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1. Ön söz 

 
Kamera-instrumental ansamblı janrı demək olar ki, 

yarandığı gündən ən demokratik janrlardan biri olub. Onun bu 
xüsusiyyəti özünü ev-məişət ansambl ifaçılığı ənənələrində 
daha parlaq büruzə verib. Bu gün də birgə ifaçılıq təcrübəsi 
insanlarda bu və ya digər dərəcədə müstəqil bədii təşəbbüs 
oyadan gözəl ənənədir.  Ansambl ifaçılığı ifaçılıq sənətinin 
bərabərlik, yaradıcılıq məsələlərinin bir növ “polifonik” aşkar 
və həll edilməsi əsasında qurulan ayrıca müstəqil bir sahəsidir.    

Ansambl ifaçılığı həm ciddi, dərin düşüncəli sənətçiləri, 
həm də geniş dinləyici auditoriyasını eyni dərəcədə cəlb edir, 
ifaçıların və dinləyicilərin qarşısında repertuarın 
genişləndirilməsi, musiqinin dərk edilməsi üçün böyük 
imkanlar açır. Həmçinin birgə ifa istənilən səviyyəli  ifaçının 
professional inkişafında böyük rol oynayır. Bu gün bütün 
qabaqcıl musiqi təlimi metodikaları birgə  yaradıcılığa 
qoşulmağı, ansambl ifaçılığı tədrisinin mümkün qədər erkən 
başlanılmasının və bütün təhsil boyu, instrumental hazırlıq 
dövründə davam edilməsinin vacibliyini vurğulayır, çünki 
məhz ansamblda  hər bir musiqiçi - ansambl iştirakçısı  həm 
qeyri-formal lider, həm liderə tabe müşayiətçi olmağı öyrənir, 
həm aparıcı, həm aparılan funksiyalarına yiyələnir, həm virtuoz 
solist, həm ikinci plana çəkilmək bacarıqlarını mənimsəyir.    

Ansambl ifaçılığının bir qolu olan kamera instrumental 
ansamblı zəngin ifadəlik imkanlarına malikdir. Bununla  yanaşı 
kamera  ansamblı ifaçılığı istənilən ixtisaslı ifaçıya onun 
professional mədəniyyətinin inkişafı üçün əlverişli şərait 
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yaradır. Ansambl ifaçılığının püxtələşməsində, 
təkmilləşməsində və ümumiyyətlə bütün ifaçılıq 
mədəniyyətinin artmasında bu janrın rolu əvəzsizdir. Məhz bu 
səbəbdən kamera ansamblı fənni bütün professional və xüsusi 
musiqi tədris müəssisələrinin tədris planına, həmçinin musiqi 
tədris müəssisələrinin buraxılış və dövlət imtahanları siyahısına 
daxildir.    

 
Kamera ansamblı sinfində təlimin yüksək professional 

səviyyəsini təmin etmək üçün şagird və tələbələr tərəfindən 
aşağıdakı nəzəri və praktiki biliklərin baza hissəsi 
mənimsənilməlidir:  

1) ansambl ifaçılığı tarixi;  
2) mövcud olan  əsas musiqi üslub və cərəyanlarının ifa 

xüsusiyyətləri;   
3) kamera ansamblı tərkibinə daxil olan alətlərin səs-

koloristik imkanları; 
4) ansambl ifaçılığı texnikasının tərkib hissələri və 

onların formalaşması; 
5) ansambl ifaçılığının kommunikativ və pedaqoji 

aspektləri. 
 
Təqdim olunan işdə yuxarıda sadalanan mövzular öz 

əksini tapmışdır. 
 
Müasir pedaqogikada  müxtəlif dillərdə, ələlxüsus rus 

dilində “kamera ansamblı” fənninin tədrisinə dair bir çox 
metodiki tövsiyələr mövcuddur. Lakin azərbaycan dilində belə 
bir dərs vəsaitinin olmaması təqdim olunan işin  yaranmasına, 
yuxarıda sadalanan məsələlərin azərbaycan dilində 
açıqlanmasına səbəb olmuşdur.  
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2. “Kamera musiqisi” və  “Kamera ansamblı”   
anlayışları barədə 

“Kamera musiqisi” və “Kamera ansamblı” anlayışlarına 
dair açıqlamalar sovet dövrünün 6 cildlik Musiqi 
Ensiklopediyasında və Musiqi ensiklopedik lüğətində olduqca 
ətraflı və dolğun şəkildə verilmişdir. Rus dilini lazımi həcmdə 
bilməyən və bu səbəbdən adı çəkilən mənbələrlə tanış olmaqda 
çətinlik çəkən tələbələr üçün həmin ensiklopediya məqalələri  
Arzuxanım Əlizadənin tərcüməsində təqdim olunur:  

 
Kamera musiqisi: (camera (orta əsr.lat. kamera) – otaq; 

musica de camera (it. muzika da kamеra); musique de chambre 
(fr. müzik dе şanbr); chamber music (ing. çеymbе myuzik);  
Kammermusik (alm. kammеrmuzik) –  musiqi incəsənətinin 
kiçik məkanda, otaqda və ya ev şəraitində ifa edilmək üçün 
nəzərdə tutulmuş növü.  

Kamera musiqisi üçün xas olan cəhətlər aşağıdakılardır: 
1) spesifik alət tərkibi (bir solistdən başlayaraq ansamblda 
birləşən bir neçə nəfərədək); 2) musiqinin ifadə edilməsinin 
özünəməxsus xüsusiyyətləri: səslərin (partiyaların) bərabərliyə 
meylliyi, melodik, intonasiya, ritmik və dinamik  vasitələrinin 
detallaşdırılması (təfsilatı, təfərrüatı ilə göstərilməsi), tematik 
materialın ustalıqla və müxtəlifliklə, çeşidli surətdə işlənilməsi.              

K.m. lirik emosiyaların və ən incə insan hisslərinin 
ötürülməsi üçün böyük imkanlara malikdir.  K.m-nin mənbəyi 
orta əsrlərə gedib çıxsa da, “kamera musiqisi” termini yalnız 
16-17-ci əsrlərdə bərqərar olmuşdur. Bu dövrdə “kamera 
musiqisi” deyəndə kilsə və teatr musiqisindən fərqli olaraq, ev 
şəraitində və ya kübar cəmiyyətdə və kral saraylarında ifa 
edilən dünyəvi musiqi nəzərdə tutulurdu. Saray musiqisi 
“kamera musiqisi” adlanırdı, saray ansambllarında işləyən 
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musiqiçilər isə “kamer-musiqiçi” rütbəsini daşıyırdılar. K.m-
nin bu günə gəlib çatan ən erkən nümunəsi  - N.Vinçentino-nun 
"L'antica musica ridotta alia moderna" əsəridir (1555).  1635-ci 
ildə Venesiyada  C.Arriqoni   "Concert da camera" adlı vokal 
əsərlərini dərc etdirmişdir. 17-ci əsrin sonu -18 əsrin 
əvvəllərində kamera vokal janrı kimi  kantata (cantata da 
camera) və duet inkişaf etmişdir. 17-ci əsrdə “kamera 
musiqisi” adı həmçinin instrumental musiqiyə də tətbiq edilir 
və bu vaxt instrumental musiqinin ən yüksək  forması kimi 
silsilə sonata çıxış edir.  17-ci əsrdə trio-sonata və onun növləri 
– kilsə və kamera sonatası daha geniş vüsət alır, yayılır. 
Müşayiətsiz Solo sonata və ya basso continuo  (it. bassо 
kоntinuо – rəqəmlənən (aramsız) bas) müşayiətli sonatalar 
nisbətən az yayılır. Trio-sonataların və solo (basso continuo 
ilə) sonataların klassik nümunələrini A.Korelli yaratmışdı. 17-
ci əsrdə  concerto grosso (it. kоnçеrtо qrоssо – «böyük 
kоnsеrt») janrı əmələ gəlir, bu janr da əvvəllər kilsə və dünyəvi 
növlərə bölünür. 18-ci əsrin ortalarında bu bölünmə tədricən 
əhəmiyyətini itirir, lakin kamera musiqisi və konsert (orkestr 
və xor) musiqisi arasında fərq daha aydınlıqla görünür. 18-ci 
əsrin ikinci yarısında İ.Haydn, K.Dittersdorf, L.Bokkerini, V.-
A.Mosartın yaradıcılığında  instrumental ansamblın klassik 
növləri – sonata, trio, kvartet və s. –yaranır, bu ansamblların 
tipik instrumental tərkibləri  formalaşır, hər partiyanın ifadəsi 
və onu ifa edən alətin imkanları arasında sıx əlaqə qurulur . 
Zəngin ifadə vasitələrinə malik olan instrumental ansambl 
(ələlxüsus simli kvartet) demək olar ki, 19-cu əsrin 1-ci 
yarısının bütün bəstəkarlarının (L.Bethoven, F.Şubert, 
F.Mendelson, R.Şuman və b.) diqqətini cəlb edirdi. 19-cu əsrin 
2-ci yarısında İ.Brams, A.Dvorjak, B.Smetana, E.Qriq, 
S.Frank, 20-ci əsrdə - K.Debüssi, M.Ravel, M.Reqer, 
A.Şönberq, A.Berq, P.Hindemit, L.Yanaçek, B.Bartok, 
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B.Britten və başqaları instrumental kamera musiqisinin 
görkəmli nümunələrini yaratmışlar. Rusiyada kamera 
musiqisinə marağın yaranması 18-ci əsrin 70-ci illərinə təsadüf 
edir; ilk rus instrumental ansamblları D.S.Bortnyanski 
tərəfindən bəstələnmişdi. Sonralar kamera musiqisi 
A.A.Alyabyevin, M.İ.Qlinkanın yaradıcılığında inkişafını tapır 
və P.İ.Çaykovskinin və A.P.Borodinin yaradıcılığında ən 
yüksək bədii səviyyəyə çatır. A.K.Qlazunov və 
S.V.Raxmaninov kamera ansamblına çox böyük diqqət 
yetirirdilər. S.İ.Taneyev üçün isə kamera ansamblı əsas 
yaradıcılıq növü olmuşdur.  Sovet bəstəkarlarının kamera-
instrumental yaradıcılığı olduqca zəngin və rəngarəngdir; onun 
əsas xətti – lirik–dramatik (N.Y.Myaskovski), lirik-fəlsəfi və 
faciəvi (D.D.Şostakoviç), lirik-epik (S.S.Prokofyev) və xalq-
məişət (S.F.Tsintsadze, Q.Qarayev, B.N.Lyatoşinski, X.Eller 
və s.). 60-cı-80-ci illərdə yaradılan əsərlərdə  (А.Q.Şnitke, 
B.İ.Tişşenko,S.M.Slonimski, S.А.Qubaydulina, B.А.Çaykovski 
və s.) mənəvi-etik əhəmiyyətli ideyalar inkişafını tapır. Tarixi 
inkişaf prosesində kamera musiqisi stili gah simfonik, gah 
konsert üslubu ilə yaxınlaşaraq böyük dəyişikliklərə məruz 
qalıb (L.Bethovenin, İ.Bramsın, P.İ.Çaykovskinin simli 
kvartetlərinin “simfonikləşdirilməsi”, L.Bethovenin “Kreytser” 
sonatasında, S.Frankın violino sonatasında, E.Qriqin 
ansambllarında konsertlik cizgiləri). XX əsrdə tam əks 
tendensiya -  kamera musiqisinin simfonik və konsert janrları 
ilə yaxınlaşma meyli əmələ gəlir. Bu meyl ələlxüsus insanın 
daxili dünyasının tətqiqini tələb edən lirik-psixoloji və fəlsəfi 
mövzulara müraciət edən zaman artır (bax: Kamera 
simfoniyası). Kamera-instrumental miniatürlar kamera 
musiqisinin xüsusi janrıdır. XIX-XX əsrlərdə onlar çox vaxt 
birləşib silsilə şəklini alır. Mendelsonun fortepiano üçün 
“Sözsüz mahnılar”ı, R.Şumanın pyesləri, F.Şopenin vals, 
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noktürn, prelüd və etüdları, A.N.Skryabinin, 
S.V.Raxmaninovun fortepiano üçün kiçik formalı əsərləri, 
S.S,Prokofyevin “Aniliklər” və “İstehzalar”ı, D.D.Şostakoviçin 
prelüdləri, Y.Rəetsin “Haşiyələr”i, P.İ.Çaykovskinin 
“Melodiya” və “Skerso” tipli violino pyesləri, Tsintsadzenin 
müxtəlif alətlər üçün prelüdləri və s. bu qəbildəndir. XVIII 
əsrin sonunda və ələlxüsus XIX əsrdə vokal kamera 
musiqisinin mahnı və romans janrları musiqi incəsənətində 
xüsusi yer tutur. Romantik üslubda yazan bəstəkarlar bu 
janrlara müstəsna diqqət yetirirdilər. Onlar musiqiyə vokal 
miniatürü janrını daxil etdilərvə həmçinin eyni ideya ilə 
birləşdirilən vokal-mahnı silsiləsi yaratdılar (F.Şubertin “Qış 
yolu”, R.Şumanın “Qadının məhəbbəti və həyatı” və s.). XIX 
əsrin ikinci yarısında İ.Brams gözəl vokal kamera musiqisi 
nümunələri yaradır. XIX əsrin sonu- XX əsrin əvvəllərində 
fəaliyyət göstərən bəzi bəstəkarların yaradıcılığında kamera 
vokal janrı aparıcı yer tutur (Avstriyada H.Volf, Fransada 
H.Düpark). Rusiyada  XVIII əsrdən başlayaraq mahnı və 
romans janrı geniş vüsət alır; M.İ.Qlinka, A.S.Darqomıjski, 
P.İ.Çaykovski, A.P.Borodin, M.P.Musorqski, İ.A.Rimski-
Korsakov, S.V.Raxmaninov kimi bəstəkarlar kamera vokal 
əsərlərində görünməz bədii zirvələr fəth ediblər. Sovet 
bəstəkarlarından A.N.Aleksandrov,  Y.A.Şaporin, 
V.N.Salmanov, G.V.Sviridov və başqaları çoxsaylı romans və 
kamera vokal silsilələri yaratmışlar. XX əsrdə janrın təbiətinə 
cavab verən kamera-vokal ifaçılıq üslubu yaranər. Bu üslub 
deklamasiyalıq və musiqinin ən incə intonasiya-məna 
detallarının açıqlanması üzərində qurulub. ... XIII əsrdə kamera 
musiqisi yalnız evdə, məişətdə musiqi bilicilərinin və 
musiqisevərlərin dar çərçivəsində musiqi  məşğələləri üçün  
istifadə olunurdu. XIV əsrdə artıq  camaat qarşısında açıq 
kamera konsertləri keçirilir (bunlardan ən birinciləri – 1314-cü 
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ildə Parisdə violinoçu P.Bayyo-nun konsertləri olub); XIX 
əsrin ortalarında bu konsertlər artıq Avropa musiqi həyatının 
ayrılmaz tərkib hissəsinə çevrilir (Paris konservatoriyasının 
kamera axşamları, Rusiyada RMC-nin konsertləri və s.); 
Kamera musiqisinin pərəstişkarları cəmiyyətləri yaranır 
(Kamera musiqisinin Peterburq cəmiyyəti 1872-ci ildə 
yaranıb). Sovet filarmoniyaları xüsusi zallarda mütəmadi 
olaraq kamera konsertləri təşkil edirdi (Moskva 
konservatoriyasının Kiçik Zalı, Leninqradda M.İ.Qlinka adına 
Kiçik Zal və s.). 1960-cı ildən başlayaraq isə bu konsertlər 
böyük zallarda da keçirilirdi.  

Vasina-Qrossman V.A., XIX əsr rus klassik romansı, 
Moskva, 1956; Rааbеn L., Rus musiqisində instrumental 
ansambl, Мoskva, 1961;  Rааbеn L., Sovet kamera-
instrumental musiqisi,  Leninqrad, 1963; Rааbеn L., XX əsrin 
1-ci yarısının kамera-instrumental musiqisi. Avropa və 
Amerika ölkələri, Leninqrad, 1986 L.N.Raaben. 

(Музыкальная энциклопедия, 6-титомник, изд. 
«Советская энциклопедия», 1973-82, 2-ой том, стр. 671)    

 
Kamera ansamblı – 1) vahid bədii kollektiv kimi çıxış 

edən kamera musiqisi ifaçılar qrupu.  Kamera ansamblının 
instrumental tərkibləri arasında ən geniş yayılanları – 
fortepiano triosu (fortepiano, violino, violonçel), simli kvartet 
(2 violino, viola, violonçel), fortepiano kvinteti (fortepiano və 
simli kvartet), nəfəsli alətlər kvinteti (fleyta, qoboy, klarnet, 
faqot, valtorna). Qarışıq tərkibli müxtəlif kombinasiyalı kamera 
ansambllarına da rast gəlinir (fortepiano, simli, nəfəsli, zərb 
alətləri, arfa və s.). 2) Bir neçə instrumental ifaçılardan və ya 
vokalistlərdən ibarət, həmçinin vokal-instrumental ansambllar 
üçün (adətən sonata silsiləsi formasında) yazılan musiqi 
əsərləri.   (Музыкальный энциклопедический словарь, 
Москва, «Советская энциклопедия», 1990, стр.229-230) 
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2.1. Tərif 
 

 Müasir musiqi nəzəriyyəçiləri tərəfindən qəbul edilmiş 
təriflərə əsaslanaraq, müəllif azərbaycan dilində “ansambl” və 
“kamera musiqisi” anlayışlarına aşağıdakı tərifləri  təklif edir:  

 
Ansambl – qədim zamanlarda insanlar arasında yaranmış 

birgə yaradıcılıq ünsiyyətinin ilkin formasıdır (fransızca 
“ensemble” – “birgə, cəm halında” deməkdir).  Ansamblın, 
yəni birgə yaradıcılığın əmələ gəlməsi, individualizmdən (solo 
ifaçılığından) kollektiv yaradıcılığa keçid olaraq  insanların 
daha yüksək mədəni-mənəvi inkişafına təkan vermişdir.  

 
Kamera  musiqisi – kiçik bir məkanda (zalda, otaqda) 

kiçik musiqiçi kollektivi  (instrumental və ya vokal kollektivi) 
tərəfindən ifa edilən musiqidir (camera [it. kámera] – italyanca 
“otaq” deməkdir).  

 
2.2. Kamera musiqisinin yaranması və inkişafı  

barədə  qısa məlumat 
 
Birgə ifa, yəni ansambl ifaçılığı qədim zamanlardan 

mövcuddur. Hələ  qədim Misir və Assuriya barelyeflərində bir 
qrup musiqiçilərin və onlara əlində əsa ilə rəhbərlik edən 
insanın təsvirlərinə rast gəlmək olur. Instrumental musiqi 
Qədim Misirin ibadətxanalarında, Qədim Romanın saray 
şənliklərində və məbəd bayramlarında, Orta əsrlərdə cəngavər 
yarışlarında və kənd yarmarkalarında səslənirdi. Qədim musiqi 
ansamblları tərkibcə müxtəlif idi:  Qədim Misirin saray 
ansambllarının tərkibinə  müğənnilər, instrumentalist 
musiqiçilər, bəzən rəqqasələr daxil olurdu,  bəzi hallarda 
onların ümumi sayı 500 nəfərə çatırdı. Qədim yəhudi tarixçisi 
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İosif Flaviy “Yəhudi qədimilikləri” əsərində bizim eramızdan 
əvvəl I əsrdə Fələstində keçirilən belə qədim təmtəraqlı 
bayramlardan biri haqqında nəql edir. Onun sözlərinə görə, 
həmin bayramda 200 min müğənni, 200 min zurnaçı, 40 min 
arfa ifaçısı və 40 min sistr ifaçısı iştirak edib (sistr və ya 
sistrum (lat. sistrum) – əsasən Aralıq dənizi ölkələrində 
yayılmış şax-şaxa bənzər qədim zərb aləti). Qeyd etmək 
lazımdır ki, o vaxtlar musiqiçilərin çıxışları heç də müasir 
dünyadakı kimi birmənalı qarşılanmırdı. Yunan tarixçisi 
Polibiy b.e.ə. III əsrdə baş vermiş komik bir hadisə barədə 
yazıb. Onun dediyinə görə, on üç yunan artisti Romaya gedib, 
lakin onların çıxışı təcrübəsiz tamaşaçılara  darıxdırıcı 
gəldiyindən, tamaşaçılar musiqiçiləri bir-biri ilə vuruşmağa 
məcbur ediblər. Bundan belə bir qənaətə gəlmək olur ki, o 
vaxtlar əyləncə musiqidən daha çox sevilirdi. Lakin artıq Orta 
əsrlərdə vəziyyət dəyişir. Bu dövrün miniatürlərindən görünür 
ki, orta əsrlərdə mövcud olan kiçik səyyar musiqiçi qrupları 
insanlar tərəfindən böyük sevinclə qarşılanır.   

 Müasir akademik ansambl janrlarının yaranması,  
tərkiblərin formalaşması, təkamülü və inkişafı Avropa musiqi 
mədəniyyətinin inkişafı ilə bağlıdır və Avopa tarixinin Orta 
əsrlər və  İntibah dövrünə təsadüf edir. Bu təkamül 
instrumental və vokal çoxsəsliliyinin təşəkkülü ilə bağlıdır. 
Məhz bu dövrdə Avropada instrumental musiqinin müxtəlif 
janrları inkişaf etməyə başlayır.  

Artıq XIV əsrdə musiqiçilər tez-tez müxtəlif qruplarla 
yığışıb musiqi ifaçılığı ilə məşğul olur, adətən yarmarkalarda, 
el şənliklərində rəqs və küçə yürüşləri üçün musiqi, yəni tətbiqi 
musiqi ifa edirdilər. Intibah dövründə musiqi olduqca geniş 
yayılmışdı, ələlxüsus Florensiya və Venesiyada hər vaxt və hər 
yerdə səslənirdi. Bu növ musiqi yığıncaqları o qədər dəbdə idi 
ki, o dərəcədə sevilmiş və yayılmışdı ki, hətta Florensiyada 
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axşam icma zəngindən səhər zənginə qədər musiqi ilə sakitliyi 
pozmaq, serenada və matinadalar ifa etmək rəsmi qərarla 
qadağan edilmişdi. Lakin bu qruplar özfəaliyyət şəklində 
mövcud idi və  daimi tərkibli deyildi.  

Bu dövrdə mahnı və rəqslərin instrumental müşayiəti get-
gedə mürəkkəbləşir: əvvəllər bu sahədə yalnız akkordlardan 
istifadə edilirdisə,  artıq müşayiətdə yeni, özünəməxsus 
melodiyalar yaranır. Ansambllar müxtəlif  insan səs tiplərini – 
diskant, alt, tenor, bas kimi səsləri  təkrarlayaraq həmin səslərə 
uyğun yığılır. XV əsrin sonunda səs və alətlər arasında əsl 
“səhnə dialoqları” tamaşa etdirən  fleyta, viola və ya ney 
kvartetlərinin yaranması məhz bununla izah olunur. Belə ki, bu 
kvartetlər vokal partiyasını davam edərək, ilkin musiqi 
melodiyasını təkmilləşdirə, tamamlaya, inkişaf etdirə bilirdi.  

Bu cür yenilik yeni alətlərin əmələ gəlməsinə və 
istehsalına böyük təkan verir: XV-XVI əsrlərdə bütün 
Avropada, ələlxüsus İtaliya və Fransada çoxsaylı musiqi 
alətləri emalatxanaları, musiqi alətləri ustaları fəaliyyət 
göstərir. Klavişli alətlərdən daha çox istifadə olunur ki, 
bununla da instrumental janrların sayı daha da artır və 
özünəməxsus, təkrarolunmaz simasını əldə edir. Bu vaxt 
musiqi əsərlərinin ən geniş yayılan formaları - riçerkar, 
tokkata, kansona və fantaziya idi. 

Qeyd edilməlidir ki, XVI-XVIII əsrlərdə kamera-
ansambl musiqisinin janr differensiasiyası – ayrılması, 
fərqləndirilməsi ilə yanaşı həmçinin ansambl musiqisinin kilsə 
(dini) və dünyəvi - kamera musiqisinə  bölünməsi baş verir, 
“kamera musiqisi” termini (italyanca musica da camera) hər 
hansı dünyəvi musiqiyə tətbiq edilir və kilsə musiqisinə 
(italyanca musica da chiesa) qarşı qoyulur. Sonralar, daha çox 
kütlələrə qulluq edən simfonik musiqinin əmələ gəlməsi və 
inkişafı ilə kamera musiqisi əsasən kübar cəmiyyətdə dinlənilir 
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və bu baxımdan “seçilmişlər üçün musiqi” sayılır, “kamera 
musiqisi” termini isə “kiçik ifa tərkibli və məhdud dinləyici 
dairəsi üçün nəzərdə tutulmuş əsərlər” kimi anlanılır.  XIX 
əsrdən başlayaraq kamera musiqisinin dinləyici auditoriyası 
genişlənir, bu musiqi artıq “seçilmişlər musiqisi”  əhəmiyyətini 
tədricən itirir və “kamera musiqisi” termini “kiçik ifa tərkibli 
və çox böyük olmayan dinləyici dairəsi üçün nəzərdə tutulmuş 
əsərlər” tərifini saxlayır. 

XVI-XVIII əsrlərdə dəqiq ansambl tərkibləri hələ 
bərqərar olmayıb, yəni müasir duet, trio, kvartet və s. kimi 
müəyyənləşməyib, ifaçıların istəyinə görə ansambl tərkibi hər 
hansı başqa tərkibə dəyişdirilə bilir, çünki ansambl səslərinin 
sayı ifaçıların sayına  heç də uyğun gəlmir.  Bu ansamblların 
daimi tərkibi hələ müəyyənləşdirilmədiyindən, ansambllarda 
çox vaxt simli-kamanlı, klavişli və dartımlı alətlər birləşərək 
“alabəzək”, qarışıq tərkib təşkil edir. Məsələn,  o vaxt  geniş 
yayılmış trio-sonataların ifaçı tərkibində birdən beşə qədər 
instrumental partiyaya rast gəlinir.    

Bununla yanaşı artıq XVI əsrin ortalarında bəzi 
musiqiçilər yeni instrumental janrların nəzəri əsaslandırmasına 
cəhd edir. Belə ki, bu sahədə tanınmış əsərlərdən biri – Toledo 
şəhərində 1510-1570-ci illərdə yaşamış Diyeqo Ortis-in viola 
da qamba (ispanca “vihuela de arco”) alətinə həsr etdiyi 
məhşur “Trattado de glosas sobre clausulas y otros generos de 
puntos en la musica de violones” (“Violalar musiqisində 
bəzəklərin və başqa xırdalıqların şərhi”) əsəridir. 1533-cü ildə 
Romada çap olunmuş bu əsərdə Ortis improvizasiya 
incəsənətini təhlil edir, praktiki məsləhətlər verir və formaların 
təkmilləşməsinə dair yeni fikirlər irəli sürür. Bu dövrün 
praktiki olaraq bütün bəstələri Ortis-in bu traktatında izah 
edilmiş prinsiplərə əsaslanırdı.  
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Bu dövr musiqiçilərinin, ələlxüsus Venesiya polifonik 
məktəbinin ən yüksək nöqtəsi olan Covanni Qabrieli-nin 
(1555-1612) yaradıcılığı registr partituralarının yaranmasına 
təkan verir. C.Qabrieli əsərlərində registr, alət qrupları və 
xorun səslənmə ziddiyyəti   texnikasından geniş istifadə edirdi. 
Onun bəzi əsərləri “əks-səda” texnikasında yazılıb. Bu 
texnikada yazılan əsərlərdə alət qrupları biri digəri ilə “sual-
cavab” tərzində “səsləşir” və növbələşir.  Sonralar böyük  
Antonio Vivaldi öz yaradıcılığında bu üsuldan geniş istifadə 
edəcək.  

C.Qabrieli-nin əsərləri arasında onun vəfatından sonra 
çap olunmuş kansona və sonatalar toplusu var. Xüsusi ilə qeyd 
edilməlidir ki, XVIII əsri sonu - XIX əsrin əvvəllərinə qədər 
“sonata” sözü   “instrumental pyes” mənasını daşıyırdı. Buna 
baxmayaraq C.Qabrieli-nin sonataları  instrumental musiqinin 
inkişafına olduqca böyük təsir göstərib. 

Eyni zamanda İngiltərədə insrtumental musiqinin geniş 
yayılmış və böyük estetik nailiyyətlər əldə etmiş digər 
istiqaməti  geniş vüsət alır. Bu musiqi “cоnsоrt” (ing. kоnsоt), 
yəni kiçik instrumеntal ansambl musiqisidir. Adətən bu 
ansambl bir qrup viola da qamba və klavişli alət – orqan və ya 
vircinel üçün nəzərdə tutulurdu. Bəzən bu tərkibə ud, kifara və 
ya fleyta da daxil olurdu. Mahnı və instrumental rəqslərdən 
təşkil edilmiş  bu əsərlər toplusu həmçinin kontrapunkt 
pyeslərdə mövzu və ya ya preambula kimi istifadə olunan 
fantaziya və prelüdləri də əhatə edirdi. 

Əsasən kilsədə səslənən orqan musiqisindən və sırf kübar 
cəmiyyətin musiqisi olan klavir musiqisindən fərqli olaraq 
ansambl musiqisi hər yerdə - həm kilsədə, həm sarayda, həm 
kübar salonda, həm evdə-məişətdə, həm də küçədə səslənir.  

Maraqlıdır ki, XVI əsrin sonu – XVII əsrin əvvəlində 
violino aləti kübar cəmiyyətdə ilk dəfə olaraq Fransa kralı və 
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onu müşayiət edənləri əyləndirən “Mehtər ansamblı”na (fr. 
 Grande Écurie) daxil edilərək səfərlərdə, gəzintilərdə və kral 
ovu zamanı istifadə edilmişdir. 1577-ci ildə Katarina Mediçi 
sarayına görkəmli italyan virtuozu, violinoçu Baltazarini-ni və 
onun idarə etdiyi iyirmiyə yaxın violinoçudan ibarət qrupunu 
dəvət edir. Sarayda Baltazarininin  səhnələşdirdiyi təntənəli 
tamaşalarda violalar müğənniləri, violinolar isə demək olar ki, 
yalnız rəqsləri müşayiət edirdi. Violinonun rəqslə bağlılığı 
başqa ölkələr üçün də səciyyəvi idi.  

Baltazarini-nin bu ansamblı  məşhur “Kralın 24 
violinosu” orkestrinin prototipi olmuşdur.  

Belə ki, Fransız krallarının saraylarında hələ XV-XVI 
əsrlərdə əyləncə məqsədi ilə istifadə edilən müxtəlif tərkibli 
ansamblların mövcudluğuna baxmayaraq, Avropa musiqi 
mədəniyyətinin ilk professional instrumental kamera 
orkestrinin  yaranmasını XVII əsrdə hakimiyyətdə olmuş   
“Louis XIV Le Roi Soleil”, yəni “Günəş Kral XIV Lui” kimi 
tanınan Fransa kralı  XIV Lüdovikin adı ilə bağlanılır.  

Dövrünün dəb qanunvericisi, ən qabaqcıl hökmdarı 
olmaq istəyən və bu istəyi həyata keçirmək üçün  saysız-
hesabsız təntənəli tədbirlər – ballar (rəqs gecələri), rəqslər, 
müxtəlif tamaşalar təşkil edən  XIV Lüdovik özünün Luvr 
sarayında “Kralın 24 violinosu” adlı daimi tərkibli ilk avropa 
ansamblı  yaradır və bu kollektivi səhvən “mənim orkestrim” 
deyə təqdim edir. Əslində “orxestra” Qədim Yunan teatrında 
tamaşaların daimi iştirakçısı – xor yerləşən   yarımdairəvi  
meydança deməkdir. Lakin məhz  XIV Lüdovik Avropada 
ilkin olaraq yaratdığı daimi tərkibli violino ansamblını 
“orkestr”  adlandırdığından, sonralar da idarə edilən, məxsusi 
olaraq həmin tərkib üçün bəstələnən musiqini ifa edən böyük  
ansamblların “orkestr” adlandırılması dəb halını alır.   

Qeyd: əslində XIV  Lüdovikin iki orkestri olub: dəbdəbəli 
saray konsertləri üçün – “Kralın 24 violinosu” və kralı bütün 
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səfərlərində müşayiət edən daha yığcam tərkibli “Kralın 16 
violinosu” orkestri. Bu “kiçik” orkestrin rəhbəri və dirijoru isə 
məşhur fransız violinoçusu, bəstəkarı və dirijoru, italyan mənşəli Jan 
Batist Lülli olmuşdur. Jan-Batist Lülli-nin (1632—1687) adı ilə XVII 
əsrin ikinci yarısı fransız violino sənətinin ən parlaq səhifələri 
bağlıdır. Möhtəşəm violino, klavesin, orqan, gitara ifaçısı, gözəl 
dirijor, dahi bəstəkar, mahir rəqqas, aktyor, müəllim və təşkilatçı 
olan Lülli bütün  Fransa musiqi qüvvələrini birləşdirməyə, Fransa və 
İtaliya violino ifaçılığının qabaqcıl nailiyyətləri əsasında vahid 
violino stilinin bərqərar olmasına nail olub.  

XVII əsrin ortalarında Fransada xalq instrumental 
sənətinin böyük inkişafı müşahidə olunur. Müğənni və 
violinoçu, müğənni və iki violinoçu tərkibli saysız-hesabsız 
küçə musiqiçiləri ansamblları yaranır. Həmçinin bu dövrdə 
mövcud olan çoxsaylı rəqs müəllimləri violino alətindən 
müşayiət aləti kimi istifadə edir. Bu məqsədlə poşett adlanan 
balaca “cib violinosu” yaradılır. Məhz bu dövrdə violino 
alətində ənənəvi ifa üsullarının, həmçinin variasiyalı mahnı, 
romans, ariya, rəqs süitaları kimi erkən violino janrlarının 
formalaşması gedir. Məhz bu dövrdə “Mersenn məktəbi”nin  
məşhur qanunu yaranır: “xanənin birinci notunda kaman 
aşağı istiqamətdə, sonrakı notunda – yuxarı istiqamətdə 
hərəkət etdirilməlidir” (Marin Mersenne, “L’Harmonie 
universelle” 1636). Bu qanunun yaranması fransız violino 
sənətinin rəqs sənəti ilə sıx bağlılığından irəli gəlmişdir: 
dərslərini və rəqs məclislərini violino alətində ifa ilə müşayiət 
edən rəqs müəllimi (tansmeyster) rəqsin həmçinin dirijoru 
olmaq, xanənin güclü təqtini kaman hərəkəti ilə göstərmək 
məcburiyyətində idi.   Göründüyü kimi, violino kamanı müasir 
dirijor çubuğunun bir növ sələfidir: violino kaman hərəkətinə 
aid bu qanun müasir dirijor çubuğuna da aid edilərək bu günə 
kimi dirijorluq məktəbinin əsas qanunu olaraq qalır. Həmçinin  
simli-kamanlı alətlər iştirak edən ansambllarda məhz violino 
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ifaçısına bir növ ansamblın qeyri-formal lideri rolu ayrılır: 
məhz violino ifaçısı bədən, alət və kaman hərəkəti ilə ifanın 
başlanğıcını göstərir, ansamblı idarə edir.  

Qeyd edildiyi kimi, artıq qədim Misir və Assuriya 
barelyeflərində bir qrup musiqiçilərin və onlara əlində əsa ilə 
rəhbərlik edən insanın şəkillərinə rast gəlmək olur. Həmçinin 
Qədim Yunan teatrında tamaşanı müşayət edən xoru koriféy 
adlanan rəhbər idarə edirdi. O, ayağına geyindiyi altı dəmirlə 
nallanmış ayaqqabı-sandaliya ilə musiqinin ritmini 
vurğulayırdı. Orta əsrlərdə kilsə dirijorları böyük nüfuz və 
hörmət sahibi idilər. Onlar əllərində musiqi səlahiyyətlərinin 
rəmzini - ağır, gözəl naxışlarla bəzədilmiş əsa tuturdular. 
Sonralar ansambl ifaçılarının daha dəqiq  ritmik təşkilinə 
tələbat yaranır. XVIII əsr operasında dirijor italyanca “battúta” 
adlanan  əsa ilə musiqiçiləri idarə edirdi. Battuta əvvəllər yekə, 
uzunluğu 1 metr 80 santimetr olan və kifayət qədər ağır əsa 
şəklində olub; ansambl rəhbəri – dirijor onu yerə vuraraq 
xanəni nişanlayırdı. Bu səbəbdən XVIII əsr opera dirijorunu 
zarafatla “odunyaran”,  “odundoğrayan” adlandırırdılar. Qeyd 
etmək lazımdır ki, bu tərzdə dirijorluq heç də təhlükəsiz 
deyildi. Belə ki, məşhur “Kralın 16 violinosu” orkestrinin 
rəhbəri Jan Batist Lülli dirijorluq edərkən battutanın ucu ilə öz 
ayağını yaralamış və bu yara onun ölümünə səbəb olmuşdur.    

Eyni zamanda artıq XVII əsrdə italyan operasında daha 
səssiz, daha mütərəqqi dirijorluq üslubu da mövcud idi. Belə 
ki, italyan operasında tamaşanı iki dirijor idarə edirdi: klavesin 
ifaçısı - müğənniləri, orkestr ifaçılarından biri isə - adətən 
violinoçu -  kaman ilə və başının işarələri ilə orkestrə rəhbərlik 
edirdi. Bu adət violino kamanının transformasiyası nəticəsində 
müasir dirijor çubuğunun əmələ gəlməsini bir daha təsdiqləyir. 
Həmçinin bu adət bu gün müasir ansamblda  violino ifaçısının 
qeyri-rəsmi aparıcı rolunun da məntiqi izahıdır.  
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Müasir ansambl   orkestrdən  təkcə tərkibinin azlığı ilə 
deyil, həmçinin  musiqiyə  rəsmən dirijorluq edən rəhbərin 
olmaması ilə də fərqlənir. 

XVII əsrin əvvəlində instrumental ansamblların hər hansı 
müəyyən olunmuş daimi tipi, daimi tərkibi hələ də 
formalaşmamışdı - demək olar ki, hər bir əsərin özünəməxsus 
instrumental tərkibi olurdu.  Lakin tədricən iki violino və bas-
dan ibarət ansambl tərkibi üstünlük əldə edir. Bəm səs  klavesin 
və ya orqan alətində ifa olunur, bəzən violonçel və ya faqot 
aləti ilə təkrar edilirdi. Bu vaxt klavesin (orqan) partiyası 
xüsusi üsulla – rəqəmlənən bas  (general-bas, və ya basso 
continuo) üsulu ilə yazılırdı. 

Rəqəmlənən bas – müşaiyyətin xüsusi yazı üsuludur. 
Rəqəmlənən və ya general bas tam olmayan, qısaldılmış 
şəkildə, yalnız onların əsasında götürülməli akkordları 
göstərən rəqəmlərlə nişanlanmış (rəqəmlənmiş)  bəm səslərlə 
yazılır. O vaxtlar bütün bəstəkarlar və ifaçılar rəqəmlənən 
basın yazısı və ifa şərhini bacarırdı. Bu növ not yazı üsuli 
ifaçının istəyindən, ixtiyarından asılı olaraq müşayiətin 
müxtəlif variantlar ilə oxunmasına imkan verir.   

XVII əsrdə ansambl musiqisi bütün Qərbi Avropa 
bəstəkarlarının yaradıcılığı nəticəsində inkişaf edirdi. Lakin bu 
prosesin önündə İtaliya bəstəkarları dururdu, çünki məhz 
İtaliyada violino alətinin təkmilləşməsi baş verir,  XVI əsrin 
ikinci yarısından başlayaraq burada böyük violino ustaları 
meydana gəlir. XVI-XVIII əsrlərdə İtaliyanın Breş, Kremona 
şəhərlərində fəaliyyət göstərən violino ustaları məktəblərində: 
Breş şəhərində Qasparo de Salò (1540-1609), Covanni Paolo 
Macini (1580-1632), Kremona şəhərində Andrea Amàti (1520-
1580) və Nikkolo Amàti (1596-1684), Antonio Stradivàri 
(1644-1737), Cuzeppe Qvarneri-del Cezu (1698-1744) kimi 
ustaların emalatxanalarında klassik violinonun quruluşu, onun 
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spesifik səs tembri və sair xüsusiyyətləri formalaşır. Bununla 
da kamanlı alətlər, ələlxüsus violino istehsalı sənəti ən yüksək 
zirvələrə çatır. Həmçinin məhz bu dövrdə kübar cəmiyyətin 
sevimlisi olan mülayim, alicənab səsli violalar və güclü zil 
səsinə görə xalq arasında daha çox bəyənilən violino alətləri 
arasında gedən “savaş” violinonun qalibiyyəti ilə tamamlanır. 
Bu səbəbdən XVII əsr violino tarixində “qızıl dövr” adlanır. 

Italyan violino musiqisinin klassiki, müasirləri tərəfindən 
“Musiqinin Kolumbu” adlandırılan Arkancelo Korelli (1653-
1713) bəstəkar olaraq violinonun aparıcı rol oynadığı 
instrumental musiqi janrlarında işləyir, əsasən trio-sonatalar və  
concerto grosso (it. konçérto qrósso)-lar  bəstələyir. Məhz 
Arkancelo Korellinin yaradıcılığında bu janrlar öz mükəmməl 
klassik formasını əldə edir. 

 Trio-sonata  üç instrumental partiya: iki – soprano və bir 
bas – bəm tessituralı alətlər üçün bəstələnmiş əsərdir. Lakin 
trio-sonatanı faktiki olaraq dörd iştirakçı ifa edirdi, çünki bəm 
səs  general-bas sistemi ilə həmçinin orqan və ya klavesində 
ifa edilirdi.  

Adətən  trio–nun tərkibi  iki violino və violonçeldən, 
bəzən – fleyta, qoboy və faqotdan ibarət olurdu.   

Trio-sonatanın iki növü mövcud idi: evdə, otaqda ifa 
edilməsi nəzərdə tutulan kamera trio-sonatası və ifası yalnız 
kilsədə nəzərdə tutulan   kilsə trio-sonatası. Bunların arasında 
fərq ondan ibarət idi ki,  kilsə trio-sonatasının musiqisi kamera 
trio-sanatasının musiqisinə  nisbətən daha təntənəli xasiyyətli 
idi və burada orqan alətinin iştirakı mütləq idi.  

Kamera trio-sonatası forma etibarilə ənənəvi rəqs 
süitasını təşkil edir, kilsə trio-sonatası isə gələcəyin sonata-
simfonik silsiləsini qabaqlayır, ona  sələflik edirdi.  

Concerto grosso (it. konçérto qrósso, hərfi mənada 
“böyük konsert”) – concertino (konçertíno) adlanan solo alətlər 
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qrupları və orkestrin bütün digər iştirakçılarından ibarət tutti 
adlanan orkestr kütləsi arasında gedən rəqabət üzərində 
qurulmuş əsər. Solo konsertdən fərqli olaraq, solistlər ansamblı 
üçün bəstələnmiş konsert. Çox vaxt concertino  adlanan 
solistlər qrupu iki violino və violonçeldən, yəni adi trio 
tərkibindən, bəzən isə iki qoboy və faqotdan ibarət olurdu. 

Qısa müddət ərzində trio-sonata və  concerto grosso 
İtaliyadan bütün Qərbi Avropa ölkələrinə - Almaniya, Fransa, 
İngiltərəyə yayılır. Trio-sonatanın ən məşhur, ən böyük, ustad 
bəstəkarlarından biri Ingiltərəli Henri Pörsell olub. 

A. Korelli yaradıcılığında solistlərin partiyaları hələ 
nisbətən sadədir, digər orkestr partiyalarından bir o qədər də 
fərqlənmir. Sonralar, ələlxüsus Antonio Vivaldinin 
yaradıcılığında solistlərin, yəni concertino partiyaları daha 
parlaq, daha virtuoz xarakter daşıyır. Concertino  partiyalarının 
çətinləşməsi, mürəkkəbləşməsi,  solistlərin rolunun artması 
solist və orkestr üçün bəstələnmiş  solo konsertlərin 
yaranmasına gətirib çıxarır. Bu janrın yaranmasında aparıcı rol 
Antonio Vivaldiyə məxsusdur. 

Əslən Venesiyalı olan Antonio Vivaldi hələ yeniyetmə 
yaşından burada gözəl, virtuoz violino ifaçısı kimi tanınmış, 
şöhrət qazanmışdı. Təqribən iyirmi yaşlarında  o, Venesiyanın 
ən yaxşı konservatoriyalarından birinə dəvət alır  və burada 
otuz ildən artıq qulluq edərək xor və orkestrə başçılıq edir. 
Müasirlərinin  fikirlərinə görə, Vivaldinin orkestri heç də 
Lüllinin Fransada başçılıq etdiyi  “Kralın 16 violinosu” 
orkestrdən geri qalmırdı. Məşhur italyan dramaturqu Karlo 
Qoldoni memuarlarında yazır ki,  Vivaldi daha çox “kürən 
keşiş” adı ilə tanınırdı (Карло Гольдони. «Мемуары, 
содержащие историю его жизни и его театра». Перевод, 
введение и примечания С.С.Мокульского. Изд.  
"Academia", 1933). Bəstəkar doğrudan da abbat rütbəsini 
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qəbul etmişdi, lakin o, din xadiminə heç oxşamır, onlardan   
fərqlənirdi. Olduqca mehriban, ünsiyyəti sevən, şövqlü insan 
olaraq o, ibadət zamanı ağlına gələn bir melodiyanı vərəqə 
köçürmək üçün mehrabı tərk edə bilərdi. Onun bəstələdiyi 
əsərlərin sayı çox böyükdür: Vivaldi həqiqətən dahi Mosart 
yüngüllüyü və sürəti ilə  yaşadığı dövrdə mövcud olan bütün 
janrlarda əsərlər bəstələyirdi. Lakin bu janrlar arasında ən çox 
sevgi və məhəbbətlə yaratdığı əsərlər – konsertlər idi ki, 
bunların sayı görünməz dərəcədə çoxdur: Antonio Vivaldi 43 
Concerto grosso və müxtəlif alətlər üçün 447 solo konsert 
bəstələyib. Eyni zamanda Antonio Vivaldini proqram 
simfonizminin banisi saymaq olar. Belə ki, onun bəstələdiyi bir 
çox konsertlərin musiqinin məzmununu izah edən proqram 
adları var. Bunun parlaq nümunəsi kimi  “İlin fəsilləri” adlı 
dörd violino konsertindən ibarət silsiləni göstərmək olar.  

XVIII əsrin birinci yarısında yaşayıb yaratmış  Cuzeppe 
Tartini-ni (1692-1770) Italyan violinoçularının öndəri, rəhbəri 
adlandırmaq olar. Sonata və konsertin XVIII əsr klassik 
üslubuna doğru  inkişafında Tartini yaradıcılığının çox böyük 
rolu olub. Əlli il Paduya şəhərinin kilsə kapellasında çalışan 
Cuzeppe Tartini müasir kamantutma üslubunu yaradıb. Mahir  
violino ifaçısı və böyük bəstəkar kimi tanınan C.Tartini  
özündən sonra bu günə kimi əhəmiyyətini itirməyən böyük 
bədii irs qoyubdur. Onun violino sonataları, ələlxüsus  məşhur 
“Şeytan zəngulələri” adlı sonatasına məxsus melodik ifadəlik, 
virtuozluq, ştrix və melizm zənginliyi, bu əsəri XVIII əsr 
violino musiqisinin zirvələrindən biri adlandırmağa  imkan 
verir. Bəstəkarın müasirlərindən birinin dediyinə görə,  həmin 
əsərin yaradılmasına səbəb Tartininin yuxuda gördüyü 
violinoçu şeytanın ecazkar ifası olub. Coşqun, çılğın, 
ramedilməz təbiətli Tartini dinamik, emosional, incə  çalarlarla 
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və rəngarəng ştrix texnikası ilə zəngin violino üslubu 
yaradıbdır.      

XVII-XVIII əsrlərdə ansambl ifaçılığı kamera və ev-
məişət məşğuliyyəti şəklində inkişaf edir. Bu isə tədricən ayrı-
ayrı ansambl janrlarının əmələ gəlməsinə və formalaşmasına 
təkan verir.  

Klassisizm dövründə (XVII-XIX əsrlər) birgə ifaçılıq 
növləri və formaları özünəməxsus spesifika əldə edir, əsas 
kamera-instrumental janrlarının – simli trio və kvartetlərin,  
fortepiano duetlərinin, simli  və ya nəfəsli alətlər və fortepiano 
üçün sonataların və trioların formalaşması baş verir. Kamera 
instrumental ansambllarının əsas növləri klassisizm dövrünün 
ən yüksək inkişaf  nöqtəsi olan Vyana klassik məktəbinin 
nümayəndələri Yozef Haydn, Volfqanq Amadey Mosart və 
Lüdviq van Bethovenin yaradıcılığında formalaşır. Məhz bu 
bəstəkarlar kamera ansamblının məzmunca dolğun, forma 
baxımından mükəmməl nümunələrini yaratmışlar. Əvvəlki 
dövrlərdən fərqli olaraq ifaçılıqda improvizə epizodları 
nəzərəçarpan dərəcədə məhdudlaşır, təsbit edilmiş, yazılmış 
bəstəkar mətninin həcmi artır. 

Klassisizmin ardınca gələn romantizm kamera musiqisi 
sahəsində Karl Mariya fon Veber,  Frans Şubert, Feliks 
Mendelson-Bartoldi, Robert Şuman, İohannes Brams, Edvard 
Qriq, Antonin Dvorjak kimi  bəstəkar-romantiklərin 
yaradıcılığında inkişafını tapır. Romantizm dövründə kamera-
instrumental ansamblın klassik janr xüsusiyyətləri tətbiq və 
təsbit edilir, bəstəkarlar simli alət və fortepiano üçün duetlər – 
sonatina və sonatalar, triolar yazır, bu vaxt həmçinin daha 
böyük həcmli ansambllara – kvintetlərə, sekstetlərə, oktetlərə 
də daha çox rast gəlmək olur.       

XIX əsrin ikinci yarısında instrumental ansambllarının 
ümumavropa inkişafı çərçivəsində olduqca güclü “qol” - rus 
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ansambl musiqisi əmələ gəlir. Rus bəstəkarları P.İ.Çaykovski, 
A.P.Borodin,  A.K.Qlazunov, S.V.Raxmaninov ümumdünya 
ansambl repertuarını yüksək bədii səviyyəli əsərləri ilə 
zənginləşdirmişlər.     

XX əsrin əvvəlindən ən rəngarəng və müxtəlif növlü alət 
tərkiblərinə meyl yaranır və  bu cür tərkiblər üçün yazılmış 
əsərlərdə hər xəttin və hər ştrixin qabarıq göstərilməsi, 
vurğulanması ilə tembral təfsilatlı yazının rolu kəskin surətdə 
artır. 1930-50-ci illərdə XX əsrin əvvələrində cərəyan edən 
bədii avanqardın “sol”, radikal yönəmli istiqaməti, təmayülü 
A.Vebernin, İ.Stravinskinin yaradıcılığında öz davamını tapır. 
Bu dövr musiqisinin urbanistik budağı da (B.Bartok, A.Jolive, 
B.Britten) radikallığı ilə seçilir, çox vaxt zərb alətlərinin 
intensiv enerjisinə müraciət edir. Bu dövrdə ara-sıra subyektiv 
romantik xüsusiyyətləri qeyri-adi adlarda əksini tapan əsərlər 
də peyda olur, məsələn, P.Arm, “31 an”, H.Eysler, “Yağış 
təsvirinin 14 üslubu”, R.Leybovits, “Metaforaların izahı” və s.. 
Eyni zamanda bu dövrün bir sıra əsərlərində (F.Pulenk, 
B.Martinu, Q.Batseviç) obyektivliyə meylliliklə, insanın və 
dünyanın saf, pozitiv nöqteyi-nəzərdən qiymətləndirməsi ilə 
fərqlənən əsərlər yaranır ki, bütün bunlar da izharın daha 
tarazlaşdırılmış forması və aydın  üslubunda, həmçinin geniş, 
demokratik auditoriyaya müraciət edilməsində özünü göstərir. 
Buna bənzər ənənələrə meyllilik və qayıdış dalğasında artıq 
“klassiklik” anlayışı ümumestetik harmoniya, gözəllik, aqillik 
prinsiplərinin bərqərar olması və hətta köhnə üslub  
musiqisinin bu və ya digər stilistik ifadələrindən istifadə 
edilməklə əvvəlki bəstəkarlıq modellərinə riayət etmə kimi 
şərh edilir (buna gözəl nümunə kimi D.D.Şostakoviçin 
Fortepiano kvintetini göstərmək olar).  

XX əsrin ikinci yarısında kamera ansamblı janrında əsas 
olaraq iki istiqamət – birincisi, “yeni folklor dalğası”nın 
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davamçıları, ikincisi, “ekstremal avanqard”a əks-təsir olaraq 
neoromantizm  özünü daha parlaq göstərir. Belə ki, bu dövrün 
təxminən 60-80 illərində əvvəlki mərhələnin aparıcı 
istiqamətinə qarşı kifayət qədər kəskin ideya-bədii ayrılığı ilə, 
qarşıdurma ilə xarakterizə edilir və bu qarşıdurmanın 
təşəbbüskarları kimi o vaxtın cavan bəstəkarları çıxış edir. Bu 
yeniləşmə pafosunun ən kəskin, hətta ekspansiv təzahürü 
“ikinci avanqard” nümayəndələri A.Şnitke, E.Denisov, 
S.Qubaydulina kimi bəstəkarlarının yaradıcılığında daha parlaq 
əksini tapır. XX əsr musiqisinə xas olan üslub təmayüllərinin 
rəngarəngliyi öz cəmlənmiş izharını lokal janr olan kamera-
instrumental ansamblı janrında daha parlaq, daha dolğun halda 
tapır. Bu dövrün estetik tendensiyalarının, təmayüllərinin  
musiqi səsləri ilə  ifadə edilməsi yollarının axtarışı  tembral, 
koloristik, texniki imkanların sərhədlərini hədsiz dərəcədə 
genişləndirir və ifadə üsulları sahəsində yeni, görünməmiş 
irəliləyiş yaradır.  

XXI əsrin sosial-mədəni şəraiti kamera ansamblının 
ənənəvi anlayışına öz təsirini göstərir. Bu gün biz ifa 
təcrübəsində XIX-XX əsrlərdə mövcud olmayan rəngarəng 
musiqi  tərkibləri ilə  qarşılaşırıq. Belə ki, kamera ansamblı 
təcrübəsində əvvəllər biri digəri ilə heç cür uzlaşmayan 
alətlərdən ibarət müxtəlif tərkibli – klavişli, simli, nəfəsli, zərb 
və xalq çalğı alətlərini birləşdirən qarışıq ansambllarla 
rastlaşırıq. Buna misal kimi müasir Azərbaycanın görkəmli 
bəstəkarı Firəngiz Əlizadənin kamera-instrumental 
yaradıcılığından nümunələrini - bəstəkarın soprano, klarnet, 
violino, violonçel və fortepiano üçün "İtirilmiş zaman 
axtarışında",  qiraətçi, solo-violonçel, violino və xalq çalğı 
alətləri  üçün "Dərviş" Septeti,  tar (ud) və kamera ansamblı 
üçün “Miraj” (“İlğım”), violino, violonçel, çin xalq musiqi aləti 
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pipa və fortepiano üçün  “Sabah” və s. əsərlərini misal 
göstərmək olar.   

Kamera ansamblı janrının təkamülünə ardıcıllıq və 
dialektiklik əlamətləri məxsusdur. Musiqi sənətinin inkişaf 
qanunlarına uyğun olaraq Barokko dövrünün ansambl 
mədəniyyəti rəngarəngliyi klassik dövrdə “ali nizam, aqilliyin 
son dərəcəsi”nin təzahürü olan hərtərəflilik,  universallığa və 
normativliyə meylliliyi ilə əvəz olunur və romantik bədiilik 
(gözəllik, canlılıq, əyanəlik) dünyasından keçərək, XX əsr 
üslub təzahürünün“plüralizm”inə yönəlir.  

Bu gün ansambl ədəbiyyatı olduqca zəngindir. Burada 
səmimi, şəxsi dairəni əhatə edən əsərdən epik-monumental 
həcmli əsərə qədər istənilən diapazonlu məzmun-məna 
mənbələri mövcuddur.    

 
2.3.  Ansamblı orkestrdən  fərqləndirən məqamlar      

 
Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, XVIII əsrin ortalarında 

kamera musiqisi simfonik musiqinin, simfonik orkestrin 
yaranmasına əsas, bünövrə olmuşdur. Lakin bu iki olduqca sıx 
bağlı olan janrlar biri digərindən əsaslı surətdə fərqlənir və 
həmin fərqlər aşağıdakılardır:  

1. Kamera əsərində hər partiyanı adətən yalnız bir alət, 
bir səs ifa edir. Orkestr musiqisində isə, kamera musiqisindən 
fərqli olaraq, tərkib genişlənmiş, artıq hər partiyanı bir nəfər 
deyil, unison şəklində qruplar ifa edir.  

2. Müasir dövrdə adətən orkestr musiqisi bəstəkar 
tərəfindən fortepianoda bəstələnir və yalnız işin axır 
mərhələsində müxtəlif alətlər üçün orkestrləşdirilir.  

 Kamera ansamblı əsəri  əvvəlcədən bəstəkar tərəfindən 
konkret alətlər üçün yazılır. Bu vaxt  partiyaların bərabərliyi və 
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onların solo və müşayiət funksiyalarının az-çox müntəzəm 
dəyişməsi prinsipinə əməl olunur. 

3. Orkestr ifaçılığında  bəstəkarın yeganə və səlahiyyətli 
nümayəndəsi, bəstəkardan sonra musiqinin ikinci yaradıcısı – 
dirijordur: musiqinin tempini, nüanslarını, aqogik hərəkətlərini  
dirijor öz zövqünə, öz istəyinə görə müəyyən edir. Burada 
orkestrin ifaçıları  yalnız və yalnız dirijorun iradəsinə tabe olan 
orkestrin - nəhəng canlı musiqi alətinin dilləridirlər.  

Kamera ansamblı iştirakçılarının hər biri  həm ifaçı, həm  
dirijor, həm də musiqinin həmyaradıcısıdır. Beləliklə də, 
ansambl ifaçılığının əsas qanunlarından biri – 
özünüidarəetmədir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, XX əsrin əvvəllərində baş verən 
tarixi çaxnaşmalar, Rusiya imperiyasında baş verən inqilab, 
şəxsiyyətin və kollektivin cəmiyyətdə və tarixdə roluna, 
əhəmiyyətinə yeni baxışın yaranması   birgə musiqi 
ifaçılığında Persimfans (Первый Симфонический Ансамбль  
Моссовета), yəni Mossovetin (Moskva Şurasının) Birinci 
Simfonik Ansamblı adlanan kollektivinin yaranmasına gətirib 
çıxarır. Persimfans - Birinci  dirijorsuz simfonik orkestr, 1922-
ci ildən  1932-ci ilə qədər fəaliyyət göstərmişdir. Bu orkestrin 
fərqli xüsusiyyəti ondan ibarət idi ki, orkestrin dirijoru yox idi. 
Kollektivin hər üzvünün  yaradıcı fəallığı Persimfansın əsas 
prinsipi olmuşdur. Persimfansın məşqləri kamera ansamblı 
məşqləri üslubunda keçirdi, interpretasiya məsələlərinə dair 
qərarlar kollektiv tərəfindən qəbul edilirdi. Orkestrin ifası 
parlaq virtuozluq və ekspressivliyi ilə fərqlənirdi.  Persimfans 
simfonik ansamblının prinsipləri bu gün də yaşayır və 
dünyanın bir çox tanınmış kollektivləri və ifaçıları, məsələn, 
Finlyandiyanın tanınmış bəstəkarl və dirijoru Leyf Selim 
Segerstam, məşhur İsrail pianisti və dirijoru Daniel 
Barenboym  və digərləri  tərəfindən vaxtaşırı tətbiq edilir. 
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3. Ansambl  iştirakçılarının  vəzifələri  
  
Birgə ifa zamanı ansamblın hər iştirakçısı mütləq 

olaraq ansambl ifaçılığının aşağıdakı əsas qanunlarına 
əməl etməlidir: 

 
1. ansamblın hər iştirakçısı əsərin ümumi dramaturji 

xəttini, bu xəttdə öz partiyasının fuksiyalarını dərk etməli, 
əsərin ümumilikdə formasını, onun bölmələrini, 
kulminasiyalarını və tamamlanmalarını hiss etməlidir;  

 
2.  hər iştirakçı  həm bütövlükdə bütün partituranı, 

həm də bu ümumi səslənmədə öz  partiyasını  eşitməyi 
bacarmalıdır; 

 
3. ansamblın bütün iştirakçıları vahid temp və metr 

seçməli, həmçinin bütün ritmik fiqurları, aqogik 
sapmaları, auftaktları birgə və  dəqiqliklə ifa etməlidir;  

 
4. həm partiyaların biri-biri ilə səslənmə nisbətində, 

həm də ümumi nüansın ifasında düzgün dinamika 
seçilməlidir;  

 
5. ifa edilən əsərdə bütün ştrixlər eyniləşdirilməlidir, 

bunun üçün isə ansambl ifaçıları ifa edilən əsərin 
stilistikasını və ansamblda iştirak edən hər alətin 
xüsusiyyətlərini, həmçinin həmin alətlərdə ifa edən 
musiqiçilərin ştrix imkanlarını, ştrix mədəniyyətini bilməli 
və nəzərə almalıdırlar. 
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3.1. Ansambl (birgə  ifa) xüsusiyyətləri 
 

Yuxarıda deyildiyi kimi, solo və orkestr ifasından 
fərqli olaraq kamera ansamblı ifası zamanı əsərin ümumi 
planı, interpretasiyanın bütün detalları bir deyil, bir neçə 
ifaçının, yəni ansambl iştirakçılarının hamısının 
hisslərinin, düşüncələrinin və yaradıcılıq fantaziyasının 
bəhrəsidir və bütün bunlar ansambl iştirakçılarının  
ümumi səyləri nəticəsində həyata keçirilir.  

Əsərin bədii fikrinin, bədii mənasının yetişməsi 
prosesi və onun konkret səs obrazlarında həyata 
keçirilməsi prosesi solist və ansambl iştirakçısında 
müxtəlifdir. Əgər solist bütün əsəri təkbaşına 
səsləndirirsə, ansambl iştirakçısı yalnız öz partiyasını ifa 
edir. Bununla belə ansambl ifaçısının öz partiyasını əla 
bilməsi hələ onu yaxşı  tərəfdaş etmir. Yalnız ansamblın 
digər iştirakçısı və ya iştirakçıları ilə birgə iş prosesində o, 
yaxşı tərəfdaş ola bilər.   

Solist qiraətçiyə bənzəyir, ansambl ifaçısı isə - 
tamaşada iştirak edən aktyora. Qiraətçi bütün əsəri tək ifa 
edirsə, aktyor yalnız öz rolunu, yəni bütövün (əsərin) bir 
hissəsini ifa edir. Qiraətçi öz çıxışını bilavasitə 
auditoriyaya ünvanladığı halda, aktyor sözünü, replikasını 
ilk növbədə tərəfdaşına, tərəf müqabilinə və eyni zamanda  
– tamaşaçıya ünvanlamalıdır.  Yəni, aktyor (“bütövün bir 
hissəsini ifa edən” ansambl iştirakçısı) əsərin bir hissəsini 
ifa edərkən, əsərin ümumi planının tam şəkildə tamaşaçıya 
(dinləyiciyə) çatdırmağa çalışmalıdır. 

Ansambl  partiturasının quruluşu nitq dialoqunun 
“danışan-dinləyən” funksiyalarını xatırladır: solo və 
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müşayiət partiyaları daima ansambl iştirakçılarının 
birindən digərinə keçir. Kamera ansamblı dialoqu çox 
vaxt dost söhbətinə bənzəyir. Lakin bu dialoqların 
məqsədi – adi ünsiyyət, hər-hansı xəbərin ötürülməsi 
deyil. Burada ansambl replikalarının məqsədi – musiqi 
fikrinin, musiqi dramaturgiyasının inkişafını, onun 
başlanğıcdan sonluğa  hərəkətini təmin etməkdir.    

Bu baxımdan ansambl ifaçılığında tərəf müqabilini 
dinləmək, onunla dialoq aparmaq bacarığı, yəni vaxtı-
vaxtında replikaları qabartmaq, bir növ sual vermək  və 
vaxtı-vaxtında  tərəfdaşının həmin suala verdiyi cavabı 
dinləmək,  öz partiyasını ikinci plana çəkmək bacarığı 
olduqca vacibdir.  

Musiqi dialoqunun aparılması öz xarakterik 
xüsusiyyətləri ilə fərqlənir. Belə ki,  ansambl ifaçılığı 
təcrübəsində tez-tez tətbiq edilən imitasiya üsulu zamanı 
ansambl iştirakçısı qarşı tərəfi dinləyərkən  çox vaxt 
“susmur”, ifasını davam edir. Bundan başqa, ansambl 
əsərində iki müstəqil melodik xəttin qarşıdurması üzərində 
qurulmuş musiqi dialoquna da tez-tez rast gəlinir. Bəzi 
epizodlarda replikalar vahid emosional axında verilir: qısa 
motivlər biri digərini tamamlayır, musiqi fikrini inkişaf 
etdirir, dramatik gərginliyi artırırlar. Deməli, ansambl 
iştirakçıları müxtəlif musiqi situasiyalarında şəraitdən asılı 
olaraq ümumi ifa niyyətindən irəli gələn ştrixlərini, 
ibarəlik xüsusiyyətlərini, ümumi dinamik planlarını biri 
digərinə tabe etməyi bacarmalıdırlar.  

Eyni zamanda musiqi dialoqları iki istiqamətə: həm 
bir ifaçıdan digər ifaçıya, həm də ifaçıdan dinləyiciyə 
yönəldilməlidir, çünki dialoq yalnız ifaçıların birindən 
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digərinə yönəlirsə, bu artıq qeyri-rəsmi, dinləyicinin 
iştirakını nəzərdə tutmayan özfəaliyyət, “ailəvi” ifa olur. 
Halbuki, hər bir əsərin, o cümlədən, kamera ansamblı 
əsərlərinin dinləyici qarşısında açıq ifası zamanı ifa edilən 
əsərə dinləyicinin marağını oyatmaq, diqqətini cəlb etmək 
– ifaçıların əsas vəzifələrindən biridir.   

Interpretasiya – “izah, şərh, təfsir” deməkdir. 
“Əsərin interpretasiyası” deyiləndə əsərin izahı, şərhi, 
təfsiri nəzərdə tutulur. 

Əsərin interpretasiyasının ümumi planının, bədii 
obrazının yaradılması – olduqca individual və qeyd 
edilməsi, müşahidə edilməsi və ya tədqiq edilməsi, demək 
olar ki,  mümkün olmayan bir prosesdir. Musiqi ifaçısı öz 
fikrinin, niyyətinin mahiyyətini sözlə olduqca səthi, 
təxmini izah edə bilər. Bu səbəbdən bunları o, əsas musiqi 
ifadəliyi vasitələrindən –  ibarəlik, temp, dinamika və 
sairədən istifadə edərək, bilavasitə ifası ilə göstərir, izah 
edir. 

Yeni əsərin ilkin birgə ifasından – mətnin birgə 
oxunuşundan sonra məşqlər dövrü başlayır və ansambl 
iştirakçıları öz yaradıcılıq təkliflərini irəli sürür. Bu vaxt 
ansambl iştirakçılarının hər birinin fəallıq dərəcəsi və 
ifaçıların bədii mövqeyi, bədii nöqteyi-nəzəri aydın olur. 

Bildiyimiz kimi, orkestrdən fərqli olaraq, kamera-
instrumental ansamblında məşqlər ifaçıların bərabərliyi 
prinsipi əsasında qurulur. Həmçinin kollektiv məsuliyyət 
hissi və dinləyici ilə bilavasitə ünsiyyət hissi ansambl 
ifaçılığının xüsusiyyətlərindən biridir.   
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3.2. Kamera ansamblının dramatik tamaşa  təbiəti 
barədə 

Yuxarıda dediyimiz kimi, kamera ansamblı əsərləri 
nisbətən kiçik tərkiblər üçün yaradılır. Bəstələnəndən 
sonra instrumentallaşdırılan orkestr musiqisindən fərqli 
olaraq, kamera musiqisi lap əvvəldən bəstəkar tərəfindən 
konkret alətlər üçün bəstələnir. Kamera ansamblı 
musiqisini digər musiqi janrlarından fərqləndirən bir 
xüsusiyyəti də odur ki, bu musiqi janrında partiyaların 
“hüquq bərabərliyi” daha çoxdur, hər bir partiya həm 
solo, həm də akkompanement funksiyasını daşıyır və hər 
bir partiyada bu funksiyalar biri digərini müəyyən 
dərəcədə müntəzəmliklə  əvəzləyir.  Ansambl 
partiturasının bu xüsusiyyəti danışıq dialoqunu xatırladır. 
Ansamblda “solo-akkompanement” funksiyaları, bu 
fuksiyaların biri digərini əvəzləməsi danışığın, dialoqun 
“danışan-dinləyən” funksiyaları ilə, onların yerdəyişməsi 
ilə eynidir.   

Kamera ansamblı dialoqunu çox vaxt “dost 
söhbəti”nə, “mübahisə”yə oxşadırlar. Doğrudan da, 
ansambl musiqisi sanki həqiqi danışıq ünsiyyətinin 
müxtəlif əlamətləri ilə “yoğrulub”: burada adi “sual-
cavab”dan tutmuş sükut etmək, susmaq, şübhə etmək, 
inandırmaq, mübahisə etmək, sözləşmək, sövdələşmək, 
etinasızlıq, istehza, lağa qoymaq və s. kimi hiss və 
hərəkətləri ifadə edən əlamətlər mövcuddur. Lakin 
ansambl dialoqu adi ünsiyyət, yəni hər hansı informasiya 
mübadiləsi etmək və ya biri digəri ilə “dil tapmaq”, 
“razılığa gəlmək” ehtiyacı deyil. Əksinə, ansambl 
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“replikaları”nın məqsədi – musiqi dili ilə danışılan hər-
hansı bir əhvalatı, hadisəni başlanğıcdan sona qədər irəli 
çəkmək, aparmaq, inkişaf etdirməkdir.   

Eyni zamanda kamera ansamblının əsas 
qanunlarından biri – özünüidarədir.  Bu janrda, teatr 
dramasında olduğu kimi, əsərin müəllifi 
“gözəgörünməz”dir, tamaşanın gedişinə-əsərin ifasına 
müdaxilə etmir.  Onun bütün personajları və qəhrəmanları 
sanki müstəqil hərəkət edir. 

Göründüyü kimi, kamera ansamblını və teatr dramı 
janrını birləşdirən, eynitəbiətli edən  bir neçə mühüm amil 
var: hərənin öz rolu-partiyası olan bir neçə “iştirakçı”nın 
– alətlər və ifaçıların,  özünüidarə prinsipinin 
mövcudluğu,  musiqinin tamaşaçı-dinləyici qarşısında, 
açıq səhnədə ifa edilməsi, həmçinin ansambl partiyalarının 
dialoq prinsipi əsasında qurulmuş qarşılıqlı əlaqəsi. Bütün 
bunlar  kamera ansamblının teatr dramı janrına çox yaxın 
olduğunu, eyni təbiətli olduğunu iddia etməyə imkan 
verir.   

 Adı çəkilən bu  əlamətlər kamera ansamblının 
struktur-semantik mahiyyətini təşkil edir. Və məhz bu 
əlamətlərə əsasən dinləyici qeyri-şüuri olaraq, eyni 
zamanda yanılmadan ansambl dramını orkestr eposundan 
və solo lirikasından ayıra bilir.  

 Bununla bərabər kamera ansamblı, tərkibinə 
müxtəlif  ansambl növləri daxil olan mürəkkəb janr  
sistemidir.   

Müxtəlif  ansambl  növlərində dram xüsusiyyətləri 
müxtəlif dərəcədə olur: bir növdə - daha çox, digərində - 
daha az. Belə ki, royalın iştirakı olmayan ansambllarda 
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(məsələn, simli kvartetlərdə) dram xüsiyyətləri daha 
parlaq görünür. Dinləyicinin burada alətlərin öz 
aralarında apardığı qızğın dialoqu izləmək imkanı var.  
Hətta ifaçıların “üzbəüz” oturuşu da teatralcasınadır.   

 Bildiyimiz kimi, fortepiano öz təbiətinə görə 
melodik-harmonik  alətdir. Bu səbəbdən o, ansamblda ikili 
funksiya daşıyıcısıdir - həm melodik, həm harmonik 
fuksiyalarını  yerinə yetirir.   

Melodik alət olaraq, fortepiano  ansambl dialoqunda 
digər alətlərlə yanaşı, onlarla bərabər iştirak edir. Lakin 
onun faktura-harmonik imkanları başqa alətlər üçün imkan 
xaricində olduğundan,  fortepiano öz partiyasında xeyli 
“informasiya artıqlığı” – bütövlüklə müəllifin  
səlahiyyətində olan  remarkalar və dekorasiyalar, müxtəlif 
növ izah və şərhlər, lirik və epik haşiyələr cəmləyir, 
toplayır.    Fortepiano  səhnədə də digər ansambl 
iştirakçılarının “arxasında”  iş görməyi üstün tutur, 
pianoçu isə təkbaşına partituranın sahibi olaraq bir növ 
“müəllif hüququ”nu  qəsb edir.  

Bu səbəbdən inkişaf prosesində fortepianonun 
iştirakı olan ansambllar get-gedə nəzərə çarpacaq dərəcədə 
“roman” tipli “nəql”ə, “epos daxilində dram”ın mürəkkəb 
poetikasına meyl edir.   

Monotembrli ansambllarda (məsələn, violinoçular 
ansamblında) dram xüsusiyyətləri nəzərəçarpan dərəcədə 
zəifləyir. Burada ilk növbədə ansambl dialoqunun 
dramatik gərginliyi itir. Alət tembri dinləyici üçün 
olduqca vacib funksiyasını – bir personajı digərindən 
ayırmağa imkan verən əlamət funksiyasını artıq yerinə 
yetirmir. Düzdür, monotembrli ansambl üçün bəstələnmiş 
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əsərdə replikaların “mətni” ziddiyyətli ola bilər. Lakin hər 
bir halda zalda oturan dinləyici bu replikaları qulaqları ilə 
deyil, dinləməklə deyil, gözləri ilə müşahidə edəcək, 
gözlərini bir “tembr əkizi”ndən digərinə keçirəcək, çünki 
monotembrli ansamblları gözlərin köməyi ilə “dinləmək” 
daha maraqlıdır.   

 
3.3. Ansamblda  partiyalar üzərində individual iş barədə 
   

Ansambl partiyası üzərində fərdi iş eynilə solo əsər 
partiyası üzərində aparılan iş kimidir. Bu o deməkdir ki, 
müəllifin mətndə ibarəyə, ştrixlərə, dinamikaya dair qeyd 
etdiyi bütün göstərişlər ətraflı öyrənilməli, diqqətlə 
ölçülüb biçilməli və yerinə yetirilməlidir.    

Bildiyimiz kimi, ansambl ifası zamanı ansambl 
iştirakçısının diqqəti əsasən digər partiyaların 
dinlənilməsinə yönəlir. Belə olan halda onun öz 
partiyasının texniki cəhətdən düzgün ifası üçün əzələ ifa 
hərəkətlərinin “avtomatizmi” əldə edilməli, işlənilməlidir. 
Əvvəlcədən müəyyən edilmiş applikatura bu məsələnin 
həllini asanlaşdırır. Bu səbəbdən ansambl partiyası 
üzərində işin ilk anlarından  applikaturaya xüsusi diqqətlə 
yanaşılmalıdır. 

Partiyanın öyrənilməsi heç də onun əvvəldən 
axıracan, birinci xanədən axırıncıya qədər dəfələrlə 
təkrarından ibarət deyil. İlkin üzdən oxudan sonra texniki 
cəhətdən çətin parçalar, passajlar xüsusi diqqətlə 
öyrənilməlidir. Faktura və  çətinlik dərəcəsinə görə 
fərqlənən parçaların növbə ilə, biri digərini əvəzləməklə  
öyrənilməsi daha faydalıdır: müxtəlif texniki məsələlərin 
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növbələşməsi,  tez-tez dəyişməsi onların həllini 
asanlaşdırır. Eynilə müxtəlif xasiyyətli və üslublu pyeslər 
üzərində iş parallel aparılarsa, həmin pyeslərin 
öyrənilməsi, onların mənimsənilməsi daha sürətlə baş 
verir. 

Dinamika məsələlərinə gələndə, bu mərhələdə 
mətndə qeyd edilən nüansların tətbiqi hələ bir o qədər 
məqsədəuyğun deyil: partiya texniki cəhətdən hələ 
“çiy”dir.  Partiyanın zəif səslə öyrənilməsi isə daha 
məsləhətdir, çünki piano nüansı ilə ifa diqqəti cəmləmək 
üçün daha əlverişlidir, daha asandır, nəinki forte nüansı ilə 
ifa. 

Ansambl partiyası üzərində işin ilk günündən not 
mətni mükəmməl, səhvsiz oxunmalı və öyrənilməlidir: artıq 
öyrənilmiş mətndə düzəliş etmək, əzələlərin avtomatizm 
ilə ifa etdiyi passajlarda səhv notları düzəltmək – bütün 
bunlar əsər üzərində işi, çəkilən zəhməti ikiqat artırır, 
ifaçının əməyini səmərəsiz edir. 

Not mətni ibarəlik və ifadəlik üçün zəngin məlumat 
mənbəyidir. Lakin, nə qədər qəribə görünsə də, mətndə 
qeyd edilənlərin çoxuna şagirdlər fikir vermir, nəzərdən 
qaçırırlar. Not mətnində əsas və ikinci dərəcəli materialı 
aşkar etmək, onları dəqiqliklə oxumaq olduqca vacibdir. 
Musiqidə mövcud olan “durğu işarələri”nə - ibarələrin, 
motivlərin əvvəli və axırına, pauzalara və s. – dəqiqliklə 
əməl edilməlidir: bu, ifa edilən musiqi fikirlərinin qaydaya 
salınmasına və təşkilinə köməklik edir. 

Ansambl partiyasının mükəmməl öyrənilməsi hər bir 
ansambl iştirakçısı üçün olduqca faydalıdır: mətn o qədər 
mükəmməl öyrənilməlidir ki, hər-hansı gözlənilməz kritik 
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hadisə baş verəndə ifanı istənilən xanədən başlamaq və ya 
davam etmək mümkün olsun.  

Ansambl iştirakçısı həmçinin digər iştirakçıların 
partiyasını yaxşı bilməlidir. Məsələn,  ansambl 
iştirakçılarından biri   səhv edərsə, xanəni buraxıb irəli 
gedərsə və ya əksinə, geri qalarsa, qalan ifaçılar çevikliklə 
həmin xanəni “tutmağı”, ifasını həmin xanədən davam 
etməyi bacarmalıdır. Bunun  üçün isə ansamblın hər bir 
iştirakçısı nəinki öz mətnini, həmçinin digər iştirakçıların  
partiyasını olduqca mükəmməl bilməlidir.   

Uğurlu ansambl ifaçılığının əsas, təməl prinsipi 
ondan ibarətdir ki, hər bir  ansambl ifaçısı  öz partiyasının 
ifasından bədii zövq almalıdır.   

 
3.4. Ansambl əsəri üzərində birgə iş barədə 

 
Kamera ansamblı kollektivində yaradıcı şərait 

yaranması üçün ansambl iştirakçıları bir neçə xüsusi 
keyfiyyətlərə malik olmalıdır: onların bəziləri üçün bu 
keyfiyyətlərdən əsası -  danışmaq, nəql etmək, digəri üçün 
isə - dinləmək bacarığıdır. Birgə ifa zamanı bu bacarıqlar  
– həm tərəf müqabilini öz fikir və niyyətləri ilə 
maraqlandırmaq,  musiqi obrazlarına öz nöqteyi-nəzərini 
ona çatdırmaq, onu ardınca aparmaq,   müəllif 
göstərişlərinin özü tərəfindən izahının düzgün və təbii 
olmasını sübut etmək, inandırmaq bacarığı, həm də  tərəf 
müqabilinin niyyəti ilə maraqlanmaq, onun istək və 
niyyətlərini başa düşmək, dərk etmək və qəbul etmək 
bacarığı olduqca vacib xüsusiyyətlərdir. 
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Kamera ifaçılığında musiqi obrazının kobud 
“rəngsaz fırçası” ilə deyil,   incəliklə, yumşaq rənglərlə 
təsviri, “akvarelliyi” ən böyük çətinlik təşkil edir.       

Səs – əsərin bədii obrazının açılmasına kömək edən 
əsas ifadəlik vasitələrindən biridir. Bədii obraz dərk 
edilməsə, səs üzərində iş mümkün deyil. Yalnız 
müqayisələr, metaforalar, analogiyalar lazım olan səs 
çalarının tapılmasına köməklik edir.   

 Hər musiqi əsərində texniki cəhətdən çətin epizodlar 
var. Əsərin ilkin öyrənilməsi zamanı ilk-öncə məhz bu 
çətinlikləri ayrı-ayrı hissələrə ayırmaq, parçalamaq və  
mükəmməl öyrənmək lazım gəlir.   

Görkəmli sovet pianoçusu və pedaqoqu Qenrix 
Qustavoviç Neyqauz haqlı olaraq öyrənilən əsərin 
detallarını təkcə texniki epizodlar kimi deyil, həmçinin 
onun əsas elementləri kimi – harmonik quruluşu, 
polifonik, melodik xətt və s. kimi qəbul edir.    

 O, “Fortepiano ifaçılığı sənəti haqqında” əsərində 
yazırdı: “Yalnız bir şey vacibdir: unutmaq olmaz ki, canlı 
musiqi materiyasını müvəqqəti olaraq hissəciklərə - 
“molukulalar və atomlar”a  böləndən sonra  onlar, bu 
hissəciklər (müvafiq işlənilmədən sonra)  yenə canlı 
musiqi orqanizmi olmalıdır” (Нейгауз Г. Г. Об искусстве 
фортепианной игры. – М.: 1958.  – 244с.) 

Ansambl iştirakçıları bir-birlərini çox yaxşı hiss 
etməli, tərəf müqabilinə qulaq asmalı və biri birinin 
partiyasını  aydın eşitməlidir.   

 Musiqi əsərində ibarələri həm “horizontal” – üfüqi  
eşitmək, həm bütün musiqi “lay, qatlar”ı “vertikal” - 
şaquli qurmaq vacibdir. Ansamblda bütün notların eyni 
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zamanda səslənməsi ilə yanaşı, hər xəttin əhəmiyyəti, hər 
layın  tembr çaları olduqca vacibdir. Yəni hazırki 
məqamda hansı səsin aparıcı, hansının isə - aparılan səs 
olduğunu və arxa plana çəkilməli olduğunu müəyyən 
etmək lazımdır. Bu “vertikal” bir  “arxitektur tikili” kimi 
həqiqi mənada hər təqtidə qurulmalıdır. Ilk vaxtlar ifanı 
dayandırmaq və bütün səslərin “yerində” olmasını 
yoxlamaq lazımdır.    

Kantilen xasiyyətli əsər üzərində iş şagird və 
tələbələrin musiqi qabiliyyətinin inkişafına, onların bədii 
ifaçılıq təşəbbüsünə müsbət təsir göstərir. Kantilen 
əsərlərin melodikasında janr çalarlarının müxtəlifliyi, 
zəngin obrazlar dairəsi, kulminasiya anlarının parlaq 
ifadəliyi, melodik inkişafın həcmli xətti aşkar edilir, üzə 
çıxır. Melodiyanın ifası zamanı onun ritmik çevikliyini, 
yumşaqlığını, lirikliyini aşkarlamaq və daha dolğunluqla 
göstərmək lazımdır. Melodiyanın şərhi – interpretasiyası 
özündə kiçik musiqi qurumlarını cəmləndirən geniş nəfəs 
duyğusu, nəfəs hissi tələb edir.  

Kantilen xasiyyətli əsərlərin öyrənilməsi bütövlükdə 
şagirdlərin musiqi təfəkkürününün müxtəlif tərəfli 
inkişafına,  ahəgdar, lətif ifa vərdişlərinin təkmilləşməsinə 
fəal şəkildə təsir edir. Musiqi ifaçılığında musiqi 
alətlərinin köməyi ilə insan səsinə xas olan ifadəlik və 
hərarəti dinləyiciyə çatdırmaq, ayrı-ayrı “musiqi 
hecaları”nın ifadəli ifasına nail olmaq lazımdır. Hər 
musiqi ibarəsi bir nəfəsə ifa edilir ki, bu nəfəsi məharətlə 
bütün ibarə boyu paylaşdırılmalıdır. Ayrı-ayrı ibarələrin 
ifadəli səslənməsinə nail olandan sonra, onları bütöv bir 
cümləyə birləşdirmək lazımdır.  
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Kantilena – melodiya, təranə, mahnıdır, mahnılar isə 
müxtəlif olur. Melodiya sözlə ifadə edilməyi mümkün 
olmayan daxili mahiyyətə malikdir. Ifada ən əsas məqam 
– melodiyada səlis, axar, rəvan kantilen oxumanı hiss 
etməkdir. 

Ahəngdarlıq, lətiflik “avazla oxumaq, nəfəs, fikir və 
duyğuların ifadəsi, izharı”, insan səsinə xas emosional 
ifadəliyin musiqi alətində axtarışı kimi anlanılmalıdır. 
Başqa sözlə desək, elə bir ahəngdarlığa can atılmalıdır ki, 
o, instrumental ifada vokallıq ideyasının saxlanılmasına 
imkan verə bilsin.  

Musiqi ibarəsinin alətdə  düzgün ifası üçün onu 
əvvəl səslə ifa etmək, sonra isə onun dinamik xəttini 
alətdə təkrar etmək olduqca faydalıdır. Bu üsul melodik 
xətt üzərində iş zamanı xüsusən kömək edir. Belə demək 
olar ki, instrumental səslənməyə, alətdə səs hasilinə  vokal 
yanaşma tərzini formalaşdıranda ifaçı vokal tərzdə 
düşünməyi öyrənir,  əsərin xasiyyətinə, ifadəliyinə qarşı  
münasibəti dəyişir, onda intonasiya ilə ifanın vokal 
məntiqi, vokal qanuna uyğunluğu əmələ gəlir. Bu mənada 
görkəmli vokal ifaçıları və musiqiçilərini dinləmək 
olduqca faydalıdır.  

Ansambl ifaçılığında pedal barədə qısa şəkildə onu 
demək olar ki, sağ pedal olduqca lakonik istifadə 
olunmalıdır: lazımi yerdə və lazımi dərəcədə, lazımi 
miqdarda. Bu tələb xüsusən məşqlərə aiddir. Pedaldan 
istifadə zamanı solo alətin  dinamikası, səs imkanları, 
səshasili üsulu, istifadə edilən ştrix, musiqi əsərinin 
stilistikası və digər amillər nəzərə alınmalıdır.   
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4. Ansambl texnikasının tərkib hissələri barədə 
  

Birgə ifanın, o cümlədən, kamera ansamblında ifanın 
əsasını hər bir ansambl ifaçısının ansambl texnikası təşkil 
edir.   

Ansambl  texnikasının  əsasları artıq janrın özünün 
adı ilə müəyyən edilir və birgə ifa bacarığından ibarətdir.   

Texniki  cəhətdən  savadlı ansambl  ifası ilk 
növbədə bütün partiyaların sinxron səslənməsini, yəni  

əsərin tempinin və ritminin vahidliyini,   
bütün partiyaların  ştrix yekdilliyini,   
ifadəlilik yekdilliyini,   
dinamik eyniliyini,  
səslənmə gücünün tarazlığını  
nəzərdə tutur ki, bütün bu texniki tələbləri yalnız  

yaxşı inkişaf etmiş dinləmə bacarığına malik olan 
musiqiçi həyata keçirə bilər.   

 
Ansambl texnikası – çoxqatlı professional vərdişlər 

sistemidir. Bu sistemin inkişafı musiqiçinin ifaçılıq 
ustalığının,  musiqi təfəkkürünün yaranması və inkişafı 
üçün, estetik zövqünün formalaşması üçün, onun 
şəxsiyyət kimi inkişaf etməsi üçün vacib  şərtdir.  

 
Ansambl texnikasının əsasını səslənmə sinxronluğu 

- ansambl iştirakçıları tərəfindən eyni ifa üsullarının 
sinxron,  eyni vaxtda həyata keçirilməsi təşkil edir. Məhz 
sinxronluq  instrumental ansamblda ifa prosesinin 
keyfiyyət göstəricisidir. Səslənmə sinxronluğu ansambl 
texnikasının hər bir  növündə olmalıdır.  
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Ansambl texnikası şərti olaraq aşağıda göstərilən 

sinxronluq növlərindən ibarətdir:  
 
1 - metro-ritmik sinxronluq,  
2 - temp (ifa sürəti) sinxronluğu; 
3 - artikulyasiya sinxronluğu,  
4 - dinamik sinxronluq,  
5 - tembral sinxronluq  
6 - intonasiya sinxronluğu; 
7 - emosional-psixoloji sinxronluq 
8 - səhnə sinxronluğu  
 
Mahiyyət  və  yaxınlıq etibarilə bunlar üç qrupa 

bölünür:  
 
I. motor-hərəki səviyyəli sinxronluq;  
II. eşitmə səviyyəsinda sinxronluq;  
III.  psixo-estetik səviyyəli sinxronluq.    
 

- Motor-hərəki səviyyəli sinxronluq qrupuna metro-
ritmik, temp və    artikulyasiya sinxronluğu daxildir. 
 
- Eşitmə səviyyəsində sinxronluq özündə dinamik, 
tembral  və    intonasiya sinxronluğunu birləşdirir. 
 
- Psixo-estetik səviyyəli sinxronluq qrupuna isə 
emosional-psixoloji  və   səhnə sinxronluğu daxildir.  
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 5.Səslənmə sinxronluğu barədə. 
 
Ansambl səslənməsinin sinxronluğu  deyəndə 

əsasən  
1) vaxt məkanında hər xanənin güclü və zəif 

təqtilərinin sinxronluğu, üst-üstə düşməsinin dəqiqliyi;  
2) ansamblın bütün iştirakçıları tərəfindən ən xırda 

uzunluqlu notların və pauzaların son dərəcə dəqiq 
surətdə eyni ifası   nəzərdə tutulur.  

 
Səslənmə sinxronluğu nöqteyi-nəzərindən ansambl 

ifasında üç mərhələ xüsusən qeyd olunmalıdır:  
başlanğıc (musiqi əsərini necə başlamalı),  
əsərin birgə ifası (əsəri birgə necə ifa etməli),  
ifanın yekunu (əsəri bir yerdə necə bitirməli).   
 
Bu mərhələləri müvəffəqiyyətlə ifa etmək üçün 

ansamblda qeyri-formal lider - dirijor funksiyalarını 
yerinə yetirən ifaçı olmalıdır: o, başlanğıcları, tempin 
tezləşdirilməsini və ya yavaşıdılmasını, səsin 
dayandırılmasını göstərməlidir.  

 
Yuxarıda qeyd edilən kimi, tarixən bu rol, yəni 

ansamblda qeyri-formal lider rolu violino ifaçısının 
üzərinə düşüb: buna təsdiq olaraq XVII əsrdə yaranan 
“Mersenn məktəbi”nin məşhur kaman istiqaməti 
qanununu, bu qanunun yaranma səbəblərini, onun 
dirijorluq sənətinin yaranmasında rolunu və bu günədək 
dirijorluğun əsas qanunu olaraq qalmasını göstərmək olar 
(bax: səhifə 18). Həmçinin qeyd edilməlidir ki, simli-
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kamanlı alət ifaçılarının, ələlxüsus violino ifaçılarının 
eşitmə qabiliyyətləri  digər ixtisaslı ifaçılara nisbətən - 
anadangəlmə və ya simli-kamanlı alətlərdə ifa 
vərdişlərinin çoxillik mənimsənilməsi nəticəsində əmələ 
gələn “məcburi inkişaf” şəklində - daha yüksək olur. Bu 
onunla bağlıdır ki, simli-kamanlı alətlərdə ifa başqa 
alətlərə nisbətən daha mürəkkəb, daha çətin prosesdir: 
burada, fortepiano və nəfəsli alətlərdən fərqli olaraq, hər 
hansı bir səsi hasil etmək üçün hazır klaviş və ya klapan 
yoxdur. Simli-kamanlı alət ifaçısı istənilən bircə (tək) səsi 
hasil etmək üçün həm əla eşitmə qabiliyyətinə, həm qrifdə 
cüzi məsafələri gözəyarı təyin etmək bacarığına, həm eyni 
səsi müxtəlif pozisiyalarda ifa etmə variantları arasından 
ən əlverişlisini ani olaraq seçim etmə bacarığına, həm 
yaxşı əzələ yaddaşına malik olmalıdır. Digər tərəfdən, 
simli-kamanlı alətlərdə ifa zamanı qolların biri digərinə 
zidd, fərqli funksiya daşıdığına görə, tam başqa istiqamətli 
və fərqli hərəkətlər etdiyinə görə, simli-kamanlı alət ifaçısı 
həm də mükəmməl koordinasiyaya-qol hərəkətlərinin 
uyğunlaşdırılması bacarığına  malik olmalıdır. Bu 
səbəbdən adətən simli-kamanlı alətlər sinfinə yalnız 
eşitmə qabiliyyəti, ritmi, koordinasiyası, musiqi yaddaşı 
və digər musiqi göstəriciləri əla səviyyədə olan uşaqlar 
qəbul edilir və həmin alətlərdə ifa vərdişlərinin 
mükəmməl mənimsənilməsinə  yalnız bu uşaqların ən 
yaxşıları, “seçilmişlərin seçilmişləri” nail olur. 

Yuxarıda  qeyd edilənlər  simli-kamanlı alətlərə 
yiyələnən musiqiçilərin qeyri musiqiçilərə nisbətən daha 
istedadlı, daha zəhmətkeş, daha çevik, analitik və 
təşkilatçı qabiliyyəti daha çox inkişaf etmiş, lider roluna 
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daha çox münasib olduqlarını ehtimal etmək üçün ciddi 
əsasdır. 

Bundan başqa, simli-kamanlı alətlərdə təhsil alan 
bütün şagird və tələbələr fortepiano alətində ifanı da 
“ümumi fortepiano” adlanan fənn kimi öyrənir, bu alətə 
kifayət qədər yaxşı yiyələnir,  onun xüsusiyyətlərini, 
incəliklərini yetərincə əsaslı bilir, mənimsəyir, beləliklə də 
bir növ ikinci ixtisas yiyəsi olurlar. 

Ümumdünya musiqi mədəniyyətində silinməz izlər 
qoymuş bir sıra böyük musiqi ustadları ilk musiqi təhsilini 
məhz simli-kamanlı alətdə  almış və bu təhsil onların 
gələcək uğurlarının əsası olmuşdur. Belə ki, dünyanın 
demək olar ki, bütün tanınmış dirijorları - Arturo 
Toskanini, Lorin Maazel, ilk təhsilini atasından, məşhur 
violinoçu Mikelancelo Abbadodan almış Klaudio Abbado, 
əslən Hindistanın Mumbay şəhərindən olan violinoçu və 
dirijor Mehli Meta və onun oğlu Zubin Meta,  ser Saymon 
Rettl, Andre Ryo, Arvid Yansons və Maris Yansons, Yuriy 
Başmet, Yuriy Temirkanov, Qustavo Dudamel,  tanınmış 
bəstəkarlar Nikkolo Paqanini, İohann Ştraus, Antonin 
Dvorjak, Yan Sibelius, Paul Hindemit, Kşiştof 
Penderetskiy,  Üzeyir Hacıbəyli, Müslüm Maqomayev, 
Niyazi, Azər Rzayev, Tofiq Bakıxanov, Oqtay Zülfüqarov, 
Cövdət Hacıyev və başqaları  ilk musiqi təhsillərini simli-
kamanlı alətlərdə almışdır.   

Dahi bəstəkar V.-A.Mosart ilk musiqi təhsilini 
atasından, tanınmış violinoçu pedaqoq Leopold Mosartdan 
almış və zəmanəsinin gözəl violino və piano ifaçısı 
olmuşdur.  Böyük bəstəkar və pianoçu kimi tanınmış 
L.van Bethoven həmçinin ilk təhsilini violinoçu kimi almış 
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və 12 yaşından Köln kurfürstu Maks-Fridrixin saray 
orkestrində violaçı kimi işləmişdir. Əsrimizin böyük 
violonçelisti və dirijoru Mstislav Rostropoviç həmçinin 
gözəl piano ifaçısı olub və dəfələrlə möhtəşəm 
konsertlərdə həyat yoldaşı, tanınmış müğənni Qalina 
Vişnevskayanı pianoçu kimi müşayiət edib. Böyük rumın 
bəstəkarı, violinoçusu Corce Enesku eyni zamanda gözəl 
pianoçu idi.  Lakin indiyə qədər ilk musiqi savadını 
fortepiano və ya nəfəsli alətlər ixtisası üzrə alan hər-hansı 
bir tanınmış pianoçunun və ya digər alət ifaçısının 
sonradan ikinci ixtisas kimi violino və ya digər simli-
kamanlı aləti mənimsəməsi və bu alətlərdə mükəmməl 
ifaçı olması barədə hələlik heç bir məlumat və ya nümunə 
yoxdur.    

Azərbaycanın tanınmış kamança ifaçılarından biri, 
Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, Azərbaycanın 
Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünə layiq görülmüş 
Ağacəbrayıl Abasəliyevin bir qədər məzəli, eyni zamanda 
toxunduğumuz məsələnin mahiyyətini  olduqca düz, 
sərrastlıqla açıqlayan  bir kalamı var. O, deyir: “Biz, simli-
kamanlı alət  ifaçıları, dərisi soyulmuş insan kimi  
həssasıq və bizim hər bir səsə, hər bir hərəkətə, hətta hər 
bir baxışa belə həddən ziyadə həssaslığımız onunla 
bağlıdır ki, biz ömrümüz boyu təmiz not axtarışındayıq”.  

 
Beləliklə, adət və ənənələrə, təşkilatçılıq məntiqinə 

uyğun olaraq bu gün də kamera ansamblının qeyri-formal 
lideri vəzifəsini əsasən məhz ansamblın  violino ifaçısı öz 
üzərinə götürür.   
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Ansambl səslənməsinin sinxronluğu üzərində işin 
müvəffəqiyyəti ifa olunan əsərin xasiyyətindən çox 
asılıdır. Belə ki, fəal, iradəli xasiyyətli musiqi əsərində  
sinxronluğa nail olmaq daha asan məsələdir, nəinki sakit, 
passiv, xəyalpərəst xasiyyətli musiqidə. Eyni sözləri 
başlanğıc  barədə demək olar.  

Əsərin başlanğıcında dəqiq sinxronluq, başlanğıc 
sinxronluğunu əldə etmək üçün ansamblın qeyri-formal 
lideri başlanğıc işarəsi verməlidir.  

 
Başlanğıc işarəsi (auftakt) – iki hissədən ibarət baş 

işarəsidir: başın bir balaca, yüngülvari yuxarı 
qaldırılması, sonra isə “bir” sayına olduqca dəqiq, kifayət 
dərəcədə kəskin surətdə  aşağı salınması. Başın  aşağı 
istiqamətdə hərəkəti başlanğıca işarədir.   

Ansamblın qeyri-formal lideri violino ifaçısıdırsa, 
başlanğıc işarəsində təkcə baş deyil, həmçinin ifaçının 
aləti (violino) və aləti tutan sol əli iştirak edir,  beləliklə də 
baş işarəsi bədən işarəsinə çevrilir. Belə ki, bu vaxt baş və 
aləti tutan sol əl alətlə birgə  yüngülvari yuxarı qaldırılır, 
sonra isə  “bir” sayına  ifaçının başı və aləti tutan sol əl 
(alətlə birgə) aşağı enir. 

Bu hərəkətlərin tempi ifa olunan əsərin xasiyyətində 
və tempində olmalıdır. Işarə dinləyici-tamaşaçı üçün 
görünməz, hiss edilməz olmalıdır. Başlanğıc işarəsinin 
tamaşaçı üçün sezilməz surətdə, ansambl iştirakçıları üçün 
isə olduqca aydın, olduqca dəqiq və iradəli surətdə 
edilməsi və ansamblın digər iştirakçıları tərəfindən dərhal, 
ani surətdə qəbul edilməsi üçün bu hərəkəti dəfələrlə məşq 
etmək lazımdır.  
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Başlanğıc səs və ya akkord xanənin güclü təqtisində 
yerləşəndə başlanğıc sinxronluğu daha asan əldə edilir: 
məşq zamanı qeyri-formal lider ifanı başlamazdan əvvəl 
ucadan boş xanə sayır.  

Əsərin xanəxaricindən və ya sinkopadan başlaması 
başlanğıc sinxronluğu prosesini mürəkkəbləşdirir və 
başlanğıc işarəsinin verilməsində qeyri-formal liderdən 
daha böyük məharət,  ustalıq tələb olunur. Xanəxaricindən 
başlayan əsərdə başlanğıc işarəsi mahiyyəti üzrə eyni 
qalır, lakin bircə fərqlə: əgər birinci variantda başı 
qaldıran zaman pauza idisə, ilk not xanəxarici olan halda 
bu hərəkət bütün xanənin “səslənməsi” ilə, yəni səslənmə 
vaxtı ilə dolur. Dəqiq ifa üçün  məşq zamanı qeyri-formal 
lider ifanı başlamazdan əvvəl boş xanə saya bilər, yəni  
xanəxaricinin yerləşdiyi “yarımçıq”, “natamam” 
xanənin səslənməyən təqtiləri sayıla bilər. Məsələn, dörd 
çərəkli xanənin axırıncı təqtisində yerləşən xanəxaricinin 
dəqiq birgə ifası üçün ifanın əvvəlində “bir, iki, üç” 
sayılmalı və dörd sayında birgə xanəxarici ifa olunmalıdır. 

 
Səsin eyni zamanda dayandırılmasının da 

əhəmiyyəti olduqca böyükdür: səsin birgə 
dayandırılmaması, eyninən, birgə başlanmama kimi,  
“səliqəsiz” ifa təəssuratı bağışlayır. Əsərin həlledici 
anlarında, əlbəttə ki, səsin sonluğu qeyri-formal lider 
tərəfindən göstərilə bilər. Lakin bu cür “dirijorluğun” 
bütün əsər boyu tətbiqi arzuolunmazdır və minimuma 
endirilməlidir.  

Tərəfdaşlar ifanı başlamazdan əvvəl əsərin tempini 
düzgün duyurlarsa, başlanğıcın və səsin dayandırılmasının 
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sinxronluğu daha  asan əldə olunur. Musiqi artıq 
auftaktda, hətta ondan da əvvəl, musiqiçilər öz 
diqqətlərini bədii vəzifənin icrasında cəmləyən qısa 
anlarda başlayır.  

 
Əsəri birgə bitirmək də vacib məqamlardan biridir. 

Əsərin (və ya əsərin hissəsinin) axırıncı notu (və ya 
akkordu) müəyyən uzunluqda olur, bu uzunluğu 
ansamblın hər iştirakçısı həmin metrik təqtini “ürəyində” 
özünəməxsus tərzdə sayır və bitirir. Və ya axırıncı notun 
(akkordun) üstündə “fermata” işarəsi onun uzunluğunun 
qeyri-müəyyən olduğunu, ifaçı (ifaçılar) tərəfindən 
müəyyən edilməli olduğunu göstərir. Bütün bu məqamlar   
məşq prosesində işlənilir. Lakin axırıncı notun bitməsinin, 
səsin kəsilməsinin oriyentiri kimi  həmçinin baş və bədən 
işarəsi ola bilər.   
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6. Motor-hərəki  səviyyəli ansambl vərdişləri 
 

6.1. Temp və ritm sinxronluğu 
 
Ansambl ifaçılığının çoxsaylı problemləri arasında 

ən çətini musiqi vaxtı ilə, yəni temp, metr, ritm, aqogika, 
başlanğıc və bitmə auftaktları, pauzalarla bağlı 
məsələlərdir. Musiqi ifasının bu vacib parametrləri ilə 
bağlı yaranan çətinliklər insan psixikasının obyektiv və 
subyektiv xüsusiyyətləri və hər bir ansambl iştirakçısının 
musiqi mədəniyyəti ilə sıx əlaqəlidir. 

Obyektiv çətinliklər ansambl janrının özünə xas 
xüsusiyyətindən əmələ gəlir. Həmin xüsusiyyət isə 
ansambl iştirakçısının rolundan ibarətdir. Belə ki, solo 
ifada hər şey solistin iradəsindən asılıdır; orkestr 
musiqisində ifaçılar bütövlüklə dirijora tabedir, burada 
dirijor – solist, orkestr isə - onun alətidir. Solo və orkestr 
ifasından fərqli olaraq ansamblda hər bir ifaçı bir tərəfdən 
öz partiyasını solist kimi ifa edir, öz fərdliliyini saxlayır, 
digər tərəfdən orkestrdə olduğu kimi o, əsərin ümumi 
hərəkətinə məharətlə qatılmalı, lazım gələndə digər 
ifaçılara tabe olmalı, onların müşayiətçisi rolunu 
oynamağı bacarmalıdır.  

Subyektiv çətinliklərə isə hər bir ansambl iştirakçının 
vaxt hissinin individual olması aiddir.  Bu hiss ansambl 
iştirakçısının xasiyyəti, yaşı, ifaçılıq təcrübəsi,  onun fərdi 
mədəni və professional bilik və bacarıqları ilə bağlıdır.  
Vaxt hissinin indivaduallığı ansambl ifaçılığının mühüm 
çətinliklərindən biridir. Bu səbəbdən  vaxt ilə əlaqəli 
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bütün məsələlər xüsusi diqqət və xüsusi yanaşma tələb 
edir.  

Ilk növbədə bu tempə - ifa sürətinə aiddir. Bu 
məsələnin  də həmçinin həm obyektiv, həm subyektiv 
tərəfləri var. Belə ki, bir tərəfdən hər stilistik dövrə  aid 
ənənələr və müəllifin temp göstərişləri mövcuddur. Digər 
tərəfdən, biz XXI əsrdə yaşayırıq və, məsələn, XVIII əsr 
üçün təbii olan templər bizə daha asta, daha ləng görünür. 
Belə olan halda ən əsas məsələlərdən biri –  musiqi 
nəfəsinin təbiiliyini və musiqinin  nəbzini itirməyən,  həm 
bəstəkarın, həm də ifaçı ideyasını qoruyub saxlayan, bədii 
cəhətdən daha ifadəli tempo-ritmin tapılmasıdır. Unutmaq 
olmaz ki, ifa edilən əsərdə vahid bədii obrazın 
yaradılması,  musiqinin bütün xırda və texniki detallarında 
vahidliyin gözlənilməsi, yəni bütün ansambl iştirakçıları 
tərəfindən  musiqinin vahid interpretasiyası-şərhi məhz 
temp seçimindən asılıdır.  

Temp seçimi həmçinin əsərin metrik təqtisini, 
pulsunu (nəbzini)  müəyyən edir. Adətən əsərin metrik 
təqtisi açar yanında göstərilən ölçü ilə üst-üstə düşür, lakin 
bəzən fərqli də ola bilir. Unutmaq olmaz ki, sakit, ağır 
temdə daha  xırda ölçülü “döyüntü”yə, nəbzə - metrik 
təqtiyə ehtiyac olur, iti tempdə isə metrik təqti daha böyük 
olur, iriləşir. Belə ki, temp hissinin sinxronluğunu təmin 
etmək üçün əsərə birgə dirijorluq etmək lazımdır. Bu vaxt 
metrik təqti  bütün iştirakçılarda eyni olmalıdır, bir-birinə 
uyğun olmalı,  üst-üstə düşməlidir. Əsərə birgə dirijorluq 
edilən zaman ansambl iştirakçılarından biri yarım notlarla, 
digəri – çərəklərlə, üçüncüsü səkkizliklərlə sayarsa, hətta 
bəzi təqtilər üst-üstə düşsə belə, vahid temp hissi əmələ 
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gəlmir, ifaçıların temp hissləri müxtəlif olacaq, hərə 
özünün duyduğu tempdə sayacaq, ifa edəcək.    

Ansambl ifaçılığında temp və ritm sinxronluğu 
ansambl iştirakçılarının ən vacib xüsusiyyətlərindən, 
keyfiyyətlərindən biridir. Temp və ritm sinxronluğu – 
tərəfdaşlar tərəfindən əsərin temp və ritmik nəbzini, 
pulsunun eyni anlanması və hiss edilməsinin nəticəsidir.   

Temp və ritm sahələrində ifaçıların individual 
xüsusiyyətləri olduqca aydın görünür. Solo ifada tempin 
yüngülvari dəyişməsi və ya ritmdən cüzi dəqiqsizlik  hiss 
edilmir, ansamblda isə hər-hansı bir ansambl iştirakçısı 
tərəfindən tempin dəyişdirilməsi və ya ritmik  sapmalar 
sinxronluğu  kəskin surətdə pozur, dağıdır: belə hallarda 
ansambl iştirakçısı irəli gedərək və ya geri qalaraq 
tərəfdaşlarından “ayrılır”. Birgə ifa zamanı sinxronluğun 
cüzi surətdə pozulması isə dinləyici tərəfindən o saat hiss 
edilir. Musiqinin məğzi parçalanmış olur, harmoniya 
pozulur və nəticə etibarilə auditoriya ilə əlaqə itir. 

Ifanın həm tempi, həm ritmi ansamblın bütün 
iştirakçıları üçün təbii olmalıdır: bir tərəfdaşın digərinə 
passiv  “uyğunlaşması”  ifanı canlı nəfəsdən məhrum edir. 
Vahid temp və vahid ritmik puls hissi  yalnız musiqi 
həmtəəssüratının təbiiliyi və möhkəm, ayrılmaz musiqi 
ünsiyyəti nəticəsində yaranır.    

Tempin müəyyən edilməsinin yekdilliyi hələ tempin 
tərəfdaşlar tərəfindən hiss edilməsinin ümumiliyi deyil. 
Bütün ifaçılar Adagio tempinin ağır, Allegro tempinin isə 
tez, iti temp olduğunu təsdiq edir. Lakin bu templərin nə 
dərəcədə ağır və nə dərəcədə iti olmasının müzakirəsi 
zamanı fikir ayrılığı əmələ gələ bilər. Аmma tempin 



54 

ağırlığının və itiliyinin bu mübahisəli dərəcəsi  adətən 
musiqinin xasiyyəti üçün həlledicidir, olduqca böyük 
əhəmiyyət kəsb edir. Həmçinin  tempin müəyyən edilməsi 
zamanı  bədiilik tələblərindən başqa  tərəfdaşın alətinin 
texniki imkanlarını da, yəni çevikliyini, səslənmənin 
uzunluğunu və s. nəzərə almaq lazımdır.    

Ansamblın hər iştirakçısının qəbul edilmiş tempdən 
sapmamağı olduqca vacibdir. Ansamblda bir dəfə təyin 
edilmiş tempi saxlamaq və lazım olanda yeni tempə 
keçmək kimi ifaçı bacarıqları xüsusi əhəmiyyət kəsb edir; 
temp dəyişəndə  tənasübün, nisbətin gözlənilməsi üçün 
düzgün “gözəyarı ölçmək” bacarığı (və əsas tempdən 
sapma ilə tempin dəyişdirilməsi arasında mühüm fərqin 
dərk edilməsi); bir sıra temp sapmaları və ya temp 
dəyişmələrindən sonra ilkin tempə qayıtmaq üçün lazım 
olan “temp yaddaşı”  (bu növ yaddaşın lazımınca inkişaf 
etməməsi  ekspozisiya və repriza templərinin üst-üstə 
düşməməsinə səbəb olur).  

Ritmik məsələlərinin kollektiv həlli üçün 
tərəfdaşların individual ritminin möhkəmliyi, dayanıqlığı 
və çevikliyinin hərtərəfli inkişafı, “ritmik eşitmə 
qabiliyyəti”nin həssaslığı bərabər dərəcədə vacibdir.   

 Musiqiçinin ansambl ifasında iştirakı  ona xas olan 
bir sıra çatışmamazlıqların, nöqsanların aradan 
qaldırılmasında kömək edir (tempi saxlaya bilməmək, 
solğun, ətalətli və ya həddən artıq  sərt ritm), onun ifasını 
daha  parlaq, daha inamlı etməyə kömək edir.   

Çox vaxt  ansambl ifası zamanı tempin artırılması, 
tezləşdirilməsi problemi əmələ gəlir. Bu problemə, adətən, 
dinamik, parlaq, texniki hissələrdə daha çox rast gəlinir. 
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Ifa sürətinin artırılması həmçinin dinamikanın artması, 
güclənməsi müşahidə olunan yerlərdə də baş verir. 
Tempin sürətləndirilməsi əsərin o hissələrində baş verir ki, 
orada dinamika artır.  Bu səbəbdən tələbələrin diqqəti bu 
məsələyə cəlb edilməsi və müəllifin tempə dair 
göstərişlərinə əməl edilməsi olduqca vacibdir.  

 
6.2. Metro-ritmik  və temp  sinxronluğunun 

formalaşması barədə 
 
Motor-hərəki səviyyəsində metro-ritmik və temp 

vərdişlərinin, metro-ritmik və temp sinxronluğunun 
formalaşma prosesi ən mühüm və eyni zamanda ən ağır 
fəth edilən ansambl çətinliyi hesab olunur. Bu çətinlik 
onunla bağlıdır ki, temp nisbətləri improvizə xasiyyəti 
daşıyır.  Metro-ritmik sinxronluğa gəldikdə isə ansamblın 
hər iştirakçısı fərdi “ritm hissi” və “temp hissi”nə 
malikdir. Məhz bunların aralarında mövcud olan fərqlilik 
vahid metro-ritmik vərdişlərin formalaşmasında çətinliklər 
yaradır.  

Ritmik fiqurların həm birgə, həm də növbə ilə ifası 
xüsusi çətinlik təşkil edir. L.Auer qeyd edirdi ki, “Heç 
vaxt iki artist eyni passajı tam oxşar ifa etmir”  («Никогда 
два артиста не играют один и тот же пассаж 
абсолютно одинаково». Л.Ауэр).  Ola bilsin ki, 
musiqiçinin fərdiyyəti, individuallığı musiqi əsərinin 
ritmik fiqurunun ifasında olduğu kimi daha heç yerdə belə 
aydınlıqla eşidilmir və görünmür. Lakin bütün yaxşı 
ifaçılara xas olan  individual üslubu, tərzi ansamblda 
mütləq olaraq  vahiq tərzlə əvəz etmək lazımdır.  Bəzən 
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ritmik şəklin qeyri-dəqiq, yanlış ifası texniki səbəblərlə, 
ifaçıda metro-ritmik intizam vərdişlərinin olmaması ilə, 
təcrübəsizliklə və s. bağlı olur. Belə halda materialın daha 
ağır tempdə öyrənilməsi məsləhət görülür ki, ansamblın 
hər bir iştirakçısı mətnin və ritmik şəkillərin öhdəsindən 
gəlsin və öz partiyasını asanlıqla, rahatlıqla səsləndirə 
bilsin. Bütün xırda notların üst-üstə düşməsi üçün daha 
xırda uzunluqlarla yazılmış partiyaya qulaq asmaq və 
arxalanmaq, əsaslanmaq, istinad etmək lazımdır.  

Aqogik sapmaların işlənilməsi və ifası da kifayət 
qədər çətindir. Hər bir temp dəyişməsində - sürətin 
azaldılmasında (ləngimədə), sürətin artırılmasında, 
fermatada,  “ad libitum” qeyd edilən materialın ifasında 
həmçinin xırda notların (uzunluqların) hərəkətinə 
əsaslanmaq lazımdır. Bunun üçün həmin musiqi parçası 
əvvəl düz, rəvan, bərabər, müntəzəm halda, sonra isə onu 
vaxt kəsiyində müntəzəm surətdə bölərək ifa edilməlidir.  
Aqogik nüansların və  rubato tempinin birgə ifasına yalnız 
və yalnız uzun müddətli məşqlər və çox zaman vəziyyətin 
intuitiv duyulması, hiss edilməsi sayəsində nail olmaq 
mümkündür. Buna baxmayaraq metro-ritmik vərdişlərin 
formalaşmasında istənilən halda dəyişməz qalan bir sıra 
mühüm qanunauyğunluqlar müəyyən edilir ki, bunlar da 
qeyd edilməlidir. Belə ki, ağır, asta tempdə müxtəlif 
ritmik strukturlar mövcuddursa, xırda notları (kiçik 
uzunluqlu notları) olan partiya digərləri üçün oriyentir 
olmalıdır. Və əksinə, iti tempdə iri notlar (iri təqtilər) 
kiçik uzunluqlu notları nizamlamaqla, qaydaya salmaqla 
temp sabitliyini möhkəmləndirir.   



57 

Bəzi hallarda əsərin verilən vurğunun dəyişdirilməsi 
yolu ilə, güclü təqtinin zəif təqtiyə keçirilməsi yolu ilə 
öyrənilməsi ansamblda metro-ritmik amillərin 
möhkəmlənməsinə qulluq edir. Bu vaxt əzələ yaddaşının 
təsbit olunması (fiksasiya) yaxşılaşır, arzuolunmaz, qeyri-
ixtiyar “əzbərlənmiş” ifa stereotipləri yox olur. Öyrənilən 
materialın ağır, asta tempdə ifası, işlənilməsi də çox yaxşı 
nəticələr verir: metro-ritmik proseslər  zaman məkanında 
yavaşıdılaraq,  böyüyürlər, bu isə onların quruluş 
xüsusiyyətlərinə aydınlıq gətirir, ifa vaxtı əmələ gələn 
qeyri-dəqiqliklərin aşkar olunmasına, dərk edilməsinə və 
aradan qaldırılmasına köməklik edir.  

Ansambl ifaçılığında pauza “ifası”nın rolu da 
böyükdür. Bu həm bilavasitə ansambl ifasının keyfiyyəti 
ilə, həm də ifanın konsert, səhnə xasiyyətilə bağlıdır. 
Düzgün “ifa” edilmiş, düzgün müddətli pauza əsərin 
əvvəlinin və axırının xasiyyətini müəyyən edir, ifayə 
emosional kök verir, əzələləri sıxılmaqdan azad edir. Вəzi 
hallarda, ələlxüsus texniki baxımdan çətin epizodlarda 
pauza üçün, “nəfəs almaq” üçün yer “axtarıb tapılmalıdır”.  
Bu həmin epizodların ifasını yüngülləşdirir, ifaçılara qısa 
müddətə, bir anlığa motor-hərəki aparatlarının 
boşaldılmasına, azad edilməsinə imkan yaradır. Pauza 
musiqi əsərinin ən vacib elementlərindən biri kimi, 
musiqinin ən önəmli əsası kimi dəyərləndirilməlidir.   

Ansambl ifaçılığında partiyalar dialoq şəkilli, 
“danışıq tərzli” olduğundan pauzanın əhəmiyyəti daha da 
artır. Bu isə ifaçıdan pauzanın şüurlu, düşünülmüş,  
səhnədə dəfələrlə ifa edilmiş və bərkidilmiş şəkildə  ifasını 
tələb edir.   Pauza “ifası” vərdişinin bərkidilməsi, 
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möhkəmləndirilməsi texniki prosesdir, bu isə məşq 
zamanı musiqiçilərdən həmin vərdişin bərkidilməsi üçün 
şüurlu, davamlı iş tələb edir.   

Həmçinin vahid “temp hissi” pauzalarda və uzun 
davamlı səslərdə özünü göstərir. Bəzi ifaçılar üçün bu 
anlarda musiqi sanki dayanır və ya qırılır. Onlar pauzanın 
və ya uzun davamlı səsin ifadəli mənasını dərk etmir və bu 
səbəbdən tempi sürətləndirərək həmin yeri tez-çaparaq 
ötüb keçmək istəyirlər.  Lakin bu zaman musiqinin metro-
ritmik quruluşunun dağılmasını onlar hiss etmir. Musiqiçi 
pauzalar zamanı da vaxt nisbətini düzgün duymaq 
bacarığına malik olmalıdır.  

Hərəkət sürəti, yəni temp məsələsi bilavasitə ayrı-
ayrı səslərin və pauzaların mütənasibliyi ilə, yəni, ritm 
məsələsi ilə bağlıdır. 

Ritm üzərində işləyərkən musiqiçi bədii cəhətdən ən 
ifadəli ritmi tapmağa can atır, ritmik şəklin aydınlığına və 
dəqiqliyinə nail olmağa, ritmi çevik və canlı edərək, ən 
çətin metro-ritmik quruluşları mənimsəməyə çalışır. Ifaçı 
musiqi əsərini təhlil edərək, ritmik şəkli ayrı-ayrı 
xarakterik fiqurlara ayırır, onların qarşılıqlı əlaqələrini, bir 
səsin  ritmik şəklinin  digər səsin ritmik şəkli ilə 
birləşmələrini, uyğunlaşmalarını öyrənir.  

Birgə ifa zamanı təhlil istər-istəməz ayrı-ayrı 
partiyalardan kənara çıxır, bütün partitura və partiyalar 
arasındakı ritmik əlaqələrin detalları onun təhlil obyektinə 
çevrilir.  

Məsələn, ən sadə sxemi təsəvvürümüzə gətirək: bir 
partiyadakı dörd çərək digər partiyada dörd çərəklə əvəz 
olunur.  
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Burada ifaçıların qarşısında duran əsas ritmik məsələ 
- çərəklərin düz növbələnməsi və onların uzunluqlarına 
dəqiq riayət edilməsidir. Uzunluğun etalonu kimi burada 
ilk çərək çıxış edir və bu etalon tempdən asılı olur.  

Beləliklə də, qarşıda qoyulmuş məsələnin 
müvəffəqiyyətlə həlli üçün birinci, ən vacib şərt - tempin 
vahid dərk və hiss edilməsidir.   

Ikinci şərt – ifaçıların möhkəm, dayanıqlı, sabit 
individual ritmidir, çünki hər hansı bir partiyada ritmin 
hətta cüzi surətdə pozulması ani surətdə eşidilir, olduqca 
qabarıq şəkildə üzə çıxır.  

Burada ən məsuliyyətli məqam – birinci və ikinci 
xanələrdə birinci və ikinci çərəklərin ifasıdır: birinci 
taktda tempin hər iki ifaçı üçün ümumi dərki həyata 
keçirilir, ikinci taktda isə təklif olunan tempin digər 
tərəfdaş üçün  inandırıcı və təbii  olduğu təsdiq edilir. 

Bu sxemdə birgə ifaya xas  təzahür müşahidə olunur: 
tərəfdaşlardan biri (burada - birincisi) “aparıcı” 
funksiyalarını, digəri isə - “aparılan”  funksiyalarını yerinə 
yetirir. İfa prosesində ifanın hər bir istənilən anında 
partiyaların əhəmiyyətindən asılı olaraq tərəfdaşların 
funksiyaları dəyişir.  

Yuxarıda gətirilən sxemə edilən kiçik dəyişiklik ifa 
məqsədlərinə nəzərəçarpan dərəcədə təsir edir:  
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Belə olan halda tempin təyin edilməsi  ikinci 
tərəfdaşdan asılıdır, çünki o, birinci çərək-pauzadan sonra 
ifa etdiyi çərək notla ümumi etalon təyin edir - birinci 
tərəfdaşın ifa etdiyi birinci çərək notun tempini müəyyən 
edir.  

Göründüyü kimi, bərabər uzunluqların növbələşməsi 
qalır, lakin buna baxmayaraq, partiyaların ritmik  şəkli 
kəskin surətdə dəyişir: ikinci partiyanın ritmi sinkopik 
olur, partiyaların ritmik şəkilləri üst-üstə düşmür. 
Sinkopaların ifası üçün xüsusi vərdişlər, yaxşı inkişaf 
etmiş ritm hissi və pauzanın olduqca aydın duyulması 
tələb olunur. Pauzanın (səslə eyni əhəmiyyətə malik) 
musiqi ifadəlik elementi  kimi qəbul edilməsi xüsusilə 
vacibdir.  

Hər iki sxemi dəyişdirmədən saxlayaraq, onlara 
ritenuto və ya  accelerando işarələri əlavə edək. 
Yavaşıdılma və ya sürətləndirməni həm bir xanəyə şamil 
etmək, həm hər iki xanəyə yaymaq, genişləndirmək olar.  
Ya da birinci xanədə - accelerando, sonradakında isə - 
ritenuto yazmaq olar və s.  

Tempo-ritmin bu cür dəyişməsi ansambl ifaçlarının 
qarşısına çıxan məsələlərin nə qədər rəngarəng olduğunu 
çox yaxşı nümayiş etdirir. Canlı musiqi axınında eyni 
fiqurun ifası olduqca dəqiq də ola bilər, olduqca çevik, 
qıvraq, elastik də ola bilər. Lakin hər bir halda tərəfdaşlar 
ritmik cəhətdən “birgə”, “ayrılmaz” olmalıdır.  

 Misal gətirilən iki sxemdə, yəni, eyni fiqurun 
müxtəlif partiyalarda ardıcıl ifasına dair misal gətirilən iki 
sxemdə  tərəfdaşların hansının “aparıcı”, hansının isə 
“aparılan”, “idarə edilən” funksiyası daşıdığını müəyyən 
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etmək bir o qədər də çətin deyil: burada təbii olaraq, 
birinci ifa edən “aparıcı” olur.  

Lakin eyni ritmik fiqur müxtəlif partiyalarda eyni 
vaxtda ifa olunursa, bu məsələ başqa cür həll olunur:  

 

  
 
Burada “vaxt baxımından birinci” yoxdur, deməli  

tematik cəhətdən daha vacib olan səs, “əhəmiyyət 
etibarilə birinci” səs “aparıcı” olur. 

Qəribə görünsə də, lakin bu sadə ritmik şəkil ifa 
üçün bir o qədər də yüngül olmaya bilər, ələlxüsus əsərin 
əvvəlində, temp hələ təzə-təzə müəyyən edilən zaman, və 
ya ümumi temp çox ağır, asta olanda: bu vaxt hər 
partiyada bütün səslərin ifası bərabər dərəcədə 
məsuliyyətlidir  və sinxronluğun cüzi pozulması o saat 
kəskin surətdə eşidilir.  

Tez tempdə və ya əsərin ortasında, hərəkət müəyyən 
inersiya (ətalət) alandan sonra bərabər uzunluqların 
növbələşməsi  ansambl iştirakçıları üçün çətin olmur. 
Inersiya (ətalət) eyni ritmik şəklin təkrarını demək olar ki, 
avtomatik edərək tam sinxronluğun əldə edilməsini 
asanlaşdırır.   Lakin unutmaq olmaz ki, inersiyanın 
ifaçılara köməyi heç də həmişə olmur. Bəzi hallarda, 
məsələn, cüt ritmik uzunluqların triollarla əvəz edilən vaxt 
və s.,  ritmik məsələlərin həlli üçün inersiyanı  tez və 
iradəli şəkildə ram etmək, ona qalib gəlmək tələb olunur.  
Belə ki, otuzikiliklər triollarla əvəz olunanda ifaçılar çox 
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vaxt triolları tələsik ifa edirlər: əvvəl ifa olunan 
otuzikiliklərin inersiyası (ətaləti) özünü göstərir. Triolların 
qeyri-sabit, dayanıqsız, dəyişkən ifası digər ifaçını da 
ritmdən sapdırır. O, mütərəddidliklə, inamsızlıqla ifaya 
başlayır və ritmik şəkli pozur.  

Belə səhvə yol verməmək üçün ifaçılar triollardan 
əvvəlki xanədə onun dördçərəkli  quruluşunu aydınlıqla 
duymalı, hiss etməlidirlər və sonrakı xanədə həmin 
duyğuya arxalanmalıdırlar. Bəzi təcrübəsiz ifaçılar 
triolların otuzikiliklərə düzgün nisbətini axtarır. Lakin 
eyni çərəklərin uzunluqlarını tətbiq etmək, çərəklərlə 
saymaq, triolların otuzikiliklərə düzgün nisbətini 
axtarmaqdan daha asandır. Sayın daha iri miqyasının 
tətbiq edilməsi bir çox analoji hallarda bu çətinliklərin 
öhdəsindən gəlməyə köməklik edir.  

Punktir ritm ifasında tez-tez təsadüf edilən nöqsan, 
qüsur – nöqtəli səkkizlik və onaltılığın çox vaxt triola - 
çərək və səkkizliyə, bəzən – iki nöqtəli səkkizlik və 
otuzikiliyə çevrilməsidir. Eyni zamanda hər iki nöqsanın 
olması da mümkündür.   

Əlaqələndirən təqtilərin mövcudluğu müxtəlif 
partiyalarda istənilən hər hansı ritmik fiqurların 
ardıcıllıqla təkrarını xeyli yüngülləşdirir.  

Məsələn, metri 3/4 olan xanədə: 
 a) 
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b) 

                

 
  
 

“a”  sxeminin ifası “b” sxeminin ifasından daha asandır, 
çünki birgə ifa zamanı bir partiyanın ritmik şəklinin digər 
partiyanın ritmik şəkli ilə üst-üstə düşməsi, “bağlanması”  
bütövlükdə xarakterik ritmik pulsasiya – “döyünmə” 
yaradır.  

Bu vaxt yaranan ritmik fiqur “ümumi hərəkət 
düsturu” adlandırılır. Yuxarıda gətirilən misal üçün  “üç 
səkkizlik - üç səkkizlik - üç səkkizlik”  ümumi hərəkət 
düsturu olacaq:   

 

Ümumi hərəkət düsturu ansambl iştirakçıları üçün 
olduqca böyük əhəmiyyət daşıyır, çünki xüsusiliyi,  
fərdiliyi tamlığa, bütövlüyə tabe edir və tərəfdaşlarda 
vahid ritmin yaradılmasına səbəb olur, köməklik edir.  

Ümumi hərəkət düsturu melodiyanın ritmik şəkli ilə 
də müəyyən edilə bilər, sərbəst də ola bilər. Bir çox 
hallarda ümumi hərəkət düsturunu müşayiət səsləri 
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(məsələn, harmonik fiqurasiya şəklində) təşkil edir. 
Kamera-instrumental ansambl partituralarında bu cür 
fiqurasiyalar adətən fortepiano partiyasında olur, lakin 
başqa alətlərin partiyalarında da buna rast gəlmək  olar.    

Qeyd: “ümumi hərəkət düsturu” barədə daha ətraflı 
A.Qotlib-in “Ansambl texnikasının əsasları” (А.Готлиб, 
«Основы ансамблевой техники») monoqrafiyasında 
oxumaq olar.  

Ansambl iştirakçıları ilk növbədə bütün partiyalarda 
ritmik şəklin dayaq təqtilərinin yerləşməsini özləri üçün 
dəqiqliklə aydınlaşdırmalıdırlar, metro-ritmik quruluşların 
ümumi miqyasını tapmalıdırlar və s. Yalnız ifa texnikasına 
yiyələnərək onu  bədii məqsədlərə tabe etmək 
mümkündür.  

 
6.3. Artikulyasiya sinxronluğunun formalaşma 

üsulları 
 
Ansambl artikulyasiyası motor-hərəki səviyyəsinin 

ən vacib elementidir.  
Qeyd olunmalıdır ki, XX əsrin axırlarında elmi 

ədəbiyyatda “ştrix” və “artikulyasiya” anlayışlarına dair 
iki zidd mövqe formalaşmışdı. Belə ki, ştrixin 
“instrumental texnikanın ifadəli elementi” kimi ənənəvi 
şərhi bəzi tədqiqatçılar tərəfindən yeni izahla - “səsin 
xarakterik forması”, “səslənmə xüsusiyyəti” kimi 
anlayışlarla əvəz edilməsinə cəhd göstərildi.  

Hal-hazırda müasir musiqi nəzəriyyəsində nəticə 
etibarilə belə bir fikir formalaşmışdır ki, ştrix “fonetik” və 
“motiv artikulyasiyasının” mövcudiyyət üsuludur.  
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Məsələn, ansambl məsələlərinin ilk 
tədqiqatçılarından biri,  A.D.Qotlib “ştrix” termininə belə 
tərif vermişdi: “Müəyyən xasiyyətli səslənmə əldə etmək 
üçün tətbiq edilən müxtəlif ifa üsullarının şərti işarəsi”.  
Digər tanınmış tədqiqatçı A.Y.Yuryev “Skripka ştrixləri 
təsnifatının artikulyasiya prinsipi haqqında” məqaləsində 
ştrixə belə tərif verir: “Musiqi alətində səs tələffüzü 
prinsipi ştrix adlanır, deməli ştrixlər artikulyasiya 
təzahürü kimi qiymətləndirilməlidir. Ştrixlərin seçimi ifa 
edilən musiqinin üslub xüsusiyytləri, onun bədii 
mahiyyəti və interpretasiyası ilə müəyyən edilir”.   

Birgə ifa prosesində ifa üslubları ilə müəyyən olunan 
ştrix kombinasiyalarının qarşılıqlı təsiri nəticəsində əmələ 
gələn musiqi sintaksis elementlərinin birgə tələffüz 
xasiyyəti ansambl artikulyasiyası adlanır.   

Ansambl artikulyasiyası professional ansambl 
vərdişlərinin ən vacib elementi  hesab olunur. Ansamblın 
tərkibindən asılı olaraq ansambl artikulyasiyasında - 
musiqi fikrinin tələffüzündə - ansambl iştirakçısı olan hər 
alətin spesifik ifa xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır. 

Bu və ya digər ştrixin seçilməsi bütövlüklə ifa 
olunan musiqinin məzmunundan və o məzmunun ifaçılar 
tərəfindən şərhindən, interpretasiyasından asılıdır. Ştrix 
üzərində iş – musiqi fikrinin dəqiqləşdirilməsi, həmin 
fikrin ifadə edilməsi üçün daha yaxşı formanın 
tapılmasıdır.  

Ansambl ştrixləri ayrı-ayrı partiyaların ştrixlərindən 
asılıdır. Hər hansı ştrix məsələsinin həlli və həmin həllin  
bədii məqsədəuyğunluğunun və inandırıcılığının müəyyən 
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edilməsi yalnız  partituranın ümumi səslənməsi zamanı 
mümkündür.  

Yekdil ansambl ifası şərtlərindən  ən əsası -  bütün 
partiyaların not mətninin diqqətli redaktəsi, həmin 
partiyalarda  vahid ifa göstərişlərinin, o cümlədən, 
ştrixlərin müəyyən  edilməsidir.   

Lakin burada “vahid” heç də “eyni”, “oxşar” deyil. 
Bildiyimiz kimi, eyni not işarələri  müxtəlif alət ifaçıları 
üçün müxtəlif məna daşıyır. Bu səbəbdən  eyni məqsədə 
çatmaq üçün bəzən tam  başqa göstərişlər tələb oluna 
bilər. Not işarələrinin mexaniki təkrarlanması, təqlidi 
qəbulolunmazdır. Onların vahid şəklə salınması da bəzən 
yersiz olur. Lakin heç bir işarə, heç bir ştrix təsadüfü 
olmamalıdır,  onların hamısı vahid ifa fikrinə, ideyasına 
tabe olunmalıdır.  

Məsələn, liqa müxtəlif partiyalarda müxtəlif, heç də 
eyni olmayan məna daşıyır. Götürək üstündə nöqtə olan 
notları birləşdirən liqanı.  Pianoçu bu liqanı “portamento 
ştrixi ilə ifa etmək” göstərişi kimi qəbul edəcək. Violino 
ifaçısı üçün isə bu staccato ştrixinin, yəni “kamanın bir 
istiqamətdə (yuxarı və ya aşağı) hərəkəti zamanı martelé 
ştrixi ilə ifa olunan səs ardıcıllığı” işarəsidir.  
Fortepianoda ifa edilən portamento xasiyyətli ştrixin ifası 
üçün simli-kamanlı alətlərin partiyalarında liqa işarəsi 
mütləq deyil: bu ştrix  nöqtənin üstündə (və ya altında) 
xətlə qeyd edilir.  

Liqanın uzunluğu müxtəlif partiyalarda müxtəlif ola 
bilər və müxtəlif səbəblərdən asılı ola bilər. Simli-kamanlı 
alətlərin partiyalarında liqanın ölçüsü (uzunluğu) alət 
kamanının uzunluğu ilə məhdudlaşır. Nəfəsli alətlərin 
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partiyalarında liqanın ölçüsü nəfəs imkanları ilə 
məhdudlaşır. Fortepiano liqası üçün isə texniki cəhətdən 
heç bir məhdudiyyəti mövcud deyil. Bu səbəbdən  simli-
kamanlı, nəfəsli alətlər və fortepiano partiyalarında üst-
üstə düşməyən liqaların mövcudluğu qaçılmazdır və bu 
heç də birgə ifa qanunlarının pozulması demək deyil.  

Simli-kamanlı alətlərin partiyalarında ifa rahatlığı 
nöqteyi-nəzərindən müəllif tərəfindən qeyd edilmiş 
liqaları “kaman liqaları” adlandırmaq olar. Ifaçılar onları 
adətən “ştrix liqaları” adlandırırlar.   Bu liqalar yalnız 
texniki xarakter daşıyır. “Kaman liqası”nın mövcudluğu 
səslənmənin kəsilməsini, yəni pauzanın mümkünlüyünü 
heç də istisna etmir, eyni zamanda  “kaman liqası”nın  
yoxluğu (olmamağı) səslənmənin fasiləsizliyini istisna 
etmir.   

Texniki təyinatlı analoji liqalara nəfəsli alətlərin 
partiyalarında rast gəlmək olur – onlar dəyişdirilməyən 
nəfəsin həddini qeyd edirlər.  

Bir çox bəstəkarlar  fortepianonun ansambl 
partiyalarında və hətta solo fortepiano əsərlərində “kaman 
liqa”ları qeyd edirdi. Pianoçular başa düşürlər ki, belə 
liqalar hər cümlənin axırında “mütləq olaraq əli 
qaldırmaq” göstərişi deyil. Bu səbəbdən onlar bir adət 
olaraq zehnən, fikrən bir neçə qısa liqanı birləşdirir, bir 
ədəd  böyük liqa kimi ifa edirlər. Bəzən ixtiyarsız olaraq, 
“adət üzrə” qeyd edilmiş “kaman liqası”nın fortepianoda 
ifası faktiki olaraq imkansızdır, mümkün deyil.  

Bütün bu liqa növlərini: “kaman liqaları”nı, nəfəs 
alətləri partiyalarındakı analoji liqalar və fortepiano 
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partiyalarındakı “qrafika cəhətdən məqsədəuyğun liqalar”ı  
ümumi olaraq “texniki liqalar”  qrupuna  daxil etmək olar.  

Bununla yanaşı  liqalar  daha böyük əhəmiyyət 
daşıyır və digər funksiyaları yerinə yetirirlər: onlar musiqi 
dilinin quruluşunu – onun “sintaksis”ini, ibarələrə 
bölünməsini müəyyən edə bilir və motivin intonasiyasını 
göstərə bilirlər. Belə liqaları adətən “ibarə liqası” və ya 
“məna liqası” adlandırırlar. Onlar bəzən texniki liqalarla 
üst-üstə düşür, lakin bu onları heç də eyniləşdirmir, 
eyniəhəmiyyətli etmir.  

Ansambl iştirakçıları hər bir konkret liqanın 
əhəmiyyətini aydın anlamalıdır, hər bir konkret halda 
liqanın daşıdığı  vəzifəni, funksiyanı  bilməlidir. Violino, 
viola, violonçel kimi oxşar alətlərin partiyalarında texniki 
liqalar mütləq surətdə vahid hala salınmalıdır, unifikasiya 
olunmalıdır. Eyni liqaların ifası zamanı kamanların 
müxtəlif istiqamətdə hərəkəti ansambl bütövlüyünə böyük 
zərər vuran, xələl gətirən yolverilməz səliqəsizlik, 
pintilikdir.  

Müxtəlif, qeyri-oxşar alətlərin partiyalarında texniki 
liqaların vahid hala salınması bir o qədər vacib deyil, lakin 
bəzi hallarda olduqca məqsədəuyğun və xeyirli ola bilər. 
Kamanlı-simli alətlərin və fortepianonun partiyalarında 
texniki liqaların vahid hala salınması ansambl ifasının 
daha artıq bitişikliyinə kömək edər, tərəfdaşların 
ibarələrinə ümumi nəfəs verə bilər.  

Bəzən müəllif tərəfindən qeyd edilmiş texniki liqalar 
ifaçılar tərəfindən dəyişdirilə bilər. Əgər simli-kamanlı və 
ya nəfəsli alətlərin partiyalarında liqalar həmin alətlərin 
texnikasını bilməyən bəstəkar tərəfindən qeyd edilibsə, 



69 

həmin partiyaların müfəssəl surətdə və daha  səlis 
redaktəsi mütəxəssisə həvalə edilir.  

Məna və ibarə liqalarının funksiyaları texniki 
liqaların funksiyalarından prinsipial surətdə fərqlənir. 
Məna və ibarə liqaları bütün partiyalarda mütləq üst-üstə 
düşməlidir (təbii ki, ifaçılar tərəfindən eyni və ya oxşar 
ibarələrin şüurlu surətdə müxtəlif tərzdə ifa edilməsi 
halları istisna olmaqla). Müəllif tərəfindən qeyd edilmiş 
texniki liqalar şübhə altına alınaraq daha 
məqsədəuyğununa dəyişdirilə bilərsə, bəstəkar tərəfindən 
qeyd edilmiş məna liqalarına çox ciddi riayət edilməlidir, 
çünki onlar bilavasitə musiqi məzmununu ifadə edirlər.  

Musiqi əsərinin bədii quruluşunu dərk etməyə 
çalışan ifaçı  not mətnini diqqətlə gözdən keçirir, orada 
mümkün interpretasiya yollarından hansının daha düzgün 
olması barədə qeydlər axtarır. Dərc olunmuş 
redaksiyalardan heç biri, hətta  ən nüfuzlu musiqiçilər 
tərəfindən edilmiş redaksiya,  bütün sualları cavablandıra 
bilməz,  o redaksiyalardan heç biri son, qəti surətdə inkar 
edilməz sayılmamalıdır. Ifaya dair müəllif qeydlərinə 
əlavələr və düzəlişlər bir qayda olaraq redaktor tərəfindən 
əsaslandırılır. Buna baxmayaraq hətta əsaslandırılmış  
əlavə və düzəlişlər də fikir və şübhələr üçün kifayət qədər 
əsas verirlər.  

Beləliklə,  məşq prosesinin birinci mərhələsi - not 
mətninin dəqiqləşdirilməsidir. 

Fortepiano, simli-kamanlı və nəfəsli alətlərdə ən çox 
yayılmış ştrixlərə nəzər salaq.  

Bütün alətlərdə rabitəli ifanın işarəsi eynidir – bu 
işarə   legato adlanır. Legato ştrixinin əsas xüsusiyyəti - 



70 

səslənmənin fasiləsizliyi, səslər arasında qulaqla eşidilən 
pauzaların olmamasıdır. Legato rəvan, ahəngdar da ola 
bilər, qeyd olunmuş,    enerjili və hətta səsin kəskin 
başlanğıcı ilə də ifa oluna bilər – bunun üçün müxtəlif 
işarələr mövcuddur, məsələn,  tenuto (not üstündə qısa 
xətlə qeyd olunur), aksentlər,  sforzando və s.  

Fortepianoda  legato ştrixi ilk növbədə barmaqların 
rəvan, səlis hərəkəti ilə, keçidlərin işlənilməsi ilə əldə 
edilir. Rəvan keçidlərin ifası zamanı  əvvəlki not 
saniyənin hissedilməz hissəsi ərzində sonrakı notla birgə 
səslənir. İti tempdə baş barmağın digər barmaqdan sonra 
işlədilməsi zamanı baş barmaq digər barmağın altından 
keçəndə  praktiki olaraq səsin kəsilməsinə də icazə verilir 
bu şərtlə ki, həmin səs kəsilməsi eşidilməsin.  

Fortepianoda legatonun əldə edilməsinin digər yolu  
– pedaldan istifadədir. Qeyd edilməlidir ki, şagird və 
tələbələrin əksəriyyəti  bu yolu yeganə yol hesab etməyə 
meyllidir və   “barmaq legatosu”na daha etinasız yanaşır, 
bununla da böyük səhvə yol verirlər: “pedal legatosu” heç 
də “barmaq legatosu” ilə eyni deyil, hər vaxt onu əvəz edə 
bilməz və hədsiz-hüdudsuz tətbiq edilməməlidir.  

Simli-kamanlı alətlərdə legato ştrixi, liqa nişanı  ilə 
nişanlanmış notların rabitəli, kamanın bir istiqamətdə 
hərəkəti ilə ifasını nəzərdə tutur.    

Nəfəsli alətlərdə legato  bir nəfəsə ifa olunur, həm də 
nəzərə alınmalıdır ki, dil yalnız birinci səsin hasilində 
iştirak edir.  

Simli-kamanlı alətlərdə əsas ştrixlərdən biri – 
détaché, rabitəli legatodan fərqli olaraq, kamanın növbə 
ilə yuxarı və aşağı istiqamətdə  hərəkətləri ilə, hər notun 
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ayrı-ayrı (istiqamətdə) ifa edilməsini nəzərdə tutur, yəni 
burada hər səs kamanın hərəkət istiqamətini dəyişərək ifa 
olunur. Détaché heç bir işarə ilə qeyd olunmur. Adətən  
notalar üzərində hər hansı bir işarənin olmaması, yoxluğu 
həmin notların bu ştrixlə ifa olunmasını nəzərdə tutur.  
Détaché ştrixinin səslənmə xasiyyəti bir sıra şərtlərdən 
asılıdır: ştrixin bütöv kamanla, yoxsa onun bir hissəsi ilə 
ifa edilməsindən, iti tempdə və ya asta tempdə ifa 
edilməsindən asılı olaraq ştrixin səslənməsi dəyişir.  

Nəfəsli alətlərdə  détaché ştrixi ayrı-ayrı səslərin 
başlanğıcında dilin aydın “zərbəsi”, vurğusu ilə, rəvan 
nəfəs vermə zamanı isə uzun səslənmə ilə xarakterizə 
olunur.  

Fortepianoda  détaché ştrixi yoxdur; bu termin 
lazımi hallarda oxşar səslənmə əldə edilməsi üçün simli-
kamanlı alətlərin təcrübəsindən alınma söz kimi işlədilir. 
Simli-kamanlı alətlərin détaché  ştrixinə ən çox non legato 
adlı fortepiano ştrixi uyğundur.  Non legato ştrixinin ifası 
zamanı hər səsin növbə ilə ayrı-ayrı səslənməsi üçün 
sonrakı notu səsləndirmədən əvvəl ondan əvvəl basılan 
barmaq  klavişadan qaldırılır. Beləliklə də səslər arasında 
cüzi pauza əmələ gəlir. Məhz bu məqam  non legato adlı 
fortepiano ştrixini kamanı simdən ayırmamaq şərtilə ifa 
edilən détaché adlı simli-kamanlı alətlər ştrixindən 
fərqləndirir.  Pianoçu nəzarət etməlidir ki, non legato 
ştrixinin ifası zamanı səsin əvvəlində,  “atakasında”  
pauzalar  mümkün qədər kiçik olsun.  

Qırıq səslə ifa staccato adlanır.  Staccato ştrixinin 
növləri çoxdur. Tələb olunan səslənmə xasiyyətindən 
(güclü və dolğun, ya da zəif və yüngül, kəskin, ya da 
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yumşaq, parlaq, ya da tutqun olmağından) asılı olaraq bu 
ştrix  müxtəlif alətlərdə müxtəlif çoxsaylı üsullarla ifa 
edilir.  

 Fortepianoda  staccato yalnız barmaqların hərəkəti 
ilə, pəncənin iştirakı olmadan da ifa edilə bilər (nəzərə 
alınmalıdır ki, açıq, uzadılmış barmaqlar  səsi tutqun edir, 
bükük, qatlanmış  barmaqlar isə - parlaq), səslənmənin 
gücü və dolğunluğu artanda pəncə, dirsək və bütün qol səs 
hasilinə qoşulur.    

Simli-kamanlı alətlərdə  staccato ştrixinin bir neçə 
müxtəlif növü var:  spiccato, sautille, martelé və 
başqaları. Ifaçılıq təcrübəsində qırıq, qısasəslənən ştrixlər 
adətən “nişanlanmış” (martelé) və “sıçrayan (hoppanan) 
ştrixlərə” (spiccato, sautillé, staccato volant, ricochet  və 
s.) bölünür.  

Simli-kamanlı alətlərdə pizzicato  səs hasili üsulu 
xüsusi yer tutur. Bu üsul adi ştrix təsnifatına aid olmasa 
da, ifaçı onun köməyi ilə qısa, qırıq səslənməyə xüsusi, 
özünəməxsus xasiyyət verir. Tərəfdaşlar nəzərə almalıdır 
ki, pizzicato səsləri  kamanla hasil olan səslərdən daha zəif  
səslənir. Pizzicato həm sağ, həm sol əllə ifa edilə bilər. 
Pianoçular fortepiano alətində pizzicato-ya oxşar səslənmə 
tapa bilər və o səslənmədən təkcə imitasiya kimi deyil, 
həmçinin  müstəqil effekt şəklində də istifadə edə bilər.    

“Hazırlanmış fortepiano” barədə. Toxmaqcıqların 
üstündə və ya simlərin aralarında yerləşdirilmiş müxtəlif 
əşyaların köməyi ilə tembri dəyişdirilən fortepiano 
“hazırlanmış fortepiano” adlanır. Fortepianonun bu tərzdə 
“hazırlanması” nəticəsində fortepiano səslənməsi 
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perkussyon səslənməsi ilə bir araya sığışdırılır və bu vaxt  
xüsusi, təkrarolunmaz səs yaranır.  

Con Keyc “hazırlanmış fortepiano”nun ixtiraçısı və 
bu termini musiqi dünyasında  təsdiqləyən insandır. O, 
özünün sələfiləri kimi  Henri Kouell-i və Erik Sati-ni 
göstərirdi. Müasir bəstəkarlar, o cümlədən,  azərbaycan 
bəstəkarları Firəngiz Əlizadə, Fərəc Qarayev və 
başqalarının yaradıcılıqlarında “hazırlanmış fortepiano” 
(“hazırlanmış royal”) üçün bəstələnən əsərlərə kifayət 
qədər tez-tez rast gəlmək olur.   

Pedallı staccato ştrixi səslənməni obertonlarla  
zənginləşdirən spesifik fortepiano ifa üsullarına aiddir. Bu 
ştrixin ifası zamanı pedal, barmağı klavişdən qaldıran 
anda və ya bir qədər gec qaldırılır. Pedal  gec qaldırılırsa, 
pianoçu dempferləri simlərə dəqiq və yumşaq şəkildə 
endirməlidir, onların nə sərt, kobud enməsinə, nə də 
həddən ziyadə uzadılmasına, ləngidilməsinə yol 
verməməlidir, cünki  hərəkətin ləngidilməsi zamanı 
lazımsız əlavə səslər yaranır.   

Pedallı staccato üsulu ilə səslərin bir birinin ardınca 
ifa edilməsi zamanı intensiv, gərgin səslənmə effekti 
yaranır: səslər birindən digərinə keçəndə onların arasında 
pauza olmasada, onlar qırıq səs təəssüratı yaradır.  

Nişanlanmış, aksentli staccato bütün partiyalarda çiv 
xətti (	∇) ilə nişanlanır. Xüsusi ilə qeyd edilməlidir ki, bu 
işarə not üstündə nöqtə ilə eyni deyil. Bir çox ifaçılar və 
hətta not mətninin redaktorları çiv xətti ilə nişanlanmış 
staccato və nöqtə ilə nişanlanmış staccato arasında ifa 
fərqini lazımi qiymətləndirmirlər. Bu fərqin önəmliliyini  
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vaxtilə böyük bəstəkar Lüdviq van Bethoven dönə-dönə 
vurğulayırdı.  

Belə ki, Karl Hols-a ünvanlanmış məktublarının 
birində  Bethoven notları köçürməklə məşğul olan  işçinin  
(notköçürənin) işi barədə belə yazır: “Allah xatirinə, 
Rampeldən xahiş edirəm ki, bunu sırğa edib qulağına 
taxsın: (əlyazmada) necə yazılıb, elə də  köçürmək 
lazımdır... Notun üstündə 	 ö ə işarəsi yazılıbsa, 
(köçürəndə) onun əvəzinə 	“∇” işarəsi yazmaq olmaz, və 
əksinə”. (Антонин Згоржик, «Один против судьбы»)  

Vurğulu  staccato simli-kamanlı alətlərdə  martelé 
ştrixini, fortepianoda isə martellato ştrixini nəzərdə tutur.  

Legato və staccato arasında  portamento (yumşaq 
staccato) və non legato (ayrı-ayrı, lakin qırıq-qırıq 
olmayan ifa) yer tutur.  Portamento bəzən səsdən səsə 
eşidilən glissando kimi başa düşülür. Axır vaxtlar simli-
kamanlı və nəfəsli alətlər ifaçıları (pianoçulara bu aid 
deyil) portamento terminini   portato termini ilə əvəz 
edirlər.  

Bildiyimiz kimi, sıçrayan (hoppanan) ştrixlər yalnız 
Paqaninidən sonra geniş yayılıb və Paqaninidən əvvəl 
yazıb yaradan bəstəkarların əsərlərində həmin ştrixlərin 
tətbiqi yersiz olardı. Bethovendən əvvəl sıçrayan 
(hoppanan) ştrixlərdən az istifadə olunurdu. Bu səbəbdən 
qədim bəstəkarların əsərlərində üstü nöqtəli notları yüngül  
martelé ştrixi ilə ifa etmək məslhət görülür.  

Həmçinin bəzi janr qanunauyğunluqları mövcuddur. 
Məsələn, sonata ədəbiyyatında trio və qeyri böyük tərkibli 
ansambllarına nisbətən ştrixlər daha rəngarəngdir. Bunun 
səbəbi aydındır: bəzi ştrixlər birgə ifa üçün olduqca 
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çətindir - bu haqda  K.Fleşin “Violino ifaçılığı sənəti” 
kitabının 95-96-cı səhifələrində oxumaq olar.  

Not mətninin diqqətlə oxunması, onun daxili eşitmə 
qabiliyyəti ilə dinlənilməsi və ilk ifa təşəbbüsləri ansambl 
ifaçılarının yaradıcılıq fantaziyasını oyadır. Hər ibarənin 
daha ifadəli tələffüzünün birgə axtarışları musiqi obrazı 
üçün daha təbii olan ştrixlərin seçiminə gətirib çıxarır. 
Ştrixlərin seçimi hər partiya ifaçısı tərəfindən ayrı-
ayrılıqda edilə bilməz, çünki ansamblda ştrixlər biri digəri 
ilə sıx bağlıdır. Musiqi ibarəsinin eyni zamanda və ya 
növbə ilə, ardıcıl ifası, ansambl iştirakçılarından səslənmə 
xasiyyəti baxımından eyni nəticə verən ştrixlərin tətbiqini 
tələb edir. Bu cür ştrixlər “ekvivalent ştrixlər” adlanır. 

“Ekvivalent ştrixlər”in adları fərqlənsə də, səslənmə 
nəticəsi etibarilə identik, eyni olmalıdır. Müxtəlif 
ştrixlərin uzlaşdırılmamış istifadəsi ansambl ifasına 
lüzumsuz alabəzəklik gətirir, onu təsadüfü tembr 
tutuşdurmaları ilə pozur. Bəzən simli-kamanlı alətlərin 
détaché ifa etdiyi passajı təcrübəsiz pianoçu legato ifa 
edir. Bu halda fortepiano və violinonun səslənmələri 
arasında fərq, uyğunsuzluq kifayət qədər qabarıq 
görünəcək. Çox vaxt bu cür hallar təsadüfən baş verir. 
Səbəblər isə bunlardır: birincisi, pianoçu öz partiyasında 
liqaların olmamasına fikir vermir, çünki bilir ki,  rabitəli 
ifa çox vaxt nəzərdə tutulur və heç də hər vaxt işarələrlə 
göstərilmir. Olmayan yerdə liqaları fikrən, xəyalən 
nəzərdə tutmağa alışan tələbə, liqaların qəsdən 
yazılmadığı anı, rabitəsiz ifa tələb olunan anı gözdən 
qaçırır.  
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Ikinci səbəb isə  pianoçu tərəfindən violino 
partiyasının səslənməsinə lazımi qədər diqqətli 
olmamasında, xarakterik violino détaché-si ştrixinin ifadə 
əhəmiyyətinin düzgün qiymətləndirməməsindədir. Bəzən 
də, hətta violinoçunun burada détaché ştrixindən istifadə 
etdiyini bilən tələbə  başqa bir səhv buraxır: lazım olan 
uyğunluğu əldə etmək üçün passajı staccato ştrixi ilə ifa 
edir. Lakin əldə edilən nəticə heç də əvvəlkindən yaxşı 
olmayacaq.  

Polifonik tərzdə yazılmış əsərlərin ifası simli-
kamanlı alət ifaçılarından détaché ştrixinin bütün 
növlərinə mahiranə yiyələnməsini xüsusilə tələb edir.   

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, simli-kamanlı alətlərin 
détaché ştrixinə fortepianonun non legato ştrixi – ayrı-ayrı 
səslər arasında cüzi, demək olar ki, hiss edilməyən pauzası 
olan xüsusi ştrix növü daha çox uyğun gəlir.  Pianoçu bu 
ştrixə mükəmməl yiyələnməlidir, çünki bu ştrixə ansambl 
repertuarında tez-tez rast gəlinir. Simli-kamanlı alətlərin  
détaché ştrixinə ekvivalent olan bu fortepiano ştrixi 
İ.S.Bax-ın və onun sələflərinin əsərlərində xüsusi 
əhəmiyyət daşıyır.  

Ansamblda ştrixlər üzərində iş  yalnız səslənmə 
nəticəsi ilə biri digərinə oxşar üsulların axtarışı ilə bitmir. 
Əksinə, kamera musiqisi  instrumental ansamblın bütün 
tembr imkanlarından, onların ən müxtəlif, çox vaxt 
kontrast birləşmələrindən istifadəsini tələb edir. Birgə ifa  
səslənməni yeni ansambl rəngləri ilə zənginləşdirir, 
onlardan bacarıqlı istifadə musiqi məzmununun daha 
dolğun açılmasına gətirib çıxarır.   
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Ansambl musiqisində  müxtəlif xasiyyətli ştrixlərin 
birləşməsi, uyğunlaşması səslənmənin xüsusi, çoxqatlı 
fakturasını yaradır. Eyni zamanda səslənən və aydın 
eşidilən belə ştrixlər “kompleks ştrixlər” adlanır. Ştrixlər 
kompleksi musiqi nitqində bir neçə səsin - hərəsi öz 
obraz-emosional  məzmununa malik səslərin birləşdiyi  
hallarda əmələ gəlir. Məsələn, Bethovenin violino və 
fortepiano üçün 7 №-li sonatasının I hissəsinin köməkçi 
partiyasında  hər iki səs staccato ştrixi ilə ifa olunur.   
 

 
 
Lakin yuxarı səsin qətiyyətli, tələbkar intonasiyaları  

bir  xasiyyətli ştrix nəzərdə tutursa, müşayiət edən ikinci 
səsin düz, hamar hərəkəti  tam başqa xasiyyət tələb edir. 
Səslənmənin tarazlaşdırılması, hamarlaşdırılması ifanı 
səthi, relyefsiz edər. Bu səbəbdən üst (yuxarı) səsi 
dəqiqliklə, kəskin və aydın,  müşayiət edən səsi isə -  daha 
yumşaq ifa etmək lazımdır. Musiqinin məğzi inkişaf 
etdikcə ifaçıların qarşısında duran məsələlər də 
mürəkkəbləşir  – melodiya aşağı səsə keçir.   
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Indi violino ştrixi  orta səslə dəqiq surətdə 

eyniləşdirilməlidir, uyğunlaşdırılmalıdır, aşağı (bəm) səsin 
ştrixi isə əvvəl violinoda keçən melodiyanın ifasına 
dəqiqliklə uyğun olmalıdır. Beləliklə də,  burada  
ekvivalent və kompleks ştrixlərin axtarışı birləşir.  Bu 
misal aydın göstərir ki, kompleks ştrixlər heç də biri 
digərindən asılı olmayan iki ifa tərzinin mexaniki 
“toplanması” deyil. Hər səs xasiyyətcə ona uyğun olan 
ştrixlə ifa olunmalıdır, lakin bu ştrixin seçilməsi birgə 
ahəngdar səslənmədə dəqiqləşdirilir və dəyişdirilir.   
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7.  Ansambl vərdişlərinin eşitmə səviyyəsində 
sinxronluğu 

 
7.1.  İntonasiya    

 
Eşitmə  səviyyəli ansambl vərdişləri deyəndə biz 

ansambl ifaçılığında eşitmə qabiliyyətinin tabeliyində olan 
və eşitmə qabiliyyəti ilə tam şəkildə idarə edilən  
prosesləri nəzərdə tuturuq.  

Musiqiçilərin eşitmə səviyyəsində vərdişlərinin 
keyfiyyəti, həmin keyfiyyətın təkmilləşdirilməsi  
bilavasitə onların bu səviyyədə bacarıqları kompleksinin 
inkişaf dərəcəsindən asılıdır.   

Ansamblda eşitmə qabiliyyətinin intonasiya və 
tembral-dinamik  növləri prioritet növlər sayılır.   

Intonasiya –  dilçilikdə səs tonunun ucalıb 
alçalması; ton, tələffüz xüsusiyyəti; musiqi ifasında tonun 
(səsin) düzgün və ya yanlış götürülməsidir. 

Ansambl intonasiyası musiqinin məna funksiyasını 
nizamlayan sintaksis element rolunu oynayır.  

Səs mədəniyyəti, dolğun mənalı, məzmunlu ifa,  
musiqi fikrinin şüurla və ilhamla tələffüz edilməsi ansambl 
peşəkarlığının qiymətləndirilməsində əsas meyarlardır. 
Bütün bunların əldə edilməsi, eyni zamanda pedaqoji 
prosesin ən vacib məqsədidir. Ansamblda oxşar intonasiya 
musiqi dialoqunun əsasıdır, musiqi dramaturgiyası 
inkişafının ansambl iştirakçıları tərəfindən eyni tərzdə 
anlanılmasının, dərk edilməsinin göstəricisidir.  

Intonasiya ilə ifa etmə daxili təəssuratların ifadə 
prosesi olaraq təkcə musiqiçinin texniki vasitələrə malik 
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olması, mükəmməl yiyələnməsi ilə deyil, həmçinin onun 
daxili dünyasının  zənginliyi ilə sıx bağlıdır. 
Dünyagörüşünün genişləndirilməsi, intonasiyanın 
müxtəlif  musiqi dövrlərinə xas olan stilistik 
xüsusiyyətlərinə yiyələnmək  - bütün bunlar əlavə  zəhmət 
tələb edir.  

Intonasiya vərdişlərinin formalaşması və 
təkmilləşdirilməsi, lazımi professional və daxili tələbat 
olaraq, ifaçıların individual bacarıqlarına söykənməlidir.  

Ansambl ifaçıları tərəfdaşlarının temperamentlərində 
olan fərqləri, xasiyyətlərinin, ifa bacarıqlarının 
xüsusiyyətlərini bilməlidir ki,  bu xüsusiyyətlər intonasiya 
ilə kollektiv ifaya nəinki mane olmasın, əksinə, köməklik 
etsin. Assosiativ hafizədən, bədii təfəkkürdən, zehni 
texnikadan, intonasiya ilə daxili ifadan istifadə edilməsi 
hər konkret əsərdə intonasiya ilə ifa prosesinin 
möhkəmləndirilməsinə  kömək edir.  

 
7.2.   İbarəlik (frazirovka) 

 
Müasir   musiqi ifaçılığı metodikalarında işlədilən 

frase, phrasé “frazirovka”, Phrasierung   terminin 
azərbaycan dilinə tərcüməsində bəzi fikir ayrılığı  
mövcuddur.  

 Hazırki işin müəllifi bu termini “ibarəlik”  kimi 
tərcümə edilməsini düzgün hesab etdiyindən, hazırki işdə 
adı gedən terminin məhz bu tərcüməsindən istifadə edir.    

Məşhur kalamda deyildiyi kimi, “musiqi, sözlər 
bitəndə  başlayır”. Yəni sözlər ifadə edə bilmədiyini 
musiqi deyir, musiqi ifadə edir. Musiqidə “ibarəli ifa” – 
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insan danışıq intonasiyalarının  - vurğuların, vergüllərin və 
s. - təqlidi, təkrarıdır.    

Mahiyyəti üzrə hər bir melodiya musiqi nitqindən  
əmələ gəlir və müvafiq olaraq ibarələrə, cümlələrə 
bölünür, onun kulminasiyaları və  tamamlamaları, məna 
mərkəzləri və kiçik əlavələri olur.  Bir qayda olaraq hər 
ibarə və ya cümlənin bir məna mərkəzi və bir 
kulminasiyası olur.  

Hər bir musiqi tonların ritmik, melodik və harmonik 
əvəzlənməsindən, növbələnməsindən ibarətdir. Nəsrdə - 
“cümlə”, nəzmdə – “mənzum sətir”  adlandırılan məfhum 
musiqidə “ibarə” adlanır. 

Danışıqda bir və ya bir neçə cümləninin ayırma 
vasitəsi kimi durğu işarələri çıxış edir. Musiqidə bu 
funksiyanı ibarələrin əvvəlini və axırını göstərən sezuralar 
yerinə yetirir. 

“İbarəlik” anlayışı genişdir və kifatət qədər 
çoxmənalı məfhumdur.   

Musiqi fikrinin inkişafı mürəkkəb prosesdir, lakin 
bütün musiqi materialı bütövlükdə, tamlıqda 
qavranmalıdır. Bu baxımdan ibarəliyin iki, ilk baxışdan 
biri digərinə zidd funksiyaları var. Belə ki, bir tərəfdən 
ibarəlik cümlələri birini digərindən ayırır, cümlələrin 
daxili quruluşunu formalaşdırır, digər tərəfdən onları 
vahid məkanda birləşdirir, əsərin bədii obrazının hərtərəfli 
inkişafını təmin etməyə, yaratmağa kömək edir. Bu 
səbəbdən “ibarəlik”  anlayışı bir neçə məna daşıyır.  

Belə ki,   
1) bəzən “ibarəlik” deyəndə ümumilikdə “şüurlu ifa” 

bacarığı nəzərdə tutulur. 
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2) bir başqa halda “ibarəlik” sözü dar mənada 
işlədilir və yalnız musiqi cümləsinin ifa tərzini nəzərdə 
tutur.  

3) nəhayət, bəzi hallarda “ibarəlik” melodiyanın hər 
hansı hissəsinin hüdudunun müəyyən edilməsi mənasında, 
sezuralarla bu hissənin digərlərdən ayrılması kimi başa 
düşülür. 

Ibarəlik ilk növbədə musiqi əsərinin bədii obrazının 
ifadə vasitəsidir.  Ibarəliyin təbiiliyi təhrif ediləndə, 
pozulanda əsərin məzmunu, mənası təhrif edilir.  

İbarəlilik hər zaman fərqlidir, individualdır, çünki 
ibarəlik ifanın individual xasiyyəti, fərdi tərzi ilə sıx 
bağlıdır. Ibarəliyin mənimsənilməsi əsər üzərində bütün iş 
prosesinin mahiyyətini təşkil edir. 

 Əsər üzərində iş zamanı ilk növbədə ibarənin 
hüdudları və onun kulminasiya nöqtələri müəyyən 
edilməlidir: bununla ifaçı ifadəli interpretasiyanın əsas 
faktorlarının - dinamik və aqogik çalarların tətbiq edilməsi 
üçün etibarlı oriyentir  əldə edir.  

Unutmaq olmaz ki, ayrı-ayrılıqda götürülmüş hər 
melodik ibarə və ya fikir, eynilə kitabdakı ibarələr kimi, 
ümumi melodik xəttin yalnız bir hissəsidir. Bu ibarələrin 
vaciblik dərəcəsi, lüzumluğu onların ümumi melodik 
xəttdə  tutduğu yerdən asılıdır. Belə ki,  köməkçi və ya 
törəmə, budaq ibarələrin səslənmə və ekspressiya dərəcəsi 
əsas ibarənin səslənmə və ekspressiya  dərəcəsindən 
yüksək olmamalıdır. Bu asılılığın müəyyən edilməsi – 
ibarəliyin birinci, əsas  prinsipidir. Ansambl  əsəri 
üzərində işə başlayanda ifaçılar əsərin xasiyyəti barədə 
qəti təsəvvür, anlayış yaratmazdan əvvəl  həmin əsərin 
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ideyasını, əsas fikrini bütövlükdə dərk etməli, əsərin 
ümumi strukturu, həmçinin bir ibarənin digərinə qarşı 
nisbəti barədə aydın təsəvvür əldə etməlidirlər.  

Pianoçu üçün ibarəli ifa onun ustalığının əsas 
elementlərindən biridir. Simli-kamanlı alətlərdə ibarəlik 
və artikulyasiya fortepianoya nisbətən biri digəri ilə daha 
sıx bağlıdır: məntiqsiz artikulyasiya mütləq olaraq ardınca 
yanlış ibarəliyə səbəb olur və əksinə, düzgün ştrix və 
applikatura məntiqli, şüurlu ibarəliyin ən etibarlı 
zəmanətləridir.  

 
Ibarəlik intonasiya prosesinin tipik olmayan hadisəsi 

kimi məşq zamanı aydınlıqla uyğunlaşdırılmalı və 
möhkəmləndirilməlidir. Motiv və ibarələrin eyniliyi 
musiqi əsərinin bədii mənasını, məzmununu əks etdirən 
polifonik əsərlərin ifası zamanı bu qayda xüsusi ciddiliklə 
gözlənilməlidir.  Hər hansı ansambl iştirakçısının 
partiyasında motivin (mövzunun) ifasında improvizə 
dəyişikliklər yaranarsa, digər ansambl iştirakçısı əmələ 
gələn sapmaları, dəyişiklikləri maksimal dəqiqliklə təkrar 
etməlidir. Ansambl iştirakçısının məhz belə reaksiyası ən 
dəyərli ansambl xüsusiyyətidir, həmçinin sürətli təfəkkür 
proseslərinin və musiqi həmrəyliyinin göstəricisidir.  
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7.3. Dinamik sinxronluq. 
 Tembr-dinamik çalarlama (nüansirovka)  

 
Dinamika (səslənmənin gücünün və ucalığının, 

gurluğunun dəyişməsi) ən təsirli ifadə vasitələrindən 
biridir. Dinamikadan bacarıqlı istifadə musiqinin ümumi 
xarakterini, onun emosional məzmununu açmağa və əsərin 
formasının konstruktiv xüsusiyyətlərini göstərməyə 
kömək edir.  

İfadəlik sahəsində dinamika xüsusən vacib 
əhəmiyyət əldə edir –  müxtəlif  məntiqi vurğular musiqi 
parçasının mənasını köklü surətdə dəyişir.    

Ifaçılıq sənətində dinamikanın rolunu tanımaqla, 
musiqinin digər ifadəlik vasitələrini unutmaq olmaz. Səs 
gücünün artmasına oxşar təəsüratı həmçinin  fakturanın 
sıxlaşması, yeni registr və tembrlərin meydana çıxması, 
ümumi hərəkət düsturunun  dəyişməsi də  yaradır.  

Fərqli, orijinal ritmik şəkil və ya  səciyyəvi ştrix hər 
hansı səsi ümumi səslənmədən (heç də dinamikadan az 
olmayaraq) qabarda bilər. Bəzən instrumentləşdirilmə 
üsulları  özü özlüyündə  dinləyiciyə çox şey deyir. Onların 
təsir gücü qurtaranda o vaxta qədər “ehtiyatda” qalan 
dinamik ziddiyyətlərə (kontrastlara) müraciət etmək olar.  

 
7.4. Alətlərin səslənmə tarazlığı 

 
Kamera ansambllarında  müxtəlif dinamik imkanlara 

malik olan alətlər birləşir. Alətlərin səslənmə gücünün 
ümumi diapazonu, müxtəlif tessiturada  səslənmə 
gərginliyi üst-üstə düşmür.  Məşq prosesində  aydın olur 
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ki,   forte nüansında bəzi partiyaların səsi  ümumi 
səslənmədə eşidilmir və  musiqi mətninin vacib 
elementləri dinləyici üçün itir. Adiləşmiş təsəvvürlərin 
düzəldilməsinə, dəyişdirilməsinə ehtiyac yaranır.  Forte 
anlayışı artıq üç məna əldə edir: 1) hər alətdə ayrı-
ayrılıqda forte; 2) ansamblda  forte nüansı və  3) bütün 
ansamblda  forte. Əgər birinci anlayış izah tələb etmirsə, 
ikincisi bir əhəmiyyətli xüsusiyyətə malikdir: o, ən zəif 
alətin dinamik imkanları ilə müəyyən olunur. Başqa alətlər 
üçün ən zəif alətdə   forte  bir növ etalon olur: onlar bu 
səslənmə gücünə müvafiq olaraq öz partiyalarının 
səslənmə gücünü “kökləyirlər”. Ansamblda bu  forte 
etalonu ifa edilən musiqi parçasının məna əhəmiyyəti ilə 
və ümumi instrumentləşdirilmə ilə bağlı müəyyən 
sapmalara yol verir. Hər hansı partiyanın ifa dinamikası 
eynilə başqa tərəfdaşların ifa etdiyindən, partiyaların ifadə 
edilməsi üslubunun xüsusiyyətlərindən, alətlərin spesifik 
xüsusiyyətlərindən asılıdır. Belə ki, ansamblda fortepiano  
forte-si  instrumental tərkibdən və mətnin fakturasından 
asılıdır: ansamblda pianoçu öz partiyasını  solo əsərdə ifa 
etdiyi güc ilə ifa edə bilməz, çünki violino və violonçel 
fortepianoya nisbətən zəif səsli alətlərdir. Həmçinin 
fortepiano partiyasının fakturası da nəzərə alınmalıdır – 
əgər faktura sıxdırsa, o vaxt simli-kamanlı alətlərin səsi 
eşidilməyəcək. Belə hallarda nüansın real əhəmiyyətinin  
dəqiqləşdirilməsi tələb olunur.    

Belə bir yanlış fikir geniş yayılıb ki, ansamblda 
pianoçu ən güclü səsi olan alətdə ifa etdiyindən, öz 
partiyasını “bir nüans aşağı” ifa etməlidir.  Təəssüflər 
olsun ki,  səslənmənin bədii tarazlığını əldə etmək üçün 



86 

belə “sadə və universal resept” tətbiq etmək düzgün deyil. 
Axı aparıcı partiyanın forte-si  müşayiət forte–sinə 
nisbətən daha intensiv, daha gərgin olacaq; şəffaf 
fakturada forte daha sıx fakturaya nisbətdə başqa cür 
olacaq; parlaq registrlərdə səslənən forte  daha tutqun 
registrlərdə səslənən forte-dən fərqlənəcək və s. Buna görə 
yuxarıda fortepianonun digər alətlərə nisbətən daima “bir 
nüans aşağı” ifa tərzi barədə  fikir olduqca yanlış fikirdir.   

Fortepiano  öz təbiətinə görə melodik-harmonik  
alətdir. Bu səbəbdən o, ansamblda ikili funksiya: həm 
melodik, həm harmonik fuksiyaları  yerinə yetirir.   

Melodik alət olaraq, fortepiano  ansambl dialoqunda 
digər alətlərlə yanaşı, onlarla bərabər iştirak edir.  

Fortepianonun faktura-harmonik imkanları  başqa 
alətlər üçün imkan xaricində olduğundan,  fortepiano öz 
partiyasında xeyli “informasiya artıqlığı” – bütövlüklə 
müəllifin şübhəsiz səlahiyyətində olan  remarkalar və 
dekorasiyalar, müxtəlif növ izah və şərhlər, lirik və epik 
haşiyələr toplayır.     

Fortepiano  səhnədə də digər ansambl iştirakçılarının 
“arxasında”  iş görməyi üstün tutur, pianoçu isə təkbaşına 
partituranın sahibi olaraq “müəllif hüququ”nu  qəsb edir.  

Bu səbəbdən inkişaf prosesində fortepianonun 
iştirakı olan ansambllar get-gedə gözə çarpacaq dərəcədə 
“roman” tipli “nəql”ə, mürəkkəb poetikaya meyl edir.      

Bu maraqlı mövzu bir neçə tədqiqatçının, o 
cümlədən Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının 
professoru Fəridə Əhmədbəyovanın “Роль фортепиано в 
камерно-инструментальном творчестве 
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азербайджанских композиторов” adlı monoqrafiyasında  
tədqiqat obyekti olmuşdur.   

Ansambl forte-si terminini daha aydın anlamaq üçün 
forte nüansında ifa edən tərəfdaşa həmin o nüansda ifa 
edən digər tərəfdaşın, sonra ikinci, üçüncü və s. 
qoşulduğunu təsəvvür etmək yetər.  Bütün alətlərin eyni 
vaxt səslənməsi həmin alətlərin ayrı-ayrılıqda 
səslənməsindən xeyli güclü olacaq. Beləliklə də, bütün 
ifaçılarının təbii, həddən ziyadə gücləndirilməmiş  forte 
nüanslı səs ilə ifası nəticəsində həmin nüansın yeni növü -  
ansambl forte–si əmələ gəlir.  

Digər nüans – piano barəsində də analoji qeydlər 
edilməlidir. Zərif piano və olduqca incə pianissimo çox 
alətlərə ifa edilə bilər. Birgə ifa zamanı piano etalonu  
həm alətlərin xüsusiyyətlərindən, həm də ifaçıların 
məharətlərindən asılıdır. Bəzi alətlərdə  piano nüansının 
və bundan daha da çox -  pianissimo  nüansının müəyyən 
tessiturada ifası texniki cəhətdən çətindir. Məsələn, yuxarı 
registrlərdə  pianissimo violino alətində asan ifa edilir, 
lakin klarnetdə ifaçıdan böyük məharət tələb edir. Buna 
görə bəzi hallarda ümumi səslənmə tarazlığı naminə  
piano nüansı bir qədər yüksəkdən ifa olunacaq, lakin bu 
qətiyyən ansambl piano-sunun kobudlaşmasına gətirib 
çıxarmamalıdır.  

Bəzi alətlərin ansamblda birləşməsi nəticəsində 
dinamikada spesifik qanunauyğunluqlar əmələ gəlir ki, 
ifaçılar bunları nəzərə almalıdır. Sonata ansambllarının 
əksəriyyətində  orta və yuxarı registrlərdən daha çox 
istifadə edilir: pianoçunun sağ əlinin və fortepiano ilə 
birgə ifa edən digər alətlərin partiyaları məhz bu 
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registrlərdə səslənir. Ümumi səslənmənin dinamik 
tarazlığı  pianoçudan sol əlinin partiyasına daha cox diqqət 
tələb edir, çünki sol əlin partiyası həmin bu ümumi 
səslənmənin özülünü – harmoniyanın bəm səslərini 
yaradır (təşkil edir).  Bəm səsli, aşağı tessituralı alətlərlə, 
məsələn, violonçel ilə birgə ifa zamanı da fortepianonun 
bəm registrləri vacib rol oynayır. Fortepianonun yüksək 
registri özü özlüyündə violonçel səsinə o qədər 
ziddiyyətlidir ki, onun daha güclü olması barədə aldadıcı 
təsəvvür yaranır. Fortepianonun bəm registri violonçel 
partiyasının registrləri ilə üst üstə düşür, bu səbəbdən  
fortepiano baslarının dayaq səsləri  aydın tələffüz 
olunmalı və hətta bir qədər gücləndirilməlidirlər.  

Nəfəs alətlərinin xarakterik tembrləri səslənməni 
aydın edir və bu səbəbdən tematik materialın göstərilməsi 
üçün səsin əlavə gücləndirməsinə ehtiyac yaranmır.  

Bütün partiyaların dinamik nüansları biri biri ilə sıx 
bağlıdır. Səsin tədricən yüksəlməsi və ya  enməsi, 
səslənmə gücünün  artması, azalması və ya gözlənilməz 
təzadları nəinki ifadəliliyə, həmçinin bütövlükdə əsərə 
əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir. Tərəfdaşlarla 
uyğunlaşdırılmadan, ətraflı düşünülmədən hər hansı bir 
dinamik nüansın tətbiqi ümumi ifanı boş, mənasız edə 
bilər.  Bu səbəbdən bütün detallarında vahid olan 
dinamikanın yaradılması texniki cəhətdən savadlı birgə 
ifanın mütləq şərtidir.   

Ansambl ifaçılığında tembral-dinamik 
nüanslandırma əsasən ifaçılar tərəfindən musiqi əsərinin 
məzmununun emosional təəssüratının subyektiv ifadəsi, 
izhar edilmə prosesidir.   
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8. Psixo-estetik səviyyəli sinxronluq 
 

8.1. Səhnə sinxronluğu  
 

Psixo-estetik səviyyəli vərdişlər instrumental 
ansamblın səhnədə, dinləyici auditoriyası qarşısında çıxışı 
zamanı yaranan məsələlərlə bağlıdır. Burada aşağıdakı 
səhnə vərdişləri xüsusilə qeyd olunmalıdır: səhnəyə çıxış, 
ifa və səhnədən getmə mərhələləri.  

Birinci mərhələ - səhnəyə çıxış öz növbəsində dörd 
hissədən ibarətdir: səhnəyə çıxış, dinləyici-tamaşaçını 
salamlama, oturuş və alətlərin köklənməsi. Estetik təsirinə 
görə bu mərhələ ifanın özü qədər əhəmiyyətlidir və 
bilavasitə dinləyici auditoriyasının estetik 
tərbiyələndirməsi funksiyasını yerinə yetirir. Xüsusi qeyd 
edilməlidir ki, bu mərhələ, yəni musiqiçilərin səhnəyə biri 
digərinin ardınca nizamlı qaydada çıxması, onların 
sinxronluqla dinləyicilərlə-tamaşaçılarla salamlaşması – 
baş əyməsi, oturuşu və alətlərin köklənməsi bədii 
əhəmiyyət daşımadığına görə ansambl iştirakçıları bu 
mərhələyə mümkün qədər az vaxt sərf etməlidirlər. Buna 
görə də  bütün bu hərəkətlər məşq zamanı işlənilməli, 
hazırlanmalıdır.  

Bu mərhələdə musiqiçilərin səhnə oturuşu 
ansamblın dinləyici-tamaşaçı tərəfindən musiqi və estetik 
baxımından qəbul edilməsi, dərk edilməsi üçün böyük 
əhəmiyyət kəsb edir. Instrumental ansambl 
kollektivlərinin rəngarəngliyinə, müxtəlifliyinə 
baxmayaraq bütün ansambl kollektivləri üçün ümumi 
oturuş qaydaları mövcuddur.  
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Belə ki, oturuş zamanı ilk növbədə akustik faktor 
nəzərə alınmalıdır: musiqiçilər bir-birini yaxşı 
eşitməlidirlər.  

Ikincisi, vizual, görünmə və görmə faktoru: 
tamaşaçılar musiqiçilərin hamısını görməlidir, eyni 
zamanda musiqiçilərin də biri birini görmək imkanı 
olmalıdır. Vizual əlaqə musiqi ünsiyyətini asanlaşdırır, ifa 
zamanı müxtəlif kinetik və dramaturji təsirin  yaranması 
üçün, həmçinin səhnə fəallığının nümayişi üçün  şərait 
yaradır. Bütün bunlar isə öz növbəsində musiqinin  bədii 
məzmununu zənginləşdirir. Bu səbəbdən trio və daha artıq 
tərkibli ansambllara səhnədə fortepianonun qarşısında 
yarımdairə şəkildə oturmaları məsləhət görülür. Oturuş 
çox sıx olmamalıdır, alətlərin  ölçüləri nəzərə alınmalıdır 
ki, ifa zamanı bir ifaçı digərinin kaman hərəkərinə mane 
olmasın.  

Eyni zamanda violino və viola alətlərinin ifaçıları – 
ansambl iştirakçıları üçün əsrlər ərzində işlənmiş və 
təkmilləşdirilmiş, estetik və funksionallıq nöqteyi-
nəzərindən  ən əlverişli,  səlis oturuş qaydaları - “orkestr 
oturuş tərzi” mövcuddur.  

Belə ki, violino və viola ifaçıları ansambl və 
orkestrdə “orkestr oturuş tərzi” adlanan  qaydada oturur: 
oturuş “dərin” olmamalıdır, yəni ifaçı kürəklərini 
oturduğu kürsünün (stulun) arxasına söykəmədən, 
kürsünün ön sağ qırağında bir qədər yanakı  oturmalı 
(“səthi, dayaz oturuş”), onun sağ ayağı kürsünün sağında,  
bir qədər  arxaya çəkilmiş vəziyyətdə yerləşdirilməlidir;  
bunun nəticəsində sağ ayağın dizi sol ayağın dizinə 
nisbətən bir qədər aşağı səviyyədə olur ki, beləliklə də 
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birinci simdə (violinoda – “mi”, violada – “lya” simində) 
ifa zamanı ifaçının sağ ayağı və sağ dizi onun kaman tutan 
sağ qolunun hərəkətinə mane olmur.      

Daha bir vacib məqam: violino və viola ifaçıları  
çalışmalıdır ki, alətin efləri dinləyiciyə tərəf olsun – belə 
olan halda hasil edilən səs dinləyici tərəfindən daha aydın, 
daha yaxşı eşidilir.    

Ansambl texnikasının psixo-estetik səviyyəsində  
səhnə vərdişlərinin ikinci mərhələsi – səhnədə ifa 
mərhələsidir ki, bu mərhələnin əsas müddəaları yuxarıda 
təhlil edilmişdir. 

Lakin xüsusi ilə qeyd edilməlidir ki, açıq ifa – 
konsert ifası zamanı səhnədə ifaçılar qarşısında yeni 
məsələlər ortaya çıxır ki, ifaçılar həmin məsələləri həll 
etmək məcburiyyəti  ilə qarşılaşırlar.  

Səhnədə,  auditoriya qarşısında, böyük zalda çıxış 
etmək  təcrübəsiz ansambl iştirakçısı üçün  bu və ya digər 
dərəcədə stress, həyəcandır. Məşqlər adətən sinifdə, 
ansambl ifaçılığı üçün təbii olan kiçik məkan 
akustikasında keçirilir. Burada səslənmə gücünün həddi-
hüdudu müəyyən edilir ki, onu aşmaq estetik nöqteyi-
nəzərindən mümkün deyil. Sinifdə musiqi ifadələrinin, 
ibarələrinin ifa üsulu, replikalarının müvafiq tərzdə 
verilməsi öyrənilir və müəyyənləşdirilir, nüansların – forte 
və piano-nun səslənmə gücü ölçülür və tutuşdurulur, 
tərəfdaşlar arasında sıx əlaqə yaranır, onlar nüansların ən 
incə çalarlarına dəqiqliklə cavab verir, yəni özlərini azad 
və sərbəst hiss edirlər. Lakin zalda  ilk ifa ansambl 
iştirakçılarına məyusluq gətirə bilər: tanış olmayan böyük 
məkanda ifaçılar özlərini və bir-birini pis eşidir, bu 
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səbəbdən də açıq-aydın diskomfort, rahatsızlıq hiss 
edirlər. Əvvəlki parlaq və inandırıcı ifadan əsər-əlamət 
qalmır: dinamika ətalətləşir, parlaqlığını itirir, replikalar 
süst, cansız səslənir, kulminasiyalar zəifləyir, hərəkət ya 
ləngiyir, ya da əksinə, həddən artıq tələskən olur. Yəni, 
yeni akustik şəraitdə təbii, lakin kifayət dərəcədə ağrılı 
çaşqınlıq, oriyentasiyanın itirilməsi baş verir.  

Bütün bunları aradan qaldırmaq üçün açıq ifadan 
(konsert ifasından) əvvəl konsert zalında ən azı iki dəfə 
məşq  etmək, “səhnə situasiyasının modelini qurmaq” 
mütləqdir, ələlxüsus təcrübəsiz ifaçılar üçün.  

Səhnə situasiyası modelinin qurulması ifaçının 
bütün professional-kommunikativ xüsusiyyətlərini 
“model” üzərində yoxlamağa və onların çatışmayan 
elementlərini işləyib tamamlamağa, təkmilləşdirməyə 
imkan verir.  

Musiqiçinin konsert çıxışı zamanı yaranan və onun 
daxili hal-əhvalına, ifanın keyfiyyətinə və dinləyici 
auditoriyası ilə əlaqənin xasiyyətinə təsir göstərən 
obyektiv və subyektiv halların  cəmi səhnə situasiyası 
adlanır.  

Kamera ansamblı iştirakçılarına gəldikdə isə səhnə 
situasiyasının tərkib hissələri aşağıdakılardır: konsert 
keçirilən məkanın, konsert zalının akustik və qeyri 
xüsusiyyətləri, ifaçıların özlərinə məxsus olmayan, 
konsert zalında onların istifadəsinə verilən alətlərin, 
məsələn, fortepianonun keyfiyyəti, ifaçıların çıxışa 
professional və psixoloji hazırlıq dərəcəsi.   

Yalnız zalda məşq və yekun məşq zamanı bir-birini 
eşitmə problemləri, dinamik, psixoloji və digər 
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çatışmazlıqlar aradan qaldırılandan sonra ansambl açıq ifa 
ilə çıxış edə bilər.  

Üçüncü mərhələ - səhnədən gediş mərhələsidir ki, 
bu mərhələ iki hissədən ibarətdir: ifadan sonra baş əymə 
və səhnəni tərk etmə. Baş əymə zamanı aşağıdakı qaydaya 
əməl  edilməlidir: ifaçı düz dayanmalı, başını tələsmədən, 
ləyaqətlə  sinəsinə tərəf əyməlidir. Bu zaman onun bədəni  
əyilməməlidir.   

Alqışlara cavab olaraq ifaçılar mümkün qədər 
sinxron baş əyməli, estetik nöqteyi-nəzərindən gözəl 
hərəkətlərlə onlara təqdim edilən gülləri qəbul etməli, 
səhnəni nizamlı şəkildə tərk etməlidirlər. Bütün bu 
hərəkətlər dərsdə öyrənilməli və məşq edilməlidir.  

 
 

8.2. Kinetik hərəkətlər - jest və mimika 
 

Musiqi ifaçılığında, ələlxüsus, ansambl ifaçılığında 
musiqiçilərin səhnədə etdiyi kinetik hərəkətlər – jest və 
mimika - böyük əhəmiyyət daşıyır. Estetik cəhətdən ifa 
edilən musiqinin bədii mənası ilə bağlı olduqda, 
uzlaşdırılmış olduqda  bu hərəkətlər  eşitməni   görmə, 
müşahidə ilə tamamlayaraq,  musiqi fikrinin daha qabarıq 
ifadəsinə, dinləyiciyə daha aydın çatdırılmasına kömək 
edir.     

Bu baxımdan tamaşaçılara təsirinin qeyri-musiqi 
üsullarından biri olan  kinetik hərəkətlərin inkişafına və 
yadda saxlanılmasına, möhkəmləndirilməsinə daha artıq 
diqqət yetirmək lazımdır.   
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Mimik proseslər həm müsbət, həm də mənfi 
əhəmiyyətli ola bilər: bu  onların  bədii  məna ilə, bədii 
obrazla bağlılıq dərəcəsindən asılıdır.  Mimik 
ziddiyyətlərin, mimik sinxronluğun və mimik ardıcıllığın 
tətbiqi musiqini canlandırır, onun qavranılmasını 
asanlaşdırır, musiqinin oyun mənbəsinin göstərilməsinə, 
oyun mənşəli elementlərinin  təzahürünə yol açır. Lakin 
bu prosesdən həddindən artıq istifadə olunması, onun 
süniliyi və əsərin bədii mənası ilə uzlaşmaması ifa 
estetikası baxımından mənfi məna daşıyır və akademik 
ifada qəbuledilməzdir.  Mimik aparatın formalaşması üzrə 
məşqlər təbii və müntəzəm olmalıdır, şagird və tələbələrə 
müntəzəm olaraq bu və ya digər mimik prosesin estetik 
cəhətdən qəbuledilən və ya qəbuledilməz olduğu 
aşılanmalıdır. Bu proseslər həmçinin ansambl 
iştirakçılarının daxili dünyasının açıqlanmasına, 
göstərilməsinə kömək edir.  

Ifaçıların səhnədə etdiyi bütün hərəkətlər  kinetik 
proseslər adlanır və   funksionallığından asılı olaraq 
müsbət və mənfiyə bölünür.  Kinetik proseslərin 
müsbətliyi  onların tətbiqinin məqsədəuyğunluğu və 
təbiiliyi ilə müəyyən edilir.  Bu hərəkətlər ifaçılarda 
emosional təəssürat oyatmaq imkanına malikdir. Reflektor 
hərəkətlər – başın qeyri-iradi kəskin dartılması, dodaqların 
dişlənilməsi, çeynənilməsi, ağız-burun əymə, üz-gözünü 
büzüşdürmə,  ayaq şaqqıltısı, bədənin yırğalandırılması və 
sairə buna bənzər, estetik cəhətdən xoşagəlməz, musiqi ilə 
heç bir əlaqəsi olmayan reflektor hərəkətlər isə mənfi 
kinetik  proseslərdir ki,   bu növ kinetik proseslərdən xilas 
olmaq, onları tərgitmək üzərində iş aparılmalıdır.  
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8.3. Açıq çıxışa hazırlıq mərhələsi  

 
Açıq  ifaya hazırlıq mərhələsində ifaçılar bir sıra 

ifaçılıq və psixoloji məsələlərini həll etməlidirlər.  
Həll edilməli ifaçılıq məsələləri aşağıdakılardır: 
1. musiqi materialının bütün ifaçılar tərəfindən əsaslı 

surətdə öyrənilməsi;  
2. əsərin bədii məzmununun açılması, onun 

kompozisiyasının,  ayrı-ayrı hissələrinin və bütövlükdə 
lad-harmonik inkişafının aydınlıqla dərk, edilməsi;    

3. hər ifaçı tərəfindən nəinki öz partiyasının, 
həmçinin ansamblın digər iştirakçılarının partiyalarının 
olduqca mükəmməl öyrənilməsi: hər ansambl iştirakçısı 
partiyasını o dərəcədə mükəmməl öyrənməlidir ki, 
ansamblın hər-hansı iştirakçısı gözlənilməz səhvə yol 
versə, irəli getsə və ya geri qalsa, ifanı dayandırmadan, 
musiqini kəsmədən həmin səhvi aradan qaldırmaq 
mümkün olsun. 

Bu məsəllərin bir qismi ümumi məşqlərdə, bir qismi 
isə ev məşqləri zamanı həllini tapmalıdır. 

Bildiyimiz kimi, ilk birgə məşq - ansambl üzdən 
oxusudur. Lakin eyni zamanda qeyd edilməlidir ki, 
ansambl (birgə ifa) üzdən oxusunu solo üzdən oxusundan 
fərqləndirən vacib bir məqam var: ansamblda birgə ifadan 
əvvəl bütün ansambl ifaçıları öz partiyalarını araşdırmalı, 
kifayət qədər mükəmməl öyrənməlidir, çünki yalnız belə 
olan halda birgə ifa zamanı ansambl iştirakçılarının bütün 
diqqəti yalnız ansambl məsələləri üzərində cəmlənir və 
ansambl ifası nəzərəçarpan dərəcədə asanlaşır.  
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Beləliklə, birgə ifaya, ələlxüsus, ilk məşqə 
başlamazdan əvvəl hər bir ansambl iştirakçısı öz 
partiyasını, onun üzərinə düşən not mətnini mükəmməl 
surətdə öyrənməlidir – bu ansambl iştirakçısı qarşısında 
duran ən vacib məsələlərdən biri, bəlkə də birincisidir və 
keyfiyyətli ansambl məşqlərinin əsasını təşkil edir. Hər bir  
ifaçı bilməli, dərk etməlidir ki, onun birgə məşqə hazır 
olması, not mətninin öyrənilmə dərəcəsi, həmin  ifaçının 
professionallıq dərəcəsinin göstəricisidir. Hər bir ifaçı öz 
partiyasını  kifayət qədər mükəmməl öyrənməsə, birgə 
məşq zamanı ansambl iştirakçıları birgə ifa məsələlərinin 
həlli əvəzinə  tərəf müqabillərinin heç də qənaətbəxş 
olmayan “üzdən oxu” səviyyəli ifasını dinləməyə məcbur 
olur. Bu isə əsər üzərində işi ləngidir, bir çox hallarda 
ümumiyyətlə mümkünsüz edir. 

İlkin ifa – birgə üzdən oxuma zamanı ilk növbədə 
xanələrin, təqtilərin bir-biri ilə üst-üstə düşməsinə xüsusi 
fikir verilməlidir. Mətn üzərində işin bu mərhələsi əsərin 
çətinlik dərəcəsindən asılıdır: təbii ki, texniki  (metro-
ritmik, intonasiya və s.) cəhətdən çətin əsər üzərində 
tədqiqat işi daha uzunmüddətli olur.  

İlk məşq, əsərlə ansamblda ilk tanışlıq zamanı əsər 
(müəllifin temp qeydinə zidd olsa belə) asta tempdə və, 
demək olar ki, emosiyasız ifa edilməlidir - bu şərt olduqca 
vacib şərtdir. Asta temp ifaçılara digər  partiyalar ilə tanış 
olmaq, öz partiyalarını digər ifaçıların partiyaları ilə 
uyğunlaşdırmaq imkanı yaradır. 

Tempi müəyyən etmək üçün ansamblın qeyri-formal 
lideri  (dediyimiz kimi, bu funksiyanı öz üzərinə adətən 
violino ifaçısı götürür) ilk-öncə bütün ansambl ifaçılarının 
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diqqətini özünə cəlb edir, onların birgə ifaya hazır 
olduğuna vizual surətdə  əmin olandan sonra ifa edilən 
əsərin tempini boş xanə saymaqla şifahi surətdə səsləndirir 
və başlanğıc işarəsini verir. Beləliklə də musiqi mətnin 
ilkin birgə üzdən oxunması, ilkin tədqiqatı başlayır.  

 
Bundan sonrakı məşqlərdə artikulyasiya, intonasiya, 

ibarəlik, metro-ritmik, tembr-dinamik sinxronluğu, 
səslənmə tarazlığı məsələləri üzərində iş aparılır.         

 
Açıq ifaya hazırlıq mərhələsinin psixoloji məsələləri 

aşağıdakılardır: 
 
1. ən əsası - ifaçılarda konsertə, açıq ifaya daxilən 

hazır olma hissinin, çıxışa optimal hazırlıq vəziyyətinin 
formalaşmasıdır; bu mərhələdə ifaçılar öz iş və istirahət 
rejimlərini elə qurmalıdır ki, konsertə yaxşı fiziki və 
psixoloji durumda, ifanın uğurlu alınacağına inam hissi ilə 
çıxa bilsinlər; 

 
2. konsertdən əvvəl konsert keçiriləcək zalda, 

səhnədə mütləq bir-iki məşq keçirilməlidir ki, ifaçılar 
zalın və səhnənin akustikası ilə tanış olsun, ifaçıların 
oturma qaydası və yeri müəyyən edilsin, həmçinin ifaçılar 
keçirələcək konsert şəraitinə, abu-havasına qismən də olsa 
uyğunlaşsınlar.        
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8.4.   Səhnə məşqləri və yekun məşq   

Konsertdə yaxşı çıxış etmək və ya dinləyişdə 
proqramı yaxşı ifa etmək üçün  musiqiçi çıxışa optimal 
hazırlıq vəziyyətində olmalı, yəni fiziki, emosional və əqli 
cəhətdən hazır olmalıdır.   

Fiziki hazırlıq yaxşı olmaq üçün musiqiçi (hər bir 
normal insan kimi) sağlam həyat tərzi sürməli, iş və yuxu 
rejimini tarazlaşdırmalı, səhhətinə qarşı diqqətli olmalıdır. 
Musiqiçi qaçış, üzgüçülük, futbol kimi idman növləri ilə 
məşğul ola bilər. Lakin qol və çiyin nahiyələrində 
gərginlik və güc tələb edən idman növləri məsləhət 
görülmür, çünki əzələlərin həddən artıq gərginliyini tələb 
edən  gimnastika və ya ağır atletika kimi idman növləri 
musiqiçinin bilək, çiyin və döş qəfəsi əzələlərində 
gərginlik, əzələ sıxılması yarada bilər. İnsana möhkəm can 
sağlığı, güvvət, davamlılıq hissi və gözəl əhvali-ruhiyyə 
verən yaxşı fiziki hazırlıq açıq konsertdə çıxış zamanı 
yüksək emosionallığa yol açır,  olduqca zəruri olan 
diqqətin, zehnin cəmləşdirilməsi ilə bağlı əqli prosesləri 
yaxşılaşdırır.  

Sirr deyil ki, bir çox məşhur ifaçılar  hətta səhhətinin 
zəif olduğu vaxt da səhnəyə çıxa bilirdilər və buna 
baxmayaraq olduqca uğurlu çıxış edirdilər. Bu xüsusiyyət, 
möcüzəli cəhət Raxmaninova, Gilelsə, Azərbaycanın 
təkraredilməz dirijoru Niyaziyə xas idi. Maraqlıdır ki, 
səhnəyə çıxanda bu ifaçılar fiziki baxımdan özlərini daha 
yaxşı hiss etməyə başlayırdılar: konsert həyəcanı, konsert 
gərginliyi orqanizmin qoruyucu, mühafizəedici 
qüvvələrini fəallaşdırırdı və musiqiçi öz azar-bezarlarını 
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unudurdu.   Lakin şagird və tələbələr üçün  yaxşı fiziki 
formanın saxlanılması  professional vərdişlərin artırılması 
və təkmilləşməsi işində  olduqca önəmli amildir.  

Səhhət yaxşı olanda və ifa aparatı ifaya hazır olanda  
musiqiçilərin əllərində, biləklərində, barmaqlarında 
klaviaturanın, kamanın, qrifin əlahiddə duyma hissi  
yaranır.  Bu vaxt pianoçular “yüngül” barmaqlardan, 
violinoçular – “pərvazlanan” əllərdən danışırlar. Bütün bu 
hissləri, duyğuları yadda saxlamaq, qələmə almaq – 
yazmaq, dəfələrlə yada salmaq məsləhət görülür ki, 
çıxışdan əvvəl onları xatırlayıb, yada salıb   yenidən 
canlandırmaq mümkün olsun.  

Səhnə həyəcanının əsas məsələsi -   diqqəti ifa edilən 
əsər üzərində cəmləmək qabiliyyəti, bacarığı və 
iqtidarıdır. Fövqəladə musiqi istedadına, xüsusi səhnə 
qabiliyyətinə malik şəxslərdə  özünücəmləmək, 
özünütoplamaq bacarığı bu və ya digər dərəcədə intuitiv 
şəkildə təzahür edir. Lakin belə bacarığı olmayanlar onu 
xüsusi surətdə inkişaf etdirməli, bu hissi özündə oyatmağı 
öyrənməlidir.  

Səhnə həyəcanı ilə mübarizənin ən təsirli üsulu -  
özünücəmləmək, özünütoplamaq bacarığıdır ki, bu da 
şagird və tələbəyə sinifdə, konsertə hazırlıq prosesində 
aşılamaq lazımdır. Tələbə bilməlidir ki, onun əsas vəzifəsi 
– fikrini ifa edilən əsər üzərində cəmləməkdir. Heç kim və 
neç nə onu bu fikirdən yayındırmamalıdır: nə yad, kənar 
adamların otaqda (zalda) olması və ya içəri daxil olması, 
nə lazımsız fikirlərin əmələ gəlməsi, nə hər-hansı kənar 
səslər və ya kiminsə ucadan danışmağı və s. Yeganə 
məqsəd – fikrin, alətin səslənməsi, ifadəlik, ibarəlik, 



100 

səslərin nisbəti və tarazlığı və sairə bunun kimi ifa 
məsələləri üzərində son dərəcə cəmlənilməsidir.  

Bu tələb, yəni, fikrin ifa edilən əsər üzərində 
cəmləşdirilməsi tələbi ümumiyyətlə bütün ifa hallarına 
aiddir: ifaçılar istənilən məkanda - sinifdə və ya zalda – 
ifaya başlamazdan əvvəl bir növ “özünə qapanmalı”, ifa 
ediləcək əsərin tempini, metro-ritmik özəlliklərini 
xatırlamalı, xəyalən həmin əsərin əhvali-rühiyyəsini 
hafizələrində canlandırmalı və, beləliklə də, özlərini əsərin 
ifasına psixoloji baxımdan hazır vəziyyətə gətirməlidirlər.      

Məşqlər adətən sinifdə, ansambl ifaçılığı üçün təbii 
olan kamera (otaq) akustikasında keçirilir. Burada 
səslənmə gücünün bir növ hüdudları, forte və piano 
nüanslarının ölçüləri, səslənmə mütənasibliyi 
müəyyənləşir, replikaların ifasının müvafiq tərzi və tonu 
işlənilir,  partnyorlar arasında təmas, əlaqə yaranır, onlar 
tərəf müqabilin ifa etdiyi ən xırda çalara dəqiqliklə cavab 
verir, yəni özlərini tamamilə təbii və sərbəst hiss edirlər. 
Lakin zalda, səhnədə ilk məşq bəzən sevincdən daha çox 
məyusluq gətirə bilər. Belə ki, böyük, akustikası tanış 
olmayan yeni məkanda partnyorlar biri birini pis eşidir və 
açıq-aydın psixoloji diskomfort hiss edirlər. Nəticə kimi 
dinamika solğunlaşır, replikalar dəqiqliyini və enerjisini 
itirir, kulminasiyalar zəifləyir, hərəkət ya ləngiyir, ya da 
əksinə, həddindən artıq tələsikdir, ansambl sanki dinləyici 
üçün yox, özü üçün ifa edir, bir sözlə, sinifdəki parlaq və 
inandırıcı ifadan əsər-əlamət qalmır. Bütün bu 
əlamətlərdən bəlli olur ki, ansambl iştirakçıları yeni 
akustik mühitdə özünü itirib.  
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Bu mərhələdə ilk növbədə ifanın tərzi 
dəyişdirilməlidir: ansambl iştirakçıları ifalarını yeni 
akustik şəraitə uyğun olaraq qurmalı, dinamikanın 
kontrastını, replikaların dəqiqliyini və enerjisini artırmalı, 
kulminasiyaları daha parlaq etməlidirlər.  

Yuxarıda deyildiyi kimi, konsert çıxışına psixoloji 
hazırlığı yoxlamaq, səhnə həyəcanını azaltmaq üçün  
həmin proqramı bir-iki dəfə nisbətən kiçik məkanda – 
dostların və tanışların qarşısında və ya başqa,  nisbətən az 
hazırlıqlı auditoriya (məsələn, məktəb şagidləri) qarşısında 
ifa etmək olduqca faydalıdır. Açıq konsert musiqiçidən 
böyük iradə, səy, fikri, diqqəti cəmləmək bacarığı, 
dinləyici ilə emosional təmas qurmaq bacarığı tələb edir.   

Qeyd edilməlidir ki, məşhur rus-sovet musiqiçilər və 
pedaqoqları L.A.Barenboym, D.D.Blaqoy, Q.M.Koqan, 
G.Q.Neyqauz, S.İ.Savşinski, S.Y.Feynberq və s. kitabları, 
məqalələri, metodiki tövsiyələrində konsert çıxışına 
psixoloji hazırlıq barədə çox dəyərli, ətraflı tədqiqatlar və 
məsləhətlər var.   

 
8.5.   Səhnə həyəcanı barədə 

 
Hər bir musiqiçi üçün səhnədə, dinləyici qarşısında 

çıxış bu və ya digər dərəcədə həyəcandır. Təcrübəsiz 
ansambl üçün böyük səhnədə, zalda ilk çıxış isə ikiqat 
həyəcandır.     

Səhnə həyəcanının yaranma səbəbləri bir neçədir.  
Bunlardan ən çox rast gələn səbəb – ifaçını narahat 

edən  “Mənim haqqımda nə deyəcəklər?”, “Nə 
düşünəcəklər?”, “İfanı nə cür qiymətləndirəcəklər?” və s. 
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bu kimi suallar, fikirlər və ya qeyri-şüurlu hisslərdir. Bu 
həyəcanın əsas səbəbi – ifaçının öz çıxışına qarşı 
məsuliyyət hissidir. Lakin bu həyəcan həddən artıqdırsa, o, 
ifaçı üçün olduqca xoşagəlməz olmaqla yanaşı həm də 
ifaya da ziyan vurur. Digər tərəfdən həyəcanın tamamilə 
olmaması ifaçı üçün daha ziyandır, daha arzuolunmazdır, 
çünki ifa etdiyi musiqiyə qarşı biganə olan ifaçı səhnədə 
maraqlı və dəyərli heç nə yarada bilməz. Ifaçı  tərəfindən 
öz şəxsinin, öz imkanlarının qiymətləndirilməsi, lazımi 
qədər qiymətləndirilməməsi və ya həddindən artıq 
qiymətləndirilməsi səhnə həyəcanı problemi ilə bilavasitə 
bağlıdır və ifaya eyni dərəcədə neqativ təsir edir. 

Səhnə həyəcanının daha bir yayılmış  səbəbi - açıq 
çıxış üçün ifaçının texniki imkanlarına, texniki hazırlığına  
uyğun olmayan çətin materialın seçilməsidir ki, bu  halda 
səhnə həyəcanı ikiqat arta bilər. Bu baxımdan ifaçının 
texniki hazırlığına cavab verməyən, onun üçün texniki 
cəhətdən həddən artıq çətin olan əsəri açıq ifaya çıxarmaq 
məsləhət görülmür. 

Dinləyici qarşısında özünü itirməmək bacarığının 
əldə edilməsi ev məşqləri zamanı özünə nəzarətdən 
başlanılmalıdır: diqqət və fikri cəmləmək bacarığını hər 
gün, hər saat məhz evdə məşq etmək lazımdır. 

Artıq ilkin təlimdən başlayaraq şagirddə səhnəyə, 
konsert çıxışlarına məhəbbət aşılanmalıdır. Ifaçı  səhnədə 
çıxışından zövq almalıdır – bu hiss səhnə həyəcanının 
dağıdıcı, məhvedici gücünə qalib gəlməyə kömək edir. 

Səhnədə çıxış zamanı əsas məqsəd – ifaçının bütün 
fikrinin ifa edilən əsər üzərində, alətin səslənməsi, 
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ifadəlilik, səslərin nisbəti və sairə ifa məsələləri üzərində 
cəmlənməsidir.  

Səhnədə ifa zamanı ifaçının geyimi də böyük rol 
oynayır: geyim rahat olmalı, ifaçını qıcıqlandırmamalı, ən 
əsası - ifaya mane olmamalıdır.  

Lakin səhnə həyəcanının dərəcəsinə təsir edən ən 
vacib, ən mühüm məqam – səhnəyə çıxarılan ifa 
proqramının, ifa edilən əsərlərin ifaçı tərəfindən nə 
dərəcədə öyrənilməsi, hazır olmasıdır. Proqram, əsər və ya 
əsərlərin öyrənilməsi prosesi nə qədər diqqətli, 
mükəmməl, səliqəli və əsaslı olubsa, proqram nə dərəcədə 
öyrənilibsə, səhnə həyəcanının kəskinliyi, gücü də bir o 
qədər də az olur.   

Daha bir mühüm məqam: ifaçı  bilməlidir ki, 
səhnədə ifa zamanı ayrı-ayrı səhvlərə yol verilərsə, diqqəti 
həmin səhvlərin üzərində cəmləmək, ifa zamanı həmin 
səhvlər barədə düşünmək olmaz, çünki bununla həmin 
səhvləri düzəltmək mümkün deyil. Həmçinin, səhnədə ifa 
zamanı yol verilən səhvlər barədə düşüncələr və 
mütəəssirlik ifaçıların diqqətini  dağıdır, onlar özünü 
itirirlər. Bu isə yeni səhvlərə gətirib çıxarır.  Belə 
situasiyada ən əsas məqam ondan ibarətdir ki, ifaçılar 
buraxılan səhv barədə düşünməməli, diqqətlərini yalnız və 
yalnız ifa edilən əsər üzərində cəmləməlidir. Atalar 
demişkən, keçənə güzəşt deyərlər. İfa zamanı, ələlxüsus, 
açıq ifa – konsertdə çıxış zamanı ifaçı özünün və ya 
tərəfdaşının yol verdiyi səhv üçün özünü (və tərəfdaşını 
həmçinin!) bağışlamağı bacarmalı, həmin səhvi 
“unutmalı” və fikrini əsərin sonrakı hissəsinin düzgün 
ifası üzərində cəmləməlidir.  
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Səhnə vərdişləri musiqiçinin açıq çıxışa ifa və 
psixoloji hazırlığı zamanı, həmçinin, konsert təcrübəsi 
zamanı formalaşır və təkmilləişir.   

Qeyd edilməlidir ki, müntəzəm konsert çıxışları 
ifaçılarda səhnə xofunu, səhnə qorxusunu azaldır, onlarda 
iradənin güclənməsinə, “estrada əhvalı”, “səhnə ruhu”, 
“səhnə abu-havası” adlanan emosional vəziyyətin 
tərbiyələndirilməsinə olduqca çox kömək edir.  Hər bir 
ifaçı mümkün qədər tez-tez açıq konsertlərdə çıxış etməyə 
can atmalıdır – bu çıxışlar musiqiçilərdə ifaçılıq 
fəaliyyətində yeni nəaliyyətlər qazanmaq üçün lazım olan 
ifa və psixoloji xüsusiyyətlərin formalaşmasına kömək edə 
bilər. 

Bütün tədqiqatçılar eyni fikirdədir ki, səhnə 
həyəcanına qalib gəlmək mümkündür, lakin bunun üçün 
özünü bilmək, tanımaq, dərk etmək,  müxtəlif özünətəsir 
üsul və vasitələrini sınamaq, yoxlamaq   bunlardan 
hansının nə vaxt və hansı şəraitdə kömək edəcəyi barədə 
anlayışa sahib olmaq lazımdır.   

Səhnə həyəcanını azaltmaq üçün müəllimin tələbə ilə 
konsertqabağı ünsiyyət prosesi olduqca vacibdir. Belə ki, 
müəllim tələbəni ruhlandırmalı, ona mənəvi dayaq 
olmalıdır. Müəllim tələbəni inandırmalıdır ki, 
müvəffəqiyyətli çıxış üçün onun kifayət qədər qüvvə və 
bacarığı  var.  

Eyni zamanda qeyd edilməlidir ki, buna bənzər, 
lakin bir qədər fərqli ünsiyyət, tələbədə öz qüvvə və 
bacarığına inam aşılanması təkcə konsert çıxışı 
ərəfəsində deyil, təlimin əvvəlindən, demək olar ki, hər 
dərsdə yer almalıdır. Tələbəyə  birmənalı olaraq 
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aşılanmalıdır ki, onun öyrəndiyi hər bir əsərin  ifası ilk 
növbədə onun özü üçün, onun özünün bir şəxsiyyət və 
musiqiçi kimi inkişafı üçün, onun öz zövqünü oxşamaq 
üçündür və bu əsərin açıq ifası yalnız ikinci plandır: 
ifaçının uzunmüddətli, gərgin əməyinin yekunu, onun 
bacarıq və qabiliyyətinin,  gərgin əməyinin nəticəsinin 
nümayişidir.  

Istənilən ifaçının, o cümlədən, tələbənin çıxışı 
kiminsə xoşuna gələ bilər, kiminsə, əksinə, xoşuna 
gəlməyə bilər. Lakin bu prosesdə ən önəmli odur ki, ifaçı 
– tələbə olsun, və ya professional musiqiçi – bu musiqi 
əsərinin öyrənilməsinə, onun texniki çətinliklərinin dəf 
edilməsinə böyük əmək sərf edib, əsəri bacardığı qədər 
mükəmməl öyrənib, bu musiqinin gözəlliyini,  
özünəməxsus estetik xüsusiyyətlərini aşkar edib. Eyni 
zamanda  o, əsərin ifa prosesindən  zövq alır. Beləliklə də 
ifaçı konsert çıxışında gərgin əməyinin nəticəsinin,  estetik 
dəyərlərin nümayişi ilə yanaşı həmçinin həmin musiqinin 
ifasından əldə etdiyi böyük şövq və həvəs hisslərini 
dinləyici ilə bölüşür, bilik və bacarığının nəticəsini 
dinləyiciyə təntənəli surətdə bağışlayır, ənam edir. 
Konsert çıxışına belə “eqoistik” nöqteyi-nəzər,  həmçinin, 
mükəmməl öyrənilmiş proqram, yüksək əhvali-ruhiyyə, 
özünəinam hissi, ifadan alınan zövq və bu zövq hissini 
dinləyici ilə  bölüşmək istəyi – bütün bunlar səhnə 
qorxusu, səhnə həyəcanı ilə mübarizənin ən yaxşı üsulu və 
müvəffəqiyyətli konsert çıxışının əsasını təşkil edir. 
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8.6. Konsert günü əməl edilməli qaydalar. 
 
Konsert günü ifaçılar bəzi qaydalara əməl 

etməlidirlər.  
Ifaçının açıq çıxışdan əvvəl vaxtını necə keçirməsi 

olduqca önəmli məsələdir.  Konsert günü riayət edilən 
qaydalar, bu günün rejimi barədə müxtəlif fikirlər və 
rəylər mövcuddur. Əksər  metodikalara əsasən, konsert 
günü iki və ya üç saatdan çox məşq etmək məsləhət 
görülmür. Belə məşq zamanı proqramı tələsmədən, sakit 
tərzdə ifa etmək, əsərin ifasına dair  fikir və niyyətləri 
diqqətlə yenidən nəzərdən keçirmək məsləhət görülür.  

Ifaçıların psixoloji vəziyyəti sakit və rahat olmalıdır. 
Bu baxımdan konsertdən əvvəl dincəlmək, bir az yatmaq 
olduqca faydalıdır – yuxu əsəb sistemini sakitləşdirir, 
insanın beynini lazımsız fikir və qayğılardan azad edir.  

Məşhur kəlamda deyilən kimi, uğuru ən ağıllılar 
deyil, emosional cəhətdən ən dayanıqlı, ən sabit, özünə 
inanan insanlar əldə edir. Bu fikrin müdrikliyinə riayət 
edərək, tövsiyə olunur ki,  səhnəyə çıxmazdan əvvəl rahat 
vəziyyətdə, hətta əzələləri bir qədər zəif, gücsüz hala 
gətirərək oturmaq, bununla da çıxış üçün vacib olan 
iradəli səbir, dözüm bacarığını möhkəmləndirmək 
lazımdır. Bununla yanaşı ifaçı (ifaçılar) fikrini cəmləyib 
yalnız və yalnız ifa olunacaq əsərə, onun xasiyyəti, tempi, 
ifa çətinlikləri və xüsusiyyətlərini daxilən xatırlamağa 
yönəltməlidir. 
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 9. Kamera ansamblının kommunikativ xüsusiyyətləri 
  
Kamera ansamblı ifaçılığının mühüm 

funksiyalarından biri –  birgə ifa, birgə yaradıcılıq bacarığı 
ilə yanaşı şəxsiyyətin kommunikativ xüsusiyyətlərini, 
psixoloji kompromisə gəlmək bacarığını formalaşdıran 
pedaqoji funksiyadır.  

Kamera ansamblı fənni tələbələrin  kommunikativ 
xüsusiyyətlərini daha intensiv inkişaf etdirən fəndir, çünki 
bu fənn mahiyyətinə görə bir neçə musiqiçinin şəxsi 
ünsiyyətini nəzərdə tutur.  İfaçılığın xor və orkestr 
formalarında da həmçinin musiqi ifaçılığı prosesinin 
iştirakçıları arasında kommunikasiya, ünsiyyət həyata 
keçirilir. Lakin burada müəllim (dirijor) böyük kollektivlə 
işləyir. Kamera ansamblı məşqləri isə individual məşqlərə 
daha yaxındır:  burada müəllim iki, üç, dörd və daha çox 
tələbə ilə işləyir və beləliklə də tələbələrin lazımi şəxsi 
xüsusiyyətlərinin inkişaf etdirilməsi üçün daha əlverişli 
şərait yaranır.  

Mahiyyət etibarilə “ansambl”, “musiqiçilərin adi 
birgə ifası, musiqiçilərin birləşmələri” deyil, bu anlayış 
daha dərin, daha çox məna daşıyan  böyük  mövhumdur. 
Bu musiqiçi birləşmələri həmçinin ictimai həyat 
məktəbidir, çünki birgə ifaçılıq -  nöqsansız, qüsursuz ifa 
naminə başqaları ilə sıx birlikdə olmaq, səslərin və 
alətlərin harmonik həmahəngliyini tapmaq üçün 
təşkilatçılıqda və əlaqələndirmədə olduqca sərt nizam-
intizama riayət etmək  deməkdir. Beləliklə də musiqiçilər 
öz aralarında həmrəylik və qardaşlıq ruhu yaradır, 



108 

özünəhörmət hissini inkişaf etdirir, özündə musiqi ilə 
bağlı etik və estetik dəyərləri tərbiyə etdirirlər.   

Birgə ifa zamanı ansamblın hər bir iştirakçısı digər 
iştirakçının (iştirakçıların) partiyasını eşitmək, ifa edilən 
partiyanın funksiyasından asılı olaraq onu qabartmaq və 
ya arxa plana çəkmək, bu və ya digər şəkildə tələffüz 
etmək və sairə bu kimi sırf ansambl ifaçılığı bacarıqları ilə 
yanaşı, eyni zamanda bu və ya digər məsələlərin həlli 
üçün öz nöqteyi-nəzərini, öz fikrini digər iştirakçılara 
korrekt formada çatdırmaq bacarığını,  tolerantlıq, 
səbirlilik bacarığını, digər ifaçıların fikirlərinə hörmətlə 
yanaşmaq  bacarığını öyrənir. Ansambl iştirakçıları 
arasında psixoloji maneələrin aradan qaldırılması üçün, 
məsələnin optimal bədii həllini tapmaq üçün musiqiçilər 
arasında ünsiyyət diskussiya, müzakirə formasını 
daşımalıdır. Ünsiyyətin məhz bu forması zamanı qarşılıqlı 
tərbiyə prosesi baş verir, hər musiqiçinin daxili dünyası 
həm  zənginləşir, həm də digər iştirakçıları zənginləşdirir, 
insan münasibətləri mədəniyyəti inkişaf edir.  

Ansambl ifaçısı interpretator, yəni musiqi əsərinin   
şərhçisi olmaqla yanaşı, eyni zamanda musiqi incəsənət 
vasitələrinin köməyilə  auditoriya ilə informasiya 
mübadiləsi həyata keçirən kommunikator olmalıdır. 
İfanın  müştərək, kollektiv  xasiyyəti, ansambl 
iştirakçılarının üzərinə xüsusi öhdəlik qoyur: onların hər 
biri özünü ümumi ifa prosesinə daxil olmuş hiss etməlidir, 
təkcə özünün deyil, həmçinin  tərəfmüqabillərinin də 
partiyalarını bilməli, ansambl yoldaşlarının bədii niyyət-
fikirlərinə diqqət yetirməli, özlərində “ansambl hissi” 
yetişdirməlidirlər.  Bu o deməkdir ki, musiqinin birgə ifası 
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zamanı  ansambl ifaçıları musiqi incəsənəti vasitələri ilə 
həm auditoriya (dinləyici) ilə, həm də öz aralarında 
kommunikativ ünsiyyətə girirlər.  Müasir musiqi 
incəsənətində ansambl ifaçılığı rolunun artması, 
musiqiçilərin kommunikativ xüsusiyyətlərinə qarşı tələbləri 
artırır. Beləliklə də “Kamera ansamblı” fənni ifaçı 
tələbələrin kommunikativ xüsusiyyətlərini: ünsiyyət 
mədəniyyətini, bacarığını, birgə ifa prosesində həmkarını, 
“həmsöhbət”ini dinləmək və cavab vermək bacarığını 
formalaşdırır və inkişaf etdirir.  

 
Ansambl ifaçılığında kollektivin hər bir iştirakçısı ifa 

prosesinə yaradıcılıqla yanaşmalıdır.  
Ansambl ifaçılığında  yaradıcılıq  impulsunun  

təzahürü  üçün  bir  sıra  şərtlərin  mövcudluğu  labüddür:  
 
1) ansambl iştirakçısı yaradıcı şəxsiyyət olmalıdır;  
 
2) ansamblın bütün iştirakçılarının yaradıcılıq 

fərdiyyətləri, şəxsiyyətləri  qarşılıqlı anlaşma əsasında 
ansamblda  birləşməlidir;       

 
3) ansamblın bütün iştirakçıları öz tərəfdaşları ilə 

ünsiyyətdə açıq, qərəzsiz, xeyirxah olmalıdır.   
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9.1. Professional-kommunikativ vərdişlərin 
formalaşma üsulları  

 
Ansambl ifaçısı interpretator - yəni, musiqi əsərinin  

(yeni bədii reallıq yaradan)  şərhçisi olmaqla yanaşı eyni 
zamanda musiqi incəsənəti vasitələri köməyilə  auditoriya 
ilə informasiya mübadiləsi həyata keçirən kommunikator 
olmalıdır. İfanın kollektiv, müştərək xasiyyəti, ansambl 
iştirakçılarının üzərinə xüsusi öhdəlik qoyur: onların hər 
biri özünü ümumi ifa prosesinə daxil olmuş hiss etməli, 
təkcə özünün deyil, həmçinin öz tərəfdaşlarının da 
partiyalarını bilməli, ansambl yoldaşlarının bədii niyyət-
fikirlərinə diqqət yetirməli, özlərində “ansambl hissi” 
yetişdirməlidirlər.  Bu o deməkdir ki, musiqinin birgə ifası 
zamanı  ansambl ifaçıları musiqi incəsənəti vasitələri ilə  
həm auditoriya (dinləyici) ilə, həm də öz aralarında 
kommunikativ ünsiyyətə girirlər. Beləliklə də müasir 
musiqi incəsənətində ansambl ifaçılığı rolunun artması, 
musiqiçilərin kommunikativ xüsusiyyətlərinə qarşı 
tələbləri artırır.  

 
Ifaçı-musiqiçidə professional-kommunikativ 

(peşəkarlıq-ünsiyyət) vərdişlərin formalaşma prosesinin 
musiqi ifaçılığı sənətinin müxtəlif növlərində və onların 
təlimində özünə xas xüsusiyyətləri var.    

 
Kamera ansamblı sinfində tələbələrdə professional-

kommunikativ vərdişlərin formalaşma üsulları  
aşağıdakılardır:  
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1. ansambl partiturasının kompleks mətn 
(tekstoloji) təhlili, analizi;  
 
2. ifanın sinxronlaşdırılması;  
 
3. musiqi “dialoqu”;  
 
4. səhnə situasiyalarının modelləşdirilməsi.  
 
Ansambl partiturasının kompleks tekstoloji təhlili 

musiqi mətninin əsaslı surətdə və müntəzəm 
(sistemləşdirilmiş) halda öyrənilməsini nəzərdə tutur. 
Bunun nəticəsində ansamblın hər bir üzvü nəinki özünün, 
həmçinin ansamblın digər iştirakçılarının partiyaları ilə 
tanış olur. Bu tanışlıq isə ifa edilən əsərin bədii 
mahiyyətini, ideyasını anlamağa və onun əsasında 
dinləyicilərə yönəldilmiş vahid interpretasiya planının 
yaradılmasına kömək edir.  

Bu həmçinin ansambl uyğunlaşmasının inkişafını, 
həmrəylik hissinin və musiqi hadisələrini qabaqcadan  
duymaq bacarığının inkişafını təmin edir, çünki 
tərəfdaşların ifa niyyətini yalnız o vaxt qabaqcadan 
duymaq olar ki,  onların ifa edəcəyi musiqi materialı 
ifaçıya bəlli olsun,  əvvəlcədən öyrənilsin, təhlil edilsin.  

Ansambl partiturasının kompleks tekstoloji təhlili ifa 
edilən mətnə şüurlu yanaşma formalaşdırır və bununla da 
ifanın bədii nəticəsini yaxşılaşdırır ki, bu da öz 
növbəsində səhnə-musiqi ünsiyyətini artırır.  

Ifanın sinxronlaşdırma üsulu musiqi əsərinin 
zaman təşkili haqqında ansambl iştirakçılarında vahid 
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təsəvvür yaradılmasına yönəldilir,  qarşılıqlı ansambl 
əlaqələrinin metro-ritmik, temp və artikulyasiya tərəflərini 
nəzərə alır.   

Yuxarıda qeyd edilən kimi, sinxronluq – ansambl 
ifaçılığının ən vacib xüsusiyyətlərindən biridir. Ansambl 
partiturasının ən kiçik uzunluqları (yalnız səslər deyil, 
həmçinin pauzalar da daxil olmaqla)  bütün ifaçılar 
tərəfindən eyni zamanda və son dərəcə dəqiqliklə dərk 
edilməlidir. Bu, həm ifada yüksək bədii nəticələr əldə 
etmək üçün lazımdır, mütləqdir. Eyni zamanda bu  həm də 
musiqiçilərdə (biri digərlərinə) uyğunlaşma qabiliyyətini 
və tərəfdaşların ifa niyyətlərini əvvəlcədən duymaq 
bacarıqlarını formalaşdırır.  

“Musiqi dialoqu” üsulu ansambl uyğunlaşmasının 
və fəal həmtəəssüratlılığın  yaradılmasına, yetişdirilməsinə 
və təkmilləşdirilməsinə imkan yaradır, səbəb olur. 
“Musiqi dialoqu” təkcə musiqi replikalarının 
növbələşməsi deyil, həmçinin ifanın məna mərkəzinin  bir 
ansambl iştirakçısından digərinə keçməsini də nəzərdə 
tutur.  Bu isə ansambl iştirakçılarında  biri digərinə qarşı 
incə emosional həmtəəssüratlılıq, həmduyğuluq tərəf 
müqabilinin mövqe və fikirlərini “qəbul etmək” bacarığını 
yaradır, formalaşdırır. Beləliklə də bu və ya digər musiqi 
əsərini ifa edərkən ansambl iştirakçıları daimi dialoqda 
(dialoq vəziyyətində), qarşılıqlı təsir dairəsində 
(vəziyyətində) olur, musiqi dialoqunun xasiyyəti isə 
partiyaların funksiyaları ilə müəyyən olunur, həmin 
funksiyalardan asılı olur.   

Səhnə hadisələrinin (situasiyasının) 
modelləşdirilməsi barədə əvvəlki bölmədə nəql edilibdir.  
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10. Ansamblda oturuş qaydalarına dair. 
 

Kamera musiqisi ənənəvi olaraq əzbərdən deyil, 
notla ifa edilir. Kamera musiqisinin spesifik xüsusiyyətləri   
ifaçıların oturuş qaydalarını müəyyənləşdirmişdir.  

Belə ki, ənənəvi olaraq, fortepiano və violino (viola) 
duetində violino ifaçısı oturmur, ayaq üstə, pianoçunun 
sağ tərəfində və onun görmə dairəsində dayanır. Bu zaman 
violinoçu və onun pultu pianoçunu “hasarlamamalı”, 
pianoçunun qarşısını tutmamalıdır. 

Fortepiano alətinin iştirakı olan trioda ifaçılar 
musiqini oturaraq ifa edir, violinoçu və violonçel ifaçısı 
üzbəüz, pianoçudan sağda, pianonun önündə əyləşir.  

Fortepiano kvarteti, kvinteti və s. iri həcmli 
ansambllarda simli-kamanlı alətlər həmçinin pianoçudan 
sağda, eyni zamanda ənənəvi simli trio, kvartet və s. 
ansambl oturuş qaydalarına riayət edərək yerləşməli, bu 
tərkiblərin oturuşu da yuxarıda sadalanan tələblərə uyğun 
olmalıdır: ifaçılar bir birinin görmə dairəsində oturmalı, 
lakin çalışmalıdılar ki, onların özləri və ya pultları 
ansamblın digər iştirakçılarını dinləyicidən “gizlətməsin”.  

(Qeyd edilməlidir ki, bəzən yalnız simli alətləri 
birləşdirən ansambllarda, məsələn, iki violino və violadan 
ibarət simli trioda, və ya bir fortepiano və çoxsaylı simli 
alətlərdən ibarət ansambllarda - unisonlarda və hətta  
kamera orkestrində violino, viola və konrtabas ifaçıları 
proqramı ayaq üstə ifa edir). 

Yuxarıda qeyd edilən kimi, violino və viola alətləri 
ifaçılarının ansamblda (həmçinin, orkestrdə) oturuşuna 
xüsusi tələblər  var və bunlar aşağıdakılardır:  
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 violino və viola ifaçılarının oturuşu “dərin” 
olmamalıdır, yəni ifaçının kürəyi oturduğu kürsünün 
(stulun) arxasına söykənməməlidir. İfaçı stulun 
oturacağının ön tərəfində, ön sağ qırağında, bir qədər 
yanakı – ayaqları və dizləri təxminən 45o sol tərəfə 
yönəlmiş vəziyyətdə oturmalıdır: bu vaxt bədənin ağırlığı 
daha çox sol budun üstünə düşür.  Sol ayaq bir qədər 
irəlidə, sağ ayaq isə arxaya çəkilmiş vəziyyətdə 
yerləşdirilir (sağ ayağın pəncəsi yalnız iç tərəfi ilə yerə 
dirənir, sağ ayaq pəncəsinin sağ tərəfi yerə dəymir, daban 
bir qədər qaldırılmış vəziyyətdə saxlanılır), beləliklə də 
ifaçının sağ dizi  (sol dizinə nisbətən) bir qədər aşağıda 
yerləşir ki, sağ ayağın dizi kamanın hərəkətinə mane 
olmasın. Belə oturuş  “səthi, dayaz oturuş” və ya  “orkestr 
oturuş tərzi” adlanır. 

Pultların hündürlüyü elə nizamlanmalıdır ki, not 
mətni ifaçının gözləri səviyyəsində olsun: pultun bundan 
hündür səviyyəsi violino və viola ifaçısının sağ qolunun 
hərəkətini asanlaşdırır, lakin ifaçıların görmə dairəsini 
məhdudlaşdırır, digər ifaçıları görməyə mane olur. 
Gözlərin səviyyəsindən aşağıda yerləşən pult isə ifaçının 
qamətini pozmaqla  aləti tutmaq qaydalarını pozur, 
keyfiyyətli səs hasilinə mane olur. Həmçinin ifaçının 
qamətini pozan bu cür oturuş estetik nöqteyi-nəzərindən 
qəbul edilməzdir, olduqca eybəcərdir.  

Eyni zamanda ansambl iştirakçıları pultlarının 
hündürlüyü biri digərindən çox fəqlənməməlidir, nisbətən 
eyni olmalıdır ki, pultlar ansambl iştirakçılarını 
çəpərləməsin, onların görmə dairəsini məhdudlaşdırmasın. 
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11.  Kökləməyə dair.  
 

Fortepiano alətinin iştirakı olan ansambl 
tərkiblərində  bütün alətlər fortepianoya əsasən köklənir. 
Fortepianonun  köklənməsi və ya dəyişdirilməsi olduqca 
mürəkkəb bir prosesdir. Bu   səbəbdən fortepiano  aləti hər 
hansı bir məkanda yerini tutanda köklənir və, demək olar 
ki, “ömrünün axırına qədər” kökünü dəyişmir. Vaxtaşırı 
fortepianonun kökü yoxlanılır, kökdən düşmüş simlər 
köklənir və beləliklə də fortepianonun kökü tənzimlənir. 

Ansambl alətlərinin köklənməsi zamanı digər 
alətlərin açıq simləri fortepiano alətinin müvafiq səsləri ilə 
köklənir. Belə ki, violino və viola alətlərinin “lya” açıq 
simlərini fortepianonun birinci oktavasının “lya” səsinə 
(a1)  uyğun kökləyirlər. Violonçel aləti  kiçik oktavanın 
“lya” səsi (a), konrabas aləti isə böyük oktavanın “sol” 
səsi (G) ilə köklənir. Digər tərkibli ansambllar kamertonun 
köməyi ilə köklənir. 

Kökləmə zamanı maraq doğuran bir neçə məqam, 
xüsusiyyətlər var ki, ansambl ifaçıları bunları bilməlidir.  

Bildiyimiz kimi, fortepiano aləti - müntəzəm 
temperasiyalı alətdir, ansamblda iştitak edən digər 
alətlərin əksəriyyəti isə - qeyri-müntəzəm temperasiyalı 
alətlərdir.   

Temperasiya – müəyyən musiqi səs sistemi tərkibinə 
daxil olan tonların yüksəkliyinin və miqdarının müəyyən 
edilməsidir.  

Oktava intervalı 12 bərabər hissəyə - yarımtona 
bölünən quruluş, sistem müntəzəm temperasiyalı quruluş, 
sistem adlanır. Bu cür temperasiyalı quruluşa tələbat XVI-
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XVIII əsrlərdə musiqidə yeni formalar və janrların 
yaranması, musiqi ifadəliyi vasitələrinin inkişafı ilə  
bağlıdır. Qeyd edilməlidir ki, bu vaxta qədər musiqidə 
tətbiq edilən “təmiz” və ya “pifaqor” quruluşu adlanan 
qeyri-müntəzəm temperasiyalı quruluşda enharmonik 
səslərin yüksəklikləri biri digəri ilə üst-üstə düşmürdü, 
məsələn, lya-diyez və si-bemol, do-diyez və re-bemol,  re-
diyez və mi-bemol və s. kimi səslər fərqlənir, onların 
yüksəklikləri arasında fərq mövcud idi. Bu isə major-
minor sistemi tonallıqlarının inkişafını ləngidirdi, çünki 
major-minor sistemində yazılmış əsərlərin ifası üçün ya 
oktavada mövcud hər səs, o cümlədən, enharmonik səslər 
üçün ayrı-ayrı (individual) klaviş (dil) quraşdırılmalı idi, 
ya da uzaq tonallıqlara keçidlərdən imtina edilməli idi.    

Müntəzəm temperasiya zamanı oktavanın 12 bərabər 
hissəyə bölünməsi nəticəsində isə enharmonik bərabər 
səslər (notlar) arasında komma adlanan fərq itir.  

Fortepiano alətində səslərin temperasiya edilməsi 
kökləmə adlanır. Alətlərin temperasiya edilməsi təxminən 
XVIII əsrin ortalarında bərqərar olmuşdur. Iohann 
Sebastian Bax bu  önəmli yeniliyi özünün məşhur 
"DasWohltemperierte Clavier" adlı 24 prelüd və fuqa 
məcmuəsi  ilə salamlayır. Məcmuə  müntəzəm 
temperasiyalı fortepiano üçün, yəni bütün 24 major və 
minor tonallıqlarda yazılan əsərləri ifa etməyə imkan 
verən alət üçün bəstələnmişdir. 

Bildiyimiz kimi,  fortepiano aləti müntəzəm 
temperasiya edilmiş quruluş, sistem əsasında köklənir. 
Ansamblın digər alətləri isə (violalar fəsiləsinin alətləri, 
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nəfəsli alətlər və s.) əksər halda  qeyri-müntəzəm 
temperasiyalı alətlərdir.   

Fortepiano alətinin xüsusiyyətlərindən biri də – bu 
alətin səslərinin bir deyil, iki və hətta üç simlə 
səsləndirilməsidir. Belə ki, fortepianoda ən aşağı registrli 
səslər - bir sim, bəm registrli səslər  – unison köklənmiş 
iki sim, orta və yüksək registrdə yerləşən  səslər isə (o 
cümlədən, kökləmə prosesində oriyentir səs olan birinci 
oktava “lya” səsi də) unison köklənmiş üç sim ilə 
səsləndirilir. Fortepiano alətinin köklənməsi zamanı orta 
və yüksək registrdə yerləşən hər hansı səsi, məsələn “lya” 
səsini səsləndirən üç sim ideal unison şəkildə, yəni hər 
üçü 440 hers  köklənsə, “rəngsiz”, “boyasız”, “ağ”, 
“bəyaz”, bir növ kompüter səsini xatırladan “cansız”, 
çalarsız bir səs alınır ki, bu isə alətin ümumi səslənməsini 
zənginləşdirmir ki, kasıblaşdırır. Lakin bu simlərin 
yüksəkliyi cüzi dərəcədə fərqlənərsə, səs obertonları 
arasında olan fərq həmin səsi sanki canlandırır, 
dolğunlaşdırır (səs obertonları  arasında bu fərq “vurğu” 
adlanır). Fortepiano alətinin bu xüsusiyyətini nəzərə 
alaraq, aləti kökləyən zaman kökləmə ustaları orta və 
yuxarı registr səslərini tam dəqiqliklə deyil, bir qədər 
fərqli kökləyirlər. Yəni, hər səs bir yüksəkli simdən deyil, 
ən azı iki, çox vaxt isə üç fərqli yüksəkliklə köklənmiş 
simlərdən ibarət olur. Qeyd olunan səbəblərdən müntəzəm 
temperasiyalı fortepiano alətinin  qeyri-müntəzəm 
temperasiyalı alətlərlə, ələlxüsus, viola fəsiləsindən olan 
alətlərlə  tam dəqiq, ideal köklənməsi prinsip etibarilə 
mümkün deyil: kökləmə təxmini olacaq və ifa zamanı 
intonasiya “yanlışlıqları” əmələ gələcək.    
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Qeyri-müntəzəm temperasiyalı alətlərin ifaçıları ifa 
zamanı yaranan bu “yanlışlıqları” müxtəlif texniki 
üsullarla yumşaltmağa, aradan qaldırmağa çalışmalıdır. 
Həmin intonasiya “sapmaları”nın, “yanlışlıqları”nın 
yumşaldılması üsullarından  birincisi – qeyri-müntəzəm 
temperasiyalı alətlərin köklənməsi zamanı xüsusi 
qaydalara əməl etməkdir.  

Dediyimiz kimi, fortepianonun birinci oktava “lya” 
səsi unison köklənmiş üç simdən ibarətdir, alətin 
səslənməsini dolğunlaşdırmaq üçün bu simlər tam 
dəqiqliklə eyni tezliklə köklənmir, bunların arasında cüzi 
fərq olur. Bu səbəbdən simli-kamanlı alətləri kökləyəndə 
ifaçı fortepianoda “lya”  səsini  təşkil edən üç simdən 
yalnız birinin yüksəkliyini seçməli olur. Lakin bu seçim 
ifa edilən əsərin tonallığına uyğun gəlməyə bilər və ifa 
zamanı intonasiya diskomfortu, rahatsızlığı yarada bilər. 
Bu səbəbdən simli-kamanlı alətlərin köklənməsi zamanı 
əvvəl fortepianonun birinci oktava “lya” səsi, sonra isə 
həmin səsin “dəstəyi” - simli alətin açıq simlərinə uyğun 
tonallıqların akkordları səsləndirilir.  

Bu akkordların ən sadəsi, əsasən təxmini kökləmə 
üçün musiqi məktəblərində tədbiq edilən  re minor 
akkordudur (əvvəl a1, yəni 1-ci oktava “lya”, sonra birgə 
iki səs – d1-f1, yəni 1-ci oktava “re” və “fa”).  

Daha dəqiq kökləmə üçün digər akkorddan – kiçik 
oktava “si” (h) səsindən qurulmuş kiçik septakkorddan 
istifadə edilir. Kökləmə zamanı  əvvəl 1-ci oktava “lya” 
səsləndirilir, sonra ona kiçik oktava “si” (h), 1-ci oktava 
“re” (d1) və “fa”  (f1) səslərindən ibarət kiçildilmiş üçsəsli 
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akkord (septiması “lya” səsi olmaqla  septakkord səslənir) 
əlavə olunur.  

Müxtəlif tonallıqlarda daha rahat ifa üçün daha 
“universal”  kökləmə  tətbiq edilir: kiçik oktava “sol” (g) 
səsinə kiçik oktava “si” (h) və 1-ci oktava  “fa” (f1) 
səslərindən ibarət   kiçildilmiş kvinta əlavə olunur ki, 
bunun nəticəsində də alınan  (kiçik oktava “sol” (g) 
səsindən qurulmuş) kvintasız septakkorda əsaslanaraq 
ifaçı açıq simləri - birinci oktava “lya” (a1) və birinci 
oktava “re” (d1) səslərini kökləyir, sonra isə qalan simləri 
– kiçik oktava “sol” (g) və ikinci oktava “mi” (e2) 
kökləyir. Belə kökləmə müxtəlif tonallıqlarda ifa üçün 
daha rahat, daha “universal” olur.  

Xüsusi qeyd edilməlidir ki, yuxarıda göstərilən hər 
bir halda violino və digər simli-kamanlı alətlər ifaçıları 
kökləmə üçün əsas olan “lya” simini kökləyəndən sonra 
pianoçu səsləndirdiyi köməkçi səs və akkordların 
səsləndirilməsini dərhal dayandırmalıdır ki, simli-kamanlı 
alətlərin başqa simlərinin köklənməsinə mane olmasın. 

Qeyd edilməlidir ki, kökləmə prosesində əsas rol 
oynayan oriyentir səs - birinci oktava “lya” səsinin müasir 
yüksəkliyi 440 hers (simin rəqs tezliyi - saniyədə 440 
tezlik) təşkil edir və məhz bu göstərici beynəlxalq standart 
kimi qəbul edilib.  

 Lakin bu səsin yüksəkliyi heç də həmişə bu gün 
olduğu kimi 440 hers olmayıb və hətta bü gün də bu səs 
hər yerdə eyni yüksəklikdə köklənmir.   

Belə ki, bir neçə əsr bundan əvvəl “lya” səsi 
təxminən 1-1,5 ton aşağı, yəni bu günkü “sol” və ya “fa 
diyez” kimi səslənirdi. Lakin həyat sürətləndikcə, daha 
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sürətli, daha gərgin və  rəngarəng olduqca musiqi 
etalonunun – “lya” səsinin “titrəyişi”,  tezliyi də sürətlənir, 
bu səs də insan həyatı ilə ayaqlaşaraq daha parlaq, daha 
gərgin olur. Violino ifaçılığı tarixinə nəzər yetirəndə 
görürük ki, hələ XVIII əsrdə  “viola-violino savaşı”nda 
bəm köklənən və bu səbəbdən daha zəif, daha yavaşdan, 
bir növ “intim” səslənən violalar daha yüksək kökə, daha 
yüksək registrə malik olan və bu səbəbdən daha parlaq 
səslənən violinolara uduzur. Sonrakı əsrlərdə violino 
ifaçıları simləri daha yüksək kökləyir, nəticədə onların 
ifaları daha parlaq səslənir.  Buna parlaq nümunə kimi 
Nikkolo Paqanininin violino və orkestr üçün 1 nömrəli 
mi-bemol major (Es-dur) Konsertini (opus 6) göstərmək 
olar.  

Nikkolo Paqanini violino və orkestr üçün 1 nömrəli 
mi-bemol major Konsertini (opus 6) 1817-1818-ci illərdə 
İtaliyada bəstələyib. Bu Konsert violino virtuoz 
ədəbiyyatının ən yüksək zirvələrindən biridir. Əsərdə 
Paqanininin bütün texniki ustalığı, onun virtuoz violino 
ifaçılığına bəxş etdiyi çoxsaylı yeniliklər və tapıntılar 
bütövlüklə öz əksini tapmışdır. Həmçinin Konsertdə 
italyan belkantosunun, ələlxüsus Paqanininin kiçik 
müasiri – Coakkino Rossini-nin (1792-1868) təsiri hiss 
olunur.  

Lakin bu Konserti maraqlı edən həmçinin bir məqam 
da var: Paqanini həmin  Konsertin əlyazmasında orkestr  
partiyalarını Mi-bemol majorda, solo violino partiyasını 
isə Re majorda yazmışdı. Həmçinin, burada solo violino 
üçün gizli, lakin çox vacib bir göstəriş mövcud idi: solo 
alətin simləri yarım ton yüksək köklənməli idi. Bu göstəriş 
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“scordatura” (skordatura), yəni “kökdən salma” adlanır. 
Bəzi tədqiqatçılar hesab edir ki, Paqanini bu əlavə 
göstərişi qəsdən gizlətmiş, solo və orkestr partiyaları 
arasında qəsdən uyğunsuzluq yaratmışdır ki, onun texniki 
fəndlərindən digər ifaçılar istifadə edə bilməsinlər. Lakin 
bu konsertin orkestr və solo partiyaları arasında “tonallıq 
uyğunsuzluğu”nun əsl səbəbi çox vaxt pərdə arxasında 
qalır, unudulur. Əsas səbəb isə ondan ibarət idi ki, öz 
ifasını daha virtuoz, daha parlaq etmək üçün Paqanini 
intuitiv olaraq yüksək kökə, alətin kökünü ən azı yarım 
ton yüksəltməyə can atırdı. Bunun isə iki yolu var: ya əsər 
ənənəvi tonallıqlardan daha yüksək tonallıqda yazılmalı və 
ifa edilməlidir, ya da oriyentir səs yüksəlməlidir.  

Bildiyimiz kimi, Re major tonallığı violino alətində 
ifa üçün həm texniki cəhətdən, həm də intonasiya 
baxımından olduqca əlverişli tonallıqdır, çünki Re major 
tonallığının əsas pillələri – 1-ci pillə “re” səsi, dördüncü 
pillə “sol” səsi və 5-ci pillə “lya” səsi, həmçinin 2-ci pillə 
- “mi” səsi  violino alətinin açıq simləri  ilə eynidir. Bu da 
həmin səslərin ifası zamanı açıq simlərin əsas səsinin və 
obertonlarının rezonansına səbəb olur ki, nəticədə alətin 
açıq simləri sanki düzgün, təmiz intonasiya  üçün oriyentir 
rolunu oynayır və ifaçıya intonasiyanın təmizliyini 
yoxlamaqda, nəzarət etməkdə köməklik edir. Mi-bemol 
major tonallığında isə yalnız iki belə “oriyentir” var: 3-cü 
pillə “sol” və 7-ci pillə - “re” səsləridir ki, göründüyü 
kimi, bu səslər əsas səslər deyil və təmiz intonasiyanın 
yoxlanılmasına və nəzarət edilməsinə köməkliyi bir o 
qədər çox deyil. Bu səbəbdən violino aləti üçün bəstələnən 
əsərlərin böyük qismi, ələlxüsus, violino alətinin 
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xüsusiyyətlərini yaxşı bilən bəstəkarlar tərəfindən 
bəstələnən əsərlər ənənəvi olaraq məhz violinonun açıq 
simləri ilə eyni priması olan tonallıqlarda – g (sol), d (re), 
a (“lya”) və e (“mi”) major və minor tonallıqlarında 
bəstələnir.   

Bu ənənəni nəzərə alaraq Paqanini də ən möhtəşəm 
əsərlərindən biri olan 1 saylı Konsertini (violino-solo 
partiyasından göründüyü kimi) məhz Re majorda 
bəstələyib. Belə olan halda bəs nə səbəbdən Paqanini 
orkestr partiyalarını Mi-bemol majorda yazıb? Səbəb 
üzdədir: Paqanini o vaxt etalon olan kökdən daha yüksək 
kökə meyl edir, çünki violino aləti (bir çox digər alətlər 
kimi) yüksək kökdə daha parlaq səslənir. Təbii olaraq, 
Paqanini ifasının daha parlaq, daha virtuoz səslənməsini 
istəyir.    

Sıravi orkestr ifaçılarının bir növ “konservativliyi”ni 
nəzərə alan Paqanini violinosunun kökünü yarım ton 
yüksəldir, eyni zamanda orkestr ifaçılarının adət etdiyi 
kökü dəyişməmək və sıravi musiqiçilərin narazılığı ilə 
rastlaşmamaq, lakin istədiyi nəticəni – yüksək səslənməni 
əldə etmək üçün orkestr partiyasını yarım ton yuxarı – Re 
majorda deyil, Mi-bemol majorda yazır. Solo alət yarım 
ton yüksək köklənəndə isə (yəni, mi2 əvəzinə fa2, lya1 
əvəzinə si-bemol1, re1 əvəzinə mi-bemol1, sol əvəzinə lya-
bemol) Re majorda yazılan və ifa edilən partiya avtomatik 
olaraq Mi-bemol majorda səslənir. 

Kökün yüksəkliyini dəyişməyə, qaldırmağa can atan 
Paqanini öz istəyində tək deyildi. 

Görkəmli sovet violino ustası Y.F.Vitaçekin 
araşdırmalarına əsasən, ifaçılıq tarixi boyunca “lya” 
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etalonu dəfələrlə gah yüksəlib, gah enib. (Bax: 
Е.Ф.Витачек.    Очерки по истории изготовления 
смычковых инструментов. Издательство Музыка, 
Москва, 1964)   

Bu gün də belə tendensiyaya rast gəlmək olur: solo 
ifa siniflərində violino ifaçıları alətlərini 440 hers-dən 
daha yüksək kökləyir, yüksək köklü alət isə daha cingiltili 
səslənir, texniki passajlar daha parlaq və kəskin görünür, 
ümumiyyətlə ifanın özü texniki cəhətdən daha mükəmməl, 
daha məharətli görünür.  

Eyni zamanda bəzi ifaçılar, ələlxüsus, qədim musiqi 
ifaçıları köhnə kökə qayıdaraq alətlərini bu gün qəbul 
edilmiş etalondan yarım ton aşağı kökləyərək, təkcə 
interpretasiyanı deyil, həmçinin kökü, səs yüksəkliyini 
“autentik” etməyə çalışırlar. Belə kök həmçinin dünyanın 
bir çox opera və balet teatrlarında,  ali musiqi 
məktəblərinin vokal siniflərində tətbiq edilir. 
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