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L.BORİSOV
(Əv və li ötən sa yı mız da)

«Mav ra nif rət edi rəm,
 de yir lər, gu ya,
Mə nim ar va dım la
 gə zir Otel lo.
Bu na inan mı ram,
 an caq qoy ol sun,
Bu, mü ba ri zəm də
 mə nə haqq ve rər».
Qıs qanc lıq bu ra da yır-

tı cı, ya ra maz tə biət li Ya qo 
üçün özü nə haqq qa zan-
dır maq va si tə si dir. Ya qo 
yu xa rı tə bə qə lə ri aman sız-
lıq, ikiüz lü lük, sat qın lıq və 
ta mah kar lıq da ad çı xar mış 
or ta əsr lər Ve ne si ya sı nın 
ic ti mai mü hi ti nin məh su lu-
dur. O, Otel lo nun lə ya qə ti nə, 
uğur la rı na, xoş bəxt li yi nə hə səd 
apa rır, Mav rın qəl bi nin safl  ı ğı na, 
özün də ol ma yan hiss lə ri nə nif rət 
edir, onun mə həb bət mü cəs sə mə-
si ol du ğu nu qə bul et mir.  Otel lo ilə 
Ya qo bu ra da yal nız iki qıs qanc in san 
de yil, on lar bir-bi ri nə zidd iki baş lan-
ğı cı, iki dün ya gö rü şü nü təm sil edir. 
Fa ciənin fəl sə fi  mə ra mı, də rin hu-
ma niz mi məhz bu ra da üzə çı xır ki, 
bi zim so vet teat rı bu mə qa mı bü tün 
tə fər rüatı ilə gös tər mə yə nail olub. 
So vet teatı üçün Şeks pir ya ra dı cı lı ğı 
məhz Karl Mark sın qiy mət lən dir-
di yi cə hət lə ri ilə ya xın və doğ ma-
dır. Marks dra ma tur qun əsər lə rin-
də, hər şey dən əv vəl, müd rik və 
cə sa rə ti fi  kir lər, in san la ra sev gi, 
hə yat bil gi lə ri və on la rın doğ ru-
dü rüst təs vi ri nə bö yük qiy mət 
ve rir di. 

Ya qo – Əf qan lı teat ral laş-
mış ci na yət kar yox, təd-
bir li, eh ti yat lı, ha mı ya nif-
rət edən bə şər düş mə ni dir. Ar tis tin 
nü ma yiş et dir di yi yün gül de mo-
nizm Ya qo ob ra zı nın realis tik şər hi 
ilə zid diy yət təş kil et mir. Əf qan lı 
çox da qa ba rıq ol ma yan, an caq son 
də rə cə ifa də li mi mi ka ya ma lik dir.

Biz qar şı mız da güc lü, an caq al çaq, rə zil 
eh ti ras la rın çul ğa dı ğı in san si fə ti gö rü-
rük. Əf qan lı heç yer də oyu na alu də olub, 
qəs dən eff  ekt li po za lar dan və jest lər dən 
is ti fa də et mir, an caq bu, onun ifa sın da Ya-
qo  ob ra zı nın mə şum tə biəti nin üzə çıx-
ma sı na ma ne ol mur. Məhz bu cür adi, son 
də rə cə saf, yax şı yol daş ki mi ta nı nan Ya-
qo da ha qor xu lu dur. «Mə nim və fa lı, xe-
yir xah dos tum Ya qo» - Ya qo nun aman sız-
ca sı na baş dan çı xar dı ğı Otel lo be lə de yir.

Azər bay can SSR-nin xalq ar tis ti Ba rat 
Şə kins ka ya nın ifa et di yi Dez de mo na ro-
lu nu qiy mət lən dir mək da ha çə tin dir. Ay-
rı-ay rı səh nə lər də və epi zod lar da Şə kins-
ka ya Dez de mo na ro lu nun ifa sı ilə bağ lı 
möv cud səh nə ənə nə si nin til si min dən 
çı xa bi lir. Bu za man ta ma şa çı ar tis tin par-
laq ya ra dı cı ya naş ma sı nı, özü nə məx sus-
lu ğu nu və sə mi miy yə ti ni hiss edə bi lir. 
An caq bü töv lük də Dez de mo na – Şə kins-
ka ya onil lik lər bo yu sxe mə çev ril miş ənə-
nə çər çi və sin də qa lır. Şeks pi rin əsə rin də 
Dez de mo na in ti bah döv rü nün ira də li və 
qə tiy yət li qa dın ob ra zı nı tə cəs süm et di rir. 

Onu aşa ğı da kı fakt çox yax şı xa rak te ri zə 
edir: o, min lər lə möv hu mi, xu ra fat sə ciy-
yə li inanc la rın hökm sür dü yü or ta əsr lər 
Ve ne si ya sın da, pat riar xal ailə də tər bi yə 
alıb. Bu na bax ma ya raq, Dez de mo na yad 
öl kə dən, baş qa irq dən olan «qa ra» adam-
la ev lən mək üçün özün də ira də və güc 
ta pır. 

Biz səh nə də Dez de mo na nın bir tə rəf-
li, məz mun laş dı rıl mış ob ra zı nı gö rü rük. 
Bu ra da əsas mo tiv Dez de mo na nın sen ti-
men tal da nı şıq la rı, ger çək lik lə bir ara ya 
sığ ma yan sü ni ağ lam sın ma la rı dır. Dez-
de mo na öz ta le yi ilə ba rış mış mü ti qa-
dın ki mi çı xış edir. Yal nız oyun ele men ti 
ki mi is ti fa də olu na bi lə cək mo tiv lər bu-
ra da ob ra zın ümu mi sə ciy yə si nə xə ləl 
gə ti rir.

So vet teat rı Otel lo ob ra zı nı ye ni dən 
mə na lan dır mış, bu ob ra zı gö zü nü qan 
ört müş, qıs qanc, ek zo tik şərq eh ti ras-
la rı nın əsi ri ki mi təq dim edən ya naş-
ma lar dan çox dan im ti na et miş dir. Bi-
zim səh nə lə ri miz də ta ma mi lə ax maq 
Rod ri qo ob ra zı na da az-az rast gə li nir. 

O, uza ğı gö rə bil mə yən, al da dıl mış, hər 
şe yə tez ina nan tra gi ko mik in san ob ra-
zı dır. Azər bay can teat rı nın ta ma şa sın-
da, Azər bay can SSR-nin əmək dar ar tis ti 
Fa te Fə tul la ye vin ifa sın da biz məhz be-
lə bir ob raz gö rü rük. Ya qo nun ar va dı 
Emi li ya da bu ra da yal nız yün gül mə zac, 
sögz gəz di rən adam ki mi təs vir olun ma-
yıb. Tə sa dü fi  de yil ki, Azər bay can SSR-
nin xalq ar tis ti, Emi li ya ro lu nun ifa çı sı 
Fat ma Qəd ri öz oyu nu nun ağır lıq nöq-
tə si ni, haq lı ola raq, be şin ci pər də nin son 
səh nə si nə sa lıb. Fat ma Qəd ri bu ra da 
Emi li ya nın if şaedi ci mo no lo qu nu da ha 
eh ti ras la ifa edir və bu za man bö yük us-
ta lıq nü ma yiş et di rir. 

Də qi qə ba şı ağ lam sı nan, de yin gən Dez-
de mo na ob ra zı, de mək olar, ta ma mi lə 
keç miş də qa lıb. Köh nə teatr zövq süz ta-
ma şa çı la rı hər vəch lə riq qə tə gə tir mə-
yə, vəh şi Mav rın qət lə ye tir di yi mə sum 
Dez de mo na nın ha lı na acı yan, köv rə lən 
in san la rın hiss lə ri ni is tis mar et mə yə ça lı-
şır dı. Gu ya Dez de mo na nın mə nə vi safl  ı-
ğı nı, əzab la rı nın də rin li yi ni gös tər mə yin, 
onun zə rif, tə sir li, poezi ya ilə süs lən miş 
ob ra zı nı ya rat ma ğın baş qa üsul la rı yox-
dur…

Yu xar da de yi lən lə ri Şə kins ka ya nın ifa-
sı na şa mil et mək ol maz. La kin ta ma şa nın 
qu ru luş çu re jis so ru, Azər bay can SSR-nin 
Xalq ar tis ti, Sta lin mü ka fa tı laureatı Adil 
İs kən də rov və teat rın bü tün kol lek ti vi 
Dez de mo na ob ra zı nın ye ni dən mə na la-
dı rıl ma sı ilə bağ lı ya ra dı cı tə şəb büs lə ri ni 
da vam et dir mə li dir lər. 

Kas sio ro lu nu nun ifa çı sı, Azər bay-
can SSR-nin Xalq ar tis ti Əj dər Sul ta nov 
səh nə də bir qə dər sta tik tə sir ba ğış la yır. 
Azər bay can SSR-nin Xalq ar tis ti Əli Qur-

ba no vun ifa sın da Bra ban-
sio – Dez de mo na nın 

ata sı nın ob ra zı ifa-
də li alı nıb. 

Ta ma şa nın səh-
nə tər ti ba tı nı, an-
samb lın uy ğun lu-

ğu nu və ahən gi ni də 
(rəs sam lar – Nüs rət 

Fə tul la yev və Bə du rə 
Əf qan lı) qeyd et mə li yik.  

Te at rın öz ya ra dı cı işin-
də ən bö yük mü qa vi-

mət xətt  i nə is ti nad 
et mə si, Şeks pi rin 
əsə rin də edi lən ix-
ti sar la rın mi ni mu-
ma en di ril mə si nə 
im kan ya ra dıb.  
Edi lən ix ti sar lar 
isə, ümu mi sə-
ciy yə da şı yır.

«O tel lo» - 
Əziz bə yov adı-
na Teat rın möh-
tə şəm, par laq 
ta ma şa sı ki mi 
yad da qal dı. 
Ə l ə k  b ə  r o  v u n 
ifa et di yi Otel lo 
ob ra zı nın mə-
ziy yət lə ri və 
ümu miy yət lə, ta-
ma şa nın yük sək 
key fi y yə ti Azər-
bay ca nın Əziz bə-
yov adı na Teat rı-
nın bu uğu ru nu 
bü tün so vet teat-
rı nın uğu ru ki mi 
qiy mət lən dir-
mə yə im kan 
ve rir.

Tərcümə 
edən: 

Etimad 
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L.BORİSOV

Teatr bü tün za man lar da cə-
miy yə tin mə də ni, ic ti mai- si-
ya si hə ya tı nın ay rıl maz his-
sə si olub. Səh nə nin in ki şaf 

ta ri xi nin hər bir mər hə lə si ay rı-ay rı 
sə nət kar la rın və bü töv kol lek tiv lə-
rin ya rat dı ğı şe devr lər lə bağ lı dır – bu 
əsər lər in di nin özün də də teatr la rın 
re per tuarın dan düş mür. Azər bay can 
teat rı nın pers pek tiv lə ri haq qın da da-
nı şar kən, şüb hə siz, onun keç di yi ta ri-
xi təc rü bə ni da ha də rin dən öy rən mək, 
təh lil et mək və qiy mət lən dir mək la zım 
gə lir. Ta nın mış jur na list Fa zil Bəh mən-
za də çox dan dır ki, Azər bay can teat rı-
nın ta ri xi in ki şaf mər hə lə lə ri ilə bağ lı 
ən müx tə lif ma te rial la rı ar xiv ləş dir mək 
və gə lə cək nə sil lə rə ötür mək ki mi nə-
cib, fay da lı fəaliy yət lə məş ğul dur. Be lə 
ma te rial lar dan bi ri də M.Əziz bə yov adı-
na Azər bay can Döv lət Dram Teat rı nın 
1951-ci il də Öz bə kis ta na qast rol sə fə-
ri ilə bağ lı dır. Te atr şü nas L.Bo ri so vun 
qə lə mə al dı ğı mə qa lə də Azər bay can 
Döv lət Dram Teat rı nın səh nə ləş dir di yi 
«O tel lo» ta ma şa sı, Azər bay can SSR-nin 
Xalq ar tist lə ri Ələs gər Ələk bə rov, Ba-
rat Şə kins ka ya, Rza Əf qan lı ki mi sə-
nət kar la rın ya rat dı ğı rol lar təh lil edi lir. 
Mə qa lə 1951-ci il də keç miş Öz bə kis-
tan KP MK-nın, Ali So ve ti nin və Na zir lər 
So ve ti nin or qa nı olan «P rav da Vos to-
ka» qə ze tin də dərc olu nub. Qə ze ti mi-
zin oxu cu la rı üçün ma raq lı ola ca ğı nı 
nə zə rə ala raq, öz pe şə kar sə viy yə si ilə 
se çi lən «O tel lo» mə qa lə si ni diq-
qə ti ni zə çat dı rı rıq.

yu xa rı tə bə qə lə ri aman sız-
lıq, ikiüz lü lük, sat qın lıq və 
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si ol du ğu nu qə bul et mir.  Otel lo ilə 
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de yil, on lar bir-bi ri nə zidd iki baş lan-
ğı cı, iki dün ya gö rü şü nü təm sil edir. 
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So vet teatı üçün Şeks pir ya ra dı cı lı ğı 
məhz Karl Mark sın qiy mət lən dir-
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qə tiy yət li qa dın ob ra zı nı tə cəs süm et di rir. Rod ri qo ob ra zı na da az-az rast gə li nir. 
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onun zə rif, tə sir li, poezi ya ilə süs lən miş 
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