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(Əv və li ötən sa yı mız da)
Yaz dı ğı pyes lə ri ek ran da gör mək 

is tə yən C.Cab bar lı «sə nət dos tu» 
A.Bəy nə zə ro vun “sa yə sin də” ilk 
für sə ti əl dən ve rən dən son ra öz pye-
si nin mo tiv lə ri əsa sın da «Se vil» ədə-
bi sse na ri si ni yaz ma ğa baş la dı. «Ha cı 
Qa ra» fi l mi nin sse na ri si üzə rin də iş-
lə yən də ar tıq «Se vil »in ta mam la ma 
iş lə ri ni ba şa vu rur du. Ba kı da çək di yi 
ilk fi l mi nin «u ğu run dan» son ra res-
pub li ka rəh bər li yi nin da ha da qı lı-
ğı na gir miş A.Bəy nə zə rov us ta lıq la 
sse na ri nin ya zıl ma pro se si nə qo şul-
muş, hətt  a bu işə G.Bra gins ki ni də 
cəlb et miş, nə ti cə də «1918-1920-ci 
il lər Azər bay can De mok ra tik Cüm-
hu riy yə ti döv rün də ha kim olan mə-
nə viy yat sız lıq, meş şan lıq və qa dın 
hü quq suz lu ğu nun so vet ha ki miy yə-
ti qu rul ma sı ilə so na çat ma sın dan» 
bəhs edən sse na ri nin ya ran ma sı na 
nail ol muş du. «A zər bay can qa dı nı-
nın ümu mi ləş di ril miş ob ra zı olan 
Se vil» Mü sa vat ha ki miy yə ti döv rün-
də tut qun evin bir kün cün də mə na-
sız ömür sü rür, bank mü di ri olan əri 
Ba laş isə «döv rün zi ya lı la rı nın əx la qi 
na qis li yi ni öz si ma sın da top la maq la, 
eyş-iş rət için də vaxt ke çi rir, meş şan 
mü hi ti nin ti pik nü ma yən də si, kü bar, 
Pa ris ma ni kür çu kurs la rın dan gəl-
miş Dil bə rə uyur və nə ti cə də hə ya tın 
di bi nə yu var la nır”. A.Bəy nə zə ro vun 
məs lə hə ti lə fi lm də «Mü sa vat döv rü-
nün mə nə viy yat sız lı ğı, ri ya kar lı ğı, 
qa dın hü quq suz lu ğu» ek ran da da ha 
qa ba rıq gö rün mə li idi. Müs tə qil lik 
il lə ri nin şa hi di və mü ba ri zə nin iş ti-
rak çı sı olan C.Cab bar lı, şüb hə siz ki, 
döv rün mə nə vi mü hi ti ni çox gö zəl 
bi lir di. Am ma si ya si-ideolo ji rəh bər-
li yin və A.Bəy nə zə ro vun qar şı sıalın-
maz təz yiq lə ri onu gü zəş tə get mək 
məc bu riy yə tin də qoy du. 

C.Cab bar lı fi l mi heç ol ma sa, ki-
ne ma toq ra fi k cə hət dən xi las et mək 
üçün bü tün pro ses lər də – re jis sor 
sse na ri si nin ya zıl ma sın da, akt yor 
se çi min də, epi zod la rın çə kil mə-
sin də, mon taj da – iş ti rak edir di. 
Bu nu A.Bəy nə zə rov özü də təs diq-
lə yir di: «...Cə fər son ra kı iş lər dən 
də özü nü ge ri qoy maz dı. O, de-
mək olar ki, bü tün çə ki liş lə rə gə-
lər və rol la rı ifa edən lə rə epi zo dun 
ma hiy yə ti ni tez-tez ba şa sa lar dı».

Onun fi lm də ki baş 
ob ra za tap dı ğı İz zət 
Oruc za də xa tır la yır dı 
ki, «...Se vi lin çar şa bı ba-
şın dan at ma epi zo du 
bir ne çə də fə tək ra rən 
çə kil di, am ma bu səh-
nə ye nə də Cə fə rin 
xo şu na gəl mə di. O, 
hər də fə əl lə ri ni bir-
bi ri nə vu rub de yir di: 
yox, İz zət, ol ma dı. 
Çar şa bı ba şın dan at-
ma ğın çox sü ni çı xır. 
Əsə rin əsas kul mi-
na si ya nöq tə si də 
elə bu ra da dır. Sən 
çar şa bı ba şın dan 
elə at ma lı san ki, 
bu səh nə ta ma-
şa çı da cə ha lə tin 
və möv hu ma-
tın qa ra pər-
də si olan çar-
şa ba nif rət və 
qə zəb his si 
oyat sın». 

1929-cu 
ilin iyun 
a y ı n  d a n 
ek ran la ra 
bu ra xı lan, 
«Fo rum», 
« Q ı  z ı l 
Şərq» və 
« E  d i s -
son» ki-
no-teatr-
la  r ın  da 
nü ma yiş 
et di ril-
sə də, 

C.Cab bar lı nın səy lə ri nə bax ma-
ya raq, öz «döv rü nə ca vab ve rən», 
«Şərq qa dı nı nın hü quq suz lu ğu-
nu və on la rın in qi lab nə ti cə sin də 
azad lı ğa çıx ma sı nı» təb liğ edən 
bu ek ran əsə ri re jis sor işi cə hət-

dən diq qə ti çək mir di. Əv vəl cə 
qeyd et di yi miz ki mi, fi lm 

baş dan-aya ğa sət hi sim-
vol lar la, əsas lan dı rıl ma-
mış epi zod lar la yük lən-
miş di, bu sə bəb dən də 
ta ma şa çı lar tə rə fi n dən 
çə tin ba şa dü şü lür dü. 
Am ma «Se vil» fi l mi 
gös tər di ki, C.Cab bar lı 
ki no nun spe si fi k xü su-
siy yət lə ri ni çox gö zəl 
bi lir, da ha mü kəm məl 
ek ran əsər lə ri nin or ta ya 
çı xa rıl ma sın da öz ya ra-
dı cı lıq im kan la rın dan 
ge niş is ti fa də et mək 
iq ti da rın da dır. O, ek ra-
nın «bü tün sə nət kar lıq 
mə sə lə lə ri ni, tə ləb və 
qa nun la rı nı öy rən mə-
yə can atır dı. 

Bu nun la be lə fi lm 
ek ran la ra bu ra xı lan-
dan son ra ta ma şa çı-
lar tə rə fi n dən bö yük 
rəğ bət lə qar şı lan mış-
dı. Mət buat da fi l-
min uğur lu ol ma sı 
haq qın da rəy lər çap 
olu nur du: «Film öz 
ta ma şa çı sı nı tap-
dı. Azər bay can ic ti-
maiy yə ti bu lent dən 

son ra çox va cib sual la ra 
ca vab ta pa bil di. Çün ki bu-
ra da hər şey – Azər bay can 
qa dı nı nın zən gin alə mi, 
onun uzun müd dət dən 
bə ri lə nət lə di yi köh nə 
qa nun-qay da lar də qiq, 
ba şa dü şü lən bir şə kil də 
nü ma yiş et di ril miş dir. 
«Se vil» fi l mi gös tə ri lən 
sa lon lar da ta ma şa çı-
la rın hiss-hə yə can la rı 
bi tib-tü kən məz, öl çü-
yə gəl məz idi». 

1928-1931-ci il lər 
«C.Cab bar lı ya ra dı cı-
lı ğı nın ən məh sul dar, 
ide ya bə dii cə hət dən 
ən mü vəff  ə qiy yət li il-
lə ri» sa yıl sa da, dra-
ma tur qun əsər lə rin də 
so vet ideolo gi ya sı-

nın zo rən təs vi-
ri ni gör mə mək 
müm kün de yil. 

Si ya si-ideolo ji təz yiq lər nə ti cə sin-
də öz ya ra dı cı lıq prin sip lə ri nə zidd 
ide ya la rı sə nə tə gə tir mə yə məc bur 
olan ədib bu nu ba şa dü şür, hə-
min sə bəb dən klas sik ədə biy ya ta 
mü ra ciət edir di. Onun hə ya ta keç-
mə miş ar zu la rın dan bi ri də bö yük 
ədi bi miz C.Məm məd qu lu za də nin 
«Ö lü lər» ko me di ya sı nın  ek ran laş-
dı rıl ma sı ilə bağ lı idi. C.Cab bar lı 
hə min ar zu su nu ger çək ləş dir mək 
üçün əv vəl cə sse na ri nin lib rett  o-
su nu yaz mış dı. Onu da qeyd edək 
ki, bu məş hur səh nə əsə ri nin əsa-
sın da ay rı-ay rı dövr lər də ay rı-ay rı 
sə nət kar lar fi lm ya rat maq is tə miş, 
hətt  a ha zır lıq iş lə ri də gör müş dü-
lər. 20-ci il lə rin bi rin ci ya rı sın da 
M.S.Kir man şah lı, 30-cu il lə rin ikin-
ci ya rı sın da isə S.Mər da nov C.Cab-
bar lı nın lib rett  o su nu ek ran laş dır-
ma ğa cəhd et miş lər. La kin bu ide ya 
yal nız 90-cı il lər də re jis sor T.Ta ğı za-
də tə rə fi n dən hə ya ta ke çi ril miş di. 

C.Cab bar lı lib rett  o da ko me di-
ya nın ümu mi ru hun dan do ğan 
ide ya nı tu ta bil miş, di nin bir pa ra 
fı rıl daq çı la rın əlin də oyun ca ğa çev-
ril mə si ni ön pla na çək miş di. Onun 
baş lı ca tən qid hə də fi  Qu ra nı an-
la ma yan, mü qəd dəs ki tab dan öz 
çir kin məq səd lə ri ni hə ya ta ke çir-
mək üçün is ti fa də et mə yə can atan 
«din dar lar» dır. «Qu ran, do ğu lan 
za man Qu ran, məd rə sə də Qu ran, 
məs cid də Qu ran, toy da Qu ran, yas-
da Qu ran, qə bir də Qu ran; cə miy yət 
Qu ran la ya ra nır, Qu ran la ya şa yır, 
bir kəl mə də ba şa düş mə dən ölüb 
ge dir». Lib rett  o nu təd qiq edən ki-
no şü nas N.Sa dı xov bu nu «Qu ra nın 
ki na yə li şər hi və o za man kı il lər də 
ki no sə nə ti üçün bə dii kəşf» ki mi 
mə na lan dır sa da, C.Cab bar lı məhz 
cə miy yə tin is la mı «bir kəl mə də 
ba şa düş mə mə sin dən» söh bət açır. 
Onun fi k rin cə, möv hu mat çı lı ğın 
baş lı ca sə bə bi də bun da dır. 

C.Cab bar lı lib rett  o nun sü jet xət-
ti ni «Ö lü lər »in dra ma tur ji ya sı ilə 
us ta lıq la uy ğun laş dır mış, əsər də ki 
ək sər epi zod la rı və ob raz la rı sax la-
mış dır. Bu nun la be lə, o, lib rett  o nun 
fi  na lın da za ma nın ru hun dan do-
ğan də yi şik lik apar ma ğa məc bur 
ol muş du: «İ ran la sər həd əv vəl ki 
ki mi qa lır. La kin ora da  qı zıl əs gər-
lər da yan mış dır. Mol la lar, se yid lər, 
röv zə xan lar ya xın la şır lar. An caq 
on la ra So vet İtt  i fa qın da yer yox-
dur». Ay dın dır ki, «hə min son luq 
adi bir pla kat tə si ri ba ğış la yır. Əgər 
əsər çə kil səy di, möv zu nun öz da-
xi lin dən do ğan tə bii bir son lu ğun 
ta pı la ca ğı na şüb hə et mi rik... Lib ret-
tor dan gö rün dü yü ki mi, əsə rə ve ri-
lən baş lan ğıc nə qə dər tə bii və ori ji-
nal dır sa, son luq bir o qə dər sü ni və 
sət hi dir». 

Lib rett  o nu üzə çı xa ran və təd-
qiq edən ki no şü nas N.Sa dı xo vun 
bu qə naəti nə şə ri kik ki, C.Cab bar lı 
ədə bi sse na ri yaz ma ğa eh ti yac duy-
ma yıb, çün ki lib rett  o tə ləb olu nan 
həcm dən da ha ge niş, həm də çox 
qüv vət li ya zı lıb. «...Ölü lər »in mün-
də ri cə si ni əha tə edən bu lib rett  o da 
C.Məm məd qu lu za də yə xas olan 
üs lub və ifa də tər zi ni sax la ma ğa 
ça lı şan C.Cab bar lı dra ma tik və ziy-
yət lə ri, ki no sə nə ti nöq te yi-nə zə rin-
dən ay dın laş dı rı mış mü na si bət lə ri 
la ko nik şə kil də iş lə yib. Dialoq lar 
çox yığ cam, tə bii və ay dın dır; ob-
raz la rın fər di xü su siy yət lə ri ni aç-
ma ğa, ey ni za man da on la rı ti pik-
ləş dir mə yə kö mək edir». 

Davamı gələn sayımızda
N.ƏB DÜL RƏH MAN LI

(Əv və li ötən sa yı mız da)

Cə fər Cab bar lı ki nod ra ma tur gi ya da bö yük ya ra dı cı lıq ener-
ji si lə ça lı şır dı. Hə lə 1926-cı il də o, özü nün ey niad lı pye si 
əsa sın da «1905-ci il də» sse na ri si ni yaz ma ğa baş la mış dı. 
Fik ri miz cə, hə min vaxt A.Bəy nə zə rov ədi bin pla nın dan xə bər 

tut muş, onun id yeası nı, yum şaq de sək, oğur la mış, P.Fol yan la «Vul-
kan üzə rin də ev» ad lı sse na ri qu raş dır mış, ha va dar la rı nın dəs tə yi 
ilə fil mi çə kib qur tar ma ğa nail ol muş du. A.Bəy nə zə rov son ra-
lar C.Cab bar lı nın ki ne ma toq ra fik qa bi liy yə ti ni be lə eti raf 
edə cək di: «C.Cab bar lı nın ki no sə nə ti sa hə sin də az 
müd dət ça lış ma sı na bax ma ya raq, bir sı ra ki ne ma-
toq ra fik hökm lər ver mək qa bi liy yə ti mə ni doğ ru-
dan da hey ran edir di». Ədi bin əl yaz ma la rın dan 
gö rü nür ki, o, ar tıq 1926-cı il də «1905-ci il də» 
sse na ri si ni ta mam la yıb mış. O, hə yat yol da şı 
So na ya mək tub la rı nın bi rin də ya zır dı: «İn di gə-
rək re jis sor sse na ri si nə baş la yam. Ayın 1-dən 
(çox gü man ki, 1927-ci ilin ilk ay la rın dan bi ri 
nə zər də tu tu lur) ki no da qul luq da yam». Gü man 
ki, C.Cab bar lı həm də fil min qru luş çu-re jis so ru ol-
ma lı imiş, onun re jis sor sse na ri si yaz maq niy yə ti bu nu 
təs diq edir. «C.Cab bar lı əv vəl cə qeyd lər apar mış və bə zi 
epi zod la rı qa ra la ma şək lin də qə lə mə al mış dır... Qeyd lər 
və epi zod la rın, qa ra la ma la rı nın özü ki no re jis sor üçün 
zən gin ki ne ma toq ra fik ma te rial ol maq la bə ra bər, ek ran 
üçün sə ciy yə vi olan ədə bi par ça lar dır». Bu par ça lar da 
dra ma turq ki no nun səs siz döv rün də sə ciy yə vi olan hə-
rə kə tə və de tal la ra xü su si diq qət ye tir miş, konk ret li-
yə, re jis sor işi nə kö mək edən ifa də va si tə lə ri nə, qu-
ru la caq mi zan və plan la ra us ta lıq la çı xış qoy muş du. 
Təd qi qat çı N.Sa dı qo vun qeyd et di yi ki mi, «C.Cab bar-
lı sse na ri ni sa də və ay dın dil də, yük sək bə dii ümu-
mi ləş dir mə lə ri, ti pik ha di sə lə ri, qı sa və kəs kin ifa də 
edən fər di üs lub da, bir söz lə, us ta lıq la yaz mış dır».
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Onun fi lm də ki baş 
ob ra za tap dı ğı İz zət 
Oruc za də xa tır la yır dı 
ki, «...Se vi lin çar şa bı ba-
şın dan at ma epi zo du 
bir ne çə də fə tək ra rən 
çə kil di, am ma bu səh-
nə ye nə də Cə fə rin 
xo şu na gəl mə di. O, 
hər də fə əl lə ri ni bir-
bi ri nə vu rub de yir di: 
yox, İz zət, ol ma dı. 
Çar şa bı ba şın dan at-
ma ğın çox sü ni çı xır. 
Əsə rin əsas kul mi-
na si ya nöq tə si də 
elə bu ra da dır. Sən 
çar şa bı ba şın dan 
elə at ma lı san ki, 
bu səh nə ta ma-
şa çı da cə ha lə tin 
və möv hu ma-
tın qa ra pər-
də si olan çar-
şa ba nif rət və 
qə zəb his si 
oyat sın». 

1929-cu 
ilin iyun 
a y ı n  d a n 
ek ran la ra 
bu ra xı lan, 
«Fo rum», 
« Q ı  z ı l 
Şərq» və 
« E  d i s -
son» ki-
no-teatr-
la  r ın  da 
nü ma yiş 
et di ril-
sə də, 

C.Cab bar lı nın səy lə ri nə bax ma-
ya raq, öz «döv rü nə ca vab ve rən», 
«Şərq qa dı nı nın hü quq suz lu ğu-
nu və on la rın in qi lab nə ti cə sin də 
azad lı ğa çıx ma sı nı» təb liğ edən 
bu ek ran əsə ri re jis sor işi cə hət-

dən diq qə ti çək mir di. Əv vəl cə 
qeyd et di yi miz ki mi, fi lm 

baş dan-aya ğa sət hi sim-
vol lar la, əsas lan dı rıl ma-
mış epi zod lar la yük lən-
miş di, bu sə bəb dən də 
ta ma şa çı lar tə rə fi n dən 
çə tin ba şa dü şü lür dü. 
Am ma «Se vil» fi l mi 
gös tər di ki, C.Cab bar lı 
ki no nun spe si fi k xü su-
siy yət lə ri ni çox gö zəl 
bi lir, da ha mü kəm məl 
ek ran əsər lə ri nin or ta ya 
çı xa rıl ma sın da öz ya ra-
dı cı lıq im kan la rın dan 
ge niş is ti fa də et mək 
iq ti da rın da dır. O, ek ra-
nın «bü tün sə nət kar lıq 
mə sə lə lə ri ni, tə ləb və 
qa nun la rı nı öy rən mə-
yə can atır dı. 

Bu nun la be lə fi lm 
ek ran la ra bu ra xı lan-
dan son ra ta ma şa çı-
lar tə rə fi n dən bö yük 
rəğ bət lə qar şı lan mış-
dı. Mət buat da fi l-
min uğur lu ol ma sı 
haq qın da rəy lər çap 
olu nur du: «Film öz 
ta ma şa çı sı nı tap-
dı. Azər bay can ic ti-
maiy yə ti bu lent dən 

son ra çox va cib sual la ra 
ca vab ta pa bil di. Çün ki bu-
ra da hər şey – Azər bay can 
qa dı nı nın zən gin alə mi, 
onun uzun müd dət dən 
bə ri lə nət lə di yi köh nə 
qa nun-qay da lar də qiq, 
ba şa dü şü lən bir şə kil də 
nü ma yiş et di ril miş dir. 
«Se vil» fi l mi gös tə ri lən 
sa lon lar da ta ma şa çı-
la rın hiss-hə yə can la rı 
bi tib-tü kən məz, öl çü-
yə gəl məz idi». 

1928-1931-ci il lər 
«C.Cab bar lı ya ra dı cı-
lı ğı nın ən məh sul dar, 
ide ya bə dii cə hət dən 
ən mü vəff  ə qiy yət li il-
lə ri» sa yıl sa da, dra-
ma tur qun əsər lə rin də 
so vet ideolo gi ya sı-

nın zo rən təs vi-
ri ni gör mə mək 
müm kün de yil. 

Si ya si-ideolo ji təz yiq lər nə ti cə sin-
də öz ya ra dı cı lıq prin sip lə ri nə zidd 
ide ya la rı sə nə tə gə tir mə yə məc bur 
olan ədib bu nu ba şa dü şür, hə-
min sə bəb dən klas sik ədə biy ya ta 
mü ra ciət edir di. Onun hə ya ta keç-
mə miş ar zu la rın dan bi ri də bö yük 
ədi bi miz C.Məm məd qu lu za də nin 
«Ö lü lər» ko me di ya sı nın  ek ran laş-
dı rıl ma sı ilə bağ lı idi. C.Cab bar lı 
hə min ar zu su nu ger çək ləş dir mək 
üçün əv vəl cə sse na ri nin lib rett  o-
su nu yaz mış dı. Onu da qeyd edək 
ki, bu məş hur səh nə əsə ri nin əsa-
sın da ay rı-ay rı dövr lər də ay rı-ay rı 
sə nət kar lar fi lm ya rat maq is tə miş, 
hətt  a ha zır lıq iş lə ri də gör müş dü-
lər. 20-ci il lə rin bi rin ci ya rı sın da 
M.S.Kir man şah lı, 30-cu il lə rin ikin-
ci ya rı sın da isə S.Mər da nov C.Cab-
bar lı nın lib rett  o su nu ek ran laş dır-
ma ğa cəhd et miş lər. La kin bu ide ya 
yal nız 90-cı il lər də re jis sor T.Ta ğı za-
də tə rə fi n dən hə ya ta ke çi ril miş di. 

ya nın ümu mi ru hun dan do ğan 
ide ya nı tu ta bil miş, di nin bir pa ra 
fı rıl daq çı la rın əlin də oyun ca ğa çev-
ril mə si ni ön pla na çək miş di. Onun 
baş lı ca tən qid hə də fi  Qu ra nı an-
la ma yan, mü qəd dəs ki tab dan öz 
çir kin məq səd lə ri ni hə ya ta ke çir-
mək üçün is ti fa də et mə yə can atan 
«din dar lar» dır. «Qu ran, do ğu lan 
za man Qu ran, məd rə sə də Qu ran, 
məs cid də Qu ran, toy da Qu ran, yas-
da Qu ran, qə bir də Qu ran; cə miy yət 
Qu ran la ya ra nır, Qu ran la ya şa yır, 
bir kəl mə də ba şa düş mə dən ölüb 
ge dir». Lib rett  o nu təd qiq edən ki-
no şü nas N.Sa dı xov bu nu «Qu ra nın 
ki na yə li şər hi və o za man kı il lər də 
ki no sə nə ti üçün bə dii kəşf» ki mi 
mə na lan dır sa da, C.Cab bar lı məhz 
cə miy yə tin is la mı «bir kəl mə də 
ba şa düş mə mə sin dən» söh bət açır. 
Onun fi k rin cə, möv hu mat çı lı ğın 
baş lı ca sə bə bi də bun da dır. 

ti ni «Ö lü lər »in dra ma tur ji ya sı ilə 
us ta lıq la uy ğun laş dır mış, əsər də ki 
ək sər epi zod la rı və ob raz la rı sax la-
mış dır. Bu nun la be lə, o, lib rett  o nun 
fi  na lın da za ma nın ru hun dan do-
ğan də yi şik lik apar ma ğa məc bur 
ol muş du: «İ ran la sər həd əv vəl ki 
ki mi qa lır. La kin ora da  qı zıl əs gər-
lər da yan mış dır. Mol la lar, se yid lər, 
röv zə xan lar ya xın la şır lar. An caq 
on la ra So vet İtt  i fa qın da yer yox-
dur». Ay dın dır ki, «hə min son luq 
adi bir pla kat tə si ri ba ğış la yır. Əgər 
əsər çə kil səy di, möv zu nun öz da-
xi lin dən do ğan tə bii bir son lu ğun 
ta pı la ca ğı na şüb hə et mi rik... Lib ret-
tor dan gö rün dü yü ki mi, əsə rə ve ri-
lən baş lan ğıc nə qə dər tə bii və ori ji-
nal dır sa, son luq bir o qə dər sü ni və 
sət hi dir». 

qiq edən ki no şü nas N.Sa dı xo vun 
bu qə naəti nə şə ri kik ki, C.Cab bar lı 
ədə bi sse na ri yaz ma ğa eh ti yac duy-
ma yıb, çün ki lib rett  o tə ləb olu nan 
həcm dən da ha ge niş, həm də çox 
qüv vət li ya zı lıb. «...Ölü lər »in mün-
də ri cə si ni əha tə edən bu lib rett  o da 
C.Məm məd qu lu za də yə xas olan 
üs lub və ifa də tər zi ni sax la ma ğa 
ça lı şan C.Cab bar lı dra ma tik və ziy-
yət lə ri, ki no sə nə ti nöq te yi-nə zə rin-
dən ay dın laş dı rı mış mü na si bət lə ri 
la ko nik şə kil də iş lə yib. Dialoq lar 
çox yığ cam, tə bii və ay dın dır; ob-
raz la rın fər di xü su siy yət lə ri ni aç-
ma ğa, ey ni za man da on la rı ti pik-
ləş dir mə yə kö mək edir». 

Onun fi lm də ki baş 

ə fər Cab bar lı ki nod ra ma tur gi ya da bö yük ya ra dı cı lıq ener-
ji si lə ça lı şır dı. Hə lə 1926-cı il də o, özü nün ey niad lı pye si 
əsa sın da «1905-ci il də» sse na ri si ni yaz ma ğa baş la mış dı. 
Fik ri miz cə, hə min vaxt A.Bəy nə zə rov ədi bin pla nın dan xə bər 

tut muş, onun id yeası nı, yum şaq de sək, oğur la mış, P.Fol yan la «Vul-
kan üzə rin də ev» ad lı sse na ri qu raş dır mış, ha va dar la rı nın dəs tə yi 
ilə fil mi çə kib qur tar ma ğa nail ol muş du. A.Bəy nə zə rov son ra-
lar C.Cab bar lı nın ki ne ma toq ra fik qa bi liy yə ti ni be lə eti raf 
edə cək di: «C.Cab bar lı nın ki no sə nə ti sa hə sin də az 
müd dət ça lış ma sı na bax ma ya raq, bir sı ra ki ne ma-
toq ra fik hökm lər ver mək qa bi liy yə ti mə ni doğ ru-
dan da hey ran edir di». Ədi bin əl yaz ma la rın dan 
gö rü nür ki, o, ar tıq 1926-cı il də «1905-ci il də» 
sse na ri si ni ta mam la yıb mış. O, hə yat yol da şı 
So na ya mək tub la rı nın bi rin də ya zır dı: «İn di gə-
rək re jis sor sse na ri si nə baş la yam. Ayın 1-dən 
(çox gü man ki, 1927-ci ilin ilk ay la rın dan bi ri 
nə zər də tu tu lur) ki no da qul luq da yam». Gü man 
ki, C.Cab bar lı həm də fil min qru luş çu-re jis so ru ol-
ma lı imiş, onun re jis sor sse na ri si yaz maq niy yə ti bu nu 
təs diq edir. «C.Cab bar lı əv vəl cə qeyd lər apar mış və bə zi 
epi zod la rı qa ra la ma şək lin də qə lə mə al mış dır... Qeyd lər 
və epi zod la rın, qa ra la ma la rı nın özü ki no re jis sor üçün 
zən gin ki ne ma toq ra fik ma te rial ol maq la bə ra bər, ek ran 
üçün sə ciy yə vi olan ədə bi par ça lar dır». Bu par ça lar da 
dra ma turq ki no nun səs siz döv rün də sə ciy yə vi olan hə-
rə kə tə və de tal la ra xü su si diq qət ye tir miş, konk ret li-
yə, re jis sor işi nə kö mək edən ifa də va si tə lə ri nə, qu-
ru la caq mi zan və plan la ra us ta lıq la çı xış qoy muş du. 
Təd qi qat çı N.Sa dı qo vun qeyd et di yi ki mi, «C.Cab bar-
lı sse na ri ni sa də və ay dın dil də, yük sək bə dii ümu-
mi ləş dir mə lə ri, ti pik ha di sə lə ri, qı sa və kəs kin ifa də 
edən fər di üs lub da, bir söz lə, us ta lıq la yaz mış dır».

həcm dən da ha ge niş, həm də çox 
qüv vət li ya zı lıb. «...Ölü lər »in mün-
də ri cə si ni əha tə edən bu lib rett  o da 
C.Məm məd qu lu za də yə xas olan 
üs lub və ifa də tər zi ni sax la ma ğa 
ça lı şan C.Cab bar lı dra ma tik və ziy-
yət lə ri, ki no sə nə ti nöq te yi-nə zə rin-
dən ay dın laş dı rı mış mü na si bət lə ri 
la ko nik şə kil də iş lə yib. Dialoq lar 
çox yığ cam, tə bii və ay dın dır; ob-
raz la rın fər di xü su siy yət lə ri ni aç-
ma ğa, ey ni za man da on la rı ti pik-
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