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Ulduz xanım Rəfili 1922-ci il dekabrın 
15-də belə bir ziyalı ailəsində dünyaya 
gəlib. İbtidai məktəbə Gəncədə gedib. 
Qızcığazın on iki yaşı olanda nəsilləri, o 
cümlədən valideynləri sovet repressiyası-
na məruz qalıb. O, böyük bacısı Səmayə 
xanımla 1934-cü ildə Bakıya köçüb. Bura-
da 92 saylı məktəbdə yeddinci sinfi bitirib. 
1937–1938-ci illərdə tüğyan etməyə baş-
layan repressiyanın dəhşətli alovları ye-
nidən onları qarsıb və iki bacı Moskvaya 
köçməklə həbsdən yaxa qurtara biliblər.

Orta məktəbi 1940-cı ildə Moskvada 
rus dilində bitirən Ulduz xanım bir il met-
roda işləyib. 1941-ci ildə orada Dəmiryolu 
Nəqliyyatı Mühəndisliyi İnstitutuna daxil 
olub və 1940-cı ildən 1945-ci ilədək Mos-
kva metropoliteni idarəsində işləməyə da-
vam edib. Lakin 1941-ci ildə Böyük Vətən 
müharibəsinin başlanması ilə əlaqədar 
təhsili yarımçıq qalıb. Texniki sahədə oxu-
yub işləməsinə baxmayaraq, o, şeirlər, 
ssenarilər, kiçik pyeslər yazırdı, ədəbiy-
yata və incəsənətə maraq göstərirdi. Mü-
haribə qurtardıqdan sonra, o, Moskvada 
təhsilini yarımçıq qoyaraq 1945-ci ildə Ba-
kıya qayıdır. 

 Ulduz xanımın əmisi oğlu, məşhur 
ədəbiyyatşünas alim, professor Mikayıl 
Rəfili onun yaradıcılığı ilə tanış olur. Uldu-
zun istedad və bacarığına heyran qalan 
Mikayıl müəllim təkid edir ki, sənədlərini 
Azərbaycan Dövlət Teatr İnstitutunun re-
jissorluq fakültəsinə versin. Uzun müza-
kirədən sonra razılaşırlar.

Həmin il Bakıda Mirzə Fətəli Axundza-
də adına Azərbaycan Dövlət Teatr Məktə-
binin bazası əsasında Dövlət Teatr İnstitu-
tu yaradılmışdı. Ancaq instituta hələ qəbul 
keçirilməmişdi. İyul ayında Ulduz Rəfili 
institutun rejissorluq fakültəsinə qəbul olu-
nur. O, təhsilini davam etdirməklə yanaşı, 
Cəfər Cabbarlı adına “Azərbaycanfilm” 
kinostudiyasında və Azərbaycan SSR 
Nazirlər Soveti nəzdində Mədəni-Maarif 
Müəssisələrinin İşləri üzrə Komitədə işlə-

mişdir. İdarənin rəisi, yazıçı Süleyman Rə-
himov ona həmişə himayədarlıq etmişdir. 

Ulduz xanım 1951-ci ildə ali məktəbin 
rejissorluq fakültəsini fərqlənmə diplomu 
ilə bitirərək ilk Azərbaycan qadın teatr re-
jissoru kimi fəaliyyətə başlayır. Diplom işi 
Sezar Solodarın “Ulduzlar aləmi” dramı 
əsasında tamaşaya verdiyi quruluş olub. 
İnstitutu bitirəndən sonra altı ay da köhnə 
işində çalışan gənc rejissor Ulduz Rəfili 
1952-ci il yanvarın 1-dən Gənc Tamaşa-
çılar Teatrının rus bölməsinə quruluşçu 
rejissor vəzifəsinə götürülür. Bir-birinin 
ardınca təravətli, yeni nəfəsli tamaşalar 
hazırlayır. Rus bölməsinin tamaşaların-

da Azərbaycan tamaşaçılarının ruhuna 
uyğun əsərlərə repertuarda üstünlük 
vermək üçün cidd-cəhdlə, inamla çalışır. 
1973–1975-ci illərdə o, teatrın baş rejis-
soru vəzifəsində işləyir.

Ulduz xanım Rəfili 1975-ci il sent-
yabrın 1-dən ömrünün sonuna qədər pe-
daqoji fəaliyyətə keçir. Uzun illər Üzeyir 
bəy Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət 
Konservatoriyasının (indiki Bakı Musiqi 
Akademiyasının) vokal və opera hazırlı-
ğı kafedrasının professoru işləyir. Bu il-
lər ərzində, o, S.Raxmaninovun “Aleko”,  
P.Çaykovskinin “İolanta”, F.Əmirovun “Se-
vil”, V.A.Motsartın “Fiqaronun toyu” və s. 
əsərləri ugurla səhnələşdirir.

O, Gənc Tamaşaçılar Teatrında həm 
Azərbaycan, həm də rus bölmələrində 
50-dən artıq tamaşa hazırlayıb, forma və 

məzmunca müxtəlif əsərlərə fərqli janr-
larda quruluşlar verib. Faciə, dram, ko-
mediya, məişət məzhəkəsi, ictimai-sosial 
mahiyyətli pyeslər və nağıl janrlarında ta-
maşalar hazırlayıb.

Ulduz xanım Milli və Avropa klassik-
lərinin faciə və komediyalarında çağdaş 
düşüncə zəminində aktual və maraqlı ide-

yaları tamaşanın ali məqsədinə çevirməyi 
məharətlə və yüksək peşəkarlıqla baca-
rırdı. İtalyan dramaturqu Qoldoninin “İki 
ağanın bir nökəri” və Hüqonun “Səfillər” 
əsərlərini Azərbaycanda ilk dəfə tamaşa-
ya hazırlayan məhz Ulduz Rəfili olub. 

Rejissor rus bölməsində quruluş ver-
diyi səhnə əsərlərində Azərbaycan teatr 
estetikasının incəliklərini, fikir dərinliyini 
mövzu, əsərin zaman və məkan xronoto-
pu baxımından qoruyub saxlayırdı. Onun 
rejissurasına incə lirizm və emosional ca-
zibədarlıq xasdır. 

Ən yaxşı tamaşaları lirik-psixoloji 
üslubda hazırlanıb. Həmin səhnə əsər-

lərində o, zərif duyğuların poetik həllini 
məharətlə tamaşanın ruhuna aşılayırdı. 
Bu baxımdan “Mənim nəğməkar bibim”, 
“Keçən ilin son gecəsi” və “Qaraca qız” 
(Süleyman Sani Axundovun əsəri əsasın-
da) pyeslərinin tamaşaları yüksək bədii 
səviyyələri, estetik ifadə vasitələrinin zən-
ginliyi ilə daha parlaq sənət nümunələri 
sayılır. 

Uşaq tamaşaları içərisində isə Xanı-
mana Əlibəylinin “Aycan” nağıl-pyesinə 
verdiyi quruluş poetik hüsnü və ifadə sə-
mimiyyəti ilə seçilirdi. Bu tamaşa uzun illər 
teatrın repertuarını bəzəyib.

Quruluş verdiyi tamaşaların əksəriy-
yətini realist, bir qismini isə romantik-re-
alist üslublarda hazırlayıb. Tamaşanın 
səhnə təfsiri üçün müəyyənləşdirdiyi janr 
təyini yüksək peşəkarlıqla səhnədə özü-

nün bədii-estetik təcəssümünü tapırdı.
Hazırlayacağı pyeslərdə mövzunun 

psixoloji mahiyyətini, ideya gücünü dəqiq 
müəyyənləşdirən Ulduz xanım məharətli 
dəqiqliklə aktyor ansamblı seçirdi. Akt-
yorlarla birgə axtarışlarında incə və zərif 
yaradıcılıq duyğusu olurdu. Bitkin, tama-
şanın ali məqsədini, fikir yükünü tamlıqla 
çəkə bilən aktyor ansamblı yaratmaqda 
yüksək səriştə sahibi idi. Canlı və dinamik 
kompozisiya qururdu və bütün formalarda 
aktyor oyunu öndə olurdu.

 Onun yaradıcılıq fəaliyyəti ölkəmizdə 
yüksək qiymətləndirilmişdir. 1957-ci ildə 
S.Mixalkovun “Somberto” əsərinə görə 
keçmiş SSRİ Mədəniyyət Nazirliyinin və 
1959-cu ildə Azərbaycan SSR Ali Sove-
ti Rəyasət Heyətinin fəxri fərmanlarına, 
medallara, Gənc Tamaşaçılar Teatrının 
inkişafındakı xidmətlərinə və rejissorluq 
sənətində qazandığı nailiyyətlərə görə 
isə 1964-cü il iyunun 29-da Azərbaycan 
Respublikasının Əməkdar incəsənət xadi-
mi fəxri adına layiq görülmüşdür. O, eyni 
zamanda ictimai fəaliyyətlə də məşğul ol-
muş, üç dəfə keçmiş rayon sovetinin de-
putatı seçilmişdir.

Ulduz xanımın insan kimi çox həssas 
qəlbi vardı. Truppanın kasıb və imkansız 
sənətkarlarının, xüsusən istedadlı gənclə-
rin hamisi kimi kollektivdə böyük hörmət 
və rəğbət qazanmışdı. Onlarca gəncə 
dəfələrlə geyim-kecim hədiyyə etmişdi.

Gənc Tamaşaçılar Teatrında peşəkar 
rejissuranın çağdaş estetik tələblərə uy-
ğun təkamüldən keçib formalaşmasında 
dəyərli xidmətləri olan sənətkar 2006-cı il 
yanvarın 8-də Bakıda vəfat etmişdir.

İlham RƏHİMLİ,  
professor

Ulduz Rəfili – 100 

Zərif duyğulu sənətkar
Əməkdar incəsənət xadimi, teatr rejissoru, professor 

Ulduz Rəfilinin yubileyi ilə bağlı xatırlamalar
İlk milli peşəkar qadın teatr rejissoru kimi səhnə sənəti tariximizdə 

şöhrətlənən və layiqli yer tutan Ulduz xanımın qızlıq soyadı Rəfilidir. Bir 
sıra afişa və proqramlarda imzası belə yazılıb: Ulduz Rəfili-Əliyeva. Ata 
tərəfi Gəncə quberniyasının Borsunlu kəndindən Rəfililər, ana tərəfi isə 
həmin şəhərin şöhrətli Rəfibəylilər nəslindəndir. Atası Saleh bəy Oksford 
Universitetinin hüquq fakültəsini bitirib. Anası Dilşad xanım isə Gəncə 
gimnaziyasında təhsil alıb. O gimnaziyada ki, onun yaradıcısı və direkto-
ru Dilşad xanımın qardaşı Cavad bəy Rəfibəyli idi.

Əlli yaşlı Saray
...Altmışıncı illərdə rəsm müəllimimiz bizi Sumqayıtdan paytaxta ekskursiyaya 
gətirmişdi. Onda ilk dəfə Qız Qalasının başından şəhəri seyr etdik, muzeyləri 
gəzdik, yenicə istifadəyə verilmiş Bakı metrosuna enərək yerin altında 
şütüyən qırmızı qatara mindik. Geri qayıdan zaman hasara alınmış böyük bir 
ərazinin yanından keçdiyimizdə Müzəffər müəllimdən burada nə tikildiyini 
soruşdum. Dedi ki, böyük bir konsert salonu inşa edilir. Hazır olsun, bir dəfə də 
buraya gələrik. 

Həmin illərdə tikinti gecikdirildiyi üçün 
müəllimimiz vədinə əməl edə bilmədi.

Biz də oxuduğumuz səkkizillik mək-
təbi bitirib hərə bir yana dağılışdıq. Mən 
ali məktəbə daxil olandan sonra, nəhayət, 
saraydakı tədbirlərin birində iştirak etdim. 
Sarayın tamaşa zalının və foyelərinin ge-
nişliyi, tavan və divarların ətrafa saçılan 
gur işıqları nağıl aləmi kimi əsrarəngiz 
təsir bağışlayırdı. Orada öyrəndim ki, bu 
geniş səhnəli kinopanoram binasının ya-
rımçıq qalan tikintisi 1969-cu ildə, Heydər 
Əliyev Azərbaycana rəhbər təyin olunan-
dan sonra axıradək davam etdirilib. 

Həmkarım, Əməkdar jurnalist Qüdrət 
Piriyev deyir ki, o vaxt təsadüfən sara-
yın yanından ötərkən Heydər Əliyevin 
tikintiyə rəhbərlik edən Nazirlər Sove-
ti sədrinin müavini, bu sahədə peşəkar 
səriştəsi olan Əliş Ləmbəranski ilə oraya 
gəldiyini gördü. Respublika rəhbəri tikin-
tiyə baxdı, fasadın yuxarısındakı gerbin 
və bərq vuran metal təbəqələrin hansı 
materialdan olduğunu soruşdu. Ləmbə-
ranski: “Misdəndir”, – dedi. Onda Heydər 
Əliyev tikintinin rəhbərinə iradını bildirdi: 
“Bilmirsənmi, yağış yağan kimi bu mis tə-
bəqələr qaralıb, ləkə-ləkə olacaq. Dəyiş-
dirin”. Sonra dahi rəhbər meydanı gəzdi, 
inşaatçılara tapşırıq və tövsiyələr verdi. 
Beləcə, rəhbərin ən tanınmış mütəxəs-
sislərə belə necə dərs verdiyinin şahidi 
olduq” . Sonra qısa vaxtda layihədə də-
yişikliklər edildi və Sarayın tikintisi məhz 
ümummilli liderin diqqəti nəticəsində 2 ilə 
başa çatdı. 

Sarayın bütün texniki avadanlığı – 
səhnənin qalxıb-enən döşəməsi, hər iki 
istiqamətdə hərəkət edən transportyor 
lenti xaricdən gətirilmişdi. Amerika, Ka-
nada, həmçinin Yaponiyadan alınaraq 
quraşdırılmış işıq və səs texnikası kon-
sert proqramının daha yüksək səviyyədə 

təşkilinə şərait yaradır, orada çıxış edən 
ən ünlü səhnə ustalarını da qane edirdi. 

Bu əzəmətli mədəniyyət ocağının adı 
ilk dövrlərdə Lenin Sarayı adlanırdı. Son-
ra Respublika Sarayı, 10 mart 2004-cü 
ildən isə Heydər Əliyev Sarayı olub. Artıq 
orada tamaşaçısı və iştirakçısı olduğum 
tədbirlərin sayını itirmişəm. Zarafat deyil, 
50 il ötür.

Ulu öndərin adını daşıyan bu Saray 
Bakının müasir memarlıq ansamblında öz 
yeri olan möhtəşəm məkan, ölkənin baş 
səhnəsi, əsas konsert salonudur. 2007-ci 
ildə Prezident sərəncamı ilə əsaslı təmirə 
dayandırılan Saray daha yaraşıqlı və göz-
oxşayan bir mədəniyyət məkanına çevri-
lib. Yarım əsrdir ki, mühüm ictimai-siyasi, 
mədəni-kütləvi tədbirlərə evsahibliyi edir, 
oradakı konsertlərə, yubileylərə gedən 
hər kəs özünü bir neçə saatlıq sırf qay-
ğısız aləmdə, ahənrüba təsirli mədəni 
 aurada hiss edir. Bu gün də qaynar həya-
tını yaşayan Heydər Əliyev Sarayı bakılı-
ların ən sevimli ünvanlarındandır. 

Sarayın səhnəsində uzun illər ərzin-
də çıxış edən sənətkarların şəkilləri, foto 
arxivindən düzəldilmiş fotoqalereya ke-
çirilmiş konsertlər barədə dolğun bilgilər 
verir. Özü də həmin fotoşəkillərin çoxu 
eksklüzivdir və ilk dəfə nümayiş etdirilir.

...Hər gün 50 yaşlı “həmişəcavan” sa-
rayın yanından ötüb keçirəm. Unudulmaz 
dahi şəxsiyyətin – ulu öndərin əzəmətli 
abidəsinin fonunda daha da gözəl gö-
rünən Sarayın afişalarına baxıram. Əlvan 
lövhələr bu böyük sənət məbədinin bir 
gün belə boş qalmadığına dəlalət edir. 

Ümummilli liderin ölməz xatirəsini 
yaşadan mötəbər ünvan öz missiyasını 
yerinə yetirməkdə, paytaxtımızın mədə-
niyyət “nəbz”ini tutmaqdadır.

Əli NƏCƏFXANLI,  “Xalq qəzeti” 

Qazax sənətçilər  
Bakılıları heyran qoydular

Qazaxıstanın “Astana Opera” Teatrının Bakıya ilk qastrol səfəri baş tutub. 
Səfər çərçivəsində 140 nəfərlik heyət (orkestr, xor və solistlər) Azərbaycan 
Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı səhnəsində “Qala opera” konsert 
proqramı ilə çıxış ediblər.  

Konsertdən əvvəl Teatrın foyesində 
“Astana Opera”nın media nümayəndələ-
ri ilə görüşü keçirilib. Beynəlxalq Astana 
Opera Akademiyasının dinləyicisi Gül-
dana Aldadosova hazırda Astana Ope-
rasının əsas truppası ilə birlikdə Bakıda 
qastrol səfərində olmasından, bundan əv-
vəl Qazaxıstanın  Almatı şəhərində opera 
konsertinə qatılmasından məmnunluğunu 
söylədi:

–Mən  burada da operadan nümunələr 
səsləndirəcəyəm. Ölkənizə ilk səfər etdi-
yimə görə çox xoşbəxtəm. İki gün Bakını 
sevə-sevə gəzdik. Yaşıllıqlarla zəngin və 
əfsanəvi arxitekturalı çox gözəl paytax-
tınız var. Burada hər şey möhtəşəmdir. 
Mənə nə vaxtsa seçim təklifi olsa, düşün-
mədən bu şəhərdə qalardım. Biz bura 
dünən gəlmiş, gəzib-dolanmış və məşqlər  
etmişik.      

Tədbiri giriş sözü ilə açan  Qazaxıstan 
Respublikasının ölkəmizdəki fövqəladə 
və səlahiyyətli səfiri Serjan Abdıkarimov 

“Astana operası”nın teatr kollektivinin 
Azərbaycanda yüksək səviyyədə qarşı-
lanmasına görə Mədəniyyət Nazirliyinə, 
Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və 
Balet Teatrının rəhbərliyinə təşəkkürünü 
bildirdi. Gələn qonaqların Astana Ope-
rasının repertuarından olan musiqiləri, 
həmçinin dünya musiqisindən olan kom-
pozisiyaları dinləmək imkanının olduğunu 
vurğuladı.

Sonra Astana Operası Teatrının solist-
ləri zəngin musiqi proqramı ilə tamaşaçı-
ların musiqi zövqünü yetərincə oxşadılar. 
Orkestr, balet və opera truppaları öz re-
pertuarlarına “Traviata”, “Toska” operaları 
və “Şelkunçik” baletindən gözəl fraqment-
ləri salmışdılar. Diqqət çəkən məqam o 
oldu ki, orkestrin 90 faizi istedadlı gənc 
musiqiçilərdən ibarət idi. Truppa  daha 
öncə Nyu-York, Toronto və Parisdə də 
parlaq çıxışlar edib.  

Fidan HÜQUQQIZI   

Təkcə mühazirə ilə kadr yetişməz
Son vaxtlar Azərbay-

can Texnologiya Universi-
tetinin rəhbərliyi tədrisin 
praktika ilə əlaqələrinin 
möhkəmləndirilməsi və 
inkişafı üçün ən müxtə-
lif üsullardan istifadə et-
məyə başlamışdır. Artıq 
universitetdə belə bir fikir 
formalaşıb ki, təkcə mü-
hazirələr və seminarlarla 
yüksək keyfiyyətli kadrlar 
hazırlamaq sadəcə müm-
kün deyil. 

Bu günlərdə universite-
tin rektor əvəzi, dosent Yaşar 
Ömərovun rəhbərliyi ilə nü-
mayəndə heyətinin Ağsu və 
Şamaxı şəhərlərində yerləşən 
sənaye müəssisələrinə səfəri 
də bu məqsədi daşıyıb. 

Nümayəndə heyəti Ağsuda 
"AzGranata" MMC-nin Şirə və 

Şərab Emalı Zavodunu, Şa-
maxıda isə “Şirvan şərabları” 
MMC-nin üzümçülük və şərab-
çılıq kompleksini gəzib. Onlar 
infrastruktur, tətbiq olunan 
müasir texnologiyalar, avadan-
lıqların iş prinsipi, kadr tələbatı 
və müəssisələrin qarşılaşdıq-
ları problemlərlə yaxından ta-
nış olublar. 

Nümayəndə heyətinə mə-
lumat verilib ki, "AzGranata" 
Şirə və Şərab Emalı Zavodu il 
ərzində 50 min ton meyvə şirə-
si və 12 min ton şərab hazırla-
maq gücünə malikdir. Süzmə 
xətləri saatda 4000 və 6000 
şüşə istehsal edir. 200 nəfərə 
yaxın işçinin çalışdığı müəs-

sisə Almaniya, İsveçrə, İtaliya, 
Bolqarıstan və Fransa isteh-
salı olan avadanlıqlarla təchiz 
edilib. 

“Şirvan şərabları” üzüm-
çülük və şərabçılıq kompleksi 
ilə tanışlıq zamanı isə bildirilib 
ki, müəssisənin ümumi sahəsi 
310 hektardır. Kompleksin əra-
zisində sahəsi 4398 kvadrat-
metr olan şərab zavodu müa-
sir texnologiya ilə inşa edilib və 
ən yeni avadanlıqlarla təchiz 
olunub. Hazırda məhsulları-
nı Çin, Yaponiya və Polşaya 
ixrac edən müəssisə tezliklə 
Almaniya, Rusiya və Amerika 
bazarlarına çıxmağı da hədəfə 
alıb. Universitetin nümayəndə 
heyəti kompleksdə şərabçılıq 
turizminin inkişafı üçün gö-
rülən işlərlə də yaxından tanış 
olub.

Hamlet QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”nin  

bölgə müxbiri
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