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HƏYAT  DÜŞÜNCƏLƏRİHƏYAT  DÜŞÜNCƏLƏRİ
MUSİQİ  HAQQINDA

1. Azərbaycan musiqisi kommersiyaya aludə (onları səviyyəsiz şoular, mənasız 
     verilişlər, bayağı, əttökən musiqinin təbliği daha çox 
Musiqi həyatımın ayrılmaz hissəsidir. Musiqinin maraqlandırır) olduqlarından, onlardan əsl musiqinin 

ovsunlayıcı qüvvəsini, insan həyatındakı  rolunu, təbliğini gözləmək yersizdir.
təsirini lap uşaqlıq vaxtlarımdan duymuşam, hiss Mən, hər yazımı yazanda, özümə  sual verirəm: 
etmişəm. Mənim “musiqi məktəbim” də, “musiqi mənim bu yazını yazmaqda haqqım varmı? Musiqi 
Akademiyam” da radio olmuşdur. Ona görə də, məni təhsili olmayan bir adamın musiqi haqqında 
musiqi aləminə qovuşdurduğu üçün radioya minnətda- danışmağa, yazmağa haqqı çatırmı? Özüm də cavab 
ram. verirəm ki, musiqidən yazmaq üçün heç də bu sahədə 

professional olmağa ehtiyac yoxdur. Musiqi haqqında 
sıravi dinləyicinin subyektiv, yalnız ona aid olan 
fikirlərini bilmək daha maraqlıdır. Odur ki, özümə 
haqq qazandırıb musiqi haqqında yazmaq istəyirəm. 
Nədən başlamalı? Əlbəttə, Azərbaycan musiqisindən. 
Ona görə yox ki, özümüzünküdür. Ona görə ki, 
Azərbaycan musiqisi dünya musiqisində özünün 
ləyaqətli, şərəfli yerini tutub. Musiqinin elə bir janrı 
yoxdur ki, Azərbaycan öz sözünü deməsin.

Azərbaycan musiqisindən danışanda, şübhəsiz, 
öncə dahi Üzeyir Hacıbəyli göz önünə gəlir. Əbəs deyil 
ki, ona Azərbaycan klassik musiqisinin banisi deyirlər.

Orta və ali məktəblərin buraxılış siniflərinin şagird-
ləri, tələbələri üçün hazırlanan vinetka kimi bir vinetka 
“Azərbaycan musiqi məktəbi” üçün düzəltsəydik, 
“direktorun”, “rektorun” (bu şəxslər vinetkanın yuxa-
rısında, ortada, başqalarından daha böyük yer tuturlar) 
yerində, əlbəttə ki, Üzeyir Hacıbəylinin şəkli verilərdi. 
Buna nə dünya şöhrətli Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, 
nə maestro Niyazi, nə də sağlığında klassik səviyyəsinə 
yüksəlmiş Arif Məlikov etiraz edərdi. Çünki Üzeyir 
Hacıbəyli müəllimlərin müəllimi idi.Keçən əsrin əllinci illərinin əvvəllərində  Ağcabə-

Üzeyir Hacıbəylinin yaradıcılığına, yaratdıqlarına, didə şəxsi evlərin radiolaşdırılmasına başlandı  və 
gördüyü işlərə nəzər saldıqda, araşdırdıqda, heyrət-tezliklə hər bir evdə, ailədə radionun mübarək səsi 
lənməyə bilmirsən. Bir şəxsin tarixi nöqteyi-nəzərdən gəldi. O zaman radioda öz işini sevən professionallar 
qısa bir müddətdə Azərbaycan musiqisinə gətirdiyi çalışırdı. Radio musiqinin əsl təbliğatçısına 
inqilabi yeniliklər öz həcminə, əhəmiyyətinə görə yerə-çevrilmişdi. Hər radio dinləyicisi öz zövqünə uyğun 
göyə sığmır. O, həm dahi bəstəkar kimi musiqinin musiqi eşidə bilirdi.
bütün janrlarında şedevr əsərlər yaradıb, həm də Yeri gəlmişkən, deyim ki, musiqi təbliğatı  
istedadlı təşkilatçı kimi musiqimizi təşkilatlandırıb, telestudiyalarda daha uğurlu alınardı, çünki burada 
librettolar yazıb, müxtəlif mövzularda yüzlərlə dinləyici həm görür, həm də eşidir. Təəssüf ki, telestu-
məqa ləs i  i l ə  mi l l ə t in  maar i f l ənməs ində ,  diyalar (“Mədəniyyət” kanalı istisna olmaq şərtilə) 
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mədəniyyətimizdə müstəsna rol oynayıb. Arif Məlikovun səhnələrdən düşməyən baletləri, 
Üzeyir Hacıbəylinin “Arşın mal alan”, “O olmasın, simfoniyaları göstərdi ki, Üzeyir bəyin bünövrəsini 

bu olsun” operettaları yüz ildir ki, səhnələrdən düşmür. qoyduğu Azərbaycan klassik musiqisi etibarlı 
“Leyli və Məcnun”, “Əsli və Kərəm” operaları ilə o, əllərdədir.
Şərqdə ilk opera yaratdı. Bu operalar muğamlar üzərin-  Sonrakı bəstəkarlar nəsli Vasif Adıgözəlov, Şəfiqə 
də qurulmuşdu, Azərbaycan musiqi alətlərindən istifa- Axundova, Aqşin Əlizadə, Xəyyam Mirzəzadə, Tofiq 
də olunurdu. O dövrdə bu, dinləyicilər, tamaşaçılar Bakıxanov, Emin Sabitoğlu, Polad Bülbüloğlu, Ramiz 
üçün daha başa düşülən idi. Lakin bu operalardakı bəzi Mirişli, Cavanşir Quliyev, Eldar Mansurov və 
musiqi parçaları, xorlar Qərb yönlü operanın tezliklə başqaları öz yaradıcılıqları ilə sübut etdilər ki, 
yaranacağına bir işarə idi. Doğrudan da, çox keçmədi Azərbaycan musiqisi dünya musiqisində öz ləyaqətli 
klassik Qərb operaları üslubunda möhtəşəm “Koroğlu” yerini həmişə saxlayacaq.

Əlbəttə, Azərbaycan musiqisi bu yazdıqlarımla operası yarandı. Operanın əzəmətli uvertürası illər 
bitmir. Axı, bizim muğam kimi bir xəzinəmiz var.keçdi, Vətənimizin ikinci himninə çevrildi. Həm 

Mən dünyaya gözümü muğamla açmışam, çünki sovetlər dövründə Azərbaycan SSR-in, həm də 
Qarabağda, Ağcabədidə doğulmuşam. O dövrlərdə müstəqil Respublikamızın dövlət himninin 
nəinki ustad xanəndələr, hətta, adi toy xanəndələri musiqisinin Üzeyir bəy tərəfindən yazılması da onun 
klassik muğam oxuyurdular, uşaqdan tutmuş qüdrətindən xəbər verir. O, böyük novator idi. Dövlət 
böyüklərə qədər hamı muğamı dəyərləndirə bilirdi, xalq çalğı alətləri orkestrini, Dövlət simfonik orkestrini 
ifasında xətalar olan xanəndəyə qulaq asmazdılar. yaratdı, onlar üçün ilk olaraq əsərlər yazdı (1 və 2 saylı 

 … Yol maşını ilə Ağcabədiyə  gedirdim. Maşın fantaziyalar, “Arazbarı” və s.). Müslüm Maqomayev 
yola düşən kimi sürücü maqnitofonu işə saldı. Kimsə və başqaları da yeni yaranmış orkestrlər üçün musiqi 
kiminsə ata, ana, bacı, qardaş haqqında yazdığı bəstələdilər. 
əttökən, səviyyəsiz şeirləri üstündə guya muğam Şedevr romanslar (Azərbaycan musiqisi üçün yeni 
oxuyurdu. Əslində isə, o, cılız səsi ilə ağı deyirdi, janr) da (“Sənsiz”, “Sevgili canan”) Üzeyir bəyin 
mərsiyə deyirdi (mən muğam ifasına utanclıq gətirən, yetirmələri idi.
səviyyəsiz mahnı ifaçıları barədə “Musiqi terrorizmi” Özümə sual verirəm: nədən Üzeyir bəy klassik janr 
adlı yazı dərc elətdirmişəm). Bu “şedevr”ə qulaq olan simfoniyalar yaratmayıb. Özüm də cavab verirəm: 
asmaq məcburiyyətində idim. Lakin artıq dözə Üzeyir Hacıbəyli Azərbaycan klassik musiqisinin 
bilməyib sürücüyə müraciətlə dedim:b ü n ö v r ə s i n i  q o y m a q  v ə  b u  b ü n ö v r ə n i  

–ağcabədilisən? möhkəmlətməklə məşğul idi. Simfoniyaların da 
–Bəli. növbəsi gələcəkdi. Axı, onun yaradıcılıq istedadının 
–Lap köklü ağcabədili? həddi-hüdudu yox idi. Onun simfoniyalar yaratmağa 
–Bəli. qüdrəti çatırdı. Təkcə “Koroğlu” operasının 
–Amma inanmağım gəlmir. uvertürasını dinləməklə bu qənaətə gəlmək olar. Bu 
–Niyə ki? uvertüra elə bütöv bir simfoniyaya bərabər musiqidir. 
–Çünki inana bilmirəm ki, köklü ağcabədili belə bir Uvertüradan görünür ki, Üzeyir bəy Bethoven tipli 

səviyyəsiz “musiqi”yə qulaq asa bilsin. Ə, Mütəllim simfoniyalar yaradacaqdı, əzəmətli, təntənəli, 
Mütəllimov, Yaqub Məmmədov kimi korifeylərə qulaq qəhrəmanlıq əsərləri. Çox heyf ki, ömür imkan 
asmış bir adam bu cür “zibil musiqi”yə necə qulaq asa vermədi. Çox əsərləri yarımçıq qaldı, yazmağı 
bilər? planlaşdırdığı əsərlər yazılmamış qaldı. Xoşbəxtlik 

–Müəllim, onların hər ikisinin, Xan Şuşinskinin, onda idi ki, Üzeyir bəyin istedadlı şagirdləri öz 
Arif Babayevin, Dədə Süleymanın kasetləri, diskləri sözlərini deməyə başlamışdılar. Qara Qarayev, Fikrət 
məndə çoxdan var, elə burada olanları da var. Amma Əmirov, Cövdət Hacıyev, Niyazi, Rauf Hacıyev, Tofiq 
mən onlara evdə qulaq asıram, maşında isə müasir Quliyev, Cahangir Cahangirov, Arif Məlikov və 
sərnişinlərin zövqünü nəzərə alaraq, sizin “zibil başqaları öz ustadlarının arzularını şərəflə yerinə 
musiqi” adlandırdığınız “musiqi”ni səsləndirməli yetirirdilər.
oluram – deyib, Mütəllim Mütəllimovun “Segah”ını Qara Qarayevin dünyaya səs salmış  “Yeddi gözəl”, 
səsləndirdi. “İldırımlı yollarla” baletləri, simfonik əsərləri, Cövdət 

Sürücü haqlıdır. İndi səviyyəsiz, insanların musiqi Hacıyevin simfoniyaları, dünya şöhrətli dirijor 
zövqünü korlayan “musiqi”nin təbliği onun çoxsaylı Niyazinin “Rast” simfonik muğamı, Fikrət Əmirovun 
həvəskarlarını, dinləyicilərini yaradıb. Hər yüz “Sevil” operası, “Min bir gecə” baleti, “Şur”, “Kürd-
metrdən bir 2-3 kv. metrlik budkalara sığınıb güclü səs-ovşarı” simfonik muğamları, Rauf Hacıyevin 
gücləndiricilərlə ətrafı çirkləndirən, saysız-hesabsız operettaları, Tofiq Quliyevin unudulmaz mahnıları, 
antimusiqi təbliğatı aparanların tələsinə düşmək real-Cahangir Cahangirovun simfonik əsərləri, mahnıları, 
lıqdır. Bu antimusiqi mərkəzlərindən kim Xan Şuşins-
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kinin, Yaqub Məmmədovun, Arif Babayevin, Əlibaba yüksək səviyyəli musiqi yazmaq isə hər bəstəkarın işi 
Məmmədovun və başqa muğam ifaçılarımızın səsini, deyil. Bu sahədə Qara Qarayevin, Tofiq Quliyevin, Arif 
Tofiq Quliyevin, Cahangir Cahangirovun, Emin Məlikovun, Polad Bülbüloğlunun, Cavanşir Quliyevin, 
Sabitoğlunun, Cavanşir Quliyevin, Ramiz Mirişlinin, Emin Sabitoğlunun, Eldar Mansurovun və başqalarının 
Eldar Mansurovun və başqalarının mahnılarını eşidib? nailiyyətləri göz qabağındadır. Onların bu sahədə 

     Son dövrlər dövlət tərəfindən muğamlarımızın yazdığı musiqi parçaları, mahnıları dillər əzbəridir.
təbliği, yeni istedadlı muğam ifaçılarının üzə  çıxarıl-  

              2. Avropa və  rus klassik musiqisiması üçün böyük işlər görülüb. Təəssüf ki, bu 
antimusiqi mərkəzlər də ilbəil öz təbliğatını genişlən-

Avropa dünyaya A. Vivaldi, F. Hendel, İ. Bax, J. dirir və etiraf etməliyik ki, bu təbliğat nəticəsiz qalmır. 
Haydn, T. Arne, F. Mendelson, C. Bize, R.Vaqner, C. Ən məşhur xanəndə belə bütün müğamlarımızı eyni 
Verdi, A. Dvorjak, F. List, İ. Ştraus, F. Şopen, N. Brams səviyyədə oxuya bilməz. İfa üçün mühitin də böyük tə-
və başqa dahi bəstəkarları bəxş etmişdir. Lakin daha iki siri var. Hər xanəndə bir-iki muğamı  müəyyən mühitdə 

tam başqa səviyyədə oxuyur. Məsələn, Xan 
Şuşinskinin “Mirzə Hüseyn segahı”, “Şahnaz”ı 
Mütəllim Mütəl li mo vun “Segah”ı, Ağabala 
Abdullayevin “Zabul”u, Əbülfət Əliyevin “Huma-
yun”u, Yaqub Məmmədovun “Cahargah”ı, xüsusilə 
“Mənsuriyyə”si inanılmaz bir səviyyədə oxunur.

Deyilənə görə, Xan Şuşinski “Mirzə  Hüseyn sega-
hı”nı oxuyanda, o qədər təsirli oxuyarmış ki, məclis işt-
irakçıları, hətta, özü də ağlayarmış. Amma mənə görə, 
bu göz yaşları  yas məclisində axıdılan göz yaşları 
deyil. Mən də Xanın bu ifasına, Mütəllim Mütəllimo-
vun “Segah”ına qulaq asanda, sentimentallaşıram, 
daha  ürəyiyumşaq  o luram,  qüssə ləni rəm,  
qəhərlənirəm, gözlərim yaşarır, lakin dünyadan əlimi 
üzmürəm, əksinə, bu ilahi səslərə, fantastik ifalara 
qulaq asmaq üçün yaşamaq istəyirəm, Allahımdan 
məni bu cür musiqi aləmindən məhrum etməməyi 
diləyirəm. 

Mənim üçün Yaqub Məmmədovun “Mənsuriyyə”si 
Bethovenin doqquzuncu simfoniyası kimi əzəmətli, 
möhtəşəm səslənir.

Fikrət Əmirov simfonik muğam janrı ilə muğamı dahi bəstəkar var ki, mənim üçün, heç kimlə müqayisə 
dünyaya yaydı. Onun simfonik muğamları dünyanın ən oluna bilməz. Bunlar – Volfqanq Amadey Motsart və 
məşhur orkestrlərinin repertuarında yer aldı. Mən Lüdviq Van Bethovendir. Onlar haqqında bir az ətraflı.
Fikrət Əmirovun “Kürd-ovşarı” simfonik muğamına Motsart artıq 5-6 yaşı olanda musiqi bəstələməyə, 
maestro Niyazinin dirijorluğu ilə Üzeyir Hacıbəyli konsertlər verməyə, Avropanı gəzməyə başlamışdı. 
adına Azərbaycan Dövlət Simfonik orkestrinin ifasında Londonda 10 yaşında ilk simfoniyasını, 11 yaşında ilk 
qulaq asmışam. Dünya şöhrətli Filadelfiya filar- operasını yazmışdı. 18 yaşına qədər bu musiqi 
moniyası simfonik orkestrinin,  Qəbələdə musiqi festi- vunderkindi artıq 25 simfoniya bəstələmişdi. O, çox 
valında Böyük Britaniya Krallığı simfonik orkestrinin qısa (cəmi 35 yaş) ömrü boyu “Sehrli fleyta”, “Don 
ifasında əcnəbi musiqiçilərin Azərbaycan musiqisini Juan”, “Fiqaronun toyu” kimi əsrlər boyu dünyanın ən 
ideal səsləndirməsinə heyran qalmışam. məşhur səhnələrinin repertuarından düşməyən 

Xoşbəxtliyimiz ondadır ki, həyatdan gedən korifey operalar, 41 simfoniya, fortepiano və orkestr üçün kon-
xanəndələrimizin, ustadlarımızın yerləri boş qalmır, sertlər, skripka, fleyta və orkestr üçün konsertlər, diver-
onlara layiq gənc nəsil yetişir. tismentlər, sonatalar, serenada və fortepiano pyesləri 

Bizim operalarımız, baletlərimiz və operet- yazmışdır. Şedevr musiqi yaradıcılığının həcminə görə 
talarımızla yanaşı, zəngin kino musiqimiz, dram Motsartın tayı-bərabəri yoxdur.     
əsərlərinə, televerilişlərə yazılmış musiqimiz var. Motsart musiqiyə işıq gətirdi, öz musiqisi ilə 
Mənə elə gəlir ki, bu tipli musiqini yazmaq müəllifdən insanlara sevinc, nikbinlik, ən  çətin məqamlarında on-
xüsusi istedad tələb edir, çünki onun musiqisi lara  yaşamaq eşqi, ümidi bəxş  elədi. Neçə əsrlərdir ki, 
ssenaridən, librettodan, süjetdən asılı olur; o, müəyyən Motsart musiqisi insanları  sevgiyə, həyatdan həzz al-
sifarişi yerinə yetirmək məcburiyyətindədir. Sifarişlə 
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səslənir. Əgər nəzərə alsaq ki, dahi bəstəkar bu möcüzə 
əsərlərinin çoxunu eşitməkdən məhrum olandan sonra 
yazmışdır, insan heyrətə gəlməyə bilmir, o, insanın 
gözündə daha da dahiləşir.

Motsart və Bethoven Haydnı öz müəllimləri hesab 
edirdilər. Lakin Haydnın təsiri Motsarta daha çox 
olmuşdu, nəinki, Bethovenə. Lakin hər iki istedadlı 
şagirdlər bir-birindən fərqli, öz yolları ilə getmişdilər. 
Hətta adi musiqisevər Motsartla Bethovenin musiqisini 
qarışdırmaz.

Rus klassikləri arasında P. Çaykovski xüsusi yer 
tutur. O, yaradıcılığının genişliyi ilə bütün bəstəkarları 
geridə qoyur. Musiqinin elə bir janrı  yoxdur ki, o 
janrda dərin iz qoymasın. “Yevgeniy Onegin”, 
“Qaratoxmaq qadın”, “İolanta”, “Mazepa”, 
“Çarodeyka” operaları, “Yatmış gözəl”, “Qu gölü”, 
“Şelkunçik” baletləri, fortepiano və orkestr üçün 
konsertləri, simfoniyaları, “İtalyan kapriççiosu”, 

mağa çağırır. Təəssüf ki, bu dahinin şəxsi həyatı onun 
işıqlı musiqisi ilə uzlaşmadı. O, ömrünün sonlarını sə-
falət içərində keçirdi. Xəstəlik, tənhalıq, cəmiyyətdən 
təcrid olunmaq, heç kimə lazım olmamaq, unudulmaq 
fikri onun ömrünün sonu gəldiyindən xəbər verirdi. O, 
bu hisslərin təsiri altında dahiyanə, lakin onun optimist 
ruhuna uyğun gəlməyən “Rekviyem”i yazır (ölümünə 
az qalmış). “Rekviyem” onun ölüm himni idi. Bax 
beləcə, ədalətsiz cəmiyyət, onun fantastik yaradıcılıq 
uğurlarını gözü götürməyənlər onu ölüm ayağına gə-
tirdilər, öldürdülər. Öz musiqisi ilə milyonlarla insana 
sevinc gətirən bir dahini cəmi bir  neçə nəfər dəfn elədi.

Bəzən fikirləşirəm ki, təki Motsart “Rekviyem”i 
yazmayaydı. Gözümdə nikbin, optimist, həyatı, 
insanları sevən Motsart kimi qalaydı. Lakin “Rekvi-
yem”in ədalətsiz, riyakar cəmiyyətə, insanlara, 
haqsızlığa, nankorluğa, layiq olmadığı səfalətə, 

“Motsartiana” simfonik əsərləri, “İlin fəsilləri” və 
unutqanlığa etiraz himni kimi səsləndiyini qəbul 

fortepiano üçün başqa əsərləri, romansları onu dünya 
etdikdə, nə yaxşı ki, “Rekviyem” yazılıb qərarına 

musiqisinin dahiləri sırasına əbədi daxil etmişdir.
gəlirəm. 

M. Qlinkanın da rus klassik musiqisinin inkişafında 
 Lüdviq Van Bethoven musiqiyə əzəmət, möhtəşə-

misilsiz xidməti olmuşdur. Onun “İvan Susanin”,  
mlik, qəhrəmanlıq gətirdi. Onun 9-cu, 6-cı 

“Ruslan və Lyudmila” operaları, “İspan kapriççiousu”, 
simfoniyaları, “Eqmont” simfonik süitası simfonizmə 

“Araqon xotası” simfonik əsərləri, romansları ona 
yeni səslər gətirdi, simfonik orkestrin bütün 

həmişəlik şöhrət gətirmişdir. İspan mövzusunda 
imkanlarından necə istifadə etməyin nümunələri oldu.

yazılmış əsərlər o dərəcədə ispan ruhludur ki, onların Bethoven simfoniyaları, opera musiqisi, fortepiano 
müəllifinin rus olması inanılmaz görünür.və simfonik orkestr üçün konsertləri ilə ciddi, əzmkar, 

S. Raxmaninov həm dahi pianoçu, həm də fortepi-
pafoslu, təntənəli göründüyü halda sonataları ilə, 

ano və orkestr üçün konsertləri ilə dünyada məşhurdur.
“Elizaya” şedevri ilə necə bir incə qəlbə, mərhəmətə, 

A. Borodin “Knyaz İqor”, M. Musorqski 
coşqun sevgiyə malik olduğunu göstərdi. Bu musiqi 

“Xovanşına” operaları və simfonik əsərləri ilə, Rimski-
əsərləri Bethovenin nəhəng istedadının ifadəsi kimi 

Korsakov “Şəhrizad” simfonik süitası  və başqa sim-
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fonik əsərləri ilə tanınır.   edirsən. Hətta, dəvələrin boynundan asılan 
zınqırovların səsini açıq eşidirsən. Arada qumu havaya 

                            3. Yüngül musiqi  qaldıran, amma tez ötüşən burulğanın baş verdiyini 
     hiss edirsən. Burulğandan sonra karvan yoluna davam 
İndi caz, pop, rok, rep adlandırılan musiqini edir, amma karvanın tezliklə istirahətə dayanacağı 

əvvəllər ümumilikdə yüngül musiqi adlandırırdılar. duyulur.
Hay-küy, qışqırtı, bağırtı ilə müşayiət olunan Mən Vivaldinin “İlin fəsilləri”ni dinləyəndə, 
“musiqi”ni nəzərə almasaq, insanın ruhunu oxşayan, musiqinin ilin hansı fəslini təsvir etdiyini 
xoş  əhval-ruhiyyə yaradan yüngül musiqi nümunələri müəyyənləşdirə bilirəm. Amma Çaykovskinin “İlin 
kifayət qədərdir. Sevə-sevə qulaq asdığım bir neçə fəsilləri”nə qulaq asanda (burada, nəinki fəsillər, 
nümunələri göstərə bilərəm: “Chariots of fire”, “Old həmçinin, bütün aylar təsvir olunur) fəsilləri ayırd edə 
San Juan”, “Butterfly”, “The fool”, “The Lonely bilsəm də, ayları ayırd edə bilmirəm. Əslində, reallıqda 
Shepherd”, “The Magus” və Yanninin başqa musiqiləri da yanvarla fevralı, iyulla avqustu ayırd etmək asan 
və bir çox əsərlər. deyil.

Riyaziyyatçı-mexanik ixtisasım məni ömürlük hər Hendel musiqisində mən atla, tulalarla meşə ovunu 
şeyə ciddi yanaşmağa, düşünməyə, araşdırmağa hiss edirəm. Bu meşə sıx meşə deyil, seyrək, atların 
məhkum edib. Bu azmış kimi, musiqiyə, ədəbiyyata sürətli çapılması üçün yararlı meşədir. Ovçuların hay-
münasibətim, üstəlik, həyat qayğıları məni rahat, qırığı, tulaların bir-birinə qarışan səsləri şikarın 
qayğısız yaşamağa qoymur. Lakin bir musiqi janrı var yaxında olduğundan xəbər verir. Başqa bir əsərdə sakit 
ki, onu dinləyəndə, real həyatdan ayrılıram, heç nə meşə, hərdən sakitliyi pozan quş səsləri, büllur kimi 
barədə fikirləşmirəm, düşüncələrim yox olur. Bu, Rok- təmiz suyu olan, sakit axan kiçik çaylar göz qabağına 
n-roldur. Ümumiyyətlə, insan rəqs edəndə, dərdi-səri gəlir. 
unudur, qayğısız görünür. Odur ki, bütün insanlara Oginskinin “Polenez”ində ayrılığı  hiss edirəm. Bu 
məsləhət görərdim ki, səhər gözünü Rok-n-rolla açsın ayrılıq müvəqqəti deyil. Kimdənsə, nədənsə, 
(yaxşı olar ki, cavanlar həm də rəqs etsinlər). haradansa ömürlük vidalaşmadır.

Cazın mənə ən böyük ləzzət verən bir növü var. Bu Yuxarıda dediyim kimi, hər cür musiqini dərk 
növ musiqidə musiqi alətləri bir mövzuya, süjetə tabe etmək mümkün deyil. Müəllifin fikrini ayırd etmək hər 
deyillər, hər alət öz bildiyi kimi çalır, saksofon bir söz kəsə aid deyil. Məsələn, mən kamera musiqisini, bəzi 
deyir, truba başqa söz, zərb alətləri, hətta, kontrabas da əsərləri anlamıram, ona görə də onlara qulaq asmıram.
sərbəstliyini tam qoruyur, bir sözlə, nizamlı xaos Mənə elə gəlir ki, hər musiqinin nəyi təsvir etdiyini 
yaranır. Bu musiqi başdan-ayağa improvizasiyadır. başa düşmək heç də vacib deyil. Eyni musiqini 
Adama elə gəlir ki, eyni musiqi hər dəfə fərqli çalınır. müxtəlif dinləyicilər müxtəlif şəkildə görür, eşidir. 
Yalnız ritm saxlanılır. Mən bu musiqini qayğısız musiqi Mənim üçün ən önəmlisi, musiqinin dinləyicinin 
adlandırıram. ruhunu oxşamasıdır, ona nikbinlik, həyat eşqi bəxş 

etməsidir.
4. Musiqini dinləmək, başa düşmək, hiss etmək Sıravi dinləyici üçün, ən mühüm cəhət, mənə elə 

qabiliyyəti gəlir ki, musiqinin melodikliyidir, yadda qalan olma-
     sıdır. Əgər bir musiqini zümzümə edə bilirsənsə, de-
Əgər musiqini dinləyərkən, ətrafda baş verənlər məli, bu musiqi sənin ruhuna yaxındır.

səni dinləməkdən yayındıra bilmirsə, deməli, musiqi  Üzeyir Hacıbəylinin operettalarının, “Koroğlu” 
səni öz təsiri altına alıb. Belə də olur. Musiqi sənin çox operasının bütün ariyaları, xorları, musiqi parçaları 
ciddi bir işlə məşğul olmağına mane olmur, əksinə, xalqın dilindən düşmür.
köməkçi olur. Deyirlər ki, P. Çaykovski “Qaratoxmaq Mən Verdinin, Motsartın bütün operalarını, 
qadın” operasının çox hissəsini toylarda yazıb. Rossinin “Sevilya bərbəri” operasını həvəslə dinlədi-

 Musiqinin nədən bəhs, nəyi təsvir etdiyini başa yim, baxdığım halda, rus operalarını dinləyə, baxa 
düşmək, hiss etmək insandan xüsusi qabiliyyət tələb bilmirəm.
edir. Asan, çətin başa düşülən musiqilərlə yanaşı, adi Bizenin “Karmen” operasındakı  4-cü aktdakı 
dinləyici üçün başa düşülməyən musiqilər də var. Belə ecazkar musiqi parçasını, Çaykovskinin balet 
musiqini yalnız professional musiqiçilər, hərtərəfli musiqisini, Şopenin, Ştrausun valslarını, Ravelin 
musiqi təhsili olanlar başa düşə bilər. “Bolero”sunu sevməyən tapılmaz, çünki bu əsərlər yad-

S. Hacıbəyovun “Karvan” simfonik süitasını daqalan, melodikdir.
dinləyən adi musiqisevər əsərin adını  bilməsə də, Musiqi insan mədəniyyətinin ən mühüm elementlə-
“Karvan” adını qoyar. Çünki karvanın ucsuz-bucaqsız rindən biridir. Musiqini sevək ki, mədəniyyətimizdə 
səhrada hərəkəti o qədər inandırıcı verilmişdir ki, kəsrlik olmasın.
özünü ya dəvənin üstündə, ya da sarvanın yerində hiss 
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