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SİDQİ RUHULLA
(28.03.1886-05.05.1959)

GİRİŞ
Bizim sənətin gücü onun
xəlqiliyində,
xalq həyatının gözəlliklərinin ilham və
sənətkarlıqla səhnədə təcəssüm etdirməsindədir.
SSRİ xalq artisti Sidqi Ruhulla

Realist və romantik aktyor məktəbinin ən görkəmli
nümayəndələrindən biri SSRİ xalq artisti Sidqi Ruhullanın sənəti
tamaşaçılara son dərəcə dərin təsir göstərmiş böyük aktyorun
yoludur. Bu yol yarım əsr Azərbaycan teatrına xidmət etmiş və
teatrın indi ki, tərəqqisi üçün əsas olmuşdur.
“Sidqi Ruhulla hələ gənc yaşlarında səhnə sənətində yaradıcınavator kimi tanınmışdır. Bu novatorluq onun peşəsində həmişə
üstün olmuş və ... yaratdığı rollarda daha da inkişaf etdirilmişdir.
O, həmişə yaxşı ənənələri öz yaradıcılığında yaratmış və
onları ... teatrın qabaqcıl ideyaları ilə zənginləşdirmişdir” (16).
Romantik vüsətli aktyor olan Sidqi Ruhulla aradıcılıq
prosesində daim həyat həqiqətinə və sənətin qüdrətinə arxalanmışdır.
O, aktyor sənətində yaradıcı insan olmuş, ifa etdiyi obrazı duyaraq,
ağlının süzgəcindən keçirərək, yaşayaraq ifa etmişdir.
“Sidqi Ruhullanın 50 illik səhnə fəaliyyətində istər inqilabdan
əvvəl, istərsə inqilabdan sonra zəngin həyat təcrübəsi, müşahidə,
bilik, məharət və gərgin əmək tələb edən üç yüzdən artıq müxtəlif
surətlər silsiləsi yaratmışdır. Onun ifa etdiyi rolların əksəriyyəti
müasir həyatla səsləşən rollar olmuşdur...
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Bununla Sidqi Ruhulla teatr tariximizdə heç bir zaman
unudulmayacaq şərəfli bir iş görmüş, mənsub olduğu xalqa və onun
sənətinə şöhrət qazandırmışdır” (16).
Sidqi Ruhullanın yaradıcılığında anbaan “başqalaşmaq”
qabiliyyəti son dərəcə yüksək qiymətləndirilmişdir. Bunu onun
haqqında aparılan tədqiqatlarda da aydın görmək olar. Onun aktyor
sənətinin rəngləri, çalarları əlvandır, incə ştrixlərlə boyanmışdır. Və
bu ona yaratdığı hər bir xarakterin, tipin təbiətini tamaşaçılara
göstərməyə şərait yaratmışdır.
“Sidqi Ruhulla teatrımızın tarixində adı əbədi qalacaq
sənətkarlardan biridir. O, çoxcəhətli, geniş və böyük istedada malik
idi. Bu istedad haqqında bizim real təsəvvürümüz var, onun
səhnəmizə necə gəldiyini, hansı yollarla yüksəldiyini, hardan-hara
qalxdığını yaxşı bilirik, gözümüzlə görmüşük. Keçdiyi yollarda
silinməz izlər buraxıb. Əlbəttə bu izlərin hamısı eyni dərəcədə parlaq
deyil, bəzisi dayaz olub, tezliklə toz-torpaqla örtülüb, silinib gedib.
Lakin əksəri silinməzdir. Parlaqdır, bir-biri ilə bağlıdır. Dağ zirvəsinə
qalxan çətin, mürəkkəb, burulğan bir yolun halqalarıdır” (22).
Sidqi Ruhullanın aktyor yaradıcılığı romantik prinsiplərə
əsaslanar müasir sənətlə səsləşə bilirdi. O, anadangəlmə aktyor idi.
Davranışında, insanlara münasibətində böyük ziyalı təsiri
bağışlayırdı. Böyük aktyor böyük insan olmalıdır. Sidqi Ruhulla bu
prinsipi hər zaman əsas götürürdü.
“Azərbaycan səhnəsinin görkəmli ustaları həqiqi mənada rol
aşiqləri olmuşlar. Hüseyn Ərəblinski, Abbas Mirzə Şərifzadə, Sidqi
Ruhulla böyük sənətkarlıq məharəti ilə rol üzərində çalışır, onu
teatrda məşq zamanı, küçədə, evdə, hətta yataqda da yaddan
çıxarmırdılıar. Onlar öz rollarını sadəcə olaraq əzbərləməklə
kifayətlənmirdilər. Bu sənətkarlar yaradacaqları obrazla yaşayır,
onunla bir nəfəs alırdılar” (1).
O, həqiqi istedad sahibi olduğu üçün xoşbəxt sənətkar idi.
Ağır dövrdə yarı ac, yarı tox teatr adlı sevgini ruhunda, qanında,
ürəyində gəzdirən insanlar xoşbəxtdirlər. Sidqi Ruhulla kimi...
6

I FƏSİL
HƏYATI VƏ İLK SƏHNƏ DÖVRÜ (1908-1919)
Sidqinin ən böyük xidməti odur ki,
çar istibdadının ən ağır günlərində
Azərbaycanda bütün şəhərləri, kəndləri və
xırda obaları belə dolaşmış və o zamankı
qatı-qaranlıq arasında teatr işığını aparmışdır.
Cəfər Cabbarlı

Akademik teatrı ilə Sidqi Ruhullanın adı sıx surətdə bağlı
olmuşdur. O, yarım əsrdən artıq müddətdə aktyor və rejissor kimi
fəaliyyət göstərmişdir. Lakin onun sənətkar qüdrəti aktyorluqda
özünə geniş şöhrət tapmış, xalqın hörmət və ehtiramını qazanmışdır.
Sidqinin yaradıcılığı ilk günlərdən demokratik səciyyəyə malik
olmuşdur. O, bu mürəkkəb və ziddiyyətli dövrün maneələrinə
baxmayaraq sənətkar kimi bəşəri ideyaların yorulmaz təbliğatçısı
olmuşdur.
Sidqi yaradıcılığa başladığı dövr Azərbaycanda ictimai
vəziyyət son dərəcə ağır idi. Belə bir dövr Sidqinin sənət aləminə
olan həvəsini söndürə bilmədi. O, böyük məhəbbətlə aktyor sənətini
özü üçün həyat yolu secir, qarşısına çıxan maneələri inamla dəf edir
və bu yolda əlli il şərəflə addımlayır. Sidqi bu çətin yolunu fəhlə
qəsəbələrindən, ucqar kəndlərdən, böyük şəhərlərdən saldı.
Mənalı və zəngin tarixə malik olan Sidqi Ruhullanın
yaradıcılığı ciddi tədqiqata ehtiyacı olan və öz mənbəyini həyatdan
almaqla yanaşı, xalqının azadlığına və səadətinə həsr olunmuşdur.
Aktyor bu böyük sənəti ilə teatr tarixində elə bir iz buraxmışdır ki,
onsuz səhnə mədəniyyətimizi təsəvvür eləmək çətindir.
7

SSRİ xalq artisti Ruhulla Fətulla oğlu Axundov (1910-cu il
noyabr ayının 6-da N. Kamalın “Vətən” pyesində Sidqi bəy obrazını
böyük məharətlə yaratdığına görə bu adı özünə təxəllüs götürərək
teatr tarixində Sidqi Ruhulla kimi məşhurlaşıb) 1886-cı ildə mart
ayının 28 Bakının Buzovna kəndində müəllim ailəsində anadan
olmuşdur. O, ibtidai təhsilini bir kənd müəllimindən almışdır. Atası
Molla Fətulla Axundov oğlunun mənəvi inkişafında böyük rol
oynamışdır. Elmə, sənətə, poeziyaya böyük həvəsi olan Molla Fətulla
qış aylarında Bakıda, yayda isə Buzovna kəndində müəllimliklə
məşğul olardı. O, klassik Azərbaycan poeziyasının vurğunu idi.
Oxuduğu şerləri oğlu Ruhullaya izah edərdi.
Uşaqlıq və gənclik illərini Buzovna kəndində keçirən
Ruhullanı atası 17 yaşında yəni 1903-cü ildə Bakıda tacir dükanına
şagird verdi. İstəyirdi ki, oğlu ticarətçi olsun. Lakin atasından aldığı
bilik
onun
mənəviyyatını
tamam
başqa
istiqamətdə
tərbiyələndirmişdir. Ticarət işlərinə qətiyyən həvəs göstərməyən
Ruhullanın məqsədi oxuyub, təhsilini davam etdirmək idi. O,
dükanda sözə qulaq asmayan şagird sayılırdı. Dükana vaxtında
gəlmirdi, vaxtının çoxunu özündən savadlı olan gənclərlə keçirərdi.
Bu gənclərin əksəri maarifçi və inqilab ruhlu insanlar idi.
1904-cü ildə Molla Fətulla dünyasını dəyişir, Ruhulla ağıllı
dostlarının məsləhəti ilə atasından qalan ev əşyalarını satır və
topladığı vəsaitlə Moskva şəhərinə təhsil almağa gedir. O, ümid
edirdi ki, qohumlarının dəstəyi ilə Moskvada təhsil ala bilər. Lakin
bu arzu boş çıxdı. Ruhulla Moskvada təhsilini başa vura bilməyib,
Bakıya döndü. Qohumları Ruhullanı başa salmaq istəyirdilər ki,
yaxşı yaşamaq ancaq ticarətdədir. O isə bu boş təşəbbüsü heç cür
qəbul etmirdi. Ruhulla inadkar xarakterə malik cavan idi. Kiminsə
əsarətində olmaq onun xarakterinə yad idi. Onda azad yaşamaq
arzusu üstün idi. Bu arzunun ilk rüşeymlərini onun qəlbində Bakının
coşqun inqilabi mühiti yaratmışdır.
“Mütiliyə düşmən olan, azad, müstəqil yaşamaqdan zövq
duyan Sidqi doğulub, boya-başa çatdığı Buzovna kəndindən Bakıya
gələrkən buradakı coşqun inqilabi mühit içərisində getdikcə
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yetkinləşir... Coşqun, romantik gənclik arzuları ilə yaşayan Sidqinin
qəlbində xalqa, vətənə xidmət etmək səyi getdikcə güclənir” (26).
1905-1906-cı illərdə 20 yaşlı Ruhulla bir neçə tətillərdə
iştirak edir. Bakının tanınmış inqilabçıları ilə dostluq edir. O, hər
hansı bir vasitə ilə xalqına xidmət etməyi qarşısına məqsəd qoyur. İlk
növbədə oxumaq, təhsil almaq haqqında düşünür. Təhsil almaq
arzusu baş tutmayan Ruhulla 1906-cı ildə Azərbaycan səhnəsinin
böyük faciə aktyoru Hüseyn Ərəblinski ilə tanış olur. O, Ərəblinskini
ilk dəfə M. F. Axundovun “Vəziri xani Lənkəran” komediyasında
Teymur ağa rolunda görür. Bu ifadan vəcdə gələn Ruhullanın
gələcək taleyi həll olur.
Sidqi Ruhulla yazır ki; “Mən hələ teatr nədir, aktyor nəyə
deyərlər bilməzdim. Birinci dəfə məni yoldaşlarımdan biri “Tağıyev
teatrı”na apardı. Həmin axşam Mirzə Fətəli Axundovun “Vəzirixani-Sərab” əsəri oynanılacaq idi. Teatrın balkonunda oturub
tamaşanın başlanmasını gözləyirdik. Zəng vuruldu. İşıqlar söndü.
Birdən divarın bir tərəfi yuxarı qalxış məni təəccübə saldı.
Aktyorlardan bir neçəsi oynadıqdan sonra yenə divar aşağı endi.
İkinci pərdə başlandı. Bir nəfər oğlan səhnəyə gəldi. Həmin oğlanın
oynamağı başqalarından ayrılırdı. Bu oğlan Teymur Ağanın rolunu
oynayırdı. Onun cəld hərəkətləri, çevikliyi, danışığı məni özünə cəlb
etdi. Pərdə endikdən sonra mən yanımdakı yoldaşımdan həmin
oğlanın niyə o birilərindən yaxşı oynadığını soruşdum. Yoldaşım: “o
oğlan əsl artistdir” deyə məni başa saldı, “artist” sözü məndə bir
maraq oyatdı. Çünki mən hələ kiçik vaxtımda Buzovna kəndində
olarkən şəbih çıxaran şair Saqib mənə: “Sən artistsən” demişdi və
mənim də xəyalımdan keçdi ki, “Görəsən mən də elə artist
olarammı?” (40).
Hələ kiçik yaşlarından aktyor sənətinə həvəs göstərən Ruhulla
Buzovnada yaşadığı illərdə “Kos-kosa” və şəbih tamaşalarında Arus
Qasım və Əli Əkbər rollarında çıxış etdiyi üçün onu artist deyə
çağırardılar. Bakıda Ağa Kərbəlayi Məlikovun mağazasında çalışan
Ruhulla həqiqi sənəti və böyük aktyor Ərəblinskini görəndən sonra
qəlbindəki həvəs baş qaldırdı, gələcək taleyini səhnəyə bağladı. Və
9

xalqa xidmət etməyin yolunu tapdı. Ruhulla Azərbaycan səhnəsinin
günəşi sayılan Ərəblinski ilə dostluq etdi. Səhnəyə olan böyük
sevgisini ona bildirdi. Ərəblinski onun məğrur qamətində, uça
boyunda, heç kəsə bənzəməyən gözəl səsində, mimikasında
gələcəyin böyük aktyorunu görüb, səhnəyə cəlb etdi.
“Sidqi Ruhulla aktyorluğa başladığı illərdə Azərbaycan
teatrında romantik meyllər güclənməkdə idi. Sözsüz ki, Azərbaycan
teatrı ilk addımlarından realist teatr kimi tanınmışdır. Lakin bununla
belə 1905-ci il rus inqilabından sonra teatrımızda romantik meyillər
bəzən üstünlük təşkil etmişdir. Sidqi məhz belə bir vaxtda səhnəyə
qədəm qoydu” (26).
XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan səhnəsində qadın rollarını
kişi aktyorları ifa edirdi. Bu acı həqiqət XX əsrin 20-30-cu illərinə
qədər davam edib. Ruhullanın da ilk rolu Balaxanı dram dərnəyində
H. Ərəblinskinin quruluş verdiyi və 1908-ci il dekabr ayının 21-də
tamaşaya qoyulan Nəcəf bəy Vəzirovun “Adı var, özü yox”
komediyasında Telli rolu olub (S. Ruhullanın səhnəyə çıxması 1906cı ildə olub. Bu fakt S. Ruhullanın özünün xatirələrində, M. C.
Cəfərovun, C. Cəfərovun, Ə. Əliyevanın kitablarında göstərilir.
Lakin İ. Kərimovun, E. Şeyxzadənin və İ. Rəhimlinin təqdiqatlarında
S. Ruhullanın səhnəyə çıxması 1908-ci ildən hesablanır. Biz qeyd
elədiyimiz məlumatları mənbələrdə olduğu kimi göstəririk).
“Balaxanı dram dərnəyi “Adı var, özü yox” komediyasını
tamaşaya hazırlamaq üçün aktyor-rejissor Hüseyn Ərəblinskini dəvət
edib. Tamaşa 1906-cı il mart ayının 28-də (bəzi mənbələrdə 29 və 30
mart göstərilib-İ.A.) göstərilib. Tamaşada dövrün tanınmış aktyorları
Əhməd Qəmərli-Məlikov, Ağalar Gəraybəyov, Yusif Ağayev, Xəlil
Hüseynov, Yunis Nərimanov, Rza bəy Məlikov iştirak ediblər. Sidqi
Ruhulla (Axundov) ilk dəfə səhnəyə şıxıb və Telli rolunu oynayıb.
Digər qadın rollarında Stepanova və Mixayılova çıxış ediblər...
Avqust ayının 6-da isə Nuxa (indiki Şəki-İ.A.) teatr
həvəskarları “Yağışdan çıxdı, yağmura düşdük” komediyasını
oynayıblar.
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Tez-tez müraciət edilən bu komediya dekabr ayının 1-də
Bakının Qara şəhərindəki Xalq evində Sultanməcid Qənizadənin
“Dursunəli və ballıbadı” vodevili ilə birlikdə göstərilib. Tamaşalarda
Məhəmməd bəy Əlvəndi, Hüseyn Ərəblinski, Ruhulla Axundov
(Sidqi Ruhulla), Murad Muradov, Hüseynqulu Rzayev (Sarabski),
İsmayılov, Stepanova, Mixayılova (Ufri) iştirak ediblər. Tamaşanın
rejissoru Saracan Valentinov idi” (17).
“...Sidqi birinci dəfə olaraq Vəzirovun “Adı var, özü yox”
komediyasında Telli rolunda səhnəyə çıxdı. Bu zamandan gənc
həvəskarın həyatının əsl məqsədi və mənası müəyyən edilmiş oldu.
Haman illərdən etibarən Sidqi bir müddət Bakının müxtəlif fəhlə
rayonlarında çıxış edir, ara bir şəhərdə də tamaşalar verirdi. Sidqinin
hələ ilk kiçik rolları onun fövqəladə bir istedada malik olduğunu
aydın göstərirdi. Xüsusilə Ərəblinski Sidqinin talantına çox böyük
qiymət verirdi. Ərəblinski Haqverdiyevin “Dağılan tifaq”
faciəsininin bir əlyazmasını Sidqiyə bağışlayıb üzərində də
yazmışdır: “Şagirdim Sidqi Ruhullaya”” (13).
“Sidqi Ruhulla bu il (1908-İ.A.) müstəqil teatr fəaliyyətində
fəallaşıb. O, səhnəyə gəldiyi ilk iki ildə “Sidqi Axundov”, “S.
Axundov”, “A. Sidqi” imzası ilə çıxış edib. Bir müddət sonra “Sidqi
Ərəbli”, “Ərəbli”, “Ruhulla Ərəbli”, “Ərəbski” olub. Cünki həmin
vaxtlar gənc aktyorların əksəriyyəti əda, danışıq tərzi, ləqəb ilə
Hüseyn Ərəblinskiyə oxşamağa çalışırdılar. Sidqi aktyor kimi
Azərbaycanda və Tiflisdə, Volqaboyu şəhərlərində tanınandan sonra
“Sidqi Ruhulla” kimi sıxış etdi” (35).
“C. Zeynalovun çıxışları, Hüseyn Ərəblinski, M. A. Əliyev,
H. Q. Sarabski, Sidqi Ruhulla və digər istedadlı aktyorların parlaq
debütləri Azərbaycan teatrının nüfuzunu geniş zəhmətkeş kütlələri
içərisində xeyli artırdı” (10).
S. Ruhulla 1909-cu il aprel ayının 3-də yenə də Ərəblinskinin
quruluşunda Bakıda “Dənizçilər kulubu”nda (“Morskoy sobranıe”)
N. Vəzirovun “Müsibəti Fəxrəddin” faciəsində Rüstəm bəy rolunda
çıxış etdi.
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“1906-cı il martın 29-da (mart ayının 28-də-İ.A.) Balaxanıda
“Balaxanski krujok” adlanan binada Ərəblinski bizimlə hazırladığı
“Adı var, özü yox” komediyasını oynadıq. Ondan sonra “Müsibəti
Fəxrəddin” pyesini hazırlayacaqdıq. Onda da Hüseyni bir rejssor
kimi dəvət etməyi qərara aldıq. Biz öz rollarımızı yazıb, Hüseyni
dəvət elədik. Hüseyn gəlib, rolları bölmək üçün, kitabı istədi. Biz “öz
rollarımızı yazmışıq” deyə cavab verdik. Ərəblinski öz məğrur baxışı
ilə hərəkət ədaları ilə üzümüzə baxıb və birdən qalxıb paltosunu
götürərək dedi:
-Qayda budur ki, hazırlanan əsərin rolunu rejissor bölüb
paylar. Əgər belə olmasa, mən gedərəm.
Biz hamımız onun sözünü qanun tutaraq “Müsibəti
Fəxrəddin” kitabını onun qabağına qoyduq. O, rolları böldü, birinci
mənim adımı çəkdi. “Rüstəm bəy böyük mülkədar”-Cənab Axundov.
Mən özümü şaşıraraq “öz rolumu yazmışam” (mən həmin əsərdə ən
balaca rol olan Rüstəm bəyin nökəri rolunu yazmışdım) deyə ayağa
qalxıb rolumu ona göstərdim. O, halqa kimi fırlanan gözlərini mənə
dikib, əsəbi halda dedi:
-Əgər mən verdiyim rolu qəbul etməsəniz, mən də gedərəm.
Mən, dediyimə peşman oldum və Rüstəm bəy rolunu
oynamağa razı oldum.
Ərəblinski bu cür həvəskarlar ilə məşq keçəndə və onlara
rejissorluq edəndə, bir rolu özü necə oynayırsa, həvəskarlara da o cür
öyrədirdi. Cünki artist-həvəskar rejissor göstərişindən başqa rol
hazırlamaq üçün material tapmırdı. Teatr materialları yox, teatr tarixi
yox və təqlid etməkdən başqa heç bir əlac da yoxdur. Odur ki,
Ərəblikski “Müsibəti Fəxrəddin” dramasında rejissorluq edərkən
mənə nə göstəriş, necə hərəkət et demişdisə, mən də tamamilə onun
təqlidini çıxarmışdım, hətta mənə demişdilər ki, Hüseyn Ərəblinski
bu rolu hazırlayanda öz anasını qabağına qoyub məşq edərmiş. Mən
də özümü Ərəblinskiyə oxşatmaq üçün, Rüstəm bəy rolunu
hazırlayanda yorğanımı yerdə uzadıb “oğlum Mahmud bəy” deyə
fəryad edirdim (bu hadisə mənim evdən qovulmağıma səbəb oldu).
Mənim bu hərəkətlərimi eşidən Ərəblinski əlini çiynimə vuraraq
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“səndən çox şey gözləmək olar”-deyə məni öz evinə dəvət etdi.
Həmin dəvət mənim profissional aktyor olmağıma səbəb oldu” (40).
H. Ərəblinski “Müsibəti Fəxrəddin” faciəsində Rüstəm bəy
kimi mürəkkəb xarakterə malik olan obrazı Sidqiyə tapşırdı. Rüstəm
bəyi ifa etməyə tərəddüd edən Sidqini Ərəblinski ürəkləndirib, rolun
öhdəsindən gəldiyinə inandırdı.
Öz müəlliminə diqqətlə qulaq asan Sidqi Rüstəm bəy obazı
üzərində məsuliyyətlə işləməyə başladı. Rolu hazırlayarkən Sidqi
bəzi çətinliklərlə üzləşdi. Lakin inadından dönmədi. Mütamadi
olaraq Ərəblinskiyə müraciət edib, ondan bəzi məsləhətləti alırdı.
Sidqi ona tapşırılan işi yüksək səviyyədə yerinə yetitməli, böyük
sənət sınağından şərəflə çıxmalı idi.
İlk tamaşası Bakının “Dənizçilər
kulubu”nun zalında
nümayiş olunan “Müsibəti Fəxrəddin” faciəsində Sidqi Rüstəm bəyi
çox məharətlə ifa etdi, imtahandan müvəffəqiyyətlə çıxdı.
Tamaşadan sonra Ə. Haqverdiyev, N. Vəzirov, H. Zərdabi və
başqaları Sidqini təbrik etdilər.
Bu tamaşada gənc Sidqi müəllimi H. Ərəblinskinin
sənətkarlıq ənənəsinə sadiq qalmışdı. O, Rüstəm bəyi canlı və təbii
ifa etmişdir. Aktyorun oyununda bu obrazın daxili həyəcanları ilə
hərəkətləri arasında bir bağlılıq var idi. Obrazın inandırıcı çıxmasının
əsas amillərindən biri onun təsirli və inandırıcı olması idi. Gənc
aktyorun ifasındakı həyatilik və səmimiyyət tamaşaçıları
heyrətləndirmişdir. Sidqi bu ilk mükəmməl obrazında realizmlə
yanaşı romantizim boyaları da nəzərə çarpırdı.
“Ərəblinski hiss etmişdir ki, S. Ruhulla zəngin yaradıcılıq
potensialına malik aktyor olacaq. O, müxtəlif əsərlərdə müsbət və
mənfi obrazları böyük ustalıqla tamaşaçılara təqdim edəcək. Onun
yaratdığı obrazlar təbiiliyi ilə fərqlənəcək. Sidqinin ilk səhnə
addımlarına inandığı üçün Ərəblinski ona “Müsibəti Fəxrəddin”
faciəsində Rüstəm bəy obrazını tapşırdı. “Bu, gənc aktyor üçün
böyük bir səadət, eyni zamanda ciddi bir imtahan idi. Sidqi öz
ustadları qarşısında parlaq bir imtahan verir. Ərəblinski ona: “İndi
sən sənətkarsan, indi sən yarada bilərsən” deyir. Bakının qabaqcıl
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ziyalıları, yazıçıları, müəllimləri səhnə arxasına gəlib, gənc sənətkarı
təbrik edirlər, onun sənətinə pərəstiş etdiklərini bildirirlər. Rüstəm
bəy rolunda Sidqi hər şeydən əvvəl öz ifasının təbiiliyi, rolu dərindən
hiss edib yaşaması ilə diqqəti cəlb etmişdir. Son səhnələrdə SidqiRüstəm bəy daha təsirli, daha inandırıcı idi. Gənc sənətkar Rüstəm
bəy rolunda Ərəblinskinin ləyaqətli şagirdi olduğunu sübut edirdi. O,
hər cür yersiz, süni deklamatorluqdan uzaq idi. Hər bir hərəkətində,
tənəffüs və ifadəsində son dərəcə təbii və inandırıcı idi. Bu
tamaşadan sonra Sidqi hər şeyi buraxıb peşəkar aktyor olmağı qərara
alır” (14).
Ruhulla bir-birinin ardınca Ə. Haqverdiyevin “Bəxtsiz cavan”
faciəsində Musa (rej. H. Ərəblinski, 04.05.1909, İrəvan), N.
Nərimanovun “Nadir şah” faciəsində Təhmas (rej. H. Ərəblinski,
10.05.1909, İrəvan), E. Çirikovun “Yəhudilər” əsərində Berezin (rej.
H. Ərəblinski, 15.05.1909, İrəvan), J. B. Molyerin “Zorən təbib”
komediyasında Qətran bəy (rej. H. Ərəblinski, 20.05.1909, İrəvan),
N. Nərimanovun “Nadir şah” faciəsində Nadir şah (rej. M. M.
Kazımovski, 08.12.1909, Bakı), N. Vəzirovun “Müsibəti Fəxrəddin”
faciəsində Fəxrəddin (rej. M. M. Kazımovski, 11.12.1909, Bakı)
rollarını ifa edib.
Sidqi Ruhullanın ifasında Fəxrəddin öz fikirlərini yeni elmi
nüanslar üzərində qurmağa çalışan, kənddə təhsil ocaqları açmaq
arzusu ilə yaşayan, orada baş verən ziddiyyətləri aradan qaldırmağa
çalışan bir gənc idi. Fəxrəddin-Sidqinin təbliğ etdiyi bu yenilik, bu
inkişaf öz şəxsi arzuları deyildir, həyatda baş verən hadisələrin
nişanəsi idi. Cahilliyi aradan qaldırmaq, inkişaf, elm və mədəniyyət
yolunu tutub, qabaqcıl insanların arzu və istəklərini təbliğ etmək
arzusu ilə yaşayırdı. Köhnə cəmiyyətlə mübarizədə məğlub olan
Fəxrəddin-Sidqinin məğlubiyyəti köhnəliyin qələbəsi kimi səslənmir,
yenilik yayan qüvvələrin zəif olduğunu, kifayət qədər yetişmədiyini
göstərirdi.
“Sidqi mürtəce və liberal mülkədarlarin sinfi təbiətini çox
gözəl bilirdi. 1912-ci ildə Sidqi Bakıda bir gecədə, eyni bir tamaşada
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həm Rüstəm bəy, həm də Fəxrəddin rolunda sıxış etmiş və hər
ikisində müvəffəq olmuşdur” (14).
1906-1920-ci illərdə S. Ruhulla təxminən 250-dən artıq şəhər
və rayonlar gəzmiş, tamaşaçılar qarşısında çıxışlar etmişdir. O,
Moskva, Sakt-Peterburq, Təbriz, Tehran, Rəşt, Qəzvin, İsfahan,
Şiraz, Səmərqənd, Buxara, Mərv, Aşqabad, Xarkov, Kiev, Tula,
Tiflis, İrəvan, Krasnovodski, Dərbənd, Maxaçqala, Vladiqafqaz,
Qroznı, Əndican, Ufa, Sərab, Ərdəbil, Ənzəli, Kazan, Batum,
Odessa, Rostov, Syxym, Yalta, Svastopol, Simferopol, Tuapse, Soçi
və başqa şəhərlərdə olmuşdur.
“Yaz mövsümünün sonunda (1912-ci il-İ.A.) Siqdi Ruhulla
İrəvan şəhərinə qastrola gedib. Onun rejissorluğu və yerli
həvəskarların yaxından iştirakı ilə burada “Müsibəti-Fəxrəddin”
faciəsi göstərilib. Sidqi Ruhulla İrəvanda həm Fəxrəddin, həm də
Rüstəm bəy rollarında səhnəyə çıxıb.
İyun ayında Sidqi Ruhulla İrəvanda qastrol səfərini başa
vuraraq Lənkəran-Astara bölgəsinə gəlib. Astaradakı Cəmiyyət
evində Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin “Bəxtsiz cavan” və Nəcəf
bəy Vəzirovun “Ev tərbiyəsinin bir şəkli” dramlarını tamaşaya
hazırlayıb. Yerli səhnə həvəskarları Cahangir Daşdəmirov, Xankişi
Şahvələdov, Ramazan Mirzəbəyov, Məmmədəli Fətullayev, Ələkbər
Haşımbəyov və başqaları tamaşanın hazırlanıb göstərilməsində Sidqi
Ruhullaya yaxından yardımçı olublar” (17).
“H. Ərəblinskidən sonra “Nadir şah” tamaşasında ən çox
iştirak edən aktyor Sidqi Ruhulla olmuşdur. S. Ruhulla öz müəllimi,
səhnə ustası H. Ərəblinski kimi “Nadir şah” əsərini Bakı, Tiflis,
Yerevan, Gəncə, Göycay, Şəki, Naxçıvan, Batum, Həştərxan və
İranın bir çox şəhərlərində yerli həvəskarlarla birlikdə tamaşaya
qoymuş, özü Nadir şah, Rzaqulu xan rollarını oynamışdır. “Cümə
günü, dekabr ayının 12-də müsəlman dram truppası Tağıyev
teatrında tanınmış xalq yazıçısı N. Nərimanovun “Nadir şah” tarixi
faciəsini oynadı. Pyes tamaşaçılara qüvvətli təsir bağışladı.
Əksəriyyət, demək olar ki, İranın taleyinə acı göz yaşlarını axıtdılar.
S. Ruhulla öz rolnu (Rzaqulu xanı) çox yaxşı oynadı”. Doğrudur, ilk
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dəfə 1909-cu il dekabr ayının 8-də “Ərəbli” təxəllüsü ilə Nadir şah
rolunda çıxış edən S. Ruhulla öz oyununda müəyyən nöqsanlara yol
vermiş, əsasən H. Ərəblinskini təqlid etmişdir. “İqbal” qəzetində
artistin oyununda “yeni heç nə görülmədiyi”, “hərəkət və
davranışlarının H. Ərəblinskinin təqlidindən ibarət” olduğu qeyd
edilir. “Yeni həqiqət” qəzetində isə yazılırdı ki, “onun hərəkətləri
qəhrəmanın daxili məzmunu ilə uyuşmur”. Lakin sonralar S. Ruhulla
Nadir şah obrazının ifasına daha ciddi yanaşmış və müvəffəqiyyətli
nəticələr əldə etmişdir. Qəzetlərdə xəbər verilirdi ki, “bu ilki
mövsüm N. Nərimanovun “Nadir şah” tarixi faciəsi ilə açıldı. Baş
rolda çıxış edən artist S. Ruhulla öz vəzifəsini yaxşı yerinə yetirdi”.
“S. Ruhulla Rzaqulu xan rolunu yüksək səviyyədə oynadı”. “Sidqi
“Nadir şah” tamaşasında əsas rolu ləyaqətlə oynadı, həm də bir
rejissor kimi işin öhdəsindən bacarıqla gəldi”. Bundan əlavə, “Nadir
şah” əsəri S. Ruhullanın rejissorluğu ilə 1912-ci il yanvar ayının 4-də
Səmərqənddə tamaşaya qoyulmuş, tamaşada 100 nəfər adam iştirak
etmişdur.
S. Ruhulla İranın Ənzəli, Rəşt, Qəzvin, Tehran, Həmədan,
İsfahan və Şiraz şəhərlərindəki qastrol repertuarında da “Nadir şah”
tamaşası əsas yer tutmuşdur. Sidqinin istər Tehranda məşhur
inqilabçı Heydər Əmi oğlunun bilavasitə köməyi sayəsində erməni
mədrəsəsi klubunda tamaşaya qoyduğu, istərsə də Təbrizdə
“Xeyriyyə cəmiyyəti” binasında göstərdiyi “Nadir şah” tamaşası İran
inqilabçılarına güclü təsir etmiş, onların monarxiya istibdadına qarşı
mübarizə fikirlərini möhkəmləndirmişdir. İran və Cənubi
Azərbaycan xalqlarının mədəni həyatında, onların milli inqilabi
şüurlarının yüksəlməsində Azərbaycan dramaturgiyasının, xüsusilə
“Nadir şah”ın və “Ağa Məhəmməd şah Qacar”ın böyük təsiri
olmuşdur. Ona görə də artist S. Ruhullanın qastrol səfərlərində bu
əsərlər əsas yer tuturdu” (25).
Rzaqulu xan və Nadir şah xarakter baxımında bir-biri ilə
kəskin fərqlənən obrazlardır. Rzaqulu xan Nadir şah Əvşarın
oğludur. O, taxt-tacına görə oğlunu kor edir. Bir-birinə zidd olan bu
obrazlar S. Ruhullanın ifasında tamaşaçıların rəqbətini qazanmışdır.
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Onun Rzaqulusu təqdirə layiq bir obraz idi. Aktyor Rzaqulu xanın
qəlbindəki təmizliyi, alicənablığı, atasına və anasına qarşı müthiliyi,
həmdə ağıllı və çevik davranışını ön plana çəkmişdir. O, atası Nadir
şahdan müxtəlif qəddarllıqlara qarşı söhbətlərinə diqqət kəsilsədə, öz
səmimiliyini və mehribanlığını itirmirdi. Tamaşanın əvvəlində
qılıncla oynayan, şah babası ilə quldurluğa getmək istəyən Rzaqulu
xan-Sidqi atasının sözlərinə diqqətlə, mütiliklə qulaq asır. Sarayda
baş verən fitnə-fəsadlara inanan Nadir şah oğlunun gözlərini
çıxartmaq əmrini verdikdə belə Rzaqulu-Sidqi özünü məğrur
aparırdı. Atasının faciəsinə və vətəninin halına acıyırdı. Sidqinin
daxili həyacanla dediyi “İranı gözsün qoyursan” sözlərində
tamaşaçılar aktyorun böyük sənətinə heyran olduqlarını və Rzaqulu
xanın taleyinə yandıqlarını daxili həyacanla qəbul edirdilər.
“Vətəndaşlıq hissi, xalq qarşısında öz məsuliyyətini başa
düşmək Sidqi Ruhullanın geniş əhatəli istedadına düzgün istiqamət,
onun aktyorluq sənətinə doğrudan da qüdrətli qanadlar vermişdir.
Sidqi yorulmaz bir artisit idi. Onun böyük sənətkar qəlbi, tükənməz
ehtirası, coşqun ilhamı çoxlarını heyrətə salırdı. “Nadir şah” tamaşası
haqqında 1914-cü ildə “İqbal” qəzetindəki resenziyada belə
yazılmışdı: “Bu gecənin ən müvəffəqiyyətli aktyoru məncə, yeni bir
qüvvə olan Sidqi cənabları idi. Sidqi cənabarı bir Əhməd xan rolunu,
bir də Nadirin oğlu Rzaqulu Mirzə rolunu ifa edə bilir. Hər iki rolda
o qədər artistlik istedadı göstərirdilər ki!.. Bu cavan qüvvə...
müqəllid deyildir, müstəqil bir məharət göstərmək istedadını ilk
baxışda isbat etməkdədir. Səhnəmiz bu qüvvədən çox istifadə edə
biləcəkdir” (43).
H. Ərəblinskidən sonra Nadir şahın ən kamil ifaçılarından biri
Sidqi Ruhulla hesab edilir. Bu da təbiidir. Çünki o, Ərəblinski ilə
“Nadir şah” faciəsində həm tərəf müqabili, həm də dublyor olmuş,
onda çox şey öyrənmişdir. Sidqinin Nadiri qaçaq dəstəsinin başçısı,
sərkərdə, qəddar valideyn,
sonra isə övladının faciəsinə yanangöynəyən bir ata idi. Bu bir-birindən fərqli boyaları Sidqi Ruhulla
tamaşaçılara yüksək bədii səviyyədə təqdim edirdi.
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“... Sidqi Ruhulla bir dəstə bağlayıb “Ruhulla Ərəbli” (bəzən
“Ərəblinski”də yazılıb) adı ilə İranın Azərbaycan şəhərlərinə qastrola
çıxmışdı. Bundan rəncidə olan Hüseyn Ərəblinski “Kaspi” qəzetində
(02.03.1910-İ.A.) etiraz məktubu yazıb bildirmişdi ki, Azərbaycanda
“Ərəblinski” ləqəbli bir aktyor var, o da mənəm” (35)
Sidqi Ruhulla 1909-ci ildə Təbrizdə yerli ziyalıların vasitəsilə
peşəkar teatrın təməlini qoyur. “1909-cu ildə Sidqi Ruhulla Təbrizə
qastrola gəlib. Onun yerli ziyalılarla birlikdə hazırlayıb tamaşaçılara
təqdim etdiyi ilk tamaşa Hüseynqulu Sarabskinin “Cəhalət”əsəri
olub. Tamaşa fransız atoliklərinin klubunda göstərilib. İkinci tamaşa
Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin”Dağılan tifaq” faciəsi olub və
“bağmeşə qapısı” adlanan məhəllədə yan-yana sıralanmış dükanların
üstündəki böyük otaqda oynanılıb. Həmin səfərdə Əbdürrəhim bəy
Haqverdiyevin “Bəxtsiz cavan”, Jan Batist Molyerin “Zorən təbib”
əsərləri də göstərilib. Bundan sonra Təbrizdə yerli ziyalılar teatr
sənətinə daha böyük maraq göstəriblər” (37).
Açıq fikirli S. Ruhullanın bu səfərindən bəhrələnmiş Təbrizin
həvəskar gəncləri onun gedişindən sonra fəaliyyətlərini davam
etdirmiş, Sətərxanın şərəfinə, mücahidlərin mübarizəsinə həsr
olunmuş tamaşalar nümayiş etdirmişdilər.
“Bir xalqın teatr tarixinin təməlini qoymaq nadir hallarda bu
və ya digər adama nəsib olur. Bu xoşbəxtlik Azərbaycan
aktyorlarından Sidqi Ruhullaya nəsib olmuşdur. 1909-cu ildə Cənubi
Azərbaycanın baş şəhərlərindən biri olan Təbriz teatrının tarixi S.
Ruhullanın oraya qastrolu ilə başlayır. S. Ruhulla yerli azərbaycanlı
ziyalılarından, sənətə rəğbət bəsləyənlərdən kiçik dəstə toplayaraq
Təbrizdə bir neçə tamaşanın quruluşunu verir. Həmin tamaşalardan
Ə. Haqverdiyevin “Bəxtsiz cavan” draması və Molyerin “Zorən
təbib” komediyası tamaşaçıların diqqətini cəlb etmişdir. S.
Ruhullanın çəkdiyi ilk zəhmət öz xeyirxah işini görmüşdü. Cənubi
Azərbaycanda milli teatra tələbatın labüdlüyü özünü göstərməkdə
idi. Sidqi Ruhulla Təbrizdən gedəndən sonra da burada onun əlilə
yaradılan həvəskarlar truppası öz ana dilində tamaşalar verir,
nəticədə isə bu truppa professional Cənubi Azərbaycan teatrına
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çevrilir. S. Ruhulla eləcə də Orta Asiyada özbək dilində ilk musiqili
tamaşanın quruluşçusu olmuşdur. S. Ruhullanın da yaradıcılığı yalnız
onun aktyorluq fəaliyyəti ilə məhdudlaşmır; o həm də teatr işinin
qabaqcıl təşkilatçılarından və istedadlı rejissorlarından idi. Sidqinin
İrana və Cənubi Azərbaycana qastrolu dostu və müəllimi H.
Ərəblinskinin məsləhəti ilə olmuşdur. ... S. Ruhullanın aktyorluq
fəaliyyəti bilavasitə qastrollarla əlaqədar idi. Sidqi Ruhulla da
məşhur rus aktyoru P. Orlyonov kimi Rusiya imperiyasının bir çox
şəhərlərində və xarici ölkələrə qastrol səfərləri etmiş, lakin həmin
şəhərlərin böyük teatrlarının heç birində uzun müddət qalmamışdır.
Böyük enerjiyə malik aktyor, vətəndaş, Rusiyanın, eləcə də
Azərbaycanın bütün rayon mərkəzlərinə qastrol səfərləri etmişdir”
(32).
1910-cu ildə İrana ikinci dəfə qastrola gələn Sidqi Ruhulla
Ənzəli, Qəzvin, Rəşt, Həmədan, Tehran, Şiraz, İsfahan şəhərlərində
Ə. Haqverdiyevin, N. Vəzirovun, N. Nərmanovun əsərlərini
tamaşaçılara təqdim edir.
“Sidqi Ruhulla 1910-cu ildə İranda uzunmüddətli qastrol
səfərində olub. Aprel ayında Rəşt şəhərində təzə klubun açılışı
münasibətilə təbdil edilmiş Köhnə məktəb” və Nəcəf bəy Vəzirovun
“Ev tərbiyəsinin bir şəkli” məsxərələri oynanılıb. Bu münasibətlə
“Həqiqət” (18 aprel 1910) qəzetində çıxış edən Əkbər Əliyev Sidqi
Ruhullanın qastrolunun yüksək səviyyədə keçdiyini yazır. Onun
fikrincə, Sidqi Ruhullanın İrana gəlişi bu ölkənin müxtəlif
şəhərlərində teatr sənətinin tərəqqisinə və təkamülünə böyük təsir
göstərib” (17).
S. Ruhullanın Təbriz şəhərində göstrədiyi tamaşalara baxan
açıq fikirli gənclərdən Hacı xan Çələbi, İsmayıl Vəkil, Şeyx Həsən
Çörəkçi, Mehdixan Şərifzadə, doktor Rəhimxan, Əbülfəz
Müəyyidzadə, Ələkbər Bəradərən və başqaları 1912-ci ildə
“Xeyriyyə” adlı teatr turuppası yaradıb, Şimali Azərbaycan
yazıçılarının əsərlərini tamaşaya qoydular.
O, İranın Ənzəli və Qəzvin şəhərlərində quruluş verdiyi S. M.
Qənizadənin “Dursunəli və ballıbadı” vodevilində və “Axşam səbri
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xeyir olar” məzhəkəsində Dursunəli və Məşədi Şaban (16.12.1909),
Ə. Haqverdiyevin “Kimdir müqəssir” əsərində Mahmud
(16.12.1909), “Bəxtsiz cavan” faciəsində Fərhad (16.05.1910)
rollarında çıxış edib.
Əvvəllər “Bəxtsiz cavan” faciəsində Musadan sonra Fərhadı
ifa edən Sidqi Ruhulla öz müəllimi Ərəblinskinin etimadını
doğrultmuş və mükəmməl obraz yaratmağa nail olmuşdur. Sidqinin
Fərhadı xalqın halına yanan, ədalətsizliyə göz yuma bilməyən,
Peterburqda təhsil almış bir gənc idi.
“1910-cu ildən başlayaraq, Fərhad rolunda S. Ruhulla da çıxış
etməyə başlamışdı. “Bəxtsiz cavan”ın bu ilə qədər olan
tamaşalarında Musa rolunu oynayan S. Ruhulla həmin ildən öz
müəlliminın dublyoru olmuş, müəllimlə şagird arasında yaxşı
mənada, sənətin tərəqqisi naminə rəqabət olmuşdur. Maraqlıdır ki, S.
Ruhullanın Fərhadı üslub xüsusiyyətləri etibarilə Ərəblinskinin
Fərhadından fərqlənirdi... Sidqi heç bir ritorikaya yol verməmiş,
“reallığı qeyb” etməmiş, “ətsiz, qansız bir sxemaya” çevrilməmişdi;
əksinə, aktyor sənətinin incə ştrixləri ilə, ölməkdə olan mülkədarlıq
sinfinə öz nifrətini bildirən canlı bir obraz yaratmışdı. Əmisi Hacı
Səməd ağaya dediyi öldürücü sözləri aktyor xüsusi bir ilham və
coşqunluqla söyləyirdi. Fərhadın demokratik ruhlu hərəkətini
mənalandırdığından, sonuncu səhnədə onun ölümü tamaşaçılara
böyük təsir bağışladı. Hətta Sidqinin Fərhad obrazını bu cür
traktovka (quruluş-İ.A.) etməsi müəllimi Hüseyn Ərəblinskini də
heyrətə salmışdı. Sidqi bu obrazda aktyorluq bacarığını, zəngin daxili
aləmini büruzə verməklə yanaşı, həm də özünün azadlıq meyllərini,
mövcud quruluşa-kapitalizmə düşmən olduğunu əks etdirirdi.
Deyirlər ki, Ərəblinski Sidqini Fərhad rolundan sonra təbrik edərək
demişdi: “Sidqi, mən sənə öz ampulamı verdiyimə görə çox şadam”
(24).
“Artist (S. Ruhulla-İ.A.) öz qəhrəmanının, Fərhadın
narazılığını cəsarətlə, əzmlə, demoktratik əhval-ruhiyyə ilə
tamaşaçılara təqdim edirdi”(48).
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Sidqi Ruhullanın Fərhad rolundakı çıxışı haqqında “Baku”
qəzeti (14.02.1915) yazır ki, “Baş rolda S. Ruhulla müvəffəqiyyətlə
çıxış etdi. Onun oyunu tamaşaçıları tamamilə razı saldı. Qalan
artistlər də öz yerlərində idilər; ansambılın möhkəmliyinə xidmət
edirdilər”.
“Bəxtsiz cavan” əsəri Sidqi Ruhullanın köməyi ilə 1910 və
1912-ci illərdə Göycayda, Səlyanda, Lənkəranda yerli həvəskarların
iştirakı ilə tamaşaçılara təqdim olunmuşdur.
“Səfa” adlı mədəni-maarif cəmiyyəti 1910-cu ildə təşkil
olundu və həmin cəmiyyətdə teatr şöbəsi fəaliyyətə başladı. “Səfa”
cəmiyyətinin dram truppasının zəifləməsinə səbəb, ən qüvvətli
aktyorların “Nicat” turuppasına toplanması olmuşdur. “Nicat”
turppasının aktyorları tədricən “Səfa” cəmiyyətinə cəlb olunduğu
üçün möhkəmlənmişdir. 1917-ci ilə qədər ömür sürən “Səfa”
cəmiyyətinin əsas fəaliyyəti müxtəlif yerlərdə qastrol tamaşaları
təşkil etmək idi.
1905-ci il inqilabından sonra Azərbaycanda fəaliyyət göstərən
aktyorlar qastrol tamaşalarına xüsusi yer verirdilər. Azərbaycanın
şəhər və kəndlərində qastrol tamaşalarının təşkilində Sidqi
Ruhullanın böyük xidmətləri vardır.
“Əhməd Qəmərlinin rəhbərliyi ilə bir dəstə aktyorlar oktyabrnoyabr (1911-ci il-İ.A.) aylarında Türküstana səfərə çıxıblar. Sidqi
Ruhulla və Yusif Nərimanov da bu heyətdə olublar. Dəstə “Hacı
Qara”, “Hacı Qəmbər”, “Ağa Məhəmməd şah Qacar” tamaşalarını,
vodevil və məzhəkələr oynayıblar...
Bəzi aktyorların fərdi qastrolları demək olar il boyu davam
edirdi. İstədiyi şəhərə gedən, istədiyi tamaşanı bilavasitə yerli
həvəskarlarla oynayan, yerlərdə teatr sənətinin təşəkkülünə rəvac
verən əsas aktyor Sidqi Ruhulla idi. Onunla daha çox səfərə çıxan
Əhməd Qəmərli olub. Sidqi Ruhulla Mərvdə, Buxarada,
Səmərqənddə, Kokandda, Çarçuyda (yanvar), Aşqabadda (fevral),
Salyanda (may), Lənkəranda və Astarada (iyul, sentyabr), Qubada
(avqust), Gəncədə (sentyabr, oktyabr, noyabr) qastrollarda olub”
(35).
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“Bakıda olduğu kimi Azərbaycanın ayrı-ayrı rayonlarında da
teatr mədəniyyəti uğrunda mübarizə genişlənir və mütəşəkkil
xarakter alır; H. Ərəblinskinin, Ə. Vəlinin, M. Əlvəndinin, S.
Ruhullanın, M. A. Əliyevin Göyçay, Ağdaş, Şəki, Lənkəran və digər
rayonlara qastrol səfərləri, yerli teatr həvəskarları ilə birgə çıxışları
onların səyini xeyli gücləndirdi...
1910-cu ildə Ə. Haqverdiyev Gəncədə olduğu az bir vaxt
ərzində yerli həvəskarlardan ibarət bir teatr truppası təşkil edir. Bu
truppaya azərbaycanlılardan başqa Qarayev, Murtazina, İmanski,
İzzatulina-Voljskaya və başqa teatr artistləri də daxil olmuşdu. O
illər Gəncəyə qastrola gələn H. Ərəblinski və S. Ruhulla həmin
truppa ilə birlikdə çıxış etmişlər...
1912-ci ildə S. Ruhullanın Lənkəran qastrolu yerli
həvəskarların həyatında böyük təsirini göstərdi. O, Hacı Sadıx
Zeynalovun təzə binasında “Bəxtsiz cavan” əsərini, “Gülüstan”
mehmanxanasının binasında “Nadir şah” dramını yerli həvəskarlarla
birlikdə tamaşaçılara göstərdi. Özü birinci tamaşada Fərhad, ikincidə
isə Nadir şah rolunu ifa etdi. Qalan rolları yerli həvəskarlar
oynadılar” (23).
““Baku” qəzeti yazırdı ki, Şamaxıdan verilən xəbərə görə
may ayının 28-də müsəlman artisti Sidqi Ruhulla yerli dram
incəsənəti həvəskarlarının iştirakı ilə “Nadanlıq” əsərini tamaşaya
qoymuş və Şamaxı tamaşaçılarının rəğbətini qazanmışdır” (25).
“Romantik aktyor məktəbinin Azərbaycanda ən görkəmli
simalarından, Türkiyədə, İranda, Orta Asiya respublikalarında, Volqa
çayı boyu diyarlarda, İrəvanda, Tiflisdə, Petrovsk portda (indiki
Mahaçqala) 1910-1920-ci illərdə ən çox tanınan, həmin yerlərin
əksəriyyətində ilk teatr tamaşası göstərən, peşəkar teatrın bünövrəsini
qoyan Sidqi Ruhulla milli səhnə mədəniyyətimizin ən parlaq
səhifələrini yaradıb...
Üç yüzdən çox irili-xırdalı rol oynayan Sidqi Ruhulla həm
ayrı-ayrı truppalarda, həm də dövlət teatrında rejissorluq etmişdir.
İyirminci illərin əvvəllərində o, aktyorluqdan əlavə, teatrın rejissor
ştatında işləyib. Rejissorlardan Hüseyn Ərəblinskinin, Aleksandr
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İvanovun, Saracan Valentinovun, Hüseynqulu Sarabskinin,
Abbasmirzə Şərifzadənin, Aleksandr Tuqanovun, İsmayıl
Hidayətzadənin, Yusif Yulduzun, Adil İsgəndərovun, Rza
Darablının, Əlihüseyn Rzayevin, Mirseyfəddin Kirmanşahlının,
Səftər Turabovun, Əliheydər Ələkbərovun, Məhərrəm Haşımovun və
başqalarının quruluşunda milli, klassik və çağdaş dünya
dramaturgiyasının tamaşalarında silsilə rollar yaradıb. Azərbaycan
klassiklərindən, demək olar, hamısının pyeslərində bir neçə
quruluşda əsas rolları oynayıb” (36).
Sidqi Ruhulla vaxtının çox hissəsini qastrolda keçirməsinə
baxmayaraq öz üzərinsə ciddi çalışmış, qabaqcıl rus səhnə
xadimlərindən öyrənmiş, Azərbaycan mədəniyyətinin tərəqqisi üçün
əlindən gələni əsirgəməmişdir.
O, bu məqsədlə 1913-cü ildə Moskvaya getmiş, orada
fəaliyyət göstərən teatrların tamaşalarına baxmış, görkəmli səhnə
ustalarının yaradıcılığı ilə yaxından tanış olmuşdur. Burada qaldığı
iki il ərzində özü üçün çox şeylər əxs eləmişdir. Sidqi Moskvada
olarkən onun ən çox müşahidə etdiyi və bəyəndiyi tamaşalardakı
həyatilik və inbilabi ryh idi. O, Moskvada fəaliyyət göstərən
aktyorların bir qismi ilə tanış olur və oradakı teatr cəmiyyətinə üzv
seçilir.
Moskvadan bəşəri fikirlərlə Bakıya qayıdan Sidqinin
yaradıcılığında əsaslı surətdə dönüş yaranır. O, öz sənətini getdikcə
dərinləşdirir və bir sıra parlaq obrazlar yaradır. Bunlara Fəxrəddin
(“Müsibəti Fəxrəddin”), Nadir şah (“Nadir şah”), Şeyx Nəsrulla
(“Ölülər”), Kral Lir (“Kral Lir”), Frans (“Qaçaqlar”), Vilhem Tel
(“Vilhem Tel”), Qacar (“Ağa Məhəmməd şah Qacar”) kimi obrazları
göstərmək olar.
Aktyorun fa etdiyi bu kamil obrazlara tamaşa edən
tamaşaçılar onun misilsiz ifasına vurulurdular. Aktyor sənətinin dərin
məzmununa valeh olurdular. Sidqinin realist sənəti bizim və başqa
millətlərin xalqlarının mədəniyyət xadimlərinində diqqətini cəlb
etmişdir. Onalar daim Sidqinin böyük sənətini izləyir və onun ifa
etdiyi obrazlar haqqında fikir mübadiləsi aparırdılar.
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Sidqi Ruhullanın yaradıcılığına ən cox Ə. Haqverdiyev, N.
Vəzirov və Ü. Hacıbəyov pərəstiş edirdi. Ə. Haqverdiyev Sankt
Petrburqda təhsil almış ilk azərbaycanlı rejissor olmuş və öz
fəaliyyətində qabaqcıl rus mədəniyyətinə istinad etmişdir. Ə.
Haqverdiyev dostu S. Ruhullayada rus teatrından öyrənməyi
məsləhət görmüşdür. Ə. Haqverdiyev əksər hallarda aktyorlarla
söhbət əsnasında onlara Ərəblinski, Sidqi kimi olmağı, obrazın daxili
aləmini dəqiq açmağı töfsiyyə etmişdir.
Bundan başqa Ə. Haqverdiyev həmişə yeni yazdığı səhnə
əsərini yaxın dostu Sidqiyə oxuyar və onun fikir bildirməsini
istəyərdi. O, Sidqiyə bağışladığı “Pəri cadu” əsərinin əlyazması
üzərində bu sözləri yazmışdır:
““Artist Ruhulla bəradərimə.
Bəradərim, dünyada insaniyyətə, millətə və mədəniyyətə ən
böyük xidmətlərdən biri artistlikdir. Artist üzünü ynluyub, acı
həqiqətləri sənətin şəkərilə şirinlədib camaata yedirdir. Bu cəhətdən
artistliyin yolları nə qədər ağır, tikanlı olsa da qiymətlidir.Çünki
nəticəsi parlaqdır. Bu sözləri həmişə xəyalında saxla”.
Başqa bir hədiyyəsi üzərində Haqverdiyev yazmışdır:
“Artist Sidqi Ruhullaya vəsiyyətim:
Artistliyin yolları ağır və tikan ilə doludur. Ayağa batan
tikanların ağırlığına qəyuranə davam edib mərdanə getməyin axırda
işıqlı bir mənzilə yetirməyi şübhəsizdir. Həmişə xəyalın bu yerdə
olsun ki, bu gün dünəndən yaxşı oynayasan. Çünki artist nə qədər
yaxşı oynasa gərək bilsin ki, daha yaxşı oynamaq mümkündür””
(14).
İki görkəmli mədəniyyət xadiminin bu yaradıcılıq dostluğu və
yaxın əlaqəsi onların inkişafına müsbət təsir göstərmiş və
Azərbaycan mədəniyyətinin tərəqqi etməsində mühüm rol
oynamışdır.
S. Ruhulla yaratdığı obrazlar üzərində müntəzəm olaraq
işləməsi, onu yeni keyfiyyətlərlə zənginləşdirmək onun əsas
yaradıcılıq qayəsi idi. O, daim axtarırdı, səhnədəki müvəffəqiyyətə
əsasən axtarışlarla nail olurdu.
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Bundan başqa Sidqinin yaradıcılığının ən əsas xüsusiyyəti
ondan ibarət idi ki, o, sənətə böyük tələbkarlıqla yanaşırdı. İfa etdiyi
obrazın necə yaranmasını özü tənqid edərək, nəzərə çarpan kiçik
nöqsanları dərhal dəf edirdi.
O gördüyü və eşitdiyi hadisələri böyük maraqla müşahidə
edirdi. Ona tapşırılan obrazın bütün xırdalıqlarını aydınlaşdırmayınca
sakit ola bilmirdi. İfa etdiyi obrazın daxili aləmindən başqa onun
xarici görkəmi ilə də maraqlanırdı. Qərbi Avropa, Rus və
Azərbaycan yazıçılarının qələmə aldığı obrazların daxili və xarici
görkəmi Sidqi Ruhullanı daim düşündürürdü. Yaratdığı obrazın hansı
xalqa və əsrə aid olduğunu aydınlaşdırdıqdan sonra obrazın ruhuna
daxil ola bilirdi. S. Ruhulla canlandırdığı obraza belə münasibət
bəsləyib tamaşaçılara təqdim edirdi.
S. Ruhulla səhnəyə ilk addımlarını atdığı gündən sənətin
böyük məsuliyyətini dərk etmişdir. Və başa düşmüşdür ki, bu sənət
bir qism harınlamışları əyləndirmək üçün deyildir. Sidqi sənətini
zəhmətkeş kütlələrin öz istiqlaliyyətləri uğrunda apardığı
mübarizənin ön cərgəsinə qoymuşdur.
Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev ədəbiyyatda, Bəhruz Kəngərli
rəssamlıqda, Üzeyir Hacıbəyov musiqidə diqqət çəkən əsas
problemləri Sidqi Ruhulla səhnədə təqdim edirdi.
S. Ruhulla hər zaman aktyor sənətini uca tutmuş, onu
maddiyata qurban verməmişdir. Hətta atsından qalan cüzi varını teatr
sənətinin inkişafı üçün sərf etmişdir. Və o həm də qastrollarda
toplanan pulun çox hissəsini o dövr ki, xalq maarifi ocaqlarına təhvil
vermişdir.
Tam cəsarətlə demək olar ki, Şimali və Cənubi Azərbaycanı
Sidqi Ruhulla qədər qarış-qarış gəzən olmayıb. O, bütün Şərqdə ilk
addımlarını atan teatrı hər yerdə nümayiş etdirməyə çalışıb. Elə
ancaq bu xidmətinə görə Sidqi Ruhullanın adı teatr tarixinə əbədi
həkk olunmalı idi və olub da. C. Cabbarlının sözü ilə desək,
“Sidqinin ən böyük xidməti budur ki, çar istibdadının ən ağır
günlərində Azərbacanda bütün şəhərləri, kəndləri və xırda obaları
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belə dolanmış və o zaman qatı qaranlıq arasında teatr işığı
aparmışdır” (“Kommunist” qəzeti, 06.12.1929).
Sidqi Ruhulla min əziyyətlə, həvəskar dəstə ilə çalışdığı
qastrol tamaşalarında o, istədiyinə sahib olmuş, teatrın insanın
formalaşmasında əsas göstərici olduğunu sübut etmişdir.
Cənubi Azərbaycanda teatrın geniş vüsət tapmasında S.
Ruhullanın olduqca böyük xidmətləri vardır. O, Cənubi
Azərbaycanda qastrolda olduğu zaman yerli həvəskarları başına
toplayaraq tamaşalar vermişdir. Sidqi bu səfərə getməsini
xatırlayarkən qeyd edir ki; “Birinci Yerevan, Naxçıvan, Tiflis, Batum
və Vladiqafqaz qastrolundan qayıtdıqdan sonra bir gün Ərəblinski
mənimlə xüsusi görüşmək istədiyini söylədi. Yanına getdim. O vaxta
qədər Ərəblinski mənimlə ancaq səhnə, aktyor sənəti haqqında
danışar, rollarımı təhlil edər, istiqamət verər, səhnə fəaliyyətim
haqqında öz fikirlərini və arzularını bildirərdi. Bu dəfə o, tamamilə
başqa bir məsələdən və mənim ürəyimdən xəbər verən bir məsələdən
söhbət açdı. Böyük ustad öz söhbətinə bu sözlə başladı ki, biz öz
sənətimizə gərək sadəcə bir yaşamaq vasitəsi kimi baxmayaq, biz
gərək həmişə nəzərdə tutaq ki, camaatımıza xidmət edirik,
vətənimizə xidmət edirik. Odur ki, qastrollarımız da gərək aydın və
yaxşı məqsəd daşısın. İndi ki, hələlik sənə Bakıda yaşamaq və
işləmək mümkün deyildir, mən bu dəfə İrana qastrola getməyini
məsləhət görürəm. Təbrizə... O, Təbriz sözünü təkrar edib fikrə getdi.
O vaxta qədər mən Ərəblinskini böyük səhnə ustası kimi tanıyır və
sevirdim. Bu gündən etibarən o mənim nəzərində daha böyüdü. O
mənə nə isə çox böyük arzuları olan fövqəladə bir insan təsiri
buraxmışdı. Mən şadlıqla bildirdim ki, onun hər bir təklifini yerinə
yetirməyə hazıram və İrana qastrola getmək mənim çoxdankı arzum
idi. Ərəblinski mənim bu sözümdəm çox razı qaldı. Bir qədər Cənubi
Azərbaycanda olan inqilabi hərəkat haqqında danışdı, mənə bir çox
şeyləri başa saldı. Dedi ki:
-Oradakı igidlər çox böyük işlər görürlər... Onlara kömək
etmək bizim borcumuzdur. Nə edək, varını verən utanmaz... bizim də
əlimizdən aktyorluq gəlir... bunu da əsirgəmək nakişilikdir... Sonra o
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mənə Azərbaycanda yerli həvəskarlar hazırlamaq haqqında bir neçə
tapşırıq verdi. Biz görüşüb ayrıldıq. O gündən mən İran qastroluna
hazırlaşdım” (13).
İranda olduğu müddətdə Sidqi Ruhulla inqilabi fəaliyyətində
də əl götürmürdü. O, ürək sözlərini demək üçün səhnədən tribuna
kimi istifadə edirdi.
“Sidqi Ruhulla Cənubi Azərbaycana olan bu səfərində İranfars mürtəceləri tərəfindən şiddətlə təqib olunmuşdu. Qəzvin
şəhərində Sidqi Fərhad rolunda-“Bəyi-bəy, rəiyyəti-rəiyyət edən
bizim kimi şəxslərdir” sözlərini: “Bəyi-bəy, rəiyyəti-rəiyyət ədən
Əbdül Həmid, Məhəmməd Əli və Nikolay kimi cəlladlardır”şəklində dediyindən yerli hökümət və çar konsulu on səkkiz saatın
müddətində onun şəhəri tərk etməsi haqqında əmr vermişdi. Oradan
Rəştə gəlib Nadir şah rolunda şahın dililə İranın viran olması
səbəblərini xalqa çatdırdığına görə İran mürtəcelərinin tələbinə
əsasən İmami Cümə tərəfindən nifrin edilib, şəhərdən qovulmuşdu.
1912-ci ildə Bakıda nəşr olunan “Zəmbur” jurnalında Sidqinin
Rəştdə təqib olunması haqqında Əzim Əzimzadə tərəfindən
yaradılmış mənalı bir karikatura dərc edilmişdi. Zalda əyləşmiş
camaat Sidqi Ruhullanın Nadir şah rolunda çıxışına tamaşa edir. O
biri tərəfdən İmami Cümə salona baxıb deyir: “Baba! İn musiqi ki,
mütləq həram əst onra xub midanəm, bəs in tiyatur çe çizəst?”
(“Camaat! Musiqinin haram olduğunu çox yaxşı bilirəm, bəs bu teatr
nədir?”)
Bütün bu əziyyətlərə baxmayaraq, Sidqi Ruhulla əsas
məqsədinə çatmış, teatrın böyük tərbiyəvi əhəmiyyəti olan zəruri bir
mədəni-müəssisə, mübariz bir xalq tribunası olduğunu xalqa aydın
hiss etdirmiş və yerli gənclərdən səhnə, teatr və dramaturgiya
həvəskarları yetişdirməyə müvəffəq olmuşdu. Cənubi Azərbaycan
zəhmətkeşləri və qabaqcı ziyalılar Sidqinin qastrollarını coşqun bir
məhəbbətlə qarşılamışdılar.
1919-cu ildə Cənubi Azərbaycanın maarif idarəsi Sidqi
Ruhullanın Cənubi Azərbaycanda və İranda teatr mədəniyyətinin
yaranması və inkişafı işindəki xidmətini nəzərə alaraq, böyük səhnə
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xadimini qızıl medalla təltif etmiş və ona aşağıdakı təbrik məktubunu
göndərmişdir:
“Azərbaycan əyalətinin maarif idarəsi Qafqazın məşhur və
görkəmli səhnə xadimi cənab Ağayi Sidqi Ruhullanın xalqın əfkarını
işıqlandırmaq sahəsindəki fəaliyyətini nəzərə alaraq, onu qızıl
medalla təltif edir. Bu mühitin teatrın inkişafında cənab Ağayi Sidqi
Ruhullanın görkəmli xidmətləri olmuşdur. Maarif idarəsi
müşarilehinin xidmətlərini bu vəsiqə ilə təsdiq edərək, onu təqdir
edir və öz təşəkkürlərini Cidqi cənablarına bildirir”” (14).
“İrana tez-tez qastrola gələn Sidqi Ruhulla 1916-cı ildə
Təbrizə səfəri zamanı aktyorluqda qazandığı pula şəhərdə teatr
tamaşaları göstərilməsi üçün “Xeyriyyə” binası tikdirib” (37).
“Cənubi Azərbaycandan qayıtdıqdan sonra Sidqi yenə səyyar
aktyorluq sənətini davam etdirib, Azərbaycanın müxtəlif
rayonlarında ... tamaşalar vermiş, öz qastrolları ilə Rusiyanın ən
yaxşı sənətşünasları və səhnə ustalarının diqqətini cəlb etmiş, Qacar,
Nadir, Fəxrəddin, Fərhad, Hacı Səməd Ağa (“Bəxtsiz cavan”-İ.A.),
Qorodniçi (“Müfəttiş”-İ.A.), Nəcəf bəy (“Dağılan tifaq”-İ.A), Şeyx
Nəsrulla (“Ölülər”-İ.A), Frans (“Qacaqlar”-İ.A), Vilhelm Tell
(“Vilhelm Tell”-İ.A.) və s. rollarda Zaqafqaziyada, İranda, Cənubi
Azərbaycanda, Rusiyada və Ukraynada şöhrət qazanmışdır. Sidqi
Ruhulla Azərbaycan səhnəsinin gözəl ənənələrini hər tərəfə yaymış,
teatrın nə olduğu məlum olmayan yerlərdə yüzdən artıq səhnə
həvəskarları tərbiyə etmişdir” (14).
İllər arxada qaldıqca Sidqi Ruhullanın da sənəti püxtələşirdi,
bir aktyor kimi onun şöhrəti bütün Azərbaycana, hətta dünyanın
əksər yerlərinə yayılırdı. Azadlığın təbliğatçısı olan Sidqini qara
qüvvələr, avam, yaltaq din xadimləri onu “kafir” deyə izləyirdi, onu
ləyaqətsiz sözlərlə təhqir edirdilər.
O, dövrün simasız qəzet işçıləri, nəşr edilən qəzet və
məcmuələrin səhifələrində S. Ruhullaya hücumlar edir, onun böyük
tərbiyəvi əhəmiyyə malik olan sənətini gözdən salmağa çalışırdılar.
Ona görə ki, bu sənət xalqın gözünü açırdı, gəlcəyə nikbin baxmağa
səsləyirdi. Buna görədə o dövrün imkanlı şəxsləri müxtəlif yollarla,
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Sidqini sıradan çıxarmağa, susdurmağa çalışırdılar. Hayatı təhlükə
altında qalan bu mübariz aktyor mütamadi olaraq Bakını tərk edir,
ayrı-ayrı şəhərlərdə geniş kütlə qarşısında çıxış edib, sözünü deyirdi.
1920-ci ilə qədər Sidqi Ruhulla əsasən səyyar aktyor
olmuşdur. O, haqqı əzilib, tapdanan insanlara ədaləti, həqiqəti,
azadlığı göstərmək üçün kəndləri, şəhərləri gəzərək xalqı öz
hüquqlarına qaytarmaq üçün mübarizəyə səsləmişdir. O, bu
mübarizədə tək deyildi. Sidqi, müəllimi və ustadı Hüseyn Ərəblinski
ilə əksər hallarda qastrol səfərlərində birgə, çiyin-çiyinə fəaliyyət
göstərmiş, çətinliyə düşəndə Ərəblinski ona mənəvi yardımçı
olmuşdur.
Sidqi Ruhulla həmişə xalqla birgə olmuş, aktyor kimi ilham
mənbəyini real həyatdan almışdır. Xalq və xalq yaradıcılığının təsiri
Sidqi sənətinə hər zaman istiqamət vermişdir. Onun yaratdığı
obrazların təbii və inandırıcı çıxmasını bu amillə izah etmək olar.
Ə. Haqvardiyevin “Bəxtsiz cavan” faciəsi Sidqi Ruhullanın
rejissorluğu ilə 1921-ci ildə aprelin 20-də İranda tamaşaya qoyuldu
və müvəffəqiyyət qazandı. Həmin tamaşa Təbrizdə də nümayiş
olundu.
S. Ruhulla bu barədə belə yazır: “... Səttarxanın yanında
oldum, öz məqsədimi ona bildirdikdə çox sevindi. Mənə dedi ki,
“millətin gözünü açan hər bir şeyi himayə etmək lazımdır. Teatr da
millətin gözünü açan şeylərdən biridir.
...Təbrizdə müsafirxanada düşdüm. Otuz nəfərə kimi yerli
həvəskar tapıb bir yerə topladım. Otuz gün Haqverdiyevin “Bəxtsiz
cavan” pyesini məşq etdik. Nəhayət, həmin pyesi Təbriz klubunda
tamaşaya qoyduq. Beləliklə də Təbriz səhnəsinin əsası qoyuldu.
Tamaşaya qoyduğumuz “Bəxtsiz cavan” yerli əhalinin hüsn-rəğbətilə
qarşılandı” (24).
“İlk səhnə fəaliyyəti dövründə Sidqi Ruhulla Ərəblinski
məktəbinə mənsub olmuşdur. Ustadı kimi onun da səhnə fəaliyyəti
hər cür köhnəliyə, irticaya qarşı çevrilmişdir. 1906-1907-ci illərdə
mürtəce Bakı burjiaziyasına nökərçilik edən burjua mühərrirləri,
Mirzə Fətəli Axundov, Cəlil Məmmədquluzadə, N. B. Vəzirov, Ə.
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Haqverdiyev və N. Nərimanov kimi xalqın məhəbbətini qazanmış
Azərbaycan dramaturqlarının əsərlərini primitiv əsərlər adlandırıb,
onların səhnədən yığışdırılmasını və əvəzində mürtəce Qərb burjua
yazıçılarının əsərlərini oynamağı tələb etdikdə, Sidqi öz həm
məsləklərilə birlikdə coşqun bir vətənpərvərliklə Axundovun,
Vəzirovun, Nərimanovun və Haqverdiyevin əsərlərində çıxış edirdi.
Burjya mətbuatının antipatriotik sayaqlamalarına cavab olaraq Sidqi
Ruhulla 1906-1910-cu illərdə “Müsibəti Fəxrəddində”də Rüstəm
bəy, “Dağılan tifaq”da Nəcəf bəy, “Qaçaqlar”da Frans surətini
yaradır. Bu rolları Sidqi Ruhulla irticaçı cızma-qaraçıların və onların
müdafiə etdikləri mürtəce siniflərin, azadlıq və səadət düşmənlərinin
çirkin simalarını, onların xəbisliyini, satqınlığını, zülmkarlığını,
kütbeyinliyini, pula, sərvətə olan hərisliklərini səhnədə göstərirdi.
Müasirləri söyləyirlər ki, Sidqinin bu rolları geniş tamaşaçı kütləsi və
qabaqcıl sənət adamları tərəfindən böyük məhəbbət və heyranlıqla
qarşılandığı halda, burjua dairələrini həmişə narazı salırdı. Onlar
Sidqinin hər bir rolunda “Əsl-nəcabəti olan təbəqələrə endirilmiş ağır
bir zərbə” kimi baxırdılar. Xüsusən Nəcəf bəy və Rüstəm bəy
rollarında, deyildiyinə görə, Sidqi Bakının “əyan və əşrəflərini” çox
qorxuya salarmış. Sidqini hər gecə oyundan sonra təqib edər,
incidərdilər.
Bu çox aydın bir məfkurə mübarizəsi idi, teatr səhnəsində əks
olunan sinfi mübarizə idi. Sidqi Ruhulla da bu mübarizənin teatr
sənəti sahəsindəki qəhrəmanlarından biri idi” (14).
“Sidqi 1910-cu ildə Naxçıvana gəlir. Buruda o yerli
məktəblərlə təhsil almış bir sıra gəncləri teatrın ətrafına toplayır,
sonralar bu gənclərdən bir çoxu istedadlı aktyor olaraq tanınır” (32).
S. Ruhulla ilk dəfə 1910-cu ildə Naxçıvanda qastrolda olmuş
və teatr onun və R. Təhmasibin rəhbərliyi ilə “Bəxtsiz cavan”,
“Pəhləvani-zəmanə” “Pulsuzluq” və b. əsərləri tamaşaçılara təqdim
edirlər. S. Ruhulla 1910 və 1914-cü illərdə Naxçıvanda qastrolda
olarkən Ə. Haqverdiyevin, N. Vəzirovun, M. F. Axundovun
əsərlərini tamaşaya qoydu.
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“Naxçıvanda 1907-1911-ci ilə qədər teatr tamaşaları
uryadniklər üçün tikilmiş tövlədə, 1911-ci ildən sonra isə böyük
bağda olan ictimai yığıncaq (obşestvenni sobraniya) adlanan binada
göstərilirdi” (47).
1911-ci ildə Sidqi Ruhulla daha sanballı repertuarla
Naxçıvanda qastrolda olub. Yerli həvəskarlar ilə “Kimdir
müqəssir?”, “Bəxtsiz cavan” və “Dursunəli və ballıbadı” əsərlərini
tamaşaçılara təqdim edirlər.
“1910-1911-ci dərs ilinin yay tətili günlərində Təhmasib
Naxşıvanda həvəskar aktyorlar dərnəyinin fəal iştirakçısı oldu.
Aktyor və rejissor-sonralar SSRİ xalq artisti Sidqi Ruhulla o
yay Naxçıvana gəldi. Təhmasib onu belə təsvir edir: “Qıvrım saçlı,
qırmızı fəsli, yorulmaq bilməyən Sidqi Ruhulla səhnəni və
dramaturgiyanı dərindən bilirdi, tamaşaları bacarıqla hazırlayır,
həvəskar aktyorları Azərbaycan teatrının realist ənənələrinə
tükənməz məhəbbət ruhunda tərbiyə edirdi”” (27).
1911-ci il noyabrında H. Ərəblinskinin başçılığı ilə S.
Ruhulla, Ə. Qəmərlinski, Şura Olenskaya, Əbülfət Vəli, Cəlil
Bağdadbəyov və başqaları Orta Asiyada qastrola gedirlər.
1914-cü ildən mütəmadi olaraq Azərbaycan artistləri Orta
Asiyaya qastrollarda olurlar və əsasən Özbəkistanda tamaşalar
göstərirlər ki, bu da özbək milli teatrının formalaşmasına zəmin
yaradır. Bu sahədə Sidqi Ruhullanın əməyi xüsusi qeyd olunmalıdır.
“İlin sonunda Sidqi Ruhulla Orta Asiyaya uzunmüddətli
qastrol səfərinə çıxıb. 1916-cı il noyabr ayının 28-də Daşkəndin
“Kolizey” teatrında “Müsibəti-Fəxrəddin” faciəsini tamaşaya
hazırlayıb. Tamaşa xeyirxahlıq yardımı məqsədilə oynanılıb.
Fəxrəddin rolunu Sidqi Ruhulla özü oynayıb. Qalan obrazların
iştirakçıları yerli teatr həvəskarları idi.
Başqa şəhərlərdə də tamaşalar verən Sidqi Ruhulla yenidən
Daşkəndə qayıdıb. Dekabr ayının 23-də yenə “Kolizey” teatrında
dramaturqun (N. Vəzirovun-İ.A.) “Ev tərbiyəsinin bir şəkli” əsərini
tamaşaya hazırlayıb. Tamaşa Cığatay türkcəsində səslənib” (17).
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Sidqi Ruhulla 1910 və 1919-cu illərdə Bakı, Gəncə, Tiflis,
Göycay və Daşkənd teatrlarında Y. Talıbzadənin “Xalid ibn Valib”
əsərində Məaz (rej. H. Ərəblinski, 10.10.1910), V. Şekspirin “Otello”
faciəsində Montano (rej. H. Ərəblinski, 20.10.1910), N. Kamalın
“Vətən” pyesində Sidqi bəy (əsəri osmanlıcadan Mirzəməmməd
Axundov tərcümə və təbdil edib, rej. A. M. Şərifzadə, 06.11.1910),
A. Y. Talıbzadənin “Ərmənisə” (“Fəthi Misir”) əsərində Ziyad (rej.
Q. R. Şərifzadə, 10.11.1910), M. F. Axundovun “Vəziri xani
Lənkəran” komediyasında Səməd bəy (rej. H. Ərəblinski,
30.11.1910), Ə. Qəmərlinin təbdil etdiyi “Tamahkarlıq, yaxud
cavanlar məişəti” əsərində Bağır (rej. H. Ərəblinski, 17.12.1910), Ə.
Haqverdiyevin “Ağa Məhəmməd şah Qacar” faciəsində Qacar (rej.
S. Ruhulla, 12.10.1912, Gəncə), M. F. Axundovun “Hacı Qara”
komediyasında Heydər bəy (rej. S. Ruhulla, 28.10.1912, Gəncə), Ü.
Hacıbəyovun “Leyli və Məcnun” operasında Məcnun (rej. S.
Ruhulla, 25.12.1912, Gəncə), Rza Zakinin “Köhnə Türkiyə” əsərində
Əbdül Həmid (rej. S. Ruhulla, 16.03.1913, Tiflis), İ. Turgenevin
“Pulsuzluq” əsərində Camal bəy (tərcümə və təbdil C. Hacıbəyli, rej.
H. Ərəblinski, 17.04.1913, Tiflis), N. Nərimanovun “Dilim mənim
düşmənimdir” pyesində Şamdan bəy (rej. S. Ruhulla, 18.05.1913,
Tiflis), Ə. Haqverdiyevin “Dağılan tifaq” faciəsində Nəcəf bəy (rej.
H. Ərəblinski, 25.06.1914, Göyçay), N. Nərimanovun “Nadir şah”
faciəsində Rzaqulu xan (rej. H. Ərəblinski, 12.12.1914), Ş. Saminin
“Dəmirçi Gavə” əsərində Qəhtan (osmanlıcadan çevirən S. S.
Axundov, rej. H. Ərəblinski, 19.12.1914, Bakı), V. Şekspirin
“Otello” faciəsində Montano (tərcümə H. Vəzirov, rej. H. Ərəblinski,
26.12.1914), Ş. Saminin “Əhdə vəfa və yaxud arndudlar” əsərində
Rəcəb (osmanlıcadan təcümə edən S. Mənsur, rej. C. Zeynalov,
09.01.1915), Ə. Hamidin “Tariq ibn Ziyad və yaxud ərəblərin
müharibəsi” pyesində Musa ibn Nasir (təbdil edən D. Bünyadzadə,
rej. A. M. Şərifzadə, 30.01.1015), Ə. Haqverdiyevin “Tamah”
(“Bəxtsiz cavan” faciəsi “Tamah” adı ilə tamaşaya qoyuldu) əsərində
Fərhad (rej. S. Ruhulla, 11.02.1915), M. M. Kazımovskinin “Molla
Cəbi” komediyasında Naib (rej. S. Ruhulla, 13.03.1915, Gəncə), Ə.
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Haqverdiyevin “Pəri cadu” faciəsində Qurban (rej. S. Ruhulla,
26.03.1915, Gəncə), Ü. Hacıbəyovun “Leyli və Məcnun” operasında
İbn Salam (rej. H. Sarabski, 14.01.1916), Ə. R. Şərifovun
“Ənuşirəvani adil” əsərində Babək (rej. Q. R. Şərifzadə, 28.01.1916),
M. F. Axundovun “Hacı Qara” komediyasında Əsgər bəy (rej. H.
Ərəblinski, 29.01.1916), S. Mənsur “Köhnə və təzə il” və A. Şaiqin
“Bir saatlıq xəlifə” məzhəkələrində Köhnə il və Qafar (rej. A. M.
Şərifzadə, 09.03.1916), Ü. Hacıbəyovun “Arşın mal alan”
komediyasında Soltan bəy (rej, S. Ruhulla, 29.03.1916, Gəncə), C.
Məmmədquluzadənin “Ölülər” komediyasında dilmanc Əli bəy (rej.
H. Sarabski, 29.04.1916), M. C. Əmirovun “Seyfəl-Mülk”
operasında Seyfəl-Mülk (rej. S. Ruhulla, 03.07.1916, Tiflis), Ü.
Hacıbəyovun” Leyli və Məcnun” operasında Məcnun (rej. S.
Ruhulla, 30.12.1916, Daşkənd), Ü. Hacıbəyovun “Əsli və Kərəm”
operasında Kərəm (rej. S. Ruhulla, 03.01.1917), R. Zakinin “Zülm və
istibdadın axırı və yaxud Sultan Əbdülhəmidin xəli” faciəsində
Niyaz bəy (rej. A. M. Şərifzadə, 12.5.1917,), C. Cabbarlı “Ədirnə
fəthi” əsərində Xalid (rej. A. M. Şərifzadə, 15.12.1917), N.
Nərimanovun “Nadir şah Əfşar” faciəsində Nadir şah (rej. S.
Ruhulla, 05.01.1918),
Ə. Haqverdiyev “Pəri cadu” faciəsində
Qurban (rej. S. Ruhulla, 14.01.1918), Ə. Haqvardiyevin “Dağılan
tifaq” faciəsində Nəcəf bəy (rej. A. M. Şərifzadə, 02.11.1918), N.
Nərimanovun “Nadir şah Əfşar” faciəsində Nadir (rej. A. İvanov,
07.11.1918), İ. Aşurbəyovun “Azərbay-Can” əsərində Osman bəy
(rej. A. İvanov, 16.01.1919), C. Cabbarlının “Ənvər bəyin Ədirnə
fəthi” pyesində Xalid (rej. A. M. Şərifzadə, 25.04.1919), M.
Məmmədzadənin “Bakı uğrunda müharibə” əsərində Lyova (rej. A.
M. Şərifzadə, 16.09.1919), C. Cabbarlının “Bakı müharibəsi”
əsərində Styora (rej. A. M. Şərifzadə, 17.09.1919), H. Bədrəddin və
M. Rüfətin “Əmir Əbül Üla” əsərində Əbu Diyab (tərcümə və təbdil
edən Q. R. Şərifzadə, rej. A. İvanov, 31.10.1919), C. Zeydanin tarixi
romanı əsasnda hazırlanmış (intixabi edən M. Hacınski) “Yəzid ibn
Müaviyyə” əsərində Yəzid (rej. A. İvanov, 04.11.1919), C.
Cabbarlının “Ulduz və ya Trablis müharibəsi” pyesində Haris (rej. A.
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İvanov, 11.11.1919), V. Şekspirin “Otello” faciəsində Yaqo (tərcümə
H. Vəzirov, rej. A. İvanov, 12.12.1919), İ. Rüstəmbəyovun “Dövləti
bisəmər” əsərində Hacı Fərəc (rej. S. Ruhulla, 19.12.1919) və s.
tamaşalarda müxtəlif xarakterli rollar ifa etmişdir.
İlk dəfə 1907-ci il dekabr ayının 3-də Ə. Haqverdiyevin “Ağa
Məhəmməd şah Qacar” faciəsi müəllifin və baş rolu ifa edən H.
Ərəblinskinin rejissorluğu ilə tamaşaya qoyulmuş, böyük şöhrət
qazanmışdır. 1912-ci il oktyabr ayının 12-də Sidqi Ruhulla Gəncədə
Ə. Haqverdiyevin “Ağa Məhəmməd şah Qacar” faciəsinə quruluş
verir və Qacar rolu özü ifa etmişdir. Əlbəttə H.Ərəblinskidən sonra
Qacarı ifa etmək olduqca çətin və məsulliyətli idi. Lakin Sidqi öz
parlaq və böyük istedadının güçü ilə bu çətinliyi başa düşürdü.
Sidqinin ifa etdiyi Qacar zahiri və daxili baxımdan düzgün və mənalı
bir obraz idi. Aktyor öz ifası ilə tarixdə özünə mövqe tutan Qacarın
obrazını yaratmağa müvəffəq olmuşdur. S. Ruhullanın Qacarı
qəddar, qəzəbli, ağzından od püskürən insan idi.
Qəddarlıq, camaatı əsarətdə saxlamaq Qacar-Sidqinin
xarakteri idi. O, Qacarın zülümkarlığını ayrı-ayrı rakurslarla ifa
edirdi, onu canlı bir insan, tarixi şəxsiyyət kimi yaratmağa çalışırdı.
S. Ruhullanın Qacarı diplomat və dövlət xadimi olmaqla yanaşı
mürəkkəb xarakterə malik insan idi. Öz istədiyinə çatmaq üçün
çarpışan Qacar-Sidqi talanı, ölümü əsas vasitə hesab edirdi.
Aktyorun yüksək peşəkarlıqla ifa etdiyi Qacar öz ölümünü İran üçün
façiə hesab edirdi. Qacar-Sidqi tamaşanın sonunda dediyi-“İran
məhv oldu” kimi sözlərə həqiqətən tamaşaçılar inanırdılar. Canlı
insan olan Qacar-Sidqi ağıllı, mərd və tədbirli idi. Lakin bunlar
Qacarı ədələtsiz hərəkətlərdən belə çəkindirə bilmirdi.
“Sidqinin Qacardan başqa Nadir şah və şah Təmasib kimi
surətləri yaratması da onun bu rolda daha da püxtələşməsinə səbəb
olmuşdur. İkinci tərəfdən, Qacar rolunu Haqverdiyevin “Ağa
Məhəmməd şah Qacar” dramında Sidqidən əvvəl böyük tragik
Ərəblinski yaratmışdır. Sidqi bu rolda uzun zaman Ərəblinskinin
dublyoru olmuşdur və bu surətin daha mükəmməl yaratmaqda demək
olar ki, ustadla şagird arasında həmişə xüsusi bir yarış olmuşdur.
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İstər Ərəblinski və istərsə də Sidqidə Qacar roluna belə fəal
münasibət təsadüfi olmamışdır. Bu, hər iki qabaqcıl fikirli səhnə
ustasının Cənubi Azərbaycan xalqının azadlığı haqqında bəslədikləri
yüksək arzularla əlaqədar olmuşdur. Səhnədə Qacarın ifşa edilməsi,
o zaman Cənubi Azərbaycandakı demokratik inqilabi hərəkatla
əlaqədar olaraq tamaşaçıları xüsusilə cəlb edir, düşündürür və
tamaşaçılarla səhnə-artist arasında çox mənalı bir anlaşma əmələ
gəlirdi. Odur ki, Qacar rolu ilə bütün İran irtcaını səhnədə ifşa etmək
hər iki səhnə ustasının coşqun vətənpərvərlik duyğularına uyğun
gəlirdi. Ərəblinskinin rejissorluğu ilə “Ağa Məhəmməd şah Qacar”
tamaşasında Tiflisin yandırılması səhnəsi də göstərilirdi. Bu, sadəcə
tarixi həqiqəti göstərmək üçün deyil, eyni zamanda müasir inqilabi
hissləri alovlandırmaq, Cənubi Azərbaycanda azadlıq hərəkatını
amansız bir şəkildə boğan İran irticaına qarşı Zaqafqaziya
xalqlarında kəskin nifrət və qəzəb hissi ifadə etmək idi. Odur ki,
Sidqi də həmişə Qacar rolunda özünün bütün məharətini göstərməyə
çalışırdı...
Sidqi “Ağa Məhəmməd şah Qacar” dramında II İrakli surətini
də yaratmış və bu rolu ilə qardaş gürcü xalqının azadlıq uğrunda
apardığı tarixi mübarizəsinə hüsn-rəğbətini ifadə etmişdir” (14)
1912-ci il oktyabr ayının 28 də Sidqi Ruhulla Gəncədə M.
F. Axundovun “Hacı Qara” komediyasını tamaşaya qoyur və Heydər
bəy rolunda çıxış edir. Sonralar 1916-cı ildə yanvar ayının 1-də
həmin komediya H. Ərəblinskinin quruluşunda tamaşaya qoyulur və
Sidqi Əsgər bəyi ifa edir.
“Hacı Qara” komediyasında Sidqinin yaratdığı Heydər bəy
qaçaq-quldur dəstəsinin başçısı olmaqla yanaşı, Sonanı dərin
məhəbbətlə sevən bir gənc idi. Sidqi quldurluq, qaçaqçılıq və sevgi
xətlərini Heydər bəy obrazında tamaşaçılara düzgün çatdırmağa nail
olurdu.
1901-ci ildə Ə. Haqverdiyev “Pəri cadu” faciəsini qələmə aldı
və həmin ildə Bakıda tamaşaya qoyuldu. “Lakin o illərin mətbuat
səhifələrində və qocaman aktyorların xatirələrində bu məsələyə dair
sənəd əldə etmək mümkün deyildir. Hətta həmin ildə Azərbaycan
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teatr truppasının ən fəali üzvlərindən biri, mərhum Murad Muradov
belə “Pəri cadu”nun 1901-ci ildə tamaşaya qoyulmasının “yadına
gəlmədiyini” bildirdi. Ehtimal etmək olar ki, Ə. Haqverdiyev 1901-ci
ildə “Pəri cadu”nu öz aktyor dostlarına oxumuş və onu tamaşaya
hazırlamağı qərara almışca da, müəyyən səbəblər üzündən bu iş
təxirə salınmışdır... “Pəri cadu” 1907-ci ildə Bakıda tamaşaya
qoyulduqdan sonra Yerevanda, Tiflisdə və Naxçıvanda da
oynanılmışdır. Tamaşaların bir qismi S. Ruhullanın iştirakı ilə
keçmiş, bəzisi isə bütövlükdə yerli həvəskarlar tərəfindən
hazırlanmışdır” (24).
1920-ci ilə qədər “Pəri cadu” 1907-ci ildə aprel ayının 9-da
Gürcü teatrının binasında (rej. Saracan Valentinov), 1912-ci ildə
martın 9-da Nikitin qardaşları sirkində (rej. H. Ərəblinski və Ə.
Haqverdiyev), 1913-cü ildə mart ayının 9-da Mayorov qardaşları
teatrında (rej. H. Sarabski), 1917-ci il oktyabr ayının 17-də Tağıyev
teatrında tamaşaya qoyulmuşdur.
1913-cü il də Sidqi Ruhulla böyük əziyyətdən sonra Tiflis
şəhərinin “Kazyonnı teatr”ının binasında Azərbaycan dilində tamaşa
göstərmək üçün yerli hökümət idarələrindən icazə alır. Həmin axşam
teatrın zalında xeyli tamaşaçı toplanmışdır. Bu hadisədən fərəhlənən
Sidqi ifa etdiyi obrazı daha da həvəslə təqdim edirdi. Tamaşa böyük
alqışlarla qarşılanır:
Tamaşa zamanı bir neçə dəfə alqışlarla qarşılanan Sidqi
Ruhulla ruh yüksəkliyi ilə qrim otağına daxil olur. Yavaş-yavaş
qolundakı zəncirləri açmağa başlayarkən qapı döyülür. Ürəyi böyük
sevinclə çırpınan aktyor elə bilir ki, tamşaçılar onula görüşməyə,
sevinclərini bölüşməyə gəliblər.
Buyurun!-deyə Siqdi nəzakətlə onlara hay verir.
Qapı açılarkən iki jandarm möhkəm addımlarla özlərini içəri
salırlar. Sidqi təəcüb edir və heç nə başa düqşmür.
Jandarmardan biri ona müraciətlə-cənab bizimlə getməlisiniz!
Bu sizdən heyrətlənən Sidqi-haraya?-deyə sual edir.
-Rəisin yanına!
-Nəyə görə?
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-Orada bilərsiz.
Sidqi bunların nə demək istədiyini başa düşmür. Ayağındakı
zəncirləri soyunmaq istəyərkən.
Jandarmların biri dillənir.
Lazım deyil, gedək!
İzazə verin bu zəncirləri soyunub, paltarımı geyinim-deyə
Sidqi dillənir.
-Olmaz! Səhnədə olduğunuz libasda rəisin yanında
olmalısınız.
Sidqi əlacsız qalıb, üzində qırım, əlində, ayağıda zəncir,
səhnə paltarında jandarm idrəsinə gedir.
İdarədə bəlli olur ki, S. Ruhullanın icazə aldığı əsər ilə,
tamaşaçılara göstərilən faciə eyni əsər deyil. Bu faciədə tamaşaçıların
əhvalını pozmaq təhlükəsi ola bilərdi. Bu bəhanə ilə Sidqi üç gün
həbs olunur.
1915-ci ildə mart ayının 26-da Sidqi Ruhulla Gəncədə
qastrolda olarkən, yerli həvəskarlarla Ə. Haqverdiyevin “Pəri cadu”
əsərinə quruluş verir və Qurban rolunu özü ifa edir.
S. Ruhulla “Ədəbiyyat qəzetində” (22.12.1943) yazır ki;
“...Mən hansı şəhərdə tamaşa verərdimsə, Əbdürrəhim bəy imkan
tapdığca haman şəhərə gələrdi. 1913-cü ildə Tiflisdə səhnə
həvəskarları ilə “Pəri cadu” əsərini tamaşaya qoymuşdum. Bu
tamaşada özüm Qurban rolunu oynayırdım. 3-cü pərdənin fasiləsində
heç gözləmədiyim halda Əbdürrəhim bəy səhnəyə daxil oldu və
Qurban rolunu yaxşı ifa etdiyim üçün təşəkkür etdi. Tamaşa
qurtardıqdan
sonra
Əbdürrəhim
bəy
məni
düşdüyüm
mehmanxanadan öz mənzilinə dəvət etdi. Biz həmin gecəni bir yerdə
keçirdik. Sevimli yazıçımız dramaturgiya, teatr və aktyorluq sənəti
haqqında çox maraqlı fikirlər söylədi. Həmin gecə Əbdürrəhim bəyin
mənə söylədiyi bir nəsihət hələ də yadımdadır. “Sidqi, sənin
aktyorluğun mənim çox xoşuma gəlir. Lakin bunu unutma ki,
müəyyən bir obrazı yaratdıqdan sonra bir yerdə dayanıb durmaq
olmaz. Sənətkar həmişə inkişaf etməlidir. Onu bilməlisən ki, bir
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obrazı bu gün nə qədər yaxşı oynayırsansa, bu rolun üzərində
çalışsan, sabah daha yaxşı oynaya bilərsən”.
Sidqi Ruhulla hansı şəhərə gedirdisə yerli gənc həvəsarları
teatra cəlb edir, yeni gənclər aşkar edirdi. S. Ruhullanın oralarda ifa
etdiyi rollar tamaşaçılara dərin təsir bağışlayırdı. Onun ifasını
görənlərin qəlbində aktyorluq sənətinə böyük həvəs yaranırdı. Onun
vaxtı ilə qastrol tamaşaları verdiyi şəhətlərdə indi dövlət teatrları
fəaliyyət göstərir.
“Qastrol səfərlərində Sidqi Ruhulla yenə öndə gedirdi. O, ilin
müxtəlif vaxtlarında Tiflisdə, Gəncədə, Zaqatalada, Petropavlovskda
(Mahaçqala), Salyanda, Naxçıvanda... qastrollarda olmuş, həm dram
tamaşaları, həm də opera və operattalar hazırlayıb göstərmişdir” (35).
1914-cü ildə S. Ruhulla Naxçıvanda, Gəncədə,
Vladiqafqazda, İranda, Ordubadda, Mahaçqalada və 1915-ci ilin
feval, mart, may və iyun ayllarında isə Salyanda, Şamaxıda, Gəncədə
qastrolda olmuş, yerli həvəskar qüvvələri tamaşalara cəlb etmişdir.
Sidqi
Ruhulla
Özbəkistanda
teatr
mədəniyyətinin
formalaşmasında aktiv iştirak etmişdir. Əllinci illərin özbək səhnə
xadimləri Sidqini böyük hörmətlə xatırlayırdılar. O, Özbəkistanda
kişilərlə yanaşı qadınlarıda ilk dəfə səhnəyə çıxarmışdır. O, dövrün
mətbuatı bu haqda geniş yazmışdır.
“Sidqi Ruhullanın Orta Asiyadakı bir rejissor, teatr
təşkilatçısı və aktyor kimi fəaliyyəti də əvəzsizdir. Onun Özbəkistan
teatrına xidməti indi də razılıq hissi ilə qeyd olunur. Hələ 1915-ci
ildə “Vəxt” qəzetində yazılmışdı ki, “Bakı teatrında oynayan və
yaxşılıqla şöhrət qazanan qafqazlı artistlər vaxtında Daşkəndə
gəlmişlər. Məzkur artistlər tərəfindən Füzuli əsərindən alınıb
işlənmiş “Leyli və Məcnun” adlı opera səhnəyə qoyuldu. Bu
Daşkənddə müsəlmanca ilk operadır... Artist Sidqi Ruhulla
cənablarının rəhbərliyi ilə “Leyli və Məcnun” operası altı pərdədə
oynanıldı. Məcnun rolunu Sidqi Ruhulla özü icra etdi. Bu oyunda 50yə yaxın kişi iştirak etdi. Aralarında səkkiz tutaş özbək qızları da var
idi”.
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Bu da həqiqətdir ki, özbək qızlarının ilk dəfə səhnəyə cəlb
olunmasında Sidqi Ruhullanın qastrol tamaşaları əhəmiyyətli rol
oynamışdır. Ustad sənətkar müxtəlif yerlərdə bacarıqlı gənc
aktyorların yetişməsinə kömək etmişdir. Sidqi Ruhullanın
qastrollarından, onun əhəmiyyətindən yazan o dövrdəki mətbuatazərbaycanca, rusca, özbəkcə, tatarca, gürgücə və s. dillərdə çap
olunan qəzet və məcmuələr Sidqi sənətinin böyüklüyündən,
əhəmiyyətindən, xalqın mədəni tərəqqisindəki inkişafındakı rolundan
arasıkəsilmədən söz açırdı” (23).
1915-ci ilin noyabr ayında Sidqi Ruhullanın rejissorluğu və
iştirakı ilə “Appollo” teatrında tamaşaya qoyulan Ü. Hacıbəyovun
“Leyli və Məcnun” operası Orta Asiyada böyük rezonans yaradır.
1915-ci ilin 12 noyabr proqramında qeyd edilir ki, Ə. Qəmərlinski,
Y. Nərimanov və S. Ruhullanın iştirakı ilə yerli həvəskarlar operanın
son iki pərdəsini mümayiş etdirmişlər.
“Vəxt” qəzeti (21.11.1915) yazır ki, “noyabrın 12-də Bakı
artistləri tərəfindən “Leyli və Məcnun” operası oynandı. Bu,
Daşkənddə müsəlmanca birinsi opera tamaşası idi... Məcnun rolunda
Sidqi Ruhulla böyük təsir bağışladı.
Qafqaz artistləri öz məharətlərini aşıq göstərirdilər. Tamaşaçı
çox idi... Milli teatr işlərini yaxşı anlayan bu artistlər buraya tez-tez
gəlib, çox tamaşa versələr, bəlkə burada artist kimi səhnəyə çıxan
gənclərə yaxşıca və faydalı dərs vermiş olarlar. Gənclərimiz öz
nöqsanlarını düzəldərlər”.
1916-cı ildə S. Ruhulla, Ə. Qəmərlinski, C. Bağdadbəyov, Ə.
Hüseynzadə, Y. Nərimanov, H. Hacıbababəyov və H. Məlikov və
digər Azərbaycan aktyorları Aşqabadda Ə. Haqverdiyevin “Pəri
cadu” faciəsini, Ü. Hacıbəyovun “O olmasın, bu olsun” musiqili
komediyasını, Ə. Qəmərlinskinin “Məkr zənən” operattasını, J. B.
Molyerin “Zorən təbib” komediyasını tamaşaya qoydular.
Aəzrbaycan aktyorları yerli həvəskarları səhnəyə cəlb edib, onlarla
müntəzəm məşğul olurdular. İlk vaxtlarda kütləvi səhnələrdə və
köməkçi rollarda çıxış edən yerli teatr həvəskarları vaxt getdikcə
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səhnədə formalaşır, Azərbaycan aktyorları ilə birlikdə əsas rollarda
iştirak edirdilər.
1916-cı il dekabr ayının 30-da Sidqi Ruhulla “Leyli və
Məcnun” operasını yerli həvəskarların iştirakı ilə Daşkənddə
tamaşaya qoyur və Məcnun rolunu özü ifa edir. Onun Məcnunun
təsiri böyük əks-səda yaratdı. Burada iştirak edən yerli həvəskarları
çoxu sonralar özbək səhnəsinin məşhur artistləri olmuşdur (SSRİ
xalq artisti Məsumə Kariyeva). Bu operada iştirak edən əlliyə yaxın
kişi arasında təxminən on nəfərə qədər özbək və tatar qadınları var
idi. O dövrdə Orta Asiyada qadınların səhnəyə çıxması böyük inqilab
sayılırdı.
“Vəxt” qəzetində (17.01.1917) qeyd edilir ki, “...dekorlar,
əlbəsələr, ümumiyyətlə, tamaşa müvəffəqiyyətlidir. Tamaşacılar
əvvəldən axıra qədər artistləri, xüsusilə S. Ruhullanı alqışlayırdılar.
Rus-tatar məktəbinin kollektivi S. Ruhullanı qızıl jetonla təltif etdi”.
1917-ci ilin yanvarında Sidqi Ruhulla Daşkənddə Ü.
Hacıbəyovun “Əsli və Kərəm” operasını səhnəyə qoydu. Kərəm
rolunu S. Ruhulla özü, digər əsas rolları yerli aktyorlar ifa etdilər.
Sidqi Ruhullanın Daşkənddə tamaşaya qoyduğu Ü.
Hacıbəyovun “Leyli və Məcnun” və “Əsli və Kərəm” operaları
özbək musiqili teatrının yaranma tarixində əsas göstərici olmuşdur.
İnkişafda olan Azərbaycan teatrının Özbək teatrının formalaşmasında
rolu əvəzsizdir.
1956-cı ildə Sidqi Ruhullanın anadan olmasının 70 illiyi
münasibətilə Özbəkistanın incəsənət xadimlərinin təbrik məktubunda
deyilirdi: “Təqribən 40 il bundan əvvəl Siz Türküstana gələrək özbək
artistlərinə “Leyli və Məcnun” tamaşasını hazırlamaqda kömək
etdiniz və tamaşada Məcnun rolunu oynadınız. Sizin ilk sənət dərsi
verdiyiniz gənc aktyorlar hazırda Özbəkistanda və onun
sərhədlərindən uzaqlarda görkəmli sənətkarlar kimi tanınmışlar.
Sizin surətiniz, Sizin böyük xidmətiniz bizim qəlbimizdə uzun
müddət yaşayacaqdır” (“Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti,
05.08.1967).
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“Sidqi Ruhulla və Ələkbər Süheyli ilə yanaşı, Muromski,
Qutman və Uqriuminın verdikləri quruluşlar teatrın (Gəncə-İ.A.)
sənətkarlıq cəhətdən yüksəlməsinə güclü təkan verirdi...
Əvvəlcə Hüseyn Ərəblinskinin, sonra isə Sidqi Ruhullanın
Gəncəyə qastrol səfərlərinə gəlmələri şəhərin mədəni həyatına
özünün müsbət təsirini göstərirdi. Sidqi Ruhulla uzun illər şəhərin
teatr həvəskarları ilə sıx əlaqə saxlamış, əməli köməyi və yaradıcılığı
ilə gənc istedadların səhnəyə cəlb olunmasına çalışmışdır. Sidqi
Ruhullanın iştirakı ilə oynanılan tamaşalarda (Ə. Haqverdiyevin
“Tamah və yaxud bəxtsiz cavan”, “Ağa Məhəmməd şah Qacar”, M.
F. Axundovun “Hacı Qara” və s.) baş rollarda çıxış edən görkəmli
aktyor teatr həvəskarlarının hafizəsində dərin iz buraxır. Əsrimizin
ikinci on illiyində Sidqi Ruhulla dəfələrlə Gəncəyə gəlmiş, teatr
həvəskarları ilə birlikdə tamaşalar hazırlamışdır.
Həmin illər gəncəli Hacı Yusif Həmzəyevin evi teatr
həvəskarlarının əsl yığıncaq yeri idi. Burada əsərlər oxunur, maraqlı
müzakirələr keçirilir, məşqlər aparılırdı. Sidqi Ruhullanın məhz bu
ailə ilə yaxından əlaqə saxlaması da maraqlıdır. H. Y. Həmzəyevin
evində qadınlardan ötrü pulsuz olaraq S. Ruhullanın iştirakı ilə H.
Vəzirovun “Döymə qapımı, döyərlər qapını” adlı tamaşası
göstərilmişdir...
Sidqi Ruhullanın adı da Kirovabad (Gəncə-İ.A.) teatrının
tarixi ilə sıx surətdə bağlıdır. Onun bizimlə söhbəti zamanı
xatırladığı bir ibrətli hadisə olduqca maraqlıdır. Aktyor və onun
xalqın mədəniyyəti naminə fədakarlığı barədə söhbət düşərkən SSRİ
xalq artisti Sidqi Ruhulla dedi:
-İyirminci illərin əvvəlləri idi. Dini-xutafatın kök saldığı
qəzalarda, dinin çox nüfuzlu olduğu yerlərdə din əleyhinə, çadra
əleyhinə, ümumiyyətlə, köhnə adət-ənənələr ziddinə çıxış etmək,
tamaşa göstərmək böyük qəhrəmanlıq nümayiş etdirməyə bərabər bir
iş idi. Amma biz aktyorlar heç nədən çəkinmədən öz işimizi görüb,
bu sahədə bütün imkanlardan istifadəyə çalışırdıq. Bir dədə
“Satiragit” teatrı Tiflisə qastrol səfərinə getmişdi. Tamaşaları
Gürcüstan paytaxtının Şeytanbazar deyilən yerdə yerləşən klubda
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göstərirdik. Həmin ərazidə, əsasən, azərbaycanlılar yaşayırdılar.
Ümumiyyətlə, Şeytanbazar müsəlmanların ən çox toplandığı,
sövdələşdiyi mühüm mərkəz sayılırdı. Repertuarımız kifayət qədər
zəngin idi. Xüsusən burada din əleyhinə, mövhumata qarşı əsərlərə
geniş yer verilmişdi. Teatr əleyhinə qara qüvvələr böyük təbliğat işi
apardıqlarından, tamaşaya gələnləri ölümlə hədələdiklərindən
tamaşaçı toplamaq olduqca çətinlik törədirdi. Xüsusən, din əleyhinə
kücələrə vurulan afişaları cırır, tamaşaya gələnləri təhqirdən belə
çəkinmirdilər. Odur ki, birdən-birə dini ifşa edən tamaşaları
göstərmək, çadra əleyhinə mübarizəyə səsləyən afişaları nümayiş
etdirmək müşkül olduğundan biz belə qərara gəldik ki, tamaşaçıların
diqqətini cəlb etmək, tamaşa salonunu doldurmaq, əhalidə teatra
axını təşkil etmək məqsədilə “Leyli və Məcnun” tamaşasının
afişasını şəhərə yayaq. Beləliklə, əvvəlcə operadan bir pərdə
göstərərək, sonra isə, necə deyərlər, işimizi davam etdirək, yəni
çarşab əleyhinə sözümüzü deyək, dini xurafatın tənqidini verən
repertuarımızı nümayiş etdirək. Nəzərdə tutduğumuz kimi də etdik.
Afişalar divarlara yapışdırıldı. Orada göstərilirdi ki, bu gün Bakı
teatrının artistləri Üzeyir Hacıbəyovun “Leyli və Məcnun”
tamaşasını göstərəcəklər. Kluba böyük axın başladı. Bilet tapmaq
mümkün deyildi. Klub ağzına kimi dolmuşdu. Tamaşa başlandı. İlk
səhnə (“Leyli və Məcnun”dan bir pərdə) böyük müvəffəqiyyətlə
keçdi, gurultulu alqışlar altında aktyorlar dönə-dönə səhnəyə çıxıb
baş əyməli oldular. Bundan ruhlanan artistlər daha böyük əzmlə işi
davam etdirməyə girişdilər. İşlərimiz öz qaydasında gedirdi. Din
əleyhinə, çadra əleyhinə, qadın azadlığı barədə səhnəciklər göstərilir,
şer parçaları, kupletlər söylənirdi. Səhnəyə böyük sükut çökmüşdü.
Əvvəlki canlanma yox idi. Birinci hissə başa çatdı. Tənəffüs elan
edildi...
Fasilədə mənə dedilər ki, səhnə arxasında bir nəfər məni
görmək istəyir. Mən getdim. Qarşımda bir nəfər başına buxara papaq
qoymuş, əlindəki qara təsbeh dənələri barmaqları arasında əsəbi
halda irəli-geri çəkən ucaboy bir şəxs dayanmışdı. Onun ilk sözü bu
oldu:
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-Sidqi əfəndi sizsinizmi?
-Bəli, mənəm.
Elə bunu demişdim ki, qarşımdakı həmin şəxs mənə bərk bir
sillə vurdu və dedi:
-Bu nəcə olur. Siz bizi ələ salmışınız?! Afişalarda yazırsınız
ki, “Leyli və Məcnun” göstəriləcək, buruda isə bizi biləyinizə
dalayırsınız, arvadlarımızı çarşabı tullamağa, fabrik-zavoda,
məktəbə, kluba getməyə çağırırsınız...
Səs-küyə camaat toplandı, həmin şəxsi zor-bəla ilə dilə tutub
səhnə arxasından uzaqlaşdırdılar... Elə bu vaxt tamaşanın ikinci
hissəsinin başlandığını xəbər verən zəng çalındı. Mən ağız-burnumun
qanını silə-silə səhnəyə çıxıb, rolumu ifa etməyə başladım...
Bu səhnə fədaisinin şəxsində Gəncənin teatr həvəskarları
özlərinin əsl müəllimini və məsləhətçisini görürdülər. O, yay
aylarında müntəzəm olaraq Gəncəyə gəlir, tamaşalar hazırlayır, özü
də baş rollarda çıxış edirdi. Onun Nadir şah (“Nadir şah”), Nəcəf bəy
(“Dağılan tifaq”) rollarındakı çıxışları teatr həvəskarları tərəfindən
rəğbətlə qarşılanmaqla bərabər, gənc səhnə həvəskarları üçün də
həqiqi öyrənmə və təkmilləşmə məktəbi idi” (6).
Azərbaycanın teatr tarixində Sidqi Ruhulla qədər qastrol
tamaşalarında iştirak edən ikinci aktyor olmayıb. O, tək qastrol
tamaşaları verməklə kifayətlənməyib, aylarda səfərdə olduğu
rayonlarda, şəhərlərdə yerli həvəskarlar ilə tamaşalar hazırlayıb,
gəncləri teatra cəlb edib.
“Sidqi Ruhulla səyyar aktyor kimi getdiyi yerlərdə
Azərbaycan teatr mədəniyyətini təbliğ etməklə yanası, həm də yerli
həvəskarları bir yerə toplayıb, onlara sənət dərsi keçmişdir.
Bütün çətinliklərə və ciddi əzəyyətlərə baxmayaraq Sidqi
Ruhulla əsas məqsədinə nail olub, teatrın böyük tərbiyəvi
əhəmiyyəti, təlqinedici gücə malik olduğunu xalqa çatdıra bilmişdi”
(23).
Məlumdur ki, Sidqinin yaradıcılığının ilk dövrlərində iştirak
etdiyi əsərlərin bədii səviyyəsi eyni deyildir. Ona görə də biz bu
əsərlərin bəziləri haqqında söhbət açdıq.
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Sidqi Ruhulla o aktyorlardandır ki, onun geyimindən tutmuş,
qriminə kimi, obrazın kiçik detalından tutmuş, danışığına kimi
hamısı təbii vasitələrlə zəngin idi. O, heç vaxt şarja yol vermirdi.
Aktyor ifa etdiyi obrazın xarakterini göstərmək üçün daha dəqiq yol
seçərək obrazı anbaan inkişaf etdirmək qüdrətinə malik olan nadir
sənətkarlardan idi. Onu müxtəlif tamaşalarda yaratdığı obrazlar
estetik tələblərə cavab verən səhnə qəhrəmanları idi. Aktyor bu
obrazları yaratmaq üçün xarakterik cizgiləri dəqiq tapır, yaratdığı
obrazları bir-birindən fərqləndirməyə nail olurdu.
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II FƏSİL
ƏSAS YARADICILIQ DÖVRÜ (1920-1940)
Sidqi Ruhullanın yaradıcılığı
teatr sənəti sahəsində çalışan
gənclərimiz üçün böyük bir məktəbdir.
Akademik Məmmədcəfər Cəfərov
Həyatının yarın əsrdən çoxunu
teatr səhnəsinə həsr etmiş görkəmli
sənətkar Sidqi Ruhulla bir aktyor kimi
fəaliyyətə başladığı günlərdən öz sənətkar
vəzifəsini geniş mənada başa düşmüşdür.
Cabir Səfərov

Xüsusi teatr təhsili almayan Sidqi Ruhullan fitri istedadı
sayəsində qüvvətli səhnə ustası səviyyəsinə yüksəltmişdir. Bu da
həqiqətdir ki, təkcə istedadla inkişaf etmək olmaz. Bəs Sidqi bu
istəyinə necə nail oldu. O, təhsil almamasına baxmayaraq savadlı və
daim inkişafda olan bir sənətkar olmuşdur. Çünki onun birinci
məktəbi həyat olmuşdur. O, həyatdan çox şey öyrənmiş, gününün
çox hissəsini mütaliyə ilə keçirmişdir. Onun ikinci məktəbi isə rus
teatrı və rus mədəniyyəti olmuşdur.
Görkəmli komediya aktyoru Cahangir Zeynalovdan tutmuş
Azərbaycan səhnəsinin məşhur sənətkarları öz xatirələrində rus
mədəniyyətini yüksək qiymətləndirmiş, ondan çox şey
mənimsədiklərini dəfələrlə qeyd etmişlər. Azərbaycan teatr sənətinin
qüdrətli aktyorları rus teatrından öyrənərək, orijinal xüsusiyyəti ilə
seçilən, Yaxın Şərqə nümunə ola biləcək bir teatr mədəniyyəti
yaratmışlar.
45

Səhnəyə qədəm qoyduğu ilk günlərdən özünü sənətkar kimi
təsdiq etməyə çalışan Sidqin Ruhulla ilə müasirləri fəxr etməyə
başladılar. O, püxtələşmiş aktyor, rejissor və teatr təşkilatçısı kimi
özünü təsdiqləməyi bacarmışdır. Onun teatra və aktyor sənətinə
sonsuz məhəbbəti getdikcə artırdı və daha mürəkkəb zəngin
xarakterə malik obrazlar yaratmaq haqqında düşünürdü. O, həmişə
səhnədə diqqətli və səliqəli görünərdi və bunu aktyor yoldaşlarına da
təlqin edərdi. Sidqi yaxşı bilirdi ki, aktyorun diqqətli və səliqəli
olması tərəf müqabilinin ifasına müsbət təsir göstərir. O, bunu aktyor
yoldaşlarından da tələb edirdi.
S. Ruhulla öz xatirələrində yazır ki; “Səhnə fəaliyyətinin
birinci dövründə mənim yaradıcılığımda Əbdürrəhim bəy
Haqverdiyevin, Cəlil Məmmədquluzadənin, Nəriman Nərimanovun
və Üzeyir Hacıbəyovun incəsənət haqqında, incəsənət vasitəsilə
xalqa xidmət etmək haqqında, teatr və aktyorluğun nə demək olduğu
haqqında olan söhbətləri, tövsiyələri çox mühüm rol oynamışdır və
mənim mənəvi inkişafıma çox gözəl təsir bağışlamışdır. Mən onların
yazdığı əsərlərdən həmişə ilham almışam və onlarla öz aramda
həmişə möhkəm, mənəvi yaxınlıq görmüşəm” (14).
“Mirzə Fətəlinin, Əbdürrəhim bəyin, Mirzə Cəlilin, Nəriman
Nərimanovun teatr dəsti-xəttinin yeni keyyfiyyətlrini üzə
çıxartmaqdan ötrü Abbasmirzə ilə Sidqi Ruhulla bütün bacarıq və
qüvvələrini sərf edir, tez-tez dəyişən, hələ aydın olmayan ideologiyaideya qarşıqlığında əqidə-məslək tarazlığını itirməməyə, bədii
ləyaqəti qorumağa səylə çalışırdılar. Sözsüz, o da etiraf olunmalıdır
ki, bu məqsədyönlü konseptual nəzəriyyənin planı axtarışlar deyil,
cari mürəkkəb vəziyyətlərin burulğanında teatr sənətinin inkişafını
qasırğaya düçar etməmək cəhdi kimi dəyərliydi. Onlar rahatsızlıq
keçirdikləri mövzuların repertuar boşluğunu doldurmaqda daha çox
türk dramaturgiyasına ... həmin dövrdə İstambulda şöhrətli olan
“Darül-bədaye” teatrının fəaliyyətinə istinada üstünlük verməyə
çalışırdılar. Şəmsəddin Saminin, Namiq Kamalın, Hüseyn
Bədrəddinlə Məhəmməd Rüfətin Azərbaycan səhnəsində dönə-dönə
oynanılmış pyeslərinə yenidən müraciətin kökündə milli ruhun
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doğma mövzularını axtarmaq, onu çağdaş dövrün bədii-estetik
tutumu səviyyəsində təcəssüm etdirmək istəyi duyurdu” (35).
Sidqi Ruhulla rejissorluq etdiyi tamaşalara çox ciddi
yanaşırdı. Necə deyərlər məsuliyyəti birə beş artırdı. Aktyor
geyimindən tutmuş kiçik rekvizitə kimi yoxlamamış, tamaşanın
başlanmasına icazə verməzdi. Çünki, özündə d’ bir aktyor kimi
məsuliyyət çox böyük idi. Və bunu da aktyor yoldaşlarına təbliğ
edirdi. O, hər şeyi xalqdan öyrəndiyini etiraf etməyi bacaran böyük
bir sənətkar idi: “Mənim ilk müəllimim Haqverdiyev və Ərəblinski
olmuşsa, ən böyük müəllimim, mənə ilham verən xalq, el, kütlə
olmuşdur. Mən, hər şeyi xalqdan öyrənmişəm və öyrənirəm” (14).
“Hüseyn Ərəblinskinin istedadlı şagirdi, onun böyük
ənənələrinin səhnəmizdə davamçısı Sidqi Ruhulla geniş yaradıcılıq
imkanlarlna malik dərin düşüncəli bir aktyordur. Sidqi ilk səhnəyə
gəldiyi gündən (1906) teatrı özü üçün doğma ocaq bilmiş, min zillət ,
əziyyətlərə dözərək bir an belə öz sənətini atmamış, ilk profissional
aktyorlarımızdandır. Sidqi yolulmaq bilməyən, müxtəlif şəhərlərə,
hətta kiçik kəndlərə qastrola gedən və müxtəlif biçimli rollar
oynamış bir aktyordur. O, istedadlı teatr təşkilatçısıdır, rejissordur,
teatr sənəti xadimidir.
Sidqi əsl yaradıcılıq simasını ... tapa bildi. İnqilabdan qabaq
oynadığı müxtəlif rollar Sidqini surətdən surətə sənətkarlaşdırır,
kamilləşdirirsə də ancaq o hələ axtarırdı. Ən çətin şəraitlərdə belə
oynadığı rola böyük ehtiyatla, böyük bir diqqətlə yanaşır, təqliddən
qaçır, öz orijinal aktyorluq yolunu tapmağa çalışırdı.
Mirzağa Əliyev kimi Sidqi Ruhullanı da qızğın fəaliyyətdə
görürük. O, yenə təşkilatçıdır, hələ bir qədər vaxt rejissordur da.
Ancaq əsl mənasında aktyordur, böyük romantik qüvvəyə malik
realist bir aktyor, oynadığı surətin daxili mənasını bilən zəngin
istedadlı, geniş diapazonlu bir aktyordur.
Onun oynadığı rollar müxtəlifdir: Nəcəf bəy (“Dağılan
tifaq”), Fərhad (“Bəxtsiz cavan”), Fəxrəddin, Rüstəm bəy (“Müsibəti
Fəxrəddin”), Qacar (“Ağa Məhəmməd şah Qacar”) və qeyriləri.
Bunlar əsasən inqilabdan qabaqkı rollardır, artıq sinfi qüvvəsini
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itirmiş, ölümə məhkum Nəcəfbəylər, Rüstəmbəylər, zalım, qan içici
Qacarlar, bununla yanaşı olaraq gələcək üçün yaşayan nakam Fərhad
və Fəxrəddinlər... Yol Ərəblinski yoludur, ancaq oyun manerası
tamamilə təzədir, orijinaldır. O, Ərəblinski yaradıcılığını addımaddım təqib edir. Əgər Hüseyn, Fəxrəddin oynayırsa Sidqi Rüstəm
bəydir. Əgər Hüseyn, Fərhadı oynayırsa Sidqi Musadır. Onlar
səhnədə bir-birini tamamlayırlar. O, Ərəblinski yaradıcılığına
məftundur. “Bəxtsiz cavan”da Hüseynin oyununa tamaşaçılarla
bırabər Sidqi də ağlayır, səhnədəcə, rol oynadıqca ağlayırdı.
İnqilab... Sidqinin yaradıcılığının qanadlanmasına yardım
edir. Yaqo, Frans, Dikoy və qeyri rus, Avropa klassik
dramaturgiyasının mühüm rolları Sidqinin ifasında öz yeni və orijinal
ifadəsini tamışdır. Kral Lir onun yaradıcılığının inkişafında mühüm
dönüş nöqtələrindəndir (39).
Sidqi Ruhulla 1920-1930 illərdə Ə. Haqverdiyevin “Ağa
Məhəmməd şah Qacar” faciəsində İrakli (rej. A. İvanov,
02.01.1920), F. Şillerin “Qaçaqlar”ında Frans Moor (tərcümə M.
Hacınski, rej. A. İvanov, 17.01.1920), C. Cabbarlının “Ylduz, yaxud
Trablis müharibəsi”ndə Haris (rej. A. İvanov, 06.02.1920), C.
Cabbarlının “Ədirnə fəthi” pyesində Xalid (rej.A. İvanov,
20.02.1920), Ə. Haqverdiyevin “Bəxtsiz cavan” faciəsində Fərhad
(rej. S. Ruhulla, 29.02.1920), Namiq Kamalın “İntiqam” əsərində
Qaplan paşa (tərcümə Kazım Ziya, rej. S. Ruhulla, 12.03.1920), V.
Şekspirin “Kral Lir” faciəsində Kral Lir (tərcümə Həsən Səbri
Abdullazadə, rej. A. İvanov, 19.03.1920), Ə. Haqverdiyevin “Pəri
cadu” faciəsində Qurban (rej. A. M. Şərifzadə, 02.04.1920), Ş.
Saminin “Dəmirçi Gavə” əsərində Gavə, (tərcümə S. Mənsur, rej. A.
M. Şərifzadə, 16.04.1920), Ə. Haqverdiyevin “Bəxtsiz cavan”
faciəsində Fərhad bəy (06.05.1920), İ. Turgenevin “Pulsuzluq”
əsərində Mahmud (tərcümə C. Hacıbəyli, rej. A. İvanov,
06.05.1920), H. Bədrəddin və M. Rüfətin “Əmir Əbül Üla” əsərində
Əbu Diyab (tərcümə Q. R. Şərifzadə, rej. A. M. Şərifzadə,
22.10.1920), Ə. Haqverdiyevin “Pəri cadu” faciəsində Şeytan (rej. A.
M. Şərifzadə, 26.10.1920), Q. Sundukyanın “Pero” əsərində Pepo
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(tərcümə Ə. Haqverdiyev, rej. S. Ruhulla və Ə. Süheyli, 26.11.1921),
N. Nərimanovun “Nadir şah Əfşar” faciəsində Nadir şah (rej. A.
İvanov, 20.01.1922), V. Şekspirin “Otello” faciəsidə Yaqo (tərcümə
Həsən Səbri Abdullazadə, rej. A. İvanov, 06.02.1922), V.
Mçedaşvilinin “Qaçaq Kərəm” əsərində Kərəm (tərcümə H.
Mirzəcamalov, rej. A. M. Şərifzadə, 15.02.1922), Ə. Haqverdiyevin
“Dağılan tifaq” faciəsində Nəcəf bəy (rej. A. M. Şərifzadə,
26.10.1922), N. Nərimanovun “Nadir şah Əfşar” faciəsində Nadir
şah (rej. A. M. Şərifzadə, 06.02.1923), F. Şillerin “Qaçaqlar”
pyesində Frans (tərcümə Həsən Səbri, rej. A. İvanov, 09.11.1923),
Herhat Hauptmanın “Dəhşətli röya” əsərində Rahib (tərcümə Kazım
Ziya, rej. A. İvanov, 16.11.1923), Kral Qutskovun “Uriel Akosta”
əsrində Qoca Akib (tərcümə A. Qasımov, rej. A. İvanov,
11.01.1924), F. Şillerin “Qaçaqlar” əsərində Frans Moor (tərcümə H.
Səbri, rej. İvanov, 26.02.1924), A. Dümanın (ata) “Nel qülləsinin
sirri” əsərində Buridan (Lion) (tərcümə K. Ziya, rej. D. Derjavin,
07.03.1924), H. Cavidin “Şeyx Sənan” faciəsində Dərviş (rej. A.
Tuqanov, 26.10.1924), A. Dümanın (ata) “Qanlı qala” əsərində
Buridan (tərcümə K. Ziya, A. İvanov, 12.11.1924), Ə Haqverdiyevin
“Pəri cadu” faciəsində Qurban (rej. A. Tuqanov, 17.11.1924), F.
Şillerin “Qaçaqlar”ında Frans Moor (tərcümə H. Səbri, rej. A.
Tuqanov, 14.12.1924), Ş. Saminin “Dəmirçi Gavə” əsərində Zöhhak
(təbdil edib işləyini Səməd Mənsur, rej. A. Tuqanov, 29.12.1924), V.
Şekspirin “Otello” faciəsində Yaqo (tərcümə H. Səbri, rej. A.
Tuqanov, 01.01.1925), A. Qorkinin “Yurdsuz insanlar” pyesində
Aktyor (tərcümə H. Səbri, rej. A. Tuqanov, 02.01.1925), V.
Mçedaşvilinin “Qaçaq Kərəm” əsərində Kərəm (tərcümə H.
Mirzəcamalov, rej. A. Tuqanov, 16.01.1925), F. Şillerin “Mərk və
məhəbbət” pyesində Vurm (tərcümə M. Mərdanov, rej. A. Tuqanov,
29.03.1925), H. Cavidin “İblis” faciəsində İblis (rej. A. Tuqanov və
S. Ruhulla, 19.03.1926), F. Şillerin “Vilhelm Tell” əsərində Vilhelm
Tell (tərcümə Cəmo bəy Cəbrayılbəyov, rej. A. Tuqanov,
16.04.1925), Qriqori Genin “Trilbi” pyesində Svanqali (tərcümə M.
Mərdanov, rej. A. Tuqanov, 10.12.1925), Jül Vernin “Kapitan
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Qrantın çocuqları” əsərində Qarri Qrant (tərcümə A. Tahirov, M.
Mərdanov, rej. A. Tuqanov, 01.03.1926), N. Nərimanovun “Nadir
şah Əfşar” faciəsində Nadir şah (rej. A. Tuqanov, 22.03.1926), H.
Cavidin “Şeyx Sənan”ında Dərviş (rej. A. Tuqanov, 28.10.1926). H.
Cavidin “Topal Teymur” əsərində Topal Teymur (rej. A. Tuqanov,
15.11.1926), V. Mçedaşvilinin “Qaçaq Kərəm”ində Kərəm (tərcümə
H. Mirzəcamalov, rej. A. Tuqanov (07.02.1927), C. Cabbarlının “Od
gəlini” faciəsində Altunbay (rej. A. Tuqanov, 16.02.1928), Ə.
Haqverdiyevin “Baba yurdunda” pyesində Cahangir ağa (rej Yusif
Yulduz, 02.03.1928), M. F. Axundovun “Hacı Qara” komediyasında
Naçalnik (rej. A. Tuqanov, 20.03.1928), C. Cabbarlının “Sevil”
pyesində Atakişi (rej. A. Tuqanov, 29.10.1928), H. Cavidin “Şeyx
Sənan” faciəsində Dərviş (rej. Ə. Rzayev, 14.01.1929), N. Qoqolun
“Müfəttiş” komediyasında Qalabəyi (Qorodniçi) (tərcümə C.
Cabbarlı, rej. A. Tuqanov, 01.03.1929). A. Qlebovun “Qullar
bayramı” (“Zaqmuq”) əsərində Ninin (tərcümə N. İbrahimov, rej. A.
Tuqanov, 20.10.1929), K. Trenyorun “Düşmənlər” əsərində
Qornostayev (tərcümə M. S. Axundov, rej. A. Tuqanov, 04.11.1929),
A. Şirvanzadənin “Namus” dramında Rüstəm (tərcümə M.
İsmixanov, rej. Ə. Rzayev, 16.12.1929), V. Hüqonun “Gülən adam”
əsərində Ursus (səhnələşdirən N. Bromley, V. Poqodin; tərcümə M.
Rəfili, M. Arif; rej. A. Tuqanov, 13.02.1930), N. Qoqol “Müfəttiş”
komediyasında Qalabəyi (Qorodniçi) (tərcümə M. Mərdanov, rej. Ə.
Rzayev, 03.03.1930), F. Şillerin “Qacaqlar” əsərində Frans (tərcümə
H. Səbri, rej. Ə. Rzayev, 08.04.1930), C. Cabbarlının “Od gəlini”
faciəsində Aqşin (rej. A. Tuqanov, Ə. Əliyev, 18.12.1930) və başqa
tamaşalarda irili-xırdalı müxtəlif xarakteli obrazlar yaratmışdır.
Müxtəlif quruluşlarda tamaşaya qoyulan Ş. Saminin “Dəmirçi
Gavə” əsərində S. Ruhulla 19.12.1914-cü ildə Qəhtan (tərcümə S. S.
Axundov, rej. H. Ərəblinski), 16.04.1924-cü ildə Gavə (tərcümə S.
Mənsur, rej. A. M. Şərifzadə), 25.12.1924 və 05.01.1928-ci illərdə
Zöhhak (tərcümə S. Mənsur, rej. A. Tuqanov) rollarını ifa edib.
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“Dəmirci Gavə” dəki Qəhtan rolunu Ərəblinskidə ifa
etmişdir. Kiçik obraz olan Qəhtan Sidqinin ifasında möhkəm iradəli,
şöhrətpərəst, qəddar bir insan idi.
Gavə rolunun klassik ifaçısı H. Ərəblinskidən əvvəl bu rolu
1908-ci ildə Əbülfət Vəli ifa etmişdir. Sidqi Ruhulla bu obrazı
müvəffəqiyyətlə yaratdı. Öz müasirlərini təkrar etmədi. Həcmcə
böyük rol olmayan Gavə yalnız tamaşanın sonuncu pərdələrində
tamaşaçılarla qarşılaşırdı. Lakin buna baxmayaraq Gavə-Sidqinin
ifasında xalğın gücünü öz görkəmində ifadə edən sanballı bir
insandır idi. Aktyor Gavə obrazını yaratmaqla xalqın zalımlara,
qaniçənlərə qarşı sonsuz nifrətini artırırdı. Sadə zəhmət adamları ilə
görüşdüyü səhnədə Gavə-Sidqi son dərəcə sadə, səmini və yumşaq
insan idi. O, başqalarından fərqlənmirdi. Zəhmətsevər bir ata kimi
dəmirçiliklə bir parça çörək qazanırdı.
Eyni əsərdə müxtəlif xarakterli obrazlar ifa etmək Sidqi
yaradıcılığının böyüklüyünün nişanəsidir. Sonrakı quruluşlarda Gavə
ilə daban-dabana zidd olan qəddar Zöhhak Sidqi yaradıcılığında
özüməməxsus yer tutan bir obrazdır. Aktyor Zöhhakın daxilində ki,
vəhşiliyi real bayalarla canlandırmağa müvəffəq olmuşudur. Onun
ifasındakı Zöhhak insanlıq simasını itirmiş bir şəxs idi. Sidqi
Zöhhakın qəddarlığını, zalım bir insan olmasını real boyalarla əks
etdirirdi.
Sidqi Ruhulla eyni ildə yəni 02.04.1920 və 26.10.1920-ci ildə
A. M. Şərifzadənin quruluşunda və 17.11.1924-cü ildə A. Tuqanovun
quruluşunda Ə. Haqverdiyevin “Pəri cadu” faciəsində Qurban,
Şeytan və Qurban rollarını ifa etdi.
C. Cabbarlı “Kommunist” qəzetində (29.10.1920) “Cim”
imzası ilə “Pəri cadu” tamaşası haqqında olan məqaləsində yazır ki,
“Şeytan rolunda Ruhulla Sidqi, Pəri rolunda A. N. Olenskaya və iki
əcinnələr fəna deyildilər”.
“Pəri cadu” faciəsində ki, Qurban rolunu həm öz quruluşunda
və həm də müxtəlif quruluşlarda ifa edən Sidqi Ruhullanı bu obraz
qane edirdi. Sidqi obrazın faciəsini düzgün başa düşüb,
mənalandırırdı. Obraza tamaşaçının məhəbbətini artırırdı. Onun
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Qurbanının nəfsində genişlik var idi. Zəhmətsiz dövlətə sahib olmaq
arzusunda idi. Buda onun faciəsinə səbəb olurdu. Əsərdə baş verən
bütün münaqişələr Qurban-Sidqinin faciəsi ilə əlaqəli idi.
1925-ci il yanvar ayının 1-də V. Şekspirin “Otello” faciəsi
(tərcümə H. Səbri, rej. A. Tuqanov) tamaşaya qoyulur və Otellonu A.
M. Şərifzadə, Yaqonu isə S. Ruhulla ifa edir.
“Otello” faciəsindəki Yaqo rolunda ilk dəfə 1919-cu ildə
dekabr ayının 12-də çıxış edən (tərcümə H. Vəzirov, rej. A. İvanov)
S. Ruhulla altı il sonra bu obraza yenidən müraciət etmişdir.
Sidqi Yaqonu mənfi tip kimi tamaşaçılara real boyalarla
çatdırırdı. Yaqo əsərdə Otellodan sonra tamamlanmış ikinci obrazdır.
Xəyanətin düşkünü olan bu obraza şöhrətpərəstlik və məkrlik hakim
idi. Sidqinin Yaqosu tədbirli idi, atdığı addımı “yüz ölçüb, bir biçən”
idi. Zahirən təmiz insan kimi görünürdü. Yaqo-Sidqinin gətirdiyi
dəlillər və sübutlar o qədər güclü idi ki, Otello kimi sərkərdəni də
çaşdırırdı. Aktyor sözsüz səhnələrdə belə obrazı plastikası ilə
tamamlayırdı.
“Faciədəki Yaqo obrazı daxili ikiüzlülüklə fərqlənirdi, lakin
Sidqi onu ifşa edə bilmirdi. Onun içindəki (Mehdi Məmmədov
dediyi kimi-İ.A.) ikiplanlığı üzə çıxarmırdı və buna görədə qəhrəman
zahirən təmiz insan kimi görsənirdi” (48).
“Otello” tamaşasından bir gün sonra yəni 1925-ci il yanvar
ayının 2-də M. Qorkinin “Yurdsuz insanlar” (“Həyatın dibində”)
əsəri (tərcümə H. Səbri, rej. A. Tuqanov) tamaşaçılara təqdim
olundu.
XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq Azərbaycan səhnəsinin
görkəmli nümayəndələri, rus dramaturgiyası ilə maraqlanmış və bu
əsərlərin klassik nümunələrini tərcümə edərək, tamaşaya qoymuşlar.
Azərbaycan tamaşaçıları doğma ana dillərində Puşkinin,
Lermantovun, Tolstoyun, Turgenevin, Qoqolun, Ostrovskinin,
Qorkinin, Fadeyevin və başqalarının əsərlərinə tamaşa etmişdilər.
Azərbaycan teatrının repertuarını bəzəyən bu əsərlər artisit, rejissor
və rəssamlar ordusunun inkişafında mühüm rol oynamışlar.
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Sidqi Ruhullanın rus dramaturgiyası ilə ilk tanışlığı onuncu
illərin əvvəllərindən başlayır. O, rus klassik əsərlərində iştirak edəedə sənətini daha da təkmilləşdirmişdir. Sidqi rus dramaturqlarının
əsərlərindən ilham almış, bu obrazların yaranmasına böyük əmək sərf
etmişdir. Rus həyatını, rus xalğının adət və ənənəsini mükəmməl
surətdə mənimsəmişdir.
“Əgər Şepkin məktəbi C. Zeynalov və M. Əliyev kimi səhnə
ustalarının yaradıcılığında özünü biruzə vermişsə, Malı teatrın
romantik təmayüllü realizmi-Moçalov xətti H. Ərəblinskinin, Sidqi
Ruhullanın sənətində əks etmişdir” (28).

S. Ruhulla “Otello” faciəsində Yaqo rolunda
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S. Ruhilla özü bu haqda belə yazır; “Səhnəyə qədəm
basdığım ilk gündən etibarən, klassik rus dramaturqlarının
əsərlərində verilən surətlər mənim yaradıcılığımda görkəmli surətdə
təsir etmişdi. Mən öz aktyorluq sənətimi bu surətlərdə sınamış və
yaradıcılıq müvəffəqiyyətləri qazanmışam”. Buradan aydın görünür
ki, klassik rus rus dramaturgiyası Sidqi Ruhulla sənətinə necə böyük
təsir göstərmişdir.
Qorkinin “Yurdsuz insanlar” adlı qüvvətli və cazibədar
əsərində Aktyor obrazını S. Ruhulla ifa etdi. O, bu obrazını böyük
məharətlə yaratdı.
H. Abasov (“Ədəbiyyat və incəsənət” 06.11.1957) yazır ki;
“1927-ci ildə Azərbaycan səhnəsində M. Qorkinin “Yurdsuz
insanlar” (“Həyatın dibində”) pyesi oynanılırdı. O zaman Bakıya
gəzməyə gələn Aleksey Maksimoviç göstərdiyimiz tamaşaya baxdı.
Əsər rejissor Tuqanovun quruluşu ilə səhnəyə qoyulmuşdu. Nastya
rolunu Mərziyə Davudova, Aktyor rolunu Sidqi Ruhulla, Satini isə
Abbas Mirzə Şərifzadə ifa edirdilər. Abbas Mirzə Şərifzadənin
temperamenti əsərdəki fikir və duyğuların sadə, inandırıcı və təsirli
çıxmasına yardım edirdi. Tamaşadan sonra Aleksey Maksimoviç
Qorki səhnə arxasına gəldi. Bütün kollektivə təşəkkürünü bildirib
qeyd etdi ki, mən tamaşaçılara birlikdə yurdsuzların yaşadığı
rütubətli, hisli-paslı daxmanın toranlığı arxasından qızarmaqda olan
şəfəqi görürdüm. Mən sizin kollektivin üzvlərinə gələcəkdə daha
görkəmli nailiyyətlər qazanmasını arzu edirəm”.
“Yurdsuz insanlar” əsərinin mövzu dərinliyi S. Ruhullanı
özünə cəlb etməyə bilməzdi. İfa etdiyi obrazın məna dərinliyi və
məfkurəvi yüksəkliyi Sidqi sənətinə rövnəq verən yaraşıqdır. Əgər
aktyorun yaratdığı obrazları nəzərdən keçirsək onda bu cəhət tam
aydınlığı ilə nəzərə çarpar.
Əksər hallarda Sidqi zəif və bayağı əsərlərdən boyun
qaçırmış, onlarda iştirak etməmişdir. “Yurdsuz insanlar” pyesində
Aktyorun başına gələn bəlalar müyyən qədəri S. Ruhullaya şəxsən
tanış idi.
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“Aktyor rolunu Sidqi Ruhulla özünə məxsus bir ehtirasla
oynayırdı. Əsərdə aktyorun taleyi, inqilabdan əvvəlki Azərbaycan
aktyorlarının taleyinə oxşayırdı. Sidqi Ruhullanın yaratdığı Aktyor
obrazı istismar dünyasının şikəst etdiyi zavallı bir insan idi. Ehtiyac
bu bədbəxt aktyorun əbədi yol yoldaşı olmuşdur. O, yaşamaq və
yaratmaq istəyir, ancaq bacarmır, mühitdən intiqam almağa gücü
çatmadığından intihar edir. Sidqi inqilabdan əvvəl faciəli həyat sürən
belə aktyorları çox görmüşdü. Odur ki, onun ifasında Aktyor surəti
çox inandırıcı olub, emosional təsir gücünə malikdir” (31).
Hər bir rolda ideya, ali məqsəd, vəzifə axtaran Sidqi yaratdığı
obrazın fikirlərini, danışığını, plastikasını dərindən təhlil edərək
özününküləşdirirdi. Bu ən yaxşı təsdiqi Aktyor obrazında özünü
biruzə verirdi.
“... Qorkinin əsəri rus səhnə realizminin, Stanislavski
məktəbinin dərindən mənimsənilməsi üçün ən gözəl bir əyani vasitə
idi. Odur ki, teatr “Yurdsuz insanlar”ı xüsusi bir həyəcan və ruh
yüksəkliyilə hazırlamış, müvəffəqiyyətlə oynamışdı. Qorkinin əsəri
göstərdi ki, sadə və təbii oyun üsulu Azərbaycan aktyoru üçün xas
olan temperamenti söndürmür, əksinə, onu psixoloji cəhətdən daha
məzmunlu və mənalı edir. “Yurdsuz insanlar” tamaşası aktyorları bir
daha inandırdı ki, temperamentlə oynamaq səsə güc vermək, zahiri
effektə uymaq, həddindən artıq çeviklik göstərkəm deyil, sadə,
inandırıcı, ehtiraslı bir şəkildə, daxili hərəkətlə, düşüncə və fikirlə
oynamaq deməkdir. Nə Mərziyə xanımın (Nastka), nə Sidqi
Ruhullanın (Aktyor), nə Gəraybəylinin (Satin), nə M. Mərdanovun
(Luka) və nə də tamaşada iştirak edən başqa aktyorların
temperamenti Qorkinin fikir və hisslərinin sadə və ifadəli, inandırıcı
və ehtiraslı bir şəkildə ifadə etmələrinə mane olmurdu, əksinə onlara
kömək edirdi” (13).
Sidqinin ifasında Aktyor həyatı qədər sevdiyi teatrdansəhnədən ayrı düşmüşdür. Səbəbi özündə aşlı deyildir. AktyorSidqinin dərdi ağır idi. O, yaddaşını itirmişdir. Yaddaşın olmaması
Aktyoru qanadsız quşa bənzədirdi. Həyatın dibinə yuvarlanmış bu
nəcib keyfiyyətlərə malik olan insan, zahirən ümidsiz görünsədə,
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daxilində sənətə qarşı tükənməyən bir ehtiras vardır. O, sənətlə nəfəs
alırdı. O, ətrafında dolaşan çirkin və alçaldıcı hərəkətlərə yabançı idi.
Aktyor-Sidqi qürurunu uca tuturdu, heç vaxt əyilmirdi. Mübtəla
olduğu çıxılmaz vəziyyətin dəhşəti ona sakitlik gətirmirdi. O, bu
zərbəni dəf etməyə bütün qüvvəsi ilə can atırdı. Əlini hara uzadırsa,
göydən asılı vəziyyətdə qalırdı. Getdikcə məhv olduğunu anladıqca
Aktyor-Sidqi saatlarla xəyala dalır, özü ilə söhbət edirdi. Qara
fikirlərin ağır pəncəsi altında səndələyirdi, ümidsizliyə qapılırdı.
Getdikcə artan ümidsizlik onun qəlbində qəzəb və intiqan odunu
közərdirdi.
Aktyor obrazını Sidqi böyük yaradıcılıq potensialı ilə ifa
etmişdir. O, obrazın daxilindəki ən kiçik dəyişiklikləri məharətlə
izləmiş, yaratdığı qəhrəmanın mənəviyyatını nümayiş etdirməyə
müvəffəq olmuşdur.
“1925-ci il tamaşasında tənqid müəyyən “soyuqluq və
süstlük” görsə də, ayrı-ayrı ifaçıların bir qədər müvəffəq olmadığını,
rus milli xüsusiyyətlərini lazımınca canlandıra bilmədiklərini
göstərsə də, əsas rollarını, xüsusən Satin (Gəraybəyli), Aktyor (Sidqi)
və Baron (A. M. Şərifzadə) surətlərinin doğruluq və inandırıcılıqla
canlandırıldığını böyük razılıqla qeyd edirdi” (11).
Aktyor-Sidqi sonuncu dəfə nimdaş pencəyini səliqəyə salaraq
ətrafa göz gəzdirirdi. Hiss edirdi ki, heç kəs ona fikir vermir. Sakitcə
səhnəni tərk edirdi və bir daha səhnəyə qayıtmayacaqdı. “Səhnədə
yeri olmayan adama həyatda yer yoxdur” fikrini əsas tutaraq AktyorSidqi özünü asmağa gedirdi.
“Sidqi Ruhulla kapitalizm cəmiyyətində səfil həyat keçirməyə
məcbur olan adamların daxili aləmini böyük ustalıqla açaraq, onların
işıqlı gələcəyə bəslədikləri inamı inandırıcı boyalarla verə bildi”
(30).
S. Ruhulla, Aktyorun düşdüyü vəziyyət ilə yaşayırdı. Bu
obraz ilə o, özünü təhlil edirdi. Sidqi xəstəlik ucbatından aktyor
sənətindən uzaq düşmüş bu insana daxilən acıyırdı. O, Aktyor
obrazını qəlbində bəsləyib, böyütdü. Həyatın dibinə düşmüş bu
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insanın bütün arzu və istəklərini uca tutan Sidqi onu tamaşaçı
gözündə qaltmağa nail oldu.
“Mərziyə Davudovanın (Nastya), Ağasadıq Gəraybəylinin
(Satin), Mustafa Mərdanovun (Luka), Sidqi Ruhullanın (Aktyor),
İsmayıl Hidayətzadənin (Alyoşa), Süleyman Səlimbəyovun
(Bubnov), Atamalıbəyovun (Kostelyov) yaratdıqları obrazlar yalnız
teatrın inkişafını əks etdirməklə qalmır, eyni zamanda, həmin
aktyorların yaradıcılıq qüdrətini, sənətkarlıq bacarığını nümayiş
etdirirdi” (23).
Sidqi Ruhulla aktyor surətinin simasında XX əsrin
əvvəllərində aktyorların ziddiyyətli həyatını, faciəli vəziyyətini son
dərəcə canlı və inandırıcı boyalarla açıb göstərirdi.
“Rus
dramaturgiyası
nümunələrinin
tamaşalarındakı
obrazların azərbaycanlı aktyorlar tərəfindən ifalarında SatinAğasadıq Gəraybəyli, Aktyor-Sidqi Ruhulla, Luka-Mustafa
Mərdanov və Mirzağa Əliyev, Nastya-Mərziyə Davudova orijinala
yaxınlığı, kamil oyun tərzi ilə seçilirdilər” (35).
M. Qorkinin “Yurdsuz insanlar” pyesində ki, fəlsəfənin
mənasını dərindən duyan Sidqi Ruhulla Aktyor obrazının ifasında o
dövrün aktyorlarının ümumiləşdirilmiş obrazını yaratmağa nail
olmuşdur. Sidqinin ifasında Aktyor real həyata bağlı olan,
təfəkküründə bəzi romantik ünsürlər olan sənət aşiqi idi.
Sidqi Ruhulla 1925-ci ildə F. Şillerin iki əsərində çıxış etdi.
Bunlardan biri “Mərk və Məhəbbət” əsərində (tərcümə Mustafa
Mərdanov, rej.A. Tuqanov, 92.03.1925) Vurm, digəri isə “Vilhelm
Tell” faciəsində ki, (tərcümə C. Cəbrayılbəyov, rej. A. Tuqanov,
16.04.1925) Vilhelm Tell obrazlarıdır.
“... Frans və Vilhelm rolunda da aktyor öz realizmi ilə,
oyundakı inandırıcılıq qüvvəsi ilə diqqəti cəlb edirdi. Sidqinin
gənclik yoldaşları Frans rolunda Sidqinin məharətindən və hətta öz
realizmi ilə ustadı Ərəblinskinin qibtəsinə belə səbəb olduğundan
çox danışırlar. Görünür, “Qaçaqlar” və “Vilhelm Tell” üslubca birbirindən fərqli əsərlər olduğuna baxmayaraq, onlardakı “hücum və
fırtına” əhval-ruhiyyəsi, haqsızlığa, ədalətsizliyə, köhnəliyə güclü
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nifrət Frans və Vilhelm Tell kimi surətləri də realist bir üslubda
yaratmağa Sidqi Ruhullaya geniş imkan vermişdir

S. Ruhulla “Qaçaqlar” əsərində Frans Moor rolunda
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Sidqinin Nəcəf bəy, Rüstəm bəy, Nadir şah və Frans
rollarında, Ərəblinskinin sənətində olduğu kimi, daxili yaşama çox
qüvvətli idi. Qacar rolunda o, İran şahının müstəbidliyini birinci
planda verirdi. “Vilhelm Tell”də Sidqi hər şeydən əvvəl öz təbii
inqilabi pafosu ilə diqqəti cəlb edirdi. Qacar və Qorodniçi (Qalabəyiİ.A.) surətlərində Sidqinin texniki ustalığı, orijinallığı xüsusilə qeyd
edilmişdir” (14).
1926-cı il noyabr ayının 15-də H. Cavidin “Topal Teymur”
pyesi A. Tuqanovun quruluşunda ilk dəfə tamaşaya qoyuldu.
Rejissor bu tamaşaya maraqlı aktyor heyəti toplamışdır: Topal
Teymur-Sidqi Ruhulla, İldırım Bəyazid-Ülvi Rəsəb, Şair KirmaniAbbasmirzə Şərifzadə, Dilşad-Əzizə Məmmədova, DəmirqayaMirzağa Əliyev, Almaz-Mərziyə Davudova, Ağbuğa-Əli Qurbanov,
Cücə-İsmayıl Hidayətzadə, Orxan-Rza Təhmasib, Olqa-Qəmər
Topuriya, Əli paşa Süleyman Səlimbəyov, Meliça-Yeva Olenskaya,
Nazim ağa-Rza Əfqanlı, Köylü qadın-Panfiliya Tanailidi və b.
Əlbəttə ilk dəfə Teymur kimi obrazı ifa etmək çox çətindir.
Ona görə ki, ifa uğurlu olmalıdır. Çünki, sonra bu rolu oynayan digər
aktyorlar həmişə ilk ifaçıdan bəhrələnirlər.
Sidqi-Topal Teymur kimi mürəkkəb obrazı müəllifin və
rejissorun istədiyi səviyyədə yaratmağa müvəffəq oldu.
“... Sidqi Ruhulla Teymuru böyük sərkərdə, müdrik bir
hökmdar, elm və sənət hamisi, mülayim, xeyirxah, ədalətli insan
kimi göstərmiş, onun qanlı bir fateh olduğunu unutmuşdur” (12).
“Sidqi Ruhulla Teymur obrazını tam realist planda, təbii və
çox inandırıcı bir tərzdə yaradırdı. Aktyor “əzazil, qaniçən” şahları,
xaqanları göstərmək kimi köhnə traktovkadan (quruluşdan-İ.A.)
tamamilə uzaqlaşaraq obrazı yeni, realist cizgilərlə canlandırmağa
çalışmışdı.
Böyük temperamentə malik olan Sidqi Ruhulla bu tamaşada
şübhəsiz ki, rejissorun səyi nəticəsində xaricdən təmkinki, hirsini
asanlıqla cilovlayan, kinini çox dərindən və məharətlə gizlətməyi
bacaran, ağıllı bir şərq despotu idi. Aktyor daxilən çox qüvvətli bir
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insanın, indiyədək Azərbaycan səhnəsində görünməmiş, qeyri-adi
hökmdarın obrazını yaratmağa müvəffəq olmuşdu.
Sidqi Ruhulla obrazın sözlərindəki məna vurğusunu tapmış,
hərəkətlərini dərindən düşünmüşdü. Üzündəki iblisanə ironiya,
tamaşaçılarda dəhşət, qorxu hissi yaradırdı. Xarici təmkin, sakitlik
soyuqqanlı ifadə ilə həmahəng idi. Aktyor tarixən Teymurun
soyuqqanlı qəddarlığını bəzən sözsüz, çox yığcam hərəkətlərlə, çox
vaxt isə yalnız üzünün ifadəsi ilə çatdırırdı.
İldırım Bəyazidin məktubunu oxuduğu səhnədə Topal
Teymur-Sidqi Ruhulla qəzəbini büruzə verməməyə, zahirən çox
səbirli və soyuqqanlı görünməyə çalışır, hətta gülür və istehza edirdi.
Orxanı casusluğa göndərən Topal Teymur-Sidqi Ruhulla bu
səhnədə çox düşüncəli görünürdü. O, sanki cızdığı planı aydın
görürdü, aktyor burada ağıllı bir sərkərdənin fikirlərini, niyyətini,
məqsədini çatdırmağa çalışırdı. Teymur-S. Ruhulla tələ qururdu.
Lakin o bunu hiylə quran ordu başçısı tipi kimi naturaliscəsinə
göstərmirdi, əksinə, müharibənin tələb etdiyi taktika üsulu kimi
qələmə verirdi.
İldırım Bəyazidlə olan son sənhədə aktyor tarixi Teymurun
böyük nifrətini, bəşəriyyətə olan kinli münasibətini elə dəhşətli
kinayə ilə ifadə edirdi ki, onun son sözləri Teymurun daxilinin,
xarakterinin məcmusu, əhval-ruhiyyəsinin apafeozu kimi səslənirdi”
(46).
Sidqi Ruhulla müəllifin qələmə aldığı Topal Teymurun əsl
simasını yaratmağa müvəffəq olmuşdur. Onun səhnədəki bütün
tərəkətləri Teymurun cəngavər, uzaqgörən, şücaətli bir insan
olduğunu göstərirdi. Onun mimikası, sözləri və hərəkətləri Teymurun
xarakterinə tamamilə uyğun gəlirdi.
Azərbaycan teatrında şah rollarını ən çox ifa edən aktyor
Sidqi Ruhulla olmuşdur. Onun Nadir şahı, Qacarı, Teymuru buna
layiqli misaldır.
1928-ci il fevral ayının 16-da Azərbaycan xalqının yadelli
işalçılara qarşı apardığı amansız mübarizəyə həsr edilmiş C.
Cabbarlının “Od gəlini” faciəsi ilk dəfə A. Tuqanovun quruluşunda
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tamaşaçılara təqdim edildi. Bu əsərdə Sidqi Ruhulla müxtəlif
quruluşlarda üç obraz yaradıb-Altunbay (1928), Aqşin (1930, 1933),
Əbu Übeyid (1939). İlk dəfə tamaşaya qoyulan “Od gəlini”
faciəsində Sidqi Ruhulla Altunbay obrazı canlandırdı. Artıq mənfi
rolların mahir ifaçısı səviyyəsinə yüksəlmiş S. Ruhulla bu obrazı da
yüksək peşəkarlıqla ifa etmişdir.
O dövrün mənbələrindən məlum olur ki, “Od gəlini” böyük
müvəffəqiyyət qazanmış tamaşalardan olub.
“O illərdə heç bir tamaşa bir neçə gün dalbadal göstərilməzdi.
“Od gəlini” ilk tamaşa idi ki, dörd gün dalbadal göstərildi və bundan
sonra bir neçə il müddətində görülməmiş bir müvəffəqiyyətlə
səhnədə yaşadı. Bu müvəffəqiyyət həm pyesin öz yüksək bədii
keyfiyyəti, həm də teatrın, o zamankı tənqidin qeyd etdiyi kimi,
parlaqlıq və əlvanlığı ilə tamaşaçını heyran edən və ruhlandıran bir
tamaşa yarada bilməsi ilə təmin edilmişdi” (11).
“A. M. Şərifzadənin Elxan rolunda qələbəsinin təsirli çıxması
üçün mütləq Ülvi Rəcəb kimi parlaq və qüvvətli bir aktyor lazım idi.
R. Təhmasibin Əbu-übeydi, Əfqanlı Rəbi, S. Ruhulla Altunbay, M.
A. Əliyev Oddamdı, İ. Hidayətzadə Qorxmaz və s. rollarda oynayan
aktyorların yaradıcılıq nailiyyətlərini də buraya əlavə etsək,
deməliyik k, pyesin birinci quruluşunda hər aktyorun oyunu cazibəli
və məzmunlu olmuşdur, aktyorların bütün imkanlarını birinci
növbədə canlı, fərdi xasiyyət və keyfiyyətlərlə fərqlənən surətlər
yaratmağa verirdilər. Ümumiyyətlə, demək lazımdır ki, güclü aktyor
ansamblına malik olmaq nöqteyi-nəzərindən “Od gəlini” tamaşasına
bərabər bəlkə də ikinci tamaşanın adını demək çətindir” (20).
Sidqinin ifa etdiyi Altunbay yaşadığı dövrün faciəsini əks
etdirən bir obraz olmaqla yanaşı, mənəvi cəhətdən rəzil, cürük bir
insan olduğunu tamaşaçılara göstərirdi. O, öz cildini anbaan
dəyişmək iqtidarına malik olan ərəblərin köləsi idi.
“Mövqe və tale etibarilə bir-birinə yaxın olan Altunbay və
Yanardağ, (bu rolu Əli Qurbanov ifa edirdi-İ.A.) eyni zamanda,
tamamilə fərdiləşdirilmiş surətlərdir ki, hər iki aktyor bunu yaxşı
dərk edirdi. Sidqinin Altunbayı zalım və amansızdır, o, feodal
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olmaqla bərabər, quldarlıq qalıqlarından da istifadə edərək rəiyyətlə
vəhşicəsinə davranır; Torqutun şallağı onun iradəsinə və hökmünə
əməl edir. Lakin Sidqi “basaram-kəsərəm” deyən, hay-küylə danışan,
əl-qolunu ataraq meydan oxuyan Altunbayın əslində xırda bir adam
olduğunu dərk edir; Altunbay mənəviyyaca sönükdür, puçdur, onun
heç bir mənəvi idealı yoxdur, onun bütün “hüsnü” sərvətindədir.
Ərəb istilası onun sərvətini və feodal mövqeini təhlükə altına alanda,
o, əvvəlcə mübarizə fikrinə düşür və bu məqsədlə hətta Elxanla
ittifaq bağlamağı da təklif edirsə də, tezliklə ərəblərə təslim olaraq
“müsəlmanlığı” qəbul etdiyini bildirir; öz milli paltarını soyunub
ərəb paltarı geyinir. Feodal Altunbayın qəddarlığını və zahiri
parlaqlığını yaxşı oynayan Sidqi onun ərəblər qarşısında kiçildiyini,
söndüyünü, miskin və müti bir vəziyyətdə qalmasını da çox ifadəli
boyalarla təsvir edirdi. Nəinki Əbu-Übeyd, həmçinin Rəbi qarşısında
belə titrəyən Altunbay-Sidqi hətta fiziki mənada da kiçilir, büzüşür,
xırda görünür; dili dolaşır, məntiqi pozulurdu; hiylə işlətmək
istədikdə belə, çox süni və miskin görünür. Altunbay Solmazı sevir.
Lakin bu sevgi məzmunsuzdur, sünidir, zahiridir. Ərəblər qarşısında
kiçilən Altunbay-Sidqi öz nişanlısını, yəni öz namusunu və şərəfini
qorumaqda da acizlik göstərərək, hər cür fədakarlıq hissindən
məhrum olduğunu aşkar edirdi. Solmazla əlaqədar olaraq Altunbay
əzab çəkir, yalvarır, mərhəmətə çağırır. Lakin Sidqi haqlı olaraq bu
iztirabları gücsüzlük əlaməti kimi oynayır; “parlaq”, “dəbdəbəli”,
“şəşəəli” Altunbayın daxililən aciz və miskin olduğunu göstərirdi. Öz
milli paltarında zalım və məğrur görünən Altunbay-Sidqi ərəb əbası
işində bir xarakter olaraq xırdalaşır, sönür, miskin bir hala düşürdü.
Buna grə də Altunbay surəti həqiqi dramatizmdən məhrum
idi; dövrün faciəsi onun simasında hiss olunurdu.” (11).
Doğulduğu torpağına, millətinə qiymət vermək qüdrətinə
malik olmayan, ərəblərə xoş gəlmək üçün Solmazı (bu rola üç aktrisa
dublyor idi. Mərziyə Davudova, Yeva Olenskaya və Sona Hacıyeva)
çirkin hisslərinə qurban vermək istəyən Altunbay-Sidqi obrazın
xarakterini dəqiq açdığına görə tamaşaçıların haqlı olaraq nifrətini
qazanırdı.
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S. Ruhullanın ifasında Altunbay xalq hərəkatına düşmən olan
insan idi. Sidqi-Altunbay tamaşanın mərkəzi surətlərindən biri idi,
özündən güclülərin qulu, özündən zəiflərin cəlladı idi. Mürəkkəb və
ziddiyyətli obraz olan Altunbay-Sidqinin ifasında son dərəcə təbii və
inandırıcı görünürdü. Aktyor Altunbayın müxtəlif vəziyyətlərə
düşməsini çox gözəl əks etdirə bilirdi. Alltunbay obrazını yaratmaqla
Sidqi bir daha sübut etdi ki, o, mənfi rolların böyük ifaçısı kimi
misilsizdir.
1928-ci ildə mart ayının 2-də Ə. Haqverdiyevin “Köhnə
dudman” pyesinin ikinci hissəsi olan “Baba yurdunda” əsərini Yusif
Yulduz tamaşaya qoymuşdur. Bu tamaşada yenə Sidqi mənfi obraz
olan mülkədar Cahangir ağa ilə tamaşaçılar qarşısında çıxış etdi.
Aktyor Cahangir ağanın mənfi simasını tamaşaçıya dəqiq açıb,
göstərərək obraza qarşı ikrah hissi yaratmağa müvəffəq olurdu.
Mülkədar Cahangir ağanın təhsil almış və vəzifə sahibi olan
oğlu İsgəndərzadə (bu rola R. Əfqanlı ilə M. Sənani dublyor idilər)
ilə qarşılaşdığı səhnə tamaşanın ən ziddiyyətli yerlərindən biridir. Bu
səhnədə köhnəlik yeniliklə qarşılaşırdı və yenilik qalib gəlirdi. Sidqi
bu səhnədə ki, çıxışı xüsusi ilə seçilirdi. Və aktyorun teatr tarixində
yerinin bir daha möhkəmlənməsini təsdiq edirdi.
““Baba yurdunda” tamaşasında Cahangir ağa rolunu Sidqi
Ruhulla, yoxsul kəndli Həsən kişi rolunu Əli Qurbanov, Cahangir
ağanın sağ əli Namaz rolunu M. Ə. Vəlixanlı, Gülnisə rolunu Sona
xanım oynayırdı. Bu aktyorlar böyük sənətkarlıqla canlı və inandırıcı
surətlər yaradırdılar” (9).
“Kompozisiya və tərtibatca romantik-monumental, uuhən
realist-psixolji tamaşada Sidqi Ruhulla-Cahangir ağa, Məmmədəli
Vəlixanlı və Rza Təhmasib-Ehsan xan, Əli Qurbanov-Həsən əmi,
Tamara Paşazadə-Balaqız, İbrahim İsfahanlı-Şahmar bəy, Rza
Əfqanlı və Möhsün Sənani-İsgəndərzadə aktyor ifaları daha canlı,
daha dramatik, daha emosional çıxmışdılar” (35).
S. Ruhulla “Ədəbiyyat qəzetində” (22.12.1943) yazır ki;
“...Mən onun (Ə. Haqverdiyevin-İ.A.) yaratdığı əsərlər və obrazlar
üzərində çalışmaqla boy atmışam. Ağa Məhəmməd şah Qacarın,
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Nəcəf bəyin, Rüstəm bəyin, Cahangir ağanın mənim yaradıcılığıma
böyük təsiri olmuşdur. Mən səhnə fəaliyyətimi Əbdürrəhim bəyin
ölməz obrazları üzərində inkişaf etdirmişəm”.
1928-ci il oktyabr ayının 29-da C. Cabbarlının “Sevil” pyesi
ilk dəfə A. Tuqanovun quruluşunda tamaşaya qoyuldu.
Görkəmli Azərbaycan dramaturqu Cəfər Cabbarlının
yaratdığı bütün obrazlar başqa səhnə ustalarımız kimi S. Ruhulla
üçün də əsl yaradıcılıq məktəbi idi. Mirzağa Əliyev, Rza Təhmasib,
Əzizə Məmmədova, Rza Əfqanlı, Mərziyə Davudova, İsmayıl
Hidayətzadə, Sona Hacıyeva və başqaları C. Cabbarlının realist
üslubda qələmə aldığı obrazları yaratmaqla həqiqi sənətkarlıq
simasını tapmışdılar.
Bu böyük dramaturqun yaratdığı qəhrəmanlar mərd, mübariz,
iradəli, yaşamaq uğrunda daim vuruşan, qüvvətli, tükənməz enerjili
insanlardır. C. Cabbarlı səhnəyə yeni nəfəs və yeni təravət gətirmiş,
bir müəllim kimi aktyorları da bu ruhda tərbiyyə etmişdir. Ona görə
də bütün aktyorlar C. Cabbarlı haqqında ağız dolusu danışırdılar.
C. Cabbarlının “Sevil” pyesinin tamaşaçılara təqdim
olunması, o dövrün teatr ictimayətində mühüm hadisəyə çevrildi.
Aərbaycan teatrının tarixində xüsusi mərhələ təşkil edən bu tamaşada
Sidqi Ruhulla yaradçılığının ən maraqlı obrazlarından biri olan
Atakişini ifa etdi. Bu rol ilə o, böyük istedad sahibi olduğunu bir
daha sübut etdi.
S. Ruhullanın ifa etdiyi Atakişinin həyatının əsas qayəsini
əməkdə görən kəndlidir. O, gəlini Sevilə (bu rolu Məriyə Davudova
ifa edirdi) “...İşsiz darıxıram, mən ömrümdə bir gün də olsun işsiz
qalmamışam”-dediyi bu sözlər aktyorun oyunu üçün əsas tezisdir.
“Tamaşada ən görkəmli aktyor nailyyətləri sırasında M. A.
Əliyevin Babakişi, Sidqi Ruhullanın Atakişi surətləri də çox qiymətli
idi. Əbdüləli bəy və Məmmədəli bəy xalqa, tərəqqiyə, insaniyyətə nə
qədər zidd idilərsə, Atakişi və Babakişi xalqı, onun gözəl sifətlərini,
sağlam adət və ənənələrini təmsil edən sadə insanlar idi. Onlar da
xarakter etibarilə müxtəlif idilər; onların da ritm və tempində
müəyyən fərq var idi; Atakişi təbiətcə ağır, iradəli, mətin olduğu
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halda, Babakişi həm sayalığı, həm də yumoru, bir qədər də
qayğısızlığı ilə ayrılırdı. Hər iki aktyor öz surətini böyük sadəlik və
təbiiliklə oynayır, sonsuz rəğbər və məhəbbət doğururdular” (11).

S. Ruhulla “Sevil” pyesində Atakişi rolunda
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Aktyorun ifasında Atakişi avam, işləməyə can atan, yazıq bir
qoca idi. O, maşının altında qalıb yaralandığına üçün oğlu Balaşa (bu
rolu R. Təhmasib və R. Əfqanlı ifa edirdilər) möhtac olur. Kiminsə
əlinə baxmaq Sidqi-Atakişiyə ağır gəlirdi. O darıxırdı, bir anda olsun
belə rahat otura bilmirdi. Ona görə də bir əlinin şikəst olmasına
baxmayaraq, ruhdan düşmürdü, gələcəyə böyük ümidlə baxırdı.
Daim işləməyə can atan Atakişi-Sidqi lazım olanda gəlininə ev
işlərində kömək edirdi, onun uşağını saxlayırdı. Aktyor bu obrazın
bütün incəliklərini tamaşaçılara düzgün təqdim edirdi, onun
hərəkətlərində, danışığında bir sadəlik var idi.
Balaş atasını geyindirib, “yüksək” cəmiyyətdən olan insanlar
arasına çıxaran səhnəsində Atakişi-Sidqi çox acınacaqlı görünürdü.
O, cavan vaxtlarında çuxa və kürk geymiş, başına şələ papaq
qoymuşdur. Atakişi-Sidqi ilk dəfə olaraq əyninə kastyum geymiş,
başına fəs qoymuşdur. O, özünü itirirdi, çünki gözləmədiyi bir halda
oğlunun ona geyindirdiyi bu kastyum Atakişi-Sidqini məngənə kimi
sıxırdı, əl-qolundan sanki daş asılırdı. O, bu hissədə müəllifin nə
demək istədiyini düzgün başa düşmüşdür. Geyindiyi ölü paltarını
ölən keçmişin rəmzi kimi təqdim edirdi.
“M. A. Əliyevlə (Babakişi) Sidqi Ruhulla (Atakişi) çox
yaraşıqlı, səmimi surətlər yaratdılar” (23).
“Atakişi və Babakişi də “Sevil” pyesindəki müsbət
surətlərdəndir. Hər iki surətin ifaçıları-Sidqi Ruhulla və M. Əliyev
Azərbaycan xalqının nəcib sifətlərini, yaxşı adət və ənənələrini,
şairanə təbiətini özündə cəmləşdirmişdir. Onlar sadədil, işgüzar və
ağıllıdırlar.
...Sidqi Ruhulla-Atakişi və Mirzağa Əliyev-Babakişi rollarını
çox məharət və sənətkarlıqla oynamışlar... Azərbaycan kəndlisinin
psixoloji vəziyyətini, həyata və hadisələrə münasibətini, daxili və
xarici dəyişikliyini hər iki aktyor tamaşaçıların gözləri qabağında çox
təbii canlandırırdı...
Atakişi-S. Ruhulla və Babakişi-M. Əliyev inqilabdan əvvəl
avam, itaətkar, müti, dodaqları ahlı, ürəkləri, gözləri kədərli
adamlardır. İnqilab yoxsul kütləyə nə vermişdir?-sualına pyesin
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finalında öz hərəkəti, görkəmi, üz-gözündəki sevinc və təbəssümü,
hadisələrə, insanlara münasibəti, danışıq tərzi ilə S. Ruhulla da, M.
A. Əliyev də çox real, düzgün, inandırıcı aktyor cavabı tapmışdılar.
Hər iki surət öz fərdi xüsusiyyətlərinə görə bir-birindən
tamamilə fərqlənir. Atakişi-S. Ruhulla ağır təbiətli, mətin iradəli
olduğu halda, Babakişi-M. A. Əliyev zarafatcıl, yumşaq və mülayim
xasiyyətlidir” (21).
Oğlu Balaşın evində özünü yad kimi hiss edən Atakişi-Sidqi
sanki qəfəsdə yaşayan quş kimi görünürdü. Bu ev-eşikdə özünə qərar
tuta bilmirdi. Yeməyindən və geyimindən utanırdı. Bütün var
qüvvəsi ilə çalışırdı ki, oğluna yük olmasın. Ona görə də evdə heç bir
ixtiyarı olmayan Atakişi-Sidqi gah uşaq saxlayır, gah su gətirir, gah
da odun yarırdı ki, heç olmasa yediyi bir qarın çörəyin əvəzini versin.
Bütün bu detalları ifa etməklə aktyor Atakişinin xarakterini
tamaşaçılar qarşısında dəqiq açıb, göstərirdi.
“... Sidqi başlıca olaraq orijinal dramaturgiyanın yetişdirdiyi
bir aktyordur. Cəfər Cabbarlı dramaturgiyası bütün aktyorlarımız
üçün olduğu kimi, Sidqi üçün də bir məktəbdir. Atakişidə (“Sevil”)
nə qədər mülayim, sadəlövh və “zavallı”dırsa, Altunbayda o qədər
zalım, mövhumatçı və yaltaq-acizdir” (39).
Atakişi-Sidqi son pərdədə tanınmaz dərəcəsə dəyişirdi. O,
sevinirdi, çünki yenidən işə qayıtmışdır. Burada iki dosr, iki qoca
Atakişi-Sidqi və Babakişi-Əliyev səhnəyə canlı həyat, dinamika
gətirirdilər. Bu obrazların səhnədə az görünməsinə baxmayaraq uzun
zaman tamaşaçıların yaddaşından silinmirdi. Bu iki rol üçün K. S.
Stanislavskinin dediyi kimi “böyük və kiçik rol yoxdur, böyük və
kiçik aktyor var” sözləri çox səciyyəvidir.
“Dördüncü səhnədə S. Ruhulla və M. A. Əliyev tamaşaçıların
önündə həyatda öz yolunu tapmış, və yeni həyata qədəm qoymuş,
insanlar kimi görünürdülər” (48).
“Sidqi, Atakişi (“Sevil”), Arakel (“Hacı Qara”), Görüş dayı
(“Qatır Məmməd”) rolları ilə zhmətkeş köndlilərin surətlərini
məharətlə yarada bildiyini göstərmişdi. Sidqi bu rollara hələ gənc
yaşlarından alışmışdır. Onları xüsusi məhəbbətlə yaratmışdır. Demək
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olar ki, Sidqi inqilabdan əvvəl klassik dramaturqlarımızın əsərlərində
olan bütün kəndli və nökər surətlərini oynamışdır... Atakişi kimi
surətdə müvəffəqiyyət qazanmasına bir səbəb də bu təcrübə
olmuşdur” (13).
1928-ci ildə Sidqi Ruhullanın səhnə fəaliyyətinin iyirmi illiyi
münasibəti ilə Cəfər Cabbarlı mətbuatda məqalə ilə çıxış etdi: “Türk
bədii teatrı özünün ən yaxşı artistlərindən biri-Sidqi Ruhullanın 20
illik yubileyinə ciddi hazırlaşır.
... mərhum Ərəblinski o vaxt ondakı böyük qabiliyyəti
görərək, “Müsibəti-Fəxrəddin” pyеsində baş rollardan birini ona
tapşırır. Bu andan еtibarən Sidqi özünün bütün həyatını səhnə ilə
bağlayır, sеvinci də, kədəri də onunla bir olur.
Bir tərəfdən Türk teatrının inkişafını gözü götürməyən çar
hökumətinin əsarətinə, digər tərəfdən onun sənətini ailə üçün
ləyaqətsizlik, biabırçılıq hesab edən öz dindar qohumlarının təqibinə
məruz qalan Sidqi öz şəxsi əmlakını satır, günlərlə ac, sığınacaqsız
qalır, bütün qohumları tərəfindən rədd edilərkən vağzal və
meydanlarda gecələyir. Bütün bu məhrumiyyətlər onun qərarını
zəiflədə bilmir, inadla mübarizə apararaq o öz səhnə fəaliyyətində
sadə Telli rolundan Yaqo (“Otello”), Frans (“Qaçaqlar”) və bu kimi
nəhəng rolların ifaçısı səviyyəsinə qalxmışdır.
Onun böyük xidmətlərindən biri o hеsab еdilməlidir ki,
çarizm zorakılığının ən ağır günlərində Azərbaycanın şəhərlərini və
hətta kəndlərini gəzir, onların qaranlıq həyatına tеatr işığı aparırdı. O,
1913-14-cü illərdə çirkli, atılmış xalçadan pərdə düzəldərək, Zağam
kəndində tamaşa göstərirdi-dеmək asandır. Azərbaycan hüdudu ilə
kifayətlənməyib, o, Gürcüstanı, Dağıstanı, Türkmənistanı,
Özbəkistanı, Tatarıstanı, İranı və i. a. gəzərək hər yerdə dərnəklər
təşkil etmiş, ...
Bütün bu 20 ildə Sidqi vəziyyətlə əlaqədar gah aktyor, gah da
teatr və dərnək təşkilatçısı işləmişdir.
Heç şübhə yoxdur ki, Azərbaycanda öz həyatının 20 ilini
teatrın tərəqqisi işi uğrunda mübarizəyə həsr edən, fəhlələr, kəndlilər
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arasında və ən ucqar guşələrdə işləmiş öz aktyorunun əməyini qeyd
etməyi bacaracaqdır” (8).
1929-cu il mart ayının 1-də A. Tuqanov quruluşunda N.
Qoqolun “Müfəttiş” komediyası C. Cabbarlının tərcüməsində
səhnəyə qoyuldu. Rejissor bu tamaşada Qalabəyi (Qorodniçi)
obrazını Sidqi Ruhullaya tapşırdı. Aktyor bu obrazı necə yaratdığı
barədə yazırdı; “Qorodniçi (Qalabəyi-İ.A.) hakim olduğu qəzanı
soyub talayır, ağlına gəldiyi haqsızlıqları eləyir, özündən
böyüklərinin qarşısında yaltaq və murdarcasına quyruq bulayır”.
S. Ruhulla üçün tamam yeni obraz olan Qalabəyi çar
Rusiyasının uzaq qəzalarının birində özbaşınalıq edən çoxbilmiş
çinovnikin yoxsul mənəviyyatını hər tərəfli göstərməyə nail
olmuşdur. Sidqinin ifa etdiyi Qalabəyi qorxaq və hiyləgərdir.
Bunlarla yanaşı həm də müalymdir. Lakin bu mülayimliyin özündə
belə bir ciddilik hakimdir. Aktyorun Qalabəyiyə verdiyi hər bir
hərəkət tamaşaçının gülüşünə səbəb olurdu.
1929-cu ildə dekabr ayının 16-da M. İsmixanovun tərcümə
etdiyi A. Şirvanzadənin “Namus” əsəri Əlihüseyn Rzayevin
quruluşunda tamaşaya qoyuldu.
“Təzə quruluşda “Namus” dinamik, müəyyən ali məqsədi həll
edən, vahid və aydın kompozisiya quruluşu olan tamaşa alınmışdı.
Rza Təhmasib və Sidqi Ruhullanın Rüstəm, Rza Əfqanlı və İbrahim
İsfahanlının Seyran, Mustafa Mərdanov və Məmmədəli Vəlixanlının
Martiros, Mərziyə xanım Süsən, Yeva xanımın Gülnaz rolları realist
teatr oyun-ifadə tələblərinə uyarlı, estetik təsir baxımından yapışıqlı
idi” (35).
“Rüstəm rolunda Təhmasib və Sidqi Ruhulla ... son dərəcə
təbii idilər” (11).
S. Ruhullanın ifasında Rüstəm namus əsiri olan dar gözlü bir
şəxs idi. O, Süsənlə (Mərziyə Davudova) olan səhnəsində dünya
görüşü çox məhdud olan bir insan təsiri bağışlayırdı. Onun
Rüstəmini saf duyğular qətiyyən düşündürmürdü. O, din pərdəsi
altında gizlənib, bütün insani keyfiyyətlərdən məhrum olan
Barxudarın (bu rolu Əli Qurbanov və Mirzağa Əliyev ifa edirdilər)
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istədiyi insan idi. Rüstəm-Sidqi anasına xüsusi hörmət bəsləyən
laqeyd, düşüncəli adam kimi görünürdü. O, Seyrandan (bu rolu Rza
Əfqanlı və İbrahim İsfahanlı ifa edirdi) “xal” məsələsini eşidərkən
vəhşi bir insana çevrilirdi

S. Ruhulla “Müfəttiş” komediyasında Qalabəyi (Qorodniçi) rolunda
.
Sidqi Ruhulla obrazın psixoloji vəziyyətini realist boyalarla
açıb tamaşaçılara göstərməyə nail olmuşdir. Aktyor Rüstəmin
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daxilindəki gərginliyi, amansız və soyuqqanlı olmağı çox dəqiq
cizgilərlə tamaşaçıya çatdıra bilirdi.
İlk dəfə 1907-ci il noyabr ayının 5-də tamaşaya tamaşaya
qoyulan F. Şillerin “Qaçaqlar” əsərində Frans Moor rolunu müxtəlif
illərdə fərqli quruluşlarda ifa edən Sidqi Ruhulla bu obrazı, müəllimi
H. Ərəblinskidən sonra ən mahir ifaçılarından sayılır.
F. Şillerin “Qaçaqlar” əsəri 17.01.1920-ci ildə (tərcümə M.
Hacinski, rej. A. İvanov), 09.11.1923 və 26.02.1924-cü illərdə
(tərcümə H. Səbri, rej. A. İvanov), 14.12.1924-cü ildə (tərcümə H.
Səbri, rej. A. Tuqanov), 08.04.1930-cu ildə (tərcümə H. Səbri, rej. A.
Rzayev) tamaşaya qoyulmuş və bu quruluşlarda Sidqi Ruhulla Frans
Moor obrazını yaratmışdır.
Sidqi Ruhullanın məsuliyyətinin artmasının səbəbi onda idi
ki, onu əvvəl ki, rollarının ilk ifaçısı H. Ərəblinski olmuşdur. Nadir
şahın, Fərhadın, Qacarın, Fəxrəddinin və nəhayət Frans Moorun H.
Ərəblinskidən sonrakı iştirakçısı Sidqi Ruhulla idi. Bu da şübhəsiz
ki, onun məsuliyyətin artırırdı.
“Fransın ölüm səhnəsi yəni son səhnə güclü təəssürat
yaradırdı” (48).
Sidqinin ifasında mənfi tip olan Frans eqoist, kobud bir insan
idi. Onun atasını öldürdüyü səhnə son dərəcə inandırıcı və
düşündürücü idi. Sidqi Fransı fərqli çalarlarla ifa edirdi. Bu da mənfi
obrazın dəqiq açılmasına şərait yaradırdı. Frans-Sidqinin Amaliya ilə
görüş səhnələrində özünü mehriban, məzlum göstərməsi aktyorun nə
qədər zəngin daxilə malik olduğuna dəlalət edirdi.
1930-cu ildə teatr Leninqrad (indiki Sankt Peterburq; 10-20
may), Kazan (6-15 iyun) və Moskva (22-30 iyun) şəhərlərində
Ümumittifaq olimpiada qastrolunda oldu, orada “Zaqmuq” (“Qullar
bayramı”), “Hacı Qara”, “Od gəlini”, “Sevil”, “Hamlet”, “Gülən
adam”, “Namus” tamaşaları göstərildi. Qastrol müddətində Sidqi
Ruhulla Ninin, Altunbay, Atakişi, Ursus, Rüstəm və b. rollarda çıxış
etdi.
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“... Teatr ilk dəfə idi ki, mütəşəkkil şəkildə Moskvaya
getmişdi. Təbii ki, Olimpiada milli teatrların, o cümlədən
Azərbaycan teatrının yaradıcılığında təsirsiz qalmadı” (23).
“Olimpiada vaxtı kollektiv “Od gəlin” və “Zaqmuq”
tamaşaları ilə çıxış etdi. Bunlardan əlavə, repertuara “Hamlet”,
“Sevil”, “Hacı Qara”, “Namus”, “Gülən adam” pyesləri də daxil idi.
Həm Leninqrad və Kazan qastrolları, həm də Moskvadakı
çıxışlar zamanı teatr tamamilə formalaşmış, mükəmməl bir orqanizm
təsiri bağışlayırdı. Onun kifayət qədər aktual və müasir repertuarı,
gözəl aktyor kollektivi vardı. Ən istedadlı ... dramaturqlardan biri
kimi, təsdiq olunan Cəfər Cabbarlının pyesləri və aktyorlardan A. M.
Şərifzadə, Ülvi Rəcəb, M. Davudova, Sidqi Ruhulla, İ. Hidayətzadə,
R. Təhmasib xüsusilə yüksək qiymətləndirildilər” (12).
“Leninqrad mətbuatı Babakişi rolunun ifaçısı M. A. Əliyevin
istedadını çox yüksək qiymətləndirərək, onu “sintetik bir aktyor
bacarığına malik olan qüdrətli sənətkar adlandırdı. Atakişi rolunda
çıxış edən Sidqi Ruhullanın ifasını “mükəmməl aktyor oyununa
nümunə” göstərdi...
Abbas Mirzə Şərifzadə və Ülvi Rəcəblə yanaşı, M. A. Əliyev,
İ. Hidayətzadə, M. Davudova, R. Təhmasib, Sidqi Ruhulla və
başqalarının yaratdığları parlaq səhnə surətləri Azərbaycan teatrının
bədii və mədəni səviyyəsi haqqında təsəvvürü xeyli genişləndirdi”
(23).
S. Ruhulla C. Cabbarlı haqqında xatirələrində yazır ki; “1930cu ildə Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı Moskvaya, birinci
Ymumittifaq teatr olimpiadasına gedərkən Cəfər Cabbarlı da bizimlə
idi. Moskvada Cəfərin Azərbaycan teatrı və mədəniyyəti haqqında
etdiyi məruzələr Moskva zəhmətkeşləri tərəfindən maraqla
qarşılanırdı” (41).
Həmin ilin də yəni 1930-cu il dekabr ayının 18-də A.
Tuqanov və Əliağa Əliyevin quruluşunda C. Cabbarlının “Od gəlini”
faciəsi ikinci dəfə tamaşaya qoyuldu. Bu quruluşda Sidqi Ruhulla
Aqşini ifa etdi. Bu obraz “Od gəlin” faciəsində C. Cabbarlının
qələmə aldığı ən qüvvətli surətlərdəndir. Aqşin əsərin qəhrəmanı
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olan Elxan qədər qüdrətli bir obrazdır. Nəticədə Elxan (Babək)
obrazı daha da əzəmətli alınmışdır.
Altunbaydan sonra Aqşini ifa etmək çətindir. Əvvəla bu
obrazların ikisi də mənfidir. Lakin bu iki mənfi obraz arasında fərq
vardır.
Sidqinin ifa etdiyi Aqşin obrazı həm ideya və həmdə psixoloji
baxımdan daha mürəkkəb xarakterə malikdir. Onun Aqşini qüvvətli
bir islam mücahidi idi. O, sərkərdə idi, iti ağıla, möhkəm iradəyə
malik bir insan idi. Sidqi Aqşini böyük bir həvəslə, ilhamla ifa edirdi.
Onun bütün mizanları düşündürücü və təbii idi.
“Sidqi Ruhulla Aqşin rolunda təsirli idi: obrazın məzmununu
müvəffəqiyyətlə çatdırırdı. Tamaşa haqqında resenziyalarda qeyd
olunduğu kimi, aktyor bu obrazı yaratmaq üçün bütün qüvvəsini sərf
edirdi. Elxanla hənsxanada görüşündə, onun islam əleyhinə qəti
mübarizə qaldırdığını bildikdə, öz doğma adamını ölümə-dar ağacına
məhkum etdikdə, bütün bu təsirli və dramatik səhnələrdə S. RuhullaAqşin təbii və canlı idi; aktyor surəti məharətlə yaradırdı” (20).
Əsərdə göstərilən ərəb obrazları içərisində ən bütövü
Aqşındır. Bu obrazı S. Ruhulla böyük şövq ilə ifa edirdi. Onun
böyük təsir qüvvəsi ilə ifa etdiyi Aqşinində hərarət, məhəbbət və
emosionallıq var idi. Aktyorun ifasında Aqşin xarakter kimi canlı və
bitkin səhnə qəhrəmanı idi və Elxanın (A. M. Şərifzadə) daxili
aləmini, xarakterinin açılmasına yardımçı idi. Aqşin rolunun ilk və
klassik ifaçısı Ülvi Rəcəbdən sonra bu obrazı ifa etmək o qədər də
asan deyildi. Buna baxmayaraq tamaşaçılar Sidqinin də Aqşinini
sevdi.
Sidqi Ruhullanın ifasında Aqşin inadından dönməyən, cəld
bir sərkərdə olmaqla yanaşı, həm də şöhrətpərəst idi. Buna görə də
işqalçı ərəb ordusuna qoşularaq doğma yurduna basqın edib,
yuddaşlarını qılıncdan keçirirdi. Aqşin-Sidqidə xalqına qarşı cüzi də
olsa mərhəmət yox idi. O, böyük üsyancı dəstəsinə başçılıq edən
qardaşı Elxanı da özünün zənn etdiyi “doğru yola” çəkmək istəyirdi.
Lakin Elxan inadkar, məqsədinə inanan bir qəhrəman idi. Elxan,
Aqşin-Sidqinin cəhd etməsinə baxmayaraq inadından dönmürdü.
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Sidqi Ruhullanın yaradıcılığına məxsus olan hər hansı obraz
üçün ştrixlər tapmaq xüsusiyyəti Aqşinin ifasında özünü daha çox
biruzə verirdi. Onu ifa etdyi Aqşində qorxu yox idi. O, bütün ömrünü
döyüşlərdə keçmiş bir fanat idi. Bu da S. Ruhullanın əzəmətli
yerişində, düşmənin üstünə qılıc çəkib aslan kimi sıçramasında
özünü göstərirdi. Aktyor qılıcla çox sərbəst davranırdı. Tökülən
qanlar, çan verən köməksiz insanlar onun daş qəlbinə az da olsa təsir
etmirdi. Ətrafında dolanan bu dəhşətli səhnələrə Aqşin-Sidqi çox adi
baxırdı. Bununla yanaşı o, xəlifənin nökəri idi. Bu mütiliyi aktyor
tamaşaçılara dəqiq göstərə bilirdi. Müthilik nəinki sözlərdə, hətta
hərəkətlərdə də özünü göstərirdi.
Sidqi Ruhulla 1931-1940 illərdə M. Danilovun “Qara su”
əsərində Ağabəyov (tərcümə Bayramlı, rej. Ə. Əliyev, 19.02.1931),
C. Cabbarlının “Almaz” pyesində İbad (rej. A. Tuqanov, C. Cabbarlı,
13.04.1931), C. Cabbarlını “1905-cil ildə” dramında Qubernator (rej.
C. Cabbarlı, 20.10.1932), H. Cavidin “Şeyx Sənan” faciəsində
Dərviş (rej. R. Darablı, 28.10.1932), L. Slavinin “İntervensiya”
əsərində Polkovnik Fredambe (tərcümə C. Cabbarlı, rej. Y.
Varşavski, 27.09.1933), C. Cabbarlının “Od gəlini” faciəsində Aqşin
(rej. S. Mayorov, Ə. Tiriniç, 02.12.1933), H. Cavidin “Səyavuş”unda
Rüstəm Zal (rej. İ. Hidayətzadə, 01.03.1934), A. Korneyçukun “3143” (“Eskadranın məhvi”) əsərində Bosman Kobza (tər. İ. Qazıyev,
rej. Y. Yulduz, 05.11.1934), Ə. Haqverdiyevin “Dağılan tifaq”
faciəsində Nəcəf bəy (rej. A. M. Şərifzadə, 21.02.1935), Q.
Musayevin “Qızıl çeşmə” əsərində Kərim bəy (rej. Ə. Şərifov,
26.11.1935), V. Şekspirin “Maqbet” faciəsində Banko (tərcümə H.
Nəzərli, rej. A. Tuqanov, 15.03.1936), M. Cananın “Şahnamə”
əsərində Xacə Mübarək (tərcümə S. Rəhman, rej. İ. Hidayətzadə,
28.05.1936), M. Meterlinqin “Goy quş” əsərində Baba (tərcümə İ.
Hidayətzadə, rej. A. Tuqanov, 28.10.1936), V. Şekspirin “Romeo və
Cülyetta” faciəsində Eskal (tərcümə Ə. Cavad, rej. A. Tuqanov,
14.01.1937), A. Puşkinin “Dubrovski” əsərində Kiril Petroviç
Troyekurov (tərcümə Ü. Rəcəb və M. Mərdanovun, rej. A. Tuqanov,
23.02.1937), M. İbrahimovun “Həyat” pyesində Süleyman (rej. A.
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İsgəndərov, 28.04.1937, tamaşada Süleyman rolunu Ü. Rəcəb ifa
edirdi, o repressiya olunduqdan sonra Sidqi Ruhulla bu obrazı 1938ci ildə hazırlayıb, ansambla daxil olmuşdur), C. Cabbarlının “1905-ci
ildə” dramında Volodin (rej. İ. Hidayətzadə, 03.11.1937), M. F.
Axundovun “Hacı Qara” komediyasında Hacı Qara (rej. R.
Təhmasib, 17.01.1938), C. Məcnunbəyovun “Yanar dərə” əsərində
Eldar (rej. A. İsgəndərov, 26.03.1938), G. Mdivaninin “Vətən
namusu” (Vətən oğlu”) pyesində Yaqor (tərcümə S. Rüstəm, rej. A.
Dadaşov, 28.04.1938), F. Şillerin “Mərk və məhəbbət”ində Prezident
(tərcümə N. Rəfibəyli, rej. F. Sariyan, 27.05.1938), S. Vurğunun
“Vaqif” mənzum dramında Qacar (rej. A. İsgəndərov, 05.10.1938),
M. İbrahimovun “Madrid” əsərində Henrix (rej. R. Təhmasib,
29.11.1938), İ. Qasımovun “Arzu” pyesində Heydər (rej. Ə. Şərifov,
22.12.1938), S. Rəhmanın “Toy” komediyasında Musa (rej. M.
Haşımov, 28.04.1939), C. Cabbarlının “Od gəlini” faciəsində Əbu
Übeyd (rej. İ. Hidayətzadə, 29.09.1939), S. Vurğunun “Xanlar”
mənzum dramında Muxtar bəy (rej. A. İsgəndərov, 30.12.1939), A.
Kapler və A. Zlotoqorovanın “Lenin” pyesində Konistantinov
(tərcümə M. Rəfili, rej. Ə. Şərifov, 22.04.1940), S. Rüstəmin “Qaçaq
Nəbi” mənzum dramında Səlim bəy (rej. İ. Hidayətzadə, 29.09.1940)
və başqa mürəkkəb xarakterli obrazlar yaratmışdır.
Sidqi Ruhulla sənətində daxili yaşamaq xüsusiyyəti çox
qüvvətli idi. O, ifa etdiyi obrazları tamaşaçılara yüksək səviyyədə
təqdim edirdi, səhnə ilə həyat arasındakı səddi uçururdu. Tamaşaçılar
səhnədə cərəyan edən hadisələri doğru sanırdılar.
1931-ci il fevral ayının 19-da M. Danilovun “Qara su” əsəri
(tərcümə Bayramlı, rej. Əliağa Əliyev) tamaşaya qoyuldu. “Qara su”
1930-cü ilin yay teatr olimpiadasından sonra teatrın hazırladığı ilk
müasir və aktual mövzulu tamaşa idi. Əsər neft yataqlarına ziyan
vuranlara qarşı mübarizə aparan fədakar insanlardan bəhs edirdi. Bu
tamaşada Sidqi Ruhulla mənfi tip olan Ağabəyov obrazını
canlandırırdı. Aktyor öz təbii ifası ilə tamaşaçıları ram etməyə nail
olmuşdur.
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Neft mövzusuna həsr olunmuş bu əsərdə Sidqinin ifa etdiyi
xarici dövlətlərin cəsusu olan Ağabəyovun alçaq hərəkətlərini ifşa
etməklə, xalqın xoşbəxtliyinin düşməni olanların aqibətininin necə
nəticələndiyini tamaşaçılara göstərirdi.
Bu tamaşada bəlkə də rejissor Azərbaycan teatr tarixində ilk
dəfə olaraq səhnədən başqa tamaşa salonundan da istifadə edirdi.
Ağabəyov-Sidqi alçaqlıq edərək neft yataqlarının üstünü örtüb
basdırırdı. Sonda bu işin üstü açılır, o canın qurtarmaq üçün qaçmaq
istəyərkən, çekislər buna imkan verməyib, onu dörd tərəfdən
mühasirəyə alırlar. Sidqinin Ağabəyovu öz inandırıcılığı ilə
tamaşaçıları hiddətləndirirdi.
O zaman “Qara su” tamaşası vaxtı belə bir hadisə baş
vermişdir; “... Azərbaycan Dram Teatrında dramaturq D. Danilovun
“Qara su” pyesi tamaşaya qoyulmuşdur. Budur, tamaşaçıların gözü
qarşısında xalq düşmənləri tərəfindən yandırılmış neft buruqları
canlanır. Səhnədə qurulmuş butafor buruqlardan alov püskürür, ətrafı
tüstü bürüyür. Elə bu vaxt tamaşaçılarla dolu olan salonda cərgələr
arasından ortaboylu bir adam sivişib cəld addımlarla qaçmağa
başlayır. O, əllərini havada yelləyərək bar-bar bağırır, buruqlardan
qalxan alov tellərinə baxaraq sevinc ilə qışqırır:
-Yanın, ey buruqlar, daha qüvvətli alovlovlanın! Onlara bu
da azdır!
Bu adamın qrimli üzündən muncuq-muncuq axan tər
damlaları görünsə də, dəhşətli cinayətlər törədən xalq düşməninin
hərəkətini tamaşaçılar nifrətlə qarşılayırlar. Bəziləri isə buruqların
yanmağına artıq davam gətirməyərək yerlərindən qalxıb, bu rəzil
adamı əzişdirmək istəyir... Birdən kiminsə ağır əlləri xalq malına
qəsd etmiş xainin çiyinlərindən yapışır. Tamaşaçılar qəzəb və nifrət
hissi ilə deyilmiş bu sözləri eşidirlər:
-Dayan, əclaf! Sən qaçıb əlimizdən qurtara bilməyəcəksən!
Ucaboylu tamaşaçı əlini tapançasının taxta koburuna aparır.
Salonda səs-küy güclənir:
-Bax, belə! Buraxma onu! Xainin axırı ölümdür!..
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Düşmən rolunu oynayan aktyor gözlənilmədən belə bir çətin
vəziyyətə düşdüyünü görüb, bayaqkı saxta sevincini indi həqiqi
təşviş ilə əvəz edib yalvarıcı səslə dillənir:
-Ay yoldaş, bir dayan görək... Axı mən artistəm... Başa
düşürsənmi? Mən düşmən deyiləm, ey, artistəm, artist. Niyə mənim
üstümə silah qaldırırsan? Mənim təqsirim nədir? Axı mən roldayam,
düşmən rolu oynayıram, ey!..
Tamaşaçı birdən sanki yuxudan ayılır, əlini koburdan çəkir,
artistin yaxasını boşlayıb pərt halda yerində əyləşərək üzürxahlıqla
deyir:
-Bağışlayın, bilmədim...
Bir neçə dəqiqədən sonra isə yüzlərlə tamaşaçı ayağa durub,
bu təsadüfi hadisədən hələ də özünə gəlmədən cəld addımlarla
səhnəyə qalxan aktyoru alqışlayır...
-Sid-qi! Sid-qi Ru-hul-la!..
Beli koburlu, ucaboylu həmin tamaşaçı isə aktyorun
sehirkarlığına təəccüb qalaraq həvəslə əl çalır.
Səhnənin göz qamaşdırıcı parlaq işıqları altında dayanmış
artist xəfif-xəfif gülümsəyib tamaşaçların alqışlarına təşəkkür əlaməti
olaraq baş əyir...” (43).
1931-ci il mart ayının 26-da Sidqi Ruhullaya teatr və kino
sahəsindəki xidmətlərinə görə respublikanın əməkdar artisti fəxri adı
verildi, bir gün sonra (27 mart) anadan olmasının 45, səhnə
fəaliyyətinin 25 illik yubileyi təntənə ilə qeyd olundu. Yubileydə V.
Şekspirin “Otello” faciəsinin üçüncü, C. Cabbarlının “Sevil”
pyesinin ikinci və üçüncü pərdələri tamaşaçılara göstərildi.
Göstərilən parçalarda Sidqi Ruhulla Yaqo və Atakişi obrazlarını ifa
etdi, çəkildiyi filimlərdən fraqmentlər nümayiş olundu. Yubiley
gecəsinə A. Tuqanov, Y. Yulduz, Ə. Rzayev və Ə. Əliyev rejissorluq
etdilər (“Kommunist” qəzeti, 27.03.1931).
1931-ci il aprel ayının 13-də tamaşaçılara təqdim olunan C.
Cabbarlının “Almaz” əsərində (rej. A. Tuqanov və C. Cabbarlı) S.
Ruhulla İbad obrazı ilə tamaşaçılar qarşısında çıxış etdi.
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Mənfi rolların misilsiz ifaçısı kimi hörmət qazanan Sidqi
Ruhulla İbad obrazını müvəffəqiyyətlə yaratmağa nail oldu. Düzdü
tamaşada İbad böyük rol deyil, amma aktyor bu obrazı əsas obrazlar
səviyyəsinə çatdırmağa nail olmuşdur.
Tamaşaçılar İbad-S. Ruhulla ilə ilk səhnələrdə tanış olurdu.
Və bu mənfi obrazın məqsədini, real xarakterini aktyor tamaşaçılara
düzgün çatdırırdı.
“M. Sənani və S.Ruhulla İbad surətinin ən mahir ifaçıları
olmuşlar. Lakin M. Sənani İbad surətinin mahiyyətini ilk məşqlərdən
başlayaraq daha dürüst qavrayıb, ümumiləşdirmələr yolu ilə gedərək
o zamanın vəhşi qolçomaq əlaltılarının tipik bir nümayəndəsini
tamaşaçılar qarşısında canlandırdığı halda, Sidqi Ruhulla rol
üzərində işləyərkən bir sıra çətinliklərə rast gəlmiş, surətin daşıdığı
ideyanı daha aydın və qabarıq bir şəkildə açmaq üçün xeyli düşünübdaşınmalı, müşahidə etməli, çalışmalı olmuşdur...
Sidqi Ruhulla öz xatirələrinin birində yazır: “Almaz” pyesinin
son məşqləri gedirdi. Mən İbad rolunu oynayırdım. Cəfər həmişə
mənə “Yox, Sidqi, sən bu surəti mənim istədiyim kimi yarada
bilmirsən”-deyərdi. Düzü, əvvəllər mən ondan inciyərdimdə. Bir gün
məşqdən sonra bir yerdə küçəyə çıxdıq. O, məni Quba meydanına
tərəf apardı. Bazarın ağzında pencəyini çiyninə salmış, dəri papağını
gözünün üstünə qədər basmış, əlində təsbeh oynadan bir nəfəri
göstərdi. Sonra da dedi: “Sidqi, bax, İbad, həmin bu adamların
ümumiləşmiş tipidir”. Sonrakı məşqlərdə mən İbad rolunu başqa cür
oynamağa başladım. Cəfər bundan çox razı qaldı” (21).
S. Ruhulla C. Cabbarlı haqqında xatirəsində qeyd edir ki;
“Cəfər Cabbarlı teatrımızın sadiq dostu və xeyirxahı olmuşdur. O,
teatrı çox sevərdi. Ən gənc artistlərə belə hörmət və məhəbbətlə
yanaşardı. Bir dəfə mənə demişdi: “Ərəblinski kimi mahir bir aktyor
olacağımı bilsəydim, elə bu sənətin dalınca gedərdim”. Cəfər
vaxtının çoxunu aktyorlarla keçirərdi. Mən Cəfərin tamaşaya
qoyduğumuz pyesindəki surətin prototipini xatırladan adamları onu
oynayan aktyorlara göstərdiyinin dəfələrlə şahidi olmuşam. “Almaz”
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pyesindəki İbad roluna hazırlaşarkən bir gün Cəfər mənə yaxınlaşıb
dedi:
-Əgər işin yoxsa, məşqdən sonra mənimlə bir yerə gedək.Məşqdən sonra söhbət edə-edə gəlib Kömürçü meydanına çatdıq.
Cəfər dedi:
-Sənə göstərəcəyim adamlara yaxşı fikir ver.
Meydanı gəzərkən bir nəfər xalça satan, bir az sonra bir
arabaçını, daha sonra bir başqasını, beləliklə, mənə beş-altı cür ayrıayrı tipləri göstərdi və dedi:
-Mən demirəm, bunların özünü oyna, bunlara bax, İbadın
surətini yarat!” (41).
“Sidqinin “Almaz”da İbad rolu da diqqəti cəlb etmişdir. Bu
rolda artistin müvəffəqiyyət qazanmasına Cəfər Cabbarlının köməyi
olmuşdur. Sidqi bu hadisəni belə xatırlayır:
“Ümumiyyətlə mənim ... yaratdığım surətlərin mükəmməl
çıxmasında istedadlı dramaturqlarımızın, rejissorlarımızın, xüsusən
C. Cabbarlının köməyi çox olmuşdur. İbad rolunu hazırladığım
zaman C. Cabbarlı mənə dedi ki, İbad qalıqdır. Mənfur keçmişin
qalığıdır. Sən ki, inqilabdan əvvəl belələrini çox görmüsən... Mən
dedim ki, əlbəttə görmüşəm. Ancaq sizin İbadı səhnədə necə görmək
istədiyinizi də bilmək istəyirəm. Cəfər dinmədi. Bu söhbətdən bir
gün sonra mən Cəfərə yolda rast gəldim. O mənim qolumdan tutub
bir baş Kömür meydanına apardı. Orada xeyli gəzdikdən sonra bir
nəfəri mənə göstərib dedi: budur, İbad budur! Diqqətlə bax.
Yaxınlaşıb bir qədər söhbət eylə. Mən səndən belə İbad istəyirəm.
Həyatda necədirsə səhnədə də eləcə göstərərsən...” (13).
Müxtəlif mənbələrdən götürülmüş eyni hadisədən belə nəticə
çıxarmaq olar ki, C. Cabbarlı Kömür meydanında rastlaşdığı İbadla
yox, yüzlərlə İbadların ümumiləşdirilmiş surətini səhnədə
canlandırmağı tələb edirdi. İbad obrazını canlandırmaq üçün S.
Ruhulla çox çalışmışdır. O, qəlbində ilbizlər baş qaldıran İbadı
səhnədə karikatura formasında tamaşaçılara təqdim edirdi. Sidqinin
İbadı canlı bir insan idi. O, köhnə mühitdə böyüdüyü üçün müasir
quruluşu qəbul edə bilmirdi, Almaza (bu rolu Sona Hacıyeva ifa
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edirdi) və Almaz kimi yeni həyatın fəallarına qarşı kəskin mübarizə
aparırdı.
Onun Almazla qarşılaşdığı pərdədə (4-cü pərdə) zamanədən
şikayət edən İbad-Sidqi para, topa bığlarını gəmirərək, qəfəsdə o yan
bu yana gedən yırtıcı heyvan təsiri bağışlayırdı.
C. Cabbarlının böyük sənətkarlıqla qələmə aldığı bu surətlər
başqa aktyor və aktrisalarımız kimi Sidqi Ruhulla üçün də ən yaxşı
yaradıcılıq məktəbi olmuşdur. Mirzağa Əliyev, Abbasmirzə
Şərifzadə, Əzizə Məmmədova, Rza Təhmasib, Mustafa Mərdanov,
Ağasadıq Gəraybəyli, Əli Qurbanov, Rza Əfqanlı, Möhsün Sənani,
İsmayıl Hidayətzadə, Mərziyə Davudova, Ülvi Rəcəb, Sona
Hacıyaeva, Ələsgər Ələkbərov, Hökümə Qurbanova, Barat
Şəkinskaya kimi müqtədir səhnə ustaları, o cümlədən Sidqi Ruhulla,
C. Cabbarlının realist və romantik üslubda qələmə aldığı obrazlara
səhnə həyatı verməklə püxtələşmiş, əsl sənətkarlıq simalarını
tapmışdılar.
S. Ruhullanın yaratdığı obrazların həyatiliyi, onun
xarakterləri dəqiq müşahidə etmək qabiliyyətində idi. Ona görə də
aktyorun ifa etdiyi obrazlar uzun müddət tamaşaçıların yaddaşından
silinmirdi.
Sidqinin həyatında belə hadisələr çox olmuşdur. Hələ
iyirminci illərin sonunda N. Qoqolun “Müfəttiş” komediyasında
Qalabəyi (Qorodniçi) rolunu hazırlayarkən bu obrazın məşhur ifaçısı
Bendukudze ilə görüşüb məsləhət almaq üçün bir neçə dəfə Maxac
Qalaya (keçmiş Petrovski) getmişdir. Sidqi yaxşı bilirdi ki, obrazı
yaratmaq üçün onun haqqında geniş məlumat əldə etmək lazımdır.
1931-ci il aprel ayının 18-dən 1933-cü il iyun ayının 21-nə
kimi Sidqi Ruhulla Naxçıvan Dövlət Dram Teatrına baş rejissor və
direktor təyin olundu. Burda işlədiyi iki ilə yaxın bir müddətdə
“Otello”, “Dağılan tifaq” və “Namus” əsərlərinə quruluş verdi.
O, əvvəllərdə Naxçıvanda qastrol səfərlərində olmuş, buranın
mühitinə yaxşı bələd idi. 1931-ci ildə Naxçıvana gələrək burada
müəyyən müddət bədii rəhbər vəzifəsində fəaliyyət göstərmiş və
teatrın realist sənət yolu ilə addımlamasına böyük zəhmət sərf
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etmişdir. Sidqi tamaşa hazırlamaqla yanaşı yerlı aktyorlarla K. S.
Stanislavski, B. Meyerxold, C. Zeynalov, H. Ərəblinski və başqa
görkəmli sənətkarlar haqqında söhbətlər aparmış, onların
yaradcılıqlarından bəhrələndiklərini tövsiyə etmişdir. S. Ruhulla həm
də yaradıcılıqla yanaşı aktyorun təlim-tərbiyə və estetikasına çox
ciddi fikir verirdi.
Onun böyük peşəkarlıqla hazırladığı məşhur əsərlərdən V.
Şekspirin “Otello”, F. Şillerin “Qaçaqlar”, N. V. Qoqolun
“Müfəttiş”, C. Məmmədquluzadənin “Ölülər”, N. Nərimanovun
“Nadir şah”, C. Cabbarlının “Od gəlini”, “Sevil” və “1905-ci ildə”
kimi əsərlər Naxçıvan teatrının repertuarında-özünə çox möhkəm
mövqe tutmuşdular.
Naxçıvan teatrında çalışan o dövrün gənc, sonradan isə
görkəmli səhnə ustaları kimi tanınmış Mirhəsən Mirişli, Xədicə
Qazıyeva, Əyyub Haqverdiyev, İsa Musayev, Füruzə Əlixanova, Rza
İsfəndiyarlı və başqa sənətkarlar Sidqi Ruhulladan çox şey
öyrənmişlər.
Naxçıvan teatrında Sidqinin hazırladığı “Otello” faciəsinin
premyerası 1931-ci il aprel ayının 21-də oynanıldı. “Tamaşada
istedadlı artist İsa Musayevin yaratdığı Otello həqiqi bir sərkərdə,
təmiz qəlbli aşiq, yüksək mənəviyyatlı insan kimi qüvvətli təsir
bağışlayırdı. Kassio rolunda gənc artist Rza Məmmədov və
Dezdemona rolunda Zina Budaqova müvəffəqiyyətlə sıxış edirdilər.
Yaqo rolunda Sidqi Ruhulla öz oyunu ilə nəinki tamaşaya rövnəq
gətirir, eyni zamanda bütün ifaçıları öz rollarını təbii bir hərarətlə
oynamağa ruhlandırırdı. Sidqi Ruhulla S. Rəhmanın “Toy”
komediyasına da Naxçıvan teatrında ilk dəfə quruluş verişdir. Realist
səhnə xadiminin hazırladığı bu əsər Naxçıvan teatrında müasir
mövzuda tamaşalar yaratmaq sahəsində diqqətəlayiq bir hadisə idi”
(47).
S. Ruhulla Naxçıvanda müddətində teatrın repertuarı
zənginləşmişdir. Tamaşaçılar repertuarda olan V. Şekspirin “Otello”,
F. Şillerin “Qaçaqlar”, M. F. Axundovun “Hacı Qara”, V. Şkvarkinin
“Özgə uşağı”, A.Şirvanzadənin “Namus”, Ə. Haqverdiyevin
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“Dağılan tifaq”, H.Cavidin “Knyaz”, C. Cabbarlının “Almaz”, “Od
gəlini”, “1905-ci ildə” kimi əsərlərə böyük həvəslə tamaşa edirdilər.
Bu tamaşalarda Sidqi Yaqo (Otello”), Frans Moor, (“Qaçaqlar”),
Naçalnik (“Hacı Qara”), Rüstəm (“Namus”) kimi müxtəlif xarakterə
malik obrazları ifa edirdi.
1932-ci ilin 20 oktyabrında C. Cabbarlı quruluşunda özünün
“1905-ci ildə” pyesi tamaşaya qoyuldu. Bu tamaşada S. Ruhulla
General qubernator obrazını ifa etdi.
“C. Cabbarlı teatra Yakov Varşavskinin baş rejissor təyin
olunmasından (2 aprel 1932) sonra da quruluş verdi. Bu dəfə özünün
“1905-ci ildə” dramını seçdi. Ötənilki quruluşla müqayisədə Cabbarlı
tamaşanı yığcamlaşdırdı, proloqu demək olar ləğv etdi. Ancaq ifaçı
aktyorlar olduğu kimi saxlanıldı, yalnız Sidqi Ruhulla General
qubernator roluna əlavə edildi. Rza Əfqanlının təmkinli, dramatik,
Rza Təhmasib satirik kaloritli oyunlarından fərqli olaraq Sidqi
Ruhulla daha mürəkkıb, görünüşcə sakit, xeyirxah, daxilən isə
dəhşətli, qorxulu, yırtıcı xislətli obraz yaradırdı” (35).
Sidqinin ifasında qubernator əsl siyasətçi idi. Onun mədəni
şəxs kimi təqdim etdiyi bu obraz, daxilində əqrəblər gəzdirən bir
insanı xatırladırdı. Aktyor surətin əsas mahiyyətini açıb göstərməklə
ifa etdiyi personaja qarşı nifrət yaratmağa müvəffəq olmuşdur.
Sidqinin ifa etdiyi qubernator düşündürücü təfəkkürün məhsulu idi.
O, bu obraza qarşı tamaşaçıda ikrah hissi yaratmağa nail olmuşdur.
“General-qubernator surəti çox incə vasitələrlə yaradılmış bir
surətdir. Dramaturq onu fəal hərəkət edən, bir yerdə dayanmayan bir
surət kimi tamaşaçıya təqdim edir. Onun gah kabinetdə polis
idarələrinə göstəriş verdiyi bir vəziyyətdə, gah da arvadının ad
günündə görürük; bu momentdə o, çox mehriban və lütfkardır, o
hətta Salamovu ordenlə də şirnikləndirir. İki xalq arasında qırğın
salmaq üçün o, çox təsirli vasitələr düşünüb axtarır: əvvəlcə yerli
müsəlman və erməni kapitalistlərinin arasındakı ziddiyyətlərdən,
çəkişmələrdən istifadə edərək onların düşmənçilik, rəqabət hisslərini
daha da qızışdırır. O biri tərəfdən də iki nəfərin-bir erməni, bir nəfər
də müsəlmanın öldürülməsini polismeysterə təşkil etməyi tapşırır;
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düşünülmüş plana görə erməni müsəlman kücəsində, müsəlman
erməni küçəsində öldürülməlidir.
General-qubernator təşkil etdiyi bu vəziyyətlərdən eyni
zamanda məqsədə uyğun bir şəkildə istifadə etməyi də bacarır” (20).
Qubernator-S. Ruhullanın erməni kapitalisti Ağamyanla
(Süleyman Səlimbəyov və Ağasadıq Gəraybərli) və azərbaycanlı
kapitalisti Salamovla (İsmayıl Hidayətzadə və Mirzağa Əliyev)
apardığı gizli dialoqlarda rus şovinizminin iç üzünü aydın göstərirdi.
Sidqinin qubernatoru ciddi, təhlükəli bir düşmən idi. O, çıxış
yolunu millətlər arasında qırğın salmaqda görürdü. Aktyor milli
ədavəti qızışdıran bu düşmən obrazını son dərəcə parlaq ifa etməyə
nail olmuşdur. O, mahir diplomat olmaqla yanaşı, fitnəkar bir
çəladdır. O, əlində alət kimi istifadə etdiyi insanlardan ustalıqla
yararlanan təcrübəli bir çinayətkar idi. Sidqinin qubernatoru
ümumiləşdirilmiş obraz olmaqla yanaşı, son dərəcə düşündürücü və
canlı xarakter idi.
1932-ci ildə oktyabr ayının 28-də tamaşaçılara təqdim olunan
“Şəyx Sənan” faciəsi teatr tarixində ilk dəfə olaraq dörd rejissor (Rza
Darablı, İsmayıl Hidayətzadə, Rza Təhmasib və Ələsgər Şərifov)
tərəfindən tamaşaya qoyuldu. Bu rejissorların hər biri tamaşanın bir
pərdəsinə quruluş verdilər. Teatrın baş rejissoru və əbədi hissə
müdiri Yakov Varşavskinin ümumi rəhbərliyi ilə “Şeyx Sənan”
tamaşaçılara göstərildi.
H. Cavidin “Şeyx Sənan” mənzum pyesi müxtəlif illərdə
tamaşaya qoyulmuş (26.10.1924; 28.10.1926; 14.01.1929) və Sidqi
bu quruluşlarda Dərviş rolunu ifa etmişdir. Epizodik obraz olan
Dərviş S. Ruhullanın ifasında öz səhnə həllini tapmışdır.
Sidqinin ifa etdiyi Dərviş qoca filosof idi. Aktyor Dərvişin
fəlsəfəsini açmağa nail olmuşdur. Sidqinin Dərvişi üsyankar deyildi.
O, insanlara nifrət edən müdrik bir qoca obrazı yaradırdı. Şeyx
Sənanı (Ülvi Rəcəb və Rza Təhmasib) inandırmağa çalışırdı ki, din
insan fəlakətinin səbəbidir.
“Dərviş rolunu realist planda, çox təbii şəkildə oynayan Sidqi
Ruhullanın ifası ilk baxışda bir qədər qəribə və anlaşılmaz idi.
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Onun tənhalığı “həqiqət axtarışlarında”məqsədə nail olmaq
üçün mücərrəd vasitə xarakteri daşımırdı. Bu, bütöv bir fəlsəfi
anlayışın nəticəsi idi...
Aktyor bu qəribə təbiətli qəhrəmanın “dəliliyini”
göstərməkdən qəti surətdə imtina edərək onun mənalı və dərin
psixoloji obrazını yaratmaqla, Dərvişin bu cəmiyyətdən daxilən,
mənən yüksək olduğunu göstərirdi. Sənanla söhbət edərkən yoldan
daş yığan Dərviş-Sidqi Ruhulla daima, son dərəcə dalğın, prinsipial,
müdrik, qoca bir flosof kimi görünürdü. Dərvişin bu cəmiyyətə qarşı
etirazı, üsyanı Sidqi Ruhullanın ifasında mövhumata, fanatizmə,
düşünmə qabiliyyəti dar və məhdud olan köhnə dünyaya qarşı etiraz
kimi səslənirdi” (46).
1934-cü il mart ayının 1-də Hüseyn Cavidin “Səyavuş”
mənzum faciəsi İsmayıl Hidayətzadənin quruluşunda ilk dəfə
tamaşaçılara göstərildi. Motivləri Ə. Firdovsinin “Şahnamə”
poemasından götürülmüş bu əsərdə qüdrətli aktyor ansamblı çıxış
edirdi.
“Teatr
tarixində
tamaşaçılar
indiyədək
“Səyavuş”
tamaşasındakı qədər parlaq və rəngarəng aktyor ifaları ilə
rastlaşmamışdılar. Ülvi Rəcəb və Abbasmirzə Şərifzadə Səyavuş,
Mərziyə Davudova Südabə, Rza Təhmasib Keykavus, Ağasadıq
Gəraybəyli Əfrasiyab, Ələsgər Ələkbərov Gərşivəz, Mustafa
Mərdanov Vali, Sidqi Ruhulla Rüstəm Zal, Əli Qurbanov Piran,
Əzizə Məmmədova və Panfiliya Tanailidi Rübabə, Süleyman
Tağızadə Bəhram... rollarında hərəsi bir sənət nümunəsi, hərəsi bir
aktyor incisi təsiri bağışlayırdı.
Azərbaycan teatr tarixində görülməmiş hadisə idi ki,
“Səyavuş” tamaşası premyeradan keçən iyirmi gün ərzində on bir
dəfə oynanıldı. On birində də teatrda bir dənə boş yer qalmırdı. Bu
da rekord idi ki, milli səhnəmizdə birinci dəfə “yüzüncü tamaşa”
sözləri “Səyavuş”a nəsib oldu (noyabr 1936) (35)”.
““Səyavuş” Rüstəm Zal (Sidqi Ruhulla), Keykavus (R.
Təhmasib), Südabə (Mərziyə xanım), Kosa (M. Vəlixanlı) kimi canlı
və qabarıq səhnə surətlərinin bolluğu ilə seçilən tamaşa idi” (12).
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“Sidqi Ruhulla Rüstəm Zalın igidliyini, qorxmazlığını ifasının
əsasında qoymuşdu. Bununla yanaşı, aktyor obrazın cəngavər
xislətindəki bəzi ehtiyatsızlığı, tez coşduğunu büruzə verirdi” (23).
“Şərq Hamleti” adlandırılan “Səyavuş” faciəsindəki Rüstəm
Zal-S. Ruhulla müsbət planda təqdim olunmuş qəhrəmanların
içərisində fikrinin kəskinliyi və xarakterindəki əzəmətinə görə
fərqlənirdi. Onun Rüstəmi zülmə, fitnəkarlığa qarşı çıxan, həmişə
haqqın tərəfində olan bir sərkərdə idi. Rüstəm Zal-Sidqi təvazökar,
həqiqət qarşısında boyun əyən, mənəvi və fiziki gücü ilə şahlardan
üstün olan nüfuzlu bir pəhləvan idi. Sidqinin-Rüstəm Zalı həqiqətən
böyük qüvvəyə malik cəngavər təsiri bağışlayırdı.

S. Ruhulla “Səyavuş” faciəsində Rüsrəm Zal rolunda
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Rüstəm Zal-Sidqini Səyavuş-Ü. Rəcəb və Şərifzadə,
Keykavus-Təhmasiblə qarşılaşdığı səhnə tamaşanın ən yadda qalan
yerlərindən biri idi. Bu səhnələrdə Sidqi maraqlı kontrast yarada
bilirdi. Keykavusun Rüstəm Zala üstün gəldiyi bu səhnəni hər iki
görkəmli sənətkar görülməmiş peşəkarlıqla ifa edirdilər. Sidqi
Ruhullanın Rüstəm Zalı adi bir cəngavər deyildi, o, xalqa arxalanan
və xalqın içərisindən çıxmış döyüşən əsgər idi.
1935-ci il fevral ayının 21-də Ə. Haqverdiyevin “Dağılan
tifaq” faciəsi A. M. Şərifzadənin quruluşunda tamaşaya qoyuldu. Bu
tamaşada rejissor Nəcəf bəyi əsasən Sidqi Ruhullaya tapşırmış, Rza
Darablı və özünü həmin rola dublyor təyin etmişdir.
Sidqi Ruhulla 10-cu və 20-ci illərdə tamaşaya qoyulan
“Dağılan tifaq” faciəsində Nəcəf bəy obrazını ifa etmişdir. Bu rol
onun üçün yeni deyildi. Aktyor obrazın xarakterini dəqiq bilirdi, onu
bir neçə quruluşda oynamışdı.
“Dağılan tifaq” tarixi əsərdir. Müəllif bu əsərdə XIX əsrin
sonu, XX əsrin əvvəlində Azərbacanda illərlə hökm sürən
mülkədarlığın, şəhərlərin inkişaf edib sənaye və ticarət mərkəzlərinə
çevrilməsi ilə əlaqədar olaraq öz əvvəlki vəziyyətinin itirilməsini
inandırıcı boyalarla əks etdirmişdir.
S. Ruhulla Nəcəf bəy obrazı haqqında (“Ədəbiyyat qəzeti”
25.03.1935) yazırdı; “Haqverdiyevin arzusu ilə ömrünün sonlarında
hədsiz əzab çəkib peşiman olan və tövbə edib allaha yalvaran Nəcəf
bəy bu şəkildə təbii acınacaqlı görünür. Fəqət mən səhnədə son
monoloqu ifa edərkən öz əzab, tövbə və yalvarışlarımı öylə bir
şəkildə canlandırmağa çalışıram ki, tamaşaçı acımayıb, əksinə olaraq
Nəcəf bəyi ölümə layiq bilsin... aktyordan asılı olan hər dürlü
təəssüratı çatdırıb, ölən mülkədarlığa nümunə olan, öz sinfinin
xarakterini əhya edən bu şəxsiyyəti idraklı olaraq təcəssüm etmişdir”.
“Dağılan tifaq” faciəsinin mərkəzi surəti Nəcəf bəy Sidqi
Ruhullanın məharətli ifasında yeni bir çalar, müasirlik tələb edirdi.
Teatr tarixində S. Ruhullaya qədər bu obrazın H. Ərəblinski kimi
mükəmməl və böyük ifaçısı olmuşdur. Sidqinin ifasındakı Nəcəf bəy
isə oz orijinallığı ilə H. Ərəblinskinin Nəcəf bəyindən geri qalmırdı.
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Hər iki aktyorun obraza yanaşma və ifa xüsusiyyəti var idi. Bu ifalar
üslub baxımından bir-birinə yaxın idilər.
Sidqi Ruhulla əvvəllər Nəcəf bəyi ifa edərkən tamamilə H.
Ərəblinskinin təsirindən qurtara bilməmişdir. O vaxt Sidqi bəzi
epzodlarda müəllimini təqlid edirdi. Bəs bu iki Nəcəf bəylər
(Ərəblinski və Sidqi) arasındakı fərq nə idi?
Əvvəla Hüseyn Ərəblinski Nəcəf bəyi tamaşanın əvvəlki
pərdələrində romantik planda ifa edirdi. Həmçinin onun Nəcəf bəyi
əzəmətli və təkəbbürlü idi. Sonuncu pərdədə Nəcəf bəy səfil həyatı
yaşayanda tamaşaçılar daha çox təsirlənirdi.
Siqqi Ruhulla isə Nəcəf bəyi ilk pərdələrdə real planda ifa
edirdi. Onun Nəcəf bəyi H. Ərəblinskinin Nəcəf bəyi ilə müqayisədə
daha həyati idi. Buna görə son pərdə də Nəcəf bəyin düşdüyü
acınacaqlı vəziyyət tamaşaçılara o qədər də təsir etmirdi. Budan
başqa Nəcəf bəy-Ərəblinskinin nitqi aydın və səlis olmaqla yanaşı,
bir daxili əzəmət hiss olunurdu. Ərəblinskinin ifa etdiyi Nəcəf bəyin
hərəkətlərində zadəganlıq əlamətləri çox idi, nəinki Sidqinin Nəcəf
bəyində.
Buna baxmayaraq Sidqi Nəcəf bəyi maharətlə yaratdı və
Ərəblinskinin şagirdi olduğunu sübut etdi. Bundan sonra Sidqi
onuncu illərin sonuna qədər əksər rollarda Ərəblinskinin əvəzsiz
dublyoru oldu.
“A. M. Şərifzadənin hazırladığı tamaşada süni yağış
yağdırırdılar. Səhnənin ön hissəsi (avansena), opkestr və ilk sıralarda
oturanlar islanır, tamaşaçıları üşütmə tuturdu. Göy guruldayır, ildırım
çaxır, Nəcəf bəyin evi həqiqətən uçurdu; Nəcəf bəy-Sidqi Ruhulla
içəridə qalırdı. Tamaşaçı dərin həyacan və üzüntülər keçirir, “Sidqi
öldü!?”-deyə qışqırırdılar. Az sonra Nəcəf bəy-S. Ruhulla üst-başı
cırıq, dəli vəziyyətdə uçuq evin altından çıxırdı: tamaşaçılar onu
uzun sürən alqışlarla qarşılayırdılar. Bu alqış hər şeydən əvvəl Nəcəf
bəy rolunun ifaçısı S. Ruhullanın məharətli çıxışı ilə bağlı idi. S.
Ruhulla Nəcəf bəyin bütün dərinliyi ilə dərk etmiş, onu ölən sinfin
bir nümayəndəsi kimi göstərmişdi” (24).
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S. Ruhulla “Dağılan tifaq” faciəsində Nəcəf bəy rolunda
Xalqın qanı bahasına var-dövlət sahibi olan, pozğun həyat
sürən Nəcəf bəy-Sidqi pulu göyə sovururdu, o, az müddət içərisində
bütün varını şərab və qumara sərf edirdi. Əvvəlki ad-sanıda əlindən
gedirdi. Buna görə də dostları ondan üz çevirir və Nəcəf bəy tənha
qalırdı. Çətin vəziyyətində heç kim ona kömək etmirdi. Sonda arvadl
88

Sona xanımın (bu rolu S. Hacıyeva, N. Əliyeva, N. Lizina, Y.
Olenskaya ifa edirdilər) bəzək əşyalarını sövdagər Məşədi Cəfərin
(bu rolu M. Vəlixanlı və İ. Osmanlı ifa edirdilər) yanında girov
qoyurdu. Bu zaman ona oğlu Süleyman bəyin (bu rolu S. Tağızadə
və S. Saleh ifa edirdilər) əxlaqsızlıq üstündə qətlə yetirildiyi xəbəri
verilirdi. Arvadı Sona xanımım ürəyi partlayırdı. Ailəsinə faciə üz
verən Nəcəf bəy-Sidqi səfil vəziyyətdə küçələrə düşürdü. Hara
gedirsə rəhmətə getmiş Sona xanımın xəyalı onu daim izləyirdi.
Sidqi Ruhulla çox böyük sənətkarlıqla Nəcəf bəyin mənəviyyatca
çox kasıb olduğunu tamaşaçıların nəzərinə tam aydınlığı ilə çatdırırdı
və obraza qarşı nifrət hissi yaratmağa müvəffəq olurdu. O,
mülkədar və şah rollarını oynamaqda təcrübəsi olan aktyor idi.
“Sidqi Ruhulla Nəcəf bəyi real insan, tamam xarakter kimi yaradır.
Aktyor bu mülkədar obrazını öz kökü üstündə, tarixi və sinfi
zəminədə göstərir. O öz sinfinin mahiyyətini əhya edən bir
şəxsiyyətin, həyat qüvvəsini itirən bir adamın faciəsini aça bilmişdir”
(29).
Sidqi Ruhullanın ifasında Nəcəf bəy bir şəxsiyyət kimi insani
hisslərdən məhrum idi. O, alçaq hərəkətləri ilə ailəsinin faciəsinə bais
olmuşdur. Aktyorun ifasına Nəcəf bəyin ailəsinin faciəsi onun naqis
əməllərinin nəticəsi olmaqla yanaşı, həm də ictimai tarixi inkişafın
zəruri yekunu, tənəzzüldə olan cəmiyyətin səciyyəvi nümunəsi idi.
“... S. Ruhulla öz roluna böyük diqqət və məsuliyyətlə
yanaşmış, xarakteri açmaq üçün ən incə və mənalı aktyor
ştrixlərindən istifadə etməyə çalışmışdı. Tamaşanın rejissor
köməkçisi olan Niyaz Şərifov deyir: “Bir gün Sidqi gəlib dedi:
“Qardaşoğlu, bu gecə səhərə kimi yatmayıb Nəcəf bəy üçün 12 cür
oturuş tapmışam. Bax ən yaxşısını, ürəyinə yatanı seç”. Mən onun
oturuşlarına heyran olmuşdum. Bir-birindən gözəl və mənalı idi.
Odur ki, dedim: “Mirzə, özünüz hansını istəyirsiniz onu da işlədin,
mən seçə bilmərəm”. Sidqi ayağa durdu: “Deməli, mən bu gün
məşqə hazır deyiləm, neynək, mən bu gecə də məşqimi davam
etdirərəm”,-deyib otaqdan çıxdı”(24).
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Nəcəf bəy obrazı Sidqi Ruhullanın yaradıcılığında özünə
görkəmli yer tutan rollardandı. Aktyor bu obrazı H. Ərəblinski kimi
böyük faciə aktyorundan təhvil almış, yüksək bədii səviyyəyə qaldıra
bilmişdir.
“Nəticə etibarilə demək olar ki, “Dağılan tifaq” faciəsinin
həm inqilabdan əvvəl, həm də sonrakı illərdə göstərilmiş bütün
tamaşaları ... teatrımız tarixində müəyyən rol oynamış, bir sıra
aktyorlar öz sənətarlıq xüsusiyyətlərini artırılmasına, bacarıq və
qabiliyyətlərini nümayiş etdirməsinə yardım göstərmişdir. H.
Ərəblinski, A. M. Şərifzadə, S. Ruhulla, H. Hərimanov əsərin
qəhrəmanı Nəcəf bəyin mürəkkəb, faciəli xarakterini ictimai
mənasını öz dolğun səhnə ifaları ilə məharətlə açmışlar. Eyni
zamanda repertuar qıtlığı dövründə müxtəlif şəhərlərdə fəaliyyət
göstərən teatr truppalarının yaradıcılıq işində “Dağılan tifaq”
əlamətdar hadisə olmuşdur. “Dağılan tifaq”ın ayrı-ayrı tamaşalarının
insanların ideya, bədii və estetik tərbiyəsindəki rolu da şübhəsizdir.
Xüsusilə Sidqi Ruhulla Nəcəf bəy rolunda “əsil-nəcabəti olan
təbəqələrə endirilmiş ağır bir zərbə” təsiri bağışlamışdır” (24).
Sidqi Ruhullanın ifasında Nəcəf bəy hər an dəyişirdi və
tamaşaçılar onun müxtəlif xüsusiyyətləri ilə tanış olurdular. Əvvəlki
pərdələrdə gördükləri, özündən razı və dalğın Nəcəf bəy ilə sonuncu
pərdə də ki, səfil və düşkün Nəcəf bəy-Sidqini müqayisə etdikcə,
onda, bu obrazın necə mürəkkəb və əsaslı inkişaf yolu keçdiyinin
şahidi olurdular.
Tamaşacılar Sidqinin ifa etdiyi Nəcəf bəyin hər hansı kiçik
hərəkətini maraqla izləyir, gözləri qarşısında əsrin əvvəlindəki
mülkəddarların qəddar siması canlanırdı.
Sidqi ilk pərdədən başlayaraq sona qədər Nəcəf bəyin bütün
hərəkətlərini öz misilsiz ifası ilə əsaslandırırdı. O, obrazın daxili
aləminə düzgün varır, müxtəlif dəyişikliklər arasındakı keçid anlarını
xüsusi məharətlə canlandırırdı. Sidqinin ifa etdiyi Nəcəf bəy öz canlı
və dolğunluğu ilə əsl sənət qələbəsi idi. Tamaşaya baxan müəllif Ə.
Haqverdiyev Sidqiyə öz səmimi təşəkkürünü bildirmişdir. Bu aktyor
üçün ən böyük səadət idi.
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S. Ruhulla “Maqbet” faciəsində Banko rolunda
1936-cı il mart ayının 15-də V. Şekspirin “Maqbet” faciəsi ilk
dəfə Hacıbaba Nəzərlinin tərcüməsində A. Tuqanovun quruluşunda
tamaşaçılara təqdim olundu. Bu tamaşada və Azərbaycan səhnəsində
ilk dəfə olaraq Bethovenin musiqisindən istifadə olundu.
Rejissor tamaşada Bankonu Sidqi Ruhullaya tapşırdı və
aktyor da bu obrazı bacarıqla ifa etdi.
“Banko rolunu oynayan Sidqi Ruhulla öz soyuqqanlılığı və
böyük sərkərdələrə məxsus məğrur görkəmi ilə tamaşaçını valeh
edirdi. Onun ziyafət məclisində ruh şəkildə görünməsi xüsusilə canlı
və təsirli idi” (44).
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“Ə. Ələkbərovun (Maqduf), Sidqi Ruhullanın (Banko), M.
Sənaninin (Malkolm) çoşğun oyunları “Maqbet” tamaşasının
nailiyyətlərindən idi” (23).
Romantik-dramatik aspektdə ifa olunan Sidqinin Banko
obrazı tamaşaçıların zövqünü oxşadı və yaddaşlarına həkk olundu.
1936-cı ildə mayın 28-də M. F. Axundovun “Aldanmış
kəvalib” povesti əsasında yazılmış M. Cananın “Şahnamə” əsəri S.
Rəhmanın tərcüməsində, İ. İhdayətzadənin quruluşunda tamaşaya
qoyuldu.
Tamaşada Ə. Ələkbərovun Şah Zeyr, A. M. Şərifzadənin
Gülab Şirzad, R. Əfqanlının Şahruh xan, Sidqi Ruhullanın Xacə
Mübarək, R. Darablının Usta Bəhlul, A. Gəraybəylinin Mirzə Yusif
“rollarındakı məharətləri, xarakterlər yaratmaq istedadları tamaşanın
qələbəsinə təminatları möhkəmlətmişdir”(35).
“Tamaşadakı ən mürəkkəb obrazlardan biri də Xacə
Mübarəkdir. O öz daxili aləmini uzun zaman gizlədir, hiddət və
intiqamla dolu qəlbini tədriclə büruzə verir. Aktyor Sidqi Ruhulla bu
ağıllı, tədbirli qocanın xarakterini real boyalarla yaradır. Tamaşaçının
qarşısında həyatdan, taleyindən, şahlardan və allahdan incimiş,
yalnız intiqam üçün yaşayan adamın obrazı canlanır” (29).
Sidqinin ifasında Xacə Mübarək öz layiqli yaradıcısını
tapmışdır. Aktyor bu ağıllı qocanın xarakterini dəqiq açmağa nail
olaraq, onu tamaşaçılara sevdirməyə müvəffəq olmuşdur.
1937-ci ildə aprel ayının 28-də Mirzə İbrahimovun ilk dram
əsəri olan “Həyat” pyesi A. İsgəndərovun quruluşunda tamaşaya
qoyuldu. Tamaşada Mərziyə Davudova (Həyat), Sona Haçıyeva
(Atlas), Ülvi Rəcəb (Süleyman), Mirzağa Əliyev (Qurban kişi),
Ələsgər Ələkbərov (Akif), Rza Əfqanlı (Abbas), Mustafa Mərdanov
(Həsənov), Əli Qurbanov (Calal) və b. aktyorlar iştirak edirdilər.
Sidqi Ruhulla bu tamaşada iştirak etməyib. Lakin 1937-ilin
sonunda Hüseyn Cavid (Rasizadə) Abdulla oğlu (24.10.188205.12.1941), Panfiliya Nikolayevna Tanailidi (1891-15.10.1938),
Abbasmirzə Mirzə Əbdülrəsul oğlu Şərifzadə (22.03.189192

16.11.1938), Ülvi Rəcəb Şaşıq oğlu (01. 01.1903-02.01.1938)
repressiya qurbanı kimi həbs edilib, güllələndilər.
Süleyman-Ülvi Rəcəbin ən yaxşı rollarından biri idi.
Represiyaya məruz qalmış Ü. Rəcəbin roluna bir aktyor hazırlanmalı
idi. Müəyyən söhbətlərdən sonra Sidqi Ruhulla Süleyman rolunu ifa
etməyə razılıq verdi.
Teatrda müvəffəqiyyətlə göstərilən bu tamaşada Sidqi
Ruhulla mürəkkəb xarakterə malik olan Süleyman rolunu ifa etdi.
MTS direktor müavini vəzifəsini icra edən Süleymanın əsl adı
Mahmud bəydir. Süleyman-Sidqi əsl simasını gizlədərək özünü
müsbət insan kimi qələmə verirdi. O, ağıllı və uzaqgörən idi.
Süleyman-Sidqi gördüyü bütün işlərində ehtiyatlı davranırdı. Hamı
ona səmimi insan kimi hörmət edirdi. O, bu etimaddan istifadə edib,
əlaltından iyrənc işlər görərək, ona mane olanları aradan götürürdü.
Sidqi Ruhullanın ifasında Süleyman anbaan dəyişən, simasını
pərdələyən, insanların daxilini öyrənməyə çalışan, bacarıqlı, mənfi
tip idi. Sidqi-Süleyman düşünülməmiş bir hərəkət etmirdi.
Cinayətləri çox rahat həyata keçirən Süleyman-Sidqi, vaxt tapanda
dövürdən də şikayətlənirdi.
“Ülvi Rəcəbdən sonra Süleyman rolunu Sidqi Ruhulla və Rza
Təhmasib də müvəffəqiyyətlə oynamışlar. Hər iki aktyor bu obrazı
müxtəlif səpkidə yaratsa da, Süleymanın gizli bir qorxu və təlaş
içində yaşadığını eyni təsir qüvvəsi ilə göstərirdi” (44).
Müxtəlif mənfi xarakterlər ifa edən Sidqi Ruhulla Süleymanı
tamam ayrı səpgidə ifa edirdi, çünki bu obrazda daxili yaşamaq
xüsusiyyəti daha qüvvəli idi.
Sidqinin ifasında Süleymanın ən müvəffəqiyyətli səhnələri,
oğurladığı möhürü, kağızları töküşdürə-töküşdürə axtardığı səhnə və
bir də Abbasın vurulduğu epizod idi.
Yaralanmış Abbasla əlbəyaxa olan Süleyman-Sidqi Məşədi
Hüseynin (bu rolu Ağasadıq Gəraybəyli və Əbdülhəsən Kamalov ifa
edirdilər) köməyi ilə ona zərbə vurub yerindən qalxırdı, sakitcə üst
başının tozunu çırpıb, çiynindən sürüşən yapıncısını düzəldirdi.
93

Sonra yavaş, aydın səslə “adamı belə heç eləyərlər, mən sənin kimi
çox oğullaraın anasını ağlar qoymuşam”-deyirdi. Onun enli qaşları
çatılır, cəld Abbasın ciblərini axtarırdı, ordan tapdığını yaxasında
gizlədir, uzaqdan gələn səsə diksinib, yapıncısına bürünüb, səhnənin
qaranlığında yoxa çıxırdı.

S. Ruhulla “Həyat” pyesində Süleyman rolunda
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Aktyorun ifasında Süleyman bəzən müvazinətini itirirdi,
həyəcanlanırdı, ölüm onu izlədikcə o, yaşamaq uğrunda mübarizə
aparmaq üçün müxtəlif alçaq işlərə əl atırdı ki, bu da ona müəyyən
qədər təsəlli verirdi.
S. Ruhullanın zahirən boylu-buxunlu Süleymanı mənəvi
cəhətdən qüsurlu olmaqla yanaşı təkəbbürlü idi. Onun danışığı
səmimi olsa da sözləri ikibaşlı xarakterə malik idi. Sidqi-Süleyman
istəyirdi ki, danışığı ətrafında olan insanlara yaxşı təsir bağışlasın. O,
sözü yerində işlətməyi bacaran mənfi tip idi.
“...tamaşada mühüm yeri tutan Süleyman nə qədər iradəli və
qəzəbli görünürdüsə, nə qədər cəsarətli, nüfuzlu və aktiv hərəkət
etməyə cəhd edirdisə, ... dəyanəti və qüdrəti qarşısında
gücsüzlüyünü, acizliyini və ümidsizliyini gizlədə bilmirdi. Rza
Təhmasib və Sidqi Ruhulla Süleymanın müvəffəqiyyət qazandıqca
zəiflədiyini, müvazinətini itirdiyini, əsəbiləşdiyini, tələdə
çırpındığını, boğulduğunu inandırıcı bir şəkildə göstərirdilər” (9).
Sidqi-Süleyman öz arzusundan, istəyindən kənar bir söz
işlətmirdi. O, Həyatın gözündə ucalmaq üçün onun sözlərini təsdiq
etmək məcburiyyətində qalırdı. Halbuki öz düşüncəsində Həyata
qarşı əks mövqedə olan bir insan idi.
“Sidqi Ruhullanın Süleymanı vaxtilə “Qara su”da oynadığı
Ağabəyov surətini xatırladırdı; o, Süleymanı çox çevik və qızğın
oynayırdı. Lakin hər iki aktyor (R. Təhmasib-İ.A.) rolu müxtəlif
tərzdə oynamaqla bərabər, başlıca məsələdə eyni bir fikri ifadə
edirdilər: “müvəffəqiyyət” qazanan Süleyman heç bir zaman arxayın
deyil, daim təlaş içərisindədir” (11).
Ümumiyyətlə “Həyat” tamaşasının müvəffəqiyyət qazanması
Süleymanı ifa edən aktyorun obraza necə münasibət göstərməsindən
asılı olub. Çünki, Süleyman tamaşanın dinamikasını dəyişən bir
obrazdır. Bu obrazı ifa edən Ü. Rəcəbin, S. Ruhullanın və
R.Təhmasibin səyi nəticəsində “Həyat” tamaşası öz dövrünün
tamaşçı rəğbətini qazanmışdır.
1937-ci il noyabr ayının 3-də C. Cabbarlının “1905-ci ildə”
pyesi İ. Hidayətzadənin quruluşunda yenidən tamaşaya qoyuldu və
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bu dəfə Volodin obrazı Sidqi Ruhullaya tapşırıldı. Əvvəl ki,
quruluşda (20.10.1932) general-qubernatoru ifa edən Sidqi indi ki,
tamaşada fəhlə sinfinin mübariz nümayəndəsi olan Volodin obrazını
canlandırdı. Sidqinin Volodini ətrafa aydın baxan, iti mühakiməli bir
inqilabçı idi. Tamaşaçı onun timsalında bacarıqlı, iş-güzar bir inqilab
əsgərini görürdü.
“... C. Cabbarlının “1905-ci ildə” dramında Sidqinin Volodin
rolunda müvəffəqiyyətlə çıxış etməsi təsadüfi deyildir. Volodinləri
Sidqi hələ gənc yaşlarında Bakıda görmüş, dərk etmiş, sevmişdir.
Sənətkar arzu etdiyi bu rolu yaratmağa ... nail ola bilmişdir” (14).
“Sidqinin istedadı yüksək və çoxcəhətli idi. O, səhnəmizdə
çox rollarda çıxış edib, çox obrazlar yaradıb. Onların içində həm
realist, həm də romantik, həm dramatik, həm də komik, hətta tragikomik surətlər də var. Bədii sənətlərin, yaradıcılığın səması genişdir,
kosmik fəzalara qədər nəhayətsizdir. Xüsusilə, sintetik mahiyyətdə
olan aktyor sənəti yaradıcılıq imkanları cəhədən heç bir hüdud
bilmir. Sidqi Ruhullanın istedadı bu nəhayətsizliyi göstərən parlaq
nümunədir” (22).
1938-ci il yanvar ayının 17-də M. F. Axundovun “Hacı Qara”
komediyası Rza Təhmasibin quruluşunda tamaşaçılara təqdim
olundu və S. Ruhulla bu məşhur komediyada baş rolu-Hacı Qaranı
ifa etdi.
Azərbaycan dramaturgiyasının bansi sayılan M. F. Axundovun
məşhur “Hacı Qara” komediyasında rejissor R. Təhmasib baş rolu
Sidqi Ruhullaya tapşırdı. Bu obrazı ifa etmək Sidqi üçün çətin idi.
Çünki bu rolun Cahangir Zeynalov, Mirzağa Əliyev kimi klassik
ifaçıları olmuşdur. Bu böyük komediya aktyorlarından sonra Hacı
Qaranı oynamaq mənfi rollarda şöhrət qazanmış, romantik aktyor
olan S. Ruhulla üçün o qədər də asan deyildi. O, Hacı Qaranı necə
görürdüsə elə də ifa etdi.
“Hacı Qara obrazını Sidqi Ruhulla müvəffəqiyyətlə yaratdı.
O, keçən əsrdə yaşamış Azərbaycan tacirilərinin tipik
nümayənədəsini ifşa etmək üçün incə priyomlar tapa bilmişdi” (27).
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Aktyorun ifa etdiyi Haçı Qara xəsisdir və bütün səciyyəvi
sifətləri özüdə birləşdirən xarakterdir. Sidqi, Hacı Qaranın xəsisliyini
şəxsi nöqsanı kimi deyil, XIX əsrdə Azərbaycanda hökm sürən
ictimai mühitin, feodalizmin nöqsanı kimi ifa edirdi. Onun xəsis
təbiətinə yalan danışmaq, yaltaqlıq, pula, qızıla həsirlik kimi
vərdişlər daxil idi.

S. Ruhulla “Hacı Qara” komediyasında Hacı Qara rolunda
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Tamaşaçılar Hacı Qara-Sidqi ilə Ağcabədi kəndinin
bazarında, qızğın alver gedən zaman tanış olurdu. Bazarın bir
küncündə ki, parça dükanında uzun, qara saqqallı dükançı olan Hacı
Qara-Sidqi dilxor əyləşmişib, yanından ötüb gedən insanlara
yalvarıcı nəzərlərlə baxır, onları dükana, mal almağa çağırırdı. Lakin
heç kəs dükana yaxın gəlmirdi. Hacı Qara-Sidqi tez-tez bayıra
boylanıb, müştəri axtarırdı və malının alınmadığını görüb, dizlərinə
vurub, şikayərlənirdi.
Hacı Qara-Sidqi varlı bir insan idi. Lakin əldə etdiyi bu vardövlət ona azlıq edirdi, gəlir əldə etmək üçün bütün yollara getməyə
hazır idi. O, Heydər bəy (Ələsgər Ələkbərov) və digər bəylərlə
(Əsgər bəy (Əli Qurbanov), Səfər bəy (Əbdülhəsən Kamalov)) səfərə
hazırlaşanda evdə arvad-uşaq çox ərzaqdan istifadə etməsin deyə hər
şeyi “nizama” salırdı. Burda aktyorun çox maraqlı ştrixləri var idi...
Sidqinin ifa etdiyi Hacı Qarada ustalıqla işlənmiş detallar çox
idi. O, ifa olunan Hacı Qaralara nisbətən ayıq və hazır cavab olması
ilə fərqlənirdi. Hacı Qara-Sidqi çətin vəziyyətlərdə darıxmır, çıxış
yolları axtarır və özünü müdafiə edirdi. Bu xüsusiyyət Hacı QaraSidqinin səfər vaxtı başına gələn hadisələrdən aydın görünürdü.
“Onun (S. Ruhullanın-İ.A.) yaratdığı Hacı Qara komik
şəxsiyyətdir, lakin onun özünə məxsus dərin bir tragediyası da vardır.
Tamaşaçı ona gülür, Hacı Qara isə qan ağlayır, onun hər qəpik üçün
titrəməsi, pula büt kimi sitayiş etməsi, Sidqinin ifasında böyük bir
zümrənin faciəsi kimi səslənir.
Bu, Sidqi realizminin zahiri əlamətlər əsasında yox, dərin
ictimai və psixoloji əsaslar üzərində qurulduğunu göstərən bir
çəhətdir. Sidqi Ruhullanın naturası, məhz bu yolda inkişaf etməsinə,
məhz belə həqiqi yaradıcılıq xətti ilə getməsinə imkan verən zəngin
bir naturadır. Onun sənətində, əvvəlcədən bütün obrazlar üçün
hazırlanmış şablon hərəkətlər yoxdur. Realist dramaturq kimi o da öz
qidasını canlı həyatdan, real varlıqdan alır” (19).
Romantik aktyorluq məktəbinin ən görkəmli simalarından biri
olan Sidqi Ruhulla Hacı Qara obrazı ilə sırf realist səhnə
prinsiplərinə sadiq qalmışdır. Əlbəttə S. Ruhulla kimi böyük faciə
98

aktyoru üçün bu məşhur komik obrazı ifa etmək çox çətin idi. Bu
obrazın yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi Cahangir Zeynalov və Mirzağa
Əliyev kimi böyük ifaçıları olmuşdur. Deməli, Sidqinin boynuna iki
qat yük düşmüşdü və o, da bu yükü məharətlə çəkə bildi. Səhnədə
sözün tam mənasında Hacı Qara obrazını yarada bildi.
“Rza Təhmasibin Hacı Qara rolunu iyirmi ildən yuxarı bu
obrazı ifa edən ənənəvi aktyorlara deyil, Sidqi Ruhulla kimi dramatik
faciə aktyoruna tapşırması ilk baxışda təəccüb doğurur, müəyyən
qədər də maraq oyadırdı. Tamaşanın gedişatı göstərdi ki, belə rol
bölgüsünə maraq göstərənlər daha haqlıdırlar. Sidqi Ruhulla orijinal,
dramatik yumorlu Hacı Qara yaradırdı. Onun ifasında Hacı Qara ilk
növbədə gəlirini-çıxarını bilən tacir idi. Gülüş doğuran cəhətləri ilə
aktyor, əsasən obrazın düşdüyü gülməli vəziyyətlərini xarakterik
xüsusiyyətləri ilə əlaqələndirirdi” (35).
Hacı Qara-Sidqi Ruhullanın repertuarında ilk komediya rolu
idi. O, bu xəsis, acgöz tacirin obrazını düzgün yaratmaqla, ona
məxsus olan alçaq mülkiyyətçi istəyini tamaşaçılara çatdırmağa nail
ola bilmişdir. Sidqinin Hacı Qarası orta əsrlərin tacir obrazı idi.
Şübhəsiz ki, o dövrün tacirləri cəmiyyətdə sözü keçən insanlar idilər.
Sidqinin Hacı Qarası qorxaq, xəsis və acgöz olmasına baxmayaraq,
yaşadığı mühit onun bu məziyyətlərinə şübhə etməyə cəsarət etmirdi.
“Sidqi Ruhulla Hacı Qaranın xəsisliyini, onun iyrənc simasını
dolğun göstərmişdir” (15).
Sidqinin ifasındakı bu xüsusiyyətləri yəni xəsislik və
qorxaqlığı aktyor kontrast boyalarla işləmişdir. Hacı Qara-Sidqi final
səhnəsində tamamilə ifşa olunurdu, onun mənəvi eybəcərliyini
tamaşaçılara incə cizgilərlə göstərirdi. Aktyor bu səhnədə özünün
böyük sənətini nümayiş etdirirdi.
1938-ci il oktyabr ayının 5-də Səməd Vurğunun ilk dram
əsəri “Vaqif” mənzum dramı A. İsgəndərovun quruluşunda səhnəyə
qoyuldu. Bu ölməz əsərə rejissor maraqlı aktyor ansamblı cəlb
etmişdir. Tamaşada Ələsgər Ələkbərov-Vaqif, Əli Qurbanov-Vidadi,
Sidqi Ruhulla-Qacar, Ağasadıq Gəraybəyli-İbrahim xan, Fatma
Qədri və Mərziyə Davudova-Xuraman, Möhsün Sənani və Rza
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Əfqanlı-Eldar, Sona Hacıyava-Gülnar, İsmayıl Dağıstanlı və Sadıq
Saleh-Əli bəy, Müstafa Mərdanov və Hacıməmməd Qafqazlı-Vəzir,
Abbas Rzayev-Şeyx Alı, Barat Şəkinskaya-Tamara və b. aktyorlar
iştirak edirdilər.
“Vaqif” pyesindəki Ağa Məhəmməd şah Qacar obrazı Sidqi
Ruhullanın yaradıcılığında zirvə təşkil edən rollardan biridir. Əgər bu
misilsiz səhnə ustası təkcə S. Vurğunun qələmə aldığı Qacar obrazını
yaratsaydı, yenə də onun adı Azərbaycan səhnəsinin görkəmli
aktyorları ilə yanaşı çəkilərdi. Sidqi “Vaqif” dramındakı Qacar
obrazı ilə 30 il səhnədə yaratdığı şah surətlərunə bir növ tutarlı yekun
vurdu.
“Sidqinin ən böyük rollarından biri heç şübhəsiz ki, Səməd
Vurğunun “Vaqif” dramında yaratdığı Qacar surətidir. Bu da təsadüfi
deyildir. Sidqi Qacar rolunda və ümumiyyətlə İranın müstəbid
şahlarının surətini yaratmaqda 40 illik bir təcrübəyə malikdir. Sidqi
Qacar rolunda ilk dəfə 1920-ci ildə Haqverdiyevin “Ağa Məhəmməd
şah Qacar” əsərində çıxış etmişdir. 1920-ci ilədək demək olar ki, hər
il bu rolda oynamışdır. Ikinci dəfə Sidqi 1922-ci ildə aktyor Hacağa
Abasov tərəfindən yazılmış “Molla Pənah Vaqif” adlı başqa bir
dramında, yenə Qacar rolunda oynamışdır. Nəhayət, 1938-ci ildə
Səməd Vurğunun “Vaqif” dramında Qacar rolunu tamamilə yeni bir
sənətkarlıq və yeni bir ilhamla yaratmışdır... Əvvəlki dramalarda
buna tamamilə nail ola bilmirdi. Çünki mətn buna imkan vermirdi.
Səməd Vurğun bu imkanı yaratmışdı. İkinci tərəfdən, artist özü də
görüşləri etibarilə inkişaf etmiş, irəliləmiş, sənətkar olmuşdur.
Sidqinin yeni Qacar roluna baxışı 1912-ci ildə olan baxış deyildi.
Bunlar hamısı Qacar rolunu səhnə sənəti nöqteyi-nəzərindən
tamamlamağa, unudulmaz bir sənət nümunəsi, bir sənət incisi
yaratmağa Sidqiyə imkan yaratmışdır” (14).
“Vaqif” mənzum dramındakı Qacar obrazını Sidqi böyük
sənətkarlıqla ifa edirdi. Teatrı az-çox bilən insan Sidqinin Qacarına
tamaşa edən kimi aktyorun bu obraz üzərində uzun illər boyu əziyyət
çəkdiyinin şahidi olurdu.
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Sidqi Ruhulla özü “Əbədiyyat” qəzetində (1938-ci il, № 46)
Qacar obrazı haqqında və onun səhnədə necə ərsəyə gəlməsi barədə
yazır; “Tarixin tanıdığı ən qəddar ... simalardan biri də Ağa
Məhəmməd şah Qacar olmuşdur. Ağa Məhəmməd şah Qacar surəti
bizim səhnəmizdə, bizim dramaturgiyamızda birinci dəfə verilməyir.
“Vaqif” əsərindən çox qabaq Ə. Haqverdiyevin “Ağa Məhəmməd
şah Qacar” adlı pyesi səhnəmizdə hələ inqilabdan əvvəl
oynanılmışdır. Tarixi sima etibarilə eyni olan bu adam şübhəsiz
Haqverdiyev tərəfindən bir planda, Səməd Vurğun tərəfdən isə başqa
bir planda verilmişdir.
Mən, Haqverdiyevin əsərində hələ revolyusiyadan
(inqilabdan-İ.A.) əvvəl Qacar rolunu oynamışam. Bunun üçün də
“Vaqif” pyesində bu obrazı oynayarkən mənim qarşımda ilk vəzifə
əvvəlkini təkrar etməməkdən ibarət olmuşdur.
Bu tarixi simanı hər tərəfli öyrənmək üçün mən bir çox
materiallar oxudum. Tarixdən bir çox yeni şeylər öyrəndim. Qacar
bütün qəddarlığı, qaniçiciliyi, zülmkarlığı ilə bərabər ağıllı, elmli və
siyasətçi bir sima olmuşdur...
Səməd Vurğunun yaratdığı Qacar obrazı müstəbid, qaniçən,
insan qanından zövq alan, kinli, mərhəmətsiz eyni zamanda cəsur,
qorxmaz və qüvvətli bir adamdır...
Keçmişdə yaratdığım Qacar obrazından fərqli olaraq,
yaradacağım bu obrazda nə qədər müvəffəq olacağımı tamaşaçılar
daha yaxşı göstərəcəklər”.
“Qacar surəti ... Sidqi üçün tamamilə yenidir. Hərçənd o,
Əbdürrəhim Haqverdiyevin eyni adda olan dramasında bu rolu ifa
etmişdir. Ancaq, əlbəttə, Haqverdiyev Qacarı ilə Səməd Vurğunun
yaratdığı Qacar arasında həm siyasi kəsginlik, həm də bədii qüvvər
nöqteyi-nəzərindən böyük fərq vardır. “Vaqif”dəki Qacar tam
mənasilə bir despot və zalımdır. “Bütün insanlığın başını bir qılıncla
kəsən” bir cəlladdır. Ona görə də Sidqi burada yeni və qüvvətli bir
surət yaratmağı bacarmışdır. Zəngin mimika, özündən başqa bütün
kainata nifrət bəsləyən xudbin adamlara məxsus hərəkətlər,
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gözəllikdən ikrah etmək və qandan, “qıp-qırmızı ət”dən ləzzət almaq
Qacar-Sidqinin ən başlıca xüsusiyyətləridir” (39).
Sidqi Ruhulla Qacar obrazını yaratdığı ilk günlərdə müəllimi
Hüseyn Ərəblinskinin dublyoru olmuş, hətta bu rolu yaxşı ifa
etməkdə ustadı ilə yarışmışdır. Hüseyn Ərəblinskini və Sidqi
Ruhullanın Qacar obrazında səhnədə görən tamaşaçıların
qeydlərindən məlum olur ki, bu iki qüdrətli səhnə ustasının
özünəməxsus ifa tərzi olmuşdur.

S. Ruhulla “Vaqif” mənzum dramında Qacar rolunda
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F. Qədri xatirələrində yazır ki; “Sidqi Ruhulla rejissorla birgə
işin nəticəsində Qacar kimi yaddaqalan obraz yaratdı. O, rol üzərində
gərgin və həvəslə işlədi; kitabxanalara getdi, şəkillər axtardı və
rəssamlarla məsləhətləşdi. Mən teatra nə vaxt gəlirdimsə, onu rol
dəftəri əlində orada görürdüm. Məşqlərdə həmişə ona göz qoyurdum.
Hər dəfə də o, yenilik yaradırdı. Məşqlərdən birində onun
yanaqlarının titrəməsi nəzərimdən yayınmadı. Elə bildim ki, bu,
təsadüfdür. Lakin bir gün sonra yenə həmin vəziyyəti gördüm. Bu,
elə-belə detal deyildi. Səkkizinci şəkildə o, taxt üstündə oturmuş,
ətrafında vəzirləri və məsləkdaşları var. Gözəl, gənc qızlar rəqs
edirlər. Hamı maraqla baxıb zövq alır. Qacar-Sidqi qəm-qüssə
içərisindədi. Üzünə çəkilmiş maska hiss olunmur, yalnız kədər dolu
gözləri və titrəyən yanaqları ona qorxunc görkəm verir. Bu, həyatın
nəşəsindən məhrum edilmiş bir adamın qorxunc simasıdır. Mən
həmin şəkildə həmişə xüsusi maraqla ona göz qoyurdum. Bir dəfə o
bunun səbəbini məndən xəbər adı. Mən ona belə cavab verdim: “Siz
bu rolu təkcə özgə xalqları əsarət altına almaq istəyən bir despot kimi
deyil, həyatda səadət və xoşbəxtliyini itirmiş faciəli bir insan
surətitək oynayırsınız. Ona görə mənim çox xoşum gəlir”. O,
gülümsədi, əlimdən tutub soruşdu:
-Fatma, doğrudan, belədir?
Mən cavab verdim ki, bu, daha çox mənə xoş gələn səkkizinci
şəkildə hiss olunur.
Sidqi Ruhullanın ifasında Qacar obrazı təkrarolunmaz və
təqlidedilməz əsl sənət nümunəsidir” (33).
S. Vurğunun “Vaqif” pyesindəki Qacar obrazı S. Ruhullaya
daha çox yaradıcılıq materialı vermişdir, nəinki əvvəl oynadı Qacar
surətləri. Gedikcə Sidqi aktyor kimi formalaşmış, inkişaf etmişdir.
Şübhəsiz ki, aktyor 1912-ci ildə Qacara yanaşdığı kimi 1938-ci ildə
yanaşa bilməzdi.
“Vaqif” mənzum dramında Sidqi Ruhullanın yaratdığı Qacar
bədxah və məkirli bir hökmdar idi. Birtərəfli mənfi xarakterə malik
olan Qacar-Sidqi rəhimsiz, qəddar, amansız, qan tökməkdən həzz
alan bir insan idi.
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“...Sidqi Ruhulla bir çox digər müstəbid Şərq şahlarının da
obrazlarını yaratmışdır. Artist onların psixologiyasını, əxlağını,
xasiyyətini yaxşı bilir. Sidqi Ruhullanın yaratdığı bu obrazlar geyim,
qrim və başqa məişət ünsürləri etibarilə həmişə qüsursuz olmuşdur.
Lakin aktyor yenidən Qacar rolunu oynayırkən, böyük təcrübə və
biliyə malik olduğuna baxmayaraq bu rol üzərində çox düşünmüş və
ona daha müasir və düzgün bir məna verməyə çalışmışdır. Burada
müəllif aktyora xeyli kömək etmiş, Qacara yeni münasibət bəsləmək
imkanı vermişdir. “Vaqif”də təsvir olunan Qacar hər hansı
“qəhrəmanlıq” və ya “adil” padşah keyfiyyətindən məhrumdur. O,
əliqanlı bir müstəbiddir” (10).
Sidqi Ruhullanın ifasında Qacar həqiqətdən qorxan və ədaləti
pərdələməyə çalışan insan idi. O, hər vasitə ilə tamaşaçılara Qacarın
qəddar bir insan olduğunu çatdırmaq istəyirdi. Sidqi, Qacarı ifa
edərkən ağzını belə açıb danışmasada yenə də qəddarlığın zahiri
əlamətləri üzünün cizgilərindən aydın hiss olunurdu.
““Ağa Məhəmməd şah Qacar” tamaşasının ən ümdə
xüsusiyyətlərindən biri də ondan ibarət idi ki, o, Azərbaycan
teatrında aktyor qüvvələrinin inkişafına, yaradıcılıq cəhətdən
tərəqqisinə yardım göstərirdi. Bu əsər hər bir Azərbaycan aktyoru
üçün sınaq məktəbi idi. Hələ Ərəblinskinin sağlığında Ağa
Məhəmməd şah rolunu öz ustadı ilə birlikdə oynayan S. Ruhulla
gözəl bir təcrübə məktəbi keçmiş, sonralar “Vaqif” dramında Qacar
rolunu ustalıqla yaratmışdı. Səhnədə Qacarın ifşa edilməsi o zaman
İran Azərbaycanındakı demokratik inqilabi hərəkatla əlaqədar olaraq
tamaşaçılara dərin təsir buraxmış, onları düşündürmüşdür”(24).
İran qoşunlarının düşərgəsinin Qarabağ dağlarında yerləşdiyi
səhnə də (V şəkil) Qacar-Sidqi çadırdan çıxıb ordunun yerləşdiyi
əraziyə ötəri nəzər salırdı. O, qılıncını qayaya söykəyərək pəncəsi
üzərində durub, gürcü əsrlərinə tamaşa edirdi. Bu müddətdə QacarSidqi sakit dayanırdı, bir söz demirdi, özünü soyuqqanlı aparırdı.
Tamaşaçılar onun bu hərəkətləri ilə necə insan olduğunu hiss
edirdilər.
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“Qacar rolunu ifa edən Sidqi Ruhulla şübhəsiz
müvəffəqiyyətlidir. Bu artistin özünə məxsus ənənələri vardır. Sidqi
Ruhulla uzun illər boyu mənfi obrazları oynadığından onda ən çox
zahiri hərəkətlərdən ibarət olan bir üslub yaranmışdır. Bu üslubun
yaxşı cəhətləri çoxdur. Xüsusən müharibə meydanında görünən
adamların rolunu bunsuz oynamaq çətindir. Ağa Məhəmməd şah
Qacar da zahiri hərəkətləri daha çoxaltmağa məcbur edən bir
nişanələr olduğu üçün, Sidqi Ruhulla burada böyük çətinliklərə rast
gəlmir. Lakin, zahiri hərəkətdən sui-istifadə etmək də düz deyil.
Çünki Qacar bəzən “Balıq kimi soyuqqanlı” olur. Onun sakit
dəqiqələridə var. Sidqi segah (rast-İ.A.) dinləyəndə belə ağız
burnunu hərəkətdən qoymayır. Bu nəinki sənət nöqteyi-nəzərindən
zərərlidir, bəlkə aktyoru bir gündə yorub, qüvvədən sala bilər” (18).
Bu misalı gətirməkdə əsas məqsədimiz ondan ibarətdir ki, M.
Hüseynin Qacar-Sidqi barədə ki, “zahiri hərəkətdən sui-istifadə
etmək” fikiri bizim fikrimizlə eyni məqsəd daşımamasıdır.
VIII şəkildə Qacar-Sidqi Qarabağ xanının sarayandı
Xanəndəyə (Həşim Kələntərli) “Rast” oxumasını əmr edir. Bu
əmrdən sonra Xanəndə “Rast”ı ifa edərkən Qacar-Sidqi taxtdakı
mütəkkələrə söykənir və muğamın necə ifa olunmasına diqqət kəsilir.
M. Hüseynin qeyd etdiyi kimi ağız burun hərəkətləri artıq deyildir. O
bilirdi ki, oxunan qəzəlin müəllifi Vaqifdir və buna hirslənirdi. Nəyə
görə? Çünki Vaqif Qacara kəskin məktub yazmışdır. Demək QacarSidqi qəzəlin Vaqif tərəfində yazıldığını əvvəlcədən bilirdi,
muğamdan xoşu gəldiyi üçün xanəndəni saxlamırdı, nəticədə üzünə
kəskin mimika verməklə Vaqifə olan nifrətini bildirirdi.
Sonra həmin şəkildə Qacar-Sidqi taxtdan qalxıb, rəqs edən
rəqqasələrin birinin əlindən tutub özünə tərəf çəkir və axta olduğu
yadına düşdükdən sonra rəqqasəni hirslə kənara itiləyirdi.
O, çox gənc yaşlarında axtalandığını heç kəsə bağşlaya
bilmirdi. Qacar-Sidqi istəmirdi ki, bunu kənardan hiss eləsinlər,
özünün əla almaq istəyir, lakin mümkün olmurdu. Məclisi dağıdıb
yanidən taxta əyləşən Qacar-Sidqi rahat nəfəs alırdı, bir anlığa
yuxuya gedirdi. Bu an qan püskürən gözlərindən ölüm, qan-qada
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görünürdü. Bu zaman Qacar-Sidqi qılıncını sıyırıb, ölümün üstünə
atılırdı və bu an o, dəhşətli, vahiməli görkəm alırdı, qəddi əyilirdi,
yanaqları titrəyirdi, iti addımlarla səhnənin önünə tamaşaçılara doğru
irəliləyiridi və ölümün üzərinə şığıyırdı.
“... tamaşaçı teatra yalnız dramaturqun sözlərini eşitməyə
yox, eyni zamanda aktyor sənətini görməyə, aktyor sənətindən zövq
almağa gəlir... “Vaqif” də yazılan ... sözləri bir neçə dəfə oxusam
kifayətlənə bilmirəm. Lakin eyni sözləri Qacar rolunu ifa edən Sidqi
Ruhullanın dilindən səhnədə min dəfə eşitsəm yenə eşitmək istərdim.
Əlbəttə, bu o demək deyildir ki, Qacar rolunda bizə həmişə
xoş gələn aktyorun, Sidqi Ruhullanın oyunudur, dramaturqun, Səməd
Vurğunun sözləri deyil. Əksinə, bu o deməkdir ki, burada, yəni
səhnədə incəsənətin müxtəlif sahələrinə mənsub olan bu iki talantdramaturq talantı ilə aktyor talantı birləşir və biri digərini
tamamlayır. Buna görə də sözlər bizə həmişə birtərəfli görünür, eyni
sözləri aktyor sənəti ilə tamamlanması isə bizdə tam bir gözəllik
duyğusu yaradır” (15).
“Sidqi Ruhulla üçün səhnədə “mənfi” və “müsbət” adlanan
iki qütb yoxdur. O, canlı insan deyilən real bir həqiqəti göstərməyə
çalışır. Qacar, tamaşaşıda nifrət doğursa və tamaşaçının qəzəbinə diş
qıcamasına səbəb olursa bu, əlbəttə, obrazın canlı göstərilməsindən
irəli gəlir. Onun Qacarı öz “mənfi” hərəkətlərini hər cəhətdən
bəraətləndirən və öz nöqteyi-nəzərindən bu hərəkətləri tamamilə
“müsbət” hasab edən bir insandır.
Sidqi, Qacara iki cürə yanaşır. O, bir tərəfdən Qacarı
taqsırlandıran, onun zalimliyini, qaniçiciliyini mühakimə edən bir
ittihamçıdır, o biri tərəfdən isə, ən xırda təfərrüatda belə, Qacarın
xarakterini tamamlamağa çalışan, onun hərəkətlərində daxili bir
vəhdət tapmağa çalışan, namuslu bir ifaçıdr. O, belə hallarda
karikaturaya qətiyyən yol vermir. Onun ittihamçılığı da mütləq
təqsirləndirməkdən ibarət olmayır. O, bəzən mənfi insana “haqq
verir” bə nəticədə yenə tamaşaçını qəzəbləndirir.
Fikrimiz yanlış anlaşılmasın deyə, bir misal gətirək:
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Bir boynu olsaydı bəşəriyyətin,
Onu bir qılıncla burardım yəqin!..
deyəndə Sidqi Ruhulla səsini bir qədər ucaldır və eyni zamanda
əlindəki sıyırma qılıncı yuxarı qaldıraraq havada titrədərkən xeyli
hirsli görünür. Bu sözləri deməyə və hirslənməyə Qacarın “haqqı”
vardır. Çünki onu uşaq vaxtı axtalamışlar, “onu dünyanın hər
nemətindən məhrum etmişlər”. O, intiqam almağa can atırkən,
əlbəttə “haqlıdır”. Lakin tamaçaçı bu sözləri eşidərkən, onun
ürəyində Qacara qarşı yenə dərin bir kin oyanır. Nə üçün? Əlbəttə, o,
intiqam almaq istədiyi üçün yox. Tamaşaçını qəzəbləndirən, intiqam
hədəfinin düzgün seçilməməsidir: bu işdə bütün bəşəriyyətin günahı
yoxdur.
Sidqi, Qacarın intiqam almaq arzusundakı bu daxili
məntiqsizliyi göstərəkən, əlbəttə, ittihamçıdır. Ancaq ağır
məşəqqətlərə məruz qalmış, dərin iztirablar çəkmiş Qacarın dərdinə
müəyyən dərəcədə şərik olarkən, artıq müdafiəçidir.
Bu da Sidqinin canlı insan obrazı yaratmaq prinsiplərindən
biridir. Bu səbəbə görə də, Sidqi bədii əsərin obraz haqqında verdiyi
mürəkkəb materialdan qorxmayır. Əksinə, material nə qədər
mürəkkəb olursa, onun yaratdığı obraz da bir o qədər inandırıcı,
dərin və real olur” (19).
Qacar obrazı Sidqi Ruhulla yaradıcılığının zirvəsidir. Onun
Qacarı mənsəb düçkünü, ölkələr varanə qoyan, dar düşüncəli
sərkərdə idi. “S. Ruhulla öz müəllimi Hüseyn Ərəblinskinin gözəl
ənənələrindən düzgün istufadə eləyərək unudulmaz bir obraz
yaratmışdır. Aktyorun oyununun əsas xəttini müəllifin aşağıdakı
misraları müəyyən edir:
Mənim vicdanım da, qəlbim də qandır,
Dünya qan üstündə bir xanimandır!
Sidqi Ruhulla, vicdanı da, qəlbi də qan olan Qacar rolu ilə
tamaşaçıda müstəbidlərə qarşı kəskin nifrət oyadırdı.
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Qacar-Sidqi, zalım olduğu qədər də qorxaqdır. Vaqifi zindana
göndərdikdən sonra birdən-birə onun halı dəyişir və:
Bu nədir canımda üşütmələr var...
Günahsız qanlarmı gözümdə durur!..
deyə həyəcan içərisində çırpınır. Görkəmli sənətkar S. Ruhulla bu
şəkildə Qacarı elə bir vəziyyətdə göstərirdi ki, sanki o, vaxtı ilə
nahaq yerə qanını tökdüyü minlərcə adamların onun üzərinə hücum
çəkdiyini görürdü” (30).
Sidqinin ifa etdiyi Qacar bəşəriyyətin qədar və amansız
düşməni idi. Onun məqsədi, dinc əhalini qırmaq, tökülən qanlardan
həzz almaq, dünyanı alovlara qərq etməkdən ibarət idi.
“Qacar-Sidqinin qorxusu yalnız kədərli anlarda hiss olunurdu.
Lakin tamaşa boyu tamaşaçıların önündə zalım, qəddar, cəllad kimi
görünürdü. Qaniçən və günahsız insanların qanına susamış,
şöhrətpərəst insan kimi təqdim olunurdu” (48).
““Vaqif” tamaşasındakı Qacar Sidqi Ruhullanın ən maraqlı və
dərin emosional təsir gücünə malik obrazlarındandır. O, qaniçən
Qacarın mənəviyyatını dərindən aça bilmişdir. Məsələn, qanlı
qılıncına təslim olmayan şuşalılardan hayıf almaq üçün ətraf kəndləri
yandırarkən Qacar-Sidqi Ruhulla nə qədər qəddar və zalım
görünürsə, Vaqiflə üz-üzə gəldiyi səhnədə o qədər qorxaq və
miskindir. Bütün bunlar göstərir ki, Sidqi Ruhulla Qacar obrazını
yaratmaq üçün böyük yaradıcılıq işi aparmış və rejissorun tamaşaya
verdiyi ümumi traktovkaya (quruluş-İ.A.) uyğun gələn əvəzsiz bir
obraz meydana çıxarmışıdır” (44).
“Qacar rolunu hazırlayan Sidqi Ruhulla və Vidadi rolunu
hazırlayan Əli Qurbanov haqqında Səməd Vurğun elə əvvəl gündən
razılıqla danışırdı: “Çox təbii oynayırlar. İkisi də böyük sənətkardır!
Sidqi elə bir müstəbid surəti yaradacaq ki, bütün müstəbidlərə
gözdağı olsun!.. Sözündən, danışığından görürəm ki, Qacar surətini
yaxşı başa düşüb. Bilirsən ki, əsərdə Vaqif və Qacar surəti
monumental surətlərdir. Onlar səhnədə dağ kimi ucalmalıdır!”.
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Belə də oldu. Səhnəmizdə həm Vaqif, həm də Qacar parlaq
şəkildə canlandırıldı. Sidqi Ruhullanın yaratdığı Qacar ən güclü
səhnə surətlərindən biri kimi tamaşaçıları valeh etdi və böyük sənət
nümunəsi olaraq teatr tariximizə daxil oldu...
Bu tamaşada hamının diqqət mərkəzində olan, insanı ecazkar
bir qüvvətlə sehirləyən aktyorlardan biri də Sidqi Ruhulla idi.
Sidqinin yaratdığı Qacar doğrudan da monumental bir səhnə surəti
idi, böyük əzəmətlə səslənirdi.
Sidqi Ruhulla Qacarı necə canlandırırdı, onun xarakterinin
hansı səciyyəvi cəhətlərinə diqqət vermişdi?
Əvvəla, onu deyim ki, Sidqinin oyununa baxanda adama elə
gəlirdi ki, hər şey, hər hərəkət səciyyəvidir. Böyük aktyor tam, bütöv
bir surət yaratmışdı. Bu surətin bütün psixoloji cizgiləri, xarakterinin
səciyyəvi və ya qeyri-səciyyəvi bütün cəhətləri, bütün hərəkətləri
parlaq boyalarla əks olunurdu, son dərəcə qabarıq, təsirli və gözəl idi.
Sidqi Ruhullanın yaratdığı Qacara baxarkən, heç bir şübhə oyanmır
ki, tarixdə amansız bir müstəbid kimi ad çıxarmış Qacar məhz bu cür
ola bilərdi. O Qacar ki, o yalnız hakimiyyət şərabı ilə sərxoş olduğu
üçün, qəsbkarlığa meyl etdiyi üçün bu qədər amansız olmayıb, insan
kəllələrindən ehramlar düzəldirdi, bir də ona görə ki, o, ümümiyyətlə
insana nifrət edirdi, həmcinsini görməyə gözü yoxdu. Adam görəndə
sanki canavar görür, vəhşi görür, yırtıcı görürdü. Bu, Qacarın
faciəsidir-hələ gənc ikən insafsız feodal çəkişmələri burulğanına
düşərək amansızcasına axtalanmış və “kor bəxti” ucundan insan
həyatının ən böyük nemətlərindən olan məöhəbbət ləzzətindən
məhrum olunmuş bir adamın insanlara qarşı kindən, qəzəbdən başqa
nə gözləmək olar?!
Sidqi Ruhulla Qacarın bu mürəkkəb psixoloji vəziyyətini,
cismani və mənəvi eybəcərliyini ritorikaya yol vermədən və
natralizmə qapılmadan, ölçü-mizan duyğusunu bir an da itirmədən
yüksək estetik planda, təbii boyaları ilə canlandırırdı. Buna görə də
Qacar kimi eybəcər və qaniçən bir müstəbidin hərəkət etdiyi səhnələr
olduqca qızğın idi, dramatik gərginliklə keçir və bizə ləzzət verirdi,
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baxmaqdan doymurduq. Bu, yüksək bədii ləzzət idi, estetik
gözəlliyin zirvəsində duyduğumuz ləzzət idi.
“Vaqif” tamaşasına və Sidqi Ruhullanın Qacarına baxdıqca
hər dəfə mən teatrdan dərin təəssüratla çıxırdım. Hər dəfə sənətin
mahiyyəti barədə, aktyor oyunu barədə düşünürdüm, məni müxtəlif
fikirlər aparırdı. Böyük sənət nümunələrinin tərbiyəvi əhəmiyyəti
belədir: onlar insanları qeyri-ixtiyari olaraq ciddi fikirlərə salır, ciddi
məsələlər barədə düşünməyə məcbur edir...
Adətən, mənfi surət vasitəsilə ictimai həyatın, tarixi inkişafın,
insan təbiətinin hansı mənfi təzahürləri isə tənqid olunur, atəşə
tutulur və rədd edilir. Mənfi surətin estetik mahiyyəti-tənqid
etməkdən, uçurmaqdan ibarətdir. Sidqi Ruhullanın Qacarına
baxdıqda isə mən inandım ki, aktyor sənətinin gücü ilə mənfi surətin
estetik funksiyasını artırmaq mümkündür. O, həm mənfini rədd edir,
eyni zamanda müsbəti, müsbət idealı təsdiq edə bilər. Mənə elə gəldi
ki, Sidqi Ruhulla Qacarı məhz bu cür yaratmışdır. Bu surət vasitəsilə
o, yalnız istibdadı, istilaçılığı, qeyri-bəşəri vəhşiliyi, hakim
millətçiliyi, iyrənc vəhşi xisləti rədd etməklə qalmır, eyni zamanda
Azərbaycan xalqının vətənpərvərliyini, zülmə qarşı nifrətini və bu
nifrətin haqlı, ədalətli olduğunu təsdiq edir. Sidqi-Qacarın
vahiməsinin psixoloji estetik kökü, məncə, burdadır” (22).
H. Abbaszadə xatirələrində yazır ki; “Sabit Rəhman demişdi
ki, Sidqi Ruhulla yaratdığı hər bir obrazın daxili aləmini məharətlə
açmaqla bərabər, onun xarici görünüşünə-geyiminə, qriminə və
istifadə etdiyi əşyanın yerli-yerində olmasına böyük əhəmiyyət verir.
Hətta bu sahədə bir az vasvasıdır. Özü də həmişə, hansı pərdədə
çıxırsa-çıxsın, pyesin əvvəlində, ya axırında, o, teatra tamaşa
başlamamışdan xeyli qabaq gəlir, geyinib qrimlənir. Mən bu məsələ
ilə maraqlandım. Bir axşam “Vaqif” tamaşası göstəriləcəkdi.
Bilirdim ki, Qacar rolu əsərin üçüncü pərdəsinin beşinci şəklində
başlanır. Vaxtından qabaq teatra getdim... Azərbaycan Dövlət
Akademik Milli Dram teatrı indiki musiqili komediya teatrının
binasında yerləşirdi. Artistlərin qirm otağı birinci mərtəbədə,
səhnənin sol tərəfində idi. Sidqi Ruhullanın qrim otağını soruşdum.
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Nişan vedilər. İçəri girdim. O məni görüncə salamlaşıb təəccüblə
soruşdu:
-Xeyir ola?
-Xeyirdi.-dedim.-Sizə baxmağa gəlmişəm.
O gülümsündü:
-Adətən artistə səhnədə, oynayanda baxarlar. Sən isə tərsinə,
səhnə arxasında baxmağa gəlmisən.
-Hər şeyi bilməkçün belə lazımdı, Sidqi dayı (Mən ona Sidqi
dayı deyirdim).
İndi Sidqi Ruhullanın geyiminə, barmaqlarındakı üzüklərə
baxdıqca Sabit Rəhmanın sözləri yadıma düşürdü. O demişdi ki,
Sidqi Ruhulla ilk tamaşada nə sayaq sayaq geyinib səhnəyə çıxıbsa
və onun burada istifadə etdiyi əşya səhnənin harasında nə təhər
qoyulubsa, həmişə belə olmalıdır. Çünki o, hər şeyə alışır və oyun
zamanı bunlardan birini yerində görməyəndə əsəbiləşir.
Otağa göz gəzdirdim. Asqıdan Qacarın boynu xəzli əbası
asılmışdı. Üstü daş-qaşla bəzənmiş gündəzə bənzəyər papağı isə
güzgünün yanında qoyulmuşdu. Sidqi fikrə gedib asta-asta təsbeh
çevirirdi. Mən orada çox qalmayıb tamaşa salonunun foyesinə
çıxdım. Tamaşaçıları təzə-təzə içəri buraxırdılar. Mən artisitlərin
divara vurulmuş böyük şəkillərinə tamaşa elədim. Bu vaxt arxadan
Səməd Vurğunun səsini eşitdim. O, teatrın bədii rəhbəri, rejissor Adil
İsgəndərovla danışa-danışa pillələri yuxarı qalxdı.
Üçüncü zəng çalındı. Salona keçdim. Yuxarıya göz
gəzdirdim. Səməd Vurğunu direktor lojasında gördüm.
Salondakıların bəziləri arabir başlarını qaldırıb sevimlu şairə
baxırdılar.
Birinci pərdə qurtardı. İkinci mərtəbəyə qalxıb Səməd
Vurğunla görüşdüm. Məni parterə enməyə qoymadı, yanında
əyləşdim. O soruşdu:
-Tez-tez teatra gəlirsən, nə var, olmaya pyes yazırsan?
-Xeyr, Səməd müəllim,-dedim.-Sidqi Ruhullanın oyununa
baxıram.
...Səməd müəllim dedi:
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-Sidqi elə böyük sənətkardı ki, onun haqqında ... böyük
monoqrafiyalar yaratmaq, doktorluq dissertasiyası müdafiə etmək
lazımdır. Mən Hüseyn Ərəblinskini görməmişəm. Yazılanlardan,
deyilənlərdən bilirəm ki, o, çox qüdrətli bir artist olub. Zənnimcə,
Sidqi Ruhulla heç də ondan kiçik sənətkar deyil.
Mən fürsətdən istifadə edib xəbər aldım:
-Səməd müəllim, Sidqi Ruhullanın yaratdığı Qacar obrazı
barədə nə fikirdəsiniz?
Səməd müəllim çox papiros çəkməkdən aşağısı saralmış çal
bığlarını sığallaya-sığallaya cavab verdi:
-Vallah, Sidqinin oyununa tamaşa edəndə Qacar obrazını
yazdığımı unuduram. Mən Qacarı ayrı cür də təsəvvür etmirəm. O,
obrazın ikinci müəllifidir.
Bu, böyük şairin böyük artistin oyununa verdiyi yüksək
qiymət idi.
İkinci pərdəyə bir yerdə tamaşa elədik. Fasilədə mən yenə
parterə endim. Pərdə qalxdı. Tamaşa başlandı. Sidqinin gəlişini
səbirsizliklə gözləyirdim. O, çadırdan çıxıb əzəmətlə ətrafa boylandı.
Heç ağzını açıb ilk sözlərini deməmiş salonda gurultulu alqışlar
qopdu. Səməd Vurğu da əl çalırdı. Hımişə olduğu kimi bu axşam da
böyük artistin səhnəyə hər gəlişi, səhnədən hər gedişi hərarətli
alqışlarla müşayiət olunurdu.
Eşitdim ki, Sidqi səkkizinci şəkildə Şuşada xan sarayında
Qacarın oturduğu yerdə mütəkkələrin düzülüşünə xüsusi fikir verir.
Fəhlələr dekorları qurandan sonra o, hər dəfə gedib bunu özü
yoxlayır. Fasilədə yenə səhnə arxasına keçdim. Deyilənlərin
tamamilə doğru olduğunu öz gözlərimlə gördüm. Ancaq bu dəfə elə
elədim ki, Sidqi bunu hiss etmədi.
Sidqi Ruhulla bütün varlığı ilə teatra, səhnəyə bağlanan
sənətkar idi” (2).
“S. Ruhulla “Vaqif” dramındakı misilsiz oyunu ilə teatr
tariximizin ən şanlı səhifələrindən birini yazmışdır. Romantik teatr
poetikasının nəzəri-estetik prinsipləri ilə cilalanmış, realist oyun
tərzinin psixoloji göstəriciləri ilə əsaslandırılmış Qacarı S. Ruhulla
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“oynamayıb”, yaradıbdır. Elə yaradıbdır ki, Sidqinin sağlığında,
eləcə də ölümündən sonra respublikamızın teatrlarında (hətta S.
Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrında) Qacarı
oynayan aktyorlar Sidqi sehrindən, Sidqi boyalarının ecazkar
təsirindən “xilas ola” bilməyiblər” (38).
Sidqinin ifasında Qacar insan olmasına baxmayaraq, bütün
insanlara nifrət edirdi. O, insan üçün doğma olan hər şeyə dilinə,
vətəninə, xalqına düşmən idi. İnsana aid olmayan bütün çirkin
xüsusiyyətləri özündə birləşdirən Qacar-Sidqi dünyanı öz qılıncına
təslim etmək istəyirdi.
“S. Ruhullanın parlaq səhnə obrazlarından biri də Qacardır...
İstedadlı aktyor özünə xas olan fövqəladə bir məharətlə bu tarixi
surəti həm də öz xalqına, həm də başqa xalqlara sonsuz qəzəb
bəsləyən yırtıcı təbiətli bir fateh kimi tamaşaçıların nifrət hədəfinə
çevrilə bilmişdir. Sidqini Qacar rolunda görənlər artistin ecazkar
sənət boyaları kəşf etdiyinə heyran qalmış, mahir səhnə xadimini
məhəbbətlə alqışlamışlar” (43).
B. Şəkinskaya xatirələrində yazır ki; “Səməd Vurğunun
“Vaqif”indəki Qacar, “Fərhad və Şirin”indəki Şapur Sidqi
Ruhullanın yaratdıcılığında xüsusi yer tutur. “Vaqif”də onunla
oynadığım rol gürcü qızı Tamara oldu. Tamaşanın beşinci şəklinin
qorxusu həmişə canımda idi. Bu səhnədə, o, əsir alınmış gürcü qızına
yanaşıb öpmək istəyir. Amma öz acizliyini hiss edən Qacar qızı
ayaqları altına atır. Bütün insani hisslərdən mərhum olmuş, bu şir
iddialı tülkü, qəzəbindən hücum əmri verir. Sidqi Ruhulla bütün
insani məziyyətlərdən məhrum Qacardan qabaq Xacə Mübarək
(“Şahnamə”-İ.A.) surətini yaratmışdır” (45).
Sidqi Ruhulla Qacarın mənfi cəhətlərini təqdim etməklə onun
bir insan olduğunu da yaddan çıxarmırdı. Onda bəzən insani hisslərin
təzahür etdiyidə görünürdü. Aktyor Qacarı o dövrün siyasi xəttinə
uyğun olaraq təqdim etmişdir. Sidqi Qacarı bir tərəfli
göstərməmişdir. O, bu obrazın təxminən 20 ildən artıq əvəzsiz ifaçısı
olmuşdur. Sidqinin “Vaqif” pyesində ki, Qacar obrazı Azərbaycan
teatr tarixində nadir hadisəyə çevrilən sənət incilərindəndir.
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L. Bədirbəyli yazır ki; “ Onunla (S. Ruhulla-İ.A.) tərəfmüqabil olub bir tamaşada çıxış etmək gənclər üçün aktyor məktəbi
yox, aktyorluq akademiyası idi.
Bir gün xəbər verdilər ki, Sidqi dayı bərk xəstələnib.
Hamımız çox mütəssir olduq. Axşam “Vaqif” dramının 550-ci
tamaşası oynanılırdı. Təcili ona baş çəkdilər, xəbər gətirdilər ki,
hərarəti yüksəkdir. Həkimlər yataqdan durmağı qadağan ediblər.
Çarə yox idi. Qacara ifaçı tapmaq lazım idi. Təcili İsmayıl
Dağıstanlını teatra çağırıb tamaşanı xilas etməyi xahiş etdilər.
Tamaşa başlanmasına bir neçə saat qalmışdı. Hamı həyacan içində
idi. Heç kəs teatrdan evə getmədi, azacıq dincəlib tamaşaya
hazırlaşdıq. Dağıstanlı Qacar libasını geyinib, qrimlənərək aktyor
otağında əyləşmişdi. Hər şey hazır idi. İsmayıl Qacarın bəzəkli tacını
qarşısına, mizin üstə qoyub fikrə getmişdi. Tamaşanın başlanmasına
isə lap az qalmışdı. Salon tamaşaçı ilə dolu idi. Teatrsevərlər,
yazıçılar, dramaturqlar-hamı teatrda idi. Bu zaman qapı açıldı. Sidqi
Ruhulla güclə yeriyə-yeriyə otağa daxil oldu, plaşını çıxarıb asdı.
Hamı heyrətlə ona baxırdı. O isə küskün nəzərlərlə İsmayılı süzübYaxşı ki, tacımı basana qoymamısan, yoxsa şahlığım əlimdən
getmişdi,-deyərək əlini tacına uzatdı.-Məgər mən ölmüşəm ki, sən
Qacar olasan?!
Bu sözlərdən İsmayıl pərt olsa da bir anda pərtlik sevincə
çevrildi. Elə bil İsmayılın çiyinlərindən dağ götürüldü. O, Sidqi
bağırna basıb öpdü və tez gedib soyundu.
Gərək görəydiniz ki. Ağır xəstə olan Sidqi necə böyük ehtiras
və şövqlə o gün tamaşanı başa verdi. Ümumiyyətlə, bütün tamaşa
bayram təntənəsilə başa çatdı. Ələsgər Vaqif, Sidqi Qacar rolunda o
gün hər ikisi xüsusi bir ilham və təntənə ilə çıxış etdilər. Tamaşaçılar
hər səhnədən sonra aktyorları sonsuz alqışlarla səhnə qarşısına
çağırırdılar. Hər yan gül-çiçəklə dolu idi. Elə bil tamaşa ilk dəfə idi
gedirdi. Bu gecədən sonra Sidqi dayı xeyli xəstə yatdı. Əlbəttə, o
müddətdə Vaqif tamaşası repertuara salınmadı. Bu Sidqi dayıyaQacar rolunun əvəzsiz ifaçısına ən böyük hörmət idi. Çünki Sidqi
dayı yaratdığı surətləri həyatından artıq sevirdi. Onun yaratdığı sənət
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möcüzəsi tək tamaşaçıları deyil, biz aktyorları da əfsunlayırdı. İlham
və inamla yaratdığı surətlərin hər biri ömrünün bir parçası idi... Mən
fəxr edirəm ki, bu əzəmətli sənətkarla bir səhnədə yaratmaq nəsibim
olmuşdur” (7).
1938-ci ildə dekabr ayının 4-də bir qurp incəsənət xadiminə
fəxri adlar verildi (“Kommunist” qəzeti, 05.12.1938). Bu incəsənət
ustalarının içərisində Sidqi Ruhullada var idi. O, “Xalq artisti” fəxri
adı ilə təltiflənmişdi.
1939-cu il aprel ayının 28-də Məhərrəm Haşımov, Sabit
Rəhmanın ilk komediyası olan “Toy” əsərinə quruluş verdi.
Sidqi Ruhulla Qacardan (“Vaqif”) sonra Dəmirci Musa kimi
komik bir obrazı səhnədə müvəffəqiyyətlə canlandırdı.
Dəmirçi Musa Sidqi Ruhullanın mühüm obrazlarından biridir.
Musanı ifa etmək Sidqiyə böyük şöhrət gətirdi. Bu orijinal obraz
dramaturgiyamızda öz dinamikası ilə digər tiplərdən fərqlənirdi.
Dərimçi Musa zəhmətə boyun əyən, başqasının zəhmətində gözü
olmayan insan idi.
Saf qəlbli, halal zəhmətlə çörək pulu qazanan Dəmirci Musa
əsərin ən maraqlı, koloritli obrazlarından biridir. Dəmirçi Musa-Sidqi
Kərəmov (Mirzağa Əliyev) səriştəsiz bir insanın rəhbərliyi altında
işləməyi özünə sığışdırmırdı. Gənc kolxozçu Zinyətə (Sona hacıyeva
və Hökümə Qurbanova) vurulan Musa gənclərin qurduğu bu
məhbbət məcarasına görə komik vəziyyətə düşür. Və bu məcara
Dəmirçi Musanın-Sidqinin xarakterinin açılmasına zəmin yaradır. O,
obrazın açılması üçün qatı boyalardan istifadə edirdi. Bu zaman
Musanın varlığındakı naqislik qabarıq formada tamaşaçılara təqdim
olunurdu.
Mollaxanada təhsil almış, dini kitablar mütaliyə etmiş
Dəmirçi Musa-Sidqi kollektiv təsərüfatın tərəfdarı olsada, Kərəmov
kimi tiplərə görə bu işdən yan gəzirdi.
“... Musa möhkəm xasiyyətli, özünə görə “elmli”, tələbkar və
başlıca olaraq, zəhməti sevən, avaraçılıqdan zəhləsi gedən bir
adamdır. Musa xarakterinin başlıca keyfiyyəti bundan ibarətdir.
Lakin rejissor Haşımov və artist Sidqi Ruhulla onun ərəb-fars sözləri
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ilə dolu olan danışığından sui-istifadə edərək Musanı ancaq dindar,
geridə qalmış və mühafizəkar bir adam kimi göstərmişlər. Doğrudur,
çoxlarının təsəvvüründə Musa bu dünyanın adamı deyil və Zalxa (bu
rolu Əzizə Məmmədova, Böyükxanın Axundova və Əminə
Sultanova ifa edirdilər-İ. A.) dəfələrlə ona göydən yerə enməyi əmr
edir, lakin mahiyyət etibarilə Musa tamamilə bu dünyanın adamıdır,
öz zəhmətini, öz çəkic və zindanını sevən bir dəmirçidir” (10).
Damışığında ərəb-fars sözlərindən istifadə etdiyinə görə
Musa-Sidqinin danışığını insanlar çətin anlayırdılar. Kərəmov ona
“molla” deyəndə Dəmirçi Musa-Sidqi əsəbləşirdi. İlan vuran adam
ki, yerindən tərpənirdi.
... Tamaşada dramatik-komik səpkidə yaradılmış vicdanlı,
zəhmətsevər insan dəmirçi Musa kimi maraqlı bir surət Sidqi
Ruhullanın ifasında təsirli idi” (23).
Sidqi Ruhullanın ifa etdiyi Dəmirçi Musa təmkinli bir
xarakter idi. Onun Zinyətə olan məhəbbəti müəllif tərəfindən maraqlı
göstərilmişdir. Musa-Sidqi bu məhəbbət parçalarını peşəkarlıqla ifa
edirdi. Musanın Zinyətə olan sevgisi ilk dəfələrdə tamaşaçılarda
gülüş doğursada, bu eşq təmiz və saf idi. Onun Zinyət ilə olan
səhnələrində lirik boyalar zəngin idi. İncə lirizm onların hərəkətində
hiss olunurdu. Və Musa-Sidqi eşq yolunda belə illərlə bəslədiyi
saqqalını “qurban”da verirdi. Onun saqqalla vidalaşmasına incə
lirizm hakim idi.
Əsərin ana xətti ilə əsaslı surətdə bağlı olan Dəmirçi Musa
obrazı Sidqi ifasında öz layiqli iştirakçısını tapmışdı. Bu obraz ilə
Sidqi Ruhulla sənətinin qüdrətini bir daha nümayiş etdirmişdi.
1939-cu ildə sentyabr ayının 29-da tamaşaçılara göstərilən C.
Cabbarlının “Od gəlini” faciəsində Əbu Übeyd obrazını rejissor
İsmayıl Hidayətzadə Sidqi Ruhullaya həvalə etdi. S. Ruhulla “Od
gəlini” faciəsində üçüncü obraz idi ki, yaradırdı.
Sidqi Ruhulla ilk dəfə 1928-ci ildə fevral ayının 16-da
tamaşaya qoyulan “Od gəlini” əsərində (rej. A. Tuqanov) Altunbay,
1930-cu ilin 18 dekabrında (rej. A. Tuqanov və Ə. Əliyev) və 1933116

cü ilin 2 dekabr (rej.S. Mayorov və Ə. Tiriniç) quruluşlarında isə
Aqşin obrazlarını ifa etmişdir.
“Od gəlini” tarixi qəhrəmanlıq əsərində Sidiqinin ifa etdiyi
ərəb əmiri Əbu Übeyd qəsbkarların təmsilçisi olub, istila siyasətini
üzə çıxarmaq üçün vasitə idi. Əbu Übeyd-Sidqi ərəblərin xalqa
işgəncə verən ümumiləşdirilmiş obrazıdır. O, “din”, “ədalət”, “bir
olan allahın” iradəsinə tabe olmağın adı altında dinc xalqa olmazın
əzablar verən müstəbid idi.
Böyük bir insan, bir şəxsiyyət kimi mükəmməl yaradıcılıq
yolu keçmiş Sidqi Ruhulla sanballı davranışa, təmkinli xarakterə
malik idi. O, yaradıcılığa başladığı ilk dövrlərindən aktyorluq
peşəsinə hörmətlə yanaşmışdır. Öz həyatını səhnə sənətinə, aktyorluq
peşəsinə hədiyyə etmişdir. Sidqi gənclik illərində müxtəlif
ədalətsizliklərlə qarşılaşmasına baxmayaq, bir anda olsa belə özünü
səhnəsiz təsəvvür etməmişdir. Onun amalı xalqda teatr məhəbbəti
oyatmaq və səhnəmizdə çıraq kimi yanmaq olmuşdur.
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III FƏSİL
AKTYOR YARADICILIĞININ ZİRVƏ DÖVRÜ
(1941-1959)
Sidqi Ruhulla üçün səhnədə “mənfi” və “müsbət”
adlanan iki qütb yoxdur. O, canlı insan deyilən
real bir həqiqəti göstərməyə çalışır.
Xalq yazıçısı Mehdi Hüseyn
Mən böyük iftixar hissi ilə yaşayıram ki,
Şərqin ən qüdrətli sənətkarlarından biri olan
Sidqi Ruhullanın müasiri olmuşam.
Xalq artisti Leyla Bədirbəyli

Azərbaycanın teatr sənətində böyük bir mərhələ təşkil edən
Sidqi Ruhullanın bənzərsiz istedadı gündən-günə parlamış və
mənsub olduğu xalqının sərvətinə çevrilmişdir. O, öz daxilində
xalqın əmanətini gəzdirirdi. Və bu əmanətin adı istedad idi.
1941-ci ilin yanvarında Sidqi Ruhullanın səhnə fəaliyyətinin
35 illiyi qeyd olundu. Bu münasibətlə Naxçıvana qonaq gələn
görkəmli səhnə ustasını teatr içtimayəti böyük məhəbbətlə
qarşıladılar. Onlar öz sənət müəllimlərinə hörmət əlaməti olaraq,
yanvar ayının 18-də S. Vurğunun “Vaqif” pyesini tamaşaçılara
göstərdilər. Bu tamaşada Qacar rolunu Sidqi Ruhulla ifa etdi.
Salonda toplaşan tamaşaçılar bu böyük aktyorun ifasında zövq
almışlar, onu hərarətlə alqışlamışdılar. O, yalnız tamaşa oynamaqla
kifayətlənməyib, teatrın yaradıcı heyəti ilə fikir mübadiləsi apararaq,
K. S. Stanislavskinin “sistemi”nın aktyor və rejissorların
tərbiyyəsində rolu haqqında maraqlı fikirlər söyləmişdir. S.
Ruhullanın
rejissor
sənəti,
repertuarı
müasir
əsərlərlə
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zənginləşdirmək və s. yaradıcılıq məsələləri barədə tövsiyyələri
Naxçıvan teatrının inkişafı üçün faydalı olmuşdur.
Sidqi Ruhulla 1941-ci ildən ömrünün sonuna, yəni 1959-cu il
may ayının 5-ə qədər mürəkkəb və müxtəlif xaraktelərə malik olan
ziddiyyətli obrazlar yaradıb.
O, V. Şekspirin “Kral Lir” faciəsində Kral Lir (tərcümə M.
İbrahimov, rej. Aleksey Qripiç, 24.04.1941), S. Vurğunun “Fərhad
və Şirin” mənzum faciəsində Şapur (rej. A. İsgəndərov, 06.11.1941),
M. Təhmasibin “Aslan yatağı” əsərində Polkovnik (rej. Ə. Şərifov,
28.03.1942), Z. Xəlilin “İntiqam” mənzum dramında Taras (rey. S.
Turabov, 16.05.1942), M. Hüseynin “Nizami” pyesində Əbdək (rej.
A. İsgəndərov, 16.08.1942), V. Rokkun “Mühəndis Sergeyev”
əsərində Pavel Talgin (tərcümə S. Rəhman, rej. S. Turabov,
28.11.1942), S. S. Axundovun “Eşq və intiqam” tamaşasında Şahbaz
bəy (rej. Əliheydər Ələkbərov, 01.10.1943), A. Ostrovskinin “Tufan”
pyesində Dikoy (tərcümə Ə. Məmmədxanlı, rej. Ə. Şərifov,
20.11.1943), C. Cabbarlının “Sevil” əsərində Atakişi (rej. Ə. Şərifov,
17.06.1944), M. Hüseyn və İ. Əfəndiyevin “İntizar” dramında Alxas
bəy (rej. S. Turabov, 26.12.1944), M. S. Ordubadinin “Dumanlı
Təbriz” əsərində Səttar xan (rej. A. İsgəndərov və Ə. Şərifov,
28.04.1945), Z. Xəlilin “Qatır Məmməd” mənzum pyesində Görüş
dayı (rej. S. Turabov və Ə. Ələkbərov, 03.05.1945), A. Şaiqin
“Nüşabə” mənzum dramında Uluca (rej. Ə. Şərifov, 25.07.1946), B.
Çirskovun “Qaliblər” əsərində Vinoqradov (tərcümə R. Təhmasib,
rej. Ə. Şərifov, 31.05.1947), Ə. Məmmədxanlının “Şərqin səhəri”
pyesində Ağalarov (rej. A. İsgəndərov, 07.11.1947), A. Fadeyev
“Gənc qvardiya”sında Andrey Valko (romanı səhnələşdirən Q.
Qrakov, tərcümə T. Əyyubov, rej. M. Məmmədov, 04.04.1948), A.
Boryanovun “O tayda” əsrində Mudizmura (tərcümə Ə.
Məmmədxanlı, rej. Ə. Şərifov, 08.04.1949), C. Cabbarlının “Solğun
çiçəklər” faciəsində Həmzə (rej. Əliheydər Ələkbərov, 04.06.1949),
S. Vurğunun “Xanlar” mənzum dramında Muxtar bəy (rej. A.
İsgəndərov, 21.12.1949), Ə. Haqverdiyevin “Dağılan tifaq”
faciəsində Nəcəf bəy (rej. M. Məmmədov, 27.01.1950), Ə.
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Məmmədxanlının “Od içində” pyesində Zeyni baba (rej.A.
İsgəndərov, 05.05.1951), H. Muxtarovun “Ailə namusu” əsərində
Allan (rej. T. Kazımov, 30.10.1951), K. Haldoninin “Məzəli hadisə”
komediyasında Rikard (tərcümə S. Rəhman, rej. T. Kazımov,
04.01.1952), C. Cabbarlının “Sevil”ində Atakişi (rej. Ə. Şərifov,
23.02.1952), S. Vurğunun “Fərhad və Şirin” mənzum faciəsində
Şapur (rej. A. İsgəndərov, 06.10.1952), N. Hikmətin “Türkiyədə”
tamaşasında Polis rəisi (tərcümə Ə. Babayev, rey. A. İsgəndərov,
20.03.1953), Y. Yanovskinin “Prokurorun qızı” əsərində Prokuror
(tərcümə və rej. M. Məmmədov, 10.06.1954), C. Məcnunbəyovun
“İldırım” pyesində Usta Piri (rej. Ə. Ələkbərov, 24.12.1955), A.
Şteynin “Şəxsi iş” əsərində Çernoqubov (tərcümə Ə. Məmmədxanlı,
rej. Ə. Şərifov, 25.03.1956), H. Cavidin “Şeyx Sənan” faciəsində
Platon (rej. A. İsgəndərov və Ə. Şərifov, 13.10.1956), S. Rüstəmin
“Qacaq Nəbi” mənzum pyesində Təhmas bəy (rej. Ə. Ələkbərov,
08.03.1958) rollarını ifa etmişdir.
Sidqi Ruhulla Azərbaycan, rus və qərbi Avropa
dramaturqlarının əsərlərində müstəsna bacarıqla müxtəlif xarakterli
obrazlar yaratmışıdır. Sidqi, F. Şillerin “Qaçaqlar” və “Vilhelm Tell
“əsərində Frans Moor və Vilhelm Tell rollarını ifa etməklə bu
obrazların dünya səhnələrində olan ifaçılarının sayını artırmışdır.
Qərbi Avropa müəlliflərinin içərisində Şekspir Sidqi
Ruhullanın ən çox sevdiyi qələm sahiblərindən biri idi. O, bu dahi
dramaturqun “Otello”, Romeo və Cülyetta”, “Maqbet” faciələrində
Yaqo, Eskal, Banko obrazlarının orijinal və əvəzsiz ifaçısı olmuşdur.
1941-ci il aprel ayının 24-də Mirzə İbrahimovun tərcümə
etdiyi V. Şekspirin “Kral Lir” faciəsi Aleksey Qripiçin qurulşunda
tamaşaçılara təqdim olundu. Premyeradan üç gün qabaq yəni aprelin
21-də “Karl Lir”in baş məşqi və baxış tamaşası oldu.
Mehdi Məmmədov (“Kommunist” qəzeti, 23.04.1964) yazır
ki; ““Kral Lir” əsərində dövlət və hökmdarlıq faciəsi xüsusi bir
əzəmətlə çox dərin və qəribə bir ziddiyyətlə təsvir edilmişdir. Kral
Lirin faciəsi orasındadır ki, o, hökmdar vəzifəsini bir vəzifə, bir borc
deyil, ancaq bir imtiyaz və ixtiyarat kimi qiymətləndirir”.
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“Monimental səpgidə tamaşaya qoyulan bu əsərdə qüdrətli
aktyor ansamblı çalışırdı. Bu tamaşada Kral Lir rolunu Sidqi Ruhulla
və Ələsgər Ələkbərov ifa edirdi” (4).
“Sidqini rol üzərində necə dərindən işlədiyini mən xüsusən
Şekspirin “Kral Lir” faciəsi hazırlanarkən daha ətraflı və müntəzəm
müşahidə edə bildim. Bütün kollektivin iştirakı ilə əsərin oxunuşu və
təhlili zamanı müstəsna qulaq asan, əsəri və əsərə aid bəzi ədəbiyyatı
evdə bir daha gözdən keçirən Sidqi mənimlə də bu barədə tez-tez
söhbət edir, “Kral Lir”in mənasını, əhəmiyyəti, ifadə etdiyi ideallar
və ehtiraslar, səhnə taleyi barədə bildiklərini və düşündüklərini
mənimlə bölüşdürürdü. Bir dəfə o mənə dedi:
- Getdikcə mən Liri daha artıq sevirəm. Çox mürəkkəb və
dərin surətdir. Hər kəlməsi, hər cümləsi məna ilə doludur. Həm də
bir məna ilə yox, min məna ilə! Bu gün oxuyuram, mən də bir fikir
oyanır, sabah baxıram ki, başqa, daha dərin fikirlərə düşmüşəm.
-Əsəri tərcümə etdiyim zaman mən də bu hissləri yaşamışamdeyib cavab verdim.-Həmişə mənə elə gəlir ki, Şekspir bir dəryadır,
əzəmətli, böyük, nəhayətsiz bir dərya!...
Sidqi fikrə gedib, özünəməxsus, dərindən gələn bir səslə dedi:
-Aktyor üçün onun qədər material verən bir dramaturq gərək
ki, yoxdur. Hər halda mən onun əsərlərində böyük həvəslə və
ləzzətlə oynayıram. Xüsusən, Lir surəti məni çoxdan düşündürür.
-Bilirəm, gərək ki, bu rolu bir dəfə oynamışınız?
-İyirmi il bundan qabaq. O, bir təcrübə idi. İndi tamamilə
başqa cür oynayacağam. Axı, indiki həyat təcrübəm, səhnə
təcrübəmlə ondakı bir deyil. Lir surətini yaxşı duymaq, anlamaq və
yaratmaq üçün bunların əhəmiyyəti çoxdur...
... “Kral Lir”dəki genişlik, dramaturji konfliktin sadəliyi,
təbiiliyi, eyni zamanda şaxələnməsi, həyatın, yüksək siyasi
təzahürlərindən tutmuş ən adi məişət mənzərələrinə qədər, müxtəlif
cəhətlərini əks etməsi Sidqini də heyrətə salır və valeh edirdi. Bir
dəfə o mənə dedi:
“Kral Lir”də çox hadisələr var. Tiplər müxtəlif, əhvalatlar
zəngin və oynaqdır. Edqar-Edmund xətti ayrılıqda sanki kral və onun
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qızları xətti ilə bağlı deyil. Sərbəst bir xətdir, ona paraleldir. Sanki bu
paralel xətlər birləşməyəcək, əslində isə birləşirlər. Lap dramın
başlanğıcında onlar vəhdət təşkil edir.
-Sizcə bu iki xətti birləşdirən nədir?-deyib mən soruşdum.
Sidqi fikrə getdi və xeyli düşünüb, təmkinlə dedi:
-Şekspirin fəlsəfəsi, insanpərvərliyi, həqiqətə və insana olan
məhəbbəti!
Məncə bu doğru cavabdır və aktyorun rol üzərində dərin
düşünçələrindən doğmuşdur. Doğrudan da “Kral Lir”dəki bir çox
hadisələr və əhvalatlar, çoxlu və müxtəlif insan xarakterləri, onların
taleyi bir-biri ilə zahiri cizgilərdən, zahiri xətlərdən artıq, daxili
xətlərlə, mənəvi-əxlaqi və fəlsəfi motivlərlə birləşmişdir. Bu
motivləri tapmaq, obrazların daxilinə enmək, onların ürək tellərini
titrədən mizrabı düz vurmaq aktyordan dərin təfəkkür, müşahidə,
intuisiya istəyirdi. Sidqi Ruhullanın Kral Liri necə öyrəndiyini,
obrazın necə endiyini, onun daxili aləmini necə canlandırdığını mən
maraqla müşahidə edirdim...
Sidqi Ruhulla rol üzərində işlərkən ... xoşuna gələn səhnələri,
ürəyinin müəyyən duyğularını oxşayan fikirləri, hər bir insana
məxsus ədalət və həqiqət hisslərini tərənnüm edən fəlsəfi-estetik
görüşləri səhnədə xüsusi boyalarla canlandıra bilmişdi. Sonralar,
tamaşa hazır olanda mən Sidqinin bu səhnələri necə hərarətlə
oynadığına valeh idim, o həmin səhnələri və ehtiraslarla aşılayırdı ki,
sanki müqəddəs şəxsi inam və əqidəsini hansı təhriflərdənsə qoruyur,
müdafiə edirdi” (22).
“Əsərin baş qəhrəmanı Liri iki aktyor oynayırdı. Kral Lir
kimi mürəkkəb bir surəti yaratmaq üçün kollektivdə iki mürəkkəb bir
surəti yaratmaq üçün kollektivdə iki aktyor olması öz-özlüyündə bir
yüksəliş və inkişaf əlaməti idi.
Lirin birinci ifaçısı SSRİ xalq artisti Sidqi Ruhulla öz rolu
haqqında yazırdı:
““...Şekspirin yaratdığı Lir surəti heç şübhəsiz ki, səhnə
aləmində yaranmış böyük surətlərdən biridir. Lir daxili ziddiyyətlərlə
dolu bir şəxsiyyət olduğu kimi, hadisələrin inkişafı nəticəsində
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tamamilə dəyişən mürəkkəb bir xarakterə malikdir. Mən, Lir rolunu
ifa edərkən bu surətin ziddiyyətlərini, onun həyat və
müqəddaratındakı bütün... dönüşləri əsərin qəhrəmanına layiq
səviyyədə yaratmağa çalışmışam. Mən çalışmışam ki, tamaşaçılar
Lirdəki despotluğu aydın gördükləri kimi, sonrakı dəyişiklikləri,
onun yenidən doğulmasını, ondakı azadlığa, humanizmə doğru olan
inkişafı aydın görə bilsinlər”.
Sidqi Ruhulla bu inkişafı, bu psixoloji çarpışmanı, bu faciəli
anları, xüsusən son pərdədəki tragik səhnəni ahir bir sənətkar kimi ifa
etdi. Sidqi Ruhullanın ifasında Lirin şəxsi faciəsi ictimai bir
keyfiyyətə çevrilirdi ki, bu da həm aktyorun, həm də rejissorun
qələbəsi idi”. (31).
Lir obrazı Sidqi Ruhullanın məhəbbət və sənətkarlıq qüdrəti
ilə tamaşaçılara təqdim etdiyi əsl sənət incisidir. Onu ifa etdiyi Kral
Lir dünya səhnəsini təlatümə gətirən ən dolğun surətlərdən biri idi.
Sidqinin Liri böyük bir sənətkarın zəfər tacının bəzəyi idi. Lir onun
ifasında əzəmətli, ehtiraslı, şöhrətli bir hökmdar idi. Bu üç
xüsusiyyət Lirinin xarakterinin açılmasında əsas göstərici idi. Sidqi
Lirin daxilindəki və zahirindəki əzəməti ustalıqla ğöstərə bilirdi.
“Birinci səhnədə Sidqi həyat dolu, öz hökmünə güvənən və
bu güvənməni səhnədə göstərə bilirdi. Onun Liri qürurlu və güclü
şah idi” (48).
“Uzun bir ömür sürən, lakin həyatın acısını dadmayan
qocaman Liri Sidqi əvvəllərdə öz hakimiyyətinin mütləqliyinə heç
bir şübhə etməyən, qanunun gücünü öz iradəsində görən müəzzəm və
məğrur bir kral kimi oynayır. Lakin həyatla üz-üzə gəldikdən, bir çox
“vəhşi xislət” insanlarla rastlaşdıqdan və dövranın acı həqiqətini dərk
etdikdən, xalqın əsas kütləsini öz gözlərilə əzab içində çılpaq və ac
gördükdən sonra Sidqi-Lir heyrətlənir, dəhşətə gəlir, əqlini (ağlınıİ.A.) itirir, dəlicəsinə üsyan və nəhayət vaxtilə qarğıyıb qovduğu
“mələk təbiətli”Kordeliyanı yenidən görərkən bir uşaq kimi sevinir,
gözləri yaşarır və öz əqilli (ağıllı-İ.A.) balasını məhəbbətlə qucaraq
səhnənin dərinliklərinə doğru gedir və qaranlıqda sanki qeyb olur. Bu
çox mənalı bir səhnə idi. Birinci şəkildə Kordeliya ilə birlikdə
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səhnəyə daxil olan Lir bir az sonra ondan üz döndərir. İndicə çəkdiyi
əzablardan sonra Kordeliyanın simasında tapdığı və qane olduğu
həqiqətin canlı ifadəsini görür və onunla birlikdə qaranlıqlara çəkilir,
ölümə gedir. Lirin faciəsi də bundan ibarətdir ki, onun ayılması,
həyat həqiqətini dərk etməsi və ölümü bir vaxta təsadüf edir” (9).
Sidqi, Karl Liri iki dəfə 1920-ci ildə mart ayının 19-də A.
İvanovun quruluşunda ifa etmişdir. Buradan belə bir nəticə hasil olur
ki, S. Ruhulla bu obraza iyirmi ildən artıq əmək sərf etmiş və Liri
bitkin bir səhnə qəhrəmanı səviyyəsinə qaldıra bilmişdir.
B. Şəkinskaya xatirələrində yazır ki; “Sidqi Ruhullanın
yaradıcılıq zirvəsində Şekspirin Kral Lir surəti durur. Bu tamaşanın
rejissorları A. L. Qripiç və Ş. Bədəlbəyli idi (“Kral Lir” tamaşasının
quruluşçu rejissoru A. Qripiç, rejssoru isə Ş. Bədəlbəyli idi-İ.A.).
Qripiç dəvət olunmuş rejissor idi. Odur ki, aktyorları yaxşı tanımırdı.
Yadımdadır, S. Ruhulla təkidlə Şəmsiyə müraciət edib, hökmən Kral
Liri oynamaq istədiyini deyirdi. Teatr rəhbərliyi isə Qripiçi
inandırmışdı ki, bu rol Sidqi Ruhullanın ifasında çox acıqlı, qəddar
çıxa bilər. Amma Ş Bədəlbəyli bu rolun S. Ruhullaya verilməsini
təkid etdi. Kral Lir ona tapşırıldı. Tənqidçilərin dediyinə görə, Sidqi
Ruhulla ilk səhn’lərdə rolu xudpəsənd, özündən razı kimi təqdim
edir. Bu düz deyildi. İlk səhnədə, o, daha doğrusu, böyük uşaq idi...
Lir gözəl musiqi sədaları altında sevimli qızı Kordeliya ilə
çiyin-çiyinə bütün səhnəni dolanır (bu səhnə mizanı sonra onları
ölümə apararkən təkrar olacaq), sonra krallıq taxtında əyləşir.
Kordeliya isə Kralın ayaqları altında xırda bir səndəlin üstündə
oturur, başını onun dizləri üstə qoyur...
Sidqi Ruhullanın ifasında bu mehriban ata, bu bədbəxt insan
teatrın qələbəsi idi. Onun Kordeliyanın cənazəsini qolları üstündə
gəzdirdiyi səhnə, güzgü ilə onun nəfəsini yoxlamaq istədiyi anlar
tamaşanı görənlərin xatirindən silinmir. Leyla Bədirbəyli deyir ki,
“Məni dram sənətinə gətirən sizin həmin səhnələr oldu”. Böyük
alimimiz Mustafa Topçubaşov bu tamaşanın bir gecəsini belə
ötürməmişdi. Tapşırmışdı ki, “Kral Lir”in bütün tamaşalarına onun
ailəsi üçün bir loja saxlanılsın. O, bu tamaşa haqqında heyranlıqla
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danışırdı. Təəssüf ki, müharibə başlandı (bu tamaşanı 1941-ci ilin
aprelin 24-dən müharibə başlayan günə qədər 13 dəfə oynadıq
(ictimai baxışla birlikdə-İ.A.)). Bununla da tamaşanın ömrü
qurtardı... Onu repertuardan çıxartmaq üçün min bir qısqanclıq, sənət
qısqanclığı göstərdilər: “Tamaşa gec qurtarır”, “Belə ağır gündə bu
əsərin yeri yoxdur”... və s.” (45).
Aktyor Lirin simasında övladlarının vəfasızlığına məruz
qalmış atanın və hakim olduğu dövrdə hökmdarın faciəsini,
fərdiyyətçilik fəlsəfəsinin boşluğunu göstərə bilmişdir. Lirin şurunda
yaranan təzad nəticəsində özünün faciəsi meydana gəlmişdir.
Sidqinin səkkiz onilliyi arxada qoymuş Liri, şiddətli əzablara məruz
qalırdı, ona ağlagəlməz bədbəxtliklər üz verirdi. Qızlarına güvənərək
var-dövlətini qızları Qonerilya və Reqana (Qonerilyanı Mərziyə
Davudova və Qəmər Topuriya, Reqananı isə Fatma Qədri ifa edirdi)
bölür. Lakin qızlar onu saymırlar. Əyilməz Lir qızlarına lənətlər
yağdıraraq onları tərk edirdi. Və Sidqi-Lir səfil, dilənçi kimi çöllərə
düşürdü. Onu oradakı kiçik monoloqu tamaşaçıları heyrətləndirirdi.
“Ey allahlar!.. Mənim qəlbimdə bir alicənab qəzəb alovu yandırın! ...
Mən öz möhkəmliyimi göz yasaları seli ilə rüsvay etmək istəmirəm.
Yox, qəlbsiz məxluqlar! Sizin hər ikinizdən intiqam alaram. Elə
intiqam alaram ki, bütün yer titrər”-deyə Lir-Sidqi fəryad edirdi. Bu
zaman o, intiqamçıya çevrilirdi. Onun şərəf və ləyaqəti təhqir
olunmuşdur. Aktyor S. Ruhulla bu səhnəni böyük faciəvi məharəti ilə
yüksək zirvəyə qaldırırdı.
“Sidqi Ruhullanın yaratdığı Lir obrazı teatrın qələbəsi idi...
Qacar, Zöhhak, Nadir, Frans, Yoqo kimi əzəmətli obrazlar yaradan
Sidqi Ruhulla, tamaşanın əvvəlində Liri uzun bir ömür sürən, lakin
həyatın acısını dadmayan, öz hakimiyyətinə heç bir şübhə etməyən,
qanunun gücünü öz iradəsində görən müəzzəm və məğrur bir kral
kimi oynayır. O, öz taxt-tacından əl çəkdikdə öz qüdrətini hifz
etdiyini düşünür. Kent (Qraf Kent rolunu Abbas Rzayev ifa edirdiİ.A.) ona deyir ki, o, öz hərəkəti ilə həyatı “həqiqət və azadlıqdan”
məhrum edir, amma Lirə elə gəlir ki, əksinə, o, öz rahatlıq və
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azadlığını daha da möhkəmləndirir və buna görə də həqiqət onun
tərəfindədir.
Lakin taxtdan əl çəkəndən sonra Lir həyatla ilk dəfə
üzləşdikdə, onun həqiqət və qanun haqqındakı bütün təsəvvürü altüst olur. Lir sanki gözləmədən tanış olmayan bir qanunsuzluq
aləminə düşür və özünü itirir. Sidqi, Lirin bu şaşqınlığını dərin
insanilik təzahürü və mühitin insaniyyətsizliyinə qarşı bir üsyan kimi
oynayır. Bir neçə mənəvi zərbə Liri özünə gətirir, onun gözləri açılır
və inanır ki, onu əhatə edən “vəhşi xislət” insanların insaniyyətinə
güvənmək ağılsızlıqdır. Bu həqiqəti dərk edən Lir-Sidqi hiddətlənir,
qəzəblənir, üsyan qaldırır. Lirin dəlilik səhnələrində belə Sidqi, rolun
çətinliyinə baxmayaraq, düzgün oynayır. O, Lirin “dəliliyini” onun
oyanması, dünyanı bütün dəhşətləri ilə görməsi kimi düşünür və belə
də oynayır. Lirin öz dərdi onu aşağı təbəqələrə yaxınlaşdırır, onun
gözünü açır; o, həyatın acı həqiqətini aydın görür... Yalnız bu zaman
o nəinki öz Kordeliyasını, hətta öz-özünü belə yenidən tapmış olur.
Lirin Kordeliya ilə görüşdüyü səhnə ən qüvvətli və
həyacanlandırıcı səhnələrdən biridir. Sidqi və Barat bu səhnəni dərin
məna və böyük bir ifadə qüvvəsi ilə oynayırlar. Rejissor A. Qripiç
burada birinci şəkildəki bir mizanseni (səhnə mizanı-İ.A.)
müvəffəqiyyətlə təkrar etmişdir: birinci pərdədə bir əli ilə
Kordeliyanı qucaqlayaraq səhnəyə daxil olan Lir, indi həmin
vəziyyətdə səhnədən çıxır. Birinci şəkildə Lir Kordeliyadan üz
döndərir, indi isə, çəkdiyi müdhiş əzablardan sonra Kordeliyanın
simasında, tapdığı və qane olduğu həqiqətin canlı ifadəsini görür və
onunla birlikdə qaranlıqlara çəkilir, ölümə gedir. Lirin faciəsi də
bundan ibarətdir ki, onun ayrılması, özünə gəlib həyat həqiqətini
dərk etməsi və ölümü eyni bir zamana təsadüf edir” (10).
Tənha səhnədə qoca Lirin bədəninə tufan, güclü yağış təsir
göstərdikcə Lir-Sidqidə insani keyfiyyətlər baş qaldırırdı. O, həyatı
şah kimi yox, yeri-yurdu olmayan insan kimi görür və dərk edirdi.
Hər zaman qəddar və amansız olan Lir özünün bu çətin vəziyyətində
yumuşalıb muma dönürdü. Hətta boran vaxtı yeganə sığınacaq yeri
olan daxmaya Lir-Sidqi onun çətin məqamlarında yalğız qoymayan
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Qraf Kentin daxil olmasını təklif edirdi. Bu səhnədə Lir-Sidqi ictimai
ədalətsizliyi başa düşürdü və imkanlı ilə yoxsul arasındakı fərqi
görürdü.
“... tufan səhnəsi barədə o (S. Ruhilla-İ.A.), çox düşünür, çox
axtarırdı. Məlumdur ki, bu səhnə aktyordan ən çox ustalıq tələb edən
bir səhnədir. Çünki burada Lirin dəli olması, heç də əqlini itirməsi
deyil, əksinə, elə həqiqətləri duyub dərk etməsidir ki, elə fikri fəlsəfi
kəşfləridir ki, bu kəşflər dünən böyük bir krallığa ağalıq edən qızğın
ehtiraslı hakimi bu gün müdrik bir filosofa çevirir. O, insan həyatını
bürümüş ədalətsizliyə, zülmə, yalana, artıq, lənət yağdırmaqla
qalmır, günaharlara cəza tələb edir, bir daha əlinə ixtiyar keçsə, insan
mənəviyyatını çürüdən, həyatı zəhərləyən bu rəzalətləri və onu
törədənləri məhv edər. Eyni zamanda, tufan səhnəsində elə epizodlar
və dialoqlar var ki, onlar Lirin mənən sarsıldığını, əqləgəlməz
nankorluq və ədalətsizliklərdən dəli olacaq hala gəldiyini göstərir.
Beləliklə, həmin səhnə müxtəlif şəkildə canlandırıla bilər: Lirin
bəsirət gözünün açılması, mənəvi cəhətdən ayrılıb kamilləşməsi,
həyatın əsl mənasını, dərin həqiqətlərini dərk etməsi şəklində və həm
mənəvi, həm də cismani iflasa uğraması, dəli olub, əqlini itirməsi
şəklində... Sidqi Ruhulla Lir surətinin daxili mürəkkəbliyinə, onun
mənəvi inkişafına, fikir və ehtiraslarının dəyişməsinə xüsusi diqqət
verirdi...
... Sidqi Ruhulla Lirin qızları ilə, yeznələri və əyanlarla
münasibətlərini təhlil edə-edə onun faciəsinin dərin ictimai mənasını,
bu böyük faciənin ifadə etdiyi humanist fikirləri və idealları necə
dəqiq surətdə özü üçün aydınlaşdırır, onların parlaq səhnə ifadəsinə
necə həssas və narahat bir ürəklə çalışırdı. Lakin Lirin səhnədə bütün
mürəkkəb hissləri ilə, bütün əzəməti ilə canlanması üçün bu azdır.
Lirin ümumbəşəri bir faciə kimi səslənməsi üçün eyni zamanda şərin,
zülm və ədalətsizliyin insan təbiətində “əzəli və əbədi” keyfiyyət
deyil, tarixi bir hadisə olduğunu göstərmək üçün nə isə daha bir şey
lazım idi. Göstərmək lazım idi ki, Lirin faciəsinin kökləri dərindir, bu
faciəni
törədən
mahiyyətcə
yaramaz,
ədalətsiz
ictimai
münasibətlərdir...
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S. Ruhulla “Kral Lir” faciəsində Lir rolunda
Uzun axtarışlardan, dərin ruhi iztirablarla dolu gərgin və
böyük zəhmətdən sonra Sidqi Lir surətini elə oynadı, elə yaratdı ki,
hamını valeh etdi. Ona baxanlar səhnədə canlı, böyük ehtiraslı insan
görürdü. Bu insanın faciəsi göstərirdi ki, zülmü, haqsızlığı,
nankorluğu aradan qaldırmaq üçün insanlar ədalətli ictimai
münasibətlər yaratmalıdır, “qızıl büt”ün əsarət və ağalığından
qurtarmalıdır” (22).
Lir-Sidqi üzərində başqasının təzyiqini hiss edərək zəifləyirdi.
Özünü ətrafındakı adi insanlar kimi aparırdı. Özünü yalandan dəli
kimi aparan Edqarı (Möhsün Sənani) çılpaq görən Lir-Sidqi şah
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libası ilə onun üstünü örtürdü. Ev-eşiksiz və ac qalan bu zavallı
insan, demokratik ruhlu bir şəxs idi.
Kəskin hadisələr cərəyan etdikcə Lir-Sidqi sarsılırdı. O,
özünün düşdüyü bu ağır vəziyyətə inana bilmirdi. Getdikcə onun
hərəkətlərində sərsəmliyin ilk təzahürləri meydana gəlirdi. Getdikcə
bu sərsəmlik artır və Lir-Sidqi dəli olurdu.
“Faciəvilik və psixologizm, başda Lir rolunda Sidqi Ruhulla
olmaqla, istedadlı aktyorların mürəkkəb ansamblı qarşısında duran
ümumi vəzifə yenə də bu idi. Şekspir teatrının təbiəti belədir ki, əgər
münasib aktyor yoxdursa, tamaşa lap əvvəldən uğursuzluğa
məhkumdur. Azərbaycan teatrında belə aktyorlar həmişə olmuşdir və
hətta indi, Şərifzadənin və Ülvinin itirilmiş olduğu bir vaxtda da var
idi; teatr Lir rolunu qocaman səhnə ustalarından birinə, doğma
səhnəyə xidmətinin 35 illiyini qeyd etməyə hazırlaşan Sidqi
Ruhullaya tapşırdı. Sidqi çox kral, şah, monarx rolunda oynamışdı,
lakin onun stixiyası Şərq idi. Zöhhak, Qacar, Nadir, Teymur-Sidqinin
şahanə qəhrəmanları bunlar idi. Doğrudur, Sidqiyə Qərb də yabançı
deyildi: Buridan, Frans, Yaqo. Lakin Şərq ona daha yaxındı və SidqiLirdən danışarkın, ilk növbədə, həmin Şekspir qəhrəmanına yeni
məlahət gətirən xüsusi bir cizgidən başlamaq lazımdır: bu, Lirdəki
patriarxallıq idi; onda Şərq qocalarından, şərqli müdriklərdən,
filosoflardan nə isə vardı. Böyüyə hötmət-Lir-Sidqi üçün son dərəcə
vacib məsələ idi; hər şeydən başqa bu, onun krallıq adsanı ilə bağlı
idi. Bu haqqın tapdanması kral ürəyini ağrıdırdı. Çünki tapdalanan
həm də atanın-insanın haqqı idi. Belə bir hissiyyatı yalnız Şərqlə
əlaqələndirmək, əlbəttə, doğru olmazdı. Şekspir surətinin
mahiyyətini Sidqi yaxşı başa düşürdü, dərindən duyurdu və onu
müasir bir səviyyədə, dinamik inkişaf prosesində yaradırdı. Taxtdan
əl çəkən Lirin şaşqınlığını aktyor dərin insanilik təzahürü və mühitin
insaniyyətsizliyinə qarşı bir üsyan kimi oynayırdı. Bir neçə mənəvi
zərbə Liri özünə gətirir, onun gözlərini açır və inandırırdı ki, onu
əhatə edən “vəhşixislət” insanların insaniyyətinə güvənmək
ağılsızlıqdır. Bu həqiqəti dərk edən Lir-Sidqi hiddətlənir, qəzəblənir,
üsyan qaldırırdı. Sidqi Lirin “dəliliyini” də onun oyanması, dünyanın
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bütün dəhşətlərini görməsi kimi düşünür və belə də oynayırdı. Lirin
öz dərdi onu aşağı təbəqəyə yaxınlaşdırır, onun gözünü açırdı; o,
həyatın acı həqiqətini aydın görürdü. Yalnız bu zaman o, nəinki öz
Kordeliyasını, bir insan, bir filosif kimi özünü də yenidən tapmış
olurdu” (12).
Kiçik qızı Kordeliyanı lənətləyən Lir-Sidqi sonda ona pənah
aparırdı. Kordeliya əlindən gələn köməyi atasından əsirgəmirdi. O,
atasını sağaltmaq üçün hər nə lazımdırsa edirdi. Lakin ağır xəstəliyə
düçar olmuş Lir sağalmırdı.
Lir-Sidqiyə başqa bir xədbəxtlik üz verirdi. Onun ümid yeri
olan kiçik qızı Kordeliya Edmund (Rza Əfqanlı və Süleyman
Tağızadə) tərəfindən öldürülürdü. Üz-gözündən nur yağan, bədbəxt
Lir-Sidqi qızının cənazəsi ömündə diz çöküb ağlalır və taqətsiz halda
həyatını itirirdi.
“V. Şekspirin “Kral Lir” əsərində də böyük aktyor (S.
Ruhulla-İ.A.) Lir obrazının dərin fəlsəfi mahiyyətini parlaq
sənətkarlıqla aça bilmiş və bu rolun dünya səhnəsindəki ən məşhur
ifaçıları ilə yanaşı durmuşdur” (43).
“Kral Lir rolunda Sidqi inqilabdan əvvəl də oynamışdı. Lakin
Sidqi həqiqi Kral Liri ancaq 1941-ci ildə yarada bilmişdir. Kral Lir
Qacardan sonra onun sənətində ikinci və ən gözəl, kamil sənət
nümunəsidir. Ümumiyyətlə, Sidqi Şekspirin əsərlərində Kral Lir və
Banko rollarını ifa edərkən göstərmişdir ki, o, dünyanın, Şekspir
surətləri yaratmaqla məşhur olan ən müqtədir səhnə ustaları ilə
yanaşı durur” (14).
Kral Lir dünya dramaturgiyasının ən mürəkkəb, faciəvi
obrazarından biridir. Şekspirin başqa faciələrində heç bir obraz Lir
qədər əsər boyu durmadan belə dəyişib, ayrı-ayrı
vəziyyətə
düşməyib.
Sidqi Ruhullanın tamaşaçıları məftunedici Lir obrazındakı
baş verən dəyişiklikləri öz fəlsəfi və məntiqi ardıcıllığını tapmışdır.
“... Sidqi Ruhulla böyük tragik rollar üçün yaranmamışdır. O,
səhnəmizdə dahi Ərəblinskinin teatr məktəbini keçmiş və onun
yolunu bu gün də, yüksək səhnə mədəniyyəti şəraitində, özünə
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məxsus bir talantla davam və inkişaf edirən həqiqi bir tragikdir.
Onun yaratdığı Kral Lir və Qacar obrazları, teatr tariximizdə qızıl
xətlərlə yazılacaqdır.
Sidqinin yalnız “mənfi” rollarda qüvvətli olduğunu iddia
edənlər də bu iki monumental obrazın unudulmaz səhnə ifadəsi ən
doğru bir cavab ola bilər” (19).
“Xeyirxahlığın əvəzində dərin məhrumiyyətlərə, ruhi
sarsıntılara məruz qalan Kral Lir (“Kral Lir”), bəşəriyyətin “boynunu
bir qılıncla üzməyə” hazır olan, insan qanına susayan Qacar
(“Vaqif”), qüvvət rəmzi qəhrəman Rüstəm Zal (“Səyavuş”), təbiətin
amansızlığından qəzəblənib insanlardan intiqam almaq üçün fitnəfəsad törədən Frans Moor (“Qaçaqlar”), həm ağıllı siyasətçi, həm
riyakar, ikiüzlü, xəbis Yaqo (“Otello”), bir qaşıq qanından qorxan,
var-dövlətinin əlindən çıxması üçün vətənini yadellilərin tapdağına
verən Altunbay, xoşbəxtliyi məzlumların faciəsi üzərində qərar tutan
Əbu Übeyd, xalqını, doğma qardaşını dini əqidəsində qurban verən
Aqşin (“Od gəlini”), bütün xarakter göstəricilərinə görə bir-birindən
fərqlənən başqa personajlar “Sidqi Ruhulla aktyorluq məktəbi”nin
parlaq nümunələridir” (38).
Yaradıcılığının kamillik dövründə Sidqi Ruhulla 1941-ci il
nayabr ayının 6-da A. İsgəndərovun quruluşunda S. Vurğunun
“Fərhad və Şirin” mənzum faciəsində xəyanətkar, rəssam Şapur
rolunu ifa etdi.
“Qəhrəmanlıq pafosu, romantik ruhu, monumental təfsiri,
vətənpərvərlik, sevgi və ülviyyət mövzularının poetik təcəssümü ilə
Səməd Vurğunun “Fərhad və Şirin” faciəsi teatrın yeni və mühüm,
təravətli və möhtəşəm sənət qələbəsi oldu. Ədil İsgəndərov “Fərhad
və Şirin” tamaşası ilə özünün rejissor məramnaməsinin daha bir
parlaq mərhələsinə qədəm qoydu. Yeni teatrın yeni yaradıcılıq
istiqamətində formalaşan, həmçinin bu səpkidə zəngin təcrübəni
sınaqdan çıxaran Ələsgər Ələkbərovun və Rza Əfqanlının (Fərhad),
Mərziyə Davudovanın və Fatma Qədrinin (Şirin), Sidqi Ruhullanın
(Şapur), Ağasadıq Gəraybəylinin (Xosrov), Hökümə Ələkbərovanın
(Qurbanova-İ.A.) (Məryəm), Yeva Olenskayanın (Məhmənəbanu),
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Əli Qurbanovun (Azər baba) romantik oyunlarında çox ciddi səhnə
uğurları vardı” (35).
Bu böyük aktyorun ifa etdiyi Şapur obrazı öz orijinallığı ilə
seçilirdi. Ona görə ki, aktyor obrazın spesifik xüsusiyyətlərini
düzgük dərk etmiş və dəqiq desək rolun açarını tapa bilmişdir.
Sidqinin Şapuru siyasətçi, ağıllı, ikiüzlü insan idi.
“Onun (S. Ruhullanın-İ.A.) diapazonunun genişliyi,
yaradıcılıq imkanlarının tükənməz olduğunu ondan bilmək olur ki,
dünən Kral Lir kimi dünya dramaturgiyasının ən mürəkkəb
surətlərindən birini müvəffəqiyyətlə oynayan aktyor bu gün
“Həyat”da Süleyman və yaxud “Fərhad və Şirin”də Şapur oynamağa
başlayır. Hər iki rol, həm Süleyman, həm də Şapur xain, iki üzlü və
ətraflarına ölüm saçan surətlərdir. Lakin hər ikisi də aktyor
tərəfindən bütün incəliyi və həyatiliyilə ifa edilir” (39).
Sidqi, Şapur obrazı üzərində məsuliyyətlə işləmişdir. O, şəxsi
yaradıcılıq imkanlarından hərtərəfli istifadə edərək bu mürəkkəb,
mənfi xarakteri tamaşaçılara təqdim etmək üçün yeni cizgilər
tapmağa müvəffəq olmuşdur.
“Sidqi Ruhulla Şapur rolunu ustalıqla ifa edir. Şapurun
xəyanətlərini göstərərkən, onun məharəti daha yüksək bir səviyyəyə
qalxır. Şirinin oğurlanmaq səhnəsində Sidqi son dərəcə mahirdir”
(19).
Beşinci səhnədə Şapur-Sidqinin vəziyyəti daha da
yaxşılaşırdı. Hiss olunurdu ki, onun danışığında inadkarlıq yaranırdı
və sarayda özünü əvəzolunmaz bir insan kimi aparırdı. Şapur-Sidqi
Xosrovu (bu rolu Ağasadıq Gəraybəyli və Əjdər Sultanov ifa
edirdilər) səbrə və dözümə çağırırdı, onu Fərhada qələbə çalmasına
inandırırdı.
Sidqinin Şapuru ifa son dərəcə orijinal idi. Bu orijinallıq
Xosrovla, Şirinlə və Fərhadla qarşılaşdığı səhnədə, xüsusəndə finalda
çox qabarıq görsənirdi.
“Sidqi Ruhulla səhnədə zahiri hərəkətlərə daha çox meyl
göstərən bir aktyordur. Bu, əlbəttə, uzun zamandan bəri vərdiş halına
gəlmiş bir üslubla əlaqədardır. Cəldlik, çeviklik, pauzasız oynamaq,
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çox vaxt ifa etdiyi rolların xarakterindən doğur. Sidqi obrazın daxili
varlığına bu zahiri hərəkətlərdən çıxaraq girmir, bəlkə əksinə, obrazı
daxildən duyaraq, yaşayaraq yaratdığı üçün bu hərəkətləri tapır və
beləliklə də obrazı tam və canlı göstərməyə müvəffəq olur.

S. Ruhulla “Fərhad və Şirin” mənzum faciəsində Şapur rolda
Sidqi Ruhulla əks etdirdiyi personajı dərindən öyrənir, onun
cildinə girir, lakin eyni zamanda özündən əl çəkmir. Obraza şüurla
rəhbərlik edir. Aktyorda ilhamla şüur gözəl bir vəhdət təşkil edir. Bu
da Sidqinin sənətindəki xüsusiyyətlərdən biridir... Sidqi Ruhullanın
məharəti ondadır ki, tamaşaçı səhnədə onun ittihamçılığını duymayır.
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Tamaşaçıya elə gəlir ki, Sidqi səhnədə olduğunu belə unutmuşdur.
Bu, ondakı sənətkar istedadının vüsətini göstərən bir cəhətdir...
Tamaşaçıya səhnənin şərtiliyini unutdurmaq, az-az səhnə ustasına
müyəssər olan bir səadətdir” (19).
1942-ci il may ayının 16-da rejissor Səftər Turabov şair və
dramaturq Zeynal Xəlilin Ukrayna partizanlarının həyatınan bəhs
edən “İntiqam” mənzum dramını tamaşaya qoydu və partizan Taras
obrazı Sidqi Ruhullaya tapşırıldı.
“Tamaşada sevindirici bir cəhət də Sidqi Ruhullanın qoca
partizan rolunu müvəffəqiyyətlə oynaması idi. Çünki Sidqini biz ən
çox klassik əsərlərdə ... görməyə adət etmişdik. Onun Ağa
Məhəmməd şah Qacardan sonra qoca ukraynalı partizanın əzəmətli
obrazını ölməz aktyorlara xas olan böyük sənətkarlıqla yaratdığını
sözlə izah etməyə çətinlik çəkirəm” (31).
Onun qoca Tarası ağ saçlı nurani bir döyüşçü idi. Sidqinin
Tarasında mərdliklə, müdrüklük vəhtəd də verilmişdir. Onun Tarası
adi tamaşa qəhrəmanı deyildir. Ömrünün yarıdan çoxunu azabəziyyət içərisində keçirmiş, nurdan yoğrulmuş bir insan idi.
Barat Şəkinskaya xatirələrində yazır ki; “1942-ci ildə Sidqi
Ruhulla ilə biz Zeynal Xəlilin “Intiqam” pyesini işləməyə başladıq.
Pyes Vətən müharibəsində, Ukrayna partizanlarından bir qrupu
haqqında mənzum dastan idi. O, Taras, mənsə onun qızı Nataşa
rollarında məşq edirdik. Buna qədər mən K. Simonovun “Bizim
şəhərli oğlan” əsərində Valyanı, M. İbrahimovun “Məhəbbət”ində
Hurini, “Madrid”ində Aida və Lafuend obrazlarını oynamışam.
Lakin Sidqi Ruhulla ilə oynadığım “İntiqam” tamaşasındakı hər
səhnənin mənim üçün böyük əhəmiyyəti vardı. Bir hadisə heç
yadımdan çıxmaz:
Quruluşçu rejissor Səftər Turabovun tamaşada belə bir səhnə
mizanı var idi. Faşitlər ata-bala bizi quyunun çarxına bağlayıb
çəkməli idilər. Əsl çarxa Sidqi Ruhullanı bağladılar. Mən isə
yalandan dartınmalı idim, guya məni də bağlayıb çəkirlər.
Razılaşmadım. Axı Sidqi müəllim hara, mən hara? Mübahisə,
inciklik, heç bir şey məni yumşaltmadı, axırda tənəffüs elan etdilər.
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Qayıdıb mən deyən kimi məşq etdim. İş qurtaranan sonra Sidqi
müəllim məni öpüb dedi:-Sağ ol, qızım. Sənətdə heç vaxt güzəştə
getmə! Adət edərsən...
Əvvəllər qorxa-qorxa yanaşdığım bu sənətkarla lap
mehribanlaşdıq. O vaxt məndən soruşsaydılar, hansı aktyora
oxşamaq istəyirsən, tərəddüdsüz deyərdim: S. Ruhullaya. Biz çox
tamaşada oynamışıq. Amma Sidqi müəllimlə oynadığım beş rol
onunla səhnə həyatımın ən əziz çağlarıdır.
Mən və sənət dostlarım oynadığım rollarda əvvəl surətin
daxili aləmini düzgün dərk etməyi, onu həyatımızın bir parçasına
çevirməyi, haqqında tam məlumat toplayıb sonra xarici effektlərqrim, geyim haqqında düşünməyi S. Ruhulladan öyrənmişik” (45).
1942-ci avqust ayının 16-da Adil İsgəndərovun quruluşunda
M. Hüseynin “Nizami” pyesində Sidqi Ruhulla və Ələsgər
Ələkbərov memar Əbdək obrazını tamaşaçılara təqdim etdilər. Bu
obraz sənət etibarilə S. Vurğunun “Fərhad və Şirin” əsərindəki
Şapura yaxındır. Şapur rəssam, Əbdək isə memardır. Ancaq bu iki
obraz xaraktercə bir-birləri ilə daban-daban zidir. Sidqinin Əbdəki
sənət aşiqi, yorulmaq bilmədən yaradan insan idi. Lakin Sidqinin
Şapuru isə tək rəssam kimi tamaşaçı qarşısına çıxmırdı, o, eyni
zamanda mahir cəsus və xəyanətkar idi.
“S. Ruhullanın yaratdığı memar Əbdək rolu da tamaşanın
maraqlı obrazlarındandır. Aktyor öz qəhrəmanının xarakterindəki
başlıca cəhətləri: vətənpərvərliyi, alicənablığı, dostu Nizamiyə (bu
rolu Rza Əfqanlı ifa edirdi-İ.A.) səadət və sevgisini göstərməyə nail
olmuşdu. Xalq gücünə inamı, ona arxalanması Əbdəki xalqın
gözündə ucaldır. Sadə xalq içindən çıxdığından Vətənin mənafeyini
vicdanla müdafiə edir və bu yolda onun iradəsini, dəyanətini heç
sındıra bilmir. Qəhrəmanlıq səhnələrində aktyor daha cazibəli idi.
Xüsuilə “üçüncü səhnədə, xəzərlərin əlində əsir olan bacısı Afaqın
(bu rolu Sona Hacıyeva və Hökümə Qubanova ifa edirdi-İ.A.)
yalvarışlarını eşidib yaralı halda səhnədə göründüyü anda” o, öz
aktyor bacarığından lazımi səviyyədə istifadə edirdi” (23).
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“İntiqam” tamaşasında S. Ruhulla-Taras; B. Şəkinskaya-Nataşa
rollarında
Sidqi memar Əbdəki lirik planda ifa edirdi. Onun Əbdəki
yaratmaq eşqi ilə yaşayan gənc idi. Aktyorun ifasına həzin bir lirizm
hakim olmaqla yanaşı, o, təbiətən romantik idi. Bu peşəkar memar
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olan Əbdək-Sidqi Vətənini, xalqını sevən, ana yurdunu abad görmək
istəyən qəhrəman idi. Düşmənlər onun vətəni olan Bərdəyə hücum
edəndə Əbdək-Sidqi əlində qılınc, tunc sinəsini qabardaraq
qəsbkarların qarşısına çıxırdı. Düşmənləri məğlub etdikdən sonra
Əbdək-Sidqi əsr götürülmüş bacısının sorağı ilə Şirvana gəlib, şah
üçün möhtəşəm bir saray tikirdi. Şah Əbdəkin bundan da yaxşı saray
tikə bilcək bir insan olduğunu bilib, onun ölümünə fərman verirdi.
Lakin Əbdək-Sidqi ölümdən qorxmurdu, şaha “Mən ölümdən
qorxmuram, hamı bu qara torpağın qonağı olacaqdır. Mən ölsəm də
yaşayacağam. Siz yaşasanız da ölüsünüz”-deyib ölümün gözünə dik
baxırdı.
Sidqi-Əbdək son dərəcə sadə insan idi. Bu sadəlik insanlara
olan hərəkətində, münasibətində də özünü biruzə verirdi. Sidqi
Ruhullanın ifa etdiyi Əbdək Dəstəgülə (Mirvari Novruzova) olan
məhəbbətini gənclik təravəti ilə ifa edirdi. Sidqi Əbdək obrazına
səhnə həyatı verəndə 56 yaşı var idi. Lakin tamaşaçılar bu məhəbbət
səhnəsində Sidqinin cavan olmadığını belə nəzərə almırdılar.
1943-cü il oktyabr ayının 1-də S. S. Axundovun “Eşq və
intiqam” faciəsi tamaşaya qoyuldu və Sidqi Ruhulla tamaşaçılar
qarşısında Şahbaz bəy obrazı ilə çıxış etdi.
“Əliheydər
Ələkbərovun
quruluş
verdiyi
tamaşa
müvəfəqiyyət qazandı və ədəbi ictimaiyyət tərəfindən rəğbətlə
qarşılandı. Bunun səbəbi yalnız pyesin əyləncəli və maraqlı süjeti
deyildi, həm də o idi ki, tamaşanın ideyası teatrın vahid humanizm
konsepsiyası ilə səsləşirdi. Zamanın şər qüvvələrilə, “ölüm və qan”
ehtirasının müasir təzahürlərilə mübarizəyə ruhlandıran bu tamaşa
müharibə dövrünün tamaşaçısana estetik zövq verə bilirdi” (12).
S. Ruhulla XX əsrin əvvələrində və sonra da yaratdığı rolların
əksəriyyəti müasir həyatla ayaqlaşan, aktyorun öz qabaqcıl görüşləri
ilə qaynayıb-qarışan obrazlar olmuşdur. Onun ifa etdiyi bu tipli
obrazlardan Nəcəf bəyi (“Dağılan tifaq”), Rüstəm bəyi (“Müsibəti
Fəxrəddin”), Hacı Səməd Ağanı (“Bəxtsiz cavan”) göstərmək olar.
Zəhmətkeş xalqın qanını soran bu xarakterləri S. Ruhilla qabarıq
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göstərərək, onlara qarşı dərin tamaşaçı nifrəti qazanmasına səbəb
olmuşdur.
Sidqinin “Eşq və intiqam” faciəsində yaratdığı Şahbaz bəy bu
cür ziddiyyətli surətlərdən biridir. Bu obrazda onun keçmişdə
yaratdığı qəddar bəylərin cizgiləri vardır.
“Sidqinin “Eşq və intiqamda”da böyük bir məhatərlə
yaratdığı Şahbaz bəy surəti, onun bu roldakı yüksək texnikası və
qüvvətli daxili yaşaması göstərir ki, sənətkar mürtəce bəyliyin sinfi
səciyyəsini, bu sinfin daxili mənəvi düşkünlüyünü öyrənmək üçün
çox böyük əmək sərf etmişdir. Şahbaz bəy Sidqinin rolunda diri olsa
da, nəfəs ala bilsə də, zülmə məhkum olan mülkədarlığın tipik
nümayəndəsidir. Sidqinin Şahbaz rolunda sanki bir nəfərin deyil,
müəyyən bir ictimai zümrənin ölümü əks olunmuşdur” (14).
Mənfi rolların mahir ifaçısı olan S. Ruhulla “ilhamla oynadığı
qədər də şüurla oynayır. Onun ifa etdiyi “mənfi” insan obrazları
tamaşaçıda dərin bir nifrət və qəzəb doğurursa, bu, sənətkarın
qəlbindəki nifrət və qəzəbin dərinliyinə dəlalət edir. Onun ürəyi
nəcib duyğularla döyünməsəydi, şübhəsiz bu “mənfi” insan obrazları
qat-qat zəif təsir bağışlardı” (19).
Həmin il də yəni 1943-cü il noyabr ayının 20-də A.
Ostrovskinin “Tufan” əsəri, Ə. Məmmədxanlının tərcüməsində, Ə.
Şərifovun quruluşunda səhnəyə qoyuldu və Dikoy obrazını Sidqi
Ruhulla ifa etdi.
Məlumdur ki, A. Ostrovskinin əsərlərindəki hadisələr ailə
çərçivəsində baş verir. Ancaq “Tufan” pysinin təsiri tamaşaçıları
daha böyük hadisələrə gətirib çıxarır. Onun həyat müşahidəsi
yazıçının bədii istedadının zənginliyini göstərən əsas cəhətdir.
Ostrovski həyatda baş verən hadisələri o qədər canlı, bitkin göstərir
ki, tamaşaçı bu həyatı ən xırda detalına qədər dərk edir.
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S. Ruhulla “Tufan” tamaşasında Dikoy rolunda
“Tufan” tamaşasındakı Savel Prokofeviç Dikoy obrazı Sidqi
Ruhullanın rus dramaturgiyasında yaratdığı son roludur. Sidqi öz
bənzərsiz ifası ilə Dikoya nifrətlər yağdıra bilmişdir. Onun Dikoyu
kobud, xudpəsənd bir tip idi.
Aktyorun ifasında Dikoy öz şəxsi mənafeyinin qulu olan, hər
cür insani keyfiyyətlərdən məhrum bir tip idi . Özündən razı insan
olan Dikoy-Sidqi yaşadığı şəhərin “tanınmış” simalarndan sayılırdı.
Onun çəkinəcəyi bir insan yox idi, ağlına gələn hərəkəti eləyirdi.
Sidqi Ruhulla Dikoyun qaba insan olduğunu tamaşaçılara çatdırmaq
üçün obraza uyğun hərəkət və ştrixlər tapmışdır. Dikoy-Sidqi
ətrafındakı insanlarla söhbət və ya mübahisə etdikdə özündən razı
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halda baş barmağını jiletinin aşağı cibinə salıb hökm verirdi. Onun
verdiyi hökm dəyişilməz idi. Bir sözünü iki eləmək mümkün deyildi.
Əsəbi vəziyyətdə olduqda həsası (əl ağacı) ilə insanların gözünün
odunu alırdı.
Dikoy-Sidqinin səsi yoğun və xırıltılı idi. O, səsinin bu
formasından istifadə edib, evdə və çöldə insanların üstünə qışqırır,
onları hədələyirdi.
Kulıgin (bu rolu Əli Qurbanov və Abbas Rzayev ifa edirdilər)
hörmətlə Dikoy-Sidqiyə yaxınlaşıb şəhərə bir saat düzəltdirmək üçün
10 manat verməsini xahiş edirdi. Onu tərs-tərs süzən Dikoy-Sidqi
“Kim bilir bəlkə sən bu pulları çırpışdırmaq istəyirsən”-deyə
Kulıgini acılayırdı. Özünü itirən Kulıgin “Mənim barəmdə heç kəs
pis bir şey deyə bilməz” cavabını verirdi. Dikoy-Sidqi özündən razı
hada “Deyirəm ki, sən quldusan, vəssalam. Mənə nə edəcəksən.
Məhkəməyə verməyəcəksənki... İstəsəm basıb ayağmın altında
əzərəm” deyə özündən razı alda cavab verirdi.
Bütün bu deyilənlərdən belə qənaətə gəlmək olar ki, Dikoy
obrazı Sidqi Ruhulla yaradıcılığında işlənmiş, bitkin və yadda qalan
surətlər cərgəsinə daxil olmağa tam layiqdir.
1944-cü il dekabr ayının 26-da Səftər Turabovun quruluş
verdiyi “İntizar” pyesi tamaşaya qoyuldu. M. Hüseynin və İ.
Əfəndiyevin müştərək qələmə aldığı bu əsərdə Alxas bəyi Sidqi
Ruhulla ifa edirdi.
Ailə dramı olan “İntizar” əsəri sadəcə hadisələr dramı yox,
xarakterlər, ehtiraslar dramı formasında qələmə alınmışdır. Bu əsərdə
düşündürücü obrazlar çoxdur ki, bunlarda əsərin səhnədə
müvəffəqiyyət qazanmasına şərait yaradırdı. Bu obrazlardan biri də
Alxas bəydir.
“... Sidqi bu rolda bir az zarafatcıl, çox həssas, mahir,
dünyanın hər üzünü görmüş bir qoca müharib halını alır. Onun
gözündən heç bir şey qaça bilmir” (15).
Alxas bəy generaldır. Sidqi Ruhulla bu obrazın simasında
həyatının böyük bir hissəsini döyüşlərdə keçirmiş, əzab-əziyyətin
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içindən mərdliklə çıxmış, mərd, şir ürəkli, bəyaz saçlı igid
döyüşçünü böyük sənətkarlıqla tamaşçılar qarşısında yarada bilmişdi.
1941-1945-ci il müharibəsi illərində Alxas bəy rahatlıq nə
olduğunu bilmirdi. O, silah gtürüb döyüşlərə qatılmaq istəməyinə
baxmayaraq, qocalıq və səhhəti ona imkan vermirdi. O, oğlu
Qambayı (bu rolu Süleyman Tağızadə və İsmayıl Dağıstanlı ifa
edirdi) cəbhəyə yolla salır, mərdliklə döyüşməyi tövsiyyə edirdi.
“O, (S. Ruhulla-İ.A.) oğlunun ölüm xəbərini təmkinlə
qarşılayr, iztirabı və kədəri daxili bir müqavimət qüvvəsi ilə dəf
etməyi başqalarına da öyrədir. Kədər səadət uğrunda mübarizəyə
mane olmamalıdır. Müharibə milli xarakter üçün dəyanət məktəbi
olmuş, hiss və fikirlərdə melodram ünsürünü kökündən qazımışdı.
Bunun isə səhnə realizminə bilavasitə dəxli var idi. Kədər mədliklə
doğmalaşmış, bu isə öz növbəsində, göz yaşına, sızıltıya, daxili
üzgünlüyə meyli aktyorun səhnə təcrübəsindən qovmuşdu. Çox
səciyyəvidir ki, müharibə dövrü tamaşalarında iztirab və kədər teatrın
görkəmli aktyorları olan Sidqi Ruhulla (Alxas), Kazım Ziya
(Muğan), Mərziyyə Davudova (Ülkər) tərəfindən dərindən və
inandırıcı bir şəkildə açılırdı” (12).
Sidqi Ruhulla yaradıcılığının əsas xüsusiyyətlərindən biridə
ondan ibarətdir ki, o ifa etdiyi obrazın xarici effektinə o qədər də
aludə olan sənətkarlardan deyildir. O, yaradıcılığıda əsasən obazın
daxili keyfiyyətini açıb göstərməyə üstünlük verən nadir
sənətkarlardan idi. Və bu xüsusiyyət Alxas bəy obrazında özünü
daha qabarıq göstərirdi. Sidqinin ifa etdiyi Alxas bəyin daxili aləmi
olduğca zəngin idi. O, böyük mənəviyyat sahibi idi. Aktyor bu
psixoloji obrazı yüksək bədii səviyyədə yaradaraq, ona qarşı
tamaşaçı məhəbbəti qazandırmışdır.
1945-ci il aprel ayının 28-də A. İsgəndərov və Ə. Şərifov
böyük Azərbaycan ədibi M. S. Ordubadinin “Dumanlı Təbriz”
əsərini tamaşaçıların ixtiyarına verdi.
Bu əsər müəllifin “Dumanlı Təbriz” romanının birinci və
ikinci hissəsindəki hadisələr əsasında qələmə alınmışdır. Bu əsərdə
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bədii-sənətkarlıq məsələləri ön plana çəkilmiş, inqilabi mövzu
genişlənmişdir.
Rejissorlar bu tamaşada Səddar-milli Səttar xan obrazını Rza
Əfqanlı və Sidqi Ruhullaya, Salar-milli Bağır xan obrazını isə Əjdər
Sultanova tapşırmışdılar.
1905 və 1911-ci illərdə milli-azadlıq hərəkatının qəhrəmanı,
Yaxın Şərqin ən görkəmli inqilabçısı Səttar xanı səhnədə
canlandıranda Sidqi Ruhullanın yaşı artıq 60-ı haqlamışdır. Yəni
aktyor ifa etdiyi qəhrəmanından 10-11 yaş böyük idi. Buna
baxmayaraq Sidqinin böyük peşəkarlığı nəticəsində bu hiss
olunmurdu.
S. Ruhulla Səttar xan obrazını yaxşı başa düşdüyündən tarixlə
bağlı olan səhnələrin məhsuliyyətini dərk edirdi. Böyük və mürəkkəb
xarakterlər ifa etməkdə səriştəsi olan Sidqi Ruhulla bu obrazı
istedadının gücü ilə tamaşaçılara təqdim edə bilmişdir. Bu böyük
sənətkar Səttar xanın xüsusiyyətini özününkiləşdirmiş, onu bacarıqlı
siyasətci və diplomat kimi xalq üsyanının rəhbəri səviyyəsinə qaldıra
bilmişdi. Sidqinin Səttar xanı xalqın içərisindən çıxmış, böyük
təfəkkür sahibi, sarsılmaz bir qəhrəman idi.
1947-ci il noyabr ayının 7-də A. İsgəndərov tamaşaçılara Ə.
Məmmədxanlının “Şərqin səhəri” əsərini təqdim etdi. Bu əsərdə
müxtəlif xarakterli zəngin obrazlar var idi. Rejissor bu müasir əsərdə
monumentallığı ön plana çəkmişdi.
Rejissor “Şərqin səhəri” tamaşasında Sidqi Ruhullaya
milyonçu Ağalarovun obrazını tapşırmışdı və aktyorda bu obrazı
yüksək bədii səviyyəyə qaldıra bilmişdi. “Sidqi bu rolu sənətkaranə
bir sadəliklə oynayır. Tərəddüd, şübhə, gələcək qorxusu və çarədənçarəyə atılmaq-Sidqi ifasının əsas xüsusiyyətləridir” (39). Sidqi
mülkədar Ağalarovun var-dövlətə sahib olmasını realist boyalarla
göstərə bilmişdir. Sərvətinin əlindən çıxmasını hiss edən AğalarovSidqinin nitqində həyacan hiss olunurdu.
“Ağalarov rolunu oynayan Sidqi Ruhulla köhnə neft sahibinin
ifadəli obrazını yaradır... Yeni fəhlə kommunası təhlükəsi, “mazutlu
xalq” qarşısındakı qorxu onu bükülməyə, qapalı pəncərə arxasında
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gizlənməyə məcbur etmişdir. Bakı fəhlələrinin öhdəsində gəlmək
üçün orduya, silaha, atəşə müraciət edirkən göstərdiyi şaşqınlıq onun
gücsüzlüyünü, hökmsüz, qüvvəsiz bir “ağa” vəziyyətinə düşdüyünü
isbat edir” (10).
Mədənlərdə çalışan fəhlələrin küçədə nümayişini görən
Ağalarov-Sidqi təngnəfəs vəziyyətdə evə gəlirdi. “Oh, lətənə gələsən
səni belə şəhər” deyib zamanədən şikayətlənirdi. İzdiham etdikçə
artırdı. Küçədən “Rədd olsun Ağalarov” və b. şüarlar səslənidi.
Ağalarov-Sidqi bu sözləri eşitməmək üçün əlləri ilə qulaqlarını bərkbərk tuturdu, izdihamın səsindən qorxuya düşüb gözlərini bərəldib,
qapıları, pəncərələri bağlamaq əmrini verirdi.
Varidatının əldən çıxmasından qorxan Ağalarov-Sidqi əvvəlki
vəziyyətini saxlamaq üçün gah bəzi yerli və xarici qüvvələrə baş
əyərək özünü müdhiş vəziyyətə salırdı.
“Sidqi Ruhullanın oynadığı Ağalarov isə ölən dünyanın,
çəkilən günlərin “qəhrəmanıdır”. Öz milyonlarına, ... ingilis
Tomsona (Kazım Ziya-İ.A.) arxalandığına, fəhlələri top-tüfənglə
təhdid etdiyinə baxmayaraq, o daxili məvazinətdən məhrumdur. O
daim qorxu və təhlükə içərisindədir. O çığırır, bağırır, təhdid edir.
Lakin özü də öz hərəkətlərinin təsirsiz olduğunu duyur, gülməli
vəziyyətə düşür. Öz evində “basıb kəsən” Ağalarov Tomsonun
hüzurunda cücəyə dönmüş halda qısılıb durur.
Sidqi oynadığı surətin bu gücsüz böyüklüyünü bütün
gülünclüyü ilə, istehzalı və satirik boyalarla göstərir” (9).
İnqilab qələbə qazandıqda sonra bütün Bakı milyonçuları
kimi Ağalarovda çox çətinliklə şəhəri tərk etməyə məcbur olur.
Çünki Bakıdan ayrılmaq Ağalarov-Sidqi üçün ağır idi. Onun nəyə
var torpağın altında idi. Bu onun üçün çox ağır bir dərdə
çevrilmişdir.
Qacmaq üçün hamı tələsik gəmiyə minərkən, Ağalarov-Sidqi
tərəddüd edirdi. O, bu hadisələrdən o qədər sarsılmışdır ki, nə
etdiyini bilmirdi, sərsəm kimi idi. Arxadan eşidilən güllə səsinə və
gəmi kapitanının müraciətini eşidib, özünə gələn Ağalarov-Sidqi
sandıq üstünə qalxıb, yumruğu ilə hədələyərək, “Dayan ey lənətə
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gəlmiş üsyanlar şəhəri” ilə başlanan monoloqunu söyləyib, bədəninin
ağırlığını əl ağacına salaraq qaranlıqda gözlə güclə görünən körpüyə
tərəf geirdi, elə bil ayaqlarına daş bağlamışdılar, ayaqlar arxasınca
getmirdi...

S. Ruhulla “Şərqin səhəri” əsərində Ağalarov rolunda
Ağalarov-Sidqi qorxaq, burnundan uzağı görməyən bu
insanın mənəviyyatı kasıb, düşüncəsi dar idi. Bu milyonlar sahibi
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iradəsiz insan idi. Bütün bu “insani” keyfiyyətlər Ağalarovun
xarakteri üçün səciyyəvi idi.
“Son illərdə Sidqi burjuaziyanın çirkin mənəviyyatını, onun
mənfur qalıqlarını ifşa edən rollarda xüsusi ustalıq göstərmişdir.
Süleyman (“Həyat”), Muxtar bəy (“Xanlar”), Ağalarov (“Şərqin
səhəri”) belə surətlərdəndir. Ağalarov rolunda Sidqi müstəsna
bacarıq göstərmiş, burjuaziyanın pula, sərvətə olan hərisliyini böyük
məharətlə ifşa edə bilmişdir” (14).
Ağalarov, Sidqi Ruhullanın ifasında keçən əsrin 20-ci
illərində yaranmış kapitalistlərin ümumiləşdirilmiş obrazı idi. Bu
obraz ilə Sidqi bir daha özünü böyük bir səhnə ustası kimi
təsdiqləmişdir.
M. K. Kazımov aktyorla bağlı xatirələrində qeyd edir ki; “Sidqi teatr təhsili almamışdı... Amma Sidqi artist oldu. Özü də SSRİ
xalq artisti oldu. “Stalin” mükafatını da ilk dəfə Azərbaycanda Sidqi
aldı (“Stalin” mükafatını ilk dəfə Azərbaycan teatrında 1943-cü ildə
M. A. Əliyevə “Məhəbbət” pyesində Məşədi Qulamhüseyn obrazına
görə verilib-İ.A.). Həmin mükafatı təqdim etmək üçün tamaşalara
baxış keçirilirdi. O zaman bu mükafat çox nüfuzlu sayılırdı. Bu
mükafatın sahibini tapmaqdan ötrü Gürcüstanın baş aktyoru Xorava
Bakıya gəlmişdi. Sidqi də həmin vaxtlar yıxıldığı üçün ayağı gipsdə
gəzirdi. Ancaq o, bu vəziyyətdə səhnəyə çıxıb, Ənvər
Məmmədxanlının "Şərqin səhəri"ndə oynadı. Teatrda "Stalin"
mükafatını bu tamaşa, ... qazandı”.
“Şərqi səhəri” tamaşası o vaxtkı Sovetlər ittifaqında böyük
rezonansa səbəb oldu. 1948-ci ildə bu tamaşanın yaradıcı heyyətinin
bir qisminə, quruluşçu rejssor Adil İsgəndərova, rəssam Nüsrət
Fətullayevə, aktyorlardan Mirzağa Əliyevə (Nəcəf bəy), Sidqi
Ruhullaya (Ağalarov), Kazım Ziyaya (General Tomson), Rza
Əfqanlıya (Fərhad), Mərziyə Davudovaya (Gülzar), İsmayıl
Dağıstanlıya (Kirov) Stalin mükafatı (sonralar SSRİ Dövlət mükafatı
oldu) verildi.
1948-ci il aprel ayının 4-də A. Fadeyevin “Gənc qvardiya”
romanı əsasında hazırlanmış (rej. M. Məmmədov) tamaşa səhnəyə
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qoyuldu və Andrey Valko obrazını S. Ruhulla ifa etdi. Aktyor bu
ifasında böyük səhnə təcrübəsi açıq-aydın görünürdü. Onun Andrey
Valkosu güclü təsirə malik xarakter idi. Xüsusən həbsxana səhnəsi
tamaşaçıların yaddaşında dərin iz buraxmışdı.
“Akademik Milli Dram Teatrı 1930-cu il Olimpiyadasından
sonra ikinci dəfə 1948-ci il avqust ayının 20-dən sentyabr ayının 5-nə
qədər özünün 75 illik yubileyi ilə əlaqədar Moskva şəhərinə dəvət
olundu. Teatrın yaradıcı kollektivi qastrol müddətində S. Vurğunun
“Vaqif” (20; 25; 3; 5), C. Cabbarlının “1905-ci ildə” (27; 31), Ə.
Məmmədxanlının “Şərqin səhəri” (21; 29; 2; 4), İ. Əfəndiyevin
“İşıqlı yollar” (24), V. Şekspirin “On ikinci gecə” (23; 30), A.
Ostrovskinin “Tufan” (22; 28) və “Günahsız müqəssirlər” (26)
tamaşalarını ifa etdi” (5).
Sidqi Ruhulla Moskva qastrolu zamanı Qacar (“Vaqif),
Ağalarov (“Şərqin səhəri”), Dikoy (“Tufan”) obrazlarını səhnədə
canlandırdı.
“Tamaşalarımız V. İ. Hemiroviç-Dançanko adına teatrda
gedirdi. Qastrolların başlandığı gün, 1948-ci il avqustun 20-də
“Pravda”, “İzvestiya” və “Veçernyaya Moskva” qəzetlərində
məqalələr dərc olunmuşdu. Məqalələrdə teatrımızın ...
nailiyyətlərindən ayrı-ayrı aktyor və rejissorlardan yaradıcılığından
və teatrımızın qarşıdakı 75 illik yubileyindən danışıldı” (30).
“1948-ci ildəki qastrol zamanı teatr repertuarında olan yeddi
əsər... paytaxt tamaşaçılarına təqdim edildi. Hər əsər 2, yaxud 3 dəfə
(1, 2, 4 dəfə-İ.A.) təkrar olunmaqla 16 tamaşa verildi və bu
tamaşalarla teatr öz sənətini və son on ildə əldə etdiyi nailiyyətləri
Moskvada nümayiş etdirdi. Moskva tənqidçilərinin istər mərkəzi
qəzetlərdə dərc olunan, istərsə də xüsusi müşavirələrdə söylənilən
rəyləri ümumiyyətlə teatrımız, xüsusi halda ayrı-ayrı səhnə ustaları
üçün əhəmiyyətli oldu. Dramaturgiyamızın və teatr sənətimizin tarixi,
inkişaf yolu və mövqeyi haqqında ətraflı məruzə edən V. F. Zelenski,
teatrımızın əsas yaradıcılarının işini müfəssəl təhlil etdi, Moskva
qastrollarında Gülzar (“Şərqin səhəri”), Kabanixa (“Tufan”),
Kruçinina (“Günahsız müqəssirlər”) rollarında çıxış edən Mərziyə
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Davudovanı nəcib ifadə vasitələrinə, daxili dramatizmə, təbii və sadə
hərəkətlərə malik müqtədir bir sənətkar kimi qiymətləndirdi. Mirzağa
Əliyev daha zəngin surətlər yaratmağa qadir böyük ustad adlandırdı,
Fatma Qədrinin sənətinin böyüklüyünü, dolğunluğunu, çoşğunluğunu
nəzərə çatdırdı, Ələsgər Ələkbəriovun nadir istedadını xüsusi
vurğuladı, Hökümə Qurbanovanın sadə və realist ifadə vasitələrindən
istifadə etdiyini söylədi, Ağasadıq Gəraybəylinin ifasındakı canlılığı
və inandırıcılığı, İsmayıl Dağıstanlının öz yaradıcılıq qüdrəti ilə
surətləri daha yüksək, daha dolğun yaratdığını, Sidqi Ruhullanın
möhtəşəm, qüdrətli, təlqinedici qüvvəyə malik ifa tərzini qeyd etdi.
Ümumiyyətlə o, teatrımızın yüksək sənət səviyyəsində olduğunu, hər
bir əsərə dərin fikirlə yanaşdığını, geniş və müxtəlif diapazonlu
olduğunu və bu yolla inkişaf ediyini göstərdi. Azərbaycan teatrının
son dərəcə istedadlı, təcrübəli, böyük ümidlər verən yaradıcı heyətə
malik olduğunu, bu teatrda parlaq gənc qüvvələrin yetişdiyini
xüsusilə qeyd etdi” (23).
“Teatrın yaradıcı heyətini moskvalılar böyük maraq və
alqışara qarşıladılar. O dövrün mərkəzi qəzet və jurnallarında
(“İzvestiya”, “Trud”, “Sovetskoe iskustva”, “Pravda”, “Veçernyaya
Moskva”, “Komsomolskaya pravda”, “Teatr”, “Oqonek”) tutarlı
məqalələr çap edildi və teatr mütəxəssislərinin iştirakı ilə
diskussiyalar keçirildi” (5).
1949-cu il aprel ayının 8-də Ə. Şərifovun quruluşunda
tamaşaya qoyulan A. Boryanovun “O tayda” əsərində (tərcümə Ə.
Məmmədxanlı) Sidqi Ruhulla Mudizmura kimi fərqli bir mənfi obraz
yaratdı.
T. Əyyubov yazır ki; “Sidqi Ruhullanın bu rolda qazandığı
əsas müvəffəqiyyəti ondadır ki, Mudizmura rolu bu böyük sənətkarın
oynadığı başqa rollarda tamamilə fərqlənir. Sidqi Ruhulla
Mudizmuranın surətində yapon irticasının canavar təbiətini aşkara
çıxarır”.
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S. Ruhulla “O tayda” əsərində Mudizmura rolunda
R. Şahvələd yazır ki; “Sidqi Ruhulla qoca quldur
Mudizmuranın bütün iç üzünü göstərir, onun mənəvi düşkünlüyünü
çox qabarıq verir və tamaşaçıda azğın düşmənə qarşı dərin kin və
hiddət doğurur”.
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Mənfi xarakterlər yaratmaq sahəsində böyük təcrübəyə malik
olan Sidqi Ruhulla Mudizmuran xəbis təbiətini tamaşaçılar
qarşısında dəqiq canlandırmağa müvəffəq olmuşdur.
1949-cu il iyun ayını 4-də C. Cabbarlının ilk dram
əsərlərindən olan “Solğun çiçəklər” ilk dəfə Ə. Ə. Ələkbərovun
quruluşunda səhnəyə qoyuldu. Bu tamaşada C. Cabbarlının ilk dram
əsəri olan “Vəfalı Səriyyə” pyesindən də bəzi epizodlar “Solğin
çiçəklər”ə əlavə edilmişdi. Kamera tamaşası səpkisində səhnəyə
qoyula bu faciədə Sidqi Ruhulla mənfi tip olan Gülnisənin bacısı
Həmzə obrazını ifa etdi.
S. Ruhullanın Həmzəsi qolu zorlu, qəddar, ürəyində rəhm
olmayan bir insan idi. O, bacısı Gülnisənin (Mərziyə Davudova)
mənafeyini qorumaq üçün hər cür işgəncələrə əl atmağa hazır bir
insan idi. Səhnəyə ilk gəlişindən Həmzə-Sidqinin zəhmi tamaşaçıları
öz aurasına alırdı. O, öz ifası ilə tamaşaçılarda ədalətsizliyə,
qəddarlğı, özbaşnalığa, rəzalətə qarşı nfrət yarada bilirdi.
1949-cu il iyul ayının 21-də və 22-də Akademik Milli Dram
Teatrının 75 illik möhtəşəm yubileyi qeyd edildi. Kollektivin aparıcı
sənətkarları fəxri adlara, orden və medallarla təltif edildilər. Bu
münasibətlə Sidqi Ruhulla ən yüksək titula SSRİ xalq artisti
(22.07.1949) adına layiq görüldü. Bu ad nəinki Sidqi Ruhullaya
bütün Şərq mədəniyyətinə verilən qiymət idi.
1955-ci il dekabr ayının 24-də C. Məcnunbəyovun “İldırım”
əsəri Ə. Ə. Ələkbərovun quruluşunda səhnəyə qoyuldu, S. Ruhulla
ilə Əli Qurbanova nurani usta Piri obrazı tapşırıldı. Sidqinin ifa etdiyi
usta Piri pak niyyətli Azərbaycan ustalarının tipik obrazı idi. Bu
işgüzar, namusla qoca aktyor tərəfində bütün detalına qədər işlənib,
tamaşaçılara təqdim olunmuşdu.
Sidqi Ruhulla üçün müsbət və mənfi obraz anlayışı yox idi.
Onun ifa etdiyi obraz adi səhnə perisonjı deyil, canlı insan idi. O,
yaratdığı hər bir obrazın xarakterinə, onun dediyi sözlərə haqq
qazandırmağı bacaran nadir sənətkarlardan idi. Şübhəsiz ki, Nəcəf
bəy, Qacar, Ağalarov kimi mənfi xarakterləri yaradan aktyor usta Piri
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kimi xalq içərindən çıxmış, ağsaqqal insanın obrazının yaratmağa da
nail olmuşdu.

S. Ruhulla “İldırım” tamaşasında Usta Piri rolunda
1956-çı idə bütün repressiya qurbanları ilə birlikdə H. Cavid
də bəraət aldı və teatr onun məşhur “Şeyx Sənan” faciəsinə quruluş
verdi. “1956-cı il oktyabr ayının 12-də A. İsgəndərov və Ə.
Şərifovun quruluşunda tamaşaya qoyulan Hüseyn Cavidin “Şeyx
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Sənan” pyesinin qapalı tamaşası oldu. Tamaşaya Azərbaycan
Kommunist Partiyasının birinci katibi İmam Mustafayev, Nazirlər
Sovetinin sədri Sadıq Rəhimov, Mədəniyyət naziri Məmməd
Qurbanov baxdılıar” (5).
Tamaşa ilk dəfə 1956-cı ildə oktyabr ayının 13-də A.
İsgəndərov və Ə. Şərifovun quruluşunda tamaşaçılara təqdim olundu.
“Şeyx Sənanın əvvəlki quruluşlarında (1924, 1926, 1929, 1932)
Sidqi Ruhulla Dərviş obrazını böyük ustalıqla yaratmışdır. 1956-cı
ilin quruluşunda rejssorlar ona Platon obrazını tapşırmışdılar. Platon
həm də Azərbaycan səhnəsində Sidqi Ruhullanın son rolu oldu.
O, Platonu ifa edərkən özündən əvvəlki ifaçılardan
(Süleyman Səlimbəyov, Əli Qurbanov, Ağasadıq Gəraybəyli)
fərqlənmişdir. Sidqinin Platonunda təkəbbürlüklə yanaşı, amiranəlik
və qızının sədaqəti üçün çalışan atalıq qayğısı da hakim idi.
F. Qədri xatirələrində yazır: “Bu gün (24 oktyabr-İ.A.)
Buzovnada Sidqi Ruhullanın anadan olmasının 70, səhnə fəaliyətinin
50 illiyinə həsr edilmiş yaradıcılıq gecəsi keçirdik. Zal tamam
dolmuşdu, foyedə qalanlar da vardı. Çox hərarətlə qarşıladılar.
Sidqinin yaradıcılığı barədə Cabir Səfərov məruzə etdi, çox gözəl
danışdı. Sonra Sidqiyə söz verdilər. O, maraqlı söhbət elədi.
Zaldakılar böyük diqqətlə qulaq asdılar. Sidqi Buzovnada anadan
olub. Zalda onun həmkəndliləri otrmuşdular. Onlar Sidqi ilə fəxr edir,
bu təntənədən şadlanırdılar. Ona qiymətli hədiyyə və gül dəstələri
verdilər. Rəsmi hissədən sonra gözəl konsert oldu. Mən Sidqi ilə
“Fərhad və Şirin” tamaşısının ikinci şəklindən bir parçanı oynadım.
Hər ikimiz yaxşı çıxış etdik. Zaldakılar bizi ilhama gətirdilər.
Bundan başqa “Eşq və intiqam”, bir də “İldırım” tamaşalarından da
parçalar göstərdik. Sonra ayrı-ayrı çıxışlar oldu...
Bu gün (27 oktyabr-İ.A.) Sidqi Ruhullanın yubileyi idi.
Qonaqlar gəlirdilər. Odur ki, teatrda böyük hazırlıq işləri görülür.
Məşqi yarıda kəsdilər ki, vağzala gedib qonaqları qarşılayaq. Axşam
bütün aktyorlar teatra toplaşmışdılar. Mərziyə xanım (Davudovaİ.A.), Əzizə (Məmmədova-İ.A.) və Əfqanlı (Rza-İ.A.) Siqdinin
ardınca gedib onu teatra gətirdilər. Bütün truppa onu darvazada
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qarşıladı. O, maşından düşən zaman alqış sədaları qopdu və onu gülçiçəyə qərq etdik. Teatrın qapısında truppanın qalan hissəsi
gözləyirdi. Onu qucaqlayıb öpdülər. Ehtiyatla qrim otağına qədər
müşayət olundu. O, kreloda oturub ağladı. Hamımız çox həyacan
keçirirdik. Rəsmi hissə çox yaxşı keçdi. Yubileydə hökumət
nümayəndələri iştirak edirdilər...
Rəsmi hissədən sonra “Sevil”, “İldırım”, “Vaqif”
tamaşalarından parçalar və ayrı-ayrı kosert nömrələri göstərildi” (33).
1956-cı il oktyabr ayının 27-də SSRİ xalq artisti, SSRİ Dövlət
mükafatı laureatı Sidqi Ruhulanın andan olmasının 70, səhnə
fəaliyyətinin 50 illik yubileyi qeyd olundu. Bu münasibətlə SSRİ Ali
Sovetinin Rəyasət Heyəti Sidqi Ruhullanı o dövrün ən böyük
mükafatlarından olan “Lenin” ordeni ilə tətif etdi. Teatrın direktoru
və bədii rəhbəri Adil İsgəndərov bu görkəmli səhnə ustasının həyat
və yaradıcılığı haqqında məruzə etdi. Sidqi Ruhullanı təbrik etmək
üçün Opera və Balet teatrından Əfrasiyab Bədəlbəyli, Rus Dram
Teatrında Yarovslavski, Gənc Tamaşaçılar Teatrından Lütfi
Məmmədbəyov, Kinostudiyadan İsmayıl Əfəndiyev, yazıçı Sabit
Rəhman, qardaş respublikalarının nümayəndələri, Partiya və Dövlət
rəsmləri, sənət yoldaşlarından Mustafa Mərdanov, Ağadadaş
Qurbanov, Atamoğlan Rzayev və başqaları çıxış edərək Sidqi
Ruhullanın sənətinin böyüklüyünü tamaşaçılarla bölüşdülər. Yubiley
gecəsində Sidqi Ruhulla C. Cabbarlının “Sevil” əsərindən 1-ci şəkli,
C.Məcnunbəyovun “İldırım” pyesindən 3-cü şəkli, S. Vurğunun
“Vaqif” mənzum dramından 8-ci şəklində Atakişi, Usta Piri və Qacar
obrazlarında çıxış etdi.
Sidqi Ruhullanın rollarının siyahısına baxdıqda görərik ki, bu
obrazlar bir-birlərində kəskin fərqlənən xarakterlərdir. O,
səhnəmizdə ən çox obraz yaradan nadir aktyorlardandır. “Milli
sənətimizin qüdrətli, romantik, faciə rollarının əvəzsiz ifaçısı olan
aktyor. Realizmdən şirə çəkən romantik təcəssümlü sənəti ilə
çağdaşlarının fəlsəfi-estetik dünyagörüşünün formalaşmasında,
cəmiyyətin, dövrün ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi problemlərinin
dərkinə kömək edən aktyor. Milli səhnə sənətimizin gələcək inkişafı
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üçün ölməz irs qoyub gedən aktyor. O, milli Azərbaycan teatrının
dünəni ilə sabahı arasında qırılmaz ənənə zəncirinin ən güclü
bəndidir.

S. Ruhulla “Şeyx Sənan” faciəsində Platon rounda
S. Ruhullanın yaradıcılığında mərhələ-hadisə olan rolları
nəzərdən keçirsək görərik ki, o, ilk növbədə faciə aktyorudur.
Coşqun ehtirası, cingiltili səsi, həssas səhnə duyumu, daxili
dinamizmi, insan qəlbinin duyub-oxuması fitrən aktyor olan S.
Ruhullaya istər milli, istərsə də klassik rus və Avropa faciələrinin
ifasında rəngarənglik, təkrarsızlıq yaratmaq üçün geniş meydan
açırdı. O, aktyor xilqətindəki keyfiyyətləri obrazın ictimai-siyasi,
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mənəvi-psixoloji mahiyyəti ilə fəci zəmində və romantik-realist ifa
üslubunda ustalıqla əlaqələndirir...
Sidqinin komik ifadə vasitələri xalq gülüş mədəniyyətinin...
poetik göstəricilərini birləşdirən yumşaq, həyati, “ikibaşlı” yumorun
realist bədii həllinə xidmət edirdi. Sidqinin dramatik ifadə
çalarlarının mayası ictimai-sosial, mənəvi-psixoloji problemməsələlərin açılmasına xidmət edən psixoloji realizmlə
yoğrulmuşdur...
Sidqi Ruhullanın oynadığı rollar arasında uzun müddət milli
səhnəmizin zinəti olan yumor, melo-drama çalarlı dramatik Atakişi
(“Sevil”, C. Cabbarlı), bədii quruluşca dramatizmdən şirələnən,
mahiyyət-xaraktercə komik Musa (“Toy”, S. Rəhman), obrazları bir
daha sübut edir ki, o, bütün amplalarda istedadını pardaqlayan
sənətkar kimi şöhrətlənmişdir” (38).
1959-cu il may ayının 5-də teatrın istirahət günü SSRİ xalq
artisti Sidqi Ruhulla ömrünün 74-cü ilində həyatla vidalaşdı. Onun
ölümü çoxmillətli sovet teatrı üçün ağır itki oldu. O, Təbriz şəhərində
mlli teatrı yaradanlardan biri, Tiflis Azərbaycan teatrının inkişafını
üçün böyük işlər görmüşdür. Bununla bərabər Sidqi Ruhulla Rəşt,
Qəzvin, Daşkənd, Aşqabad, Zaqafqaziyanın, Şimali Qafqazın,
Volqaboyu şəhərlərdə müsəlmanlar yaşayan ərazilərdə ilk dəfə
tamaşalar hazırlamış, teatrın inkişafında müstəsna xidmətlər
göstərmişdir.
May ayının 5-i saat 11-30-da teatrın kollektivinə Sidqi
Ruhullanın vəfatı əlaqədar xəbər verildi. Onun ölümü Azərbaycan
teatrı üçün ağır itki oldu. O dövrün partiya və dövlət rəsmləri,
respublika mətbuatı vasitəsilə dahi səhnə ustası, SSRİ xaiq artisti,
teatrın təbliğində böyük xidmətlər göstərmiş Sidqi Ruhullanın ölümü
ilə bağlı nekroloqlar imzaladılar.
May ayının 6-da indiki Akademik Milli Dram teatrında Sidqi
Ruhulla ilə vida mərasimi keçirildi. Onun cənazəsi səhnədə
postamentin üzərində qoyulmuşdur. Gül-çiçəklər içərisində sanki
yuxuya getmiş bu böyük teatr yaradıcısı ilə xalqın görüşünün ardı
kəsilmirdi. Dəfn mərasimində SSRİ mədəniyyət naziri N. Mixaylov,
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yaxın respublikaların mədəniyyət nazirləri, dövlət rəhbərləri (V. Y.
Axundov, A. Bayramov, M. Qurbanov), yazıçılar, alimlər,
sənətşünaslar və saysız hesabsız pərəstişkarları iştirak edirdilər. Dəfn
mərasimində mədəniyyət naziri M. Ş. Qurbanov, yazıçı, akademik M.
İbrahimov, teatrın direktoru və bədii rəhbəri A. İsgəndərov
söylədikləri vida sözlərində Sidqi Ruhullanın teatr üçün əlindən
gələni əsirgəmədiyini xüsusi vurğuladılar, onun yaradıcılığının
qüdrətindən danışdılar. Matəm mintinqi birinci Fəxri xiyabanda
davam etdirildi. Mədəniyyət naziri M. Ş. Qurbanov, A. İsgəndərov,
SSRİ xalq artisti Mərziyə Davudova, yazıçı S. Rəhimov, rejissor L.
Səfərov, Ə. İsmayılov çıxışlarında Sidqi Ruhullanın böyük
sənətindən qürur hissi ilə danışdılar. Onun İranda və Orta Asiyadakı
qastrol səfərləri, orada teatrın təşkili məsələləri xüsusi qeyd edildi.
Akademik teatr may ayının 22-dən 31-dək Moskvada
Azərbaycan Ədəbiyyatı və İncəsənəti Dekadasında uğurlu sənət
nümunələri göstərərək iyunun 5 və 6-ı kollektiv vətənə qayıtdı.
İyun ayının 13-də axşam 6:30-da kollektiv Sidqi Ruhullanın
məzarını ziyarət etmək üçün birinci Fəxri xiyabana gəldilər. Görkənli
teatr təşkilatçısı, aktyor və rejissor Sidqi Ruhullanın məzarı üstündə
SSRİ xalq artisti Adil İsgəndərov, İsmayıl Dağıstanlı və
Hacıməmməd Qafqazlı çıxış etdilər.
1987 (30 yanvar) və 2006-cı illərdə görkəmli sənətkar, teatr
təşkilatçısı SSRİ xalq artisti, Sidqi Ruhullanın anadan olmasının 100
və 120 illik yubileyi qeyd olunmuşdur. Sidqi Ruhullanın böyük
sənəti haqqında müasir tamaşaçılara geniş məlimat verilmiş,
haqqında mətbuatda məqalələr dərc edilmişdi.
“SSRİ xalq artisti Sidqi Ruhullanın sənəti həmişə örmək
olmuşdur. Onun “aktyorluq məktəbi”nin ənənələrindən bəhrələnən
neçə-neçə qabiliyyətli gəncin istedadı getdikcə cilalanmış, özləri
sənətkar kimi formalaşmışlar. Biz bu gün milli səhnə dühamızın
anadan olmasının 100 illiyini qeyd etdiyimiz gündə istər-istəməz
romantik teatrdan, onun ənənələrindən söz salırıq. Hətta təəssüf
edirik ki, həmin ənənədə qırıqlıq yaratmışıq. Halbuki vaxtı ilə S.
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Ruhullanın işlədiyi teatrda romantik məktəbin prinsiplərindən
tərbiyələnmiş... romantik ruhlu aktyorlar fəaliyyət göstərirdilər.
Deməli, Ərəblinski, Şərifzadə, Davudova, Ələkbərov... və
Sidqi aktyorluq məktəbinin, “Adil İsgəndərov” romantik teatrının
ənənələrini yaşatmaq, layiqli şöhrət zirvəsinə çatdırmaq mümkündür.
Təki ürəklərdə Sidqi Ruhulla kimi təpər, ehtiras, səhnə yanğısı sənətə
məhəbbət, işgüzarlıq, həssas insani duyğu, vətəndaş qeyrəti... yanıbyandırmaq alovu olsun...” (38).
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IV FƏSİL
AKTYORUN KİNO FƏALİYYƏTİ (1927-1947)
Sidqi Ruhulla teatrımızın tarixində
adı əbədi qalacaq cənətkarlardan biridir.
O, çoxcəhətli, geniş və böyük ietedada malik idi.
Xalq yazıçısı, akad. Mirzə İbrahimov
Mən və sənət dostlarım oynadığımız rollarda
əvvəl surətin daxili aləmini düzgün dərk etməyi,
onu həyatımızın bir parçasına çevirməyi, haqqında
tam məlumat toplayıb sonra xarici effektlər-qrim,
geyim haqqında düşünməyi S. Ruhulladan öyrənmişik.
Xalq artisti Barat Şəkinskaya

Azərbaycan kinosunun yaranma tarixi XX əsrin əvvəllərində
inkişaf etməyə başlamışdır.
1916-cı ildə “Neft və milyonlar səltənətində” və 1917-ci ildə
“Arşın mal alan” filmlərini meydana gəldi.
“1923-cü ildə ilk dəfə “Qız qalası” adlı tam metrajlı film çəkildi. Sonralar “Bayquş” (1924) uğursuz filmi ekranlara buraxılmadan dayandırıldı. Azərbaycanın görkəmli faciə aktyoru Abbasmirzə
Şərifzadəni bu uğursuzluq həvəsdən salmadı və 1925-ci ildə çəkdiyi
“Bismillah” filmi ekranlarda göstərildi.
Sonralar “Vulkan üzərində ev” (1927), “Gilan qızı”(1927),
“Hacı Qara” (1928), “Sevil” (1929), “Lətif” (1930), “İsmət”(1934),
“Məhəbbət oyunu” (1935), “Almaz”(1936), və s. filmlər tamaşaçıların sərəncamına verildi...
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1938-ci ildə V. Turin “Bakılılar” filmini və 1939-cu ildə
Səməd Mərdanov “Kəndlilər” filmini çəkirlər. Bu çəkilmiş gözəl
sənət nümunələri indi də ekranlarda nümayiş etdirlir və həyatdan
köçmüş sənətkarları bir daha bizə xatırladır.
Milli kinomuzun inkişafı əllinci illərdən sonra öz tərəqqi dövrünü yaşamış, bir-birindən dərin mənalı ekran əsərləri yaranmışdır.
Şübhəsiz ki, Azərbaycan kinosunun yüksək inkişafında teatr
aktyorlarınında rolu əvəzsizdir. İndi böyük aktyor nəslinin tanınması
üçün kinomuza həmişə minnətdar olmalıyıq”. (3).
Sidqi Ruhulla Azərbaycan kinosunda çox çəkilməmişdir. O,
çəmi bir neçə filmdə kiçik və ikinci dərəcəli obrazlar yaratmışdır.
Onun əsas fəaliyyəti kinonun ilk dövrlərinə düşdüyü üçün texnika
məhdud idi. Filmlər çox az çəkilirdi, əksər filmlərdə səssiz idi.
“İyirminci illərin ortalarında Abbas Mirzə Şərifzadə, Mirzağa
Əliyev, Kazım Ziya, Sidqi Ruhulla, Mustafa Mərdanov, İbrahim
Azəri, İsmayıl Hidayətzadə, Möhsün Sənani kimi Azərbaycanın
görkəmli səhnə ustaları kinoda işləməyə başlamışlar. Bu səhnə
xadimlərinin hər biri Azərbaycan kino sənətinin müxtəlif inkişaf
mərhələlərində böyük fəaliyyət göstərmişlər” (34).
Sidqi Ruhulla “Gilan qızı” (1927, Yuri Slozkinin “Tunc ay”
romanının mövzusu əsasında. Ssenari Leo Mur, A. V. Bixovski, rej.
L. Mur), “Hacı Qara” (1928, M. F. Axundovun eyni adlı əsəri
əsasında. Ssenari, C. Cabbarlı, rej. A. M. Şərifzadə), “Qızıl kol”
(1930, ssenari və rej. B. Askarov), “Kəndlilər” (1939, ssenari G.
Mdivani, rej. S. Mərdanov), “Fətəli xan” (1947, ssenari M. Hüseyn,
Ə. Məmmədxanlı, rej. Y. Dziqan) filmlərinə çəkilmişdir.
“... Ustad sənətkarın kino sənəti sahəsindəki fəaliyyəti də
maraqlıdır. Birinci olaraq 1927-ci ildə yaranmış, Cənubi
Azərbacandakı milli azadlıq hərakatının iştirakçılarından bəhs edən
“Gilan qızı” filmində Hacı Zəkidər rolunda çəkilmişdir” (26)
“Hacı Zəkidar inqilabla əlaqədar epizodlarda göstərilərkən
aktyorun (art. Sidqi Ruhulla) səyi nəticəsində bir qədər qüvvəli çıxır,
inqlab uğrunda vuruşan bir mücahid haqqında təsəvvür yaradır” (42).
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“1928-ci ildə C. Cabbarlının ssenarisi üzrə A. M. Şərifzadənin
rejissorluğu ilə çəkilən “Hacı Qara” filmində Əliyar bəy rolunu ifa
edən Sidqi kino sənətinə nə qədər ciddi münasibət bəslədiyini sübut
etdi.
Sidqi Ruhulla çəkildiyi filmlərin ümumi işində, xüsusilə
kütləvi səhnələrin qurmalarında əlbəsələrin seçilib hazırlanmasında
öz xidmətini əsirgəməz. “bu tarixdir”-deyə şövqlə çalışardı... Böyük
sənətkar kinoda kiçik rollarda çəkilməkdən də imtina erməzdi. 1947ci ildə Fətəli xan” filmindəkı buna yaxşı sübutdur” (26).
O, Azərbaycan filmlərində çox az istfadə olunub. Sidqi Ruhulla
əsas vəzifəsi teatr aktyoru olmaqla yanaşı, rejissor, teatr təşkilatçısı
və bir də ən əsası qonşu ölkələrdə teatr təşkil etmək və orada
aktyorlar yetişdirməkdən ibarət olmuşdur.
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NƏTİCƏ
SSRİ xalq artisti Sidqi Ruhulla
Şərq teatrının sütunlarından biridir.
Onun teatrın təbliğində ki, xidmətləri
yüksək qiymətə layirdir!!!
Fəlsəfə doktoru İmran Axundov

Görkəmli səhnə ustası, SSRİ xalq artisit Sidqi Ruhulla XX əsr
Azərbaycan teatr tarixində ən şərəfli yerlərdən birini tutan dahi
sənətkarlardan biridir. Bu sənət xalqın ruhundan su içmiş, sonra ona
söykənərək, özünə geniş meydan açmışdır. Sidqi Ruhullanın
yaradıcılığı milyonların qəlbində özünə kəskən salan, yeni-yeni
zirvələr fəth edən bəşəri bir sənət idi.
Sidqinin fəaliyyətinə psixoloji analizlər, böyük ehtiraslar
olmaqla yanaşı, bədii ümumiləşmələr, səmimi hisslər, gələcəyə
nikbin baxmaq kimi məqamlar hakim idi.
“Sidqi həm səyyah, həm də bir sənətkar kimi Şərqi dolaşdı,
Azərbaycanı, Gürcüstanı, Ermənistanı, İranı, Türkmənistanı,
Özbəkstanı, Krımı, Rusiyanı və Ukraynanı, Dağıstanı və Cənubi
Azərbaycanı dəfələrlə addım-addım gəzdi. Dünayanın ən məşhur
aktyorlarının oynadığı rollarda çıxış etdi. Ən yaxşı sənətşünasların
diqqətini cəlb edib, heyrətinə səbəb oldu. Frans, Kral Lir, Vilhelm
Tell, Əbül-üla, Nadir şah, Qacar, Əbdülhəmid, İbn-Ziyad, Fəxrəddin,
Fərhad, Hacı Səməd Ağa, Nəcəf bəy və Şeyx Nəsrullah surətlərində
bütün Yaxın Şərqdə, Zaqafqaziyada və Rusiyada şöhrət qazandı.
Azərbaycan səhnəsinin gözəl ənənələrini hər tərəfə yaydı. Teatrın nə
olduğu məlum olmayan yerdə yüzdən artıq həvəskarı tərbiyə edib
səhnəyə verdi. Qaranlıq şəhərlərə, kəndlərə, obalara teatr işığı apardı.
Xalq öz həqiqi sənətkarını tanıdı, sənətin böyük ecazkar qüdrətinə
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inandı. Yaxın Şərqin, Orta Asiya və Rusiyanın, Qafqazın mətbuatı
arası kəsilmədən Azərbaycan aktyoru Sidqi Ruhullanın sənətindən
böyük hörmət və məhəbbətlə bəhs etməyə başladı. Bu şöhrət təkcə
Sidqinin yox, Azərbaycan səhnəsinin şöhrəti idi. Azad, məğrur
sənətkar, öz səyyar aktyorluq sənətilə gözlənilmədən tarixdə heç bir
zaman unudulmayacaq xeyirli bir iş görmüş, mənsub olduğu xalqa və
onun səhnə sənətinə böyük şöhrət qazandırmışdır. Buna mükafat
olaraq xalq da öz qəlbində doğma sənətkarına böyük məhəbbət
bəslədi” (14).
SSRİ xalq artisiti Sidqi Ruhulla sözün tam mənasında dahi
aktyor idi. Onun fərqli ahənglə danışığı, ifadəli və kəskin mimikaları,
düşünülmüş hərəkətləri, hər dəqiqədə başqalaşa bilmək qabiliyyəti
bizə onun haqqında bu sözləri deməyə əsas verir.
Sidqi Ruhulla düşünən və misilsiz ifası ilə tamaşaçıları
düşündürməyi bacaran nadir sənətkarlardan idi. Onun ifasındakı
kiçik detal belə qarşıya qoyulan məqsədin həllinə xidmət edirdi.
Aktyorun ifa etdiyi obrazının bütün hərəkətlərini, mimikasını elə
təbii və inandırıcı edirdi ki, tamaşaçılar səhnəni yox, real həyatı
gördüklərini zənd edirdilər.
“O, ən müxtəlif janrlarda: komediya, vodevildə, məişət
dramında, böyük klassik faciədə həqiqi sənətkarlıq göstərən bir
aktyordur. Ağa Məhəmməd şah Qacarla yanaşı Hacı Qara, Kral Lirlə
yanaşı dəmirçi Musa,-öz xarakteri cəhətindən bu qədər müxtəlif olan
rollarda Sidqi Ruhullanın məharəti eyni dərəcədə tamaşaçını valeh
edir” (19).
Sidqi Ruhulla tamaşaçıları ifa etdiyi obrazın aurasına sala
bilirdi və onları personajın halına acıdırdı. Onun ifa etdiyi müxtəlif
xarakterli, klassik, komik obrazlarda (Hacı Qara, Dəmirçi Musa)
tamaşaçıları təravətli gülüşə qərq edirdisə, Taras, Usta Piri rolları
insanlara mənəvi zənginlik bəxş edirdisə, Hacı Səməd Ağa, Qacar,
Şapur, və Ağalarov kimi mənfi obrazları yaratmaqla tamaşaçılarda
nifrət hissini oyada bilirdi.
Səhnəyə qədəm qoyduğu ilk gündən tamaşaçıların dərin
rəğbətinı qazanan Sidqi Ruhulla bu xoşbəxtliyə asan nail olmamışdı.
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O, bu səadətə çatmaq üçün daim öz üzərində işləmiş, özünə qarşı
tələbkar olmuş, rahat yolla getməkdən uzaq olmuşdu.
O, müəllimi Hüseyn Ərəblinski kimi səhnəyə hər zaman
tərbiyyə ocağı kimi baxmış, onun müqəddəsliyini uca tutmuşdu.
SSRİ xalq artisti Sidqi Ruhullanın mənalı həyatı və zəngin
yaradıcılığı aktyorlarımız üçün böyük həyat məktəbi olmalıdır.
Çünki, bu məktəbin kökü dərinlərə işləmiş, zirvəzi buludlarla
görüşən nəhəg dağa bənzəyir.
2016.
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