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T EAT R S Ə N Ə T İ
Məmmədsafa Qasımov
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
Xalq artisti, dosent
E-mail: memmed.sefa@mail.ru
AKTYOR SƏNƏTİNİN TƏBİƏTİNƏ DAİR

Xülasə: Məqalədə aktyor sənətinin təbiətinə dair fikirlər ümumiləşdirilib.
Müəllif uzun illərə söykənən şəxsi təcrübəsinə istinadən aktyor sənətinin təbiəti
ilə bağlı fikir yürüdüb. Məqalədə həmçinin aktyor sənəti üçün mühüm əhəmiyyət
kəsb edən plastika, ali məqsəd, əzələ sərbəstliyi və s. kimi anlayışlara aydınlıq
gətirilir. Müəllif, həmçinin, teatrda və kinoda aktyor sənətini paralel şəkilə təhlilə
çəkməklə, onların arasında ortaq və fərqli cəhətləri müəyyənləşdirməyə çalışır.
Açar sözlər: aktyor, plastika, teatr, kino, obraz
Aktyor sənətində ən vacib məqamlar fantaziya, psixi çeviklik, qəribə səslənsə də, sərbəstlikdə diqqət konsentrasiyasıdır. Təbii ki, sadalananların hamısı
istedadla bağlı amillərdir. Lakin bütün bunların texniki tərəfi də vacib şərtdir.
Energetik baxımdan teatr və kino tamamilə fərqli aləmlərdir. Düzdür, bu
gün teatr kinodan bir çox keyfiyyətlər əxz edib. Tipaj və “mən təklif olunmuş vəziyyətdə” - sırf bu üsulla işləmək nə vaxtsa aktyoru tükəndirə bilər. Çünki daima
öz təbiətinə, psixoenergetikaya söykənərək işləmək sonda uçuruma və xəstəliyə
gətirib çıxara bilər. Bir sözlə, sən aktyor ağlının, şüurunun yüyənini əlində yığıb-yığışdıra bilməsən, bunun sonu, birmənalı şəkildə, bədbəxtlikdir. Ona görə
də psixiki enerji və texnikanı bilmək və idarə etmək çox vacibdir. Bir məqamda
təfəkkür və obrazla bağlı bəzi incəliklərə toxunmaya bilmərik.
Diqqət yetirsək, hər bir sözün özünün obrazı var. Məsələn, masa. Dairəvi
masa, üçbucaq masa, qonaq otağındakı böyük masa, vəzifəli şəxsin kabinetindəki masa, bağda qoyulmuş masa, kasıb ailənin evindəki kiçik masa və s. Diqqətli
olsaq, görərik ki, bizim masa ilə bağlı obraz və psixi enerjimiz tədricən necə
dəyişir. Məsələn, qızılgül dedikdə həmin an onun ətrini hiss edirsən. Nar dedikdə
isə, həmin an onun şirəsini çəkib içmək istəyirsən. Belə misalları kifayət qədər
uzatmaq olar.
İntonasiya aktyor sənətində ən vacib, ən lazımlı keyfiyyətlərdəndir. Əgər
aktyor tamaşalarını daim orta registrdə oynayırsa, bu, gec-tez tamaşaçıdan ötrü
yorucu bir hala çevriləcək. Aydın məsələdir ki, bütün əsərləri orta registrdə oynamaq olmaz. Xüsusilə, qədim Yunan faciələrini. Çünki burada tez-tez ovqat də5
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yişmələri baş verir. Tamaşaçı isə belə dramaturgiyanı daha çox sevir. O, monotonluğu xoşlamır. Ümumiyyətlə, tamaşaçını əldə saxlamaq, onu itirməmək üçün
müxtəlif yanaşmalar və texniki fəndlər var. Aktyorun mətnə yanaşma şərtləri
doğru və dürüst olmasa, tamaşaçı ilə arasında heç bir ünsiyyət baş verməyəcək
ki, bu da, nəticə etibarilə, tamaşaçını itirməyə gətirib çıxaracaq. Yeri gəlmişkən,
aktyorun mətn üzərində işi bir neçə mərhələdən ibarətdir. Elə düşünməməliyik
ki, əgər söhbət mətndən gedirsə, biz yalnız sözü və danışıq texnikasını nəzərdə
tuturuq. Bu proses elə incə, ardıcıl, məntiqli və səbrli yanaşma tələb edir ki, hətta bəzən ömür boyu qazanılan təcrübə belə lazımi nəticəyə nail olmağa kifayət
etmir.
Plastika. Aktyor sənətində plastika mühüm rol oynayır. Təbii ki, plastika
dedikdə həm zahiri, həm də daxili plastikanı nəzərdə tuturuq. Onların hər ikisi, mütləq şəkildə, beyinlə bağlıdır. Sözün özü də beyində yaranır. Daha dəqiq
desək, sözün beyində yaranma prosesi, sözün dilə gəlib səslənməsi artıq hərəkət
deməkdir. Deməli, plastika və söz bir-biri ilə sıx bağlıdırlar. Psixi enerji isə sözlə
plastikadan əvvəl yaranır.
Qayıdaq antik dövrə. Ən məşhur ənənə - qladiator döyüşləri. Tarixdən bilirik ki, belə döyüşlər tamaşa, əyləncə xarakteri daşıyıb. Sonu faciə ilə bitən əyləncə. Qladiatorları seçəndə, onların yalnız zahiri görkəmi və fiziki gücü nəzərə
alınırdı. Qladiator lal da ola bilərdi. O zaman söz haqqında düşünən, demək olar
ki, yox idi. Daha doğrusu, tamaşalarda sözdən istifadə olunmurdu. Xüsusilə də,
qladitorların buna heç ehtiyacı yox idi. Sonu bir qayda olaraq, faciə ilə, ölümlə
bitən qladiator döyüşlərini, müəyyən mənada, pantomim tamaşalarının sələfi hesab etmək mümkündür. Təbii ki, sonralar pantomima teatrı böyük inkişaf yolu
keçdi. Pantomima bu gün də, demək olar ki, teatrın ən sevilən formalarındandır.
Söz teatrı isə pantomimadan çox sonralar yarandı.
Lakin istər fiziki hərəkətin icrası, istərsə də söz aktyordan fikrin cəmlənməsini tələb edir. Təcrübə onu göstərir ki, fikri toplayıb saxlamaq 10-15 saniyədən artıq mümkün deyil. Texniki imkanlardan istifadə etməklə bunu 40 saniyəyə
qədər artırmaq olar.
Bəs necə etmək olar ki, aktyor diqqətini yayındırmadan fikir konsentrasiyasının vaxtını uzada bilsin? Belə məqamda obraz, fantaziya, təxəyyül köməyə
gəlir. Diqqətini yönəltdiyin hər hansı bir subyekti və ya obyekti, müxtəlif obrazlarda görməyi, təsəvvür etməyi bacarmalısan.
Lakin bu da ifaçı üçün darıxdırıcı ola bilər. Məhz bu məqamda ən əsas
məsələyə toxunmalıyıq: sevgi. Aktyor necəliyindən asılı olmayaraq, oynadığı
rolu sevməlidir! Aktyorun öz qəhrəmanına rəhmi gəlməlidir, ağlamaq dərəcəsinə qədər. Lakin göz yaşlarına imkan verməməlidir. Əks halda, hər şey tezliklə
tükənə bilər. Ümumiyyətlə, göz yaşlarını saxlamağı bacarmaq lazımdır. Daha
6

MƏDƏNİYYƏT DÜNYASI Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti,
XXXX buraxılış, Bakı, 2021
МИР КУЛЬТУРЫ Азербайджанский Государственный Университет Культуры и Искусств,
XXXXвыпуск, Баку, 2021
THE WORLD OF CULTURE Azerbaijan State University of Culture and Art, XXXX edition, Baku, 2021

doğrusu, texniki cəhətdən onun yerini müəyyənləşdirmək gərəkdir ki, buna da
hər hansı bir jest kömək ola bilər. Sadəcə, aktyor həmin jestin yerini, vaxtını və
formasını özü üçün təyin etməlidir. Elə olur ki, bir tamaşanı illərlə oynayırsan
və müəyyən vaxtdan sonra heç ağlamaq istəmirsən. O, zaman sən də tükənirsən,
sənət də. Obrazın maraqlı qalması üçün onu hər dəfə müxtəlif şəkildə işləməlisən, nələri isə dəyişdirməlisən. Yəni, obrazla bağlı düşüncələr partiturası hər
dəfə yenilənməlidir. Belə yanaşma, aktyorun rol üzərindəki işini bir qədər çətinləşdirsə də, əvəzində tamaşa zamanı fikri cəmləməyə kömək edir.
Düşüncələr və obrazlar psixi çevikliyin inkişafı üçün vacib olan məsələlərdir. Aktyor varlığı və aktyor mətbəxi çox intim və şəxsi bir məsələdir. Təbii ki,
tamaşaçının səhnədə və ya ekranda gördüyü aktyor oyunu uzun və əziyyətli bir
prosesin nəticəsidir. Lakin böyük mənada, bu prosesin gedişatından heç kimin
xəbəri olmamalıdır. Nəinki tamaşaçıların, hətta yaxınlarının, ailə üzvlərinin,
hətta dostlarının da. Bu, çox qapalı və intim proses olmalıdır. Hər bir aktyor
özünəməxsus texnikadan, fəndlərdən və üsullardan istifadə edir. Çox vaxt bu
fəndlər və üsullar qeyri-adi olur. Əgər siz onlar barədə başqalarına danışsanız,
bu, insanlara qəribə gələ bilər. Yaradıcılıq prosesinin elə intim fazası var ki, aktyor o barədə hətta həmkarlarları ilə də bölüşə bilməz. Ancaq təbii ki, aktyor
sənəti ilə bağlı bütün məqamları istedada, sənətçinin öz hiss və duyğularına, fərdi
yaşantılarına və təbiətinə bağlamaq korrekt deyil. Aktyorlar da idmançılar kimi
gündəlik məşqlər etməli və bədənini, ruhunu və psixikasını tərbiyə etməlidir. Vacibdir ki, aktyor öz bacarığını və qabiliyyətini aşkara çıxara bilsin və terminlər
vasitəsi ilə özünü inkişaf etdirsin. Hər bir ifaçı öz aktyor temperamentini, emosional diapozununu təyin etməyi bacarmalıdır. Biz, ilk növbədə, enerjimizlə və
emosiyalarımızla işləməyi öyrənməliyik. Emosiyalarımızı qıcıqlandırmağı, söndürməyi və istiqamətləndirməyi, ötürməyi, qəbul etməyi bacarmalıyıq.
Əslində, belə düşünmək rahat olardı ki, aktyor-obraz-personaj ayrıdır, insan isə tamam ayrı. Tutaq ki, bizim üçün normal sayılan nələrsə oynadığımız
qəhrəmana tam olaraq ziddir və yaxud, əksinə. Personajın normal hesab etdiyi
hər hansı hal, söz, yaxud hərəkət bizim üçün qəbuledilməzdir. Adətən, aktyor
peşəsində belə məqamlarla tez-tez rastlaşmalı olursan. Hər dəfə aktyor rol üzərində işləyərkən, qəhrəmanını öyrənərkən belə qənaətə gəlməlidir ki, oynadığı
obrazın hərəkəti və istəkləri arasında ziddiyyət olmamalıdır. Təbii ki, əgər qəhrəmanın özünün içində zidiyyət yoxdursa (misal üçün “Ovsunçu” filminin qəhrəmanını yada salmaq olar). Hətta siz oynadığınız obrazın hər hansı hərəkəti,
münasibəti və yaxud varolması ilə razılaşmasanız da, özünüzdə güc tapıb ona bəraət qazandırmağı bacarmalısınız. Və yaxud bütün bunları bir addımla həll etmək
olar. Başqa bir insana çevrilmək. Tədricən bu halı vərdişə çevirmək. Bunun üçün
böyük aktyor təcrübəsi gərəkdir. "Mən insanam, mən aktyoram." Mən aktyoram
7
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nə deməkdir? Belə də demək olar ki, aktyor hər şeyi bacaran insana deyirlər. O,
hər şeyə çevrilməyi bacarmalıdır. Təbii ki, bunu fantaziyasının hesabına əldə edə
bilər. Əgər aktyor obraz olaraq göydə pərvaz edən quşa çevrilməlidirsə, o zaman
o bütün varlığı ilə buna inanmalı və həmin halda var olmağı bacarmalıdır. Bu
zaman onun ayaqlarının fiziki mənada yerdən üzülməsi heç də vacib deyil. Onun
vücudu ilə bu halı hiss etməsi kifayətdir. Nəticə göz qabağındadır. Tamaşaçı bunu
hiss etməyə bilməz. Aktyor hər hansı bir obrazı yaradan zaman özünü onun varlığına inandırmağa can atmaqla məşğul olarsa, həmin rolun mahiyyəti itər, tamaşaçının qarşısında inandırıcı olmayan qeyri-təbii bir təsvir canlanar. Odur ki, heç
nə düşünmədən birbaşa oynadığın obraza çevrilməlisən. Buna nail olmaq üçün,
ilk növbədə, bədənin və ruhun rahatlığı çox vacibdir. Rahatlığı əldə etmək üçün
xüsusi çalışmalar və treninqlər mövcuddur. Aktyor sənətində bu treninqlər, çalışma və terminlər hər bir aktyor tərəfindən fərdi və özünəməxsus şəkildə həyata
keçirilə bilər. Adətən, belə treninqlərin sonu ürəkdən gələn gülüşlə və yaxud göz
yaşları ilə bitə bilər. Bu, ona görə baş verir ki, hər bir insanın içində qapalı hisslər
yatır. Onları çox vaxt aşkarda yaşamaq mümkün olmur. Belə məşğələləri keçirmək təkcə aktyor üçün deyil, bütün insanlar üçün zəruridir. Aktyor isə nəinki bu
treninqləri keçməlidir, bütün hisslərini istənilən vaxt üzə çıxarıb işlək vəziyyətə
gətirməyi, lazımi məqamda dərhal onları qapatmağı da bacarmalıdır. Bunun üçün
diqqətli və səbrli olmaq mühüm şərtdir.
İstər teatrda, istər kinoda, istər radioda, istərsə də digər incəsənət sahələrində bədii obrazla bağlı ən vacib olan məsələ məqsəd və ali məqsəddir. Təbii
ki, bu barədə K.S.Stanislavski kifayət qədər məlumat verib. Lakin son 100 ildə
bu mövzu hələ də öyrənilir və araşdırırlır. İlk növbədə, söhbət fəaliyyətdə olan
insandan gedir.
Aydın məsələdir ki, insan sevinci və kədəri ilə birlikdə müəyyən bir reallığın içindədir. Bura mənəvi, maddi və məişət problemləri də daxildir. Lakin bütün
bunlar səhnədə və ekranda öz həllini tam fərqli şəkildə tapır. Ümumiyyətlə, belə
də düşünmək olar ki, aktyor daha çox səhnədə və ekranda özü ola bilər.
Əsl yaradıcı insan hisslərini, düşüncələrini ifadə etməyincə, özünə yer tapa
bilmir. Onun təxəyyülü mütləq hansısa bir şəkildə formalaşıb, öz təzahürünü tapmalıdır. Bu yaradıcı insanın həyatında qarşısına qoyduğu məqsəddir. Öz növbəsində, hər hansı bir bədii əsəri də məqsəd və ali məqsədsiz təsəvvür etmək
qeyri-mümkündür.
Məqsəd və ali məqsəd öz əsasını birbaşa bədii əsərdən götürür. Rejissor hər
hansı bir əsərə quruluş verərkən mütləqdir ki, onun fikrində tutduqları, düşüncələri müəyyən bir formada öz təzahürünü tapsın. Bunun üçün onun bədii fantaziyası yetişməlidir. Ali məqsəd, ilk növbədə, nəsə yaratmaq, nəyəsə nail olmaq
istəyidir. İfaçılıq sənətinin ali məqsədi tamaşaçını həyəcanlandırmaq, onun gülü8
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şünə, göz yaşlarına nail olmaq istəyidir. Teatr sahəsində baş verən hadisə, ilk növbədə, aktyorun ilhama gəlməsi ilə bağlıdır. Yəni, hamıda olduğu kimi aktyorun
da gündəlik, müxtəlif reallıqlarla dolu olan, bəzən keşməkeşli həyatı mövcuddur.
Elə maraqlısı da budur. Aktyor gün ərzində yaşadığı hadisələrdən, münasibətlərdən bəhrələnməyi bacarmalıdır. O, öz aləminə köklənib, diqqətini cəmləyib,
daxili görümü ilə reallıqda yaşadıqlarını, bir növ, süzgəcdən keçirib emosional
yaddaşına köçürür. Gözləri qarşısında baş verən hər hansı bir hadisəni izləyərkən
aktyorun xəyalında müəyyən bir qəhrəmanın obrazı canlanır. Bu obrazın cizgiləri
dəqiq olmaya bilər. Əsas odur ki, aktyor həmin qəhrəmanın ətrafında iş prosesinə
başlayır. O, sanki nəzərdə tutduğu obrazları, qəhrəmanları müəyyən bir çərçivəyə
salıb, onlarla nəzərdə tutduğu tamaşanı qurur. Və bu zaman əsl teatr yaranır. Əgər
siz istedadlı bir insansınızsa, belə məqamda ruhunuz pərvaz edəcək, daxiliniz
böyüyəcək və cuşa gələcəksiniz. Belə haldan, bu cür emosional durumdan səhnə
fəaliyyətinə necə keçmək olar? Ən mürəkkəb və əsas məqam elə bu keçiddir.
Stanislavski bu məsələyə xüsusi diqqət ayırırdı. Çünki belə məqamda aktyora ən
çox mane olan söz və bədən, ona köməyə gələn isə müşahidə qabiliyyətidir.
Aktyor sənətində hər bir məqama estetik yanaşmaq gərəkdir. Kulturoloji
mövqeden, gördüklərinə və oxuduqlarına söykənərək çıxış etmək lazımdır. İnsan həyatının mahiyyətini təşkil edən hər nə varsa, aktyorun işinin əsasını təşkil
etməlidir. Aksioloji mühit burada əsas tutulur (aksiologiya - həyatda və mədəniyyətdəki sosial-estetik dəyərlərin təbiəti, mühiti, mahiyyəti haqda fəlsəfi qiymətləndirmə). Aktyor sənəti üçün insanı həyəcanlandıran hər şey önəmlidir. Burada
söhbət emosiyalardan gedir. Emosiya nə deməkdir? Sizin ruhunuzun əks-sədası,
səsi, reaksiyası, cavabı. Yəni sənin ruhuna nəsə toxunubsa, dərhal ondan cavab
gəlir. Böyük mənada, tərəf-müqabilinizi axtarıb tapmaq və onu dinləmək. Daha
doğrusu, daxilinizdəkini hiss etmək. Bax, söhbət məhz bundan gedir.
Şekspir əbəs yerə deməyib ki, dünya bir səhnədir, insanlar isə aktyor.
Adi insanlar da hər gün məişət həyatında onlarla, bəzən hətta yüzlərlə rol oynayırlar. Ancaq bu, insanın özündən asılı olmadan gerçəkləşə bilər. Daha dəqiq
desək, insan məişətdə rollar ifa edərkən, bu ifanı təhlil etməyə ehtiyac duymur,
tərəf-müqabilləri ilə ünsiyyətini analiz etmək zərurəti də olmur. Ancaq məişətdən
fərqli olaraq, səhnədə oynadığın hər rolu ən incə detalına qədər düşünməlisən.
Gündəlik həyatdakı ünsiyyət tərəfdaşların isə səhnədə tərəf-müabillə əvəzlənir.
Məhz tərəf-müqabili duymaq, psixoloji teatrın əsasını təşkil edən məsələlərdən
ən vacibidir. Daima qəhrəmanın yanında kimsə və yaxud nə isə peyda olur və hər
kəs, yaxud hər şey özüylə bərabər nə isə gətirir. Ətrafımızda olan heç kəs, toxunduğumuz, təmasda olduğumuz heç nə bizə təsirsiz qala bilməz. Onların hamısı,
bir növ, atmosfer yaradır. Bu atmosfer, sizinlə konfliktə girə və yaxud harmoniyada ola bilər, köməkçi vasitəyə çevrilə, ya da daxilinizi zənginləşdirə bilər. Bu
9
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dediklərimiz heç də maddi anlam daşımır. Çox vaxt mühitin insana (həmçinin
qəhrəmana) təsiri tədrici xarakter daşıyır və ölçüləbilən olmur. Bəzən bunu sözə
çevirmək, sözlə ifadə etmək mümkün olmur. Teatrda da, kinoda da daima mühit
(atmosfer) mübarizəsi baş verir. Aktyor işi - konflikt işidir. Atmosferlərin konflikti ilə bağlı iş. Mətn üzərində iş isə - sonrakı məsələdir. Müxtəlif mübazirə,
döyüş, yaxud da dava-dalaş səhnələri, aktyorun səhnədəki üzdə görünən konflikti, emosiyalar, temperament, qarşılıqlı münasibətlər, indiki məqamda, təklif
olunmuş vəziyyətdə bütün gördüklərimiz müəyyən bir atmosfer daxilində baş
verir. Daha konkret desək, insanın yaşamı, o cümlədən, aktyorun səhnə varolması müəyyən bir energetikaya tabedir. Odur ki, insan heç vaxt passiv olmamalıdır.
Elə adi həyatda da o, passiv olduğu anda, həmən maraqsızlaşır. Belə halda, o, bir
növ, qurbana da çevrilə bilər. Aktyor üçün isə passivlik və hərəkətsizlik, ümumiyyətlə, yolverilməzdir. Ancaq aktyorun səhnə fəallığı da sistemsiz ola bilməz.
Aktyor bədii obraz üzərində dəqiq iş aparmalıdır. Oynadığı qəhrəmanın mənəvi,
psixoloji, hətta fiziki keyfiyyətlərini tam özündə əks etdirməlidir. Yalnız belə olduqda, aktyorun təqdim etdiyi səhnə obrazı və onun davranış xətti məntiqli ola
bilər.
Tamaşada, filmdə və yaxud müəyyən bir nəticəyə gətirib çıxaran hadisədə
dramaturgiyanın təbiətini janr təyin edir. Yəni, istənilən dramaturji mətnin mahiyyəti onun janr təyini ilə bağlıdır. Janrlar müxtəlif olur: komediya, faciə, dram
və s. Söhbət həqiqəti duymaqdan gedir. Təbii ki, biz Stanislavski sistemindəki
həqiqəti nəzərdə tuturuq. Aktyor sənətində həqiqət aktyorun başqalaşmasına hesablanır. Həqiqət hissi, insan ruhunun varolması, həqiqətəbənzərlik tamaşaçının
aktyora inanması üçün vacibdir. Məhz belə məqamları nəzərə alaraq XX əsrin
əvvəllərində Stanislavski zalda oturub, səhnədəki aktyorlara qışqırardı: "İnanmıram!".
Ədəbiyyat siyahısı:
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1998. 352 s.
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О ПРИРОДЕ АКТЁРСКОГО МАСТЕРСТВА
Резюме: В статье рассматриваются взгляды на природу актёрского мастерства. Автор статьи основываясь на многолетний опыт, делится своими
идеями по данному вопросу. Он так же раскрывает такие важные понятия,
как пластика, сверхзадача, расслабление мышц и т.д. Путем сравнительного
анализа автор пытается определить схожести и различия актерского мастерства в театре и кино.
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ABOUT THE NATURE OF ACTING ART
Summary: In the article there are summarized different thoughts about the
nature of acting art. The author suggests the new idea about that nature of acting
art, based on his own practical experience. Also, in the article there are clarified
such important terms of acting technique as plastics, supertask, muscle
relaxation, etc. The author tries to define common and different features between
acting art in theatre and cinema through comparative analysis.
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Xülasə: Erkən epik yaradıcılığın öyrənilməsi sahəsində çağdaş elmi paradiqmanın tərkib hissəsi olan konsept nəzəriyyəsinin tətbiqi bir çox ontoloji və
qnoseoloji problemlərin həllinə imkan yaradır. Eposun musiqi dilinin diaxronik
baxımdan araşdırılmasında koqnitivizmin bəzi metodoloji prinsip və anlayışlarının (konsept, topos, freym və s.) tətbiqi səmərəli ola bilər. Məqalədə elmi ədəbiyyatda öz geniş tətbiq dairəsi ilə seçilən bu anlayışların müxtəlif yozumları,
metodoloji baxımdan fərqli təfsirləri nəzərdən keçirilir.
Açar sözlər: koqnitivizm, epik yaradıcılıq, konsept, topos, freym, konseptsfera
Erkən epik yaradıcılığın öyrənilməsi sahəsində çağdaş elmi paradiqmanın
tərkib hissəsi olan konsept nəzəriyyəsinin tətbiqi bir çox ontoloji və qnoseoloji
problemlərin həllinə imkan yaradır. Heç şübhəsiz ki, eposun musiqi dilinin diaxronik baxımdan araşdırılmasında koqnitivizmin bəzi metodoloji prinsip və anlayışlarının (konsept, topos, freym və s.) tətbiqi səmərəli ola bilər. İlk əvvəl qeyd
etmək lazımdır ki, elmi ədəbiyyatda öz geniş tətbiq dairəsi ilə seçilən bu anlayışların müxtəlif yozumları, metodoloji baxımdan fərqli təfsirləri mövcuddur. Biz
yalnız epik yaradıcılığın araşdırılması prosesində qaldırılan problemlərin həllinə
işıq sala biləcək bəzi metodoloji prinsiplər üzərində dayanmaq fikrindəyik.
Koqnitiv linqvistikanın əsas anlayışlarından biri olan konsept (lat. conceptus – anlayış, məfhum, təsəvvür) - biliklərin mental səviyyədə tarixən formalaşmış təfəkkür vahididir. Bu cür vahidlərdən ibarət olan mürəkkəb sistem, yəni hər
bir dildə mövcud olan bütün konseptlərin cəmi həmin dilin konseptsferasını (D.
Lixaçovun terminidir) təşkil edir. Akademik D. Lixaçovun gəldiyi qənaətə görə,
hər bir xalqın konseptsferasının zənginliyi bilavasitə onun mədəniyyəti, folkloru,
incəsənəti, elmi və dininin özəlliklərindən asılıdır (3,4). Bu baxımdan konseptsferanı hər bir xalqın mədəni özünəməxsusluğunun təmərküzləşmə sahəsi adlandırsaq, zənnimizcə, yanılmarıq.
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Konsept anlayışının mahiyyəti Y. Stepanovun mülahizələrində dolğun şəkildə öz əksini tapmışdır: “Konsept — insan təfəkküründə mədəniyyət hadisəsinin yığcam şəkildə inikasıdır. Konsept vasitəsilə mədəniyyət insan beyninə daxil
olur, həmin vasitə ilə də insan özü mədəni prosesə müdaxilə edə bilir. Konsept,
sözü əhatə edən anlayışların, biliklərin, hisslərin və assosiasiyaların cəmidir.
Məfhumlardan fərqli olaraq konseptlər yalnız təfəkkür sahəsinə deyil, həm də
hisslər aləminə aiddir” (6, 44). Düşünürük ki, konsept anlayışının bu cür geniş
təfsiri onun etnomusiqişünaslıq sahəsində də səmərəli şəkildə təfsiri üçün imkan
yaradır.
Son dövrdə konsept anlayışı daha çox koqnitiv linqvistika və linqvokulturologiyanın tədqiqat obyektinə çevrilmişdir. S. Vorkaçova görə, “konsept - ifadə
planında leksik-semantik paradiqma şəklində təqdim olunan və müəyyən mədəni
amillərdən meydana gələn məna vahididr” (2, 49). Bu müddəanı araşdırdığımız
obyektə şamil etdikdə, qeyd edə bilərik ki, əsrlər boyu epik mühitdə məhz semantik paradiqma şəklində mövcud olan və özündə etnik mental xüsusiyyətləri
əks etdirən müəyyən konseptlər biçimlənmişdir. Zamanın təsirinə, tarixin gərdişinə məruz qalan bu məna vahidləri çağdaş epik ifaçılıqda da özünəməxsus
şəkildə təfsir edilməkdədir.
Linqvomədəni konseptin məna planı ən azı iki semantik qrupdan ibarətdir.
Birinci qrupa konseptin dildə realizə olunmuş bütün variantları üçün ümumi olan
və leksik-semantik paradiqmanı təşkil edən semalar daxildir. Həmin semantik
vahidlər konseptin prototipik əsasını təşkil edir. İkinci qrup isə, heç olmazsa, bir
neçə variant üçün ortaq olan və özündə dil daşıyıcısının mental xüsusiyyətlərini əks etdirən, etnosemantik spesifikası ilə səciyyələnən semantik vahidlərdən
ibarətdir.
Bəzi hallarda konsept anlayışının mahiyyəti daha çox kulturoloji aspektdə
təfsir edilir. Məsələn, Y.Stepanovun elmi konsepsiyasında konsept ilk növbədə
mənəvi mədəniyyətin tərkib hissəsi kimi təqdim edilmişdir. Alimin fikrincə, konseptlər ayrı-ayrı fərdlərin təfəkküründə mental səviyyədə əks olunmuş mədəni
mühitə xas olan vahidlərdir. Səciyyəvidir ki, konseptin quruluşunda, onun daxili
strukturunda müxtəlif tarixi dövrlərin izləri, özəllikləri qorunub saxlanılır. Diaxronik baxımdan fərqli olan həmin məna qatlarını Y.Stepanov aşağıdakı kimi
təsnif etməyi təklif etmişdir: a) müasir dövrün dil daşıyıcıları üçün aktual olan
əsas xüsusiyyətlər; b) ayrı-ayrı sosial qrupların nümayəndələri üçün səciyyəvi
olan əlavə çalarlar; c) konseptin dərin tarixi qatlarını əks etdirən etimoloji özəlliklər.
Y.Stepanov tərəfindən irəli sürülən konsept təkamülünün semiotik sıraları
haqqında mülahizələr apardığımız araşdırma kontekstində böyük önəm daşıyır.
İrəlidə görəcəyimiz kimi, epik sənət müstəvisində təşəkkül tapmış konseptlər za13
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man və məkan baxımından yekcins deyil. Onlar məzmun etibarilə müxtəlif tarixi
dövrlərə mənsub olan semantik sıralardan, qatlardan ibarətdir.
Konsept nəzəriyyəsinin inkişafında A.Vejbitskayanın böyük xidmətləri olmuşdur. Alimin elmi konsepsiyasına əsasən, konsept obyektiv varlığın müxtəlif
hadisələrini dil səviyyəsində ifadə edən məfhumdur. A.Vejbitskayanın (1) araşdırmalarına görə, elm tarixində gerçəkliyin kateqoriyalar üzrə bölünməsi iki üsulla həyata keçirilir: “klassik” (Aristotel) və “prototipik” (E.Roş, L.Vitqenşteyn).
Apardığımız araşdırmaların metodoloji bazasında ikinci üsulun önəmini nəzərə
alaraq, onun üzərində bir qədər ətraflı dayanaq. E.Roşun fikrincə, obyektiv varlığın kateqoriyalar üzrə təsnifatı prosesi anlayışlar deyil, prototiplər səviyyəsində baş verir (10). Həmin nəzəriyyəyə əsasən, hər bir kateqoriyanın mərkəzində
prototip, onun periferiyasında isə ikinci dərəcəli ünsürlər durur. Səciyyəvidir ki,
konseptin quruluşunda, onun daxili strukturunda müxtəlif tarixi dövrlərin özəllikləri qorunub saxlanılır. Prototipik nəzəriyyənin bir çox problemləri öz mənşəyini konsept anlayışının klassik təfsirindən götürür (13).
A.Vejbitskayanın gəldiyi qənaətə görə, prototip konsepsiyası dil hadisələrinin semantik təfsirini xeyli dərəcədə zənginləşdirə bilər. Apardığımız araşdırma
kontekstində A.Vejbitskayanın elmi konsepsiyasının bir müddəasının önəmini
xüsusi olaraq vurğulamaq istərdik. Tədqiqatçının qeyd etdiyi kimi, hər bir xalqın
konseptsferası özünəməxsusluğu ilə seçilir. Konseptlərin milli spesifikaya malik
olması faktı müxtəlif mədəniyyət tipləri arasında müqayisəli təhlil aparmaq, onların arasında həm ortaq, həm də fərqli cəhətləri üzə çıxarmaq üçün imkan yarada
bilər.
Konsept anlayışı ilə çox sıx şəkildə bağlı olan “freym” istilahı “biliklərin
struktur baxımından təzahürü”nü (7,62) bildirir. Bu nöqteyi-nəzərdən müəyyən
mürəkkəb konseptlər bir neçə freym şəklində də ifadə oluna bilər.
Etnomusiqi mədəniyyəti sahəsində konsept nəzəriyyəsinin tətbiqi bir çox
ontoloji və qnoseoloji problemlərin həlli üçün yardımçı funksiya vəzifəsini icra
etmək iqtidarındadır. Zənnimizcə, konseptsfera kimi mürəkkəb elmi kateqoriya
daha dolğun şəkildə sinkretik təbiəti ilə seçilən epik sənətdə təzahür etmişdir. Bu
baxımdan, epik əsərlərin müəyyən seqmentlərinin, etnosun özəl xüsusiyyətlərini
özündə qoruyan və əks etdirən vahidlər kimi araşdırılması maraqlı elmi nəticələr
əldə etmək üçün imkan yarada bilər.
Musiqişünaslıqda prototipik nəzəriyyənin müddəaları bəzi hallarda janr
sistemi ilə əlaqədar aparılan araşdırmalarda tətbiq edilir. Məsələn, Avropa klassik musiqi janrlarının təşəkkül dövründən bəhs edən Y.Nazaykinski qeyd edir ki,
onlardan bəzilərinin mənşəyi hətta musiqinin bir sənət kimi formalaşmasından
əvvəl mövcud olan prototiplərlə bağlıdır (5, 56).
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Beləliklə, konsept anlayışının müxtəlif təfsirlərinin fərqləndirici cəhətlərinə baxmayaraq, onların ortaq məxrəci ondan ibarətdir ki, konsept insan təfəkküründə gerçəkliyin, obyektiv varlığın inikasıdır. İncəsənətdə, dildə və s. sahələrdə
işarə qismində təzahür edən konsept önəmli mədəni informasiyanın, milli-mental
özəlliklərin saxlanc yeridir.
Koqnitiv təbiətə malik olan konseptdən fərqli olaraq topos mahiyyət etibarilə kommunikativ sahəyə aiddir. Onları birləşdirən cəhət isə ondan ibarərdir ki,
hər iki anlayış vasitəsilə mədəniyyət və incəsənət hadisələrinin dərin məna qatlarını və funksional özəlliklərini təsvir, tədqiq və təhlil etmək mümkündür. Çağdaş elmi paradiqmanın bu iki mühüm anlayışının müqayisəsini davam etdirərək,
qeyd etmək lazımdır ki, konseptsfera daha çox batin, toposfera isə zahiri aləmlə
bağlıdır. Başqa sözlə, konseptlər dilin daşıyıcılarının təfəkküründə, toposlar isə
onların nitqində təzahür edir.
Topos, mətnin inkişaf qaydalarına, onun diskursuna aid olan kateqoriyalar
sırasına daxildir. Kommunikativ modellər qismində çıxış edən toposlar funksional baxımdan müəyyən tipoloji situasiyalarla bağlıdır. Mənşə etibarilə qədim
yunan ritorikası ilə əlaqəsi olan “topos” və “topika” anlayışlarının tətbiqi musiqi
elmində kifayət qədər əski ənənələrə malikdir. Q.Yunqun qeyd etdiyi kimi, hələ
XVIII əsrdə İ. Haynixem və İ. Mattezonun musiqi-nəzəri əsərlərində Aristotelin “Topika”sından gələn “loci topici” termini istifadə olunmuşdur. Musiqişünaslıqda həmin istilahın yenilənməsi XX əsrin son onilliklərinə təsadüf edir. Bu
dövrdə sənətşünaslıqda və ədəbiyyatşünaslıqda “topos” anlayışının daha geniş
kontekstdə təfsiri ilk növbədə Ernst Robert Curtiusun elmi müddəalarının təsiri altında formalaşmışdır. Alimin konsepsiyasına əsasən, “klişe halına düşmüş
fikir və ifadələr” olan toposlar incəsənət tarixində əsrdən əsrə ötürülən və hər
mərhələdə yeni semantik çalarlarla zənginləşən qəlibləşmiş formullar, obrazlar
və rəmzlərdir (8,80). Gördüyümüz kimi, elmi ədəbiyyatda “topos” termini çox
geniş təfsiri ilə seçilir. Tədqiqatımızın metodoloji bazasında biz toposun kommunikativ fəaliyyətin vahidi kimi təfsirinə üstünlük veririk. Apardığımız araşdırma
kontekstində, fikrimizcə, L.Kirillina tərəfindən irəli sürülən bəzi müddəaların
tətbiqi daha məqsədəuyğundur. Toposları “musiqi diskursunun predmeti kimi”
təfsir edən L.Kirillina qeyd edir ki, topika, “məzmun vahidlərinin onlara uyğun
olan müəyyən ifadə vasitələri ilə çarpazlaşdığı” sahədir.
Konsept və topos anlayışları ilə çox sıx şəkildə bağlı olan “freym” termini öz mürəkkəbliyi və müxtəlif yozumları ilə seçilir. Ümumi şəkildə qeyd edə
bilərik ki, freym “biliklərin struktur baxımından təzahürü”nü (7, 62) bildirir. Bu
nöqteyi-nəzərdən müəyyən mürəkkəb konseptlər bir neçə freym şəklində də ifadə oluna bilər.
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Freym semantikasının (frame semantics, frame-and-scene analysis)(12)
müddəalarına görə, müəyyən situasiyalar, obrazlar, konseptlər konkret quruluş - freym ilə anımlar (assosiasiyalar) yaradır. Freym nəzəriyyəsinin inkişafında mühüm rol oynayan M.Minskinin gəldiyi qənaətə görə isə, insanın bilikləri
müəyyən struktur hüceyrələr, yəni stereotip situasiyalarda yaranan freymlərin
cəmindən ibarətdir (9).
Fikrimizcə, bütün bu nəzəri müddəalar və metodoloji prinsiplər eposun
erkən formalarında özününizam prinsipləri və qeyri-xəttiliyin təzahür formalarının araşdırılması üçün zəmin yarada bilər.
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Кямиля Дадаш-заде
КОГНИТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЭПИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Резюме: Применение теории концепта - одной из составных частей
современной научной парадигмы, может способствовать решению многих
атологических и эпистемологических проблем изучения раннего эпического
творчества. Такие понятия когнитивизма, как концепт, топос, фрейм могут
эффективно применяться, в исследовании с диахронической точки зрения
эпоса музыкального языка. В статье рассматриваются разные варианты
интерпретации упомянутых терминов, нашедших широкое применение в
научной литературе.
Ключевые слова: когнитивизм, эпическое творчество, концепт,
топос, фрейм, концептосфера
Kamila Dadash-zadeh
СOGNITIVE ASPECTS OF RESEARCHING EPIC CREATIVITY
Summary: The application of the concept theory, which is one of the
constituent parts of the modern scientific paradigm, can contribute to solving
many anthological and epistemological problems in the study of early epic
creativity. In the study from the diachronic point of view of the musical language
of the epic, such concepts of cognitivism as concept, topos, frame can be
effectively applied. The article discusses different interpretations of these terms,
which are widely used in the scientific literature.
Key words: cognitivism, epic creativity, concept, topos, frame,
conceptosphere
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AZƏRBAYCANDA DİRİJORLUQ SƏNƏTİNİN YARANMASININ
TARİXİ-MƏDƏNİ KONTEKSTİ
Xülasə: Azərbaycanda dirijorluq sənəti XX əsrin əvvəllərində təşəkkül
tapmışdır. Məqalədə keçən əsrin ilk onilliklərinin musiqi mədəniyyətinə nəzər
salınır, Azərbaycanda dirijorluq sənətinin inkişaf istiqamətləri işıqlandırılır.
Qeyd olunur ki, Azərbaycanda dirijorluq sənətinin inkişafında Ü. Hacıbəylinin
müstəsna xidmətləri olmuşdur.
Açar sözlər: dirijorluq sənəti, Ü. Hacıbəyli, M. Maqomayev, xor kapellası,
xalq çalğı alətləri orkestri, tarixi-mədəni kontekst
Azərbaycanda dirijorluq sənəti XX əsrin əvvəllərində təşəkkül tapmışdır.
Məlum olduğu kimi, XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın mədəni həyatında özünü göstərən yüksəliş sayəsində Azərbaycan musiqisində köklü dəyişikliklər meydana gəlmişdir. Bu dövrdə uzun əsrlər boyu şifahi ənənələr
əsasında inkişaf etmiş Azərbaycan musiqi mədəniyyətinə Avropa musiqi ifaçılığı
formalarının, yazılı ənənələrin daxil olması ilə milli bəstəkarlıq məktəbinin, milli ifaçılıq sahələrinin, musiqi təhsilinin bünövrəsi qoyulmuşdur. Azərbaycanda
dirijorluq sənəti də məhz bu dövrdən inkişaf etmişdir. İlk dirijorlar qeyri-azərbaycanlılar, Bakıya qastrola gələn və burada fəaliyyət göstərən opera və simfonik orkestr dirijorları, o cümlədən, xor dirijorları olmuşdur. Minirə Dilbazinin
“Bakının musiqi həyatı” monoqrafiyasında XIX əsrin ikinci yarısında – XX əsrin
əvvəllərində Azərbaycanda musiqi mədəniyyətinin ümumi mənzərəsi ilə tanış
oluruq. Müəllif musiqi həyatının səhifələrini vərəqləyərək, qorunub saxlanılmış
afişalar əsasında Bakıya qastrola gələn kollektivlər – opera truppaları, simfonik
orkestrlər, dirijorlar və solistlər, onların proqramları haqqında məlumatları oxucuya çatdırır.
Məsələn, 1889-cu ildə Bakıda ilk dəfə Tiflis opera truppasının qastrolları olmuşdur ki, bu truppanın repertuarına J.Bizenin, C.Verdinin, C.Rossininin,
M.Qlinkanın, P.Çaykovskinin və başqa bəstəkarların operaları daxil idi. Həmin
truppaya solistlərlə yanaşı, 30 nəfərlik orkestr və 30 nəfərdən ibarət xor daxil idi.
Tamaşalar dirijor S.P.Barbininin rəhbərliyi altında oynanılmışdır (21, s.161).
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1889-1917-ci illər ərzində Tiflis opera truppası ilə yanaşı, italyan, rus
və başqa opera truppalarının Bakıda dəfələrlə qastrolları olmuşdur. Bu zaman
afişalarda S.P.Barbini, B.S.Plotnikov, İ.A.Truffi, A.P.Aslanov, M.M.Qolinkin, L.P.Şteynberq, Y.A.Pozen, C.Qonsalets, İ.P.Paliyev, N.A.Miklaşevskiy,
A.M.Pazovskiy, A.A.Eyxenvald, L.B.Qinzburq, E.Metter, A.V.Pavlov-Arbenin,
Y.M.Slavinskiy, M.M.Fiyevskiy, A.İ.Xoroşanskiy, V.P.Vasilyev, A.Doljitskiy və
başqa opera dirijorlarının adı qeyd olunmuşdur.
Simfonik konsertlərin afişaları da maraq doğurur. Həmin konsertlərin repertuarı Avropa və rus bəstəkarlarının əsərlərindən ibarət olmuşdur. Yuxarıda adı
çəkilən opera dirijorlarından bir çoxu həm də simfonik konsertlərdə dirijorluq
etmişlər. Əsasən M.İ.Çernyaxovski, İ.A.Truffi, A.P.Aslanov, A.V.Pavlov-Arbenin, S.A.Samosud, F.Parizek, V.V.Şpaçek, D.S.Slavinskiy kimi dirijorların adı
afişalarda tez-tez görünürdü və bu adlar bakılı tamaşaçılara yaxşı tanış idi.
Xarici dirijorların Bakıdakı fəaliyyəti təkcə bununla bitmirdi. Belə ki, bir
sıra dirijorların rəhbərliyi altında simfonik orkestr 1908-ci ildən sonra yaranan
Azərbaycan operalarının və operettalarının tamaşalarını da müşayiət etmişlər.
Ümumiyyətlə, bir sıra xarici musiqiçilər – Çernyaxovski, Slavinski, Şefferlinq
və başqaları Azərbaycanın mədəniyyət quruculuğunda fəal iştirak etmişlər.
1920-ci illərdə Bakıda birləşmiş Azərbaycan Dövlət Teatrı yaradıldı ki, bunun da əsasını Azərbaycan və rus teatr truppaları təşkil edirdi. Bu teatrda opera,
operetta və dramatik tamaşalar səhnəyə qoyulurdu. 1925-ci ildə isə onun opera
kollektivi əsasında Opera teatrı yaradıldı. Əlbəttə ki, bütün bu kollektivlərin təşkili musiqiçi kadrların – dirijorların və müxtəlif musiqi alətləri ifaçılarının yetişməsində də bir stimul olmuşdur.
XX əsrdə musiqi mədəniyyəti tarixinin nəzərdən keçirilməsi, Azərbaycanda dirijorluq sənətinin inkişaf istiqamətləri ilə bağlı əsaslı təsəvvür yaradır. Bu
böyük və mürəkkəb tarixi dövrdə Azərbaycan mədəniyyətinin ən parlaq simalarından biri olan Üzeyir Hacıbəylinin şəxsiyyəti, onun musiqi mədəniyyətinin,
demək olar ki, bütün sahələrini əhatə edən, eləcə də hər bir sahəsinin inkişafına
təkan verən yaradıcı fəaliyyəti önə çıxır. Məhz Üzeyir Hacıbəylinin yaradıcılığı
Azərbaycan musiqi mədəniyyətində milli bəstəkarlıq və milli ifaçılıq məktəbinin
təşəkkülünə və inkişafına təkan vermiş, musiqi təhsilinin bünövrəsi qoyulmuş,
musiqi kollektivləri yaradılmışdır ki, bu da Azərbaycan musiqisində yeni səhifə
açmışdır. Təsadüfi deyil ki, Üzeyir Hacıbəylinin yaradıcılığından danışarkən, onu
dahi bəstəkar, pedaqoq, dramaturq, publisist, musiqişünas alim, ictimai xadim
kimi səciyyələndiririk. Bizcə, bu sırada onu həmçinin, bir dirijor kimi də qeyd
etmək zəruridir. Azərbaycanda musiqi kollektivlərinin – musiqili teatrın, simfonik orkestrin, xor kapellasının, xalq çalğı alətləri orkestrinin bünövrəsinin məhz
Üzeyir Hacıbəyli tərəfindən qoyulması, onun özünün bu kollektivlərdə təşkilati
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məsələlərlə yanaşı, bədii rəhbər və dirijor kimi fəaliyyəti bunu deməyə əsas verir.
Üzeyir bəyin dirijorluq fəaliyyəti onun yaradıcılığına həsr olunan tədqiqatlarda musiqişünaslar tərəfindən qabardılmasa da, Ü.Hacıbəylinin həm opera teatrında öz əsərlərini idarə etməsi, həm xor kollektivinin, həm də xalq çalğı alətləri orkestrinin bədii rəhbəri olması onun dirijor kimi fəaliyyətindən danışmağa
imkan verir.
1908-ci ildə ilk Azərbaycan milli operası - Üzeyir Hacıbəylinin “Leyli və
Məcnun” operasının yaranması Azərbaycan musiqisində keyfiyyətcə yeni və mühüm bir sıçrayış yaratdı – musiqi yaradıcılığının şifahi ənənələrdən müasir professional musiqinin mürəkkəb formalarına keçid mərhələsi oldu. Eyni zamanda,
bu opera Azərbaycanda professional bəstəkarlıq sənətinin, milli muğam operası janrının inkişafının başlanğıcını qoymaqla, Avropa musiqisi xüsusiyyətlərilə
sintezində ilk təcrübə (130), Azərbaycan milli opera sənətinin yüksəlməsi üçün
möhkəm bünövrə kimi qiymətləndirilir. Qeyd etmək lazımdır ki, Üzeyir Hacıbəylinin “Leyli və Məcnun” operasının yaranması ilə musiqi ifaçılığının digər
sahələri ilə yanaşı, dirijorluq sənətinin də inkişaf etdirilməsi Azərbaycan musiqisi üçün bir tələbata çevrildi.
“Leyli və Məcnun” operasının ilk tamaşasının afişasındakı yazılar diqqəti
cəlb edir. Burada ilk müsəlman operasının müəlliflərin rəhbərliyi altında “Nicat”
cəmiyyətinin opera artistlərinin və həvəskarların iştirakı ilə oynanılacağı qeyd
olunur. Tamaşanı Qurbanın, yəni görkəmli tarzən Qurban Primovun rəhbərliyi ilə
Şərq orkestrinin müşayiət edəcəyi göstərilir (21, s.227).
Musiqi tarixinə aid tədqiqatlardan, eləcə də Ü.Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yoluna həsr olunmuş elmi əsərlərdən (130) məlumdur ki, “Leyli və Məcnun”un ilk tamaşasında dirijor qismində yazıçı və musiqi bilicisi, Azərbaycanda
musiqili teatrın yaranmasında mühüm xidmətləri olan Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev çıxış etmişdir. Qurban Primov operanın muğam hissələrini tarda müşayiət
etmişdir. Orkestr isə Üzeyir bəyin seminariya yoldaşlarından ibarət olmuşdur. İlk
tamaşada Üzeyir bəy özü də orkestrdə skripkada çalmışdır.
Afişada qeyd olunan “Şərq orkestri” tamaşa günü yığılmamışdır, çünki
operanın hazırlığına cəlb olunmuş tarzənlər premyera günü çalmaqdan boyun
qaçırmış və tamaşada yalnız Qurban Primov qalmışdır. Bu haqda Ü.Hacıbəylinin
““Leyli və Məcnun”dan “Koroğlu”ya qədər” adlanan məqaləsində müfəssəl məlumat verilir. Lakin Ü.Hacıbəylinin digər bir məqaləsində “Leyli və Məcnun”un
ilk tamaşasında tarzən Şirin Axundovun da iştirak etdiyi göstərilmişdir. Bu da
çox maraqlı faktdır. Lakin bir və ya iki tarzənin iştirakı “Şərq orkestri” anlayışına
uyğun gəlmədiyi üçün sonrakı afişalarda istər “Leyli və Məcnun”da, istərsə də
digər Azərbaycan opera və operettalarında bu ifadədən artıq istifadə olunmur. O
dövrdə Azərbaycan opera və operetta tamaşalarını müşayiət etmək üçün Bakıda
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fəaliyyət göstərən dirijorların – Slavinski, Çernyaxovski və b. rəhbərliyi ilə simfonik orkestrlər dəvət olunmağa başlayır. Bu haqda həmin dövrlərin afişalarından
və mətbuat səhifələrindən kifayət qədər məlumat almaq mümkündür.
Lakin Azərbaycan operalarının səhnəyə qoyulması və tamaşaların sayının
artması, xalq arasında opera və operettalara marağın yüksəlməsi artıq musiqi
ifaçılığına olan tələblərin də dəyişməsinə gətirib çıxarırdı. Bakıda daimi opera truppasının və simfonik orkestrin olmaması, bu sahədə əsasən qastrola gələn
dirijorların və musiqi kollektivlərinin qüvvəsindən istifadə olunması vəziyyəti
çətinləşdirirdi.
“Leyli və Məcnun”un sonrakı tamaşalarından başlayaraq, Üzeyir Hacıbəyli
özü də operalara dirijorluq edirdi. Bu baxımdan, onun öz əsərlərinin tamaşalarını
hazırlaması, ifaçılarla məşqlər aparması, musiqi partiyalarını onlara öyrətməsi,
yəni artıq musiqi rəhbəri kimi fəaliyyəti onda dirijorluq bacarığını üzə çıxarmışdı.
Ü.Hacıbəylinin opera tamaşaları ilə yanaşı, simfonik orkestrə dirijorluq etməsi haqqında məlumata da o dövrün afişalarında rast gəlirik. Belə ki, 1911-ci
ildə “Nicat” xeyriyyə cəmiyyətinin təşkil etdiyi böyük Azərbaycan dramaturqu
Mirzə Fətəli Axundovun 100 illik yubileyi ilə əlaqədar tamaşa axşamının proqramında göstərilir ki, “antraktlarda müsəlman bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun rəhbərliyi altında simfonik orkestr çalacaq” (21, s.230).
1914-cü ildən başlayaraq, “Hacıbəyov qardaşları müdiriyyəti” kimi tanınmış “Hacıbəyov qardaşlarının opera-operetta artistləri dəstəsi” müstəqil truppa
kimi fəaliyyət göstərdiyi illərdə tamaşaya qoyulan opera və operettaların musiqi
rəhbəri və dirijoru kimi Üzeyir bəy çox çalışmışdır.
Hətta 1918-1920-ci illərdə - Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə də
Ü.Hacıbəyli həm rəsmi dövlət orqanı olan “Azərbaycan” qəzetinin redaktoru olmuş, həm ölkənin musiqi həyatında geniş fəaliyyət göstərmişdir. Həmin illərdə
Ü.Hacıbəylinin, M.Maqomayevin, Z.Hacıbəyovun əsərləri tamaşaya qoyulmaqla yanaşı, konsertlərdə onların yazdıqları xor və simfonik orkestr üçün əsərlər də
səsləndirilirdi. Məsələn, Ü.Hacıbəylinin bu dövrdə yazdığı “Milli marş”ın ifası
ilə bağlı bəstəkarın özünün 4 yanvar 1918-ci il tarixli “Açıq söz” qəzetində çıxmış məlumatında deyilir: “Həmin marş bu şənbə günü Tağıyevin teatrosunda “O
olmasın, bu olsun” oynundan qabaq orkestr ilə çalınıb ümumi artistlər tərəfindən
oxunacaqdır” (61, s.21).
Qəzet məqalələrində daha çox Ü.Hacıbəyli bəstəkar kimi, M.Maqomayev
isə dirijor kimi göstərilir. Hətta “Azərbaycan” qəzetinin 5 mart 1919-cu il tarixli
sayında “Şah İsmayıl” operasının ilk tamaşası münasibətilə yazılmış məqalədə
Müslüm bəy Maqomayev “Hacıbəyov qardaşlarının müdiriyyətinin dirijoru, musiqişünas” kimi təqdim olunur, yəni onun bəstəkarlıq fəaliyyəti bir qədər gec baş21
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ladığından, o, ilk növbədə dirijor kimi tanınmışdı.
Bununla belə, haqqında danışdığımız dövrdə Ü.Hacıbəylinin və M.Maqomayevin fəaliyyət dairəsi geniş olmuş, onlar musiqi mədəniyyətində teatr tamaşalarının təşkilatçısı, bəstəkar, dirijor, musiqi xadimi kimi əhəmiyyətli rol oynamışlar. Bütün bunlar bir daha dirijorluğun Ü.Hacıbəylinin musiqi sahəsindəki
fəaliyyətinin ayrılmaz bir hissəsi olduğunu təsdiq edir və sonradan onun təşkil etdiyi xorda, xalq çalğı alətləri orkestrində fəaliyyətinin əsas istiqamətinə çevrilir.
Qeyd etmək lazımdır ki, Müslüm Maqomayevin (1885-1937) dirijor kimi
fəaliyyəti 1912-ci ildən başlamışdır. M.Maqomayev 1912-ci ildən ömrünün sonuna kimi Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrında dirijor vəzifəsində çalışmış, opera tamaşalarına dirijorluq etmişdir. O, ilkin olaraq, Ü.Hacıbəylinin opera
və operettalarına dirijorluq etsə də, sonradan bu siyahıya onun öz əsərləri – “Şah
İsmayıl” (1916) və “Nərgiz” (1935) operaları da əlavə olunmuşdur. Qeyd etmək
lazımdır ki, o, operadan başqa, həmçinin, orkestr üçün “Azərbaycan çöllərində”
rapsodiyasının, “Ceyranı” rəqsinin, “Radio marşı”nın, “Şəlalə” simfonik pyesinin və s. əsərlərin müəllifi olmuşdur. Bu əsərlərin konsertlərdə səsləndirilməsi
zamanı da o, orkestrə dirijorluq etmişdir. 1920-1930-cu illərdə isə Azərbaycan
Radiosunun bədii rəhbəri kimi fəaliyyəti, xalq çalğı alətləri orkestrinin təşkili
sahəsindəki səyləri onun Azərbaycanda dirijorluq sənətinin inkişafında mühüm
rolu olduğunu bir daha təsdiq edir.
Burada bir məsələyə xüsusi olaraq diqqəti yönəltmək istərdik. Adətən, elmi
ədəbiyyatda ilk Azərbaycan dirijoru kimi M.Maqomayevin adı çəkilir. Biz bu
fikrə etiraz etməyərək, yalnız demək istərdik ki, Müslüm Maqomayev Üzeyir
Hacıbəylinin tövsiyəsi ilə dirijor pultu arxasına keçərək, bu sənətlə mütəmadi
məşğul olmağa başlamışdır. Buna görə də digər sahələrdə olduğu kimi, dirijorluq sahəsində də Üzeyir Hacıbəylinin simasında birincilik missiyası önə çəkilməlidir. Üzeyir Hacıbəylinin opera tamaşalarına dirijorluğu əsasən öz əsərlərini,
xüsusən də ilk tamaşaları idarə etməsi ilə bağlıdır. Muğam operaları və operettalarla yanaşı, o, yaradıcılığının şah əsəri sayılan klassik “Koroğlu” operasının ilk
tamaşasında da özü dirijorluq etmişdir. Bu da onun opera dirijorluğu sahəsindəki
fəaliyyəti ilə yanaşı, xor və xalq çalğı alətləri orkestrinə dirijorluğunu da əsaslandırmağa imkan verir.
1920-ci illər Azərbaycan musiqi mədəniyyəti tarixinə quruculuq illəri kimi
daxil olaraq, musiqi mədəniyyətində bütün sahələr üzrə yeni mərhələnin başlanğıcı oldu. Xüsusilə Avropa musiqi təhsili sisteminin və ifaçılıq formalarının tətbiqi sayəsində milli musiqi yaradıcılığı və ifaçılığında yeni janrların, üslubların
mənimsənilməsi qeyd olunmalıdır.
Bu illərdə Üzeyir Hacıbəylinin öz həmfikirləri ilə birlikdə dövrün reallıqlarından çıxış edərək, fəaliyyətini genişləndirdiyini və təhsil müəssisələrinin, mu22
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siqi kollektivlərinin yaradılmasında necə böyük xidmətləri olduğunu görürük.
Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının, Türk Musiqi Məktəbinin və digər musiqi təhsili ocaqlarının yaradılması musiqinin müxtəlif sahələrində çalışan, mədəniyyətin tərəqqisinə xidmət edən mütəxəssislərin, milli musiqiçi kadrların hazırlanması məqsədini daşıyırdı.
Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının, Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının nəzdində daimi fəaliyyət göstərən simfonik orkestrin, xor kollektivinin
təşkili də ilk növbədə kadr hazırlığını tələb edirdi. Ona görə bu proseslər qarşılıqlı əlaqəli surətdə gedirdi.
Üzeyir Hacıbəyli bu sahədə də geniş fəaliyyət göstərmişdir. Belə ki, onun
əvəzsiz təşkilatçılıq istedadı sayəsində yuxarıda adı çəkilən kollektivlər yaradılmışdır. Ü.Hacıbəyli bu musiqi kollektivlərinin ilk bədii rəhbəri və dirijoru olmuşdur (130).
1920-ci illərdən Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının (Mayılov
teatrının binasında), Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının (Tağıyev
teatrının binasında) müstəqil olaraq fəaliyyət göstərməsi burada musiqi rəhbəri
kimi dirijorun rolunu önə çəkdi. Həmin dövrlərdən də hər bir musiqili teatrın spesifikasına uyğun olaraq, dirijorlar yetişməyə başladı. Azərbaycan Dövlət Opera
və Balet Teatrında Əfrasiyab Bədəlbəyli, Əşrəf Həsənov, Niyazi və başqaları,
Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrında Süleyman Ələsgərov, Kamal
Abbasov, Tale Qəniyev və b. dirijor kimi fəaliyyət göstərmişlər.
Beləliklə, araşdırmamıza yekun vuraraq qeyd edək ki, XX yüzillik Azərbaycan musiqi mədəniyyətində keyfiyyətcə yeni bir mərhələ olmuşdur. Şərqdə
ilk simfonik orkestr, ilk çalğı alətləri orkestri, opera və balet teatrı və digər kollektivlər məhz Azərbaycanda yaranmışdır. Eyni zamanda, bu sahələrin inkişafı
ilə bağlı olaraq, opera-simfonik, xor dirijorluğu, eləcə də xalq çalğı alətləri orkestri üzrə dirijorluq sahələri inkişaf etmiş, görkəmli dirijorlar nəsli yaranmışdır.
Bütün bu tarixi-mədəni proseslərin Şərq və Qərb musiqi ənənələrinin qovuşması
kontekstində araşdırılması heç şübhəsiz ki, böyük maraq kəsb edir.
Ədəbiyyat siyahısı:
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Dilbazi M.X. Baкının musiqi həyatı (ХIХ əsrin iкinci yarısı-ХХ əsrin
əvvəlləri). B.: 2007. 255 s.
2.
ХХ əsr Azərbaycan musiqi mədəniyyəti tariхinin qaynaqları (tоplayanı
və tərtib еdəni, ön sözün, qеydlərin, lüğət və adlar göstəricisinin müəllifi F.Əliyеva). III кitab, 1918-1920-ci illər. B.: Nurlan, 2005. 450 s.
3.
Абасова Э.А. Узеир Гаджибеков. Путь жизни и творчества. Б.: Элм,
1985. 200с.
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Xülasə: Bu məqalədə dahi Azərbaycan şairi Nizaminin musiqi haqqında fikirləri təsvir edilmişdir. Onun mülahizələri sanki o dövrün mədəni həyatına işıq
salır və uzun müddət musiqişünasların diqqət mərkəzində qalacaq, yeni araşdırmalara səbəb olacaqdır.
Açar sözlər: mədəniyyətşünaslıq, musiqişünaslıq, tədqiqat, Nizami, musiqi
			
“Azərbaycan İntibahı” sayılan XI-XII əsrlər bəşəriyyət tarixinə adı qızıl
hərflərlə yazılmış bir çox yaradıcı insanlar bəxş etmişdir. Dünyanı silkələyən,
lərzəyə gətirən, poeziyamıza əlvan çiçəklərdən çələng hörən və Azərbaycan şeiriyyatını bütün dünyada tanıdan Nizami Gəncəvi dühası da məhz bu dövrün nadir
incilərindəndir.
Söz dünyasının sönməz günəşi, poeziya dəryasının nəhəngi, milli olduğu
qədər də bəşəri şairimiz Nizami Gəncəvi Azərbaycan poeziyasını zirvələrə yüksəltmiş,yaradıcılığının əsl qiymətini dərk edən,onun bəşər tarixində tayı-bərabəri
olmadığını yaxşı başa düşərək əlçatmazlığını anlayan xələfləri böyük şairin sənət
dünyasında açdığı parlaq cığırlarla addımlamış, Nizami məktəbindən bəhrələnmiş, onun bənzərsizliyini dərk edərək ona bənzəməyə çalışmışlar.
Nizaminin “Xəmsə” adı altında birləşmiş və bütün aləmdə məşhuri-cahan
olmuş“Sirlər xəzinəsi”, “Xosrov və Şirin”, “Leyli və Məcnun”, “Yeddi gözəl”
və “İskəndərnamə” poemalarının hər kəlməsini qiymətli xəzinə kimi qəbul edən,
onun qələmindən çıxan hər bir misranı ləl-cəvahirə bənzədən bir çox dünya şairləri Nizamidən qidalanmış, bədii dəyərinə görə ölçü meyarlarını üstələyən, çəkisinə görə heç kimlə müqayisə olunmayan Nizami Gəncəvi yaradıcılığından ilham almışlar və beləliklə, Nizami obrazları, Nizami fəlsəfəsi və Nizami düşüncə
tərzi Şərq ədəbiyyatının zənginləşməsinə səbəb olmuşdur.
Azərbaycan və Yaxın Şərq ədəbiyyatının bir çox tanınmış simaları dahi
şairə ehtiram əlaməti olaraq onun poemalarına nəzirə yazmışlar, eyni başlıqlarla əsərlər meydana gətirmişlər və artıq Yaxın Şərq ədəbiyyatında bir ənənəyə
çevrilmiş bu proses, şübhəsiz ki, şairin dühasına hörmətin parlaq təzahürü kimi
qiymətləndirilir.
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Nizami hər sözü demiş birinci
Qoymamış cilasız qalsın bir inci...
sözlərini deyən hind şairi Əmir Xosrov Dəhləvi farsca ilk dəfə olaraq
“Xəmsə”nin tam variantını yaratmışdır.
Böyük şairimiz Səməd Vurğun Nizami dühasını ilahiləşdirərək, onun Aydan, Günəşdən yarandığını söyləyir:
Sənsən əbədiyyat dediyim sevgili dildar,
Dağlarda, çiçəklərdə, ürəklərdə adın var.
Aydanmı, günəşdənmi yarandın, de nədən sən?
Xalqın gözü də, qəlbi də, vicdanı da sənsən!
Həqiqətən də, poeziya aləmində bənzərsiz hadisəyə dönmüş, xalqımızın
qürur mənbəyinə çevrilmiş Nizami Gəncəvi 800 ildən artıqdır ki, günəş kimi
ətrafa işıq saçaraq bəşəriyyəti öz parlaq nuruna qərq edir, öz hərarəti ilə isidir.
Nizami şeiriyyatında musiqi ilə ilahi bağlılığı hiss etməmək mümkün deyil. Onun hər misrasında musiqinin sehrli aləmi duyulur, hər sətrində musiqi
dəryasının intəhasızlığı hiss olunur. Sanki bu misralar elə yaranandan musiqiyə
ünvanlanmışdır. Nizami poeziyasında musiqiylə elə böyük bağlılıq var ki, adama
elə gəlir ki, o, söz sərrafı, poeziya ustası olmaqla yanaşı, həm də incə qəlbli bir
musiqiçi idi, çünki musiqini onun kimi duymaq, incəliklərini onun qədər hiss
etmək, onun kimi musiqinin vurğunu olmaq, muğamlarımızı bu cür həssaslıqla
vəsf etmək hər şöz sərrafına nəsib olmur, hər şairin misraları musiqiyə onunku
qədər yatımlı olmur.
Nizami öz şeirlərinin musiqi təmasını sanki öncədən hiss edir, şairin onsuz
da bulaq kimi axan poetikasının musiqiylə vəhdəti əsərin təsir gücünü birə on
artırır.
Məhz bu səbəbdən Nizami poeziyasının notlarla təması ürəkləri yandırır,
qəlbləri riqqətə gətirir. Adama elə gəlir ki, “Sənsiz” və “Sevgili canan” qəzəlləri
elə musiqiylə birgə doğulub, elə dünyaya musiqiylə göz açıb. Bu iki zirvənin Nizami və Üzeyirbəy dühalarının təxəyyül çulğalaşması, ölməz Nizami qəzəllərinin ülvi Üzeyir melodiyaları ilə vəhdəti başqa bir aləm yaradır, insan qəlbinin
ən incə tellərinə toxunur, ən ülvi hisslərini oyadır, sonsuz məhəbbətin, əsl sevginin nə olduğunu eyhamla anladır.
Nizami Gəncəvinin musiqinin insan əhval- ruhiyyəsinə müsbət təsir göstərdiyini, ruha qida verərək mənəviyyatı zənginləşdirdiyini, musiqinin insan münasibətlərində başlıca amillərdən biri olduğunu anladan bir sıra hikmətli sözləri,
ibrətamiz fikirləri vardır:
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yazır:

Müğənni, öt yenə o lətif səsin
Bülbülün səsini batil eyləsin.
Nəvalar nəvası olsun bu nəva,
Dərdlərin dəvası olsun bu nəva.
Musiqini ruhun qidası, dərdlərin çarəsi, xoşbəxtliyin açarı hesab edən şair

Müğənni,bu gecə çəngini saz et
Məni bu dar yolda qəmdən xilas et.
Bəlkə genişlənsin, açılsın yolum
Köçüm bu daşlıqdan, asudə olum.
Nizami öz əsərlərində həmçinin,musiqi alətlərinin hazırlanması ilə bağlı
dəyərli fikirlər də söyləyir. “İsgəndərnamə” poemasında ud və ərğənun alətlərinin hazırlanma texnoloqiyasından, düzgün kökləmnəsindən, üzərinə ceyran dərisi çəkilmiş bu alətlərin mizrabı vurarkən zil və bəm səslər hasil etmələrindən danışır, musiqinin böyük təsir gücünə malik olduğunu söyləyərək deyir ki, musiqi
yalnız insanların qəlbini oxşamaq, onları düşündürmək üçün bir vasitə deyil, şair
musiqinin eyni zamanda, xəstənin dərdinə dərman olduğunu, səslərin həmahəngliyindən xəstələrin şəfa tapdığını qeyd edir:
Ustad həmin sazı çaldığı zaman
Edərdi xəstənin dərdinə dərman
Çalğıda elə bir cəhət də vardı
Ki, həkim onunla dərdi tapardı.
Əsrlər boyu poeziya və nəsrimizin mahir ustadlarının silinməz yaddaşımız
olan muğamlarımızı öz əsərlərində tərənnüm etmələri ilə bağlı kifayət qədər faktlar vardır. Qədim əlyazmalarda azərbaycanın musiqi alətlərindən də bəhs edən
məlumatlara rast gəlirik.
Lakin musiqi alətləri, onların tembr boyaları, səslənmə imkanları haqda
Nizami Gəncəvi qədər müfəssəl məlumat verən ikinci şair olmamışdır. Bu onun
demək olar ki, bütün əsərlərində, ələlxüsus, Yaxın Şərq ədəbiyyatında mənzum
roman janrının əsasını qoymuş “Xosrov və Şirin” poemasında özünü aydın şəkildə göstərir.
Poemanın misralarında Rast, İraq, Hicaz, Nəva, Rəhavi və s.kimi muğam
və şöbələrin adı çəkilir, dövrünün musiqi həyatı, musiqi məclisləri, rəqs ifaçıları,
musiqi alətləri və həmin alətlərdə ifa edən şəxslər haqqında geniş məlumatlar əks
olunur.
Bitdi Nikisanın çənglə nəğməsi,
Bərbədin setarı qaldırdı səsi.
Bir məst aşiq kimi vurdu vurdu əl,
Üşşaq pərdəsində oxudu qəzəl.
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Bərbəd beylə gözəl hava çaldısa,
Ondan yaxşısını çaldı Nikisa.
Novruz gülü kimi açıldı, əvvəl
Novruz pərdəsində oxudu qəzəl.
Beləliklə, Nizami musiqini insanın ən gözəl xisləti hesab edir, onsuz həyatın mənasız olduğunu, heç bir mahiyyət kəsb etmədiyini bildirir.
XX əsrin dahi filosofu, yazıçı və dramaturq J.P.Sartrın fikrincə, “Ziyalı
dövrünün məsuliyyətini daşıyır, dövrünün həm şahıdır, həm də məhkumudur” .
Həqiqətən də, dövrünün məsuliyyətini daşıyan Nizami həmin dövrün mədəni həyatında baş verənləri qələmə almağı özünə borc bilmiş, musiqi ilə bağlı
fikirlərini, estetik görüşlərini və ümumilikdə, musiqiyə olan münasibətini qəhrəmanlarının vasitəsilə oxucuya çatdırmış, ürəyindən keçənləri, demək istədiklərini, öz şəxsi emosiyalarını əsas obrazlarının dilindən təqdim etmişdir.
Musiqiylə bağlı misralar obrazların səciyyəsində və ümumilikdə əsərin
dramaturgiyasının açılmasında müstəsna rola malikdir. Şair qəhrəmanlarının tam
surətini yaratmaq üçün, hadisələrin daha düzgün, daha inandırıcı təqdimatına nail
olmaq üçün çox zaman musiqiyə meydan vermiş, musiqidən söhbət açmış, musiqiylə bağlı misralara müraciət etmişdir.
Böyük ərəb alimi Əbül Fərəc İsfahaninin dediyinə görə “Daş-qaş əvəzinə
özünə bilik yığsan, daha çox tanınarsan: ən qiymətli daşı salıb itirə bilərsən, ən
sadə biliyi isə səndən heç kəs ala bilməz”.
İnsanı ən uca varlıq, yaranmışların ən şərəflisi hesab edən Nizami onları
bilik əldə etməyə, savadlı və hərtərəfli olmağa çağırır.
İnsana arxadır onun kamalı,
Ağıldır hər kəsin dövləti, malı
misralarını söyləyən şair insanları elmli olmağa, maariflənməyə, dövrünün
siyasi və mədəni hadisələrindən xəbərdar olmağa səsləyir.
Və ən əsası da odur ki, Nizaminin düşəncəsinə görə dövrünün ziyalısı savadlı olmaqla ,dilləri və sözlərin çalarını bilməklə, təbiətşünaslıq, fəlsəfə, tibb,
riyaziyyat, etika, astronomiya ilə bağlı biliklərə yiyələnməklə yanaşı, həmçinin,
Şərq musiqisinin dərinliklərinə bələd omalıdır, çünki Şərq ziyalısını yetişdirən
amillər arasında musiqi ən əhəmiyyətli yerlərdən birini tutur. Nizami qəhrəmanlarının musiqiyə və musiqi alətlərinə, həmçinin, muğamlarımıza həssas münasibətlərini əks etdirən beytləri dediklərimizə sübutdur:
Qüvvət elmdədir, başqa cür heç kəs,
Heç kəsə üstünlük eyləyə bilməz.
Hər uca zirvədən bilinir, fəqət,
Alimin zirvəsi ucadır əlbət.
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Ölümündən 800 ildən artıq vaxt keçsə də, kamillik zirvəsini fəth edən Nizami
yaradıcılığı parlaq günəş kimi hələ də müasir ədəbiyyatımızın yolunu işıqlandırır.
Bəşəriyyət durduqca, poeziya yaşadıqca Nizami yaradıcılığı da yaşayacaq
və əminəm ki, dövrünün mədəni həyatını əks etdirən musiqi ilə bağlı fikirləri hələ
uzun müddət musiqişünaslarımızın diqqət mərkəzində olacaq, yeni tədqiqatlar
üçün geniş imkanlar yaradacaq.
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XVII–XVIII ƏSR QƏRBİ AVROPA KLAVİR MUSİQİSİNDƏ
ORNAMENTİKA-STRUKTUR MƏSƏLƏLƏRİ VƏ MELODİYANIN
ORNAMENTLƏŞDİRİLMƏSİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Xülasə: Verilmiş məqalədə XVII–XVIII əsr klavir musiqisində ornamentika-struktur məsələlərinə, eləcə də barokko dövründə melodiyanın ornamentləşdirilməsinin xüsusiyyətlərinə aydınlıq gətirilmişdir. Tədqiqatda ilk dəfə olaraq
İ.S.Baxın YTK əsərinin I cildində yer alan bəzi prelüd-fuqalar, eləcə də Q.F.Hendelin d-moll süitası (HWV 428) ornamental təhlil olunmuş, ornamentika-struktur
prizmasından araşdırılmışdır. Qeyd edək ki, XVII–XVIII əsr klavir musiqisində
ornamentika estetik və konstruktiv mövqedən çıxış edir. Araşdırmada həmçinin,
barokko dövründə melodiyanın ornamentləşdirilməsinin bəzi qaydaları müəyyənləşdirilmişdir.
Açar sözlər: ornamentika, melodiya, struktur, Qərbi Avropa klavir musiqisi, İ.S.Bax, Q.F.Hendel.
Məlum olduğu kimi, ornament musiqidə melodiyanın bəzədilməsi vasitəsidir. Melodiyanın bəzədilməsi isə ornamentləşdirmə adlanır. Musiqidə ornament
hər hansı bir bəzəyə deyilir və incəsənətin digər növlərindən fərqli olaraq burada
“ornamentika” termininin istifadəsi daha məqsədəuyğun hesab edilir. Barokko
musiqisinin məşhur tədqiqatçılarından olan amerikalı musiqişünas Erik Haas
“Ornamentikanın qrammatikası: son barokko dövrünün ornamentikası və bəzəkləri” adlı kitabında ornamentikanı dinamik dəyişikliyə əsaslanmadan verilmiş
nota və ya fiqurasiyaya diqqəti cəlb etmək üçün əlavə olunan vurğular adlandırır
[2, s.2]. Burada xüsusilə “vurğu” ifadəsinə diqqət yetirmək istərdik. Vurğu, yəni
“accentus” latın sözü olub “ad” və “cano” ifadələrindən ibarətdir. “Accentus”
“accino” sözündən yaranmışdır. “Ad” hecası latın dilindən “tərəf”, “doğru” ədatı, “a2”, “ya2” şəkilçisi, “cano” isə “melodiya” deməkdir və melodiyaya əlavə
olunan mənasını verir [9]. Britaniyalı musiqişünas Devid Lasotski “Son dövr
barokko ornamentikası: fəlsəfə və təlimatlar” adlı məqaləsində ornamentikanı
bəstəkarlığın alternativ növü və ya rekonstruksiya vasitəsi kimi izah etmişdir və
bu, müəllifin fundamental ideyalarından biri kimi qəbul olunur [3, s.7]. Burada “bəstəkarlığın bir növü və ya rekonstruksiya vasitəsi” deyərkən melodiyanın
strukturu dəyişilmədən onun səthinə edilən əlavələr nəzərdə tutulur [4, s.9].
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Melodiyanın daxilində ornamentikanın tutduğu mövqe ornament və struktur kimi məsələləri ön plana çəkir və bu, XVII–XVIII əsr Qərbi Avropa klavir
musiqisində mühüm məqamlardan biridir. Verilmiş melodiyanın strukturunda
bəzəklərin əhəmiyyətinə daha yaxından aydınlıq gətirilməsi məqsədilə son dövr
barokko musiqisinin görkəmli nümayəndələri İ.S.Bax və Q.F.Hendelin klavir yaradıcılığına müraciət edilmişdir. Əlbəttə, məqalədə istifadə edilən əsərlər yalnız
ornament və struktur prizmasından yanaşılaraq təhlil olunmuşdur.
İ.S.Baxın “Yaxşı Temperasiya olunmuş Klavir” əsərinin birinci cildində 24
prelüd və fuqanın hər birində qeyri-şərtsiz olaraq ornamentikanın mühüm rol
oynamasını qeyd etmək istərdik. Nümunə üçün C-dur prelüdünə nəzər yetirək.
Aşağıda həmin əsərdən ilk iki xanə təqdim olunmuşdur:

Nümunə №1
Bəstəkar mətnində akkordların səpələnmiş halda, yəni arpecio kimi verilməsini müəyyən etmək mümkündür. Əsərdə arpecio həm harmoniya, həm də
ritmik funksiya rolunda çıxış edir. Bu isə ornamentikanın əsərin strukturundakı
vacibliyini göstərən mühüm məqamdır. Ornament-struktur prizmasında əsərin
quruluşunu bu şəkildə vermək olar:

Nümunə №2

31

MƏDƏNİYYƏT DÜNYASI Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti,
XXXX buraxılış, Bakı, 2021
МИР КУЛЬТУРЫ Азербайджанский Государственный Университет Культуры и Искусств,
XXXXвыпуск, Баку, 2021
THE WORLD OF CULTURE Azerbaijan State University of Culture and Art, XXXX edition, Baku, 2021

Burada həmçinin əsas və ornamental lay, onlar arasında sərhədləri də
müəyyən etmək mümkündür. Əsərdə bir xanə daxilində iki dəfə təkrarlanan və
yarım not ölçüsündə olan səslər əsas və ya melodik layı yaradırlar. Ornamental
lay isə 32-lik notlar vasitəsilə verilmişdir:

Nümunə №3
Qeyd edək ki, prelüdün forması həm də harmonik ornamental fakturanı
xatırladır. Bu formada yazılan nömrələrdən c-moll, Cis-dur, d-moll, F-dur, G-dur,
B-dur prelüdlərini göstərmək olar. Lakin həmin əsərlərə diqqət yetirərkən burada
akkord təqdimatının müxtəlif variantlarda həyata keçirildiyinin şahidi oluruq.
Orijinal bəstəkar mətni:

Nümunə №4
Melodiyanın strukturu isə belədir:

Nümunə №5
Təqdim edilən nümunələrə əsaslanaraq əsərin ornamentikadan ibarət olmasını və ya bütövlüklə ornamentikanın üzərində qurulmasını qeyd etmək istərdik. Təbii ki, burada ornamentika həm lay rolunda, həm də birbaşa olaraq əsərin
arxitektonikasının əsas komponenti və ya sütunu rolunda çıxış edir. XVII–XVIII
əsrlərin klavir musiqisində istifadə olunan ornamentikanın mühüm xüsusiyyəti
də burada bəzəklərin əsasən, linear formada verilməsidir.
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Məcmuədə bəzəklərin melodiyanın strukturunun bir hissəsi olması hallarına da rast gəlinir. Belə nömrələrdən biri də c-moll fuqasıdır. Aşağıdakı nümunələrdə həm bəstəkar mətni, həm də melodiyanın bəzəklərsiz strukturu verilmişdir:

Nümunə №6
Burada “c2-h1-c2” səslərini forşlaq kimi qəbul etmək olar. Bu formanı melodiyada verilmiş digər oxşar fiqurlara da aid etmək mümkündür. Eyni zamanda
ikinci xanədə olan “f1-g1” səslərini slayd, yəni keçici səslər kimi də izah etmək
olar. Melodiyanın bəzəklərsiz verilmiş strukturu hərəkət və rəngarənglikdən məhrumdur. Belə demək olarsa, melodiyanı maraqlı və hərəkətli edən melizmlərdir.
As-dur prelüdündə isə ornamentika özünü fərqli formada göstərir. Belə ki,
burada əsərin mövzusu üçsəslinin üzərində qurulmuş, forşlaqdan istifadə edilmişdir. Verilmiş “as1-c2-es1-b1” və “b1-des2-es1-b1” musiqi ifadələrində “a1es1-b1-es1”, eləcə də “as1” və “b1”-i əsas dayaq səsləri kimi qəbul etmək olar:

Nümunə №7
Eyni prinsipi Q.F.Hendelin klavir əsərlərində də müəyyənləşdirmək mümkündür. Danimarkalı tədqiqatçı E.Leqene və D.Lasotskinin müəllifi olduğu
“Hendelin sonataları vasitəsilə bəzəməyi öyrənirik” adlı məqaləsində d-moll süitasının (HWV 428, Aria con Variazoni) 1–4-cü xanələrinin strukturu belə qeyd
edilmişdir [5, s.102]:
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Nümunə №8
Burada nümunələrdən aydın olduğu kimi, ornamentika melodiyada mühüm yerə malikdir. O, estetik funksiyanı yerinə yetirməklə yanaşı, konstruktiv
komponent rolunda da çıxış edir və XVII–XVIII əsrlərin klavir musiqisində melodiya bəzəklərsiz hərəkət və zənginlikdən məhrumdur.
Qərbi Avropa klavir musiqisində digər bir mühüm məqam verilmiş melodiyanın bəzədilməsi üsullarıdır. Bu isə “Əsərdə nə vaxt və hansı bəzəklərdən
istifadə olunmalıdır” sualını doğurur. Ümumiyyətlə, hər hansı bir melodiyanın
ornamentləşdirilməsi aparılarkən öncə “əsərin nə qədər ornamentə ehtiyacı vardır” kimi sualın verilməsi mütləqdir. Melodiyanın ornamentləşdirilməsi ilk növbədə hissədən asılı olaraq dəyişir. Asta templi hissələrdə əsasən sərbəst ornamentika növündən, eləcə də melizmlərdən istifadə olunur. Eyni zamanda hər hansı
bir melodiyanı bəzəmək üçün ifaçıda müəyyən zövq, bilik və təcrübənin olması,
bəstəkarın üslubu ilə tanışlığı mütləq şərtdir.
Görkəmli alman bəstəkarı K.F.E.Baxın ornamentikanın əsərdə rolu barədə
fikirləri barokko dövrünün klavir musiqisində ornamentləşdirmə haqqında məlumat verməklə yanaşı, həm də müasir dövrdə musiqiçilər üçün təlimat rolunda
çıxış edir. Musiqiçinin 1753-cü ildə yazdığı “Klavir ifaçılığı əsl incəsənət təcrübəsi kimi” kitabında bəzəklərin ifası ilə bağlı 29 qayda verilmişdir. K.F.E.Bax
əsərdə bəzəklərin vacibliyindən danışarkən qeyd etmişdir ki, “bəzəklər əsəri
gözəlləşdirdiyi kimi, həm də onu korlaya bilər. Belə ki, əgər bəzəklərin əsərdə
seçimi pisdirsə, yerində istifadə olunmamışdırsa və ya lazım olduğundan da çoxdursa, bu, əsərə ziyan verəcəkdir” [1, s.53]. Bəstəkar bəzəkləri ilk növbədə əsə34
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rin affektinə uyğun seçilməsini tövsiyə edir. Bəzəklərin affektə uyğun seçilməsi
mühüm məqamlardan biridir. İncə və parlaq ornamentlər əsərin xarakterindən
asılı olaraq tətbiq edilir. “İncə” və ya “parlaq” kimi ifadələrlə bəzəklərin xarakterinin göstərilməsi birbaşa əsərin bədii məzmunundan və tempindən asılı olaraq
dəyişir. Əgər qrupetto asta hissələrdə incə duyğuları çatdırırsa, bu bəzək növü iti
tempdə tamamilə başqa xarakter və rəngdə səslənmiş olacaqdır. Bu, eyni mətnin
müxtəlif xarakterdə səsləndirilməsinə bənzəyir. Eyni zamanda əsərdə bəzəklərin
hədsiz istifadəsindən uzaq olmaq lazımdır və bəzəklər melodiyada hər hansı notun əhəmiyyətini qabarıq formada ifadə etməlidir. Amerikalı tədqiqatçılar Rene
Timmers və Riçard Eşli ornamentikanı bu və ya digər emosiyanın ötürülməsi vasitəsi kimi qiymətləndirərək bu haqda geniş tədqiqat aparmışlar. Hər iki müəllifin “Hendel sonatasında emosional ornamentasiya” adlı məqaləsinin Amerikanın
“Musiqi qavrama: fənlərarası jurnal” kimi nüfuzlu jurnalında dərc olunması bu
mövzunun müasir dövrdə də aktuallığından xəbər verir [7]. Tədqiqatçılar araşdırmalarını və tətbiq etdikləri metodu Q.F.Hendelin fleyta üçün yazılmış g-moll
sonatası (HWV 360) üzərində aparmışlar. Onların gəldiyi nəticələrə əsaslanaraq
istənilən bəzəyin xarakterini aşağıdakı xüsusiyyətlər müəyyən edir [7, s.125]:
a. uzunluq;
b. vaxt;
c. istiqamət;
d. harmoniya;
e. nöqtəli və nöqtəsiz olması;
f. sadə və ya mürəkkəb olması;
g. sıxlığı.
Ornamentikanın xarakteri onun xanədə tutduğu mövqedən, əsərin formasından və ritmik quruluşundan asılı olaraq dəyişir. Müəllif bəstəkarın melodiyasında bəzəklər vasitəsilə xoşbəxtlik, məhəbbət, qəmgin və qəzəb təəssüratlarını
belə qeyd etmişdir:

Nümunə №9
35

MƏDƏNİYYƏT DÜNYASI Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti,
XXXX buraxılış, Bakı, 2021
МИР КУЛЬТУРЫ Азербайджанский Государственный Университет Культуры и Искусств,
XXXXвыпуск, Баку, 2021
THE WORLD OF CULTURE Azerbaijan State University of Culture and Art, XXXX edition, Baku, 2021

“Göründüyü kimi, qəmgin təəssüratda xoşbəxtlik təəssüratından fərqli olaraq daha çox not vardır. Qəmgin təəssüratda az sayda mürəkkəb ornamentləri və
daha çox dissonanslıq yaradan harmoniyanı müəyyən etmək mümkündür. Qəzəb
təəssüratında çoxlu mürəkkəb ornamentlər və aşağı istiqamətli hərəkət vardır.
Neqativ emosiyanın aktivliyi ornamentlərin uzunluğu və mürəkkəbliyindən asılı
olaraq dəyişir. Pozitiv emosiyalarda isə neqativə əks olaraq ornamentin ifa müddəti əsas vaxtdan asılı deyil. Bu, emosiya və uzunluq, eləcə də emosiya və vaxt
arasında müəyyən əlaqənin olmasını göstərir” [7, s.125–126].
Bu fikirlərdən irəli gələrək Q.F.Hendelin d-moll süitasını fərqli təəssüratda təqdim edək. Qeyd edək ki, əsər Adagio tempində və qəmgin xarakterdədir.
Aşağıda əsərin harmonik və melodik strukturunu saxlamaqla, ölçü və tempini isə
dəyişməklə xoşbəxt təəssüratda vermək olar:

Nümunə №10
Burada xoşbəxtlik təəssüratını çatdırmaq məqsədilə trel və forşlaqdan istifadə edilmişdir. Əsərin tempinin iti tempdə verilməsi burada istifadə edilən
bəzəklərin azlığına səbəb olmuşdur. Verilmiş nümunənin Q.F.Hendelin klavir
üçün yazılmış üçüncü süitasının sonuncu hissəsindən götürülməsi kimi maraqlı
məqamı da diqqətinizə çatdırmaq istərdik. Bu həm XVII–XVIII əsr ornamentika
sənətində variantlılığın, variyasiyalılığın, improvizənin onun əsas ifadə vasitəsi
olması kimi xüsusiyyətini də göstərir.
Müasir dövrdə Avropa və Amerika musiqi elmində klavir musiqisində
ornamentləşdirilmənin üsulları haqqında bir sıra tədqiqatlar mövcuddur. “Melodiya nə vaxt və necə ornamentləşdirilməlidir” sualına Ayova Universitetinin
professoru Betti Banq Mather “Barokko ornamentinizi hazırlayın” adlı məqaləsində sistemli şəkildə cavab vermişdir. O, bəzəyin əsərdə yerindən danışarkən 11
qaydanı müəyyən etmişdir [6, s.57]:
1. Əgər əsərdə çox səs varsa, sərbəst ornamentika az istifadə olunacaqdır;
2. Monofonik əsərlərin ikinci hissələri bəstəkar və ya ifaçı tərəfindən bəzədilir. Buraya sərbəst ornamentikadan istifadə daha çox xasdır;
3. Mürəkkəb kontrapunktlu musiqidə sərbəst ornamentikadan istifadə tövsiyə olunmur;
4. Mahnı və rəqslərdə sərbəst ornamentika və melizmlərdən istifadə etmək
olar;
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5. Böyük hissəli musiqi əsərlərinin sonunda treldən istifadə olunmalıdır;
6. Yuxarı köməkçi səsdən ifa olunan bəzəklər (trel və ya yuxarı appogiatura) üst səsdən başlayaraq ifa edilməlidir;
7. Aşağı köməkçi səsdən ifa edilən bəzəklər aşağı səsdən başlamalıdır;
8. İki səs böyük interval məsafəsində yerləşirsə, bu zaman qammavarı
pasajlardan istifadə olunmalıdır;
9. İti templi bəzəklər (qısa trel, slayd və mordent) melodiyanı daha parlaq
edir;
10. Asta templi bəzəklər olan uzun appoggiatura və tədricən tezləşən trellər melodiyanı dissonans və kəskin edir;
11. Melodiyanın əsas notları arasında məsafəni dolduran ornamentlər melodiyanı rəvan, zərif və axıcı etməlidir.
B.B.Mather “Barokko üslubunda bəzək bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi”
adlı növbəti məqaləsində isə bir melodiyanı müxtəlif formalarda ornamentallaşdıraraq fərqli variantlarda təqdim edir. Əlbəttə, belə variantlaşmaları çoxlu sayda
aparmaq mümkündür.

Nümunə №11
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Beləliklə, aparılan araşdırmada Qərbi Avropa klavir musiqisində ornamentika-struktur, melodiyanın ornamentləşdirilməsinin üsulları kimi məsələlərə
aydınlıq gətirildi. Məlum olduğu kimi, ornamentika XVII-XVIII əsr klavir
musiqisinin və ifaçılığının mühüm hissəsi olmaqla bərabər, musiqi elminin də
mürəkkəb sahələrindən biridir. Ornamentika hissləri, bu və ya digər emosiyanı
çatdırmaqla, estetik funksiyanı yerinə yetirməklə yanaşı, həm də texniki vasitədir. Ornamentika həmçinin, mürəkkəb kateqoriyanı özündə əks etdirir. O, əsərin
arxitektonikasında, onun strukturunda konstruktiv komponent rolunda da çıxış
edə bilər. Bu isə ornament-struktur, əsas və köməkçi lay kimi qarşılaşdırmaları
ön plana çəkir. Ancaq qeyd etməliyik ki, ornament vasitəsilə qurulan melodiyada
bəzəkləri götürsək, o, hərəkət və zənginlikdən məhrum olacaqdır. Ornamentika
funksiyasına görə ikinci, melodiyadakı əhəmiyyətinə görə isə birinci dərəcəlidir.
Eyni zamanda melodiyanın ornamentləşdirilməsində musiqi cümləsinin strukturuna, xarakterinə, tempinə əsasən bu və ya digər bəzəkdən istifadə edilir. Bütün
bunlar isə XVII–XVIII əsr Qərbi Avropa klavir musiqisində ornamentikanın mühüm əhəmiyyətə malik olmasından xəbər verir.
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Гюнель Бекирова
ОРНАМЕНТАЛЬНО-СТРУКТУРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
и ОСОБЕННОСТИ ОРНАМЕНТАЦИИ МЕЛОДИИ в
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ КЛАВИРНОЙ МУЗЫКЕ XVII–XVIII
ВЕКОВ
Резюме: В статье раскрываются орнаментально-структурные вопросы клавирной музыки XVII–XVIII веков, а также особенности орнаментации мелодии в эпоху барокко. В исследовании впервые с помощью орнаментально-структурной призмы были проанализированы и орнаментально
изучены некоторые прелюдии-фуги, содержащиеся в первом томе ХTK И.С.
Баха и в сюите ре минор Г.Ф.Генделя (HWV 428). Следует отметить, что
в клавирной музыке XVII–XVIII веков орнамент занимает эстетическую,
эмоциональную и конструктивную позицию. В исследовании определены
некоторые правила орнаментации мелодии в эпоху барокко.
Ключевые слова: орнаментика, мелодия, структура, западноевропейская клавирная музыка, И.С.Бах, Г.Ф.Гендель.
Gunel Bakirova
ORNAMENTAL-STRUCTURAL ISSUES AND FEATURES OF ORNAMENTATION OF MELODY IN WESTERN EUROPEAN CLAVIER
MUSIC OF XVII–XVIII CENTURIES
Summary: The article reveals the ornamental-structural problems of
clavier music of the XVII–XVIII centuries, as well as the peculiarities of the
ornamentation of melodies in the Baroque era. For the first time in the study
from the view of ornamental-structural prisms were analyzed and ornamentally
studied some preludes-fugues contained in the first volume of WTC I.S.Bach, as
well as the suite in d-minor G.F.Handel (HWV 428). It should be noted that in
clavier music of the XVII–XVIII centuries the ornament occupied an aesthetic,
emotional and constructive position. Some rules of ornamentation of melodies in
the Baroque have been determined.
Key words:ornamentation, melody, structure, Western European clavier
music, I.S.Bach, G.F.Handel.
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ZİKR MƏRASİM MUSİQİSİNİN ARAŞDIRILMASINA DAİR
Xülasə: Təqdim edilmiş məqalə zikr mərasim musiqisinin araşdırılmasına
həsr edilmişdir. Məqalədə zikr musiqisinin müxtəlif xalqların etno-mədəni həyatında formalaşması və lokal adət-ənənələri barədə məlumat verilir. Bu mövzuda
aparılmış tədqiqat işlərinin hansı aspektlərdən yanaşılması barədə söz açılır.
Açar sözlər: dini musiqi, zikr, islam, tədqiqat, mərasim, araşdırma, ritual
Müasir etnomusiqişünaslıqda musiqinin dini mərasim ənənələri kontekstində tədqiq olunması çox mühüm istiqamətlərdən biri hesab olunur. Lakin müxtəlif
lokal ənənələr daha çox xristian mühitində araşdırıldığı üçün, islam mədəniyyəti
bir qədər kölgədə qalmışdır. Bu baxımdan İslam dininin təməl sütunlarından birini təşkil edəm zikr mərasimi, onun müxtəlif xalqların həyatında təzahür formaları, lokal xüsusiyyətləri barədə tədqiqat işinin aparılması mühüm məsələlərdən
biridir.
Zikr prosesi İslam dini praktikasında Allahı xatırlamaq, anmaq məqsədi
ilə adının dəfələrlə təkrarlanmasına deyilir. Ərəb dilindən tərcümədə zikr sözü
( )رکذyada salma, xatırlama, anma mənalarını verir. Bu proses professional din
xadimləri, eləcə də adi insanlar tərəfindən də həyata keçirilə bilər. Zikr zamanı
müəyyən dua meditativ üsul vasitəsilə dəfələrlə təkrar olunur. Ayin zamanı ifaçı
müəyyən ibadət duruşu alaraq, xüsusi ritmik hərəkətlər edir. Ritualın icrası zamanı duanın deklamasiyasının metro-ritmik təşkili bədənin ritmik hərəkəti ilə
üst-üstə düşməsi səbəbindən mərasim iştirakçısı ritmik hərəkətlər icra edərkən
mütləq şəkildə nəfəsalma prosesinə nəzarət etməlidir.
Ortodaksal İslam dini kontekstində zikr mərasimi qəbul olunmuş rituallarla bağlı olmamış və daha çox dini inanc sisteminin batil tərəfinin təzahürü kimi
çıxış etmişdir. Bu səbəbdən ritual zamanı səslənən ezoterik və mistik səciyyəli
musiqi şəriət baxımından qəbuledilməzdir. Zikr musiqisinin tarixi semantikası
geniş sakral sferanı əhatə edərək, bilavasitə Allaha sitayiş, Məhəmməd peyğəmbərin mədhi və sufi ustadların həyatı ilə bağlıdır. Mərasimin digər ünsürləri ilə
yanaşı transsendent səciyyəli musiqi icraçının ruhu və Allah arasında sanki körpü
rolunu oynamış olur. Qeyd etmək lazımdır ki, ibadətin icrası zamanı məhz güclü
energetik potensiala malik olan musiqi ünsürü vasitəsilə mərasim icraçısı ən ali
ruhsal məqama ucalır.
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İbadətin bir növü hesab edilən zikr mərasiminin prosesi demək olar ki, bütün İslam dünyasında müxtəlif formalarda (fərqli musiqi üslubları, oxuma və mərasimlər) geniş tətbiq olunmaqdadır. Sözügedən mərasim musiqisində müxtəlif
xalqların lokal adət-ənənələrini, mənəviyyat haqqında ümumbəşəri ideyalarını
aydın sezmək mümkündür. Həm fərdi, həm də kollektiv şəkildə həyata keçirilən
mərasim Hindistan, Pakistan, İraq, Türkiyə, Azərbaycan, Çeçenistan Respublikası, Çin Xalq Respublikası, Mərkəzi Asiya ölkələrində fərqli quruluşda baş tuta
bilər.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, hər bir ölkədə zikr mərasimi müxtəlif tərtibatda baş tutur. Məsələn, Türkiyədə ikonik “fırlanan dərvişlər”, yəni “səma”
mərasimi ən məşhur zikrlərdən biri hesab olunur. XIII əsrdə yaşamış fars şairi və
ilahiyyatçısı Cəlaləddin Ruminin adı ilə bağlı olan Mövlana (ustad) mərasimi öz
unikallığı ilə seçilir. Burada rəqs və musiqi vəhdət təşkil edir. İcraçı (yəni dərviş)
bir əli yuxarı Allaha, digər əli isə aşağı torpağa baxaraq dairəvi hərəkət edərək
fırlanır. Daim dairəvi hərəkətdə olan rəqs material dünyadan uzaqlaşaraq, Allaha
qayıtmaq fəlsəfi-təfəkkürü ilə dolu ruhu simvolizə edir. Bu fəlsəfi-təfəükkürün
yaranmasında ney alətinin tembrinin xüsusi önəmi vardır. Təsəvvüf musiqisinin
digər növlərindən fərqli olaraq, Mövlana mərasiminin musiqisi təfəkkür suggestiv xarakteri daşıyır. Məhz bu səbəbdən ney aləti həsrət, hüzn dolu xarakteri aşılayır.
Şimali Hindistan və Pakistanda zikr mərasim musiqisi “Qavvali” (कव्वाली)
adlanır. Bu musiqi sənətinin 7 əsrdən çox yaşı var. Qavvali sözü ərəb dilindən
tərcümədə “nitq” anlamına gəlir. Burada mətn və musiqi arasında emosional
vəhdət hökm sürür. Bu sənət nümunəsi XIII əsrə təsadüf edir. Belə ki, XI əsrdə
təsəvvüf məktəbinin nümayəndələrindən biri olmuş Nizamiddin Auliyanın fədaisi olmuş Əmir Xüsro XIII əsrdə Türkiyə, İran, Ərəbistan və Hindistanın bir çox
yerlərindən musiqi fraqmentlərini və mətnlərini toplayaraq yeni bir sənət forması
yaratdı. Ənənəvi olaraq Şimali Hindistan və Pakistanda Qavvali böyük, ruhani
enerjiyə malik sufi müqəddəslərinin ziyarətgahlarında ifa olunur. Adətən, kişilər
tərəfindən ifa olunan deklamasiya xarakterli musiqi tabla və mridanq aləti ilə
müşayiət olunur. Müasir dövrümüzdə Qavvali musiqi sənəti dünya səhnələrində,
konsert zallarında, musiqi festivallarında səslənir.
Qnaua ( )ةوانْكzikr mərasim musiqisi isə Şimali Afrika (Mərakeş, Əlcəzair)
etnik azlıqlarının adı ilə bağlıdır. Lakin onların əcdadları Afrikanın Şimalı ilə
deyil, Qərbi ilə bağlıdır. 1591-ci ildə Mərakeş sultanı Əhməd əl-Mənsur (15781603) Afrikanın Cənubundakı Sonqai imperiyasını fəth edir və bir çox qul Şimali
Afrikaya qul kimi gətirilir. Bununla da Qnaua adlı mistik nizam yaranır. Bu mərasim musiqisinə Afrika xalqlarına məxsus lokal musiqi və rəqs nümunələri aid
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edilir. Qaradərililər Qnaua mərasimini İslam tarixinin mühüm şəxsiyyətlərindən biri, Məhəmməd Peyğəmbərin azad etdiyi Həbəş köləsi və Azanı oxuyan ilk
müəzzini Bilal ilə səciyyələndirirdilər. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, bu mərasim
İslam dünyası ilə bağlı olsa da, Qnaua mədəniyyəti Afrika animist inanclarının
aspektlərinin inikasını saxlayır. Onların inanclarına görə ruhlar aləmində canlılarla Tanrı arasında vasitəçi kimi çıxış edən əcdadların ruhu yaşayır. Onların musiqisi isə bu qeybi dünya ilə əlaqə qurmağın bir yoludur. Qnaua mərasimlərində
əl çalmaq, akrobatik rəqs, zərb alətində xüsusilə “qraqab” alətində ifa mühüm
önəm kəsb edir. Bu ifa nəticəsində “poliritmik sinkopa”( https://sites.barbican.
org.uk/sufimusic/) meydana gəlir. Mərasimin icrası zamanı musiqi və rəqs pis
ruhları azad edən, xəstəlikləri, uğursuzluqları və depressiyanı sağaldan bir müalicə prosesi kimi qəbul edilir. XX əsrin ortalarından etibarən Qnaua musiqiçiləri professional səhnələrdə ifa etməyə başladılar. Artıq Qnaua mərasim musiqisi
kimi deyil, caz, rok, fank, hip-hop kimi musiqi janrları ilə sintez şəklində eşidilməyə başladı.
Lakin bütün deyilənlərlə yanaşı, bir qayda olaraq ölkəsindən və keçirilmə
formasından asılı olmayaraq mərasim müsəlman əqidəsinin bünövrəsini təşkil
edən “La ilahə İlla Allahu” (“Allahdan başqa ilah yoxdur”) sözləri ilə başlayır.
Hətta bəzi regionlarda bu sözlər fasiləsiz olaraq 101 dəfədən 1001 dəfəyə qədər
deyilə bilər. Bu zaman orta templə başlanan təkrar daha sonra öz tələffüz tempini
daha da sürətləndirir.
Müxtəlif lokal variantlara malik olan zikr mərasim musiqisini şifahi
ənənələrlə yanaşı, yazılı ənənələrə əsaslanan professional musiqidə, folklorizasiya olunaraq müxtəlif səhnələrdə eşitmək mümkündür.
Şərq xalqlarının mənəvi dünyasının və bədii mədəniyyətinin ayrılmaz tərkib hissəsi olan zikr mərasim musiqisi yarandığı dövrdən bugünə qədər daim
tədqiqatçıların maraq dairəsində olmuş, baxışlar sistemi kimi araşdırma predmetinə çevrilmişdir. Səciyyəvidir ki, zəngin bədii-mənəvi potensialı ilə seçilən
zikr musiqisi təkcə Şərq aləminin yox, həm də Qərb tədqiqatçılarının araşdırma
obyektinə çevrilmişdr. J.Dyurinq, Q.Epperson, M.Eliade, M.Rizvani, X.Mallox, İ.Şukurzoda, N.İmomi, İ.Xokimi, A.Nazarov, O.İbrahimov və başqalarının
elmi-tədqiqat işləri buna nümunə ola bilər. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki,
J.Dyurinq (Musique et extase : l'audition mystique dans la tradition soufie [Music and Ecstasy: Mystic Audition in the Sufi Tradition](Paris : A. Michel, 1988))
musiqişünas ekspedisiyalarından toplanmış folklor nümunələri əsasında tədqiqat
işi aparmışdır.
Zikr mərasim musiqisinin yaranma tarixi barədə fikirlər müxtəlifdir. Belə
ki, görkəmli sovet tədqiqatçısı, şərqşünas, türkoloq Y.E.Bertels (1890-1957) zikr
mərasim musiqisini sufi məclislərinin ayrılmaz tərkib hissəsi kimi təqdim edir
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(Заметки по поэтической терминологии персидских суфиев, 1965). Tacik
tədqiqatçısı A.Nizamov isə bu fikrə zidd olaraq qeyd edir ki, zikr mərasim musiqisinin mənşəyi zərdüştlük dini ilə bağlı olmuş, vəfat etmiş şəxslər üçün oxunan dualar silsiləsidir (“Суфизм в контексте музыкальной культуры народов
Центральной Азии” 2000). Tanınmış türk tədqiqatçısı M.F.Köprülü (1890-1966)
isə zikr mərasimi musiqisini və orada istifadə olunan hərəkətləri türk-monqol
tərəkəmə tayfalarında ekstaz vəziyyətdə rəqs edən şamanlarla bağlı olduğu fikrini irəli sürmüşdür (Türk Tarih-i Dinisi, 1925). Bu fikir ilə həmfikir olan bir çox
etnoqraflar, şərqşünas və türkoloqlar vardır. Onlara misal olaraq, V.A.Qordlevski
(1876-1956), Y.V.Knorozov (1922-1999), O.A.Suxareva (1903-1983), A.L.Troitskoy (1899-1980), A.K.Borovkovu (1904-1962) demək olar.
XX əsrin sonu, XXI əsrin əvvəllərindən etibarən müxtəlif xalqların həyatında zikr mərasimi, onun tərtibatı və musiqisi barədə geniş tədqiqat işləri aparılmağa başladı. Uyğur etnomusiqişünası və kino rejissoru Mukaddas Mijit zikr
mərasiminin tərtibatı və musiqisi barədə, eləcə də uyğur musiqisi haqda bir çox
tədqiqatların müəllifidir. “The music of Central Asia” (2015) kitabında “Sufizm
and the ceremony of zikr in Gjulja” (Cahpter 23, səh. 304-309) məqaləsində Çin
Xalq Respublikasının Qulca (Ghulja) şəhərində yaşayan uyğur xalqının zikr və
mövlud mərasimlərinin keçirilməsi barədə məlumat verilir. Məqalədə qeyd olunur ki, zikr mərasimi iki halda həyata keçirilir: Birincisi Məhəmməd Peyğəmbərin mövludu ilə bağlı, ikincisi isə hər bir müsəlman oğlanın həyatında önəmli
günlərdən biri kimi. Müəllif kollektiv zikr zamanı ritm və nəfəsalma texnikası
arasında əlaqəni təhlil etmişdir. Belə ki, əgər kollektiv zikrdə iki nəfəsalma olacaqsa, demək ki, iki vurğu olacaqdır. Burada ən vacib amil ritmik nəfəsalmadan
istifadə edərək nizamlı vurğunun davam etdirirlməsidir. Hətta məqalədə nəfəsalma texnikasından istifadə edərək, ritm formalarını göstərən sadə ritmik transkripsiyalar da verilmişdir.
Musiqişünas Guzel Sayfullina “Traditions of sufi dhikr in the musical-poetical culture of tatar muslims” (Tatar müsəlmanlarının musiqi-poetik mədəniyyətində sufi zikr ənənələri) - (Musicologist 2019. 3 (2) səh. 126-145) adlı
məqaləsində qeyd edir ki, zikr mövzusu tatarların öyrənilməmiş sahələrindən
biridir. “Tatar zikri” nə liturgik ritualın bir hissəsi kimi, nə də sufi mədəniyyəti
kontekstində tam dolğunluğu ilə araşdırılmamışdır. Buna səbəb sovet dövründə
ateist dünyagörüşünün digər dinləri üstələməsi idi. Müasir dövrdə bir çox dini
ritualların geri qaytarılması ilə birlikdə tatar-müsəlmanlarının həyatında zikr tətbiqi yenidən bərpa olunmaqdadır. Tatar etno-mədəni kontekstində zikr mərasim
musiqisi haqqında çox az şey məlumdur. Bu baxımdan ərəb dilində yazılmış qədim əlyazma və çap mənbələri, XX əsrin son onilliklərində tatar etnomusiqişünaslarının lentə aldığı nümunələr xüsusi araşdırmalarını hələ də gözləməkdədir.
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Bu nümunələr sufi zikrinin tatarlar üçün əhəmiyyətini, mətnlərinin struktur xüsusiyyətlərinin tədqiqində böyük rol oynayacaqdır. Məqalədə 1990-2000-ci illərdə
Tatarıstan Respublikası (Rusiya) regionundan toplanmış folklor nümunələri, müsahibə və qeydlər sayəsində bəzi nəticələr əldə edilmişdir.
İtaliyalı tədqiqatçılar B.Pasilov və A.Aşirovun həmmüəllifi olduqları “Orta
Asya sufi gruplarının ritüllerindeki “Cehri zikir” kavramı və onun etnografik
özellikleri” (Gazi Türkiyat, Güz 2014/45: 193-302) adlı məqalədə Özbəkistan,
Qazaxıstan kimi ölkələrin həyatında təsəvvüf ritualları, xüsusilə, “Cəhri zikr”
yəni kollektiv zikrin etnoqrafik ünsürləri haqda məlumat verilmişdir.
L.Borodovskayanın “Исследование традиции суфийского тариката
Ясавия в аспекте его влияния на татарскую исламскую культуру” – “Yasəviyyə təsəvvüf təriqəti ənənəsinin tatar islam mədəniyyətinə təsiri aspektində tədqiq” (Исламоведение. 2016. Т. 7. № 4. С. 103–109) adlı məqaləsi, “Традиции
суфизма в татарской музыке” – “Tatar musiqisində sufizm ənənələri” adlı monoqrafiyası (Казань: Казанский государственный институт культуры, 2019.
– 185 с.) tatar xalqının etno-mədəni mühitində, xalq və professional tatar musiqisində sufi islam simvollarına həsr edilmişdir.
Məşhur tacik musiqişünası A.Nizamov “Суфизм в музыкальной культуры
народов центральной Азии” (Orta Asiya xalqlarının mədəniyyətində sufizm)
adlı kitabında mövzuya müxtəlif aspektlərdən yanaşmış, zikrlərin ifası zamanı
istifadə olunan mətn, məqam, musiqi alətləri və s. arasında müqayisəli təhlillər
aparmışdır. Eləcə də, A.Nizamovun “Orta Asiya xalqlarının musiqi mədəniyyəti
kontekstində təsəvvüf” adlı dissertasiya işində (1998) ilk dəfə olaraq orta əsr
risalələri araşdırılmış, sözügedən xalqların həyatında müxtəlif mərasim və ayinlərin icrası zamanı istifadə olunan musiqi elementləri tədqiq edilmişdir.
S.D.Davlatovanın “Роль музыки в суфийских обрядах” – “Sufi ayinlərində musiqinin rolu” (Вестник музыкальной науки, 2013 с. 103-108)adlı
məqaləsində İslamın mistik istiqaməti hesab edilən sufizmdə zikrin rolu araşdırılır. İki əsas sufi ritualın – zikr və səma təkamül məsələləri, eləcə də, icrası barədə
geniş məlumat verilir.
Görkəmli macar etnomusiqişünası Y.Şipoş 1999-cu ildə Azərbaycanın bir
sıra regionlarına (Quba, Şamaxı, Zaqatala, Qarabağ, Abşeron) folklor ekspedisiyaları təşkil edərək hər bir regionun etno-mədəni mühiti, lokal musiqi üslubu
barədə dəyərli məlumatlar əldə etmişdir və bu məlumatlar “Azərbaycan el havaları. Musiqinin ilkin qaynaqlarında” (2005) adlı böyük tədqiqat əsərində cəmlənmişdir. Bu dəyərli araşdırmada etnomusiqişünas F.Xalıqzadə ilə birlikdə folklor
ekspedisiyası zamanı Y.Şipoş Şamaxının Sündi kəndində zikr mərasimini lentə
alırlar. Bu isə Azərbaycanda zikr mərasim musiqisi haqqında müəyyən fikirlərin
yaranmasında müstəsna rol oynayır.
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Məqaləyə yekun vuraraq qeyd etmək olar ki, zikr mərasim musiqisi xüsusi
elmi ədəbiyyatda müxtəlif aspektlərdən araşdırılmışdır. Belə ki, ən müxtəlif xalqların, ölkələrin tədqiqatçıları tərəfindən zikr mərasiminin dini-fəlsəfi aspektləri,
funksional əhəmiyyəti, qədim ənənələrə malik olan mərasimin lokal-regional xüsusiyyətləri araşdırılmışdır.
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AĞA MEHDİYEVİN YARADICILIĞI
ƏNƏNƏ VƏ MÜASİRLİYİN QOVŞAĞI KONTEKSTİNDƏ
Xülasə: XX əsr Azərbaycan rəngkarlığının inkişaf yolları üslub axtarışları
baxımından çox rəngarəng olmuşdur. Müxtəlif nəsillərin nümayəndələri sovet
dönəmində aparıcı hesab olunan “sosialist realizmi” bədii prinsipinə bağlılığını
nümayiş etdirsələr də onların arasında milli mənəvi qaynaqlara müraciət edənlər
də olmuşdur. Əgər fərqli yolla gedənlərə 30-cu illərdə dolayısı təzyiqlər göstərilirdisə, repressiya dövründən sonra belələrinə - gerçəkliyə özünəməxsus baxış
sərgiləyənləri təhlükə gözləmirdi. Bununla belə, yeni həyata klassik bədii prinsiplər vasitəsilə münasibət göstərənlər o qədər də çox deyildi. Onlardan biri də
rəssam Ağa Mehdiyev (1920-2003) olmuşdur. Bu məqalə də onun bu istiqamətdə
apardığı axtarışlara həsr olunmuşdur.
Rəssam bütün yaradıcılığı boyu yaratdığı müxtəlif janrlı əsərlərində klassik miniatürdən yaradıcılıqla faydalanmasına görə müasirlərindən fərqlənmişdir.
Başqa sözlə desək o, müxtəlif biçimli lövhələrində miniatür estetikasının bədii
ifadə imkanlarının geniş olduğunu təsdiqləmişdir.
Açar sözlər: təsviri sənət, realizm, ənənə, estetika, stilizə, ümumiləşdirmə,
fərdilik, bütövlük.
Ötən əsrin əvvəllərində ilk nümunələri yaranan Azərbaycan rəngkarlığının estetikasında qədim bədii irsə müraciətin ilk nəticələri onların yaradıcıları
üçün uğur kimi dəyərləndirilsə də, bu bədii prosesin sovet dövrünü əhatə edən
mərhələsinə nəzarət edən Kreml ideoloqlarının xoşuna gəlməmişdi. Buna baxmayaraq, 20 - 30-cu illərin Azərbaycan rəssamlığı Ələkbər Rzaquliyev, Salam
Salamzadə, Qəzənfər Xalıqov, Adil Qazıyev, Rüstəm Mustafayev və b. ərsəyə
gətirdikləri miniatür üslublu rəngkarlıq əsərlərinin sayəsində özünəməxsus bədii xüsusiyyətləri ilə tarixə qovuşmuş və yadda qalmışdır. Düzdür, həmin gənc
yaradıcıların bir çoxu repressiya illərinə təsadüf edən həmin dövrdə təhlükəyə
məruz qalmamaq xatirinə milli ənənələrdən uzaqlaşsalar da, Ələkbər Rzaquliyev
sürgünə və həbslərə baxmayaraq miniatür estetikasına sadiqliyini daima nümayiş
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etdirmişdi. Yeri gəlmişkən deyək ki, 50-ci illərin sonunda bəraət alan rəssam, Bakıya qayıtdıqdan sonra yaratdığı “Köhnə Bakı” linoqravürlər silsiləsində məhz
miniatürün bədii prinsiplərinə müraciətlə bənzərsiz qrafika nümunələri yaratmağa nail olmuşdu.
Odur ki, repressiya təhlükəsinin əksər rəssamların başı üzərində “Domokl
qılıncı”na çevrildiyi illərdə Bakı Rəssamlıq Texnikumunda təhsilini başa vuran
Ağa Mehdiyevin (1920-2003) ilk yaradıcılıq nümunələrində “sosialist realizmi”
bədii prinsipinin estetikası qabarıq görünürdü. Bu cür bədii şərh, əslində, onun
müraciət etdiyi mövzulara müvafiq idi. Digər tərəfdən “Komsomola qəbul”, “Suvorovçu tətil zamanı”, “Qatır Məmmədin dəstəsi”, “Savadlılar ailəsi”, “Köhnə
neft mədənlərində”, “Qudok” qəzetinin redaksiyasında” və “Balaca çoban” kimi
süjetli tabloların təqdimatı onun yaradıcısından daha çox realist-gerçəkçi bədii
yanaşma tələb edirdi. Onun 40-50-ci illər yaradıcılığının demək olar ki, əvvəlki
ruhda davam etdirilməsinin kökündə, həmin vaxtlarda sovet rəssamlığı üçün səciyyəvi olan “soyuq realizm”ə və “quru naturalizm”ə sadiqliyin təqdir olunması
dururdu. Yalnız əllinci illərin sonunda gənc T.Salahovun novatorluq nümayiş etdirməsi və rəssamlıq məkanına “Sərt üslub”u gətirməsi SSRİ məkanında duyulası canlanma yaratdı desək, həqiqəti söyləmiş olarıq. Bütün bunlar və A.Mehdiyevin 60-cı ilin lap əvvəlində dost Türkiyədə yaradıcılıq ezamiyyətində olması,
onun dünyaya baxışında köklü dəyişikliyin baş verməsini şərtləndirdi. Rəssamın
sonrakı dövr yaradıcılığına nəzər salmaqla bunun bilavasitə onun əsərlərində qədim miniatür ənənələrinin yer alması ilə ifadə olunduğunu görə bilərik. Bura
rəssamın Azərbaycanın el sənəti mərkəzlərindən sayılan Lahıcda dünyaya göz
açdığını da nəzərə alsaq, onun milli bədii qaynaqlarına tapınmasını təbii saymaq
olar.
Etiraf edək ki, zamanında A.Mehdiyevin yaradıcılığında duyulası dəyişikliyin müşahidə olunmasını onun milli bədii ənənələrə dönüşü kimi yox, Qərb
rəssamlığına meyl etmək kimi qəbul edənlər az deyildi. Bir daha xatırladaq ki,
eyni ittihamlar 30-cu illərdə milli miniatürlərdən faydalanan gənc Azərbaycan
rəssamlarına yönəli də söylənilmişdi. Odur ki, A.Mehdiyevin tutduğu yoldan
çəkilməməsini, seçiminə sona qədər sadiq qalmasını ilk növbədə onun həyata
keçirdiklərinə inamının ifadəsi olmuşdur.
Onun 1960 - 2000-ci illəri əhatə edən yaradıcılığını əhatə edən zəngin irsində bədii tutum almış ən müxtəlif mövzulu əsərlərin estetikasında qabarıq görünən dekorativ-şərti və rəmzi-lakonik bədii şərhin klassik miniatürlərlə səsləşməsi, həm də rəssamın əski prinsipləri müasirliyə bələmək istəyi duyulmaqdadır.
Müəllifin bir çox əsərlərində həm miniatür ənənələrinə müasir yanaşması, həm
də onları yaradıcılıqla təfsir etməsi onun yaradıcılıq üslubunu səciyyələndirən
xüsusiyyətlərdir. ”Bahar” (1964), “Rəfiqələr” (1964), “Gənclik” (1970), “Toran47
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lıq” (1973), “Eyvanda” (1975), “Çörək bişirənlər” (1975), “Güləş” (1977), “Romans” (1978), “Lahıclı qadın” (1980), “Dağlarda” (1980), “Analıq” (1985),
“Günəşli gün” (1986), “Gənclik (Səhər)” (1987), “El bayramı” (1996) və s. tablolarında vurğuladığımız estetikanı müşahidə etmək mümkündür.
“El bayramı” adlı çoxfiqurlu tablosunda bir ailəni interyer daxilində Novruz süfrəsi ətrafına toplayan rəssam, bu qələbəlikdə ifadə olunan təbiiliyi və mehribanlığı ifadə etməyə çalışmışdır. Müxtəlif pozalı bu fiqurların təqdimatında miniatür estetikasına müraciət etməklə, dekorativliyi qabarıq duyulan bədii şərhin
bütövlüyü əldə olunmuşdur. Tablonun nikbin rənglərin “ram edilmiş” tonlarından yaranmış koloritinin məna-məzmun tutumunun gözoxşayan alınmasına təsiri
duyulandır.
Rəssamın elə həmin dövrdə yaradılmış “Güləş” tablosunda da çoxfiqurlu
kompozisiyanın estetikasında da miniatür bədii prinsiplərindən istifadə olunmuşdur. Kvadrat formatlı kompozisiyada iki güləşçinin gərgin mübarizəsini çoxsaylı
seyrçilərlə dövrələyən rəssam, onların çöhrələrinə hakim kəsilmiş hiss-həyəcanla
yarışmanın ruhunu ifadə etməyə nail olmuşdur. Əsərin bədii həllində rənglərin
gücündən məntiqlə istifadə edən Ağa Mehdiyev, “Yaylaqda” əsərində olduğu
kimi burada da onların ümumi gücünün uğurla kompozisiyanın təsirliliyinin əldə
olunmasına yönəldilməsi görünəndir. Qənaətimizcə, müəllifin fiqurların ifadəliliyinin əldə olunması istiqamətində nail olduğu cəlbedicilikdə qədim miniatür
ənənələri ilə səsləşən məqamlar qabarıqdır.
Ağa Mehdiyevin “Romans” lövhəsində kompozisiyanın təsir gücünün ifadəsində siluetə etibar edilməsi daha aydın duyulmaqdadır. Əvvəlki iki əsərdən
fərqli olaraq burada məqsədli şəkildə şaquli formatdan istifadə edən rəssam, bununla da kompozisiyanın əsas məna-məzmun daşıyıcısı olan müğənninin tablonun dominantına çevrilməsini şərtləndirmişdir. Bunun üçün o, həm də rənglərdən
uğurla istifadə etmişdir. Soyuq tünd rənglərlə işlənmiş musiqiçini və fortepianonu isti çalarlarla işlənmiş müğənninin təsviri üçün fon-yerlik seçən Ağa Mehdiyev bununla da yaranmış təzadla kompozisiyanın cəlbediciliyinə nail olmuşdur.
Rəssamın kompozisiyanı təşkil edən ayrıntılara verdiyi ifadəlilik isə onun qədim
miniatür estetikasından yaradıcılıqla istifadə etməsinin göstəricisidir.
Müəllifin miniatür estetikasından məntiqlə istifadəsini onun digər janrlarda
yaratdığı əsərlərin timsalında da görmək mümkündür. Bu mənada onun portret
janrında işlədiyi “Lahıclı qadın” əsəri diqqət çəkir. Müəllif bu dəfə də rənglərin
dekorativliyindən istifadə etməklə yanaşı, bunu həm də onların çalar təzadı ilə
əlaqələndirməklə, bütünlükdə, ümumi kompozisiyanın cəlbediciliyini əldə etmişdir. Şux rənglərin təsir gücünün bərabərləşdirilməsi nəticəsində əldə olunan
koloritdə ilk baxışda xaotik görünən səthlərin ahəngdarlığı duyulmaqdadır. Bunu
şərtləndirən başlıca səbəb həmin səthlərin bir-birini tamamlaması, kompozisiya48
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nın bütövlüyünə xidmət etməsidir.
Format etibarilə “Lahıclı qadın”ı xatırladan “Analıq” əsərində də rəssam
rəng səthlərinin təzadından uğurla istifadə etməklə, kompozisiyanın əsas məna-məzmun daşıyıcısı olan ana ilə uşağın təsvirini tablonun dominantına çevirə
bilmişdir. Bu təzadı şərtləndirən səthlər bəzən düz, çox vaxt isə ritmli əyrilərlə
ifadə olunduğundan, ana məhəbbətini ifadə edən rəng-yaxı axıcılığında əsərin
ideyasını daha da qabarıqlaşdıran bədii məqamlar aydın duyulmaqdadır. Rəssamın fiqurun rəngi ilə onu əyaniləşdirən fon-yerliyin rəngləri arasında tapdığı
təzadı görüntünün ümumi tutumunun cəlbediciliyinə yönəltməsi sayəsində əldə
olunan təsirliliyi müəllifin məqsədinə çatmasının görüntüsü saymaq olar.
Bütün yaradıcılığı boyu düşüncələrini daha çox qadın obrazları vasitəsilə
ifadə etməyə üstünlük verən Ağa Mehdiyev, yuxarıda şərh olunan əsərdən iki il
sonra ərsəyə gətirdiyi “Gənclik (Səhər)” tablosunda da bədii vasitə kimi miniatürlərdə tez-tez tətbiq olunan təzaddan uğurla istifadə etmişdir. Otaqdakı güzgü
qarşısında saçlarını hörən gənc qızın daşıdığı hisslərin qabarıqlığını əldə etmək
üçün onun belinə qədərki təsvirini eyvana açılan qapı qarşısında təqdim edən rəssam, bədənin qalan aşağı hissəsini döşəmənin kölgəsinə qovuşdurmaqla, yuxarı
hissənin - gənc qızın nikbinliyə bələnmiş portretinin məqsədinə müvafiq tutumda
cəlbedici görünməsinə nail olmuşdur.
Çox vaxt miniatür estetikasının müasir mövzuları bədiiləşdirmək gücündə olmadığını israr edənlərin münasibətlərində yanıldıqlarını Ağa Mehdiyev
“Günəşli gün” tablosunda sübut edə bilmişdir. Kvadrat formatlı kompozisiyanı
məişət mövzulu süjetlə tərtib edən müəllif, ənənəsinə sadiq qalmaqla, rəng və
işıq-kölgə təzadından məntiqlə istifadə etmiş və yuyulmuş paltarları ipdən asan
qadınların cəlbedici obrazlarını yaratmışdır. Əsərin bədii həllində rənglərin ovqat
yaratmaq gücündən ustalıqla istifadə edən müəllifin bununla həm də kompozisiyanın bütövlüyünə nail olmaqla, miniatür estetikası ənənələrinə dərindən bələdliyini əks etdirmişdir.
Ağa Mehdiyev rəngkarlığında diqqətçəkən məqamlardan biri də onun
mənzərə və natürmort janrlarında çəkdiyi əsərlərdə miniatür ənənələrini uğurla
tətbiq edə bilməsidir. Bu mənada onun “Bürkü” (1977), “İsti gün” (1977), “Dağlar” (1977), “Abşeron” (1979), “Dağlarda” (1980), “Qayalar” (1980), “Payız”
(1981), “Natürmort” (1980), “Çaydanla natürmort” (1984) və s. mənzərə və natürmortlarının adını çəkmək olar.
“Bürkü” əsərində kəndin yay mənzərəsinə göz qoyan rəssam, qızılı qum
üzərinə səpələnmiş yastı damlı evlərin günəş istisinə bələnmiş görkəmində üzə
çıxardığı gözəllik qaynaqları ilə kompozisiyanın gözoxşayanlığına nail olmuşdur. Bu cəlbediciliyin əldə olunmasında rəng təzadlarından uğurla istifadənin
müsbət nəticələrini görmək mümkündür. Əsərin kompozisiya həllində insan təs49
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virlərindən imtina edən müəllif bununla da məkanda yaşanan bürkünün inandırıcılığını əldə etmişdir.
Rəssamın “Dağlarda” tablosunda da rəng təzadlarından uğurla istifadə
olunmuşdur. Möhtəşəm dağların arasında qərarlaşan evlərin günəş işığına bələnməsindən yaranmış kompozisiya mərkəzinin daha da qabarıqlığına tikililərin başı
üzərindən ucalan dağların işıq-kölgə təzadı ilə ifadə olunmuş cəlbedici görkəmi
səbəb olmuşdur desək, yanılmarıq. Dağ səthinin isti və soyuq rəng çalarlarından
“boylanan” tutumunda hifz olunan əzəmətin bütünlükdə tablonun təsirliliyini
şərtləndirməsi də müəllif niyyətinin gerçəkləşdiyindən xəbər verir.
Yuxarıda şərh olunan mənzərələrdən iki il sonra ərsəyə gətirilən “Abşeron”
tablosunda isə rəssam duyulası sərtliyi ilə yadda qalan bu məkanı səciyyələndirən
xüsusiyyətləri yaddaqalan biçimdə təqdim edə bilmişdir. Dənizə yaxın ərazidə
yerləşən Abşeron kəndinin günorta mənzərəsinə bədii görkəm verən müəllif, yayın bu yerlərə bəxş etdiyi təbii gözəlliyi miniatür estetikasına bələməklə, evlərdə,
daş hasarlarda, ağaclarda hifz olunan gözəllik qaynaqlarının ümumiləşdirilmiş
görkəmini yaratmışdır.
“İsti gün” əsərində də rəssam görüntüyə gətirdiyi tikililərin yay görkəmində hifz olunan estetik qaynaqları rəng və işıq-kölgə təzadları vasitəsilə bədiiləşdirmişdir. Qürub mənzərəsinin isti rəng çalarlarından yaranmış bədii tutumunda
miniatür bədii prinsiplərindən uğurlu istifadənin sayəsində, tablonun ovqatyaradıcı görkəm alması görünəndir.
Digər janrlarla müqayisədə Ağa Mehdiyevin yaradıcılığında natürmortlar
az olsa da, elə onların timsalında rəssamın “cansız əşya”lara bədii münasibətində
gördüklərinə cəlbedicilik bəxş etmək istəyi qabarıq duyulmaqdadır. Bunu onun
az əşyalı “Çaydanla natürmort”u da təsdiqləyir. Əşyaları rəng təzadları ilə bir
qədər şərti-dekorativ tutuma bələyən müəllifin bununla onların daşıdığı gözəlliyi
vurğulamaq istəyi görünməkdədir.
Bütünlükdə, Ağa Mehdiyevin “Sosialist realizmi” bədii prinsipinin hakim
olduğu təsviri sənət məkanında milli bədii ənənələrə tapınmaqla, qədim miniatür
üslub kimi çoxqatlı estetik yük daşıyıcısının yeni ifadə imkanlarını üzə çıxarmasını müəllif cəsarəti ilə yanaşı, həm də fərdi sənətkar “mən”inin təsdiqi baxımından önəmli hal hesab etmək olar.
Ədəbiyyat siyahısı:
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Зиядхан Алхан оглы Алиев
ТВОРЧЕСТВО АГА МЕХТИЕВА В КОНТЕКСТЕ СИНТЕЗА
ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТИ
Резюме: С точки зрения стилевых поисков,путь развития азербайджанской живописи ХХ века был очень разнообразен. Хотя большинство художников разных поколений придерживались художественного принципа
«социалистического реализма», который в советское время считался ведущим, однако среди них были и те, кто обращался к национальным духовным истокам. Если в 30-е годы прошлого века приверженцы второго пути
подвергались косвенному давлению, то после периода репрессий ситуация
существенно изменилась в лучшую сторону.
Несмотря на это, желающих вдохнуть новую жизнь в классические
художественные принципы было немного.Данная статья посвящена одному
из них - художнику Ага Мехтиеву (1920-2003), чья жизнь была поглощенахудожественным исканиям в этом направлении.
Ага Мехтиевна протяжении всего своего творчества создал произведения разных жанров и сумел выделиться среди коллег как мастер, возродивший классический стиль миниатюры. Разнообразие его работ подтверждает, что диапазон выражения эстетики миниатюры очень широк.
Ключевые слова: изобразительное искусство, реализм, традиция,
эстетика, стилизация, обобщение, индивидуальность, целостность.
Ziyadkhan Alkhan oglu Aliyev
AGA MEHDIYEV`S CREATIVITY IN THE CONTEXT OF
TRADITION AND MODERNITY
Summary: The stage of development of Azerbaijani painting in the
twentieth century was very diverse in terms of style search. Although artists of
different generations were committed to the artistic principle of “Socialist
realism”, which was considered the leading one in the Soviet era, among them
there were those who turned to national spiritual sources.
If in the 1930s those who followed this different path were indirectly
persecuted, after the period of repression those who had a different artistic
approach to reality did not face so many obstacles.
Nevertheless, those who wanted to breathe new life into classical
artistic principles were in the minority. One of them was the painter Aga
Mehdiyev (1920-2003). This article is about his artistic research in this direction.
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The artist, who created works in various genres throughout his career, was
chosen among his colleagues as a creator who breathed new life into the ancient
miniature style. He confirmed that the language of expression of miniature
aesthetics is very wide with his paintings in various genres.
Key words: fine arts, realism, tradition, aesthetics, stylized, generalization,
individuality, integrity.
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ПОРТРЕТ ПОБЕДЫ: «КАРАБАХНАМЕ» САКИТА МАМЕДОВА
(в контексте иконографии темы
Победы в отечественной живописи)
Резюме: В статье рассматривается процесс формирования иконографии темы Победы в Карабахской войне в изобразительном искусстве Азербайджана. Проведен первичный искусствоведческий обзор выставок произведений, посвященных первой годовщине Победы, исследованы вопросы
атрибутики и терминологии. На основе произведения Народного художника Сакита Мамедова «Карабахнаме» анализируется проблема символики,
стиля и жанра темы триумфа Победы на современном этапе.
Ключевые слова: Карабахнаме, изобразительное искусство, Победа,
Азербайджан, Сакит Мамедов
Историография Азербайджана насчитывает ряд хроник, посвященных
истории и культуре Карабаха. Традиция последовательного воссоздания
истории прослеживается со средневекового периода, когда были составлены «История Албании» Моисея Каланкатуклу и «Албанские хроники» Мхитара Гоша. Начиная с середины XVIII и по конец ХIХ века было написано
десять произведений, хроник по литературному жанру, - «Карабахнаме»,
в которых детально изложены ключевые моменты истории Карабаха, его
традиционное хозяйство, культура и искусство, политическое устройство
ханства в течении полувекового периода. В течении второй половины ХХ
века данные произведения были введены в научный обиход, прежде всего,
исторической науки и закрепив, таким образом, за термином нарративное
определение (2;3).
В самом конце ХХ века, на фоне советского коллапса, восстановления
Азербайджаном Независимости, началом военной агрессии и оккупации
Карабаха армянской стороной термин и иконография темы «Карабахнаме»
приобрело в национальном самосознании, и соответственно в художественной культуре новые смысловые данные. Трагедия Карабаха, на тот период
трагедия отчуждения, потери и боли, трагедия тысяч погибших, угнанных
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в плен, миллиона беженцев, уничтоженных и оскверненных памятников
культуры и истории. Подобная статистика неизменно порождала потребность в формировании соответствующей новой иконографической структуры в художественной интерпретации Карабаха с последовательным
сложением сигнатуры его узнаваемых объектов материальной и духовной
культуры и привлечением всего ассоциативного ряда живых воспоминаний.
В данном аспекте термин «Карабахнаме» как комплексный понятийный аппарат, связанный с кругом тем, посвященных теме Карабахской войны и Победы, оказывается единственным возможным. Эпичность термина
определила его всеобъемность, нежное и ностальгическое звучание. «Карабахнаме» становится монументальным, многослойным, сакральным и зыбким, поступательно концентрирует в себе не столько боль, потерю, сколько
веру, феноменальную надежду и волю. В течении периода оккупации, в три
десятка лет в творческом потенциале азербайджанского народа неизменно
перерождаются Карабахские реминисценции, сложился комплекс восприятий, ассоциаций, образов и атрибутов, всеобъемлющая значимость которых
затронула все сферы национального искусства. На сцене Азербайджанского
Государственного Академического Театра Оперы и Балета поставлена одноименная опера (композитор Ф.Ализаде, автор либретто Н.Пашаева, 2007),
на сцене Национального Академического Драматического Театра поставлен спектакль (реж. М.Фарзалибеков, по пьесе Э.Эфендиева «Правитель и
его дочь»), осуществлены десятки культурных проектов.
Изобразительная история и иконография Карабахнаме, сложившаяся
за годы оккупации, включает несколько сюжетных линий, типологически
отразивших как авторские стилевые характеристики, жанровые предпочтения, так и универсальные художественные обобщения. Анализ работ позволяет выделить три магистральных направления в развитии темы. Первая
группа работ отразила чудовищную картину происходящего ужаса. Неподдающаяся сознательному восприятию трагедия Ходжалы, ужасы пыток,
насилия составили основу значительного количества работ (В.Уджатай, Н.
Мамедов, Х.Ахмедов, Ф.Гуламов и др.) (1). Важной составляющей их стали
глубоко психологические решения, взывающие к справедливости. Синтез
документального реализма и символичности выступает в этих работах как
ведущая стилистическая основа. Иное направление развивается в работах,
отражающих тоску, боль потери, выраженное художниками в ностальгическом русле. Это пейзажи, образы Хары-бюльбюля, памятников культуры и
истории, музыкальные реминисценции (А.Азиз, А. Азерелли, А.Гаджиев и
др). Наконец, переосмысленное, эпическое решение к наследию Карабаха
демонстрируют работы, выполненные в относительной исторической дис54
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танции. Серии Э.Авалова, посвященные Шуше, «Карабахнаме. Страницы
истории» Арифа Гусейнова резюмируют первый этап сложения Карабахской тематики. В замечательных работах Арифа Гусейнова каждая репрезентуемая графическая картина - яркое, эмоциональное, полное личных переживаний и впечатлений повествование автора о происходящем ключевом
событии (3).
Феерическая Победа Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне осенью 2020 года стала священным актом вдохновения для творческого
гения всего отечественной художественной сферы. Яркая, пронзительная
эпопея в 44 дня, прожитая до каждой секунды своей динамики. Три компонента определили это великое событие в истории Азербайджана: непоколебимая воля главы государства, Президента Ильхама Алиева, истинный
героизм, патриотизм и профессионализм Азербайджанской армии, и единство нации (7). Каждая минута 44 дней сопереживалась в тылу слезами,
радостью, молитвами, болью и гордостью.
Изобразительная интерпретация, развившая в течении года, до первого юбилея Победы позволяет обобщить первые выводы, связанные с иконографией происходящего. Следует отметить, что для формирования художественного, символического образа срок достаточно малый. Историческая
дистанция Победы минимальна, она составляет год, и на данном этапе
репрезентативная доминация живого, трепещущего реализма объяснима.
Первую попытку художественного вживания в опыт Войны, Освобождения
и Возвращения опробировало сразу несколько поколений азербайджанских
художников. Среди них те, которые пережили Первую Карабахскую, и те,
кто столкнулся с войной впервые. Через творческий акт Победа впервые
прожита Художником в диапазоне от личного переживания до масштабного, вселенского потрясения.
Обзор выставок, посвященных Победе-2020 выявляет ряд новых, но
к сожалению, неноваторских тенденций в данном русле: приоритет документальных портретов, небывалый до сих пор в отечественной живописи
магистральный поворот в сторону батального жанра, пропагандистского
плаката и «суровостильной» реминисценции. Вместе с тем ярко проявилась творческая индивидуальность художников зрелой возрастной градации, стилевые искания которых пришлись на новое тысячелетие и которые
нарочито отказались от повествовательности темы. В работах Мир Азера
Абдуллаева Победа проступает гордой, умиротворенной поступью в образе
Карабахского скакуна или Воина, традиционно попирающего Змия (Зло),
стилевая характеристика отсылает к мерной гармоничности миниатюры, с
ее изумительной линиарностью и циркулярностью, плоскость полотна же
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решена в индивидуальной технике чешуйчатых фактурных мазков.
Не удалось избежать и апроприаций, и авторского повторения, и увы,
плагиата. Ряд отечественных художников молодого и среднего поколения
ограничил индивидуальные творческие возможности, увлекшись стандартизированной символикой, опробированными композиционными решениями.
Формирование нового художественного языка в будущем, возможно,
цифрового в техническом плане, требует большего вовлечения в процесс
художественных мобильных исканий, личностного видения и поступательной переработки атрибутики. Новая карабахская изобразительная иконография реанимировала серию атрибутов - символов. Упомянутые Карабахские
скакуны, ковровые орнаменты (особенно Малыбейли, Челеби), отдельные памятники архитектуры и скульптуры, археологические артефакты,
собственно эндемики (Хары-бюльбюль), персоналии получили активный
ренессансный импульс, первым, естественным всплеском которого стала
постмодернистская плоскость. На данном этапе художник перестает быть
зрителем и свидетелем, он превращается в действующее лицо отечественной драмы.
Видимая эклектичность, хаос перерождения сюжетных линий, персонажей, событий, отдельных фактов составили идейную и композиционную базу грандиозной работы Сакита Мамедова. Замысел картины возник
у художника сразу же, идея развивалась по нарастающей в течении войны,
композиция дорабатывалась целый год, к первому юбилею Победы. Для
Мамедова нехарактерен батальный жанр, он у него сопутствующая составляющая. Изначально «Карабахнаме» задумывалась как гимн истории, гимн
памяти, гимн Победе. Гимн сердцам, бьющимся и оставшимся в Карабахе
за всю ее историю. Здесь нет намеченного конфликта, и соответственно,
художественных контрастов. Вселенское видение собственно трагедии зла,
войны или зависти, человеческой гордыни или глупости, какой ее воспринимает философия Сакита Мамедова, предстает на грандиозном полотне
померкшим, призрачным, забытым. Подобное решение вечной борьбы и
победы добра Мамедов охватил в предыстории «Карабахнаме», великолепной работе «Джидыр-дюзю». Подобный жанр для художника – это своеобразное творческое исследование истории, истории и духовности, приведшей к Победе.
Феерия Победы, сотканная из тысячи деталей, реальных, узнаваемых
лиц, аллегорий и символических форм, атрибутов создает многоликий портрет древнего края. Масштабность и эпичность соприкасается с камерностью отдельных сцен. Нарочитая эклектичность, диктуемая сюжетом карти56
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ны поступательно компенсируется автором композиционным решением. Ее
магистральное геральдичное деление выстраивается по центральной оси,
соответственно которой координируется плоскость огромного полотна.
Динамика картины, согласно сюжету, нарастает с нижней части. На символичном цвете Свободы, - красном фоне художник распределяет фундаментальное историческое начало: образы всадников, карабахские скакуны, Агдамский балбал и надгробные каменные изваяния, - гоч-и-атдаши,
предметы нумизматики. Над древним балбалом вырисован универсальный
образ – раскинувший крылья орел, солярный символ доблести, отваги, свободы. Его крылья прекрасно читаются на фоне главного символа Карабаха
и Победы, - цветка-эндемика Хары-бюльбюль. Местные легенды связывают цветок с преданностью, единством и совместимостью. Именно легенду
интерпретирует художник, продолжая его утонченный силуэт в авторской
узнаваемой реминисценции, - образе прекрасной девы, возвращающей символические ключи Шуши Родине с нежным возгласом, также ставшим лозунгом Победы: «Шуша, ты свободна!».
Динамику центральной оси развивает образ Всадника, попирающего
змею. Образ, безусловно многогранный, отсылающий к универсальному в
мировой практике сюжету, - победе добра над злом, к христианской иконографии, и, соответственно, албанской церковной традиции. Относительная
вертикаль оси распыляется семеркой коней, олицетворяющих семь освобожденных районов.
Венчает центральную часть полотна образ Национального Лидера
Гейдара Алиева. Эта самая светлая часть работы. Портрет решен относительно графично, в отличии от живописного приоритета остальных участков картины, и панорамно, объединяя все фрагменты, поскольку идея
единства, и народа и Лидера, Карабаха и всего Азербайджана всегда была
и остается жизненным, творческим, политическим кредо Гейдара Алиева.
Идея единства развивается в образе Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана, Президента Ильхама Алиева.
Подобное обрамление внутреннего пространства воспроизводит связь
времен, символизирует новую эпоху в истории страны. Практически все
остальное изобразительное поле, разделенное на отдельные сегменты, но
при этом невесомо, подобно ладам мугама, взаимодействуя между собой,
раскрывает сущность «Карабахнаме». Повествовательность каждого фрагмента дополняется узнаваемым атрибутом момента, обстоятельства. Количественный анализ картины внушителен: более 100 персонажей, практически все культурное наследие Карабаха, 16 скульптурных, 30 архитектурных
памятника, 11 типов Карабахских ковров, 10 видов музыкальных
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инструментов, 25 видов археологической керамики, художественного металла и оружия. Большинство персонажей даны в детально разработанном
карабахском традиционном костюме. Выбор художника обусловлен также
стилистическим решением. Классика Сакита Мамедова – его авторский
стиль, опализм, с характерным перламутром перелива цветов позволяет
технически разрабатывать текстуру изображаемого материала, превращая
поверхность полотна в натуралистичную игру светотени на опале. Глазурь
керамики, гладь металла и мрамора, лоск шелка и парчи, ворс ковра – каждый элемент превращается в фрагмент цвета.
Глубокую идейную содержательность картины обусловил выбор персонажей и сопутствующей иконографии. Изображения героев войны, деятелей культуры и искусства, исторических лиц носят портретный, хрестоматийный характер. Большую часть узнаваемых персон Мамедов размещает
в левой части картины. Узеир Гаджибеков, Хуршидбану Натаван, Полад
Гашимов, Панахали Хан, Навваб, Вагиф, Бюльбюль, Мубариз Ибрагимов,
Рашид Бейбудов, Хан Шушинский и другие яркие персоналии размещены
в верхней части картины. На них созерцает современность, возрастные градации и социальный статус которых художник определяет по авторским
критериям. Тут же, в нижнем левом углу, реминисцирующий работам 1970х гг. автопортрет с рамками.
Идею единства, связь времен и образов заканчивает на обоих панно
символ победной стратегии – Железный Кулак. Именно непосредственно
под ним, у подножий величественных гор, у стен крепостей Шуши и Аскерана, художник изображает героев священной войны – Шехидов, павших
в бою. Нарастающая динамика изобразительного поля, торжество и суета
истории здесь затихает. В этой тревожной тишине похоронной процессии,
неоконченном живописном реквиеме, ведущем в Вечность, Бессмертие, художник растворяет, теряет лики, лики Матерей…
В символическом решении картины особую значимость Мамедов
придает древнетюркскому наследию. Знаковые фигуры Бозгурда (образ Лидера-Волка, ведущего к Свободе, символ государственности), Гочдаша, Атдаша, каменных надгробных изваяний, символизирующих переход, путь в
Вечность, символы стихий определяют биоритмы панно. Теми же ритмическими сакралиями насыщают картину образы птиц. Орлы, аисты, соловьи,
попугаи, соколы, удоды, ласточки, переданные в легком порыве полета, облегчают внутреннее пространство полотна, определяют направления и акценты, возвещают о наступлении новой эры в истории Карабаха.
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Sevil Kərimova
ZƏFƏRİN PORTRETİ: SAKİT MƏMMƏDOVUN “QARABAĞNAMƏ”Sİ
(Azərbaycan rəngkarlığında Qələbə mövzusunun ikonoqrafiyası kontekstində)
Xülasə: Məqalədə Azərbaycan təsviri sənətində Qarabağ müharibəsində
Zəfər mövzusunun ikonoqrafiyasının formalaşması prosesi tədqiq olunur. Şanlı
Zəfərimizin burinci yubileyinə həsr olunmuş əsərlərin ilkin sənətşünaslıq (icmal)
təhlili aparılır, atributika, termonologiya məsələləri araşdırılır. Xalq rəssamı Sakit Məmmədovun “Qarabağnamə” əsəri əsasında Zəfərin və Qarabağ mövzusunun müasir mərhələdə təsviri simvolika, üslub, janr problemi təhlil edilir.
Açar sözlər: Qarabağnamə, təsviri sənət, Zəfər, Azərbaycan, Sakit Məmmədov
Sevil Karimova
PORTRAIT OF VICTORY: "KARABAKHNAME" BY SAKIT MAMMDOV
(in the context of the iconography of the Victory theme in the native paiting)
Summary: The article examines the formation of the iconography of the
theme of Victory in the Karabakh war in the fine arts of Azerbaijan. The primary
art criticism survey of exhibitions of works dedicated to the first anniversary of
the Victory was carried out, the questions of attributes and terminology were investigated. On the basis of the work of People's Artist Sakit Mammadov
"Karabakhname" the problem of symbolism, style and genre of the theme of the
Victory celebration at the present stage is analyzed.
Keywords: Karabakhname, fine arts, Victory, Azerbaijan, Sakit
Mammadov
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HEYDƏR ƏLİYEV VƏ AZƏRBAYCAN RƏSSAMLIQ SƏNƏTİ
Xülasə: H.Əliyev fenomenal bir şəxsiyyət, böyük mədəniyyət hamisi idi.
Onun rəssamlıq və rəssamlar barəsində söylədikləri böyük fəlsəfi-estetik mahiyyət daşıyan, milli rəssamlıq sənətinin təkamülünə xidmət edən böyük ideyalar
idi.
H.Əliyev Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənəti, xüsusilə rəssamlıq sənətimizlə qürur hissi keçirir, rəssamlarımızın Avropa və dünya arenasına çıxmasını
böyük vətəndaşlıq duyğusu və iftixarla qeyd edirdi.
Açar sözlər: H.Əliyev, Azərbaycan, mədəniyyət, incəsənət, rəssamlıq, tarixi şəxsiyyət
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin nəzəri irsi bizim
milli sərvətimizdir. O, ölkəmizə rəhbərlik etdiyi 30 ildən artıq bir dövr ərzində
böyük sənaye və kənd təsərrüfatı, şəhərsalma və dövlətçilik sahələri ilə bərabər
ictimai-humanitar fikrin inkişafı sahəsində də Azərbaycanı dünya elmi-fəlsəfi
fikri səviyyəsinə qaldıran cahanşümul işlər görmüşdür. Həyatda baş verən proseslərin mürəkkəbliyinə, iqtisadi problemlərin ağır təzyiqinə baxmayaraq H.Əliyev milli-mədəni məsələlərin həllinə xüsusi önəm verirdi. Dahi Azərbaycan şairi
M.Füzulinin 500 illik yubileyi üzrə Dövlət Komissiyasının 1 avqust 1994-cü il
tarixli birinci iclasındakı giriş sözündə ulu öndər demişdir:
«Respublikamızın bu ağır dövründə böyük yubileylər keçirilməsi, şübhəsiz
ki, müəyyən qədər çətinliklərlə üzləşəcək. Ancaq bunlara baxmayaraq, həyatımızın mənəvi-mədəni sahəsi heç vaxt unudulmamalıdır, Çətinliklər nə qədər çox
olsa da, mədəniyyətə, mədəni irsimizə, mənəviyyata daim xüsusi diqqət yetirməli və bu sahələrin geri qalmasına yol verməməliyik» (Heydər Əliyev. Ədəbiyyatın yüksək borcu və amalı. Bakı, “Ozan”, 1999, s.201)
Beləliklə də mədəniyyət və incəsənət problemi H.Əliyev üçün ümumdövlət
işinin ayırılmaz tərkib hissəsi idi. Ulu öndərin, ümumiyyətlə, bu unikal sahələrə
münasibəti təsadüfi olmayıb konseptual nəzəri-metodoloji əsaslara malik bir
nəzəriyyə idi. Onun teatr, kino, musiqi və rəssamlıq sənətlərinə münasibətinin
də guşə daşında məhz bədii irsə münasibətlə bağlı metodoloji görüşləri dayanır.
Onun bu baxımdan önəmli bir fikrini misal gətirək:
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“Müstəqil dövlətimiz üçün taleyüklü məsələlərin həyata keçirilməsi tariximizin bir çox qaranlıq səhifələrini açmaqla kimliyimizi tam müəyyən etməyi,
milli kökləri ilə bağlı yeni təfəkkürlü gənc nəsil yetişdirilməsini zəruri edir. Keçid dövrünün çətinliklərinə, ağır proseslərinə baxmayaraq biz öz tarixi keçmişimizin çox dəyərli səhifələrini qısa bir müddətdə aça bilmiş və xalqa göstərməyə
nail olmuşuq. Xalqımızın hər bir övladı öz tarixi keçmişini, varisi olduğu mədəni
irsi daha dərindən öyrənərək böyük qürur hissi duymağa başlayır və sözsüz ki,
bununla fəxr edir” (Kitabi- Dədə Qorqud ensiklopediyası. I c., Bakı 2000, s.6).
Beləliklə də, tarixilik və müasirliyin üzvi vəhdəti H.Əliyevin sənət konsepsiyası
üçün başlıca şərtdir.
Qədim və zəngin ənənələrə malik rəngkarlıq sənətimizin də kökləri Azərbaycan xalqının mifik təfəkkürü, əski inanclarımızla bağlıdır. Azərbaycan rəssamlığının tarixini və inkişaf mərhələlərini, çağdaş rəssamlığımızın bədii-estetik uğurlarını müştərək türk mifindən, İslam təfəkküründən ayırıb təhlil etmək,
dəyərləndirmək olmaz.
Heydər Əliyev bütün yaradıcılıq sahələrinə – teatr, kino, musiqi və rəssamlıq sənətinə də tarixilik və müasirlik müstəvisində nəzər salırdı. 1994-cü il
dekabrın 17-də böyük rəsam Səttar Bəhlulzadənin anadan olmasının 85 illiyi
münasibəti ilə Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində açılmış böyük sərgidəki
nitqində H.Əliyev demişdir:
“Azərbaycan xalqının mədəniyyəti böyük tarixə malikdir. Qədim əsrlərdə
xalqımızın yaratdığı rəssamlıq sənəti, miniatür sənəti, Sultan Məhəmmədin miniatür məktəbi, bundan sonrakı dövrlərdə Azərbaycan rəssamlarının, Azərbaycan memarlarının yaratdıqları əsərlər xalqımızın mədəni-mənəvi irsidir” (Heydər
Əliyev. Mədəni irsimizin keşiyində. II kitab. Bakı, 2001, s.430. Qeyd: Səhifəsi
göstərilən sitatlar bu kitabdan verilir). Beləliklə də tarixilik prinsipi H.Əliyevin
sənət nzəriyyəsinin metodoloji əsasında dayanır. O, sənətin tarixinə də estetik
mahiyyətinə də həyat tarixindən, cəmiyyət tarixindən ayrılmadan dəyər verir.
H.Əliyevin XX əsrin böyük rəssamı Səttar Bəhlulzadənin ecazkar sənətinə münasibətində də tarixilik və müasirlik, küllən novatorluq ön plana keçir: “Səttar
Bəhlulzadə yaradıcılığının özünəməxsus xüsusiyyəti var. Həmin xüsusiyyət onun
əsərlərində aydın görünür. Bu qeyri adilik onun daxili fəlsəfi aləmi ilə, onun dünyagörüşü və fitri istedadı ilə bağlıdır. Şübhəsiz ki, belə əsərlər yarada bilən adam,
o dövrdə klassik üslubdan kənara çıxıb öz yolu ilə gedən, öz rəssamlıq məktəbini
yaradan bir insan həm öz şəxsiyyətinə görə adi deyil, həm sənətkarlığına görə adi
deyil, həm də yaradıcılığına görə adi deyil. Çox qeyri-adi bir insandır, rəssamdır,
mədəniyyət xadimidir. Ona görə də bizim rəngarəng mədəniyyətimizdə, o cümlədən rəssamlıq məktəbimizdə Səttar Bəhlulzadə yaradıcılığı ilə yeni bir səhifə,
yeni bir yol, yeni bir üslub açılıbdır. Bu rəsam illər boyu yaşayacaq və heç şübhə
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etmirəm ki, zaman keçdikcə Səttar Bəhlulzadənin yaradıcılığı daha da yüksəklərə qalxacaq, onun əsərlərinin qiyməti daha da artacaqdır” (s.430).
H.Əliyev Səttar Bəhlulzadənin misilsiz sənətini bədii-tarixi ənənələr kontekstində qiymətləndirməklə bərabər, həm də onun dünya əhəmiyyətini göstərirdi. Ümumiyyətlə, kontekstoloji yanaşma onun nəzəri irsinin, o cümlədən zəngin
rəssamlıq sənətimizə verdiyi dəyərin əsasında durur. Bu isə ümummilli liderin
fikir və mülahizələrinə nəzəri dolğunluq, inandırıcılıq gətirir. Belə bir tutarlı qənaətə diqqət yetirək: “XX əsr Azərbaycan xalqının mədəni həyatında böyük hadisələr dövrü olubdur. XX əsrdə mədəniyyətimiz bütün sahələrdə sürətlə inkişaf
edib, dünya mədəniyyətinə böyük simalar bəxş edib. Onların arasında rəssamlıq
sahəsində Səttar Bəhlulzadənin xüsusi yeri var. O, nəinki Azərbaycan həm də
bütün dünya mədəniyyəti üçün, dünya rəssamlıq sənəti üçün görkəmli bir rəssamdır və böyük mədəni irs qoymuşdur. Azərbaycan xalqı belə bir şəxsiyyəti
ilə, belə bir insanla fəxr edir və bundan sonra da fəxr edəcəkdir” (s.434). Bu
sözləri H.Əliyev dahi rəssamın yubiley mərasimində söyləmişdir. Burada Ulu
öndər bir məsələyə də diqqəti cəlb edir. O, heç zaman sənətkarın yaradıcılığını
şəxsiyyətindən ayırmır. Şəxsiyyətlə yaradıcılığın vəhdəti sənətin tükənməz enerji
mənbəyidir. Məhz buna əsaslanaraq H.Əliyev qeyd edir ki, “onun yaratdıqları
adi rəsm əsərləri deyildir”. Qeyri-adiliyi isə o, hər şeydən öncə S.Bəhlulzadənin
qeyri-adi şəxsiyyətində, fitri istedadının qüdrətində görürdü. Ümummilli lider
səmimiyyət və vəcdlə demişdir: “Onun özünəməxsus aləmi var idi. O, bir insan
kimi fəlsəfəyə bağlı adam idi. Ona görə də Səttar Bəhlulzadənin yaratdığı əsərlər,
onun həyatı, rəssamın daxili dünyasının nümayişidir...
O, qeyri-adi bir insan idi. Qeyri-adiliyini öz əsərləri ilə hamıya nümayiş
etdiribdir. Rəssamı tanımayan adamlar da onun orijinallığını, novatorluğunu öz
gözləri ilə görmüşlər… O, bir insan kimi də əzmkar və fədakar, sənətini çox sevən
və bütün həyatını öz sənətinə həsr edən adam idi. Bu insan heç vaxt şan-şöhrət,
ad, mükafat dalınca getməmişdir. Belə şeylər onu heç vaxt maraqlandırmamışdır.
Buna görə onun həyatı da çox sadə və təvazökar olmuşdur. Bəlkə də onun şəxsi
həyatı, yaşayışı çox çətin keçmişdir - mən bunları da bilirəm. Ancaq bununla
bərabər, onun daxili aləmi, mənəviyyatı, yaratdığı əsərlər o qədər böyükdür ki,
bunlar Səttar Bəhlulzadəni bizə böyük bir sima kimi tanıdıbdır və gələcəkdə də
tanıdacaqdır” (s.436). Əslində bu məntiqli fikirlərə diqqət yetirilsə görmək çətin
deyil ki, H.Əliyev dahiyanə bir fəhmlə S.Bəhlulzadənin dahi bir rəsam olaraq
portretini yaradır. Yüksək nəzəri-intellektual səviyyə, dərin fəlsəfi məzmun, zəngin müşahidə və ən əsası rəssamlıq sənətinin sirlərinə bələdlik H.Əliyevin sənət
konsepsiyasnı səciyyələndirir.
Ulu öndər zaman-zaman XX əsr Azərbaycan milli rəssamlıq məktəbinin
görkəmli nümayəndələrinin yaradıcılığı haqqında dəyərli fikirlər söyləmiş, onlar63

MƏDƏNİYYƏT DÜNYASI Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti,
XXXX buraxılış, Bakı, 2021
МИР КУЛЬТУРЫ Азербайджанский Государственный Университет Культуры и Искусств,
XXXXвыпуск, Баку, 2021
THE WORLD OF CULTURE Azerbaijan State University of Culture and Art, XXXX edition, Baku, 2021

la görüşüb ünsiyyət saxlamışdır. Tahir Salahov, Toğrul Nərimanbəyov, Elmira
Şahtaxtinskaya, Oqtay Sadıqzadə, Maral Rəhmanzadə… onun sənətkar kimi
yüksək dəyərləndirdiyi şəxsiyyətlər idilər. Ulu öndərin portretini işləmiş dünya
şöhrətli rəssam Tahir Salahov onun yüksək qiymətləndirdiyi qüdrətli sənətkarlardan idi. 1995-ci il mayın 21-də H.Əliyev onu qəbul etmiş və demişdir: “Bizim
səninlə münasibətlərimizin böyük, on illərlə tarixi var və çox vacibdir ki, bu münasibətlər heç bir şəraitdə kəsilməmişdir.
Biz səninlə tanış olduğumuz vaxtdan bəri mən sənə, sənin yaradıcılığına
həmişə böyük hörmətlə yanaşmışam, səni burada da, Moskvada da dəstəkləmişəm, ona görə ki, sən mədəniyyət və incəsənət, o cümlədən də Azərbaycan
mədəniyyəti və incəsənəti üçün çox işlər görürsən” (s.442).
Heydər Əliyev bütün sənətkarlara, xüsusən də “Azərbaycan milli rəssamı
olaraq, bütün dünyada böyük rəngkarlıq, təsviri sənət ustası kimi məşhur” olan
T.Salahova xüsusi həssaslıqla yanaşır və ona qayğı göstərirdi.
Öz-özlüyündə rəssamlıq unikal bir sənətdir. Rənglərin dilini bilmək, ruhi
aləminə daxil olmaq hər adama nəsib olan səadət deyil. Kətan üzərində möcüzə
yaratmaq üçün özün də bir möcüzəyə çevrilirsən. Bəs rənglərin musiqisini duymaq? Bu artıq ikiqat möcüzədir. Dünya şöhrətli rəssam və müğənni Toğrul Nərimanbəyov belə nadir sənətkarlardan biri, möcüzə adlanır.
1998-ci il mayın 12-də Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrında rəssam və müğənni Toğrul Nərimanbəyovun yaradıcılıq gecəsində iştirak etdikdən
sonra H.Əliyev ona demişdir: “Mən sənin konsertindən çox məmnun oldum.
Eyni zamanda həm isteadlı rəssam, həm də istedadlı müğənni olmaq fitri vergiyə
malik insana xas cəhətdir. Sən bu gün gözəl oxudun, səni səmimi qəlbdən təbrik
edirəm. Səni qırx ildir tanıyıram, sən hələ gənclik illərində özünü vokal sənətində
də sınamısan” (s.446).
Toğrul Nərimanbəyov rəngin səsini və səsin rəngini tapan və duyan bir
sənətkardır. Bu il, yəni 2010-cu ildə bu əvəzsiz sənətkarın anadan olmasının 80
illiyi tamam olur. T.Nərimanbəyovun “Narlar” əsəri XX əsr milli rəssamlığımızın şedevrlərindən biridir. Bu əsərdə rənglərin simfoniyası səslənir. Azərbaycanda məşhur bir tapmaca var: “Hacılara Haca gedər // Gündüzü qoyub gecə gedər//
Bir yumurtanın içində // Qırx min cücə gedər”. Bu tapmacanın cavabı “Nar”dır.
T.Nərimanbəyovun “Narlar»” əsəri 40 min səsli bir rəngdir, rəngin və musiqinin
– səsin ilahi istedadla vəhdətindən yaranmış sənət möcüzəsidir.
H.Əliyev görkəmli Azərbaycan rəssamları Elmira Şahtaxtinskayanı və Oqtay Sadıqzadəni 28 avqust 1998-ci ildə qəbul etmiş və onlarla səmimi söhbətində
onların sənətinə yüksək qiymət vermişdir.
Bu görüşdə Ulu öndər hər iki rəssama belə demişdi: “Siz böyük bir rəssamsınız, çox işlər görürsünüz. Azərbaycanın rəssamlıq sənətini inkişaf etdirirsiniz.
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Dediyim kimi, Elmira xanım Şahtaxtinskaya da çox böyük əsərlər yaradıbdır…
Ona görə sizin sənətiniz, yaradıcılığınız çox qiymətlidir. Bunları nəzərə alaraq
mən sizi ordenlə təltif edirəm” (s.449).
H.Əliyev həm mədəni irsin yaranmasına, həm də onun qorunub təbliğ
olunmasına xüsusi qayğı ilə yanaşırdı. Məsələn, o, muzeylərin vəzifəsini təkcə
tarix, ədəbiyyat və incəsənət əsərlərini əşya kimi mühafizə etməklə bitmiş hesab
etmir, tələb edirdi ki, muzeydə canlı həyat olsun, müxtəlif dövrlərin sənət əsərləri
hər gələn nəslin nəfəsi ilə təravətlənsin. Dünya muzeyləri ilə əlaqələrin, sərgi
mübadilələrinin aparılmasına xüsusi bir önəm verirdi. Həqiqətən də, məsələn,
rəssamlıq əsərləri muzeylərə yalnız qorunub saxlanılmaq üçün verilmir, burada
onun əsl həyatı başlanır.
1996-cı il avqustun 3-də Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində Xalq rəssamı Maral Rəhmanzadənin 80 illiyinə həsr olunmuş sərgidəki çıxışında H.Əliyev bu rəssam xanım haqqında demişdir: “Həyatınız boyu yaratdığınız əsərlər
Azərbaycan təsviri sənətinin zənginləşməsində və Azərbaycan mədəniyyətinin,
incəsənətinin inkişafında böyük rol oynayıbdır. Bu xidmətlərinizə görə xalqımız,
millətimiz də Sizə minnətdardır…
Əminəm ki, Azərbaycan vətəndaşları Sizin sərginizə böyük həvəslə gələcək, əsərlərinizi bir daha görəcək və bunlardan estetik zövq alacaq, mənəviyyatca
yüksələcəklər” (s.454).
İkinci salonda Maral Rəhmanzadənin Naxçıvan silsiləsinə baxdıqdan sonra
H.Əliyev məmnunluq hissi ilə aşağıdakı sözləri söyləmişdi: “Mən o qədər də
bilmirdim ki, Siz Naxçıvanın təbiətini belə gözəl əks etdirmisiniz. Ora həqiqətən
möcüzəli bir yerdir. Bilirsiniz, oradakı dağların səhər bir rəngi olur, günorta rəng
dəyişir. Qəribə bir şeydir. Məsələn, dağlara, daşlara uzaqdan baxırsan, biri göy,
biri yaşıldır, digəri narıncı rəngdədir. Qəribə rəngləri var. Siz ki, oraya getmişsiniz, onları öz əsərlərinizdə əks etdirmisiniz, bu, çox gözəldir. Çünki Naxçıvan
elə bir yerdir ki, oraya gedib gəlmək də çətindir, ona görə oraları görən də azdır.
Xınalığı da çəkmisiniz, bu da çox gözəldir. Çünki Azərbaycanın elə guşələri var
ki, bunlar abidədir. Bir tərəfdən təbiət abidəsidir, ikinci tərəfdən də insanların
dağlar qoynunda yaratdıqları evlər, yaşayış yerləri – bunlar da abidədir. Xınaıq
da Azərbaycanın bir abidəsidir, nadir bir yerdir” (s.456). Bu sətirlərdə təkcə rəssamlıq sənətimizə deyil, ümumən Azərbaycana, onun varlığına, daşına, torpağına
dərin məhəbbət ifadə olunur. H.Əliyevin bu məhəbbət dolu vətənpərvəranə sətirlərini oxuyanda onun çox sevdiyi Xalq şairi Məmməd Arazın ibrətli misraları
yada düşür:

65

MƏDƏNİYYƏT DÜNYASI Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti,
XXXX buraxılış, Bakı, 2021
МИР КУЛЬТУРЫ Азербайджанский Государственный Университет Культуры и Искусств,
XXXXвыпуск, Баку, 2021
THE WORLD OF CULTURE Azerbaijan State University of Culture and Art, XXXX edition, Baku, 2021

Bir qayaya söykənmişəm, deyirəm kaş
Bax beləcə daşa dönəm yavaş-yavaş
Onda vətən sanar məni
Bir balaca vətən daşı,
Vətən daşı olmayandan
Olmaz ölkə vətəndaşı.
1998-ci il may ayının 15-də Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində Heydər Əliyevin və Zərifə xanım Əliyevanın bənzərsiz portretlərini böyük istedad
və məharətlə yaratmış rus rəssamı Nikas Safronovun sərgisi keçirilmiş və bu
sərgidə ümummilli lider nitq söyləmişdir. Sərgini mədəni hadisə hesab edən H.Əliyev rus rəssamı haqqında demişdir: “Həqiqətən rəssam Nikas Safronovun adı
çox istedadlı, özgür, orijinal bir rəssam kimi qısa vaxtda bütün dünyada məşhur
olmuşdur. O, qısa dövr ərzində bir çox yüksək dəyərli təsviri sənət əsərləri yaratmışdır. Buna görə də rəssam Nikas Safronovun Azərbaycana diqqət yetirməsi və
öz rəsmlərini Azərbaycanda nümayiş etdirmək arzusu respublikamıza, ölkəmizə,
xalqımıza diqqət göstərilməsi deməkdir. Azərbaycan xalqı isə, ümumiyyətlə, incəsənəti, xüsusən də təsviri sənəti qiymətləndirir. Azərbaycanda bir çox görkəmli
rəssamlarımız var, onlar öz rəsm əsərləri sayəsində dünya şöhrəti qazanmışlar”
(s.461).
H.Əliyev Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənəti, xüsusilə rəssamlıq sənətimizlə qürur hissi keçirir, rəssamlarımızın Avropa və dünya arenasına çıxmasını
böyük vətəndaşlıq duyğusu və iftixarla qeyd edirdi.
XX əsr Azərbaycan rəssamlığında, memarlıq və heykəltəraşlığında Şərq
bədii təfəkkür tərzi ilə Avropa bədii formaları vəhdətdə ifadə olunur. Bu da XIX
əsrin ortalarından etibarən, ümumiyyətlə, mədəniyyətdə, ədəbiyyat və incəsənətdə Şərq-Qərb dəyərlərinin sintezi ilə bağlı bir tendensiya idi. Doğrudur, 70 illik
sovet dönəmində (1920-1990) bədii yaradıcılığa ideoloji təsir (və təzyiq) metodu
olan sosializm realizmi nəzəriyyəsi məzmunca sosialist, formaca milli mədəniyyət konsepsiyası adı altında bir qədər zərər vurdu, bədii yaradıcılığı siyasiləşdirdi. Lakin məhz bədii yaradıcılıq sahəsində ənənələrin mühafizəkarlığı sayəsində
milli müəyyənlik hissi itmədi. Rəssamlıq sənətinin timsalında bu cəhəti H.Əliyev
həmişə qeyd edir: “Azərbaycan rəngkarlıq, təsviri sənət məktəbi dünyada layiqli
yer tutmuşdur. Biz bununla fəxr edirik. Biz fəxr edirik ki, tarixən qısa bir vaxtda
Azərbaycanda gözəl, güclü təsviri sənət məktəbi, rəngkarlıq məktəbi təşəkkül
taparaq yaranmışdır.
Azərbaycan qədim mədəniyyət ölkəsidir. Azərbaycan xalqı dünya sivilizasiyasına bir çox olduqca qiymətli mədəniyyət əsərləri, memarlıq, sənət abidələri,
olduqca dəyərli təsviri sənət əsərləri bəxş etmişdir. Lakin keçmişdə, uzaq keçmiş66
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də Azərbaycan təsviri sənəti öz ifadəsini özgün, milli sənətdə, miniatür sənətində
tapmışdır. Buna görə də fəxr edirik ki, Azərbaycan xalqı təsviri sənətdə öz yoluna, öz dəst-xəttinə malikdir… Lakin bununla bərabər biz şadıq ki, Azərbaycan
rəssamları Avropa rəngkarlıq məktəbinə də yaxınlaşmışlar” (s.461).
H.Əliyev rəssamlara bu sənət barədə heyrətamiz bir vurğunluqla danışır,
hər dəfə rəngkarlıq tariximizə üz tutaraq miniatür sənətinin dahisi Sultan Məhəmmədin adına müraciət edir və bundan qürur duyduğunu gizlətmirdi.
H.Əliyev rəssamlıq sənətinin tarixi ilə bərabər onun estetik mahiyyətinə
də müdaxilə edir, öz çıxışlarında obrazlı formanın poetik özəlliklərindən də bəhs
edirdi. Qeyd edək ki, ümumiyyətlə o, obrazı sənət əsərinin başlıca xüsusiyyəti
kimi ön plana çəkirdi. Həyatda ona çox doğma olmuş bir insan, sevimli həyat
yoldaşı, akademik Zərifə Əliyevanın portreti ilə bağlı rus rəssamı Nikas Safronovla söhbətində o, belə demişdi:
“Bəri başdan deyim ki, Siz yaxşı portret çəkmisiniz. Ona görə yaxşı deyirəm ki, şübhəsiz insan yaşa dolduqca dəyişir. Zərifə xanım da dünyasını dəyişməzdən bir neçə il əvvəl təxminən belə görünürdü. Bir sözlə, Siz bu məqamı
həssaslıqla tutmusunuz. Lakin ən başlıcası büdür ki, Siz onun xarakterini canlandırmağa müvəffəq olmusunuz. Tam oxşarlıq var. Özü də məsələ təkcə oxşarlıqda
deyil, obrazdadır. Siz onun obrazını çox yaxşı təsvir etmisiniz” (s.467).
“«Məsələ oxşarlıqda deyil, obrazdadır” – bu, olduqca perspektivli tezisdir.
Əslində sənət, xüsusilə poeziya, musiqi və rəsm əsəri öncə obrazı tapmaqdan
başlanır. Obraz hər cür sənətin əsasında dayanan birləşdirici, toplayıcı qüvvədir.
Obrazlılıq sənətin təfəkkür üsuludur. Sənət obrazlarla düşünür. Obraz daha çox
daxili aləmin ifadəsidir. Sənətkar daxili aləmə obrazın zahiri təsvirindən daxil
olur. Ümumiyyətlə, zahirlə daxilin vəhdəti obrazın bütövlüyü üçün başlıca şərtdir. Rəssamlıqda obraz rənglərin simfoniyasından yaranır. Sənət əsəri obrazın adı
ilə adlanır.
H.Əliyev qlobal siyasət adamı idi. Müasir qloballaşan dünyanın lideri kimi
bütün ölkələrdə tanınmışdı. O, regional düşüncəni qəbul etmir və mədəniyyətə də
bu nöqteyi-nəzərdən yanaşırdı. Bu dahi şəxsiyyət mədəniyyətdə milliliyə böyük
önəm verir, bununla bərabər mədəniyyətdə ideyanın bəşəriliyini hər şeydən üstün
tuturdu. H.Əliyev ictimai və humanitar fikrin bütün sahələrinə, o cümlədən, ədəbiyyata, mədəniyyətə, incəsənətin teatr, musiqi, kino, rəssamlıq kimi sahələrinə
– dövlət ideologiyasının – Azərbaycançılığın ideya mənbəyi, məxəzi kimi yanaşırdı. H.Əliyevin bu fəlsəfi təlimindən bəhs edərkən akademik Ramiz Mehdiyev
yazır: “Azərbaycançılıq” - xalqımızın çox əzab- əziyyətlə nail olduğu tarixi sərvətdir. O, real müstəqilliyə nail olmaq, vahid, bölünməz Azərbaycanı qoruyub
saxlamaq və möhkəmləndirmək üçün vasitədir. Bu gün, “azərbaycançılıq” milli
həyatın, konfessiyaların harmoniyasının çoxəsrlik ənənəsi, ölkədə yaşayan bütün
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millətlərin və etnik qrupların qardaşlığı, qarşılıqlı əlaqə və təsirinin tarixi, onların
ümumi taleyi və müstəqil Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda birgə mübarizəsinin
tarixi təcrübəsidir” (Heydər Əliyev və Azərbaycançılıq məfkurəsi-Bakı, Azərbaycan Universiteti nəşriyyatı, 2002, s. 10). Akademik R.Mehdiyevin bu qənaətləri kontekstində H.Əliyevin mədəniyyət, incəsənət konsepsiyası daha parlaq
görünür. H.Əliyev elə bir tarixi şəxsiyyət idi ki, o çox vaxt zamanla hesablaşmır,
öz zamanını yaradırdı. Onun uzaqgörənliyi haqqında ən obyektiv-tarixi fikri,
onu hamıdan yaxşı tanıyan insan-Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham
Əliyev söyləyib. Hələ 2001-ci ildə o, H.Əliyev siyasətinin tarixi, ədəbi-mədəni
əhəmiyyəti barəsində yazırdı: “Azərbaycan rəhbərliyinin apardığı siyasət yeganə
düzgün siyasətdir. Bunu həyat da sübut etmişdir. Azərbaycan çox böhranlardan
şərəflə çıxmışdır. Vətəndaş müharibəsi və cəmiyyətin parçalanması təhlükəsindən qurtulmuşdur. İndi Azərbaycanda sabitlikdir, güclü iqtisadiyyat vardır, demokratikləşdirmə yolunda çox işlər görülür. Buna görə də mən qəti əminəm ki,
hazırda yeridilən xətt davam etdirilməlidir. İndiki siyasət bir çox onilliklər üçün
nəzərdə tutulmuş siyasət olmalıdır. Əks halda Azərbaycan yenə də hansısa hərcmərcliyə məruz qala bilər” (“İzvestiya” qəzeti, 19 may 2001). Prezident İlham
Əliyevin bu sözlərində H.Əliyevin mədəniyyət konsepsiyasının formalaşdığı
mühit və onun ideoloji zəmini öz ifadəsini tapır.
H.Əliyev fenomenal bir şəxsiyyət, böyük mədəniyyət hamisi idi. Onun rəssamlıq və rəssamlar barəsində söylədikləri böyük fəlsəfi-estetik mahiyyət daşıyan, milli rəssamlıq sənətinin təkamülünə xidmət edən böyük ideyalar idi.
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Айгюль Тофик кызы
ГЕЙДАР АЛИЕВ И АЗЕРБАЙДЖАНСКОЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО
Резюме: Статья посвящена значимой роли Гейдара Алиева, выдающегося государственного деятеля и лидера Азербайджанской Республики, в
развитии современной культуры. Он гордился азербайджанской культурой
и внёс существенный вклад в развитие как национального, так и современного искусства.
Ключевые слова: культура, искусство, Гейдар Алиев, достижения,
деятель искусства, азербайджанское изобразительное искусство.
		
Aygul Tofiq qızı
HAYDAR ALIYEV AND AZERBAIJANI FINE ART
		
Summary: Haydar Aliyev was phenomenal person and protector of
culture. His ideas regarding art and artists beared deep aesthetic meaning and
served to evolution of national art science.
Haydar Aliyev was proud of Azerbaijani culture and especially art. Haydar
Aliyev celebrated Azerbaijani artists` achievements in world and Europe with
great joy and pride.
Key words: protector, aesthetic, Haydar Aliyev, achievements, Azerbaijani
fine arts
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QARABAĞIN XOVSUZ XALILARINDA ƏJDAHA MOTİVİNİN
DİZAYN XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Xülasə: Əjdaha motivi Qarabağın vərni və cecim xovsuz xalçalarının
ənənəvi dekorativ elementidir. Bu xalılarda olan əjdaha motivi sxematikləşmiş
və “S”-vari formaya çevrilmişdir. Vərni xalılarında əjdahalar sıralarla yerləşir.
Həmin sıralardakı əjdaha motivinin hərəkət istiqaməti isə sıradan-sıraya dəyişərək, biri-birinə əks istiqamətdə də təsvir olunur. Cecim xalçalarında isə əjdaha motivi daha çox sxematikləşmiş və sadələşmiş “S”-vari formaya çevrilmişdir.
“S”-vari əjdaha motivi cecim zolaqları üzərində əsas dekorativ element kimi tətbiq olunur. Lakin daha kiçik ölçülü əjdaha motivi isə ensiz zolaqlarda doldurucu
element kimi çıxış edir.
Açar sözlər: Qarabağ xalçası, vərni, cecim xovsuz xalçası, əjdaha motivi,
xalça, rəng, sxematik, dizayn, xüsusiyyət.
Giriş. Azərbaycan xalçaçılığında əjdaha motivinin bədii-tipoloji xüsusiyyətlərinin araşdırılması xovlu xalçalarla bərabər, xovsuz xalçalarda da yaranmış
əjdaha motivinin təhlilini tələb edir. Xovlu xalçalardan fərqli olaraq, xovsuz xalçalarda əjdaha motivi fiqurativ tərzdə deyil, həndəsiləşmiş, kəskin sxematikləşmiş şəkildə yaradılmışdır. Buna səbəb isə Azərbaycan incəsənətinin, sənətkarlığının çiçəklənməsi, inkişafı üçün böyük töhfələr vermiş Səfəvilər dövlətinin
süqutundan sonra Qarabağın ənənəvi dizaynlı “Əjdahalı” xalılarının toxunulması tamamilə azalır və tədricən aradan çıxır. Bu xalıların davamı olaraq toxunulmuş xovsuz xalılarda əjdaha motivi dekorativ motivə çevrilir. Belə ki, Səfəvi
dövrünün saray xalılarından köç edərək öz həyatını xalq sənətkarlığında davam
etdirən əjdaha motivinin zamanla transformasiyası onun “S”-varı motivə çevrilməsi ilə nəticələnir. Bununla yanaşı, Qarabağın orta əsrlər ornamental motivlərinin tətbiqindən imtina etmiş Qarabağın xovsuz xalçalarında əjdaha motivini
“Şah Abbasi” gülü, “Həyat ağacı”, “Sarmaşıq gülü” və digər simvolik motivlər
artıq əhatə etmirlər. Əvvəllər “Xətayi” xalılarında yer almış əjdaha motivi vərni
xalılarda müstəqil, yeganə və əsas motivə çevrilmişdir. Əjdaha motivi Qarabağın
vərnilərində əsas dekorativ element xüsusiyyətini saxlamışdır. Lakin vərnilərdən
fərqli olaraq cecimlərdə əjdaha motivi həm əsas, həm də doldurucu element kimi
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çıxış edir. Qarabağın “Əjdahalı” vərnilərində əjdaha motivinin incə, nazik buynuzlarını, şərti dekorativ təsvirli ayaqlarını əks etdirən təsvirlər saxlanılsa da, cecim və digər xovsuz xalçalarda olan bu cür əjdaha təsvirlərinə çox az rast gəlinir.
Cecim naxış elementinə çevrilmiş əjdaha motivi daha çox sxematikləşdirilmiş
“S”-varı formada olur. Qarabağın digər xovsuz xalçalarında isə əjdaha motivi
“S”-vari formada kiçik doldurucu element kimi daha çox tətbiq olunur. Şübhəsiz
ki, bu da əjdaha motivinin tamamilə transformasiyaya məruz qalması ilə əlaqədardır.
Qeyd etmək lazımdır ki, muzeylərdə, kolleksiyalarda toplanılan bu xovsuz
xalçaların əksəriyyəti isə XIX əsr – XX əsrin əvvəlinə aid edilir. Bu xovsuz xalçaların XVIII əsrə aid olan nümunələri haqqında isə çox az fikir söylənilir.
Qarabağın xovsuz xalıları, onların tarixi, dekorativ elementləri haqqında
bir sıra xarici və yerli araşdırmaçıların, kolleksionerlərin qeydlərində müxtəlif fikirlərə rast gəlinir. Lakin həmin müəlliflərin bu bölgədə toxunulan xovsuz xalılar
haqqında olan fikirlərində dolğun məlumatlar azlıq təşkil edir.
Qarabağın xovsuz xalılarının bədii–texnoloji xüsusiyyətləri. Qarabağda
toxunulan xovsuz xalılar arasında əjdaha motivinin daha çox rast gəlindiyi vərni
xalılarıdır. 1-3 hissəli toxunularaq sonradan tikilərək birləşdirilən əjdaha motivli
vərni xalıları ərişə arğacın keçirilməsi və dolanması kimi müxtəlif texnoloji üsullar ilə yaradılır.
Bütövlükdə bu xalıların eni 130x300 sm, uzunluğu isə 150x500 sm ölçülər
arasında dəyişir. Ərişi, arğacı yundan, naxış iplikləri adətən yun, bəzi hallarda
pambıqdan olan Qarabağ vərnilərində ümumi olaraq 20-30 rəng çalarından istifadə olunur. Bu xalıların sıxlığı isə əsasən 25x45 (əriş), 40x70 (arğac) arasında
dəyişir. Qalınlığı təxminən 5-7 mm arasında dəyişən vərni xalılarının üz tərəfi ilə
arxa tərəfi arasında bəzi texniki fərqlər var, lakin dizayn və naxış tərtibatında bir
o qədər fərqlər mövcud deyil.
Qarabağın xovsuz xalçaları arasından vərnidən sonra əjdaha motivinin geniş tətbiq olunduğu cecim xovsuz xalçalarıdır. Palaz, kilim, zili, vərni kimi eyni
məqsədlər üçün istifadə olunan cecim xovsuz xalçaları adətən biri-birinə tikilərək
birləşdirilən 3-7 hissədən ibarət olurlar. Bütöv bir dizayn əmələ gətirən cecim xovsuz xalçalarının dizaynının əsası onların texnoloji xüsisiyyətlərindən irəli gəlir.
Cecimlərin toxunma texnikasına əsasən onların eni 25x40 sm təşkil edir. Bu da
cecimlər üçün xarakterik və əsas amil olan rəngli ərişlərin yaratdığı iplik “dəzgah”dan və toxunma üsulundan asılıdır. Cecimlərin uzunluğu isə onların istifadə
məqsədindən asılı olaraq 15 metr və ya daha uzun ola bilər. Belə ki, cecimlər
toxunulduqdan sonra onlar uzunluğuna əsasən (2m, 3m və s.) lazımı ölçülərdə
kəsilir və həmin ayrılmış (məsələn 35x200sm) hissələr yan-yana yerləşdirilərək
tikilir. Cecimlərin yuxarı və aşağıya düşən kəsilmiş hissələri isə ya qatlanaraq, ya
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da köbələmək üçün parça əlavə olunaraq tikilir.
Ümumilikdə süfrə, divar xalçası, örtük və digər bu kimi məqsədlərlə istifadə olunan cecimlərin ümumi ölçüsü eni 80x190 sm., uzunu isə 115x350 sm.
arasında dəyişir. Əsasını təşkil edən əriş ipləri, adətən, ipək və çox zərif iplikli
yundan, arğacları isə ipək və yundan ibarət olur. Cecimlərin üzərinə əlavə olunan
naxışlar arasında bəzən pambıq ipliklərə də rast gəlinir. Əjdaha motivli cecimlərin koloriti 4-7 rəng çaları arasında dəyişir. Bu cecimlərin sıxlığı eninə 50x100,
uzununa 60x200, qalınlığı isə 2-5 mm. arasında olur.
Əjdaha motivli xovsuz xalçaların dekorativ tərtibat xüsusiyyətləri.
XVII əsrdən sonra əjdaha motivli xalçaların yenidən inkişafına XIX əsrin sonu,
XX əsrin əvvəllərində rast gəlinir. Ancaq əvvəlki dövrdən fərqli olaraq bu dövrdə yaradılan əjdaha motivli xovsuz toxunuşlu xalçalar nisbətən kiçik ölçülü
olur. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi tarixi və bədii-simvolik köklərini Səfəvilər
dövrünün “Əjdahalı” xalılarından götürən əjdaha motivi sonrakı dövrün xovsuz
xalçalarında sxematikləşdirilmiş, həndəsiləşdirilmiş formada tətbiq olunur. Saray və ticarət məqsədi ilə yaradılmış “Əjdahalı” xalılardan fərqli olaraq, xalq
xalçalarında öz əksini tapmış əjdaha motivi süjetli, təsviri xarakterini dəyişərək
sadə, həndəsiləşmiş, sxematik motivə çevrilməsində əsas amil isə həmin xovsuz
xalçaların sadə xalqın məişətində tətbiqindən irəli gələ bilərdi. Qarabağın “Əjdahalı” vərni xovsuz xalılarında əsas element olan əjdaha motivi raport prinsipi ilə
təkrarlanaraq bütün dizaynın əsasını təşkil edir. Şəbəkəvari dizaynda özünə yer
tapmış əjdaha motivləri sıralarla hərəkət edən vəziyyətdə təsvir olunur. Şaqulu,
üfüqi və ya diaqonal istiqamətlərdə açıq – rəngi tünd – rənglə əvəz olunan əjdaha motivlərinin rəng kontrastı bu motivin əmələ gətirdiyi şəbəkədə dekorativliyi
artırır. Bununla yanaşı vərnilərdə əjdaha motivi yeganə dekorativ, əsas element
olduğundan onun səthinin dekorativ təfərrüatları xeyli zənginləşdirilmişdir. Xalça dizaynının dinamikasını artıran bu tərtibat üsulu isə onu yeknəsəklikdən, xaotiklikdən də xilas edir. Əjdaha motivinin xovsuz xalçalarda belə yerləşdirilməsi
isə onların transformasiya etdiyi XVI-XVII əsrlərin “Əjdahalı” xalılarından qaynaqlanır. Belə ki, həmin dövrün “Əjdahalı” xalılarında əjdaha motivləri açıq və
tünd rənglərin əvəzlənməsi ilə heraldik formada yerləşdirilmişdir.
Qarabağın vərni xalılarında əjdahanı simvolizə edən iri ölçülü “S”-vari
motiv simvolik tərzdə, sıralarla hərəkət edən əjdaha obrazlarını əks etdirir və bu
motivin sıralanmasında fərqlər də müşahidə olunur. Bu xalılarda əjdaha motivinin sıradan – sıraya keçdikdə hərəkət istiqamətini dəyişməsi – bir sırada sola
doğru hərəkətlidirsə, digər sırada sağa doğru hərəkətli olmasından ibarətdir.
Qarabağın “Əjdahalı” vərni xalılarının haşiyə dizaynında “mollabaşı”,
“axar su” (“ziqzaq”) formalı haşiyə zolaqları çoxluq təşkil edir. Öz qoruyucu
funksiyasını yerinə yetirərək xalının dörd tərəfini əhatələyən haşiyə zolaqlarında
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“Mollabaşı” daha geniş tətbiq olunur.
Vərni xalılarının dizaynında boşluqları dolduran çox kiçik əjdaha (“s”-vari) motivlər ilə bərabər qırmızı rənglə kontrast təşkil edən qızılı, ağ və mavi rəngli
həmayil, romb motivlərinə də tez-tez rast gəlinir. Bu xalılarda şəbəkə üsulu ilə
yaradılmış açıq və tünd rəngli sıralardan ibarət olan romblar çoxluq təşkil edirlər.
Əjdahaların kontrast rəngləri və sıradan-sıraya dəyişən əksliyi ilə üst-üstə düşən
həmayillər də əksliyə işarə edir. Romb həndəsi rəmzi isə çox-çox əvvəlki ibtidai
inancdan, mədəniyyətdən qaynaqlanaraq bolluq və məhsuldarlıq ideyasını simvolizə edir. Burada rast gəlinən su quşu suyu simvolizə etməklə yanaşı həyatı,
məhsuldarlığı da simvolizə edir.
Qarabağın digər xovsuz xalçalarından fərqli olaraq cecimlərin naxış tərtibatının əsasını ərişlər təşkil edir. Rəngli ərişlərdən yaradılan bu naxışlar arasında
qədim rəmzi mənasını saxlayan əjdaha motivləri diqqəti cəlb edir. “Əjdahalı”
vərnilərdən fərqli olaraq cecimlərdə olan əjdaha motivi daha da həndəsiləşdirilmiş, sxematik “S”-vari forma almışlar. Bu motivin yuxarı və aşağı hissələri, onların dekorativ xüsusiyyətləri isə orta əsr “Əjdahalı” xalılarına xas olan dekorativliyin sxematikləşdirilmiş formasını saxlamışdır. Cecimlərdə olan əsas əjdaha
motivi şaquli zolaqlar arasında, sıralarla və düzbucaqlı, dördbucaqlı elementlərin
vasitəsi ilə biri – birinə birləşdirilərək yerləşdirilmişlər. Burada əjdaha motivinin
dünyanın dördtərəflilik ideyasını, torpağı simvolizə edən düzbucaqlı, dördbucaqlı elementlərin arasında yerləşdirilməsi əjdaha obrazının magik gücünü daha da
artırır. Cecimlərdəki “Əjdahalı” zolaqların kənarları bəzən sadə zolaqlar, bəzən
daha da sxematikləşdirilmiş, kiçik ölçülü “S”-vari əjdaha motivli zolaqlarla
əhatələnir. Qarabağın “Əjdahalı” cecimlərində adətən, müxtəlif təsvirli əjdaha
motivi tünd yerlikdə ağ rəng və ya isti – qımızı rəng, ya da bu rəngin çalarları ilə
tətbiq olunur.
Əjdaha motivinin sxematikləşdirilmiş, “S”-varı motivi Qarabağın cecim,
vərni, şəddə və digər xovsuz xalçalarında daha kiçik ölçülərdə, doldurucu, dekorativ motivlər kimi də təsvir olunur.
Qarabağın “Əjdahalı” dizaynlı vərnilərindən fərqli olaraq eyni motivli ceciməlrin haşiyə zolaqları mövcud deyil.
Qarabağ xovsuz xalılarındakı əjdaha motivinin rəmzi mənası əsasən, qədim talismanik (magik) inamlara arxalanır, eyni zamanda onun güc, qüdrət simvolu olmasından irəli gəlir. Əjdaha motivinin sıradan – sıraya hərəkət istiqamətinin əksləşməsi onun xeyir – şər simvolizmini gücləndirir. Bu sıralanan tünd və
açıq rəngli əjdahaların əksliyi isə xeyir – şər simvolizmi ilə əlaqəlidir. Belə təsvir
üslubu ilə yerləşdirilən əjdaha motivləri isə əkslik simvolizmi kontekstinə uyğun gəlir. Qarabağın xovsuz xalçalarında olan xırda “S”şəkilli motivlər simvolik
planda əjdahanın bolluq və məhsuldarlıq təmsilçisi olması ilə əlaqəlidir. Bütöv73
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lükdə Qarabağın əjdaha motivli xovsuz xalıları adətən, isti rəng koloriti əsasında
tərtib olunurlar. Bu rəng seçimi həm əjdaha motivinin Günəş, od, isti ilə əlaqəsini, həm də qırmızı rəngin qoruyucu talismanik xüsusiyyətini əks etdirir.
Nəticə. Nəticə etibarilə qeyd edə bilərik ki, araşdırılan Qarabağın çoxsaylı
xovsuz xalçaları bədii – tipoloji, bədii – texniki xüsusiyyətlərinə görə aşağıdakı
əsas müddəalara uyğundur:
 Orta əsrlər Azərbaycan süjetli, ornamental xalılarından və fiqurativ təsvirlərindən fərqli olaraq Qarabağın xovsuz xalçalarında əjdaha motivi sxematikləşmiş və dekorativləşmişdir.
 Qarabağın xovsuz xalılarında ənənəvi olaraq toxunulan əjdaha motivinin
tarixi, bədii kökləri Səfəvilər dövrünün “Əjdahalı” xovlu saray xalılarınadək uzanır.
 Qarabağın xovsuz xalçalarında əjdahaların ardıcıl olaraq sıralarla yerləşdirilməsi prinsipi tətbiq olunur.
 Vərni xalılarının yerliyi adətən, qırmızı rəng və ya bu rəngin çalarlarından ibarətdir. Bu xalıların rəng həlli həm orta əsr Qarabağ xalıları ilə, həm də
yerli ənənəvi xalıların harmoniya, kolorit prinsipi ilə eyniyyət təşkil edir.
 Cecim xovsuz xalılarının əjdaha motivləri daha çox sxematikləşməyə
məruz qalmışdır.
 Qarabağın “Əjdahalı” vərni xalılarından fərqli olaraq digər xovsuz xalçalarında əsas elementi olan əjdaha motivləri yeganə dekorativ motiv deyil.
Həndəsiləşərək transformasiyaya uğramış, sxematikləşdirilmiş əjdaha motivləri Qarabağ toxuculuq nümunələrinin rəng koloritindən, naxış tərtibatından
ayrılmayan qədim təsvir motivlərindəndir.
=
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Дурдана Гадирова
ОСОБЕННОСТИ ДИЗАЙНА ДРАКОНЬЕГО МОТИВА НА
БЕЗВОРСОВЫХ КОВРАХ КАРАБАХА
Резюме: Мотив «Дракона» - традиционный декоративный элемент карабахских гладкотканых ковров таких видов, как «Верни» и «Джеджим».В
коврах «Верни» мотив дракона демонстрирует крайне схематичный вид,
переходя в крупные декоративные мотивы в форме буквы «S», где драконы
расположены горизонтально рядами. А направление движения драконов в
этих рядах меняется от ряда к ряду. В гладкотканных коврах «Джеджим»
мотив дракона стал ещё более схематичным и предельно упрощенным в
виде мелких «S» - образных завитков, заполнявших пустоты между декоративными полями ковров.
Ключевые слова: Карабахский ковер Верни, гладкотканный ковер
Джеджим, мотив дракон, ковер, цвет, схематический, дизайн, особенность.
Durdana Gadirova
DESIGN FEATURES OF THE DRAGON MOT
IF IN THE FLAT WOVEN CARPETS OF KARABAKH
Summary: The article is devoted to an overview of the “Dragon” motif
in flatwoven Karabakh carpets. Images of dragons are traditional for Karabakh
carpets such as “Verni” and “Jedjim”. In the “Verni” carpets, the dragon motif
demonstrates an extremely schematized appearance, turning into large “S”shaped decorative motifs.
Dragons in these carpets are depicted in marching ranks. The direction of
movement of dragons varies from line to line. In the flatwoven Jedjim carpets,
the dragon motif has become even more schematized and turned into a simple
“S”-shaped element. Such stylized dragon motifs in Jejim are usually located
between the decorative stripes of Jejim.
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Key words: Verni, Karabakh carpet, Jejim, flatwoven carpet, dragon motif,
carpet, color, schematic, design, specificity
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Xülasə: Məqalədə müasir dövrün iki görkəmli rəssamının – Tahir Salahovun və Robert Rauşenberqin yaradıcılığında özünü büruzə verən paralellər işıqlandırılır. Müəllif qeyd edir ki, üslub müxtəlifliyinə baxmayaraq, bu rəssamların
yaradıcılığında xeyli sayda ümumi cizgilər tapmaq mümkündür. Onların hər biri
təkcə öz ölkəsinin yox, həm də dünyanın böyük sənətkarı hesab edilirdi. Hər
ikisi müasir təsviri sənətdə geniş yayılmış və qəbul edilmiş yeniliklərin yaradıcısı kimi dəyərləndirilirdi. Bundan başqa, Salahov və Rauşenberq şəxsən tanış
idilər və bir-birinə hörmətlə yanaşırdılar. Onlar həm də yaxın dost idilər, müxtəlif
ölkələrdə keçirilən sərgilərdə tez-tez görüşərdilər. İstedadlı portretçi olan Salahov
öz dostunun bir neçə portretini yaratmışdır. Onlarda Rauşenberqin xarakterik xüsusiyyətləri, dünyagörüşü, yaradıcılığına xas olan motivlər öz əksini tapmışdır.
Açar sözlər: Tahir Salahov, Robert Rauşenberq, sərt üslub, abstrakt ekspressionizm, konseptual sənət, rəngkarlıq.
Tahir Salahov şübhəsiz ki, böyük rəssamdır, həm də mahir portretçidir. Yaradıcılığının böyük bir hissəsi portret janrına aiddir. O, çoxlu sayda, həm də ən
müxtəlif insanların portretlərini çəkib. “İstedadın xarakteri baxımından onu böyük keyfiyyətləri olan şəxsiyyət maraqlandırır, o, görkəmli insanların – Qarayev,
Əmirov, Sabir, Şostakoviç, Rostropoviç, Rauşenberq, Dali və Gessenin portretlərini çəkir, maraqlı və zərif qadınların, sevdiyi insanların simalarını təsvir edir”
[2, s. 43-44].
Salahovun ən maraqlı portretlərindən biri, şübhəsiz ki, məşhur Amerika
rəssamı Robert Rauşenberqin portretidir. Biz bir portret dedik. Əslində isə Salahov Rauşenberqin bir neçə portretini yaratmışdır. Maraqlıdır ki, bu portretlərin
ikisində azərbaycanlı rəssam amerikalı rəssamı eyni pozada təsvir edib. Bunlar
müəyyən qədər bir-birinin “güzgü əksi”dir. Eyni zamanda bu fikir yalnız obrazın
özünə aiddir. Ətraf məkan isə dəyişir. Həm də o, Salahovun “sərt üslub”undan
Rauşenberqə xas olan abstrakt ekspressionizmdə qədər dəyişir. Maraqlıdır, bəs
bilavasitə surətin özü necə görünür? Rauşenberqin portretinin vacib bədii əsərlərdən biri olduğunu nəzərə alıb ona daha ətraflı diqqət yetirək. Əslində əsər kifayət
qədər sadə kompozisiya quruluşuna malikdir (ümumiyyətlə, Salahovun əsərlərin77
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də mürəkkəb kompozisiyalara rast gəlinmir. Bu da “sərt üslub”u səciyyələndirən
başlıca prinsiplərdən biridir). Salahov Rauşenberqi qapı çərçivəsində dayanıb tamaşaçıya baxaraq gülümsəyərkən təsvir edib (şəkil 1). Rauşenberq demək olar
ki, bütün boyu təsvir edilib, yalnız ayaqlarının aşağı hissəsi kompozisiyaya “sığışmayıb”. Təsvir olunan amerikalı rəssam sol əlini qapıya söykəmiş, qurşağı
bərabərində tutduğu sağ əlində stəkan saxlamışdır. Onun əynində iri damaları
olan sadə göy köynək, boz-qara şalvar vardır. Rauşenberqin üzündəki səmimi təbəssüm olduqca realist və həyati təsir bağışlayır. Əsərin fonu demək olar
ki, tamamilə soyuq ağ-qara tərzdə işlənmişdir. Portretdə əsas isti tonlar yalnız
təsvir olunanın üzündə cəmləşib. Əlbəttə, portret haqqında çox danışmaq olar.
Çünki bu, məşhur rəssamın işlədiyi məşhur rəssamın portretidir. Eyni zamanda
yaxşı işlənmiş əsərdir (zənnimizcə, onun qiymətləndirilməsində sonuncu cəhət
daha vacibdir). Lakin biz yuxarıda bir deyil, iki portretin adını çəkdik və onların bir-birinə münasibətdə “güzgü əksi” olduğunu vurğuladır. Zənnimizcə, bu
məsələyə diqqət yetirməyə dəyər. Birinci nəzərə çarpan budur ki, “Güzgü əksi”
ifadəsi hər halda özünü o qədər də doğrultmur. Çünki bu halda təsvir olunan
obyekt əks tərəfə yönəlməli idi. Doğrudur, ikinci portretdə Rauşenberqin başı
həqiqətən də sanki əks tərəfə yönəlmişdir. Lakin bu sözləri onun bədəni və duruşu barədə demək olmaz. Hər iki portretdə onun duruşu demək olar ki, tamamilə
eynidir. Rauşenberq eyni tərzdə sol əlini yuxarı qaldıraraq söykənmiş, sağ əlində
isə stəkan tutmuşdur. Bu baxımdan hər iki əsərdə obrazın zahiri görünüşündə
bənzərlik var. Lakin başın dönüşü və üz ifadəsi fərqlidir. İkinci şəkildə (biz onu
şərti olaraq “abstrakt ekspressionizm” adlandırırıq) başın istiqaməti, artıq deyildiyi kimi birinci portretlə müqayisədə əks tərəfə yönəlmişdir, həm də üz ifadələri
başqadır. Doğrudur, hər iki variantda Rauşenberqin baxışları tamaşaçıya dikilib.
Lakin birinci əsərdə baxışlar şən, gülümsər, ikincisində isə sakit, yorğun, hətta
bir qədər kədərlidir (şəkil 2). Hər iki portret eyni dövrdə - 1990-cı ildə çəkilib.
Lakin əhval-ruhiyyə baxımımdan bu iki əsərin arasında keçilməz uçurum vardır.
Deyildiyi kimi, birinci portretdə Rauşenberq həyat və yaradıcılıq eşqi aşıb-daşan
durumda, gülümsər görünüşdə təsvir olunur – bu, optimizm nümunəsidir. İkinci
əsərdə isə qarşımızda tamam başqa Rauşenberqi - yorğun, əhvalsız, sanki sonun yaxınlaşdığını hiss edən bir insanı görürük – bu isə pessimizm nümunəsidir.
Doğrudur, bundan sonra Rauşenberq hələ tam 18 il yaşadı, nisbətən firavan həyat sürdü. Lakin Salahov Rauşenderqin daxilində gəzdirdiyi məşum alın yazısını
hələ o zaman sanki duyub hiss etmişdi. Salahov nikbin rəssamdır, əsərlərindəki
soyuq, sərt tonlara baxmayaraq nikbindir. Lakin indiki halda Salahov portreti
məhz Rauşenberqin öz üslubuna uyğun tərzdə işləmişdir. Biz Rauşenberqi bədbin adlandırmaq fikrindən uzağıq, lakin onun abstrakt ekspressiyası, hətta isti
tonlarla işlənmiş olsa belə, özündə gizli bir soyuqluq təcəssüm etdirir. Buradan
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isə pessimizmə o qədər də uzaq deyil. Hesab edirik ki, əsərin psixologiyasını
qiymətləndirərkən bu cəhətə diqqət yetirmək obyektivlik baxımından özünü hər
halda doğruldur.
İkinci portretdə diqqəti cəlb edən əsas məqamlardan biri də əsərin fon həllidir. Birinci portretdə fon həlli tamamilə realist prinsiplərə istinad edir – bu, Salahovun dəst-xəttinin göstəricisidir. Hətta buradakı soyuq boz-qara rəng çalarları
da onun yaradıcılıq manerasına xasdır, “sərt üslub”un nişanəsidir. İkincisində isə
fon həlli dəyişir – burada açıq-aşkar Rauşenberqin yaradıcılıq üslubuna xas olan
xüsusiyyətlər özünü büruzə verməyə başlayır. Məlumdur ki, Rauşenberq gənclik illərində daha çox abstrakt ekspressionizmə, pop-arta, konseptual incəsənətə
meylli olmuşdur. Həmçinin onun yaradıcılığında kollaj və redi-meyd də təmsil
olunub. Əlbəttə, Salahovun klassik rəngkarlıq texnikası “həcmli” incəsənətdən
çox uzaqdır. Məhz buna görə də dostu Rauşenberqin pop-art, yaxud redi-meyd
sahəsindəki nailiyyətləri Salahovun bu əsərində əks olunmayıb. Bunun əvəzində
“klassik ruhlu” Salahov öz dostunun abstrakt ekspressiyasını sözügedən portretin
fonunu işləmək üçün əsas götürmüşdür. Həqiqətən də, ikinci portretin fonundakı
kompozisiya Salahovun yox, məhz Rauşenberqin dəst-xəttini xatırladır. Salahov
dostluq etdiyi amerikalı rəssamın portretinin fonunu onun öz yaradıcılıq üslubunda əks etdirməyə çalışmışdır.
R.Rauşenberqin T.Salahov tərəfindən yağlı boya ilə işlənmiş üçüncü portreti də maraq doğurur. Burada onun yalnız üzü əks olunmuşdur. Amerikalı rəssam qayğılı, düşüncəli, hətta yorğun görünür. Əvvəlki portretlərlə bu portreti on
ildən artıq zaman kəsimi ayırır. Portretdə bu, aydın hiss olunur. Rauşenberqin
tamaşaçıya dikilmiş kölgəli nəzərləri sanki qaranlığa qərq olub. Gözlərinin altına
isə elə bil qan çilənib. Bütün bunlar portretin psixoloji yükünü artırır (şəkil 3).
Salahov və Rauşenberq dost olublar. Bu dostluq öz milli sərhədlərindən
çıxaraq transmilli müstəviyə qədəm qoymuşdu. Səbəb sadədir: hər iki rəssam
artıq çoxdan bəridir ki, milli sərhədləri aşıb bir növ dünyanın vətəndaşına çevrilmişlər. Maraqlıdır ki, onların yaradıcılığında da müəyyən cizgilər axtarıb tapmaq
mümkündür. Baxmayaraq ki, onlardan biri abstraktsionist, digəri isə realist idi.
Biz bu məsələdə triadalar sistemini (istənilən konfiqurasiyada) tətbiq etmək niyyətində deyilik. Sadəcə onu xatırlatmaq istərdik ki, hələ şəxsi tanışlıqdan xeyli
əvvəl bu iki rəssam sənət aləmində “qəbul edilmiş qaydalardan kənara çıxan” yaradıcılıq nümunələri nümayiş etdirməklə məşhurlaşmışdılar. Rauşenberqin “normadan kənara çıxması” hətta abstraksionizm üçün ağlasığmaz təsir bağışlayırdı.
Zənnimizcə, onun “Çarpayı” (1955) əsərini (bu, onun öz çarpayısı idi) xüsusi
təqdim etməyə ehtiyac yoxdur (şəkil 4). Rəssam yatdığı çarpayının üstünə rəngləri qarışdıraraq tökmüş və beləliklə də, özünün dediyi kimi, həcmli rəngkarlığa
nail olmuşdu.
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Rauşenberq haqqında fikirlər də müxtəlifdir. Həm də təkcə Amerikada
yox, Avropada da, Rusiyada da fikirlər fərqlidir. Rauşenberqin həyatdan köçməsi
(2008) ilə onun haqqında səslənən mülahizələr azalmayıb.
Rəssam sənət aləmində aktiv ömür sürmüş, bir sahədən digərinə keçmişdir. Lakin böyük hesabla bunların hamısı modern əhval-ruhiyyəli sənət axtarışları idi. Rəssam kütlə içərisində populyarlığa məhz qeyri-adi, ekstravaqant sənət
təcrübələri ilə nail olmuşdu. Bunlar həqiqətən də əsl sənət təcrübəsi idilər. Orta
əsrlərdə əlkimyaçılar müxtəlif maddələri bir-birinə qatıb yeni maddə əldə etdikləri kimi, Rauşenberq də abstrakt yönümlü sənət sahələrini sintez etməklə yeni,
o zamana qədər mövcud olmayan həcmli və həcmsiz bədii formalar yaradırdı.
Salahovun Olimpə qalxması isə fərqli müstəvidə baş verib. Bu iki sənətkar nə qədər yaxın dost olsalar da, sənət aləmində bir-birindən çox fərqli idilər.
Dediyimiz kimi, Salahov realistdir. O, başqa cür ola bilməzdi, o zamankı sovet
mühiti özü onu buna vadar edirdi. Lakin Salahov hətta belə bir şəraitdə tapdanmış yolla getmədi, realist ənənələrə zahirən sadiq qalmaqla özünə sənətdə fərqli
cığır açdı. Bu cığırın uğurlu nümunələri çoxdur. Lakin azərbaycanlı rəssamın
yaradıcılığını amerikalı rəssamın yaradıcılığı ilə müqayisə etmək üçün ən uğurlu
forma ictimai fikrin daha çox tənqidə məruz qoyduğu əsərlərin müqayisəsidir.
Qoy bunlardan biri abstrakt, digəri isə realist olsun. Bu fərq əsərləri yuxarıdakı
kontekstdə müqayisə etməyə heç də mane olmur. Əsas odur ki, onlar ilk günlərdən başlayaraq birmənalı qarşılanmayıb və bu gün də onlara münasibət eyni cür
deyil. Məhz bu müstəvidə - sosial fikir və rəy müstəvisində ABŞ ilə SSRİ-nin
ideoloji qarşıdurmasının, “Soyuq müharibə”nin tüğyan etdiyi bir dövrdə yaradılmış iki tamam fərqli əsəri eyniləşdirmək olar. Bunu əsaslandırdıqdan sonra onları
eyni müstəvidə təhlil etmək də olar. Bu iki əsərdən zaman etibarilə daha erkən
yaradılanı Rauşenberqin yuxarıda xatırladığımız “Çarpayı” əsəridir. İkinci əsər
bundan 5 il sonra – 1960-ci ildə yaradılıb. Bu əsər Salahovun “Bəstəkar Qara Qarayevin portreti” əsəridir. Obrazlı olaraq həmin portret Salahovun “Çarpayı”sıdır.
Bəli, əsər realist üslubda çəkilib. Burada hər şey realdır, real olduğu qədər də
sadədir. Lakin ruhən yenilikçi olan Salahov bildiyini edib – klassik rəngkarlıq qanunlarına zidd olaraq Qara Qarayevin üzünü qaranlığa, çiyinlərini isə işığa doğru
istiqamətləndirib. Elə buna görə də ciddi tənqidlərə məruz qalıb. O zamankı loyal
sovet cəmiyyəti belə bir “qanundan kənara çıxmanı” birdən-birə qəbul edə bilməzdi. Əsərə, onun “üsyankar” ruhuna alışmaq üçün müəyyən müddət lazım idi.
Elə Şostakoviçin portretindəki “bədbin” əhvali-ruhiyyə də bir müddət qəribə təsir bağışlamışdı [3]. Bu müddət amerikalıların Rauşengerqin “Çarpayı”sına alışmasının müddətindən kiçik deyildi. Əslində hər şey belə də oldu. Nisbətən qısa
zaman kəsimində bu “qeyri-düzgün” işlənmiş portret uğurlu işlərdən biri kimi
dəyərləndirilməyə başladı. Xatırlayaq ki, Venetsiya biennalesində Rauşenberqin
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“Çarpayı”sı Qızıl medala layiq görülmüşdü [5]. Elə Salahovun “Qara Qarayevin
portreti” əsəri də ondan geri qalmadı, bəlkə hətta bir qədər də irəli getdi. 1962ci ildə bu əsərə görə Salahova SSRİ Rəssamlıq Akademiyasının gümüş medalı,
1968-ci ildə Dövlət Mükafatı təqdim olundu [4].
O dövrdə bu iki rəssam bir-birini hələ yaxşı tanımırdı. Onların arasında heç
bir münasibət yox idi. Ancaq hər ikisinin cəmiyyətdə qazandığı mövqe, insanların, sənət xadimlərinin onlara olan münasibəti bu iki sənətkarı oxşar mövqedən
dəyərləndirməyə imkan verir. Biz Rauşenberqlə Salahovun sənət münasibətlərini
təhlil edərkən triadalar sisteminə müraciət etməyəcəyimizi bildirmişdik. Lakin
istər-istəməz əksliklərdən doğan daha bir triada ilə rastlaşırıq ki, onu 1) sənət; 2)
cəmiyyət; və 3) münasibət kontekstində ifadə etmək olar. Bu nəzərdə tutulmamış
triada həm Rauşenberq, həm də Salahov üçün eyni dərəcədə keçərlidir.
Yuxarıda biz göstərmişdik ki, Salahovun Rauşenberqlə tanışlığı və sonralar dostluğu SSRİ-də qərb rəssamlarının sərgilərinin keçirilməsindən başlanır.
Həmin dövrdə Salahov Moskvada, SSRİ Rəssamlar İttifaqında nüfuzlu mövqe
tuturdu və xarici rəssamların sərgilərinin keçirilməsi bir çox hallarda onun təşəbbüsü ilə baş tuturdu. Bu barədə, o cümlədən Rauşenberqlə dostluğu barədə Salahov özü belə deyir: “O sərgilər SSRİ Rəssamlar İttifaqının rəhbərliyi altında
keçirilirdi və bir çox hallarda bu, mənim şəxsi təşəbbüsümlə baş tuturdu. Mən
bu sərgiləri 1982-ci ildən hazırlamağa başladım... Bu sərgilər zamanı Robert Rauşenberq ilə yaxından tanış olduq və o, mənim şəxsi dostum oldu. O, məni Berlinə, öz sərgisinə dəvət etdi, mən orada Berlin divarı uçurularkən oldum. Hətta
foto da var: divardakı uçuqdan mən Şərqi Berlindən Qərbi Berlinə keçirəm” [6].
Bu iki rəssam həmin illərdən etibarən bir-biri ilə tanış olsa da, görüşmək
imkanları çox da geniş deyildi. Doğrudur, Salahov hələ gənclik yaşlarından xaricdə tez-tez olurdu. Bu baxımdan onun bəxti digər rəssamlarla müqayisədə daha
çox gətirmişdi. Amma hər halda “dəmir pərdə” vardı və formal surətdə kommunist partiyasının üzvü olan Salahov heç də formal olmadan müəyyən məhdudiyyətlərə riayət etməli idi.
SSRİ-nin çöküşündən sonra vəziyyət dəyişdi. Salahov onsuz da səyahət
etməyi, gördüyü maraqlı mənzərələri, təəssürat doğuran simaları kətana, kartona
və kağıza köçürməyi sevən rəssamdır. Sosializm sisteminin çöküşündən sonra da
təbii ki, Rauşenberqlə dostluğu davam etdi. Sonra o, daha çox səyahət etməyə
başladı. Salahov elə rəssamlardandır ki, səyahət ona yaradıcılıq üçün çox şey
verir. Son 20 ildə rəssamın yaratdıqlarının böyük bir qismi məhz səyahət təəssüratları əsasında formalaşıb, bu illərdə möhkəmlənib, çünki daha tez-tez əlaqə
saxlamağa müvəffəq olmuşdular. Həm Sovet rejimi çökmüşdü, həm də texnika
inkişaf etmişdi, internet, mobil telefon və s. meydana çıxmışdı. Bu iki rəssamın
dostluğu, 30 ildən çox davam edən münasibətləri Rauşenberqin ölümünədək da81
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vam etdi. Yenidən Salahovun sözlərinə diqqət yetirək: “Rauşenberqin ölümündən bir qədər əvvəl qızım Aydan mənə zəng etdi: ata, mən Mayamidəyəm, Robert
yanımdadır, o, xəstədir, gücü azdır, amma soruşur ki, sən necəsən” – deyə dəstəyi
ona verdi. “Mən ingiliscə o qədər də yaxşı danışmıram, Rauşenberq isə rusca
heç danışmır, lakin biz 15 dəqiqə ərzində sınıq-salxaq dillə bir-birimizə səmimi
sözlər dedik. O, bilirdi ki, gedəcək, mən ona dedim ki, sən bizim qəlbimizdəsən,
o isə dedi ki, heç nə üçün peşman deyil” [6].
Tahir Salahov və Robert Rauşenberq zəmanəmizin görkəmli rəssamları olmuşlar. Artıq onların heç biri həyatda deyil. Lakin əsərləri, sənət görüşləri və
dostluqları barədə xatirələr qalmışdır. Bu isə, irəlidə öyrənməli çox şey olduğunu
vəd edir.
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Севиндж Алиева
ТАИР САЛАХОВ-РОБЕРТ РАУШЕНБЕРГ: РАЗНЫЕ СТИЛИ,
СХОЖИЕ СУДЬБЫ
Резюме: В статье освещаются параллели в творчестве двух выдающихся художников современности – Таира Салахова и Роберта Раушенберга. Автор отмечает, что несмотря на стилистические различия, в творчестве
этих художников можно найти немало общего. Каждый из них считался великим художникомне только своей страны, но и мира. Оба они являлись
основателями нововведений,получивших широкое распространение и признание в современном изобразительном искусстве. Помимо этого, Салахов
и Раушенберг были лично знакомы, уважали друг друга, дружили и часто
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встречались на выставках в разных странах. Будучи искусным портретистом, Салахов создал несколько портретов своего друга, в которых запечатлил характерные особенности и мотивы, свойственные творчеству Роушенберга.
Ключевые слова: Таир Салахов, Роберт Раушенберг, абстрактный
экспрессионизм, концептуальное искусство, живопись.
Sevinj Aliyeva
TAIR SALAKHOV-ROBERT RAUSCHENBERG: DIFFERENT
STYLES, SIMILAR FATES
Summary: The article highlights the parallels found in the work of two
outstanding artists of our time - Tair Salakhov and Robert Rauschenberg. The
author notes that in spite of the stylistic diversity, a lot of similarities can be found
in the works of these artists. Each of them was considered not only one of the
famous artists of their country, but also a leading master with a worldwide
reputation. Both of them were considered the founders of new beginnings, which
were widespread and recognized in modern visual arts. In addition to all this,
Salakhov and Rauschenberg were personally acquainted and respected each
other. Moreover, they were also close friends, they often met at exhibitions held
in different countries. A skilled portrait painter, Salakhov created several portraits
of his friend. They capture the characteristic features of Rauschenberg, his
worldview, motives inherent in his work.
Key words: Tair Salakhov, Robert Rauschenberg, austere style, abstract
expressionism, conceptual art, painting.
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CƏMİL MÜFİDZADƏ YARADICILIĞININ ESTETİKASI
Xülasə: Məqalə Azərbaycanın Xalq rəssamı Cəmil Müfidzadənin (19342019) yaradıcılığının estetikasına həsr olunmuşdur. Doğma torpağa həsr olunmuş “Bakı albomu”, “İçərişəhər” və “Xınalıq”, eləcə də xarici ölkələrə səfərlərdən sonra yaratdığı “Monqolustan”, “Misir motivləri” və “Şimal” silsilələrində
əsərlərinin özünəməxsus estetikaya malik olduğunu təsdiqləyə bilmişdir. Bu
unikal estetikada tamaşaçını özünəməxsus bədii stilizə, kolorit və cizgi improvizələri duyğulandırmaqdadır. Odur ki, Cəmil Müfidzadənin yarım əsrdən çox
bir müddətdə yaratdığı əsərlər Azərbaycan qrafika sənəti saxlancının bənzərsiz
nümunələri hesab olunurlar.
Açar sözlər: estetika, yaradıcılıq, qrafika, təzad, milli, müasir, novator,
texnika.
Azərbaycan təsviri sənətinin XX əsrin ikinci yarısına təsadüf edən inkişafının üslub axtarışları ilə müşahidə olunması əslində, çox təbii idi. Belə ki,
müharibədən sonrakı illərdə SSRİ-nin müxtəlif iri şəhərlərində ali təhsil alıb
Azərbaycana dönən gənclər yerli rəssamlıq məkanında duyulası rəqabətlə qarşılaşmışdılar. Başqa sözlə desək, köhnə və sınaqdan çıxmış bədii estetika ilə nə
tamaşaçı zövqünü oxşamaq, nə müasirləri arasında təqdir olunmaq demək olar
ki, mümkünsüz idi. Bu hal təsviri sənətin digər sahələri kimi, qrafika sənəti üçün
də səciyyəvi idi. Odur ki, altmışıncı illərdə qrafikanın müxtəlif sahələrində çalışan yaşlı nəslin nümayəndələri ilə yanaşı, böyük sənətdə ilk addımlarını atan
N.Babayev, Y.Hüseynov, R.Mehdiyev, A.Hacıyev və E.Aslanovla yanaşı C.Müfidzadənin əsərlərində özünəməxsus axtarışların ilk müsbət nəticələri görünməkdə idi.
Xarkovda V.Mironenko və Q.Bondarenko kimi məşhur sənətkarlardan qrafikanın bədii-texniki sirlərini öyrənən Cəmil Müfidzadə (1934-2019) elə diplom
işi olaraq çəkdiyi “Neft daşları” rəngli ofortlar silsiləsində bu texnikanın qrafik
imkanlarına yeni çalarlar əlavə etdiyini nümayiş etdirmişdi. Bu mənada çoxları
Bakıda da onun başladığı bu işi – bənzərsizliyi danılmaz olan qrafik estetikanı
davam etdirəcəyini güman edirdi. Amma o, bir müddət davam edən tərəddüddən
sonra qrafikanın digər texnikalarına müraciət etdi.
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Onun həmin illərdə ərsəyə gətirdiyi “Bakı albomu” (1965) silsiləsi bunun
əyani nümayişi oldu. İcrasına görə heç də ofortdan asan olmayan ksiloqrafiya
texnikasına müraciət edən C.Müfidzadə hamıya yaxşı məlum olan Bakı motivlərinə əvvəlkilərdən fərqli bədii münasibət göstərməklə, növbəti dəfə istənilən
obyektdə yeni gözəllik qaynağı tapmağın mümkünlüyünü təsdiqləmiş oldu. Əgər
kompozisiyaların estetikasının cəlbediciliyinə nail olmaq üçün o, ofortlarda
müxtəlif rəng çalarlarının gücündən istifadə etmişdisə, yeni ksiloqrafiyalarında
ağ-qara cizgilərin ahəngdarlığına tapınmışdı. Həmin lövhələrdə cizgi axıcılığının və ritminin yaratdığı estetikada özünəməxsusluq əlamətlərinin mövcudluğu
heç şübhəsiz, gənc rəssamın özünə inamını artıran amil oldu. Bunun sənətə yeni
gələn yaradıcı üçün xüsusilə yaxşı başlanğıc olması isə birmənalı idi...
Sənət aləmində bənzərsizlik ən ümdə şərtlərdən biridir. Bu bənzərsizlik
sənətkarın uzun sürən, böyük zəhmət tələb edən gərgin axtarışlarının sayəsində
yaranır. C.Müfidzadənin daha sonra istifadə edəcəyi linoqravür və qarışıq texnikalı əsərlərində də məna-məzmun daşıyıcılığının əyaniləşdirilməsinə yönəli axtarışların nəticələrini görmək mümkün idi.
Əlavə edək ki, rəssam bu uğurları ən müxtəlif mövzulara müraciətində nail
olmuşdur. Bununla belə, C.Müfidzadə yaradıcılığını səciyyələndirən estetikanın
daha çox bir mənbədən qaynaqlandığı görünəndir. Bu da səbəbsiz deyil. Bunun
ilk növbədə onun əsərlərinin mövzusunu doğma Azərbaycanla bağlı olmasıdır...
Məlumdur ki, hər bir rəssamın sevimli, qəlbinə hakim kəsilən mövzusu,
bədii həllini axtardığı məsələlər var. O, bunları müşahidəsinə və təcrübəsinə
əsaslanaraq həyata keçirir. Doğma yurdun uzaq-yaxın keçmişi, maddi-mədəniyyət abidələri, təbii sərvəti və təbiəti də Xalq rəssamı Cəmil Müfidzadə üçün
belə mövzulardan olub. Yarım əsrdən çox müddət ərzində Azərbaycan mövzusu
davamlı olaraq onun qrafik lövhələrinin leytmotivinə çevrilib. Diplom işindən
başlayaraq sonrakı dövrlərdə yaratdığı və onun bədii irsini təşkil edən “Bakı albomu”, “İçərişəhər”, “Abşeron nefti” və “Xınalıq” silsilələrinin bilavasitə Azərbaycanla bağlı olması da dediklərimizi təsdiqləyir. Bu silsilələrin hər birinin milli qrafika irsimizin dəyərli nümunəsinə çevrilməsinin kökündə də məhz həmin
əsərlərdə məkana sonsuz sənətkar rəğbətinin duyulması durur.
Rəssamın rəng və cizgi qovşağından yaratdığı özünəməxsus estetika onun
digər mövzuları əhatə edən əsərlərində də duyulmaqdadır. Həmin silsilə əsərlərin
əksəriyyəti sənətkarın xarici ölkələrə səfərlərindən sonra yaradılmışdır. Müəllifin
həm sənətsevərlər, həm də həmin ölkələrin ictimaiyyəti tərəfindən maraqla qarşılanmış bu silsilələri “Monqolustanda”, “Misir təəssüratları” və “Şimal” adlanır.
Bütün mənalarda bir-birindən kəskin şəkildə fərqlənən bu əsərlərdə insan,
məkan və təbiətin bir-birilə yaddaqalan əlaqəsinin əldə olunmasındandır ki, onlarda ifadə olunan estetika tamaşaçını cəlb etmək və duyğulandırmaq gücündədir.
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Qeyd etmək lazımdır ki, Cəmil Müfidzadənin yaratdığı və tamaşaçısını ovsunlayan estetika heç də birdən-birə yaranmayıb. Bunun haradan qaynaqlandığına
cavab axtarmalı olsaq, onda öncə onun müraciət etdiyi hər bir mövzuya hərtərəfli
yanaşdığını deməliyik.
C.Müfidzadənin dəfələrlə dünyanın yeni möcüzələrindən sayılan Neft daşlarına səfərlər etməsini, Azərbaycanın qədim və zəngin, möhtəşəm və təkrarsız
memarlıq abidələri ilə tanışlığı, əcdadlarımızın gözünün nurunu, ürəklərinin və
əllərinin hərarətini özündə yaşadan xalçaları və tikmələri, eləcə də daşoyma və
misgərlik nümunələri, özündə tariximizi yaşadan Qobustan qaya rəsmləri, ecazkar miniatür əsərləri ilə tanışlığını da bura əlavə etsək, onda bir müəllif olaraq
onun əsərlərindəki milli ruh daşıyıcısı olan estetikanın zəngin mənəvi dəyər üzərində formalaşdığını deməliyik.
“Cəmil Müfidzadə bizim günlərin dinamikasını duyan sənətkarlardandır.
Onun müasirliyi və novatorluğu özündə birləşdirən zəngin yaradıcılıq yolu buna
yaxşı nümunədir” (2,27). Sənətşünas Z.Əliyevin C.Müfidzadənin yaradıcılığında baş tutan bədii-üslub evolyusiyanın novatorluğa və müasirliyə bələnməsini
vurğulayan bu fikri ilə razılaşmamaq çətindir. Axı bəlkə də başqalarının görə
bilmədiyi bu qədər tutumlu mənəvi qaynağı lazımınca dəyərləndirmək, rəssamın
özünün dediyi kimi fərqli və müasir görkəmə gətirmək o qədər də asan deyildi.
Başqa sözlə desək, o, sənətin əlçatmaz görünən zirvəsinə doğru uzanan çox təzadlı, ancaq eyni zamanda duyulası dərəcədə maraqlı yaradıcılıq axtarışlarından
keçəcək uzun bir yola çıxmaqda idi. Belə bir vaxtda israrının davamlı olmasına
yeganə dayaq verən axtarışlara köklənmiş müəllifin özünə sonsuz inamı idi. Bu
inamın kökündə isə heç şübhəsiz, onun topladığı zəngin nəzəri-təcrübi material
dururdu.
Qeyd etmək lazımdır ki, C.Müfidzadə yaradıcılığında milli bədii qaynaqlara tapınan rəssamlardandır. Onun əski nümunələrimizə münasibəti səthi olmayıb,
əsl yaradıcı mahiyyət daşıyır. Elə bunun sayəsində də əsərlərində milliliklə yanaşı, müasirlik və zaman kateqoriyasının vəhdəti bütövlüyü duyulan estetik tutum
kimi nəzərə çarpan və duyulandır. Belə ki, rəssamın özünəməxsus təfsirində həm
müəyyən məkanın bakirə gözəlliyi, həm də insan əli ilə dəyişən müasir görkəmi
yaddaqalan estetik tutum aldığından daha ecazkar görünür. Bəzən adama elə gəlir
ki, rəssamda haradasa tez-tez üz-üzə qaldığı naturaya qarşı inamsızlıq yaranıb və
o, görünənlərin real-təbii rənglərindən daha çox, təxəyyülün nəticəsi kimi təqdim
etdiyi duyğulandırıcı rəng-cizgi həllinə, süjetin düşündürücü obrazlı təfsirinə etibar edib.
Cəmil Müfidzadə bir qayda olaraq həyat hadisələrinin təsvirində bilərəkdən reallıqla qeyri-reallıq arasında duyulası bir məsafə saxlamağa çalışır. Onun
özümlü estetikaya malik bədii şərhi, ifadə tərzi də elə bu ilğım gücünə malik sirli
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“məsafənin” mövcudluğunda aşkarlanır. Bunun nəticəsi olaraq çox vaxt rəssam
təsvir obyektlərini əsərlərinə özünün qavradığı, görmək istədiyi biçimdə gətirir.
Bu cür təfsir təsvir motivlərini adilikdən çıxarmağa imkan verir. Rəssamın tətbiq
etdiyi duyulası bədii ümumiləşdirmələrə, rəng-cizgi improvizələrinə baxmayaraq, onu da demək lazımdır ki, bizə təqdim olunan və hər biri özündə tarixi keçmişi yaşadan memarlıq motivlərinin də, poetik-romantik sənaye mənzərələrinin
də real prototipi vardır.
Bütün bu məziyyətlər onun yaratdıqlarını klassik romantizm cərəyanına
yaxınlaşdırır. Gördüklərinə müəllif təxəyyülündən süzülüb gələn hiss və duyğuları əlavə etməklə, təsviri həm də arzulanan görkəmə salmaq ənənəsi, əslində,
C.Müfidzadə nəslinə xas fərdi yanaşma metodu idi. Belə ki, romantizmin estetikasında müəllifə onu qane edə biləcək əsər yaratmağa imkan verən bədii xüsusiyyətlər vardı. Əgər bu cür yanaşma yaradıcılıqları Azərbaycan təsviri sənətinin
XX əsrin birinci yarısına təsadüf edən müəlliflərdə yox idisə, əksinə, həmin yüzilliyin altmışıncı illərində bu tendensiya duyulası şəkil almışdı. Bunun da başlıca təkanvericisi sovet məkanında “sərt üslub”un yaradıcısı T.Salahov olmuşdu.
Odur ki, bu “sərtləşmə” tezliklə geniş vüsət aldı və təkcə rəngkarlıqda yox, həm
də sənətin digər sahələrində, o cümlədən, qrafikada özünü təzahür etdirdi. C.Müfidzadə də qrafikaya romantik ruh bəxş edən rəssamların sırasında idi.
C.Müfidzadənin əsərləri yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi işlənmə manerası
ilə yanaşı, həm də kompozisiya biçiminə görə də orijinal olub, heç kimi xatırlatmır. Onları diqqətlə nəzərdən keçirdikdə rəssamın dəst-xəttinin tədricən dəyişdiyi, yeni bədii keyfiyyətlərlə zənginləşdiyi də açıq duyulur. Həmişə cəlbedici
görünən və yeniləşən bu ifadə tərzini əvvəllər nə qədər lakonik forma-biçim,
təzadlı işıq-köl-gə həlli səciyyələndirirdisə, vaxt axarında onlar tədricən estetik
məzmunla zəngin-ləşmiş çox zərif, ovsunlayıcı naxışları andıran cizgilərlə əvəz
olunub.
Sonrakı illərdə bədii forma bütövlüyü, axıcı xətlərin dinamikliyi, fakturanı
cəzbedici və duyulan edən qarışıq texnikanın tətbiqi son nəticədə, özünəməxsus bədii şərh məcmusu yaratmaqla rəssamın sonrakı dövr yaradıcılığını səciyyələn-dirən bədii-texniki ifadə vasitəsinə çevrilib.
Rəssamın zəngin qrafik irsi ilə tanışlıq göstərir ki, Cəmil Müfidzadə sənətdə artıq öz sözünü demiş və sənətkar “mən”ini təsdiqləmiş yaradıcı simalardandır. Bunu şərtləndirən başlıca səbəbsə, yaratdığı əsərlərin ovsunlayıcı estetikaya
malik olmalarıdır. Bu mənada artıq zamanın sərt bədii sınağından çıxdığını da
sübut edən bu əvəzsiz milli mənəvi dəyərlərin Azərbaycan təsviri sənətinin ayrılmaz tərkib hissəsi kimi qalacağı və dəyərləndiriləcəyi birmənalıdır.
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Муса Амирасланов
ЭСТЕТИКА ТВОРЧЕСТВА ДЖАМИЛЯ МУФИДЗАДЕ
Резюме: Статья посвящена эстетике творчества народного художника
Азербайджана Джамиля Муфидзаде (1934-2019). Серии работ, посвященных родной земле: «Бакинский альбом», «Ичери Шехер», «Апшеронская
нефть», «Хыналыг»; а также произведения, созданные после поездок в зарубежные страны: «Монголия», «Египтские мотивы», «Север»; - подтвердают своебразность эстетики работ художника. Работы Дж. Муфидзаде завораживают своеобразной художественной стилизацией, колористическими и
штриховыми импровизациями. По этой причине, работы, созданные в течение более полувека, считаются уникальными образцами сокровищницы
изобразительного искусства Азербайджана.
Ключевые слова: эстетика, творчество, графика, контраст, национальное, современное, новаторское, техника.
Musa Amiraslanov
JAMIL MUFIDZADE`S CREATIVITY AESTHETICS
Summary: The article is dedicated to the aesthetics of the work of
People's Artist of Azerbaijan Jamil Mufidzade (1934-2019). He is credited with
the unique aesthetics of his works in the series "Baku Album", "Icheri Sheher",
"Absheron Oil" and "Khinalig", as well as in "Mongolia", "Impressions of Egypt"
and "North", which he created after his trips abroad. The yeast of this unique
aesthetics is its artistic stylization, color and cartoon improvisations. Therefore,
the works created by J. Mufidzadeh for more than half a century are considered
to be unique examples of the treasury of graphic art in Azerbaijan.
Key words: aesthetics, creativity, graphics, contrast, national, modern,
innovative, technique.
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Азербайджанская Государственнaя Академия Художеств
диссертант
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MИНИАТЮРНЫЕ ОБРАЗЫ «ХАМСЕ» HИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ
В КОВРОВОМ ИСКУССТВЕ AЗЕРБАЙДЖАНА
Статья посвящена исследованию тематических ковров, созданных с
середины XIX века в Азербайджане, а также современными азербайджанскими художниками по ковру. Отмечается, что основной тематикой, используемой в подобных коврах, являются мотивы, взятые из пятерицы Низами
Гянджеви «Хамсе». Анализ этих ковровых изделий свидетельствует о том,
что в художественном и стилистическом решении этих ковров используется
отличающаяся условно-декоративными художественными моментами эстетика средневековой миниатюрной живописи.
Ключевые слова: Азербайджан, миниатюра, ковер, Низами, «Хамсе», мотив, стилистика, условнo-декоративный.
Поэтизация мотивов поэм Низами, начавшаяся еще в XIII веке способствовала тому, что в последующие периоды к данным темам стали часто
обращаться во многих образцах изобразительного и декоративно-прикладного искусства, в том числе ковровых изделиях.
Если посмотреть на историю формирования тематических ковров, то
следует отметить, что такие образцы ткацкого ремесла создавались по заказу обеспеченных слоев общества. Добавим, что если на протяжении времен
создаваемые орнаментальные ковры в условно-символической форме передавали чувства и мысли, во многих случаях даже желания их создателей,
то сюжетные ковры также, отражая в себе различные сферы жизни и быта
народа, превращались в носителей информации.
Мотивы «Хамсе» Низами Гянджеви, ставшей в свое время «символом
признания» Азербайджана в мире, по сей день, как и в других видах декоративно-прикладного искусства, в ковроткачестве также являются одними
из ведущих тем с точки зрения охвата творческого и эффективного «художественного отображения» жизни героев поэмы, созданной в гармонии с
привлекательными узорами.
Другими словами, начиная со средних веков, проявление всенародного интереса и любви к миру Низами с новой силой получило свое дальнейшее распространение и развитие и в XIX столетии (1, 45). Здесь следует от91
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метить, что тема Низами Гянджеви чаще всего встречается в коврах, принадлежащих Тебризской группе того периода, поскольку художественные
и технические возможности этой ковровой группы, а точнее высокая плотность петель, позволили точнее и выразительнее передать сюжеты.
Сотканный в 1810 году в Тебризе и, в настоящее время, демонстри¬руе-мый в Баку в Азербайджанском Национальном Музее Литературы имени Низами Гянджеви, ковер «Встреча Лейли с Меджнуном», хотя в целом
и опирается на миниатюрные традиции, в реальности здесь наблюдается
обращение к новому – более декоративно-условному языку выражений. В
этой условности проявляется определенная близость с примитивной эстетикой искусства. Так, в период ослабления интереса к традициям миниатюрной живописи, такое простое художественное решение указывает на то,
что декор ковра был создан не профессиональным, а обычным народным
мастером. Наряду с этим нельзя отрицать тот факт, что композиции данного
ковра присуще своеобразие.
Наряду с различными деталями, составляющими несколько хаотичную композицию среднего поля – Лейли и Меджнун, изображенные возле
дерева, изображение солнца, пастуха, овцы, птицы, козы, змеи, верблюда,
собаки и льва в миниатюрном декоративном исполнении обусловлено, прежде всего, естественностью мотива.
Композиция привлекает внимание своей асимметричностью. В близком к его центру участке дано сравнительно большое изображение Лейли.
Сцена таяния ее темно-зеленой одежды от печали разлуки придает лежащей фигуре Меджнуна еще большую четкость. Следует отметить, что яркие
цвета изображений на фоне цвета спелой груши и каллиграфические надписи на кайме оказали сильное влияние на целостность ковра.
В коллекции Азербайджанского Национального Музея Искусств хранится ковер «Лейли и Меджнун», в композиционном решении и художественной интерпретации которого можно увидеть моменты, которые напоминают моменты из ковра из Музея Литературы им. Низами. С точки зрения
художественно-технического решения факт исполнения данного ковра народными мастерами не вызыват сомнения. Композиционную основу этого
ковра составляет изображение Меджнуна в пустыне с животными. Так как
роль доминанта в композиции играет Меджнун – один из основных героев
несчастного любовного дастана, его фигура отличается от остальных своим размером. Фигура Меджнуна под деревом с джейраном в верхних и в
нижних частях окружена изображениями людей, которые заняты бытовыми
делами, а также изображением льва, моста и деревьев. Изображение вблизи
фигуры Лейли придало общему содержанию композиции художественно 92
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психологический оттенок. Этот ковер отличается от других ковров данного
периода и тем, что в его большой кайме размещены изображения людей,
животных, птиц, деревьев и растений. Следует добавить, что использование в этом ковре близких оттенков сумаха, коричневого, золотого, салатового и шекери создает миниатюрную гармонию цветовой целостности, но это
далеко не помогает добиться желаемой четкости.
В эстетике ковра «Меджнун перед говорящим деревом» есть моменты, которые перекликаются с вышеупомянутым художественным подходом.
Другими словами, этот образец ткачества, сотканный 1840 году в Гёрисе и
в настоящее время хранящийся в частной коллекции, также демонстрирует
тенденцию обогащать эстетические возможности миниатюрной живописи
новыми художественными достоинствами.
Надо признать, что подобная художественная стилизация заслуживает
внимания как выражение новых художественных проявлений, которые начали появляться в декоративно-прикладном искусстве в XIX веке.
В отличие от рассмотренных выше ковров, сюжет среднего поля данного ковра напоминает композицию «Агаджлы». Так, в центральной части
этого ковра дано изображение большого дерева, на ветвях которого сидят
птицы. С двух сторон это дерево окружает изображение Меджнуна и фигура мужчины, который держит птицу. Растительные орнаменты большой
каймы составляют гармонию с изображениями на темно-красном фоне и
непосредственно служат достижению целостности общей композиции.
Периодическое обращение в коврах XIX века к сюжетам поэмы «Хосров и Ширин» было не случайным, в первую очередь, оно выражало интерес публики к происходящим там событиям. Ковры «Смерть Фархада» и
«Хосров и Ширин» (оба хранятся в Национальном музее азербайджанской
литературы имени Низами Гянджеви) также были созданы по указанной
нами причине.
В выразительной эстетике художественного содержания ковра
«Смерть Фархада» проявляет себя подход, который созвучен с анализированным выше произведением. Проявляя творческий подход к художественным принципам классической миниатюрной живописи, автор добился того,
что смог провести его художественную интерпретацию в соответствие с
«ковровым языком» – в несколько условно-декоративной форме. Хотя эта
интерпретация несравнима с коврами периода Сефевидов из-за своей тонкости в эстетике, она интересна и уникальна с точки зрения нового отношения к традиции.
Чтобы добиться привлекательности сюжета, занимающего среднее
поле ковра «Смерть Фархада», неизвестный автор сконцентрировал в ниж93
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ней половине композиции основные фигуры, которые являются носители
смысла и содержания. В верхней части композиции, между арочными орнаментами размещены выполненные в нежных тонах изображения древних
архитектурных построек. В отличие от изящных изображений древних архитектурных сооружений, занимающих верхнюю часть и представленных в
виде арочных узоров, изображения Фархада и Ширин, а также сопровождающих их лиц, выполненные в относительно темных тонах – коричневом,
зеленом и желтоватом, выглядят привлекательнее. В золотистом колорите
окружающем прямоугольную по форме композицию каймы можно увидеть
достаточное количество эстетических качеств, которые направлены на приобретение единства центральной части.
В этой эстетике, усвоенные из миниатюрной живописи цвета и художественное истолкование,приняли новую художественную ценность. Такое
художественное решение придает ковру большую привлекательность и это
можно считать значительным достижением его автора.
В ковре «Хосров и Ширин», который был соткан в Тебризе мастером
Бахар, даны изображения главных герой поэмы. В сюжетном ковре Хосров,
Mариам, Ширин, Шапур и Фархад изображены в различных позах. Оформление бордюра растительным орнаментом обеспечило среднее поле выразительностью. Вообще, в эстетике ковра есть признаки того, что миниатюрная живопись имеет тенденцию к обновлению.
Хотя в ковровом искусстве достаточно сложно сохранить и развивать
традиции миниатюрной живописи, мастерам ХХ столетия удалось создать
образцы ткацкого ремесла, в которых нашел свое воплощение национальный колорит. Сотканные в начале века в Тебризе и хранимые в личной коллекции сюжетные ковры можно отнести к таким типам ковров. Один из
этих ковровназывается «Встреча Хосрова и Ширина на охоте» и посвящена
знаменитой поэме Низами Гянджеви «Хосров и Ширин».
Основу сюжета составляет сцена, в которой повествуется о том, как
Бахрам Чубин клевещет на Хосрова, в результате чего, отстраненный от
престола правитель, приходит в Мугань, где и происходит его встреча с вышедшей со своими прислугами на охоту Ширин.Центр достаточно сложноузорчатого ковра напоминает композицию «Овчулуг». Как и в классических
миниатюрах, в художественном решении срединного поля соблюден принцип размещения сюжетов в ряды друг над другом. В нижней части автор
добился очень привлекательного отображения борьбы охотников с различными животными, а в верхней части – встречи Хосрова с Ширин.
Добавив реалистичности художественной интерпретации сцены охоты в центральной части ковра, основанной на традициях миниатюрной жи94
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вописи, художнику удалось добиться относительной глубины пространства. Автор, сумевший выделить лошадей в сюжете с помощью контрастных белого, коричневого и черного цветов, придал игривости срединному
полю, которое считается доминирующей частью композиции. Поскольку
изображения людей и животных в пределах большой каймы, окружающей
этот сюжет, также напрямую связаны с поэмой, ясно, что полученное художественное единство запоминается как лучший образец миниатюрной
живописи.
В одной их частных коллекций хранится ковер «Битва Искендера с
колдунами», в котором также проявляются художественно-эстетические
качества вышерассмотренного ковра. Хотя изображенный в данном ковре
сюжет не нашел свое непосредственное отображение в поэме, в целом можно отметить, что он соответствует общему духу поэмы и образу Искендера.
Отмеченный ковер символизирует борьбу добра и зла, победу человека над
мифическим троллем. В центре композиции Искендер отправляется на битву с придворными и борцами, а внизу – сцена битвы между правящим классом и колдунами. Завершает эти два мотива сцена празднования победы над
врагом, что, без сомнений, является результатом творческого воображения
и фантазии автора ковра.
Автор изображает несколько сюжетов, посвященных этой борьбе по
принципу наложения, описывая многочисленные мотивы, продолжающие
эту тему на широкой кайме ковра, придавая им смысл и содержание. Обратившись к оптимистическим контрастам коричневых, черных, белых и
желтоватых цветов, мастер в целом добился того, что смог придать ему значительную привлекательность.
В 1990 году Эльдар Микаилзаде, решивший создать ковер «Хамсе»,
который является новым, во всех смыслах, в современном азербайджанском
ковроткачестве, в первую очередь постарался сделать его художественно-эстетическое содержание близким к духу Низами Гянджеви. Иными словами, этот ковер, который сейчас находится в частной коллекции, сочетает
в себе композиционную сложность и полноту содержания.Срединное поле
данного произведения искусства, точнее, элемент его доминанта составляет
овальная форма, внутри которой размещен портрет поэта на поверхности
облаков. Как правило, художник-ковровщик, желаяпоказать собственное
отношение к образу и событиям, постарался более отчетливо и выразительно передать наличие поэтического духа героя. Окружающее портрет большое пространство украшено автором самыми знаменитыми и характерными мотивами, взятыми из поэм включенных в «Хамсе». Этим путем автор
добился того, что общий вид ковра приобрел содержание, достойное гения
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Низами Гянджеви, одного из ярчайших звезд мировой поэзии. Стремясь
придать значение каждому элементу, включенному в композицию азербайджанских ковров, Эльдар Микаилзаде и в данном ковре обогатил как
центральную часть, так и размещенные вокруг него каймовые полосы разных размеров, изображениями и элементами (2, 56). Если изображения в
большой средней части представлены на светлом фоне, элементы в кайме
окружены темными оттенками. Бесспорно, это служит для привлечения
внимания к центральной части ковра. Беспричинность созвучности художественного содержания многочисленных изображений этого ковра с классической миниатюрной живописью может быть оценена, как показатель
своеобразного отношения автора к художественным традициям средних веков.Подчеркивая, что художественное содержание многих картин перекликается с классической миниатюрой, следует отметить, что это показатель
уникального отношения автора к средневековым художественным традициям, в которых было создано произведение «Хамсе». Тонкость и изящество,
привлекательность и эмоциональность в эстетике примененных художественных стилизаций являются выражением его творческого отношения к
классическому художественному наследию.
Среди современных сюжетных ковров ХХ века особое место занимают пять произведений, посвященных творчеству Низами Гянджеви. Так, создание этих ковров в преддверии празднования 800-летнего юбилея Низами
Гянджеви было поручено различным художникам (3, 92). Сюжет каждого
ковра должен был быть заимствован из одной из поэм, включенныз «Хамсе». Несмотря на то, что это событие было намечено на 1941 год, начало
Второй Мировой войны воспрепятствовало проведению юбилея. Но следует отметить, что к 1939 году ковры уже были готовы.
Ковер, созданный выдающимся мастером коврового искусства Лятифом Керимовым совместно с его творческим другом Кязымом Казымзаде,
был посвящен поэме «Сирлер хазинеси» («Сокровищница тайн») (4, 74).
Лятиф Керимов работал с Газанфаром Халыговым, создателем образа Низами Гянджеви, над ковром «Визит Ширин к Фархаду на горе Бисутун» на тему поэмы «Хосров и Ширин». Авторам удалось удачно выделить
главных героев сюжета путем использования выразительной способности
линий, задающих конфигурации элементов, составляющих композицию (5,
35). К этому следует добавить, что различные детали срединного поля были
созданы на основе традиций миниатюрной живописи.
По художественному решению созданный Лятифом Керимовым ковер «Меджнун среди диких животных» отличается от вышерассмотренных
двух ковров. Это различие связано с тем, что принципы реализма в послед96
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нем произведении относительно превосходят традиции миниатюры (6, 92).
В целом, склонность автора к свету и тени сильно повлияла на убедительность сюжета, но предпочтение декоративности в соотношении формы и
цвета позволило воспринимать композицию как сочетание традиций и современности.
Посвященный поэме «Искендернаме» ковер «Искендер и Нушабе»
(илл.2.2.15) был создан Лятиф Керимовым совместно с Мамедали Шириновым. Изобразив героев поэмы на среднем поле, авторы добились выразительности силуэта их фигур на лошадях, что является художественным
подходом, соответствующим эстетике миниатюрной живописи (7, 28).
Таким образом, анализ декоров образцов ковроделия Азербайджана
показывает, что эстетика миниатюрной живописи обладает сильной творческой составляющей, что привело к ее использованию на протяжении многих веков.
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Sevinc Qurbanova
AZƏRBAYCAN XALÇAÇILIQ SƏNƏTİNDƏ NİZAMİ GƏNCƏVİ
“XƏMSƏ”SİNİN MINIATÜR OBRAZLARI
Xülasə: Məqalə XIX əsrin ortalarından Azərbaycanda xalçaçı rəssamlar
tərəfindən yaradılmış tematik xalçaların tədqiqinə həsr olunmuşdur. Qeyd olunmuşdur ki, bu cür xalçaların taranmasında istifadə olunan əsas tematikanı Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”sindən götürülmüş motivlər təşkil edir. Bu xalçaçılıq
məmulatlarının təhlili göstərir ki, bu xalçaların bədii və üslubi həllində şərti-dekorativ bədii çalarlardan fərqlənən orta əsrlər miniatür sənətinin estetikasından
istifadə olunur.
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Sevinj Gurbanova
MINIATURE IMAGES OF “KHAMSA” BY NIZAMI GANJAVI
IN CARPET ART OF AZERBAIJAN
Summary: The article is devoted to the investigation of the thematic
carpets created since the middle of the 19th century in Azerbaijan, as well as by
modern Azerbaijani carpet artists. It is noted that the main theme used in such
carpets are motifs taken from the work “Khamsa” by NizamiGanjavi. The
analysis of these carpets indicates that in the artistic and stylistic solution of these
carpets the aesthetics of medieval miniature painting, distinguished by
conditionally decorative artistic moments are used.
Key words: Azerbaijan, miniature, carpet, Nizami, “Khamsa”, motif,
stylistics, conditional-decorative
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BƏDİİ İFADƏ VASİTƏSİ KİMİ RƏNG VƏ AĞA MEHDİYEVİN
RƏNGKARLIĞINDA KOLORİT
Xülasə: Ən qədim zamanlardan incəsənət insanların ətraflarında baş verən
proseslərə münasibət bildirərkən istifadə etdikləri xüsusi dil olmuşdur. Təsviri incəsənətin başlıca növlərindən olan rəngkarlıqda əsas ifadə vasitəsi rəngdir. Rəngi
təkcə forma olaraq dəyərləndirmək olmaz, çünki hər bir rəng ayrıca simvolik
mənaya və psixoloji təsir gücünə malikdir. Rəngin bu xüsusiyyətlərinə dərindən
bələd olan sənətkarlar cazibədar tablolar yaratmağa nail ola biliblər. Azərbaycanın Xalq rəssamı Ağa Mehdiyev də belə rəssamlardan biri olmuşdur. Milli rəngkarlıq məktəbi ənənələrindən faydalanan rəssamın əsərləri isti və soyuq tonların
kəskin keçidləri və fərqli tonların ahəngdar təqdimatı ilə seçilir.
Açar sözlər: Ağa Mehdiyev, təsviri sənət, rəngkarlıq, rəng, mənzərə, natürmort, milli ənənələr, kolorit.
XX əsr Azərbaycan rəngkarlıq sənətinin görkəmli nümayəndəsi, Xalq rəssamı Ağa Mehdiyev rənglərin dərin bilicisi kimi çıxış etmiş, tablolarında təsvir
etdiyi hadisə və predmetləri kolorit seçimi sayəsində daha da ön plana çıxara
bilmişdir. Zəngin və çoxşaxəli yaradıcılıq yolu izləyən, araşdırmaçı rəssam olan
sənətkar tarixi milli rəngkarlıq sənəti ənənələrimizə əsaslanaraq özünəməxsus üslub formalaşdırmışdır. Məqalədə təsviri sənət növləri içərisində rəngkarlığın yeri
və təsviri incəsənətdə əsas ifadə vasitələrindən biri kimi rəngin rolu məsələlərinə
toxunulmuş, eyni zamanda, Ağa Mehdiyevin tablolarında rəngin emosional və
simvolik keyfiyyətlərindən istifadəsi araşdırılmışdır.
Hələ ən qədim zamanlarda insanlar ətraf mühiti müşahidələri nəticəsində
əldə etdikləri bilik və təcrübələri müxtəlif üsullarla əks etdirməyə çalışmışlar. Bu
üsullardan mövzumuzla birbaşa əlaqəsi olan, insanlıq tarixinin “tərcümeyi-halı”na çevrilmiş incəsənət zamanla ulu babalarımız üçün əvəzedilməz bir vasitə
halına gəlmişdir. Müxtəlif zamanlarda dünyamızın fərqli nöqtələrində ayrı-ayrı
adət və ənənələrə, dünyagörüşünə malik olaraq formalaşan xalqların özünəməxsus dilləri olmasına baxmayaraq, incəsənət zamanla bütün insanlıq tarixi üçün
ortaq bir dilə çevrilmiş, qollanıb budaqlanaraq xalqların kimliyi, millətlərin varlığı üçün bir isbat halına gəlmişdir. Təsadüfi deyil ki, dövrümüzdə belə sənət və
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yaradıcılıqla məşğul olan insanların fikirlərini ifadə etdikləri vasitə kimi “sənət
dili” adlanan məcazi anlayışdan istifadə olunur. Çünki bu dilin öz sözləri və cümlələri var, daxilində ayrıca bir sistemə, xüsusi lüğət tərkibinə malikdir, özündə
digər dillərdən və əlifbalardan tamamilə ayrı olan, özünəməxsus və unikal bilik
və anlayışları birləşdirir.
İncəsənətin xüsusi növü kimi təsviri sənətin öz ifadə vasitələri vardır. Əsas
ifadə vasitəsi kimi rəngin baş rolda olduğu rəngkarlıq sənəti antik dövrlərdə ilkin dini inanclara bağlı olaraq ibtidai şəkildə formalaşmağa başlamış, tarixin irəliləyən dövrlərində öz daxilində böyük təkamül keçirmiş və bir təsviri sənət növü
kimi ali zirvəyə yüksəlmişdir. Bu alilik cəmiyyətin, sosial münasibətlərin və siyasi strukturların məruz qaldığı dəyişikliklərin ilk növbədə sənətdə və bilavasitə
rəngkarlıqda əks olunması ilə özünü göstərir.
Rəng – işığın quruluşundan və cisimlər üzərində yayılmasından asılı olaraq
gözə etdiyi təsirdir. Bu təsir insanın təkcə, görərək seçmə və fərqləndirmə bacarığı ilə məhdudlaşmır, eyni zamanda rənglərin ayrı-ayrı şüuraltı psixoloji təsirləri
də vardır. Məhz bu səbəbdəndir ki, rənglər bütün zamanlarda insanların həyatında xüsusi rola malik, simvolik əhəmiyyətli olmuşdur. Dünyanın bir çox yerində aparılmış arxeoloji araşdırmalar nəticəsində əldə edilmiş qəbir abidələrindən
tutmuş, aşkarlanmış ən qədim zamanlara aid mağara rəsmlərinə qədər hər yerdə
rast gəlinən dəlillər insanların rəngə hansı mənaları yükləməsini və mənaların
onlar üçün həyati əhəmiyyətə malik olmasını sübut edir. Məsələn, Azərbaycan
ərazisində aşkarlanmış kurqan və katakomba qəbirlərindən qırmızı parça qalıqlarının aşkarlanması, meyitlərin qırmızı oxra ilə boyandığını göstərən izlər qırmızı
rəngin əcdadlarımız üçün axirəti təmsil edən özəl bir rəng olmasını göstərir. Zamanla bu rəngin aldığı simvolik məna sinifli cəmiyyətə daşınmışdır. Nəsir Rzayev öz qeydlərində XX əsrdə sadəcə zadəganların, yuxarı təbəqə zənginlərinin
geyimlərində qırmızı rəngdən istifadə edilə bildiyini qeyd edir. Düşünmək olar
ki, bunun səbəbi bir zamanlar qırmızı parçanın bahalı və kasıblar üçün əlçatmaz
olması idisə, sonralar bu artıq simvolik hal almışdı.
Azərbaycan rəngkarlıq məktəbi rəngin zəngin informativ mahiyyətindən
və simvolikasından məharətlə istifadə edən çoxsaylı böyük sənətkarlar yetişdirmişdir. Bunun əsas səbəbi kimi milli rəngkarlıq məktəbimizin söykəndiyi tarixi
ənənələri vurğulamaq lazımdır. Bu gün artıq formalaşmış olan incəsənət məktəbinin Orta əsrlərin miniatür sənəti ənənələrinə, xüsusilə, Təbriz miniatür məktəbinə
borclu olduğunu qeyd etsək, şişirtmiş olmarıq. Çünki, məhz Təbriz sənətkarları
ifadə vasitəsi kimi fəza dərinliyi illüziyası yaradan işıq və kölgə oyunlarından
istifadə etmirdilər, onlar rənglərin psixoloji və simvolik mənalarından istifadə
edə biləcək qədər kamil sənətkarlar idilər.
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Rəngkarlıq sənətimizdə Xalq rəssamı Ağa Mehdiyev öz dəst-xətti və ifadə tərzi etibarilə birbaşa tarixi milli rəngkarlıq məktəbi ənənələrimizə əsaslanan
sənətkarlardan olmuşdur. Yaradıcılığının erkən dövrlərində ali rəngkarlıq təhsilini yenicə bitirmiş və sənətdə ilk addımlarını atan rəssam akademik təhsilin
ona qazandırdığı üslubda tablolar yaradırdı. Sonradan rəssamın aparmış olduğu
çoxsaylı müşahidələr, əldə etdiyi biliklər və yeniliyə meylli xarakteri Ağa Mehdiyevi öz yaradıcılığında yetkin mərhələ adlandıra biləcəyimiz bir dövrə gətirib
çıxarmış və özünəməxsus təqdimat şəklinə yiyələnməsinə səbəb olmuşdur. Ağa
Mehdiyevin təqdimatının fərqli cəhəti kimi nə qədər məkan yanlışlığından imtina
etməsi və dekorativlik ön plana çıxsa da, əslində bunlar qədər spesifik olan daha
bir cəhət onun seçdiyi rənglər və keçidlərdir. Yaradıcılığının yetkin dövrünə aid
olan, çoxsaylı personaj və ya elementlərdən istifadə edilməyən ən sadə mənzərə
və ya natürmortlarına nəzər saldıqda belə rəssamın rəng haqqında bilikləri və
palitra seçimində yetkinliyi aydın görünür. Məsələn, natürmort janrında kətan
üzərinə yağlı boya texnikasıyla yaradılmış “Günəşli gün” tablosunu qeyd etmək
olar. Əsərdə qızmar yay günlərinin birində pəncərə kənarına qoyulmuş güldanda
bir neçə ədəd qırmızı çiçək təsvir olunmuşdur. Hər nə qədər əsərdə ön planda
kiçik bir element olsa da arxa fonun quruluşu və rəng qamması tablonun məntiqi
özəyini təşkil edir və ön planda olan təsvir elementi qabarıqlaşdırılır. Güldanın
arxa fonunda pəncərədən açılan kiçik məhəllə mənzərəsi təsvir olunub. Məhəllə
evlərinin damlarını və divarlarını isti tonlar olan sarı və narıncı rəngdə təsvir
edən sənətkar, bununla qırmızı rəngdə olan gülün ləçəkləri ilə ahəngdarlıq yaratmışdır. Pəncərənin kənar haşiyələri və evlərin kölgələrini soyuq tonlar olan
yaşıl və mavi təsvir edən rəssam, burada da mavi səma ilə gözəl və cəzbedici bir
uyğunluq naümayiş etdirir. Lakin əsas cəhət tabloda isti tonlardan soyuq tonlara
və ya əksinə olan keçidlərin kəskinliyidir. Bu qədər kəskin keçidlər olması tablonun emosional təsir gücünü də artırır, eyni zamanda Ağa Mehdiyevin məharəti
sayəsində bu qədər kəskin keçidlər olmasına baxmayaraq, əsərin daxili tarazlığı
və sakitliyi də qorunub.
Eyni cəhətlərlə rəssamın “Dağlar” və “Qızmar gün” adlı mənzərələrində də
qarşılaşırıq. “Dağlar” əsərinin daxili təsir gücü əyri və dolaşıq xətlərin köməyilə
möhkəmlənmişdir. Dağların mənzərənin dərinliyi boyunca kətan üzərində “rəqs
edən” eniş və yoxuşları rəssam tərəfindən narıncı rəngdə təqdim olunan torpaq
və tünd mavi tonlarında olan kölgələrinin yerdəyişməsi ilə təsvir olunmuşdur. İsti
və soyuq tonların bu şəkildə növbələşməsinə uzaqlardan görünən mavinin açıq
tonlarında səma və narıncının xüsusi tonunda buludlarla yekun vurulub. Oxşar
xüsusiyyətlər bir qədər dəyişik formada “Qızmar gün” tablosunda vardır. Mavi
səmada süzən bəyaz buludlar fonunda təsvir olunan kəndin küçə və evləri palitranın isti tonları sayəsində daha da qabarıq və ön planda görünür.
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Ağa Mehdiyevin yaradıcılığına ümumi baxdıqda əksər hallarda ön plana palitranın isti tonlarının çıxdığını, soyuq tonların bir növ fon kimi istifadə
olunduğunu görürük. Lakin ayrı-ayrı əsərlərində rəssam soyuq tonları da əsas
mövqeyə gətirmişdir. Belə əsərlərdən biri “Mavi gün” adlanır. Adından göründüyü kimi əsər yay fəslinin işıqlı, açıq, gözoxşayan günlərindən birini təsvir edir.
Eyvandan şəhərə açılan mənzərəni sadə dillə təsvir etməyə üstünlük verən sənətkar az sayda elementlər seçməsinə baxmayaraq, bu elementlərlə dolğun bir iş
ortaya çıxarmışdır. Bütünlükdə soyuq tonların hakim olduğu rəng qamması melodik keçidlərlə göz oxşayır. Açıq səmada süzən bir topa bulud forması artıq Ağa
Mehdiyevin spesifik elementi kimi görünür, o dərəcədə ki, sadəcə, bu buludun
quruluşu müəllif üçün imza xarakterli sayıla bilər.
Araşdırma əsnasında izlənilən yoldan və qeyd edilən fikirlərdən bu nəticəyə gəlirik ki, incəsənətin dili bütün başqa dillərdən fərqli olaraq, bir millət və
ya qövm üçün xüsusi deyil, bütövlükdə insan cəmiyyəti üçün ümumi və universal bir dildir. Təsviri sənətin xüsusi növü olan rəngkarlıqda başlıca ifadə vasitəsi kimi çıxış edən rəng simvolik mənalara və emosional təsir gücünə malikdir.
Azərbaycanın Xalq rəssamı Ağa Mehdiyev rəngin fiziki, psixoloji və simvolik
xarakterinə dərindən bələd olmuş, özünəməxsus forma və təqdimata malik olan
tablolarını yaradarkən rəng biliklərinə söykənmiş və əvəzolunmaz rəngkarlıq
əsərləri ərsəyə gətirməyə nail olmuşdur.
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Санан Агаев
ЦВЕТ КАК СРЕДСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВЫРАЖЕНИЯ
И КОЛОРИТ В ЖИВОПИСИ АГИ МЕХДИЕВА
Резюме: С незапамятных времен искусство было особым языком, на
котором люди выражали свою реакцию на процессы, происходящие вокруг
них. Одна из основных форм изобразительного искусства в живописи цвет. Цвет не следует рассматривать как простую форму, так как каждый
цвет имеет свое символическое значение и психологическое воздействие.
Глубоко осознавая эти особенности цвета, художники сумели создать привлекательные картины. Народный артист Азербайджана Ага Мехдиев был
одним из таких художников. Работы художника, опирающиеся на традиции национальной живописной школы, отличаются резкими переходами
теплых и холодных тонов, гармоничной передачей разных оттенков.
Ключевые слова: Ага Мехтиев, изобразительное искусство, живопись, цвет, пейзаж, натюрморт, национальные традиции, колорит.
Sanan Aghayev
COLOR AS A MEANS OF ARTISTIC EXPRESSION AND
COLORITION IN AGA MEHDIYEV'S PAINTING
Summary: From ancient times art has been a special language used by
people to express their reactions to the processes taking place around them. Color
is one of the main forms of expression in painting. Color should not be
considered as a type of form, because each color has its own symbolic meaning
and psychological impact. Deeply aware of these features of color, artists have
managed to create attractive paintings. People's Artist of Azerbaijan Aga
Mehdiyev was one of such artists. Benefiting from the traditions of the national
school of painting, the artist's works are distinguished by sharp transitions of
warm and cool tones and harmonious presentation of different tones.
Key words: Aga Mehdiyev, fine arts, painting, color, landscape, still life,
national traditions, color.
Məqalənin redaksiyaya daxil olma tarixi: 31. 10. 2021
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KAZIM KAZIMZADƏNİN YARADICILIĞINDA İKİNCİ
DÜNYA MÜHARİBƏSİ MÖVZUSU
Xülasə: Məqalədə xalq rəssamı Kazım Kazımzadənin II dünya müharibəsinə həsr edilmiş əsərləri tədqiq edilmişdir. Müəllif, əsasən, rəssamın 1960-cı
ildə işıq üzü görmüş albomuna daxil edilən rəsm əsərlərini tədqıqatın obyekti
kimi seçmişdir. Müharibənin günlük yaşantıları, iştirakçısı olan insanların uyğun
məkan təsvirləri rəssamın kağız üzərində müxtəlif karandaş və digər texnikalarda
həyata keçirdiyi əsərlərlə maraq oyadır. Sənətkarın hər bir əsər üzərində daxildən
gələn hisslərinin həyəcanı, gördüyü və yaşadığı hər şey üçün nə qədər dərindən
keçirdiyi narahatlığı hər bir cizgidə özünü hiss etdirir. Rəssamın bu tablolarını
görən hər kəsdə onun düşmənlərinə duyduğu nifrətin, vətənpərvərliyinin, həlak
olmuş vətən övladlarına duyduğu böyük acıdan təsirləndiyi təəssüratı yaranmış
və bugünkü günümüzdə də yaranmaqda davam edir.
Açar sözlər: Qrafika, Kazım Kazımzadə, müharibə, lirika, obraz, mənzərə,
məkan.
1960-cı ildə “Yazıçı” nəşriyyatında Xalq rəssamı Kazım Kazımzadənin
əsərlərindən ibarət albom nəşr edilmişdir. Həmin əsərlər II Dünya Müharibəsi
və onun iştirakçıları mövzusuna həsr edilmişdir. Kazımzadə özü də 1944-cü ildə
müharibəyə çağırılmış, sonralar hərbi qəzetdə fəaliyyət göstərmişdir. Rəssamın
müharibənin böyük sınaqlardan keçmiş ağır, fəlakət dolu illərinin canlı şahidi
olması onun bu istiqamətdə yaradıcılığının yeni bir qolunu təşkil edən əsərlər
üzərində çalışmasına gətirib çıxartmışdır. Qrafik formatda həll edilmiş həmin
əsərlərdəki ağır döyüş, onun nəticələri, qələbəyə inam əsas mövzular kimi qarşıya çıxaraq realistik janrın uğurlu, dolğun kompozisiya quruluşları ilə diqqəti
cəlb edir.
Kazımzadənin II Dünya Müharibəsi mövzusundakı yaradıcılığı iki dövrü
əhatə edir. Birinci dövr müharibənin ən ağır illəri olan 1943-cü ildən yaratdığı
əsərləridir. İkinci dövrü isə qələbədən 34 il sonra, 1979-cu ildə üzərində çalışdığı,
artıq yaddaşlarda qalan unudulmaz xatirələrin tərənnümünə həsr edilmiş əsərləri
təşkil edir (1, 56).
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Qeyd edilmiş mövzuya həsr edilmiş əsərlərdən 1943-cü ildə rəssamın daha
ağır, sərt döyüş səhnələrini əks etdirməsi təbii haldır. Belə nümunələrdən birində
başında dəmir dəbilqə, əlində silahı, ağır, soyuq qış günləri gedən mübarizənin
içərisində olan iki hərbçinin böyük təəssüflə, ürək yanğısı ilə həlak olmuş insanların yerə sərilmiş cənazələrini izləmə səhnəsi verilmişdir. Əsərin ruhunda böyük
ürək yanğısı, məyusluq hökm sürməkdədir. Ağ fon üzərində qara ləkələrlə edilmiş hava mühitin soyuqdan bozaran tonları bu hisslərin daha dərin yaşantılarını
təqdim edir. Qara tuşun istifadəsində verilmiş məharətli bədii effektlər təsvir edilmiş obyekt və elementlərin emosional təsir gücünə öz təsirini göstərməkdədir.
Uzaqda dalğalanan qara suların arxasında iri tankların tərənnümü də qara
tonun kəskin yaxıları ilə öz ağırlığını təqdim edir. Bu ağırlıq sadəcə metal kütlənin çəkisi deyil, insan dünyasına yüklənmiş mənəvi sarsıntıların da ağır çəkisidir.
Ön hissədə böyük bir daşın üzərində dayanmış iki obraz canlandırılmışdır.
Onların hər ikisi eyni hissləri yaşasalar da, fərqli xarakterik obrazlı ifadələr rəssamın böyük sənətkarlığına məxsus psixoloji dərkini açıqlayır. Belə ki, birinci
obraz daha gəncdir və o baş verənlərin önündə dayanaraq daha qəmgin baxışları ilə nəzərlərini uzaqlara dikmişdir. Bu nəzərlərin arxasında qisas, vətəni xilas
etmək kimi hisslər dayanır. Rəssam öz daxili sarsıntılarını hisslərinin daha lirik
bədii ifadəsi ilə əsərə yansıtmışdır.
İkinci obraz isə bir qədər orta yaşlı hərbçini təmsil edir. O, daha realistik
olaraq baş verənləri müharibənin ağır faciəsi olaraq qəbul etdirmişdir. O, bütün diqqəti ilə yerə sərilmiş cənazələrə baxaraq bundan sonrakı növbəti addım
haqqında düşünür. İki obraz arasındakı fərq onların birinin praktik ani çıxış yolu
ilə bağlı düşüncəyə malik olması, digərinin isə daha həssas xarakterik mühitə
sahib olmasını təsdiqləyir.
Əsər sağ hissədən uzanaraq tablonun sol qismində təsvir məkanını eyniləşərək onun sərhədsizliyinə doğru hərəkət edən təsvir forması ilə açıq kompozisiyanın imkanlarına sığacaq incə məqamlarınadək hadisəni əks etdirmişdir. Səmanın qara buludlu tutqun tonu əsərin ümumi ruhu ilə əlaqləndirilərək öz təsviri
yaşantılarını tamaşaçılarına hiss etdirir.
Ukraynanın Böyük Belozerko vilayətində baş verən müharibə səhnələrinə
həsr edilmiş 1943-cü ildə yaradılmış əsər savaşın kəskin səhnə tərənnümü ilə
bağlı dinamik səhnələri deyil, daha kədərli bir mənzərəni əks etdirir. Qədim bir
kənd mənzərəsi - kiçik damlı evlər, tək-tək sıralanmış ağacların çılpaqlaşmış budaqları və s. bütün bunların daxilində bir sükut, boşluq hökm sürməkdədir. Kənd
sakinləri sürgün və məhv edilmiş, insanların rahat yaşantılarına ağır bir zərbə
vurulmuşdur. Rəssam bu faciəni dağınıqlıq, xaos təşkil edən bir mühitlə deyil,
boş qalmış dərin bir kədərlə tərənnüm edərək hisslərin bütün ağırlıqlarını kağız
material üzərinə köçürməyi bacarmışdır.
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Kazım Kazımzadənin əsərində uzaqdakı siluet təsvirlərinin önündə iki əks
istiqamətdə dayanmış kiçik damlı kənd evlərinin pəncərələrindən “boylanan qaranlıq” və onların arasında verilmiş tənha ağacın “kədəri” psixoloji təsir vasitəsinin həssas tərənnümü kimi tamaşaçısına böyük həyəcan, yaşantıların kədərini
çatdırır. Hətta evlərdən birinin qarşısında kiçik taxta oturacaq da verilmişdir. Həmin xırda detalın belə əsərdəki məqsədli təsiri dolğun kompozisiyanın yaradılmasında öz rolunu oynamışdır. Detalların bütün incəliklərinə qədər doğru yerində
həll edilməsi rəssamın mənzərələrində incə hissiyyatını, dərin müşahidəçiliyini
bir daha təsdiq edir.
Eyni kənd mənzərəsində “Döyüşçülərlə söhbət” tablosunda rəssam daha
çox səhnə tərənnümünə yer vermişdir. Kəndin ayrı tikililəri deyil, sırf onun təbiətini, soyuq iqlimini göstərən şaxtalı hava mühitinin tərənnümündə rəssam kölgələrin, ləkələrin bədii ifadəsindən mükəmməl şəkildə istifadə etmişdir. Sıraya
düzülmüş əsgərlərin siluet təsvirləri simvolik təəssürat daşıyır. Cərgə ilə sıralanmış hərbçilərin eyni məqsəd uğrunda döyüşmələri, mübarizəsi rəssam tərəfindən
onların oxşar tipoloji xarakteristikasının ümumiləşdirilmiş formasının verilməsi
ilə həll edilmişdir.
Arxa fonda qarlı dağlar əks olunmuşdur. Sənətkar bu mənzərəyə ləkə atışlarının, ştrixlərin uğurlu vuruşları ilə nail olmağı bacarmışdır. Bütün bunlar soyuq qış günü və belə bir zamanda gedən mübarizənin gərginliyini, ciddiliyini
bütün təfərrüatı ilə bir tabloya sığdırmağa nail olmuşdur.
Səhnənin daha ön hissəsində və yan tərəflərdə qara ştrixlər kəndin elementlərinin simvolik tərənnüm formasını canlandırır. Bununla da, ümumi olanın bir
vahid təsvirə tabe edilməsi haqqında fikirlər əsərin səciyyəvi xüsusiyyətini xarakterizə edir. Obyekt və elementlər arasındakı uyğunluq tabloda rəssamın canlandırmağa çalışdığı abu-havanı daha real formalarla tamaşaçısına çatdırır.
Tablonun əsas obrazları olan baş hərbçilər üzləri əsgərlərə tərəf olsalar da,
onların bədən jestlərinin düzgün tərənnümü ciddi xarakterik obraza sahib olmalarından xəbər verir. Bu xarakterik mübarizliyi, qorxmazlığı, böyük təcrübəni,
hərbi-siyasi savadı özündə birləşdirmişdir. Çiyinlərində ağır qara plaş, başlarında
hərbi papaq olan baş komandanlar döyüşün, əsgərlərin bu gün apardıqları mübarizənin bütün xalqın həyatını və müqəddəratını həll etməsi kimi həyati vacib
məsələyə yönəli olduğunu qürurla diktə edirlər. Bu qürur şux qamət, sarsılmaz
cizgilərin vasitəsilə öz uğurlu həllini tapmışdır.
Tablo sağ aşağı küncdən öz təsvir nöqtəsinə başlayaraq yuxarı sol hissəyə
qədər uzanaraq gözdən itməyə başlayır. Rəssam təsvirin hüdudsuzluğu, sərhədsizliyi ilə möhtəşəmliyin, məğlubedilməzliyin həssaslığını çatdırmağa çalışmışdır. Vətənpərvər hisslərin bariz əksini verən əsərdə rəssamın şəxsi münasibəti,
daxili hissləri bütün tablonun xarakterik canlandırlmasında ən vacib əsas kimi
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qarşımıza çıxır.
Rəssamın 1943-cü ildə yaratdığı əsərləri içərisində iki eyni mövzulu əsəri
vardır ki, onların hər birində mənzərə təsvirinin müharibə və yaşam, zaman və
mühit çərçivəsinə bağlı yaşantıları əks etdirən təbiət mənzərəsi özünün həssas
tərənnümü ilə diqqəti cəlb edir.
Rusiyanın Rostov-na-Donu vilayətinə həsr edilmiş hər iki əsərdə təbiətin
sakit, lakin olduqca kədərli mühiti ilk olaraq diqqəti cəlb edir (2, 7). Tablolardan
birincidə uzun tramvay dəmir xəttinin qarşısında verilmiş binaların tərənnümü
diqqət çəkir. Elektrik sütunlarının, işıqforun da ümumi ansamblla birləşərək yaratdığı mənzərə adi bir təsviri deyil, yaşantıların sonrasını, nəticələrini özündə
əks etdirir. Nədir bu yaşantılar? Əslində, şəhər olduğu kimi öz yerində qalmışdır.
Dağılan isə arzular, ümidlərdir. Bu həssas bədii ifadənin canlandırılmasında rəssam ağ və qara təzadının kəskin keçidlərindən uğurla bəhrələnmişdir.
Buludlu bozumtul hava mühiti, qaralan şəhər elementlərinin sanki boşalmış, tənhalaşmış yalqızlığını anlatmağa çalışır öz tamaşaçısına. Bir şəhərin yorğun düşmüş mənzərəsi onun hərəkətsizliyində, yaşamın sanki bir anlıq sükuta
qərq olmasında özünü göstərir.
Digər eyni adlı əsərdə də Rostov-na-Donu vilayətinə məxsus bölgənin
səssizliyi diqqət çəkir (3, 16). Lakin burada artıq insanların yaşamadığı məkanda həyatın öz-özünə məhv olmasına başlaması, tərk edilmiş evlərin, sütunların,
bağ-bağçaların dağılmağa başlaması rəssamın böyük ürək yanğısı ilə təsvirə aldığı əsərində olduqca real formalarla canlandırılmışdır.
Birinci tabloda vaxtilə ucaldılmış evlər XIX əsr rus memarlığının sadə
xarakterik formasını əks etdirməklə bərabər, onun zamana uyğun viranəliyində
“sönən işıqlarını”, uşaq səsi gəlməyən məhəlləsini, artıq qadınların bir yerdə toplanıb söhbət etmədiyini, kişilərin günlük həyatlarında adi məişət qayğılarından
uşaqlaşdığını istedadlı sənətkar elə ustalıqla canlandırmışdır ki, sanki artıq günəş
də bu şəhərin üzərində doğmayacaq.
Tablonun sağ hissəsində verilmiş bir körpünün kiçik fraqmenti tramvay
dəmir yolu üzərindən keçidi əks etdirir ki, bununla da tamaşaçı bir zamanlar
buradakı şəhər dinamikası, hərəkətlilik, həyatın canlılığı təəssüratını özlüyündə canlandırmaya bilmir. Keçid olan körpü də, tramvay xətti də öz susqunluğu,
məqsədlərinin sona gəlişi ilə canlı orqanizm kimi kədərə bürünmüşdür sanki.
Binaların da pəncərələrindən görünən mənzillərin qaranlığı, səssizliyi bütün ağırlığı ilə tabloya çökdürülmüşdür. Şəhərin üzərində o tərəf, bu tərəfə verilmiş sıralı
elektrik sütunlarının simləri real mənzərə təsvirinin tərənnümündən əlavə, şəhər
üzərindəki kədərli melodiyanın arxasından susmuş notlar üzərindəki səssizliyi
əks etdirir sanki.
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Əsərin sol hissəsinə doğru bütün təsvirlər getdikcə qaralaraq siluetə dönməyə başlayır yavaş-yavaş. Bu bədii ifadə ilə rəssam faciənin daha geniş miqyasa sahib olduğunu vurğulamağa çalışmışdır.
Beləliklə, Kazım Kazımzadənin bu silsiləyə daxil edilən əsərlərinin təhlili
belə bir qənaət irəli sürməyə əsas verir ki, rəssamın sovet rejiminə əsaslanan təsviri sənət qarşısında qoyduğu tələblərə baxmayaraq, milliliyin önə çəkilməsində,
eləcə də şəxsi hisslərinin tərənnümündə mükəmməl bədii vasitələrdən istifadəyə
üstünlük verməsini qeyd etməyə əsas verir.
Ədəbiyyat siyahısı:
1. Kərimova S. Kazım Kazımzadə. Bakı: 2014. – 303 s.
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Флора Искендерли
ТЕМАТИКА ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ В ТВОРЧЕСТВЕ
КЯЗИМА КЯЗИМЗАДЕ
Резюме: В статье исследуются работы народного художника Кязима
Кязымзаде, посвященные Великой Отечественной войне. В качестве объекта исследования автор, в основном, выбрал картины, вошедшие в альбом
художника, изданный в 1960 году. Повседневная жизнь в период войныи
соответствующие пространственные описания задействованных людей вызывают интерес в работах художника, выполненных с использрванием различных технических решений. В каждом штрихе картин чувствуется волнение и внутренние переживания художника, глубокая забота обо всем, что
он видел и чувствовал в этот тяжелый период. У каждого зрителя картин
этой серии создавалось впечатление о том, что на художника сильно повлияла ненависть к своим врагам, его патриотизм и огромная боль, которую он
испытывал за падших в бою сыновей Родины.Такое впечатление зрителя
продолжается и по сей день.
Ключевые слова: графика, Кязым Кязимзаде, война, лирика, образ,
пейзаж, пространство
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Flora Isgandarli
THE THEME OF THE WORLD WAR II IN THE CREATIVE
ACTIVITY OF KAZIM KAZIMZADE
Summary: In the article the works by People’s Artist Kazim Kazimzade
dedicated to World War II are studied. The author mainly selected the works
as the object of research included in the artist’s album, which was published in
1960. The daily experiences of the war, the appropriate space images of the
participants evoke interest with the works carried out by the artist on paper in
various pencils and other techniques. The excitement of the feelings of the artist
coming from within each work, his deep concern for everything he saw and
experienced shows itself in each picture. Everyone who sees these paintings by
the artist has the impression that he is affected by hatred, patriotism and great
pain to the children of the motherland and continues to be created even today.
Key words: graphics, Kazim Kazimzade, war, lyrics, image, landscape,
space
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XALQ RƏSSAMI NATİQ ƏLİYEVİN BAKI ŞƏHƏRİNDƏ YARATDIĞI
HEYKƏLTƏRAŞLIQ ƏSƏRLƏRİNDƏ MONUMENTALLIQ
AXTARIŞLARI
Xülasə: Təsviri sənətin bütün növləri və janrları intensiv şəkildə inkişaf
etməklə, xalqın həyatı ilə onun əlaqəsi daha da möhkəmlənmiş, bədii təsir dairəsi
xeyli genişlənmişdi. Əvvəllər olduğu kimi bu dövrdə də, insanların nəcib əməlləri, saf duyğu və düşüncələri, coşqun yaradıcı əməyi rəssam və heykəltəraşlar
üçün əbədi bədiilik və gözəllik, ilham mənbəyinə çevrilmişdi. Bir çox sənətlərin sintezi, qarşılıqlı əlaqəsi sahəsində, həm də bir sıra uğurlu nailiyyətlər qazanılmışdı. XX əsrin 70-80-ci illərində Bakı şəhərinin memarlığında monumental
sənət əsərlərinin əsas inkişaf meyllərini heykəltəraşlıqla memarlığın sintezində yeni forma axtarışları müəyyən edir. Azərbaycan heykəltəraşlıq məktəbinin
görkəmli nümayəndəsi Natiq Əliyevin yaradıcılığında da monumental heykəltəraşlıq abidələri özünəməxsus yerlərdən birini tutur. Məqalədə Xalq rəssamı Natiq
Əliyevin Bakı şəhərindəki heykəltəraşlıq əsərlərində monumentallıq axtarışları
tədqiq edilmişdir.
Açar sözlər: heykəl, Natiq Əliyev, memarlıq, şəhər, monument, bədii,
plastika.
XX əsrin ortalarında xalqın məişətində bədiiliyin, estetikanın rolu getdikcə
artmış, rəssam və memarlar insanların həyat tərzinin və estetik zövqünün bədii
tələblərə müvafiq problemlərinin həllində yaxından iştirak etmişlər. Memarlıq
sahəsində aparılan novator axtarışlar sənətlərin sintezi üçün əlverişli imkanlar
açmışdı. Zamanına görə yeniləşən “Monumental təbliğat planı” da uğurla həyata
keçirilməkdə idi. Bakıda və respublikanın digər şəhərlərində ictimai və mədəniyyət xadimlərinin abidələrinin qoyulması da bunun göstəricisi idi. İkinci dünya
savaşında həlak olmuş qəhrəmanların şərəfinə geniş şəkildə xatirə komplekslərinin yaradılmasına başlanılır. Bu dövrdə də monumental sənət əsərlərinin əsas
inkişaf meyllərini heykəltəraşlıqla memarlığın sintezində yeni forma axtarışları
müəyyən edir. Çünki monumental heykəltəraşlıq şəhər ansambllarında daha geniş tətbiq edilməyə, bu ansamblların ümumi həllində, həmçinin ayrı-ayrı küçə və
meydançaların, yaşıllıqların salınmasında mühüm əhəmiyyət kəsb etməyə başlayır.
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1970-1980-ci illərdə Azərbaycan monumental plastikası özünün qanuna
uyğun üslub cizgiləri olan, qarşısında mürəkkəb və çoxşaxəli vəzifələri həll etməyi bacaran formalaşmış bir məktəbə çevrilir. Müxtəlif janrların qarşılıqlı əlaqəsi
ilə böyük bədii üslub obrazlılığına və ifadə rəngarəngliyinə doğru duyulası yüksəlmələr baş verir. Abidələrin plastik strukturu böyük kompozisiya dinamikası ilə
mürəkkəbləşir və heykəllərlə məkanın qarşılıqlı əlaqəsindən daha dolğun istifadə
olunur. Heykəltəraşlıq əsərlərinin təkcə memarlıqla deyil, eləcə ətraf məkanla
qarşılıqlı əlaqəsinə ciddi diqqət, öz işini daima bütöv bir işin hissəsi kimi nəzərdən keçirmək həmin dövrün - günün xarakterik xüsusiyyətinə çevrilir.
1980-ci ildə Azərbaycan heykəltəraşlıq məktəbinə gələn Natiq Əliyevin
yaradıcılığında da tədricən monumental heykəltəraşlıq abidələri üstünlük təşkil
etməyə başlayır. Natiq Əliyevin monumental əsərləri onunla rəğbət qazanır ki,
bu əsərlər müxtəlif həyat hadisələrinə müəllifin özünəməxsus münasibətini əks
etdirir. Heykəltəraş fəza-məkan heykəl kompozisiyaları yaratmaq üzərində xüsusilə çox işləyir. Saysız-hesabsız etüdlər və qaralamalar da heykəltəraşın səmərəli
fəaliyyət göstərdiyinə dəlalət edir. Natiq Əliyevin material seçimində nümayiş
etdirdiyi məntiqli addımlar, kompozisiya siluetinin və xətt ritminin özünəməxsus
müəllif münasibətinə tapınmış bədii həlli onun abidələrinin fərqli bədii tutumunun müəyyənləşməsində aparıcı rol oynayır.
Qəzəlxan-şair Əliağa Vahidin sovet dönəminin süqutu dövründə - 1990-cı
ildə paytaxtda ucaldılan tunc abidəsi (müəllifləri Natiq Əliyev və Rahib Həsənov)
bəlkə də bu gün şəhər memarlığına əvvəlki kimi təsir göstərə bilmir, amma orijinal forma-biçiminə görə XX əsr Azərbaycan heykəltəraşlığının ən uğurlu əsərlərindən sayılmağa layiqdir (1, 8). Lakin hündürlüyü 3 metrə çatan bu tunc abidə
nə qədər əvvəlki yerində - Filarmoniya bağında ətraf mühitə təsir gücündə idisə,
müstəqillik illərində onun “İçərişəhər” metrosunun arxasına - qala divarları arasındakı darısqal məkana köçürülməsi nəticəsində onu əhatələyən müxtəlif kiçik
obyektlərin “əsir”inə çevrilmişdir. Təmtəraqlı kürsüdən imtina etmələri (memarı
Sənan Salamzadə) ilə şairin torpağa bağlılığına işarə edən müəlliflərin portret
şəklində həll etdikləri abidəni saçlarında xalqın həyatında önəmli yer tutan toy
və yas ənənələrini relyef şəklində ifadə etməklə, bütünlükdə qəzəlxanın obrazının cəlbediciliyinə nail olmuşlar. Xurşudbanu Natəvan və İmadəddin Nəsiminin
abidələri kimi Əliağa Vahidin heykəli də bir qədər səs-küydən uzaq məkanda
yerləşdirilsəydi, ondan alınan estetik zövq, onun şəhər memarlığına müsbət təsiri
daha duyulan olardı...
Bakıda xarici ölkə təmsilçisi olan məşhurlara qoyulan ikinci abidə dünyaşöhrətli rumın musiqiçisi və bəstəkarı Corc Eneskuya həsr olunmuşdur. 2006-cı
ildə paytaxtın 8-ci mikrorayonunda ucaldılan bu abidənin müəllifi Xalq rəssamı
Natiq Əliyev, memarı isə Rasim Balakişiyevdir (2, 13). Müasir rumın musiqisi111
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nin əsasını qoyan, zamanında Rumıniya Bəstəkarlar Cəmiyyətinin təsisçisi və
prezidenti olmuş Corc Eneskunun abidəsini yarımfiqur formasında (hündürlüyü
1,80 santimetr) həll edən heykəltəraş, bununla da onun ifaçılıq istedadını qabartmağa çalışmışdır. Onu çöhrəsi düşüncəli, sağ əli skripkalı və sol əli hərəkətli
təqdim edən müəllif, tunc plastik tutumun cəlbediciliyinə nail olmuşdur. Qırmızı kürsü (hündürlüyü 1,80 santimetr) ilə tunc fiqurun qovşağının yaşıllıqla
əhatələnməsinin yaratdığı bədii aura cəlbedici və yaddaqalandır. Əlavə edək ki,
bu abidənin paytaxt memarlığına daxil edilməsi iki il əvvəl Buxarestdə Heydər
Əliyevə abidənin ucaldılmasına cavab olmuşdur.
Paytaxtda 2011-ci ildə açılışı baş tutan Avstriya bəstəkarı Volfanq Amadeo
Motsartın abidəsinin açılışında hər iki ölkə prezidentinin iştirak etməsi, ilk növbədə bu bədii-siyasi tədbirin dövlət əhəmiyyəti daşımasından xəbər verir. Müəllifi Xalq rəssamı Natiq Əliyev, memarı Çingiz Fərzəliyev olan heykəl Yasamal
rayonunda – İnşaatçılar prospektindəki “Rəssamlar evi” ilə üzbəüz yaradılmış
parkda yerləşir. Qeyd etmək lazımdır ki, yenidən qurulmuş bu məkan paytaxt
sakinlərinin və qonaqların gözünü oxşamaqla yanaşı, fəvvarə ətrafında dairəvi
skamyada oturub şəhərin səs-küyündən dincəlmək istəyənlər üçün ürəkaçan bir
yerdir.
Boz mərmər kürsü üzərində dinamik bir tutumda təqdim olunmuş görkəmli
bəstəkarın tunc fiqurunun hündürlüyü 3,85 metrə çatır. Dairəvi kürsünün hündürlüyünün cəmi bir metrə çatması da məqsədli olub, bilavasitə, o qədər də geniş
olmayan məkanda heykəlin yaxından müşahidə olunmasına şərait yaratmaq üçün
həyata keçirilmişdir.
2011-ci ildə paytaxtımızda Azərbaycan mədəniyyət və incəsənət tarxində
silinməz iz buraxmış iki sənətkara abidə ucaldılmışdır. Hər iki abidə üçün məkan
kimi Bakının ən izdihamlı guşələri seçilmişdir. Onlardan biri memarlıq sahəsində
professional təhsil almış ilk azərbaycanlı Zivərbəy Əhmədbəyova həsr olunmuşdur.
Bu abidə ilk növbədə məkanın məntiqli seçimi ilə diqqət çəkir. Belə ki,
paytaxtın Yasamal rayonunda - metronun “Nizami” stansiyasının qarşısındakı
parkda ucaldılan heykəl, həm də zamanında memarın layihəsi əsasında tikilmiş
binanın və onun adını daşıyan küçənin qonşuluğunda yerləşir. Qeyd etmək lazımdır ki, o, incəsənət tariximizə öz yaradıcılığında Qərbi Avropa və Şərq memarlığı ənənələrini duyulası məharətlə birləşdirən sənətkar kimi daxil olmuşdur.
Zivərbəy Əhmədbəyov 1918-1920-ci illərdə Bakının baş memarı vəzifəsində çalışmaqla, XX əsrin əvvəllərində paytaxt memarlığının formalaşmasında müstəsna rolu olmuşdur. Onun layihəsi əsasında Bakıda inşa olunan Təzəpir məscidi,
Əjdərbəy məscidi, Səadət məktəbi, Uşaq xəstəxanası, eləcə də Əmircan qəsəbəsindəki Muxtarov məscidi, Vladiqafqaz, Şamaxı və Göyçaydakı tikililər onun ya112

MƏDƏNİYYƏT DÜNYASI Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti,
XXXX buraxılış, Bakı, 2021
МИР КУЛЬТУРЫ Азербайджанский Государственный Университет Культуры и Искусств,
XXXXвыпуск, Баку, 2021
THE WORLD OF CULTURE Azerbaijan State University of Culture and Art, XXXX edition, Baku, 2021

radıcı təxəyyülünün genişliyini özündə əks etdirir. Odur ki, abidənin müəllifləri
işıqlı əməlləri ilə xalqımıza başucalığı gətirmiş memarın adına müvafiq məkan
həlli tapmağa, heykəli əhatələyən sahəni gözoxşayan istirahət guşəsinə çevirməyə çalışmışlar. Əvvəllər bir qədər baxımsız vəziyyətdə olan ərazidə çoxsaylı
ağac və gül kolları əkilmiş, yaşıllıq zolaqları salınmaqla, müasir işıqlandırma
sistemi və fəvvarələr kompleksi ilə təmin edilmişdir.
Bu ümumi hündürlüyü 4 metrə çatan (fiqurun hündürlüyü 2,70 metrdir)
tunc abidənin ətrafında gözoxşayan auranın yaranmasını şərtləndirmişdir. Cəmisi
52 il ömür sürmüş və zamanında bədxah qonşularımızın təzyiqlərinə məruz qalan
və sonda intihar edən memarın yaddaqalan obrazını yaratmaq üçün, Natiq Əliyev
davamlı axtarışlar aparmışdır. Elə indi dairəvi daş kürsü üzərində Zivərbəy Əhmədbəyovun fiqurunun bədii tutumundakı cəlbedicilik və təsirlilik də bu gərgin
axtarışların məntiqli nəticəsidir. Elə əli layihəli fiqurun inamlı duruşunda, başının
qətiyyətli hərəkətində, plaşının dalğalanmış təqdimatında da yaradıcı şəxsiyyətə
xas mənəvi-psixoloji yaşantının romantik əlamətləri duyulmaqdadır. Ümumi
plastik tutumun geniş bədii ümumiləşdirmələrlə ifadəsinin abidənin monumental
görkəm almasına təsiri də böyük olmuşdur.
2013-cü ildə paytaxtın Nərimanov rayonundakı kiçik parkda ucaldılmış
“Bakı-Həştərxan dostluğu” abidəsi (müəllifi Natiq Əliyev) məna-məzmun tutumuna görə diqqətçəkən olmuşdur (3, 11-16). İki şəhərin dostluğuna həsr olunmuş
abidədə real və rəmzi detallarla fikrini plastikaya çevirməyi bacaran müəllif, son
nəticədə onun həm də düşündürücülüyünə nail olmuşdur. Onu əhatələyən yaşıllıqla əlaqədə təsirli görünən abidənin miqyası nisbətən kiçik seçildiyindən, məzmunlu plastik tutumun cəlbediciliyi arzulanan dərəcədə deyildir...
Ədəbiyyat siyahısı:
1. . Əliyev Z. Heykəltəraşın sənət dünyasındakı izləri: Xalq rəssamı Natiq
Əliyevin portret cizgiləri //Mədəniyyət. 2008. 18 dekabr. s. 8.
2. Qasımov F. “Heykəltəraş Natiq Əliyevin yaradıcılığı” // Azərbaycan
Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Müasir mədəniyyətşünaslıq jurnalı. №1, s. 12-19
3. Qasımov F. “Heykəltəraş Natiq Əliyevin Bakı-Həştərxan dostluq abidəsi
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Гюляр Маммадова
Поиски монументализма в скульптурах, созданных в Баку
народным художником Натигом Алиевым
Резюме: С интенсивным развитием всех видов и жанров изобразительного искусства, еще больше укрепилась его связь с бытом народа,
значительно расширилась сфера художественного влияния. Как и прежде,
благородные поступки, чистые чувства и мысли людей, вечное противостояние зла и добра, стали источником вдохновения в творчестве художников
и скульпторов.Ряд успешных достижений был сделан в области синтеза и
взаимодействия многих искусств. Основные направления развития монументальных произведений искусства в архитектуре Баку 70-80-х годов ХХ
века определяются поиском новых форм в синтезе скульптуры и архитектуры. Монументальные скульптурные памятники занимают особое место
в творчестве выдающегося представителя азербайджанской скульптурной
школы Натига Алиева. В статье исследуются поиски монументальности в
скульптурах народного художника Натига Алиева в Баку.
Ключевые слова: скульптура, Натиг Алиев, архитектура, город, памятник, искусство, пластика.
Gular Mammadova
SEARCHES OF MONUMENTALITY IN SCULPTURES CREATED
IN BAKU BY PEOPLE’S ARTIST NATIG ALIYEV
Summary: With the intensive development of all types and genres of fine
art its relationship with the life of the people became stronger, the sphere of
artistic influence expanded significantly. As before, the noble deeds, pure
feelings and thoughts of people, the enthusiastic creative work became a source
of eternal beauty and inspiration for artists and sculptors. A number of successful
achievements were also gained in the field of synthesis and interaction of many
arts. The main trends in the development of monumental works of art in the
architecture of Baku during the 70-80s of the 20th century determine the search
for new forms in the synthesis of architecture by sculpture. The monuments of
monumental sculpture occupy one of the unique places in the works by Natig
Aliyev, the outstanding representative of the Azerbaijan sculpture school. In the
article People’s Artist Natig Aliyev’s researches for monumentality in
sculptures--- of Baku are investigated.
Key words: monument, Natig Aliyev, architecture, city, monument,
artistic, plasticity.
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1970-Cİ İLLƏRDƏ “KİRPİ” JURNALINA EDİLMİŞ
İLLÜSTRASİYALARDA İNKİŞAFIN OPTİMİST İFADƏSİ
Xülasə: 1952-ci ildə Azərbaycan dövri mətbuatında yeni bir satirik jurnal
nəşr olunmağa başladı. “Molla Nəsrəddin” məktəbinin layiqli davamçısı hesab olunan “Kirpi” jurnalı əslində dövrün tələbi kimi yarandı. Jurnal o dövrün
görkəmli rəssamları üçün tribuna rolunu oynadı və bir-birindən qiymətli karikatura nümunələri yaranmağa başladı. “Kirpi” jurnalındakı karikaturalar Azərbaycan karikatura sənətində yeni ənənələrin formalaşmasına təkan verdi. Məqalədə ötən əsrin 70-ci illərində “Kirpi” jurnalında çap edilmiş karikaturaların bədii
xüsusiyyətləri öyrənilmişdir. Həmin karikaturaların semantikası, ideya-məzmun
xüsusiyyətləri tədqiqat predmetinə çevrilmişdir.
Açar sözlər: Karikatura, “Kirpi”, jurnal, təsvir, qrafika, satira, kompozisiya.
Yarandığı ilk illərdən başlayaraq cəmiyyətin tərəqqisində mənfi ünsürlərin
tənqidini satira atəşinə tutan “Kirpi” jurnalında inkişafı dəstəkləyərək insanlarda xüsusi ruh yüksəkliyi, optimist əhval-ruhiyyə yaradan, onları parlaq və xoşbəxt bir cəmiyyətin vətəndaşı olduqlarına inandırmağa çalışan illüstrasiyaların
da müxtəlif rəssamlar tərəfindən rəngrəng kompozisiyalarla həyata keçirildiyinin şahidi oluruq. Təbii ki, bu, dövrün ədəbiyyat və incəsənət qarşısına qoyduğu
ən böyük tələblərdən biri idi. Bu mənada sovet ideologiyasından irəli gələrək
rəssamlar yaratdıqları əsərlərində, sadəcə, tənqidi xarakter daşıyan kompozisiyalarla yanaşı, eyni zamanda xalqı daha parlaq bir gələcəyin gözlədiyinə inam
yaradan optimist ruhlu illüstrasiyalara da müəlliflik edirdilər. Ənənəvi hal almış
bu prinsipiallığın əsasən yeni ildə, növbəti ilə keçid zamanı sevinclə qarşılanan
daha xoşbəxt zamanın gəldiyinə işarə edilməsi məqsədin xüsusi olaraq öz xarakterini büruzə verməsinə imkan yaradırdı.
Misal olaraq, 1975-ci ilin dekabr ayında çap edilmiş jurnalda verilmiş illüstrasiyada gülərüzlü Şaxta babanın 1975-ci ili təmsil edən simvolik obrazı özünün müdrikliyi, insanlara, ümumiyyətlə, bütün dünyaya, həyata olan sevgisi ilə
həll edilmişdir (1, 11). Bunun üçün rəssam onun cizgi dəqiqliyini psixoloji yanaşması nəticəsində olduqca inandırıcı və real formada həyata keçirməyi bacarmışdır. Əlbəttə ki, burada məkan-mühitinin də obrazlarla sintezinin əsas tutulma115
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sını nəzərdə saxlayan rəssam ətrafda bayram əhval-ruhiyyəsini də uğurla həyata
keçirmişdir. Belə ki, mavi göy üzündə oynayan incə qar dənələrinin yağması, qar
tutmuş bəyaz yer qatı, Moskva şəhərində Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının
XXV qurultayının uğurla həyata keçirildiyinə işarə edən möhtəşəm və parlaq
binanın ifadəsi, ətrafda azadlığın imkan verdiyi insan xoşbəxtliyini ifadə edən
insanların tərənnümü qeyd olunanların bariz açıqlamasıdır. 1975-ci il əlində qürurla saxladığı 10-cu beşillik planı yeni ilə sevinc və inamla təqdim edir. Yeni
ili rəssam olduqca təmiz simalı bir gəncin simasında ifadə etməyi daha məqsədəuyğun hesab etmişdir. Müdrik köhnə il topladığı təcrübələri sanki bir əmanət
olaraq, onu daha da inkişaf etdirmək ümidi ilə yeni ilə təqdim edir. Ön səhnədə
yer alan mənzərə tamaşaçılarda xoş hisslər yaradaraq, onları da işıqlı gələcəyin
yaxında olduğuna inandırmağa davam edir.
Bəlkə də bu bir reallıq deyildi. Lakin dövrün böyük siyasi tələbatına dəstək
verən əsərlərin optimist ruha malik olması, tamaşaçılarında xoş əhval-ruhiyyə
yaratması danılmazdır.
Oxşar təsir gücünü rəssam A.Anisimovun yaratdığı digər illüstrasiyada da
görmək mümkündür (2, 8). Rəssamın 1977-1978-ci ilin kəsişməsində qarşılaşdırdığı iki obrazın hər ikisində yüksək əhvalın məharətlə həyata keçirilmiş bədii
ifadəsi ilə qarşılaşırıq. Burada da geridə qalan il həyata sevinclə, sevgi ilə baxan
müdrik qocanın obrazında canlandırılmışdır. Onun qarşısındakı gəncə sevgi ilə
baxması eyni zamanda gəncliyə bəslədiyi böyük ümid və inamın tərənnümü kimi
də diqqəti cəlb edir. Həyata ilk qədəmlərini basan 1978-ci il daha xoşbəxt, sevinc
dolu bir uşağın simasında öz həllini tapmışdır. Yaşlı obraz əlində tutduğu dünyanı
əks etdirən qlobusu qarşısındakı insana təqdim edir. Əsərin mahiyyətini açıqlayan
əsas hissələrdən biri də həmin elementin üzərində sülhü, əmin-amanlığı simvolizə edən göyərçinin əks olunmasıdır. Rəssam bununla qurulmuş xoşbəxt və azad
bir dünyanın yeni nəslə ərmağan edildiyinə bir işarə edir. Uşaqların xoşbəxtliyinə, sülh şəraitində yaşamasına çalışan cəmiyyətin əsas amalı kimi vurğulanan
simvolik təsvir vasitəsi qışın qarlı havasında ətrafı bürümüş qarın bəyazlığını da
təmizliyin, paklığın ifadəsi kimi obrazlarla uğurla əlaqələndirməyi bacaran rəssam hər iki obrazın geyim tərzini eyni stildə həll etməklə qeyd edilən bu xoşbəxt
həyatın davamı kimi qiymətləndirmişdir. Yuxarıda parlaq şəkildə axan mavi və
qırmızı işıq atışlarının kəsik xətlərlə ifadə edilməsi də əsərin psixoloji təsir gücünə öz təsirini göstərmişdir.
Jurnalın 1976-ci ilin dekabr ayında dərc edilmiş nömrəsində verilmiş digər bir illüstrasiyada yenə də Yeni il ənənəsi və bu günün insanlara bəxş etdiyi
sevincin, yeni arzuların əksi kimi özünün yüksək təsir gücü ilə maraq oyatmağa
davam edir (3, 34). Lakin burada milli-ənənəvi obrazlar daha çox diqqəti cəlb
edən nüans olaraq qarşımıza çıxır. Arxada bayram ruhunun hökm sürdüyü şəhər
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mühiti əlində çiçək tutmuş, tələsən insanları, yanan işıqların daha güclü olduğu
məkan təəssüratı ilə diqqəti çəkir. Öz işindən məmnun qalan “Kirpi” addımlayan
bir vətəndaşa yaxınlaşaraq onun əhvalını xəbər alır. O isə işdə hər şeyin daha irəli
getdiyini ifadə edən cümlələrlə yeni ili qarşılamaq üçün evə tələsdiyini qeyd edir.
Həmin şəxsin üz cizgilərində verilmiş sevinc, sadəcə, bayramın gətirdiyi ümumi
əhval-ruhiyyə ilə deyil, bütünlükdə cəmiyyətdəki xoşbəxt mövqeyindən xəbər
verir. Rəssam burada artıq zamanın yaxınlaşdığını, yeni ilə girməyin yaxın olduğunu təsdiqləyən bədii vasitələrlə izləyicisində də incə həyəcan yaradır. Tünd göy
rəngdə verilmiş göy üzündə parlayan ay işığı, saat qülləsinin 12-yə yaxınlaşan
əqrəbləri, ön səhnədə metrostansiyanın yanında hərəkət edən insan toplusunun
daha dinamik təsvirləri əsərdə qarşıya qoyulmuş məqsədi xüsusi olaraq həyata
keçirmişdir. Şux geyimdə verilmiş obraz bir əli ilə “əla” işarəsini göstərməklə
hər şeyin daha gözəl olacağına və bununla da rəssamın obraz ümumiləşdirməsini
məharətlə həyata keçirməsi diqqəti cəlb edir.
Qeyd edildiyi kimi, Sov.İKP-nin XXV qurultayının müsbət nəticələrini
ifadə edən bir çox illüstrasiyaların həyata keçirilməsi rəssamlar tərəfindən fərqli kompozisiyaların meydana gəlməsini şərtləndirmişdir. Belə yaradıcılıq nümunələrindən birinə, 1976-cı ilin fevral ayında dərc olunmuş nümunəsinə diqqət
yetirdiyimizdə yenə də burada qalib ölkə, üstün insani münasibətlərin bədii təsvir formaları ilə rastlaşırıq. Arxa fonda ucalan yeni binalar, fabrik və zavodların
ümumiləşdirilmiş simasını yaradan təsvir mavi, boz və ağ rəng dəyərləri ilə öz
həllini tapmışdır ki, bu da onun önündə verilmiş məqsədi açıqlayan elementlərin daha qabarıq qavranılmasına geniş imkan yaradır. Aşağıda bir neçə insan
fiqurunun birlikdə təsviri verilmişdir. Onların dərin müzakirəsi istehsal müəssisələrində çalışan rəhbər işçilərin xarakterik simasını canlandırmaqdadır. Əsərin
mərkəzində isə qürurlu fəhlənin obrazı olduqca böyük planda öz əksini tapmışdır. O, özünün fəhlə geyimində bir əlində qırmızı plakatda ağ şriftlərlə yazılmış
“XXV” kəlməsini tutaraq digər əlində SSRİ-nin nişanına işarə edir. Fəhlə bununla “... gərək hamı bu nişana layiq olsun!” şüarını səsləndirərək, əzmlə, yorulmadan dövlət yolunda çalışmağa həvəsləndirir bütün vətəndaşları. Dövrün “xoşbəxt
fəhlə” simasının ümumiləşdirilmiş həllində rəssam onu olduqca güclü, sağlam
vücuda sahib, qürurlu, sarsılmaz sifət cizgiləri ilə həll edərək məqsədinə uğurla
nail ola bilmişdir.
Siyasi psixologiyanın təsir vasitələrindən birinə çevrilmiş mətbu orqan
kimi dəyər qazanan “Kirpi” jurnalında məhsuldarlığı artırmaq məqsədilə verilmiş illüstrasiyada rəssam qarğıdalını obrazlaşdıraraq diqqət çəkməyi bacarmışdır
(4, 235). Qarğıdalı taxıl istehsalının bütün sahələr üçün müsbət nəticə verə biləcəyinə işarə edən karikatura nümunəsində əsas obraz kimi iri formada qadın simasında öz əksini tapmışdır. Onun uzun gövdəsi qarğıdalının əsas hissəsini, qol117
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ları yaşıl rəngli hər iki yana açılmış yarpaqları, baş hissəsində narıncıya çalan
arxaya tərəf daranmış saçları isə saçaqlarını əks etdirir. Qadının nazlı simasında onun səsləndirdiyi “... hər kəs mənimlə dostluq etsə, ancaq xeyir görər” ifadələri əlində xonca kimi saxladığı südçülüyün, maldarlığın, quşçuluğun və digər
sahələrin bolluq, bərəkət gətirdiyinə işarə edən iri sini ilə sanki dediklərinin açıq
təsdiqi olduğunu göstərməyə çalışır.
Qeyd edilən element illüstrasiyanın sol hissəsində iri planda həll edildiyi
halda, rəhbər işçilərin birlikdə olan təəccüb dolu simalarını əks etdirən obrazları isə daha kiçik ölçüdə tablonun sol aşağı qismində yer almışdır. Dörd nəfər
kişinin yer aldığı rəhbərliyin ifadəsində onların deyilənləri diqqətə alması, daha
dərindən düşünərək burada böyük bir həqiqətin dayandığını düşünməsi rəssamın
dəqiq psixoloji cizgi yaratma səriştəsini meydana çıxartmışdır. Onların başlarını
yuxarıya doğru çevirərək dartılan qaşları, təəccüblə dolmuş nəzərləri rəssamın
fikirlərini daha aydın şəkildə biruzə vermişdir.
Oktyabr inqilabının 59-cu ildönümünə həsr olunmuş jurnalın 1976-cı il oktyabr sayında dərc edilmiş nümunəsində verilmiş əsərdə isə xüsusi olaraq yüksəlişi dəstəkləyən, xoşbəxt gələcəyin gəldiyini ifadə edən kompozisiya ilə rastlaşırıq. “Belə sərvət, belə dövlət, bu qədər bolluca nemət, qızıl əllərlə yaranmış,
yaradan əllərə alqış!” misraları ilə kompozisiyanın məna açıqlamasına aydınlığın
gətirilməsi bir-birilə əlaqələndirilmiş təsvir və yazının bədiiliyi ilə səhifəyə olan
marağı artırmışdır. Arxa fonda narıncı rəngli səth üzərində XXV qurultaya işarə
edən yazı ağ tonda həll edilmişdir. Onun üst qismində isə qırmızı lentə bənzər
elementin üzərində “oktyabr 1959” kəlməsi qeyd edilmişdir. Onun önündə verilmiş qadın obrazı özünün milliliyi ilə diqqəti cəlb edir. Bu milliliyin verilməsində
rəssam geyim nümunələrinin əsasları ilə yanaşı, həm də sifət cizgilərinin ifadəsində də böyük ustalıq nümayiş etdirmişdir. Baş hissədə verilmiş kəlağayı çiyinlərə qədər gələrək ortadan səliqə ilə ayrılmış saçların, qara çatma qaşların qadına
bəxş etdiyi gözəlliyini milli-ənənəvi xüsusiyyətləri ilə meydana çıxarmışdır. O,
hər iki əli ilə yuxarıya qaldırdığı sininin içərisində olan bol meyvələri, bərəkətli
məhsulu göstərərək qeyd olunanların təsdiqini qürurla nəzərə çatdırır. Rəngarəng
formalarla öz əksini tapmış topa ağ pambıqlar, digər hissədə sapsarı sünbüllər,
mərkəzdə bol meyvələr, eləcə də süd məhsulları, taxıl məhsulları sıx, lakin nizamlı şəkildə yer alaraq özünün aydın ifadəsinə imkan yaratmışdır.
Oktyabr inqilabının 59-cu ilinin XXV qurultayla üst-üstə düşməsi bu dövrdə planda qarşıya qoyulmuş öhdəçiliyin uğurla həyata keçirildiyini ifadə edən
digər illüstrasiyada iri istehsalat maşını ilə hərəkət edən sürücünün böyük qırmızı hərflərlə yazılmış “59” rəqəmini uğurla arxasında daşıması ilə rəssamın
özünəməxsus yaradıcı tapıntısını əks etdirir. İrəliyə hərəkət edən maşın böyük
bir quruculuğa doğru yol almışdır. Hansı ki, orada iri binalar, zavod və fabriklər,
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digər istehsalat müəssisələri yer almışdır. Həmin uzaq məsafədən pastel tonlarla
verilən şəhər mənzərəsinin ümumiləşdirilmiş xarakterikliyini ifadə edən təsvirlə əsərin mahiyyətini açıqlayır. Düz, açıq yolla hərəkət edən maşının sürücüsü
arxaya doğru gülə-gülə boylanaraq yol kənarında böyük qəzəblə mənzərəni seyr
edən mənfur xarici siyasətin simasını ifadə edən obrazlara doğru baxır. Onların
məqsədinə çata bilməyən mənfur obrazları yol kənarında qorxaqcasına qalmış olduqca kiçik ölçüləri ilə qələbə və məğlubiyyət arasındakı kəskin təzadı ifadə edir.
Onlar kiçik həmlələr ilə bu böyük inkişafın qarşısını almağa çalışaraq, olduqca
gülünc obrazları ilə izləyicilərində də istehza yaradırlar.
Jurnalda yer alan bir çox illüstrasiya isə bəzən özünü zərif, xoş təsir gücü ilə
də izləyicisində yüksək əhval-ruhiyyə yaratmağı bacarmışdır. Məsələn, Q.Adilin
müəlliflik etdiyi belə nümunələrdən birində baharın ətrini xatırladan şüşələrdə
lalə, qızılgül, yasəmən, bənövşə kimi güllərin adı qeyd olunmuşdur (5, 34). Kənardakı vazada isə güllərlə bərabər qırmızı rəngli kiçik bayraqların üzərində 28
aprel, 1 may, 7 may kimi xüsusi günlərin baharın özü ilə birlikdə gətirdiyi xoş
auranı incə ruhlu kompozisiya quruluşunda nəzərə çatdırmışdır. Rəssam burada
saçları ağ bulud dalğası kimi yana yayılan, qollarında çiçək çələngi verilmiş gənc
qız obrazını verməklə məqsədinə xüsusi olaraq nail ola bilmişdir.
Təbii ki, qeyd olunan nümunələr dövrün siyasi tələblərini şərtləndirən yaradıcı prinsiplərə sadiqliyi də səciyyələnir. Lakin dolğun və maraqlı kompozisiyaların ifadə etdiyi əsərlərdəki milli ruh, ənənəvilik, incə yumor, dəqiq psixoloji
yanaşma həmin əsərlərin yüksək dəyərə malik olduğunu qeyd etməyə əsas verir.
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Гюнай Касымханлы
ОПТИМИСТИЧНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ РАЗВИТИЯ В
ИЛЛЮСТРАЦИЯХ ЖУРНАЛА «КИРПИ» («ЁЖ») В 1970-Х ГОДАХ
Резюме:В 1952 году в Азербайджанской периодической печати начал
публиковаться новый сатирический журнал. Журнал «Кирпи» («Ёж»), который по праву считается достойным продолжителем школы сатирического
журнала «Молла Насреддин», создавался как требование времени. Журнал
служил трибуной для выдающихся художников того времени, и на страницах журнала стали появляться ценные карикатуры. Карикатуры в журнале
«Кирпи» («Ёж») дали толчок формированию новых традиций в карикатурном искусстве Азербайджана. В статье исследуются художественные особенности карикатур, опубликованных в журнале «Кирпи» («Ёж») в 70-х годах прошлого века. Семантика и идейно-содержательные особенности этих
карикатур стали предметом исследования.
Ключевые слова: карикатура, «Кирпи» («Ёж»), журнал, изображение, графика, сатира, композиция.
Gunay Gasimkhanli
OPTIMISTIC EXPRESSION OF DEVELOPMENT IN ILLUSTRATIONS MADE TO THE JOURNAL “KIRPI” (“HEDGEHOG”) DURING
1970S
Summary: In 1952 a new satirical magazine was published in the
periodical press of Azerbaijan. The journal “Kirpi” (“Hedgehog”) considered a
worthy successor of the school “MollaNasreddin” was actually created as a
requirement of the era. The journal played the role of tribune for outstanding
artists of that time and the valuable cartoon samples began to be created. The
cartoons in the journal “Kirpi” (“Hedgehog”) gave an impetus to the formation of
new traditions in the art of Azerbaijani cartoons. In the article the artistic features
of cartoons published in the journal “Kirpi” (“Hedgehog”) in the 70s of the last
century are studied. The semantics, ideological content features of those cartoons
have become the subject of the research.
Key words: Cartoon, «Hedgehog», journal, description, graphics, satire,
composition
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Xülasə: “Qədim Hind fəlsəfəsi” adlı məqalədə dövrün mifoloji-dini-fəlsəfi
görüşlərinin təkamülü və fəlsəfi dünyagörüşün formalaşması prosesi nəzərdən
keçirilir. Brahmanizm və “Ved” ədəbiyyatı Hind fəlsəfəsinin əsas mənbələri kimi
xatırlanır. Qədim Hind fəlsəfəsində mövcud olan ortodoksal və qeyri-ortodoksal
cərəyanlar sadalanır.
Açar sözlər: Qədim Hind fəlsəfəsi, fəlsəfi dünyagörüşü, Qədim Hind fəlsəfəsinin mənbələri, “Ved” ədəbiyyatı, Brahmanlar, Upanişadlar, ortodoksal və
qeyri-ortodoksal cərəyanlar.
E.ə.I minilliyin ortalarında Dünyanın bir sıra ərazilərində fəlsəfi fikir meydana gəlməyə başladı. İlk fəlsəfi ideyalar Qədim Misir və Mesopotamiyada rüşeym halında yaranmış, Qədim Hindistan və Çində isə formalaşaraq məktəb və
cərəyanlar şəklinə düşmüşdür.
Qədim Misir və Mesopotamiyada elmlərin o dövr üçün yüksək inkişaf
səviyyəsi fəlsəfi fikrin yaranmasına şərait yaratdı. Bu quldarlıq dövlətlərində
fəlsəfənin təməlinin qoyula bilməsinin bir səbəbi də burada yaşayan xalqların
zəngin mifologiyaya malik olmaları idi. Politeizm şəraitində yetişən mifologiya
o dövr insanlarının mifoloji-dini-fəlsəfi-elmi-əxlaqi-estetik görüşlərini əks etdirirdi. Elm də, din də, mifologiya da dünyanı dərk etməyə və onun necə yaranması
ilə bağlı suallara cavab tapmağa cəhd göstərir və adları çəkilən sahələrin hər biri
bunu özünəməxsus şəkildə yerinə yetirirdi.
Lakin Misirdə və Mesopotamiyada fəlsəfi fikir tamamlana bilmədi. Bunun
səbəblərindən biri - buradakı kahinlərin özlərini Allahın (daha doğrusu, politeizm şəraiti olduğundan, allahların) yerdəki nümayəndələri kimi aparmaları idi.
Guya onlar allahlardan (əstağfürullah - S.Ş.) informasiyanı alır və insanlara yalnız onlara lazım olan miqdarda ötürmək səlahiyyətinə malik idilər. Bu səbəbdən
də adi insanlar müstəqil düşünmək imkanından məhrum edilirdi. Nəticədə, bu
dövlətlərdə fəlsəfə bitkin nəzəriyyə şəklinə düşə bilmədi və əsl əsatir fəlsəfəsi
yaranmadı.
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Fəlsəfənin inkişafının sonrakı mərhələsi qədim Hindistanın və Çinin payına düşür. Bu qədim dövlətlərdə yaranan müxtəlif cərəyanlar fəlsəfənin növbəti,
bir qədər sonra Qədim Yunanıstanda formalaşacaq klassik mərhələsi üçün zəmin
yaratdı.
Qədim dövrdən bugünədək zəngin və mürəkkəb mədəniyyəti, “Mahabharata” və “Ramayana” kimi qədim abidələri ilə diqqəti cəlb edən Hindistan fəlsəfə
sahəsinə də öz töhfəsini verdi.
Hind fəlsəfəsinin meydana gəlməsinin tarixi kökləri min illər bundan əvvəl
özlərini “ari” adlandıran bir qrup ağ dərilinin Avropanın şimal-qərbindən İrana, bir hissəsinin isə İnd çayı vadisinə köç edərək orada məskən salmaları və
mövqelərini möhkəmlətmələri ilə bağlıdır. Arilərə qədər burada yaşayan dravidlər də, deyilənə görə, aborigen deyildi. Arilərə nisbətən dravidlərin üstünlüklərü
çox idi. Onlar yaxşı kənd təsərrüfatı mütəxəssisi idi, həmçinin evlər tikməyi və
metallardan istifadə etməyi bacarırdılar. Buna görə də, qara dərili aborigenlərdən
fərqli olaraq, dravidlər arilərə lazım idi.
Qədim mənbələrə görə, Ramayana dövründə qara dərili yerli əhali tamamilə məğlub oldu və bütün Hindistanda arilər hakimiyyətə gəldilər. Yunanlar
kimi arilər də öz dövlətlərini və şəhərlərini yaratmağa başladılar. Lakin şəhər
həyatı ilə bağlı olan yunan sivilizasiyasından fərqli olaraq, hind sivilizasiyası,
əsasən, kənd və meşə ilə əlaqədar idi. Arilərin yaratdığı sivilizasiyanın mərkəzində məhz kənd təsərrüfatı dururdu. İlk vaxtlar əkinçilik və heyvandarlıqla özləri
məşğul olan arilər burada mövqelərini möhkəmləndirdikdən sonra ağır işlərdə
əsirləri və qeyri-ariləri qul kimi işlətməyə başladılar. Az müddət ərzində arilər
qul əməyindən istifadə edərək, xeyli var-dövlət əldə etdilər.
Bir qədər sonra Hindistana qərbdən arilərin 2-ci qrupu köç etdi. Bunlar
1-ci qrup arilərə çox oxşasalar da, “mədəniyyət baxımından onları xeyli üstələyirdilər. Qədim Hindistanın o vaxtkı şöhrəti, həmçinin “Vedlər” məhz 2-ci qrup
arilərin adı ilə bağlıdır”[15, 124].
İnd və Qanq çaylarının vadilərinə gələn ari tayfaları yerli əhali ilə qarışmayaraq öz mənəvi mədəniyyətlərini saxladılar ki, bu da öz ifadəsini peyğəmbərsayağı nəsihətlərdə, allahların (əstağfürullah - S.Ş.) şərəfinə oxunan dini himnlərin məzmununda, mahnıların mətnlərində, yaranması e.ə. II-I minilliklər ərzində
ehtimal edilən və dövrün tarixini, adətlərini, ənənələrini əks etdirən “Vedlər”də
tapmışdır.
Qədim hindlilərin “mənəvi mədəniyyətinin inkişafında böyük və müəyyənedici rol oynamış”[3, 123] Vedlər (“Ved” - yəni bilik) dünya ədəbi abidələri
sırasında da çox qədim tarixə malikdir. “Vedlərin” əsas biliciləri və təbliğatçıları
yüksək kastadan (təbəqədən) olan müdrik brahman kahinləri hesab olunurdular.
Müxtəlif şairlər, kahinlər və filosoflar tərəfindən 2 min il ərzində tərtib edilmiş
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Vedlərin tərkibinə mantralar, brahmanlar, upanişadlar daxil idi.
Nəsrlə yazılmış “Brahmanlarda” təfsilatı ilə qurbanvermə mərasimi təsvir
edilirdi. Ari şairlərinin təbiət qüvvələrini vəsf edən himnləri “mantra” adlanır.
“Ved” ədəbiyyatına, həmçinin, “Samaveda” (mahnılar toplusu), “Yacurveda”
(qurban vermə duaları), “Atxarvaveda” (şeirlər toplusu) da aiddir. Samavedada 1549 himn mövcuddur ki, “bunların 75-i yeni, qalanları Riqvedada təsadüf
edilənlərdir”[15, 135]. Yacurvedada himnlər həm nəsrlə, həm də nəzmlə yazılıb.
Metafizik və idealist filosoflar himnlərdə dərin məna olduğunu iddia edirdilər.
Atxarvaveda da yazılanların çoxu Riqvedadan götürülüb.
Qəbilə münasibətlərinin dağılması, quldarlığın formalaşması ilə əlaqədar
e.ə. I minilliyin ortalarında “Vedlərdə” qoyulan məsələlərə, brahman kahinlərinin inamlarına, ayin və mərasimlərinə etiraz edənlər, onlara şübhə ilə yanaşanlar
meydana gəlir, eyni zamanda insanın dünya ilə münasibətlərini, onun cəmiyyətdə
yerini müəyyənləşdirən yeni təlimlər yaranırdı. Bunların sırasında brahmanizmə
tənqidi yanaşan şamanları, acivikləri (naturalist-fəlsəfi təlim), çaynizm və buddizmi qeyd etmək olar. Bu tənqidi dini-fəlsəfi cərəyanlar əsasında qədim dövr
hind fəlsəfi sistemi olan “sutralar” meydana çıxmışdı. Sutralar - fəlsəfi fikirlərin
yığcam zərb-məsəllər, aforizmlər, atalar sözləri şəklində ifadəsi idi.
Vedlər Qədim Hindistanın “ən qədim yazılı abidəsi”[1, 49] olmaqla bərabər, həm də mifologiya və fəlsəfəyə yol açan “ilk fikir abidəsidir”[3, 123].
Vedlərdəki mifoloji rəvayətə görə, dünya binasının tənzimlənməsi, orada nizam
qoyulması minbaşlı, minayaqlı, mingözlü “ilk insan” olan “Puruşla” əlaqədar idi.
Rəvayətə görə Puruşun ruhu və ya əqlindən - Ay, gözündən – Günəş, nitqindən
- atəş, nəfəsindən - külək və s. əmələ gəlmişdir. Cəmiyyətdəki insan zümrələrinin (təbəqələr, kastalar) əmələ gəlməsi də Puruşla bağlı izah edilirdi. Guya onun
ağzından kahinlər (brahmanlar), əllərindən hərbçilər, belindən tacirlər, ayaqlarından kəndlilər, qullar və digər əməkçi insanlar əmələ gəlmişlər.
“Vedlər”də müxtəlif himnlər, dualar, qarğışlar və s. formalar vasitəsilə qədim hindlilərin dünyagörüşü, dini baxışları, dünyanın yaranması ilə bağlı fəlsəfi
suallar, insan və onun mənəvi həyatı kimi problemlər ifadə olunmuşdur.
“Vedlər” əsasən dini səciyyə daşısalar da, onlarda kainat, varlıq, insan
haqqında və s. ümumiləşmiş fəlsəfi ideyalar da var idi. Bunlarda deyilirdi ki,
“həyat əzabdır, amma ondan xilasolma yolları vardır. Bu - düzgünlük, əxlaqi
saflıq, təmizlik, mərdlik və cəsarətdir”[2, 39].
Lakin lap qədim hind fəlsəfi təlimləri haqqında bir söz demək çox çətindir,
çünki əsərlərin çoxu, xüsusən də materialist fəlsəfəyə aid olanlar itib, bir qədər
sonrakı dövr, idealist təlimlər haqqında olan məlumatlar isə təhrif olunub.
Qədim hind fəlsəfi fikri buddizmdən qabaq hakim din olan brahmanizm
təlimi və ona müxalif şəkildə formalaşmış “Vedlər”də ifadə olunmuşdur. Yəni,
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Qədim hind fəlsəfəsinin mənbələri brahmanizm və Vedlərdir.
Hindistanda ilk fəlsəfi fikirlərin daşıyıcısı olan Vedlər 4 qrupa bölünür.
Bunlardan ən qədimi “Samhitlər” adlanır. Digər qruplardakı yazılar “Samhitlərə
əlavələr və şərhlərdir”[15, 27]. Samhitlər 4 məcmuədən ibarətdir. Onlardan birincisi və ən qədimi olan “Riqvedalar” dini himnlər məcmuəsidir. İkinci məcmuə olan “Brahmanlar” mərasim mətnləridir ki, buddizmə qədər hakim din olan
brahmanizm məhz ona əsaslanır. Üçüncü məcmuə olan “Aranyak” - zahidlərin,
yəni tərkidünya insanların davranış qaydalarıdır. Dördüncü məcmuə “Vedlər”in
yekun hissəsi, eradan təxminən 1000 il əvvələ aid olan və daha çox fəlsəfi hissə
sayılan, həmçinin, sonrakı fəlsəfi baxışlar üçün fundament olan “Upanişadlar”,
yəni fəlsəfi dünyagörüşlü şərhlərdir.
“Upanişad” sozünün lüğəti mənası “müəllimin ayaqları yanında oturanlar” deməkdir. Görünür, onlar “Vedləri” öyrənən şagirdlər olmuşlar. Upanişadlar
“hind mədəniyyətinin metafizik mərhələsinə aiddir. Formasına görə Upanişadlar
müəllimin şagirdlərlə dialoqudur”[3, 124].
Dini və mifoloji baxışların hökm sürdüyü bir zaman Upanişadlarda “artıq
fəlsəfi şüurun ilk elementləri yaranırdı ki, bu da həm materialist, həm də idealist
olan ilk fəlsəfi təlimlərin formalaşmasına”[15, 27] səbəb oldu. Upanişadlar - o
dövr dünyagörüşünün “dini-fəlsəfi təfsirləri əsasında yaranmağa başlamışdır”[1,
49].
Upanişad dünyagörüşünə görə, hər şeyin başlanğıcı - şəxssiz varlıq olan
Brahmandır. “Brahman” - dünyanın substansiyasıdır. Hər şey ondan yaranır və
ona qayıdır. Brahmanla yanaşı “Atman” da mövcuddur ki, bu da hər bir insanın
mənəvi mahiyyətidir. Dünya Brahman və Atmanın qarşılıqlı əlaqəsi kimi nəzərdən keçirilir. Bu, “sansar” və “karma” ideyaları ilə bağlıdır. İlk dəfə Upanişadlarda ruhun köçürülməsi (sansar) və keçmiş əməllər üçün əvəz edilməsi (karma)
haqqında konsepsiya yarandı. “Sansar” (yəni “yenidəndoğulma”) sözünün mənasına görə ruh bədəndə bir yox, bir neçə, hətta sonsuz dəfə mövcud olur, bir bədən
öləndən sonra o biri bədənə keçir. “Karma” qanununa görə, keçmiş həyatdakı
əməllər nəzərə alınır, yəni, “nə tökərsən aşına, o çıxar qaşığına”. İnsanın davranışı - dharma, mənəvi qanunlarla müəyyən edilir.
Upanişadlarda verilən əsas suallar belədir: ilk səbəb brahmandırmı, yoxsa
zaman? Biz nədən yaranmışıq? Nəyə görə yaşamaq hüququ qazanırıq? Çürüyəndən sonra hara yox oluruq? Nə üçün biz xöşbəxtlik və bədbəxtlik içində yaşayırıq? Obyektə doğru yönəldilmiş ruh kim tərəfindən hərəkətə gətirilir? Həyat
bədəndə kim tərəfindən məskunlaşdırılır? İnsanlar sözləri kimin təhriki ilə işlədə
bilir? Gözləri və qulaqları hansı allah göndərir?
Ved dini, həyatın əbədi olmasından bəhs edir, lakin upanişad fəlsəfəsi görürdü ki, əslində həyat qısadır, əbədi və etibarlı deyil. Bu dünyada sərhədləri olan
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hər bir şey sonda məhvə məhkumdur, burada əbədi və sonsuz heç nə yoxdur.
Uşaqlıqdan sonra yetkinlik, yetkinlikdən sonra qocalıq, qocalıqdan sonra ölüm
gəlir. Bizim hiss üzvlərimizlə aldığımız biliklər məhdud və qeyri-sabitdir. Bəs
əbədi həyata necə qovuşmaq olar? Əgər maddi dünyada hər şey keçici və dəyişkəndirsə, onda "o biri dünyada" elə bir dəyişməz varlıq olmalıdır ki, o, əbədi
həyatın, əbədi sevincin və əbədi həqiqətin dayağı olsun.
Əbədi həyata olan bu maraq upanişad filosoflarını insanın xaricinə deyil,
daxili aləminə diqqət yetirməyə sövq etdi. Bu fəlsəfi ideyalar dinin təsirinə tabe
olmaqda davam edirdi. Praktik həyatda insan maddi həyata laqeyd ola bilməz,
çünki o, daim özünə qida əldə etməyə, dünyəvi işlərlə məşğul olmağa məcburdur.
İnsan müxtəlif problemlərin, arzuların, mübarizələrin, həyəcanların və fikirlərin
içərisində özünü unudur, özünün və kainatın təbiəti, öz “məni” barədə düşünə
bilmir. Dərin yuxuda ikən insanın xarici aləm haqqında heç bir bilik əldə etmək
imkanı yoxdur. Onun bütün fikir və arzularına sanki xitam verilir. Bu zaman insan əsl Atman barədə təsəvvür əldə edir. Dərin yuxu halı insanın “mən” vəziyyətidir. Gün də batsa, ay da görünməsə, alov da sönsə, səslər də eşidilməsə insanın
köməyinə gələn nə olar? Bu zaman insanın ruhu onun işığı olar, çünki o məhz
öz qəlbinin işığı hesabına hərəkət edir, oturur, durur, işləyir, səyahət edir. Atman
odur ki, insanın şüuruna, hiss üzvlərinə daxil olur, ağlını, qəlbini, həyatını, hisslərini canlandırır. “Atman varlıq deyil, qeyri-varlığın qeyri- varlığıdır, inkarın
inkarıdır”[15, 174].
Bədən məhv olandır, lakin o, Atmanın sığınacağıdır, çünki Atmanın öz bədəni yoxdur. Göz yalnız baxmaq üçün bir alətdir, baxan isə Atmandır. Qulaq da
eşitmək üçün bir alətdir, eşidən isə - yenə Atmandır. Nəfəs alanda onun adı tənəffüsdür, danışanda - adı sözdür, baxanda gözdür, eşidəndə qulaqdır, şüur obrazında ruhdur. Bütün bunlar Atmanın müxtəlif hərəkətlərinin adıdır. Atman əbədidir.
Maddi asılılıqdan qurtulan kimi hər yeri azad dolaşır.
Ağıl materiyadan və həyatdan ayrı mövcuddur, o, Brahmadır. Bu dünya
Brahmaya heç bir təsir göstərmir. O, dünya obrazında yox, dünyada mövcuddur.
İşıq günəşdən çıxarkən günəşdə heç bir dəyişiklik yaranmadığı kimi, dünya da
Brahmadan əmələ gələrkən, Brahmada da heç bir dəyişiklik olmur. Brahma dünyanın başlanğıcı və ilk səbəbidir.
Upanişadların müxtəlif yerlərində dünyanın yaranması haqqında müxtəlif fikirlər mövcuddur: ruhdan efir yaranır, efirdən hava, havadan od, oddan su,
sudan torpaq, torpaqdan bitki və s. Bu zəncir sonda insana gəlib çıxır. Eləcə də
əvvəl duman, sonra tüstü, daha sonra günəş, hava, od, ildırım, büllur, ay yaranıb
ki, sonra Brahma yaransın. Əgər torpaq, su, od, hava, efir və onların birləşmələri
olmasaydı, xəstəliklər, iztirablar və tənəzzül də olmazdı. Şüur - şüursuz dumandan yaranıb. Əvvəllər heç nə olmayıb, dünya aclıq formasında olan ölümdən iba125
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rət olub. Ağıl ölümdən yaranıb və bizi axtarmağa başlayıb. Brahma zamana deyil, zaman Brahmaya tabedir.
Upanişad nəzəriyyəsinə görə qurtuluş və ali həyata gedən yol - meşədə
zahidlik həyatı, dünya nemətlərindən və ailədən imtina etməkdir. Bizim ümumi
sevgimizin əsasında özünü sevmək durur. Var-dövlətə, ölkəyə, ailəyə və s. olan
sevgi - özünüsevməyin və ya eqoizmin təzahürüdür. İnsanlar ehtirasdan, qəzəbdən, xəsislikdən və digər istəklərindən əl çəkməlidirlər. Həyat - insan üçün böyük
bayramdır. İnsan dindar həyat tərzi keçirərsə, hətta yüz il də yaşaya bilər. Kişinin
arvadı öz dinindən olmalıdır. 50 yaşından sonra kişi asket həyatına hazırlaşır.
Bu dünyada ədalət və namusla yaşayanlar, biliklərə malik olanlar ölmürlər
və yenidən doğulmurlar. O dünyaya inanmayanları öləndən sonra yağış halında
geri göndərirlər, əməllərindən asılı olaraq o, ya insana, ya ilana, ya da şirə və ya
pələngə çevrilir.
Beləliklə, upanişad dünyagörüşü yalnız məhdud dairəyə təsir göstərə bilərdi.
E.ə. I miniiliyin VI-V əsrlərindən Hindistanda fəlsəfə artıq sisiemləşdirilmiş şəkildə, müəyyən cərəyanlar, anlayışlar formasında mövcud idi. Burada ən
ümumi anlayışlar: varliq, materiya, insan, həyat, kainat və s. haqqında əsasən
dini-mifoloji, idealist səciyyə daşıyan fəlsəfi baxışlar meydana çıxmışdı.
Əksəriyyəti dini-etik yönümlü olan bu cərəyanların içərisində materialist
tendensiyalı məktəblər də var idi. İskəndəriyyədə olduğu kimi, Hindistanda da
elmi biliklərin nailiyyətləri ilə tanışlıq fəlsəfi baxışların inkişafına səbəb oldu.
Qədim Hind fəlsəfəsi əsasən iki istiqamətdə inkişaf etmişdi: ortodoksal
(“vedləri” qəbul edən) və qeyri-ortodoksal (“vedləri” qəbul etməyən). Ortodoksal məktəblərə: 1)vedanta, 2)mimansa, 3)sankhya, 4)yoqa, 5)nyaya, 6)vayşeşik;
qeyri-ortodoksal məktəblərə: 1)caynizm, 2)buddizm, 3)çarvak, 4)lokayatlar aid
idi.
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FOLKLOR FƏLSƏFİ TƏDQİQAT OBYEKTİ KİMİ
Xülasə: Məqalədə Azərbaycan xalq poeziyasının mifdən ayrıldığı dövrdən
başlayaraq təşəkkül qanunauyğunluqları tədqiq edilir və milli fəlsəfəsi düşüncənin formalaşmasında onun əhəmiyyətli rolu əsaslandırılır.
Mifin ümumiləşdirmə, fraktallıq, aksioloji aspektin prioriteti, sinkretizm
kimi əsas atributları şifahi xalq poeziyasında özünəməxsus inkişaf xüsusiyyətləri
əldə edir.
Gerçəkliyin bütöv dərki üçün xalq poeziyasındakı ümumiləşdirmələr gündəlik həyat hadisələri zəminində adi şüur, sağlım düşüncə və xalq hikməti kateqoriyaları vasitəsilə həyata keçirilir. Başqa sözlə, xalq poeziyası milli varlığı
əsas aspektləri ilə ifadə edir.
Şifahi xalq poeziyası sadəlövh sinkretizmdən başlayaraq qeyri-xətti sinergetik sistem səviyyəsinə qədər mürəkkəb inkişaf yolu keçmişdir. Bu səbəbdən
kainatda mövcud olan fraktallıq, gerçəkliyin dərkinə yönəlmiş poetik düşüncədə
və düşüncənin poetik ifadəsi kimi xalq poeziyasının bütün şeir formalarında özünü aşkar şəkildə təcəssüm etdirir.
Milli fəlsəfi düşüncənin zəruri tərkib hissəsi kimi dini mənsubiyyət ozan
aşıqların yaradıcılığında aparıcı motivlərdən biridir. Təbiət, cəmiyyət və insan
həyatının mənası haqqında fikirlərinin arqumentləşdirilməsi üçün ozan aşıqlarımız müntəzəm şəkildə müqəddəs Quran ayələrinə istinad etmişlər.
Məqsəd: Xalq poeziyasının genezisi, inkişafı, milli fəlsəfi düşüncə tarixində rolunun araşdırılması.
Metodologiya: Tədqiqatın metodoloji əsasları kimi tarixi-məntiqi metodlardan istifadə edilmişdir.
Elmi yenilik: Xalq poeziyası təşəkkül və inkişaf prinsipləri əsasında tədqiq
edilmişdir.
Açar sözlər: xalq poeziyası, milli varlıq, dini dünyagörüşü, fəlsəfi ümumiləşdirmə, adi şüur, sağlam düşüncə, xalq hikməti, qeyri-xəttilik.
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Giriş
Sivilizasiyanın mürəkkəb və qeyri-xətti, alternativli inkişaf istiqamətləri,
beynəlxalq münasibətlərin çoxşaxəli inkişaf dinamikası müstəqilliyini əldə etmiş xalqların qarşısında öz keçmişinə qayıdış, əcdadlardan qalan milli-mənəvi
irsin qorunub saxlanması və müasir elmi metodologiyalarla tədqiqi kimi məsuliyyətli və ciddi problemlər qoyur.
Yaşadığımız qloballaşma dövründə obyektiv olaraq insanların ənənəvi həyat və düşüncə tərzi dəyişir, movcud dəyərlərə münasibətdə ənənəviliklə yenilik
arasındakı ziddiyyətlərlə qarşılaşırıq. Milli mədəniyyət məhz bu ziddiyyətlərin
dialektikası əsasında inkişaf edir. Milli mədəniyyətin inkişafı ilə bağlı bir çox
problemlərin həlli isə məhz milli mədəni irsin özündədir.
Milli mədəniyyət xalqın əsrlər boyu yaratdığı və nəsildən-nəsilə ötürdüyü
maddi və mənəvi sərvətidir, onun bütövlüyünün atributudur. Milli mədəniyyətin
nüvəsi şifahi xalq poeziyası, folklordur.
Folklor bəşər bədii- fəlsəfi mədəniyyətinin, milli-bədii ənənələrin əsası,
milli özünüdərkin ifadəçisidir, dünya binası və insan cəmiyyəti haqqında ümumiləşdirilmiş təsəvvürləri şifahi obrazlarda verir, konkret tarixi dövrdə yaranmış
ictimai münasibətlər sistemində insanın daxili dünyasını əks etdirir. Milli özünüdərk və milli mədəniyyətin formalaşmasındakı əhəmiyyətli rolu folklora fəlsəfi
tədqiqat obyekti kimi yanaşmağa əsas verir.
Tədqiqat folklorun, məxsusi olaraq xalq poeziyasının genezisi, inkişafı,
milli fəlsəfi düşüncə tarixinində rolunun araşdırılmasına həsr edilmişdir.
Tədqiqatın metodoloji əsasları kimi tarixi-məntiqi metodlardan istifadə
edilmişdir.
Tarixi metod tarixi faktlara əsaslanaraq inkişafda olan obyektin mənşəyini
və təsadüfi faktorları da nəzərə almaqla, onun inkişaf prosesinin mərhələlərini
bütün detalları ilə müəyyən etməyə imkan verir.
Məntiqi metod obyektin ümumi və əsas atrubutlarını ayıraraq onun obyektiv qanunauyğunluqlarını tarixi inkişafın ən yüksək mərhələlərində tədqiq edir.
İnkişafda olan mürəkkəb obyektlər inkişafın yüksək mərhələlərində özünün keçmiş struktur və funksionallıq xüsusiyyətlərini təkrar edir.
Tarixi-məntiqi metod vasitəsi ilə tədqiq olunan obyektin tarixi inkişafının
ümumiləşdirilmiş mənzərəsini yenidən canlandırmaq mümkündür.
Folklor ilk növbədə xalqın milli varlığını ifadə edir. Milli varlıq çoxaspektli kateqoriya kimi xalqın həyat və fəaliyyəti formasında mövcudiyyətidir. Milli varlığın əsas elementi xalqın bir çox nəsillərinin əsrlər boyu yaratdığı maddi
və mənəvi sərvəti- onun milli mədəniyyətidir. Milli varlıq xalqın özünəməxsus
maddi və mənəvi yaradıcılıq abidələrində, onun milli mədəniyyətində - dünyagörüşündə, milli dəyərlər sistemi əsasında formalaşmış həyat tərzi, idrak, etik və
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estetik baxışlarında ifadə olunur.
Bu mənbələr arasında şifahi xalq yaradıcılığını xüsusi qeyd etmək lazımdır. Belə ki, şifahi xalq yaradıcılığı, folklor milli fəlsəfənin əsas qaynaqlarından
biridir, milli fəlsəfə isə milli mədəniyyətin mahiyyətini, onun əsas məzmununu
təşkil edir. Başqa sözlə, şifahi xalq poeziyası ilk növbədə ana dilini, xalqın milli
özünüdərkini, fəlsəfi düşüncə mədəniyyətini formalaşdırır.
Mifik düşüncə
Şifahi xalq ədəbiyyatı öz mənbəyini mifologiyadan götürür. Mifologiya ictimai inkişafın ilkin mərhələsində insanların dünya haqqında ümumi məlumatlar
sistemidir. Mif, insan şüurunda ətraf dünyanın hissi-obrazlı inikas vasitəsi kimi
çıxış edir, öz daşıyıcıları üçün obyektiv olaraq qəbul edilir, dünyanın mənşəyi və
strukturu, insanla bağlı bir sıra məlumatlar, əfsanələr, normalar, ayinlər, inanclar toplusunu əhatə edir.”Mif – xüsusi dünyа duyumu, təbiət və ictimаi həyаtın
özünəməxsus obrаzlı, hissi, sinkrеtik təsəvvürü, ictimаi şüurun ən qədim formаsıdır, mif şüurun əsаs еlеmеntidir” [1, s. 45-46], “mif çox vaxt insanların dünya
qavramının universal bir vasitəsi kimi qiymətləndirilir” [2, s. 259].
Mif insan cəmiyətinin həyatında mühüm tərbiyəvi rol oynayır, insanın xeyir və şər, ədalət, sevgi, xoşbəxtlik, gözəllik, tanrı, həyat, ölüm və s. kimi əsas
mənəvi dəyərlərə münasibətini formalaşdırır. Mif yalnız bir şeyin ifadəsi deyil,
həm də onun ifadə və təyin etdiyi, canlandırdığı predmetin özüdür, “Mif xalqın
taleyi, onun özünəməxsus ilkin yaşayış formasıdır” [3, 17-18]. Mifdə hər bir şey
sakraldır, buradan da onları ifadə edən sözün sakrallığı yaranır. Sakrallıq sözün
təsir güçünü artırır, onun nominativ xassələrini, ontologiyasını əsaslandırmağa imkan verir. Mifoloji şüur üçün əsas xarakterik xüsusiyyət şərh olunan fakt
və həqiqətlərə inamdır: izah olunan hadisələr şəxsiyyətləşdirilir, eyni zamanda
müəyyən dərəcədə ümumiləşdirilir.
Mif kollektiv şüur formasıdır, kollektivin təşkilatlanmasını təşviq edir,
onun sosial və psixoloji monolitliyinin qorunmasına kömək edir, bunun üçün “...
müəyyən bir sosial qrupun bütün üzvlərinə xas olan xüsusiyyətlər nəsildən-nəsilə
ötürülür, fərdlərə qəbul etdirilir, yəni, öz obyektlərinə münasibətdə içlərində vəziyyətə uyğun olaraq hörmət, qorxu, pərəstiş və s. hisslər oyadılır"[4, s.9].
Kollektiv şüurun məhsulu olaraq mifdə kollektiv hiss və fikirlər üstünlük
təşkil edir. İnsanın bütün həyatı kollektivin fəaliyyət ritminə, həyat tərzi və düşüncəsinə tabe olur. İcmanın üzvü kollektiv təşkilatın bütövlüyünü qorumaq ehtiyacını daim hiss edir.
Ümumi və təkin oxşarlığı prinsipinə görə mifdə fraktallığın əlamətlərini
göstərmək olar: bir fərd toplumu təmsil və xarakterizə edir. Əgər hər bir fenomen
bölünməz bir mikroaləm kimi qəbul edilirsə, onda onun bir elementi ilə ona təsir
etmək mümkündür.
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Məlumdur ki, məntiqəqədərki təfəkkür kimi mifik təfəkkürdə obyеktlə subyеktin, tаmla hissəciyin, ümumiylə xüsusinin, maddiylə idealın, təbii ilə
fövqəltəbiinin еyniliyi üstünlük təşkil edir. Bu eynilik fərqlilik prinsipi ilə deyil,
oxşarlıq prinsipi əsasında aparılır. Yəni, ibtidai insan özünü hələ ətraf mühitdən
ayırmır, bütün həyatı boyu təbiətlə sıx əlaqədə olması nəticəsində özü ilə təbiət
arasındakı vəhdəti özünün hiss və münasibətlərini təbiət obyektlərinə köçürməklə ifadə edir.
Levi-Bryul məntiqəqədərki düşüncənin bu xüsusiyyətinə diqqəti cəlb
edərək göstərir ki, müasir baxışlarda sintez öz tərkib hissələri arasında məntiqi
əməliyyatlar vasitəsilə yaradıldığı və konseptual xarakter daşıdığı halda, məntiqəqədərki sintez bundan fərqli olaraq, ilk növbədə, ... öz tərkib hissələrinə ayrılmamış və ayrılması mümkün olmayan tam kimi qəbul edilir”[4, s.89]. Bu
definisiyada sintez öz mahiyyəti etibarı ilə sinkretizm anlayışına daha yaxındır.
Mifik düşüncələr öz ifadə formalarını metaforik dildə, poeziyada tapır.
Xalqların dünya baxışlarındakı sərbəstlik gündəlik təcrübə çərçivəsindən kənara
çıxaraq öz ilkin ümumiləşdirilməsini əldə edir.
Mif haqqında qısa xülasəni aşağıda qeyd edilənlərlə yekunlaşdırmaq olar:
- Mif insаn şüurunun аdi, gündəlik həyat tərzində yaranmış təbəqəsidir,
kollektiv şüurun məhsuludur. Mifik şüurda sinkretizm, sistеmlilik, ibtidai formada sintezə meyl və dünyanın bütöv dərkinin üstünlük təşkil etməsi ilə yanaşı,
“hər şеyin hər şеydə olmаsı”, yəni, fraktallığın ilkin əlamətləri aydın görünür.
- Mif müasir insan təfəkkürünün zəruri, immanent elementidir. Mifin strukturundаkı təkrаrlаr, çoxlаylılıq, irrаsionаllıq, sinkrеtiklik insаn şüurunun аtributiv xаssəsi kimi təfəkkür prosеslərində bu və yа digər formаlаrdа özünü göstərir.
Qədim insanın həyatında baş verən dəyşikliklər onu zaman-zaman yeni
problemlə üz-üzə qoyur, onun düşüncə tərzində oxşarlıqdan fərqlərə meyl formalaşmağa başlayır. Tədricən insan özünü canlı və cansız predmetlərdən fərqləndirir, adları obyekt və proseslərdən ayırır, nəticədə onun xarici dünyaya münasibəti
dəyişir, ətrafında baş verən hadisələrə daha real münasibət bəsləyir. Bu dövrlərdən başlayaraq insanda özünüdərk prosesi gedir və şifahi xalq yaradıcılığının
mifdən ayrılıb müstəqil inkişafı da məhz bu dövrlərə təsadüf edir.
“Mifoloji təməl sonrakı, “klassik” eposda izlənilə bilər. Ədəbiyyatın mifologiya ilə əlaqəsinin nağıl və qəhrəmanlıq eposu vasitəsilə olduğu ortaya çıxır”[5,
s. 581].
Şifahi xalq yaradıcılığında mifdən keçən atributları iki qrupa ayırmaq olar:
1. Dünyagörüşləri sistemi, aksioloji yönüm, irrаsionаllıq kimi nəzəri əhəmiyyət kəsb edən xassələri, belə ki, mifologiya ibtidai insanların gerçəklik, ətraf
dünya haqqında düşüncələr sistemi və ibtidai cəmiyyətin mənəvi dəyərlərinin
ensiklopediyası kimi qəbul edilir.
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2. Mifin strukturundakı sintezin analiz üzərində üstünlüyü, sinkretizm,
fraktallıq, çoxlаylılıq, ierarxiklik.
Bu atributlar, fikrimizcə, şifahi xalq poeziyasının tədqiqat istiqamətlərini
müəyyən edir.
Xalq poeziyası
Bəs şifahi xalq poeziyası mahiyyətcə nədən ibarətdir?
Poeziya hər bir xalqın ilk danışıq dilidir. “Şeir üslubu o xalqda və o dövrdə
öz həyatiliyini qazanır ki, dil hələ formalaşmayıb və yalnız poeziyanın sayəsində
öz həqiqi inkişafını tapır. ... Şair sanki xalqın dilini açan ilk insandır ki, təsəvvürlər dildə öz ifadəsini tapsın və dil vasitəsilə təsəvvürlərə yiyələnək”[6, 390-391].
Bu məntiqə uyğun olaraq idrak məsələlərində incəsənətin prioritetini Şеllinq belə ifadə edir: “…İncəsənət еlmin proobrаzıdır (еlm üçün örnəkdir), incəsənətin аrtıq nаil olduğunа еlm hələ gəlib çаtmаlıdır”[7, s.481].
Varlığa ilk dəfə poeziya əsərlərində ad verilmiş, varlığın ilkin idrak forması şeir dili ilə ifadə edilmişdir. Poeziya, incəsənətin əsas növlərindən biri kimi
zaman-zaman elmi ideyaların yaranmasına yaradıcılıq impulsları vermiş, insanın
mənəviyyat dünyası da özünün ilk təsvir və təhlilini poeziyada tapmışdır.
Nəsillərdən miras qalan poetik ümumiləşdirmələri, düşüncə, qavrama,
ümumən yaradıcılıq alqoritmlərini mövcud elmi konsepsiyalara transformasiya
etməklə xalq poeziyasındakı idrak məsələlərini daha dərindən şərh etmək olar.
Qeyd edək ki, bu poetik ümumiləşdirmələr adi şüur, sağlam düşüncə və xalq
hikməti kateqoriyaları üzərində qurulur. Bununla yanaşı, şifahi xalq poeziyasının fəlsəfi konsepsiyalarla tədqiqinda idrak, etik, estetik aspektlərin birgə, kompleks şəkildə araşdırılmasını və aksioloji aspektin ətrafında birləşdirilməsini daha
məqsədəuyğun hesab edirik.
Adi şüur
Elmi biliklərin ilkin formaları öz başlanğıcını adi şüurdan götürür. Gerçəkliklə bilavasitə əlaqə adi şüurun əsas xüsusiyyətidir. Adi şüurun strukturunda rasionalla irrasionalın, məntiqi ilə intuisiyanın vəhdəti, onun heterogenliyi və
qeyri-xəttiliyinin əsas amilləridir.
İnsanların ətraf dünyaya münasibəti ilk növbədə onların həyat təcrübəsi
əsasında formalaşmış və bu prosesdə adi şüur mühüm rol oynamışdır. Yəni, adi
şüur bizi əhatə edən dünyanın bilavasitə qavranılması əsasında formalaşdırılır
və, əsasən, yalnız ictimai həyatın hadisələriylə bağlıdır. Adi şüurda bütün insan
təbiəti əks olunur.
Adi şüur çox mürəkkəb, çoxlaylı, zidiyyətli bir fenomendir, adəti qavrayışlardan, yaşantılardan, təsəvvürlərdən, anlayışlardan yaranır ki, bunlar da qismən
kortəbii şəkildə ortaya çıxır, qismən də tərbiyənin, təhsilin, şəxsi təcrübənin təsiri
altında baş verir [8, s.119]. Bu ziddiyyətlərin arxasında gündəlik rasional, prakti132
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ki düşüncə ilə birbaşa, intuitiv, irrasional düşüncənin vəhdəti durur. Aşağıda bu
məsələni ayrıca nəzərdən keçirəcəyik.
Adi şüur ictimai şüur formasıdır, etnik stereotiplərlə əlaqəlidir. Gündəlik
şüurun ictimai şüurla fərdi şüur, dünyanın mifoloji və elmi inikası, şüurdan kənarla refleksiv şüur arasında mediator funksiyasını daşıdığını söyləyə bilərik[9,
s.91].
Adi şüur, mənəvi həyatın çoxqatlı hadisəsi kimi mürəkkəb heterogen struktura malikdir, ən müxtəlif empirik biliklərdən başlayaraq fəlsəfə, incəsənət, xalq
təbabətinə qədər sahələri ehtiva edir.
Sağlam düşüncə
Sağlam düşüncə əksliklərin vəhdətindən yaranır, rasional və irrasional,
məntiqi təfəkkür və hissi, eyni zamanda intuitiv inam, anadangəlmə instiktiv
fəhm, qabiliyyət də sağlam büşüncənin elementləridir.
Sağlam düşüncə çıxarılan əqli nəticələrin doğru olub-olmadığını yoxlamaq
üçün kriteri, “ölçü vahidi”, məntiqi vasitədir, qanundur. Sağlam düşüncə insanların ətraf gerçəkliyə və özlərinə gündəlik praktikada və əsas əxlaqi prinsiplərdə
istifadə olunan baxışlarıdır. “Sağlam insan ağlı konkretə yönəlir... fəlsəfə mücərrədçiliklə düşməndir və bizi əksinə, konkretə aparır [10 s..89], sağlam ağıl
bilavasitə bilir ki, nə düzgündür və nə yaxşıdır”[11, s.226].
Sağlam düşüncə həyat təcrübəsi və intuisiya sayəsində insanların davranış
və düşüncələrinə həqiqilik və ədalət hissləri aşılayır. Bu səbəbdən sağlam düşüncə əsaslı bilik sayılmır, bilikdə əsas olanla ikinci dərəcəli olanları və onların
sərhədlərini müəyyənləşdirir. Başqa sözlə, praktiki bilik növü kimi, insanlar öz
praktik fəaliyyətlərində sağlam düşüncənin prinsiplərinə üstünlük verirlər.
Elmi metodlara məxsus paradoksallıq sağlam düşüncə üçün xarakterik deyil. Buna baxmayaraq sağlam düşüncə universaldır, insanlar adi məişət məsələlərindən başlayaraq mürəkkəb problemlər haqqında düşünərkən ilk olaraq sağlam
düşüncəyə müraciət edirlər.
Sağlam düşüncə intuitivlik, bilavasitəlilik hesabına “hər şeyin hər şeydə
olması” prinsipinə uyğun bir sistem kimi işləyir, qeyri-xəttidir və konstruktları
isə aşkar intuitiv həqiqətlərdir[12, s.44]. Deməli, sağlam düşüncə üçün qeyri-xəttilik və fraktallıq xasdır.
Sağlam düşüncə gündəlik motivləri, insanların adi və gündəlik təcrübələrində rəhbərlik etdiyi motivləri xarakterizə edir. Sağlam düşüncə özünü folklorda, insanların bədii əsərləri qiymətləndirmələrində və çox vaxt estetikada bədii
zövqlərini müəyyənləşdirərək müəyyən dərəcədə özünü sənət və ədəbiyyat sahəsində hiss etdirir.
Adi sağlam düşüncənin tətbiq sahəsi məişət məsələlərindən tutmuş ən
mürəkkəb ictimai məsələləri əhatə edir. İctimai varlığın təsiri şüurun bütün səviy133
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yələrinə bu prizmadan keçir. Sağlam düşüncə insanların qarşılaşdığı problemlərin həllində istifadə etdiyi ilk kriteridir. Biz cəmiyyət və insanla bağlı problemlər
barədə düşünərkən ilk mühakimələrimizi sağlam düşüncə prinsipləri üzərində
qururuq. Çünki, sağlam düşüncənin intuitiv həqiqəti hər bir təcrübəni qabaqlayir.
Xalq hikməti
Adi şüurun və sağlam düşüncənin qanunauyğunluqları əsasında xalq hikməti yaranır və inkişaf edir. Xalq hikməti gerçəkliyin dərkində özünəməxsus
qnoseoloji imkanlara malikdir. Xalq hikmətində ümumiləşdirmələr insanların
çox tərəfli fəaliyyətlərində uzun və çox ciddi bir sınaqdan keçmiş bir prinsip,
qayda və inanclar çərçivəsində aparılır. Gerçəkliyin dərki prosesində böyük əksəriyyət tərəfindən qəbul edilir.
Xalq hikməti bir çox nəsillər tərəfindən yaradılmış milli mənəvi dəyərlərin
toplanması, nəsildən-nəsilə ötürülməsi və maddi və mənəvi təcrübənin mövcud
sosial mühitdə yaradıcı şəkildə istifadəsi proseslərindəki ziddiyyətlərin dialektikasını əks etdirir.
Xalq hikməti həyat təcrübəsinin ötürülməsi vasitəsi qismində çıxış edərək
artıq mənəvi mədəniyyətin inkişafının ən erkən mərhələlərində baş verir və cəmiyyətdə insan əməllərinin mənəvi tərəfi ilə əlaqəli məsələlərin nəzəri araşdırmalarını qabaqlayır.
Xalq hikməti insanların mənəvi-praktik fəaliyyətinin ən əhəmiyyətli nəticələrinin milli mədəniyyətin təməl elementlərindən biri kimi şair və filosofların
yaradıcılığı üçün mənbə rolunu oynayır.
Bunu biz poetik refleksiyanın timsalında görə bilərik. Poetik refleksiya
şairlərin poeziya haqqında düşüncələrinin təhlilinə yönəlmiş düşüncədir, şifahi
xalq poeziyasında bir çox ozan aşıqların yaradıcılıq və poetik düşüncələrinin
təhlilinə yönəlmiş düşüncə formasında özünü göstərir. Bununla yanaşı, poetik
refleksiya xalq poeziyasında milli dünyagörüşünün xüsusiyyətləri və onun daha
adekvat poetik ifadəsi üçün yeni şeir formalarının yaradılması forması kimi ifadə
olunur. Beləliklə, poetik refleksiya, nüvəsini şifahi xalq poeziyasının təşkil etdiyi
milli mədəniyyətin inkişafını tədqiq etməyə imkan verir.
Xalq poeziyasında poetik refleksiya bir çox ozan aşıq nəsillərinin poeziyanın mahiyyəti, onun nəzəri və praktiki aspektləri, poetik yaradıcılıq prinsipləri
haqqında düşüncələri sistemindən ibarətdir.
Tufarqanlı Abbas və Qurbanidən başlayaraq ustad sənətkarlarımız poeziya
və şair haqqında nəzəri əhəmiyyət kəsb edən qiymətli fikirlər söyləmişlər [13,
s.48-49].
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Rasionallıq və irrasionallıq
Xalq poeziyasında ümumiləşdirmə vasitələrindən biri də mifoloji təfəkkürdən keçən irrasionallıqdır.
Rasional və irrasional prinsiplər fəlsəfənin epistemoloji problemləri ilə
bağlıdır. Rasional və irrasional prinsiplər arasındakı dialektik əlaqələr dünyagörüşlərin mahiyyətini təyin edir,
Rasionallıq səmərəlilik, məntiqilikdir. Zaman dəyişdikcə rasionallığa olan
tələblər sərtləşdirildiyinə görə rasionallığın sərhədləri genişləndirilir və irrasionallığa keçid zərurəti yaranır. Belə ki, yalnız rasional məntiqlə obyektiv gerçəkliyin dərki mümkün deyil.
İrrasional, bir fəlsəfi anlayış kimi ağılın hüdudlarından kənar, məntiqi idraka tabe olmayan gerçəklik sahəsini xarakterizə edir, digər tərəfdən gizli bilik
formaları kimi qiymətləndirilir. Gizli biliklər isə, məlumdur ki, avtomatizm, bacarıq, vərdiş, intuisiyanın sayəsində formalaşır. Ümumiyyətlə, “irrasionalizm, bu
ədalətli həqiqətin ifadəsindən, bu daha mürəkkəb qanunların ümumilikdə rasional olaraq anlaşılmaz olduğu və müəyyənləşdirilib sabitləşə bilmədikləri ifadəsinə keçdiyi yerdən başlayır” [14, s.58].
İrrasional prinsiplər həyatın bütün sahələrinə nüfuz edir, insanın etik və
estetik dünyagörüşlərinin formalaşmasının zəruri elementlərini təşkil edir. İrrasionalizmin konstruktiv rolu gerçəkliyin irrasional mahiyyətini təsdiqləyir. Dünyanın bütöv dərki üçün irrasional amillərin nəzərə alınması vacibdir. İrrasional
prinsiplər, eyni zamanda, insan həyatının emosional və psixoloji sferasını əhatə
etməklə yanaşı, mədəniyyətin formalaşmasında, cəmiyyətin etik və estetik tərbiyəsində mühüm rol oynayır.
İnsanın yaradıcılıq prosesində rasional və irrasional elementlərin yeri və
rolu haqqında Hegel yazır:"... rasional dediklərimiz əslində ağıl aləminə aiddir
və irrasional dediklərimiz isə daha çox ağıllılığın başlanğıcı və izidir ... "[15, s.
416-417].
Poeziya irrasionaldır, insanların gerçəklik haqqında düşüncələri, qarşılaşdığı hadisələrlə bağlı keçirdiyi hiss və həyəcanları, yaşantıları, poeziyada metaforik bir dildə ifadə olunur.
Xalq poeziyasında hələ XVI əsrdən başlayaraq yaradılmaş cığalı təcnis irrasionalın gizli bilik növü fikrini təsdiqləyir. Cığalı təcnis qeyri-xətti sintezin nümunəsidir. Belə ki, struktur baxımından cığalı təcnis iki müstəqil şeir formasının,
bayatı-təcnis və təcnisin sintezidir. Bəllidir ki, istər təcnis, istərsə də bayatı-təcnis
qeyri-xəttidir. Hər iki şeir forması cinas sistemi ətrafında birləşdirilir [16, s.35].
Cinas sistemi bifurkasiya nöqtələridir. Cığalı təcnisin timsalında göstərmək olar
ki, qeyri-xətti sintez bir elmi konsepsiya kimi işlənib hazırlanmasından əsrlərlə
öncə Azərbaycan xalq poeziyasında istifadə olunurdu.
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Xalq poeziyasının gerçəkliyi inikas adekvatlığını yoxlamaq üçün sistem-struktur metodologiyası daha geniş tətbiq olunur. Sistem-struktur metodologiyasının tətbiqi nəticəsində kainat, baş beyin və təcnisin strukturları arasında
izomorfluq aşkar edilmişdir[17, s.111-112]. Belə ki, bu strukturların formalaşması mərkəz və onun ətrafı prinsipi üzrə baş verir, ona görə də böyüyün kiçikdə təkrarı, yəni fraktallıq hər üç struktur üçün xasdır. Obyektlə onun inikası arasındakı
struktur izomorfluğu inikasın adekvatlığı üçün zəruri və kafi şərtlərdən biridir.
Xalq poeziyasının aparıcı motivlərindən biri də dini mənsubiyyətdir. Dini
baxışlar öz təbiəti etibarilə irrasionaldır.
Dini dünyagörüşü dünyanın irrasional prinsiplər vasitəsi ilə dərki sayəsində formalaşır və elmi dünyagörüşünə alternativdir və onu tamamlayır. Belə ki,
rasionallıq və irrasionallıq elmi-fəlsəfi baxışlara müvafiq olaraq bilik və inamla
ifadə edilir.
Artıq məlumdur ki, irrasional düşüncə güclü bir irəliləyiş mühərriki və ya
sənət əsərlərinin yaradılmasına köməkçi ola bilər.
İ. Kant idrak prosesində inamı rəy və biliklə birlikdə üç zəruri elementin
biri kimi qəbul edir. Əgər hökmün həqiqiliyinin tanınması subyekt tərəfindən
kafi əsasa malikdirsə, eyni zamanda obyektiv əsasa malik deyilsə bu inam(iman)
adlanır [18, s.604].
İnamın aksioloji rolu, başqa sözlə, elm və incəsənət sahəsində yaradıcılığın
dəyər yönümü cəmiyyət üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bizdə nəyəsə inam
yaranırsa, bu sonradan əqidəyə, imana çevrilir. İman irrasional mənşəlidir, qeyd
edildiyi kimi, məntiqi təfəkkürə tabe deyil.
İnam idrak prosesinin katalizatoru, onun sürətləndiricisidir.
Öz növbəsində, V. Lektorski inancın epistemoloji əhəmiyyətini "empirik
asılılıqlar, müxtəlif növ eksperimental nəticələr"dən ibarət olduğu qənaətindədir
[19, s.58].
İndiki dövrdə rasionallıqla yanaşı elmi, mifik, dini, əxlaqi, mənəvi fenomenlər dünyanın bütöv dərkinə yönəlmiş elmi-nəzəri biliklərin zəruri tərkib hissələridir. Rasional və irrasional, məntiqi və mistik biliklərin sintezi elm və incəsənət sahəsində qazanılan nailiyyətlərin əsas mənbəyidir.
Azərbaycan xalq poeziyasında irrasionallıq el şairlərinin gözəl və gözəllik
haqqında şeirllərində özünü daha qabarıq şəkildə göstərir. Gözəllik kateqoriyasına münasibət xalq poeziyasında gözəlliyin ilahiləşdirilməsi formasında təcəssüm
olunur. Gözəlliyin ilahiləşdirilməsində ilk növbədə Quran ayələrindən, ümumən
İslam dünyagörüşündən istifadə olunur.
Azərbaycan xalq poeziyasının qnoseoloji problemlərindən biri onun təşəkkülü prosesinin tədqiqidir. Xalq poeziyasının əsrlərlə davam edən təşəkkül prosesləri özünün ümumi qanunauyğunluqlarını formalaşdırmışdır. Türk xalq poezi136
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yasının genezisi sadədən mürəkkəbə prinsipinə əsaslanır. Ən çox yayılmış şeir
forması bayatı türk xalq poeziyasının nüvəsini təşkil edir, qalan şeir formaları
bayatının üzərində qurulmuşdur. Çoxəsrlik genezisi nəticəsində xalq poeziyasının öz optimal formasını alması Kolmoqorovun qnoseoloji prinsipinə cavab verir
[16, s.37].
Tədqiqatın nəticələri qismində aşağıdakıları qeyd etməyi məqsədəuyğun
hesab edirik:
1.Gerçəkliyə poetik-mənəvi münasibət insanın dünyagörüşünü formalaşdıran ilk faktorlardan biridir, poeziya mаddi və mənəvi dünyаya münasibətin ilk
ifadə formasıdır.
2.Şifahi xalq poeziyası varlığın ilk idrak formalarından biri kimi milli
fəlsəfi düşüncə mədəniyyətinin formalaşdırılmasında əhəmiyyətli rol oynayır.
Şifahi xalq poeziyasında xalqın dünyagörüşü, ictimai özünüdərki, həyat tərzi,
adət-ənənələri, insan, cəmiyyət və təbiət haqqında düşüncələri, dəyər yönümlü
fikirləri öz bədii-fəlsəfi əksini tapır.
3.Nəsillərin yaratdığı poetik ümumiləşdirmələr, mücərrəd sxemlər, düşüncə, qavrama, ümumən yaradıcılıq alqoritmləri folklor mətnləri əsasında yenidən
canlandırmaq və onları zamanın mövcud konsepsiyalarına transformasiya etmək
üçün milli metodoloji vasitələr kompleksidir.
4.Xalq poeziyası adaptiv labildir və özünüinkişaf etdirən sistem olaraq yenilikləri mənimsəməyə qadirdir, gerçəklikdə baş verən dəyişikliklərə milli münasibətin poetik ifadəsini verir, insanların konsolidasiyasını təmin edən dəyər
yönümlü funksiyaları yerinə yetirir.
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Фахраддин Кулиев
ФОЛЬКЛОР КАК ОБЪЕКТ ФИЛОСОФСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Резюме: В статье исследованы закономерности становления Азербайджанской народной поэзии со времен её разделения от мифа до настоящего времени и обозначено её значение в формировании национального
философского мышления.
Такие основные атрибуты мифа, как обобщение, фрактальность, приоритет аксиологического аспекта, синкретизм получают своеобразное развитие в народной поэзии.
Обобшения, направленные на целостное познание действительности,
имеющиеся в народной поэзии, проводятся с помощью категорий обыденного мышления, здорового смысла и народной мудрости на основе повседневной жизненной практики. Иными словами, народная поэзия выражает
национальное бытие в его основных аспектах.
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Устная народная поэзия прошла сложный путь развития от наивного
синкретизма до нелинейной синергетической системы. В силу этого, фрактальность универсума, ярко проявляет себя в поэтическом мышлении, как
одном из древних методов познания действительности и во всех стихотворных формах народной поэзии, как способа выражения поэтических мыслей.
Религиозная принадлежность, как необходимый элемент национального философского мышления является одним из ведущих мотивов творчества озанов ашугов. Они для убедительности своих мыслей о природе,
обществе и смысле человеческой жизни регулярно использовали аяты священного Корана.
Цель. Исследование генезиса, развития народной поэзии, и её роли в
истории национального философского мышления.
Методология. Использованы историко-логические методы.
Научная новизна: Народная поэзия исследована на основе принципов становления и развития.
Ключеые слова: народная поэзия, национальное бытие, религиозное
мировоззрение, философское обобшение, обыденное сознание, здравый
смысл, народная мудрость, нелинейность.
Fakhraddin Quliyev
FOLKLORE AS AN OBJECT OF PHİLOSOPHİCAL RESEARCH
Summary: The article examines the regularities of the formation of
Azerbaijani folk poetry from the time of its separation from myth to the present
time and outlines its significance in the formation of national philosophical
thinking.
The main attributes of the myth, such as generalization, fractality, the
priority of the axiological aspect, syncretism, receive a kind of development in
folk poetry.
Generalizations aimed at a holistic knowledge of reality, available in folk
poetry, are carried out using the categories of everyday thinking, healthy meaning
and folk wisdom on the basis of daily life practice. In other words, folk poetry
expresses national life in its main aspects.
Oral folk poetry has gone through a difficult path of development from
naive syncretism to a nonlinear synergetic system. Because of this, the fractality
of the universe clearly manifests itself in poetic thinking, as one of the ancient
methods of cognizing reality and in all poetic forms of folk poetry, as ways of
expressing poetic thoughts.
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Religious affiliation, as a necessary element of national philosophical
thinking, is one of the leading motives for the creativity of ozans ashugs. They
regularly used the verses of the Holy Quran to convince their thoughts about the
nature, society and the meaning of human life.
Target. Study of the genesis, development of folk poetry, its role in the
history of national philosophical thinking.
Methodology. Historical and logical methods were used.
Scientific novelty: Folk poetry is studied by the principles of formation
and development.
Key words: folk poetry, national life, religious worldview, philosophical
generalization, everyday consciousness, common sense, folk wisdom,
nonlinearity.
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Q AY D A LA R
“Mədəniyyət dünyası” adlı elmi-nəzəri məcmuədə məqalələr Azərbaycan, rus və ingilis
dillərində çap olunur. Məqalənin əlyazmasını kompyuterdə
Microsoft Word redaktorunda Azərbaycan, rus və ingilis dillərində, Times New Roman şrifti
ilə, 12 ölçüdə, 1,5-intervalla, A4 formatlı ağ vərəqdə tərtib etmək lazımdır. Məqalənin həcmi 6
səhifədən az olmamalıdır.
Məqalənin başlanğıcında məqalənin UOT indeksi, müəllifin soyadı, adı, atasının adı,
işlədiyi müəssisə və onun ünvanı, vəzifəsi, elmi adı, elmi dərəcəsi və ya fəxri adı, email ünvanı,
daha sonra, məqalənin adı, məqalə hansı dildə yazılmışsa həmin dildə qısa xülasəsi və açar sözlər (6-10 söz) verilməlidir. Məqalənin sonunda elm sahəsinin və məqalənin xarakterinə uyğun
olaraq işin elmi yeniliyi, tətbiqi əhəmiyyəti, iqtisadi səmərəsi və sair aydın şəkildə verilməlidir.
Məqalənin sonunda ədəbiyyat siyahısından sonra digər iki dildə xülasə (müəllifin adı və
məqalənin adı həmin dillərdə göstərilməklə) («резюме» və «summary») və həmin dillərdə açar
sözləri («ключевые слова» və «key
words») verilməlidir. Məqalələrin müxtəlif dillərdə olan xülasələri bir-birinin eyni və məqalənin məzmununa uyğun olmalıdır. Xülasələr elmi və qrammatik baxımından ciddi hazırlanmalıdır.
Məqalədə verilən ədəbiyyat siyahısı əlifba ardıcıllığı ilə deyil, istinad olunan ədəbiyyatların mətnində rast gəlindiyi ardıcıllığı ilə nömrələnməli və məsələn, [1] və ya [1, s. 119] kimi
işarə olunmalıdır. Eyni ədəbiyyata mətndə başqa bir yerdə təkrar istinad olunarsa, onda istinad
olunan həmin ədəbiyyat əvvəlki nömrə ilə göstərilməlidir.
Kitab və jurnallara istinad aşağıdakı qaydada verilməlidir:
1. Müəllifin soyadı və inisialı. Kitabın adı. Cildin nömrəsi. Şəhər: nəşriyyat, nəşr ili,
ümumi səhifələrin sayı;
2. Müəllifin soyadı və inisialı. Məqalənin adı // Jurnalın adı, nəşr ili, buraxılış nömrəsi,
başlanğıc-son səhifələr.
Məqalənin quruluşu:
• məqalənin UOT indeksi
• Müəllifin soyadı, adı, atasının adı.
• İşlədiyi müəssisənin adı, vəzifəsi, elmi adı və elmi dərəcəsi, fəxri adı (və ya doktorant
və ya dissertant olduğu təşkilatın adı, təhsilin forması)
• İşlədiyi müəssisənin (və ya doktorant olduğu təşkilatın) ünvanı (poçt nömrəsi göstərilməklə)
• Müəllifin email ünvanı
• Məqalənin yazıldığı dildə qısa xülasəsi və açar sözlər (6-10)
• Baş hərflərlə məqalənin adı
• Məqalənin mətni
• İstinad olunmuş ədəbiyyat siyahısı
• Digər iki dildə məqalənin adı və müəllifin adı və soyadı göstərilməklə qısa xülasəsi və
açar sözlər (6-10)
Məqalə aşağıdakı hissələrdən ibarət olmalıdır:
• Giriş
• Məsələnin qoyuluşu
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• Məsələnin həlli
• Nəticə (elm sahəsinin və məqalənin xarakterinə uyğun olaraq işin elmi yeniliyi, tətbiqi
əhəmiyyəti, iqtisadi səmərəsi və sair)
• Ədəbiyyat
Məqalənin redaksiyaya təqdim olunması:
• Məqalənin çap olunmuş əlyazması (1 nüsxədə) və onun elektron variantı Compakt
Diskdə (CD və ya CD-RW) və məqalənin çap olunması üçün müəssisə tərəfindən təsdiq olunmuş müvafiq sənədlərlə (məqaləyə 2 rəy və təşkilatın (kafedranın) iclas protokolundan çıxarış)
birlikdə jurnalın məsul katibinə (İnşaatçılar pr. 39, ADMİU, əsas bina, II mərtəbə, Elmi hissə)
təqdim edilməlidir.
• Ayrıca vərəqdə müəllif haqqında anket-məlumat əlavə olunmalıdır. Məlumatda müəllifin soyadı, adı, atasının adı, elmi dərəcəsi, elmi adı, müəssisənin adı, müəssisənin ünvanı, ev
ünvanı, email ünvanı və telefon nömrəsi göstərilməlidir.
• Məqalə jurnalın internet səhifəsinə göndərilə bilər.
E-mail:journal.admiu@gmail.com
• Lazım gəldikdə jurnalın redaksiyası məqalənin nəşri üçün əlavə sənədlər tələb edə
bilər.
• Məqalənin əlyazması və CD geri qaytarılmır.
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ:
В научно-теоретическом сборнике «Мир культуры» статьи публикуются на азербайджанском, русском и английском языках. Рукопись статьи должна быть набрана на
компьютере по программе MicrosoftWord на азербайджанском, русском и английском
языках шрифтом TimesNewRoman, размером 12, интервалом 1, 5 , форматом А4. Объемстатьи должен быть не менее 6 страниц.
Вначале статьи отображается индекс УДК, фамилия, имя, отчество автора, место
работы (адрес учреждения), должность, ученое звание, учёная степень или почетное
звание, е-mail, затем отмечается название статьи, краткое резюме и ключевые слова (610 слов) на том языке, на котором написана статья. В конце нужно чётко и ясно показать
новизну, практическую значимость и эффективность работы в соответствующей области
науки.
В конце статьи после списка использованной литературы даётся краткая аннотация
на двух других языках (указать автора и название статьи) («резюме» и «summary») и
ключевые слова («ключевые слова» и «keywords») на этих языках. Все резюме должны
отражать содержание и подготовлено очень строго с научной и грамматической точки
зрения.
В статье список литературы дается не по алфавитному порядку, а по порядку цитат,
например, [1] или [1, s. 119]. Цитата из одной и той же литературы дается предыдущим
номером.
Цитаты из книг и журналов даются в следующем порядке:
1. Фамилия и инициалы автора. Название книги. Том. Город: издательство, год издания, количество страниц.
2. Фамилия и инициалы автора. Название статьи // Название журнала, год издания, номер издания, начальная и последняя страницы.
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Последовательность оформления (структура) статьи:
• индекс УДК
• фамилия, имя, отчество автора
• название учреждения, место работы, должность, ученое звание, ученая степень
или почетное звание (или название организации докторанта или диссертанта, форма
учебы) адрес учреждения (или организации докторанта), где работает (указать почтовый
номер),
• е-mail автора,
• краткое резюме и ключевые слова (6-10 слов) на том языке, на котором написана
статья
• Название статьи с большими буквами
• Текст статьи
• Список использованной литературы
• краткое резюме на двух других языках (с указанием автора и названия статьи) и
ключевые слова (6-10 слов) на этих языках.
Статья должна состоять из следующих частей:
• Введение
• Постановка проблемы
• Решение проблемы
• Выводы (новизна, практическая значимость и эффективность работы в
соответствующей области науки)
• Литература
Представление статьи в редакцию:
• Рукопись статьи (1 экземпляр) и ее электронный вариант на CompaktDiske (CD
или CD-RW) и соответствующие документы для публикации статьи, утвержденные
учреждением (2 рецензии и выписка из протокола заседания организации (кафедры))
должны быть представлены ответственному секретарю журнала (Пр. Строителей 9,
АГУКИ, основное здание, II этаж, Научная часть).
• Анкет-справка об авторе представляется отдельно. В справке нужно указать
фамилию, имя, отчество автора, ученое звание, ученую степень, название и адрес
учреждения, домашний адрес, е-mail и номер телефона.
• Статью можно послать на Интернет-страницу журнала.
Е-mail: journal.admiu@gmail.com
• В случае необходимости редакция журнала может потребовать дополнительные
документы для публикации статьи.
• Рукопись статьи и CD не возвращаются.
RULES
In the scientific -theoretical edition “Worldof culture”are published in Azerbaijani,
Russian and English languages. Articles must be written on the computer in Microsoft Word
with Times New Roman type of 12 size, 1, 5interval and on a white paper of A4 format. Pages
of the article must be not less than 6.
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At the top of the article it must be noted UOT index of article, name and surname of
the author, his place of work and post address, scientific degree, honorary title, e-mail, title of
the article, its short summary, and key words (6-10) At the end of the article it must be clearly
written about scientific novelty of the article, importance of its research, economical benefit etc.
At the end of the article it must be noted list of references, in two languages title of the
article, name of the author summary and key words.
Content of the summaries in two languages must be same and suit to the content of the
article. Summaries must be written grammatically and scientifically. List of references must
not be given in alphabetical order but in the order of their place in the article, for example, [1]
or [1, p. 119]. If any literature is used in the article repeatedly it must be noted by the previous
number.
Reference to books and journals must be given as below:
1.Surname and initials of the author. Title of the book. Number of the volume. City:
edition, publication year, number of pages.
2.Surname and initials of the author. Title of the article// Name of the journal,
publication year, issue number, the first and the last pages.
Structure of the article:`
• UDC index of the article
• Name and surname of the author
• Place of work and post, scientific degree, honorary title (it must be noted name of the
institution where one is a candidate for a degree or a doctor for a degree. )
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