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Y. KREÇETOVA
“Vışka” qəzeti

12 may, 1949-cu il
Şeks pi rin pyes lə ri tək cə SS Rİ 

xalq la rı ara sın da iyir mi yed di 
di lə tər cü mə edi lib. Onun əsər-
lə ri əsa sın da ha zır la nan ta ma-
şa lar hər də fə teatr la rı mı zın 
hə ya tın da əhə miy yət li ha di-
sə yə çev ri lir. Əziz bə yov adı-
na Azər bay can Dram Teat rı-
nın səh nə sin də oy na nı lan 
“O tel lo” ta ma şa sı da Ba kı 
ta ma şa çı la rı tə rə fi n dən 
bö yük ma raq la qar şı la nır. 

Aşiq ol muş ve ne si ya lı 
mavr – Otel lo ona vu rul-
muş xoş bəxt Dez de mo na-
nı ata sı evin dən qan do la-
da qa çır dı ğı ilk səh nə dən 
tut muş, fa ciəvi son lu ğa 
qə dər, bü tün ta ma şa son 
də rə cə ma raq la iz lə nir. 

Ta ma şa nın re jis so ru, Sta-
lin mü ka fa tı laureatı A.İs-
kən də rov pye si düz gün şərh 
et miş, kol lek tiv lə bir gə hə qi qi 
mə na da realis tik, can lı tə sir li 
ger çək lik lə ri və id rak tər zi nin 
özü nə məx sus lu ğu ilə se çi lən 
gö zəl bir ta ma şa ər sə yə gə tir-
miş dir.

Otel lo fa ciəsi nin şər hi ilə 
bağ lı hə mi şə ki “qıs qanc lıq” 
prob le mi ni teatr ar xa pla na ke-
çi rib. Otel lo ilə Ya qo nun mü na-
qi şə si ni re jis sor iki zid diy yət li 
dün ya gö rü şü nün – hə ya ta nik-
bin mü na si bət bəs lə yən, in san-
la ra ina nan, lə kə siz Otel lo ilə 
ri ya kar, ədəb siz, öz məq sə di nə 
çat maq üçün ci na yət tö rət-
mək dən be lə çə kin mə yən 
Ya qo nun qar şı dur ma sı ki-
mi təq dim edir.

Baş ro lun ifa çı sı Ə.Ələk bə-
ro vun oyu nu nu xü su si qeyd 
et mək la zım dır. Onun ifa sı ta-
ma şa nın uğu ru nu şərt lən di rir. 

“O tel lo öz tə biəti eti ba ri lə qıs-
qanc de yil, ək si nə, sa də lövh və 
tez ina nan adam dır” - Puş ki nin 
bu ma raq lı ifa də si Ələk bə ro-
vun ya rat dı ğı ob ra zı çoz gö zəl 
xa rak te ri zə edir. Onun Otel lo-
su ali cə nab, mərd, ürə yiaçıq, 
sa də dil in san dır. Ona gö rə də, 
ina mı sar sı lan, ru hu sız la yan 
Otel lo nun ba şı na gə lən lər da ha 
fa ciəvi tə sir ba ğış la yır. Dez de-
mo na ilə bağ lı Ya qo onun qəl-
bi nə şüb hə to xu mu sal dıq dan 
son ra Otel lo özü nə yer tap mır, 
bü tün hiss lə ri tə la tü mə gə lir. 
Otel lo ki mi ob raz la rın üzə rin-
də il lər lə iş lə mək la zım gə lir və 
Ələk bə rov doğ ru yol da dır, bu 
ro la ye ni-ye ni ça lar lar qa zan-
dır maq, onu da ha da tək mil ləş-
dir mək üçün bö yük im kan la rı 
var. 

Teatr Ya qo nun şab lon ob-
ra zı nı ya rat maq ənə nə si ni də 
ye ni lə yib. Rza Əf qan lı nın ifa-
sın da Ya qo ağıl lı, zi rək adam 
tə si ri ba ğış la yır. O, mə ha rət-
lə, qə tiy yət lə fi t nə to ru hö rür, 
da ha yük sək möv qe yə yi yə-
lən mək is tə yir. O, asan lıq la in-
san la rın qı lı ğı na gi rir, on la rın 
eti ba rı nı qa za nır, özü nü “vic-
dan lı, tə miz” adam ki mi qə lə-
mə ve rir, in san eh ti ras la rın dan 
və qü sur la rın dan ba ca rıq la is-
ti fa də edir. 

Dez de mo na - Ba rat Şə kin-
ska ya nın ifa sı çox sə mi mi, tə-
sir li alı nıb. Dör dün cü pər də də, 
fa ciəvi ha di sə lə rin baş ve rə cə-
yi ni hiss edən Dez de mo na nın 
qəlb çır pın tı la rı xü su si lə yax şı 
ifa də olu nub. Ta ma şa çı, is tər-
is tə məz, Dez de mo na nın ha lı na 

acı yır, onun öz xoş bəxt li yi uğ-
run da da ha qə tiy yət li, cə sa rət li 
mü ba ri zə apar ma sı nı is tə yir. 
Axı xu ra fat, möv hu mi hiss lər 
Dez de mo na ya yad dır. Ve ne si-

ya nın əsil-nə ca bət li xa nım-
la rın dan olan Dez de mo-

na ya şa dı ğı za ma nın və 
cə miy yə tin bü tün qay-
da la rı nı və ənə nə lə ri ni 
po za raq, ata evi ni qa ra-
də ri li mavr la tərk edib. 

Kas sio ob ra zı (ar tist 
A.Sul ta nov) da yad da qa-
lan dır. Bu, tra fa ret, 

kü bar cə miy yə tin ye tiş dir di yi 
yün gül mə zac ka va ler yox, ye-
ni şə raiti təm sil edən, mə nə vi 
ba xım dan Otel lo ilə Dez de mo-
na ya ya xın olan şə rəfl  i dö yüş çü-
dür. Emi li ya ob ra zı üçün ki fa yət 
qə dər real, can lı bo ya lar ta pa 
bil mə yən Fat ma Kad ri nin ifa sı 
ta ma şa nın ümu mi pla nı na uy-
ğun gəl mir. Rod ri qo və Byan ka 
rol la rı nın tək mil ləş di ril mə si və 
ta ma şa nın ay rı-ay rı səh nə lə ri-
nin zən gin ləş di ril mə si üçün te-
atr xey li iş gör mə li dir.

Sta lin mü ka fa tı laureatı Qa-
ra Qa ra ye vin mu si qi si, “Gö-
zəl sö yüd” mah nı sı ta ma şa nın 
ümu mi ru hu ilə üz vi bağ lı lıq 
təş kil edir. Ta ma şa nın tər ti ba-
tı, üs lu bu, kost yum la rın se çi mi 
(rəs sam lar -  N.Fə tul la yev və 
B.Əf qan lı) ilə bağ lı ay rı ca da-
nış maq la zım dır – bu ra da da 
xü su si zövq du yu lur, yük sək 
sə nət kar lıq hiss olu nur. 

Şüb hə yox dur ki, “O tel lo” ta-
ma şa sı teat rın qı zıl fon du na da xil 
ola caq və re per tuar da qa la caq, 
çün ki re jis sor la kol lek tiv əsas 
məq sə də çat mış lar – on lar bö yük 
dra ma tur qun xəl qi li yi ni, əsə rin-
də ki hu ma niz mi, in san tə biətin-

də ki gö zəl li yin tən tə nə si nə inam 
his si ni ta ma şa çı la ra çat dır ma ğa 
nail ol muş lar. Nə ti cə eti ba ri lə isə, 
bu öl məz fa ciənin hə mi şə ya şar 
ob raz la rı ar tıq ta ma şa çı la rın yad-
da şı na həkk olu nub. 

Tərcümə edən:
Etimad BAŞKEÇİD

Qə ze ti mi zin ötən 
sa yın da ke çən əs-
rin 50-ci il lə rin-
də M.Əziz bə yov 

adı na Azər bay can Döv lət 
Dram Teat rı nın səh nə-
ləş dir di yi “O tel lo” ta ma-
şa sı haq qın da “P rav da 
vos to ka” qə ze tin də çap 
olun muş mə qa lə ni dərc 
et miş dik. Ya zı da Az.SSR-
nin xalq ar tist lə ri Ələs gər 
Ələk bə rov, Ba rat Şə kins-
ka ya, Rza Əf qan lı ki mi öl-
məz sə nət kar la rın rol la rı 
təh lil edi lir di. Bir da ha 
qeyd edək ki, 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.  Bu sə bəb dən, 
ta nın mış jur na list Fa zil 
Rəh man za də nin 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 mə si nə cib, fay-
da lı fəaliy yət ki mi qiy mət-
lən di ril mə li dir. ADDT-nin 
səh nə ləş dir di yi ta ri xi, 
əla mət dar “O tel lo” ta ma-
şa sı haq qın da 1949-cu 
il də Y.Kre çe to va nın “Vış-
ka” qə ze tin də dərc olun-
muş ““O tel lo” Azər bay can 
səh nə sin də”” mə qa lə si ni 
çe vi rə rək diq qə ti ni zə təq-
dim edi rik.

nış maq la zım dır – bu ra da da 
xü su si zövq du yu lur, yük sək 
sə nət kar lıq hiss olu nur. 

Şüb hə yox dur ki, “O tel lo” ta-
ma şa sı teat rın qı zıl fon du na da xil 
ola caq və re per tuar da qa la caq, 
çün ki re jis sor la kol lek tiv əsas 
məq sə də çat mış lar – on lar bö yük 
dra ma tur qun xəl qi li yi ni, əsə rin-
də ki hu ma niz mi, in san tə biətin-

“Otello” 
Azərbaycan  
səhnəsində

  Bu is ti yay gü nün də qə fi l dən Və liəhd Və li-
ye vi xa tır la dım...

Uzaq Ame ri ka da Haq qa qo vuş ma ğın dan az 
qa la bir il ötür. Yə qin, bu dün yay la qür bət də 
vi da la şa ca ğı heç özü nün də ağ lı na gəl məz di. 
Am ma olan ol du, mə də niy yə ti miz bir sə nət çi-
si ni də vaxt sız itir di...

Onu xa rıt la maq üçün təx mi nən 35 il əv və lə 
qa yı dım... 

Ba kı Döv lət Uni ver si te ti ni bi ti rən dən son ra 
tə yi nat la Daş kə sən ra yo nu na gön də ril miş dim. 
Və liəhd də hə min ra yo nun Əmir var kən din də 
do ğul muş, Ümu mitt  i faq Döv lət Ki ne matoq ra-
fi  ya İns ti tu tu nun akt yor luq fa kül tə si ni, məş-
hur re jis sor-akt yor, SS Rİ Xalq ar tis ti Yev ge ni 
Mat ve ye vin ema lat xa na sı nı bir ne çə il idi ki, bi-
tir miş di. 1982-ci il də re jis sor lar El xan Qa sı mov 
və Ye fi m Ab ra mov ya zı çı Əh mə da ğa Mu ğan-
lı nın sse na ri si əsa sın da “Ço ban ba ya tı” fi l mi ni 
çək mək üçün Daş kə sə nə gəl miş di lər. Və liəhd 
də hə min ek ran əsə rin də əsas rol lar dan bi ri ni 
oy na yır dı. Qu ru luş çu o pe ra tor Zaur Mə hər rə-
mo vun len tə al dı ğı fi lm də Xalq ar tist lə ri Ələd-
din Ab ba sov, Əlab bas Qə di rov, Şah mar Ələk-
bə rov, o za man hə lə ca van olan Ra sim Ba la yev, 
da ha da gənc akt yor lar Fəx rəd din Ma na fov, 
Fi rən giz Mü təl li bo va... çə ki lir di lər. 

Və liəhd lə ta nış lı ğı mız ora da baş tut du. 
Daş kə sən də do ğul du ğu na gö rə, de mək olar, 
“qo naq lar”ın bü tün mə su liy yə ti ni öz üzə ri nə 
gö tür müş dü. Çox sə mi mi, de yib-gül mə yi, za-
ra fa tı, xud ma ni məc lis lə ri se vən in san idi. Fil-
min ikin ci ope ra to ru Ni za mi Ab bas la çox ya xın 
ol du ğu muz dan onun la da tez dost laş dıq. Az 
qa la çə ki liş dən kə nar bü tün vax tı mı zı bir yer-
də ke çi rir dik.

O vaxt Və liəhd “An la maq is tə yi rəm” fi l-
min də ki ro luy la bö yük ek ran da ilk ad dı mı nı 
at mış dı. Son ra “Pa paq”, “Qa ra gö lün cən ga-
vər lə ri”, “Əzab lı yol lar”, “İlıq də niz də buz 
par ça sı”, “İşa rə ni də niz dən göz lə yin”, “Qan lı 
zə mi”, “Qorx ma, mən sə nin lə yəm”, “Öz gə hə-
yat”, “Şey tan göz qa ba ğın da”, “Öl səm, ba ğış-
la” lent lə rin də ikin ci də rə cə li və epi zo dik rol lar 
ifa elə di.

1990-cı il lə rin əv vəl lə rin də ar tıq mən də ki-
nos tu di ya da iş lə yir dim, “Yad daş” stu di ya-
sın da re dak tor-sse na ri çi idim. On da Və liəhd 
ki nop ro dü ser li yə baş la mış, müs tə qil “PAKT” 
ki nos tu di ya sı nı ya rat mış dı. Bö yük ar zu la rı və 
plan la rı var dı.

İlk iş lə rin dən bi ri İra nın “La lə fi lm” ki no stu-
di ya sı ilə bir gə ek ran əsə ri nin len tə alın ma sı 
idi. Film üçün “Div lər zin da nı” ad lı sse na ri 
yaz ma ğı da gənc lə rə eti bar elə di. Sse na ri ni ya-
zı çı Ya şar la (mər hum qə ləm dos tu muz Ey vaz 
Əl lə zoğ lu nun iş ti ra kı ilə) çox qı sa müd dət-
də - 15 gü nə yaz dıq. Son ra Cəm şid Əmi ro vun 
“Qa ra Vol qa” əsə ri nin mo tiv lə ri üz rə sse na ri 
yaz maq mə nim qis mə ti mə düş dü. Film 1993-
cü il də çə kil di. Və liəhd özü də hə min ek ran 
əsə rin də, ey ni vaxt da “Pən cə rə”, “Şa hid qız”, 
“Ya pon və ya po ni ya lı” lent lə rin də epi zo dik və 
ikin ci də rə cə li rol lar ifa elə di. Am ma ona elə 
gə lir di ki, ki çik rol lar la ya ra dı cı lıq po ten sialı nı 
tam ger çək ləş di rə bil mir. Yə qin, bu na gö rə də 
sə nət dən get-ge də uzaq la şır dı.

Hə min vaxt Və liəh din oğ lu ABŞ-da təh sil 
alır dı, səhv elə mi rəm sə, 1992-ci il də onun ya-
nı na get di, qa yı dan dan son ra qə ti qə ra ra gəl di 
ki, kö çüb ge də cək. Çox di lə tut duq, am ma fi k-
rin dən dön mə di. Ara dan ke çən təx mi nən 15 il 
ər zin də cə mi bir də fə gö rü şə bil miş dik, hər dən 
əla qə sax la yır dıq. Hə ya tın dan ra zı idi. 

Am ma, təəs süf ki, onu sə nət çi ki mi itir dik... 
Sə nə tə bö yük ar zu lar la gəl miş Və liəhd Və li-

yev dən in di biz lə rə qa lan yal nız xa ri rə lər, bir 
də çə kil di yi fi lm lər di...

Nəriman
ƏBDÜLRƏHMANLI

Qürbətdəki 
narahat 
ruh
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Etimad BAŞKEÇİD
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səhnəsindəsəhnəsində




