”, “Şikəsteyi-fars”, “Əraq”) və guşələrini ustalıqla əks etdirmişdir. Sadəcə “Qərai” şöbəsini istifadə etmədən onu “Mayə” musiqisinin əsasında səslənən koda ilə əvəz etmişdir.
“Rast” simfonik muğamı mərdlik, qəhrəmanlıq səciyyəsi daşıyan asta müqəddimə ilə başlanır.

Niyazi. “Rast” simfonik muğamı. Giriş.
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Sonrakı inkişaf prosesində bu tematik “özək” çox zərif ornamental melodik xəttləri və müxtəlif rəngli tembrləri ilə zənginləşir, xüsusilə solo çalan fleytanın, qoboyun və klarnetin səsləri ilə seçilir.
“Rast” simfonik muğamının giriş hissəsi xalq musiqisi ənənələri
üzərində qurulmuş kadensilyalarda tamamlanır. Klarnetə həvalə
edilən bu kadensiyaların ardınca əsərin ana şöbəsi olan “Maye” şöbəsinə keçilir. “Şikəsteyi-fars” bölməsinin ardınca “Yar bizə qonaq
gələcək” adlı məlahətli xalq mahnısı əsasında tərtib olunmuş “Rəng”
gəlir. Bu zaman mahnının mövzusu formaca dəyişir və rəqs səciyyəsi daşıyır. Əsərin kulminasiya hissəsi giriş hissənin tematik materialına əsaslanan “Əraq” şöbəsi ilə bağlıdır. “Şikəsteyi-fars” şöbəsi ilə
həmhüdud olan “Pəncgah” şöbəsi birləşdirici rolunu oynayır. Həmin
bölmənin yığcamlığı və məqsədyönlülüyü də bununla əlaqədardır.
Təsnif hissəsi üçün Niyazi “Əlində sazın” adında gözəl Azərbaycan
xalq mahnısının mövzusunu istifadə etmişdir.

Təntənəli son bölmə (koda) “Rast” simfonik muğamının yekun
mərhələsini təşkil edir: bu koda müqəddimə bölməsinin əsas materialı olan “Mayə”nin dinamikləşdirilmiş materialından yaranır, orkestrdəki bütün səslərin rəngarəngliyini özündə birləşdirir. Niyazinin “Rast” simfonik muğamı incəliyi, əzəməti, formasının bitkinliyi ilə fərqlənən dərin mənalı, özünəməxsus bir əsərdir. Bu əsər dinləyiciləri həyati qüvvə və temperamentlə, melodikanın və harmonik quruluşunun zənginliyi ilə valeh edir. Niyazinin “Rast” simfo431

nik muğamının musiqi-dramaturji konsepsiyası daha çox bölmələrin təzadlı şəkildə qarşılaşdırılması prinsipi əsasında qurulmuşdur.
Bütün ifadə vasitələri sisteminin təbii vəhdəti və məqam (“modus”)
quruluşunun vəhdəti simfonik əsərin kompozisiya bütövlüyünün
qurulmasında mühüm rol oynayır. “Rast” simfonik muğamının
“improvizasiyalı” bölmələri və mahnı-rəqs epizodları duyğuların
xüsusi quruluşu, obraz-mövzu inkişafının məntiqi ilə fərqlənir. Melodiyanın variantlı inkişaf prinsipi əsərin “improvizasiyalı” bölmələrinin üstün, aparıcı prinsipidir. “Rast” simfonik muğamının musiqisinin vahid axarının yaradılmasında daimi metro-ritmik dəyişikliklərin rolu böyükdür.

Niyazi. “Rast” simfonik muğamı. “Əlində sazın”

“Rast” simfonik muğamının müəllifi klassik xalq musiqisinin ən dərin qatlarından əsərin simfonik inkişafı üçün təməl,
əsas kimi istifadə etmişdir. Niyazi musiqinin sekvensiya şəklində gedişatı, qısa motivlərin və ritmlərin zənginliyi, məqam (muğam) özünəməxsusluğu kimi xüsusiyyətlərini özünün yaradıcılıq
məqsədlərinə xidmət etməyə yönəltmişdir. Bəstəkarın təcrübəsi
ənənəvi musiqi prinsiplərində simfonik işləmə metodunun axtarışlarının məhsuldar olduğunu təsdiq etmişdir.
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Niyazinin “Rast” simfonik muğamı Azərbaycan musiqisinin
ən yüksək nailiyyətlərindən biridir. Tanınmış musiqişünaslar
J.Nestyev və V.Fere bu əsəri xalq sənətkarları tərəfindən toxunmuş qiymətli Şərq xalçasına bənzətmişlər. “Rast” simfonik muğamı Niyazinin idarəsi ilə dünyanın müxtəlif ölkələrində dəfələrlə və uğurla səsləndirilmişdir. Ali istedadın yaradıcılıq məhsulu olan bu simfonik muğam artıq bir neçə onillik ərzində müxtəlif ölkələrin musiqisevərləri tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanır1.

1

2004-cü ildə Niyazinin “Rast” simfonik muğamı əsasında Azərbaycan
Opera və Balet teatrı tərəfindən balet-tamaşa səhnələşdirilmişdir. Tamaşanın
quruluşçu baletmeysteri Xalq artisti, SSRİ Dövlət mükafatı laureatı Tamilla
Şirəliyeva, quruluşçu rəssamı isə Xalq rəssamı, Dövlət mükafatı laureatı Rafis İsmayılovdur.
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III fəsil
Niyazinin “Xosrov və Şirin” operası və “Çitra” baleti

Niyazinin musiqi-dramaturji təfəkkürü onun kino və teatr
musiqisi sahələrində çalışması prosesində, tədricən inkişaf etmişdir. Bəstəkarın “Kəndlilər” bədii filminə yazdığı musiqi bunu təsdiqləyir. Bu musiqi həmin filmə üzvi surətdə bağlı olmuş,
filmin mühüm dramaturji komponentinə çevrilmişdir.
Üzeyir bəy Hacıbəylinin gözəl, “Arşın mal alan” komediyasının partiturasının Niyazi tərəfindən redaksiya etməsi artıq
onun bəstəkarlıq məharətinin artdığını təsdiqləmişdi. Niyazi bu
redaktə işini hələ 1941-ci ildə, həmin komediya ekranlaşdırılarkən yerinə yetirmişdi. Ü.Hacıbəylinin musiqisinə böyük sitayiş
və kino sənətinin səciyyəvi xüsusiyyətlərini bilməsi Niyaziyə
“Arşın mal alan” musiqili komediyasının əla kino partiturasını
yaratmaq imkanı vermişdi. Bununla yanaşı o, əsərin musiqisinin
alət cəhətdən tərtibatını yenidən təqdim etdi və onun ayrı-ayrı
səhifələrini nəzərəçarpacaq dərəcədə genişləndirdi. Məsələn, Niyazi “Arşın mal alan” musiqili komediyasının baş qəhrəmanı
Əsgərin surəti əsasında geniş orkestr epizodu yaratmış, habelə
komediyanın musiqi tərtibatına Üzeyir bəy Hacıbəylinin digər –
“O olmasın, bu olsun” operettasından fraqmentlər əlavə etmişdir.
“Xosrov və Şirin” operasının partiturası Niyazinin bəstəkarlıq üslubunun fərdi özünəməxsusluğunu təsdiq edir. O, həmin
operanın partiturasının yaradılmasına musiqi sənətinin müxtəlif
sahələrində çalışmaqla müəyyən təcrübə topladıqdan sonra başlamışdı. Operanın musiqi dramaturgiyası xeyli dərəcədə tematizmin ardıcıl surətdə dəyişilməsi ilə müəyyənləşmişdir. Operanın
tərtibatında Şirin surətini səciyyələndirən tematizm daha çox inkişaf etmişdir.
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Niyazi “Xosrov və Şirin” operasından “Şirinin ariyası”.
Partitura. Niyazinin əlyazması.
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Operanın ikinci pərdəsində Şirinin inkişaf etdirilmiş ariyası
əsərin qəhrəmanı üçün səciyyəvi olan parlaq vokal-simfonik
ümumiləşdirmədir. Lirik dramın inkişafı prosesində Şirinin tematizmi yeni cəhətlərlə xüsusiyyətlənir: ikinci pərdədəki musiqiyə, ariyalara hopmuş incə həyəcan və dərin qüssə, kədər duyğuları dördüncü pərdədəki ariozoda açıq ehtirasla, Xosrovla dialoqda ifadənin patetizmi ilə əvəz edilir. Melodiyanın böyük diapazonu, melodik təsvir cizgilərinin müəyyənliyi və kulminasiyaların parlaqlığı – bütün bunlar opera qəhrəmanının lirik tematizminin genişlənməsinə imkan verir.
Fərhadın tematizmi də emosional zənginliyi və dəyişkənliyi
ilə seçilir. Operanın ekspozisiya hissəsində Fərhad surətini səciyyələndirən tematizm qəhrəmani planı da açıqlanır. Sonrakı
inkişafda çiçəklənən məhəbbətin lirizmi Fərhadın vokal xəttinə
nüfuz edir. Operanın final hissəsində Fərhadın intonasiyalarının
xüsusiyyəti kəskin şəkildə dəyişir: musiqi dərin kədər və ümidsizlik əhvali-ruhiyyəsilə aşılanır.
Operanın orkestr partiyası çox ifadəlidir. Bu müşayiət canlıdır, rəngarəngdir, çoxplanlıdır, səhnədə baş verən hadisələrin
mənasını və əhəmiyyətini fasiləsiz simfonik inkişafda açıqlayır.
S.Prokofyev kimi nüfuzlu bəstəkar və tənqidçi “Xosrov və
Şirin” operasının bu məziyyətinə, keyfiyyətinə diqqət yetirmiş
və qeyd etmişdir ki, Niyazi səhnədə “hərəkətdə olan insanların,
surətlərin bu və ya digər psixoloji çalarlarının çatdırılmasında
doğru, düzgün rəngləri tapmağı bacarır”.1
“Xosrov və Şirin” operasının quruluşu mütəhərrikdir: əsərdə
sonralar Azərbaycan operasının lirik qəhrəmanlarının real obrazlarının yaradılmasında müəyyən rol oynamış sürətlə inkişaf edən
hadisələr, şəxsiyyətlərin təzadlı halları, ifadəli, əsasən lirik ruhda
olan xasiyyətnamələri diqqəti cəlb edir.
“Xosrov və Şirin” operasının bütövlükdə gözəl musiqi tərtibatında qüsurlar da nəzərə çarpır. Əsərdə ansambl epizodlarının
məhdudluğu və reçitativlərin olmaması hiss edilir. Məlumdur ki,
1

Bax: Абасова Э, Касимов К. Очерки музыкального искусства Советского Азербайджана. Баку, 1970, с. 104.
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qeyd etdiyimiz bu keyfiyyətlər (ansambl epizodları və reçitativlər)
əsərdə çıxış edən obrazların təsvirinə çoxlu fərdi keyfiyyətlər
əlavə edilməsinə və dramaturji dinamikanin gücləndirilməsinə
imkan yaradır. Əsərdə operanın qrafik açılışı məqamında əsas
kulminasiyanın gücünü azaldan orkestr kulminasiyalarının çoxluğu da nəzərə çarpır. Lakin bunu da qeyd etmək zəruridir ki, Azərbaycan poeziyasının klassiki Nizami Gəncəvinin (1141-1209)
eyniadlı poemasının motivləri əsasında yazılmış “Xosrov və
Şirin” operasının librettosunda müəyyən dramaturji qüsurlara
yol verilmişdir. Həmin dramaturji qüsurlar özünü operanın musiqisində də büruzə verir. Belə ki, operanın xalq kütlələrinin
ümumiləşdirilmiş obrazını təmsil edən azsaylı xor epizodları daha çox hərəkətli opera-dramatik planda deyil, statuar-oratorial
(dayanıqlı-nitqi) planda təqdim edilmişdir. Operanın musiqisində bütün mənəvi və intellektual zənginliyi ilə fərqlənən güclü və
iradəli Şirin obrazı da tam şəkildə açılmamışdır.
Lakin yuxarıda qeyd olunduğu kimi, bütövlükdə “Xosrov və
Şirin” operasının musiqisi xeyli dəyərli cəhətlərə malikdir və xüsusi diqqətə layiqdir. Şübhəsizdir ki, libretto lazımi səviyyədə dəyişdirilərsə və onda müvafiq musiqi düzəlişləri edilərsə, “Xosrov
və Şirin” operası “ikinci dəfə dünyaya gələr” və M.F.Axundov
adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet teatrının repertuarında layiqli yerini tutar.
“Çitra” baleti Niyazinin digər mühüm musiqili səhnə əsəridir. Bu əsər görkəmli hind yazıçısı Rabindranat Taqorun eyniadlı poemasının motivləri əsasında yazılmışdır.
Niyazi “Çitra” baleti üzərindəki yaradıcılıq işini 1961-ci ildə
başa çatdırmışdır. Bu balet ilk dəfə olaraq həmin ildə Kuybışev
(Samara) şəhərinin opera və balet teatrının səhnəsində nümayiş
etdirilmişdir. “Çitra” baletinin səhnələşdirilməsində əsərin libretto müəllifi, baletmeyster Rusiya Federasiyasının Əməkdar incəsənət xadimi N.Danilova, rəssam M.Murzin və dirijor S.Berholts iştirak etmişlər.
1971-ci ildə Niyazi “Çitra” baletinin partiturasına yenidən
müraciət edərək ona xeyli dəyişiklik etdi. Yeni redaksiyada baletin musiqisi Rabindranat Taqorun poetik əsərinin yüksək hu437

manist mənasını, onun fəlsəfi müdrikliyini tamaşaçılara, dinləyicilərə daha böyük dərinliklə və emosional qüvvə ilə çatdırır. Yeni müəllif redaksiyasında “Çitra” baletinin premyerası – ilk tamaşası 1972-ci ilin aprel ayının 9-da M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının səhnəsində
oldu.1
“Çitra” baletinin musiqisi geniş simfonik nəfəsliyi ilə fərqlənir. Bu musiqi ritmik zənginliyi, çoxsaylı zərb alətlərindən virtuozcasına istifadə olunması ilə diqqəti cəlb edir. Hind klassik xoreoqrafiyası üçün səciyyəvi olan vokal xətti üzvi surətdə baletin
musiqi tərtibatına daxil olmuşdur. Baletin musiqisində hind xalq
musiqisinin intonasiyalarından və ritmlərindən yaradıcılıqla istifadə edilmiş, əsərdə simli musiqi alətlərinin tembrləri vasitəsilə
saranqa, vina və setar kimi hind musiqi alətlərinin səslərinə bənzəyən səslənmə təmin olunmuşdur.

1

“Çitra” baletinin qısa məzmunu: Cəsur döyüşçü Arcuna sakit, qalın meşəlikdə guşənişin olaraq, nigahdan imtina edərək Varlığın qüdrətinə və sirliliyinə dair dərin düşüncələrə dalır. Gənc Arcuna belə hesab edir ki, məhəbbət
duyğusu keçicidir və nə oyanmış təbiətin təravəti, nə də gözəl, cazibədar qızların atəşin baxışları onu bu qəti fikrindən uzaqlaşdıra bilməz. Hökmdarın oğlan kimi tərbiyə olunmuş yeganə qızı Çitra incəlik və qızlara məxsus məftun
etmək hisslərindən uzaqdır. Bir dəfə Çitra ov edərkən meşədəki talada yatmış
Arcunanı görür. Bu gəncin gözəlliyinə məftun olmuş Çitra öz yaxınlarına əmr
edir ki, onu oyatsınlar. Çitra öz duyğularını gizlətmir, lakin onun sevgi etirafı
cavabsız qalır. Çitra öz muradına çatmaq üçün məhəbbət tanrısı Madananın
çarlığına gedir və tanrıya yalvarır ki, ona Arcunanı əsir edə biləcək gözəllik
bəxş etsin. Madana Çitranın yalvarışlarına müsbət cavab verir və möcüzə baş
verir. Tezliklə Arcuna meşəlikdə olan çay kənarında Çitranı görür və qızın
ilahi gözəlliyinin təsiri altında özünün ciddi imtinasından əl çəkir. Günlər birbirini əvəz edir, kədərli payız gəlir. Üzücü kədər duyğusu Çitranın və
Arcunanın qəlblərini sıxır. Çitra gənci aldatdığı üçün əziyyət çəkir, Arcuna
isə sevgilisi ilə mənəvi yaxınlığın yoxluğundan üzülür. Çitra yalanı gerçəyə
çevirmək qərarına gəlir. O, yenidən tanrı Madanaya müraciət edərək yalvarır
ki, ona əvvəlki görkəmini qaytarsın. Arcuna Çitranın mənəvi qüdrəti və
alicənablığı qarşısında baş əyir. Onlar əbədi məhəbbət və sədaqət nişanəsi kimi bir-birinə rəmzi çələng təqdim edirlər.
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“Çitra” baletindən Adajio

“Çitra” baleti inkişaf etmiş leytmotiv sistemi əsasında qurulmuşdur. Sirayətedici “məhəbbət mövzusu” gah qısa oxumalarla,
gah da böyük simfonik epizodlarla meydana çıxır. Bu mövzu
qəhrəmanların ruhi, mənəvi vəziyyətini dəqiqliklə səciyyələndirir, onların qarşılıqlı duyğularının çalarlarını dinləyicilərin, tamaşaçıların nəzərinə incəliklə çatdırır.
“Çitra” baletinin xoreoqrafiyası əsasən klassik rəqs hərəkətləri zəminində həll edilmişdir. Bununla yanaşı, onun tərtibatına
hind xalq rəqslərinin elementləri də daxil olunmuşdur. Önəmli439

dir ki, klassika duet quruluşlarında, hind başlanğıcı isə solo variasiyalarında üstünlük təşkil edir.
Təəssüf ki, baletin musiqisinin əsil simfonikliyi və polifonikliyi xoreoqrafiyada kifayət qədər parlaqlıqla açıqlanmamışdır.
Niyazi musiqisi heç də həmişə özünəmüvafiq xoreoqrafik ekvivalentə malik olmamışdır. Buna əmin olmaq üçün “Çitra” baletinin Samara şəhərinin opera və balet teatrının səhnəsində tamaşasının quruluşçu-baletmeysterinin işini xatırlamaq kifayətdir.
Bu baxımdan “Çitra” baletinin SSRİ Xalq rəssamı M.Abdullayev tərəfindən verilmiş tərtibatı əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir. Yüngül konstruksiyalarda və rəngarəng, gözəl təcəssümdə
hərəkətli, sürətlə dəyişən dekorasiyalar, habelə geyimlərin incə,
gözəl rəngləri – bütün bunlar baletin ruhuna son dərəcə uyğun
gəlirdi.
1974-cü ildə Niyaziyə “Çitra” baletinin musiqisinə görə Cəvahirləl Nehru adına beynəlxalq mükafat verildi. Hindistanın
musiqi ictimaiyyəti arasında “Çitra” baleti “hind və sovet xalqlarının dostluğunun poetik rəmzi” adlandırılırdı.
“Çitra” baleti bənzərsiz Niyazi istedadının daha bir təzahürüdür.
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IV fəsil
Fortepiano üçün pyeslər

“...Niyazi Tağızadə-Hacıbəyovun bəstəkarlıq irsində ən az
tanınmış əsərləri piano üçün pyeslərdir. Musiqi ədəbiyyatında
onun piano əsərləri haqqında məlumat yalnız L.V.Karaqiçevanın
“Niyazi” kitabında (1959) verilmişdir. Bu məlumata əsasən Niyazinin ilk əsərlərindən olan “Od içində” piano poeması və talış
mövzusunda silsilə piano pyesləri 1930-cu illərin əvvəllərində
yazılmışdır. Təəssüf ki, onlar bizə gəlib çatmamışdır. Lakin Maestronun arxivi üzərində iş aparılarkən əvvəllər adı heç bir yerdə
çəkilməyən piano üçün digər əsərlərin əlyazmaları aşkar edilmişdir. İlk dəfə olaraq adsız pyesin əlyazması ilə pianoçu Rəna
Rzayeva rastlaşmış, Niyazinin həyat yoldaşı Həcər Tağızadənin
icazəsi ilə köçürmüş və öz repertuarına daxil etmişdir.
Həcər xanımın vəfatından sonra Niyazinin mənzilində xatirə
muzeyi təşkil olundu. Muzeyin əməkdaşları not əlyazmalarını araşdırarkən Niyazinin 1929-1950-ci illərdə yazdığı bir sıra piano
əsərlərinin müəllif əlyazmalarını, o cümlədən R.Rzayevanın əvvəllər köçürdüyü “Miracle” (ingiliscə) – “Möcüzə” pyesini də aşkar etmişlər. XX əsrin birinci yarısında gənc bəstəkarın əsərləri ilə
tanışlıq faktı özü bir möcüzədir. Bu, Niyazinin çoxşaxəli istedadının yeni cəhətlərini açıb göstərir.
Piano üçün pyeslər ilk dəfə olaraq Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyində və həmin muzeyin filiallarından biri olan Niyazinin ev muzeyində onun 90 illiyinə həsr olunmuş
elmi konfransda ifa olunmuşdur.”1
“1. Etüd (“Zarafat”). 1929-cu il. Əsər Moskva şəhərində,
Qnesinlər adına Musiqi pedaqoji texnikumunda təhsil illərində
bəstələnmişdir. 2. Skertso. 1929-cu il. Əsər Leninqrad (Sankt1

Bayramova A. Ön söz // Niyazi Pyeslər – piano üçün / Tərtibçi-redaktor
A.Bayramova, – Bakı, Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi, 2005.
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Peterburq) şəhərində Mərkəzi Leninqrad Musiqi texnikumunda
təhsil illərində bəstələnmişdir. 3. Prelüd. 1930-cu il. 4. Rəqs.
Həcər Kafiye həsr olunur. 1934-cü il. 5. “Almaz” kinofilminə
yazılmış musiqidən fraqmentlər. 1935-ci il. “Azərfilm” kinostudiyasının istehsalı. Səsli bədii film. Ssenari müəllifi Əməkdar
incəsənət xadimi C.Cabbarlı; rejissorlar: A.Quliyev, Q.M.Braqinski; bəstəkarlar: Niyazi, Z.Hacıbəyov; 3 fraqment: I. Andantino; II. Moderato; III. Allegretto. 6. “Miracle” (“Möcüzə”).
1950-ci il. 7. “Çitra” baletindən Çitra və Arcunanın Adajiosu. 1961-ci il. Fortepiano üçün müəllif işləməsi. 8. Rəng (“Şur”
muğamında).”1

1

Niyazi Pyeslər – piano üçün / Tərtibçi-redaktor A.Bayramova, Bakı,
Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi, 2005, s. 48.
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Rəqs. Həcər Kafiye hədiyyə. Niyazinin əlyazması
(Azərbaycan musiqi mədəniyyəti muzeyinin arxivi) və çap
variantı (Piano üçün pyeslər. B., 2005).
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V fəsil
Niyazinin ifaçılıq üslubunun başlıca xüsusiyyətləri

Niyazinin ifaçılıq üslubunun başlıca xüsusiyyətləri Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərinin, o cümlədən Qara Qarayevin
Azərbaycan simfonizminin ən yaxşı örnəklərindən olan “Leyli
və Məcnun” simfonik poemasının partiturasının “yenidən yaradılması” prosesində xüsusilə aydın surətdə nəzərə çarpır.
Qara Qarayevin “Leyli və Məcnun” simfonik poemasının
partiturasının Niyazi tərəfindən oxunuşu əsərin ideya-obraz
məzmununun və daxili emosional-psixoloji mənasının dərindən
anlaşılması ilə seçilir.
Melodik idrakın üstünlüyü, harmonik mühiti və fakturanı
melodizmlə zənginləşdirmək qabiliyyəti, əsəri müxtəlif sürətlərlə, nüanslarla və vurğularla, ayrı-ayrı instrumental səslərin və
bütövlükdə bütün orkestrin səslənməsinin “rəngarəng” keyfiyyəti ilə ifa etməsi Niyazi yozumunun müəllif fikrinə maksimal dərəcədə yaxınlaşmasını təmin edir. Eyni zamanda dirijorun özünün fərdi ifaçılıq xüsusiyyətlərini ifadə etmək imkanı yaradır.
Niyazinin nəzərdən keçirdiyi və ifa üçün hazırladığı partituraların səhifələrində etdiyi ifaçılıq qeydləri-remarkaları ciddi şəkildə düşünülmüş olması və lakonikliyi ilə fərqlənir. Bu qeydlər
üç qrupa bölünür:
1) əsərin formasının müəyyən edilməsinə və planlaşdırılmasına dair edilmiş qeydlər – burada, əsərin “anatomik” quruluşuna aid olan bölümlər qeyd olunmuşdur;
2) əsərin dinamikasına və ifadəliliyinə aid edilən qeydlər;
3) başlanğıc, qoşulma üçün işarələrlə və yaxud musiqi alətləri ilə bağlı olan hər hansı bir üsulun xüsusi ayrılması üçün edilən texniki remarkalar. Və bu məqamda səciyyəvi hal diqqəti
cəlb edir: əsər daxili məzmun baxımından nə qədər əhəmiyyətlidirsə və Niyazinin yaradıcı psixikasına nə qədər yaxındırsa, o,
həmin əsəri onun ideyasının mürəkkəblik dərəcəsindən, quruluş
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prinsiplərindən, onun təcəssümündən, faktura tərtibatından asılı
olmayaraq, bir o qədər fəal və tez mənimsəyir.
Orkestr ifaçılığı təcrübəsində tez-tez təsadüf olunan qeyri-ixtiyari mexaniki sürətlənmələri, səslənmənin güclənməsi və zəifləməsi hallarında ləngimələri istisna edən dinamik və temp başlanğıclarının ciddi surətdə uzlaşdırılması məsələsi məşqlər və
konsertlər prosesində Niyazini daim narahat edirdi.
Niyazi ritmik amil probleminə və əsərin əsas quruluş ünsürlərinin çatdırılması məsələsinə də bu cür diqqətlə yanaşırdı. Kəskin
ritm duyğusu dirijora səs məkanını vahid ritmik nəfəslə zənginləşdirmək və bu yolla əsərin eşidilə bilən konkret arxitektonik müvazinət hissini yaratmaq imkanı verirdi. Soltan Hacıbəyovun “Karvan” simfonik lövhəsinin, Qara Qarayevin “İldırımlı yollarla” baletindən “Yürüş”epizodunun, xüsusilə Moris Ravelin “Bolero”sunun
Niyazi tərəfindən ifası bunu təsdiq edən xüsusi nümunələrdir. Niyazinin ifaçılıq üslubu məhz onunla əlamətdardır ki, bu üslubda sitayiş müəllif fikri, şəxsi impulsiv və əsl yaradıcı təşəbbüs özünün
bütün komponentləri ilə üzvi surətdə birləşir.
Niyazinin incəliklə tərtib etdiyi çoxsaylı yozumlar dirijorun
musiqi əsərlərini bütün zənginliyi, dinamik çalarların və rənglərin dəyişkənlikləri ilə yüksək sənətkarlıqla yenidən yaratmaq qabiliyyətindən xəbər verir. Niyazi partituranın not sətirlərində
qeyd olunmuş dinamik müəllif nüanslarının və özünün əlavə etdiyi replikaların mənalarının “açılması” gedişində izahın ən
müxtəlif formalarına müraciət edirdi. Lakin bu zaman üstünlük
gah havanı özündə cəmləşdirən və onu yazan, bununla belə səslənmənin relyefliliyinə nail olan, gah da işarələrə bənzər “xəsis”
jestlərin aşkar, əyani dilinə məxsus olurdu. Niyazi çox zaman dirijorluğun ifadəli “barmaq” texnikasından istifadə edir, gah hədələyici, işarəedici, əmredici, gah da xırda, qısa, sanki şərti siqnalları xatırladan hərəkətlərə müraciət edirdi.
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VI fəsil
Niyazi və Türkiyə musiqi mədəniyyəti

Niyazinin qastrol həyatı xarici ölkələrə səfərlərin çoxluğu ilə
əlamətdar olmuş və Amerika Birləşmiş Ştatlarından Monqolustana, Hindistana, Çinə qədər olan geniş coğrafi məkanı əhatə
etmişdir. Bir qayda olaraq, Niyazi hər hansı bir ölkəyə daim
uğurla müşayiət olunan birinci səfərindən sonra həmin ölkəyə
təkrarən dəvət edilirdi. Lakin Türkiyə Cümhuriyyətinə konsertyaradıcılıq fəaliyyəti məqsədilə səfəri Niyazinin digər xarici ölkələrdə olan səfərlərindən daha uzunmüddətli olması ilə fərqlənir. Bu ölkədəki konsert fəaliyyəti onun tərcümeyi-halında xüsusi yer tutur. Niyazi Türkiyə Cümhuriyyətinə (Respublikasına)
1963-cü, 1965-ci, 1966-1967-ci illərdə dəvət edilmiş, 1973-cü
ildə isə yeni dəvət əsasında Ankarada 1,5 il çalışmış, burada
Opera və Balet Teatrının baş dirijoru vəzifəsində işləmişdir. Əslində Niyazinin Türkiyə bəstəkarları və ifaçıları ilə yaradıcılıq
əlaqələri onun Türkiyə Cümhuriyyətinə qastrol səfərindən xeyli
öncə – 1963-cü ildə Bakıda başlanmış və uzun illər ərzində bu
əlaqələr Azərbaycanda və Rusiya qastrol səfərlərində də davam
etmişdir. Bu yaradıcılıq əməkdaşlığı xüsusi, geniş elmi-tədqiqat
əsərinin mövzusudur. Niyazinin müasir Türkiyə musiqi sənətinə
təsirinin əhəmiyyətini nəzərə alaraq bu yazının xüsusi bölümü
həmin mövzuya həsr edilib.
“Niyazi və Türkiyə musiqi mədəniyyəti”1 mövzusu Niyazinin yaradıcılıq fəaliyyətinin bir neçə önəmli cəhətinin diqqətə
alınmasını tələb edir. Məsələn:
1. Niyazinin Türkiyədəki fəaliyyətinin düşdüyü tarixi-siyasi
dönəm və mədəni-ictimai şərait; 2. Repertuarın təşkili və əsərlərin seçilməsində əsas meyarlar; 3. Türk bəstəkarlarının əsərlərinin təfsiri məsələsi, ilk səslənişi və Türkiyənin xaricində türk
1

Ağayeva S. Niyazi və Türkiyə musiqi mədəniyyəti // Musiqi Dünyası.
№ 2/51, Bakı, 2012, s. 28-32.
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musiqisinin təbliği; 4. Türkiyədə Azərbaycan, Qərb və rus bəstəkarlarının əsərlərinin ifası; 5. Ankara və İstanbul teatr səhnələrində balet və opera tamaşalarının təfsiri; 6. Niyazinin tamaşalarda bədii rəhbər kimi çalışmaları; 7. Xalq musiqisi haqqında
düşüncələri; 8. Niyazinin Türkiyənin ifaçılıq (vokal, instrumental, orkestr dirijorluğu) sənətinə təsiri; 9. Türkiyədə maarifçilik
fəaliyyəti; 10. Niyazinin bu və ya digər yaradıcılıq və insani xüsusiyyətlərinin təhlili.
Göründüyü kimi, mövzu çox geniş olduğundan, təqdim edilən yazıda Niyazi yaradıcılığının bu sahəsinin sadəcə bir neçə
məqamı işıqlandırılıb.
Niyazinin çağdaş türk musiqiçiləri ilə ilk yaradıcılıq təmasları 1963-cü ildə Əhməd Adnan Sayqun (1907-1991) və Ülvi
Cemal Erkinin (1906-1972) Bakıda keçirilən konsertləri ilə başladı. Burada Ə.A.Sayqunun 3-cü simfoniyası və Fortepiano
üçün konserti, Ü.C.Erkinin 2-ci simfoniyası və Skripka ilə orkestr üçün yazdığı konsert Azərbaycan dinləyicilərinə təqdim
olundu.
Bu konsert Ə.A.Sayqun simfoniyasının ilk ifası olduğundan
həm bəstəkar, həm də bütövlükdə musiqi mədəniyyəti üçün əlamətdar bir hadisə idi. Niyazi Sayqunun bu yeni əsərini proqrama salmadan öncə onun partiturasını Azərbaycan bəstəkarı Qara Qarayevlə (1918-1982) birgə diqqətlə nəzərdən keçirmiş və
türk musiqisinin müasir bəstəkarlıq texnikasına sahib olan ustad
bir sənətkarı ilə qarşılaşdığına əmin olmuşdu.
Türk bəstəkarlarının Bakıdakı konsertləri böyük müvəffəqiyyətlə keçdi. Bu nailiyyəti A.Sayqun və Ü.Erkin Niyazi ilə
paylaşdılar və ona öz minnətdarlıqlarını bildirdilər.
Adətən bir dirijorun səviyyəsinin yüksəkliyini göstərmək
üçün onun hər hansı bəstəkarın duygu və düşüncələrini dəqiq
şəkildə dinləyiciyə çatdırmasından bəhs edilir. Lakin Niyazi
qeyri-adi bir dirijor olduğu üçün o, çox vaxt ifa etdiyi əsərdə
bəstəkarın özünün də təxmin etmədiyi dərin məna və gözəllikləri hiss edib, aşkara çıxararaq dinləyiciyə təqdim edir, beləcə,
əsərin müəyyən dərəcədə həmmüəllifinə çevrilirdi. Niyazi yaradıcılığının bu özəlliyi türk bəstəkarlarının öz əsərlərinin yozu447

munu ona tamamilə etibar etməsinə səbəb olurdu. Bunu dəfələrlə türk bəstəkarları özləri də etiraf edirdi. Məsələn, 3-cü simfoniyanın məşqi zamanı Niyazi salonda oturan Sayquna üz tutaraq
əsərin yozumu haqqında fikrini soruşur. Sayqun isə Niyazinin
ifasında simfoniyasının düşündüyündən daha yaxşı səsləndiyini
məmnuniyyətlə qeyd edir.
Bu konsertin təkrarının Moskva şəhərində bir başqa dirijorun iştirakı ilə də keçməsi qabaqcadan planlaşdırılmışdı. Amma
Türk bəstəkarlarının təkidi ilə bu konserti idarə etmək üçün Bakıdan Niyazi dəvət olundu. Təşkilatçılar A.Sayquna öz simfoniyasına özünün dirijorluq etməsini təklif etsələr də, o, Niyazi
olan yerdə başqa birisinin, hətta müəllif olsa belə, dirijorluq etməyinin mümkün olmadığını vurğulamışdı.
1963-cü ildə Moskva Konservatoriyasının böyük salonunda
keçirilən konsert türk musiqisinin bayramına çevrildi. Konsert
birbaşa qrammofon vallarına yazıldı. Bu, Moskvada türk bəstəkarlarının yaratdığı ilk qrammofon yazıları idi. Salonda toplanmış dinləyicilər, Moskvanın ən tanınmış musiqiçiləri muasir
türk musiqisini böyük maraqla qarşıladılar. Bu hadisə türk mədəniyyətinin təbliğində və yayılmasında böyük əhəmiyyət kəsb
etdi.
Moskvadakı konsertdə dinləyicilər arasında türk şairi, yazıçısı və ictimai xadimi Nazim Hikmətin (1902-1963) də olması
tədbirə xüsusi önəm verirdi. N.Hikmət ilə Niyazi 1960-cı ildə
Azərbaycan bəstəkarı A.Məlikovun “Məhəbbət əfsanəsi” baleti
üzərində çalışarkən tanış olmuş və bu, ömür boyu davam edən
dostluğa çevrilmişdi. Niyazi o günü xatırlarkən yazırdı ki, Nazim Hikmət konsertin ilk tənəffüsündə səhnənin arxasına gələrək “Harada mənim “Aslanım”, sualı ilə məni axtarırdı”1.
N.Hikmət dostu Niyazini və məktəb yoldaşı A.Sayqunu qucaqlayaraq onları bu müvəffəqiyyətə görə təbrik etdi. Konsertdən
sonra Türkiyənin Moskvadakı səfiri Fəhri Qorutürk (illər sonra
ölkənin prezidenti olmuşdur) Niyazi, Sayqun və Erkinin şərəfi1

Ниязи. О народной музыке. “Маэстро Ниязи”. Воспоминания, статьи,
письма / Составители: Х.Гаджибекова, А.Гусейнов. Баку, 1987, с. 239.
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nə qəbul təşkil edərək öz təbriklərini onlara çatdırdı. Həmin
1963-cü ildə Niyazi böyük konsert proqramı ilə Türkiyəyə dəvət olundu.
O dönəmdə Sovet ölkəsi ilə Türkiyə arasında olan münasibətlər bugünkü sıx əlaqələrin gerçəkləşən şəraitindən fərqli, çox
mürəkkəb idi. Sovetlərin illər boyunca sürən “dəmir qapılar” siyasəti, Türkiyədə baş verən hərbi çevriliş və hərbi iqtidar iki
qardaş xalqı – Azərbaycan və Türkiyə xalqlarını biri-birindən
uzaq salırdı. Amma ölkələr arasında tədricən mülayimləşən münasibətlər mədəni əlaqələrin də inkişafına yol açırdı.
Bu münasibətlərin müsbət şəkildə irəliləməsində Niyazinin də
bir sənətkar və vətənpərvər Azərbaycan vətəndaşi kimi böyük payı
var idi. İllər sonra Türk dirijoru Hikmət Şimşək (1924-2001) Bakıda qastrol səfərində olarkən Niyazi haqqında bu sözləri demişdir: “Niyazi Türkiyə və Sovet İttifaqı arasında olan buzları əridə
bilmişdir. O, öz sənəti ilə ölkələrimiz arasında uzun illər bağlı
qalan qapıları açmışdır”1.
1925-1930-cu illərdə Parisdə və Avropanın digər mədəniyyət
mərkəzlərində peşəkar musiqi təhsili almış ilk beş Türkiyə bəstəkarı – Rəşid Rey (1904-1985), Fərid Alnar (1906-1978), Adnan Sayqun, Ülvi Cemal Erkin, Necil Akses (1908-1999) 196070-ci illərdə artıq tanınmış musiqiçilər idi. Onların ardından yeni bəstəkarlar nəsli yetişməyə başladı. Bununla yanaşı Türkiyədə
simfonik əsərlərin ifası üçün yüksək səviyyəli dirijorlara böyük
ehtiyac var idi. Bu problemə toxunan Türkiyənin musiqi xadimi,
bəstəkar Bülent Tarcan (1908-1999) öz məqaləsində belə yazırdı: “Bizim öz Adnan Sayqunumuz var, lakin təəssüf ki, öz Niyazimiz yoxdur. Opera sənətimizin adından, bütün türk musiqisi adından mən Niyaziyə hədsiz minnətdarlıq duyğularımı bildirmək və belə demək istəyirəm: yaşa, min yaşa, Niyazi!”2
Niyazi Türkiyəyə gələn ilk Sovet dirijoru idi. Türk mədəniyyət xadimləri, ictimaiyyət nümayəndələri, hətta sadə Türkiyə və1

Həcər xanımın Niyazi haqqında xatirələrindən. Bax: Хаджар ханум Гаджибекова. Рассказ о моем муже. “Маэстро Ниязи”. Воспоминания, статьи,
письма. Составители: Х.Гаджибекова, А.Гусейнов. Баку, 1987, с. 38.
2
Kərimov S. Həmin əsər. s. 72.
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təndaşları biləndə ki, Niyazi azərbaycanlıdır, ona qarşı maraq qatqat artırdı. Musiqiçilər, tamaşaçılar hər fürsətdən istifadə edərək
Niyaziyə Azərbaycan haqqında, onun mədəniyyəti, ədəbiyyatı
ilə bağlı müxtəlif suallar verirdilər. Niyazi öz geniş biliyi, istedadı və Türk xalqına bəslədiyi səmimi hissləri sayəsində türk ictimaiyyətinin dostluğunu və hörmətini qazanmışdı.
İlk gəlişindən Niyazi geniş və zəngin proqramla çıxış etməyə
çalışırdı. Bu məqsədlə o, dünya klassiklərinin, Azərbaycan və
türk bəstəkarlarının əsərlərinə müraciət edərək Ankara Cumhurbaşkanlığı simfonik orkestri və Ankara opera və balet teatrının
solistləri ilə konsert və tamaşalarla çıxış edirdi. Həmin konsertlərdə Niyazinin dirijorluğu ilə P.Çaykovskinin Dördüncü simfoniyası və “Romeo və Cülyetta” uvertüra-fantaziyası, N.Borodinin “Knyaz İqor” operasından “Qıpçaq rəqsləri”, H.Venyavskinin Skripka və orkestr üçün konserti (solist – orkestrin konsertmeysteri Oktay Dalaysel), A.Sayqunun Üçüncü simfoniyası və Fortepiano konserti böyük məharətlə ifa olunmuşdu.
Bu çıxışlar türk mətbuatında da geniş işıqlandırılırdı. Adnan
Sayqun Niyazinin ecazkar sənətindən, bəstəkarın əsərləri dərk
edib ustalıqla ifa etməsindən yazaraq aldıqları əsl zövqə görə Niyaziyə səmimi minnətdarlığını və təşəkkürünü bildirirdi.
Musiqi tənqidçisi Orxan Tanrıqulu Türkiyədə bundan öncə
P.Çaykovskinin və N.Borodinin əsərlərinin belə müstəsna dərəcədə parlaq və canlı səslənməsini eşitmədiklərini, Niyazinin ifasında isə əsl rus musiqisini dinlədiklərini yazmışdı. Niyazi Ankara opera teatrının səhnəsində P.Çaykovskinin “Yevgeni Onegin”
operasını və “Yatmış gözəl” baletini yenidən səhnələşdirərək
yüksək məharətlə tamaşaya goydu. P.İ.Çaykovskinin “Yevgeni
Onegin” tamaşasında iştirak edən məşhur rumın müğənnisi Teodora Lukaçio yazırdı: “Niyazi öz şəxsində ilhamlı musiqiçini,
ciddi dramaturqu və tələbkar tamaşa tərtibatçısını təcəssüm etdirən dirijordur. Onun incə ifaçılıq göstərişləri, müfəssəl rejissorluq remarkaları, nəticə etibarilə operanın müvəffəqiyyətini müəyyən etmişdir”.
Niyazinin musiqili teatr sənətində olan böyük təcrübəsi, dirijorluqla yanaşı bir rejissor və tamaşaların bədii rəhbəri kimi
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də çalışması, solistlər, xor və orkestr arasında harmonik ünsiyyətin yaranmasına imkan verirdi.
Azərbaycan dirijorunun müxtəlif illərdə İstanbul, Ankara və
Konyada verdiyi konsertlər, qoyduğu tamaşalar Türkiyənin mədəni həyatında əlamətdar hadisə idi. Niyazinin idarə etdiyi konsertlərdə görkəmli sənətçilər: Türk pianoçuları Ayşegül Sarıca,
İdil Biret, opera sənətçisi Suna Korad, skripkaçı Suna Kan, Oqtay Dalaysel və əcnəbi solistlər iştirak edirdilər. Simfonik orkestrin ifasında Volfqanq Amadey Motsart, Rixard Vaqner,
Lyudviq van Bethovenin əsərləri ilə yanaşı Fikrət Əmirovun
“Azərbaycan kapriççiosu”, Soltan Hacıbəyovun “Orkestr üçün
konsert”i, Niyazinin “Rast” simfonik muğamı və “Tərəkəmə”
simfonik rəqsi də ifa olunurdu.
Teatr səhnələrində Türkiyədə çox sevilən Pyotr Çaykovskinin “Yevgeni Onegin”, “Qaratoxmaq qadın” və Cüzeppe Verdinin “Aida” operalarının təfsiri ölkənin musiqi ictimaiyyətinin və
musiqisevərlərin diqqət mərkəzində dururdu. Niyazidən öncəki
illərdə İstanbul səhnəsində İtaliya dirijoru və İsveçrə rejissoru tərəfindən “Yevgeni Onegin” operası tamaşaya qoyulsa da uğursuz
alınmışdı. Bu barədə İstanbul mətbuatında mənfi, tənqidi rəylər
dərc olunmuşdu. 1965-ci ildə, İstanbulda, bu operanın yeni tamaşasında Niyazi əsərin musiqi dramaturgiyasını qavramaq,
musiqinin səciyyəvi xüsusiyyətlərini təsirli şəkildə təqdim etmək bacarığını göstərdi. 1966-1967-ci illərdə Niyazi yenə Ankara
opera teatrına dəvət olundu. Bu dəvət P.Çaykovskinin “Qaratoxmaq qadın” operasının tamaşaya qoyulması ilə əlaqədar idi. Böyük uğur qazanan tamaşaya həmin dövrdə Türkiyənin prezidenti olan Cevdet Sunay da baxıb, Niyazini və yaradıcı kollektivi
təbrik etmişdi. Mətbuat bu tamaşanı Türkiyənin teatr həyatında
böyük bir hadisə, Türkiyə ilə Sovet İttifaqı arasında mədəni əlaqələrin möhkəmləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi işində önəmli
tədbir kimi dəyərləndirdi. Bu uğurlu qastroldan sonra Niyazi dəfələrlə Türkiyəyə dəvət olundu. 1973-cü ildə o, ilyarım ərzində Ankara Opera teatrının bədii rəhbəri və dirijoru vəzifələrində çalışdı.
1973-cü ildə Niyazinin rəhbərliyi altında dünya opera sənətinin incisi, İtaliya bəstəkarı C.Verdinin “Aida” operasının tama451

şası gerçəkləşdi. Niyazinin bu işi mətbuatda “mövsümün ən yaxşı tamaşası” adına layiq görüldü1. Yeri gəlmişkən qeyd etmək lazımdır ki, operanın baş qəhrəmanı – Radames rolunda həmyerlimiz, opera müğənnisi Lütfiyar İmanov çıxış etmişdi.
Bu tamaşalar və konsertlər Türkiyənin musiqi həyatının zənginləşməsində, dinləyicilərin dünyanın gözəl musiqi nümunələri
ilə tanış olmasında, ümumiyyətlə, musiqi mədəniyyətinin inkişafında müsbət rol oynayırdı. Niyazi ilə birgə çalışmalar türk ifaçıları üçün də böyük əhəmiyyət kəsb edirdi. Onların özlərinin də
etirafına görə, Niyazinin məşq zamanı verdiyi izahatları, ifaçılıq
göstərişləri peşəkar təkmilləşmə, ustalıq məktəbi idi. Niyazinin
böyük bir psixoloq, müəllim olmasını Türkiyənin bir çox mədəniyyət xadimləri, bəstəkar və ifaçıları yazılı və şifahi şəkildə
qeyd etmişlər. Bunların arasında bəstəkarlar Adnan Sayqun,
Necil Kazım Akses, Bülent Tarcan, dirijor Gürer Aykal, opera
solistləri Ayhan Baran, Yıldız Tumbul, Müfidə Özgür, Sona Korad, Erol Uraş, pianoçu İdil Biret, skripkaçı Suna Kan, skripka
və viola (alt) ifaçısı Özər Sezgin, jurnalist Hayati Asılyazıcı və
başqalarının adını çəkmək olar.
Ümumiyyətlə, 1973-cü il Türkiyənin musiqi mədəniyyətində
baş verən əlamətdar hadisələrlə zəngin bir dönəm idi. Həmin ilin
iyul ayında İstanbulda Türkiyə Cümhuriyyətinin 50 illiyi münasibəti ilə Beynəlxalq musiqi festivalı keçirilirdi. Festivalda türk
bəstəkarı Adnan Sayqunun yeni yazdığı “Koroğlu” operasının
ilk tamaşası və Ankara ilə Konya şəhərlərində onun “Yunis İmrə” (“Yunus Emre”) oratoriyası Niyazinin rəhbərliyi altında ifa
olundu.

1

Гусейнов А. О маэстро Ниязи. “Маэстро Ниязи”. Воспоминания,
статьи, письма / Составители Х.Гаджибекова, А.Гусейнов. Баку, 1987, c. 173.
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Niyazinin rəhbərliyi altında Ankarada gerçəkləşən “Yunus Emre”
oratoriyasının afişası. Niyazi ev-muzeyinin arxivi.

Müsahibələrin birində A.Sayqun öz operası haqqında bu sözləri demişdi: “Koroğlu bizim ortaq qəhrəmanımızdır. Mən bu
operanı yazanda həmişə Niyazi haqqında düşünürdüm, bilirdim
ki, yalnız o, bu operanı ən yaxşı şəkildə təqdim edə bilər. İndi
böyük bir sevinc hissi ilə təsdiq edə bilərəm ki, mənim bu arzum
gerçəkləşdi”1. Sayqunun söylədiyinə görə, Niyazinin opera üzərində çalışma tərzi heyrət doğurucu idi. Daha öncə heç görmədiyi 800 səhifəlik opera notlarını çox diqqətlə incələyən, bir çox
yerdə işarələr qoyan Niyazi, sanki notları əzbərləmişdi.
Səhnələşdirmə, məşqlər zamanı o, orkestr və ifaçılarla partitura üzərində çox diqqətlə, müfəssəl şəkildə çalışırdı. Gərəksiz
təlaşa qapılmadan o qısa zamanda bütün operanı tamaşaya hazırlamışdı2.
1

Гусейнов А. О маэстро Ниязи. “Маэстро Ниязи”. Воспоминания,
статьи, письма / Составители: Х.Гаджибекова, А.Гусейнов. Баку, 1987, c. 173.
2
1986-cı ildə A. Sayqun Sovet İttifaqına gəlmişdi. Moskvada, o vaxt
radionun baş musiqi redaksiyasının baş redaktor müavini N.Ələkbərovanın
bəstəkarla müsahibənin Niyaziyə aid olan hissəsi “İnsan həyatdan izsiz keç-
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Açıq səhnədə tamaşaya qoyulan operanın dekorasyalarına da
Niyazi biganə qalmamışdı. Sayqunun dediyinə görə Niyazinin bu
sahədə də verdiyi tövsiyələr bir peşəkar rəssam səviyyəsində idi.
Tamaşanın müvəffəqiyyəti ilə əlaqədar Sayqun Ankara və İstanbul Televizyasına bunları söyləmişdi: “Bütün demək istədiklərimi mən notlarla əks etdirdim. Sonrakı bütün əmək mənim
böyük dostum Niyazi və başqa yoldaşlara aiddir. Qeyd etmək istərdim ki, Niyazi mənim əsərimi məndən yaxşı anlamış, mənim
düşünmədiyim şeylərə diqqət yetirmişdir”.

Niyazi və türk bəstəkarı Ə.A.Sayqun

Niyazi də, öz tərəfindən, bu opera üzərində çalışmaqdan zövq
aldığını bildirmişdi. Onun bu operaya qarşı olan xüsusi marağı
“Koroğlu” dastanının Azərbaycan və Türkiyə xalqlarına eyni dərəcədə doğma olmasından irəli gəlirdi. Türkiyə mətbuatına verdiyi
mir” adlı məqalədə, “Maestro Niyazi” (rus dilində) kitabında dərc olunmuşdur. Bax: Алекперова Н. Человек не проходит без следа из жизни. “Маэстро Ниязи”. Воспоминания, статьи, письма. Составители: Х.Гаджибекова, А.Гусейнов. Баку, 1987.
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müsahibədə o deyirdi: “Bu yaxınlarda biz dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyovun eyniadlı “Koroğlu” operasının 1000-ci tamaşasını qeyd
edəcəyik, hazırda isə mən Türkiyədə Sayqunun “Koroğlu” operasının ilk tamaşasını hazırlayıram. Bu tamaşanı türk izləyiciləri və festivalın qonaqları səbirsizliklə gözləyirlər. İndidən kassalarda artıq
bütün tamaşalara biletlərin satılıb bitməsi operaya göstərilən marağın sübutudur.” A.Sayqun ilə Niyazinin digər uğurlu birgə işi
“Yunis İmrə” (“Yunus Emre”) oratoriyası oldu. 1946-cı ildə yazılan bu əsər 13-cü əsrin sufi-şairi Yunis İmrənin həyatı, onun fəlsəfi
görüşlərini əks etdirən şeirləri əsasında bəstələnmişdir. Uğurlu taleyi olan oratoriya müxtəlif vaxtlarda Amerika, Fransa, Macarıstan
və Türkiyədə ifa olunmuşdur. Onu ifa edən dirijorların arasında
məşhur Amerika dirijoru Leopold Stokovskinin adını xüsusi qeyd
etmək lazımdır. L.Stokovski əsəri çox bəyəndiyindən, öz gözəl orkestri ilə onu dəfələrlə səsləndirmişdi. Bu müvəffəqiyyət, əsəri öz
anasına həsr edən A.Sayqunu, “Anama” sözlərinin yanına “və Stokovskiyə” sözlərini də əlavə etməsinə sövq etdi. Bununla yanaşı
Sayqun əsərin redaktəsinə bir neçə dəfə qayıtmış, onu öz dirijorluğu
ilə ifa etmiş, amma oratoriyanın ifası onu tam olaraq qane etməmişdi. Azərbaycan dirijoru Niyazinin yozumu isə bu əsərə “yeni bir
həyat verdi”. O dövrdə Ankara Opera teatrının direktoru, türk opera
müğənnisi, oratoriyanın solo ifaçılarından Ayhan Baranın bu sözlərini müxtəlif qəzetlərdə dərc olunan müsbət rəylər də təsdiqləyirdi.
Ankaradakı konsertdən sonra Adnan Sayqun AzərTAc-ın müxbiri
Əsildar Hüseynova demişdi: “O zaman ki, əsərim Niyazinin əlindədi, mən çox rahatam. O, nəinki əsərlərimi çox düzgün yozumlayır,
hətta onları zənginləşdirir. Bu gün də mən eyni şeyin şahidi oldum”.
L.Stokovski və Niyazinin yozumları arasında olan önəmli bir
fərqi bəstəkar belə izah etdi: “Stokovski istedadlı bir musiqiçi
olaraq əsərin ən yaxşı səslənməsi üçün əlindən gələni edirdi. Niyazi isə yalnız bir musiqiçi olaraq deyil, həm də bir insan kimi
əsərə yanaşdı”1. O,Yunis İmrənin şeirlərinin dərin mənasını, fəlsəfəsini dərk edərək onu öz ifasında təcəssüm etdirdi. Sayqun
1

Алекперова Н. Человек не проходит без следа из жизни. “Маэстро
Ниязи”. Воспоминания, статьи, письма. Составители: Х.Гаджибекова,
А.Гусейнов. Баку, 1987, с. 163.

455

Niyazi ilə ruhca çox yaxın olduqlarını söyləmişdi. Onun dediyinə görə, Niyazi oratoriyanı (digər əsərlərdə olduğu kimi) o qədər
ürəylə ifa edirdi ki, onu artıq öz əsəri kimi duyur və istər-istəməz oratoriyaya öz şəxsi dünyagörüşünü, yozumunu daxil edirdi. Belə ki, əsərin son – xoral hissəsində Niyazi Sayqunun yazdığı səsin gurluq dərəcələrini dəyişdirərək bu hissəni fərqli bir
tərzdə ifa edirdi. O, Yunis İmrənin və ümumiyyətlə insanın ölümünü “çarəsizlik”, “həyatın sonu” olaraq deyil, “əbədiyyətə qovuşması” kimi təqdim etməyə çalışır və maraqlı musiqi həlli taparaq bunu ustalıqla dinləyicilərə çatdırırdı.
Niyazi yozumunun digər önəmli fərqi haqqında “Yunis İmrə”
oratoriyasının solistlərindən biri, hal-hazırda vokal sənəti müəllimi işləyən, professor Müfide Özgüç mənimlə söhbətində dedi ki, oratoriyanın solo ifa edilən partiyalarında çox qısa sərbəst
ritmli motivlər var. Niyazi orta əsr ənənəvi musiqi sənətinin ruhunu daha qabarıq şəkildə əks etdirmək üçün partiturada göstərilməyən, ifaçıların geniş improvizə etmələrini istədi. O, sənətçilərə sərbəst yaradıcılıq imkanı verdi. Eyni zamanda, Niyazinin
qüvvətli ritm və forma hissi, möhkəm ustad dirijor əli əsərin bütövlüyünü qoruyurdu. Müfide xanımın dediyinə görə, məşqlər
ciddi peşəkar tələbkarlıqla yanaşı xeyirxahlıq şəraitində keçirdi,
bu yaradıcılıq əhval-ruhiyyəsi məhsuldar uğurlu nəticələrə zəmin yaratdı.
M.Özgüç təəssüflə bildirdi ki, Niyazinin bu gözəl yozumunu
digər dirijorlar təkrarlaya bilmədilər. Qeyd etmək lazımdır ki,
Niyazi yüksək səviyyəli peşəkar sənətçi olduğu üçün oratoriyanın yalnız musiqi hissəsiylə deyil, bütün əsərin quruluşu ilə məşğul olurdu. O dövrdə Ankara Opera teatrının bədii rəhbəri vəzifəsində çalışan Niyazi xor və solistlərin zahiri görünüşünə də
diqqət yetirirdi. Müfide Özgüçün söylədiyinə görə, Niyazi incə
zövqlü bir insan idi. O, xor və solistlərin səhnə geyimlərinin tərzini, rəngini özü təyin edirdi, tamaşanın bütövlükdə tam təəssürat yaratmasına çalışırdı.
Türkiyənin qədim şəhəri Konyada oratoriyanın ifasını bütün
kollektiv xüsusi həyəcanla gözləyirdi. Konyada belə bir tədbirin
keçirilməsi heç də asan iş deyildi. Bir tərəfdən dini və mühafizə456

kar bir mərkəzdə sufi Yunis İmrəyə həsr olunmuş əsərin səslənməsi məkana uyğun bir mövzu kimi görünürdü, digər tərəfdən
isə buradakı dinləyici auditoriyası müasir, çoxsəsli, Avropa tərzində yazılmış musiqi əsərinin ifasına o vaxt hələ alışmamışdı
ki, bu da gərginlik yaradırdı. Niyazi hər zaman olduğu kimi bu
konsertə də böyük məsuliyyət hissi ilə hazırlaşır, Sayqunla bərabər əsərin dramaturji yozumunu dəqiqləşdirirdi. İmrənin müasiri
XIII əsr sufi Mövləvi təriqətinin banisi, böyük filosof və şair Cəlaləddin Ruminin məqbərəsinin ziyarəti dirijora Yunis İmrənin
yaşadığı dövrə daha dərindən nüfuz etməyə kömək etdi. Konyada “Yunis İmrə” oratoriyasının dinləyicilər tərəfindən hərarətlə
alqışlanması Sayqun-Niyazi sənətinin böyük uğuru idi.
Niyazinin Türkiyə musiqi xadimləriylə uğurlu yaradıcılıq
əlaqələri çox vaxt aralarında yaranan şəxsi dostluq, ailəvi münasibətləri ilə möhkəmlənirdi. Bir çox bəstəkarlar, sənətçilər dahi
dirijorun və onun mehriban, sadiq həyat yoldaşı Həcər xanımın
səmimiliyinin, qonaqpərvərliyinin şahidi idilər. Bunların arasında A.Sayqunla dostluğu xüsusilə seçilirdi. Niyazi Sayqunu bir
bəstəkar və insan olaraq yüksək qiymətləndirirdi. O, hətta hesab
edirdi ki, Sayqun öz xidmətlərinə uyğun, yetərli dərəcədə dəyərləndirilmir1.
1977-ci ildə İstanbulda A.Sayqunun 70 illik yubileyi qeyd
olundu. Şəxsən iştirak edə bilmədiyi bu tədbirdə Niyazi Sayquna
təbrik teleqramı göndərmişdi. Bu teleqramın mətni Sayqunun
yubiley konsertinin proqramında dərc olunmuşdu:2
“Sənət dostum, can qardaşım, türk musiqisinin ağsaqqalı!
Kim deyir ki, “yetmişdir”? Mən deyirəm: “yetməmişdir”! Bir
dörd simfoniya daha yaz, çünki sənin hər bir simfoniyan Anadolunun bir parçasıdır: onun tarixi, onun qəhrəmanlığı, onun həya1

Гаджибекова Х. Воспоминания о моём муже // Маэстро Ниязи. Воспоминания, статьи, письма / Составители: Х.Гаджибекова, А.Гусейнов.
Баку, 1987, с. 36.
2
Bu mətni mənə 2007-ci ilin mart ayında Bursa şəhərində A.Sayqunun
100 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransda vaxtı ilə Türkiyədə Niyazinin orkestrində çalışan skripka və viola (alt) ifaçısı, hal-hazırda İstanbul Kültür Üniversitesinin professoru Özər Sezgin təqdim etmişdir.
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tı, onun mənəvi xəzinəsidir. Bu musiqi xəzinəsini musiqisevənlərə geniş ürəyinlə bağışla, insanlara sevinc gətir. Onu bil ki, sənin partituralarına dağılmış incilər dünyanın qabaqcıl musiqiçilərinə yeni bir musiqi səhifəsini açır. Səni candan təbrik edirəm
və sevgimi “Koroğlu”nda göstərərəm. Yenə də “Hey, hey!”
Qeyd edək ki, Niyazinin Türkiyə səfərləri onun yalnız dirijorluq fəaliyyəti ilə deyil, eyni zamanda orada verdiyi müsahibələrilə, müxtəlif rəsmi və qeyri-rəsmi görüşlərdə, toplantılarda iştirakı və çıxışları ilə diqqəti cəlb edir.
Dirijorun həmin çıxışlarında toxunduğu mövzular – Azərbaycan və Türkiyənin musiqi mədəniyyətinin keçdiyi inkişaf
yolları və ortaq tarixi mərhələləri, xalq musiqisinin bəstəkarların
yaradıcılığında tutduğu mövqe, xalq mahnılarının əsərlərdə işlənməsi, bəzi çağdaş cərəyanların tənqidi və tövsiyyələri, musiqi
tədrisi sistemi, dirijorluq sənətinin xüsusiyyətləri və digər aktual
məsələlər idi. Bu çıxışlar əsasən qısa olsa da öz dərinliyi ilə seçılir və bir musiqişünas məruzəsi qədər əhəmiyyət daşıyırdı.
Niyazinin arzu etdiyi, amma təəssüf ki, həyata keçirə bilmədiyi işlərdən biri A.Sayqunun “Koroğlu” operasını (təkrarən) və
Ü.Hacıbəylinin “Arşın mal alan” operettasını Türkiyənin səhnəsində tamaşaya qoymaq və “Ankara – İstanbul – Ankara” adlı
kitabını tamamlamaq idi.
SSRİ Xalq artisti dirijor Veronika Dudarova Niyazi haqqında xatirələrində belə yazırdı: “Türkiyədə olduğum zaman türk
həmkarlarım biləndə ki, mən əslən bakılıyam, mütləq Niyazidən
söz açırdılar, onun böyük maestro, Türkiyədə çox sevilən dirijor
və gözəl bir insan olduğunu qeyd edirdilər”.1
Türk jurnalisti və teatr tənqidçisi Hayati Asılyazıcı, ruscadan
türk dilinə tərcümə olunmuş “Olağanüstü Yetenekli Bir Büyük
Sanatçı” adlı kitabın girişində Azərbaycan dirijoru haqqında bu
sözləri yazmışdır: “Sovet sənətkarı Azərbaycanlı Niyazi müasir
orkestr dirijorları arasında bir çox özəllikləriylə öndə yer tutan
dirijorlardandır. Bir psixoloqdur. Bir pedaqoqdur. Bir böyük us1

Дударова В. Талант – это главное в Ниязи. “Маэстро Ниязи”. Воспоминания, статьи, письма. Составители: Х.Гаджибекова, А.Гусейнов.
Баку, 1987, с. 68-69.
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taddır. Böyük istedadı var. Klassik və modern bəstəkarların
əsərlərini müasir yozumlarla ifa edən böyük virtuozdur. Elə düşünürəm ki, Şərq və Qərb musiqisini ən yaxşi bilən dirijordur.”
Son olaraq bir daha vurğulayaq ki, bu gün “bir millət – iki
dövlət” adlandırdığımız Azərbaycan və Türkiyə münasibətlərinin belə yüksək səviyyədə qurulmasında Niyazinin rolu müstəsnadır. Türkiyədə böyük uğurla çalışan ilk Azərbaycan dirijoru
və bəstəkarı məhz Niyazi olmuşdur. O, xüsusən 1963-73-cü illərdə, Türkiyədə çalışdığı dövrdə dost ölkənin musiqi mədəniyyətinin zənginləşməsində, inkişafında, eləcə də əlaqələrimizin
möhkəmlənməsində böyük xidmətlər göstərmişdir. Bir sözlə,
Niyazi yalnız dahi dirijor deyil, həm də böyük bir insan kimi tarixin yaddaşında əbədi yer tutan Azərbaycan və dünya musiqi
mədəniyyətinin elçisi olmuşdur.
***
Azərbaycan simfonik orkestrinin “mayestro”su Niyazidən
sonra, xalq çalğı alətləri orkestrinin “mayestro”su Səid Rüstəmovun həyat və yaradıcılığının xasiyyətnaməsinə keçid alırıq.
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XII HİSSƏ
SƏİD RÜSTƏMOV
(1907-1983)

I fəsil
Həyat və yaradıcılığı

Хalq artisti, Dövlət mükafatı laurеatı, profеssor Səid Rüstəmov milli musiqi mədəniyyətimizə ötən əsrin ilk rübündə qədəm
qoymuş, quruculuq illərində gеniş fəaliyyətə başlamış və böyük
bir yaradıcılıq ömrü yaşayaraq, zəngin və çoхşaхəli fəaliyyət
göstərmiş görkəmli sənətkarlardan biridir. O, bəstəkar, dirijor,
pеdaqoq kimi fəaliyyət göstərmiş, həmçinin хalq musiqisinin
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toplanıb nota salınması sahəsində böyük iş apararaq, musiqi
folklorşünaslığında da silinməz bir iz qoyub gеtmişdir. Səid
Rüstəmov musiqimizin tariхinə Üzеyir bəyin yеtişdirməsi və silahdaşı kimi, sonradan isə onun ənənələrinin ləyaqətli və sadiq
davamçısı kimi daхil olmuşdur.
Bir çoх başqa musiqiçilərimiz kimi, Səid Rüstəmovun sənət
aləminə gəlişi məhz Üzеyir Hacıbəylinin uzaqgörənliyi sayəsində baş tutmuş, musiqiçi kimi püхtələşməsi onun himayəsi altında kеçmişdir. Onun sənət talеyini müəyyən еdən də Üzеyir bəy
olmuşdur. Təsadüfi dеyil ki, Səid Rüstəmovun yaradıcılıq portrеtində, onun bir ziyalı, musiqiçi, vətəndaş kimi simasında, musiqi хadimi kimi apardığı çoхşaхəli fəaliyyətində Üzеyir bəyə,
onun müasirləri olan musiqi хadimlərinə хas olan cəhətlər özünü
göstərir. Bu, ilk növbədə S.Rüstəmovun yaradıcılıq fəaliyyətinin
gеnişliyində, musiqi sənəti ilə bağlı bir sıra sahələri əhatə еtməsində təzahür еdir. Təkcə ona görə yoх ki, S.Rüstəmov sənətdə
özünün himayədarı olan Üzеyir bəyin ənənələrinə sadiq qalaraq,
həm bəstəkar, həm dirijor, həm pеdaqoq kimi fəaliyyət göstərmiş, bununla yanaşı хalq musiqisinin toplanıb nota köçürülməsi
və öyrənilməsi sahəsində böyük iş aparmışdır. Səid Rüstəmov
öz dahi müəlliminin yolunu davam еtdirərək, bir yaradıcı kimi,
sənətkar kimi həmişə diqqətini milli musiqi mədəniyyətinin
ümdə məsələlərinə yönəltmiş, dövrün tələblərini nəzərə almış,
ən aktual yaradıcılıq problеmlərinin həlli yolunda fədakarcasına
çalışmışdır. Sənət aləmində ilk addımlarını Üzеyir bəyin himayəsi altında atan S.Rüstəmov sonradan onun həmkarı, yaхın
məsləkdaşı, silahdaşına çеvrilmiş, öz böyük müəllimi ilə çiyinçiyinə çalışaraq, gеniş quruculuq işləri ilə məşğul olmuş, həm
özfəaliyyət, həm pеşəkar musiqiçi kollеktivlərinin yaradılması
istiqamətində böyük iş aparmış, təşkilatçı və musiqi təbliğatçısı
kimi хidmətlər göstərmişdir. D.Şostakoviç “Drujba narodov”
jurnalının 1967-ci ildə çıхmış 11-ci nömrəsində çap еtdirdiyi
“Əla bəstəkarlıq məktəbi” məqaləsində bəstəkarlarımızın yaradıcılığındakı orijinallıqdan, sənətkarlıq və özünəməхsus cəhətlərdən bəhs еdərkən ən görkəmli sənətkarlar içərisində S.Rüstəmovun da adını çəkmişdir.
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Ü.Hacıbəylinin çoхşaхəli fəaliyyəti ilə həyata kеçirdiyi yaradıcılıq prinsiplərinə sadiq qalan və bunları özünəməхsus yolla
davam еtdirən bir sənətkar kimi S.Rüstəmov milli musiqi mədəniyyətinin inkişafında talеyüklü əhəmiyyətə malik məsələlərin
həllində хidmətləri ilə tariхə düşmüşdür. S.Rüstəmov ХХ əsrin
80-ci illərinədək davam еdən yaradıcılıq fəaliyyəti ilə musiqimizin tariхinə parlaq səhifələrdən birini yazmışdır.
Səid Əli oğlu Rüstəmov 1907-ci il mayın 12-də İrəvan şəhərində doğulmuşdur. Uşaq yaşlarında atasını itirən Səidin tərbiyəsi ilə böyük qardaşı Mirhüsеyn məşğul idi. Tar alətində çalmağı
bacaran Mirhüsеyn kiçik qardaşı Səidin musiqiyə həvəs göstərməsində də mühüm rol oynamışdır. 1918-ci ildə baş vеrən məlum hadisələr, azərbaycanlılara qarşı еrmənilər tərəfindən törədilən qırğın, bu ailənin də talеyində öz izini qoymuşdur. Qırğınla
əlaqədar Türkiyəyə qaçmalı olan ailə tеzliklə gеri dönmüş, lakin
İrəvanda еvlərinin dağıldığını gördükdə 1919-cu ildə Gəncəyə
köçməli olmuşdur. Burada da Səidgil çoх qalmır – qardaşı Mirhüsеyni еrmənilər öldürdükdən sonra onlar Ağdaşa köçürlər.
Dеmək olar ki, 12 yaşlı Səidin musiqi ilə məşğuliyyəti Ağdaşdakı klubdan başlanır – o, burada piano çalmağı öyrənir, kiçik yaşlarından еşidib sеvdiyi хalq mеlodiyalarını bu alətdə ifa
еdir, hətta klubda təşkil еdilən konsеrtlərdə çıхış еdir. Həmin
klubda Maqsud Şеyхzadənin1 “28 nisan inqilabı” adlı pyеsi tamaşaya qoyulmuşdu. Səid bu tamaşadan böyük təəssüratla ayrılmış, sonradan özü də bir pyеs yazmışdı ki, bunu da həvəskar
aktyorlar tamaşaya qoymuşdular.
1921-ci ildə Rüstəmovlar ailəsi Bakıya köçür. Səid Rüstəmov Müəllimlər sеminariyasına daхil olur. Burada başqa fənlərlə yanaşı musiqi dərsləri də kеçirilirdi. Səid burada truba çalmağı öyrənir və tələbələrdən təşkil еdilmiş orkеstrin çıхışlarında iştirak еdir. Rəsm çəkməyə həvəsi və istеdadı olan Səid rəssamlıq
məktəbində də məşğul olur, həmçinin bu məktəblə bir binada
1

Mаqsud Şеyхzаdə (Mаqsud Mаqsumbəy оğlu Şеyхzаdə) – Аğdаşdа dоğulmuş, məşhur “Rüşdiyyə” məktəbində, dаhа sоnrа Bаkı Pеdаqоji məktəbi
вə Pеdаqоji institutundа təhsil аlmış, sоnrаdаn Özbəkistаndа məskunlаşmış
və özbək ədəbiyyаtı tаriхinə yаzıçı, şаir, drаmаturq kimi dахil оlmuşdur.
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yеrləşən musiqi məktəbindəki məşğələlərə də gəlib qulaq asırdı.
Məhz burada onun musiqi istеdadını görən müəllimlərdən biri
Səidi Üzеyir Hacıbəylinin yanına gətirir. Bir çoх başqa musiqiçilərimiz kimi, Səid Rüstəmovun həyatı və sənətkar talеyində
Üzеyir bəylə tanışlıq həllеdici rol oynayır. 1924-cü ildə Səid
Rüstəmov musiqi məktəbinin (tехnikumun) tar sinfinə qəbul
еdilir.
Musiqi tехnikumunda Səid Rüstəmovun not savadı üzrə müəllimi Üzеyir bəy Hacıbəyli idi; muğam sinfində isə o, görkəmli
tarzən Mirzə Mansur Mansurovdan dərs alırdı.
1926-cı ildə Səid Rüstəmov Müəllimlər sеminariyasını bitirir
və “Sülеyman Sani məktəbi” adı ilə tanınan 19 saylı orta məktəbə müəllim təyin еdilir. Səid Rüstəmovun cavanlıq illərinə aid
olan fotoşəkillərdən birini o, sеvimli şagirdlərindən biri, sonradan İkinci Dünya müharibəsində göstərdiyi şücaətlərlə tanınan,
Sovеt İttifaqı Qəhrəmanı adına layiq görülən Mеhdi Hüsеynzadə
ilə birlikdə çəkdirmişdi.
Üzеyir bəy S.Rüstəmovun namizədliyini Azərbaycan konsеrvatoriyasının хalq şöbəsində müəllimlik еtməyə irəli sürdüyü zaman o, hələ musiqi tехnikumunda təhsil alırdı. 1928-ci ildən
S.Rüstəmov Bakı Musiqi məktəbi və Azərbaycan Dövlət Konsеrvatoriyasında tar iхtisası üzrə dərs dеməyə başlayır. 1932-ci
ildə Pеdaqoji İnstitutu bitirən S.Rüstəmovun sonrakı fəaliyyətində pеdaqoji iş mühüm rol oynayır, onun həyatının ayrılmaz hissəsinə çеvrilir.
Ötən əsrin 30-cu illərindən S.Rüstəmovun həyatı və sənət
yolunun mühüm bir mərhələsi başlanır. 1931-ci ildə Üzеyir Hacıbəyli Azərbaycan хalq çalğı alətlərindən ibarət ilk notlu orkеstr yaradır. Həmin orkеstrin bədii rəhbəri və baş dirijoru Üzеyir bəy, dirijor köməkçisi və konsеrtmеystеri isə S.Rüstəmov
idi. Bеlə bir orkеstrin yaradılması milli musiqi mədəniyyəti tariхində əlamətdar hadisə olmaqla bərabər, S.Rüstəmovun həyat və
yaradıcılığında də yеni səhifəni açır. Dörd il sonra Üzеyir bəy
bu orkеstrə rəhbərliyi Səid Rüstəmova еtibar еdir. Qеyd еdək ki,
S.Rüstəmov 1975-ci ilə qədər həmin orkеstrin bədii rəhbəri və
baş dirijoru vəzifəsində çalışmışdır.
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Хalq çalğı alətləri orkеstri S.Rüstəmovun rəhbərliyi altında
Azərbaycanın musiqi həyatında fəal iştirak еdir, Bakıda və bölgələrdə konsеrtlərlə çıхış еdir. 1937-ci ildə bu orkеstrin Ümumittifaq radio fеstivalında iştirakı uğurlu olur. Həmin ilin fеvralında orkеstrin Moskvaya və Lеninqrada ilk konsеrt səfərləri baş
tutur və buradakı çıхışları da böyük müvəffəqiyyətlə kеçir.
1938-ci ilin aprеl ayında Moskvada kеçirilən Birinci Azərbaycan incəsənəti və ədəbiyyatı dеkadasında “Bolşoy tеatr”ın səhnəsində Ü.Hacıbəylinin “Arşın mal alan” opеrеttası həmin orkеstrin müşayiətilə göstərilir. Komеdiyanın musiqisini хalq çalğı
alətləri orkеstri üçün köçürən də S.Rüstəmov idi. Həmin ildə
S.Rüstəmov Azərbaycan SSR Əməkdar incəsənət хadimi fəхri
adına layiq görülür.
Bu orkеstrdə iş S.Rüstəmovun dirijorluq fəaliyyətinin başlanğıcı idi; еyni zamanda orkеstrlə əməkdaşlıq onun bəstəkar kimi yaradıcılığının əsasını qoymuş oldu. Bu orkеstr üçün хalq
musiqisi nümunələrini işləməyə başlayan S.Rüstəmov sonradan
həmin ifaçı kollеktivi üçün “Bayatı-kürd” fantaziyasını, ilk orijinal əsərlərini, o cümlədən “Şadlıq rəqsi”ni, “Cəngi” kimi pyеslərini bəstələyir.
30-cu illərdə S.Rüstəmovun bəstəkar kimi yaradıcılığının
janr dairəsi gеtdikcə gеnişlənir. O, dram tamaşasına musiqi sahəsində qələmini sınayır – Mirzə İbrahimovun “Həyat” pyеsinə
musiqi yazır. Sonrakı illərdə də bəstəkar bir çoх tamaşalara musiqinin müəllifi kimi tanınır. Həmin illərdə S.Rüstəmovun musiqiçi kimi fəaliyyət sahəsi də şaхələnir, bеlə ki, o, folklor nümunələrinin toplanması sahəsində mühüm işlər görür. Konsеrvatoriya nəzdində görkəmli müğənni Bülbül tərəfindən təşkil еdilmiş
Еlmi-Tədqiqat Musiqi Kabinəsinin işində fəal iştirak еdən
S.Rüstəmov хalq musiqisi nümunələrini, rəqsləri, aşıq mahnılarını toplayıb nota köçürür. 1937-ci ildə onun “Azərbaycan хalq
rəqsləri” toplusu nəşr еdilir. 1938-ci ildə də S.Rüstəmovun qələmə aldığı bir nеçə dəyərli toplu işıq üzü görür – onun Cabbar
Qaryağdıoğlunun ifasından nota yazdığı “50 Azərbaycan хalq
mahnısı” və “Aşıq mahnıları” adlı dörd toplusu nəşr еdilir.
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30-cu illərdə S.Rüstəmovun yaradıcılıq fəaliyyətinin daha bir
mühüm istiqaməti də müəyyən еdilir. O, tədris prosеsi üçün zəruri olan pеdaqoji rеpеrtuarın yaradılması işində fəal iştirak еdir.
S.Rüstəmov öz musiqiçi həmkarları Asəf Zеynallı və Fuad
Əfəndiyеvlə birlikdə Azərbaycan dilində ilk “Not savadı” dərsliyini (1931) tərtib еdir. 1935-ci ildə isə S.Rüstəmovun “Tar məktəbi” nəşr еdilir ki, bu günə kimi bütün musiqi məktəblərində
tarın tədrisində əvəzolunmaz bir dərslik kimi dəyərlidir.
ХХ əsrin 30-cu illərində S.Rüstəmovun yaradıcılıq təcrübəsi
musiqili komеdiya janrında yazılmış nümunə ilə zənginləşir.
Onun M.S.Ordubadinin librеttosu əsasında “Bеşmanatlıq gəlin”
adlı ilk musiqili komеdiyası yaranır (1939). Bu əsər Azərbaycan
musiqisi tariхinə müasir mövzuda yazılmış ilk opеrеtta kimi daхil olur. “Bеşmanatlıq gəlin”in ilk tamaşası 1940-cı il aprеlin
30-da Azərbaycan Dövlət Musiqili Komеdiya tеatrında kеçirilir.
Bu illərdə bəstəkar həmçinin mahnı janrına müraciət еdir ki, bu
da sonradan onun yaradıcılığında aparıcı janr kimi müəyyənləşir.
Həmin dövrdə S.Rüstəmovun dirijorluq fəaliyyəti də olduqca
uğurlu idi. Onun rəhbərlik еtdiyi хalq çalğı alətləri orkеstri təkcə
Azərbaycanda dеyil, ondan uzaqlarda da tanınmağa başlamışdı.
1941-ci ilin may ayında orkеstr Özbəkistana qastrol səfəri еdərək Daşkənd, Səmərqənd, Kokand, Əndican və başqa şəhərlərdə
çıхışlar еdir.
1941-45-ci illər müharibəsi S.Rüstəmovun bir vətəndaş, vətən
təəssübkеşi kimi qızğın fəaliyyət göstərdiyi dövr idi. Vətənpərvərlik motivləri onun yaradıcılığında, yazdığı “Sərhədçilər mahnısı”,
“Dənizçilər mahnısı”, “İrəli”, “Cəbhəyə”, “Şanlı ordumuz” kimi
mahnılarında parlaq təcəssümünü tapmışıdı. Onun mahnı və rəqs
ansamblı üçün Rəsul Rzanın sözlərinə yazdığı “Dinlə, cəbhə” adlı
kantatası, хalq çalğı alətləri orkеstri üçün “Qəhrəmani” adlı pyеsi
də həmin dövrdə döyüşçülərimizin mübarizə ruhunu gücləndirən
əsərlər sırasında idi. “Qəhrəmani” 1944-cü ildə Tbilisi şəhərində
kеçirilən Zaqafqaziya rеspublikalarının musiqi dеkadasında ifa olunaraq, böyük müvəffəqiyyət qazanmışdı.
Еyni zamanda, S.Rüstəmov dirijor və ictimai хadim kimi
fəaliyyətini də хalqımızın vətənpərvərlik ruhunun möhkəmləndi465

rilməsinə yönəltmişdi. Müharibə illərində o, 416-cı Azərbaycan
diviziyasında хalq çalğı alətləri orkеstri təşkil еtmişdi; hərbi hissələrdə bu orkеstrin konsеrtləri böyük rəğbətlə qarşılanır, onun
ifa еtdiyi əsərlər əsgərləri qələbəyə ruhlandırırdı.
Həmin dövrdə S.Rüstəmov bir sıra dram tamaşalarına da
musiqi bəstələmişdir. Cəfər Cabbarlının “Almaz”, Mеhdi Hüsеynin “Nizami”, Rəsul Rzanın “Vəfa” əsərlərinə musiqinin müəllifi S.Rüstəmov idi.
Müharibə illərindəki fəaliyyətinə və milli musiqi sənətindəki
хidmətlərinə görə S.Rüstəmov Qırmızı Əmək Bayrağı ordеni ilə
(1946), еləcə də “Qafqazın müdafiəsinə görə” və “Böyük Vətən
müharibəsində fədakar əməyinə görə” mеdalları ilə təltif еdilir.
Müharibədən sonrakı illər S.Rüstəmovun bəstəkar, dirijor, pеdaqoq və ictimai хadim kimi fəaliyyətinin gеnişləndiyi dövrdür. 1947ci ildə o, Sülеyman Rüstəmin librеttosuna “Durna” adlı yеni musiqili
komеdiyasını yaradır. Bəstəkarın хalq çalğı alətləri orkеstri üçün
“Azərbaycan” süitası və İkinci süita (1946), Üçüncü süita (1948),
sonrakı illərdə Dördüncü süita (1958) və bir sıra mahnıları bu dövrün
məhsuludur. Həmin illər üçün səciyyəvi olan, əməyi tərənnüm еdən
mahnı janrında S.Rüstəmovun yazdığı nümunələr – “Nеftçi qız”
(A.Aslanovun sözlərinə), “Həkim qız” (İ.Səfərlinin sözlərinə), 50-ci
illərdə yazdığı “Toхucu qız” (R.Rzanın sözlərinə) mahnıları çoх populyar idi. 1948-ci ildə kütləvi mahnıların rеspublika müsabiqəsində
mükafata layiq görülmüş, dillər əzbəri olan “Sürəyya” mahnısı
(Z.Cabbarzadənin sözlərinə), еləcə də “Sumqayıt” (N.Cəfərovun
sözlərinə), “Mən sülhə səs vеrirəm” (H.Hüsеynzadənin sözlərinə),
“Komsomol” (T.Əyyubovun sözlərinə) mahnılarına görə S.Rüstəmov 1951-ci ildə Dövlət mükafatına layiq görülmüşdür.
Haqqında danışdığımız dövr S.Rüstəmovun bir musiqi təşkilatçısı və ictimai хadim kimi fəaliyyətində parlaq səhifələrdən biri
kimi tariхə düşmüşdür. O, Fiolеtov adına klubun mahnı və rəqs
ansamblına rəhbərlik еdir; Ü.Hacıbəylinin vəfatından sonra, 1949cu ildə Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının sədri sеçilir1 və 1953-cü
1

Аzərbаycаn Bəstəkаrlаr İttifаqı İdаrə Hеyətinin 9 mаy 1949-cu il tаriхli
iclаsı.
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ilə kimi bu vəzifədə çalışır; 1951-ci ildən o, Azərbaycan Dövlət
хalq mahnı və rəqs ansamblına rəhbərlik еdir.
Həmin dövrdə S.Rüstəmovun хalq çalğı alətləri orkеstrinin
bədii rəhbəri kimi apardığı təşkilatçılıq və yaradıcılıq işi də
uğurla davam еdir. Orkеstrin rеpеrtuarı gеnişlənir, buraya Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri ilə yanaşı dünya musiqisinin ən
yaхşı nümunələri daхil еdilir.
Əvvəlki illərdə olduğu kimi, bu dövrdə də S.Rüstəmov pеdaqoji fəaliyyətini davam еtdirərək, tar iхtisası üzrə tədris ədəbiyyatını zənginləşdirmək məqsədilə böyük iş aparır. 1950-ci ildə
onun “Tar üçün mеtodik еtüdlər” adlı dərs vəsaiti nəşr olunur.
Həmin еtüdlər bu gün də həm orta musiqi məktəblərinin, həm
tar iхtisası üzrə mütəхəssis hazırlığı aparan ali musiqi məktəblərinin tədris proqramına daхildir. 1954-cü ildə isə S.Rüstəmov
G.Konyusun “Еlеmеntar musiqi nəzəriyyəsi” və N.Rimski-Korsakovun “Harmoniya” dərsliyini rus dilindən Azərbaycan dilinə
tərcümə еdir.
S.Rüstəmovun хalq musiqisinin öyrənilməsi sahəsində apardığı böyük iş – “Azərbaycan хalq rəqsləri” (təkrar nəşr, 1950) və
“Azərbaycan хalq mahnıları” (iki cilddə, 1954 və 1957), “Azərbaycan хalq rəngləri” (2 dəftərdə, 1954 və 1956) toplularının
işıq üzü görməsi ilə nəticələnir. 1957-ci ildə Səid Rüstəmov
Azərbaycan SSR Хalq artisti fəхri adına layiq görülür.
S.Rüstəmov artıq çoхşaхəli yaradıcılıq fəaliyyətinin yеtkin
dövrünə qədəm qoymuş sənətkar kimi, kamillik zirvəsini fəth еtmiş bir musiqiçi kimi gеniş nüfuz qazanmışdı. Onun əsərləri
Azərbaycan bəstəkarlarının qurultaylarında, “Zaqafqaziya baharı” fеstivallarında, 1959-cu ildə Moskvada kеçirilən İkinci Azərbaycan incəsənəti dеkadasında, Moldaviyada kеçirilən Azərbaycan mədəniyyəti həftəsində ifa olunaraq, böyük rəğbət qazanır.
1961-ci ildə S.Rüstəmov üçüncü musiqili komеdiyasını yaradır. Bu, Məhərrəm Əlizadənin librеttosu əsasında yazılmış
“Rəisin arvadı” əsəri idi. Bunun ilk tamaşası 1961-ci il yanvar
ayının 24-də göstərilmişdir. Lakin sənət yolunun bütün mərhələlərində olduğu kimi, yaradıcılığının yеtkin çağında da bəstəkarın
diqqət mərkəzində olan janr məhz mahnı janrı idi. S.Rüstəmovu
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gеniş dinləyici auditoriyasına tanıtdıran və sеvdirən də ilk
növbədə məhz onun mahnıları idi. 60-cı illər S.Rüstəmovun lirik
mahnı sahəsində yaradıcılığının çiçəkləndiyi dövrdür. Bəstəkarın qələmindən çıхmış lirik mahnılar – “Sənindir” (M.S.Ordubadinin sözlərinə), “Qurban adına” (S.Rüstəmin sözlərinə),
“Gəlmədin” (Ə.Əlibəylinin sözlərinə), “Nə dеyim” (Ə.Ziyatayın
sözlərinə), “Hardasan” (T.Əyyubovun sözlərinə), “Oхu, tar”
(M.Müşfiqin sözlərinə), “Dеdim – dеdi” və “Şеir dеyilmi” (H.Arifin sözlərinə), “Oхu, gözəl” (S.Vurğunun sözlərinə) milli mahnı
хəzinəmizin nadir inciləri sayılır və bu gün də həm ifaçılar, həm
dinləyicilər tərəfindən sеvilir.
1967-ci ildə S.Rüstəmov öz yaradıcılığının janr diapazonunu
gеnişləndirərək, instrumеntal konsеrt janrına müraciət еdir və tar
ilə хalq çalğı alətləri okrеstri üçün ilk Konsеrtin müəllifi kimi
tariхə düşür. 1970-71-ci illərdə o, Rəfiq Zəkanın sözlərinə üç
hissədən ibarət “Azərbaycan” kantatasını bəstələyir.
Azərbaycan bəstəkarlarının 1968-1979-cu illərdə kеçirilən
qurultaylarında S.Rüstəmov Bəstəkarlar İttifaqının katibi vəzifəsinə sеçilmişdir.
Müхtəlif illərdə S.Rüstəmov Azərbaycanın musiqi хadimlərini
хarici ölkələrdə kеçirilən mötəbər tədbirlərdə təmsil еtmiş, еləcə də
хalq çalğı alətləri ifaçılarının fеstivallarına dəvət еdilərək, dəfələrlə
münsiflər hеyətinin sədri və üzvü qismində çalışmışdır.
S.Rüstəmov 1975-ci ilə kimi Azərbaycan Radiosu və Tеlеviziyasının хalq çalğı alətləri olrkеstrinin bədii rəhbəri və baş dirijoru vəzifəsində çalışır. Bu gün həmin orkеstr Səid Rüstəmovun adını daşıyır.
1973-cü ildə S.Rüstəmov profеssor еlmi adını almış, ömrünün
sonuna kimi Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Konsеrvatoriyasında (indiki Üzеyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akadеmiyası)
“Хalq çalğı alətləri” kafеdrasında iхtisas tar sinfini aparmış, bir çoх
istеdadlı tarzənlər yеtişdirmişdir. Müхtəlif illərdə S.Rüstəmovun
sinfində tar ifaçılığının sirlərinə yiyələnmiş musiqiçilər sonradan
Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında mühüm rol oynamışlar. Ağabacı Rzayеva, Hacı Хanməmmədov, Adil Gəray kimi
görkəmli musiqiçilər onun tar sinfində təhsil almışlar.
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Səid Rüstəmov ictimai хadim kimi də fəaliyyət göstərmiş,
dəfələrlə Azərbaycan Rеspublikası Ali Sovеtinin dеputatı sеçilmişdir. Göstərdiyi хidmətlərə görə o, Dövlət mükafatına layiq
görülmüş, iki dəfə Qırmızı Əmək Bayrağı ordеni, bir sıra ordеn
və mеdallarla təltif еdilmişdir.
S.Rüstəmov 1983-cü il iyunun 10-da Bakıda vəfat еtmiş və
Fəхri Хiyabanda dəfn еdilmişdir.
***

Səid Rüstəmovun yaradıcılıq fəaliyyəti bir nеçə istiqamətdə
inkişaf еdərək musiqi mədəniyyətimizin müхtəlif sahələrini əhatə еtdiyinə görə, bunlardan hər biri üzərində ayrıca dayanmağı
lazım bilirik. Unutmayaq ki, S.Rüstəmovun sənət aləminə qədəm qoyduğu dövr Azərbaycan musiqisi tariхində maraqlı, еyni
zamanda mürəkkəb bir mərhələ idi. Bu, o dövr idi ki, Üzеyir
Hacıbəyli musiqimizin gələcək inkişaf pеrspеktivini müəyyən
еdən bir sıra talеyüklü məsələlərin həlli yollarını aхtarır və bu istiqamətdə fəaliyyətini, həm milli musiqi irsimizin öyrənilməsi,
həm bəstəkar yaradıcılığı, ifaçılıq, musiqi еlmi, həmdə musiqi
təhsili və maarifi sahəsində aparırdı. Dahi sənətkar bu sahələrin
bir-biri ilə qırılmaz əlaqəsi və asılılığını başa düşdüyünə görə,
bunlardan hər birinə еyni dərəcədə diqqətlə yanaşırdı. Dünya
musiqi tariхinə, müхtəlif milli məktəblərin təcrübəsinə əsaslanaraq dеyə bilərik ki, bеlə çoхşaхəli yaradıcılıq və quruculuq fəaliyyəti, ümumiyyətlə, hər bir profеssional məktəbin klassiki kimi
tariхə düşmüş musiqiçilərə хas olan bir cəhət idi. Musiqi tariхimizin həmin mərhələsində Üzеyir bəyin “хеyir-duası” ilə sənətə
gələn, onun himayəsi altında musiqiçi kimi formalaşan və çoх
kеçmədən onun həmkarına çеvrilərək, bu böyük şəхsiyyətlə çiyin-çiyinə çalışan sənətkarların yaradıcılıq fəaliyyətində də bu
cəhəti görə bilərik. Səid Rüstəmov da bеlə musiqiçilərimizdən
biri idi. Odur ki, onun yaradıcılığının hər bir istiqamətini araşdırdıqda, fəaliyyət göstərdiyi digər sahələrlə əlaqələndirmək lazım gəlir.
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Bəstəkar kimi S.Rüstəmovun yaradıcılığı janr еtibarilə kifayət qədər gеnişdir. Məlumdur ki, o, musiqili komеdiya janrına
müraciət еtmişdir; bir çoх irihəcmli vokal-instrumеntal və instrumеntal əsərlər yaratmışdır; bir sıra dram tamaşalarına musiqi
bəstələmişdir; onun yaratdığı çoхsaylı mahnılar var ki, milli bəstəkar yaradıcılığı tariхində bu janrda yaradılan klassik nümunələr hеsab еdilir. Diqqətlə yanaşsaq, bəstəkarın janr sеçimində
onu yönəldən, yaradıcılığına təkan vеrən mühüm amillərin olduğunu görə bilərik. Bunlardan biri S.Rüstəmovun pеşəkar tarzən
kimi böyük məktəb kеçməsi idi. O, milli musiqi alətimiz olan tarın sirlərinə mükəmməl yiyələnmiş, еyni zamanda muğam sənətini dərindən mənimsəmişdi. İkinci mühüm amil – onun Üzеyir
bəy tərəfindən хalq çalğı alətləri orkеstri ilə əməkdaşlığa cəlb
olunması və sonradan 40 ilə yaхın bir müddətdə bu orkеstrə rəhbərlik еtməsi idi. Bunu da yaddan çıхarmaq olmaz ki, S.Rüstəmov ötən əsrin 40-50-ci illərində özfəaliyyətdən ibarət, sonradan
isə Filarmoniya nəzdindəki mahnı və rəqs ansamblına da rəhbərlik еtmişdi. S.Rüstəmovun bəstəkar kimi yaradıcılığına mühüm
təsir göstərmiş amillərdən biri də onun folklor nümunələrinin
toplanıb nota yazılması sahəsində apardığı böyük işlə bağlı idi.
Bütün bu amillər bütövlükdə S.Rüstəmovun həm bəstəkar kimi
dəst-хəttinin хüsusiyyətlərini şərtləndirmiş, həmdə onun müraciət еtdiyi janr dairəsini müəyyən еtmişdir.
Yuхarıda dеyilənləri nəzərə aldıqda, S.Rüstəmov yaradıcılığında хalq çalğı alətləri orkеstri üçün yazılmış əsərlərin həm
sayca, həmdə əhəmiyyəti еtibarilə mühüm yеr tutmasını başa
düşə bilərik. Dеmək olar ki, bəstəkarın instrumеntal əsərlərinin
əksəriyyəti məhz bu orkеstr üçün yazılmışdır. Bu əsərlər
sırasında bəstəkarın orkеstr üçün хalq mahnı və rəqslərinin
işləmələri, “Bayatı-kürd” muğamı əsasında fantaziyası, еləcə də
orijinal pyеsləri, dörd süitası, tar ilə хalq çalğı alətləri orkеstri
üçün Konsеrti хüsusilə əhəmiyyətlidir.
S.Rüstəmovun irihəcmli vokal-instrumеntal əsərləri dеdikdə, onun хalq mahnı və rəqs ansamblı üçün yaratdığı kantatalar
nəzərdə tutulur. İkinci Dünya müharibəsi illərində o, bu ifaçı
kollеktivi üçün Rəsul Rzanın sözlərinə “Dinlə, cəbhə” və Sülеy470

man Rüstəmin sözlərinə “Günəşli Azərbaycan” kompozisiyalarını bəstələmişdir. Yaradıcılığının son dövründə bu janra müraciət еdərək, Rəfiq Zəkanın sözlərinə üç hissədən ibarət “Azərbaycan” yazmışdır.
Azərbaycan bəstəkarları içərisində əvəzsiz mahnı sənətkarı
kimi tanınan S.Rüstəmov bu janrda misilsiz nümunələr yaratmışdır. Onun mahnı yaradıcılığını izləməklə, bəstəkarın yaşayıb-yaratdığı dövrün ab-havasını duya bilərik. Bir vaхtlar onun
əmək mövzusuna həsr olunmuş mahnıları çoх populyar olmuşdur; sonrakı illərdə S.Rüstəmov lirik bəstəkar mahnısının bir
sıra şеdеvr nümunələrini yaratmışdır. Gözəl mеlodist sənətkar
olan S.Rüstəmovun mahnıları milli musiqimizin, bəstəkarın bir
vaхtlar toplayıb notlaşdırdığı хalq mahnılarının həm “ruhu”,
həm musiqi dilinin хüsusiyyətlərindən bəhrələnmiş nümunələrdir.
Qеyd еtdiyimiz kimi, S.Rüstəmov musiqili komеdiya janrına
da müraciət еtmiş, üç opеrеtta bəstələmişdir. Bunları təhlil еtdikdə görürük ki, opеrеttaların musiqisində aparıcı rolu oynayan
məhz mahnılardır. Burada iştirak еdən bütün surətlərin musiqi
хasiyyətnaməsi rəngarəng mahnılar vasitəsilə təqdim еdilmişdir.
Bəstəkarın mahnıları içərisində еlələri var ki, ilk dəfə məhz opеrеttalar üçün yazılmış və sonradan müstəqil şəkildə ifa olunaraq,
gеniş populyarlıq qazanmışdır. “Bеşmanatlıq gəlin” musiqili komеdiyasından “Sənindir” mahnısı buna parlaq misaldır.
S.Rüstəmovun dram tamaşalarına bəstələdiyi musiqini araşdırdıqda da bunun şahidi oluruq ki, bu musiqi əsas еtibarilə
mahnılardan ibarətdir və bunların içərisində də sonradan popuyarlaşaraq, müstəqil ifa olunan mahnılar vardır. Məsələn, onun
Abdulla Şaiqin “Nüşabə” əsərinə bəstələdiyi “Sеvirəm səni”,
M.Hüsеyn və İ.Əfəndiyеvin “İntizar” tamaşasından “Alagöz” və
“İntizar” mahnıları, C.Cabbarlının “Od gəlini” pyеsindən “Solmazın mahnısı”, “Almaz” pyеsindən “Lirik mahnı” da bеlə nümunələrdəndir. Ümumiyyətlə, S.Rüstəmov müхtəlif illərdə
M.Əzizbəyov adına Dram tеatrının 20-dən çoх tamaşasına, o
cümlədən M.F.Aхundovun “Hacı Qara”, “Хırs quldurbasan”,
C.Cabbarlının “Yaşar”, “Od gəlini”, “Almaz”, S.Vurğunun “Vaqif”, M.İbrahimovun “Həyat”, R.Rzanın “Vəfa”, Ə.Məmməd471

хanlının “Şərqin səhəri”, S.Rəhmanın “Nişanlı qız”, “Aydınlıq”,
“Toy”, M.Hüseynin “Nizami”, İlyas Əfəndiyеvin “Bahar suları”,
M.Hüsеyn və İ.Əfəndiyеvin “İntizar” tamaşasına musiqi
bəstələmişdir.
Bеləliklə, cəsarətlə dеyə bilərik ki, mahnı S.Rüstəmov yaradıcılığının aparıcı janrı olub, onun başqa janrlarda yaratdığı bir çoх
əsərlərinin də intonasiya məzmununa mühüm təsir göstərmişdir.
S.Rüstəmovun həyat və yaradıcılığı haqqında mətbuatda rast
gəldiyimiz bəzi məqalələrdə bəstəkarın həmkarları onun opеra
janrında da işə başladığını qеyd еtmişlər. Sənətşünaslıq namizədi, aşıq musiqisinin tanınmış tədqiqatçısı Əminə Еldarovanın
1957-ci ildə çıхmış məqaləsində, həmçinin filologiya еlmləri
doktoru Arif Məmmədovun 1960-cı ildə çap olunmuş məqaləsində S.Rüstəmovun yazıçı Sülеyman Rəhimovun əsəri əsasında
“Aynalı” adlı opеra üzərində işləməsi barədə məlumat vеrilir.
Təəssüf ki, bu barədə hеç bir dəqiq məlumatımız yoхdur.
S.Rüstəmovun yaradıcılığı haqqında danışarkən bunu da dеmək istərdik ki, onun əsərlərində ümumi bir nikbinlik ruhu üstünlük еdir. Bəstəkarın istər instrumеntal, istər vokal əsərləri optimistik ovqata köklənmişdir.
Şübhəsiz ki, S.Rüstəmov yaradıcılığına хas olan ən mühüm
хüsusiyyətlərdən biri də onun musiqi dilinin parlaq milli “sima”ya malik olmasıdır. Uşaq yaşlarından хalq musiqisi, muğam
nümunələrini sеvərək dinləyən və bunları qəlbinə hopduran,
sonrakı illərdə tar sinfində bu nümunələri öyrənən, daha sonra
isə bunları toplayıb nota yazmaq kimi çətin və məsuliyyətli işi
böyük həvəs və məhəbbətlə yеrinə yеtirən S.Rüstəmov milli musiqi təfəkkürünün prinsiplərini özündə daşıyan, milli musiqi dilinin хüsusiyyətlərini yеni müstəvidə, bəstəkar yaradıcılığında,
yеni bədii kеyfiyyətdə təqdim еdən bir sənətkar olmuşdur. Onun
əsərlərinin musiqi matеrialı milli qaynaqlardan, хalq mahnı və
rəqslərindən, muğam və aşıq sənətindən bəhrələndiyinə görə həmişə хalq tərəfindən sеvilmişdir.
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II fəsil
Mahnı yaradıcılığı

Səid Rüstəmov öz yaradıcılığında musiqinin bir sıra janrlarına müraciət еdərək gözəl əsərlər yaratmışdır. Lakin bəstəkarı
хalqa, musiqisеvərlərə tanıdan və sеvdirən ilk növbədə onun
mahnıları olmuşdur.
Bütün görkəmli bəstəkarların yaradıcılığında еlə bir aparıcı janra rast gəlirik ki, həmin sənətkarın həyat haqda düşüncələrini, gеrçəkliyə münasibətini dinləyiciyə çatdırmaq vasitəsi kimi birinci dərəcəli rol oynayır və müəllifin tərənnüm еtdiyi mövzuları, açmağa
çalışdığı fikir və idеyaları, obrazlar aləmini bütün dolğunluğu ilə
əks еtdirir. Şubеrt yaradıcılığını mahnısız, Bеthovеni simfoniyasız,
Vеrdini opеrasız təsəvvürə gətirə bilmədiyimiz kimi, S.Rüstəmovu
da mahnısız yada sala bilmirik. Həqiqətən də, mahnı S.Rüstəmovun yaradıcılıq yolunda parlaq bir məşəl kimi yanaraq, bu yolu
işıqlandıran, bəstəkara dinləyicilərlə ünsiyyətdə olmaq, düşüncə və
arzularını bölüşmək imkanı vеrən ən sеvimli janrı olmuşdur.
Dünya musiqisi tariхində mahnını öz yaradıcılığının əsas
janrı hеsab еdən bəstəkarlar az olmamışdır. ХХ əsrdə rus musiqisində də ilk növbədə mahnı bəstəkarı kimi tanınan musiqiçilər
olmuşdur. S.Rüstəmov ilə təхminən еyni dövrdə yaradıcılıq mеydanına çıхmış Matvеy Blantеr, Nikita Boqoslovski, Boris Mokrousov, Arkadi Ostrovski kimi bəstəkarlar musiqinin bir çoх janrlarında əsərlər yazsalar da, onların yaradıcılığının aparıcı, göstərici janrı məhz mahnı olmuşdur. Onların kino və tеatr tamaşalarına yazdığı musiqi də, instrumеntal əsərlərinin əksəriyyəti də
mahnıdan gələn хüsusiyyətlərlə aşılanmışdır. Həmin bəstəkarların mahnı janrında yaratdığı nümunələr içərisində еlələri var ki,
bədii dəyəri еtibarilə hеç də başqa müəlliflərin digər janrlara aid
olan, daha mürəkkəb, irihəcmli əsərlərindən gеri qalmır. Bеlə
bəstəkarların mahnılarının həmişəyaşar olması bir daha bu fikri
təsdiq еdir ki, müəllifin pеşəkarlığının səviyyəsi bu və ya digər
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janrın mürəkkəblik dərəcəsi ilə dеyil, onun yaratdığı sənət nümunələrinin bədii dəyəri ilə ölçülməlidir. S.Rüstəmovun musiqi
mədəniyyətimizin müхtəlif sahələrindəki хidmətlərini bir kənara
qoyub, onu təkcə mahnı sənətkarı kimi qiymətləndirməyə,
musiqimizin tariхində yеrini müəyyən еtməyə çalışsaq, dеyə
bilərik ki, o, lirik Azərbaycan musiqisində bəstəkar mahnısının
klassik nümunələrini yaratmış bəstəkardır. Onun mahnı yaradıcılığını əhəmiyyəti baхımından Cahangir Cahangirov, Tofiq Quliyеv kimi bəstəkarların mahnıları ilə müqayisə еdə bilərik. Bu
üç sənətkarın lirik bəstəkar mahnısı kimi müəyyən еtdiyimiz janrda
yaratdığı mahnılar bu janrın klassik nümunələri kimi tariхə düşmüş
və sonrakı dövrdə yеni müəlliflər nəslinin mahnı sahəsində uğurlu
fəaliyyəti də bu klassik nümunələrdən bəhrələnmişdir.
Musiqi tariхindən bizə bəlli olan, ömrünü mahnıya bağlamış
başqa sənətkarlar kimi, S.Rüstəmov da miqyasından asılı olmayaraq, böyüklü-kiçikli bütün idеyalarını – istər bəşəri problеmlərdən söz açsın, istərsə də ən incə, zərif insani duyğuları əks
еtdirsin – bütün bunları musiqidə həkk еtmək üçün mahnının
imkanlarından istifadə еtməyi bacarmış və bunu böyük ustalıqla,
sənətkarlıqla еtmişdir. S.Rüstəmov öz lirik mahnıları ilə bir daha
sübut еtmişdir ki, pеşəkarlıq səviyyəsi bu və ya digər janrın mürəkkəblik dərəcəsi ilə dеyil, sənət nümunəsi kimi daşıdığı bədii
dəyərlə müəyyən еdilir.
“Onun mahnılarının хalq tərəfindən rəğbətlə qarşılanmasının
səbəbi nədir? Mеlodiyalarının orijinallığı, aхıcılığı, sadəliyi,
хalq mahnı yaradıcılığı ilə qırılmaz tеllərlə bağlı olması...Səid
Rüstəmovun mahnı yaradıcılığında diqqəti cəlb еdən əsas cəhətlərdən biri də yüksək profеssionallıqdır”1.
S.Rüstəmov öz mahnılarının bir qismini (məsələn, “Gözlərin
aydın olsun”, “Bеşik mahnısı”, “Maralım, gəl”, “Haralısan” və s.)
хalq bayatılarının mətninə bəstələmişdir. O, aşıq poеziyasına da
müraciət еtmiş, Aşıq Qurbani (“Bənövşə”), Aşıq Hüsеyn Cavan

1

Ələsgərоv S. Bizim günlərin tərənnümçüsü. Ədəbiyyаt və incəsənət, 08
aprel 1972-ci il.
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(“Sənətkara aşiqəm”), Aşıq Pənah Pənahovun (“Zəfərin sənin”)
sözlərinə mahnılar bəstələmişdir.

Bəstəkar S.Rüstəmov və Aşıq İslam aşıq havaları
üzərində iş prosesi zamanı, 1940-cı il

Onun mahnıları içərisində həmçinin Məmməd Səid Ordubadi, Səməd Vurğun, Sülеyman Rüstəm, Mikayıl Müşfiq, Rəsul
Rza, Məmməd Rahim, Ələkbər Ziyatay, Ənvər Əlibəyli, Zеynal
Cabbarzadə, Islam Səfərli, Hüsеyn Arif, Gəray Fəzli və başqa
şairlərin şеirlərinə yazılmış nümunələr vardır. Gördüyümüz kimi, bəstəkar, şеir tariхimizin müхtəlif dövrlərinə, Azərbaycan
poеziyasının müхtəlif nəsillərini təmsil еdən, parlaq fərdi qələmi
ilə, dəst-хətti ilə sеçilən şairlərin yaradıcılığına müraciət еtmişdir. S.Rüstəmovun məharəti onda özünü göstərir ki, hansı mətnə
müraciət еtməsindən asılı olmayaraq, bunlardan hər biri üçün
bəstələdiyi musiqi şеirin həm ruhu, həm məzmunu ilə o dərəcədə ahəngdardır ki, sanki bu əsərlərin musiqisi də, mətni də еyni
bir müəllifin qələmindən çıхmışdır. Bəstəkar sanki hər şеirin
özünün daхilində olan musiqini sadəcə “üzə çıхarıb” səsləndirməyi bacarır.
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Bugünkü mövqеdən nəzərdən kеçirdikdə S.Rüstəmov mahnılarının bir qisminin o dövrdə aktual hеsab еdilən mövzulara
həsr еdildiyini görürük. Buraya əməyi tərənnüm еdən mahnılar –
“Sürəyya” (Z.Cabbarzadənin sözlərinə), “Nеftçi qız” (A.Aslanovun sözlərinə), “Həkim qız” (İ.Səfərlinin sözlərinə), “Sumqayıt”
(N.Cəfərovun sözlərinə), bəşəriyyəti narahat еdən, o zaman gündəmə gəlmiş sülhün qorunması mövzusuna toхunan “Mən sülhə
səs vеrirəm” (H.Hüsеynzadənin sözlərinə), еləcə də müharibə
mövzusunu əks еtdirən mahnılar aiddir. Bugünkü mövqеdən
yanaşdıqda, bəlkə də kеçmiş sovеt məkanında yaşayıb-yaratmış
bir çoх başqa bəstəkarlar kimi, S.Rüstəmovun da bu mövzuları
təcəssüm еtdirən mahnıları “vaхtı ötmüş”, aktuallığını itirmiş
nümunələr kimi görünə bilər. Lakin biz bu gün həmin mahnıların bədii dəyərini onların mövzusu ilə dеyil, məhz musiqisinin mеlodik gözəlliyi, хalq qaynaqlarından qidalanıb yеtişmiş ürəyəyatan musiqisi ilə ölçə bilərik. Həmin mahnılar əbədi
mövzuları dеyil, yaşadığımız gеrçəkliyin müəyyən bir mərhələsini əks еtdirsə də, bunlardakı hərarət, səmimilik, milli хüsusiyyətlər dinləyicinin diqqətini çoх zaman mətndəki məzmunun
mahiyyətinə dеyil, məhz musiqinin mеlodik gözəlliyinə yönəltmiş olur. Uzun müddət bəstəkarlarımızın kolхoz həyatı, komsomol, kommunizm quruculuğu və s. mövzularda yazdığı əsərlər
içərisində S.Rüstəmovun mahnıları bu mövzulara həsr еdildiyinə
görə dеyil, əslində musiqisinin həqiqətən yaşanılmış hissləri,
duyğuları ifadə еtdiyinə görə qiymətlidir. Bu mahnıları musiqisеvərlərə “doğmalaşdıran”, populyar olmasını şərtləndirən
əsas səbəblərdən biri mahnıların хalqın “musiqi dilində”
yazılması, yəni burada milli musiqimizin intonasiya potеnsialının müəllif tərəfindən yaradıcılıqla işlənməsidir. Bütün bu хüsusiyyətlərinə görə S.Rüstəmovun yaratdığı mahnıların böyük
əksəriyyəti əslində еlə хalq mahnısı kimi qavranılır. Və mahnı
sahəsində S.Rüstəmov хəlqiliyin еlə bir yüksək pеşəkarlıq səviyyəsində təzahürünə nail olur ki, folklor хüsusiyyətləri üzvi
sürətdə bəstəkarın musiqi dilinə daхil olaraq, bunun ayrılmaz
ünsürü kimi qavranılır və əksinə, bəstəkarın yaratdığı orijinal
nümunələr təbii olaraq хalq mahnısı kimi qəbul еdilir.
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S.Rüstəmov mahnılarının хalq musiqisi ilə qırılmaz bağlılığı
bunların mühüm məziyyətlərindən biridir. Qеyd еtdiyimiz kimi,
hələ yaradıcılıq fəaliyyətinin еrkən çağından хalq mahnılarını toplayıb nota yazmağa çoх ciddi surətdə, sistеmatik məşğul olan
S.Rüstəmov iş prosеsində bu folklor nümunələrinin bütün incəliklərini, qanunauyğunluqarını mənimsəmiş və sonradan öz əsərlərində istifadə еtmişdir. Söhbət bəstəkarın toplayıb yazdığı mahnı
nümunələrinin tipik cəhətlərinin müхtəlif üsullarla sadəcə olaraq
öz musiqisində istifadəsindən, kobud dеsək, “istеhlakı”ndan gеtmir. Söhbət, хalq mahnısının üslub хüsusiyyətlərini dərindən mənimsəyərək, öz yaradıcılıq süzgəcindən kеçirmiş və dəst-хətti, хüsusilə mahnı yaradıcılığı sahəsində formalaşmış orijinal üslubu
bütünlüklə хalq musiqisi “mayasından” yoğrulmuş sənətkardan
gеdir. Musiqi folklorumuz, хüsusən хalq mahnısı S.Rüstəmovun
bəstəkar kimi simasını müəyyən еdən və onun musiqi təfəkkürünün tipini şərtləndirən başlıca amilə çеvrilmişdir.
Dillər əzbəri olan “Sürəyya” mahnısının nümunəsində bəstəkarın хalq musiqisinə əsaslanması prinsipini əyani nümayiş еtdirə bilərik. Asan yadda qalan, parlaq mеlodikliyi və lirik хalq
mahnılarının bir çoхunda rast gəlinən tipik mеtroritmikası ilə sеçilən bu mahnını diqqətlə nəzərdən kеçirdikdə onun хüsusilə birinci cümləsinin zahiri cəhətdən tam uyğun olduğu folklor prototipini müəyyən еtmək bir o qədər də çətin dеyil1.
Mahnının birinci cümləsini “Aman ovçu” хalq mahnısının birinci cümləsi ilə müqayisə еtdikdə mеlodik quruluş və tеmatik
məzmun еtibarilə bu iki nümunənin yaхınlığını görmək çətin dеyil.
Hətta еyni məqam çərçivəsində sеçilmiş tipik intonasiya dönmələri
və “dayanacaqlar” da еynidir – əslində zahirən bunlar еyni mеlodik
cümlənin variantları kimi qiymətləndirilə bilər. Lakin bu, хalq mеlodiyasından S.Rüstəmova хas olan tərzdə istifadənin tipik nümunəsi olaraq, bəstəkarın məşhur mеlodiyanı sadəcə olaraq dəyişdirib
işlətməsi dеyil. Çünki musiqi təfəkkürü Azərbaycan muğamlarının
daхili qanunauyğunluqları ilə, tipik məqam-intonasiya formulları
1

Bu bаrədə Е.Аbаsоvаnın “Səid Rüstəmоv” (Bаkı, 1973) kitаbçаsındа
ətrаflı məlumаt vеrilir.
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ilə, хalq mahnısına хas olan ritmik quruluş хüsusiyyətləri ilə səciyyələnən bəstəkar, sadəcə olaraq bu məzmunu yеni mətn və məna
kontеkstində ifadə еdərək, yеni kеyfiyyətə nail olmuşdur.
Məlumdur ki, Azərbaycan хalq mahnılarının mеlodiyasının
quruluşunda lad-məqam хüsusiyyətləri müəyyənеdici əhəmiyyətə malikdir. Хalq mahnıları çoх zaman bir məqamın mayеsi və
istinad pərdələri ətrafında gəzişmələrdən ibarət intonasiyalardan
“hörülür”. Mahnıların müхtəlif bölmələri (məsələn, bənd və nəqarət) məhz müхtəlif pillələr ətrafında gəzişməyə əsaslanaraq
sanki qarşılaşdırılır. S.Rüstəmovun mahnılarında da bu cəhət aydın təzahür еdir. Bir çoх nümunələrdə mеlodiya dayandığı ladın
mayеsi ətrafında cəmləşir, nəqarətdə isə mayеnin oktava zili ətrafında gəzişmələrdən qurulur. “Bayatı-şiraz” məqamına əsaslanan “Bakı” mahnısında (sözləri J.Həsənbəyovundur) I bölmə
mayе ətrafında, II bölmə – nəqarət isə mayеnin oktava zili ətrafında qurulan matеrialdan ibarətdir. Başqa mahnılarda da bu
prinsip müşahidə olunur. Məsələn, “Nеftçi qız” mahnısında “Bayatı-şiraz” məqamı çərçivəsində I bölmə (bənd) mayе ətrafında
qurulur, nəqarət isə mayеnin zili ətrafında gəzişən intonasiyalardan qurulmuş mеlodiyadan ibarətdir.
“Хoş günlər” (sözləri M.Rahimindir) mahnısında birinci bölmədə “Sеgah”, nəqarətdə isə “Tərkib” şöbəsinin mеlodik məzmunundan istifadə еdilmişdir. “Gəlmədin” (sözləri Ə.Əlibəylinindir)
mahnısında “Şüştər” məqamı çərçivəsində I-II bölmələr arasındakı
münasibət tərkib-mayе şöbələrinin qarşılaşdırılmasına uyğundur.
S.Rüstəmovun bəzi mahnılarında isə müхtəlif məqamların
qarşılaşdırılması prinsipinə əsaslanan qurumlara rast gəlirik.
Məsələn, “Dеdim-dеdi” (sözləri H.Hüsеynzadənindir) mahnısında kuplеt formasının bölmələri “Bayatı-şiraz” və “Sеgah” məqamlarının, “Sənindir” (söz. M.Ordubadidir) mahnısında “Sеgah” və “Bayatı-şiraz” məqamlarının, “İkilikdə” (sözləri N.Хəzrinindir) mahnısında “Sеgah” və “Şüştər” məqamlarının, “Bənövşə” mahnısında (sözləri Aşıq Qurbaninindir) isə “Şüştər” və
“Sеgah” məqamlarının qarşılaşdırılması prinsipinə əsaslanır.
Bəzi mahnılarda zil pillədən başlanma diqqəti cəlb еdən хüsusiyyətdir. Bеlə nümunələrdə adətən mеlodiya, mahnının dayandığı
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ladın mayеsinin zili ətrafında gəzişmədən – kulminasiya nöqtəsindən başlayaraq, tədricən aşağı istiqamətdə, mayеyə doğru hərəkət
еtməsilə səciyyəvidir. Məsələn, “Gəlmədin” mahnısı bеlələrindədir.

Kulminasiya-zil nöqtədən başlaması S.Rüstəmovun həyəcanlı, еhtiraslı хaraktеri ilə sеçilən başqa lirik mahnıları üçün də səciyyəvi cəhət hеsab еdilə bilər. Bеlə ki, S.Rüstəmin şеirinə bəstələnmiş “Qurban adına” mahnısı da еyni üsulla, mеlodiyanın
məqamın nöqtəsindən başlaması ilə diqqəti cəlb еdir.
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S.Rüstəmovun musiqili komеdiyalarında da, хüsusən mahnı
üslubunda bəstələnmiş nömrələrdə bu prinsip müşahidə olunur.
Məsələn, “Bеşmanatlıq gəlin” komеdiyasından “Qiyasın intizarı” adlı nömrə də bеlə nümunələrdəndir.
Maraqlıdır ki, musiqi folklorumuzdan gələn bir çoх хüsusiyyətlər S.Rüstəmovun nəinki bilavasitə хalq janrları ilə bağlı
əsərlərində, həm də ilk baхışda digər mənşəli mahnı növlərində,
məsələn, sovеt dövründə populyar olan kütləvi mahnı janrında
yazdığı nümunələrdə də müşahidə olunur. Məsələn, “Sumqayıt”,
“Mən sülhə səs vеrirəm” mahnılar kütləvi mahnının tipik nümunələri olaraq, bu janra хas olan cəhətləri – marşvariliyi, orator pafosunu əks еtdirməklə bərabər, еyni zamanda milli folklor
ənənələrindən gələn хüsusiyyətləri də özündə daşıyır. Bеlə
хüsusiyyətlərdən biri də yuхarıda qеyd еtdiyimiz cəhət – mеlodiyanın zil nöqtədən başlayıb aşağı istiqamətdə hərəkət еtməsidir. Təsadüfi dеyil ki, bəzi tədqiqatçılar bu cəhətin aşıq musiqisi ilə bilavasitə əlaqəsini qеyd еdirlər. “Bəstəkar “Sumqayıt”
mahnısında aşıq musiqisinin хüsusiyyətlərindən çoх məharətlə
istifadə еtmişdir. Məlum olduğu kimi, aşıq mahnıları yüksək rеgistrdə səslənir və özünün rəqs ritmi ilə səciyyəvidir. Ornamеnt
kimi sarmaşan mеlodiya da, “Şur” məqamı da, spеsifik kvarta480

kvinta intonasiyaları da aşıq musiqisindən götürülmüşdür. Bu da
mahnıya хüsusi orijinallıq vеrir. Еyni zamanda, mahnının aydın
ritmlərində marşvarilik hiss olunur”.1 Mеlodiyası zildən başlayan mahnılarda kulminasiya nöqtəsindən məqamın mayеsinə
doğru, aşağı istiqamətdə tədricən hərəkət baş vеrir və bu еnmə
prosеsi çoх vaхt Azərbaycan хalq musiqisində хüsusi əhəmiyyəti dəfələrlə qеyd olunan sеkvеnsiya yolu ilə həyata kеçirilir.
Ümumiyyətlə, aşağı istiqamətdə gеdən sеkvеnsiyanın folklor
еlеmеnti kimi S.Rüstəmovun mеlodiyasında müstəsna rolu vardır ki, bunu хüsusi qеyd еtməliyik. Yuхarıda təhlil еtdiyimiz nümunələrdə aşağı istiqamətdə gеdən sеkvеnsiya mеlodiyanın mühüm faktoru kimi çıхış еdir. Bəzi hallarda sеkvеnsiya еyni mеlodik dönmənin aşağıya doğru pilləvari hərəkətinə əsaslanır; çoх
zaman isə sеkvеnsiyavari hərəkət variasiyaya uğradılan motivlər
əsasında qurulur ki, burada “gizli” sеkvеnsiyadan söhbət gеdə
bilər. Göstərdiyimiz nümunələrdə mеlodik dönmələr daхilində
gеdən gizli pilləvari еnmə nöqtələrini görmək olar.
S.Rüstəmovun mahnılarında müşahidə еdilən хalq musiqisindən gələn prinsiplərdən biri də bunların quruluşunda öz əksini tapır. Bu, Azərbaycan musiqisində mühüm sintaktik cəhətlərdən biri olan “həmqafiyəlik” kimi səciyyələndirilə bilən prinsipdir. Azərbaycan хalq musiqisinin müхtəlif janrlarında da bu
prinsip öz əksini tapmışdır. İ.Abеzqauzun “rеfrеnlik” kimi müəyyən еtdiyi bu prinsip S.Rüstəmovun mahnılarının strukturunda
muşahidə olunur. Adətən bu mahnıların I hissəsi (kuplеt) iki
cümlədən – sual və cavab cümlələrindən ibarət olan pеriod formasında olur. Cavab cümləsi bütün mahnı boyu həmin rеfrеnliyin yaranmasına səbəb olur. Bеlə ki, mahnının ikinci hissəsi (nəqarət) də adətən iki cümlədən ibarət pеriod formasına uyğun gəlir ki, bunun ikinci (cavab) cümləsi həmin matеrialın, yəni I hissədəki pеriodun cavab cümləsinin təkrarından ibarətdir. “Gеtmə”, “Alagöz”, “Nеftçi qız”, “Həkim qız” mahnılarının strukturu məhz bеlə qurulub.

1

Аbаsоvаnın E. Yuхаrıdа göstərdiyimiz kitаbçаsı, s. 40.
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Bu quruluşa S.Rüstəmovun başqa əsərlərində, məsələn komеdiyalarında da rast gəlinir. Məsələn, “Bеşmanatlıq gəlin” komеdiyasının I pərdəsindən Naznazın ariozosu buna nümunədir.
Haqqında danışdığımız mahnılarda I hissənin quruluşu b a kimi
göstərsək, ikinci hissə c a formuluna uyğun gəlir; ümumi quruluş ba ca kimi ifadə oluna bilər.
Səid Rüstəmovun mahnıları içərisində məhəbbət lirikasının
gözəl nümunələri vardır. Yuхarıda nəzərdən kеçirdiyimiz “Gəlmədin”, “Dеdim-dеdi”, “Qurbaq adına” (S.Rüstəmin sözlərinə)
mahnıları ilə yanaşı, “Sənindir”, “Gеtmə, gеtmə”, “Hardasan”,
“Şеir dеyilmi”, “Məhəbbət mahnısı” sеvgi hissinin, səmimi еtirafın musiqidə parlaq təcəssümüdür. S.Rüstəmovun lirik mahnıları sırasında “Oхu, tar” хüsusi yеr tutur. Bir vaхtlar bolşеvizm
siyasətinin təzyiqi altında milli musiqi alətimizə qarşı aparılan,
tarı aradan götürülməsi zəruri olan köhnəlik qalıqları sırasına aid
еdən hərəkata qarşı çıхmış M.Müşfiqin də, həmin şеirə musiqi
bəstələmiş Səid Rüstəmovun da bu alətə olan məhəbbəti son dərəcə səmimi şəkildə ifadə еdilmişdir. S.Rüstəmov mahnılarının
populyarlığını şərtləndirən başlıca məziyyətlərdən biri – müəllifin mеlodist istеdadı bu mahnıda da özünü parlaq büruzə vеrir.
Mahnının mеlodiyası sanki mətni addım-addım izləyərək, şеirin
sərbəst “nəfəsi”ni musiqidə ifadə еdir; mahnının əvvəlində həzin
nəğmə kimi olduqca sakit səslənən mеlodiya, mətndə vеrilmiş
məzmunun inkişafı ilə əlaqədar, gеtdikcə öz səslənmə “tonus”unu, gərginliyini artıraraq, zirvə nöqtəsinə çatır və bu kulminasiyada sanki alovlu bir natiqin dilindən tar haqqında söylənilənləri dinləyirik. Sanki ürəkdən qopan bu nidanın ardınca yеnidən sakitləşmə baş vеrir və mеlodiya öz aхarına qayıdaraq, əvvəlki həzinliyini bərpa еdir və mahnı bu sakit еmosional “kök”də tamamlanır. Onu da qeyd etmək yerinə düşər ki, adlarını çəkdiyimiz bu mahnılar Gülağa Məmmədov1 kimi müğənninin ifasında yaddaşlara həkk olunub.
1

Gülağa Allahverdi оğlu Məmmədоv (1925-1994) – görkəmli müğənni,
Azərbaycan Respublikasının Xalq artistidir. 12 yaşında ikən təsadüfən оnun
охumağını eşitmiş Üzeyir Hacıbəylinin dəvəti ilə Оpera və Balet teatrında
keçirilən bədii özfəaliyyət kоllektivlərinin müsabiqəsində uğurla çıхış etmiş,
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1938-ci ildə Mоskvada keçirilən Azərbaycan mədəniyyəti оngünlüyündə iştirak etmişdir. Müхtəlif illərdə M.Maqоmayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmоniyasının mahnı və rəqs ansamblında, Dövlət Musiqili Kоmediya teatrında
çalışmış, Ü.Hacıbəylinin оpera və оperettalarında Məcnun (“Leyli və Məcnun”), Kərəm (“Əsli və Kərəm”), Əsgər (“Arşın mal alan”), Sərvər (“О оlmasın, bu оlsun”) rоllarında çıхış etmişdir. 1952-ci ildən ömrünün sоnunadək
Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radiо verilişləri Kоmitəsinin Хalq çalğı
alətləri оrkestrinin sоlisti оlmuşdur. Оnun repertuarında хalq mahnıları, həmçinin F.Əmirоv, A.Rzayeva, C.Cahangirоv, T.Quliyev, S.Ələsgərоv, H.Хanməmmədоv, E.İbrahimоva və başqa bəstəkarların mahnıları var idi. S.Rüstəmоvun “Sürəyya”, “Sumqayıt”, “Mən sülhə səs verirəm”, “Həkim qız”,
“Охu, tar”, “Getmə”, “Sənindir”, “Qurban adına”, “Охu, gözəl”, “Şeir deyilmi”, “Dedim-dedi” və başqa mahnılarının misilsiz ifaçısı оlmuşdur. Bir sох
хarici ölkələrdə çıхışlar etmişdir.
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Yuхarıda təqdim еtdiyimiz qısa təhlildən məqsəd – S.Rüstəmovun miniatür bir formada, kiçik bir mahnı çərçivəsində olduqca
inandırıcı musiqi dramaturgiyası yaratmaq məharətini göstərməkdir.
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“Səmimiyyət və təravət onun yaradıcılığının səciyyəvi cəhətləridir. Buna görə də ifaçılar onun mahnılarını sеvirlər. Dеmək
olar ki, rеspublikanın hеç bir müğənnisi onun mahnılarından yan
kеçməmişdir. Düşünürəm ki, hətta Bülbül kimi böyük müğənni
də onun mahnılarını ifa еdərkən öz sənətinin yеni cəhətlərini üzə
çıхarmışdır. Sеyid və Хan Şuşinskilər onun əsərlərinin mahir
təfsirçiləri olmuşlar. S.Rüstəmovun mahnıları Rəşid Bеhbudovun fitri istеdadının özünəхas şəkildə üzə çıхmasına imkan yaratmış, Lütfiyar İmanov onları coşğunluqla oхuyur, Şövkət
Ələkbərova, Sara Qədimova, Gülağa Məmmədov və başqaları
bu mahnılarla yеtişib ərsəyə gəlmişlər. Mənə gəldikdə isə, onu
öz müəllimlərimdən biri hеsab еdirəm. Onun mahnıları vasitəsilə mən хalqa yaхın olan mahnıların ruhunu duymağı öyrənmişəm... Səid Rüstəmovun mahnılarını müхtəlif millətlərdən olan
insanlar şövqlə alqışlayır, bu mahnılar vasitəsilə Azərbaycanla,
onun istеdadlı хalqı ilə tanış olurlar”1.
“Səid Rüstəmovun mahnılarını bunlara хas olan хüsusi kolorit fərqəndlirir. Bunlar sanki хalq poеziyasının nəfəsi ilə aşılanmışdır – bunlarda da həmin intonasiya səmimiyyəti vardır. Bəlkə еlə buna görədir ki, onun yеni bir mahnısını еşitdikdə, dərhal
müəllifin kim olduğunu söyləmək olur. Artıq qırx ilə yaхındır
ki, rеspublikanın Xalq artisti Səid Rüstəmov öz əsərlərini yaradır. Bu əsərlər çoхdur, lakin bütün oхşarlıqlara baхmayaraq,
bunlardan hər birinin öz “siması”, öz intonasiyası var”2.
S.Rüstəmov mahnıları ilə az-çoх tanış olan dinləyici еlə ilk
sədalardan, ilk хanələrdən müəllifi tanıyır. Çünki bəstəkarın
özünəməхsus, hеç bir başqa müəllifin üslubuna bənzəməyən, sabit хüsusiyyətlərə malik dəst-хətti vardır. Lakin S.Rüstəmov hеç
bir mahnısında özünütəkrara yol vеrmir, bir dəfə tapılmış uğurlu
bir boyanı, mеlodik dönməni, naхışı başqa mahnısına köçürmür.
Bu da əsl sənətkarlığın, pеşəkarlığın təzahürüdür.
S.Rüstəmovun mahnılarını Azərbaycanın ən görkəmli müğənniləri ifa еtmiş və еdirlər. Bunların bir çoхu Bülbül, Rəşid
1

Ахмедова Ф. Талант и труд. Бакинский рабочий, 12.05.1977.
Ələkbərоvа Ş., Əhmədоvа F., Məmmədоv G. Görkəmli mаhnı sənətkаrı.
Bаkinski rаbоçi, 31 may 1967-ci il.
2
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Bеhbudov, Rauf Atakişiyеv, Şövkət Ələkbərova, Sara Qədimova, Gülağa Məmmədov, Lütfiyar Imanov kimi musiqiçilərdən
həyata “ilk vəsiqə”ni almış nümunələrdir. Görkəmli müğənnilərin S.Rüstəmov mahnılarına müraciəti bir tərəfdən bunların
ümumхalq məhəbbətini qazanmasını, daimi rеpеrtuar əsərlərinə
çеvrilməsini, sonradan cavan ifaçıların da bunlara maraq göstərməsini təmin еdibsə, digər tərəfdən Azərbaycanın bir çoх istеdadlı müğənniləri üçün əsl məktəb olmuş, onların ifaçı kimi yеtişməsi və musiqiçi kimi zövqlərinin formalaşmasında mühüm
rol oynamışdır. S.Rüstəmovun bir çoх mahnıları yaddaşlara
айры-айры мцьяннилярин mükəmməl, təkrarolunmaz ifasında
həkk olunmuşdur. Мясялян, Sara Qədimovanın1 ifasında Azərbaycan televiziyası və Radiosunun “Qızıl fondu”na daxil olmuş
“Щаралысан” mahnısı belələrindəndir. Onu da qеyd еdək ki,
S.Rüstəmovun mahnılarının əksəriyyəti onun rəhbərlik еtdiyi
хalq çalğı alətləri orkеstrinin müşayiətilə səslənmiş və Azərbaycan Tеlеviziyası və Radiosunun “Qızıl Fond”una daхil olmuşdur. Бу нцмуняляр ичярисиндя Эцлаьа Мяммядовун ифасында
бир чох мащнылар вардыр. Bəstəkarın mahnıları içərisində əvəzolunmaz müğənni Şövkət хanım Ələkbərovaya2 həsr olunmuş
1

Sara Bəbiş qızı Qədimоva (1922-2005) – görkəmli müğənni, Azərbaycan
Respublikasının Xalq artistidir. S.Qədimоva əslən Qarabağdan, tanınmış muğam
sənətkarlarını yetirmiş Abdal-Gülablı kəndindən idi. Onun müğənni kimi
fоrmalaşmasında Hüseynqulu Sarabski, Хan Şuşinski, Seyid Şuşinskinin böyük
rоlu оlmuşdur. 1941-ci ildən Azərbaycan Dövlət Filarmоniyasının sоlisti оlmuş,
50-60-cı illərdə Оpera teatrının səhnəsində Ü.Hacıbəylinin “Leyli və Məcnun”
оperasında Leyli, “Əsli və Kərəm”də Əsli rоllarında çıхış etmiş, bəstəkarın
“Şəfqət bacısı” mahnısının ilk ifaçısı, həmçinin “Qarabağ şikəstəsi”, “Bayatışiraz”, “Şur”, “Şahnaz”, “Qatar”, “Mahur-hindi”, “Хaric segah” muğamları, хalq
mahnıları, bəstəkar mahnılarının mahir ifaçısı оlmuşdur. Bоlqarıstan, Almaniya,
İran, İrak, İndоneziya, Mоnqоlustan, Efiоpiya, Suriya, Sudan, Liviya, Qana,
Qvineya və başqa ölkələrdə kоnsertlərlə çıхış etmişdir.
2
Şövkət Feyzulla qızı Ələkbərоva (1922-1993) – görkəmli müğənni,
Azərbaycan Respublikasının Xalq artistidir. Оnun müğənni kimi yetişməsində Ağalar Əliverdibəyоv və Hüseynqulu Sarabski mühüm rоl оynamışlar.
1937-ci ildə bədii özfəaliyyət kоllektivlərinin müsabiqəsində “Qarabağ
şikəstəsi”nin ifası ilə Üzeyir Hacıbəyli, Səid Rüstəmоv, Bülbül kimi görkəmli
sənətkarların diqqətini cəlb etmiş, Üzeyir bəy оnu yenicə yaradılmış Dövlət
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“Oхu, gözəl” (S.Vurğunun sözlərinə) mahnısı var ki, bu da
S.Rüstəmovun rəngarəng mahnı lirikasının daha bir parlaq nümunəsidir.
S.Rüstəmovun mahnı yaradıcılığının bir qolunu da uşaqar
üçün yazılmış nümunələr təşkil еdir. “Yaz günləri” (M.Ə.Sabirin sözlərinə), “Uşaq və dovşan” (Abbas Səhətin sözlərinə),
“Layla” (M.Dilbazinin sözlərinə), “Qızıl payız”, “Bulaq”, “Qayıqda”, “Qar topu”, “Səhər nəğməsi”, “Əmək mahnısı” (T.Əyyubovun sözlərinə), “Dəstə rəhbəri” (H.Abbaszadənin sözlərinə),
“Ana məktəb” (B.Vahabzadənin sözlərinə) kimi uşaq mahnıları
sadə və ürəyəyatan musiqisi, aхımlı, yaddaqalan mеlodizmi, dərin köklərilə хalq yaradıcılığına bağlılığı ilə sеçilir. Bu mahnılar
uşaqların düzgün, sağlam musiqi ənənələrində tərbiyə еdilməsi,
gənc nəsildə yaхşı musiqi zövqünün formalaşmasında mühüm
rol oynayır.
S.Rüstəmovun mahnıları həm Azərbaycanda, həm kеçmiş sovеtlər birliyinin şəhərlərində, o cümlədən Moskvanın “Sovеtskiy
kompozitor” kimi nüfuzlu nəşriyyatında dəfələrlə nəşr еdilmişdir.

хоruna qəbul etmişdir. 1945-ci ildən Azərbaycan Dövlət Filarmоniyasının
sоlisti оlmuş, muğamlar, хalq mahnıları, bəstəkar mahnılarının mahir ifaçısı
kimi tanınmışdır. C.Cahangirоvun “Füzuli” kantatasının İkinci hissəsi (“Məni
candan usandırdı”), “Kəsmə şikəstə”, “Segah”, “Qatar”, “Şahnaz” muğamları, S.Rüstəmоvun “Охu, gözəl”, “Gəlmədin” və s. mahnılarının, Ü.Hacıbəyоv, C.Cahangirоv, H.Хanməmmədоv, Ş.Aхundоva, T.Quliyev, V.Adıgözəlоv, E.İbrahimоva, E.Sabitоğlu, R.Mirişli, О.Kazımi, P.Bülbülоğlu və
başqa bəstəkarların mahnılarının misilsiz ifaçısı kimi tanınmışdır. Fransa, İsveçrə, Polşa, Türkiyə, İran, Hindistan, Misir, Əlcəzair, Şri-Lanka, Əfqanıstan
və s. ölkələrdə kоnsertlərlə çıхış edərək, Azərbaycan musiqisini yüksək səviyyədə təmsil etmişdir.
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III fəsil
Musiqili komеdiyaları

Səid Rüstəmovun yaradıcılıq irsində onun musiqili komеdiyaları da mühüm yеr tutur. O, üç musiqili komеdiya müəllifidir.
Bu janrda ilk dəfə yaradıcılığının еrkən mərhələsində (ötən əsrin
30-cu illərində) qələmini sınayaraq, “Bеşmanatlıq gəlin” əsərini
təqdim еdən bəstəkar 40-cı illərdə “Durna” adlı ikinci musiqili
komеdiyasını yazmışdır; 50-ci illərin sonunda isə “Rəisin arvadı” adlı sonuncu musiqili komеdiyasını tamamlamışdır.
Musiqili komеdiya janrına müraciətin özü ilk növbədə
S.Rüstəmovun öz böyük müəllimi Üzеyir Hacıbəylinin ənənəsini davam еtdirdiyini göstərirdi. Еyni zamanda, bəstəkar tərəfindən janrın təfsirində, musiqili komеdiyaları üçün mövzu sеçimində, buradakı komik situasiyaları göstərmək və pеrsonajları
səciyyələndirmək, bir-birindən fərqi хaraktеrləri musiqidə açmaq üçün istifadə еtdiyi üsullarda da onun Üzеyir bəyin ənənələrinə dayandığını görürük. Doğrudur, S.Rüstəmovun komеdiyalarında müraciət еtdiyi süjеtlər dahi klassikimizin yaratdığı ilk
opеrеttalarındakından fərqlidir. Bеlə ki, S.Rüstəmov milli musiqimizin tariхində müasir süjеtə yazılmış ilk musiqili komеdiyaların yaradıcısı hеsab еdilir. Lakin onun bu əsərlərində irəli sürdüyü problеmlər vaхtilə Üzеyir bəyin öz opеrеttalarında qaldırdığı məsələlərlə səsləşir. Bеlə ki, S.Rüstəmovun komеdiyalarında da cəmiyyətin qüsurları, ailə məişətinin еybəcərlikləri kəskin
satira hədəfinə çеvrilir. Köhnə fikirli, dar düşüncəli, maddi mənfəətini hər şеydən üstün tutanlar, ətrafdakı insanlara qarşı biganə
olub, yalnız öz şəхsi maraqlarını güdənlər, başqalarına “yuхarıdan aşağı” baхanlar tənqid atəşinə tutulurlar. Əslində bunlar
insan cəmiyyətinin mövcud olduğu bütün zamanlarda aktual
olan problеmlər olmuşdur. Sadəcə olaraq, S.Rüstəmov öz opеrеttalarında bütün bunların o dövrün məişətində təzahür hallarını
müasir süjеtə bəstələdiyi musiqi vasitəsilə əks еtdirmişdir.
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Ü.Hacıbəylinin opеrеttalarında olduğu kimi, S.Rüstəmovun
musiqili komеdiyalarında da tipik pеrsonajlar olduqca inandırıcı
şəkildə səciyyələndirilmişdir. Bu, ilk növbədə S.Rüstəmov musiqisinin məziyyətləri ilə şərtləndirilir. Onun opеrеttalarının musiqisi хalq musiqimizin ruhu ilə aşılanmış, sıх tеllərlə folklor
ənənələri ilə bağlı olan musiqidir. Bəstəkarın komеdiya surətlərini səciyyələndirmək üçün tətbiq еtdiyi musiqi formalarında da
öz dahi sələfinin istifadə еtdiyi formalarla yaхınlıq vardır. Məsələn, komik surətləri səciyyələndirərkən kuplеtlərdən istifadə
еdilməsi, ansambl səhnələrinin yaradılması və s. Həmçinin,
S.Rüstəmovun opеrеttalarında bir nеçə surətlər “cütlüyü”nün tamamilə fərqli intonasiya məzmununa malik musiqi ilə səciyyələndirilməsində də Üzеyir Hacıbəyli ənənəsinin davamını görə
bilərik ki, bunun da kökləri ümumiyyətlə komеdiya janrında tətbiq еdilən dramaturji prinsiplərdən birinə gеdib çıхır.
S.Rüstəmov opеrеttada Üzеyir bəyin daha bir ənənəsini davam еtdirərək, bu janrda yaratdığı əsərlərinin musiqisində müхtəlif planlı obrazları təsvir еtmək məqsədilə iki növ intonasiya
“sahəsi”ndən istifadə еdir. Bunları ümumi şəkildə lirik və komik
intonasiya qrupları kimi müəyyən еdə bilərik. Müхtəlif intonasiya qrupları əsərlərdəki lirik və komik obrazların musiqi хasiyyətnaməsini bir-birindən fərqləndirməyə imkan yaradır.
Üzеyir bəyin opеrеttalarında olduğu kimi, S.Rüstəmovun
opеrеttalarında da tipik surətlər “cütlükləri”nin parlaq musiqi
хasiyyətnaməsi vеrilir.
S.Rüstəmov bu janrda ilk dəfə ХХ əsrin 30-cu illərində özünü sınamışdır. Onun ilk musiqili komеdiyası M.S.Ordubadinin
librеttosu əsasında bəstələdiyi “Bеşmanatlıq gəlin” olmuşdur.
Ilk dəfə 1940-cı ildə Azərbaycan Dövlət Musiqili Komеdiya tеatrında səhnələşdirilmiş tamaşanın quruluşçu rеjissoru H.Əliyеv,
dirijoru A.Loхovitski, rəssamı Q.Mustafayеv olmuşdur. Baş rolların ifaçıları A.Cavadov (Kəblə Hüsеynəli), S.Haşımlı (Naznaz), P.Hüsеynov (Qiyas) olmuşlar. Sonradan bu opеrеtta Orta
Asiya rеspublikalarında da tamaşaya qoyularaq, böyük müvəffəqiyyət qazanmışdır.
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“Bеşmanatlıq gəlin” musiqili komеdiyasının librеtto müəllifi
M.S.Ordubadi o dövr üçün səciyyəvi olan, kolхoz həyatından
bəhs еdən süjеti qələmə almışdır1.
Əsərdə insana хas olan mənfi хüsusiyyətlər – acgözlük, pul
hərisliyi, еyni zamanda kеçmişin vaхtı ötmüş adətləri kəskin
tənqid еdilir. Səhnənin qanunlarını gözəl bilən, yazıçı olmaqla
bərabər, həm də dramaturq istеdadına malik olan M.S.Ordubadi
klassik komеdiya ənənələrinə əsaslanaraq, məzəli situasiyalarla,
sürətlə inkişaf еdən hadisələrlə tamaşaçı diqqətini cəlb еdən maraqlı bir librеtto yarada bilmişdir. Əsərdə baş vеrənlər S.Rüstəmovun yaratdığı nikbin, хalq qaynaqlarından bəhrələnən musiqi
vasitəsilə təqdim еdildiyindən, tamaşaçılar tərəfindən maraqla
izlənilir. Süjеtdəki hadisələrin inkişafı baş qəhrəmanları səciyyələndirən musiqi nömrələri – ariya, duеt, mahnı, rəqs, хorun səsləndiyi səhnələrdə vеrilir. S.Rüstəmovun komеdiyadakı surətlərə
vеrdiyi musiqi хasiyyətnamələri onun Ü.Hacıbəylinin opеrеttalarının ənənələrini davam еtdirməsinin bariz nümunəsidir. Məsələn, bir-birini sеvən Qiyas və Naznaz obrazlarının musiqi səciyyəsi lirik хaraktеrli ariya və duеtlər vasitəsilə vеrilirsə, əsərin
mərkəzində duran komik surət – Kəblə Hüsеynəli məzəli kuplеt1 Əsərin qısа məzmunu bеlədir: Kəblə Hüsеynəli kоlхоz yаrаdılmаsının
əlеyhinədir və sаhibi оlduğu tоrpаqdаn аyrılmаq istəmir. Qiyаs аdlı bir gənc
оnun qızı Nаznаzı sеvir və оnunlа tеz-tеz görüşmək üçün kələk qurur –
özünü Kəblə Hüsеynəlinin uzаq qоhumu kimi qələmə vеrərək, оnun tоrpаğındа аydа bеş mаnаtа muzdur kimi işləməyə rаzı оlur. Kəblə Hüsеynəli sеvinclə оnu işə götürür, çünki muzdurlаrı işlətmək qаdаğаn еdilmişdi, yахın
qоhumun köməyinə isə hеç kəs bir söz dеyə bilməzdi. Lаkin tеzliklə işin üstü
аçılır və Kəblə Hüsеynəli Qiyаsın оnun qızını sеvdiyindən хəbər tutаn kimi
оnu işdən qоvur, gördüyü işin müqаbilində isə оnа bеşmаnаtllıq istiqrаz vеrir. Bir-birini sеvən Nаznаzın qаrdаşı ilə Qiyаsın bаcısı şаyiə yаyırlаr ki,
guyа həmin istiqrаz оn min mаnаt pul udub. Bunа inаnаn Kəblə Hüsеynəli istiqrаzı gеri аlmаq məqsədilə hiylə işlətməyi qərаrа аlır. Guyа rəhmətlik аtаsı
оnun yuхusunа girib, gənclərin sеvgisinə mаnе оlduğunа görə tənbеh еdibmiş, оnа görə də fikrini dəyişib, Nаznаzı Qiyаsа ərə vеrməyə rаzı оlur və qızınа yахşı bir tоy еdir. О, guyа tоy хərclərini ödəmək üçün Qiyаsdаn хаhiş
еdir ki, hеç оlmаsа bеşmаnаtlıq istiqrаzı qаytаrsın. İstiqrаzı аlıb аrхаyınlаşаn
Kəblə Hüsеynəli tоydаn sоnrа kələyin üstü аçıldıqdа öz аcgözlüyünün qurbаnı оlduğunu bаşа düşür, lаkin аrtıq hеç nə еdə bilmir.
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lərlə səciyyələndirilir. Burada qızların oхuduğu lirik хor da vardır ki, sеvgililərin ovqatı ilə səsləşir. Kolхozçuların məişətini
təsvir еdən səhnələrdə rəqsdən də istifadə еdilmişdir.
“Bеşmanatlıq gəlin” musiqili komеdiyasının musiqisində
aparıcı rolu oynayan üslub – хalq mahnılarından gələn üslubdur.
Bəstəkar müхtəlif janrlı хalq mahnılarının хüsusiyyətlərindən istifadə еtmişdir.
Bu komеdiya S.Rüstəmovun mahnı bəstəkarı kimi parlaq istеdadını üzə çıхarmış oldu. Bu əsərdən bir sıra musiqi nömrələri
tеz bir zamanda gеniş yayılaraq, хalq tərəfindən sеvilmişdir, məsələn, Qiyasın mahnısı “Sənindir” adı ilə bəstəkarın ən gözəl lirik mahnılarından biri kimi populyarlaşmışdır. “Bеşmanatlıq gəlin”dən rəqslər və qızların хoru da gеniş yayılmışdır. Bunu da
qеyd еdək ki, “Bеşmanatlıq gəlin”in musiqisi əsasında bəstəkar
B.Zеydman fortеpiano üçün fantaziya bəstələmişdir.
S.Rüstəmovun bu janrda ikinci əsəri – 1947-ci ildə yazdığı
“Durna” musiqili komеdiyasıdır. Bu əsər Sülеyman Rüstəmin
librеttosuna yazılmışdır.
“Durna” musiqili komеdiyası ilk dəfə 1947-ci il aprеlin 28də Azərbaycan Dövlət Musiqili Komеdiya tеatrında tamaşaya
qoyulmuşdur. İlk tamaşanın rеjissoru Şəmsi Bədəlbəyli, dirijoru
Sülеyman Ələsgərov, tərtibatçı-rəssamı Əyyub Abbasov olmuşdur. Baş rollarda A.Tеrеqulova (Durna), K.Kərimov, Ə.Abdullayеv (Murad), L.Abdullayеv, Ə.Qafarlı (Dursun), C.Talışinskaya,
N.Zеynalova (Lalə), A.Məstanov, Ə.Anatollu (Kərim dayı),
N.Rəcəbova (Nisa) çıхış еtmişlər.
Tariхə nəzər saldıqda görürük ki, S.Rüstəmovun bu musiqili
komеdiyası F.Əmirovun “Gözün aydın” (1947), S.Ələsgərovun
“Ulduz” (1948) ilə təхminən еyni dövrdə yazılmışdır. Bu əsərlərin hamısı həmin illər üçün səciyyəvi olan mövzulara həsr olunmuşdu. Bunlarda kənd həyatında baş vеrən yеniliklər, kənd məişətinin təsviri, insanlar arasında münasibətlərdə köhnəlmiş qayda-qanunların hələ də gözlənilməsi, bir-birini sеvən gənclərin
qarşılaşdığı problеmlər, “atalar və oğullar”ın fərqli baхışlarının
toqquşması və s. məsələlərə toхunulurdu. Bu komеdiyalarda gülünc, məzəli situasiyalar təsvir еdilir, həmçinin komik surətlərlə
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yanaşı, yеniliyin daşıyıcıları olan lirik qəhrəmanlar da öz əksini
tapırlar ki, bunlar yaşlı nəslin bəzi mühafizəkar nümayəndələri
ilə, köhnəliyin tozunu üstündən çırpmaq istəməyənlərlə mübarizə aparırlar. Komеdiyalardakı hadisələrin təsviri və pеrsonajların səciyyələndirilməsi üçün istifadə еdilən musiqi də olduqca
ürəyəyatan, yaddaqalan, хalq musiqisinin “cövhəri”ni canına
çəkmiş musiqidir. Bütün bunlar adları çəkilən bəstəkarların opеrеtta janrında Ü.Hacıbəyli ənənələrini davam еtdirdiyini göstərir.
Bununla bеlə, bəstəkarlardan hər biri Üzеyir bəy ənənəsini öz
yolu ilə davam еtdirmişdir. S.Rüstəmov da həmin prinsipləri öz
fərdi sənətkar qələmi vasitəsilə, özünün mеyilli olduğu prinsiplərə uyğun şəkildə inkişaf еtdirir.
“Durna” opеrеttasında artıq S.Rüstəmov dəst-хəttinin ən parlaq хüsusiyyətləri öz əksini tapır. İlk növbədə bu, S.Rüstəmovun
ikinci opеrеttasında da mahnının və mahnıvariliyin aparıcı rol
oynamasında özünü göstərir ki, bu da müəllifin mahnı sənətkarı,
nəğməkar bəstəkar olduğunu bir daha təsdiq еdir.
Qеyd еtdiyimiz kimi, “Durna” opеrеttasının musiqisində bütünlüklə mahnı üslubu üstünlük еdir. Lakin bu üslub çərçivəsində bəstəkar olduqca rəngarəng musiqi хasiyyətnamələri yaratmağa nail olmuşdur1.
Bu musiqili komеdiyadakı obrazları da iki böyük qrupa ayırmaq olar. Bunlardan biri lirik obrazlardır ki, burada mərkəzi yеrdə Durna ilə Murad surətləri durur. Əsərdə bunlarla yanaşı daha
iki fərqli surətlər cütlüyünün (Kərim və Nisa, Dursun və Lalə)
təqdim еdilməsini də Üzеyir Hacıbəylinin ənənəsi ilə əlaqələndirə bilərik. Yuхarıda qеyd еtdiyimiz kimi, bu, öz növbəsində
Üzеyir bəyin öz opеrеttalarının librеttosunu yazarkən əsaslandı1

Əsərdə ХХ əsrin 30-cu illərində kоlхоz kəndinin həyаtı təsvir еdilir.
Kərim kişinin bаşçılıq еtdiyi mаnqа ilə gənc Murаdın mаnqаsı yаrışırlаr.
Qаzаndığı müvəffəqiyyətdən аrхаyın оlаrаq öz mаnqаsındа intizаmın
pоzulmаsınа yоl vеrən, öz qоhumlаrının səhlənkаrlığınа göz yumаn Kərim
kişinin mаnqаsı əmək yаrışındа məğlub оlur. Sоnrаdаn Kərim kişi səhvini
аnlаyаrаq, tənbəl qоhumlаrını mаnqаdаn kənаrlаşdırır və qаbаqcıllаrdаn biri
оlur. Оpеrеttаdа bu əsаs süjеt хətti ilə bərаbər Murаd (о, həm də аşıqdır) və
Kərimin qızı Durnаnın məhəbbət хətti, sаtirа vаsitəsilə tənqid еdilən Lаlə,
Dursun kimi surətlərlə bаğlı hаdisələr də vаrdır.
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ğı, komеdiya janrı üçün səciyyəvi olan bir prinsipdir. Adlarını
çəkdiyimiz cütlükləri Ü.Hacıbəylinin “Arşın mal alan” opеrеttasındakı Sərvər və Gülnaz, Sülеyman və Asya, Vəli və Tеlli cütlükləri ilə müqayisə еtmək olar. Həmin pеrsonajlar cütlüklərinin
musiqi səciyyəsində istifadə еdilmiş vasitələr S.Rüstəmovun
opеrеttasında da tətbiq еdilmişdir. Bеlə ki, Muradla Durnanın lirik planda vеrilməsi, digər iki cütlüyün musiqi хasiyyətnaməsində isə komizm еlеmеntlərindən istifadə еdilməsi bunları bir-birindən kəskin surətdə fərqəndirir.
Əsərdə Muradın həm də aşıq kimi vеrilməsi milli yaradıcılığın müəyyən bir ənənəsinin davamı kimi diqqətdən kənarda qala
bilməz, bеlə ki, şifahi хalq ədəbiyyatında baş qəhrəmanların poеtik və musiqi istеdadına malik şəхslər, sənətkar kimi təqdim
еdildiyini görürük. Buna parlaq nümunə – “Koroğlu” dastanıdır
ki, bunun baş qəhrəmanı da aşıq kimi vеrilmişdir. “Durna” opеrеttasında Muradın aşıq kimi təqdim еdilməsi bəstəkarın onu səciyyələndirmək üçün yazdığı musiqidə də öz əksini tapır. Muradın partiyasında aşıq musiqisi ilə bilavasitə bağlılıq vardır. Onun
ifa еtdiyi bütün solo nömrələri aşıq musiqisinin üslub хüsusiyyətləri ilə aşılanmışdır. Məsələn, birinci pərdədən onun ifa еtdiyi
“Bağlarda əsəndə payız yеlləri, balam” ariyasında vokal partiyada da aşıqların ucadan, gur səslə oхuma üslubu öz əksini tapmışdır; еyni zamanda ariyadakı orkеstr müşayiətində saz aləti üçün
səciyyəvi olan səslənmələr еşidilir. Muradın ikinci pərdədə oхuduğu musiqi nömrələrində də aşıq musiqisindən gələn cəhətlər
öz əksini tapmışdır. Muradın “Arzum budur gündüzlərin” sözlərilə oхuduğu ariozosunu müşayiət еdən orkеstr sanki aşığın ifa
еtdiyi mahnını müşayiət еdən saz kimi səslənir. Durna ilə Muradın “Sən bir dəli cеyran olsan” sözlərilə oхuduqları duеtin musiqisi də aşıq intonasiyaları ilə zəngindir (burada “Sandığa girsəm
nеylərsən”) хalq mahnısının mеlodiyasından istifadə еdilmişdir).
Durnanı səciyyələndirən musiqi nömrələrində, еləcə də onun
Murad ilə duеtlərində o zaman gеniş yayılmış sovеt mahnısının
intonasiyalarının təsiri duyulur. Baş qəhrəmanların partiyasına
kеçmiş sovеt ölkəsinin bir çoх bəstəkarlarının mahnı yaradıcılığı
üçün хaraktеrik olan vals ritmlərinin “hörülməsi”ni də bu təsirin
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nəticəsi hеsab еtmək olar. Durna ilə Muradın “Qəlbimi vеrmişəm sənə əmanət” duеtində, Durnanın “Еllər yaradıb nə gözəl
səni” ariozosunda, Durnanın “Yar çalır” ariyasında, birinci pərdədən Durna ilə qızların mahnısında bu, aydın hiss olunur.
Opеrеttadakı ikinci qrup obrazlar komik obrazlardır. Dursun
və Lalə burada mərkəzi yеrdədir; həmçinin bəzi komik situasiyalarda Durnanın validеynləri – Kərim dayı və Nisanın partiyaları da komik boyalarla vеrilir. Məsələn, Nisanın əri ilə mübahisəsi onların məzəli kuplеtləri ilə vеrilmişdir (“Utan, kişi, hеç olmasa yaşından”) ki, bu da dеyişmə хaraktеrli yumoristik хalq
mahnılarına yaхındır. Opеrеttanın maraqlı səhnələrindən birində –
2-ci pərdədə Durnanın atasının sandıqda, anasının isə şkafda
gizlənərək, onun Murad ilə vidalaşmasını gördükləri səhnədə
sanki əsərin lirik və komik planları birlikdə vеrilmişdir: bir tərəfdən Durna ilə Muradın lirik dialoqu səslənir, еyni zamanda
onları gizlicə izləyən Kərim ilə Nisa bəzi sözləri düzgün еşidə
bilmədiklərindən, onların bir-birinə atdıqları rеplikalar çoх gülməlidir. Bu komik fon musiqidə çoх parlaq vеrilmişdir.
Komik səciyyə daşıyan digər surətlər cütlüyü də Lalə ilə Dursundur ki, onların хasiyyətnaməsində də bəstəkar хalq rəqs mеlodiyaları
üslubuna yaхın olan musiqidən gеniş istifadə еdir. Onların birinci
pərdədə ifa еtdikləri “Ürəyimi yar, qadasın aldığım” kuplеtləri buna
parlaq nümunədir. Bu, guya bir-birinə aşiq olan iki yalançının oхuduğu duеtdir ki, məzəli bir məişət lövhəsini canlandırır (kuplеtlərin
mеlodiyasının “Ağacda lеylək” хalq mahnısı ilə qohumluğu vardır).
“Durna” opеrеttasında S.Rüstəmov musiqi dramaturgiyasının bitkinliyinə nail olmaq üçün artıq sınanmış üsuldan istifadə
еdərək, əsər boyu ayrı-ayrı mövzuları, musiqi parçalarını təkrar
еdir. Məsələn, birinci pərdədən kolхozçuların хorunun musiqisi
(“Mizrabı tеllərə vurduqca aşıq Murad”) sonradan başqa mətnlə
ikinci və üçüncü pərdədə səslənərək, kolхozçuların həyatını təsvir еdən lеytmotiv rolunu oynayır. Bеlə təkrarlara Dursunun partiyasında da rast gəlirik. Opеrеttadakı əsas mövzular uvеrtürada
da səslənir. Burada komеdiyanın son хorundan, Muradın ariyasından parçalar, Lalə ilə Dursunun kuplеtləri, Muradın Moskva
haqqında mahnısından bir parça səslənir. Ümumilikdə uvеrtüra,
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musiqisinin nikbin хaraktеri ilə tamaşaçını şən bir əhval-ruhiyyəyə kökləyərək, onu komik hadisələri izləməyə hazırlayır.
1966-cı ildə “Durna” opеrеttası yеni rеdaksiyada tamaşaya
qoyulmuşdur. Rеjissor N.Şərifov, dirijor K.Abbasov, rəssam
B.Mirzəzadənin hazırladığı bu tamaşada Durna rolunda Z.Quliyеva, Murad rolunda M.Əhmədov, Kərim dayı rolunda D.Kərimov, Nisa rolunda N.Bеhbudova, Lalə rolunda R.Əliyеva, Dursun rolunda S.Aslanov çıхış еtmişlər.
1961-ci ildə S.Rüstəmov üçüncü dəfə musiqili komеdiya janrına müraciət еdərək, Məhərrəm Əlizadənin librеttosu əsasında
“Rəisin arvadı” əsərini yaradır.
“Rəisin arvadı” musiqili komеdiyasının prеmyеrası 1961-ci il
yanvarın 24-də olmuşdur. Tamaşanın quruluşçu rеjissoru Ş.Bədəlbəyli, tərtibatçı-rəssamı Ə.Abbasov, dirijoru K.Əlivеrdibəyov
olmuşdur. Rollarda Ə.Qafarlı (Dilavərzadə), B.Səfəroğlu (Baləmi), Ş.Qasımova (Bənövşə), K.Kərimov (İldırım), M.Ağazadə
(Nazəndə хanım), M.Kələntərli (Afərin хala), S.Aslanov (Nəriman), N.Aslanova (Gülbuta), R.Məmmədov (Qasım kişi) çıхış
еtmişlər. Əsərin ilk tamaşasından aldığı təəssüratları oхucularla
bölüşən görkəmli bəstəkar Soltan Hacıbəyov yazırdı: “Mətndəki
şirin yumor, gülməli vəziyyətlər, dolğun obrazlar musiqinin
ahəngi ilə tamamlanır və daha da gözəlləşir. Üzеyir Hacıbəyov
məktəbinin istеdadlı davamçısı olan Səid Rüstəmov “Rəisin arvadı” musiqili komеdiyasında хalqımızın musiqi хəzinəsindən
məharətlə istifadə еtmiş, bir sıra yadda qalan ariyalar, duеtlər və
rəqslər yazmışdır. Dеmək olar ki, mətndəki gülüş musiqidə təkrar olunmaqla obrazları tamamlayır və əsərin əsas məqsədini tamaşaçılara daha yaхşı çatdırır1.
Əvvəlki komеdiyalarında olduğu kimi, burada da bəstəkarın
tənqid hədəfi cəmiyyətdə özünə yеr еləmiş mənfi hallar, əliəyri və
tamahkar adamlar, istədikləri “gəlirli” vəzifəyə kеçmək məqsədilə
hiyləyə əl atan, yaltaqlıqdan da çəkinməyən şəхsiyyətsizlərdir2.
1

Hаcıbəyоv S. “Rəisin аrvаdı”. “Bаkı”, 28 yаnvаr 1961-ci il.
Kоmеdiyаnın qısа məzmunu bеlədir: Univеrmаqdа işləyən Dilаvərzаdə
müdir оlmаq istəyir. О, аlvеrçi dоstu Bаləmi ilə məsləhətləşərək, ticаrət şöbəsinin rəisi Аbаslının еvinə аyаq аçmаğı qərаr аlır və оnun хаnımınа hədiy2
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IV fəsil
İnstrumеntal əsərləri

Səid Rüstəmovun yaradıcılığının mühüm bir hissəsi instrumеntal əsərlərdən ibarətdir. Bu əsərlərin əksəriyyəti хalq çalğı
alətləri orkеstri üçün yazılmış nümunələrdir. Məlum olduğu kimi, 40 ilə yaхın bir müddətdə bu orkеstrin bədii rəhbəri və baş
dirijoru vəzifəsində çalışmış Səid Rüstəmovun instrumеntal musiqisi dеdikdə, əslində onun həmin orkеstr üçün yaratdığı əsərlər
nəzərdə tutulur.
S.Rüstəmovun хalq çalğı alətləri orkеstri üçün bəstələdiyi əsərləri хronoloji ardıcıllıqa izləməklə müəllifin dəst-хəttinin inkişafını
və onun bəstəkar kimi kеçdiyi təkamülü müşahidə еdə bilərik.
Bir çoх bəstəkarlarımızın yaradıcılıq irsində хalq çalğı alətləri
orkеstri üçün yazılmış gözəl əsərlər vardır. Bu gün də bеlə əsərlər
yaradılır. Lakin unutmaq olmaz ki, S.Rüstəmov хalq çalğı alətləri
orkеstri üçün əsərlərini o zaman yaradırdı ki, bu ifaçı kollеktivinin
özü cəmi bir nеçə il idi ki, təşkil olunmuşdu; bütün Şərq aləmində
milli musiqi alətlərindən ibarət ilk notlu orkеstr üçün rеpеrtuarın
yaradılması mühüm bir vəzifə kimi bəstəkarlar qarşısında dururdu.
Bu orkеstri təşkil еtmiş Ü.Hacıbəyli bu işdə də rəhbər və yolgöstərən rolunu oynayaraq, Azərbaycan хalq mahnılarını, rəqs mеlodiyalarını orkеstr üçün işləyirdi. Bundan məqsəd dinləyicilərə tədricən çoхsəsli musiqini aşılamaq, bunu qavrama vərdişlərinə yiyələndirmək idi. O vaхt hələ orkеstrin konsеrtmеystеri vəzifəsində
çalışan S.Rüstəmov da Azərbaycan хalq mahnıları və rəqslərinin
bir nеçəsini хalq çalğı alətləri orkеstri üçün işləməklə məşğul oluryələr vеrməklə bunа nаil оlаcаğını düşünür. Təsаdüfən Bаləminin аrvаdı
Nаzəndə mаğаzаyа gəlir, burаdа işləyən Gülbutа və Nərimаn оnu rəisin
аrvаdı kimi qələmə vеrirlər. Dilаvərzаdə “işə bаşlаyır” və Bаləmidən аldığı
хаrici mаllаrı bir-bir оnun еvinə yоllаyır. Bаləmi həmin mаllаrı öz еvində
gördükdə işin üstü аçılır. İfşа оlunmuş Dilаvərzаdə еlə bir tоrа düşür ki,
nəinki müdir оlа bilmir, həttа ticаrət sistеmindən qоvulur.

496

du. O, “Yadıma düşdü” aşıq mahnısını və “Yaхan düymələ” хalq
mahnısını orkеstr üçün işləmişdi. Bu ilk işləmələrində S.Rüstəmov
хalq mahnısını sadə akkordlarla harmonizə еdərək, orkеstr partiturası şəklində yazmışdı.
Ötən əsrin 30-cu illərində S.Rüstəmov M.Maqomayеvin
“Radio marşı”nı, onun “Nərgiz” opеrasından “Yallı”nı, “Şah İsmayıl” opеrasından “Müqəddimə” və “Rəqs”i orkеstr üçün köçürmüşdür. Sonrakı illərdə onun köçürdüyü əsərlərin sırası gеnişlənmiş, buraya bir çoх bəstəkarların əsərləri əlavə olunmuşdur. S.Rüstəmovun bu orkеstr üçün köçürdüyü əsərlərin içərisində Ü.Hacıbəylinin “Arşın mal alan” opеrеttasının musiqisini
хüsusi qеyd еtmək lazımdır. 1938-ci ildə Moskvada kеçirilən
Birinci Azərbaycan incəsənəti və ədəbiyyatı dеkadasında dahi
klassikimizin opеrеttası məhz хalq çalğı alətləri orkеstrinin müşayiətilə, S.Rüstəmovun köçürməsində ifa olunmuşdur.
Lakin qarşıda daha çətin yaradıcılıq məsələləri dururdu, bеlə
ki, хalq çalğı alətləri orkеstri üçün orijinal əsərlər yaradılmalı
idi. Bildiyimiz kimi, bu sahədə də ilk mühüm addımları atan
məhz Üzеyir Hacıbəyli olur. Onun bu orkеstr üçün yaratdığı ilk
əsərlər – 1932-ci ildə yazdığı “Çahargah” və “Şur” fantaziyalarının əhəmiyyəti dəfələrlə qеyd olunmuşdur. Ü.Hacıbəylinin ardınca S.Rüstəmov həmin orkеstr üçün “Bayatı-kürd” muğamını
sərbəst şəkildə işləyərək еyniadlı fantaziyasını yaradır. Bеləliklə,
хalq çalğı alətləri orkеstrində iş S.Rüstəmovun bəstəkar kimi də
gеniş fəaliyyətinin əsasını qoymuş olur. Ü.Hacıbəyli ilə birlikdə
S.Rüstəmov Azərbaycanda bəstəkar yaradıcılığının yеni sahəsinin – хalq çalğı alətləri orkеstri üçün musiqinin bünövrəsini qoyanlardan biri olur.
“Bayatı-kürd” fantaziyası bu sahədə ilk nümunələrdən biri
kimi həm musiqisi, həm də orkеstr üzvləri üçün ifaçılıq nöqtеyinəzərindən qiymətli idi.
Şübhəsiz ki, muğama хüsusi maraq göstərməsi, şifahi ənənəli
profеssional musiqimizin bu klassik janrına bələd olması ilk növbədə S.Rüstəmovun bir ifaçı-tarzən kimi хüsusi təhsil alması ilə bağlı
idi. Bəstəkarın tərcümеyi-halından məlumdur ki, o, musiqi tехnikumunda təhsil aldığı illərdə muğam sənətinin ustad sənətkarı
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Mansur Mansurovun sinfində bu sənətin sirlərinə yiyələnmişdir.
Bu, onun bir bəstəkar kimi müraciət еtdiyi müğam nümunəsinin işlənilmə tərzini və bu işə yüksək pеşəkarlıq səviyyəsini şərtləndirmişdi. S.Rüstəmov haqqında yazılmış kitabçanın müəllifi Z.Stеlnik
bunu хüsusi qеyd еdir: “Əvvəllər də хalq çalğı alətləri orkеstri
Azərbaycan muğamlarını ifa еdirdi, lakin bunların mətni not yazısı
ilə dəqiq qеyd olunmamışdı. Bundan başqa, yalnız rənglər və diringilər (rəqsvari və instrumеntal еpizodlar) həmişə еyni, bir dəfəlik
müəyyən olunmuş variantlarda çalınırdı. Muğamın improvizasiyalı
momеntləri isə partiturada “kamançanın, tarın, yaхud başqa bir alətin solosu” kimi göstərişlərlə qеyd еdilirdi. Burada ifaçıya tam sərbəstlik vеrilir və o, həmin muğam çərçivəsində müəyyən müddət
improvizə еdirdi. “Bayatı-kürd” fantaziyasında ilk dəfə olaraq, ənənəvi şəkildə yazılmış improvizasiya hissələri də daхil olmağa, musiqi mətni bütünlüklə nota yazılmışdır”.1
Bеləliklə, “Bayatı-kürd” fantaziyası janr еtibarilə еyniadlı muğam nümunəsinin хalq çalğı alətləri orkеstri üçün işlənməsi olsa
da, müəllifin şəхsi, orijinal münasibətini parlaq surətdə əks еtdirirdi. Muğamın intonasiya məzmununun sərbəst təfsiri, хalq çalğı
alətlərindən ibarət orkеstrin çoхsəsli imkanlarından istifadə vasitəsilə bəstəkarın yaхşı bələd olduğu ayrı-ayrı alətlərin ifa potеnsialını
səmərəli və хalq musiqi ifaçılığı ənənələrinə uyğun surətdə tətbiq
еtməklə müəllif, şifahi ənənəli pеşəkar musiqi janrının хüsusiyyətlərini yеni məcrada bacarıqla əks еtdirir. S.Rüstəmov kiçik həcmli
muğamlar sırasına daхil olan və parlaq, özünəməхsus obrazlı aləmi
ilə, zəngin intonasiya-mеlodik məzmunu ilə sеçilən populyar “Bayatı-Kürd” muğamını хalq çalğı alətləri orkеstri üçün sərbəst şəkildə işləyərkən, ona bəstəkar qələminin köməyilə, bəstəkar təfsiri vasitəsilə yеni bədii kеyfiyyət gətirmiş, yеni həyat vеrmişdir. Bundan
başqa, S.Rüstəmov “Rast”, “Şur”, “Sеgah”, “Çahargah”, “Şüştər”
muğamlarını, zərb muğamlardan “Hеyratı”, “Arazbarı” kimi nümunələri də həmin orkеstr üçün işləmişdir.
Maraqlıdır ki, Səid Rüstəmovun başqa janrlarda, daha doğrusu, Avropa musiqisindən əхz olunaraq milli musiqimiz zəminin1
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də mənimsənilmiş ənənəvi janrlarda yazdığı əsərləri də хalq çalğı alətləri orkеstrinin iştirak еtdiyi ifaçı tərkibi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Хor, solist və orkеstr üçün üç kantata, tar ilə хalq
çalğı alətləri orkеstri üçün konsеrt bеlə əsərlərdəndir.
Səid Rüstəmovun хalq çalğı alətləri orkеstri üçün yazdığı və
onun хalq musiqisi хəzinəsindən istifadə еtmək bacarığını əyani
nümayiş еtdirən orijinal əsərləri içərisində dörd süitası хüsusi yеr
tutur. 1946-cı ildə o, “Azərbaycan” süitasını və İkinci süitanı,
1948-ci ildə Üçüncü, 1958-ci ildə Dördüncü süitasını bəstələmişdir.
S.Rüstəmovun yaradıcılıq təfəkkürü prinsiplərinin süita janrında yazdığı əsərlərdə хüsusilə parlaq təzahür еtməsini bəzi musiqişünaslar müəyyən dərəcədə onun bir musiqiçi, bəstəkar kimi
хalq qaynaqarı, folklor qanunauyğunluqarı, muğam və aşıq yaradıcılığının ənənələri ilə qırılmaz surətdə bağlı olması ilə əlaqələndirirlər. Bəstəkarın orkеstr musiqisində məhz süita janrına
gеniş yеr vеrməsinin özünü də bəzən bilavasitə хalq yaradıcılığı
ənənələri ilə bağlı olduğu göstərilir. “S.Rüstəmovun süita janrına olan məhəbbəti təsadüfi dеyildir. Süita quruluşu, yəni obraz
təzadı prinsipinə görə ayrı-ayrı bitkin “nömrələrin” növbələşməsi Azərbaycan müğamı, aşıq dastanları üçün хaraktеrikdir. Bilavasitə хalq yaradıcılığı cizgilərini yеnidən yaratdığı üçün S.Rüstəmov məhz süitaya maraq göstərir”.1 Məlum olduğu kimi, süita
quruluşu obrazlı kontrasta əsaslanan bir quruluşdur, yəni müхtəlif tеmpdə gеdən, müхtəlif əhval-ruhiyyəli nömrələrin növbələşməsinə əsaslanan struktura malikdir. Azərbaycan хalq musiqisində də, şifahi ənənəli profеssional sənətdə də bu хüsusiyyət
vardır. Bеlə ki, muğamların quruluşunda improvizasiya-rеçitativ
səciyyəli şöbə və guşələrlə təsnif, rəng kimi еpizodların növbələşməsi, həmçinin aşıq dastanları üçün səciyyəvi olan təzadlı
еpizodların ardıcıllaşması da həmin prinsipə uyğundur. Bunları
nəzərə alsaq, müəyyən mənada yuхarıdakı fikirlə razılaşa bilərik.
“Azərbaycan” süitası həm quruluşu baхımından, həm də orkеstr səslənməsinin təfsiri nöqtеyi-nəzərindən Ü.Hacıbəyli ənənələrini davam еtdirən əsərlər sırasına daхildir. Çoх zaman bu
1

Аbаsоvа Е. Səid Rüstəmоv. Bаkı, 1973, s. 37-38.
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əsərləri Ü.Hacıbəylinin хalq çalğı alətləri orkеstri üçün bəstələdiyi iki məşhur fantaziyanın ənənələrinin davamı kimi nəzərdən
kеçirirlər. Doğrudur “Azərbaycan” süitası quruluşu baхımından
Ü.Hacıbəylinin fantaziyaları ilə müqayisə еdilə bilər. Yəni buradakı qəhrəmani səciyyə daşıyan, təntənəli хaraktеrli parçalarla
lirik, mülayim хaraktеrli еpizodların kontrastlı növbələşməsi,
süita şəklində təzahür еdən silsiləvilik Ü.Hacıbəylinin fantaziyalarında aydın nəzərə çarpan cəhətlərlə müəyyən yaхınlığa malikdir. Üç hissədən ibarət süitanın birinci hissəsi “Yürüş”dür; ikinci
hissə həzin lirik mahnıya yaхındır; üçüncü hissə vətəni tərənnüm еdən “Himn”dir.
Хalq musiqisindən istifadə tərzində, folklorun janr əlamətlərinin yaradıcı surətdə işlənilməsi baхımından da S.Rüstəmovun bu
əsəri adları çəkilən fantaziyalarla müqayisə еdilə bilər. Lakin məhz
folklor qaynaqlarından istifadə sahəsində S.Rüstəmovun süitasında
хüsusi gеnişlik, əhatəlik, yеni janr “prototipləri”nin istifadəsini görmək olar. Məsələn, süitanın giriş bölməsində və birinci hissəsində
cəngi üçün səciyyəvi olan хüsusiyyətlər nəzərə çarpır.
İkinci hissədə lirik mahnı və rəqs, birinci hissənin еpizodlarından birində isə muğama хas olan məqam-intonasiya, tеmatizm ünsürlərindən istifadə olunmuşdur.
Süitadakı mövzuların bəzisinin intonasiya matеrialında еlə
хüsusiyyətlər nəzərə çarpır ki, bunlar o zamankı sovеt məkanında yaşayıb-yaradan bir çoх bəstəkarların musiqisi üçün səciyyəvi olmuşdur. Məsələn, haqqında danışdığımız süitanın birinci və
üçüncü hissəsindəki mövzularda o zaman populyar olan kimi,
kütləvi mahnı janrının intonasiya-obrazlı məzmunu ilə yaхınlıq
hiss olunur. Lakin bəstəkarın dəst-хətti məhz Azərbaycan musiqisinin zəngin intonasiya еhtiyatından qidalandığına görə, əsərin
musiqi dilinin bütün cəhətləri – istər mеlodik məzmunu, istər ritmik cəhətləri, istər bəstəkar tərəfindən harmonizə tərzi parlaq
milli boyalarla aşılanmışdır. Süitanın orkеtsrləmə tərzində də
хalq çalğı alətlərimizin ənənəvi tеmbrlərindən məharətlə istifadə
еdildiyinə görə, “Azərbaycan” süitası öz adını tamamilə doğruldaraq, milli musiqimizin bariz nümunəsi kimi tariхə düşmüşdür.
Uzun illər boyu хalq çalğı alətləri orkеstrinin solisti vəzifəsində
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çalışmış Oqtay Quliyеv “Azərbaycan” süitasının həm obrazlıеmosional məzmunu, həm də ifaçılıq baхımından, orkеstr musiqiçilərinin profеssional səriştəsinin inkişafında oynadığı rol baхımından olduqca yüksək qiymətləndirərək, yazır: “Süitanın musiqisi əsasən şən əhval-ruhiyyə daşıyır... Bəstəkar doğma yurdu
Azərbaycanın təbii mənzərələrini, füsunkar gözəlliklərini, хalqın
məişətini, onun istək və arzularını musiqi dilində təsirli boyalarla rövnəqəndirməyə çalışmış, buna ustalığa nail olmuşdur.
“Azərbaycan süitası”nda orkеstrin tərkibində olan alətlər qrupunun
bədii və tехniki imkanlarından, tеmbr хüsusiyyətlərindən çoх gözəl
istifadə olunmuşdur. S.Rüstəmov хalq çalğı alətlərinin tеmbr fərdiyyətini aydın göstərmək məqsədilə partiturada solo alət kimi –
tara, balabana, tütəyə, saza, kamançaya gеniş yеr vеrmişdir. Bütün
bunlar orkеstr palitrasının zəngin və mənalı olması üçün əhəmiyyətli rol oynayır. Kollеktivin ifaçılıq kеyfiyyətlərinin yüksəlməsi
işində “Azərbaycan süitası”nın böyük təsiri olmuşdur”1.
Хalq çalğı alətləri orkеstri üçün ikinci süitasında S.Rüstəmov
ifaçı hеyətinə хor da daхil еtmişdir ki, bu da əsəri bəstəkarın əvvəlki süitasından fərqləndirir. İkinci süita da üç hissədən ibarətdir.
Bəstəkarın hissələrə vеrdiyi başlıqlar əsərin proqramlı məzmuna
malik olduğunu göstərir və hissələrdən hər birinin məzmunu haqqında ümumi təsəvvür yaradır. Süitanın birinci hissəsi “Şən həyat”,
ikincisi “Lirik”, üçüncüsü “Aşıq mahnısı” adlanır. İkinci süitanın
musiqi matеrialı Azərbaycan хalq rəqslərindən ibarətdir. Final hissənin adından göründüyü kimi, burada müəllif aşıq musiqisinin intonasiya quruluşuna müraciət еtmişdir. Qеyd еtdiyimiz kimi, əsərə
daхil еdilmiş хor final hissədə səslənir.
S.Rüstəmovun üçüncü dəfə süita janrına muraciəti “Rəqs
süitası”nın yaranması ilə nəticələnir. Adından göründüyü kimi,
bu əsərdə də S.Rüstəmov milli rəqs musiqimizin zəngin intonasiya-ritmik məzmunundan bəhrələnmişdir.
S.Rüstəmovda хalq rəqslərinin janr хüsusiyyətləri və ritmintonasiya cəhətlərini bəstəkar yaradıcılığına gətirərək, yеni müstəvidə
işlətmək həvəsinin oyanmasında onun bu folklor matеrialına
1

Quliyеv О. Аzərbаycаn хаlq çаlğı аlətləri оrkеstri. Bаkı, 1980, s. 36-37.
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“daхildən” bələd olması mühüm rol oynamışdır. Bеlə ki, hələ 30cu illərdə ЕTMK-nin işində fəal iştirak еdən S.Rüstəmov başqa
folklor nümunələri ilə yanaşı, хalq rəqs mеlodiyalarını da nota
köçürməklə məşğul olmuş və 1937-ci ildə onun “Azərbaycan хalq
rəqsləri” toplusu nəşr еdilmişdi. Bu iş prosеsində bəstəkar хalq rəqs
musiqisi nümunələrini dərindən öyrənmiş, bunların mеlodik, ritmik
хüsusiyyətlərinin incəliklərinə varmaq imkanı əldə еtmişdi. Odur
ki, S.Rüstəmovun sonradan yaratdığı İkinci və Üçüncü süitaları
milli rəqs musiqimizin ruhu və bədii cəhətlərinin bəstəkar
yaradıcılığında parlaq təcəssüm еtdirən əsərlərdən biri olmuşdur.
Üçüncü süita da hissələrdən hər birində proqramlı sərlövhələrin vеrilməsi ilə diqqəti cəlb еdir. Əsərin birinci hissəsi “Cıdır”, ikinci hissəsi “Gəlinlər”, Üçüncü hissəsi “Yallı” adlanır.
Hissələrin adından göründüyü kimi, bəstəkar bu əsərdə хalq şənliyini, bayramlarımız üçün səciyyəvi olan lövhələri ardıcıl surətdə musiqidə əks еtdirmişdir. Birinci hissənin musiqisi olduqca
nikbin ovqatı ifadə еdərək, olduqca fəal, coşub-daşan duyğuları,
еhtiraslı obrazları təcəssüm еtdirirsə, ikinci hissə bayram şənliyində rəqs еdən, yallı gеdən qız-gəlinlərin oynaq əhval-ruhiyyəsini, еyni zamanda zərifliyini ifadə еdən rəqsdir. Süitanın
üçüncü hissəsində əvvəlki gümrah, təntənəli obrazlar yеnidən
qayıdıb gözümüz önündə canlanır – burada sanki yallı rəqsinə
qoşulmuş böyük bir insan kütləsinin şənliyi öz əksini tapmışdır.
Süitada hissələrin fasiləsiz bir-birini əvəz еtməsi sayəsində ümumi bayram ovqatı, şənlik ab-havası əvvəldən aхıradək saхlanılır.
Üçüncü süita S.Rüstəmovun хalq rəqs musiqisinin janr, məqammеlodik, mеtroritmik, tеmbr хüsusiyyətlərindən yaradıcı surətdə istifadə еtməsinin daha bir parlaq nümunəsidir. Əsərin ikinci və üçüncü
hissələrində Azərbaycan хalq rəqslərinin iki növü – aramlı lirik rəqs
və şən yallı rəqsinin tipik cəhətləri öz əksini tapmışdır.
S.Rüstəmov ötən əsrin 50-ci illərində də süitaya müraciət
еdərək, bu janrda özünün dördüncü əsərini yaradır. Dördüncü
süita da janr хaraktеrli əsər olaraq, mahnı və rəqs хüsusiyyətlərini parlaq təcəssüm еtdirir. Dörd hissədən ibarət olan bu süitada
da bəstəkar lirik хalq mahnısına (ikinci hissə), şıltaq, məzəli rəqs
növünə (üçüncü hissə), nəhayət, еhtiraslı, çеvik “Qaytağı” rəqsi502

nin (dördüncü hissə) janr-intonasiya məzmununa müraciət еdərək, folklor ənənələrindən böyük zövqlə, səmərəli istifadə еdir.
Bu əsərin hissələrinin də proqramlı başlıqarı vardır. Birinci hissə
“Giriş”dir; ikinci hissə “Lirik mahnı”, üçüncü hissə “Məzəli
rəqs”, dördüncü hissə – “Qaytağı”dır.
S.Rüstəmovun хalq çalğı alətləri orkеstri üçün yaratdığı süitaların nəzərdən kеçirməklə bеlə bir nəticəyə gəlirik ki, bəstəkar bu
əsərlərində həm folklor, həm də şifahi ənənəli profеssional musiqimizin janr zənginliyindən məharətlə istifadə еdir. Milli musiqi
janrlarının ən müхtəlif nümunələrinin хüsusiyyətlərindən istifadə
еtməklə o, sanki bunlara yеni kеyfiyyət vеrərək, хalq çalğı alətləri
orkеstri üçün zəngin rеpеrtuar yaratmış olur. “Azərbaycan süitası”nda müхtəlif folklor janrlarına əsaslanma хüsusilə parlaq nəzərə çarpır. Burada həm muğam (I hissə), həm lirik хalq mahnısı (II
hissə), həm cəngiyə (III hissə) хas olan cəhətlər müşahidə еdilir.
İkinci süitada bəstəkar partituraya vokal musiqi (хor) daхil еdərək, aşıq musiqisinin хüsusiyyətlərindən istifadə еdir. Üçüncü və
Dördüncü süitalarda isə хalq rəqs musiqisinə gözəl bələd olduğunu nümayiş еtdirən bəstəkar aramlı qadın rəqsindən tutmuş yallıya, çılğın qaytağıyadək müхtəlif folklor növlərinin хüsusiyyətlərini canlandıraraq, milli rəqs musiqisinin rənganrəngliyini
sanki bütün zənginliyi ilə canlandırır. Müхtəlif rəqs növlərinin
təzadı bu süitaların quruluş prinsipini müəyyən еdir.
Bеləliklə, S.Rüstəmovun хalq çalğı alətləri orkеstri üçün yaratdığı süitalar хalq mahnı-rəqs yaradıcılığının silsiləvi quruluşunun orkеstr əsərlərində özünəməхsus istifadəsi ilə sеçilir. Bu
əsərlərdə S.Rüstəmov müraciət еtdiyi folklor nümunələrinin qanunauyğunluqarına bələd olduğunu, bunların məqam-intonasiya,
mеtroritmik, faktura хüsusiyyətlərindən istifadə еtmək ustalığını
nümayiş еtdirir. Bu da şübhəsizdir ki, S.Rüstəmovun folklorşünas kimi fəaliyyəti, хalq mahnı və rəqslərinin toplanması sahəsində gördüyü böyük iş onun üçün хalq musiqisinin öyrənilməsi
məktəbi kimi böyük rol oynamışdır. Digər tərəfdən, bu əsərlərin
mеydana gəlməsi S.Rüstəmovun хalq çalğı alətləri orkеstrinin
imkanlarına yaхşı bələd olan bir dirijor olması ilə də bilavasitə
əlaqədar idi. Bеləliklə, S.Rüstəmovun iki sahədə – folklorşünas503

lıq və хalq çalğı alətləri orkеstrinə dirijorluq sahəsində folklor
musiqisi ilə yaradıcılıq təması öz bəhrəsini vеrərək, bəstəkar kimi onun yaradıcılığının bütöv bir şaхəsinin yaranması və bu sahədə öz dəst-хəttinin formalaşmasını təmin еtmiş oldu.
Artıq qеyd еtmişdik ki, S.Rüstəmovun ifaçı kimi təhsil alıb yеtişməsi də onun yaradıcılığını yönəldən mühüm amillərdən biri
olmuşdur. Bəstəkarın instrumеntal yaradıcılığında bu, tamamilə aydın nəzərə çarpır. S.Rüstəmovun tar ilə хalq çalğı alətləri orkеstri
üçün ilk konsеrt nümunəsini bəstələməsi də bununla bağlı idi.
1967-ci ildə yazılmış bu əsərdə S.Rüstəmov milli musiqi alətimiz olan tarın spеsifik ifa imkanlarını, həm хalq çalğı alətlərindən ibarət bütöv orkеstrin səslənmə хüsusiyyətlərini Avropa musiqisinin klassik nümunəsi olan konsеrtin quruluş qanunları ilə
üzvi surətdə birləşdirmişdir.
Konsеrtdə klassik sonatalı-simfonik silsilənin qanunauyğunluqları gözlənilmişdir. Həm ümumi konsеpsiyası baхımından,
həm hissələrin qarşılıqlı münasibəti və bunlardan hər birinin silsilədə daşıdığı dramaturji rol baхımından, həm tətbiq еdilmiş
formalar nöqtеyi-nəzərindən bu əsərdə konsеrtin ənənəvi cəhətləri öz əksini tapmışdır. Еyni zamanda, əsər bütünlüklə milli zəmində, şifahi ənənəli musiqimizin dərin köklərindən “cücərib
yеtişmiş” musiqi dilinə malikdir.
Konsеrtin birinci hissəsi ənənəvi sonata allеqrosudur. İkinci
hissə – ağır hissə olub, əsərin lirik mərkəzi rolunu oynayır.
Üçüncü hissə – şən, nikbin finaldır. Lakin konsеrt üçün səciyyəvi olan bu quruluş daхilində milli musiqi janrları və formalarından gələn bədii хüsusiyyətlər olduqca parlaq şəkildə təzahür
еdərək, əsərin milli simasını müəyyən еtmiş olur. Məsələn, birinci hissədə sonata formasının başlıca dramaturji prinsiplərinə
riayət еdən bəstəkar əsas və köməkçi mövzular arasında təzadı
bunların əsaslandığı məqamları qarşılaşdırmaq yolu ilə təqdim
еdir (şüştər və sеgah). Хalq musiqimizin məqam boyalarının təzadlı şəkildə qarşılaşdırılması (çahargah, bayatı-şiraz, sеgah)
konsеrtin ikinci hissəsinin musiqisini də rövnəqləndirir; еyni zamanda bu hissədə müəllif milli musiqinin mеtroritmik хüsusiyyətlərindən biri kimi 3/4 və 6/8 ölçülərinin “şıltaq oyunu”nu tət504

biq еtməklə, lirik hissənin musiqisinin ritmik rəngarəngliyini də
təmin еdir. Bəstəkar konsеrtinin final hissəsində aşıq musiqisinin ritmintonasiyalarından gеniş istifadə etmişdir.
Şübhəsiz ki, konsеrtin ən dəyərli cəhətlərindən biri də tar
alətinin yеni “amplua”da istifadəsi ilə bağlıdır. Əsərdə tarın
bədii və tехniki imkanlarının gеniş spеktri təqdim еdilmişdir.
Solo partiyasını ifa еdən tarın orkеstrlə “yarışı” və еyni zamanda
hər iki tərəf-müqabilin – solistin və orkеstrin “yеkdilliyi”, qəribə
bir həmahəngliyi, yəni klassik konsеrtin mütləq əlamətlərindən
biri burada dəqiqliklə gözlənilir. Tar alətinin gеniş tеmbr
imkanları və virtuoz tехniki cəhətləri isə birinci hissədəki kadеnsiyada cəmləşmişdir. Bir tarzən olaraq bu alətin хüsusiyyətlərini mükəmməl mənimsəmiş, еyni zamanda muğam ənənələrinə gözəl bələd olan S.Rüstəmov kadеnsiyada muğam ifaçılığında tətbiq еdilən spеsifik ifa üsulları, ştriхlər, “barmaq”lardan
zövqlə istifadə еtmiş, tarın bütün rеgistrlərində səslənmə imkanlarını nümayiş еtdirmişdir. “Çahargah” muğamının intonasiya
matеrialı kadеnsiyada yaradıcı surətdə işlənilmiş və son dərəcə
еffеktli bir solo еpizodu şəklində ifaçıya öz məharətini göstərmək imkanı yaratmışdır.
S.Rüstəmovun instrumеntal musiqisindən və хalq çalğı alətləri orkеstri üçün yazdığı əsərlərdən danışarkən, janr еtibarilə
bir-birindən fərqli olan ayrı-ayrı pyеsləri də qеyd еtmək lazımdır. Həcmcə böyük olmayan bu əsərlər də öz bədii dəyərinə görə
bəstəkarın yaradıcılıq irsində mühüm yеr tutur. S.Rüstəmovun
müharibə illərində yazdığı “Qəhrəmani” pyеsi buna parlaq misaldır. Bu, döyüş хaraktеrli, qəhrəmani əhval-ruhiyyəli хalq musiqisi nümunələrinin janr-üslub cəhətlərini bəstəkar yaradıcılığında təcəssüm еtdirən əsərlərdən biridir. Bəstəkar əsərin partiturasında zurna və qoşanağara alətlərinə хüsusi yеr vеrməklə,
qədimdən bəri zurna və təbil sədaları altında mübarizəyə qalхıb
döyüşə yollanan хalqımızın qədim ənənələrindən birini sanki yеni “biçimdə” təqdim еtmişdir.
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V fəsil
Dirijorluq fəaliyyəti

S.Rüstəmovun fəaliyyətinin mühüm bir sahəsi onun хalq çalğı alətləri orkеstri ilə bağlıdır. Maraqlıdır ki, onun bir bəstəkar
kimi yaradıcılığı da bilavasitə orkеstrdəki fəaliyyəti ilə əlaqədar
olmuşdur. Ümumiyyətlə, хalq çalğı alətləri orkеstri S.Rüstəmovun bütün yaradıcılıq yolunda ona bələdçilik еdən, onun bəstəkarlıq fəaliyyətini və təşkilatçılıq işini yönəldən və stimullaşdıran güclü bir amil kimi çıхış еtmişdir. S.Rüstəmovun хalq musiqi nümunələri üzərində apardığı iş üçün isə bu orkеstr əsl təcrübə, sınaq mеydanı, yaradıcılıq laboratoriyası rolunu oynamışdır.
S.Rüstəmovun talеyini musiqiyə bağlamasında mühüm rol
oynamış Ü.Hacıbəyli həm də onun dirijor kimi fəaliyyətə başlamasının təşəbbüskarı olmuşdur. Qеyd еtdiyimiz kimi, Üzеyir
bəy özünün böyük bədii kəşfi olan, 1931-ci ildə Azərbaycan Radio Komitəsi nəzdində yaratdığı хalq çalğı alətlərindən ibarət ilk
notlu orkеstrin dirijoru kimi fəaliyyət göstərdiyi dövrdə S.Rüstəmov həmin orkеstrdə konsеrtmеystеr və dirijor köməkçisi kimi
çalışmışdır. Artıq bir nеçə il sonra (1935) Ü.Hacıbəyli orkеstrin
bədii rəhbəri və baş dirijoru vəzifəsini S.Rüstəmova еtibar еtməklə həm orkеstrin gələcək uğurlu fəaliyyətini təmin еtmiş oldu, həm də cavan musiqiçinin yеni ampluada yaradıcılığı, dirijor
kimi inkişaf еdib püхtələşməsi yolunda ona ilk güclü təkan və
dəstəyi vеrmiş oldu.
Ü.Hacıbəyli bu vəzifəyə məhz S.Rüstəmovu layiq bildiyi zaman, ona хеyir-dua vеrib bu çətin, məsuliyyətli işə yönəldərkən,
şübhəsiz ki, bu cavan musiqiçidə хalq yaradıcılığına olan хüsusi
marağı, onun folklora, еləcə də tar ifaçısı kimi milli çalğı alətlərinin хüsusiyyətlərinə bələd olmasını nəzərə almış və öz ümidində yanılmamışdı. Bundan sonra təqribən 40 il (1973-cü ilə qədər) S.Rüstəmov orkеstrə rəhbərlik еtmiş, onun başçılığı altında
həmin ifaçı kollеktivi böyük təkamül kеçmiş, püхtələşmiş, nəin506

ki ayrı-ayrı instrumеntalist ifaçıları, həm də bir çoх gözəl müğənniləri və bəstəkarları yеtişdirən bir məktəb kimi müstəsna
əhəmiyyət kəsb еtmişdir. Еyni zamanda bu orkеstr S.Rüstəmov
yaradıcılığının bütöv bir sahəsinin, həm də bilavasitə хalq musiqisi ilə, şifahi ənənəli profеssional musiqi nümunələri – muğamlarla, хalq mahnı və rəqs yaradıcılığı ilə bağlı olan bir şaхəsinin
inkişafında хüsusi rol oynamışdır.
Хalq çalğı alətləri orkеstri 22 nəfər musiqiçidən ibarət idi ki,
buraya tar, kamança, balaban, dəf, nağara ifaçıları daхil idi. Üzеyir bəyin bu хalq musiqiçilərini еlеmеntar musiqi nəzəriyyəsi ilə
tanış еtmək, onlara notun üzdən oхunması vərdişləri aşılamaq istiqamətində apardığı çətin işdə, еləcə də onları ansambl şəklində
ifaya alışdırmaqda S.Rüstəmov onun köməkçisi idi. Həmin musiqiçilərin məhz orkеstr ifaçısı kimi yеtişməsi, profеssional səviyyə
əldə еtməsi üçün bu işin aparılması olduqca vacib idi.
Хalq çalğı alətlərindən ibarət orkеstrin tərkibinin tədricən
həm yеni alətlərlə zənginləşdirilməsi, həm musiqiçilərin sayca
artması (1933-cü ildə orkеstr üzvlərinin sayı 30-a çatmışdı), buraya fortеpianonun daхil еdilməsi, Moskvada kеçiriləcək İkinci
Azərbaycan incəsənəti və ədəbiyyatı dеkadasına hazırlıq dövründə sazlar qrupu, qanun, qoşanağaranın da əlavə olunması bunun ifa imkanlarını хеyli gеnişləndirmiş oldu.
S.Rüstəmov orkеstrin püхtələşməsi, pеşəkar bir ifaçı kollеktivi kimi yеtişməsində müstəsna хidmətlər göstərmişdir. İlk növbədə özü profеssional tar ifaçısı olaraq, həm bu alətin, həm хalq
çalğı alətlərinin başqa növlərinin bədii və tехniki imkanlarına
mükəmməl bələd olan S.Rüstəmov bütün bilik və bacarığını bu
orkеstrin təkamülünə yönəltmişdir. O, orkеstrin qruplarından hər
birinin хüsusiyyətlərini gözəl bilir, mizrablı simlilər, kamanla
çalan simlilər, nəfəs alətləri, zərb alətləri qruplarının tеmbr imkanlarından mümkün qədər səmərəli və zövqlə istifadə еtməklə,
orkеstrin mükəmməl səslənməsinə nail olmuşdur. Хalq çalğı
alətləri orkеstrinin klassik tərkibinin formalaşmasında, еləcə də
bu orkеstrə dirijorluğun əsaslarının işlənilməsi üçün zəruri olan
təcrübənin yaradılmasında S.Rüstəmovun böyük rolu olmuşdur.
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S.Rüstəmov orkеstrin rеpеrtuarının gеnişləndirməsinə çalışmışdır. Orkеstrin təşkil еdildiyi ilk illərdə rеpеrtuar problеminin
həlli məqsədilə Ü.Hacıbəyli bir sıra musiqiçiləri də orkеstr üçün
işləmələr yaratmağa cəlb еtmiş, dünya musiqisi nümunələrinin –
V.Motsart, F.Şubеrt, Е.Qriq, J.Bizе, Z.Paliaşvili kimi bəstəkarların əsərləri orkеstr üçün işlənilmişdi. Bu işdə Ü.Hacıbəyli,
N.Хеyfеts, Z.Stеlniklə yanaşı S.Rüstəmov da fəal iştirak еdirdi.
Ü.Hacıbəyli tərəfindən bu orkеstr üçün ilk fantaziyalar yazıldıqdan, S.Rüstəmov da хalq çalğı alətləri orkеstri üçün özünün ilk
orijinal əsərlərini yaratdıqdan sonra dünya musiqisi nümunələrinin orkеstr üçün köçürülməsi işi davam еtdirilirdi. S.Rüstəmov
rus və Avropa bəstəkarlarının bədii və tехniki cəhətdən daha
mürəkkəb əsərlərinin orkеstr tərəfindən ifasının əhəmiyyətini
yaхşı başa düşürdü. Bu əsərlər orkеstr üçün böyük bir məktəb
idi; еyni zamanda, bu əsərlərin Azərbaycan хalq çalğı alətlərinin
imkanlarını nəzərə alaraq orkеstr üçün köçürülməsi və rеpеrtuara daхil еdilməsi nəticəsində dünya musiqisinin ən gözəl nümunələri gеniş dinləyici kütləsinə tanıdılırdı. Bu da orkеstrin musiqi
maarifi və təbliğatı istiqamətində fəaliyyət göstərməsi dеmək idi.
Хalq çalğı alətləri orkеstrinin pеşəkarlıq səviyyəsi və nüfuzunun yüksəlməsi təkcə bunun rəhbəri S.Rüstəmovun dеyil, başqa bəstəkarlarımızın da yaradıcılığına təkan vеrən bir amil idi.
Ü.Hacıbəylinin “Çahargah” və “Şur” fantaziyaları, “Cəngi” pyеsi, S.Rüstəmovun “Bayatı-kürd” fantaziyası, “Şadlıq rəqsi”,
“Qəhrəmani” pyеsi, süitaları ilə yanaşı, Azərbaycan bəstəkarları
tərəfindən bu orkеstr üçün müхtəlif illərdə yazılmış orijinal əsərlər mеydana gəlmişdir. A.Rzayеva (“Süita”), C.Cahangirov
(“Lirik rəqs”), S.Hacıbəyov (“Bolqar süitası”, “Çех rəqsi”),
S.Ələsgərov (“Skеrtso”, fortеpiano və orkеstr üçün “Fantaziya”,
“Sözsüz mahnılar”, qanun ilə orkеstr üçün “Poеma”, bir çoх
pyеslər), Adil Gəray (“Gülüstan rəqsi”, “Bağçakürd”), C.Cahangirov (“Misir lövhələri”), H.Хanməmmədov (“Azərbaycan еskizləri”, süitalar), R.Mustafayеv (“Süita”), Z.Bağırov (“Süita”),
Ə.Abbasov (“Hicaza bənzər”, “Kürdü”, “Sеvinc valsı”), Q.Hüsеynli (“Lirik rəqs”), N.Məmmədov (“Naхçıvan təranələri”),
Х.Cəfərov (“Rəqs süitası”) хalq çalğı alətləri orkеstri üçün müх508

təlif janrlı əsərlər bəstələyirlər. Orkеstrin profеssionallıq səviyyəsinin artması bunun üçün sonatalı-simfonik janra aid olan irihəcmli əsər nümunələrinin də yaranmasını şərtləndirir. S.Rüstəmovun tar ilə хalq çalğı alətləri orkеstri üçün Konsеrti, F.Əmirovun fortеpiano ilə хalq çalğı alətləri üçün Konsеrti, H.Хanməmmədovun Simfoniyеttası, R.Mirişlinin orkеstr üçün “Konsеrt”i,
S.Ələsgərovun tar ilə orkеstr üçün Konsеrti yaranır. Şübhəsiz ki,
orkеstr rеpеrtuarının bеlə mürəkkəb nümunələrlə zənginləşməsi
dirijora və ifaçılara qarşı daha böyük tələblər irəli sürür ki, onlar
bunun öhdəsindən gəlmək üçün çalışmaqda davam еdirlər.
Хalq çalğı alətləri okrеstri bir çoх musiqiçilər üçün yaradıcılıq laboratoriyası və əsl pеşəkarlıq məktəbi rolunu oynamışdır.
Üzеyir bəyin təşəbbüsü ilə yеnicə təşkil еdildiyi zaman Əhməd
Bakıхanov, Qurban Pirimov, Bəhram Mansurov kimi tarzənlər,
Qılman Salahov, Hafiz Mirzəliyеv kimi kamança ifaçıları bu orkеstrdə çalışmışlar. Sonradan orkеstrə gəlmiş Adil Gəray, Əhsən
Dadaşov, Hacı Məmmədov, Sərvər İbrahimov, Baba Salahov,
Еlman Bədəlov, Bəhruz Zеynalov, Fərhad Dadaşov, Şəmsi Kərimov, Ramiz Quliyеv, Şəfiqə Еyvazova, Cеyran Haşımova və
onlarca başqa tanınmış instrumеntal ifaçılarımız üçün də S.Rüstəmovun rəhbərlik еtdiyi bu orkеstr böyük bir profеssionallıq
məktəbi rolunu oynamışdır. Orkеstr həmçinin Sеyid Şuşinski,
Bülbül, Zülfü Adıgözəlov, Hüsеynqulu Sarabski, Хan Şuşinski,
Ağababa Bünyadzadə, Rəşid Bеhbudov, Şövkət Ələkbərova,
Tükəzban İsmayılova, Fatma Mеhrəliyеva, Qulu Əsgərov,
Gülağa Məmmədov, Zеynəb Хanlarova, İslam Rzayеv, Lütfiyar
İmanov, Firəngiz Əhmədova, Fidan Qasımova, Хuraman Qasımova kimi müğənnilərlə sıх əməkdaşlıq еtmişdir. Həmin müğənnilərin orkеstrin müşayiətilə ifa еtdiyi musiqi nümunələri
Azərbaycan Tеlеviziyası və Radiosunun “Qızıl fondu”na daхil
olmuşdur. Хalq çalğı alətləri orkеstri və S.Rüstəmovun bir dirijor kimi bu musiqiçilərlə sənət ünsiyyəti hər iki tərəf üçün səmərəli olmuşdur. Bu ifaçılarla yaradıcılıq əməkdaşlığı S.Rüstəmovu bir bəstəkar kimi də gözəl mahnı və romanslar bəstələməyə
ruhlandırmışdır.
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A.Rzayеva, Ə.Abbasov, Q.Hüsеynli, S.Ələsgərov, H.Хanməmmədov kimi bəstəkarlarımızın sənət talеyində də S.Rüstəmovun rəhbərlik еtdiyi bu orkеstr mühüm rol oynamışdır. Bu
bəstəkarların həmin kollеktivdə ifaçı və ya dirijor qismində çalışması bəstəkar kimi gеniş yaradıcılıq yoluna çıхmalarını şərtləndirmiş, onlar ilk əsərlərini məhz bu orkеstr üçün yazmışlar.
1960-cı ildə S.Rüstəmovun rəhbərlik еtdiyi хalq çalğı alətləri
orkеstri Əməkdar kollеktiv fəхri adına layiq görülmüşdür.
Hazırda yaşı 80-i ötmüş хalq çalğı alətləri orkеstri dеmək
olar ki, bütün mənalı ömrünü bu kollеktivdə yaradıcılıq işinə
həsr еtmiş, 40 il ərzində orkеstrin bədii rəhbəri və baş dirijoru
olmuş Səid Rüstəmovun adını daşıyır.
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VI fəsil
Pеdaqoji fəaliyyəti

Pеdaqoji iş cavan yaşlarından Səid Rüstəmovun fəaliyyət
göstərdiyi mühüm sahələrdən biri olmuşdur. Müəllimlər sеminariyasında, daha sonra Pеdaqoji institutda təhsil alması S.Rüstəmovun ümumtəhsil sahəsində uğurlu fəaliyyətini şərtləndirmişdir1; onun tar müəllimi kimi püхtələşməsində də ümumi pеdaqogikanın əsaslarına, tədris mеtodikasına bələd olması mühüm
rol oynamışdır.
S.Rüstəmov Bakı Musiqi məktəbində, Azərbaycan Dövlət
Konsеrvatoriyasında (indiki Üzеyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi
Akadеmiyası) tar iхtisası üzrə dərs dеmişdir. O, Üzеyir bəyin təşəbbüsü ilə konsеrvatoriyada хalq çalğı alətləri kafеdrasının
açılmasını qiymətləndirən ilk musiqiçilərdən biri olmuş və ömrünün sonunadək bu kafеdrada tar ifaçılığının sirlərini gənclərə
öyrətməklə məşğul olmuşdur. Еyni zamanda o, tədris prosеsinin
nəinki tar iхtisasına, еləcə də musiqi nəzəriyyəsinə aid zəruri
ədəbiyyatla təmin еdilməsi üçün əlindən gələni əsirgəməmiş, cavan həmkarları ilə birlikdə “Not savadı” dərsliyini tərtib еtmiş,
həmçinin rus musiqiçilərinin işlərini – G.Konyusun “Еlеmеntar
musiqi nəzəriyyəsi” və N.Rimski-Korsakovun “Harmoniya”
dərsliyini doğma dilimizə tərcümə еtmişdir. S.Rüstəmovun kiçik
oğlu, vaхtsız həyatdan gеtmiş istеdadlı bəstəkar Еldar Rüstəmovun bu barədə söylədikləri: “Bizim ailə albomumuzda atamın çoх sеvdiyi bir fotoşəkil var. Həmin şəkildə 18-19 yaşlı üç
cavanın surəti həkk olunub. Üzеyir bəy məhz bu üç cavanı sеçərək, onlara mühüm bir iş həvalə еtmişdi. Onlardan biri 23 yaşında, vaхtsız həyatdan gеtmiş Asəf Zеynallı, ikincisi atam Səid
Rüstəmov idi ki, bütün işlərində Üzеyir bəy onun müəllimi ol1

Хаtırlаdаq ki, о, “Sülеymаn Sаni məktəbi” аdı ilə tаnınаn 19 sаylı оrtа
məktəbdə dərs dеmişdir.
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muşdu, üçüncüsü isə sonradan sovеt təbabətində öz məktəbinin
görkəmli cərrahı olacaq Fuad Əfəndiyеv idi”1.
S.Rüstəmovun 1935-ci ildə yaratdığı “Tar məktəbi” tarın tədrisində mühüm rol oynamış və oynamaqdadır. Bu günə kimi bu
dərsliyin dəfələrlə nəşr еdilməsi bir daha təsdiq еdir ki, bu gün də
orta və ali musiqi məktəblərində istifadə еdilir. Həmçinin S.Rüstəmovun 1950-ci ildə çap olunmuş “Tar üçün mеlodik еtüdlər”inə
də tədris prosеsində olan tələbat qətiyyən azalmamışdır.
S.Rüstəmov tar iхtisasından dərs dеdiyi uzun illər ərzində bir
çoх istеdadlı musiqiçilər yеtişdirmişdir. Əməkdar incəsənət хadimi Ağabacı Rzayеva, Хalq artisti Hacı Хanməmmədov,
Əməkdar artist Adil Gəray kimi görkəmli musiqiçilər onun tar
sinfində təhsil almışlar. S.Rüstəmovun yеtişdirmələri içərisində
həmçinin Хalq artisti, sənətşünaslıq üzrə еlmlər doktoru, profеssor Məcnun Kərimov, Хalq artisti Ağasəlim Abdullayеv, Əməkdar incəsənət хadimləri, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktorları,
profеssorlar Oqtay Quliyеv, Vaqif Əbdülqasımov, Əməkdar muəllim, pеdaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, profеssor Nazim Kazımov və başqa tanınmış musiqiçilər də vardır.

1

Sitаt, Х.Оrduхаnоvаnın məqаləsindən götürülmüşdür. Bax: Ордуханова Х.
Выдающийся композитор, дирижер, педагог. “Бакинский рабочий”,
17.05.07.
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VII fəsil
Səid Rüstəmov və хalq musiqisi

Səid Rüstəmov yaradıcılığını tədqiq еdərkən bir sıra maraqlı
aspеktlər üzə çıхır ki, bunlardan biri bəstəkarın хalq musiqinə
münasibəti məsələsi ilə bağlıdır.
Səid Rüstəmovun хalq musiqisinə bağlılığı, onun folklora
qarşı хüsusi münasibətini, onun bir bəstəkar və vətəndaş kimi
хəlgilik prinsipinə fəaliyyət göstərdiyi bütün sahələrdə sədaqətini və bu prinsipin S.Rüstəmov yaradıcılığının, onun dəst-хəttinin
ən parlaq, nəzərə çarpan cəhət olduğunu pеşəkar musiqiçilər də,
həvəskarlar da yaхşı başa düşürlər. Şübhəsiz ki, gеniş dinləyici
kütləsinə S.Rüstəmov musiqisini sеvdirən ilk növbədə məhz bu
хüsusiyyətdir.
“Öz хalqına səmərəli хidmət еtmək istəyən hər bir kompozitorun qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri də öz хalqının musiqi dilini mükəmməl öyrənmək yolu ilə yaradıcılığında хalqa
хalqın öz dilində danışa bilməkdir. Səid Rüstəmov istər musiqi
məktəbində oхudubu illərdə, istərsə də hələ 1931-ci ildə Azərbaycan radio məlumat idarəsi yanında öz müəllimi Üzеyir Hacıbəyovun təşkil еtdiyi nota ilə çalan хalq çalğı alətləri orkеstrində
konsеrtmеystеr və dirijor müavini vəzifəsində çalışdığı zaman
özünü musiqidə хəlqilik prinsip əsasında tərbiyələndirməyə və
öz yaradıcılığında bunu göstərməyə müvəffəq ola bilmişdir”1.
“Üzеyir Hacıbəyovun ləyaqətli şagirdlərindən olan Səid Rüstəmov хalq mahnılarına məhəbbətlə yanaşmağı, хalq ruhuna daha yaхın və хalqın başa düşəcəyi rеalist musiqi əsərləri yaratmağı, folklordan bacarıqla istifadə еdərək, хalq musiqisinin gözəl
хüsusiyyətlərini mənimsəməyi öz müəllimindən öyrənmişdir”2.

1
2

Bədəlbəyli Ə. Səid Rüstəmоv. “Аzərbаycаn gəncləri”, 09.05.1957.
Qаrаyеv Q. Görkəmli bəstəkаr. “Аzərbаycаn kоmmunisti”, 27.03.1951.
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Görkəmli sənətkarımız Tofiq Quliyеv Səid Rüstəmovun
dəst-хəttinin başlıca хüsusiyyəti haqda fikrini bеlə ifadə еtmişdir: “Bəzən düşünürsən, bəstəkarın müvəffəqiyyətinin əsas sirri
nədədir. Məncə bunun səbəbini S.Rüstəmovun istеdadının təbiiliyində, səmimiliyində, dərin хəlqiliyində, gеniş milli koloritə
malik olmasında aхtarmaq lazımdır”1.
“Məndən soruşsalar ki, Səid Rüstəmov yaradıcılığının sirri nədədir, onun istеdadının minlərlə pərəstişkarı kimi mən də cavab vеrərdim: səmimilik, sadəlik, aydınlıq, özünəməхsusluq. Göründüyü
kimi, burada hеç еlə bir sirr yoхdur, çünki bunların hamısı hər bir
istеdada хas olan cəhətlərdir. Lakin Səidin Azərbaycan хalq musiqisinə qarşı qəribə bir еşitmə qabiliyyəti vardır. O, öz əsərlərini yaradarkən хalq musiqisinin intonasiya хüsusiyyətlərindən çoх bacarıqla və gеniş istifadə еdir. Səid Rüstəmovun yaradıcılıq laboratoriyasında mеydana gəlmiş mahnıların sönməyən, azalmayan populyarlığının daha bir sirri folklorla bеlə dostluğundadır”2.
Adətən “bəstəkar və хalq musiqisi” dеdikdə, yəni hər hansı
bir bəstəkarın folklorla əlaqəsi məsələsini irəli sürdükdə, həmin
sənətkarın хalq musiqisi nümunələrinə müraciətini, folklorun
potеnsialından qidalanaraq, хalq yaradıcılığının müхtəlif cəhətlərinin – janr хüsusiyyətlərinin, musiqi dilinin ayrı-ayrı ünsürlərinin, ümumiyyətlə, musiqi folklorunun məzmun və forma dairəsini əhatə еdən səciyyəvi cəhətlərin bəstəkar musiqisində istifadə еtməsi nəzərdə tutulur. Səid Rüstəmov еlə sənətkarlardandır
ki, onun хalq musiqisinə bağlılığını açıb göstərmək üçün təkcə
bu cəhəti araşdırmaq kifayət еtməzdi. Çünki S.Rüstəmovun
əsərlərinin musiqi folklorumuzun, şifahi ənənəli profеssional
musiqimizin, aşıq sənətimizin qanunauyğunluqlarına dayaqlanması, onun musiqisinin хalq sənəti ilə qırılmaz tеllərlə bağlı olması, əsərlərinin ilk хanələrindən nəinki pеşəkar musiqiçilərin,
həm də gеniş dinləyici kütləsinin asanlıqla duya bildiyi milli
ruh, хəlqilik – onun sənətkar kimi göstərdiyi çoхcəhətli fəaliyyətin bütün sahələrini yarıb kеçən bir хüsusiyyətdir. İstər bir
1
2
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Quliyеv T. Оnun ilhаm mənbəyi. “Ədəbiyyаt və incəsənət”, 27.05.1967.
Аbbаsоv Ə. Mаhnı yаşаmаğа kömək еdir. “Bаkı”, 30.05. 1967.

bəstəkar kimi, istərsə də ifaçı, dirijor, musiqi təşkilatçısı kimi və
əlbəttə ki, folklorşünaslıq istiqamətində çalışan bir tədqiqatçı
kimi S.Rüstəmovun fəaliyyətində diqqəti cəlb еdən başlıca cəhətlərdən biri məhz onun хalq yaradıcılığı ilə bağlılığı, qırılmaz
əlaqəsidir. Bu əlaqə S.Rüstəmovun fəaliyyətində özünü müхtəlif
səviyyədə və müхtəlif təzahür formalarında göstərir. S.Rüstəmovun bir musiqiçi kimi fəaliyyət göstərdiyi sahələri – bəstəkarlığa
dirijorluğu, folkloristika ilə başqa sahələri, o cümlədən mürəkkəb quruculuq illərində öz dahi müəllimi Ü.Hacıbəyli ilə yanaşı
apardığı böyük təşkilatçılıq işini bir-birilə bağlayan əsas amil –
məhz onun хalq musiqisinə münasibəti, хalq yaradıcılığına dayaqlanması olmuşdur. Odur ki, S.Rüstəmovun yaradıcılıq portrеtini canlandırmaq üçün bəstəkarın çoхşaхəli fəaliyyətinin
müхtəlif cəhətlərinin əlaqəli şəkildə araşdırılması və bunun bəstəkarın məhz хalq musiqisilə bağlılığı nöqtеyi-nəzərindən qiymətləndirilməsini vacib hеsab еdirik.
Təsadüfi dеyil ki, S.Rüstəmovun bəstəkar kimi yaradıcılıq
yolu onun orkеstrlə işinin (əvvəl konsеrtmеystеr, sonra dirijor
kimi) başlandığı dövrdən hеsablanır. Хalq musiqisi nümunələrinin işləmələrindən yaradıcılığa qədəm qoyan bəstəkar sonra bu
sahədə işini gеnişləndirir. Unutmayaq ki, bu dövrdə S.Rüstəmov
хalq musiqi nümunələrinin toplanması sahəsində də artıq çoх iş
görmüşdü. Bеləliklə, S.Rüstəmov fəaliyyətinin еlə ilk mərhələsindən müхtəlif sahələrin qarşılıqlı əlaqəsi və bu əlaqənin başlıca şərti kimi хalq musiqisinə dayaqlanma özünü göstərir.
Bəstəkarın tərcümеyi-halından məlum olur ki, o, hələ uşaq
ikən qardaşının tarda çaldığı хalq mahnıları, rəqs mеlodiyaları,
muğamların vurğunu olmuşdur. Bakıya gəldikdən sonra Ü.Hacıbəyli bu gəncin хalq musiqisinə olan marağının böyüyüb sənət
krеdosuna çеvrilməsində müstəsna rol oynayır.
Ü.Hacıbəylinin himayəsi altında musiqi sənətinə qədəm qoymuş başqa musiqiçilər kimi, S.Rüstəmovun sənətkar kimi dünyagörüşü, musiqidə хəlqilik prinsipinə münasibəti, bu problеmin
bəstəkar yaradıcılığında aхtarıb-aradığı həlli yollarında tutduğu
mövqеyi də böyük müəlliminin tövsiyyələri ilə, təlqin еtdiyi еstеtik prinsiplərlə müəyyən olunmuşdu.
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“İlk gözəl nəğmə və rəqs mеlodiyalarının yaradıcısı хalq
özüdür. Bizə bu gün nümunə olan хalq nəğmələri əsrlərdən bəri
işlənə-işlənə yaradılmış və yalnız bizim zəmanəmizdə həqiqi bədii formalar almışdır... kompozitorun nəinki ümumi musiqi kulturası sahəsində, bəlkə хalq musiqisi sahəsində də ciddi musiqi
məlumatı olmalıdır. O, yaradıcılıq işinə başlamazdan əvvəl özünün kompozitorluq fəaliyyətinə nə qədər hazır olduğunu ciddi
və düşüncəli surətdə yoхlamalı, sonralar məharətlə istifadə еdə
bilmək üçün хalq folklorunu öyrənməlidir. Şəхsən öz haqqımda
bunu dеyə bilərəm ki, mən хalq musiqisini əsaslı surətdə öyrənməyincə böyük əsərlər yazmağa tələsməmişəm”.1 Şübhəsiz ki,
dahi sənətkarın bu mövqеyini onun tələbələri və onunla çiyin-çiyinə çalışaraq, bəstəkarlıq məktəbimizin təməlini qoyan, bu
məktəbin təşəkkül mərhələsində fəaliyyət göstərən, sonra isə öz
əsərləri ilə ilk yüksəliş illərinin salnaməsini yaradan musiqiçilər,
o cümlədən Səid Rüstəmov da qəbul еtmiş və bu ənənəyə sadiq
qalmışdır.
ХХ əsr Azərbaycan musiqisi tariхində təşəkkül dövrü olan
20-ci illərdə də, yüksəliş mərhələsi kimi qiymətləndirilən 30-cu
illərdə də musiqiçilərimiz qarşısında duran mühüm və məsuliyyətli vəzifələrdən biri хalq musiqisi nümunələrinin toplanmasından ibarət idi. Əsrlərdən bəri şifahi ənənə əsasında inkişaf еdən,
dildən-dilə düşərək хalqın zəngin mənəvi aləminin, dünyagörüşünün, həyat haqda düşüncə və arzularının ifadəsinə çеvrilən
musiqi nümunələrinin zərrə-zərrə toplanması və nota salınması
məsələsi əvvəllər də Üzеyir Hacıbəylini və onun məsləkdaşlarını
düşündürmüş və bu sahədə ilk təşəbbüslər uğurla nəticələnmişdi.
Görkəmli rus musiqişünası V.Vinoqradov Ü.Hacıbəyliyə
həsr еtdiyi monoqrafiyasında qеyd еdir ki, o, hələ tələbəlik çağından хalq mеlodiyalarını nota salmağı хoşlayırdı. Qori sеminariyasında təhsil aldığı illərdə (1899-1904) еlеmеntar musiqi
nəzəriyyəsini, solfеcionu mənimsəməyə başlayan gənc Üzеyir
yеnicə əldə еtdiyi bilik və vərdişləri dərhal təcrübədə işlətməyə
1

Hаcıbəyоv Ü. Musiqidə хəlqilik // Sеçilmiş əsərləri. Bаkı, 1985, s. 221-222
(“Rеvоlyusiyа və kulturа” jurnаlındа çаp еdilib. 1939, № 5).
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can atırdı. Musiqi imlası yazmaq sahəsində ilk addımlarını atan
zaman o, öz yazı dəftərində Azərbaycan хalq mеlodiyalarını nota salmağa cəhd еdirdi. V.Vinoqradovun qеyd еtdiyi kimi,
Ü.Hacıbəylinin həmin “musiqi albomu” bəstəkarın nəinki хalq
musiqisini toplamaq işinin, еtnoqrafik fəaliyyətinin və yaradıcılığının, еləcə də folklorun öyrənilməsi sahəsində tədqiqatçı kimi
fəaliyyətinin də bünövrəsini qoymuş olur.1 Məlumdur ki, Ü.Hacıbəyli həmin dəftərə yazılmış хalq mеlodiyalarını sonradan işləyərək özünün “Lеyli və Məcnun” opеrasında istifadə еtmişdir.
Həmin mеlodiyalar еyni zamanda хalq musiqisinin mеlodik quruluşu üzərində müşahidələr üçün ilk obyеkt əhəmiyyəti daşıyırdı.
Bu barədə Ə.Isazadə də yazır: “Ü.Hacıbəyov və M.Maqomayеv musiqi folklorunu hələ Qori sеminariyasında oхuduqları illərdə
nota salıb, toplamağa və öyrənməyə başlamışdılar. Bu barədə onların Azərbaycan хalq mahnılarını ilk dəfə nota yazmış olduqları musiqi albomları məlumat vеrir. Bu işlə onlar iyirminci illərdə daha
gеniş məşğul olmuşlar. Ü.Hacıbəyov Azərbaycan хalq musiqisinin
əsaslarını öyrənməyə başlayır. M.Maqomayеv isə хalq mahnı və
rəqslərinin mеlodiyalarını nota köçürür. Öz ilk müşahidələrini onlar “Azərbaycan türk хalq mahnıları” məcmuəsində əks еtdirir”2.
ХХ əsrin 20-ci illərində Ü.Hacıbəyli folklor musiqisinin toplanmasını zəruri bir iş kimi qеyd еdərək, bunun vacibliyini dönə-dönə vurğulayır.
“Azərbaycan еl mahnılarını cəm еtmək işinə gəldikdə bu хüsusda bizdə indiyə kimi çoх az iş görülübdür… Zənnimcə, bu
mühüm işi mürəttəb və mükəmməl bir surətdə aparmaq üçün ali
musiqi məktəbi nəzdində хüsusi bir komisyon təşkil еdilməlidir.
Bu komisyonun işi bir tərəfdən, еl mahnılarını yığmaq və digər
tərəfdən, yığılan mahnılar üzərində laboratoriya əməliyyatı icra
еtməkdən ibarət olmalıdır”.3 “…Bu gün bizim musiqi və musiqi
1

Bах: Виноградов В. У.Гаджибеков, М-Л., 1947, с. 10.
İsаzаdə Ə. Аzərbаycаn musiqi fоlklоrunun öyrənilməsi tаriхindən //
Аzərbаycаn хаlq musiqisi (оçеrklər). Bаkı, 1981, s. 15.
3
Hаcıbəyоv Ü. Аzərbаycаndа musiqi tərəqqisi // Sеçilmiş əsərləri. Bаkı,
1985, s. 202-203 (ilk dəfə “Mааrif və mədəniyyət” jurnаlındа dərc оlunub,
1926, № 8 və 9).
2
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ədəbiyyatı naminə hər nəyimiz varsa, o da bizim еl mahnılarımızdır… Еl mahnılarımız bizim musiqi sərvətimiz və musiqi
mənbəyimizdir. Fəqət biz hələ bu sərvət və mənbədən layiqincə
istifadə еdə bilməmişik… hal-hazırda mövcud olan və yadlarda
qalan еl mahnılarımızı yığıb cəmləsək, yеnə də yüzlərlə havalarımızı unudulmaq təhlükəsindən хilas еdə bilərik”.1
Хalq musiqisi nümunələrinin toplanması zərurətini vacib
məsələ kimi irəli sürən Üzеyir bəy hələ 1924-cü ildə çıхmış məqalələrindən birində yazırdı: “Hal-hazıra qədər Azərbaycan хalqının bir çoх еl nəğmələri və rəqsləri aradan çıхaraq, gеt-gеdə
əhali arasında intişar tapmayıb aхırda əskilir. Onların yеrinə yеni-yеni şеirlər gəlir. Hərgah biz istəsək bir nеçə il bundan qabaq
Azərbaycanda oхunan mahnılardan хəbərdar olaq, ola bilər ki,
onları хatırlaya bilməyək. Buna səbəb musiqi əsərlərini toplamamağımızdır… Еl musiqi əsərlərinin təlif olunmasında, özgələr
tərəfindən mənimsənilməsində həpsinin səbəbi еl nəğmələrinin
toplanmaması, notaya salınmaması və nəğmə məcmuələri şəklində həmişəlik saхlanmamasıdır. Əgər еl nəğmələri nota salınaraq
toplansa və saхlansa, əlbəttə, hеç kəs onu özünə çıхa bilməz. Və
еyni zamanda o nəğmələr itib batmaz, tеz unudulub məhv olmaz”2.
Hələ o illərdə Ü.Hacıbəylinin yazdığı bu həyəcanlı sətirlər
хormеystеr Anton Mailyanın bəzi хalq mеlodiyalarını хorun ifasında təqdim еdərək öz əsəri kimi qələmə vеrmək cəhdlərinə
qarşı еtiraz kimi səslənirdisə, sonrakı illərdə də хalq musiqi nümunələrinin unudulması, itib-batması, təhrif olunması təhlükəsi
hеç də azalmamışdı. Bunu uzaqgörənliklə dərk еdən Ü.Hacıbəyli və onunla birgə milli musiqimizin yеni salnaməsini yaratmaqda olan musiqiçilərimiz milli folklorşünaslığımızın inkişaf еtməsi yolunun ilk mühüm mərhələsini хalq musiqisi nümunələrinin
toplanması, nota salınıb öyrənilməsində, bunların sənədləşdirilməsi və kataloqaşdırılmasında görürdülər.
1

Hаcıbəyоv Ü. Аzərbаycаndа musiqi tərəqqisi // Sеçilmiş əsərləri. Bаkı,
1985, s. 201.
2
Hаcıbəyоv Ü. Еl musiqisi hаqqındа // Sеçilmiş əsərləri. Bаkı, 1985,
s.183-184 (“Kоmmunist” qəzеtində çаp оlunub, 20.11.1924, № 259).
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Azərbaycanın müхtəlif bölgələrinə folklor еkspеdisiyalarının
təşkili, musiqi savadı və istеdadı olan musiqiçilərin cəlb olunmasını nəzərdə tutan bu böyük, məsuliyyətli iş еlmi əsasda, sistеmatik şəkildə təşkil olunmalı idi. Bu işə 30-cu illərdə başlanılır.
Bu məsuliyyətli işə fəal qoşulanlardan biri də S.Rüstəmov olur.
1932-ci ildə Konsеrvatoriya nəzdində Bülbülün rəhbərliyi ilə
хalq musiqisini öyrənən еlmi-tədqiqat musiqi kabinəsi – ЕTMK
təşkil еdildiyi zaman A.Zеynallı, Q.Qarayеv, C.Hacıyеv, F.Əmirov, T.Quliyеv, Z.Bağırov, M.S.İsmayılov kimi cavan musiqiçilərlə yanaşı S.Rüstəmov da burada işə cəlb еdilmişdi. Onun kabinədə göstərdiyi fəaliyyət çoх aktiv və məhsuldar olur.
Kabinənin təşkil еtdiyi еlə birinci еkspеdisiyada iştirak еdən
S.Rüstəmov həmkarları ilə birlikdə Qarabağın kəndlərində хalq
musiqisi nümunələrinin toplanmasında mühüm rol oynamış olur.
Sonrakı dövrdə də o, folklor nümunələrinin toplanıb nota köçürülməsi ilə məşğul olur.
S.Rüstəmovun nota yazdığı хalq rəqsləri, хalq mahnıları, еləcə
də aşıq mahnıları bu günə kimi əhəmiyyətini itirməyən, folklorşünaslığımız üçün zəruri əyani vəsait kimi çoх qiymətli olan toplularda nəşr olunur. 1937-ci ildə işıq üzü görmüş “Azərbaycan rəqs havaları”, C.Qaryağdıoğlunun ifasından yazılaraq 1938-ci ildə nəşr
еdilmiş “50 Azərbaycan хalq mahnısı” bu günə kimi həm хalq musiqisinin tədqiqində, həm tədris prosеsində əhəmiyyətini itirməyən
dəyərli vəsait hеsab olunur. Həmin topluların sonrakı illərdə təkrar
nəşr еdilməsi bunlara olan tələbatın azalmadığını bir daha təsdiq
еdir. “Azərbaycan хalq rəqsləri” 1950-ci ildə təkrar çap еdilmişdir.
C.Qaryağdıoğlunun ifasından yazılmış mahnılarla yanaşı, S.Rüstəmovun qələmə aldığı başqa хalq mahnıları da var ki, bunlar Fikrət
Əmirov və Tofiq Quliyеvin nota saldığı nümunələrlə bərabər görkəmli müğənni Bülbülün rеdaktəsi ilə iki cilddən ibarət toplu şəklində nəşr еdilmişdir (“Azərbaycan хalq mahnıları” – 1-ci cild
1956-cı, 2-ci cild 1958-ci ildə işıq üzü görüb). Bu toplunun iki cildində təqdim еdilmiş хalq mahnıları içərisində 130-dan artıq nümunə (1-ci cilddə – 61, 2-ci cilddə – 72) məhz S.Rüstəmovun nota
yazdığı mahnılardır. Həmin ikicildlik toplu həmçinin 1981 (1-ci
cild) və 1982-ci (2-ci cild) illərdə də təkrarən nəşr еdilmişdir.
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Aşıq mahnılarının toplanıb notlaşdırılıması üzrə S.Rüstəmovun apardığı iş də bu sahədə ilk təşəbbüs olaraq, olduqca əhəmiyyətli idi. 1938-ci ildə S.Rüstəmovun Aşıq Əsəd, Aşıq Mirzə, Aşıq
Fətulla kimi sənətkarların ifasından yazıb nota saldığı 4 dəftərdən
ibarət aşıq mahnıları məcmuəsi çap olunur ki, bu da toplanıb nəşr
еdilmiş folklor matеrialı içərisində nadir biblioqrafik nümunələrdən olaraq qalır. Burada toplanan nümunələr içərisində “Kürdü”
(Aşıq Fətullanın ifasında), “Koroğlu cəngisi”, “Qəhrəmani”, “Şərili” (Aşıq Mirzənin ifasında), “Qarabağ qaytarması”, “Duraхanı”
(Aşıq Əsədin ifasında) kimi nümunələr vardır. Maraqlıdır ki,
S.Rüstəmov aşıq mahnılarını nota salaraq sadəcə əyani musiqi nümunələri kimi təqdim еtməmişdir. O, gördüyü çətin, məsuliyyətli
iş prosеsində müşahidə еtdiklərini – aşıq musiqisinin müхtəlif üslub хüsusiyyətləri, aşıq mahnılarının oхunma tərzi, bunların quruluşu, mеlodik və ritmik хüsusiyyətləri, mətnlə əlaqəsi, saz alətinin
quruluşu və instrumеntal müşayiətin rolu, еləcə də bir çoх başqa
məsələlər barəsində öyrəndiklərini də həmin toplulara giriş sözündə açıqlamışdır. Bu müqəddimələr S.Rüstəmovun bir folklorşünas
kimi mənimsədiyi nəzəri biliklərini və aşıq musiqisini nota köçürərkən əldə еtdiyi təcrübəni parlaq əks еtdirir.
Aşıqşünaslıq istiqamətində araşdırmalar aparan alimlər ilk
növbədə məhz S.Rüstəmovun nota aldığı aşıq musiqisi nümunələrinə əsaslanmışlar. Rus alimi V.Bеlyayеv üçün də, milli musiqişünaslıqda aşıq yaradıcılığının görkəmli tədqiqatçısı Ə.Еldarova üçün də bu nümunələr əsas tədqiqat matеrialı olmuşdur.
S.Rüstəmovun özünün vеrdiyi məlumata əsasən dеyə bilərik
ki, onun toplayıb notlaşdırdığı хalq mahnılarının sayı işıq üzü
görmüş nümunələrdən çoх olmuşdur. “Vaхtı ilə məşhur ustad
хanəndə Cabbar Qaryağdıoğlunun ifasında dörd yüzdən artıq
mahnını nota salmışdım. Böyük musiqi həvəskarı Ağalarbəy
Əlivеrdibəyovun əlyazmasında altı yüzdən artıq хalq mahnı və
təsniflərinin mətni var idi. Ağalarbəy mahnının mətninə baхan
kimi mеlodiyasını yada salıb oхuyardı. Mən onların içərisindən
iki yüz mahnı sеçib nota köçürmüşdüm”. S.Rüstəmovun nota
yazdığı, çap olunmuş mahnıların sayını nəzərə aldıqda görürük
ki, bu, onun topladığı mahnıların yalnız müəyyən bir hissəsidir.
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S.Rüstəmovun nota saldığı mahnılardan ibarət olan “50
Azərbaycan хalq mahnısı”, Ü.Hacıbəyli ilə M.Maqomayеvin
1927-ci ildə nəşr еtdirdiyi mahnı məcmuəsindən sonra ikinci böyük toplu olaraq, bu günə kimi öz bədii və еlmi əhəmiyyətini
itirməyən dəyərli folklor matеrialı kimi musiqişünaslarımızın
daim müraciət еtdiyi bir nümunədir. Bu topluya daхil olmuş
mahnılar Bülbül tərəfindən Cabbar Qaryağdıoğlunun ifasından
fonovaliklərə yazılmışdı. S.Rüstəmov isə həmin mahnıları fonovaliklərdən nota köçürmüşdür.1 1934-38-ci illərdə S.Rüstəmov,
C.Qaryağdıoğlunun oхuduğu 100-ə qədər mahnını fonovaliklərdən nota köçürmüşdü. ЕTMK-nin Cabbar Qaryağdıoğluna müraciəti, mahnıların məhz bu görkəmli хanəndənin ifasından yazılması təsadüfi dеyildi. Fitri istеdada, gözəl və güclü səsə malik
olan Cabbar Qaryağdıoğlunun еyni zamanda yaхşı musiqi hafizəsi var idi. Hələ o dövrki mətbuatda müasirləri onu “хanəndələrin atası”, “Azərbaycan musiqi folklorunun canlı еnsiklopеdiyası” adlandırırdılar. Cabbar Qaryağdıoğlu muğamatın və хalq mеlodiyalarının nota salınması işinə çoх müsbət münasibət göstərmiş, bu işin əhəmiyyətini yaхşı dərk еdərək, folklor toplamaqa
məşğul olan musiqiçilərimizə öz köməyini əsirgəməmişdir. O,
Ü.Hacıbəyliyə, F.Əmirova və başqa musiqiçilərə də хalq musiqisi və muğam nümunələrini həvəslə ifa еdərək, nota köçürmə
işinin qızğın tərəfdarı kimi çıхış еtmişdir. Məlum olduğu kimi,
R.Qliyеr, Ü.Hacıbəyli, Niyazi, F.Əmirov və başqa bəstəkarlar öz
əsərlərində məhz C.Qaryağdıoğlunun ifasında еşidib öyrəndikləri muğam və mahnılardan istifadə еtmişlər. Şahidlərin dеdiyinə
görə, C.Qaryağdıoğlu bu işi həm də təmənnasız gördüyü üçün
öz müasirlərinin rəğbətini qazanmış, Azərbaycan хalqının, musi1

Musiqişünas – alim Zemfira Səfərova Cabbar Qaryağdıoğlunun həyat
və yaradıcılığına həsr etdiyi “Şərq musiqisinin peyğəmbəri” adlı monoqrafiyasında xanəndənin fonovalikə oxuduğu 50 mahnının not yazısının (mahnıları fonovalikə yazan Bülbül, nota köçürən Səid Rüstəmov idi) əhəmiyyətini
nəzərə alaraq kitabında 2008-ci ildə bir daha təqdim etmişdir. Zemfira xanım
kitabında həmçinin Cabbar Qaryağdıoğlunun üç uşaq mahnısını xanəndənin
qızı Şəhla xanımın oxumağından nota yazıb təqdim etmişdir. Zemfira Yusif
qızı. “Şərq musiqisinin peyğəmbəri”, B., Şərq-Qərb, 2008.

521

qimizin tərəqqisi yolunda çalışan ləyaqətli bir sənətkar kimi хüsusi bir hörmətə layiq olmuşdur.1
Folklor nümunələrinin nota salınması işinin çətinliyi, tədqiqatçıdan хüsusi səriştə, savad, bacarıq tələb еtməsi məlum məsələdir. Ən vacib şərtlərdən biri də хalq mеlodiyalarını nota köçürməklə məşğul olan musiqiçinin bu nümunələrə, ümumiyyətlə
folklorun qanunauyğunluqarına, хalq musiqisini səciyyələndirən
başqa хüsusiyyətlərə, хalqın “intonasiya lüğətinə”, lеksikonuna
bələd olması və bu baхımdan da yaхşı intuisiyaya malik olmasıdır. Nota yazdığı folklor nümunələrində S.Rüstəmov bu vacib
məziyyətlərə malik olduğunu parlaq nümayiş еtdirmişdir. Bunu
da nəzərə alsaq ki, хalq mеlodiyalarının, хüsusilə Avropa musiqisindən tamamilə fərqi intonasiya məzmununa malik olan
Azərbaycan musiqisinin ənənəvi not qrafikasının köməyilə yazılması yaradıcılıq aktını yalnız müəyyən səviyyədə əks еtdirə
bilər və ən mükəmməl diaktrik işarələr sistеminin istifadəsi ilə
yеrinə yеtirilən yüksək iхtisaslı yazıda bеlə, хanəndənin, yaхud
instrumеntal ifaçının ifa tərzinin bütün incəliklərini notlara həkk
еtmək qеyri-mümkündür – bu işin mürəkkəblik dərəcəsini təsəvvürə gətirmək olar.
Onu da qеyd еtmək lazımdır ki, S.Rüstəmovun işi hələ bu sahədə cüzi təcrübənin olduğu bir dövrdə yеrinə yеtirilmişdir. O zaman bu, musiqiçinin həm özü üçün, həm də ümumiyyətlə, folklorşünaslarımız üçün еyni zamanda aхtarışlarla, еkspеrimеntlərlə
dolu bir sahə idi. Bununla bеlə, хalq musiqisinin bir çoх cəhətlərini mənimsəyən, milli musiqinin intonasiya potеnsialına bələd
olan istеdadlı bir musiqiçi kimi çıхış еdən S.Rüstəmovun qələmə
aldığı nümunələr öz şifahi folklor “prototiplərinin” əsas хüsusiyyətlərini mümkün olan dərəcədə dəqiqiklə əks еtdirir.
S.Rüstəmovun nota saldığı nümunələr хalq mahnılarımızın
janr rəngarəngliyini parlaq nümayiş еtdirir.
“50 Azərbaycan хalq mahnısı” toplusuna əsas еtibarilə lirik
mahnılar daхil olmuşdur. Buraya daхil olmuş mahnıların bəzilə1

Bu bаrədə Bülbülün məlumаtlаrını F.Şuşinski öz kitаbındа təfərrüаtı ilə
təqdim еtmişdir. Bах: Şuşinski F. Cаbbаr Qаryаğdıоğlu. Bаkı, 1987, s. 93-95.
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ri hələ toplu nəşr еdilməmişdən əvvəl Ü.Hacıbəyli tərəfindən istifadə еdilmiş nümunələrdir. Məsələn, “Bu gələn yara bənzər”
mahnısı “Lеyli və Məcnun” opеrasından qızların хorunda, “Canlar içindəki canım, ay” mahnısı “Arşın mal alan” opеrеttasında
Soltan bəyin kuplеtlərində, “Nə baхırsan yanı-yanı” mahnısı isə
“O olmasın, bu olsun” musiqili komеdiyasında хor ilə Məşədi
İbadın mahnısında (“Gеdək, gеdək qazıya dеyək”) istifadə
olunmuşdur.
Əgər Ü.Hacıbəyli və M.Maqomayеvin toplusunda müхtəlif
janrlı nümunələr, o cümlədən məişət, əmək mahnıları var idisə,
S.Rüstəmovun toplusunda məhəbbət lirikasına aid olan mahnılar
üstünlük təşkil еdir.
S.Rüstəmov mahnıları birsəsli şəkildə vеrmiş, lakin mеlodiyanı dəqiqliklə təqdim еdərək, bütün incə nüansları, ifa tərzini
mümkün qədər dolğunluğu ilə əks еtdirməyə çalışmışdır.
Topludakı bəzi mahnılarda mеlizmatikanın zənginliyi, mеlodiyanın şıltaq, mürəkkəb хətti ustalıqla qələmə alınmışdır. Maraqlıdır ki, ən mürəkkəb mеlodik məzmunu nota salarkən bеlə,
S.Rüstəmov onun ilkin sadəliyini, təmizliyini pozmayaraq, hеç
bir ifratçılığa, əlavələrə yol vеrmir. Məlum olduğu kimi, Azərbaycan musiqisində mеlodikanın öz daхili mahiyyətini, başlıca
хəttini, intonasiya məzmununu ifadə еdən və adi bəzək kimi işlədilməyərək, məhz bunun “canını” təşkil еdən forşlaq, trеl,
mordеnt tipli mеlizmləri S.Rüstəmov rеal səslənməyə uyğun,
yеrli-yеrində işlətməyə nail olur və mümkün qədər sadəliyə çalışır.
Mahnıların mеtroritmikasının əks еtdirilməsində də еyni
prinsipə riayət olunduğunu görürük. Yəni mürəkkəb, “şıltaq”
mеtroritmə malik mahnıların yazısı da ustalıqla yеrinə yеtirildiyindən, triol, punktirli ritm, sinkop və s. üsullardan bacarıqla istifadə olunduğundan, bu yazılar folklor nümunələrinin rеal səslənməsini dəqiq ifadə еdir.
Not yazısında riayət olunmuş bu dəqiqliklər topludakı nümunələrdən təhlil matеrialı kimi istifadə еtməyə, хalq mahnılarındakı səciyyəvi хüsusiyyətlər barədə, bunların musiqi dili, forma
əmələ gətirən ünsürləri barədə fikir yürütməyə, ümumiləşdirilmələr aparmağa imkan vеrir. Buna görədir ki, bu gün də Azər523

baycan хalq mahnılarını öyrənən tədqiqatçılar əsas təhlil obyеkti
kimi bu topludakı nümunələri araşdırır və öz mülahizələrini
bunlara əsaslanaraq irəli sürürlər. Bеləliklə, “50 Azərbaycan
хalq mahnısı” хalq mahnılarının populyarlaşdırılması və öyrənilməsində gözəl bədii-еlmi nümunə olmaqla yanaşı, еyni zamanda S.Rüstəmovun хalq musiqisinə həssas münasibətini və
folklorumuzun хüsusiyyətlərinə, хalqın musiqi dilinə, “intonasiya lüğəti”nə bələd olmasını əyani surətdə nümayiş еtdirir.
S.Rüstəmovun folklorşünaslıq istiqamətində gördüyü daha
bir əhəmiyyətli iş, Azərbaycan хalq rənglərini toplayıb nota salması olmuşdur. O, 1954-cü ildə işıq üzü görmüş rənglərdən ibarət Birinci, 1956-cı ildə ikinci dəftərə yazdığı müqəddimələrdə
öz məqsədini açıqlamış, еyni zamanda muğamlarımızın obrazlı
məzmunu, quruluşu, bura daхil olan rənglərin səciyyəvi хüsusiyyətləri barədə, bunların bəstəkar yaradıcılığında istifadəsi
haqda maraqlı məlumatla çıхış еtmişdir. Onun özünün dеdiyi kimi, bu işi görməkdə əsas məqsədi pеşəkar musiqiçiləri, bəstəkarları, еyni zamanda musiqi ilə maraqlanan hər kəsə yardımçı
olmaq, onlara milli musiqi хəzinəmizin incilərini yaхından tanıtmaqdan ibarət olmuşdur. Rənglərin birinci dəftərinə müqəddimədə S.Rüstəmov yazır: “Zəngin və çoхcəhətli хalq musiqisi, bəstəkarların yaradıcılığı, musiqişünasların еlmi-tədqiqat işləri üçün
tükənməz bir mənbədir. Rus musiqisinin böyük klassikləri M.Qlinka, P.Çaykovski, N.Rimski-Korsakov, M.Musorqski, A.Borodin və
başqaları öz ölməz əsərlərində rus хalq musiqisinin zəngin хəzinəsindən daima istifadə еtmişlər. Azərbaycan opеrasının banisi
Üzеyir Hacıbəyov öz yaradıcılığı ilə yanaşı, bütün ömrü boyu
Azərbaycan хalq musiqisinin əsaslarını tədqiq еtmiş və öz şagirdlərini də bu yolu davam еtdirməyə ruhlandırmışdır... Bu
məcmuədə toplanmış rənglər hazırda ifa olunan əsas Azərbaycan muğamlarını əhatə еdir. Əsas matеrial Üzеyir Hacıbəyovun
“Azərbaycan хalq musiqisinin əsasları” əsərinə uyğun olaraq düzülmüşdür. Məcmuənin bеlə quruluşu bəstəkar və musiqişünaslarımıza yaradıcılıq matеrialı olmaqla bərabər, müəyyən dərəcədə Üzеyir Hacıbəyovun yuхarıda göstərilən tariхi əsəri üçün
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əyani vəsait də ola bilər”1. S.Rüstəmov, həmçinin Üzеyir Hacıbəylinin özünün хalq musiqisinin tədqiqi ilə məşğul olduğunu,
öz yеtişdirmələrinə də milli musiqi nümunələrini öyrənmək
haqda tövsiyələrini də əsas gətirərək, bu vacib və məsuliyyətli
işi yеrinə yеtirməklə öz böyük müəlliminin ənənəsini davam
еtdirdiyini açıqlayır.
Birinci dəftərə əsas muğamlara daхil olan rənglər salınmışdır. İkinci dəftərə başqa muğamlara daхil olan rəngləri salan
S.Rüstəmov bunlar haqda da məlumat vеrmiş, həmçinin nota
saldığı zərb-muğamlara daхil olan rənglər barədə də öz fikrini
söyləmişdir. “Azərbaycan хalq rəngləri”nin ikinci dəftərinə, birinci dəftərdə olduğu kimi, əsas muğamlarda ifa olunan bir sıra
yеni rənglərdən başqa, хanəndələrimizin az-az ifa еtdikləri “Hümayun” dəstgahının rəngləri daхil еdilmişdir. ... ikinci dəftərə
quruluşları еtibarilə (nəzəri cəhətdən) əsas muğamların еyni
olub, lakin kökləri və adları müхtəlif olan bir sıra muğamların
rəngləri daхil еdilmişdir. Məsələn, əsas muğam “Şur”un mayəsi
sol-dur; səsdüzümü еtibarilə “Şur”un еyni olan “Nəva”nın isə
mayəsi rе-dir. Əsas muğam “Rast”ın mayəsi sol olduğu halda,
quruluşca “Rast”ın yеni olan “Mahur-hindi”nin mayəsi do, “Orta mahur”unku fa, “Dügah”ın mayəsi isə mi-dir... Əsas muğamların bəzi kiçik hissələri çoх zaman müstəqil ifa olunduqlarına
görə, bunlardan bir nеçəsinin rəngləri ikinci dəftərə ayrıca olaraq daхil еdilmişdir... ikinci dəftərə, improvizasiyalı vokal еpizodları, instrumеntal qrupun ritmik müşayiətilə ifa olunan bəzi
muğamların rənglərindən nümunələr daхil еdilmişdir”2. S.Rüstəmovun nota saldığı rənglərdən ibarət toplu Azərbaycan хalq musiqisinin əsaslarını öyrənən, muğam və dəstgahları tədqiq еdən
hər bir musiqiçi üçün əvəzеdilməz, qiymətli bir matеrial, əyani
vəsaitdir və bu günə kimi öz əhəmiyyətini itirməmişdir.
Bеləliklə, Səid Rüstəmov хalqımızın şifahi ənənəli musiqi irsimizin – хalq mahnıları, aşıq mahnıları, rəqs musiqisi, rənglərin
toplanıb nota yazılması sahəsində böyük iş aparmaqla da Azər1

Rüstəmоv S. Аzərbаycаn хаlq rəngləri. İkinci dəftər. Bаkı, 1980.
Rüstəmоv S. Аzərbаycаn хаlq rənglərinin ikinci dəftərinə müqəddimə.
Bаkı, 1980.
2

525

baycan musiqisi tariхində mühüm rol oynamışdır. Əslində onun
bu sahədə apardığı fəaliyyət böyük tədqiqat işi olub, Azərbaycanda еtnomusiqişünaslığın inkişafında böyük əhəmiyyətə malik
olmuşdur.
***
Səid Rüstəmov Azərbaycan musiqi tarixinə müəllimi Üzeyir
Hacıbəylinin musiqi ənənələrini davam etdirən böyük ustad sənətkar kimi daxil olmuşdur. Elə Üzeyir bəyin digər sevimli tələbəsi
olan ilk qadın bəstəkarımız Ağabacı Rzayevanı da xalq çalğı alətləri orkestrinin tar qrupuna işə qəbul edən Səid Rüstəmov olmuşdur. Tariximizin növbəti hissəsi, Azərbaycanın ilk qadın bəstəkarı
Ağabacı Rzayevanın həyat və yaradıcılığına həsr edilir.
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XIII HİSSƏ
AĞABACI RZAYEVA
(1913-1975)

Azərbaycan musiqisində ilk qadın bəstəkarı, Əməkdar incəsənət xadimi, Ağabacı Rzayevanın xüsusi özəl yeri vardır. İlhamını, kökünü xalq yaradıcılığından, muğamlardan, təsnif, mahnı
və rəqslərdən alan bəstəkar, bu musiqiləri özünün yaradıcılıq laboratoriyasına çevirərək, onlardan bəhrələnmişdir. Elə buna görə
də, onun əsərləri müxtəlif səpkili, müxtəlif əhval-ruhiyyəlidirlər.
Onun musiqisində həzinlik də var, şıltaqlıq da var, lirika da,
qəhrəmanlıq da var. Əsərlərinin sevilməsinin, böyük auditoriya
toplamasının əsasını melodiyalarının səmimiliyi, harmoniyalarının sadələyi, təbiiliyi, melodika-ritmik dönmələrinin müxtəlif527

liyi təşkil edir. Bir sözlə, bəstəkarın yaradıcılığı xalq mənbələrinin dərin köklərindən şirə çəkib qidalanmış yaradıcılıqdır.
Ağabacı Rzayeva qələmini musiqinin müxtəlif janrlarında sınamasına baxmayaraq, onun yaradıcılığında əsas yeri vokal musiqisi tutur. Bəstəkar 300-dən artıq mahnı, romans, xor əsərlərinin, instrumental janrda yazılan musiqilərin müəllifi olmuşdur.
Poeziyanı gözəl bilən Ağabacı Rzayeva, yazdığı mahnı və
romanslarında sözlərə böyük əhəmiyyət verir, klassik şairlərə
müraciət edirdi. Onun romanslarında daha çox Nizami Gəncəvi,
Məhəmməd Füzuli, İmadəddin Nəsimi, Molla Pənah Vaqif,
Xurşudbanu Natəvan, Mirzə Ələkbər Sabir, Mirzə Fətəli Axundov, Səməd Vurğun, Mikayıl Müşfiq, Nazım Hikmət və başqalarının şeirlərinə rast gəlmək olur. Bəstəkar rus poeziyasına da
böyük məhəbbətlə yanaşırdı. Bir çox gözəl romanslarını Puşkin,
Lermontov, Nekrasovun şeirlərinə yazmışdı.
Ağabacı Rzayevanın ən gözəl mahnılarında dövrünün, müasirlərinin həyatı, fəaliyyəti, hiss və həyəcanları əks olunmuşdu.
Sadə insanlar – neftçilər, pambıqçılar, əmək qəhrəmanlarının
obrazları canlanmışdı. “Çoban Qara”, “Muğan qızı”, “Neftçi
Qurban”, “Neftçilər mahnısı” buna gözəl misaldır. Bu günə qədər el şənliklərimizdə, toy-düyünlərdə gəncləri sevindirən “Evimizə gəlin gəlir”, “Toy mahnısı”, “Barmağıma üzük tax” mahnıları da Ağabacı Rzayevaya məxsusdur.
Bəstəkar uşaqları da yaddan çıxartmayıb. Demək olar ki,
Qəmbər Hüseynli və Ağabacı Rzayeva yaradıcılığından başlayaraq Azərbaycanda uşaq mahnısı janrı öz inkişafını tapmışdı.
1965-ci il 30 dekabr “Azərbaycan müəllimi” qəzetinin səhifələrində çıxan Ağabacı Rzayevanın “Uşaqların tərbiyəsinə dair”
məqaləsində yazırdı ki, “Uşaqların bədii estetik zövqünü inkişaf
etdirməkdə, onlarda nəcib sifətlər yaratmaqda musiqinin böyük
rolu olduğu hamıya məlumdur. Buna görə də uşaqlarımız üçün
mahnı bəstələməyi çox şərəfli bir iş hesab edirəm”. Bir çox elləri gəzən, dillər əzbəri olan “Kukla” mahnısı artıq Azərbaycanın
musiqi xəzinəsinə daxil olan uşaq mahnılarından biridir.
Bəstəkarın portfelində orkestr üçün əsərlər, bəstəkar İsmayıl
Quliyevlə birlikdə yazdığı “Höcət eləmə” operettası, şair Mirva528

rid Dilbazinin sözlərinə yazdığı musiqili səhnə əsəri “Günəş eşqi”, müxtəlif alətlər üçün pyeslər, xalq çalğı alətləri üçün əsərlər
yer almışdır.
Azərbaycanın ilk qadın bəstəkarı olan Ağabacı Rzayeva bir ictimai xadim kimi də ölkəmizdə tanınmışdır. O, dəfələrlə Bakı Sovetinə, daha sonra Ali Sovetə deputat seçilmişdir. İctimai xadim kimi, bir deputat kimi çox fəal olmuş, ona ünvanlanan müraciətlərə
həssaslıqla yanaşaraq, əlindən gələn köməyi əsirgəməmişdir.
Bəstəkar Moskvada keçirilən “Dünya sülh tərəfdarları” konfransında iştirak etmiş, orada Azərbaycanı təmsil etmişdir. Ağabacı Rzayeva Azərbaycan Respublikasının Əməkdar incəsənət
xadimi kimi yüksək ada layiq görülmüş, “Qırmızı Əmək Bayrağı” və “Şərəf nişanı” ordenləri ilə təltif olunmuşdur.
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I fəsil
Ağabacı Rzayevanın həyat və yaradıcılığı

Ağabacı İsmayıl qızı Rzayeva 1912-ci il dekabr ayının 15-də
Bakı şəhərində ziyalı bir ailədə anadan olmuşdu. Atası İsmayıl
Rzayev iqtisadçı olmasına rağmən musiqini dərindən bilən, tarda gözəl çalan olmuşdu. Ailələrində daima muğam sədaları yüksəlmişdir. Ağabacıgilin evlərində tar, saz, qaval, qoşa nağara,
qarmon, qrammafon var idi. Ona görə də bu evdən hər zaman
çalıb-oxumaq səsləri gəlirdi. Çünki, Ağabacının babası Mirzə
Fərəc dövrünün məşhur tarzəni olmuşdu.
Mirzə Fərəc Rza oğlu Rzayev (15.03.1847-27.03.1927) BakıAbşeron muğam ifaçılıq məktəbinin nümayəndələrindən idi. O,
Bakıda Məşədi Məlik Mansurovun evində təşkil olunan muğam
məclislərində fəal iştirak etmiş, bir çox xanəndələri müşayiət etmişdi. İlk tar çalmağı tarzən Şirazlı Əlidən öyrənmiş, daha sonra
sənətini təkmilləşdirmək üçün İrana getmiş, orada yaşayaraq qədim musiqi traktatlar ilə tanış olmuş, onları araşdırmışdı.
Mirzə Fərəc musiqi tarixinin, həmçinin muğamların dərin bilicisi kimi tanınıb. Məhz ona görə də, dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyli keçən əsrin 20-ci illərində əvvəlcə Musiqi texnikumunda,
sonralar isə Konservatoriyada muğam tədrisinin proqramının
tərtibi üçün yaratdığı “Muğam komissionu”na Mirzə Fərəci də
dəvət etmişdi. O vaxtlar bu komissiyada Şirin Axundov, Qurban
Pirimov, xanəndələrdən Əbdülbağı Zülalov, Cabbar Qaryağdıoğlu, Keçəçi Məmməd və başqa muğam biliciləri toplanmışdı.
Üzeyir bəy muğamın tədris proqramını yaratmaqdan əvvəl onların ayrılıqda fikirlərini öyrənmək istəyirdi. Mirzə Fərəc özünün
muğam cədvəlini tərtib edib, Üzeyir bəyə təqdim etmişdi. Onun
muğam cədvəlində XIX əsrin sonunda Abşeron-Bakı mühitinin
muğam ifaçılığı təcrübəsi əks etdirilmişdi. Bu cədvəldə o zaman
mövcud olan muğamların tərkibindəki şöbələr, guşələr dolğun
şəkildə öz əksini tapmışdı. Bunu da qeyd etmək lazımdır ki,
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Mirzə Fərəcin təqdim etdiyi muğam cədvəli digərlərinkindən daha əhatəli idi və indinin özünə qədər müasir musiqi elmi üçün
mühüm əhəmiyyətə malikdir.
Görkəmli musiqişünas və bəstəkar Əfrasiyab Bədəlbəyli
özünün “Musiqi lüğəti” kitabında Mirzə Fərəc haqqında yazırdı:
“Musiqiçilərimiz muğam ifaçılığına aid hər bir mübahisəli məsələ üzrə qəti və düzgün cavab almaq üçün çox vaxt məhz Mirzə
Fərəcə müraciət etmişlər.”
Mirzə Fərəc eyni zamanda gözəl pedaqoq olmuşdu. Onun
yetirmələri arasında Mirzə Mansur, Hüseynqulu Sarabski, Bəhram Mansurov və başqaları olmuşdu. Bəhram Mansurov özü də
etiraf edirdi ki, onun dərin muğam biliciliyində məhz Mirzə Fərəcin rolu böyük olmuşdu.
Ailədə səslənən muğam sədaları, muğam ifaçıları arasında,
balaca Ağabacı və onun digər bacıları böyüyüb tərbiyə alırdılar.
Baxmayaraq ki, Mirzə Fərəc peşəkar musiqiçi idi, o, nədənsə ailə üzvlərinin musiqi ilə məşğul olmalarının əleyhinə idi. Görünür bu işin nə qədər çətin və məsuliyyətli olduğunu bilən ustad,
ailə üzvlərini çətinliklərdən qorumağa çalışırdı. O, hətta öz doğma oğlu İsmayıla da tar alətindən kənarda durmağı məsləhət görürdü. Amma həyat göstərir ki, insanın qan yaddaşı və istedadı
onu nə qədər də gizlətmək istəsən bir yerdən mütləq üzə çıxacaq, necə ki, bu Ağabacı Rzayevanın həyatında baş verdi.
Ailələrində dörd bacı olan Ağabacıgilin musiqiyə dərin məhəbbəti olmasına baxmayaraq aralarında təkcə o, professional
musiqi ilə məşğul olmağa başladı. Bu hələ çox-çox illər sonra olacaqdı. Daha doğrusu, yalnız babası Mirzə Fərəc vəfat edəndən
sonra atası İsmayıl Rzayev, qızlarına tarda çalmağı öyrədir. Əvvəlcə Ağabacını orta məktəbə oxumağa qoyurlar. 1927-ci ildə
Ağabacı Pedaqoji Texnikuma daxil olur. Musiqiyə olan həvəsi
texnikumda oxuduğu illərdə də onu rahat qoymurdu. O vaxtlar
Bakıda fəaliyyət göstərən Əbilov adına klubda tar dərnəyi var idi.
Dərnəyin rəhbəri Azərbaycanın görkəmli bəstəkarı, o vaxtlar gənc
tarzən Səid Rüstəmov idi. Ağabacı da Pedaqoji texnikumda oxuduğu dövrdə Əbilov klubuna gedir, tar çalmağı öyrənirdi.
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Oxuduğu Pedaqoji Texnikum 3 illik idi. Savadlı kadrlara böyük ehtiyac var idi. Həmin illər hökumətin savadsızlığı ləğv etmək haqqında qərarı var idi. Texnikumu bitirənləri “Zərbəçi müəllimlər” adlandırırdılar. Üçillik texnikumu Ağabacı bir ildə tez
bitirib, savadsızlığı ləğv etmək üçün Azərbaycanın rayon və
kəndlərində işə başlamalı idi.
Texnikumu bitirəndə Ağabacı Rzayevanın 17 yaşı var idi.
Onu Bakı kəndlərindən olan Saraya müəllim göndərirlər. Kənddə məktəblə yanaşı, Sarayın kolxozunda da savadsızlığı ləğv etmək üçün oxuma-yazma kursları açmışdılar. 17 yaşlı müəllimə
həm məktəbdə, həm kolxozun kurslarında dərs deməyə başlayır.
Əlbəttə ki, hər işə ciddi yanaşan Ağabacı, böyük bir səylə özündən yaşca böyük olanlara oxuma-yazma öyrədir, onları savadlandırmağa çalışırdı. Saray kənd məktəbində çalışandan bir il
sonra onu Kürdəxanı kənd məktəbinə dərs deməyə göndərirlər.
20-30-cu illərdə Azərbaycan kənd məktəblərində müəllim kimi işləmək çox riskli və çətin idi. Azərbaycanda qızların, qadınların savadlanmasına qarşı çıxanlar var idi. Qoçular, qolçomaqlar maariflənmə işinə mane olur, qızları məktəbə buraxmır, müəllimləri qorxu altında saxlamağa çalışırdılar. Belə bir şəraitdə
gənc Ağabacı müəllimliyini davam etdirirdi.
Çətinliklərə baxmayaraq Ağabacı məktəbin ictimai işlərində
fəal iştirak edirdi. Onu məktəbin komsomol katibi belə seçmişdilər. Ağabacı məktəbdə xor kollektivi təşkil edir, nəğmə dərslərində özü şagirdlərini tarda müşayiət edirdi. 1933-cü ildə Maştağada radio qovşağı açılmışdı. Yerli xəbərləri oradan oxuyurdular. Ağabacı tələbələri ilə bu radionun fəal üzvü idi. Hər istirahət
günü Maştağa camaatı onun xorunun konsertini dinləyirdi.
Beləliklə, Ağabacı Rzayeva üç il kənd məktəbində işlədikdən sonra yaxşı müəllimlik qabiliyyətinə görə onu Bakıya dəvət
edirlər. O vaxtlar Oktyabr, indiki Yasamal rayonunun, 44 saylı
məktəbinə müəllim kimi işləməyə göndərirlər.
1934-cü il Ağabacı Rzayevanın həyatını tamamilə dəyişdirən
il oldu. Qeyd etdiyimiz kimi, babası Mirzə Fərəc vəfat edəndən
sonra atası İsmayıl kişi özü qızları ilə məşğul olurdu. Ağabacıya
tar çalmaq öyrədirdi. Digər qızı Ruqiyyənin gözəl səsi, kaman532

çaya böyük həvəsi var idi. Ailənin yaxın dostu olan Üzeyir
Hacıbəyli, həmdə İsmayıl kişinin qızlarının musiqiyə həvəsi olduğunu eşitdiyindən, onlara qulaq asmaq istədiyini bildirir.
Ataları qızlarını yanına salıb, bir gün Üzeyir Hacıbəylinin evinə
gəlir. Ağabacı tarda Üzeyir bəy üçün “Kürd-şahnaz” muğamını
çalır. Ruqiyyə bacısı isə atasının müşayiəti ilə “Şahnaz” muğamını oxuyur. Üzeyir bəy qızları dinlədikdən sonra çox məmnun qalır. Artıq o vaxtlar musiqi ilə məşğul olan azərbaycanlı
gənclərə böyük ehtiyac var idi. Qızların ifalarını bəyənən Üzeyir
bəy onları musiqi məktəbinə götürərək deyir: “Qoy özümüzünkilər çalsın ki, özgələri də onlara baxıb həvəsə gəlsinlər.
Yoxsa məktəbə qızlar gəlmir.”
Hər kəsə məlumdur ki, Azərbaycanda musiqi təhsilinin yaranması və inkişafı dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin adı ilə
bağlıdır. Üzeyir bəy milli kadrların yetişdirilməsi, möhkəm təmələ bağlı təhsil sisteminin qurulması üçün uzun bir yol keçməli
olmuşdu. Hələ 1895-ci ildə Bakıda ilk musiqi təhsilinin rüşeymləri atılmışdı.
Moskva Konservatoriyasının məzunu, pianoçu Antonina Yermalayeva adlı ziyalı bir qadın Bakıda özünün şəxsi musiqi məktəbini açır. Məktəbdə təhsil alan tələbələr varlı zümrənin uşaqları,
əsasən də qızlar idi. Bir nəfər də olsun azərbaycanlı bu məktəbdə
təhsil ala bilmirdi. Məktəbdə təhsil pullu idi. Daha sonra bu şəxsi
musiqi məktəbi “Rus İmperatoru Musiqi cəmiyyətinin Bakı şöbəsi”nin siniflərinə çevrilir. Faktiki olaraq bu siniflər musiqi məktəbi statusunda idi və məktəbin müdiri də A.Yermolayeva idi. Məktəbin Azərbaycanın musiqi həyatında böyük rolu olmuşdur. Məktəbin müəllim və tələbələrinin iştirakı ilə konsertlər təşkil edilir,
kənardan musiqiçilər dəvət olunurdu. Lakin bütün bunlarla yanaşı, məktəbdə qeyd etdiyimiz kimi, yenə də azərbaycanlı uşaqlar
yox idi. Sadəcə rus elit ailələrinin və Bakıda çalışan xarici neft
maqnatlarının uşaqları burada təhsil ala bilirdi.
Əlbəttə ki, bu hal Azərbaycan ziyalılarını, ələlxüsus da
Ü.Hacıbəylini narahat etməyə bilməzdi. Ü.Hacıbəyli “Azərbaycanda musiqi təhsili” məqaləsində yazırdı ki, “Bu məktəb Bakıda iyirmi beş sənəlik uzun bir müddət ömür sürüb müntəzəm bir
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surətdə yaşadığı halda, qapılarını musiqi təhsili arzusunda bulunan türk balaları üçün daim bağlı saxladı.”
O dövrlər Azərbaycanda musiqi təhsilinin inkişafı üçün gecəgündüz çalışan Üzeyir Hacıbəyli 1922-ci ildə Bakıda Azərbaycan
Dövlət Türk Musiqi məktəbini açmışdı. Məktəbin yaradılmasında
məqsəd, musiqi sənəti sahəsində, xüsusilə də, şərq musiqisi sahəsində milli kadrların yetişdirilməsi idi. Məktəb açılanda fortepiano, vokal, muğam, musiqi nəzəriyyəsi və milli alətlər şöbələri
fəaliyyət göstərirdi. Sonralar məktəb, 1924-cü ildə orta-ixtisas
musiqi təhsili müəssisəsi statusunu qazanaraq Azərbaycan Dövlət
Türk Musiqi texnikumu adlanır. Üzeyir Hacıbəyli ilk əvvəl texnikumda dərs demək üçün Rusiyadan yüksək ixtisaslı musiqiçiləri
dəvət edir. Texnikumun tələbələri respublikanın həyatında yaxından iştirak edir, klublarda, müəssisələrdə konsertlər verirdilər.
Nəhayət, 1926-cı ildə texnikum Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası ilə birləşir və beləliklə Üzeyir Hacıbəylinin uzaqgörənliyi nəticəsində respublikada musiqi təhsilində üçpilləli sistem yaranır.
İbtidai musiqi təhsili, orta və ali musiqi təhsili. Üzeyir Hacıbəyli
millətçi damğasından çəkinməyərək məhz azərbaycanlı uşaqlarının, gənclərinin musiqi təhsili almaları üçün xüsusi təhsil müəssisəsi yaradır. O, çox gözəl bilirdi ki, milli musiqinin inkişafı üçün
ilk növbədə savadlı azərbaycanlı kadrlar lazımdır. Buna görə də
Üzeyir bəy “Qoy özümüzünkülər çalsın” deyəndə məhz milli
kadrların məktəbə cəlb olunmasının əhəmiyyətini kəsb edirdi.
Beləliklə, Ağabacını texnikumun tar sinfinə, Ruqiyyəni bacısı isə kamançaya qəbul edirlər. Ağabacının muğam müəllimi
Mirzə Mansur, notla çalmaq üzrə müəllimi Səid Rüstəmov olur.
Üzeyir bəy isə ona musiqi nəzəriyyəsindən dərs deyir. Oxumaqla yanaşı o, 44 saylı məktəbdə müəllimlik etməyinə davam edirdi.
Musiqi texnukumunda oxumağa başlamaqla Ağabacı Rzayevanın həyatında əsaslı dönüş olur. Əvvəla sevimli müəllimi Üzeyir Hacıbəylinin onun üzərində nəzarəti və daha sonrakı illərdə
himayəsi Ağabacıya qol-qanad verirdi. Musiqi tarixindən bəllidir ki, Üzeyir Hacıbəyli bütün tələbələrinə qarşı olduqca qayğıkeş bir müəllim olmuşdu. Ağabacı Rzayeva da onun sevimli
tələbələrindən biri idi.
534

Üzeyir bəy isə Azərbaycan incəsənəti üçün yorulmadan çalışır,
professional musiqinin Azərbaycanda inkişaf yollarını axtarırdı.
Azərbaycan professional musiqi yaradıcılığının inkişafı ilə bağlı
olan mühüm problemlərdən biri də musiqidə çoxsəsliyin tətbiqi idi.
Çoxsəsli düşünmə tərzinin tətbiqi isə böyük ifaçı kollektivlərinin yaradılmasında önəmli idi. Hələ 1920-ci ildə “Şərq konsert ansamlı”
yaradılmışdı ki, həmin ansambl notsuz, hafizə ilə çalırdı. Bu illərdə
Üzeyir Hacıbəyli tarın yenidən qurulması üzərində iş aparırdı və tar
üçün tədricən notlu repertuar yaradırdı. Tarın yenidən qurulması,
onda temperasiya quruluşunun yaradılması, orkestrdə əsas yeri tutan
bu alətdə Avropa musiqi əsərlərini çalmağa imkan verirdi.
Tez bir zamanda Xalq çalqı alətləri orkestri üçün klassik musiqidən çoxlu köçürmələr edilirdi, orijinal əsərlər bəstələnir, əsasən xalq mövzularında fantaziyalar, mahnılardan, rəqslərdən
çevrilmələr yazılırdı.
Sonralar bu kollektivin rəhbərliyinə Üzeyir Hacıbəyli öz tələbəsi olan Səid Rüstəmovu gətirir. Səid Rüstəmov da 30 ildən
artıq bu kollektivin rəhbəri və dirijoru kimi fəaliyyət göstərir.
1935-ci ildə Üzeyir Hacıbəyli Ağabacını bu orkestrə qəbul edir
və onu birinci tarlar qrupunda oturdur. Artıq Ağabacı Rzayeva tam
professional bir musiqiçi kimi ömrünü sevdiyi sənətinə həsr edir.
1936-cı ildə Ağabacının Musiqi Texnikumunun kamança sinfində
oxuyan bacısı Ruqiyyəni də Üzeyir bəy orkestrə qəbul edir.
Azərbaycanın musiqi həyatında 1938-ci ilin çox böyük əhəmiyyəti vardır. Bu ildə Moskvada Azərbaycan incəsənətinin ongünlüyü keçirilir. Bu ilk ongünlük idi ki, Azərbaycan musiqisi,
Azərbaycan sənəti paytaxt tamaşaçıları qarşısında öz hesabatını
verməli idi. Ən gözəl əsərlər, ən möhtəşəm kollektivlər, solistlər
bir sözlə, Azərbaycanın qaymaqları Moskva şəhərində toplanmışdı. Dahi Üzeyir Hacıbəylinin “Koroğlu” operasının ilk tamaşası, unudulmaz sənətkarlarımız Bülbülün çıxışları, Şövkət
Ələkbərova, Xan Şuşinski kimi xanəndələrin bu ongünlükdə iştirakı, Moskva dinləyicilərinin qəlbini fəth edə bilmişdi. Bütün
bu proqramların içində Azərbaycan radiosunun Xalq çalğı alətləri orkestrinin konsertləri əsas yerlərdən birini tuturdu. Konsertlərdə bu kollektiv Üzeyir Hacıbəylinin orkestr üçün bəstələdiyi
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“Şur” və “Çahargah” fantaziyaları ilə yanaşı, geniş bir proqramla
təmsil olunurdu. Orkestrin imkanları o qədər yüksək idi ki, Moskvada Azərbaycan incəsənətinin ongünlüyündə Üzeyir Hacıbəylinin “Arşın mal alan” operettasının orkestr partiyasını xalq çalğı
alətləri ifa etmişdir. Xalq çalğı alətləri orkestrinin iştirakçıları
Azərbaycanın gənc musiqiçiləri idi. Onların arasında Ağabacı
Rzayeva və onun bacısı Ruqiyyə xanım da var idi. Hər iki bacı ilk
dəfə olaraq Moskvanın möhtəşəmliyi ilə üz-üzə gəlmişdilər. Əlbəttə ki, oradan aldığı təəssürat Ağabacıya təsir etmiş, təhsilini,
yaradıcılığını davam etdirmək üçün qol-qanad vermişdi.
Moskvadan qayıdandan sonra məhəllələrindən dərsə gedən
Ağabacı artıq tarını sinəsinə basıb sıxıla-sıxıla keçmir, başını dik
tutub, qürur hissi ilə yoluna davam edirdi. Çünki, əvvəllər ona
rişğəndlə baxan qonşuları indi öz qızlarını Ağabacı kimi musiqiçi olmaq üçün atası İsmayıl kişinin yanına gətirirdilər.

Mirzə Fərəc Rzayev

Ağabacı Rzayevaya isə texnikumda, 1939-cu ildən başlayaraq dərs saatları verməyə başlayırlar. O, tələbələrə not ilə çalmağı öyrədirdi. Həmin ildə onu ictimai işlərə də cəlb edirlər. Oxu536

duğu məktəbdə Ağabacının bacarığını, fəallığını görərək rayon
Sovetinə deputatlığa təqdim edirlər. İlk ictimai işində dərin məsuliyyət hiss edən Ağabacı, tez-tez seçiciləri ilə görüşür, onların
ərizə və şikayətləri ilə tanış olurdu.
1940-cı ildə Ağabacı Rzayeva Musiqi Texnikumunu bitirir
və Konservatoriyanın hazırlıq kurslarına daxil olur. Eyni zamanda onu Musiqi Texnikumunda müəllim kimi notla tar dərsi deməyə saxlayırlar. 1940-1960-cı illərdə Ağabacı Rzayeva bu texnikumun müəllimi kimi fəaliyyət göstərir.
Bu illərdə qardaşı Nəsir Azərbaycan ordusunun əsgəri kimi Vətənə borcunu verirdi. Bir gün ondan gələn məktubun arasından Nəsirin yazdığı “Vətən” şeiri çıxır. Qardaş həsrəti, Vətən məhəbbəti
Ağabacıda dərin hisslər oyadır. İlhama gələn gənc qız, bu sözlərə
mahnı bəstələyir. Artıq onun ilhamını susdurmaq olmaz idi. İlk
əsərini xalq çalğı alətləri üçün “Gənc vətənpərvərlər marşı”nı yazır.
Əsəri orkestrdəki yoldaşlarına göstərir. Onlar marşın musiqisini bəyənərək onu məşq etməyə başlayırlar. Amma bu əsəri Ağabacı,
müəllimi Üzeyir bəyə göstərməyə cəsarət etmir. Tez bir zamanda
Üzeyir bəy də “Gənc vətənpərvərlər marşı”nı eşidir, musiqinin müəllifinin kim olduğunu öyrənir. Ağabacı Rzayevanın bacısı Ruqiyyə xanım xatirələrində yazırdı ki: “Üzeyir bəy tələbəsinin “Marş”
əsərini dinləyəndən sonra onun musiqisini çox bəyənir, Ağabacını
yanına çağırtdıraraq, “Sən sübut etdin ki, qadın da bəstəkar ola bilərmiş” sözlərini deyir və ona Konservatoriyanın bəstəkarlıq şöbəsinə daxil olmağı məsləhət görür.”
Vətənpərvərlər marşı
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Beləliklə, Ağabacı Rzayeva nəinki Azərbaycanda, eləcə də
bütün Şərqdə ilk professional qadın bəstəkar və Üzeyir bəyin ilk
tələbələrindən biri olur. Ağabacı Rzayevadan sonra Hökumə Nəcəfova, Ədilə Hüseynzadə, Şəfiqə Axundova, Elmira Nəzirova
Azərbaycan musiqisinin ilk qadın bəstəkarları kimi musiqi tarixinə düşürlər. Adlarını çəkdiyimiz bu qadınlar Üzeyir bəydən
dərs almış tələbələrdirlər.
1941-ci ildə Ağabacı Rzayeva Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının bəstəkarlıq şöbəsinə daxil olur. Konservatoriyada dahi Üzeyir Hacıbəylinin dərsləri ona çox şey öyrətmişdi. Müəlliminin ona dərslərin birində dediyi: “Xalqını sev, musiqini onun
başa düşəcəyi dildə yaz ki, qoy xalq da səni sevsin” sözləri Ağabacı Rzayevanın yaradıcılıq kredosuna çevrilir.
Ağabacı Rzayevaya Konservatoriyada musiqi tarixindən
Azərbaycanın ilk musiqişünaslarından olan Xurşud xanım Ağayeva dərs demiş, sonralar onun müəllimləri arasında Qara Qarayev, Cövdət Hacıyev, Əfrasiyab Bədəlbəyli kimi simalar olmuşdur.
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II fəsil
Mahnı, romans və digər janrlarda
yazdığı əsərlər

1942-ci ildə onu Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqına üzv seçirlər.
Artıq Ağabacı daha məsuliyyətli, daha məhsuldar işləməyə başlayır. Bir-birinin ardınca mahnı-romanslar yazır. Böyük Vətən müharibəsi zamanı Ağabacı Rzayeva öz istedadını mahnılarda sınayır.
Onun əsərlərinin ilk mövzusu Vətən, onun azadlığı oldu, elə “Gənc
vətənpərvərlər marşı”, “Vətən” mahnısı buna bariz nümunədır. 40cı illərin mahnı-romansları arasında Mirvarid Dilbazinin sözlərinə
“Partizan oğlu”, “Qəhrəman ananın qəhrəman oğlu” və başqalarını
göstərmək olar. Həmin illərdə Azərbaycanın Himnini yazmaq üçün
müsabiqə elan olunanda Üzeyir Hacıbəyli ilə birlikdə Ağabacı
Rzayeva da müsabiqəyə qoşulur və o vaxtlar onun yazdığı Himn
də münsiflər tərəfindən bəyənilmişdir.
1944-cü il Azərbaycanın musiqi tarixində əlamətdar hadisəli bir
ildir. Həmin ildə Tbilisi şəhərində Zaqafqaziya Respublikalarının
musiqi ongünlüyü keçirilirdi. Ongünlükdə üç respublikadan əlavə
Sovet İttifaqının məşhur sənətkarları da iştirak edirdilər. Azərbaycan həmin ongünlükdə böyük bir nümayəndə heyəti ilə təmsil olunurdu və bir çox bəstəkarların əsərləri də ilk dəfə məhz həmin ongünlükdə səslənmişdi. Gənc bəstəkarlar Qara Qarayev, Cövdət Hacıyev və Soltan Hacıbəyovun birinci simfoniyaları, Fikrət Əmirovun simfonik poeması, Niyazinin “Xatirə” və “Döyüşdə” simfonik
lövhələri ilə birlikdə Ağabacı Rzayevanın da orkestr üçün yazdığı
“Yallı” instrumental əsəri və görkəmli müğənni Bülbülün ifasında
mahnı-romanslarından “Gözləyirəm sevgilim” (sözləri Cəfər Xəndanın), “Gözlərin” (sözləri İsmayıl Soltanın), “Dilbərim” (sözləri
Zeynal Cabbarzadənin) səslənmişdi. Adlarını çəkdiyimiz bu əsərlər
həmin ongünlükdə böyük müvəffəqiyyət qazanmışdı.
1944-cü ildə Azərbaycan Kinostudiyasında ilk qadın bəstəkar
Ağabacı Rzayeva haqqında film çəkilir. Filmdə Ağabacı Rzayevanın
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Cəfər Cabbarlının sözlərinə yazdığı “Azərbaycan” romansı səslənmişdir. Maraqlıdır ki, Üzeyir Hacıbəylinin sevimli tələbələrindən
biri olan Ədilə Hüseynzadənin çox gözəl səsi var idi. Ədilə xanım
eyni zamanda vokalnan da məşğul olurdu. “Azərbaycan” romansını
həmin filmdə Ədilə Hüseynzadə ifa etmişdi. Onu royalda müşayiət
edən isə gözəl pianoçumuz Asya xanım Zülfüqarova olmuşdu.
1948-ci ildə Moskvada, incəsənətdə formalizm əleyhinə mübarizə başlamışdı. Bəstəkar Vano Muradelinin musiqidə formalizm haqqında məşhur çıxışından sonra, Bakıda da bu çıxışı müzakirə edib, bir əsəri tənqid etmək lazım idi. Bəstəkarların, yazıçıların və Mərkəzi Komitə üzvlərinin iştirak etdiyi iclasda Ağabacı Rzayevanın Nizaminin sözlərinə yazılmış “Könlüm” romansını tənqid atəşinə tutaraq qərar cıxartdılar ki, romans repertuardan götürülsün. Halbuki görkəmli müğənni Bülbülün ifasında “Könlüm” romansı çox sevilmişdi və radio dalğalarında teztez səslənən bir əsər idi. Bu haqsız tənqid Ağabacı xanıma əlbəttə ki, çox pis təsir etmişdi. Lakin bir neçə ildən sonra haqq yerini tapdı. “Kommunist” qəzetində Mədəniyyət Nazirliyinin qərarı
çap olundu ki, bəstəkar Ağabacı Rzayevanın vaxtı ilə repertuardan çıxarılmış “Könlüm” romansı haqsızlığa uğrayıb və əsəri
yenidən repertuara qaytarmaq lazımdır. Bu, Ağabacı Rzayevanın
həyatında rast gəldiyi maneələrdən biri idi. Hələ Üzeyir bəyin
sağlığında coxları onun yazdığı əsərlərinin, müəlliminin qələminə mənsub olduğunu düşünürdülər. Bu da Ağabacı Rzayevaya
çox pis təsir edirdi. Bir tərəfdən də bu dedi-qodular onu daha da
əzmləndirir, məhsuldar işləyərək biri-birinin ardınca gözəl əsərlərini yazırdı.
Ümumiyyətlə, 1948-ci il Ağabacı Rzayeva üçün ağır illərdən
biri idi. Ata kimi sevdiyi, daim qayğısını öz üzərində hiss etdiyi,
sevimli müəllimi Üzeyir bəyin vəfatı hər kəsi sarsıtdığı kimi Ağabacı xanıma da ağır təsir etmişdi. Sanki yer ayağının altından getmişdi. Bu yoxluğu notlara keçirmək, qəlbinin ağrılarını üzə çıxartmaq lazım idi. Ağabacı Rzayeva Üzeyir Hacıbəylinin ölümünün ildönümünə şair Hüseyn Abbaszadənin sözlərinə “Sənin xatırən” qəzəl-romansını yazır. Bu romansla o, kiçicik də olsa müəlliminin ruhu qarşısında öz borcunu vermiş olur.
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Hörmətli müəllimim Üzeyir Hacıbəyovun əziz xatirəsinə
Sənin xatirən
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Bu əsər rekviyem kimi səslənir. Kiçik bir romansda dərin
hüzn, kədər, itki, faciə vardır. Romans ardı-arası kəsilməyən inkişaf üzərində qurulmuşdur. Əsərin orta hissəsində Üzeyir Hacıbəyli harmoniyaları, intonasiyaları, onun “Sevgili canan” qəzəlromansının ruhu hiss olunur. Bəlkə də, bəstəkar bunu bilərəkdən
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etmiş, sanki Üzeyir Hacıbəyli ruhunun onun əsərlərində yer almasını göstərmək istəmişdi. Romans kədərli muğamımız olan
“Segah” məqamında yazılmışdır.
Hələ Üzeyir Hacıbəyli sağlığında, Ağabacı Rzayevanın xalq
çalğı alətləri üçün yazdığı əsərlərini dinləyəndən sonra, onun orkestr duyumunu çox bəyənmişdi. Buna görə də Üzeyir bəy özünün “Sənsiz” və “Sevgili canan” musiqili qəzəllərini orkestr
üçün işləməyi məhz Ağabacıya tapşırır. Ağabacı gənc olmasına
baxmayaraq bu əsərləri böyük ustalıqla orkestrə uyğunlaşdırır.
Partiturada musiqili qəzəllərin aparıcı melodiyasını isə həzin
tembrə malik olan klarnet alətinə həvalə edir. Bu, Üzeyir Hacıbəylinin xoşuna gəlir və o vaxtdan etibarən xalq çalğı alətləri orkestrinə klarnet aləti də daxil olur. Müəlliminin yoxluğundan
sonra orkestrdə “Sənsiz”i dinləyən Ağabacının ürəyi ustadının
“sənsiz”liyini ömrünün sonuna qədər hiss etmiş olur. 1975-ci ildə Üzeyir Hacıbəylinin ev-muzeyinin açılması qərarı alınanda
Ağabacı Rzayeva müəlliminə aid olan materialların toplanılmasında muzey əməkdaşlarına yaxından köməklik göstərmişdi.
Ozündə Üzeyir bəyin avtoqrafları ilə olan notları muzeyə hədiyyə etmişdi.
50-ci illərdə Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının xalq yaradıcılığı bölməsinin üzvləri tez-tez Azərbaycanın rayonlarına gedir,
xalq arasında oxunan mahnıları lentə alır, xalq istedadlarını üzə
çıxarırdılar. Ağabacı Rzayeva da bu bölmənin fəal üzvü kimi
xalq yaradıcılığı üzvləri ilə sıx əlaqə saxlayırdı. 1950-ci ildə o,
Siyəzən, Ağcabədi, Kürdəmir rayonlarına ezam olunur. Məqsəd,
Bakıda keçirilən olimpiada üçün istedadlar seçmək idi. Eyni zamanda xalq yaradıcılığına aid olan materiallar, aşıq musiqisi nümunələri toplamaq, aşıqlar arasında istedadlar axtarmaq lazım
idi. Həmin il Gəncə şəhərində aşıqlarla görüş çox maraqlı keçir,
oradan Ağabacı Rzayeva çoxlu materiallar gətirə bilir. Bu ezamiyyətlərdə Ağabacı Rzayeva bir çox istedadlara kömək əlini uzatmışdı. Onlara gələcək işlərində öz məsləhətləri ilə dəstək olmuşdu.
Salyan şəhərinin Mədəniyyət evində, gənc bir oğlan, öz istedadı ilə Ağabacı Rzayevanın diqqətini çəkir. Bu gənc aşıq, eyni
zamanda yaxşı tar çalır, muğam-mahnı oxuyurdu. Ağabacı Rza545

yeva onu Bakıya dəvət edir, musuqi məktəbinə daxil olmağa kömək edir və o, tezliklə xalqın sevimlisinə çevrilir. Həmin gənc,
məlahətli səsə malik olan, unudulmaz sənətkar – Qulu Əsgərov
idi. Qulu Əsgərov isə, onu professional səhnəyə gətirən Ağabacı
Rzayevanı həmişə minnətdarlıq hissi ilə yad edirdi.
50-ci illər bəstəkarın həyatında yaradıcılıqla yanaşı, ictimai
işlərlə dolu illər idi. O, üç dəfə – 1950, 1953, 1955-ci illərdə Bakı Sovetinə deputat seçilir. Sonralar, 1963-cü ildə isə onu Ali
Sovetə deputat seçirlər. Arxiv materiallarından bəlli olur ki,
Ağabacı Rzayeva bir deputat kimi çox fəal işlər görmüşdü.
Azərbaycanın Şamxor rayonundan deputat seçildiyinə görə bu
rayonun problemlərini həll etməyə çalışırdı. Şamxor musiqi
məktəbinin binası yox idi. Bir deputat kimi o, binanın alınması
üçün lazım olan yerlərə müraciətlər etmiş, məqsədinə nail ola
bilmişdi. Şamxorun Leninkənd Mədəniyyət evinin nəfəs alətlərindən ibarət orkestrini bağlamaq istəyəndə Ağabacı Rzayeva
Şamxor rayonu İstehsal İdarəsi rəisi Süleymanova və ideoloji
şöbə müdirinə məktubla müraciətində orkestrin bağlanmasının
yolverilməzliyi barədə əsaslı dəlillər gətirmişdi. Bu orkestrin,
kəndin mədəni həyatında və gənclərin tərbiyə işində böyük əhəmiyyətinin olduğunu göstərmişdir. Azərbaycan hökumətinin
ideoloji məsələlərə böyük əhəmiyyət verdiyini, Mərkəzi Komitənin iyun Plenumunu əsas gətirib, onun qərarlarını hər yerdə
həyata keçirməyi tövsiyə etmişdi. Əlbəttə ki, deputatın bu müraciətindən sonra Allahverdi Mehdiyevin (skripkaçı Bayandur
Mehdiyevin atası) rəhbərlik etdiyi nəfəs alətləri orkestri fəaliyyətini davam etdirmişdi.
Azərbaycan SSR İctimai Təminat naziri Zülfiyyə xanım Seyidməmmədovaya seçicisi 25 yaşlı Əliyev Vahid Mikayıl oğlunun vəziyyətilə bağlı məktub göndərmiş, ona köməklik göstərməsi üçün müraciət etmişdir. Məktubdan görünür ki, Ağabacı Rzayeva Əliyev Vahidi xəstəxanada ziyarət etmiş, ailə vəziyyəti ilə maraqlanmış, 1-ci qrup əlil olduğunu bilib, ona köməklik göstərmişdir. Bu səpkidə olan məktub və müraciətlərin sayı olduqca çoxdur.
1965-ci ildə Ağabacı Rzayeva bəstəkar həmkarı İsmayıl Quliyevlə birlikdə Həzi Məmmədovun librettosu əsasında “Höcət
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eləmə” musiqili komediyasını yazır. Əsər Şıxəli Qurbanov adına
Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrında müvəffəqiyyətlə tamaşaya qoyulur. Üç pərdə, beş şəkildən ibarət olan bu
əsərin quruluşçu rejissoru Əliheydər Ələkbərov, dirijoru Kamal
Məmmədov, rəssamı Altay Seyidov idi. Əsərdə, teatrın aparıcı aktyorları Əzizağa Qasımov, Hacıbaba Bağırov, Səyavuş Aslanov,
Lütfəli Abdullayev, Məmmədsadıq Nuriyev, Nəcibə Behbudova,
Şəfiqə Qasımova, Mobil Əhmədov və başqaları iştirak edirdilər.
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Əsərin məzmununda uşaq oyuncaqları fabrikində çalışan əmək
adamlarının fəaliyyəti, onların nəcib arzu və istəkləri, məhəbbəti
və cəmiyyətimizdə hələ də təsadüf olunan yeniliyə, inkişafa
mane olan bir qisim insanların obrazları əks olunmuşdu. Əsərin
musiqisi hadisələrlə üzvi surətdə bağlı olub, ayrı-ayrı obrazların
əhval-ruhiyyəsini düzgün əks etdirir. Bəstəkarlar, operetta janrına xas olan ariya, duet, rəqs və reçitativlərdən çox bacarıqla
istifadə edə bilmişdi. Bu istər lirik əhval-ruhiyyəli vokal
nömrələrdə olsun, istərsə də satirik obrazların musiqi xarakterində öz əksini tapmışdır.
1965-ci il “Bakı” qəzetinin 03 noyabr tarixli nömrəsində musiqişünas Xanlar Məlikov musiqili komediyaya həsr olunmuş
məqaləsində yazırdı: “Əsəri, komediyanın həyatsevər musiqisi
olduqca zənginləşdirir. Azərbaycan xalq yaradıcılığına yaxın
olan bu musiqi özünün sadəliyi ilə seçilir. Eyni zamanda melodiyaların plastikliyi, işıqlılığı və iti rəqs ritmləri əsərin musiqisini dinləyiciyə sevdirir. Təkcə solo nömrələr və duetlər deyil,
həmçinin xor, rəqs musiqiləri də mahnı formasına yaxınlığı ilə
geniş dinləyici təbəqəsinin qəlbinə yol tapır.
Bütün musiqili komediya boyu Ağabacı Rzayevanın “Kukla”
uşaq mahnısının melodiyası keçir. Bu melodiya əsərin uvertürasında xor və rəqs nömrələrində səslənir.”
“Kukla” uşaq mahnısının əsərdə səslənməsi heç də təsadüfi
deyildir. Çünki, komediyadakı hadisələr uşaq oyuncaqları fabrikində baş verir. Ümumiyyətlə, Ağabacı Rzayevanın “Kukla”
uşaq mahnısının taleyi çox uğurlu olmuşdur. Bu mahnı yarandığı gündən başlayaraq populyar olmuş və bu günə qədər uşaqların sevimli mahnısı olaraq qalmışdır.
Ağabacı Rzayevanın yaradıcılığında uşaq musiqisi əhəmiyyətli yerlərdən birini tutur. Bəstəkar gənc dostları olan məktəbliləri, kiçik yaşlı uşaqları unutmayaraq onlar üçün biri-birindən
gözəl mahnılar yazmışdır. “Kukla”, “Qaranquş”, “Pioner qalstuku”, “Bakı metrosu”, “Sabahın ustaları”, “Vətənimiz”, “Ağ göyərçinim”, “Balaca kapitan”, “Qərənfiləm mən” və s. Bütün bu
mahnılar bu günə qədər də öz əhəmiyyətini itirməyib, məktəb
proqramlarında öz yerini tutub və uşaqların sevimli mahnılarına
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çevriliblər. Çünki bəstəkar Ağabacı Rzayeva bu mahnıları uşaqların anladığı, yadda qalacağı dildə yazıb, melodiyalarının gözəlliyi
ilə onları özünə cəlb edib. O, şairə Mirvarid Dilbazi ilə birlikdə
uşaqlar üçün “Günəş eşqi” adlı musiqili tamaşa da yazmışdır.
Kukla
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Mahnı janrı musiqinin mürəkkəb formalarından biridir. Çünki kiçik bir əsərdə böyük bir fikri ifadə etməyi hər bəstəkar bacarmır. Mahnı janrının öz formaları, öz üslubları var. Bəstəkar
Ağabacı Rzayevanın yaradıcılığının əsas və ən böyük bir qolunu, mahnı və romansları təşkil edir. Onun yazdığı hər bir mahnısı, hər bir romansı ilk ifasından xalq tərəfindən sevilib dillər əzbəri olurdu. Müəllimi dahi Üzeyir bəyin ona tövsiyəsi olan:
“Xalqın başa düşəcəyi dildə yaz, qoy xalq da səni sevsin” – sözləri onun yaradıcılığı boyu müşayiət etmiş, o sözlərə sadiq qalmışdı. Ağabacı Rzayevanın hər bir mahnısının melodiyası, hər
bir romansının akkordları çox sadə, eyni zamanda sadə olduğu
qədər də dərin məzmunlu idi.
Yaradıcılığının çiçəkləndiyi bir dövrdə onun ən gözəl vokal
silsilələri bəstələnmişdi. Nizami Gəncəvi, Məhəmməd Füzuli,
İmadəddin Nəsimi, Molla Pənah Vaqifin sözlərinə romanslar yazır. Bundan əlavə rus klassiklərindən Aleksandr Puşkin, Mixail
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Lermontov və Nikolay Nekrasovun sözlərinə (Xalq şairi Məmməd Rahimin tərcüməsində) romanslarda “Oxuma, gözəl”, “Qara gözlər”, “Yuxu”, “Şaxta” və digər əsərləri yazır. “Oxuma, gözəl” romansının yazılmasının tarixçəsi vardır. Dahi rus şairi
Aleksandr Sergeyeviç Puşkinin yubileyinə həsr olunmuş müsabiqə elan edilmişdi. Həmin müsabiqəyə bir çox Azərbaycan bəstəkarları əsər təqdim etmişdilər. Qalib əsərlər arasında Qara Qarayevlə yanaşı Ağabacı Rzayevanın da Puşkinin sözlərinə yazılmış “Oxuma, gözəl” romansı da var idi.
Qeyd etmək lazımdır ki, Puşkinin “Oxuma, gözəl” şeirinə bir
çox klassik rus bəstəkarları müraciət etmişdilər. Raxmaninovun,
Balakirevin bu sözlərə yazılmış romansları çox məşhur idi. Bəlkə də, hamını heyran edən Raxmaninovun romansı, Ağabacı
Rzayevaya da təsir etmiş və o, Puşkin poeziyasına xas olan klassik rus şerinin sözlərini Azərbaycan xalqının ruhunu oxşayan incə melodiyaya çevirərək orijinal bir əsər yaratmışdı. Romansın
ilk ifaçısı SSRİ Xalq artisti Firəngiz Əhmədova olmuşdu. Səsləndiyi gündən əsər, nəinki Azərbaycanda, eləcə də onun hüdudlarından çox-çox uzaqlarda tanınmışdı, sevilmişdi və bu günədək də vokalçıların repertuarında öz layiqli yerini almışdı.
Klassik şairlərimizdən Mirzə Şəfi Vazeh, Mirzə Fətəli Axundov, Natəvan, Heyran xanım, Mirzə Ələkbər Sabir, Səməd Vurğun, Mikayıl Müşfiq və başqalarının şeirlərinə yazılan romanslar arasında “Afəti cansan mənə”, “Zülfi pərişan olmasın”, “Əsiriyəm bir dilbərin”, “Yarə yetişsin”, “Qəzəl” və s. xalqın sevimli
əsərlərinə çevriliblər.
Görkəmli Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzulinin 400 illik
yubileyinə Ağabacı Rzayevanın yazdığı “Afəti cansan mənə” romansına diqqət verək.
Müəllif romansın son beytini müşayiətsiz, ifaçının solosunda
verərək əsərin dramaturgiyasını daha da qabardır.

551

Böyük Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzulinin vəfatının 400 illiyinə

Afəti cansan mənə

Ağabacı Rzayevanın mahnılarının məzmunu, quruluşu və
forması olduqca müxtəlifdir. Biz, bu əsərlərin arasında qəhrəman
neftçilərə, kolxozçulara həsr olunmuş, gənclik, sülh, xalqlar dostluğu haqqında mahnılara rast gəlirik. Müasirlik Ağabacı Rzayeva
yaradıcılığının əsas mövzusu idi.
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Ağabacı Rzayeva 10 mart 1964-cü il “Sovet kəndi” qəzetində
özünün “Böyük qayğı” məqaləsində yazırdı: “Daha çox kənd təsərrüfatı məhsulları əldə etmək naminə tarlalarda, fermalarda, ayrı-ayrı
təsərrüfat sahələrində yeni müvəffəqiyyətlər qazanan kənd zəhmətkeşləri irəliyə doğru iri addımlar atır. Biz bəstəkarlar da bu cür irəliləyişə laqeyd baxa bilmərik. Kənd adamlarını, əmək qəhrəmanlarını
öz mahnılarımızda, ayrı-ayrı mahnılarımızda əks etdirməliyik”.
Bəstəkarın dediklərinin təsdiqini “Tarla dilbəri”, “Qızıl ulduzlu oğlan”, “Abşeron”, “Muğan qızı” və s. mahnılarında görürük. Yenə həmin məqalədə Ağabacı Rzayeva yazırdı: “Mən bu
mahnıları yazmazdan əvvəl ayrı-ayrı kəndlərə gedir, kolxozçuların həyatı ilə yaxından tanış oluram, əlbəttə bu da əsərlərimə öz
müsbət təsirini göstərir. Pambıqçı qızlarla görüşüm uzun zaman
yadımda qalır. Mahnı bəstələnən zaman bu görüş elə bil ürəyimdə şən melodiyalara çevrilir.” “Pambıqçı mahnısı”, “Pambıq yığan qızlar” sözsüz ki, bu yazılanların təsdiqidir.
Daha sonra bəstəkar yazır: “Yaxşı yadımdadır, Kürdəmir rayonunun qoyunçuluq fermalarında çobanlarla görüşüb, qoyunquzuların içində gəzib təmiz dağ havasını udandan sonra yazdığım “Çoban Qara” mahnısı daha real, daha təsirli çıxdı”.
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Mahnının sadə sözləri Xalq şairi Mirvarid Dilbaziyə aiddir.
Mahnının musiqisi də sadə, axıcı melodiyaya malikdir. Çoban
bayatısı üzərində yazılan mahnıda təsviri elementlər vardır. Elə
mahnının girişində musiqi, çobanın tütək səsini imitasiya edən
müşayiətlə başlayir. Mahnını dinlədikcə Azərbaycanın ucsuzbucaqsız çöllərinin mənzərəsi göz önunə gəlir. Bu kiçik bir əsərdə söz və musiqi vəhdəti öz əksini tapmışdır.
O, qəhrəman neftçilərimizi də unutmayıbdır. Bəstəkarın 50-ci
illər yaradıcılığına nəzər salanda görürsən ki, müəllif, neftçilərə
həsr olunmuş bir sıra silsilə mahnılar yazmışdır. Bunların arasında
“Neftçilər”, “Məzəli neftçi”, “Bizim Fərman” və nəhayət, neftçilər
haqqında ən məşhur mahnısı şair Hüseyn Abbaszadənin sözlərinə
bəstələdiyi “Neftçi Qurban” mahnılarını göstərmək olar.
“Neftçi Qurban” minor tonallığında yazılmış, şən əhval-ruhiyyəli bir mahnıdır.
Neftçi qurban

555

Şair Hüseyn Abbaszadənin sözlərinə yazılmış bu mahnı, üçhissəli formada bəstələnmişdir. Mahnının oynaq melodiyası, rəvan ritmi qurub yaradan əmək adamlarını tərənnüm edir. Belə mahnılardan biri də “Muğan qızı” (söz. Zeynal Xəlilindir) mahnısıdır. Bayatı-şiraz məqamı üstündə bəstələnən “Muğan qızı” mahnısının melodiyası variantlıq prinsipinə əsaslanır. Bu mahnı musiqi təhlili
ücün ən parlaq, sözün əsl mənasında klassik nümunədir.
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Mahnı üçhissəli sadə formada yazılıb. Əsərin orta hissəsi
kulminasiya bölməsini təşkil edir. Zirvədə səslənən orta hissə
yeni musiqi materialı üzərində qurulubdur. Poetik mətn – 11 hecalıdır. Mahnının mətninə nəzər saldıqda görürük ki, burada heca bölgüsü 6+5 prinsipinə əsaslanır. Mahnıda kupletin ikinci
cumləsi aparıcı, dramaturji rol oynayır. Həmin musiqi materialı
interlyudiyada yəni nəqarətin əvvəlində səslənir. Nəqarətin həc557

mi digər mahnılarla müqayisədə böyükdür. O sanki əsərin orta
hissəsini təşkil edir. Beləliklə, “Muğan qızı” mahnısında qeyriadi musiqi forması diqqəti cəlb edir.
Ağabacı Rzayeva nədən yazırsa, yazsın ürəklə, ilhamla yaradırdı. Xalq yaradıcılığını, el musiqi folklorunu mükəmməl bilən
bəstəkar həyatın mənalı günlərini, daha parlaq sabahını görür,
bunlara nəğmələr mənbəyi kimi baxırdı. Onun “Telli sazım”
(sözləri İsgəndər Coşqunun), “Kəklik” (sözləri Məmməd Arazın), “Evimizə gəlin gəlir” (sözləri Mirvarid Dilbazinin), “Lənkəran bağlarında” (sözləri Fikrət Qocanın) və s. mahnıları buna
misaldır.
“Evimizə gəlin gəlir” mahnısının müvəffəqiyyətindən sonra
bir sıra bu mövzuda mahnılar bəstələyir. “Toy mahnısı”, “Qız
gəlin köçür”, “Barmağıma üzük tax”, “Nişan üzüyü” bu qəbildən olan mahnılardır.
Ağabacı Rzayeva, mahnılarının sözlərinə də böyük əhəmiyyət verirdi. O, mahnı yazarkən şairlərlə birlikdə işləməyi xoşlayırdı. Əgər onun mahnılarına diqqət yetirsək söz və musiqinin
vəhdətinin şahidi oluruq. Çünki, Ağabacı Rzayeva söz sərrafı
idi. Heç də təsadüfi deyildir ki, bir çox mahnılarının sözləri bəstəkarın özünə məxsusdur. Məsələn, “Durna qatarlı qızlar”, “Bizim sahə milisi”.
Bütün yaradıcılığı boyu mahnı-romans janrının təmizliyini,
saflığını qoruyan bəstəkar 1971-ci ildə “Ədəbiyyat və incəsənət”
qəzetində “Janrın tələblərini unutmaq olmaz” böyük bir problem, məqalə ilə çıxış etmişdi. Məqaləsində bir sıra təkliflər irəli
sürmüşdü. Bu təkliflərdən biri də mütəmadi olaraq “Romans
gecələri” konsertlərinin keçirilməsi idi. Məqalədə olan iradlardan irəli gələrək, “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti öz səhifələrində müzakirə açmışdı. Ağabacı Rzayevanın məqaləsinin davamı kimi görkəmli müğənnilərimiz Şövkət Ələkbərova, Lütfiyar İmanov öz fikirlərini yazmışdılar. Bəstəkar Tofiq Quliyev,
musiqişünas Ramiz Zöhrabov məqalələrində Azərbaycan musiqisində mahnı və romansların nəaliyyət və problemləri ilə bağlı
öz fikirlərini oxucularla bölüşmüşdülər.
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Royal arxasında Üzeyir Hacıbəyli, arxada Ağabacı Rzayeva

Üzeyir Hacıbəyli Ağabacı Rzayeva və digər tələbələri ilə
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Ağabacı Rzayeva

Ağabacı Rzayevanın yaradıcılığı təkcə mahnı və romanslarla
bitmir. O, bir sıra instrumental əsərlər də yazmışdır. Xalq çalğı
alətləri üçün “Şənlik süitası”, “Rəqs”, “Yallı”, “Cəngi”, simli
kvartet üçün variasiyalar, tar, kamança və qoboy üçün pyeslər
yazmışdır. Bütün bu əsərlərdə bəstəkarın özünəməxsus dəstixətti, Ağabacı Rzayeva qələmi öz əksini tapmışdır. Mahnılarında olduğu kimi instrumental əsərlərində də xalq musiqisinə yaxınlıq, həzin melodiya, melodik harmoniyalar əsərlərin əsasını
təşkil edirdi.
Azərbaycanın ilk qadın bəstəkarı olan Ağabacı Rzayeva, musiqi incəsənətinin inkişafında xidmətlərinə görə, əməkdə fərqlənməyə görə, Qafqazın müdafiəsinə görə medallarla təltif olunmuşdur. 1950-ci ildən 1958-ci ilədək fasiləsiz olaraq Azərbaycan rayonlarında keçirilən musiqi olimpiadalarında xalq yaradıcılığına kömək etmiş, kadrlar seçmiş, onların Bakıda musiqi təhsili almalarına yardım etmişdir.
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Ağabacı Rzayevanın əlyazması

Bəstəkar 1959-cu ildə “Qırmızı Əmək Bayrağı” ordeni,
Azərbaycan Ali Sovetinin fərmanları, Leninin 100-illiyinə yubiley medalı, 1960-cı ildə Əməkdar incəsənət xadimi fəxri adına
layiq görülmüşdür. 1972-ci ildə anadan olmasının 60 illiyi
münasibətilə Ağabacı Rzayeva “Şərəf Nişanı” ordeni ilə təltif
olunmuşdu.
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Dahi Üzeyir Hacıbəyli yadigarı, Azərbaycanın ilk qadın bəstəkarı, Əməkdar incəsənət xadimi Ağabacı Rzayeva 1975-ci il
iyul ayının 5-də 63 yaşında Bakıda vəfat etmişdir.
Ağabacı Rzayevanın ölümünə Mirvarid Dilbazinin “Susdu
bülbülümüz” şeirindən bir parça təqdim edirik:
“Susdu bülbülümüz”
Susdu bülbülümüz, susdu gül üstə,
Söz yarımçıq qaldı hansı dil üstə?
“Gözəl qız gəl yetər, oxuma belə!”
Oxuma! Könlümün tabi, təvanı
Dözümü qalmayıb bu acı dərdə...
Təsəllim budur ki, yaşadar zaman
O bəstəkar qızı bu nəğmələrdə.
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РЕЗЮМЕ

Второй том “История музыки Азербайджана” посвящен
исследованию музыкального искусства Азербайджана начала ХХ века. В труде отмечается большая роль композитора,
как важного феномена в создании и строительстве новой национальной музыкальной культуры. В книге представлено
современное композиторское творчество, созданное в начале ХХ века, на основе и фундаменте многовековой музыкальной культуры Азербайджана.
Рассматриваемый период истории музыки Азербайджана
связан с именами таких великих и известных композиторов,
как Узеир Гаджибейли, Муслим Магомаев, Зульфугар Гаджибеков, Асаф Зейналлы, Афрасияб Бадалбейли, Сеид Рустамов, Ниязи, Агабаджи Рзаева, и известным русским советским композитором, работающим в то время в Баку –
М.Р.Глиэром.
Второй том “История музыки Азербайджана” состоит из
предисловия, введения, тринадцати разделов и глав. Первый
раздел посвящен творчеству основоположника оперы на
Востоке и в Азербайджане Узеиру Гаджибейли. В первой
главе рассматривается жизнь и творчество композитора, во
второй – опера “Лейли и Меджнун”, в третьей – оперетта
“Аршын мал алан”, в четвертой – опера “Кёроглу”, в пятой
музыкальные газеллы – “Сенсиз” (Без тебя), “Севгили джанан” (Возлюбленная), в шестой – теоретические вопросы в
научном творчестве Узеира Гаджибейли, такие как звуковая
система, ладовая теория, мелодия, ритм, хор, многоголосие,
гармонический стиль, европейские музыкальные инструменты и восточная музыка, вокальное исполнительство.
Следующий раздел посвящен созданию новых музыкальных жанров – опер и оперетт в азербайджанской музыке в начале ХХ столетия, рассматриваются дискуссии, посвященные этим жанрам. (Автор первых двух разделов –
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действительный член Академии наук Азербайджана, профессор З.Сафарова).
В третьем разделе исследуется творчество композитора
Муслима Магомаева.
В первой главе рассматривается жизнь и творчество композитора, во второй – опера “Шах Исмаил”, в третьей – опера “Нэргиз”.
В четвертом разделе прослеживается развитие национальной музыкальной культуры, приводится общая характеристика этого периода. (Автор разделов – кандидат искусствоведения У.Талыбзаде).
В пятом разделе анализируется творчество композитора
Зульфугара Гаджибекова. (Автор Дж.Джабраилбейли).
Жизнь и творчество композитора рассматриваются в первой
главе, музыкальные комедии – во второй, опера “Ашыг Гариб” – в третьей.
Далее следует VI раздел, посвященный Р.М.Глиэру. (Автор-кандидат искусствоведения Л.Кязимова). В первой главе
приводится общая характеристика творчества композитора.
Во второй – рассматривается опера “Шахсенем” и указывается роль известной певицы Ш.Мамедовой в ее создании.
Следующий седьмой раздел посвящен развитию музыкальной культуры Азербайджана в 1920-1930-х годах. В
восьмом разделе исследуется творчество молодого композитора Асафа Зейналлы. (Автор – Р.Рзакулиева).
В первой главе о жизни и творчестве композитора. Во
второй исследуются вокальные произведения, в третьей –
камерные сочинения, в четвертой – симфонические произведения композитора.
Следующий девятый раздел посвящается азербайджанской музыкальной культуре 1930-1940-х годов.
В десятом разделе исследуется творчество композитора
Афрасияба Бадалбейли.
В первой главе рассматривается жизнь и творчество композитора. Во второй – его балет “Девичья башня”, в третьей –
опера “Низами”, в четвертой публицистическая деятель564

ность композитора. (Автор разделов – кандидат искусствоведения Г.Везирова).
В одинадцатом разделе исследуется творчество дирижера и композитора Ниязи. В первой главе рассматривается
жизнь и творчество Ниязи. Во второй – исследуется симфонический мугам “Раст”, в третьей – опера “Хосров и Ширин” и балет “Читра”, в четвертой – фортепианные пьесы
композитора, в пятой – основные особенности его исполнительства, в шестой – связи Ниязи с турецкой музыкальной
культурой. (Автор раздела – кандидат искусствоведения
С.Агаева).
Двенадцатый раздел посвящается композитору Сеиду
Рустамову.
В первой главе описываются жизнь и характеристика
творчества Сеида Рустамова, во второй – песенное творчество, в третьей – музыкальные комедии, в четвертой – инструментальные произведения, в пятой и шестой рассматриваются его дирижерская и педагогическая деятельность, в
седьмой – С.Рустамов и народная музыка (Автор раздела –
доктор искусствоведения Ш.Гасанова).
В последнем тринадцатом разделе представлено творчество А.Рзаевой. Жизнь и творчество – в первой главе, во
второй – песенное творчество и сочинения в других жанрах
(Автор раздела кандидат искусствоведения Х.Бабаева).
Далее приводятся резюме на русском и английском языках, сведения об авторах и использованная литература (на
азербайджанском, русском и других языках).
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SUMMARY

The second volume of the “History of Azerbaijan music” is
dedicated to the investigation of musical art of Azerbaijan at the
beginning of the XX century. In the book there is noted the great
role of the composer as an important phenomenon in the
creation and construction of the new national musical culture. In
the book there is presented composer’s school created at the
beginning of the XX century on the basis of the centuries-old
musical culture of Azerbaijan.
The period of history of Azerbaijan music considered here is
connected with the names of such great and famous composers
as Uzeyir Hajybayli, Muslim Magomayev, Zulfugar Hajybayov,
Asaf Zeynally, Afrasiyab Badalbayli, Said Rustamov, Niyazi
and well-known Russian soviet composer M.P.Gliyer who
worked in Baku that time.
The second volume of the “History of Azerbaijan music”
consists of a preface, an introduction, twelve sections and
chapters. The first section is dedicated to the creation of the
founder of opera in the East and Azerbaijan Uzeyir Hajybayli. In
the first chapter there is considered the composer’s life and
creation, in the second chapter the opera “Leyli and Majnun”, in
the third – the musical comedy “Arshyn mal alan”, in the fourth –
the opera “Koroghlu”, in the fifth – musical gazelles “Sansiz”
(“Without you”), “Sevgili janan” (“Sweet-heart”), in the sixth –
theoretical problems of the scientific creation of Uzeyir Hajybayli such as sound system, mode theory, melody, rhythm,
chorus, polyphony, harmonic style, European musical instruments and oriental music, vocal performing etc.
The following chapter is dedicated to the creation of new
musical genres – operas and musical comedies in Azerbaijan
music in the 20-30-es of the XX century, there are considered
discussions dedicated to these genres. (The author of the first
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section is academician of the Academy of Sciences of
Azerbaijan, professor Z.Safarova).
In the third section there is studied the creation of the
composer Muslim Magomayev. (Author of this section is Ulkar
Talybzade, PhD in music art.)
In the first chapter there is considered the composer’s life
and creation, in the second – the opera “Shah Ismayil”, in the
third – the opera “Nargiz”.
In the fourth section there is analysed the development of the
national musical culture and given general, characteristics of this
period. (The author is U.Talybzade).
In the fifth section there is analysed composer Zulfugar
Hajybayev’s creation (The author is J.Jabrailbayli). Composer’s
life and creation is considered in the first chapter, musical
comedies-in the second, the opera “Ashyg Garib” – in the third
chapter.
Then comes the VI section devoted to R.M.Gliyer. (Author
of this section is Lala Kazymova, PhD in music art.)
In the first chapter there is given general characteristics of
composer’s creation. In the second chapter there is considered
the opera “Shahsanam” and shown the role of the famous singer
Sh. Mammadova in its creation.
The following seventh section is dedicated to the development of musical culture of Azerbaijan in the 1920-1930-es. In
the eighth section there is considered the creation of the young
composer Asaf Zeynally. (The author is R.Rzaguliyeva).
In the first chapter there is considered composer’s life and
creation, in the second vocal works, in the third – chamber
works, in the fourth-symphonic works of the composer are
analysed.
The following ninth chapter is dedicated to Azerbaijan music
culture of the 1930-40-es.). (Author of this section is GularaVazirova, PhD in music art).
Composer Afrasiyab Badalbayli’s creation is studied in the
tenth section. (The author is G.Vazirova).
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Composer’s life and creation is considered in the first chapter, in the second – his first Azerbaijan ballet “Maiden Tower”,
in the third – the opera “Nizami”, in the fourth – publicistic
activity of the composer.
In the eleventh section there are studied works of the conductor and composer Niyazi. (Author of this section is Suraya
Aghayeva, PhD in music art).
Niyazi’s life and creation is considered in the first chapter. In
the second chapter there is studied symphonic mugam “Rast”, in
the third the opera “Khosrow and Shirin” and ballet “Chitra”, in
the fourth – piano pieces of the composer, in the fifth – main
peculiarities of his performing, in the sixth – Niyazi’s relations
with turkish musical culture.
The twelth section is dedicated to Said Rustamov’s works.
(Author of this section is Shahla Hasanova, doctor of art).
In the first chapter there is given the life and characterestics
of Said Rustamov’s creation, in the second – song creation, in
the third – musical comedies, in the fourth – instrumental works,
in the fifth – his conductor’s activity, in the sixth – S.Rustamov
and folk music and pedagogical activity of the composer.
This last thirteen section presents works of Aqabaji Rzayeva.
The section consists of two parts, the first of which pictures the
life and creative way of this composer while the second dwells
upon her songs and the works in other musical genres. (Author
of this section is Hajar Babayeva, PhD in music art.)
Then there is given summary in Russian and English,
information about authors and literature (in Azerbaijan, Russian
languages).
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MÜƏLLİFLƏR HAQQINDA
Layihənin rəhbəri və
elmi redaktoru,
redaksiya şurasının sədri
Redaksiya şurasının
sədr müavini

AMEA-nın həqiqi üzvü, sənətşünaslıq doktoru,
professor, Azərbaycanın Əməkdar elm xadimi,
Azərbaycanın Əməkdar incəsənət xadimi
Zemfira Səfərova
sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru,
Əməkdar mədəniyyət işçisi
ÜlkərTalıbzadə

Ön söz

Zemfira Səfərova

Giriş
I hissə Üzeyir Hacıbəyli
II hissə XX əsrin əvvəllərində
Azərbaycan musiqi mədəniyyətində
yaranmiş yeni janrlar (opera və
operettalar haqqında diskussiya)
III hissə Müslüm Maqomayev
IV hissə Azərbaycan musiqi
mədəniyyətinin inkişafi.
Dövrün ümumi səciyyəsi
V hissə Zülfüqar Hacıbəyov

Zemfira Səfərova
Zemfira Səfərova

VI hissə R. M. Qliyer
VII hissə 1920-1930-cu illərdə
Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin
inkişafı.
VIII hissə Asəf Zeynallı
IX hissə 1930-1940-cı
illərdə Azərbaycan musiqi mədəniyyəti
X hissə Əfrasiyab Bədəlbəyli
XI hissə Niyazi Tağızadə

XII hissə Səid Rüstəmov
XIII hissə Ağabacı Rzayeva
Kompüter üzrə tərtibçi

Zemfira Səfərova
ÜlkərTalıbzadə
ÜlkərTalıbzadə
Culetta Cəbrayılbəyli
sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru
Lalə Kazımova
Lalə Kazımova
Rəna Rzaquliyeva
sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru
GülarəVəzirova
Gülarə Vəzirova
sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru və
Azərbaycanın Əməkdar incəsənət xadimi
SurayaAğayeva
sənətşünaslıq doktoru,
Azərbaycanın Əməkdar incəsənət xadimi
Şəhla Həsənova
sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru,
Azərbaycanın Əməkdar incəsənət xadimi
Həcər Babayeva
Əminə Miryusifqızı
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