
N 44(103) 10.12.20169
(Əv və li ötən sa yı mız da)

Ən yük sək sə viy yə də ve ri lən 
bu gös tə riş dən son ra Azər bay-
can rəh bər li yi, sə rən ca mın da 
olan qüv və lə ri fi l min çə kil mə si 
üçün sə fər bər et di. Çə ki liş lər lə 
bağ lı iş lə rə Azər bay can K (b) P 
MK-nın bi rin ci ka ti bi M.C.Ba-
ğı rov və ideolo gi ya üz rə ka tib 
Q.Məm mə dov sə viy yə sin də 
nə za rət olu nur du. 1944-cü ilin 
əv vəl lə rin də baş la nan ha zır lıq 
iş lə ri pro se sin də bəs tə kar ki mi 
də vət olu nan Ni ya zi əsə rin ye-
ni mu si qi re dak si ya sı nı ta mam-
la dı, S.Rəh man sse na ri nin son 
va rian tı üzə rin də işi ni ba şa vur-
du. Sse na ri nin oxu nu şu və mü-
za ki rə si 1943-cü il ma yın 11-də 
Ba kı ki nos tu di ya sı nın di rek to ru 
ya nın da kı Bə dii Şu ra da ol du. 
Şu ra üzv lə rin dən baş qa S.Vur-
ğun, M.Rə fi  li, A.Bəy nə zə rov, 
R.Təh ma sib, A.Qu li yev, Q.Bra-
gins ki, D.Feld man, X.Əmir za də, 
Q.Sa lam za də, Ş.Şey xov, M.Da-
da şov S.Bə də lov, H.İs ma yı lov, 
İ.Qa sı mov və baş qa la rı nın iş ti-
rak et di yi bu yı ğın caq da stu di-
ya nın di rek to ru R.Rza bə zi nöq-
san la ra bax ma ya raq, sse na ri nin 
çə ki li şə ya rar lı ol du ğu nu qeyd 
et di. Əv vəl cə qu ru luş çu re jis sor 
ki mi A.Qu li yev, A.İs gən də rov, 
Q.Bra gins ki nin na mi zəd lik lə ri 
nə zər dən ke çi ril sə də, 1943-cü il 
okt yab rın 21-də R.Rza ya ra dı cı 
qru pun R.Təh ma sib, M.Leş şen-
ko, Ə.Ata ki şi yev, M.Da da şov, 
Ni ya zi dən iba rət tər ki bi ni təs-
diq et di. Bə dii Şu ra de kab rın 
1-də fi l min re jis sor sse na ri si ni 
təs diq lə yib Mosk va ya gön dər di 
və ek ran əsə ri 1944-cü il mar tın 
22-də SS Rİ XKS ya nın da Ki ne-
ma toq ra fi  ya iş lə ri Ko mi tə si nin 
səd ri N.Bol şa kov tə rə fi n dən təs-
diq lə nən dən son ra is teh sa la ta 
bu ra xıl dı.

Ko mi tə nin rə yin də gös tə ri lir di 
ki, ““Ar şın mal alan” fi l mi Azər-
bay can bəs tə ka rı Üze yir Ha cı-
bə yo vun Şərq öl kə lə rin də çox 
bö yük şöh rə tə ma lik, 26 di lə tər-
cü mə olun muş məş hur mu si qi li 
ko me di ya sı dır”. Də rin, mil li 
kök lə ri ilə bir lik də can lı lı ğı-
na və şux lu ğu na gö rə, Ros-
si ni nin əsə ri ni xa tır la dan 
yün gül, zə rif mu si qi, sü-
rət lə in ki şaf edən şən sü jet, 
poezi ya və xalq yu mo ru ilə 
dol ğun ob raz lar – bü tün 
bun lar ko me di ya nı Azər-
bay can mu si qi sə nə ti nin 
gö zəl nü mu nə si sə viy yə si-
nə qal dı rır”. Rəy də ko mi-
tə nin gös tə ri şi ilə re jis sor 
sse na ri sin də bir sı ra sü jet 
ix ti sar lar edil di yi, mət nin 
ye ni dən tər cü mə olun du-
ğu, əsə rin ədə bi qiy mə ti-
nin xey li art dı ğı, fi l min 
de ko ra tiv komp lek si nin 
sa də ləş di ril di yi, sə bə-
bin dən İtt  i faq ek ra nı 
üçün ma raq lı ola ca ğı nı 
nə zə rə alıb, iki va riant-
da – Azər bay can və rus 
dil lə rin də - çə kil mə si-
nin va cib li yi qeyd olu-
nur du. 

Res pub li ka rəh bər-
li yi nin hər tə rəfl  i qay ğı sı 
və kö mə yi, Ü.Ha cı bə yo-
vun yar dı mı nə ti cə sin də 
R.Təh ma sib və N.Leş şen-
ko gö zəl ya ra dı cı qrup ya ra-
da bil di lər. Fil min baş ope ra to ru 
Ə.Ata ki şi yev, qu ru luş çu ope ra-

to ru M.Da da şov, mu si qi re dak-
to ru Ni ya zi, qu ru luş çu rəs sa mı 
Y.Şvets, səs ope ra to ru A.Kə ri-
mov, re jis so ru İ.Əfən di yev, rəs-
sa mı A.Qum ri yev, ge yim rəs sa mı 
İ.Axun dov, re jis sor as sis tent lə ri 
Z.Ka zı mo va, Ə.Mə li kov, N.Ru sa-
no va, ope ra tor as sis ten ti K.Hə sə-
nov, mon taj as sis ten ti A.St ri jo va, 
di rek tor la rı D.Yev da yev, T.Hü-
sey nov idi. 1944-cü il iyu nun 
7-də təs diq lən miş rol böl gü sü nə 
gö rə, əsas rol la ra gənc və is te-
dad lı mü ğən ni Rə şid Beh bu dov 
- (Əs gər) və akt ri sa Ley la Ca-
van şi ro va - Bə dir bəy li - (Gül çöh-
rə) də vət olun muş du lar, di gər 
ob raz la rı Ə.Hü seyn za də (Sul tan 
bəy), L.Ab dul la yev (Və li), M.Kə-
lən tər li (Ca han), İ. Əfən di yev 
(Sü ley man), R.Mus ta fa ye va (As-
ya), F.Meh rə li ye va (Tel li), M.Əli-
yev (Mə şə di İbad) ifa edir di lər.
Ə.Ata ki şi yev ey ni za man da fi l-
min ge yim və de kor es kiz lə ri ni 
ve rə rək, əsər də mil li ko lo ri tin 
sax lan ma sı na bö yük zəh mət sərf 
et di. 

Baş rol la rın ifa çı la rı nın se çil-
mə si çə tin bir pro se sə çev ril di. 
On lar yal nız Ü.Ha cı bə yov də vət 
olun muş na mi zəd lə ri bə yə nən-
dən son ra sı naq çə ki liş lə ri nə bu-
ra xı lır dı lar. Gül çöh rə ob ra zı na 
çə kil mək is tə yən 50 qız ara sın-
dan Üze yir bəy L.Ca van şi ro va nı 
seç di. Əs gər ro lu na də vət olu nan 
na mi zəd lər dən isə heç bi ri onun 
xo şu na gəl mə miş di. Hə min ərə-
fə də Er mə nis tan Döv lət Caz 
Or kest ri nin tər ki bin də Ba kı ya 
gəl miş Rə şid Beh bu do vun kon-
sert də ki ifa sı nı eşi dən re jis sor 
R.Təh ma sib Ü.Ha cı bə yo va gənc 
mü ğən ni ni din lə mə yi məs lə hət 
gör dü. 

Növ bə ti kon sert də R.Beh bu-
do va qu laq asan bəs tə kar onu 
sı naq dan ke çir mə dən ro la təs-
diq et mə yə ra zı laş dı. O il lər də 
R.Beh bu dov səh nə də ki bü tün 
çı xış la rı na “Ar şın mal alan” ope-
rett  a sın dan bir ne çə ari ya nı ifa 
et mək lə baş la yır dı. Onun ata sı, 
Ü.Ha cı bə yo vun yax şı ta nı dı ğı 
Mə cid Beh bu dov ca van lıq il lə rin-

də ar şın mal çı lıq et miş di, gü man 
ki, Üze yir bəy əsər də məhz 

M.Beh bu do vun pro-
to ti pi ni ya rat-

mış dı. 

Fil min çə ki liş lə ri 1944-cü ilin 
or ta la rın da baş lan dı. İş lə rin ge-
di şi ni daim diq qət mər kə zin də 
sax la yan Azər bay can K(b)P MK 
fi l min mad di tə mi na tı nı, çə tin-
lik lə də ol sa, ödə yə bil di. Çə ki liş 
pro se sin də is ti fa də olu nan əş ya-
lar bu ta for de yil di, mu zey lər dən 
gö tü rül müş dü. Hətt  a qı zıl, bə zək 
və ev əş ya la rı xü su si elan lar la 
çə ki liş müd də ti nə əha li dən əl də 
edi lir di. Re jis sor R.Təh ma si bin 
sse na ri də ha di sə lə rin baş ver di-
yi döv rü və mü hi ti gö zəl bil mə-
si, baş ope ra tor Ə.Ata ki şi yev və 
ope ra tor M.Da da şo vun mil li ko-
lo ri ti us ta lıq la len tə kö çür mə lə ri, 
akt yor la rın gö zəl oyu nu bit kin 
ek ran əsə ri nin ya ra na ca ğın dan 
xə bər ve rir di. 

Bu nun la be lə, R.Beh bu do-
vun Ba kı da, üs tə lik, “Ar şın mal 
alan” fil min də baş ro la çə kil-
mə si ni Er mə nis tan da bö yük 
qıs qanc lıq la qar şı la dı lar. Caz 
Or kest ri nin, hət ta Er mə nis tan 
Res pub li ka sı nın rəh bər li yi Ba-
kı ki nos tu di ya sı na, Azər bay can 
K(b)P MK-ya te leq ram lar vu rur, 
R.Beh bu do vu döv lət təd bi rin-
də iş ti rak et mək üçün İrə va na 
ça ğı rır, or kest rin bir çox xa ri ci 
öl kə lə rə də vət al ma sı nı vur ğu-
la yır, onu şir nik lən dir mə yə ça-
lı şır dı lar. M.C.Ba ğı rov Sta li nin 
gös tə ri şi nə yük sək sə viy yə də 
əməl et mək məq sə di ilə R.Beh-
bu do vun Ba kı da qal ma sı üçün 
təd bir lər gör dü, hət ta onun 
mən zil lə tə min olun ma sı ba rə də 
gös tə riş ver di. Be lə lik lə, fil min 
çə ki lib ba şa çat dı rıl ma sı yo lun-
da kı so nun cu ma neə də ara dan 
qal dı rıl dı. 

Ya ra dı cı qrup, ilk növ bə də re-
jis sor lar R.Təh ma sib və N.Leş şen-
ko mu si qi li ko me di ya nın əs li nin 
bü tün gö zəl lik lə ri ni sax la maq la 
ya na şı, mu si qi ilə süs lən miş nik-
bin li yi qo ru ma ğa, par laq ek ran 
əsə ri ya rat ma ğa nail ol du lar. Fil-
min uğu ru gö zəl qu ru luş və akt-
yor oyu nu ilə ya na şı, müəl lifl  ə rin 
il kin mən bə yə qay ğı keş mü na-
si bə tin dən, möv zu nu ba ca rıq la 
ki no di li nə çe vir mə lə rin dən qay-
naq la nır dı. Hər cür sü ni lik dən və 
ar tıq ciz gi lər dən uzaq olan ob raz-
lar ek ran da realist, can lı və bit kin 
alın mış, ta ma şa çı qəl bi nə asan lıq-
la yol tap mış dı. 

Fil min çə ki li şi, mon ta jı və səs-
lən di ril mə si 1945-ci ilin or ta la-
rı na ya xın ba şa çat dı. M.C.Ba-
ğı ro vun baş çı lı ğı ilə res pub li ka 
rəh bər li yi fi l mi qə bul edən dən 
son ra rus di lin də olan va rian-
tı nı SS Rİ Döv lət Ki ne ma toq-
ra fi  ya Ko mi tə si nə və İ.Sta li nə 
gös tər mək üçün Mosk va ya gön-
dər di lər. Ki ne ma toq ra fi  ya Ko mi-
tə si fi l mi eh ti yat la qar şı la sa da, 
Sta lin len tə bir ne çə də fə ba xan-
dan son ra ya ra dı cı he yə tin mü-
ka fa ta təq dim edil mə si haq qın da 
gös tə riş ver di. Be lə lik lə, Ü.Ha cı-
bə yov, R.Təh ma sib, R.Beh bu-
dov, L.Ca van şi ro va, M.Kə lən tər-
li, L.Ab dul la yev, Ə.Hü seyn za də 
və Ə.Ata ki şi yev o döv rün ən nü-
fuz lu Sta lin (Döv lət) mü ka fa tı na 
la yiq gö rül dü. 

Res pub li ka rəh bər li yi nin, Azər-
bay can mə də niy yə ti nin və mil li 
ki no mu zun nü fu zu nu ar tı ran “Ar-
şın mal alan” fi l mi nin Azər bay can 
və rus dil lə rin də səs lən di ril miş 
va riant la rı qı sa müd dət ər zin-
də ek ran la ra bu ra xıl dı və dər hal 
bö yük şöh rət qa zan dı. Mü ha ri-
bə bə la sın dan ye ni cə qur tul muş 
adam lar hə yat eş qi ilə çağ la yan 
fi l mə dö nə-dö nə ta ma şa edir, əsl 
mə nə vi qi da alır dı lar. Hətt  a çə ki-
liş dən 10 il son ra be lə, fi lm po pul-
yar lı ğı nı itir mə di. Bu nun nə ti cə si 
idi ki, 1955-ci il av qus tun 18-də 
Ba kı ki nos tu di ya sı nın di rek to ru 
Z.Sə fə ro vun SS Rİ Döv lət Ki ne ma-
toq ra fi  ya Ko mi tə si Bə dii fi lm lə-
rin is teh sa lı İda rə si nə gön dər di yi 
mək tub da fi l min ye ni dən dubl yaj 
edil mə si eh ti ya cı nın ya ran dı ğı, ca-
vab mək tu bun da isə “Ar şın mal 
alan ”ın 1955-ci il də plan da nə zər-
də tu tul muş 18 fi l min he sa bı na 
ikin ci də fə dubl ya jı na ica zə ve ril-
mə si nin müm kün lü yü bil di ri lir di. 
Bu nun la ya na şı, res pub li ka mə də-
niy yət na zi ri M.Qur ba nov SSRİ 
mə də niy yət na zi ri nin müavi ni 
S.Kaf ta no va yaz dı ğı 30 may 1955-
ci il ta rix li mək tu bun da gös tə rir di 
ki, fi l min Azər bay can va rian tı nın 
su rət lə ri həd dən ar tıq nü ma yiş et-
di ril di yin dən, ya rar sız və ziy yə tə 
dü şüb. Na zir ye ni su rət lə rin dub-
lya jı məq sə di ilə Mosk va da sax-
la nan il kin ma te rial la rı və Azər-
bay can ki nop ro kat kon to ru üçün 
fi l min rus di lin də ki va rian tı nın 14 
su rə ti ni gön dər mə yi xa hiş edir di. 

“Ar şın mal alan” nəin ki SS Rİ 
mə ka nın da, hətt  a dün ya nın ək sər 
öl kə lə rin də nü ma yiş et di ril di, 80-
dən ar tıq di lə dubl yaj olun du. Bu, 
Azər bay can mə də niy yə ti nin bö yük 
qə lə bə si idi. Tək cə 1945-ci il də fi l mə 
16,27 mln. ta ma şa çı bax dı, pro kat li-
der lə ri ara sın da 8-ci ye ri tut du. 136 
öl kə də nü ma yiş et di ril miş, 86 di-
lə çev ril miş “Ar şın mal alan” len ti 
dün ya ki no su nun 100 il li yi mü na si-
bə ti lə ha zır lan mış “Qı zıl si ya hı”ya 
da xil edi lib. Res pub li ka Mə də niy-
yət və Tu rizm Na zir li yi 2006-cı il də 
fi l min Mosk va Film Fon dun da kı 
nüs xə si ni öl kə mi zə gə ti rib, Azər-
bay can di lin də bər pa edə rək, əsə rin 
60 il lik yu bi le yi mü na si bə ti ilə ta-
ma şa çı la ra təq dim edib. Uzun il lər 
ek ran lar dan düş mə yən, dün ya öl-
kə lə rin də mə də niy yə ti mi zin rəm zi 
ki mi qə bul olu nan “Ar şın mal alan” 
XX yü zil lik də ya ran mış san bal lı sə-
nət in ci lə rin dən bi ri ki mi, XXI yü zil-
lik də də öz də yə ri ni itir mə yə cək. 

Azər bay can ki no su bu öl məz sə-
nət in ci si nə 20 il son ra – 1965-ci il də, 
Ü.Ha cı bə yo vun ana dan ol ma sı nın 
80 il li yi lə əla qə dar ye ni dən mü ra-
ciət et di. La kin bu rəng li və ge niş 
ek ran lı va riant ki no sə nə ti nin klas-
sik əsər lə ri ara sın da san bal lı yer tut-
muş 1945-ci ilin “Ar şın mal alan ”ı 
sə viy yə si nə yük sə lə bil mə di. 

Ümu miy yət lə, dün ya ki no sun da 
də fə lər lə ek ran laş dı rıl mış əsər lər 
çox dur. Am ma “Ar şın mal alan” 
mu si qi li ko me di ya sı ona gö rə fe no-
men sa yı lır ki, Şərq mə də niy yə ti nin 
bit kin nü mu nə lə rin dən bi ri ki mi, 
Qərb öl kə lə ri nin, ABŞ-ın diq qə ti ni 
çə kib, 5 də fə ek ran laş dı rıl ma sın-
dan əla və, çə ki li şi nə də fə lər lə cəhd-
lər gös tə ri lib. Rus ki no sə na ye çi si 
A.Xan jon ko vun Yal ta stu di ya sı, 
Fran sa nın dün ya şöh rət li “Pa te” 
fi r ma sı, Tür ki yə ki ne ma toq raf çı la-
rı əsə ri len tə al maq üçün ad dım lar 
at mış, er mə ni iş baz la rı hə lə Ü.Ha-
cı bə yo vun sağ lı ğın da ko me di ya-
nı hə ya sız ca sı na “ö zəl ləş dir mək 
is tə miş di lər”. “Ar şın mal alan” isə 
Ü.Ha cı bə yov dü ha sı və öz bən zər-
siz li yi nə ti cə sin də tək cə Azər bay can 
mə də niy yə ti nin de yil, bü töv lük də 
dün ya mə də niy yə ti nin in ci lə rin dən 
olub. Bu gün də teatr la rın səh nə-
lə rin də mu si qi li ko me di ya ya ye ni 
qu ru luş lar ve ri lir. Gə lə cək də öl məz 
əsə rin ye ni ek ran va riant la rı nın çə-
ki lə cə yi də is tis na de yil.
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